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יסוד האמונה
התניא אומר באיגרת התשובה "יסוד האמונה ,שה' בטובו הגדול
תמיד" כלומר ,ה' תמיד יעשה לך טוב" ,הטוב והמטיב" "גודלו
וטובו מלא עולם" ,אין פינה בעולם שאין שם טוב של ה'" .חסד
ורחמים מלא כבודו" זה יסוד האמונה ,שאדם מאמין שה' בגודלו
וטובו תמיד חיינו.
הזוהר הקדוש אומר שאם ליהודי יש את הידיעה הזו "שלא
ישכח ה' עמו" ,שה' בחיים לא עוזב אותו ולא משנה כמה
עבירות יש לו ,רק צריך לפתוח לו פתח קטן כחודו של מחט
באמונה ,והוא יושיע אותו מכל הצרות ,בכך יזכה שלא יהיה לו
יותר כאב וצער ,הרי למה יהודי מרגיש כאב וצער? הוא חושב
לעצמו 'בטוח ה' אותי לא אוהב ,אותי ה' זרק' ,אבל כשיהודי
יודע שה' איתו הוא לא מרגיש שום כאב.
יתר על כן אומר הזוהר הקדוש הנ"ל ,שאם יהודי היה יודע
כמה ה' אוהב אותו ,היה הולך לצרות כמו אריה ,כל אחד אומר
'אני יודע שה' אוהב אותי' ,אבל כשיש לאדם צרה הוא כבר
לא יודע שה' אוהב אותו ,הוא שוכח ,כי אם היה יודע גם אתה
היית אוהב את ה' 'כמים הפנים לפנים' ,ומה זה לאהוב את ה'?
"ואהבת את ה' אלוקיך" ,אומרים רבותינו 'שלא יהיה ליבך חולק
על המקום' ,לא היה האדם אומר 'לא טוב לי' ,כי היה יודע שזה
החושך שבא לפני האור.
סיפר לי יהודי שבא אליו איזה אדם נחמד וחייכן ,אמר לו 'יש
כאן איזה עסקה טובה' ,ומספר לי אותו יהודי 'חשבתי למה לא,
גם ככה עכשיו קורונה ,אין עבודה ,מכרתי דירה כדי להיכנס
איתו לעסקה ,והוא רימה אותי וגנב אותי ועוד שני שותפים
איתי ב 5-מיליון שקל ,התמוטטנו ,לא היה לי אוכל להביא לבית,
הרגשתי שה' קובר אותי חי אבל בטיפת אוויר האחרונה ה' קרע
לי את הים ,הנכס הזה שקניתי ולכאורה גנבו אותי ,פתאום ה'
שלח לי איזה אדריכל שאמר לי שלנכס הזה יש תב"ע (תוכנית
בניית עיר) רשומה ל 60-יחידות דיור ,וכך מ 5-מיליון הפסד
נהיה לי  80מיליון רווח ,אף אחד לא ידע מהתב"ע הזו ,אפשר
לבנות כבר ,רק צריך להגיש תוכניות ,ובאתי אליך הרב לספר
לך על אמונה' ,וזה ממש "כי לא יטוש ה' עמו".

"אלה תולדות ,השמים והארץ ישכחו לי ,אני לא אשכח אותך",
אני אשכח את העולם ,אבל אותך אני לא אשכח אומר ה'.
(כמובא בזוהר הקדוש)" ,התשכח אישה עולה מרחם גם אלה
(אלה – תולדות השמים ,גם הם) תשכחנה ,ואנוכי לא אשכחך",
אישה יכולה לשכוח את התינוק שלה בבטן? גם אם לו יצויר
והיא יכולה לשכוח אותו ,אני לא אשכח אותך אומר ה'" .ישועת
ה' כהרף עין" ,אנחנו נמצמץ בעין ונפתח חזרה וכבר נראה את
ישועת ה' ,זה יכול להיות בשניה אחת ,אין בעיה אצל ה' ,הוא
רק רוצה את האמונה שלנו ,את האהבה שלנו לקב"ה.
אומר הרמב"ם (אגרת תימן) "התפארה אומתנו לפני הקדוש
ברוך הוא על שתסבול צרות" ,הכבוד שלנו בתור יהודים זה
להיות מסוגלים לסבול את הצרות .כשיהודי באה עליו איזה
צרה הוא צריך לומר 'השם אני יודע שזה בגלל שאתה אוהב
אותי' ,לא נשבר ולא מתייאש ,על זה "התפארה אומתנו" ,ולכן
ממשיך הרמב"ם" ,שכן כתוב כי עליך הורגנו כל היום ,ויש עלינו
לשמוח במה שנסבול ונשא מן הצרות ואבדת הממון והגלות
והפסד ענינינו" ,צריך לשמוח' ,ריבונו של עולם אני זוכה לבוא
אליך כשאני אוהב אותך עכשיו ,כי אני יודע שאתה אוהב אותי,
ואת הכסף הזה שלקחת לי בורא עולם הצלת נפשי ממוות את
עיני מדמעה ,אני מודה לך השם' ,עוד אומר הרב (שם) "שכל
זה לתפארת היא לנו לנגד בוראנו וכבוד גדול" ,זה כבוד גדול
ליהודי לסבול ולשתוק" ,וכל מה שיפול ממנו בענין הזה הוא
חשוב כקרבן כליל על גבי המזבח" ,אדם מביא כך קרבן לפני
הקב"ה ,כשהפסיד וקיבל באמונה.
"ואמר לנו על זה ,מלאו ידכם היום לה' ולתת עליכם היום
ברכה" ,ה' רואה את העוני של האדם' ,אני איתך למה אתה לא
שמח ,עשיתי את זה כדי לגדל אותך ולתת לך אור ענק' " ,וגם
לא יחוסו על אבדת ממון שכל זה דבר מועט ומצער לנגד מלך
מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ...ונאמן הוא לשלם שכר טוב
בעולם הזה ובעולם הבא" ,איזה שכר השם ישלם לאדם כזה על
האמונה שהאמין בו אומר ה'" .בנים אתם להשם" ,הוא אוהב
אתכם יותר מאהבת האב לבנים' ,אני אוהב אותך יותר ממה
שאתה אוהב את הילדים שלך ,אהבה שאינה תלויה בדבר' ,זה לא
משנה אם אדם צדיק או לא ,בכל מצב אני אוהב אותך אומר ה'.
שבת שלום! אייל עמרמי
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שער עבודת האלוקים עם פירוש “כאייל תערוג”

מעלות התורה בהכרת השם
רבנו בחיי לימד אותנו שבע סיבות (שער עבודת האלוקים פרק ג) ,למה האדם חייב
את ההארה האלוקית ,מה שנקרא ההארה התורנית ,כדי לבוא ולעבוד את ה' ,למה
לא מספיק לאדם לעבוד את ה' מהכרה שכלית הנטועה בכל אדם.
הקדוש ברוך הוא נטע בכל אדם חיי עולם" ,חיי עולם נטע בתוכנו" .את ההכרה
מי זה ה' ,ומה זה מלכות שמים .אדם לא יכול לקום ולומר אני אעבוד את ה' לפי
הכרתי והבנתי ,אני אחשוב בעצמי מה ה' רוצה או לא ,הרי זה נטוע בתוכנו.
רבנו בחיי אומר ,שהתורה היא הדבר שגורם לאדם לדעת את הוויסות הנכון של כל
דבר ודבר ,מתי מצווה להישמע לגוף ,ומתי מצווה להישמע לנשמה.
הרמב"ם קורא לזה שלא יהיה כמו כומרי עובדי כוכבים שפורשים מבני האדם
ולובשים בגדי צמר ושק ואוכלים מאכלים מעופשים ,צריך האדם לדעת שהתורה
זה דרך אחרת ,דרכיה דרכי נועם ,עבודת ה' זה "נעים כי תשמרם בבטנך יכונו
יחדיו על שפתיך" ,ומי ידע להגיד לאדם את הדרך הנכונה מתי זה כן עבודת ה' או
לא ,רק התורה הקדושה .לכן ממילא חייב האדם את התורה הקדושה כדי שתלמד
אותו ותגיד לו כל דבר ודבר ,מה רצון ה' ,ומה לא רצון ה'.
לא מספיק שהאדם יגיד אני אעבוד את ה' משכלי והבנתי ,וכמו שכותב הרב (שם),
כי התורה נגיע אליה במציעות אדם שיראו על ידו אותות ומופתים כל בני אדם
שווים בהם מצד הרגשותיהם ,לא יוכלו לדחותם ,ויתברר להם מה שהוא בא בו
משם הבורא במופתים מרגשים ושכליים .וזאת תוספת על מה שהטביעו עליו
בשורש הבריאה והיצירה מן ההערה השכלית .ומי שיבחן טובות האלוקים עליו
אשר ישתווה בהן עם כל בני אדם ,יאמין בחיוב קבלת עבודת האלוקים בכל מיני
השכליות .וכשיבחן טובות הבורא עליו ,אשר יחד בהן עמו משאר העמים ,יאמין
בחיובו במצוות השמעיות מבלעדי שאר האמות .וכן כאשר יבחן טובות האלוקים
עליו ,אשר יחד בהן שבטו מבלעדי שבטי שאר עמו ,ככהונה ולויה ,יאמין בחיובו
במצוות אשר יחד בהן האלוקים שבטו.
ועל כן תמצא תורת כהונה ארבעה ועשרים ,כנגד ארבעה ועשרים טובות שהטיב
בהם הבורא לכוהנים ,והם ארבעה ועשרים מתנות כהונה .ועל ההקשה הזאת ,כל
מי שיחד האלוקים אותו בטובה מבלעדי שאר בני אדם ,צריך שיחייב את עצמו
עבודה שיתייחד בה מבלעדיהם ,עם השתדלו בעבודה הכוללת אותו עמהם ,כפי
יכולתו והשגתו להודות לה' יתברך ,על מה שיחדו בו מן הטוב.
ויהיה גורם התמדתה ולהוסיף לו עליה ,ולגמול על עבודתו בבא ,ולא יהיה כמי
שנאמר בו (הושע ב) וכסף הרביתי להם ,וזהב עשו לבעל .ומי שמקצר בעבודה על
מה שיחד בו מן הטובה ,יגרם לו לקצר במה שיחדה בו משפחתו ,ואחר כך במה
שיחד בו עמו ,ויניח את התורה.
וכיון שאינו מקבל את התורה ,אינו מקבל חיובי השכליות .וכשאינו מקבל מה
שמחייבו השכל ,עם המצאו לו והתעורר עליו ,יצא לו מתכונת החי המדבר ,ויהיו
הבהמות מבינות דרך תקנתם יותר ממנו .כמו שכתוב (ישעיה א) ידע שור קנהו
וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן ,ויהיה דרכו כדרך מי שנאמר
עליו (תהלים לז ):כי רשעים יאבדו ,ואויבי ה' כיקר כרים ,כלו בעשן כלו.
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א
"חובת הלבבות" ניתן להשיג את כל ספרי
הרב שליט"א אצל "חיים ספרים" 1599-
 50-20-51שלוחה 6

על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

מילים שיכולות לגעת
מילים בונות ,מילים הורסות מילים הן הכל .הן יכולות ליצור גשר שמחבר,
והן גם חרב פוצעת .יש מילים שיוצרות אהבה ויש שהורסות אהבה .עם
תגובה מתאימה אנחנו יכולים לבנות ,להאיר ,ועם תגובה שגויה אנחנו
יכולים לזרוע הרס ,ולהחשיך בבת אחת את חיי הסובב אותנו ויחד אתם
את חיינו .הבחירה היא בנו.
כשכשבתי הבכורה הייתה בכתה יב ,היא שכבה יום אחד במיטה עצבנית.
אני הייתי עסוקה מאד בניקיון הבית לשבת" .אמא" היא פנתה אלי" ,אני
רוצה לשתף אותך במשהו ".הלב שלי נפל ,מי יודע מה היא הרוצה
לספר .דמיינתי את הגרוע מכל .ואז היא ספרה לי על חברה טובה שלא
מאפשרת לה להתחבר עם בנות נוספות ,היא רוצה אותה רק לעצמה.
נשמתי לרווחה .ב"ה זה הכל???? על לשוני עמדה תגובה" :כשתגדלי
תביני שיש בעיות הרבה יותר משמעותיות ".הסתכלתי עליה וראיתי שהיא
באמת עצובה ומיוסרת .לפתע הרגשתי שהקב"ה שם מילות השתתפות
והבנה בפי .שלפתי את אסטרטגיית השיתוף .את מילת המפתח" :דיאלוג"
ההגדרה המילונית של דיאלוג היא – דו שיח .שיחה הדדית בין שתי
ישויות או יותר .מקורה של המילה ביוונית ,והיא מורכבת משתי מילים:
דיא = דרך ,ולוגוס = מילה או דיבור .דיאלוג בין הורים לילדים הוא
היכולת לתקשר בצורה פתוחה עם ילדינו.
איך יוצרים דיאלוג נכון ובונה?
שיח הדדי מכבד בין ההורים לילדים ,דבור בצורה מכבדת .ודאי לא
משפילה .אל תשתמשו במילות ביטול כמו :הדור של היום .בשביל מה
אתה מתעניין בכאלו שטויות .אני בגילך הסתדרתי כל כך טוב לבד,
ובכלל הייתי מלאך אלוקים מהלך .בלב אתם הרי יודעים שזה פשוט
לא נכון! גם אתכם העסיקו בגיל העשרה דברים שמעסיקים היום את
ילדכם .אם תבטלו ,תצליחו לרסק אותם ואתם תפסידו.
השתמשו בדיאלוג בגובה העיניים .נכון אתם הורים ,לא חברים של
הילדים .הם רוצים אתכם סמכותיים ,חזקים ומגנים .אבל לא מתנשאים
או מבטלים .הבינו את עולמם ,את מה שמעסיק אותם .תנסו להיכנס
לנעליים שלהם ,לחוש את אכזבותיהם .השתמשו בתבונה במשקפי
המבוגר בעל ניסיון החיים.
כמה חשוב לפתח שיחות שגרתיות עם הילד על תחושות ,חוויות ,להיות
אתו ביחד .ייתכן שמתוך שיחות אלה יעלו קשיים שבהם מתמודד הילד,
וכך אפשר יהיה לטפל בקשיים אלה מוקדם ככל האפשר .האזינו לחוויות
שלהם ,אבל השאירו להם מרחב שלהם עם בני גילם .עד היום אני זוכרת
את הישיבה בשעות הצהריים ,כשאמי ז"ל חזרה מהעבודה ,אני ואחיותיי
מהסמינר יושבות ומשתפות בחוויות שעברנו .איזה קשר יפה נרקם אז
ביננו – כל המעגל המשפחתי.
כדי לכוון את השיח למקום נכון ומועיל חשוב להיות מודעים למצבים
שהילד עלול להתמודד איתם .השיח הפתוח בבית הוא היסוד להתמודדות
בריאה עם עולם מורכב ,משתנה ,מלא הפתעות ופיתויים.
תנו למתבגר כח ועוצמה בהאזנה לדעתו ,לעצותיו ,בנתינת אפשרות
להוביל דברים בבית ,תתייעצו אתם ,אבל שימרו על גבולות .אתם
משוחחים אתם בגובה העיניים ,בצורה מכבדת ,אבל אתם עדיין ההורים.
את החודש מקדשים כשהלבנה במולד .קטנה ולא נראית אז מחפשים
אחריה ,מקדשים אותה ,והיא הולכת ומתמלאת ,הולכת וגדלה.

נכתב ע״י ז .קליין מייעצת חינוכית
סמינר "הר חומה"
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הקפסולה האנדסקופית  -הגלולה המצלמת
מערכת העיכול שלנו מורכבת ממספר מדורים :וושט ,קיבה ,מעי דק ומעי גס.
ניתן לאבחן בעיות בוושט ,בקיבה ובתחילת המעי הדק בקלות יחסית
באמצעות בדיקת הגסטרוסקופיה ,ובמעי הגס באמצעות בדיקת
הקולונוסקופיה (מדובר בצינור שבראשו יש מצלמה את הצינור
מחדירים לגוף ובכך ניתן לראות מה קורה לאורך המעי) .המעי
הדק ,שאורכו כ 7-מטר ,נותר בגדר נעלם גדול עד לתחילת שנות
האלפיים ,אז הומצאה בישראל והוכנסה לשימוש טכנולוגיה חדשה
גלולה מצלמת ,הקפסולה האנדוסקופית היא גלולה בגודל שלכדור תרופה גדול ,אשר מורכבת ממשדר אלחוטי ,מצלמה וסוללה.
כאשר הגלולה נבלעת היא מצלמת סרט במהלך התנועה הטבעית
שלה במערכת העיכול .הסרט ,משודר למקלט באופן אלחוטי ומועבר
בהמשך למחשב לפענוח על ידי רופא.
מטרת הבדיקה היא לגלות מחלות שונות במעי הדק וכן לזהות ממצאים
פתולוגיים במעי הדק ,כמו מקור לדימום ,מחלת קרוהן וגידולים ,בדיוק מרבי
ובאופן לא פולשני ,ללא כאב ובמיעוט סיבוכים.
בקרב כ 30%-מהמטופלים המאובחנים כסובלים קרוהן המחלה ממוקמת במעי

עישון גורם לסיכון מוגבר מקורונה
מגיפת הקורונה משתוללת בכל העולם ,ובישראל אנו נמצאים בעיצומו
של גל שלישי כנראה ,השאננות של הציבור עם הגעת החיסונים מצד
אחד ,השחיקה והזלזול בהנחיות מאידך ,עלולה לעלות בחיי אדם נוספים.
נתונים קודמים מראים כי קשישים ובעלי מחלות רקע נמצאים בסיכון
גבוה יותר לפתח מחלת קורונה קשה.
כעת ,מחקר חדש שפורסם מראה כי אחד מכל שלושה צעירים עשויים
להיות בסיכון לחלות בקורונה ,כתוצאה מעישון.
צוות חוקרים מאוניברסיטת קרוליינה ,סן פרנסיסקו בדק יותר מ8,400 -
אנשים בין הגילאים  .18-25המחקר התמקד בהתנהגות הקשורה לעישון
כגורם סיכון להתפתחות מחלת קורונה קשה .הצוות מצא כי  32אחוז מכלל
אוכלוסיית המחקר היו בסיכון לחוות מחלה קשה .כמו כן ,ההשפעה של
עישון הייתה סיכון גבוה יותר מסיכונים אחרים פחות נפוצים.
אחד מרופאי המכון הסביר כי סך הסיכון לתחלואה קשה בקורונה מופחת
כאשר מוציאים את המעשנים מתוך המדגם .המאמצים להפחתת עישון
ושימוש בסיגריה אלקטרונית בקרב צעירים עשויים להפחית את הפגיעות
שלהם למחלות קשות".
על פי נתונים מה CDC-המרכז לבקרת מחלות,
בעוד שחולים בני יותר מ 65-נמצאים
בסיכון גבוה יותר לאשפוז בבית החולים
עקב תחלואה בנגיף בהשוואה לאנשים
צעירים יותר ,הפער הולך ומצטמצם.
הנתונים מראים שעד אמצע חודש אפריל
היו  8.7אשפוזים לכל  100,000מהאוכלוסייה
בקרב צעירים בני  18עד  ,29לעומת  128.3לכל

הדק ,מחוץ לטווח ההישג של קולונוסקופיה רגילה .בחולים אלה הקפסולה
יכולה לגלות סימני דלקת באופן מדויק יותר מכל אמצעי אחר .מעבר לאבחנה
הקפסולה עוזרת לעקוב אחרי מצב הדלקת אצל מטופלים עם מחלת קרוהן
ידועה ומאפשרת לגלות את סימני המחלה ,לזהות אובדן תגובה לטיפול ועוד.
במרבית מכוני הגסטרו לא נדרשת הכנה מיוחדת לבדיקת הקפסולה למעי
דק ,מעבר לשתיית נוזלים צלולים מערב קודם .ביום הבדיקה המטופל בולע
קפסולה ומתחבר למכשיר בו נאגרים הנתונים (גודלו של המשדר שווה לגודלה
של כף יד והוא נמצא בתוך מנשא גוף המטופל) .הגלולה עוברת את מערכת
העיכול בתהליך שאורך כ 8שעות .הקפסולה היא חד פעמית ונפלטת בצורה
הטבעית עם היציאה .החולה אינו חש בכאבים או באי נוחות בזמן יציאת
הקפסולה ופעמים רבות אינו רואה אותה נפלטת.
למחרת המטופל מחזיר את מכשיר הקריאה ולאחר מכן המכשיר
מתחבר למחשב לצורך הורדת הסרט.
למרות שקיימים סיבוכים אפשריים לבדיקה ,הם נדירים יחסית.
הסיבוך העיקרי לבדיקה הוא היתקעות של הקפסולה במערכת
העיכול .ברוב המקרים לא מרגישים דבר גם כאשר הקפסולה נותרת
במערכת העיכול .במקרה של הופעת חום ,קושי בבליעה ,הקאות או
כאבים מתגברים בחזה או בבטן יש להודיע מיידית לרופא .קפסולה
הנתקעת באזור מוצר של המעי עלולה לגרום באופן נדיר לחסימת מעי
ויש להוציאה בצורה אנדוסקופית או בניתוח.
כשיש חשש להיתקעות של הקפסולה במערכת העיכל ,ניתן לבלוע קפסולת
דמי ,מחומר שנמס מאליו ,ובכך לעקוב אם הקפסולה תתקע במעי ,רק לאחר
שהקפסולת דמי עוברת את מערכת העיכול ללא סיבוכים מיוחדים ,ניתן לקחת
את הקפסולה האמיתית.
 100,000עבור חולים בני יותר מ  .65עם זאת ,מנתונים של סוף חודש יוני
נראה כי הייתה עלייה של  300%באשפוזים של צעירים לעומת 139%
של קשישים.
עישון זוהה כגורם סיכון להתפתחות תסמינים חמורים של קורונה בדומה
למחלות רקע כמו סוכרת ולחץ דם שהחולים בה נדרשים להישמר היטב.
עדויות עדכניות מראות כי עישון קשור לסיכון גבוה יותר להתקדמות
בחומרת התחלואה בקורונה ועלול להוביל לכניסה לטיפול נמרץ או
למוות .כמו כן ,סוכרתיים שמעשנים נמצאים בסיכון כפול לפתח תחלואה
קשה של קורונה ועליהם לשמור על רמות סוכר מאוזנות באמצעות מד
סוכר רציף ללא דקירות ,לעמוד בקשר עם הרופא ולהישמר ככל הניתן.
מעשנים זקוקים למוטיבציה רבה בשביל להפסיק לעשן והמגיפה יכולה
לספק את התמריץ הנכון.
על נזקי העישון אין צריך לספר לכם ,עשן הסיגריות מכיל כ 7000חומרים
שונים ,בהם כ 350חומרים מסוכנים וכ 70חומרים המוגדרים כמסרטנים
בבני אדם ,עדן הסגריות פוגע בכל מערכות הגוף ,ומידי שנה מתפרסמים
מחקרים ארוכי טווח המוכיחים שהעישון גורם למגוון הולך וגדל של מחלות,
כגון מחלות סרטן ,מחלות לב וכלי דם ,מחלות נשימה ועוד.
גם חשיפה לעישון כפוי גורמת לתחלואה קשה ,נכות ואף למוות ,אולם
בגלל הקושי המחקרי לבודד ולהוכיח את מרכיב החשיפה לעישון כפוי
כגורם לתחלואה מסוימת ,רשימת המחלות שהוכח קשר סיבתי מובהק
בינן ובין עישון הוא מצומצם יותר בהשוואה לתחלואה הנגרמת מעישון.
ההסכמה העולמית החד משמעית היא שהעישון יגרום למותם של שליש
עד חצי מהמעשנים ויקצר את חייהם בכ 10-שנים ,כשכל המעשנים צפויים
לתחלואה שתפגע באיכות חייהם וחיי משפחתם .הערכת התמותה העולמית
מעישון עומדת על ששה מיליון בני אדם מידי שנה ,המהווים  11%מכלל
מקרי המוות בגברים ו 7%-מכלל מקרי המוות בנשים,
בממוצע המשמעות היא שלעישון יש אחריות לאחד מכל עשרה מקרי
מוות בעולם .במצטבר ,מדובר על כ 100-מיליון בני אדם שנפטרו מעישון
במהלך המאה ה ,20-ומספר הנפטרים מעישון עשוי להגיע למיליארד עד
סוף המאה ה ,21-רובם מהמדינות המתפתחות .ההערכות לגבי ישראל הן
שהעישון אחראי לכ 8,000-מקרי מוות בשנה ,כ 700-מהם לא היו מעשנים
בעצמם אלא נחשפו לעישון כפוי.
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עייפים אך מרוצים
ר' מוטי הינו נהג טנדר הסעות המתגורר בבני ברק .עייף ומותש היה ר' מוטי
כאשר צלצל הטלפון הנייד שלו ועל הקו הייתה משפחה ירושלמית שביקשה
ממנו להסיעה לאירוע משפחתי בבני ברק .ר' מוטי ,שבדיוק שהה באותם
רגעים ליד ירושלים ,הסכים לקחתם .היה זה כבר לאחר יום ארוך ומתיש,
"אנו שולחים אליך את אחד הילדים למטה .אנא צפור בהגיעך לבניין ".ביקשו
בני המשפחה מר' מוטי.
הערב ירד על ירושלים ור' מוטי הגיע לפתח ביתה של המשפחה
והודיע בקול עייף ותשוש על הגעתו .ילדה פעוטה עם תיקייה
התקרבה בשמחה אל הטנדר ,פתחה את הדלת ורצה לתפוס מקום
בספסל האחרון ליד החלון .לאחר דקה הגיעו בני המשפחה
אל הטנדר ותפסו מקומותיהם .הילדים צהלו משמחה לקראת
האירוע תוך כדי שר' מוטי משוחח עם ראש המשפחה .האוטו
הגיע לאולם האירועים בבני ברק ,האב שילם לר' מוטי ומכאן
הוא המשיך לכיוון ביתו תוך כדי פיהוק עמוק של עייפות .הוא
החנה את האוטו ונעל אותו היטב .כל בקשתו היא רק לתת תנומה
לעפעפיו הכבדות מתשישות.
והנה ,מצלצל הסלולארי שלו" :מה נשמע?" הייתה זו אשתו" .הנה אני כבר
עולה .אני ממש בכניסה לבניין ".צהלת שמחה נשמעה מפי אשתו" :איזה
יופי! אני בדיוק צריכה לצאת לפעילות התנדבות ,יהא זה נפלא עבורי אם
תיקח אותי ברכב עד מקום הפעילות ,"...משהו בתוכו נרגז בליבו והוא חשב
לעצמו" :מה רוצים ממני היום ....אוף ,אין לי כוח לשום דבר!" ,כל מה שהוא
רק חולם כעת זה רק לנוח מיום הנסיעות הארוך וגם בבואו סוף סוף לביתו
מחכים לו נסיעות?" ,אל תעלה עדיין "...אמרה לו אשתו "בבקשה ,מחכים
לי ואני פשוט מאחרת" ...
ר' מוטי מסתכל על הרכב וממש אין לו כוח לחזור אליו .נמאסה עליו הישיבה
מול ההגה והוא קיווה כבר שלא יחזור אליו עד מחר בבוקר ,אך אינו רוצה
לסרב לאשתו .הוא פתח את הרכב ,התיישב בלא חשק והתניע .אשתו יורדת
בשמחה ופותחת את הדלת האחורית כדי להכניס את חבילתה ומיד היא נכנסת

להלם" :מה זה?! מי זו?! מי זו הילדה שנרדמה כאן באוטו?!" ר' מוטי קפץ
ממקומו" :איזו ילדה?" בספסל האחרון שברכב ,צמוד לחלון ,ישנה לה עמוקות
פעוטה עם תיקייה בידיה .מיד זעק ר' מוטי" :מה? מה? הם שכחו אותה...
חסרי אחריות ...מדוע הם לא מתקשרים? היכן הם? איזה נס שחזרתי לרכב...
מה היה קורה אם לא היינו חוזרים לרכב? הילדה הייתה עלולה להישאר כאן
כל הלילה ברכב החנוק הזה ,ה' ישמור!" ,ר' מוטי חיפש את מספר הטלפון
של המשפחה אך הבעיה הייתה שהם התקשרו אליו מביתם בירושלים ,בעוד
שכעת הם בבני ברק .מיד עשה את דרכו לאולם האירועים בעוד שאשתו
ניסתה להרגיע את הפעוטה שהתעוררה ופרצה בבכי.
' מוטי נכנס כרוח סערה לאולם ,חיפש את אבי המשפחה והוציאו משם
החוצה ובכעס רב אמר לו" :אתה נורמלי? שוכח ילדה אצלי ברכב בלי לשים
לב?" ,האב והאם חיפשו את ילדיהם וראו שכולם נמצאים ואמרו לו" :אנו
מצטערים .כל ארבעת בנותינו כאן ,לא שכחנו אף ילדה ,".ר' מוטי צחק" .אני
חושב שאתם טועים!" ,הוא לקח אותם לרכב והראה להם את הילדה הבוכייה.
ההורים ראו אותה ואמרו לו" :אנו שוב מצטערים ,זו לא הילדה שלנו! איננו
מכירים אותה .כשנכנסנו לרכב ראינו אותה כבר יושבת במושב האחורי
וחשבנו שזו הבת שלך ".דממת הלם שררה באוויר .ר' מוטי נזכר כי הפעוטה
עם התיקייה עלתה ראשונה לטנדר מיד כשהגיע לרחוב הירושלמי .הוא
היה בטוח שהיא בת משפחתם אך עכשיו מתברר לו שאין לה קשר
עם המשפחה שעלתה.
לפתע גופו הצטמרר לחשוב מה היה קורה אם לא היה חוזר
לרכבו ...הפעוטה יללה בשקט ולא דיברה כלום .ר' מוטי חשב
שהוא חולם .רק לפני כמה דקות הוא היה בדרך לנוח והנה
כל זה ...אך כיצד מאתרים את הורי הילדה? רעייתו של ר'
מוטי פתחה את התיקייה ושלפה משם חוברת תווי מוסיקה.
על המחברת נכתב בטוש זוהר ,ממש משמיים :שייך לציפורה
ירושלמי ,רח' רימוני נחושת  ,14י ם טל' ...המוצא הישר מתבקש
לפנות למשפחת ירושלמי .ר' מוטי התקשר ,אך הקו היה תפוס .כנראה
מתקשרים למשטרה לדווח על היעדרות בתם ...לאחר כמה דקות דיבר איתם ר'
מוטי" :שלום ,ירושלמי? הבת שלכם אולי חסרה?" "א-י-פ-ה ה-י-א?" נשמעה
זעקה צעקה בטלפון "כל ירושלים מחפשת אותה!"
בסופו של דבר התברר שהפעוטה לומדת בשיעור נגינה בשעות הצהריים
ומחכה היא תמיד לאביה שיאסוף אותה  .באותו יום הודיע לה אביה שהוא
לא יוכל לאסוף אותה וכי חברו בעל טנדר לבן יאסוף אותה .לר' מוטי יש
טנדר לבן והוא עצר בדיוק בזמן ובכתובת ממנה הייתה צריכה הילדה לעלות.
הילדה עלתה ,אפוא ,לטנדר של ר' מוטי ולא של החבר ,והיא חיש קל נרדמה
מעייפות...
גם כשהאדם עייף ומותש ולפתע באים לו ניסיונות עליו לדעת שהכל מנוהל
ע"י בורא כל העולמות לטובה! להרגיש עייף אך מרוצה ,הרי תארו לכם מה
היה קורה אם לא היה חוזר לרכבו ,חלילה ,ה' ישמור ויציל!

שהרב תמיד אומר בשיעוריו ,שמעולם לא היה אדם שויתר והפסיד מכך.
וכך ממשיך אותו יהודי בסיפורו :לימים התברר שאותו שותף איתו חתמתי
הכריז על פשיטת רגל זמן מה לאחר שביטל את הסכם השותפות עימי,
ומיד הבנתי שאם היינו חותמים יחד מול חברת ההסעות ,מכיוון שאני
שותף שלו ,גם הכסף שלי היה יורד לטמיון .כמה שווה לוותר!
יהודי אחד סיפר לרב שהוא חתם הסכם שותפות עם חברו להקמת שירות
הסעות ,וחתימה חוזה מול חברת הסעות לעבוד עימה .יום לפני החתימה
עם אותה חברה ,החבר שלו החליט לבטל את השותפות ,ומספר אותו יהודי
שדבר זה תפס אותו בהפתעה גמורה.
בחוזה שחתמו שני השותפים היה כתוב סעיף ,שמי שמבטל את ההסכם
צריך לשלם לחברו פיצויים רבים על הפרת החוזה .וכך מספר אותו יהודי:
בעקבות שיעורי התורה של מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שליט"א החלטתי
לוותר לשותף על הפיצוי ,וכל זאת בעקבות שיעורי האמונה ודברי התורה

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :
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רבי ישראל מאיר הכהן מראדין  -החפץ חיים זצ"ל
מדוע עזב "החפץ חיים" את משרת הרבנות לאחר זמן קצר?
נושאי משרות ,רבנים ,פוסקים ויושבי על מדין אשר יראת ה' לנגד פניהם,
חששו תמיד משגגות שייצאו תחת שרביטם ,ובענווה יתירה ושפלות ברך שאינה
תואמת למעמדם עשו ככל שביכולתם לבלתי רום לבבם על עמם ,ודאגו שייצא
מתחת ידם רק פסקים הוגנים ומאומתים.
כאשר היה חתנו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע ,הגאון רבי אהרן הכהן זצ"ל ,אברך
צעיר הסמוך עדיין על שולחן חותנו ,ניסה להתמנות למשרה רבנית באחת
העיירות ,ומשלא צלח נחל אכזבה רבה ונעצב מאוד על לבו.
חותנו ה'חפץ חיים' ניסה להרגיעו וסיפר לו על גודל האחריות שברבנות" :אם
לא התמנית לרב" ,אמר" ,סימן הוא שהקב"ה מציל אותך מהעול הכבד שבמשרה
זו" .אך משראה ה'חפץ חיים' שדבריו עדיין לא מיישבים את לבו העגום ,אמר
לו" :אספר לך סיפור אישי על התקופה הקצרה שהייתי רב ב'ראדין' ,בתנאי
שתבטיחני שלא תספר זאת לאיש כל עוד אני חי ."...לאחר שהסכים סיפר
ה'חפץ חיים' את המעשה שהיה:
"יום אחד נתפס אחד הקצבים כשהוא מוכר בשר טריפה .כמובן שגערתי בו על

מעשיו והעברתי אותו מתפקידו .לאחר כמה ימים בא אלי הקצב יחד עם כמה
מבני משפחתו ,ובקול בוכים הביע חרטה עמוקה על מעשיו .לאחר שהבטיח
שלא יחזור על פשעו ביקש בתחנונים שאחזיר אותו למשרתו ,כי מצבו דחוק
ואין לו מחיה לבני ביתו.
"משנוכחתי שאכן כנים דבריו והוא מתחרט בכל לבו ושוב לא ישוב לעשותם,
החזרתי אותו על כנו ,ולמען ישמעו וייראו הטלתי עליו קנס לנדב לבית המדרש
פוד של נרות .הקצב שב לעבודתו ,אך הוא לא האריך ימים והלך לעולמו ,ובכך
חשבתי שהסיפור מאחוריי.
"באחד הימים" ,המשיך ה'חפץ חיים' את סיפורו" ,אני לומד כדרכי בעזרת
הנשים ותרדמה נפלה עלי ,בחלומי אני רואה לפניי שלושה אנשי צורה ,הדורי
פנים .הגדול שבהם פנה אלי ושאל' :ר' ישראל מאיר ,הזוכר אתה את המאורע
עם הקצב?'' ,כן' ,עניתי בחרדה' .הקנס שהטלת עליו' ,המשיך השואל לשאול,
'היה רק כדי שייזהר להבא ולא ישוב על חטאו ולמען ישמעו העם וייראו,
או שהיה בו גם משום כפרה על עוונו?' .רעדה אחזתני ...לבי החסיר פעימה
והמילים נעתקו מפי ...השואל הרגיע אותי' :אל תחשוש ,נסה להיזכר בשלווה.'...
אימצתי את זכרוני ועניתי' :אם זכרוני אינו מטעה אותי ,הטלתי עליו את הקנס
רק כדי שייזהרו הוא ואחרים להבא ,אבל לא עבור כפרה על מעשיו .'...הם
הודו לי על תשובתי ונעלמו.
"כאשר התעוררתי מתרדמתי השתוממתי מהמחזה אשר ראיתי ,לא ידעתי את
נפשי מעוצמת החיזיון הגדול ,חזרתי לתלמודי אך שוב נפלה עלי תרדמה ,ואז
בא אלי בחלום הקצב ,הוא היה שבור ורצוץ ,מדוכדך וכאוב' .רב'ה ,רב'ה ,'...זעק
לעברי' ,מה עוללת לי? מדוע אמרת להם כך? כאשר הייתי בבית דין של מעלה
ודנו אותי על שמכרתי טריפות ,טענתי שכבר נתכפרתי בקנס שהטלת עלי,
תרומת הנרות לבית המדרש .הקטיגור טען לעומתי שהקנס לא היה לכפרה אלא
לעונש למען ישמעו וייראו .בבית הדין החליטו כי ישאלו את פיך על כוונתך,
ומשענית כך דנו אותי לשבעה מדורי גיהינום קשים כדי שאכפר על מעשיי.'...
"וויי לי ...וויי לי ,"...נאנח ה'חפץ חיים'" ,החלומות הללו לא נתנו לי מנוח
והחלטתי לעזוב את משרת הרבנות .אם בגללי נשמה אומללה ירדה לשאול
תחתית ,לשם מה לי להחזיק ברבנות" ?...עתה מבין אתה" ,סיים ה'חפץ חיים' את
דברי ההרגעה שלו לחתנו" ,מדוע אתה צריך לשמוח על שלא התמנית לרב."!?...
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המילים המסתתרות בתפזורת:
יהודה ,ילד זקונים ,נער ,מעט אוכל ,יגון שאולה ,עגלות ,מצרים ,רוח יעקב,
יוסף חי ,צידה לדרך ,טרוף טורף ,אסון ,זקן ,בכי

הרכבת והנשר
רכבת יוצאת מתחנת המוצא במהירות  75קמ”ש.
באותו הזמן ,יוצא נשר מקינו שבתחנת היעד של הרכבת לכיוון הרכבת
במהירות של  300קמ”ש.
כשמגיע הנשר לרכבת ,הוא מסתובב ועף חזרה לקינו וחוזר חלילה.
אם המרחק בין התחנות הוא  100ק”מ ,מהו המרחק הכולל שעבר
הנשר במעופו עד שהגיעה הרכבת לתחנת היעד?

תשובות
לחידה
משבוע
שעבר:

זהו את השמות
חציו חצי מחציו ,וחציו השני חצי נוסף
האות הראשונה של שמי היא האות השניה של שמי.
האות השניה של שמי היא האות הראשונה של שמי.
האות האחרונה של שמי היא חצי מהאות האחרונה של שמי.
מה שמי?
 .1יוסף

 .2משה
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שמי שלמה יוסף כנפו ממכינה א',
אני לומד בכיתה הכי כפית של הרב יהודה אמויאל והרב קדושים.
אני בבוקר רץ מהר מהר לכיתה כי ממש כיף מקשיבים ושומרים עלי
ואמא שמחה שאני שם.
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זמני תפילות ושיעורים
ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

תפילות ושיעורים בשבת קודש
		
מנחה ערב שבת

( 16:15כ 30-דק' לפני השקיעה)

		
שחרית הנץ החמה

( 05:30כ 65-דק' קודם הנץ החמה)

		
שיעור בהלכות נידה

 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)

		
שחרית מנין ראשי

07:30

		
תהילים לבנים

( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)

		
שיעור הלכה ,שו"ע

( 13:30חושן משפט)

		
מנחה מנין א

14:00

		
שיעור מוסר

14:30

		
מנחה מנין ב

( 15:15בסוף השיעור)

		
שיעור הלכה

( 16:50בשקיעה)

ערבית של מוצ"ש

( 17:20עם צאת השבת)

אבות ובנים

( 17:40לאחר ערבית של מוצ"ש)

תפילות לימות החול
שחרית הנץ החמה
שחרית מנין ב'
שחרית מנין ג'
שחרית מנין ד'
		
מנחה
ערבית מנין א'
ערבית מנין ב'

שיעורים  -בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב  -עיון באגדות חז"ל
		
יום ראשון
אמונה ובטחון
		
יום שני
פרשת השבוע  /הלכה  /ענייני יומא
יום שלישי
ליקוטי מוהר"ן  /רבינו נחמן מברסלב
		
יום רביעי
הלכות שבת/מועדים
יום חמישי
פעילויות לנשים
יום שלישי

פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות

( 13:00בביה"כ חסדי שמואל)

		
שיעור לנשים

 13:00מפי מו"ר שליט"א

( 05:50כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
16:30
סמוך למנחה
בתום השיעור המרכזי

 20:45שיעור בחסידות
מהרבנית חנה בקרמן תחי'
 21:00שיעור חדש! בריאות טבעית ע״פ
היהדות  -א .פורמן

יום שני
		
פעילויות לילדים
 18:00מתמידים לילדים ,משניות,
יום שלישי
תהילים ,סיפורי צדיקים ועוד .הגרלות ופרסים למשתתפים

שיעורים נוספים מפי מו"ר הרב שליט"א בירושלים והסביבה:
יום ראשון

 20:45ביה"כ "ספרא" ,רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים
 18:15חדש! ביה"כ "איילת השחר" ,רחוב מצפה ,גבעת זאב

יום שני

 17:30ביה"כ "מוסיוף" ,רח’ יואל ירושלים
 21:30לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות" ,רח’ קצנלבוגן  81ירושלים

יום רביעי

 18:00ביה"כ "בורכוב" ,רח’ פישל ירושלים
 21:30חדש! ביה"כ המרכזי ,רחוב הקטלב הר גילה

יום חמישי

 18:00חדש! – ביה"כ "אבני החושן" ,רחוב אבני החושן ,מעלה אדומים

מוצ"ש

 22:00חדש! – ביה"כ "קול יעקב" ,רחוב הנביאים  ,22מודיעין

חדרי
אירוח
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

