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עיקר תיקון הנשמות תלוי בהתחזקות האמונה.
אומר הבעל שם טוב "ונתקנו תיקונים ונשמות שלא ניתקנו
מימות הבריאה" נשמות שמסתובבות בחלל ,בחושך ,אף אחד לא
יכול לתקן אותם .אפילו התנאים לא הצליחו .אבל זה שמקבל
את הצער באהבה מתקן אותם" ,ובזה נתעלה יקרה לקודשה
בריך הוא לעילתה" אתה מייקר את הקב"ה לעילה ולעילה .אם
מישהו גנב אותך ,או הביא לך סחורה פגומה ואתה לא אומר
כלום או מתלונן ,איזה תיקונים אתה מתקן.
אומר רב אהרון ראטה "בדור הזה עיקר תיקון הנשמות תלוי
בהתחזקות באמונה" כל תיקון הנשמה לתקן את הכעס ,את
המוקצה ,את שנאת החינם .כי עיקר התיקון לאדם שיתחזק
באמונה.
כותב ר' שמחה מדווינסק בעל המשך חוכמה "את ה' אלוקיך
תירא אותו תעבוד ובו תדבק" יש הרבה פירושים מה זה "ובו
תדבק" אומר ר' שמחה "ובו תדבק – שיצייר האדם שהוא דבוק
להשגחה העליונה ומרגיש שה' יתברך ענייניו יותר ממה שמרגיש
האדם בעצמו" תצייר לעצמך שה' מרגיש את האכזבות שלך
יותר ממה שאתה מרגיש ,ה' כואב לו יותר ממני אבל הוא מבין
שזה יותר טוב לי .כמו רופא שבא הבן שלו לבית חולים וצריך
לקטוע לו יד ,כואב לאב יותר מהבן אבל הוא חייב להציל אותו
"ורוצה ה' בהצלחת האדם יותר ממה שחפץ האדם בעצמו"
עד כמה שאתה רוצה להצליח בתורה ובשלום בית ,ה' רוצה
יותר ממך וכואב לו יותר ממך כמו שכתוב "כי אני ידעתי את
מכאוביו" (שמות ג ,ז) ,ה' רוצה שיהיה לך דירה יותר ממה
שאתה רוצה ,אבל הוא מבין שעכשיו זה לא טוב שיהיה .אם
תתפלל ותהיה מישהו אחר ,אולי המצב ישתנה ואז יהיה לך.
יהודי צריך לבקש מה' כל הזמן רק אמונה .תן לי להאמין שאתה
רוצה את ההצלחה שלי יותר ממה שאני רוצה.
אומר הבן איש חי "והנה הנגע לא הפך את עינו" (ויקרא יג,
נה) 'נגע' ו' -ועונג' זה אותם דברים יש "והתענג על ה' ויתן לך
משאלות ליבך" (תהילים לז ,ד) אדם שאומר 'מה שאתה עושה
לי ה' אני שמח'' ,אתה מתענג עלי קח מה שאתה רוצה' אומר

ה' .אבל יש "נגע" ההבדל ביניהם זה איפה ה-ע' .בהתחלה זה
עונג ,בסוף זה 'נגע' אותם אותיות ,אומר הבן איש חי "הנגע לא
הפך את עינו" הוא לא הפך את העין שלו לראות שה' עושה
לו רק טוב" ,טמא הוא" אי אפשר לעזור לו" .צדיקים מהפכים
את מידת הדין לרחמים שמאמינים שייסורים באים לטובתם
ואז ממילא נעשה הדבר טוב .מה שאין כן הרשעים הופכים
את הרחמים לדין .וכאן ה'נגע' מתהפך בצירוף ל'עונג' וזה
"התהפך הנגע לצרעת" שהתהפך ה'נגע' ל'עונג' וזה יהיה תלוי
במצורע עצמו ע"י שמקבלים את הייסורים באהבה ואומר 'זה
לטובתי' ,אדם יכול לגאול את עצמו מכל הייסורים ע"י שהוא
הופך את העין שלו ,תחליף משקפיים ותגיד שזה לטובתי" .וזה
מה שכתוב 'החכם עיניו בראשו' ,ועוד כתוב ש"הצדיק עיניו
למעלה והרשע עיניו למטה".
אומר הרב דסלר "ובאשר לא מכיר בהשגחת ה' ומרבה בהשתדלות
ואומר לנפשו'' ,כוחי ועוצם ידי( ''...דברים ח ,יז) ,ולכאורה קשה,
למה לא מלמדים אותו מן השמים ע"י עוני ,שבהשתדלות לא
ירוויח? אלא אותם אנשים שהשקיעו עצמם בכפירת השגחתו
יתברך שאינם ראויים לטובות מן השמים הרשות נתנה לשטן
לעטותם ,אשר מטעה על ידיו את כל בני האדם ואת כל השפעות
העולם הזה הם יונקים ממקום הטומאה ,וסופם שתאבד מעמם
לגמרי" ,אדם שעושה קצת השתדלות ומאמין שמה שה' נותן לו
זה הכי טוב ולא יעזורו לו עוד השתדלויות לא יוסיפו לו מאומה.
יש השגחת ה' לעולם ,כל אחד ואחד כמה מזונות מגיעים לו.
נסעתי עם נהג מונית שאמר לי 'יש לי תפילין באוטו ואני בין
נסיעה לנסיעה מניח ,אני חייב להתחיל את החודש עם 7,000
ש''ח' אמרתי לו 'מה אתה חושב שאם תעשה עוד נסיעות
תרוויח יותר? אז מה אני אעשה הוא שאל ,אמרתי לו 'תקום בנץ
תתפלל ,תקרא חוק לישראל ,תאכל ארוחת בוקר עם אשתך'.
'מה? בזמן הזה אני כבר עושה  5נסיעות!' אמרתי לו ' 5נסיעות
הולכות לקללה ,חבל ,תעשה חודש אחד ככה ,תחזור בערב תלך
לשיעור תורה .אם לא תראה ברכה בחודש הזה אני משלים לך,
תלך עם ה' תראה איזה ברכה תהיה לך' אמר 'אני מקבל עלי
ממחר בבוקר' אמרתי לו 'עכשיו אתה בעל תשובה.
שבת שלום! אייל עמרמי

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א ,באמונה ובטחון .לצפיה בשיעור המלא  -אתר “כאייל תערוג“
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שער עבודת האלוקים עם פירוש “כאייל תערוג”

יודעים את כל התורה ,אבל רשעים גמורים!
רבי יחזקאל לוינשטיין מביא את דברי הנביא בספר שופטים שם כתוב על גדעון הנביא
שאבא שלו היה יואש בן אביעזר ,והנביא מספר עליו שהוא בנה מזבח לעבודה זרה,
היה מגדל פר שבע שנים ,כדי להקריב אותו לעבודה זרה ,עשה את הפר הזה הכי
משובח ,כי הוא רצה להיות הכי דתי והכי אדוק שיש ,ובכל זאת כתוב שנגלה מלאך
ה' אל בנו גדעון "ויאמר לו מלאך ה' ,ה' עמך גיבור החיל" ,אתה תושיע את ישראל.
ומיד שאלו חז"ל ,בן שגדל בבית של עבודה זרה ,למה שה' יתברך ידבר אתו? אומרת
הגמרא משום מצוות כיבוד אב שהיה לו .כתוב בנביא שהוא אמר לאביו :אני אלקט
שיבלים למען אניס ממדין ,אם פתאום יבואו המדיניים אני אברח מהר ,כי אני צעיר,
אבל אתה מבוגר ולא תוכל לרוץ ,לכן אני אעשה את העבודה הזו ואתה תשב בבית.
כך היה מנהגו.
אומרים חז"ל שבשכר זה זכה שידבר אליו ה' .אבא עובד עבודה זרה ,עושה את הגרוע
מכל ,ובכל זאת נתן לו כבוד לאבא שלו ,ה' יתברך אמר לו אתה תוציא את עם ישראל.
אז כתוב שהוא התחיל לתת מוסר למלאך ,אמר לו אני לא מבין אותך אתה אומר
לי ה' עמך ,ואיה ה' ,יטשנו בידי הגויים ,ה' כבר לא איתנו" ,איה כל נפלאותיו אשר
סיפרו לנו אבותינו לאמור הלא ממצרים".
אתמול בלילה היה ליל הסדר ,אבא שלי סיפר לנו את יציאת מצרים ,איפה כל הנסים
שעשה איתנו במצרים? מה אתה מספר לי סיפורים שה' איתנו .כך אומר רש"י .אז
אנחנו לא מבינים .אבא שלו עובד עבודה זרה ,או עושה ליל הסדר?
למדנו שיש אנשים שעושים ליל הסדר ,מקיימים את מצוות האיברים ,אך כל העבודה
זרה שטבע אותם הנביא ,זה על הלב .היה להם מחשבות של עבודה זרה בלב ,אבל
באיברים הם עשו הכל .כל ליל הסדר נעשה כהלכתו.
יכול להיות אדם שיקים את כל המצוות כלן ,אבל בליבו הוא עובד עבודה זרה .יש
לו את חובות האיברים ,אך אין לו את חובת הלבבות.
רבי יחזקאל לוינשטיין מביא את הגמרא שאומרת על הפסוק "חילל ממלכה ושריה",
רש"י הקדוש כותב שבזמן החורבן ,הקדוש ברוך הוא שינה את כל שמות המלאכים,
המלאך הממונה על האש שמו אותו להיות ממונה על המים ,המלאך שממונה על
המים שמו אותו להיות ממונה על האש ,המלאך של הברזל שמו אותו על הנחושת.
אומר רש"י לפי שהיו בישראל רשעים שהיו בקיאים בכל שמות הקודש ,והיו אומרים
שכשיבואו אויבים נשביע את השר של האש ,של המים ,אז אומר רש"י מה עשה
הקדוש ברוך הוא? "חילל ממלכה ושריה" ,הפך את כל הממלכה שלו בשמים.
הדבר הזה נשגב מבינת אנוש .להיות בקיא בכל שמות הקודש זה לא פשוט ,בשביל
זה צריך לדעת את כל חובות הנהר של הרש"ש ,את שערי עץ חיים של רבנו חיים
ויטאל ,אם אדם לא יודע את כל הש"ס ,הוא לא יבין את עץ חיים ,כי אין לו את כח
החשיבה והניתוח ,צריך את זה לעץ חיים ,הם היו בקיאים בכל התורה.
שואל רבי יחזקאל לוינשטיין אני לא מבין ,מדובר באנשים שיודעים את כל התורה
כולה ,והם רשעים? איך יכול להיות כזה דבר?
התשובה היא שבאיברים הם עשו הכל ,אבל בלב לא.
"שש הנה שנא ה' ושבע תועבת נפשו" ,אומר שבע תועבת נפשו זה לב חושב מחשבות
אבן ,אומר רש"י לב חושב מחשבות ערמומיות.
אז יש אנשים שיקיימו את כל חובות האיברים ,אבל כשזה יגיע לחובות הלבבות
"יתפרדו כל פעלי און" .הוא כבר לא מייחד את
ה' ,אין יחוד ה' וחבל.
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת
הלבבות" ניתן להשיג את כל ספרי הרב
שליט"א אצל "חיים ספרים" 1599-50-20-51
שלוחה 6

על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

עריסה ולא הריסה – לכל גיל!
לפני שנים ,בסמינרים החרדים ,כל התלמידות למדו הוראה או גננות.
גדולי הדור טענו שגם אם התלמידה לא תהיה מורה בחיים ,אמא היא
תהיה בעזרת ד'.
הורות זה מקצוע ,ובניגוד למקום העבודה התחום בשעות ,עבודת ההורות
וחינוך הילדים זה  356 24/7ימים בשנה .עבודה שאין בה מכתב פיטורין.
עבודה שצריך להפעיל שיקול דעת .מתי להיענות לבקשות שלהם ומתי
לאסור .מתי לאפשר שהייה עם חברים ומתי לא .מה לאשר לקנות ,ומה
לא ,גם אם לכולם יש.
נכיר את "מודל העריסה" .אותה עריסה לתינוק גדורה בשלבי פלסטיק,
הניצבת בפינת חדר ההורים וקולטת לתוכה את התינוק שנולד .העריסה
בנויה שלבים שלבים ,יש בתוכה לוח עץ ועליו מזרן .כשהתינוק בן יומו,
לוח העץ נמצא מאד גבוה ,כמעט בסוף המעקה ,כשהתינוק עדיין לא יודע
לזוז ,וכדי להקל על הטיפול בו ,התינוק שוכב גבוה .בגיל חודש מסוכן
להשאירו קרוב לקצה המעקה .ואז מורידים את לוח העץ לשלב הבא.
כשהוא כבר מתהפך ,ממוקם לוח העץ הכי נמוך שאפשר .בגיל חצי שנה
העריסה כבר לא מתאימה ,נשמח להיפרד ממנה ולהעבירו למיטה גדולה
יותר ,בתקווה שיש מקום בחדר הילדים  ....הגבולות שהורים מציבים
לתינוק צריכים להיות מותאמים לצרכיו :תינוק בן יומו יקבל אוכל גם
בלילה .לאט לאט יותאמו הגבולות לשגרת חיי המשפחה ולצורכי ההורים,
למשל ,הרגלי השינה שלו .ננסה להרגילו לוותר על ארוחות הלילה וכדומה.
בגיל ההתבגרות משתנים הנושאים שבהם הורים מציבים גבולות לילדיהם.
עתה עומדים על הפרק עניינים מורכבים יותר כמו :שעת שינה ,זמן קימה,
היעדרויות מבית ספר ,שעת חזרה מבית של חברה אתה למדו למבחן,
סגנון לבוש ועוד.
כך בעבודת החינוך ,אין נוסחה אחידה של כמה פעמים אומרים כן,
וכנגד כמה פעמים אומרים לא .כאן צריך להפעיל שיקול דעת וגמישות
חשיבתית .כשאתם ההורים מרגישים שהמתבגר שלכם נסחף מידי ,לא
מספיק אחראי .או שהחברה בה הוא נמצא לא מתאימה לכם .הבגד שהיא
או הוא מבקשים נוגד הלכה או תקנון ,תציעו תחליף או תאסרו .תבדקו
עם עצמיכם מהי הסיבה שאתם אוסרים – אם זה מטעמים חינוכיים,
או מטעמי נוחות שלכם ,וזה בסדר .מותר לילדה לוותר על שהייה עם
חברות ,כי אתם זקוקים לעזרה בבית עם הקטנים ,אבל בשום פנים ואופן
אסור שהסיבה הזו תהיה בדרך קבע .לא אחת שמעתי תגובות מתלמידות:
"אמא שלי ילדה אותם ,ואני צריכה לגדל אותם??" גם אם הבת מסוגלת
ומסתדרת עם אחיה הקטנים ,היא עדיין נערה עם צרכים חברתיים ,אל
"תגזלו" ממנה בקביעות את ההנאות הללו .מחויבויות יהיו לה מספיק
כשתהיה עקרת בית.
בעריסה יש מוטות עם מרווחים ביניהם .יש תו תקן הקובע מה גודל
המרווחים .אם הם יהיו צפופים מידי ,התינוק לא יצליח לראות דרכם ,אם
הם יהיו רחבים מידי ,התינוק יכול להשחיל ראש ,ולהיתקע חס וחלילה.
מרווחים מאפשרים קשר עין עם השוהים בחדר ,ולא מאפשרים הסתכנות.
כך בניתוב האסור והמותר אצל המתבגרים .הם צריכים את המרחב שלהם,
את הצרכים אינדיבידואלים בהתאם לאופי שלהם ,הם צריכים גבולות
במודל העריסה ולא חנק או הפקרות הגורמים לחורבן והריסה.
מבחן ההורות בל"ג בעומר –עם מי מבלים? עד מתי? האם המדורה
בטיחותית .האם זה הילולה לכבוד הצדיק או הוללות? בעלון בשבוע שעבר
קראתי שאירועי ל"ג בעומר בקהילת הר חומה ,בבית הכנסת עם מורנו
הרב .כמה זה חכם ואחראי לגדור את הלילה מאש מסוכנת ,רוחנית ופיסית.
נכתב ע״י ז .קליין
מייעצת חינוכית ,סמינר "הר חומה"
המדור פתוח לתגובות ,שיתופים ,ועצות בנושא בית ספר והורות:
zkl55848@gmail.com
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מה מקווה מטהר את הטמאים ,אף הקב"ה מטהר את
ישראל
נהגו לשיר בקהילות ישראל ביום ל"ג בעומר את השיר שהוא למעשה משנה
שאמרה רבי עקיבא.
מקורה הוא משנה במסכת יומא (פרק ח' משנה ט')" :אמר רבי עקיבא ,אשריכם
ישראל ,לפני מי אתם מטהרין ,ומי מטהר אתכם ,אביכם שבשמים ,שנאמר
(יחזקאל פרק לו)" :וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם" ,ואומר " :מקווה
ישראל ה'" (ירמיה פרק יז) ,מה מקווה מטהר את הטמאים ,אף הקדוש ברוך
הוא מטהר את ישראל".
נשאלת השאלה :מה הקשר לשיר את דברי המשנה הזו בל"ג בעומר?! אם
הסיבה היא כיוון שביום זה סמך רבי עקיבא את תלמידיו,
כפי שמביא כף החיים (תצג אות כו') וז"ל "אכן
מדברי שער הכוונות הנז׳ משמע שהשמחה
היא משום שבאותו היום סמך רבי עקיבא את
חמשת תלמידיו ורבי שמעון בר יוחאי ע״ה
הוא מתלמידיו הגדולים"...
נשאלת השאלה :האם חסרות משניות משמו
של רבי עקיבא?! והלא גם מה שאמרו תלמידיו
זה ממנו?! כפי שמביאה הגמרא (מסכת סנהדרין
פו ,א)" :אמר רבי יוחנן :סתם מתניתין  -רבי מאיר,

תפוח אדמה
אי אפשר לדבר על ל"ג בעומר בלי לדבר על קומזיץ ותופחי אדמה לוהטים.
אבל יש כמה דברים שממש כדאי לדעת על תפוחי אדמה.
תפוח אדמה הוא אחד המאכלים הנפוצים והאהובים ביותר .הוא
משביע ,ניתן להכין אותו בצורות שונות ,וכיוון שיש לו טעם
ניטרלי  -הוא יכול לספוג טעמים אחרים ,ולייצר אפשרויות
טעימות ומגוונות על הצלחת.
מבחינת קלורית ,תפוח אדמה בינוני אחד הוא שווה ערך
לפרוסת לחם ( 90-100קלוריות) ,והוא מספק פחמימות
(אנרגיה) ,ויטמינים ,מינרלים וסיבים תזונתיים ,במיוחד אם
אוכלים אותו יחד עם הקליפה.
אז למה אומרים עליו שהוא משמין? הנה  4סיבות:
מדד גליקמי גבוה  -למרות יתרונותיו הרבים ,מתברר שתפוח אדמה מעלה
את רמת הסוכר בדם ,או במלים אחרות :יש לו מדד גליקמי גבוה .מדד
זה רלבנטי במיוחד לחולי סוכרת ,אבל גם לכל מי שרוצה לרדת במשקל,
כיוון שככל שהמדד הגליקמי גבוה יותר – כך הירידה במשקל מתעכבת.
אגב ,כאשר לוקחים תפוח אדמה מבושל ומצננים אותו  -המדד הגליקמי
שלו יורד במידת-מה .ולמרות המדד הגליקמי הגבוה ,אין מניעה לאכול

סתם תוספתא  -רבי נחמיה ,סתם ספרא  -רבי יהודה ,סתם ספרי  -רבי שמעון,
וכולהו אליבא דרבי עקיבא"?!
ומתרץ הרב ברוך רוזנבלום :המשנה הזו היא עיקר היום של ל"ג בעומר .במשנה
הזו חבויה "הסגולה המיוחדת של ל"ג בעומר"!
בדבריו נשען הרב על משנה במסכת כלים (פרק יז' משנה יד')" :יש
במה שנברא ביום הראשון טומאה ,בשני אין בו טומאה ,בשלישי
יש בו טומאה ,ברביעי ובחמישי אין בהם טומאה ,חוץ מכנף העוז
וביצת נעמית המצפה ...וכל שנברא ביום הששי ,טמא .ומסביר רבי
עובדיה מברטנורא:
יש במה שנברא ביום הראשון יש בו טומאה  -יש דברים שנבראו
ביום ראשון שהעושה כלי מהם יש בהם טומאה ,כגון הארץ שנבראת
ביום ראשון ,וכלי חרס הנעשים ממנה טמאים :ביום השני אין בו טומאה  -שבו
נברא רקיע ואין בו טומאה :ביום השלישי יש בו טומאה  -נבראו אילנות ,וכלי
עץ הנעשים מהם מקבלים טומאה :ברביעי אין בו טומאה  -נתלו המאורות ,ואין
בהם טומאה :בחמישי אין בו טומאה  -עופות ודגים ,ואם עשה מהן כלים אין
מקבלים טומאה וכל שנברא ביום השישי יש בו טומאה  -חיות ובהמות ושרצים
ואדם .אם עשה כלים מעצמותיהן או מעורותיהן ,מקבלים טומאה.
יוצא איפה ,ששלשה ימים יש בהם טומאה יום א' ,יום ג' ,ויום ו'.
מעניין לראות שדווקא בימים אלו לא יחול יום הכיפורים כפי הסימן שנתן הטור:
לא אג"ו יום הכיפורים .כיוון שיום זה נועד לכפר בו את כל עוונותינו ולא יתכן
לעשות ביום שיש בו טומאה ,טהרה לבני ישראל ...עוד מעניין לראות שדווקא
פורים לא יחול בימים שיש בהם טהרה אלא דווקא בימים שיש בהם טומאה
כפי הסימן שהביא הטור :ולא זב"ד פורים ומכאן גם ניתן להבין את דרשת חז"ל
שמעלת פורים גדולה מיום הכיפורים (כיפורים = כ-פורים דומה אבל לא משתווה
ברמתו אליו ...שכיפורים תשובה מיראה ופורים תשובה מאהבה .)..ולפי ההשוואה
שעשה הטור לקביעת יום ל"ג בעומר :פל"ג ח"י = שביום שיחול פורים יחול ל"ג
בעומר  -י"ח אייר ,הרי שמעלתו של ל"ג בעומר זהה היא לפורים.
וכשם שבפורים יכולים להיטהר אפילו ביום של טומאה כך בל"ג בעומר ניתן
להיטהר אפילו משיא הטומאה ...אם כן יוצא איפה ,שלא בכדי קבעו רבותינו
לשיר ביום ל"ג בעומר דווקא את דברי רבי עקיבא אלו.
מעת לעת תפוח אדמה אחד  -במיוחד כאשר מדובר בילדים ונוער ,ועל
אחת כמה וכמה בל"ג בעומר.
זה לא התפוח אדמה .זה הרוטב  -כיוון שלתפוח אדמה יש טעם ניטרלי,
יש לנו נטייה "להשביח את טעמו" בעזרת תוספות ורטבים שונים ,כמו:
חמאה ,שמנת ,מיונז ,רטבים בשריים מלאי שומן ,או קטשופ  -כולם דיי
משמינים ובחלקם גם לא בריאים.
לכן ,אם אתם רוצים ליהנות מסגולותיו הטבעיות של תפוח האדמה – כדאי
שתימנעו ,או לפחות תפחיתו ,את כמות הרטבים.
אמרתם תפוח אדמה  -אמרתם צ'יפס  -כפי שכבר נכתב ,תפוחי אדמה
מכילים פחמימות ,ופחמימות סופגות שומן ...הרבה שומן ...הרבה
מאוד שומן ...כמעט בלי הגבלה .התוצאה היא שטיגון תפוחי
אדמה בשמן עמוק מעלה משמעותית את כמות הקלוריות
בכל חתיכה ...וכיוון שכאשר אוכלים צ'יפס ,לא מסתפקים
בחתיכה אחת או שתיים אלא במנות גדולות המלוות גם
ברטבים משמינים  -הרי שבסופו של יום מדובר פה בפצצת
קלוריות משמינה במיוחד.
פירה  -יותר תפוחי אדמה ו(הרבה) יותר קלוריות  -מי לא
אוהב פירה עם חמאה או שמנת? הבעיה היא ,כמו שכבר כתבנו,
שהפחמימה סופגת כמות גדולה מאד של שומן ,וכמה שיותר שומן כך
טעים יותר :חמאה ,שמנת או רוטב מהבשר .זה כמובן מעלה מאד את הערך
הקלורי של המנה .מ 100-קלוריות לתפוח אדמה מבושל לכ 300-קלוריות,
אם מוסיפים כף חמאה אחת בלבד ,ומי אוכל רק תפוח אדמה אחד ורק עם
כף אחת? הרי ברוב המקרים ,כאשר מכינים פירה ,לא מסתפקים בתפוח
אדמה אחד ,אלא מכניסים לסיר כמה וכמה תפוחי אדמה ...כך שבסופו של
יום ,גם אוכלים יותר וגם צורכים כמות קלוריות גדולה יותר.
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כוס קפה חם  /הרב אליעזר רוט
מדובר באברך תלמיד חכם ,צעיר לימים ,המתגורר בבבני ברק ,שלבד מלימוד
התורה ,ועמלה ,אין לו מאומה בעולמו.
בהיותי בחור בישיבה ,כך סיפר האברך להרב רוט ,זכיתי לשמוע את המשגיח
שלנו שליט"א כשהוא חוזר כמה פעמים על דברי חז"ל שדיברו בשבח עמלה של
תורה – 'פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ,ועל הארץ תישן' ,וכו'.
אלא שהמשגיח – הוסיף דבר-מה .שה'פת במלח תאכל' לא נאמר דוקא על מקרה
כפשוטו ,שבו אין בבית מה לאכול ולשתות ,ולמרות זאת מצווה הלומד להמשיך
בלימודו ,ולאכול רק פת במלח ולשתות מים במשורה.
דברי המשנה במסכת אבות נאמרו גם על מקרה שבו יושב לו יהודי ולומד
תורה ,ולפתע תוקף אותו הרעב או הצמא ,והוא מתאווה מאוד לאכול
ולשתות .ברם ,אם יפסיק מלימודו ,הוא עלול 'לצאת מהסוגיה',
ולשכוח את מה שלמד עד עתה.
גם על יהודי כזה מדברת המשנה ,ואומרת לו שיאכל רק פת
במלח וישתה מים במשורה ,דהיינו שיסתפק במה שכבר אכל
ושתה לפני-כן ,ולא יפסיק עתה כדי לשבוע ולהרוות את צמאונו.
במלים אחרות :תתרגל ,ותביא את עצמך לידי כך שלא כל רעב וצמא
יוציא אותך מן הלימוד! תרגיל את גופך למצבים כאלה שיסתפק
בפת במלח ,ולא יכניס בליבך כל העת רצונות ותאוות לאכול ולשתות
שוב ושוב.
כמובן שמדובר במקרה שהאדם יכול ומסוגל להתגבר על עצמו מהאכילה או
מהשתייה .שכן אם הוא באמת רעב או צמא ,וזה מעכב אותו מללמוד כמו שצריך,
לפעמים עדיף לצאת לרגע ,להיכנס למטבח ,לאכול משהו ,ולחזור מיד ללימוד.
המשגיח שלנו ,מספר האברך ,היה חוזר על דברים אלה פעמים רבות ,והדברים
ממש חדרו לליבי ,ומאז היותי בחור הרגלתי את עצמי שלא 'לצאת מהכלים'
מכל רעב או צמא ,או גם עייפות שפקדה אותי.
ההרגל הזה הביאני להצלחה רבה בלימוד ,שכן מכוח זה שלא השתעבדתי לאכילה
ושתייה ,יכולתי לשאת על עצמי את משא הלימוד ביתר-שאת וביתר-עוז.
והנה ,בליל-ששי אחד החליט מיודענו האברך הצעיר לעשות 'משמר' ,וללמוד
כל הלילה בבית המדרש .הוא הודיע זאת לאשתו ,שכמובן הסכימה לכך בחפץ
לב ,וכבר בשעה  10בערב ,פנה לבית המדרש הסמוך למקום מגוריו ,פתח את
הגמרא והחל ללמוד במרץ רב.
לפתע תוקף אותו צינון חזק ,והוא החל להשתעל בצורה כבידה .למרות זאת,
החליט להמשיך ולקיים את ההחלטה שלו ,וללמוד כל הלילה ,ולא להתרגש
יותר מדי מהצינון והשיעול ,וגם זה בעקבות דברי המשגיח שעיקרם היה לא

יהודי אחד סיפר לכבוד הרב :אבא שלי אדם מבוגר ,יום אחד ,הוא הפך להיות
אדם סיעודי ,והוא צריך השגחה צמודה ועזרה תמידית .בוקר אחד כשהגעתי
לבית חולים שבו הוא היה מאושפז ,אמר לי הרופא שהוא מוכן לשחררו בתנאי
שאני אקח אותו לביתי ,ואטפל בו .שמחתי מאוד שנפלה הזכות הזאת בחלקי,
אבל שמחה זו הייתה עד שהגעתי לביתי ,שם אשתי אמרה לי שהיא לא מוכנה
בשום אופן שאבי יבוא לגור אצלנו ,ושזה משא גדול מאוד בשבילה .ברגע
הראשון רציתי לריב איתה ולהגיד לה ,איך היא לא מתחשבת באדם מבוגר,

לשים-לב לעיכובים גשמיים (ולאו דווקא אכילה ושתיה ,אלא כל סוגי העיכובים
באשר-הם) ,ולהשתדל להתעלם מהם במידת האפשר.
והנה מגיעה השעה  1בלילה .במשך  3שעות הלימוד עד כה ,השתעל התלמיד
חכם ללא הפוגה ,אבל המשיך ללמוד .ברם ,כשהגיעה השעה  1אחר חצות ,הרגיש
כבר שהוא מחויב לשתות כוס קפה חם ,כדי להרגיע את גרונו.
אבל ,אז עולים במוחו דבריו של המשגיח .פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה.
והוא המשיך ללמוד .עוד חצי שעה .גם באחד וחצי בלילה הוא מחליט להמשיך
ולהמשיך ,ולא להפסיק בלימודו .אבל ,בשעה שתיים תוקף אותו שיעול כבד
במיוחד ,ואז הוא קם ממקומו כדי להשיג קפה חם.
במוחו עולה המחשבה שאם ישוב לביתו ,ולו כמה דקות ,כדי לשתות את הקפה,
הוא עלול כבר להישאר שם ,בבית ,וללכת לישון ,ולא לסיים את ה'משמר' .לכן
החליט לחפש מקום אחר בו ניתן להשיג קפה חם.
ואז הוא נזכר שבקומה השנייה של בית המדרש בו ישב ולמד ,יש מכונת קפה
אוטומטית של אחד הכוללים הלומד שם במשך היום .עלותה של כוס הקפה
היא שקל אחד ,ומיד לאחר הנחת הכסף במכונה ,יוצא כוס קפה מוכן ,עם חלב!
הוא ניגש למכונה ,ואז הוא מבחין שבכיסו אין אפילו שקל בודד ,וממילא נבצר
ממנו לקבל את כוס הקפה המהביל שכל כך היה נחוץ לו .נו ,מה עושה אברך
כמותו ברגע שכזה? בוודאי ,חוזר ללמוד .וביתר-מרץ.
שוב ושוב מתנגנים על לשונו דברי חז"ל על 'פת במלח תאכל' ,עם ההוספה
של המשגיח .הוא נכנס שוב לעובי הסוגיה ,שוכח מכל העולם ,ומהשיעול שלו,
ולומד בניגון ערב במיוחד.
לא חולפות דקות אחדות ,והוא שומע את הדלת נפתחת ,ומאן-דהוא
נכנס לבית המדרש .שניה אחת נוספת ,והאיש ההוא ניצב לידו .הוא
נרתע קמעה ,ואז מופתע התלמיד חכם לראות את האורח הלז,
שאינו מכיר כלל ,מגיש לו ...כוס קפה מהביל .התלמיד חכם הצעיר
היה כבר בטוח שמדובר ב ...אליהו הנביא ,אבל האורח מספר לו
שהוא לומד במשך היום בכולל האברכים הממוקם בקומה השניה
של בית המדרש' ,וזה-עתה חזרתי לבני ברק מחתונה שנערכה
בירושלים ,והייתי צמא מאוד ,והרגשתי שאני מוכרח ללגום כוס
קפה חם' ,מספר האברך.
'כיון שהתחנה של האוטובוס ממוקמת ממש מול בית המדרש ,לא יכולתי
לדחות את השתייה אפילו עד הגיעי הביתה ,ועליתי לקומה השנייה בה אנחנו
לומדים במשך היום ,כדי להכין לי כוס קפה.
'הכנסתי את השקל למכונה ,והנה יוצאת כוס הקפה עם החלב .אבל אז נזכרתי
שבחתונה אכלתי מאכלים בשריים ,ועדיין אסור לי לשתות את הקפה החלבי...
'כיון שהיה אכפת לי על הקפה המוכן ,חיפשתי מישהו שאוכל לתת לו את הקפה.
ירדתי לקומה הראשונה ,ואז אני פוגש אותך ,והנה לפניך כוס הקפה המהביל
מוכן לשתייה' – – –
ויש להדגיש שהדברים הללו נכונים לא רק אצל המתמידים הגדולים כדוגמתו
של האברך עליו דיברנו.
כל לומד-תורה בדרגתו-הוא ,יוכל לחוש את המציאות הנסית שהתרחשה כאן,
אם יאמץ את דבריו של המשגיח ויחזק את עצמו שלא להפסיק מלימודו על
כל דבר קטן.
קדושתה של התורה ,וקדושתם של לומדיה ,תשפיע עליו שפע כל טוב ,ותספק
לו בס"ד את כל צרכיו ,בבחינת 'כל המקבל עליו עול תורה ,מסירין ממנו עול
מלכות ועול דרך ארץ'.
ושבגללה לא ישחררו אותו מבית החולים ,אבל אז נזכרתי בשיעורים באמונה
של מורנו ורבינו הרב שמלמד אותנו שאסור לעשות מחלוקת והחלטתי לקבל
את רצון ה' ,ולחכות לישועתו .לאחר כמה ימים אשתי עברה בדיקה אצל הרופא
ואמרו לה שיש ממצאים לא כל כך טובים ,מיד היא פנתה לרב לשאול אותו
מה לעשות ,הרב בלי לדעת על כל הסיפור ,הציע לה שבשביל הרפואה שלה,
כדאי לה לטפל באדם חולה .מיד היא התקשרה אלי והתחננה שאביא את אבא
שלי לגור אצלנו ,ושהיא תעזור מאוד לטפל בו .מי שמקבל הכל באמונה ,ה'
מסדר לו את כל הבעיות בחיים!!!
יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :

אותנו!
שתפואותנו!
אישי?שתפו
סיפוראישי?
לכםסיפור
ישישלכם
052-3978629
בוואטסאפ:
או
b0526558387@gmail.com
במייל b0526558387@gmail.com:או בוואטסאפ052-3978629 :
במייל:
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הרב מטשעבין ,רבי דב בריש וינפלד זצ"ל
מהסיפור הבא נלמד שלא רק לימוד התורה מוסיף חיים לאדם ,אלא גם כאשר
הוא מכבד לומדי תורה זוכה לחיים ולאושר רב.
יהודי מופלא מיוצאי בוכרה התגורר בעיר חולון ,ושמו הרב בן-ציון הכהן
פנחסוב .הסיפור נסוב על אביו ,הרב יצחק הכהן ,שהתגורר בבוכרה ,ובתקופת
מלחמת העולם זכה לארח בביתו משפחות שברחו מאימת המלחמה.
אבא שלי ,מספר הרב פנחסוב ,היה נוסע מדי יום לצורך פרנסתו אל העיר
קגן (שנקראה על שם יהודי שבנה את העיר) .יום אחד הוא מבחין בעשרות
יהודים פליטים שעמדו ברחוב עם חבילותיהם ,ולא ידעו להיכן לפנות.
ליבו הרחום לא היה מסוגל לראות את המחזה ,והוא הזמינם אחר כבוד
לביתו ,וכולם מצאו מפלט בביתנו ,סיפר היהודי .בין המשפחות שהגיעו
לביתנו בבוכרה היו משפחות אדלר ,שמולאביץ ,קנר ,ורשבסקי ,ועוד .בהיותם
עניים וחסרי-הכל ,אבא לא ציפה לקבל מהם פרוטה אחת על האכסון הנדיב

שהעניק להם ולמשפחותיהם.
והנה ,לאחר שהכניס לביתו את המשפחות הללו ,שכללו  17איש ,שמע אבא
על רכבת נוספת שהגיעה לעירו ובה נסע אחד מגדולי הדור המיוחדים ,הלא
הוא מרן הגאון מטשיבין זצ"ל .למרות הצפיפות ,אבי המנוח לא התלבט לרגע
והביא לביתו גם את משפחת מרן זצ"ל ,שכללה את הרב ואשתו ,ובתם .כיון
שבבית כבר לא היה מקום ,מצא בעל-הבית חדר קטן ,אפל וחשוך ,שהיה
מיועד לכביסה ,והוציא משם את הבגדים ,ושיכן שם את מרן הגאון זצ"ל.
הרב מטשעבין ישב בחדר הקטן במשך כל שעות היממה ,ולמד תורה לאור
הנר ,והודה לבעה"ב על המסירות שגילה כלפיו .היהודי מחולון המשיך לספר
שיום אחד הגיע לאביו צו-גיוס לחזית המלחמה ,שהתנהלה אז בין גרמניה
לרוסיה .אבא היה אמור להתגייס ליחידה קרבית שניהלה את הקרב בחזית,
והוא פחד מאוד מהגיוס ,וחשש לגורלו .כידוע ,הגיוס בזמנים ההם היה כרוך
בסכנה גופנית ורוחנית גם יחד.
בצו-הגיוס נאמר שעליו להגיע לצבא עם כל הציוד האישי שלו ,מה שהוכיח
גם שמדובר בגיוס לפרק-זמן ארוך וממושך עד מאוד .הוא התדפק על דלת
חדרו של מרן הגאון מטשיבין ,שישב לאור הנר ולמד ,וסיפר לו על הצרה
שנקלעה לפתחו .מרן שמע את הדברים ,ואמר לו :לא יאונה לך כל רע.
למחרת עזב ר' יצחק את אשתו ו 5-ילדיו ,וניגש ללשכת הגיוס והציג את צו-
הגיוס שבידו לפקיד הצבא .הפקיד מביט בנייר ,ובאיש העומד מעבר לדלפק,
ואומר לו :יש כאן טעות בנתונים .אני רואה שהאיש הנקרא כאן לגיוס ,זה לא
אתה ...הפקיד שחרר את האיש לביתו .ויהי לנס ,ולפלאי-פלאים.
עד היום לא יכול איש להסביר את הסיבה שהביאה את הפקיד להחליט כפי
שהחליט .והרי אין ספק שהיתה זו הזכות של מי שהציל את מרן זצ"ל ,ונתן לו
בית לגור בו בעת מצוקתו .אפשר ללמוד מכך שכל מי שמסייע לגדול-הדור
להמשיך וללמוד ,יִ ְראה סיעתא דשמיא עצומה בכל דרכיו.

מצא את
ההבדלים

הוא :אבן יקרה
היא :הימים שבן פסח לעצרת

דות
הוחיא והיא
"ג בעומר
לל

הוא :חומר בעירה
היא :ממוצרי החלב
הוא :בור
היא :דליקה
הוא יושר
היא :גמילות חסדים

פתרון לחידה משבוע שעבר:
תושב העיר חיפה שרצה להגיע לתל אביב החל את מסעו ברכבת.
לאחר שעבר את מחצית הדרך ,ירד מהרכבת ועשה את שארית הדרך לתל אביב ברכיבה על
חמור.
מהירות החמור היא מחצית ממהירותו לו היה צועד ברגל ,האם היה חוסך זמן לו עשה את כל
הדרך מחיפה לתל-אביב ברגל? אם כן כמה זמן?
תשובה:
הוא היה חוסך את זמן הנסיעה ברכבת מחצית הדרך ,כי אם נסע ברכבת  Xדקות ורכב על חמור
 Yדקות אז סה"כ לקחה לו הדרך  X+Yדקות.
לו היה צועד ברגל הייתה לוקחת לו כל הדרך  Yדקות ,לכן היה חוסך  Xדקות.
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עקב הביקוש הגדול לדירות באזור בית הכנסת
רחוב ההר מן ההר (שלב ב׳) והגעה של משפחות חדשות

כל המעונין למכור/לשכור יפנה לגבאי בית הכנסת נתנאל 050-6785912

זמני תפילות ושיעורים
ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

שימו לב לזמני התפילות והשיעורים שעודכנו לפי שעון קיץ

תפילות ושיעורים בשבת קודש
		
מנחה ערב שבת

( 18:55כ 30-דק' לפני השקיעה)

		
שחרית הנץ החמה

( 04:50כ 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

( 15:30חושן משפט)

		
מנחה מנין א

16:00

		
שיעור מוסר

16:30

		
מנחה מנין ב

( 17:15בסוף השיעור)

אבות ובנים

( 18:55כשעה קודם צאת השבת)

		
שיעור הלכה

( 19:25בשקיעה)

ערבית של מוצ"ש

( 19:55עם צאת השבת)

		
שיעור במדרש

( 20:15עד זמן רבינו תם)

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

( 14:45בביה"כ חסדי שמואל)

		
שיעור לנשים

 14:45מפי מו"ר שליט"א

( 05:10כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
19:05
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:
 18:15ביה"כ "איילת השחר" ,רחוב מצפה ,גבעת זאב
יום ראשון
 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

 16:00שיעור לאברכים כולל "לב אריאל" ,רחוב מגן האלף 3
יום חמישי
 18:00ביה"כ "אבני החושן" ,רחוב אבני החושן ,מעלה אדומים

מוצ"ש

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

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

