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טלטולי הדרך של העוה"ז
סיפור לשבת

הכל בגזרת שמים

כתוב בירושלמי על ר' שמעון בר יוחאי שאחרי שלוש עשרה 
שנה שהיה במערה אמר, בא נראה מה קורה בעולם, יצא 
וראה צייד עם חץ וקשת צד ציפורים ר' שמעון שומע בת קול 
אומרת 'דימוס', בארמית זה 'חופשי' והחץ מפספס את העוף. 
הצייד חשב לא כיוונתי מספיק, לקח עוד חץ כיוון על העוף, 
אבל שוב שמע ר' שמעון בת קול שאומרת 'דימוס' ושוב החץ 
מפספס את העוף, אח"כ כיוון הצייד שוב חץ לעבר עוף ור' 
שמעון לא שמע בת קול שאומרת 'דימוס' והעוף נלכדה, אמר 
ר' שמעון 'ציפור בלי גזרת שמים לא נתפסת, קל וחומר אני, 

אצא מהמערה אף אחד לא יכול לתפוס אותי'.
תראו מה מרגש את ר' שמעון אחרי שהוא 13 שנה לומד קבלה 
במערה. ציפור לא תקבל חץ אם ה' לא גזר שהיא תקבל, לא 
משנה כמה אתה תכוון. אומרת הגמרא איך שר' שמעון יצא, מת 
הקיסר ולא היה לו יותר פחד והתבטלה הגזרה. אמר ר' שמעון 
כשאני בוטח בה' מיד מת הקיסר. זה מראה לנו שכל אדם אפילו 
בעל בחירה, אם אין גזרת שמים שום דבר לא יכול לפגוע בו.

יש הרבה שטעו בדברי אור החיים הקדוש, בפרשת וישב כותב 
האור החיים על ראובן כשביקש להציל את יוסף, )בראשית לז, 
כב( "ַהְשִׁליכּו אֹתֹו ֶאל ַהּבֹור ַהֶזּה ֲאֶשׁר ַבִּמְּדָבּר ְוָיד ַאל ִתְּשְׁלחּו 
בֹו ְלַמַען ַהִצּיל אֹתֹו ִמָיָּדם ַלֲהִשׁיבֹו ֶאל ָאִביו", נשאלת השאלה, 
איך רצה להצילו מאחר והבור מלא בנחשים ועקרבים, הרי זה 
מוות בטוח. אומר אור החיים "פירוש, לפי שאדם בעל בחירה 
ורצון ויכול להרוג מי שלא יתחייב מיתה, מה שאין כן חיות 
רעות לא יפגעו באדם אם לא יתחייב מיתה לשמים..." ובפשטות 
החישוב של ראובן היה 'עדיף שיפול לנחשים ועקרבים כי נחש 
ועקרב לא יזיק מי שלא יתחייב מיתה לשמים, אבל בני אדם 
יכול להרוג גם מי שלא יתחייב מיתה לשמים, כביכול יכול 

לעשות נגד רצון  ה'.
הרבה טעו בדברי אור החיים הקדוש וחשבו שאדם הוא 'בחירי' 
ולא קשור לגזרות שמים ח"ו. יש מאות פסוקים בתורה שסותרים 
את זה )תהילהים קיח, ו( "ה' ִלי ֹלא ִאיָרא ַמה ַיֲּעֶשׂה ִלי ָאָדם", 

בא הנציב מוולוז'ין וכותב בספרו 'העמק דבר' "טעות מה 
שמורגל בפי העולם שבעל בחירה יכול לעשות לאדם בלתי 
גזירת הגוזר, רק שבכל דבר נגזר על האדם באיזה אבן ינגף, אבל 
בבעל בחירה לא נגזר איזה בעל בחירה יעשה לו טוב ומיטב, 
אבל אם לא נגזר לו משמים, אין בעל בחירה יכול לעשות לו 
מאומה" בבעל בחירה זה שונה, ה' גוזר עליך אדם יזיק אותך, 
אבל לא אומר איזה בן אדם, תלוי מי בסביבה שלך יהיה החייב 
שיקבל את העבודה השחורה הזאת, מי עשה עבירה 'שעבירה 

גוררת עבירה'.
אומר הרב שטיינמן זצ"ל בספרו 'אילת השחר' הנה בספר שמואל 
)ב, כד, יד( כתוב "נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו וביד אדם 
אל אפלה", אומר דוד המלך, בא גד הנביא אומר, עשית מעשה 
חמור תבחר עונש, מה אתה מעדיף שאויבים ירדפו אותך, או 
שאני יעשה דבר - מגפה בעם ישראל, אומר דוד המלך "נפלה 
נא ביד ה'", תפיל אותי ביד ה', עדיף מחלות, אני לא רוצה 

לפול ביד בני אדם.
אומר הרב שטיינמן, אם ה' גוזר ואין ביד אדם לשנות, אז מה 
זה משנה דבר - מגיפה, או אויבים, גם אדם לא יכול לעשות לך 
כלום אם ה' לא ציווה, "אלא שיותר קשה להינצל מבעל בחירה", 
כשבא אדם עם בחירה, צריך זכויות כדי להינצל ממנו, צריך 
יותר אמונה ודביקות בה'. "שהרי דוד אמר 'הניחו לו ויקלל כי 
ה' אמר לו קלל' וודאי שהוא בידי ה', ה' אמר לו קלל, אבל צריך 
זכויות כדי להינצל ממנו. ועל זה מסביר הרב שטיינמן שאנחנו 
אומרים בקריאת שמע "ותננו לחן ולחסד בעיניך ובעיני כל 
רואינו" אם אני מוצא חן בעיני ה', הוא כבר גוזר עלינו דברים 
טובים, ולמה צריך גם 'בעיני כל רואינו', אלא שאמנם הוא לא 
יכול להרע לי, אבל יכול להיות שהוא ישתף את הבחירה שלו 
לא לאהוב אותי, ולכן 'ריבונו של עולם תעשה שאני אמצא חן 

בעיני כל רואינו'. 
וכן כותב הקדוש החפץ חיים "כל ענייני צער שמזדמן לאדם 
שאחד מחרפו ומגדפו הכל מן השמים על עוונותיו, אלא 
שמגלגלים את החוב ע"י חייב וכן אם אחד הכה אותו במזיד 

הוא השגחה מלמעלה" 
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

חובת האיברים וחובת הלבבות

הרב לימד אותנו שהתורה הקדושה מחלקת לשלושה חלקים: ציווי, האזהרה ומותר. 
כאשר אדם רוצה לקיים את התורה, הוא צריך לדעת שבתוך התורה הקדושה יש 
שלוש קבוצות: ראשית, יש את מה שנקרא "עשה טוב", זה הציווי של המצוות. יש 
את האזהרה, זה נקרא "לא תעשה", סור מרע. ויש את מה שנקרא "חלק המותר" שזה 

תלוי בצורה שישתמש בה האדם, לפעמים יקרא מצווה ולפעמים עבירה.
צריך האדם לדעת ששלוש הקבוצות האלה, הם חלקים בלתי נפרדים מהתורה 
הקדושה. ומסביר לנו רבנו בחיי שבחלק הציווי יש לנו את חובות האיברים כגון: 
קידוש, שבת, פסח, מילה, לולב וסןכה. ויש את חובות הלבבות שאין להם שום קשר 
לחובות האיברים, שהם רק דברים הנעשים בלב ואף אחד חוץ מהאדם ובוראו לא 

יודעים אותם.
על הדברים הנמסרים ללב נאמר: "ויראת מאלוקיך אני ה'", והדבר הראשון שכתב 
אותו הרב ביחוד הלבבות, זה יחוד ה', שאדם יודע שה' יתברך עשה עושה ויעשה 

לכל המעשים כולם.
ברגע שהאדם חי על פי קו מנחה כזה, אז הוא קיים מצוה חשובה לקדוש ברוך הוא 

שהוא ייחד את ה'.
הסטייפלר הקדוש היה אומר שצורת השתי וערב, כל מה שיצרו אותה, זה להראות 
שהכוח מהמרכז מתנקז לצדדים, למטה ולמעלה, אין פה יחוד. כל השתי וערב זה 
להגיד שיש עוד כוחות, יש צפון ויש מזרח, מערב, למטה ולמעלה. יש עוד כוחות 

בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא, זה כל התזה שלהם.
הסטייפלר הקדוש היה מתעב את הצורה הזו ובקש מחברת חשמל שליד הבית שלו 
לא ישימו כבלים של החשמל שנמתחים לארך העמוד, הוא היה אומר שזה עושה 

לו רע לראות את הצורה הזו.
יש סיפורים על צדיקים קדושים שהם מרגישים מיד את הטומאה שאותה נצרות 

הביאה לעולם.
בעונותינו הרבים גם אנחנו נמשכנו אחרי הדעות האלה, כמו שהתורה אומרת: "ותראו 
את שקוציהם ואת גלליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם". הראיה הזו חלחלה גם 

לעם ישראל, ועם ישראל שכח את המצווה החשובה שנקראת יחוד ה'.
לכן אדם יכול לראות דורות שבהם אנשים מקיימים מצוות, וכמו שאומר רבנו יחזקאל 
לוינשטיין, ניתן לראות אדם מקיים את הפסח כתיקונו, על כל מצוותיו, על כל 
חוקותיו, מספר בסיפור יציאת מצרים כל אותו הלילה, אוכל את המצה הכי שמורה 
והכי קדושה, את כל הסדר עושה כדבעי, אבל בעונות הרבים הוא חושב מחשבות 
של עבודה זרה בראשו, ועל זה נאמר: "למען תפש את בית ישראל בלבם". על כל 
המחשבות ה' לא מעניש, חוץ ממחשבות עבודה זרה וגילוי עריות. בדברים אלה הוא 

מעניש את האדם, והרהור עבודה זרה נחשב כמעשה.
אדם שלא מאמין ביחוד ה' שאת הרע והטוב עשה מקום אחד, אלא הוא חושב שיש 
פיצול בדברים, את הטוב עושה מישהו אחד ואת הרע מישהו אחר, פלוני או אלמוני 
עשה לי את הרע, זה נקרא שהוא לקח את הכח האלוקי ושם אותו באדם. "חדלו 

לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא". 
למדנו שיש אנשים שעושים ליל הסדר, מקימים 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 שיקיים את כל המצוות 
כולן, אבל בלבו הוא עובד עבודה זרה. יש 

לו את חובות האיברים, אך אין לו את חובת 
הלבבות.

"חובת  שליט"א  הרב  מורנו  של  ספרו  מתוך 
הלבבות" ניתן להשיג את כל ספרי הרב  שליט"א 
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ותודה להורי היקרים שהביאוני עד הלום...

השבוע חגגנו בר מצווה ראשונה לנכד. וכמו בכל אירוע כזה, ניצב חתן הבר 
מצווה לדרוש. זקוף קומה, קצת מתרגש, ותמיד באיזשהו מקום בדרשה: 
בהתחלה באמצע או בסוף, הוא מקלם את המשפט הקבוע: "ותודה להורי 

היקרים שהביאוני עד הלום." 
נכון, כך מקובל לומר. לנו שווה לאמץ את התבנית הזו ולהפוך את הדקלום 
הזה,  למחוייבות שתביא להידוק קשר חזק עם מתבגרים. רגש של הכרת הטוב.
כשחבר בכתה נותן מחברת לבנכם, הוא מודה אוטומטית. כשהוא שואל 
בתחנה האם האוטובוס עבר, הוא יודה לאחר שיקבל תשובה. משום מה כל 
הגינונים הללו נעלמים מול ההורים. בבית רק מגיע להם. ושרק נעז לבקש 

משהו או לאסור עליהם משהו. 
שיתפה אותי מורה בכירה שתלמידה אמרה לה שהיא לא מקבלת  כלום 
מההורים שלה. המורה נדהמה ושאלה: יש משהו שמכבס לך? כן השיבה 
התלמידה, אמא שלי. ואוכל מי מכין לך? כמובן, אמא שלי. מי דואג לתשלומי 
חשבון מים חשמל שכירות בדירה בה את גרה? אבא שלי. וכך הלכה ומנתה 
פעולות יום יומיות לתלמידה דברים שההורים נותנים לזו שלא "מקבלת" כלום. 
מאז, מספרת המורה, כשאני מחליפה כלי מיטה לילדים בבית, אני טורחת 
לספר להם. אני מונה פעולות נוספות שאני עושה עבורם, ולא מסתפקת 

בכך שירגישו לבד. 
החינוך להכרת הטוב, אינה כדי שההורים ירגישו שמעריכים את מה שהם 
עושים. נכון זה חשוב, אבל חינוך להכרת הטוב זה בשביל הילדים. ילד 
שמפנים שמעניקים לו, שמסורים אליו, הסרבנות תתנדף. ילד שחש הכרת 
הטוב להורים, יוותר על רצונותיו, ימנע מהיסחפות חברתית, כי חשוב לו 

להשביע את רצון ההורים.
לא לחינם הוטבע הביטוי "אסירי תודה". כשנותנים לילד להרגיש שההורים 
נותנים לו, מספקים לו, עצם הידיעה הופכת אותו ל"אסיר" חובה להורים, 

ולא נעים לו לצער אותם.
כדי לחנך להכרת הטוב, אל תהפכו פתאום למורים המרצים על חשיבות הכרת 
הטוב. את זה יש להם בישיבה, בסמינר. אל תבזבזו את הפריבילגיה ההורית 
על הרצאות. דפוסי התנהגות וערכים החדירו בשפת הלב. את אותן פעולות 
של ניקיון, גיהוץ, הסעה למקום הלימודים. לוו בתוספת מילולית נעימה שזה 
בשבילם. תרגילו אותם בצורה חכמה כשהם אוכלים, שיודו, הראו להם שמשמח 
אתכם שהם מוסיפים מחמאה. קבלו את תודתם במאור פנים. כשהאווירה 

הנושבת תהיה של הכרת תודה, נצליח לחזק בית את הסמכות ההורית.
הכרת הטוב נושמים בבית. יש הורים עם חוש בקורת מאד מפותח: כולם לא 
נותנים כלום. בית הספר, ההנהלה, המורים. והילדים ממשיכי הדרך מוסיפים 
שגם שגם ההורים לא נותנים כלום. תלמדו אותם בתגובות שלכם, שאתם 
מודים לבורא עולם, שאתם מודים לצוות מקום הלימודים. תפרטו על מה 

אתם מודים. אל תעבירו ביקורת על מה שאתם מקבלים, או לא מקבלים. 
יצאתי עם בתי לקנות חצאית. נכנסנו לחנות בה המחירים גבוהים. היא מדדה 
חצאית שהלמה אותה מאד, אני הרגשתי שזה שחיתות לקנות חצאית שחורה 
ליום יום בכזה מחיר. לאכזבתה יצאנו בלי לקנות.  המשכנו להסתובב בעוד 
כמה חנויות. מצאנו בסוף שתי חצאיות נחמדות במחיר סביר. לא מגיעות 
ליופייה של החצאית היקרה. בדרך אמרתי לה שאני מודה לקב"ה ושמחה 

בשבילה שקנינו. 
בערב אני שומעת אותה מספרת בהתרגשות לחברה: "איזה כיף לצאת לקניות 
עם אמא שלי, אתה תמיד מוצאים וקונים." שום כעס לא נשמע על החצאית 
היפה שנשארה בחנות. ותודה לבורא עולם שהבאנו עד הלום, וזכנו לחגוג 

בר מצווה לנכד, זה לא מובן מאליו.
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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פעילות גופנית אצל ילדים 

סקר בינלאומי מציב את ישראל במקום האחרון בהרגלי פעילות גופנית של 
בני נוער. קשה להאמין, אולם סקר של ארגון הבריאות העולמי שהשווה את 
הרגלי הפעילות הגופנית של בני הנוער ב-40 מדינות מערביות, הציב את 

ישראל שטופת השמש במקום האחרון. הסקר מצא כי 94% מבנות 
ה-15 בישראל, ו-87% מהבנים בגיל זה, אינם מבצעים את כמות 

הפעילות הגופנית המומלצת לגילם: 60 דקות מדי יום לפחות.
יתרונות הפעילות הגופנית בילדים מוכחים היטב, ונוגעים 
הן לבריאותם בהווה, והן לבריאותם בעתיד. ידוע כי לילדים 
פעילים יש הרכב גוף בריא יותר. הרכב זה כולל מסת עצם 
גבוהה יותר, מסת שריר וכוח רבים יותר, ואחוזי שומן נמוכים. 

ילדים פעילים הם בעלי הישגים אקדמיים טובים יותר בלימודים, 
ובעלי בריאות נפשית טובה. לגבי העתיד, נמצא כי ילד פעיל 

בעל סיכוי רב יותר לגדול ולהיות מבוגר פעיל; מבוגר פעיל, הוא 
מבוגר בריא יותר. הרכב גוף בריא יותר בגיל הצעיר, יאפשר מסת עצם 

גבוהה יותר בגיל המבוגר, וסיכון מופחת לאוסטאופורוזיס ולשברים

תסמונת מטבולית
התסמונת המטבולית הינה שילוב של הפרעות במאזן שומני הדם, ברמות 
הסוכר בדם ובלחץ הדם, אשר נלווית להשמנה הבטנית. גם בילדים ניתן 
לראות הפרעות אלו, בעיקר בקרב ילדים בעלי עודף משקל. מספר מחקרים 
מהשנים האחרונות בחנו אם כושר גופני טוב יכול לצמצם סיבוכים אלו. 

כצפוי, נמצא כי ילדים עם כושר גופני טוב, היו בעלי רמות טובות יותר של 
כולסטרול בדם, סוכר בדם ולחץ דם, בהשוואה לילדים בכושר גופני נמוך. 
נתון מעניין יותר היה, כי בקרב ילדים שמנים, עוצמת ההגנה היתה הרבה 
ביותר: לילד שמן הנמצא בכושר גופני טוב, עוצמת התסמונת המטבולית 
נמוכה ב-50% לעומת ילד שמן אשר אינו בכושר טוב. כלומר, גם בנוכחות 
השמנה, כושר גופני יכול למזער את נזקיה וסיבוכיה. מחקרים דומים בקרב 
מבוגרים לימדו אותנו, כי אדם שמן בכושר טוב מוגן באופן משמעותי 
מתמותה ומסיבוכי ההשמנה. למעשה, כושר גופני ירוד במבוגרים הינו גורם 
סיכון משמעותי לתמותה, אף יותר מאשר עישון או נוכחות מחלת הסוכרת.

FTO - גן משמין
מזה שנים רבות, מחפשים חוקרים רבים ברחבי העולם אחר 
הסיבות הגנטיות להשמנה. מאות גנים נמצאו כקשורים 
להשמנה, אולם לפני מספר שנים לא רב, נמצא גן אחד אשר 
קשור במיוחד עם סיכון מוגבר להשמנה, הן במבוגרים והן 
בילדים. גן שכיח זה נקרא FTO, ונוכחות צורות מסוימות 
שלו מגבירות את כמות השומן בגוף והסיכון לעודף משקל. 
הנחה רווחת היא, כי המטען הגנטי הינו קבוע, מתוכנת מלידה, 
ולא ניתן לשנות את השפעתו. צמד המילים "זה גנטי", משמש 

רבות כתירוץ לעודף המשקל.
מחקר אשר נערך בקרב 750 מתבגרים מרחבי אירופה ופורסם באפריל 
2010, בדק את הקשר בין נוכחות אותו גן המגביר את הסיכון להשמנה 
לבין פעילות גופנית. בצורה מפתיעה ומשכנעת מאוד, נמצא כי בקרב בני 
הנוער אשר ביצעו את כמות הפעילות הגופנית המומלצת )כאמור, לפחות 
60 דקות מדי יום(, נוכחות גן זה לא הגבירה את כמות השומן בגוף או את 
מדדי ההשמנה. לעומת זאת, בקרב הנבדקים אשר לא ביצעו את כמות 
הפעילות המומלצת, נמצא כי אכן, כידוע ממחקרים אחרים, נוכחות הגן 

הגבירה את ההשמנה.

אחרי מות שני בני אהרון  )ויקרא טז, א(

בשבת זו אנו קוראים על הציווים שציווה הקב"ה לאחר 
מותם של שני בני אהרון - נדב ואביהוא.

אנחנו נמצאים בס"ד, בימים שנקראים ימי האבלות על פטירתם של תלמידי ר' 
עקיבא. לא מתגלחים, לא מסתפרים עד ל"ד בעומר, ונוהגים במנהגי אבלות נוספים.

נשאלת השאלה, אנחנו לא נוהגים אבלות, יותר מתקופה של שנה. יש לנו שבעה, 
יש שלושים, ויש שנה... לאחר שנה - נגמרת האבלות, מעבר לשנה, אנו מציינים 

את יום השנה פעם בשנה. 
החריגים הם שניים, שעד היום אנחנו מתאבלים עליהם, למרות שחלפו כבר 
אלפי שנים –  נדב ואביהוא, ועל תלמידי ר' עקיבא, למרות שמנדב ואביהוא, 
חלפו למעלה משלושת אלפים שנה... וכשמדברים על תלמידי ר' עקיבא, אלפיים 

שנה בקירוב, עדין נוהגים אבלות.
כותב הזוהר הקדוש פרשת אחרי-מות: שכל המוריד דמעות ביום הכיפורים, 
בשעה שקוראים בתורה על מות נדב ואביהוא, מוחלים לו על כל עוונותיו, מובטח 
לו שיהיו לו ילדים, מובטח לו שיאריך ימים ומובטח לו, שלא ימותו בניו בחייו.
כל אחד שואל את עצמו:  מה זאת אומרת, כשאני בוכה על הסתלקותם של נדב 
ואביהוא?! נדב ואביהוא לא פה, כבר שלושת אלפים שנה... על מה יש לבכות?! 

תלמידי ר' עקיבא – אלפיים שנה בקירוב, מאז הסתלקותם, ואנחנו עדין לא 
מתחתנים, מגדלים זקנים, אין תזמורת... כל דיני האבלות בימים האלה, על 

תלמידיו של ר' עקיבא...
נגמרה השנה, על מה יש להתאבל כל-כך הרבה?! על חורבן בית 
המקדש אנחנו מתאבלים... על פטירת בני-אדם, אנחנו לא מתאבלים 
יותר משנה... מה נשתנו אלו שתי החריגים – פטירת נדב ואביהוא, 

ופטירת תלמידי ר' עקיבא?
התשובה היא, בשתי המקומות – האבל הוא לא על ההסתלקות, אלא 
עלינו. אנחנו מתאבלים על עצמינו ולא על פטירתם של אותם גדולים 
כי המעבר ממשה רבינו ליהושע בן-נון, זה ה"מעבר משמש לירח"... 
כפי שאומרים לנו רבותינו במסכת ב"ב, עה, א: "פני משה כפני חמה 
פני יהושע כפני לבנה"... אילו היו נדב ואביהוא יורשים את משה רבינו ואהרון 
הכהן, היינו נמצאים הרבה דורות קודם לכן, מבחינה הירידה הרוחנית. אומרים 
חז"ל – דור דור ודורשיו – כל דור יורד מהדור הקודם... אם ככה, הנפילה שהייתה 
ממשה רבינו ליהושע, זו נפילה כמו משמש לירח... אילו נדב ואביהוא היו מנהיגים 

את העם, הנפילה הרוחנית שלנו הייתה הרבה יותר נמוכה...
ביום הכיפורים, כשאתה מתוודה על העוונות שלך, כותב הזוהר הקדוש, חלק 
מהזכויות שאתה יכל לומר לעצמך – "ריבונו של עולם, אתה יודע למה חטאתי? 
)זה אמנם לא תשובה לחטא...( אבל אתה יודע, שאם הייתי עשרים דורות קודם 

לכן, הייתי אדם מרומם יותר!"
זה שאנחנו נראים היום, כמו שאנחנו נראים... עם אותו יצר הרע, שיש בדור הזה, 
זה בא כתוצאה שהנפילה ממשה רבינו ליהושע, הייתה בפער כזה... אם הייתה 
ביניהם חוצץ כמו נדב ואביהוא, אז הירידה שלנו, הייתה הרבה יותר נמוכה. היינו 

היום מרוממים יותר! ועל דא קא בכינן...
כן הוא לגבי תלמידי רבי עקיבא, אילו היו 24,000 מורי הוראה בישראל היינו 

היום ברמה רוחנית של הדורות שהיו לפנינו...



טלטולי הדרך של העולם הזה

לפני כשמונים שנה, התגורר באמריקה תלמיד חכם, בשם רבי אברהם אהרן 
יודלביץ זצ"ל. בספרו 'דרש אב',  מביא רבי אברהם אהרן מעשה, אשר היה 

לו עד בצעירותו:
בעיר נובהרדוק חי יהודי פשוט, שלצורך מסחרו היה נוסע בקביעות בתחילת 
כל שבוע אל העיר הגדולה מינסק, שם היה רוכש כמויות גדולות של סחורה 

לצורך חנווני העיר נובהרדוק.
עבודתו היתה קשה ומפרכת, כאשר בסוף השבוע היה חוזר לעירו מיוגע, עייף 
מטרדות הדרך. מיד במוצאי שבת החל מסתובב אצל לקוחותיו הסוחרים כדי 

לספק להם את מה שהזמינו, ולגבות מהם תשלום עבור השבוע הבא. גם 
למחרת היה משכים קום בעלות השחר, וממשיך עד אחר חצות היום 

להסתובב ברחבי העיר לצורך אספקה והזמנת סחורות. אז היה 
רותם את סוסו לעגלתו, ושם את פעמיו לעיר מינסק וחוזר חלילה.
את עלויות הדרך כיסה באופן קבוע, על ידי נוסעים שהצטרפו 
אליו למינסק או לעיירות אחרות שעבר סמוך אליהן על אם 
הדרך, ושילמו לו דמי נסיעה כפי שהשית עליהם. הנסיעה 

עימו לא היתה 'חוויה' בלשון המעטה. ראשית, פעמים רבות 
עד שאסף את כל הנוסעים ויצא לדרכו כבר שקעה החמה, וכך 

היתה הנסיעה בחושך מוחלט. שנית, העגלה היתה עמוסה בנוסעים, 
והצפיפות והדחקות הקשו מאוד. שלישית, בדרך כלל צירפו הנוסעים 

לעגלתו אווזים ותרנגולים ושאר בעלי כנף.
כאשר הגיעה העגלה לתחנתה הראשונה בעיירה קארעליץ הסמוכה למינסק, 
עצרה שם העגלה לפוש מעט מעמל הדרך. הנוסעים יצאו החוצה ליישר 
אבריהם ואנחת רווחה נשמעה מפיהם. בתחנה ההיא היה קיים פונדק קטן 
שניהלה אשה יהודיה, העוברים ושבים היו נכנסים פנימה להשביע את רעבונם 

ולהרוות את צמאונם, עד שימשיכו בנסיעה.
באחת הנסיעות הצטרף אליהם הנגיד רבי יוסף קאבאק זצ"ל מנובהרדוק, 
שככל הנראה הוכרח להגיע בנחיצות רבה למינסק, ומכיון שלא הייתה אז 

ברשותו עגלה זמינה, החליט להצטרף לסוחר.
כאשר עצרו בקארעליץ סמוך לפונדק, נכנס הנגיד פנימה ושאל את בעלת 
הבית מה יש לה להציע היום למכירה? השיבה הפונדקאית כי מלאי החנות 
כבר אזל היום, ולא נותר לה כי אם כוס חלב ופת קיבר. בלית ברירה נענה 
רבי יוסף בחיוב. היא פרסה מפה על השולחן, והגישה לו את שביקש. הוא 

נטל את ידיו והחל לאכול בתיאבון.
כעבור דקות אחדות נכנס גם הסוחר בעל העגלה, שאל אף הוא את בעלת 
הבית מה יש היום לאכול? השיבה האשה כפי שכבר אמרה לקודמו, שאין 

בידה להציע כי אם כוס חלב ופת קיבר.

בעל העגלה התרגז נורא, והחל צועק על הפודנקאית, בחירופים וגידופים קשים: 
"עצלנית שכמותך... חסרת דעת!... מדוע לא הבאת בחשבון, כי אמורים לבוא 
לכאן קונים בשעה מאוחרת יותר?... וכי נדמה לך שאסתפק היום לארוחת 

ערב בפת לחם חרבה וכוס חלב?
הנגיד היה המום מהתנהגותו הנבזית של הסוחר, פנה הנגיד אל הסוחר 
ושאלו: "מדוע תנהג כך? וכי מפונק אתה יותר ממני? הלוא גם אני שרגיל 
לאכול תמיד בביתי מעדני מלכים, הסתפקתי כעת רק בלחם וכוס חלב, ואין 
לי כל תרעומת או טרוניה עליה, כי היא עושה את עבודתה נאמנה, ואילו 
אתה, שבביתך אוכל מן הסתם באופן קבוע רק פיסת לחם וכוס חלב, יש לך 

עוד טענות ומענות?!".
השיב לו הסוחר: "דווקא בשל כך אני כה כועס ורוגז עליה. אתה שבכל ימות 
השנה הנך יושב בבית מלכים, ונהנה ומשביע את רעבונך בתענוגות ומעדנים, 
ורק פעם או פעמים בשנה נוסע למינסק, אכן לא יהיה זה בשבילך 'אסון' 
אם לא תתפנק פעם אחת, ותאכל פת לחם עם כוס חלב בלבד, כי הנה תיכף 

תשוב לטרקלינך ותשלים את שהחסרת.
"לעומת זאת, אני אף פעם לא יושב בביתי, וכל ימי נמצא בטלטולי דרכים, 
על כן מצפה אני כי לכל הפחות בתחנת העצירה, יהיה לי אוכל בריא ומזין 
לקיים את גופי. הסעודה הזאת אינה פינוק או מותרות עבורי, אלא הכרח 

חיוני לקיום גופי.
רבי אברהם אהרן שנוכח שם בשעת מעשה, כותב בספרו: "מאז ששמעתי את 
הדו-שיח בין הגביר לסוחר, אמרתי בליבי 'צדיק הוא השם וישר משפטו, 
ולא יפלא עוד בעיני אם אראה בעולם צדיק ורע לו רשע וטוב לו'".
כי הנה לכאורה במושכל ראשון, נדמה כי הנגיד צדק בטענתו, 
מדוע הסוחר מתנהג בצורה כה מבישה?! הרי גם בביתו הוא 
אינו אוכל סעודה מכובדת מזו שהציעה כעת בפניו בעלת 
הפונדק?! אך במושכל שני, כאשר נתבונן בטענותיו של הסוחר, 
הגם שודאי אינן מצדיקות את התנהגותו הפראית, אך הן כבר 
מסבירות את אוזננו להבין את ההגיון שבדבריו, מדוע רוחו כה 

סוערת והוא מלא כעס ורוגז.
הרי הסעודה הזאת היא הנאתו היחידה מכל עמלו, כל ימיו עוברים עליו 
בטלטולי דרכים קשים, ואין לו רגע אחד של מנוחת הנפש. אם גם את סעודתו 
המכובדת והדשנה שתמיד רכש בפונדק לא תהיה לו, הרי שלא נותרה לו שום 
הנאה מהעולם הזה, וכיצד נצפה ממנו לא לכעוס ולהשתולל? אדרבה, דווקא 
לגביר מדושן העונג לא יארע דבר, אם יוותר פעם אחת על הרגליו הקבועים, 
ויאכל מעט לחם וחלב כמו פשוטי העם, זה אפשרי ואף נסבל. הרי בכל מקרה 

עוד ימים ספורים הוא ישוב למעונו, ויוכל לחזור לתענוגותיו.
אומר רבי אברהם אהרן: הצדיק נמצא כאן בעולם הזה על תקן של גביר. הרי 
הוא במהותו בן עולם הבא, שם בעולם העליון נמצא ביתו האמיתי והנצחי, 
ורק כאשר יהיה שם ישתכר בשכר מעשיו הטובים, להתענג על השם ונועם זיו 
שכינתו. לכן כאשר הוא עדיין חי כאן בעולם הזה בדרכו לשם, זה עדיין נסבל 
שלא יהיה לו כאן כל כך נח, שיאלץ לעבור קשיים ונסיונות בדרכו, כי כאמור 

עיקר חייו ומגמתו מכוונות לשם, לזכות למנוחה נכונה בצל כנפי השכינה.
לא כן הרשע. הרי כאשר הוא יבוא לעולם העליון לא ימצא מנוח, הוא יגורש 
מגן עדן בבושת פנים, ואין לו טרקלין נצחי, שאליו הוא אמור לבוא להשביע 
את רעבונו ולספק את אושרו. לכן הוא נחשב כמי שכל ימיו נוסע בדרך ומצוי 
בטלטולים, והעולם הזה דומה לאותו לפונדק, שאם לא ישביעו אותו בטובה 

לפחות כאן בעולם הזה, לא תהיה לו הנאה לעולם.
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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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מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שליט"א סיפר, שלפני כחצי שנה אמו היקרה 
הייתה במצב קשה מאוד בבית החולים "שערי צדק", עד כדי שהרופאים 
קראו לכל הילדים לבוא להיפרד ממנה. החלטנו כל האחים לא לעשות 
תעניות וסיגופים אלא ללכת בדרך האמונה, שה' עושה רק טוב והתחלנו 
לשיר לה' יתברך, ולמרות שהרופאים העירו לנו המשכנו לשיר ולהודות 

לה'. וכבר למחרת בבוקר קרה נס והאמא קמה בלי מכשירי הנשמה, והיום 
היא חיה ומרגישה טוב ברוך ד'. וזה מה שאומר רבי נתן שאם ייתנו שבח 
והודיה לה' יתברך, בוודאי שיגמרו כל הדינים והצרות. ושצריך לקבל את 

הייסורים ממש כמו שאדם שמח לקבל מתנה. 

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל: b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629
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רבי אליהו לופיאן זצ"ל

אברך פלוני נקלע, ללא תכנון מיוחד, לבית כנסת בתל אביב. מתפללי בית 
הכנסת היו יהודים קשישים, ולהערכתו נע גילם הממוצע בין שמונים לתשעים 
ותשע. רגעים ספורים לאחר היכנסו לשם שומע האברך את גבאי בית הכנסת 
מכריז, שהיום לא יתקיים השיעור הקבוע משום שהרב לא הגיע'. מי יודע אם 
לא לשם כך זימן אותי הקב"ה למקום הזה בדיוק עכשיו? מן הסתם מדובר 
בשיעור משניות שאיני צריך להתכונן יותר מדי לקראתו', הרהר האברך, 
ובלי לחשוב הרבה פסע פסיעה אחת קדימה וקרא לעבר הגבאי: "אני אגיד 

את השיעור היום."!
הגבאי סקר אותו במבטו והכריע: "יהי כן." נותרה לאברך רק דקה אחת 
לתחילת השיעור. הוא ניצל אותה לברר אצל הציבור באיזו מסכת הם אוחזים". 
אהלות", השיב אחד הזקנים, ולבו של האברך נפל. אהלות? הוא לא יודע 

מימינו ומשמאלו במסכת הזאת.
כשהציע את עצמו סבר שהשיעור הוא רק לקרוא כמה משניות בסדר מועד, 
דבר שאינו דורש ממנו הכנה מוקדמת. הקשיש שישב לידו הבחין במבוכתו 
וקרא לעברו: "אל תדאג, אני אעזור לך." העיף בו האברך מבט. 'בעל־בית, 
מה כבר יוכל לעזור לו.'? הקשיש התברר ככלי מלא וגדוש, בעל ידיעות 
עצומות. האברך רק חזר בקול רם על הדברים שאמר אותו קשיש, ובאופן 

הזה התנהל השיעור כולו'.
כשהסתיים ה'שיעור' המאולתר ניגש אליו ושאל בפליאה "איך מגיע יהודי 
תל־אביבי לבקיאות כזאת ב'אהלות"? "זה כלום, ממש שטויות", הניף הזקן את 

ידו, "אבל יש לי ילדים מיוחדים. בן אחד דיין בירושלים, בן שני בסלבודקה...", 
וכך הלך ומנה לפניו את שמונת ילדיו , ששבעה מהם הם תלמידי חכמים". 
כעת עוד יותר קשה לי", המשיך האברך, "איך זכית לכל זה"? "הכל בזכות 
רבי אל'ה לופיאן!", אמר היהודי". "איך הגעת לרבי אל'ה."? השיב הקשיש: 

"גרתי בלונדון, בגולדרס גרין, ולמדתי בתיכון המקומי.
החברים שלי המשיכו לאוניברסיטה, וכמעט כולם נישאו לגויות. ידעתי שזה 
המסלול הצפוי גם לי אם אלך לשם, וידעתי שאיני רוצה להתחתן עם גויה. 
חשבתי: מי יערוב לי שלא אכשל? לאחר הרבה מחשבות, התחבטויות ודיונים 
החלטתי ללכת ללמוד בישיבה. שמעתי שבלונדון יש ישיבה טובה, 'עץ חיים', 
ראש הישיבה שם היה רבי אל'ה. החלטתי ללכת אליו על־אף שלא ידעתי 
דבר וחצי דבר מדברים שבחור דתי אמור לדעת אותם. רגע לפני שנכנסתי 
למבחן אצל ראש הישיבה צדה את עיניי גמרא גדולה שהייתה מונחת שם. 
הספקתי לקרוא את שמה – מסכת ביצה, ומיד נקראתי פנימה. פנה אלי רבי 
אל'ה בחמימות: 'איזו מסכת למדת לאחרונה?' שמחתי שיש לי מה לענות, 
והשבתי בביטחון:  "מסכת ביצה". 'טוב מאוד', אמר רבי אל'ה, 'אשאל אותך 
שאלה עליה: מה הדין אם תרנגולת הטילה ביצה בשבת ויש אחרי זה יום 

טוב, מה היית עושה עם הביצה הזאת.'?
"כמובן שלא ידעתי. רבי אל'ה חשב שכנראה אני חושש לענות, משום שאני 
סבור שזו שאלה עמוקה. הוא ניסה להרגיע אותי: 'זו לא קושיה גדולה. זו 
משנה מפורשת. מה אתה אומר, מה היית עושה עם ביצה כזאת?'. הייתי 
מוכרח לענות משהו, והגבתי: 'מה הייתי עושה? הייתי מכין ממנה חביתה...'. 
חייך אלי רבי אל'ה ואמר: 'התקבלת לישיבה.'! הוא הסביר: 'ישיבה היא לא 
בית ספר תיכון, כאן חשוב לי לבדוק שיש לך שכל ישר. את כל שאר הידיעות 

תוכל להשלים כבר'.
מההחלטה הזו של רבי אל'ה יצא יהודי תל־אביבי בן תשעים וחמש, יודע 
'אהלות' ואב לשבט שלם של תלמידי חכמים. כל נכדיו וניניו יושבים ולומדים 
יומם ולילה, כולם הקימו משפחות של תורה. אלפי שעות של לימוד בזכות 
החלטתו וענוותנותו המופלגת של רבי אל'ה, שלא דחה את אותו בחור תם, 

בור ועם הארץ מעל פניו.!
כשסיפרו מעשה זה למרן הרב שטיינמן זצ"ל התפעל ביותר , עד שבמשך 
שבועות רבים חזר וסיפר אותו לכל ראש ישיבה שבא אליו, כשהוא מברר: 

"מה אתה היית עושה? היית מקבל בחור כזה או לא."...!?

תפזורת מילים:
קדושים, זבח, פיגול, קציר, לקט, עץ מאכל, 
ערלה, שעטנז, צמר, פשתים, שבת, אובות, 

פאת זקנך, כתובת קעקע, מצרים, מולך, 
מאזני צדק, בהמה, ערירים, גרים, עוף, דם.

תפזורתתפזורת
לפרשתלפרשת
קדושיםקדושים

חידהחידה
 מ י ר ג ח  פ ש ת  י מ 

 י א ש ב ת  ע ט ל י ע
 ש ע ז מ ט ו ו ר מ ב
 ו ו ד נ ח  ג י י ה כ
 ד פ ז ק י ר ר מ ל נ
 ק א מ פ ע צ ה ח  כ ק
 צ ו ו ה מ א ד ט א ז
 י ב ל ח  ל כ ג ק מ ת 
 ר ו כ צ מ ר ד ל צ א
 כ ת  ו ב ת  ק ע ק ע פ

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?
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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

אירוע ל"ג בעומר
לילדי שכונת הר חומה

וגם... בר מתוקים מרענן!

במסך לצפיהשידור האירוע במירון

צילומי מגנטים
ברקע שער מירון

האירוע מתקיים לפי התו הסגול ומיועד ל-100 ילדים בשתי פעימותהאירוע מיועד לבנים ובנות בהפרדה עד גיל 9

ברחבת בית ספר 
כאייל תערוג,

רח׳ שמחת כהן 23

אי"ה בחמישי
י"ז באייר

ערב ל"ג בעומר

בשעות: 
15:00-16:30

הכניסה חופשית
מחכים לראותכם!

חבילת 
מתוקים 

אישית
לכל ילד!

מופע רקדנים  
ולהטוטי אש 



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

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

זמני  תפילות  ושיעורים

18:50 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:55 )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  

15:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

16:00 מנחה מנין א  

16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב  

18:40 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:20 )בשקיעה( שיעור הלכה  

19:50 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:10 )עד זמן רבינו תם( שיעור במדרש  

פעילויות לנשים בשבת

14:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

14:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    05:20 )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      19:00

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

ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

שימו לב לזמני התפילות והשיעורים שעודכנו לפי שעון קיץ




