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שבץ מוחי
בריאות ותזונה

האמונה נבחנת כשדברים לא מסתדרים

"משמים הביט ה' ראה את כל בני אדם, ממכון שבטו השגיח 
אל כל יושבי הארץ", מפרש בעל החינוך ר' אהרון הלוי את 
המצוות "לפי שעם היות ה' ברוך הוא משגיח על כל פרטי 
בני אדם", כל פרט שקורה איתך בחיים זה פיקוח של ה'. באת 
להכין קפה ונגמר לך החלב. זה ה' גמר לך את החלב. "וכל 

דבר שיקרה טוב או רע בגזרתו ובמצוותו".
התקשרה אישה לספר שהיא עובדת בבית מרקחת עם רוקחים 
ערבים והם תפרו עליה תיק שהיא גונבת קנביס ומוכרת אח"כ 
לאנשים, בעוד שהם בעצמם עושים את זה, והקב"ט משתף 
איתם פעולה. אני הצדיקה והם הרשעים, שעשו יד אחת נגדי 
והפלילו אותי, למה ה' עושה לי את זה? אמרתי לה את צריכה 
לדעת שה' יורד מכיסא הכבוד ברקיע השביעי כדי לפתוח לך 
תיק, במקום שהבן שלך יטבע בבריכה בקיץ הזה. הקב"ה פדה 
אותך מגזירה הקשה שהבן שלך יטבע בבריכה, יעשו לך קצת 
חקירות ויגלו בסוף שאת צדיקה. הכל בגזרתו ובמצוותו לפי 
זכויות הבריות או חיובם, ואמרו רבותינו "אין אדם נוקף אצבעו 
מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה", גם כשקיבלת 
מכה קטנה מהמזלג באצבע שלך, גם על זה הייתה הכרזה 

בבית דין של מעלה.
לכן אומר ר' נתן, בליקוטי הלכות. "עיקר קבלת התורה תלוי 
באמונה בשגחה פרטית, והכופר בהשגחה פרטית הוא כופר 
בכל התורה כולה". אומר ר' יחזקאל לווינשטיין בספרו 'אור 
האמונה' "וגם מי שאשתו מקניטתו בדברים צריך להאמין 
שנותנים בפיה כל דיבור שתצער אותו", ירד הקב"ה מכיסא 
הכבוד ושם לאשתך דיסק און קי בפה, ועכשיו זה פלט, היא 
לא מדברת כלום. אם אתה לא מאמין בזה אומר ר' נתן, אתה 

כופר בכל התורה כולה.
דפקה לי אישה על החלון של האוטו, "הרב בקשתי רשות מכל 
השכנים להוציא מרפסת שילמתי להם כסף כולם הסכימו. 
עכשיו השכן מתחתי שקיבל כסף והסכים הלשין עלי, ומחר 
הולכים להרוס לי את המרפסת. אני רוצה רק לשאול אותו אבל 

למה?" אמרתי לה, "הוא עשה עבירה אחת ואת רוצה לכפור 
בכל התורה כולה? זה ה' משך לו באוזן שילך לפתוח לך תיק. 
תכיני לו עוגה לכבוד זה שהורסים לך את המרפסת, תוכיחי 
לה' שאת מקבלת את התורה. אומר ר' נתן קבלת התורה זה 
אמונה בהשגחה פרטית בכל פרט ופרט שקורה איתך בחיים. 
"ולכן התורה היא בחינת עיניים "עיני כל ישראל" כי עיקר 
כלות התורה היא ראיה והשגחה שאנו מאמינים בהשגחתו". 
התורה מסתיימת ב"לעיני כל ישראל" )דברים לד, יב(. כל הזמן 
העיניים עליך. ומי שכופר בזה הוא "נרגן מפריד אלוף מפריד 
מלכותו יתברך מעולמו". כתוב "נרגן מפריד אלוף לא יראה 
מאורות". לא יזכה לראות את ה', כי הוא מפריד את אלופו 
של עולם מהעולם הזה, הוא לא מקשר אותו. "ועיקר אמונתנו 
הקדושה שאנו מאמינם שמלכות והנהגה של כל העולמות מקושר 
אליו יתברך לבדו", בהשגחתו, בלי עוזרים, יועצים, מנכל"ים, 
הכל הוא לבד. הגמרא אומרת "במה שהקב"ה מוחא בה הוא 
מרפא" זה התרופה שלך. אומר ר' נתן ומי שליבו שלם עם ה' 
ואמונתו חזקה ליבו שלם", כתוב על שלמה המלך "וילך שלמה 
בכל חוקות דוד אביו רק לא היה ליבו שלם כלבב דוד אביו" 
)מלכים א'. יא, ד(. "ולעובדך בלבב שלם", בכל מחשבה. "ובכל 
לבבך", אין לי מחשבה על מישהו אחר הכל זה ה'. "ומי שליבו 
שלם עם ה', ואמונתו חזקה, ומאמין שהכל מתנהג בעולם רק 
ברצונו יתברך". מי שלא מאמין שהקב"ה ירד מהכיסא ברקיע 
השביעי ושם את בנט ראש ממשלה הוא כופר בכל התורה 
כולה. הקב"ה לקח את נבוכדנצר שם אותו על הכיסא ואמר 
"כל הגוי וכל הממלכה אשר לא יעבוד אותו אני ידרוש ממנו", 
45 שנה שם אותו על הכיסא. הוא היה אכזר. הגמרא אומרת 
"לא ניראה שחוק בפי כל בריאה בכל זמן מלכותו", אף אחד 
לא העז לחייך כשהיה מלך. הוא היה נמוך מי שמחייך הוא 
כנראה צוחק עלי, היה הורג אותו מיד. "גם חית השדה נתתי 
לעובדו" )ירמיהו כז, ו( גם כלב ואריה היו משתחווים לו. למה 
כל זה? רק בגלל שעשה 3 פסיעות לקב"ה ה' שילם לו. וה' 

אמר מי שלא יעבוד אותו אני יפרע ממנו. 
הרבה גלים באים עלינו וכל גל כזה מחליש את האמונה לכן 

צריך כל הזמן להתחזק באמונה. 

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת בלק גליון 465, ט"ז תמוז תשפ"א
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ליצירת קשר: 1599-50-20-51
harav.eyal@gmail.com :לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל

www.ayal-taarog.co.il

עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה 
בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א

חסדי שמואל
ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א, באמונה ובטחון. לצפיה בשיעור המלא - אתר “כאייל תערוג“

שלד הבניה מגיע לסיומו!! 
הזדמנות אחרונה לקחת חלק
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כבוד השבת של הרידב"ז
גדולי ישראל
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ואתם תחרישון
סיפור לשבת

ביום שלישי הקרוב י"ט תמוז 29/06 ידרוש מורנו הרב ב:

בית שקמה - 19:00 | בית מדרש המרכזי
אשקלון – 20:30 | בית כנסת "הליכות עולם" רח' הנרייטה סאלד 5

לשמיעת שיעורי הרה״ג אייל עמרמי שליט”א בשידור חי וכן בשידור חוזר התקשרו למס’: 08-6170437 

התורה  שר  מרן  של  הטהורה  נשמתו  לעילוי  מוקדש  העלון 
ופוסק הדור, מורנו ורבנו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק״ל, 

שזכותו הגדולה תגן עלינו. להצלחת: דוד בן שמחה וב”ב
משפחת מזרחי | לרפואת: יחזקאל מאיר בן שרה | חיים בן 
תמר | דליה בת נעמי לעילוי נשמת: מרדכי בן שמחה | ניר 

אלון בן מרגלית יוסף חיים בן עזיזה
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

2

מכירים ומוקירים

מקובל בתלמודי התורה שבראש חודש מסיימים ללמוד מוקדם יותר. ולמה 
תקנו שלומדים בראש חודש חצי יום? 

לפני יותר ממאה וחמישים שנה, בתקופתו של רבי יוסף חיים זוננפלד, היו 
המלמדים בתלמוד תורה מקבלים את שכרם ישירות מהורי התלמידים. העניות 
בירושלים הייתה גדולה, וההורים התקשו לשלם שכר לימוד. באו המלמדים 
לרבה של ירושלים ותינו את מצוקתם. יעץ להם שבראש חודש ילמדו חצי יום, 
הילדים יחזרו הביתה מוקדם, וההורים יאלצו להתמודד עם עדת בנים שובבים 
בבית, ואז ידעו להעריך את עבודתו הקשה של המלמד במשך כל היום, כל 

השבוע, וימהרו לשלם את שכרו...
הרה"ג הרב עמרמי, הסביר בטוב טעם לאמהות תלמידות כתה ח' בבית הספר 
"כאיל תערוג" במסיבת הגמר, עד כמה שחינוך להכרת הטוב תלוי בהורים. 
אב או אם שיודעים להעריך את מה שילדם מקבל בבית הספר, שמשמיעים 
מילות הערכה על עבודתם של צוותי ההוראה, על החוויות אתם חוזרים הילדים 
מבית הספר, הם מטביעים בילדים את התכונה הנעלה הזו של הכרת הטוב. 
והרווח בסופו של דבר הוא של ההורים, הילדים לומדים שלא הכל מגיע להם, 
לא הכל מובן מאליו. לא בית הספר חייב, ולא ההורים חייבים. מחנכת כתה 
ט' בסמינר הר חומה יצאה דומעת בהיום האחרון שלה בכתה, למשמע מילות 
החיבה וההוקרה שהרעיפו עליה התלמידות. )וזה מגיע לה ביושר(. חזרתי גם 
אני נרגשת ממחנה הקיץ המושקע, מהתלמידות המחונכות שלנו, שלא הפסיקו 
להודות והביע את שביעות רצונן מכל מה שקבלו או חוו. שפה של הכרת הטוב, 

היא שפה מיוחדת. שפה שמקבלים אותה בבית.
הרב דסלר כותב בספרו מכתב מאליהו,  שעיקר ענין הכרת הטוב הוא בראש 

ובראשונה מעלת נפש האדם עצמו. 
סיומה של שנת הלימודים לא מסמלת רק את סיום תקופת המחברות והמבחנים, 
ומעבר לתקופת החום והבריכה. סיומה של שנה הוא מאורע גדול ומשמעותי 
בחיי הילדים שלכם וצוותות ההוראה של הילדים שלכם. לכן, נצלו את הימים 
האחרונים של שנת הלימודים להגיע לבית הספר כדי להודות למורים, או לפחות 

לכתוב מכתב מעריך.  
התפילה הראשונה שנאמרת על ידי היהודי המאמין מדי בוקר היא תפילת "מודה 
אני". היכולת להכיר תודה הופכת אותנו לאנשים המבינים שמשהו השקיע בנו. 
טרח עבורנו. נכון שמורה מקבל שכר על עבודתו. מתנה או מכתב מעריך אינם 

תשלום על עבודה, אלא הערכה על קבלה, זו הכרת טובה. 
מתנת סוף שנה מסמלת תשומת לב. אסור שהיא תהיה יוקרתית. היא תהיה 
שווה, אם היא מוקירה. וזה תלוי בהורים.  האם הם רואים בעבודת המורים 
ביביסיטר בלבד, או מבינים שבכל מורה או גננת יש מסירות. אותה מסירות 
שגורמת למורה לעזוב את הקפה בהפסקה, כשתלמיד קורא לה באמצע. אכפתיות 

שגורמת לה להתעמק במה מתקשה ילדכם? מה יביא להצלחתו.
המלמד, המורה או הגננת(, אחראים על חינוך הילדים, אך המלמד או המורה 
שאוהבים את עבודתם לעולם לא יסתפקו רק בחינוך או הקניית חומר לימוד. 
איש חינוך אמתי יאהב את ילדכם, ישאף לקדמו, להעצימו, להצמיחו, לחזקו 
ולהכניס משמעות לחייו, ועל זה מגיעה לו תודה מיוחדת. ואת זה אתם ההורים 

צריכים להנחיל בבית.  
הדרך בה בחרתם להביע תודה, מוכיחה גם למשפחתו של המורה שהוא אהוב 

ומוערך, וזה חשוב מאד מאד. 
ונקודה למחשבה, אל תחכו לסוף השנה להודות בדרך הנראית לכם, הביעו 
הערכה לעובדי ההוראה לאורך כל השנה, על המסירות, על ההשקעה. גם לאזני 
המורים, המנהל או המנהלת שלהם, אבל בעיקר לאזני הילדים שלכם – התלמידים. 

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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כל 5 דקות, היכן שהוא על הגלובוס, נפטר אדם משבץ מוח. 
בעולם הוא נחשב לגורם התמותה השני ובישראל השלישי. נתוני 
האיגוד העולמי לשבץ מוח מצביעים על כך שאחד מכל שישה 
אנשים בעולם ייפגע משבץ מוחי במהלך החיים, והפגיעה  
תהיה בדרך כלל בלתי הפיכה ומחוללת מוות או נכות קשה.

שבץ מוחי הינו מצב חירום רפואי בו מתרחשת הפרעה באספקת 
הדם למוח ועלול להיגרם נזק. 

מי נמצא בסיכון לקבלת שבץ?

לחץ דם גבוה – אנשים עם היסטוריה רפואית של לחץ דם גבוה, הינם בעלי 
סיכון גבוה פי 2.5 לסבול משבץ, מאשר אנשים ללא היסטוריה רפואית 

של לחץ דם גבוה.
פרפור פרוזדורים - פרפור פרוזדורים יכול להופיע אצל אדם בוגר בכל גיל 
אך שכיחותו גוברת עם השנים )נפוץ בכ-10% מאוכלוסיית המבוגרים בני 

75 ומעלה(. ללא השגחה או טיפול. הסיבה לכך היא שקצב הלב הבלתי 
סדיר גורם לדם להצטבר בחלל העליות בלב שנקרא אזנית, וכתוצאה מכך 
עלול להיווצר קריש דם אשר עלול להגיע אל המוח. בישראל מתרחשים  
20,000 מקרי שבץ מוחי בשנה, כאשר כ-4000 מהם קורים על רקע של 
פרפור פרוזדורים. עבור חולים אלו, מתבצעת הערכה רפואית אשר מסייעת 
לאבחן את רמת הסיכון של המטופל ללקות בשבץ מוחי ואת הטיפול המונע 

בדילול דם שמתאים לו.
מעשנים - העישון מהווה זרז להתפתחות טרשת עורקים ולהעלאת 
רמות גורמי הקרישה בדם, ואף מקדם את הנזק הנוצר בדופן כלי 
הדם בצוואר במוח. מכאן, למעשנים סיכון כפול ללקות בשבץ 

מאשר לא מעשנים.
סוכרת - סוכרת שאינה מאוזנת עלולה לגרום לחסימה בכלי 
הדם הקטנים באיברי הגוף השונים כמו מעיים וכליות ולחסימת 

כלי דם במוח המובילים לשבץ מוחי.
עודף משקל - הסיכון ללקות בשבץ מוחי גבוה יותר בקרב 

באנשים בעלי עודף משקל. 
התסמינים לשבץ יכולים להופיע ימים ושבועות או דקות בודדות לפני 
הופעת השבץ ויכולים לכלול חולשה ביד רגל או פנים, הפרעה בתחושה, 
קושי פתאומי בדיבור או בהבנת מילים, טשטוש ראייה פתאומי, סחרחרות, 
קושי פתאומי בהליכה, איבוד שווי משקל, צניחה של זווית הפה. במידה 
והבחנתם באחד או יותר מהתסמינים הללו יש לפנות מידית לבית החולים 
לקבלת טיפול. במקרים אלו, ישנה חשיבות מכרעת בהגעה מהירה על מנת 

להעניק טיפול יעיל למזעור הנזקים.

"ובלק בן ציפור מלך למואב.." )כב, ד(

התורה מצווה "ֹלא-ָיֹבא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי, ִּבְקַהל ה'.  ַּגם 
ּדֹור ֲעִׂשיִרי, ֹלא-ָיֹבא ָלֶהם ִּבְקַהל ה' ַעד-עֹוָלם.."  

התורה מבארת מדוע העונש כה חמור "ַעל-ְּדַבר ֲאֶׁשר ֹלא-ִקְּדמּו ֶאְתֶכם, ַּבֶּלֶחם 
ּוַבַּמִים, ַּבֶּדֶרְך, ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים ַוֲאֶׁשר ָׂשַכר ָעֶליָך ֶאת-ִּבְלָעם ֶּבן-ְּבעֹור, ִמְּפתֹור 

ֲאַרם ַנֲהַרִים ְלַקְלֶלָּך".
שואל המגיד מדובנא: לכאורה מה בסך הכול עשו עמון ומואב? "ַעל-ְּדַבר 
ֲאֶׁשר ֹלא-ִקְּדמּו ֶאְתֶכם, ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִים, ַּבֶּדֶרְך, ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים". ברור לכל בר 
דעת שמבחינה כלכלית מדינה נורמאלית לא יכולה ל"העמיס" על עצמה עול 

כלכלי שכזה?!
גם אם מדובר בסך הכול בלחם ומים ולא מעבר, הרי זו הוצאה אדירה?! להאכיל 
600,000 גברים חוץ מנשים, זקנים וטף זו הוצאה שיכולה להוציא מאיזון כל  

מדינה מתוקנת?!
מבאר המגיד מדובנא בדרך של משל ונמשל: עשיר אחד חיפש לביתו בחור 

ישיבה אך לא אחד מהרגילים אלא שיהיה 'עילוי' - הנבחר שבתלמידים.
כחלק מהתנאים סוכם, שאב הכלה יעביר כרטיס אשראי עם תקרה   
של כ- 15,000 ש"ח על מנת שהחתן יוכל להתמסר 
ללימודי הרבנות והדיינות ולהיות לדיין ומורה הוראה 
בישראל. זאת בנוסף למגורים בדירה הנמצאת 
בוילה המפוארת שלו במרכז העיר. חתן כזה 

הוא משאת חייו, והוא הסכים.
במשך 5 שנים כילכל את חתנו, ביתו וארבעת 
ילדהם בשמחה. והנה חודש אחד כרטיס האשראי 
לא עבר בקופות הסופר לאחר בירור קצר נודע 

לחתן כי חמיו עצר את הכרטיס.

לפליאתו השיב העשיר: "אין באפשרותי לממן אתכם יותר המשבר הכלכלי 
הפתיע גם אותי... בפרט שמדובר על עוד 8 שנים, ועליך להפסיק את לימודך 
ולצאת לעבוד!". כל טענותיו של החתן על ההסכם החתום בניהם לא 
הועילו... לא חתן כזה יוותר בקלות על רצונו להעפיל לפסגת ההוראה 

בישראל, הוא ארז בתיקו בגדים וספרים ונעלם.
כשראתה ביתו שבעלה איננו מגיע ואף לא יוצר קשר פנתה לאביה 
בכעס: "מה עשית?! מה הרווחת? כעת עליך לפרנס אותי ואת ארבעת 
ילדי והשארת אותי עגונה?!..."  עברו שבעה חודשים והעשיר הבין 
כי עליו לפעול... הוא פנה לחבריו מהתקשורת, אצלם הוא מפרסם 
את עסקיו הענפים והללו פרסמו את תמונתו של החתן בכל ערוצי 

המדיה והרשתות החברתיות.
לאחר שבמשך חודשיים נוספים לא נמצא החתן האובד החליט העשיר לשים 

קץ לפרשה והכריז שהמסגיר את החתן לידיו יקבל 1,000,000$.
הפרסום החל לרוץ בכל הארץ ותמונתו הוצגה בכל מכשיר נייד במדינה. שרת 
בית הספר אזורי באותה מדינה ניגש למחסן הנטוש כדי לחפש דבר מה, להפתעתו 
הוא מבחין באיש הרכון על ספריו ושקוע בלימודו. האיש נראה מוכר... הוא מביט 
במכשיר הנייד ומבין שזה המבוקש. הוא לא חושב פעמיים נועל את המחסן ורץ 
להתקשר למציע הפרס. הוא מבקש שיגיע עם תיק בשטרות שאינם מסומנים... 

והלה מבטיח לקיים את דבריו במידה ויתברר כי אכן נמצא החתן הנוטש...
המסירה מתבצעת והחתן מובא לפני רב העיר. "כבוד הרב הנה החתן שהשאיר את 
ביתי עגונה כבר למעלה משנה" פתח העשיר. לפליאת הרב השיב החתן: "כבוד 
הרב! הייתכן?! יש בידי מסמך חתום מחמי על הסכם השכר והוא מתכחש לו?!
ואם יטען שאין לו בכדי לפרנסני, זה עתה שילם הוא סכום עתק שיכל בו 

לפרנס גם את נכדי..."
אם באמת אין לו כסף כיצד שכר אנשים ושילם כל כך הרבה כסף?! העשיר 

החוויר וברח כלעומת שבא...
זהו המשל והנמשל ברור מאליו מתרץ המגיד מדובנא: התורה מצווה: "ֹלא-ָיֹבא 
ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי, ִּבְקַהל ה'.  ַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי, ֹלא-ָיֹבא ָלֶהם ִּבְקַהל ה' ַעד-עֹוָלם".  
והתורה אכן מבארת מדוע עונש כה חמור: "ַעל-ְּדַבר ֲאֶׁשר ֹלא-ִקְּדמּו ֶאְתֶכם, 
ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִים, ַּבֶּדֶרְך, ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים" ואם תאמר והלא זו הוצאה כלכלית 
שלא התאפשרה להם?!  מבטלת התורה את הטענה הזו ומדגישה:  "ַוֲאֶׁשר ָׂשַכר 
ָעֶליָך ֶאת-ִּבְלָעם ֶּבן-ְּבעֹור, ִמְּפתֹור ֲאַרם ַנֲהַרִים ְלַקְלֶלָּך".אם באמת אין להם כסף 

כיצד שכרו את בלעם ושילמו לו כל כך הרבה כסף?!...



ואתם תחרישון

עת ספוד, ועת רקוד. את ההספדים סיימו מזמן, כאשר גיסי עלה למרום 
בצעירותו רח"ל. עכשיו הגיע הזמן לרקוד בחתונת הבת. כלה יתומה שבחסדי 
שמים מצאה את זיווגה, והיא עתידה להיכנס לחופה, ולרש אין כל.  התאספנו 
כל הגיסים כדי לדון בדרכים לגיוס כספים, והוחלט שכל אחד יתחייב על 
סכום מסוים שאותו הוא יביא.  כשרואים את המודעות של קופות הצדקה, 
שמבקשות תרומות ליתומים שנישאים במשך החודש, אולי לא יודעים עד 
כמה מדובר בעזרה קריטית, שמורידה רק במעט מהעול של בני המשפחה 

שנרתמו לעזרה.
התחייבתי על חמישה עשר אלף דולר! לא גביר הנני, אני עמל לפרנסתי 
המצויה לי כדי צרכי ולא יותר. בחרתי לי שני מוקדים לאיסוף התרומות. 

בתי כנסת ואולמי שמחות.
כל יום הקדשתי זמן מה אחרי התפילה לאיסוף צדקה. ועם ישראל 

קדושים הם, נתבעים ונותנים. הם שומעים שמדובר בהכנסת כלה 
יתומה לחופה, ונותנים בעין יפה, במשך כמה חודשים אספתי 
סכום נכבד, אבל העול, המתח והקושי עלו למעלה ראש. הרגשתי 

שכבר אין לי כוח.
יום אחד, אחרי התפילה, ישבתי מעט לנוח, וחיפשתי כמה טיפות 

רוחניות של מים קרים לנפשי העייפה. התקשרתי לקו השגחה פרטית, 
והקשבתי לשיעור בספר שער הבטחון.  במהלך השיעור סיפר המגיד 

שיעור על רבי מנחם מנדל מפרמישלאן זי"ע. שפעם אחת אסף הרבי את 
החסידים, וביקש שישתתפו עמו בסעודת הודיה. בשעת הסעודה קרא פסוק 
בפסוק את פרק ק"ז שבתהילים, הפרק של ארבעה החייבים להודות. בכל 
פעם בהגיעו לפסוק "יודו לה' חסדו" אמר זאת בהתרגשות מיוחדת, ועדיין 

לא ידעו החסידים על מה ולמה?
לאחר מכן פתח הרבי בדרשתו, ובין הדברים אמר: "כתוב בספר הקדוש 
'רבינו בחיי' על התורה בפרשת כי תצא שכל המאורעות שעתידים לבוא על 
האדם במשך החיים כבר הוכרזו בששת ימי בראשית. ואם תשאלו בשביל מה 
להתאמץ כאן בעולם? אז תדעו - שיש לי קבלה מאבותיי הקדושים, שאם נגזר 
על אדם קושי או חולי מסוכן ח"ו, לפעמים יש לאדם איזו זכות, ומחליפים לו 
את כל הקשיים לביזיונות ולבושות, והוא ניצל מהגזירה! "עתה", המשיך הרבי, 
"במקום שאצטרך לעבור איזה חולי, חלילה וחס, ולהתרפא, ורק אז לעשות 
סעודת הודיה, זיכוני מן השמים בביזיונות גדולים ועצומים, עד עמקי הנפש,  
ובטוח אני שניצלתי בזה מחולי ומכאב של כמה שנים. על מתנה מופלאה 

כזאת, ראוי לעשות סעודת הודיה!"
המעשה הזה האיר לי את כל ההתעסקות עם הצדקה באור יקרות. הרי 
כשמסתובבים בקהל ואוספים כסף, יש כל מיני תגובות של אנשים, ובטח 
התכפרו עוונותי מזה. אמנם לא היו דברים חריגים, אבל בכל זאת, הרגשתי 

שנשלח לי עידוד מן השמים לחזק אותי. ישבתי שם ואמרתי לפני ריבונו של 
עולם: "אתה ידעת את צערי ואת מכאובי. קשה לי! אבא שבשמים, אני צריך 
ישועה. הנה, אספתי כבר שני שליש מהסכום שהתחייבתי. עשה נא עמי אות 
לטובה, הראני את חסדך, ותשלח לי מאוצר מתנת חינם את השליש השלישי 
בקרוב, למען הכלה היתומה".  וכשהרגשתי מחוזק ועמדתי לצאת את בית 
המדרש, ניגש אלי יהודי אחד. הוא כבר הכיר אותי מהסיבובים לאיסוף הצדקה 
ואמר לי: "היום מתקיימת שמחת שבע ברכות לא הרחק מכאן. מדובר במשפחה 
מכובדת מחוץ לארץ, וכדאי לנסות להתרים שם לצדקה". ואכן, בשעת ערב 

עשיתי את דרכי אל האולם.
הגעתי מוקדם מדי, רק מעטים מבני המשפחה נכחו, והם היו עסוקים בתמונות, 
פתאום אני נכנס. לא קשור משום כיוון ולא מתאים לתפאורה. ניגשתי אל 
אחד מהנוכחים והתחלתי לומר שאני אוסף כסף להכנסת כלה יתומה... 
עוד אני מדבר, ניגש אלי אחד מהמשפחה, ומושך לי במעיל. "בשביל מה 
באת לכאן?" הוא צועק. "אתה לא תקלקל לנו את השמחה!..."  כדי שבטוח 
אבין למה הוא התכוון, הוא משך אותי החוצה בידיו, אבל הלה לא נרגע. 
הוא המשיך לאחוז בי הלאה, לחכות אתי ברמזור, ולהעביר אותי את הכביש 
לצדו השני של הרחוב. רק אחרי שעמדתי במרחק הגון מהאולם, הוא בא על 

סיפוקו ועזב אותי לנפשי.
העלבון והביזיון היו גדולים כל כך, שהיה נדמה לי כאילו כבר נקברתי באדמה, 
ורק הרוח הקרה שנשבה על פני הזכירה לי כי חי אני, ברוך השם, כל אברי 
שלמים, ואפילו, בחסדי הבורא, אני מסוגל להתבונן ולחשוב... לחשוב על 
הסיפור ששמעתי בדיוק היום עם הרבי מפרמישלאן. באותם רגעים 
קלטתי בהתרגשות כי שמע השם את תפילתי.  והקב"ה שלח לי 
ביזיון, שיכפר לי על כל חטאי, ומעתה ודאי ירחם עלי, וישלח לי 

במהרה את יתרת הסכום שהתחייבתי לאסוף.
למחרת המשכתי במנהגי. אחרי תפילת שחרית סובבתי בבתי 
כנסת, והנה ניגש אלי אברך. "אתה נזרקת אתמול מהשמחה 
שלנו?" שאל האיש, "מחפשים אותך!. אל תשאל מה היה אחר 
כך. אבא שלי, אבי החתן, שמע מה שקרה, ואין לך מושג כמה הוא 
הצטער. כאב לו מאד, והוא ביקש מכולם שישימו לב אם פוגשים 
אותך. הוא רוצה לפייס אותך". האברך נתן לי את מספר הטלפון של אביו. 
"הוא ביקש שתתקשר אליו". אחר כך הוסיף בהתנצלות, "זה שהחליט על 
דעת עצמו להוציא אותך מהאולם, צריך בעצמו ישועה גדולה. כנראה מרוב 

שהוא סובל הוא הוציא את הכאב שלו עליך".
התקשרתי אל אבי החתן, אך הוא לא ענה. הוא היה כבר בדרכו לחו"ל. 
השארתי לו הודעה, ובערב הוא חזר אלי, 24 שעות בדיוק אחרי האירוע של 
אתמול. הוא תפס איתי שיחה ותוך כדי הדברים שאל: "במה אוכל לעזור 
לך?". "יש לי אחיינית שעומדת להינשא בקרוב. היא יתומה, ואני אוסף עבורה 
כסף, להכנסת כלה", עניתי. "כמה כסף אתה צריך?", הוא שאל. " חמשת 
אלפים דולר", אמרתי. זה השליש שחסר כדי להשלים את ההתחייבות שלי. 
" קיבלת את זה", אמר האבא, "ואני מבקש ממך, שתיגש אל בני שדיבר אתך 
היום, ותיקח ממנו את הכסף. רק אמור שאתה מוחל בלב שלם על התקרית 
אתמול". "מוחל, מוחל!" עניתי מכל הלב, ובירכתי את האב ואת בניו, את 
החתן והכלה שיבנו בית נאמן בישראל ויראו טוב כל ימיהם, ואת בנו שזקוק 

לישועה, שיוושע בקרוב.
למחרת קיבלתי את חמשת אלפי הדולרים במזומן...  בתוספת לכפרת העוונות... 
אבי יתומים שלח לי אותם בדרך מופלאה, 'אודך השם כי עניתני'. )גליון 

השגחה פרטית(

44

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

סוהר אחד סיפר לכבוד הרב: שבת אחת עבדתי בתורנות בבית הכלא, ואחד 
האסירים שמעשן כל השבת, צועק לי במוצאי שבת, אתה יכול להביא לי יין 
להבדלה, עניתי לו: אתה מעשן כל השבת ופתאום רוצה יין להבדלה, האסיר 
ענה לי משהו שריגש אותי עד דמעות: "אם אני רשע, לא אוכל לאהוב את 
ה' קצת?!". ורק בגלל התשובה המרגשת שהוא נתן לי, הבאתי לו יין, בשמים 

וסעודה רביעית. בשבת שאחרי, האסיר כבר לא עישן חצי שבת וביקש ממני 
להביא לו עלונים של מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שליט"א, ומאז הוא כל 
הזמן במגמת התקרבות לה' יתברך. זה מה שאומר לנו רבי נחמן, למצוא 
בכל יהודי נקודה קטנה ואפילו היא קטנה מאוד, וכמו במקרה הזה היא 

תמשיך ותגדל בעתיד!

שמי אלי ישראל ואני לומד בכיתה ד' אצל המחנך הרב אפרים אטיאס,
אני ממש שמח לבוא לת"ת כיף יש הרבה דברים שמשמחים, למשל, בכל יום שישי 

מתקיים עם הרב מיכאל והמלמדים קבלת שבת מיוחדת עם הקרנה של שירי שבת, 
דברי תורה ופרסים לתלמידים שמצטיינים כל השבוע. וגם הגרלה למי שמחזיק 

בכרטיס הגרלה של מבצע ו"עמך כולם צדיקים" השבוע אני הזוכה ברמקול בלוטוס .
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כבוד השבת שהציל את הרידב"ז מגזר דין מות

את הסיפור הבא סיפר הרב מנחם עזרא אברמסקי זצ"ל, בנו של מרן הגאון רבי 
יחזקאל אברמסקי זצ"ל בעל ה'חזון יחזקאל':

לדבריו, כבר מילדותו היה רגיל לראות את אמו הרבנית ע"ה, נוהגת להכין את 
כל צרכי השבת כבר ביום חמישי, תמיד כאשר היו נכנסים הביתה בליל שישי, 
חשו היטב באווירת השבת הממשמשת ובאה, המפה הצחורה כבר היתה פרוסה 
מבעוד מועד על השולחן, כלי השבת היו מוצבים ומסודרים על מקומם, הכל 

עמד מוכן ומזומן לכבוד השבת.
הוא עצמו באופן אישי, מעולם לא ראה בכך הנהגה יוצאת דופן, שכן הורגל 
כך מעודו, אך כאשר התארס, וכלתו באה לראשונה ביום חמישי בלילה לבית 
הוריו, וראתה כי הכל כבר מוכן לקראת שבת – השתוממה, וציינה לשבח בפני 

חתנה את המנהג המופלא הזה. החתן שתף את אמו בדברי הכלה.
הרבנית אברמסקי ע"ה בקשה מהם שישבו, והיא תספר להם מה עומד מאחורי 

ההנהגה הזו, שהיא מקפידה עליה כה באדיקות,
"סבי הגאון הרידב"ז זצ"ל, שמש כרבה של צפת. בהיותו צעיר חלה אנושות, 
ומצבו הלך והחמיר מיום ליום, עד שבאחד הימים אבד את הכרתו. הרופאים 
הודיעו כי מצבו קשה, ונותרו לו שעות בודדות בלבד לחיות. בני המשפחה 
והמקורבים נאספו סביב מטתו, קראו פסוקי יחוד, כשבסתר לבם קוו שהנורא 
מכל לא יקרה... לפתע, לתדהמת בני המשפחה, התעורר הרידב"ז מעלפונו, 
פתח את עיניו וסובב את ראשו לכוון העומדים בסמוך אליו. היה נראה כי הוא 

שרוי בחרדת קודש ובהשראה מיוחדת. לאחר שנח מעט והתאושש, החל לספר 
את אשר ארע עמו בשעה ששכב ללא הכרה:

בחלומו ראה את עצמו עומד בפני בית דין של מעלה, שם החלו לדון לגביו, אם 
להשאירו בחיים אם לאו. פתאום הוא שומע את הכרוז יוצא למעלה ומכריז את 
גזר דינו: 'הגיע זמנו של יעקב דוד בן זאב להפטר מן העולם'. אך לפני כן נמנו 
וגמרו לקרוא לבעל הדין עצמו, כדי להשמיע את טענותיו, שמא יש לו יכולת 

ללמד זכות על עצמו להשאירו בחיים.
פתח הרידב"ז וטען, כי מכח היותו רב העיר צפת עליו להשאר בחיים, כיון 
שכל יסודות ההלכה והקדושה של העיר תלויים על צווארו; מקוואות, עירובין, 
שמירת שבת וכדומה, ובאם יסתלק, תשאר העיר בלי מגן ושומר ראוי על צרכי 
הדת שלה. בית הדין דנו בתוכן טענתו, והכריעו שטענה זו אינה מספקת דיה, 
משום שגם רב אחר שימונה במקומו, יוכל לפעול כמותו באותה מתכונת, ואין 

חובה משום כך להשאיר דווקא אותו בחיים.
שוב שאלוהו בבית דין של מעלה, אם יש לו זכות נוספת ללמד על עצמו? והשיב 
הרידב"ז שהוא עוסק כעת באמצע חבורו 'נמוקי הרידב"ז' על הירושלמי, ובאם 
יסתלק מן העולם בטרם עת, לא ישלם החבור. שוב דנו בבית דין על טענתו, 
והכריעו שגם טענה זו אינה מספקת להשאירו בחיים, כיון שיכולים גם תלמידי 

חכמים אחרים להשלים את החבור.
בשלב זה הודיעוהו, כי נתנת לו כעת אפשרות אחרונה ללמד זכות על עצמו. 
לאחר שהרהר הרידב"ז ממושכות, אמר בבטחה: "הבה תחפשו בכל העולם, אם 
ישנו בית שמכבדים בו את השבת כמו בביתי! והראיה לדברי היא, עצם העובדה 

שכבר ביום חמישי כל צרכי השבת ערוכים ומסודרים בביתי לכבוד שבת!"...
שוב ישבו ודנו חברי בית הדין בטענתו בכובד ראש, ואכן הסכימו עם הטענה, 
כי אכן אין בית שמכבדים בו את השבת כמו בביתו של הרידב"ז, ומחמת טענה 

זו זכה בבית הדין ופסקו דינו לחיים.
'בשלב זה', אמר הרידב"ז לבני משפחתו, 'הקצתי מחלומי'. וכאן פנה הרידב"ז 
לילדיו בבקשה: 'הנה שומעים אתם כמה חשיבות מייחסים להנהגה זו בשמיים, 
על כן מבקש אני מכם ומכל צאצאי, להשתדל לקבל על עצמכם גם כן, להקדים 

ולהתכונן לשבת כמה שיותר מוקדם, שהוא בכלל כבוד שבת...'"
כנכדתו של הרידב"ז סיימה הרבנית אברמסקי את דבריה, משתדלת אני להקפיד 

בכל עוז לקיים את בקשתו.

1.  אריה לא ישכב עד שיאכל

2.  אשתו של האריה

3.  "ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה ל..."

4.  אשת החמור

5.  בקש בלעם שיבנו לו שבעה...

6.  איך קראו לאבא של בלק?

7.  "מה טובו אהליך יעקב... ישראל?

"                       - בטור המודגש: "ויפתח ה' את         
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שיתקבלו שני 
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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

עונג שבת
ב"כאייל תערוג"

בכל יום שישי מתקיים פעילות 
מיוחדת של עונג שבת בת"ת

"כאייל תערוג", הילדים מתכנסים 
ושרים שירי שבת דברי תורה, 

נערכת הגרלה על פרסים יקרי 
ערך, וכמובן מצטייני השבוע 

מקבלים שי מיוחד!
השבוע קיבלו התלמידים שתיה 

ופיצוחים לשבת.

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

זמני  תפילות  ושיעורים

19:25 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:30 )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  

19:25 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:55 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:25 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:45 )כ-20 דק' לאחר ערבית 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    04:50 )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      19:35

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”

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:



המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

עקב הביקוש הגדול לדירות 
באזור בית הכנסת רחוב 
ההר מן ההר )שלב ב׳( 

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


