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בכל דרכיך דעהו
הגמרא אומרת ,איזוהי פרשה שכל גופי תורה תלויים בה ,זה
"בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך" (משלי ג ,ו) בכל דרך
שאתה הולך ,בכל פעולה שאתה עושה .אומר רבינו הבן איש
חי "שיאמין שהכל נעשה בהשגחתו יתברך" ,זה נקרא "בכל
דרכיך דעהו" אם אדם הצליח לקיים ללמוד את הפסוק הזה
הוא הקיף את כל התורה .כל גופי תורה תלויים בה ,ואומר
הבן איש חי הקדוש "שנאמין שכל מה שנעשה בעולם אינו
מקרה המסור לטבע אלא הכל נעשה בהשגחתו יתברך והוא
המשגיח והוא הנותן חיות בכל רגע".
הגר"א אומר' ,דרך' זה תמיד עבודת ה' שכתוב "ושמרו דרך
השם"' ,אורחות' זה עבירות שכתוב "אורחות עקלקלות" ,אם
כן ,הפסוק אומר "בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך",
לומר לאדם שאם ילך בכל דרכיו בדעה שהכל זה מאת ה' ,אז
גם את העבירות שלו הקב"ה יתקן .כך אומר ר' צדוק הכהן
מלובלין ,שבאמונה בהשגחה הפרטית מתמתקים כל הדינים,
מתכפרים כל העבירות .ואומרת הגמרא "ואומר רבא אפילו
דבר עבירה" ,אפילו בעבירה שעושה נגד ה' הוא משליך על
הקב"ה" ,ה' אתה תחליט אם הכספת שגנבתי תפתח או לא".
ממשיך ואומר הבן איש חי "ואפילו כשעושה עבירה יזכור דבר
זה שכוחו וחיותו בא לו מהשגחתו יתברך ותועיל לו אמונה זו
שיתחרט אח"כ תכף" ,מיד יחזור בתשובה ,קל וחומר כשאדם
הולך בדרכי יושר ואומר שהכל זה ה' ,וכן כתוב בתנ"ך "ובני
עלי בני בליעל לא ידעו את השם" ,בני עלי היו עובדים בבית
המקדש ,היו מקריבים קורבנות אבל אומר מצודות הם לא ידעו
שהכל השגחת ה' ,ודוקא לכן הם "בני בליעל".
לכן כל פעולה שאדם עושה ה' יברך אותו ,אבל צריך תנאי אחד,
ש"-מן ה' לא יסור ליבו" ,שהלב יהיה עם ה' ,כי כל האמונה
והבטחון זה ללב .שהלב לא מאשים ולא כועס על אף אדם,
לא מתייאש ולא עצוב .לכן "מכל משמר נצור ליבך כי ממנו
תוצאות חיים" ,אם יש לכלוך על הידיים או על הפנים זה לא

נורא ,אבל אם יש לכלוך על הלב זה דום לב ה' ישמור ,הלב
צריך להיות נקי ,חלק ,עם מקסימום אמונה בה'.
הבן איש חי אומר "ה' למבול ישב ,וישב ה' מלך לעולם",
איך עושים את ה' למלך? למבול אותיות מול-לב ,כל הזמן ה'
מסתכל ללב שלך ,מה אדם חושב בלב על מה שקרה? זה מאת
ה' או לא? בזה אדם עושה את השם מלך לעולם.
אומר ר' יעקב מפולנה "זה פירוש הפסוק ,יענך ה' ביום צרה,
אם אדם מאמין בצרה שיענך ה' הוא מידת רחמים ...והרעה
בעצמו טובה לך" ,כתוב "יענך השם" ולא "יענך אלוקים" .אם
יאמין האדם ביום הצרה שה' עושה את זה מרחמנות עליו,
הרע הזה טוב לו ,כי הוא הרע במיעוטו.
כך מסופר על נחום איש גם זו ,שידע שאם הוא הולך עם מזוודה
מלאה בעפר למלך ויגיד 'המלך הבאתי לך דורון' יתלו אותו
במקום .זה כמו שאדם יבוא עם מזוודה מלאה בנשק ורימונים
למכס ,במקום יתלו אותו .אומר נחום איש גם זו ,אני הולך
בדרכי ה' ,אני הכנסתי למזוודה יהלומים להביא למלך מתנה,
אבל אתה ה' ולא הגנב החלטת להכניס עפר ,זה לטובתי! ואם
יהרגו אותי ,זה לטובתי! איזו ישועה קיבל ,לא רק שהוא לא נתן
יהלומים אלא סתם עפר ,אלא הוא קיבל יהלומים וזהב במקומם
והחזיר את זה לישראל .בדרגה שלנו אנו צריכים לדעת שאם
בטעות הכנסנו משהו אחר למזוודה ,זה ה'.
אם אדם מאמין שהרעה טובה לו אז "ישלח עזרך מקודש",
איזה ישועה תהיה לו .ר' יעקב מפולנה מסביר את ההבדל
בין ר' עקיבא לנחום איש גם זו ,ר' עקיבא אומר "כל דעביד
משמיא לטב" ,ונחום איש גם זו אומר "זה טוב" ,ר' עקיבא לא
היה בדרגה של נחום איש גם זו ,הוא היה אומר יהיה טוב ,זה
רע לי כעת ,אבל זה מציל אותי מדברים אחרים אז זה יהיה
לי לטובה ,נחום איש גם זו בדרגה יותר גבוהה ,אומר עכשיו
זה טוב" .אם כן ממעשה נחום איש גם זו נלמד שהכל תלוי
במקבל ,אם המקבל מבין שהכל לטובה נעשה לו טובה מיד,
ובזה יובן 'שיוויתי ה' לנגדי תמיד' ,כי עשיתי את הרחמים שהם
שם ה' ,גם עם דבר שהוא נגדי" ,אני מדמה את הרחמים של ה'
גם על דבר שמפריע לי ונגדי ,רואה את יד ה' המלאה רחמים.
שבת שלום! אייל עמרמי
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שער עבודת האלוקים עם פירוש “כאייל תערוג”

כבד את השם ממה שחננך
מסופר על הרב ש"ך עליו השלום ,שרצו קרוביו לכתוב לו על הבית שעות קבלת
קהל ,אמר להם חס ושלום ,יש לי משהו אחד לתת לה' וזה עצות לבנים שלו.
אומרים עלי שאני חכם ,תשעים שנה למדתי תורה ואני יכול בזכותה לתת עצות
לאנשים ,כסף אין לי לתת לה' ,אני לא חזן שיכול לשיר לה' ,מה שאני יכול לתת
לה' זה הכשרון שה' חנן אותי לתת עצות לאנשים.
כך כל אדם שקיבל אומנות מסוימת ,באומנות הזו צריך לשבח את ה' ,יעבוד אותו
בזה ,כך תמיד ה' ידאג לו להכל ,הקדוש ברוך הוא יתמיד טובתו עליו .אבל אם
אדם יגיד לו זה הכישרון שלי ,בשבילי ,ואני אתן לה' דברים אחרים ,ה' יקח לו את
אותו הדבר .אין לו טאבו על מה שקיבל ,לא לחכמים עושר ,לא לקלים המרוץ,
ולא לגיבורים המלחמה ,זה שאדם גיבור לא אומר שבהכרח יצליח במלחמה ,אם
ידע להחזיר לה' ממה שה' נתן לו ,ימשיך עליו את הנתינה ,אך אם חס ושלום מה
שנתן לו לאדם בזה ימרוד בו ,זה הכי נורא.
ה' נתן למישהו קול יפה ,ואילו הוא ילך וישיר שירי עגבים ,שירי פרוצים ,ה' נתן
לו מתנה טובה והוא משתמש בה נגדו? הקב"ה ייחד את האדם משאר האנשים
והוא מורד בו עם זה .רש"י כותב על הפסוק "כי אשא אל שמים ידי ואמרתי חי
אנכי לעולם" ,אומר הקדוש ברוך הוא שאני חי לעולם ואיני ממהר להפרע ,אני
לא ממהר לתת עונשים ,אבל בסופו של דבר אני אקח לך את מה שאתה קבלת ,כי
אתה לא יודע להחזיר לי את הטובה שנתתי לך.
הגמרא מספרת שהייתה משפחה שה' נתן להם הרבה שכל ,הם ידעו לעשות את
הקטורת בבית המקדש .עשן הקטורת היה עולה כמקל ישר ,אף רוח בעולם לא
הצליחה לנצח אותו" ,מעלה עשן" היו קוראים לו .באו חכמים אמרו להם ,כל פועל
ה' למענהו ,בואו תלמדו אחרים ,שאם מחר או מחרתיים יקרה משהו למשפחה שיהיו
עוד אחרים שיודעים .לא הסכימו ,זה סוד משפחתי מקצועי שלנו ,אנחנו לא מגלים.
אומרת הגמרא שלא עברו הרבה שנים והמשפחה הזו נמחקה מן העולם .נתתי
לכם משהו למה אתם לא מחזירים לי? וכן על זה הדרך ,הקדוש ברוך הוא נתן לך
תפקיד טוב שתעזור לאחרים ,תראה אנשים בצרות ,אנשים מסכנים ועשוקים ,אל
תשב מהצד ותגיד למה לי להכנס לצרה הזו ,למה לי להכניס את עצמי בבעיה הזו.
הרי איוב ששתק במצרים נדון ביסורים ,אם אדם ישתוק יקבל יסורים .שלשה היו
בפרלמנט של פרעה ,בלעם ,יתרו ואיוב ,יתרו לא הסכים עם פרעה תראה מה עשו
לו ,איבד את הפרנסה פיטרו אותו ,סיכן את חייו ,מה אומר בלעם? לחוקק חוקים
ולגמור עם העם הזה מהר .תזרוק אותם לים.
שואל פרעה את איוב :כמו איזה צד אתה סובר ,אמר לו אני לא מבין בדברים כאלה,
אני מעדיף לשתוק .אומר ה' היית צריך לדבר ושתקת ,פחדת לדבר שלא לאבד את
המקום שלך ,הפרנסה שלך ,ראית עוול ושתקת ,עוד מעט הכל יגמר לך ,בשעה
אחת .אדם לא שותק בשעה שצריך לדבר ,ה' שם אותו שם כדי שיתן לו כבוד.
אדם חושב שרק "קום ועשה" זה מרגיז את ה' ,אך לא ,צריך האדם לדעת שגם
כשאדם יושב ולא עושה ויכל לעשות זה מרגיז את ה' ,למה אתה לא עושה כלום,
למה אתה יושב ולא עושה .לכן כל מה שה' חנן אותך תחזיר לו מכל מה שנתן לך.
כשה' יראה שהאדם מחזיר לו ,הוא מוסיף לו יותר ,הוא רואה שהאדם פקיד נאמן
שיודע להחזיר ,אבל אם הוא לא יודע להחזיר זו כפיות טובה.

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת
הלבבות" ניתן להשיג את כל ספרי הרב
שליט"א אצל "חיים ספרים" 1599-50-20-
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

יחד משיטים את הסירה אל היעד
אמא של אסתי נכנסה לחדר הכתה .למפגש במסגרת אסיפת הורים.
הייתי מורה צעירה ,דומיננטית .אסתי הייתה אחת בן חמש בנות ,ועוד
בנים .הייתה ממוקמת אי שם באמצע .דירה קטנה וצפופה .אסתי לא
הצטיינה בלימודים .השתדלתי להחמיא על אופייה הנח ,על החיוך
שלא מש מפניה .אבל אמא בקשה ממני בקשה קצת תמוהה .אסתי
מאד מאחרת לישון ,לא מצליחה לקום בבוקר .לא עוזרות ההפצרות
ללכת לישון בשעה הגיונית" .אותי היא לא סופרת ,אותך היא אוהבת",
הסבירה לי האם המיואשת" ,תמצאי דרך להעביר את המסר בכתה עד
כמה חשוב מבחינה בריאותית ותפקודית לשמור על שעות שינה .אבל
למען ד' שהיא לא תחשוד שאני שיתפתי אותך".
אתם ההורים גידלתם את הבן או הבת שלכם בשנות חייהם הראשונות
באהבה ובמסירות .קמתם בלילות ,חיבקתם בימים .דאגתם לכל מחסורם.
רק אתם בין כתלי הבית .והנה ,גדלו הילדים ,ויצאו למוסדות החינוך:
פעוטון ,גן ,בית ספר ,סמינר או ישיבה .ושם פתאום אתם מגלים שיש
לכם שותפים לחינוך .וככל שהילדים גדלים אתם יכולים להיתקל במצב
זהה או דומה לאמא של אסתי .ואתם נוכחים לדעת שלכוחות ההוראה
בבית הספר יש השפעה גדולה על הילד שלכם ,שטיפחתם וגידלתם
באהבה ובמסירות ,ועדיין ממשיכים לגדל ולטפח.
האם זה מחדל? האם זה פוגע במסוגלות ההורית שלכם? האם זה מעיד
על כישלונות סמכותיות או חיבוריות בתוך הבית? ממש לא! תינוק
תלוי כל כולו בהורים – הוא והם מרגישים את החיבור ההדוק שביניהם.
בשנות הילדות ,הילד נפרד אט אט מהוריו ומתחיל לחוש עצמו כיצור
נפרד .תהליך זה מאפשר לילד ליצור קשרים הדדיים עם הוריו ועם
דמויות נוספות ,למשל המטפלת ,הגננת ומאוחר יותר הסגל החינוכי
לימודי של בית הספר.
כעת יש שני סוגים של דמויות נוכחות ומשמעותיות לחיי הילד .הדמויות
ההוריות והדמויות הקשורות למסגרת החינוכית שבה הוא לומד .אלו
ואלו רוצים בטובתו ובקידומו .לכולם מטרה אחת – להשיט את סירת
החיים של הילד בבטחה להצלחה.
לסירה שני משוטים .ההשטה צריכה להיות אחידה .חתירה לאותו כיוון.
אם כל משוט יופנה לכיוון נגדי ,במקרה הטוב הסירה לא תתקדם ,במקרה
הגרוע יותר ,היא תתהפך .מערבולות ובלבול ברור שייווצרו .מורים
והורים חייבים לחתור יחד ולנווט את הסירה המשותפת ,הילד-התלמיד,
אל היעדים החינוכיים הרצויים.
משפט הודי אומר" :כשהפילים רבים ,הם רומסים את הדשא ביניהם" ,הורים
ומורים ,אנא התנהלו ברגישות ,כדי לא לרמוס את הילדים שבאחריותכם.
מובא בפרשת וארא :בשעה שנשלח משה להנהיג את העם הוא ענה" :וְ ֵהן
ֹלא יַ ֲא ִמינּו לִ י וְ ֹלא יִ ְש ְׁמעּו ְ ּבקֹלִ י" .אמר לו הקב"ה ַמזֶ ּה ְביָ ֶדָך – כלומר,
באיזו דרך חינוכית ראוי לנקוט? ענה משה :מקל .ענישה .אמר לו
הקב"ה "השליכהו ארצה" .אבל ,כאשר זורקים ארצה את כללי המשמעת
של בית הספר ,המטה הפך לנחש .אמנם צריך מטה ,אך להשתמש בו
במתינות .בשיתוף פעולה.
במדור זה נפנה זרקור להתוויית קשרים מיטביים בין ההורים לצוות בית
הספר ,קשרים שיהיה בכוחם לסייע ליצור סמכות משולבת בין ההורים
והצוות החינוכי של המוסד הלימודי.
המדור פתוח לתגובות ,שיתופים ,ועצות בנושא שותפות בהשטת הסירה
המשותפת ,מכם ההוריםzkl55848@gmail.com .

נכתב ע״י ז .קליין מייעצת חינוכית
סמינר "הר חומה"
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הכל מתחיל ונגמר בראש
הציפייה שלנו שטיפול רפואי כלשהו יעזור לנו מסוגלת להשפיע על הצורה
שבה אנו תופסים את תוצאותיו .בלשון המדע ,התופעה הזאת נקראת אפקט
(מלטינית" ,אני ֲא ַר ֶּצה") .מחקרים רבים הראו כי התופעה מושפעת
ממאפיינים כמו צבע התרופה ,הדרך שבה היא ניתנה (למשל ,בזריקה
או בכדור) ואפילו אם היא ניתנה על ידי רופא.
אפקט הפלצבו נובע בין היתר מפעולת מערכת העצבים המרכזית
שיכולה להוביל לשיכוך כאבים ולהשפיע על מערכת החיסון.
עם זאת ,אפקט הפלצבו לא משפיע על מהלך המחלה בפועל.
דיווחים על שיפור במצב חולים בעקבות טיפול ֶד ֶמה (פלצבו)
יכולים לנבוע לא רק מפעולת מערכת העצבים אלא גם מתחושות
סובייקטיביות או משיפור טבעי שהתרחש ללא קשר לטיפול.
לאפקט הפלצבו יש גם צד אפל ,והוא אפקט הנוסיבו (מלטינית,
"אני ֶא ְפגַ ע") .בדומה לאפקט הפלצבו ,גם אפקט הנוסיבו מתרחש עקב
ציפייה של המטופלת או המטופל .במקום לצפות להחלמה ,מטופל הסובל
מאפקט הנוסיבו מצפה להיפגע מהטיפול או לחוות תופעות לוואי שונות.
גם במקרה זה ,אף שמקורן של תופעות הלוואי הוא בציפייה ,יכול להיות
להן ביטוי פיזי.
במחקר שבוצע על קבוצת אנשים שסבלו בעבר מתופעות לוואי של תרופות ,ולכן
הותנו לקשר בין נטילת תרופות לתופעות שליליות ,נמצא שכאשר המטופלים
קיבלו כדורי דמה הם חוו שלל תופעות לוואי ובהן כאבי בטן ,כאבי ראש,

שינה
כמה שעות אתם ישנים בלילה? רובנו נענה על השאלה הזו בשתי מילים
מתסכלות-משהו" :לא מספיק" .ואכן ,המרוץ התובעני שרבים מאיתנו
מצויים בו ביומיום דוחף אותנו לישון פחות ממה שאנחנו באמת צריכים.
ההתפתחות הקוגניטיבית של האדם נראית כעקומת פעמון .בתחילת
חיינו יש לנו יכולות בסיסיות בלבד ,אשר מתפתחות במהירות בשנים
הראשונות לחיים .בהמשך ,ההתפתחות מאטה ,ובשלב הבא מתחילה
הידרדרות ביכולות .בגיל מבוגר ,ההתחדשות של תאי המוח נעשית בקצב
איטי יותר מאשר הפירוק של תאים מתים במוח,
ומכאן מגיעה ההידרדרות הקוגניטיבית .אי
אפשר למנוע לחלוטין את ההידרדרות הזו,
אבל אפשר בהחלט להאט אותה ולהפחית
את האגרסיביות שלה ,בדרכים שונות.
אחת הדרכים היעילות ביותר ,היא להקפיד
על שינה בריאה .גם הפחתה קטנה בשעות
השינה עלולה לגרום לנזקים ,הן בריאותיים
והן קוגניטיביים .חוקרים מצאו השפעות

עיוותים בראייה ואף פריחה על העור .בדומה לכך ,בכלל המקרים של רגישות
לגלי רדיו נמצא כי הסובלים מהתסמונת אינם מבחינים בגלי רדיו כאשר הם
אינם ערים לקיומם ,ומכאן שמקור התסמינים היה פסיכולוגי ולא פיזיולוגי.
עצם הידיעה על אפשרות של תופעות לוואי עשויה לגרום להן אף ללא כל
קשר לעבר הרפואי של הנחשפים .במקרה אחד בארצות הברית ,מורה בבית
ספר דיווחה על ריח מוזר באוויר שבעקבותיו סבלה מתסמינים של בחילה,
קוצר נשימה וסחרחורת .השמועה התפשטה בבית הספר ,ומעל  100אנשים
פנו לבתי החולים הסמוכים עם תסמינים דומים .חקירה מעמיקה של המקרה
חשפה כי הקשר היחיד בין כלל המקרים היה ,שהנפגעים שמעו על האפשרות
שהאוויר רעיל .אנשים שהיו באותו המקום אך לא שמעו על המקרה לא חוו
תופעות לוואי.
אפקט הנוסיבו מקשה במיוחד על הפצה של תרופות קיימות ,בשל
הציפייה של המטופלים לתופעות לוואי מסוימות .קבוצת חוקרים
מבריטניה מצאה כי עד  90אחוזים מתופעות הלוואי המוכרות
של סטטינים (תרופה נפוצה להורדת כולסטרול) הופיעו גם
בדיווחיהם של מטופלים שכלל לא קיבלו סטטינים ,אלא את
טיפול הדמה.
במחקר זה ,החוקרים בחנו כ 60-חולים שהיו במעקב במשך
שנה .החולים קיבלו שלוש מנות של טיפול ,שכל אחת מהן
הספיקה לארבעה חודשים .בבקבוקים עם אחת המנות הייתה
תרופה (סטטינים) ,במנה אחרת היו בקבוקים עם כדורי דמה (פלצבו)
ובאחרונה הבקבוקים היו ריקים ,כלומר ,המטופלים לא קיבלו כל טיפול.
המטופלים נתבקשו לתעד בכל יום את רמת תופעות הלוואי שלהם ,באמצעות
ציון של  1עד .100
בזמן הטיפול בסטטינים דיווחו הנבדקים על רמת תופעות לוואי ממוצעת
של  ,16.3אך בזמן הטיפול בפלצבו דיווחו הנבדקים על רמה דומה מאוד ,של
( 15.5מתוך  .)100זאת לעומת רמה של  8בלבד כאשר לא קיבלו כל טיפול.
נוסף על כך ,נתגלה שכ 90-אחוזים מתופעות הלוואי שגרמו לנבדקים להפסיק
את הטיפול הופיעו גם במהלך תקופת הטיפול בפלצבו.
שליליות משמעותיות אצל נבדקים שישנו  5שעות בלילה ,לעומת אחרים
שישנו  7שעות .רק שעתיים הבדל ,אבל השפעה דרסטית .ההשפעה
הגדולה ביותר של חוסר השינה היא על המוח – ובפועל ,על הזיכרון
ועל פעילויות קוגניטיביות אחרות .פרופסור ווקר הסביר שמעבר למה
שכבר ידוע בשנים האחרונות לגבי הצורך בשינה לאחר הלמידה ,כדי
שהלימוד יישמר בתאי המוח ,כעת יודעים כי גם לפני הלימוד יש צורך
בשינה ,כדי שהמוח יהיה מוכן לספוג את המידע החדש.
הטענה הזו הוכחה בניסוי שבו הושוו שתי קבוצות של אנשים – האחת
ישנה  8שעות בלילה ,והשנייה לא ישנה כלל .מבחן למידה שנערך
לשתי הקבוצות לאחר מכן ,תוך סריקת  MRIשל פעילות המוח שלהם,
גילתה ירידה של  40אחוזים בהישגים של הקבוצה שלא ישנה! אז אם
אתם לומדים למבחן ,וחשבתם להעביר את הלילה שלפני המבחן בלימוד
אינטנסיבי במקום בשינה – חשבו שוב.
בשלבי השינה העמוקה מתהווים גלי מוח בעוצמה גבוהה במיוחד ,המכונים
"צירי שינה" .הפעילות של הגלים הללו מעבירה זיכרונות מן הטווח הקצר
אל הטווח הארוך ,כך שהם הופכים לחלק מן הידע של האדם .זיכרונות
שלא עוברים את התהליך הזה ,עתידים להימחק מן הזיכרון לטווח קצר,
על מנת לפנות מקום למידע חדש .על פי מחקרים ,בעיות שינה וירידה
באיכות השינה הן סממנים מובהקים של הזדקנות ,ויתכן מאד שהן אלה
שמזרזות התפתחות של בעיות דמנציה וגם אלצהיימר.
אמנם ישנם גורמים נוספים למחלות נוירולוגיות בגילאים מבוגרים,
אך רוב הגורמים הללו הם קבועים ,ואין דרך לשנות אותם .את השינה
לעומת זאת ,אפשר לשנות ,ובנוסף ,באמצעים טכנולוגיים שנמצאים
בפיתוח ,ואשר מגרים את גלי המוח באופן חשמלי ,על מנת לשפר את
איכות השינה בגיל המבוגר.
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השריפה שהשתלמה  /הרב אשר קובלסקי
שנים רבות עסק ר' יעקב במלאכת הנגרות ,עד שקנה לעצמו שם טוב כנגר
מהולל .הנגרייה שבראשותו עבדה ללא הרף ,הזמנות באו ויצאו ,לקוחות מרוצים
הביאו לקוחות מרוצים נוספים ,העסק פרח ושגשג .עם הזמן ,בלאי טבעי ולחץ
הזמנות חברו להחלטה משמעותית מאוד :ר' יעקב טס לארצות הברית וביצע
עסקת רכש גדולה של ציוד טכני מתקדם ומכשור משוכלל .הרכישה עלתה
הון תועפות ,הוא הוצרך להשקיע את כל חסכונותיו ואף ליטול הלוואות ,אך
הוא סבר כי הדבר כדאי.
ביום מן הימים התבשר ר' יעקב כי המכשירים המשוכללים עומדים להגיע,
ובהתרגשות רבה קיבל את מכשירי הענק והציוד המתקדם .הוא כבר המתין
לזרם הלקוחות שיגיע בעקבות ההתקדמות המשמעותית בפיתוח העסק ,כי
בלעדיהם מהיכן יממן את עלויות רכישת הציוד היקר...
ואז ,הכל הסתבך .זה החל במעשה הבגידה הנפשע שביצע אחד מבכירי
עובדיו ,שתוך כדי שלמד את רזי המכונות החדישות החל להתעניין
ברכישת מכשירים משוכללים עוד יותר .כמחבל במסתרים פעל
אותו עובד ,שכר שטח נרחב לא הרחק מהנגרייה המפורסמת
של ר' יעקב ,רכש ציוד משוכלל ומתקדם ,וביום בהיר הנחית
מהלומה על לבו של ר' יעקב ,כשפרש מהנגרייה בקול רעש גדול
ופתח נגרייה בעלת שם דומה ממש בסמוך אליו...
לבו של ר' יעקב חשב להישבר .הן זה עתה השקיע את כל הונו
ברכישת ציוד חדש ומתקדם בתקווה כי ההשקעה תשתלם לו,
ההזמנות הרבות תכסינה את ההוצאות וההלוואות היקרות .ועתה,
אחד מבכירי עובדיו פרש ,פתח נגרייה משוכללת משלו ,וכיון שהוא מכיר
היטב את הלקוחות הם החלו לעבור אליו בזה אחר זה .החלה תקופה קשה
בעסק ,הרווחים צנחו בחדות ,האיום העסקי הפך לקיומי .ריבונו של עולם,
מאין יבוא עזרו?!
ואז ,ביום מן הימים ,היה זה בבחינת 'שבר על שבר' .קצר חשמלי בנגרייה
של ר' יעקב הוביל לשריפה שכילתה את הנגרייה כולה ,על מכונותיה ,ציודה,
משטחי העץ ושקי הנסורת ,בלוקי הפורמייקה ,ואפילו יומן החובות .האש
מצאה לעצמה חומר בעירה מצוין ברחבי הנגרייה ,ובתוך שעה קלה לא נותר
כל זכר ,כל הונו ירד לטמיון...
ר' יעקב הביט באש האוכלת את מפעל חייו וחש כי חרב עליו עולמו .אם לא

סיפרה אישה אחת שלאחר שילדה בניתוח קיסרי את ביתה ,הרופא שניתח
אותה אמר לה שזאת הלידה השלישית והאחרונה שלה ,ולא תוכל להביא עוד
ילדים לעולם בגלל שעשו לה יותר מידי ניתוחים ,החליטה האישה שתקבל
דעת תורה בעניין ושלחה את בעלה לשאול רב.
הבעל פנה לרב אייל עמרמי שליט"א וסיפר לו על אבחנתו של הרופא ,ועל
שלושת הלידות האחרונות ,והרב אמר לאותו בעל" :תלכו עם האמונה,
שהאשה תכנס להריון והכל יהיה בסדר גמור" ,החליטו הזוג שהם הולכים
עם דעת התורה ומנסים להביא עוד ילדים לעולם.

די בעובד הבוגד שהמיט עליו אסון כלכלי ,הגיעה השריפה ומחקה את מה
שנותר .עתה חש אבוד ממש ,אפילו את מעט ההזמנות שהיו לו לא יוכל לספק.
מי יודע כמה זמן ,מאמץ וכסף ייקח לו לשקם את ההרס ,להזמין ציוד חדש,
להתחיל לבנות מוצרים ,לסדר אולם תצוגה ...זו הייתה התקופה הקשה ביותר
בחייו של ר' יעקב .העסקים לא קרטעו – הם פשוט נשרפו .הוא לבד מול הררי
חובות ,כשהעובד שלו לשעבר מעביר את אחרון לקוחותיו אליו .הוא השתדל
להתחזק ,אך היה לו קשה ,קשה מאוד...
והנה ,ביום מן הימים ,נשמעת נקישה מהוססת בדלת ביתו .ר' יעקב פותח
ועיניו נקרעות בתדהמה ...מולו עומד העובד לשעבר ,זה שבגד בו והתחרה
עמו בחוסר רגישות .העובד ביקש להיכנס ולשוחח ,ור' יעקב ,מרוב הלם ,לא
הצליח לסרב...
בשקט ובבושה פתח העובד בהתנצלות על העבר ,והמשיך בהצעה שאי אפשר
לסרב לה" :ר' יעקב ,תשמע – פתחתי את הנגרייה ,יש לי את מיטב הציוד והכלים,
המכשור והאמצעים ,אך היא לא מנוהלת טוב ומפסידה כסף ...אין לי ברירה,
אני בא להציע לך לרכוש ממני את הנגרייה שלי ,על כרעיה ועל קרבה ,במחיר
הקרן ממש .הן שלך נשרפה ...הנה ,קח עסק מוכן ומאובזר במחיר מציאה"...
ר' יעקב החל לנהל עמו משא ומתן ,שנחתם בכי טוב .העובד שלא הצליח
להתמודד עם עול ניהול הנגרייה ,שמח לקבל בחזרה חלק מהכסף שהשקיע,
ואף בפריסת תשלומים שהייתה נוחה לר' יעקב .עוד באותו היום הפך ר' יעקב
לבעליה של נגרייה משוכללת ומתקדמת ממה שהייתה לו ,והמשיך בשיא המרץ
לייצר רהיטים ולספק את ההזמנות המובטחות...
לימים ,שמענו ממקור ראשון את סיפורו של ר' יעקב ,שהוסיף" :רק לאחר
שרכשתי את הנגרייה של העובד לשעבר ,אז הבנתי עד כמה כל אחד
מחלקי השבר מרפא את חברו .כשהעובד הבוגד פרש והקים נגרייה
לתפארת – היה זה עבורי אסון כלכלי כבד .למפרע התברר שהלה
הכין עבורי נגרייה משוכללת במיוחד ,בהתנדבות מלאה...
"וכשהשריפה פרצה היה נראה לי שזה הסוף .שלא אצליח
להשתקם .אך דווקא השריפה היא שהביאה את עובדי לשעבר
לפנות אלי ,להציע לי לקנות את העסק של המתחרה הגדול
ביותר שלי ,ולהבטיח את הצלחת עסקיי בעזרת ה' לאורך ימים.
הנה כי כן ,את עוגמת הנפש שהגיעה לי קיבלתי ,אך אבא הטוב
והמיטיב הכניס לי סוכריה משמעותית בכל כאב לב!".
הבה נאזין למסר הזה העולה מדברי ר' יעקב ,הבה נבין עד היכן הדברים
מגיעים .לפעמים ,הכל נראה סגור וחשוך ,עצוב למלוא האופק .נראה כי השבר
הוא עובדה מוגמרת ,מי יודע אם ניתן להתמודד עמו .למפרע ,מתברר שבתוך
מה שנראה רע מסתתר לו טוב ,שבעומק האסון חבויה לה הזדמנות ,שמבעד
לאפלה נוצצת לה תקווה חדשה...
הבה נאמין בבורא עולם בכל לבנו ,נדע כי הוא לא עושה לנו רע .גם מה שנראה
רע הוא רק נראה כך ,לפעמים עם הזמן נגלה בעצמנו עד כמה היה זה טוב,
לפעמים לא נדע לעולם .ועדיין ,נדע ,נבטח ,נאמין ונפנים ,שבורא עולם עושה
לנו רק טוב ,מידיו הטובות והרחומות לא ייצא כל רע ,ואם זה נראה כך יש שם
איזה טוב מסתתר וחבוי ,כי כל מעשיו הם טובים למעננו!
האישה סיפרה שלפני כחודשיים היא כבר ילדה ברוך ה' בת (החמישית במספר!),
והמנתחת שהיתה איתה באותו ניתוח אמרה שהיא לא פוסלת אפשרות שהיא
תלד עוד ילדים בעתיד למרות כל מה שאמר המנתח הקודם .אם הולכים על
הקדוש ברוך הוא באמונה וביטחון ,אפשר לשנות את כל הגזירות!
ראו מה הכח של האמונה בקב"ה" ,אני בחסדך בטחתי" אומר דוד המלך,
ואז "יגל ליבי בישועתך" ,שבזכות האמונה והבטחון בקב"ה ולא בבשר ודם,
מגלה לנו דוד המלך שאדם כזה עוד יזכה לשיר להשם על הישועה שזימן
לו ,אף על פי שלא שהישועה לא נראית באופק .אדם כזה יזכה שיתקיים בו
המשך הפסוק "אשירה להשם כי גמל עלי" ,בכח האמונה והבטחון והישועה
שקיבל יזכה לשיר להשם על כל הטובות שגמל עימו.
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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תמונה :חיים הרץ

"הקרשים" של הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל
הרב יצחק זילברשטיין שליט"א ,רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק ,וחתנו
של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זכר צדיק לברכה ,מספר את הסיפור ששמע
מפיו של הרב אפרים הולצברג ,שהיה מבאי ביתו של חמיו ,הרב אלישיב זצ"ל"
קבלתי תקציב מהמועצה הדתית בירושלים לעשות טיח חדש בית מדרשו של
אלישיב ,מספר הרב הולצברג .הבניין שבו שוכן בית המדרש 'תפארת בחורים',
עומד על תילו זה למעלה ממאה שנים ,והיה זקוק מאד לשיפוץ ,ולכן ניגשנו
מיד לביצוע העבודות.
התקציב שקיבלנו לא היה גדול ,ולכן חיפשנו קבלן שיסכים לבצע את העבודה
במחיר זה .לאחר מאמצים רבים חתמתי חוזה עם גוי ממוצא ארמני ,בשם
ניקולאי ,קבלן מעולה ובעל נסיון מוכח .ואכן ,הקבלן לא אכזב .הוא הרים
פיגומים ליד בית המדרש ,והניח עליהם קרשים חדשים ומבריקים ,דבר נדיר
לכשעצמו ,כי בדרך כלל משתמשים בעבודה כזו בקרשים ישנים ומאובקים,
ובכך הוכיח לנו את המצוינות שלו בעבודה.
"בניין חוזק ושופץ בבדק-בית יסודי .במהלך השיפוצים התברר שהחומר בו

השתמשו בעת הבניה לפני למעלה ממאה שנה ,היה חלש במיוחד .הפעם
חיזקו את הבנין במלט חזק ומשופר .בתוך זמן קצר סיים הקבלן את העבודות
לשביעות רצונם של כל הגורמים .חלפו מספר ימים ,והקבלן ניקולאי פוגש
אותי ואומר לי' :אפרים ,עם הקרשים שבהם השתמשתי לבנות את בית המדרש
של הרב אלישיב אני בונה עתה כנסייה גדולה בהר הזיתים' ...הגוי אמר את
הדברים בהתרסה ,וכביכול הטיח בנו ' :אתם רואים ,אין הבדל בין בית המדרש
שלכם לבין בית הכנסייה של הנוצרים' ...חלילה וחס.
למשמע הדברים הזדעזעתי; הקרשים ששימשו לבנית בית המדרש ,ישמשו
עתה להקמתה של כנסייה!? עברו עוד מספר שבועות ,ונפגשתי שוב עם הקבלן
הארמני ופניו היו נפולות .כששאלתי אותו מה קרה ,השיב' :הקרשים של הרב
אלישיב ,הרסו לי את הכנסייה .'...התברר שהקמתה של הכנסייה בוצעה בצורה
בלתי חוקית .הקבלן גייס עשרות פועלים שיעבדו רק בימי שישי ושבת ,זמנים
שבהם פקחי העיריה אינם מצויים בשטח ,כידוע .וכך בשישי ושבת אחד סיימו
את הקמת השלד של הקומה הראשונה.
ביום ראשון שלאחר מכן הגיע הפקח ,ומצא במקום כומר נוצרי לבוש שחורים,
חרש אילם .הפקח שאל את הכומר למה בונים ללא רישיון ,והחרש -אילם הוציא
מפיו קטעי מילים לא ברורות ,כדרכו של חרש אילם .הפקח ,שלא ידע על מומו
של הכומר ,התפלא על התשובה המקוטעת ,אך פנה והלך לדרכו .בשישי ושבת
שלאחר מכן הסתימה קומת השלד השניה ,וביום ראשון הגיע הפקח ,ופגש
שוב את הכומר ההוא ,שוב ענה הוא לו בצורה מוזרה ,וכך גם בשבוע השלישי.
סגנון התשובה של הכומר ,הרגיז מאד את הפקח ,שהחליט לפנות ישירות אל
ראש העיריה ,ולספר לו על הבניה הלא חוקית ועל התשובות הלא מובנות של
הכומר ....כל הסיפור הזה ,אומר הרב הלצברג ,התרחש בשנים בהן כיהן כראש
העיריה מי שהיה ידוע כאוהד נוצרים שהשתדל למצוא חן בעיניהם כדי להגביר
את התיירות בירושלים .אבל הזלזול ברשויות הכעיס אפילו אותו ,והוא הורה
להרוס לחלוטין את כל השלד בן שלש הקומות"...

תשבץ
פרשת
וארא

כמה סוסים?
לאדם א’ ישנם מספר סוסים וגם לאדם ב’.

 .1מסרו נפש ונכנסו לתנורים.
 .2איפה לא היו מכות? (ב' מילים)
 .3מכת חיות רעות.
 .4הוא לקה ראשון
 .5במה הכה הארון את היאור?
 .6מתו כל בעלי החיים במצרים
 .7כמה ימים רצה משה ללכת לזבוח לה'? (ב' מילים)
 8מילה נרדפת בפרשה למילה "ויתפלל".
אם פתרתם נכון תקבלו בטור האמצעי את הכינוי של מלך
מצרים_._____-________....

אם אדם א’ יתן לאדם ב’ סוס אחד ,אז יהיה לשניהם אותו מספר סוסים.
אם אדם ב’ יתן לאדם א’ סוס אחד ,אז יהיה לאדם א’ פי שניים מאדם ב’.
כמה סוסים לכל אחד מהם?

תשובות
לחידה
משבוע
שעבר:

חידת פרחים
כמה פרחים יש ברשותי אם כולם נרקיסים חוץ מ ,2-כולם שושנים
חוץ מ 2-וכולם ורדים חוץ מ?2-
תשובה:
שלושה פרחים  -אחד נרקיס ,אחד שושן ואחד ורד.
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תלמוד תורה

בית ספר

בת”ת כאייל תערוג נערכו במעוד מועד לקראת
הסגר השלישי ללמידה מרחוק ועם מבצע
ברכות מיוחד שנמצא בוואצפ הקולי .
הילדים נכנסים עם ת.ז לשלוחה  7שומעים
שיעור בהלכות ברכות עם טרוויה וחידונים
וזוכים בפרסים.

צוות תלמוד תורה ,בית הספר
לבנות ,וסמינר הר חומה
בראשות מורנו הרב שליט״א
עובדים למען התלמידים
היקרים במלוא המרץ גם
בימים קשים אלו...
נישא תפילה לבורא עולם
לבריאות איתנה לכלל עם
ישראל אמן.
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זמני תפילות ושיעורים
ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

תפילות ושיעורים בשבת קודש
		
מנחה ערב שבת

( 16:30כ 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

( 17:05בשקיעה)

ערבית של מוצ"ש

( 17:35עם צאת השבת)

אבות ובנים

( 17:55לאחר 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
16:45
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

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

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
 21:30ביה"כ המרכזי ,רחוב הקטלב הר גילה

יום חמישי  18:00ביה"כ "אבני החושן" ,רחוב אבני החושן ,מעלה אדומים

מוצ"ש

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

חדרי
אירוח
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

