
לא ניתן להתגאות בחכמה
בראי הפרשה

3

מדוזות
בריאות ותזונה

לחשוב רק טוב על כל יהודי

אומר רבנו הרמח"ל "והנה באמת זה המבחן שבו נבחנים ונבדלים 
עובדי ה' במדרגתם", כל דבר יש לו מבחן בחיים, גם לגננת עושים 
מבחן איך היא מתנהגת עם הילדים, נהג מונית עושים לו מבחן 
איך הוא מתנהג עם הציבור. גם לקב"ה יש מבחן "וזה המבחן 
שבו נבחנים ונבדלים עובדי ה', כל מי שיודע לטהר ללבו יותר, 

הוא אהוב יותר וקרוב יותר אצלו יתברך." 
רק מי שיודע לטהר את הלב שלו, שאין לו שום תענה על אף 
אחד, לא על גיסתו שעצרה את ההלוואה, ולא על הגבאי שלא 
נתן לו להתפלל ולא על השכן שלא נותן להניח את העגלה 
בכניסה ולא על הבוס שלא קידם אותו. ה' עושה הכול לטובתי. 
אומר אור החיים "וזה שבקש דוד "לב טהור ברא לי אלוקים" 
והיינו, שדוד ביקש מה' שירחיק ממנו שנאת הבריות והתחרות 
והוא מה שרמז שיהיה לו לב טהור, שהתייחס לטהרה שיהיה לו 
כינוי של לבן" זה לא משנה אם הזולת מקיים מצוות יותר ממני 
או לומד תורה יותר ממני, אלא הכל תלוי כמה אדם "מקפיד" 
על אחרים," כמה הלב של שלך יודע יותר שזה ה' עושה לך 
לטובתך". אתה אהוב וקרוב אצל הקב"ה יותר, רק בגלל שהלב 

שלך לבן יותר וחלק יותר. 
הבעל שם טוב אומר איך מזהים על אדם אם יש לו אמונה? אם 
הוא שר. החזן מנגן שיר, הוא שר עם החזן- זה מראה שיש לו 
אמונה. למה? כתוב "ויאמינו בה'... אז ישיר", מה מגיע אחרי 

האמונה? שירה. 
אדם מצוברח עם אישתו. הוא יושב עם הסידור עצוב. החזן 
שר "ראו בנים" והוא חושב 'יאלה שהחזן הזה יגמור כבר'. אבל 
אם תראה אותו מנגן ושר עם החזן בשמחה תדעו שהיום הוא 
באמונה. כל אחד יבדוק את זה על עצמו. "תבואי תשורי מראש 

אמנה" מה זה ראש האמונה? זה שירים. 
אומר ר' לוי יצחק מברדיטשוב "כלל גדול בעבודת ה' שתמיד 
ילמד זכות על הכלל שהם התפילין של הקב"ה ולא יסיח דעתו 
מהם, שכתוב "מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ", הגמרא אומרת 
בתפילין שלנו כתוב "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" אבל 
בתפילין של הקב"ה כתוב "מי כעמך ישראל גוי אחד", אומר ר' 
יצחק, אם אתה פוסל איזה קוצו של יוד של יהודי, אתה פוסל 

את התפילין של הקב"ה. כביכול ה' מניח תפילין פסולות. לא 
משנה מה הוא עשה הוא שליח של ה'. 

"וידע שלא יזכה האדם כל ימי חייו להיכנס לפתח של עבודת 
ה' בלי עבודה זו" מי שלא יאמץ את הדרך הזו של ללמד זכות 
על כל אדם, לעולם לא יוכל להתחיל לעבוד את ה'. "וכשהאדם 
משתדל לגרש המחשבות הרעות וללמד זכות על ישראל וחושב 
שכולם טובים באמת, ע"י זה מגרשים מכל העולמות את כל 

הקטרוגים הרעים שלו". 
על כל אדם ממוצע, יש מיליארדים מקטרגים אומר האר"י 
הקדוש, כל מקטרג כזה השאיפה שלו לשתות את הדם עד 
התמצית האחרונה. כל מקטרג כזה נמצא בשמים בגלל עוונות 
שהאדם עשה, לשון הרע, ברכה לבטלה, מראות אסורות, גאוה 
וכו' כשמגיע לך איזה מחשבה רעה על בן אדם 'איזה כפוי טובה 
זה' אתה מיד מגרש את המחשבה הזו מלבך ואז הקב"ה מגרש 
מכל העולמות את כל המקטרגים שלך. ה' אומר הוא מגרש 

מחשבה אני מגרש קטרוגים. 
בעל התניא כותב כשבא לאדם מחשבה רעה על ישראל זה יותר 
גרוע ממחשבת עבודה זרה. למה? מחשבת עבודה זרה זה בן 
אדם למקום, כשהוא מתחרט ואומר "חטאנו, אבינו, פשענו" זה 
מתכפר לו. מחשבה רעה על יהודי זה בן אדם לחברו. "אשר 
לא ישא פנים" עבירות של בין אדם לחברו אין יום הכיפורים 
מכפר עד שירצה את חברו. הקב"ה אומר תסלק את המחשבה 

הזו כי הכל אני עושה.  
הגיע אלי יהודי לשאול שאלה דחופה, העובד שלו רוצה להלשין 
עליו במס הכנסה הוא רוצה לספר להם על העלמות שעשיתי 
ואם הוא יעשה את זה יסגרו לו את העסק. אני יכול לשלוח 
מישהו עליו, שואל אותי אותו יהודי? אמרתי לו בוא נחשוב הכי 
גרוע, יסגרו לך את העסק ותשב בכלא שנה וחצי. מי אמר שזה 
רע לך? אם ה' עושה את זה, אז זה הכי טוב לך! תראה אתה 
בקושי חי, עובד עד מאוחר כל יום, לא רואה את הילדים, לא 
רואה את האישה. תוכל לשבת בכלא וללמוד כל היום, להתחזק. 
אחרי שתצא מהכלא תפתח איזה עסק קטן עם אשתך ויהיה 
לך זמן ביחד יותר. מי אמר שזה רע? למה אתה נותן ליצר הרע 
לקבוע לך מה רע ומה טוב. ה' עושה לך את הכי טוב תשלח 
לעובד מתנה, תצא מכאן שמח. תוציא את העוקץ מהדבורה 

ישאר רק דבש. 
שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת עקב גליון 470, כא' אב תשפ"א
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ר' מאיר שמחה הכהן מדווינסק 
זצ"ל/גדולי ישראל
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הוי מחשב שכר מצוה כנגד הפסדה

לימד אותנו חובת הלבבות שאין לנו דבר הרשות בעולם, כל דבר שאנו עושים, 
או שהוא בגדר מצווה או בגדר עבירה, כל פעולה שאדם עושה בחייו או שזה 

נכס לממשלת ה'' או שזה נכס לממשלת הסטרא אחרא. 
מסביר לנו הרב את הכללים, אם אדם נזקק לזה לעבודת ה', אם הוא צריך את 
הדיבור הזה בשביל עבודת ה', זה דבר הצריך לגופו, הוא מדבר דברי חכמה 
לפעמים כדי לעודד בן אדם, כדי לגרום לו נעימות, כל הדברים הללו נחשבים 

בכלל עבודת ה'. 
אבל אם חס ושלום הוא מדבר דברים סתם, מלל, דברי חלין שאין בהם לא 
תוחלת ולא תועלת, דברים שהשתיקה יפה להם, על זה נאמר: "ודברת בם" 
ולא בדברים בטלים, שכל המדבר דברי חולין עובר בעשה. הדיבורים האלה 
הם של היצר "כי ברב דברים לא יחדל פשע". כך כותב הרמב"ם שמהדיבורים 

המיותרים מגיעים לכל העוונות הכי קשים בעולם. 
האם האדם צריך לדבר עכשיו. אם הוא לא צריך לדבר והוא דיבר, "למה יקצוף 
האלוקים על קולך", למה דיברת? בשביל מה? לא היית צריך לדבר. כשצריך 

לדבר – מדברים. לא צריך - לא מדברים. 
אומר רבנו בחיי אדם קנה משהו, אם צריך אותו לעבודת ה' זה מצווה, כל רגע 
יחשב לו מצווה. אבל אם לא צריך אותו, זה כדי להשביע את התאוות והחשקים 
שלו, אז זה יגרם לו להגיד מי ה'. "פן אשבע וכיחשתי ואמרתי מי ה"'. הכול 

נכנס בכלל הגדרים האלה. 
לכן המסקנה אומר הרב והנה נחלקו מעשי בני אדם אל טוב ואל רע - אין 
באמצע, או שזה מצווה או עבירה - והמשכיל מי ששוקל את מעשיו קודם 
עשותם במשקל הזה, ויבחן אותם במחשבתו הטובה, וכח הכרתו יבחר בטוב 
מהם ויעזוב זולתו. כמה שאמר דוד עליו השלום חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל 

עדותיך, חשתי ולא התמהמהתי לשמור מצוותיך. 
אומר הרב שאנחנו יודעים שכל דבר בעולם שאדם עושה הוא מחשב אותו, הוא 
עושה מאזן. לדוגמא אדם רוצה שאשתו תצא לעבוד, הוא עושה חשבון: אם היא 
תצא לעבוד מה אני מרוויח, משכורת של ארבע אלף שקל. ומה אני מפסיד, היא 
צריכה מטפלת, צהרון, נסיעות, ובסופו של דבר עושה שיקול, לפעמים נשאר 
לו שלש מאות שקל בכיס, ומשתלם לו, עוזר לו במשכורת, ולפעמים לא. אבל 

כל דבר שהוא עושה בחיים הוא עושה מאזן. 
אדם הולך להתקבל לכולל הוא יעשה שיקול, האם זה מקום קרוב, או מקום 
רחוק, כמה מקבלים מענקים לחגים, כמה שמירת זמנים, כמה לומדים, מה 
רמת הלימוד, איזה אווירת לימוד, הוא עושה את המאזנים שלו ורואה ולפי 

הצרכים שלו מחליט. 
אדם הולך לעשות איזה שהיא פעולה בחיים, קודם כל עושה חשבון, כל פעולה 
שבן אדם עושה בחיים הוא עושה חשבון, בפעולה הכי קטנה, "על כן יאמרו 
המשלים באו חשבון", בואו נחשב חשבונו של עולם "הפסד מצווה כנגד שכרה". 
בן אדם שעושה בלי חשבון זה לא נורמלי, הוא עושה מה שבא לו, זה אדם 

שהוא לא בגדר הישוב. 
אומר רבנו בחיי שגם במצוות צריך האדם לעשות חשבון: אם אני עושה את 
המצווה הזו, אני ירוויח עליה שכר, אך מה אני אפסיד אם אני אקיים אותה. גם 

במצוות צריך לעשות חשבון "חשבתי דרכי". 
גם את דרכיו של ה' צריך לחשב, אשתי עכשיו עשתה עבירה בשבת, סחטה 
סמרטוט אני עכשיו מעיר לה זה מצווה, "הוכח תוכיח", הרווחתי מצווה, מה 
הפסדתי, מה זה יגרום לה? עצבנות, כעס, זה יגרום לה לראות שהחיים שלה 
נהיים שחורים. מה הרווחתי בזה? "הוי מחשב הפסד מצוה", הפסדת מצווה 

אבל מה הרווחת, כנגד שכרה.

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

שער עבודת האלוקים עם פירוש “כאייל תערוג”

50 ש"ח 
לספר!
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המדוזות

בכל קיץ )ובפרט בבין הזמנים...( הן מגיעות לבקר בישראל, עושות נזק 
לתעשייה והורסות לנו את חוויית הים. מדוזה היא אומנם חיה די פרימיטיבית, 
אבל יש לה ארס מתוחכם שעלול לגרום נזקים בעור. אז מה לעשות ומה 

לא לעשות אם נצרבתם? חומץ בכל מקרה מחוץ לתחום...
אם זה נראה כמו שקית, מרגיש כמו שקית, אבל צורב - זאת כנראה 

לא שקית, אלא מדוזה. מדוזה היא בעל חיים שמגיע לביקור 
בישראל בעיקר בחודשי הקיץ ומספק לנו עוד תירוץ להישאר 
במזגן ולא ללכת לים, מה כבר יכול להיות מסוכן כל כך בבעל 
חיים שדומה לג'לי ושחסרים לו מוח ולב? התשובה: הארס 
שנמצא בזרועות המדוזה ושבמגע עם גוף האדם עלול לגרום 
לצריבה )מדוזה לא עוקצת( לכאבים ולפעמים לתסמינים נוספים.

הנה כמה דברים שחשוב לדעת על המדוזות ועל דרכי הטיפול 
במקרה שנצרבתם מהן.

המדוזה היא חיה די פרימיטיבית, חסרת מוח, כפי שכבר ציינו. מפעילה 
אותה מערכת עצבים שמפוזרת ברחבי הגוף. כמו כל ייצור חי, גם המדוזה 
צריכה לאכול, והדרך שלה להשיג מזון היא שגורמת לכל הבלגן, למדוזה 
יש זרועות שתפקידן הוא ללכוד את הטרף שלה; היא אוהבת לאכול דגים 
וסרטנים שונים, הזרועות של המדוזה נראות כמו חוטים תמימים למדי, 
אבל בתוכן מסתתרת מערכת ציד מתוחכמת שמסוגלת לירות מעין טיל 
רעל שמורכב מפוליפפטידים ומחומרים נוספים. הרעל הזה הופך להיות 

פעיל בשנייה שהוא משתחרר.
והנה עוד עובדה: הופתעתם פעם כאשר הרגשתם בים צריבה חדה, אבל שום 
מדוזה לא נראתה באופק? אתם לא צריכים משקפיים! מתברר שהזרועות של 
המדוזה יכולות לעבוד גם כפרילנס. זאת אומרת שגם אם הן נפרדו לשלום 

מהמדוזה, ועכשיו הן שוחות לבד בים, הן עדיין מסוגלות לשחרר ארס.
מה הארס עלול לעשות לי?

נעים בוודאי שלא. התגובה הראשונה אחרי צריבת מדוזה היא כאב חד 
ואדמומיות בעור. בהמשך עלול האזור לגרד מאוד ואולי יופיעו שלפוחיות 
ושטפי דם, תסמינים נוספים שעלולים להופיע הם חום, עייפות וכאבי 

שרירים. התסמינים האלה עלולים להצריך בדיקת רופא.
צרבה אותי מדוזה. מה לעשות?

1. להרחיק מהעור שיירי מדוזה בעזרת מקלון או בעזרת חתיכת פלסטיק.
2. להימנע משפשוף האזור כדי שלא להחמיר את חדירת הארס לעור.

3. לשטוף את האזור במי ים ומיד ולאחר מכן לשטוף בזרם של מי ברז 
במשך כמה דקות - בלי לשפשף את האזור.

4. חשוב מאוד! אם מופיעים תסמינים חשודים )היצרות של דרכי 
הנשימה, קשיי נשימה, חולשה, נפיחות בגרון, הכחלת המקום 
הפגוע, נפיחות מעבר לרגיל – בצקת, תגובה אלרגית קשה( 
יש לפנות במהירות לבית חולים או למרכז רפואי קרוב כדי 

לקבל טיפול מיידי או להזמין אמבולנס.
חומץ - לא לא!

בעבר הייתה המלצה לשטוף את האזור הצרוב בחומץ, אבל 
ממחקרים שונים עולה שהטיפול הזה אינו מסייע ואולי אפילו מחמיר 
את המצב. אז אל תנסו את זה, אמרו כבר חכמינו שסוף מעשה במחשבה 
תחילה, ובאמת הטיפול הטוב ביותר הוא פשוט למנוע מראש את הצריבה. 
אם אתם מבחינים במדוזות מונחות מתות על החוף, זה כנראה אומר שיש 
אחרות - חיות – בים, ראיתם מדוזה בחוף? אל תגעו בה ואל תזיזו אותה. 
פשוט השאירו אותה במקומה והתרחקו מהאזור, הסבירו לילדים על הסכנות 
של המדוזה ומה לעשות במקרה של צריבה, חשוב להגיע מוכנים לים ולדעת 

בדיוק מה לעשות אם נפגעים.
שיהיה לכולנו קיץ בריא, מהנה וללא צריבות!

"ורם לבבך ושכחת את ה' אלוקיך המוציאך מארץ 
מצרים מבית עבדים" )ח, יד(

לא ניתן להתגאות בחכמה

אמר רבי ישראל הכהן בעל ה"חפץ חיים" - על האדם להתבונן תמיד בגנות 
הגאווה כי איך יתגאה האדם אשר תחילת היותו נוצר מטיפה סרוחה והוא 

עתיד לילך למקום עפר רמה ותולעה?!
והביא ה"חפץ חיים" משל שראה בספר "זכרו תורת משה": גביר אחד שלח 
שני אנשים למדינה רחוקה לקנות לו אבנים טובות. לאחד נתן לעסק זה אלף 
זהובים ולשני לא נתן כי אם מאה זהובים, מעלו השניים בתפקידם ופיזרו את 
המעות בדרך בדברי הבל עד שלא נשאר ביד בעל האלף כי אם מאתיים זהובים 

וביד בעל המאה נותרו ארבעים זהובים בלבד.
ויהי היום ויתקוטטו יחד זה עם זה. ויען בעל האלף ויאמר לשני: "התוכל 

להדמות אלי? הלא אתה איש עני אין לך אפילו רבע ממני". שמע את הדברים 
איש עובר אורח ואמר לבעל האלף: "הוי סכל וגאה! במה תתגאה? האם אינך 
יודע כי המעות אינם שלך? רק שליח אתה להביא סחורה למשלחך! 
ובאמת אתה עני יותר מחברך שהתגאית עליו כי הוא איננו חייב 
למשלחו אלא שישים זהובים על דברי הבל ומה תשיב לשולחך על 

סך הגדול הזה שלקחת?!"
 כן הדבר ממש בעניין הגאווה אמר ה"חפץ חיים":

כולנו נשלחנו מעולם העליון לכאן - כל אחד לתקן את מעשיו ככל 
יכולתו על כן אין לו לאדם להתגאות בכך שיש לו חכמה יותר מחברו 

כי הרי החכמה לא שלו היא כי אם נתנה בו לצורך עבודתו כאן.
ולהיפך עליו לחשוב לעצמו כמה ימים 

ועליו  וכמה שנים ביטל מתורה 
יהיה מוטל לתת דין וחשבון על 
כל יום מימי חייו במה עסק בו... 
יותר  גדולה  תהיה  והתביעה 

מאשר על חברו!...
ניתן  לא  כי  איפה,  יוצא 

להתגאות בחכמה!...



סופה של עלילת דם / חלק ב

תקציר: השולטן של תורכיה פוגש את ר' חיים בן עטר אשר מראה לו כי בעת 
פגישתו עמו מתייעצים עליו כמה מעבדיו איך ליטול המלוכה ממנו...

פנה רבי חיים אל השולטן ואמר לו: "עתה קום וחזור מיד אל ארצך ואל ביתך. 
שם בוודאי יתגלה לך, כי עבדיך בדו מלבם עלילה שפלה והטילו על היהודים, 

החפים מפשע, את האחריות להירצחו של הווזיר.
"אך אתה התאפק ואל תספר להם את אשר ידעת, אלא דחה את עריכת 
המשפט לחודש ימים. בתום המועד תערוך סעודה חגיגית לכל שרי המלוכה, 
השרים הפחות והסגנים, ואז אופיע אני אצלך ואגלה את האמת לעיני כל". 

סיים רבנו את דבריו.
עתה יודע אני כי גדול הינך ממני", הצהיר השולטן, "חי נפשי, שלא אשנה 
דבר מכל אשר דברת", סיים. ללא שהות נוספת נפרד השולטן מרבנו כשפניו 

מועדות בחזרה לאיסטנבול בירת ממלכתו.
ובינתיים, כאשר שמע סגנו של הווזיר בארמון המלוכה את הירייה 

וראה את אדוניו מתבוסס בדמו, חרד מאד ורץ לספר לחבריו 
השרים את אשר ארע. גם השרים נבהלו מן המקרה והחליטו 
לנצלו, כדי להרע ליהודים, שנואי נפשם, הם נטלו את הגופה, 
הכניסוה לתוך שק והצפינוה עמוק עמוק בתוך מרתף הארמון, 

בין חביות היין הרבות המוצבות שם.
למחרת הפיצו ברבים את השמועה, כי ממלא מקומו של השולטן 

נרצח בידי יהודים, בשעה שחזר לביתו מביקורו השגרתי בארמון 
המלוכה וגווייתו הושלכה הימה.

מיד עם התפרסם דבר העלילה, פשטו שוטרים על בתיהם של חכמי היהודים 
ונכבדיהם. הללו נאסרו והובלו אל בית הכלא שבעיר. בין העצורים היה גם 
"החכם באשי", אשר כח סמכותו פרוש היה על פני כל מדינות החסות של 
טורקיה. אבל גדול ירד על היהודים. הם מיהרו אל בתי הכנסת, להתפלל 

ולהתחנן לבורא עולם, כי יצילם מן העלילה הנוראה.
כאשר חזר השולטן ממסעו ושב לנהל את עניני ממלכתו, התקבצו ובאו שריו 
ועבדיו, כדי לדווח לו על הנעשה במדינה בעת העדרו, ברוב רשעותם, שבו 
וספרו את גרסתם הכוזבת בדבר הירצחו של הווזיר. הם אף הציגו לפניו את 
כתב האישום, ובקשו ממנו לאשר בחתימת ידו את בקשת התביעה, הקוראת 

להטיל על הנאשמים עונש מות בתלייה.
וזה דבר האשמה שכתוב היה בגיליון: "חקרנו רבות את דבר הרצחו של הווזיר 
הגדול, והגענו למסקנה כי אותם יהודים אשר נעצרו הם אכן הרוצחים. הם 

בחרו בווזיר כקרבן בשל היותו שונא ישראל מובהק, ובדמו השתמשו לצרכי 
פולחנם".

בגיליון חתמו למעלה ממאה עדים אשר הצהירו בכתב, כי חזו במו עיניהם, 
כיצד נושאים היהודים בקבוקים מלאים דם אל ביתו של ה"חכם באשי", במטרה 
ללוש בו את המצות לחג הפסח. בשולי כתב השטנה הובעה גם דעתם של 
הכמרים בה נאמר כי ידועה העובדה שהיהודים נזקקים לדם נכרים עבור הכנת 
מצות לחגם, וככל שמעמדו של הקורבן נכבד יותר כן מהודרת היא המצווה. 

לפיכך מסתבר כי זאת הייתה הסיבה לרציחתו של גדול השרים דווקא.
השולטן סיים לקרוא את גליון האישום, אך התאפק ולא גלה כלפי חוץ את 
הכעס הנורא אשר בקרבו עקב העלילה השפילה. הוא רק דחה אותם באמרו, 
כי לא יכול לחתום על המסמך, עד שיופיע אצלו אחד מידידיו, הנאמן בעיניו, 
לחקור את המקרה. "עד אז", ציווה על עבדיו "שמרו על היהודים היטב, לבל 

ימלטו מבית כלאם".
במועד הקבוע, צווה השולטן להכין סעודה גדולה לכל שריו ועבדיו. לסעודה 
זו הוזמנו גם כל אותם עדים וכמרים, שחתמו על גליון האישום, בשעה 
היעודה, נאספו הכל באולם המפואר, אשר בארמון הגדול שם ציפו להופעתו 
של מנהיגם, באותה שעה נפתחה לפתע דלת צדדית, ועל הסף הופיע יהודי 
גבה קומה עטור בזקן ופאות ולבוש בבגדי מסע פשוטים, שלא תאמו כלל את 
אווירת הפאר שבאולם. האיש הוריד מעל כתפו את תרמילו הבלה, והניחו 
לידו על רצפת השיש הממורקת. כל שרי המלוכה שלחו לעומתו מבטים 
זועמים והחלו מתלחשים ביניהם בפליאה מאין הופיע ברנש זה, ומיהו זה 

שהעז לפתוח לפניו את דלתות הארמון.
אך האורח המוזר לא התפעל כלל מקבלת הפנים הצוננת, "לכו והודיעו 
להוד מעלתו השולטן כי ידידו כבר הגיע ומצפה לבואו", פנה אל 

הנאספים בקול תקיף ומצווה.
הנאספים הופתעו מנחת דיבורו ומהביטחון העצמי שהפגין, ומיד 
החליט מישהו אל השולטן ולמסור לו את דברי הזר, השתאותם 
גברה יותר, בראותם כיצד ממהר השולטן למלא אחר הפקודה, 
ונחפז להיכנס אל האולם. שם נגש הישר אל האיש, אחזו דרך כבוד 
בזרועו, הושיבו לימינו ליד השולחן הערוך ומיד החלה הסעודה, 
"אבקש להגיש לי ספל מים, קערה ומגבת", בקש רבי חיים בן עטר בקול 

מצווה. מבוקשו ניתן לו מיד.
נטל הצדיק את ידיו, ולאחר שברך את הברכות, הוציא מצקלונו פת לחם 
חרבה ואכל ממנה די שבעו. במאכלים הערבים, שהוגשו אל השולחן לא נגע 
כלל. כאשר הוגשו מיטב היינות לקינוח, נעמד רבינו וביקש בכל תקיף את 
אחד השרים ללכת אל מרתף היין, שם הוטמנה גופתו של הווזיר, המזימה 

נחפשה לעין כל.
לחש רבנו באזניו של השולטן, כי האשמים העקרים וכן עדי השקר יתלו, 
ואילו היתר ינזפו ויורחקו מן הארמון לצמיתות. וכדי לכפר על העוול שנעשה 
ליהודים העצורים, צווה השולטן לחלק ביניהם את רכושם של הנדונים למוות.
לאחר שחרורם של חכמי העדה, ביקש השולטן לשוחח אישית עם ה"חכם 
באשי", ואז ספר לו את כל אשר ארע בינו לבין הצדיק, רבי חיים בן עטר, 

ה"חכם באשי", הוא זה שהביא את סיפור המעשה לידיעת הרבים.
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

סיפר בחור צדיק לכבוד הרב: נסעתי ברכבי ויצאתי לכיוון היציאה מהעיר 
ביתר עילית, במעגל התנועה האחרון של העיר עצר אותי שוטר ואמר לי 
שבגלל עבירה חמורה שעשיתי הוא שולל לי את הרישיון ונותן לי קנס גבוה. 
אמרתי לשוטר שהוא צודק, אבל אשמח מאוד אם הוא יוכל להתחשב בי. 
הוא אמר שהוא מתנצל, אבל בעבירה כזאת אין מקום להתחשבות. הוא הלך 
לניידת שלו והתחיל לכתוב את הדו"ח, בינתיים נזכרתי בשיעורי האמונה של 
מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שליט"א והתחלנו אני ואשתי לשיר שירים 

של שמחה באוטו והאמנו שבאמת ה' פדה אותנו ממשהו גרוע הרבה יותר. 
לאחר מספר דקות חזר השוטר, ואני רואה שכל הדו"ח כתוב, אבל בסוף 
הדו"ח הוא הוסיף את המילה "התראה", והסכים לוותר גם על הדו"ח וגם 
על הקנס. תודה לרב שמלמד אותנו איך מבטלים דינים ובעיות בחיים!!!! 
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ר' מאיר שמחה הכהן מדווינסק זצ"ל

נולד בשנת תר"ג בעיירה בלטרימנץ שעל יד וילנא לאביו רבי שמשון קלונימוס 
הכהן ולאמו אסנת.

כשהגיע לגיל מצוות, לקחו אביו לאיישישוק ללמוד מפי רבי משה דנישבסקי. 
בשנת תר"כ התחתן עם חיה, בתו של ר' צבי פלטיאל מביאליסטוק. לאחר 
הנישואין, עבר לגור בבית חמיו בביאליסטוק למשך כמה שנים. אשתו עסקה 
במסחר ופרנסה אותו, והוא הקדיש את כל זמנו ללימוד תורה. בתקופה זו 

למד בשקידה עצומה.
מסופר על הרב המעשה הבא: מחצית השנה לאחר שה''אור שמח'' נתמנה לרבה 
של העיר דוינסק השוכנת על נהר דוינא, שהוא נהר גדול, המשתרע על יותר 
מאלף ק''מ. טבעי הדבר, כי נהר בסדר גודל זה מחייב נקיטת צעדי זהירות 

מתאימים, שמא יעלה על גדותיו ויציף את העיר כולה. 
ואמנם, דאגו מהנדסי העיר להתקין מין פתחי ניקוז בגובה המתאים של דפנות 
הנהר, כדי שבמקרה של זרימה מוגברת של מי גשמים יתנקזו כל המים דרך 

הפתחים הללו וימנעו סכנת שטפון מן העיר. 

והנה, באותה שנה היתה זרימת המים לנהר כה חזקה, עד שפתחי הניקוז לא 
הועילו להקטין את הגאות והמצב היה שחסרו שלושה עשר סנטימטר בלבד 
עד שהמים יעברו את גובה הנהר ויגיעו עד לגשר, כך שסכנת הצפה ושטפון 

איימה על העיר כולה.
בהלה אחזה בתושבים ורבים מהם כבר התחילו לברוח. הגויים רצו מפוחדים 
ומבוהלים אל הכומר, אך הוא עצמו היה אחוז פחד ויאוש, וכי מה יש להם לגויים 
לעשות לעת צרה? אמר איפוא הכומר: הסכנה מוחשית וגדולה, מוכרחים ללכת 
לרב של היהודים. וכך ברחובה של עיר רצו הכומר של העיירה דווינסק ותלמידיו 
הגויים בראשות המושל ראש העיר אל ה''אור שמח'' זצ''ל. באה המשלחת 
לבית הכנסת, שבו שהה הרב, וראש העיר נכנס אליו ותיאר לפניו את המצב. 
לאחר ששמע רבי מאיר שמחה את פרטי המאורע, אמר להם להביא לו עגלה, 

ולאחר שהעגלה הובאה יצאו ונסעו אל הגשר שמעל הנהר. 
 אותה שעה הספיק הנהר לגאות עוד יותר והמרחק מן הגובה המירבי ירד עד 

לשבעה סנטימטר. כולם רעדו ממש מפחד.
רבי מאיר שמחה פתח באותה שעה ואמר: שר של ים! אני גוזר עליך שתעצור, 
אבל המים המשיכו לעלות. ואז חזר ואמר פעם שניה: שר של ים, אני המרא 
דאתרא, ואני גוזר עליך שתעצור! וגם בפעם הזאת לא עזר. חזר רבי מאיר 
בפעם שלישית ואמר: אני המרא דאתרא, אני גוזר עליך לעצור, ואם לא תעצור, 

אשים אותך בחרם!!! 
והנה, ממש באותו רגע נפסקה גאות המים, וכל הנוכחים פרצו בצעקות צהלה 

ומיד ראש העיר התכופף לעומת הרב ונשק על ידו!  
בשנת תרפ"ו, הלכה לבית עולמה זוגתו הרבנית חיה. מספרים שרבי מאיר 
שמחה התכופף כלפי ארונה ואמר בזה הלשון: "חיה חיה, אל תדאגי, עוד 

בשנה זו אבוא אליך". 
בקיץ שנת תרפ"ו, , חלה רבי מאיר ,ובד' לחודש אלול - ליל שבת קודש עלתה 

נשמתו השמימה.

1.  התאנף בו ה'.
2.  אותה ישלח ה' להרוג הנשארים.

3.  הלוים נבחרו לשאת את ארון...)ב' תיבות(.
4.  החלק התחתון בכף הרגל.

5.  אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כ...?
6.  משם יצאנו מעבדות לחרות.

7.  הראשון משבעת המינים.
8.  משה רבנו הורידם ושיברם )ב' תיבות(.
9.  "ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה..."

אם פתרתם נכון תקבלו בטור המודגש מנין הימים שעלה משה רבנו למרום.

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
עקבעקב

חידהחידה
רכבת חשמלית נוסעת לכיוון דרום 

לאיזה כיוון יעוף העשן שלה?

הזיזו גפרור אחד כדי שהתרגיל יהיה נכון

תשובה:

תשובה: לרכבת חשמלית אין עשן...
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שיעורים נוספים מפי מו"ר הרב שליט"א בירושלים והסביבה:

זמני  תפילות  ושיעורים

19:10 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:50 )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  

19:10 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:40 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:15 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:35 )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    05:10 )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      19:20

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:
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ת לקריאה בימי החול בלבד!
ת הפרסומיו

המודעו

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

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


