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מגיפה ליהודים בלבד/פרק ב'
סיפור לשבת

האמונה שקולה כנגד כל המצוות

ר' יוסף חיים בעל "הבן איש חי" כותב בספרו 'ברכת חיים' "הנה 
ידוע כי כל אדם שמודה בהשגחתו יתברך העליונה" והיינו אדם 
שאומר על כל דבר "כך ה' רצה" נקרא 'חי בהשגחה עליונה', 
"מגיע לידי אמונתו בהשגחה זאת, יש לו שכר גדול ויזכה לנס 
אף על פי שאינו ראוי, ואמונת האדם בהשגחתו יתברך שכולה 
כנגד כל המצוות", מבואר בדבריו שאם אדם ישים בכף מאזניים 
אחת את כל המצוות ובכף השניה את האמונה בה', האמונה 
שקולה יותר מכל המצוות. וגם אם אדם יקיים את כל המצוות 
אבל אין לו אמונה בה' יתברך הוא לא שווה ערך למי שלא 

מקיים את כל המצוות אך יש לו אמונה בה'.
אומר ר' אהרון ראטה זצק"ל "כל שכר של יתר המצוות לא יזכר 
לגבי מצוות האמונה ששקולה כנגד כל התורה", השכר שה' 
יתברך נותן על האמונה הוא פי כמה וכמה משכר המצוות. 
זה כמו שנותנים שטר של 200 שקל ומטבע של 10 אגורות, 
ושואלים אותך את מה תרצה לקחת? ברור שתגיד עזוב את 
ה-10 אגורות, תן לי את השטר של ה-200 שקל, זה כלום לידו. 
שכר כל המצוות, ציצית, שבת, תפילין, פסח, סוכות, 'לא יזכר', 
אתה תתבייש לדבר על השכר הזה מול השכר של האמונה. 
כמה שכר גדול אדם יקבל על קיום מצוות, חז"ל אומרים על 
מצוות ציצית שאדם יזכה ל-2800 עבדים, אבל זה מינורי לעומת 
השכר שאמרת 'זה מאת ה' יתברך' האמנת בהשגחתו הפרטית. 
אישה שחמתה לא אוהבת אותה, לא אומרת יותר אני לא באה 
אליה, אלא אומרת, זה ה' הכניס לה בלב "הפך ליבם לשנוא 

עמו להתנכל בעבדיו", ה' הופך לבבות.
הבן איש חי אומר בין 'ֵרִעים' ל- 'ָרִעים' נקודה קטנה מאוד! 
ֵרִעים כותבים עם צירה "שמח תשמח ֵרִעים אהובים", להפוך 
את זה ל-'ָרִעים' צריך עוד נקודה קטנה אחת בין הצירה וכבר 
נהיה 'ָרִעים'. בין 'רעות' לבין 'אהבה' יש נקודה כחוט השערה. 
אח שלך היה אוהב אותך אהבת נפש פתאום נהיה הכי רע 
אליך, שונא אותך. מי עשה את זה? ה'! אשתך שכחה לחבר 
את הפלאטה לשבת, לא אמרת איזה מבולבלת היא, כל היום 
בטלפונים. אמרת ה' יתברך רצה שיהיה לנו אוכל קר השבת. 

השכר שתקבל על הפלאטה הזאת יותר מכל השבתות ששמרת 
כל החיים שלך.

אמר לי מישהו אני משכיר את הדירה והשוכרת לא משלמת 
שכירות, החלפתי לה דוד שמש, קולטים והיא לא משלמת. 
אמרתי לו, תשמח ה' נותן לך את זה במקום ניתוח, זה לא 

בעיה אצל ה' ברגע הוא מסדר ניתוח.
אומר הבן איש חי "וארשתיך לי באמונה" איך אתה מתחתן 
עם ה'? רק על ידי האמונה. וכשאתה מתחתן עם ה', ה' שותף 
לנזקים שלך. קיבלת דוח ואתה אומר זה ה'. הוא משלם לך 
את זה.  כשאשתך צריכה רופא שיניים אתה משלם לה אפילו 
שלא כואב לך השן, למה, כי אתה נשוי איתה, כך אצל ה'. 
"וזו התרופה שעשה ה' יתברך", אומר הבן איש חי. "וכן עשה 
תרופה זו לקיין להצילו מן הקטרוג על גודל עוונו", קין רצח 
על קינאה, על שטויות העולם הזה, ה' שאל אותו איפה הבל 
אחיך. אם קין היה אומר ה' אתה בורא כל העולמות, עזבתי 
אותך, עזבת אותי ונהייתי רוצח. הייתי מציל אותי מהקטרוג 
אומר ה', כי האמנת בהשגחה הפרטית שלי אפילו שזה רצח, 
עוון גדול. אומר הבן איש חי "רצה לעשות לו תרופה ולא היה 

לו מזל לקבלה אלה הקיא את התרופה וזרקה מעליו" 
ולכן אומר האדמו"ר מצ'רנוביל זצ"ל בעל המאור עיניים, שהיה 
תלמיד של ר' אלימלך מליז'ענסק "אם האדם אינו מפסיק 
משורשו, שורש הכל הוא הבורא יתברך, אין דינים עליו, רק 
רחמנות גמורה, וע"י זה שהוא מפסיק משורשו ואין דבקות בו 
יתברך נופל למטה בעולמות, שיש שם דין שהוא בית דין של 
מעלה שמדקדקים על כבודו יתברך לדינו לפי מעשיו". אם 
אדם כל דבר ישר זורק לה', ה' אומר אף בית דין בשמים לא 
יכול לדון אותך רק ה', וכשה' דן אז הכל רחמים. "נפלה נא 

ביד ה' כי רבים רחמיו".
ולכן אמר דוד המלך "מלפניך משפטי יצא", מפני ש "עיניך 
תחזינה מישרים", שאין אתה מתנהג עם בני אדם אלא רק 
ברחמים גמורים, לכן בקשתי ש"מלפניך משפטי יצא", שתסייע 
אותי שלא אפסוק את עצמי מדבקותך שאפול למקום הדינים", 
שאף פעם לא אפריד אותך ממה שקורה לי, לא להפסיק את 

החוט המקשר בינו לבין ה' יתברך.
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות
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הנעה לעזרה בהנאה

איך מחברים בין התובנה ההורית לפעולה של הילדים, הרי בסופו של 
דבר מדובר בעבודות.

בתי בת ה16 מאד רצתה לאפות עוגה. נו מה הבעיה אתם אומרים? 
מדובר היה בפסח. עם חומרים של פסח ועוד של אשכנזים. קמח תפוחי 
אדמה בלבד, אין תנור, אלא סוג של סיר מיוחד הנקרא סיר פלא: אם 
העוגה מצליחה זה פלא......... לדאבוני הפלא לא התרחש העוגה יצאה 
בגובה של פיתה. בתי לא הייתה בבית כדי להתאכזב. הפשלתי שרוולים 
ואפיתי עוגה אחרת. עם מיומנות בת כמה שנים. והעוגה יצאה גבוהה 
לתפארת. בהחלטה של רגע הצגתי את 2 העוגות רק החלפתי את היוצרות. 
החמאתי לבתי על העוגה הגבוהה היפה )זו העוגה שלי....( שהיא אפתה. 
היא הרגישה בעננים, בפרט ששלי יצאה מפושלת. והסוד נשאר אצלי 

עד עצם היום הזה.
למה זה היה כל כך חשוב לי? כי רציתי שיתחשק לה לעזור לי בבית

חשוב לזכור לא להיכנס למאבקי כוח, לא לחלק פקודות, ודאי לא "להתנפל" 
בסגנון של בחיים את לא עוזרת לי. המטרה היא לצור שיתוף פעולה ולא 
להיכנס למריבה. מתחילים בשיח נעים של תיאום ציפיות נסביר להם 
כי עלינו להכין את הבית ביחד לפסח, ונציע שיבחרו מה הם בוחרים 
לעשות מבין כל העבודות.  בחירה של עבודות מביאה לשיתוף פעולה. 
שימו לב כמובן שהמשימה תואמת גיל. גם אם בתך בת השלוש מתחננת 
לנקות חלונות ולשטוף את החדר, זה יידון לכישלון. יתסכל אותך ואותה.
הגדירו היטב את המשימה. מטלה כללית כמו: "סדרי את החדר, או נקי 
את החדר לפסח" הוא משפט מעורפל, מאיים ובלתי מוגדר. פרטו מהו 
חדר מסודר כי מה שמסודר בעיני בתך, אצלך זה יכול להיחשב כבלגן. 
פרטו את המשימות כמו: מייני את הצעצועים, הדביקי את הספרים 
הקרועים, אלו הוראות ממוקדות, ברורות ולא מאיימות. חשוב שההוראות 
תהיינה מדויקות. ותמיד נזכור – עקרת בית מיומנת זו את, לא היא. אם את 
רואה שהיא מסתבכת, הציעו לסייע לה לסיים ביחד. אם זה אפשרי כמובן.

אל תחסכו במילים טובות מחמיאות ומעודדות. עלינו לעודד, לומר מילה 
טובה, להוקיר תודה על העזרה, 'תודה על שסידרת את הספרים שעל 
המדף, זו ממש עזרה ענקית. התייחסו לרצון הטוב, ולא לביצוע המושלם. 
החמיאו באמצע העבודה, לא רק בסופה. חשוב שנימנע מביקורת, מלתקן 
או להראות מה לא עשו טוב, מילה טובה היא הדלק לשיתוף הפעולה הבא. 
עד היום עוברת בי חלחלה שאני נזכרת בגברת שספרה לי בהיותי עדיין 
ילדה שהיא מחנכת את הבת שלה לשטוף יסודי את החדר. היא בוחנת 
את הפינות בחדר, האם קורצפו כהלכה. ואם נשאר לכלוך היא שופכת 
דלי מים בחדר, ומבקשת מהבת לנקות שוב. כדי לחנך אותה לשטוף 
יסודי ולוודא שגם הפינות נוקו מכל לכלוך.  הפינות נוקו בסוף כהלכה, 

אבל בפינות הרגש של הבת הצטברו דברים ממש לא נעימים.
חשוב להיות עקביים בבקשות ובצפיות. עם קו שמנחה את תפקידי 
הילדים בבית. חוסר עקביות בדרישה לביצוע מטלות גורם להתדיינות, 
למשא ומתן. אם ילדכם ידע שזו המטלה שלו, ובאחריותו למלא אותה, 
היא תתבצע. מותר כמובן להתחשב בקשיים זמניים כמו טיול, עומס 

לימודי. אבל רק אחרי שהמדיניות העקבית ברורה בבית. 
הילדים שלנו הם לא כוח עבודה זול ולכן אנו מבקשים את עזרתם, הם 
גם לא קרבן פסח. אלא כולנו משקיעים יחד  שלכולם יהיה נעים ונוח 

לחיות בו. 
נכתב ע״י ז. קליין
מייעצת חינוכית, סמינר "הר חומה"

המדור פתוח לתגובות, שיתופים, ועצות בנושא בית ספר והורות:
zkl55848@gmail.com 

אמר הקב"ה:
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השבת שומרת על שומריה

 "ֵשֶׁשׁת ָיִמים ֵתָּעֶשׂה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְשִּׁביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש 
ַשַׁבּת ַשָׁבּתֹון לה'..."

החפץ חיים בהקדמתו לספר המשנה ברורה מבאר את גודל המעלה של השבת:  
"כתוב בתורה "זכור את יום השבת לקדשו ששת ימים תעבוד.. כי ששת ימים 

עשה ה' את השמים ואת הארץ.." 
הורה לנו ה' בפסוק זה שעניין השבת הוא שורש האמונה לידע שהעולם הוא 
מחודש ונברא ולא נעשה מעצמו וכיון שה' ברא הכול הוא האדון על הכול 
ואנחנו עבדיו ומחויבים לעשות רצונו ולעבדו בכל גופינו ונשמותינו וממונינו 
כי הכול שלו.  והזהירה התורה על שמירת השבת י"ב פעמים ואמרו חז"ל: "כל 
המשמר את השבת כאלו מקיים כל התורה וכל המחלל השבת כאלו כפר בכל 

התורה כולה" והכול מהטעם שהשבת היא שורש האמונה"
על אמונה של שומר-שבת ואיך שהשבת מגנה ומצילה ניתן ללמוד מהמעשה הבא: 
יהודי שהיה סוחר שטיחים, התגורר באחוזתו של פריץ טוב לב שאהב מאד את 

הסוחר היהודי, ואף הוקירו על ישרותו ונאמנותו. 
מסחרו של היהודי פרח ושגשג, והפריץ היה מתגאה תדיר בפני ידידיו וחבריו 

ביושרו של היהודי מה שהביא לתוצאה ששמו הטוב נישא למרחקים, ומעגל 
הקונים התרחב בהתאם.

והנה, בבוקר יום שבת אחד שכל בני הבית יושבים במקומותיהם סביב 
שולחן-השבת נשמעו דפיקות חזקות בדלת. הדלת נפתחה ושליח 
מטעם הפריץ נכנס ופנה אל בעל-הבית: "שמע יהודי!" – הכריז 
השליח. "בערב מתקיימת מסיבה בביתו של הפריץ בהשתתפות 

כל נכבדי הסביבה. 
ברגע האחרון החליט הפריץ להחליף את כל השטיחים באולם 
האירועים שלו, והוא מבקש שתבוא בדחיפות עם דוגמאות והוא 
יבצע רכישה - מהגדולות שהכרת עד כה" סיים השליח בשובבות... 
אך היהודי, בשלווה ובנעימות השיב לשליח: "אמור לאדוני הפריץ כי אשמח 
תמיד לעמוד לשירותו. אך כפי שידוע לו היום הוא יום שבת, ואנו היהודים 
שובתים ממלאכה ביום הקדוש הזה!''. השליח נדהם ויצא למסור לפריץ את 

תשובתו של היהודי.
והסעודה נמשכה כאילו דבר לא אירע. לאחר כ-10 דקות הגיע השליח בפנים 
זועפות ואמר כי הפריץ כועס מאד, הוא אף ציין שבמידה ולא תעשה בקשתו 

ינותקו קשרי המסחר שלו ושל חבריו...
מיודענו השיב בנועם: ''תאמר לפריץ שחשוב הקשר איתו, אך הקשר עם מי 
שכל פרנסתי וחיי בידו – הקב"ה, חשובים לי עוד יותר''... השליח ניסה כל מיני 

דרכים אך לשווא, התייאש ויצא. 
למחרת, הגיע  הפריץ לביתו של היהודי, כשפניו מחייכות, הוא חיבק את היהודי 
בחום תוך שהוא מושיט לו צרור מלא זהובים. ''קח! זה חלקך בהתערבות!''. 
לפליאתו, התיישב הפריץ וסיפר: "אתמול הגיעו ידידי הפריצים  והתווכחנו על 
נאמנותך לדתך והוחלט להעמידך במבחן – תוך התערבות על סכום כסף עצום. 
ואת ההמשך אתה כבר יודע... בזכות נאמנותך למצוות דתך זכיתי בהתערבות!"... 

מה זאת מוטציה?

המידע הגנטי לייצור חלבונים בבעלי חיים, בצמחים, בחיידקים ובנגיפים 
מוצפן בדרך כלל במולקולות ה־DNA שלהם. המידע שב־DNA עובר 
למולקולת RNA, וממנה מתורגם המידע - ה"מתכון" - ליצירת חלבון. 
בחלק מהנגיפים - כמו נגיף הקורונה - קיימת רק מולקולת RNA, והיא זו 

שנושאת את המטען הגנטי של הנגיף.  
 - RNAאו ב־ DNAמוטציה היא שינוי בקוד הגנטי של התא - ב־

ומתרחשת באופן ספונטני, כל הזמן, תוך כדי תהליך השכפול 
של התא בשלבים שתוארו לעיל. 

התופעה הזאת נפוצה יותר בנגיפי RNA כמו נגיף האיידס 
)HIV(, נגיף השפעת ונגיף הקורונה. נגיף השפעת, למשל, 
עובר מדי שנה שינויים קטנים, ובהתאם לכך משתנה גם 

החיסון נגדו מדי שנה.
ככל שיש יותר שכפולים של הנגיף - כך מתרחשות יותר מוטציות, 

ועולה הסיכוי שאחת מהן תשרוד ואולי אף תשגשג ותתפוס את 
מקומו של של הנגיף בעל הקוד הגנטי המקורי. 

לצורך ההמחשה נדמיין שמתוך כל 100 נגיפים חדשים שנוצרים יש לנגיף 
אחד מוטציה יעילה )שמשפרת את השרידות שלו(. משמעות הדבר היא 

שמתוך כל מיליון נגיפים חדשים יהיו ל־10,000 נגיפים מוטציות יעילות.
מה שקובע אם מוטציה תשרוד או תיעלם הוא התרומה שלה לכושר ההישרדות 
של הנגיף. ככל שהתרומה הזאת משמעותית יותר, כך משתפרים סיכוייה 
של המוטציה לשגשג. למשל, מוטציה שמשפרת את כושר ההדבקה של 

הנגיף מגדילה את יכולת ההישרדות שלו.

בנגיף הקורונה נצפו אלפי שינויים מאז שהתגלה לראשונה, אך השאלה 
החשובה היא מהי המשמעות הקלינית של השינויים האלה.

בדצמבר 2020 עלה לכותרות בבריטניה זן חדש של נגיף הקורונה שהוגדר 
"וריאנט )שינוי( שמצוי במעקב" ואשר נמצאו בו 17 מוטציות לעומת נגיף 

הקורונה המוכר.
8 מהמוטציות הן ברצף שמייצר את חלבון ה"ספייק". החלבון הזה הוא 
שמאפשר לנגיף לחדור לתא האנושי כדי לשכפל את עצמו. לכן כמה מחיסוני 
הקורונה שפותחו )כמו של פייזר ושל מודרנה( מיועדים להפעיל את מערכת 

החיסון של הגוף נגד חלבוני ה"ספייק". 
מוטציות בחלבון ה"ספייק" יצרו זנים חדשים בעלי כושר הדבקה משופר - 
ובהם הזן הבריטי - מה שמאיץ מאוד את התפשטותם בהשוואה למהירות 

ההתפשטות של הזן המקורי.
הזן הבריטי של נגיף הקורונה התגלה במסגרת ניטור שגרתי שמקיימת 
מערכת הבריאות בבריטניה ואשר במסגרתו דוגמים ומפענחים את 
הרצף הגנטי של הנגיף מדגימות שונות. הניטור הזה מאפשר 

לעקוב אחר התפרצות המגפה ואחר מגמות משתנות.
ההנחה היא שמקור המוטציה הבריטית הוא באדם שסבל 
מליקוי במערכת החיסון. אותו אדם חלה בקורונה, ומערכת 
החיסון שלו לא הצליחה להשמיד כליל את הנגיף. בעקבות 
זאת המשיך הנגיף להתרבות, ותוך כדי כך נוצרו המוטציות 

החדשות.
המוטציה הבריטית הגיעה גם לישראל ובתוך זמן קצר יחסית 
הפכה לזן העיקרי בקרב הנדבקים. יותר מ־90% מחולי הקורונה 

החדשים בישראל נדבקו במוטציה הבריטית.
הזן הבריטי, למשל, הוא לא רק בעל כושר הדבקה גבוה יותר מזה של הזן 
הרגיל, ולכן מתפשט במהירות רבה יותר, אלא הוא גם גורם ליותר תחלואה 

)ובכלל זה תחלואה קשה( וקרוב לוודאי גם לתמותה רבה יותר. 
המסוכנּות המוגברת של המוטציות החדשות באה לידי ביטוי גם ביכולתן 
לפגוע באוכלוסיות שנחשבו עד כה למוגנות מפני מחלה קשה כמו ילדים 
ובני נוער. בכמה מדינות באירופה, למשל, החליטו להחמיר ולהנחות את 

הציבור לעטות מסכות כירורגיות בלבד ולא להסתפק במסכות בד. 



מגיפה ליהודים בלבד - פרק ב' /הרב יאיר וינשטוק

תקציר: בעיר אליק השתוללה מגיפה קטלנית שפגעה ביהודים בלבד, רב העיירה 
הרב הירש לייב הורה לקחת מאה ושישים מטבעות "כתרים" ולזרוק אותם ברחוב 
הנוצרי, ומיד לאחר מכן המחלה פסקה מהרחוב היהודי ועברה לרחוב הנוצרי, 

הכומר שנודע בשנאתו הרבה החליט להסיט כנגד היהודים

שנאתו הנושנה של הכומר התעוררה עתה בכל עוזה, הוא לא המתין עד יום 
ראשון. תכף ומיד יצא אל הרחוב והקהיל אליו את הציבור. "אתם יודעים מי 

הביא לכאן את המחלה הנוראה?" שאל בזעם ועיניו ירו גיצים, "המטבעות 
שהיהודים פיזרו. שמא ידוע לכם מי היו היהודים הללו? אלו משרתיו של 

הצדיק, ה'ראבין' הידוע". הכומר הזדקף, צחצח את גרונו וצרח בקול 
נוקב: "נודע לי מפי עדים מהימנים שהראבין התייחד בחדרו עם 
המטבעות, ומיד אחר כך שלח את משרתיו לפזר אותם במחוזותינו. 
מאז, כידוע לכם, פסקה המגיפה אצלם והחלה להשתולל אצלנו!".

ההמונים המוסתים והמשולהבים החלו קוראים קריאות גנאי כנגד 
היהודים כולם ובפרט כנגד ה"צדיקא" שכישף את המטבעות. הם 

צעדו אחרי הכומר כעדר צווחני, שעה שהלך משם לביתו של מושל 
העיר אליק, לתבוע ממנו שיעמיד את הראבין היהודי למשפט בעוון 

היותו גורם המגיפה בקרב הציבור הנוצרי במקום.
מושל העיר אליק בעת ההיא לא נמנה על שונאי ישראל, ולא השתכנע כלל 
כי ידו של הראבין היהודי במעל. אולם נוכח זעם ההמון המוסת, לא נותרה לו 
ברירה. הוא שלח לביתו של רבי הירש לייב הזמנה למשפט בגין הפצת מחלה 
קטלנית... יהודי אליק נתקפו אימה ופחד כשנודע להם כי הרבי הקדוש עומד 

לשלם את מחיר הקרבתו ומסירותו למען הקהילה.
הבהלה גדלה עוד יותר כשהתברר כי הגויים ששנאתם לובתה ללא הרף על ידי 
הכומר הרשע, מתכוננים לפרוע פרעות ולערוך פוגרומים בעיר כאשר יעמוד 
הצדיק למשפט. לא רק הצדיק ישלם אפוא את המחיר, אלא כל העיר. "נפלנו 
מן הפח אל הפחת. ניצלנו מן המגיפה, וניפול טבוחים תחת סכיני המרצחים", 

לחשו היהודים זה לזה בפנים נטולות צבע.
הרבי עצמו, לא היה מודאג. הוא שלח להודיע בשמו בכל בתי הכנסת של אליק, 
כי אין כלל מה לפחד. "גם אם יעמידו אותי למשפט, לשונאינו לא תהיה שליטה 
בנו, הבטיח הרבי בביטחון מלא, ובכך הרגיע את לבם החרד של כל המודאגים.

ברם, המגיפה הוסיפה להשתולל ולקטול ולהפיל חללים בקרב הציבור הגויי, 
והשנאה האיומה גברה מיום ליום. האוויר היה טעון וסמיך, ולא חסר אלא ניצוץ 

אחד להצית תבערה שלמה של גל פוגרומים ורציחות. הכל המתינו במתח רב 
למשפט שנקבע עוד לאותו שבוע בזריזות מפתיעה. שונאי ישראל הצטיידו 
בסכינים ובגרזנים, ותולעת יעקב שאין כוחה אלא בפה, עמדה בתפילה יומם ולילה.

בהגיע יום הדין צעד הרבי, מלווה בשני הגבאים המסורים, אל אולם בית המשפט, 
מושל אליק שימש בעצמו כאב בית הדין. הוא ישב באמצע ומצדדיו שני שופטים 
נוספים. אפס, כי עם כניסתו של רבי הירש לייב לאולם בית המשפט, כבדו 
המושל בקימה של דרך-ארץ ועמד על רגליו עד שהתיישב במקומו. מי שהכיר 
את המושל לא התפלא, עוד מימים קדמונים נודע המושל כאוהב ישראל, ויתירה 
מכך, הוא היה מעריצו הגדול של הרבי, ולא אחת התבטא אודותיו והביע את 

דעתו כי הרבי הוא איש אלוקים קדוש.
למשמשיו של הצדיק רווח בראותם מיהו אב בית הדין. אך כשראו את התובע 
הראשי הצטמררו באימה. על כסא התובע ישב לא אחר מאשר הכומר הרשע, 
וארשת פניו הרצחנית לא הניחה מקום לספק. היה ברור כי הוא לא יסתפק 
בפחות מן העונש החמור ביותר, שיתן את האות לשרשרת של תקיפות ברוטליות 

כנגד האוכלוסייה היהודית באליק.
המושל הורה לתובע לפתוח בדבריו. הכומר קם על רגליו והחל מיד בהאשמה 
חמורה: הנאשם, כלומר הצדיק היושב לפנינו, אשם בהפצת המגיפה בקרב 
הציבור הנוצרי באליק. על ידי השלכת מטבעות "קרונן" )כתרים(, שלאחריה 
פסקו היהודים למות, והנוצרים החלו למלא את מקומם. "כיצד עברה המגיפה?" 
רצה אב בית הדין להבין, "אל תספר לי מעשיות סבתא על כישוף המטבעות, 

איננו נמצאים בין תגרני השוק ולא אקבל הבלים אלו".
הכומר החוויר. במילים אלו רוקן המושל את הרוח ממפרשיו. הטלת 
כישוף הייתה הטענה המרכזית שלו. המושל לא נתן לו להתאושש, 
ומיד הטיח בו שוב, "ובכן, האם לדעתך המטבעות היו נגועות 

במחוללי המחלה, וכך העבירו את המגיפה?"
הכומר הביט לצדדים, כמבקש לשאוב עידוד מן ההמון המוסת 
שהתגודד מחוץ לכותלי בית המשפט. המושל צפה את הנולד, וכדי 
למנוע מהומות שיטו את דעת עמיתיו השופטים, הפך את הדיון 

לאירוע חסוי למחצה שרק בודדים הורשו להשתתף בו.
"אני לא יכול להסביר איך בדיוק עברה המגיפה" אמר הכומר לאחר מחשבה, 
הוא הבין שהמושל טמן לו פח כלשהו וניסה לא להיכשל בלשונו, "אני יודע רק 
דבר אחד. הרבי הזה" הצביע על רבי הירש לייב שישב שם בפנים שלוות, כאילו 
כל הדיון אינו נוגע אליו, "הסתגר בחדרו עם המטבעות, מאה ושישים במספר, 
ואחר כך שלח את משרתיו לפזר אותם ברחובותינו, ומאותו יום והלאה התהפך 
המצב. היהודים הבריאו ואצלנו החלו האנשים למות כזבובים. אלו הם נתונים 

בדוקים ומבוססים ולא השערות ומגדלים פורחים באויר".
"יפה אמרת" המהם המושל-השופט בקורת רוח, "ומה דעתך אפוא על הרעיון 
הבא, בהסתמך על כל העובדות המבוססות שציינת בדבריך: כיון שמפיצי המגיפה 
הן המטבעות ששלח הרבי, צריך להעניש אותו מידה כנגד מידה, יעבור נא 
הכומר בין הבתים, יאסוף את כל הכתרים, מאה ושישים במספר, ויחזיר אותם 

אל מקורם, דהיינו יפזר אותם בין רחובות היהודים, משם באו ולשם ישובו".
הכומר הביט בו בעינים מזוגגות מתדהמה ובלע את לשונו. המושל לא המתין. 
הוא הקיש בפטישו והכריז חגיגית על פסק הדין: "הכומר חייב לאסוף את 
כל המטבעות ולפזר אותם בעצמו בין בתי היהודים באליק. פסק הדין חייב 

להתבצע מיד!".
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אחד משומעי לקחו של הרב סיפר לכבוד הרב, שיום אחד הוא וחברו שנהג, 
נסעו בכביש ירושלים-תל אביב, ובלי לשים לב חברו "חתך" רכב אחר שהיה 
בנתיב לידו. הנהג ברכב השני פתח את חלונו והתחיל להטיח בהם קללות 
נמרצות,  ולאחר כמה דקות הגיח אותו נהג ומרכבו החל להשליך לעברם ביצים.
הנהג שהושלכו עליו הביצים רצה לעצור בצד הדרך ולהתעמת עם הנהג 
שזרק עליו, אבל תלמיד מורנו, בעקבות השיעורים, אמר לו שאם זרקו עליהם 
ביצים, אז זה מגיע להם וזה בוודאי מחליף משהו הרבה יותר גדול. וככה 
במשך דקות ארוכות הנהג לידם ממשיך לזרוק לעברם ביצים והם לא מגיבים 

לו עד שדרכיהם נפרדו.
לקראת סוף הנסיעה, בעליות של ירושלים מתגלה להם פקק גדול ואז הם 
רואים את אותו רכב שממנו הושלכו לעברם הביצים שרוף כליל. מורנו ורבינו 
הסביר לאותו תלמיד שהשריפה הזאת ככל הנראה הייתה אמורה להיות אצלם 

ברכב, אבל בזכות האמונה שלהם הרכב השני נשרף!
כמה כוחה גדולה של האמונה כמו שאומר ה"בת עין" הקדוש: "ואם אדם יאמין, 
יתבטלו מעליו כל הגבורות והדינים ממנו. וזה כבר לא תלוי במאזנים, והאם 
מגיע לך או לא, אלא אם אתה מאמין שכל הבריאה הזאת מכיפת הרקיע ועד 
השלשול הקטן בים הכל זה ה' יתברך, אז יסורו ממך כל הגבורות והדינים".

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל: b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל: b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל: b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629



הרב יוסף משאש זצ"ל

על מעשה שהיה בעיר ליוורנו באיטליה, במחלוקת 'לשם שמים' שקרעה את 
העיר לשנים, מספר הגאון רבי יוסף משאש זצ"ל בספרו נחלת אבות: היו שם 
בעיר שבעה פרנסים שניהלו את חיי הקהילה היהודית 'שבעת טובי העיר', יום 
אחד קם אחר הפרנסים והעלה הצעה לסדר היום, המקוואות בעיר שוכנות 
במבנים רעועים ומטים לנפול ומאז בנייתם רבתה האוכלוסיה ומשפחות רבות 
נוספו לעיר, עניין טהרת המשפחה הלא הוא מעיקרי ויסודות הבית היהודי 
וטהרת נשמותיהם של ילדינו תלויה בה, על כן יש לבנות מקווה טהרה חדיש 

ומשוכלל, רחב ידיים, ויפה שעה אחת קודם.
הסכימו הפרנסים והתחילו לדון ביניהם היכן נבנה את המקווה החדש, אמר להם 
הפרנס שהציע את ההצעה, כבר חשבתי בדבר ואיתרתי מגרש שומם במרכז 
העיר, אפילו באתי בדברים עם בעליו וכזה הוא מחירו, מיד הצטרפו שניים 
מהפרנסים ותמכו בהצעה, קם נשיא הועד וקרא ברגש, שמחיר המגרש מופקע 
הוא וממון הקהילה אינו הפקר, יודע אני שזה המחיר במרכז העיר, אבל מקווה 
יש לבנות במקום שאינו כה מרכזי ונרוויח שני דברים, המבנה יקום במקום צנוע 
ושקט שהוא דבר הנצרך מצד עניני הצניעות, ומחיר המגרש יהיה נמוך בהרבה.
ומיד הוסיף: ברגע זה עלה בדעתי, שיש מגרש פנוי בסמוך לחומת העיר ואני 
מוכן לבוא בדברים עם בעליו. נזעק המציע הראשון וטען, שיש בעיה במיקום 

בקצה העיר, שהרי יצטרכו ללכת באישון לילה עד לקצה העיר ואין זה ראוי 
ורצוי גם מבחינת הצניעות וגם מבחינת הנוחות של תושבי העיר.

החליטו להעמיד את הדבר להצבעה בהנהלת הועד, המציע הראשון זכה בתמיכת 
שלושה מחבריו, והנשיא נותר במיעוט, אבל הוא לא אמר נואש, הלך לגבירים 
בעלי ההשפעה בקהילה, ודרש שיעמדו לימינו לבל ירוקנו את קופת הקהילה 
ויתבעו מהם למלא את החסר, גם הצד שכנגדו הלך והתסיס את המון העם, 
באומרם ראו שנשיא הקהילה מבקש להרחיק את המקווה לפאתי העיר, העשירים 
יגיעו לשם במרכבותיהם אבל העניים יכתתו רגלייהם בחושך וינגפו במהמורות 

ובבורות שבדרך.
וכך נחלקה הקהילה לשתי מחנות, כל אחד מהצדדים נשא נאומים חוצבי להבות, 
והדברים אף הגיעו לתיגרות ומהלומות רחוב, הדבר נודע לשלטונות, ומיד קרא 
המושל לרב העיר ושאלו לחוות דעתו, הרב ידע שבשני המחנות אנשים קשים 
ונרגנים ולכל צד שייטה יעורר עליו את חמת הצד האחר, והודיע שאינו מתערב. 
המושל לא קיבל זאת והטיל עליו להשכין שלום בקהילה, הלך הרב לשוחח עם 
הנשיא והלה ירה זיקים, כספי הקדש כסף קדשים הוא ויש לשמור על גדרי 
הצניעות! דברים כדורבנות! הלך לפרנס השני ושמע שאין בדעתו לוותר על 

נוחות התושבים ורווחתם וכמובן עניני הצניעות!
הרב ראה והרגיש שיש כאן מדי קנאות 'לשם שמים' והחליט לבדוק הדברים, 
ואז עלה בראשו של הרב רעיון, הוא הלך אל בעל המגרש שבמרכז העיר ושאל 
האם ברצונו למוכרו ובכמה, אמר האיש לרב כמשיח לפי תומו, האמת היא שאני 
נושא ונותן בנידון, אני חייב כסף רב ליהודי פלוני ואין ידי משגת לפרוע את 
חובי, שיעבדתי מגרש זה לחוב, ובעל חובי פנה למכר שלו שהוא אחד הפרנסים 
כדי שהקהילה תקנהו במחיר גבוה ותקים עליו מבנה ציבורי, מהסכום שאקבל 
אצטרך להפריש 'דמי תיווך' לשניים מהפרנסים שבתמיכתם תתאפשר המכירה.
משם הלך למשרדי המושל וחקר מיהו בעל הקרקע בפאתי העיר, נודע לו 
שהמגרש שייך ליהודי שהיגר לצרפת, שיגר הרב מכתב אליו ושאל אם ניתן 
לרכוש את הקרקע, הלה ענה במכתב שהמגרש ממושכן לנשיא הקהילה. עלה 
הרב אל המושל עם הממצאים שבידיו והמושל הדיח את את כל הפרנסים 

והעמיד אחרים במקומם עליהם.
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הדבשהדבשחביותחביות

1.  סוג של מתכת.

2.  פניהם כפני תינוק.

3.  "להורות נתן בלבו הוא ו..."

4.  במה ציפו את ארון ה'? )ב' מילים(.

5.  צבעו כצבע השמים.

6.  הביאו אותם הנשיאים.

7.  "ראו קרא ה' בשם..."

8.  צורת יציקת המנורה )ב' מילים(.

אם פתרתם נכון את התשבץ תקבלו בטור המודגש מצווה המופיעה 

בפרשה: "                -                    ".

תפזורת תפזורת 
מילים מילים 
לפרשתלפרשת

ויקהלויקהל

                
                
                
                
                
                
                
                
לפני שנים רבות היה סוחר זקן ומכובד מבאגדד שהיו לו 3 בנים. 

אצל הסוחר היה עיקרון להתייחס לבניו בדיוק שווה בשווה.
בכל פעם שהאחד קיבל מתנה, שני האחרים היו מקבלים מתנה בעלת ערך 

זהה. יום אחד, איש עשיר זה חלה ומת והוריש את כל נכסיו לשלושת בניו 
בחלוקה שווה )כמובן(. הקושי היחיד שהתעורר היה לחלק את 21 חביות 

הדבש שלו. הוראותיו של הזקן היו שכל בן חייב לקבל את אותה כמות דבש 
ובדיוק את אותו מספר חביות וכן שאסור להעביר דבש מחבית לחבית )כדי 

למנוע בזבוז ואפילו הקל ביותר(.
נמצא ש-7 מהחביות היו מלאות, 7 חצי מלאות ו-7 ריקות.

קושי מיוחד נוצר כיוון שאף אח לא הסכים לקבל יותר מ-4 חביות מאותו סוג.
התוכלו לעזור לשלושת האחים לחלק את הדבש ביניהם?
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בס"ד

רישום לשנה"ל
תשפ"ב

צמיחה אישית של כל תלמידה לימודית רגשית וחברתית!!ייחודיות בית ספרנו:המגדלור הרוחני בדרום ירושלים!!!בית יעקב "כאייל תערוג"

ראש המוסדות הרה"ג אייל עמרמי שליט"ארוחניות ללא פשרות תחת הנהגתו של

"בתיה", "שלבים" " בשביל ארצי"פרוייקטים חינוכיים וחוויתיים: 

רמת לימודים גבוהה ע"י צוות מורות יראות שמיים
ומקצועיות בעלות תארים אקדמאיים!

מערך הסעות

ניתן ליצור קשר בימים א' – ה'
בין השעות 16:00 – 08:00 

במשרד בית הספר,  0733678430
gmail.com@5023504   במייל

אצלינו כל יום הוא יום פתוח!! גם בסגר!! 

לרישום אונליין לפרטים ולקבלת מידע וטפסי רישום:

הרישום
בעיצומו!!!

התלמידה
במרכז

פעילות חברתית בבית ספרי

התלמידה
במרכז

בית יעקב "כאיל תערוג" | הר חומה

בית ספר בית יעקב "כאייל תערוג" | הר – חומה

יום פתוח בקרוב!! עקבו אחר הפרסומים



זמני  תפילות  ושיעורים
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17:20 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:45 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות נידה  

07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  

13:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

14:00 מנחה מנין א  

14:30 שיעור מוסר  

15:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב  

17:50 )בשקיעה( שיעור הלכה  

18:22 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

18:45 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים                    

פעילויות לנשים בשבת

13:00 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:00 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    05:05 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( 

שחרית מנין ב'    07:00

שחרית מנין ג'    07:30 )בישיבה הודו ב7:45(

שחרית מנין ד'    08:15

מנחה      17:30

ערבית מנין א'    סמוך למנחה

ערבית מנין ב'     בתום השיעור המרכזי

שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30

יום ראשון     עין יעקב - עיון באגדות חז"ל

יום שני     אמונה ובטחון

יום שלישי    פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא

יום רביעי     ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב

יום חמישי    הלכות שבת/מועדים

פעילויות לנשים

יום שלישי    20:45  שיעור בחסידות
     מהרבנית חנה בקרמן תחי'

יום שני                     21:00 שיעור חדש! בריאות טבעית ע״פ  
     היהדות - א. פורמן

פעילויות לילדים

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

תפילות לימות החולתפילות ושיעורים בשבת קודש

18:15   ביה"כ "איילת השחר", רחוב מצפה, גבעת זאב

20:45  ביה"כ "ספרא", רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

17:30   ביה"כ "מוסיוף", רח’ יואל ירושלים

21:30    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים

18:00  ביה"כ "בורכוב", רח’ פישל ירושלים

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

16:00  שיעור לאברכים כולל "לב אריאל", רחוב מגן האלף 3

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

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

יום רביעי

יום ראשון

יום חמישי

מוצ"ש

יום שני

ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

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