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בידוד של שעתיים במקום  
14 יום / כילעולם חסדו

הבוטח בה' חסד יסובבנו - על ידי שימנע מייאוש ועצב

הסבא קדישא רבי ישראל הגר מויזניץ כותב בספרו, שנכדו 
רבי מאיר מדז'יקוב חלה בחולי אנוש, וחתנו ובתו באו אליו 
ואמרו לו "רב'ה, הילד הולך למות, הרופאים הרימו ידיים", 
אמר להם הסבא קדישא, "דעו לכם! שלושה שותפים יש באדם, 
אביו ואימו והקב"ה, ובהלכות שותפין כתוב ששותף אחד לא 
יכול לעשות דבר בלי הסכמת שני השותפים האחרים, אם כן, 
מידת הדין גברה על מידת הרחמים, שותף אחד כבר הסכים, 
אבל אתם שני השותפים האחרים, אם אתם תכנסו לייאוש 
אתם מסכימים גם והילד ל"ע ימות, אבל אם תשמחו ותרבו 
באמונה ובטחון גמור בה' שיעשה נס, אזי שני השותפים יכריעו 

את השותף השלישי".
כותב חתנו ר' אליעזר מדז'יקוב "וכך היה, ומדברי הצדיק לא 
נפל דבר, והחלים בני רבי מאיר וחי עד השואה והקים משפחה 

וצאצאים הנמצאים כאן".
דעו לכם, אדם שלא נופל לייאוש ומחזק את אמונתו בקב"ה, 
שה' יתברך קל עליון, כלומר מעל הכל ואין שום דבר מעליו, זה 
"הבוטח בה' חסד יסובבנו", מי שבוטח בה', רק חסד יקיף אותו.
לכן אומר הזוהר הקדוש, שכל החיים יש להתחזק בקב"ה, וכל 
זמן שאדם לא נופל בבטחון שלו, שום דבר בעולם לא יוכל 
להזיק לו, ולא משנה אם מגיע לו או לא. אבל אם אדם נופל 
לייאוש, 'עכשיו העסק שלי סגור, ואני נכנס לחובות גדולים, 
והמדינה לא יכולה לעזור לי' וכד', גם ה' לא יכול לעזור לו. 

אבל אם יתחזק בבטחון בה' אז הקב"ה יעזור לו.
אך מה זה בטחון, אומר הפסוק )תהילים ל"ג( "כי בו ישמח 
ליבנו, כי בשם קדשו בטחנו", שלוות נפש הבוטח, לבטוח בה' 

שרק הוא ישלח פתרון. "לא תכלים לנצח כל החוסים בך".
אומר רבינו יונה )שערי תשובה ג, ל"ב( שכתוב "לא תירא מהם 
)דברים כ'( – והוזהרנו בזה שאם יראה האדם כי צרה קרובה 
תהיה ישועת ה' בלבבו", אומר ה' –אני אעזור לך, רק אל תכניס 

פחד ללב. שום דאגה.
ואם האדם יחשוב לעצמו, 'הנה הצדיק הזה מת, ואני לא 
אמות, איך יכול להיות?', אומר על כך החתם סופר, כשיצאו 
עם ישראל ממצרים, אמרו לה' 'מאיפה יהיה לנו אוכל, הרי 

לאברהם כשעזב את ארץ ישראל לא נתת אוכל, אם לאברהם 
לא נתת, לנו עכשיו תיתן אוכל?', אמר להם ה', 'אני עשיתי כך 
לאברהם כדי לנסות אתכם, שנאמר "ויענך וירעיבך ויאכילך 
את המן", כלומר שהורה לנו אברהם דרך שעל ידי הבטחון 

תבוא התשועה.
אומר רבינו יונה )בפירושו למשלי, פרק ב'(, אדם יכול לחשוב, 
'אבל יש לי הרבה עוונות איך ה' יעזור לי', ועונה הרב "לא יהיה 
שקול הפחד עם התקווה... כי חסדי ה' יתברך יתרים מעל כל 
עוון". אין שום עוון בעולם שיכול לעצור את חסדי ה' יתברך. 

"גודלו וטובו מלא עולם"... "לגדולתו אין חקר".
כותב רבי משה דוד ואלי, תלמיד הרמח"ל הקדוש, "כל אומנותו 
של היצר הרע הוא להשכיח את דרך הפלא ולהזכיר את דרך 
הטבע", יצר הרע מאולף לפעול על האדם שישכח שיש ניסים, 
ושיראה רק את דרך הטבע, שכבר אין מה לעשות חלילה, 
ולמה? כדי להפחיד את האדם, וברגע שאדם מפחד, יצר הרע 
ניצח והוא יכול להכניעו. ממשיך הרב "ואתה כנגדו תזכור את 
דרך הפלא וזה שאמרה התורה 'זכור תזכור את אשר עשה ה' 
לפרעה', ]ולמה פעמיים 'תזכור'[, כשם שהשכיח ממך כמה 
פעמיים את הפלא, אתה תקפוץ כנגדו ותשתדל להזכיר, עד 

שהזכירה שלך תתגבר על השכחה שלו".
אמר בעל ה-"דגל מחנה אפרים" )בפרשת עקב( תלמידו של 
הבעל שם טוב "אמר אדוני זקני, שאין הקב"ה שולח יסורין על 
האדם, אלא אם כן שולח עליו מקודם מרה שחורה", כלומר 
שמגיע לאדם ייסורים, ה' כביכול לא יכול לשלוח על האדם 
ייסורים כל עוד הוא בשמחה ובטחון, ולכן מה עושה ה', שולח 
לאדם עצבות, בגלל הפרנסה או בגלל החולי וכו', וכאשר האדם 

עצוב ה' יכול לשלוח את הייסורים.
לכן אדם צריך להתפלל רק על דבר אחד בלבד, "ה' אל תיקח 
ממני את האמונה והבטחון, תשאיר אותי תמיד מאמין בך". 
ברגע שנכנס פחד ללב האדם, הוא מרחיק את ה' ממנו, כמו 
ספינה בים, שאם יתנו לה דחיפה קטנה תגיע בקלות ללב הים.

אדם צריך לשנן דברים אלו כדי לחסות בה' ולשים בה' מבטחו, 
לקבוע יראתו ולסמוך על חסדו וטובו. להתרגל לומר תמיד 
פסוקי אמונה כגון "ה' צבקות עמנו... אשרי אדם בוטח בך". 
"עיני תמיד אל ה' כי הוא יוציא מרשת רגלי" וכו', בגדר 

"האמנתי כי אדבר".
שבת שלום, אייל עמרמי

הצדקת הדין כמגן מהייסורים
והלכת בדרכיו
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הצדקת הדין כמגן מפני היסורים

סיפר הרב אלימלך בידרמן שליט"א: ששמע מפי הרב פוקס מבאלטימאר, 
שמנהגו של הרב למסור בכל לילה שיעור בביהכנ"ס, והנה באחד הימים 
ניגש אליו יהודי מתושבי המקום שכמעט ואינו נראה בבית הכנסת, הלה 
פתח לדבר עם הרב, והודה על עצמו כי אין לו כל חיבור וקשר פנימי 
ליהדות זולתי דבר אחד, והוא ההודאה לבורא עולם בכל עת, וזה משום 

מעשה שהיה.
וסיפר, כי משנים קדמוניות היתה גדולה עשירותו כקרח, אבל צרה אחת 

היתה לו בביתו, כי לא נפקד בזרע של קיימא שנים רבות מנישואיו.
פעם אחת – סיפר – התדפק על דלת ביתי יהודי חשוב, משולח מארה"ק. 
היהודי נשא חן וחסד בעיניי, הכנסתיו לביתי ושפכתי לפניו סגור לבי 
וכל המעיק עלי, כי רבו אנחותי ולבי דוי על שלא זכיתי לחבוק בן או בת.
המשולח חיזק לבי, והוסיף לומר: רואה אנכי כי לא אוכל לבקש ממך 
חיזוק בכל ענין שהוא, אבל זאת אבקש, שתתחזק מעתה בעניין ההודאה 
להשי"ת. מהיום הוי מודה לו אתה ובני ביתך על שלא זכית  לחבוק בן 
)כלומר, שמבינים אתם שטובה גדולה ועצומה טמונה בזה(, וככה תאמרו 
בכל יום: רבש"ע, מודים אנחנו לפניך על כל החסד שגמלת עמנו ובפרט 

בטובה הטמונה ומוסתרת בזה שלא נתת לנו בן ובת.
ואכן, בכל יום ויום היו השניים קמים בבוקר ומודים לפני ה' האלוקים 
בנוסח הנ"ל. והוא ממשיך בסיפורו – והנה, מתחילה היו הדיבורים רק 
מהשפה ולחוץ, ורק במשך הזמן החילותי להרגיש קרבת אלוקים ע"י 

דיבורים אלו, ואכן כעבור זמן נפקדנו בדבר ישועה ורחמים...

ב"ה, לא פסקתי ממנהגי להודות ולהלל לה' בכל עת. והנה, לפני כמה 
חדשים הוצרכתי בדחיפות לסך מיליון דולר להשלמת איזה ביזנעס, ועל 
אף גודל עשירותי לא הצלחתי להשיג סכום גדול כזה ב'מזומן', וכבר 
קרב היום שבו עלי להניח על השולחן הסכום הנכבד ואין כל זכר לסכום 
כזה. מה עשיתי, בכל יום ויום הייתי מודה לה' על שעדיין אין לי את 

המיליון הנצרך לי...
בבוקרו של היום המיועד לשלם את המיליון, קמתי בבוקר כשעדיין אין 
לי כל השגה 'מאין יבוא עזרי', ולא פסק פי מלהודות לה' על המיליון 
החסרים לי. והנה, באותו היום בעת אסיפה חשובה, לפתע מתקשר אלי 
ידידי שמכבר הימים. בקושי עניתי לו מפני הכבוד בקיצור נמרץ, והנה הוא 
פותח פיו לומר לי: שמע נא, מחויב אנכי להיפטר עכשיו ממיליון דולר, 
עשה עמי צדקה וחסד וקח ממני את המיליון הלז למשך כמה שבועות 
עד יעבור זעם... לא ידעתי את נפשי מרוב שמחה, ומגודל ההכרה כי 
הבורא שהנני מודה לו בכל עת סידר לי את המיליון בעתו וזמנו ממש...
וכבר כתב רבינו יונה )שע"ת ש"ד אות יב( ואם תמצא את החוטא תלאה 
ותקרה עליו צרה, ויצדיק עליו את הדין ויקבל המוסר באהבה, יהיה זה 

לו למגן מהיסורים הרבים הראויים לבוא עליו...
)באר הפרשה(

בידוד של שעתיים במקום של ארבע עשר יום

סיפר הרב אלימלך בידרמן שליט"א:

בוא וראה כיצד הכל בהשגחה עליונה מדוקדקת על כל אחד ואחד מה יהיה 
עמו. שמעתי ממכירי בעל המעשה והוא מתושבי העיר ביתר עילית, שאחד 
מבניו היה זקוק לבדיקת עיניים לצורך הזמנת משקפיים, וקבע תור לבדיקת 
עיניים בחנות 'אופטיקה' מפורסמת שברחוב מלכי ישראל בעיה"ק ירושלים. 

הילד עם בנה באוטובוס מביתר עילית בהגיע היום המיועד נסעה אם 
לירושלים. והנה, מחברת האוטובוסים 
נשלחה הודעה לנהגים, שמאחר והדרך 
הרגילה עמוסה ופקוקה ברכבים על כן 
הם מורים לעובדיהם לנסוע מדרך 

פלונית שכעת היא הקצרה יותר.
'משום מה' נהג האוטובוס התעקש 
שלא לשמוע בקול החברה, והמשיך 
בדרכו הרגילה. ואכן, דרכו נמשכה 
עד כשעתיים, ובעודו בדרך התקשרו 
אל חנות האופטיקה להודיע שהם 

מאחרים, והם ענו שאיחרו את המועד וכבר נסגרה האופטיקה.
צער רב הצטערה האשה על כמה וכמה קשיים שעברו באותו היום, כי 
גם סידור הילדים אצל 'בייביסיטר' לא עלה בנקל, גם טלטולי דרך קשים, 

ועל כולנה – לא עלה בידם לעשות את הבדיקה הנצרכת.
אך אחר כמה ימים נודע כי אחד מהעובדים לקה ב-'קורונה' ל"ע, וכל 
מי שהיה בחנות באותם ימים צריך להיכנס ל-'בידוד' לארבעה־עשר יום. 
באותה שעה אמרה האם: "אני בכיתי על 'בידוד' באוטובוס למשך שעתיים, 

ומן השמים חסכו ממני 'בידוד' של 14 יום".
מאידך, אחת מתושבי שכונת רמות שבעיה"ק ירושלים נכנסה עם שני בניה, 
בחור וילד, לאותה אופטיקה, ועל שלושתם נגזר להיות בבידוד, והיא אומרת 
שאינה יודעת בעצמה מדוע נכנסה לשם כי מעולם לא היתה שם לפני 
כן, ומעולם לא עלה על דעתה להזמין דווקא שם משקפיים. אך הקב"ה 

מסבב את האדם ומוליך אותו למען יבוא עליו את אשר נגזר מלעילא.
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מהי מערכת החיסון וכיצד ניתן לחזק אותה

ניתן לחלק את מערכת החיסון שלנו לשני חלקים: מולד ומסתגל. 
חסינות מולדת היא ההגנה הטבעית שאנו נולדים איתה, בדרך כלל 
הגוף מתמודד עם הפולש על ידי ייצור ריר נוסף או בעזרת העלאת 

חום הגוף.
חסינות הסתגלותית היא הגנה שאנו רוכשים כאשר אנו נחשפים למחלות 
או מוגנים נגדם באמצעות חיסונים. מערכת ההסתגלות זקוקה לבין 
5 – 10 ימים כדי לזהות את הנוגדנים הנדרשים ולהפיק אותם כדי 
לתקוף את הפולש בהצלחה. באותה תקופה המערכת המולדת שומרת 

את הפתוגן )מחולל המחלה( תחת בקרה ומונעת ממנו להתרבות.
מספר עצות שיסייעו לנו לשמור על מערכת החיסון שלנו:

הורדת רמות הסוכר - כאשר רמות הסוכר בדם גבוהות באופן תמידי, 
פעילות מחזור הדם מואטת, מה שמגביל את הניידות של תאי חיסון 

חיוניים. רמות גבוהות של סוכר גם מעכבות את פעולתם של תאי 
מערכת החיסון, כך שהם לא נלחמים במלוא הכוח בפתוגנים.

תזונה - ויטמין C מסייע להילחם בהצטננות ונמצא בין היתר בברוקולי, 
פירות הדר ועגבניות. ויטמין E מגביר את מערכת החיסון ונמצא בדגנים 
מלאים ואגוזים. מקורות לחומצות שומן אומגה 3, ניתן למצוא בשמן 
זרעי פשתן, דג מקרל, אנשובי, טונה וסלמון. כמו כן, מזונות העשירים 
באבץ כוללים שעועית ובשר הודו רזה. בנוסף, מומלץ לאכול יוגורט 

בו ישנו פרוביוטיקה.
הקפדה על שעות שינה - חשוב להקפיד על שינה סדירה וטובה, 
לפחות 7-8 שעות בלילה. מחקרים מצאו כי אנשים שאינם מקפידים 
 T על שינה מספקת סובלים יותר מדלקות, והם בעלי פחות תאי

החיוניים למערכת החיסון.
פעילות גופנית - הקפדה על ביצוע פעילות גופנית, למשך זמן ניכר, 
מספר פעמים בשבוע, אשר יסייעו להגביר את הפעילות בתוך תאי 
מערכת החיסון. יתר על כן, פעילות גופנית משחררת אנדורפינים - 
כימיקלים טובים, המשפרים את מצב הרוח ועשויים לגרום לתחושת רוגע.  
צחוק יפה לבריאות ולמערכת החיסונית - צחוק פשוט יכול להיות 
תרופה טובה ביותר. כשאדם צוחק יותר, הגוף מייצר יותר תאי דם 

לבנים הנלחמים בזיהומים וגם מוריד את רמת הורמוני הלחץ.

טובותיו של האדם מאז שנולד

הגמרא אומרת מי שחש באזנו ישים קצת חלב מינקת באוזן ויעבור לו 
הכאב, לא צריך אנטיביוטיקה. חלב ערב ומתוק וניגר, זורם, לא רב כמעין 
הנובע ואיננו רב שיכבד על ליבו, דהיינו לא יותר מדי שיהיה צער לאמא 
שלו, אלא כמה שצריך הילד. ולא מעט שיתייגע הילד להוציאו ושם הנקב 

כפי מחט. לא רחב שיחנק בו הילד ולא צר מדי. 
הילד הקטן הזה, עדיין לא נתן במוחו שכל להבין. למה? כי אם היה לו שכל 
הוא היה רואה את עצמו בעגלה ואותך הולך לצידו מוביל את העגלה, הוא 
היה מתבייש מאד ומצטער, משום כך ה' החסיר ממנו את השכל כשנולד. 
איזה תהליך איזו בניה, ה' ברא את הכל בחשיבה. וזה רק התחלת החיים. 
ממשיל רבנו בחיי ואומר: והגדול שבטובות ה' שנתנו לחן לחסד לרחמים 
בלב יולדיו. ה' נתן רחמים בלב של האבא והאמא על הילד, על הילד של 
השכן לא מרחמים באותה מידה, למה? הרי זה ילד וזה ילד, ומה ההבדל? 
ה' נתן לאדם רחמנות יתרה על הילד שלו. ולמה ה' עשה את זה? למה נתן 

את הרחמנות הזאת? "כדי שלא יכבד עליהם גידולו". 
ההורים רצים לקופת חולים, טיפת חלב, בגשם הוא עוטף את הילד, 
בחורף והוא נירטב, לא נורא, העיקר הילד. "וירגישו עליו יותר מעצמם", 
לא איכפת לאבא מעצמו, בוא תישן בכרית שלי אני אישן פה. למה? כדי 
שהילד יישן טוב. על הילד של השכן לא תראה רחמנות כזו, למה? הרי זה 
ילד וזה ילד. כדי שיקל עליהם טורחו בחיתול וברחיצה וכיוצא בהם, כל 

היום להחליף לו בכדי שלא יתלונן. 
ממשיך הרב וכותב: ואחר כך מהילדות לנערות האבא אוהב אותו, עדין לא 
יקוצו בו אבותיו ולא יתקצפו בו לרוב צרכיו. אם הפועל שלך היה מבקש 
מה שהילד שלך מבקש, היית מפטר אותו מזמן. לילד האבא נותן בשמחה 

ובאהבה. מאיפה זה בא? 
ממשיך הרב ואומר: אחרי שהתברר לנו אופני בחינת טובותיו על האדם, 

התחייבנו לזכור אחר כך מה שאדם חייב לנהוג בו שיתבררו אצלו קיבול 
עבודת האלוקים כאשר יחייבהו השכל המטיב על מי שהטיב לו. האדם 
צריך לפעול עם השכל, לא מתבקשת כאן אמונה, אלא את השכל. אדם 

שהטיב לך, האם לא תטיב אתו? 
האדם הכי אכזר בעולם, זה שמשיב רעה תחת טובה. עשו לך טובה אתה 
מחזיר רעה? רבי ישראל מסלנטר אומר אם אתה רואה אדם שעשו לו 
טובה והוא לא מחזיר טובה, מתעלם מהטובה תדע לך שהוא טבל בבוץ. 

אל תתקרב אליו. למה?
כתוב בגמרא שאדם שמתעלם מהטובות ולא אכפת לו ממי שעזר לו הוא 
אדם מטונף. הגמרא מספרת על המלכים בתקופת הבית הראשון איך 
מרדו בה' כל אחד השחית את דרכו יותר מחברו. מנשה קדר את האזכרות, 
כלומר, מנשה המלך כל פעם שראה ספר תורה היה מחפש את שם ה' 
ומוחק אותו, במקום "ויאמר ה' אל משה", היה כותב ויאמר מנשה אל משה. 
אמון היה הבן שלו, הוא אמר: אבא שלי לא עשה מספיק... הוא רצה שלא 
תהיה תורה כלל ח"ו, לכן הוא לקח את כל ספרי התורה ושרף אותם. הוא 
כבר עלה דרגה הוא עשה יותר רעה. ועוד, עשה רעה שהעלה סממית על 
המזבח. אמון לקח עקרבים, שם על המזבח ואמר: קח תאכל עקרבים... 

אחז סבא שלהם עשה יותר גרוע הוא התיר את הערוה, אמר: רבותי כל 
אחד יכול להתחתן עם אחותו, עם אמא שלו, שנאמר: "הוא אמון הרבה 
אשמה". הוא לא עשה את זה כי יש לו תאוה, אלא הוא עשה את זה כדי 

להרגיז את הבורא. יש בורא - ואני אמרוד בו ח"ו.
אומרת הגמרא בא יהויקים ואמר "קמאי לא ידעו לארגוזה כלום", הם לא ידעו 
להרגיז את ה' באמת... אני יודע להרגיז את ה'!...  ה' שם לנו שמש? שיקח 
אותה!... יש לנו זהב פרוים שהוא זהב המאיר באור חזק. זה קשה מכולם.
אומר רבי ישראל מסלנטר מי הכי מטנף בעולם? אדם שלא רוצה להכיר 
טובה לה' על השמש שקיבל. אדם שאומר אני אסתדר בלי השמש, אדם 
שלא יודע להכיר טובה זה התחתית. האור החיים הקדוש אומר "לא יבוא 
יצר הרע לאדם אלא בכפיות טובה", האדם יכפור בטובה, במעביד שלו, 
באשתו, ברבו, בבית הכנסת, שידע לו נאמנה שאחרי כל זה הוא יכפור בה'. 
האדם אומר: מה עשה לי ה'? מה נתן לי? מה אני חייב לו? רחמנא לצלן! 

לכן אומר הרב שעבודת ה' מתחילה בזה שהאדם יודע להגיד לה' תודה.

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת הלבבות"
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מחסד לא מפסידים / ר' חיים ולדר

הסיפור הבא פורסם בגליון אור השבת לפני כחודש, והוא מחדד לכולנו 
כי "מחסד לא מפסידים", וכך מסופר:

הסיפור שלי הוא ממש מהשבוע האחרון, אבל יש לו הקדמה קטנה. אנו 
גרים בישוב חרדי קטן שכולם בו מכירים את כולם, ולא די בזה, אנו גם 
נחשבים כ'בית פתוח' לרווחה. וכך היינו דואגים לכולם. ערב שבת פרשת 
זכור, דופק שכן שגר דלת לידי, ומספר לי שהוא עושה שבת שבע ברכות 
לאחיו, וסדרו דירות לכל המשפחה, אך הוא לא חישבן נכון ואין להורים 
שלו דירה, וקשה להם ללכת ממקום למקום כי הם מבוגרים. לכן ביקש 
ממני שאסע לשבת למקום אחר, והוא ישלם לי על כך, כדי שהוריו ישהו 

בשבת בדירתי.
כפי שהקדמתי, אנו נעשה הכל בשביל אחרים, וזה היה החלק הקל עבורי. 
אבל הבעיה היתה שבתי עמדה להתחתן שבוע לאחר מכן, וכיוון שזו 
השבת האחרונה של הכלה בבית, המנהג שלנו הוא לעשות כמין שבת 
פרידה מהכלה, ומזמינים את כל האחים הנשואים ואת כל בני המשפחה 
לעשות קידוש עם 'לחיים' ועוגות – והנה, בדיוק בשבת זו הוא מבקש 

ממני לעזוב את הדירה...
הוא הכניס אותנו לדילמה גדולה. אמרתי לו שאתייעץ עם בני משפחתי 
ואחזיר לו תשובה. כשסיפרתי לילדיי שיש לשכן שבת שבע ברכות והוא 
צריך את הדירה, הם הסתכלו עליי כמו שנפלתי מהירח... הם לא אמרו 
כלום, כי הם כיבדו אותי, אך פרצופיהם אמרו את הכל. אמרתי להם שיש 
לי טיעון אחד, ואם הוא לא יתקבל על לבם אענה לשכן תשובה שלילית.

וכך אמרתי להם: בשונה מהם שהם צריכים הרבה דירות, לנו הרי כן יש 
אפשרות למצוא מקום אחר כדי לערוך בו את השבת, מקום שאפילו נהנה 
שם יותר, ועל הדרך להרוויח זכויות קודם החתונה, דבר שוודאי מאוד נצרך.

עכשיו זה כבר נשמע אחרת, אבל עדיין חיכיתי לתגובה שלהם. בתי הכלה 
אמרה שהמשפט האחרון שכנע אותה, ואכן עדיף לאסוף זכויות קודם 
לחתונה ולתת לשכנים את הדירה. ואכן, מצאנו ב"ה בית גדול בישוב אחר, 
ונהנו שם עם כל החברים והמשפחה. אבל עיקר הסיפור מתחיל רק כאן...

השבת יצאה, ואנו יושבים ועסוקים בהכנות לחתונה, ואל תשכחו שזו כלה 
ולא חתן ויש הרבה יותר הכנות. היינו ערים עד שעה מאוחרת בלילה, 
באזור השעה 2:00 אני שומע צלצול טלפון. לא התייחסתי, כי חשבתי 
שזו טעות. בשעה 2:30 שוב צלצול. קמתי לענות, אך עד שהגעתי לטלפון 

הצלצול הסתיים. הרמתי את הטלפון ואני רואה 10 שיחות שלא נענו!
דפדפתי במספרי הטלפון השונים שהיו שם, ומיד עלתה לי נורה אדומה! 
אני מסתכל על המספרים ונעשה לי שחור בעיניים: שני טלפונים מראש 
המועצה, עוד שני טלפונים משני חברי מועצה, עוד שני מספרים עם רצף 
מספרים מיוחד שיש רק לנבחרי ציבור מקושרים... ומה שהחריד אותי 
יותר מהכל זה שני טלפונים מהמחותן שלי... זה לא רק נורה אדומה, 

אלא צופר גדול המבשר רעות!
אשתי התעוררה מהצעקות שלי ושאלה אותי מה קרה. לא יודע, עניתי 
לה, אך אני יודע שכולם מחפשים אותי ואיני יודע למה. כל הבית קמו 
וקפואים על מקומנו. לא  והסתכלו עלינו. היינו נראים חיוורים כסיד  
היה מקום להסתיר, וסיפרנו להם על החיוגים המוזרים של ראש המועצה 
וחברי המועצה וגם המחותן. הכלה החלה לזעוק... היה ברור לנו שקרה 

משהו, ה' ירחם.
החלטתי להתקשר למחותן שלי. אמרתי לו ישר: אל תסובב אותי ואל 
תערבב אותי, תגיד לי ישר מה קרה, מה הסיפור? הוא אומר לי: "תרגע, 
הכל בסדר... פשוט הבנתי שאתה צריך להכנס לבידוד בעקבות חולה 

קורונה שהתגלה לכם ביישוב".
אה, ברוך ה', אמרתי. נלחצתי, חשבתי כבר מי יודע איזה אסון קרה... ואז 
הוא המשיך: "זאת אומרת, שאתה ורעייתך לא יכולים לבוא לחתונה!... 
על זה לא חשבתי... אמרתי לו שזו באמת בעיה ונראה מה לעשות. ואז 
הוא אומר לי: "זה בסדר, שאלנו רב והוא התיר לנו לדחות את החתונה 

בשבועיים, ואז תוכלו להשתתף". אך אני עניתי 
לו שבשום פנים ואופן אין מנהגנו לדחות 

בלי  כרגיל  חתונות. החתונה תתקיים 
ההשתתפות שלי ושל רעייתי.

הטלפון  את  תפס  החתן  זה  בשלב 
ואמר לי שאותו זה לא מעניין, ואם אני 
ורעייתי לא נגיע לחתונה – גם הוא לא 
יגיע לחתונה... התרגשתי מאוד מדבריו, 

וזה גרם לי לחשוב מעט אחרת, ולנסות 
לחפש פתרונות.

לאחר שיחת הטלפון הזאת, התקשרתי לחבר 
המועצה שחיפש אותי אף הוא. רציתי לשמוע מה צריך לעשות ומה 
הם הפרטים וכו'. דבר ראשון הוא הסביר לי מדוע החליטו שעלי להיות 
בבידוד. "זה בגלל אחד האורחים שהיה השבת בבית הכנסת", הוא אומר...
באותה שבת התארח בעיר חולה קורונה מספר 29, כונן מד"א, והתפלל 
בבית הכנסת הזה, וכיוון שהייתי כמין גבאי שם, הם חשבו שאני קיבלתי 
אותו ולחצתי את ידיו, ולכן רצו למהר להודיע לי שעלי להתרחק מהכלה 
וכן להכנס אני ואשתי לבידוד. ולא רק זה, הם גם ביקשו לדעת פרטים 

על כל האורחים ששהו עמי בבית הכנסת באותו זמן.
עצור כאן, אמרתי לו. קרה לנו נס. השבת – תתפלא – לא הייתי בבית 
הכנסת, כי מסרתי את הדירה שלי ברגע האחרון לשכן... ושוב ישבנו ובכינו 
כולם, הפעם בכי של התרגשות והודיה לבורא עולם, ועל כך שקיבלנו 

תגמול על המעשה האמיץ שעשינו לא חת ומורא.
החתונה התקיימה ביום חמישי לפני כשבועיים, בדיוק ביום האחרון שבו 
היה מותר להתחתן עד מאה איש, והיא היתה שמחה מאוד. תחשבו, אם 
היינו צריכים לדחות את החתונה בשבועיים היינו צריכים לערוך חתונה 
בבית, על אף שגם אז היא היתה מן הסתם חתונה שמחה, אבל בכל זאת...

 

פרק ג'

רבי נחוניא בן הקנה אומר: כל המקבל עליו עול תורה מעבירין 
ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ

בספר שאל אביך ויגדך מובא בשם רבי שלום שבדרון מעשה שסיפר 
רבי יעקב טייטלבוים שבעיר וילנא, ומספר ששלושה חודשיים לאחר 
שגרמניה כבשה אותה במלחמת העולם השניה, הופיעה לפניו אישה 
בקול בכי ומספרת לו שלקחו את בנה ואינה יודעת איפה הוא, וכבר 
שבועיים חלפו והיא אינה יודעת מה לעשות, הרב טייטלבוים אמר 
לה "כל המקבל עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ 

האם את מבטיחה שאם בנך ימצא הוא יתמסר ללימוד התורה?"
האישה השיבה בלא היסוס "כן רבי, אני מסכימה". אם כך ענה לה 
הרב, "צאי וחפשי אותו משום שקיבלת עול תורה ממילא תמצאי".

והנה האישה יצאה ולאחר שעה היא חזרה אל הרב עם הבן, וסיפרה 
לרב איך זה קרה, שמיד אחר שיצאה מהרב לא חשבה פעמיים, 
משום שהייתה בה אמונה שתמצאהו משום שכך שמעה מהרב, ולכן 
פנתה לתחנת המשטרה ונכנסה ואמרה בפשיטות תנו לי את הבן 
שלי, הקצין שהיה במקום תחילה התפרץ בשאגה גדולה, אך לאחר 
מכן הקצין שינה את טעמו ובמפתיע שאל אותה מה שמו, אמרה 
לו האישה את השם, הקצין שמע ואמר לה להמתין, וכעבור כמה 

דקות חזר עם הבן ואמר לה קחי אותו.
סופו של סיפור שהאישה שלחה את בנה לארץ ישראל ושם נכנס 
לאחד הישיבות והתמיד בלימוד התורה, וכך ניצל מכל ההשמדה 

הנוראה של השואה.
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רבי יצחק יעקב וייס זצ"ל, בעל ה-"מנחת יצחק"

מספר יהודי שחי בתקופתו בארצות הברית: היה זה בשנתו האחרונה 
עלי אדמות של מרן בעל "מנחת יצחק" הגה"ק רבי יצחק יעקב ווייס 
זי"ע גאב"ד ירושלים, כאשר על אף זקנותו וחולשתו הרחיק נדוד מביתו 
לארצות הברית, לצורך קיום וביסוס מוסדות התורה והחינוך בארץ ישראל.
באותו זמן – חתן הייתי – וזמן שמחת חתונתי נקבעה לאותם הימים 
שבהם ישהה גאב"ד ירושלים בארה"ב, ועלה ברעיוני אולי אזכה שהרב 
פוסק הדור יסדר חופה קידושין בשמחתי – ובפרט שקרוב הוא לבית 
חמי – ואף זכיתי להתכתב עמו בימי בחרותי מספר פעמים בדברי תורה, 

ואולי ייעתר ויסכים לפאר בהדרו את שמחתי.
תיכף למחשבה מעשה, קמתי ועליתי אל בית האכסניה שבה שהה, 
וביקשתיו שיכבדני להיות מסדר קידושין בחופתי. לשמחתי הרבה הסכים 
לקבל את ההזמנה. שמחתי הגדולה הרקיעה שחקים, שפתיי לא חדלו 

מלהודות ולהלל לבורא עולמים על גודל חסדו וטובו שעשה עמדי.
והנה כשבוע ימים לפני החתונה, בהיותי יושב ולומד בישיבה, התקבלה 
שיחת טלפון, שמרן בעל "מנחת יצחק" מבקש שתיכף ומיד אבוא אליו. 
השתוממתי מאוד לפשר הדבר מה רצונו ממני, אפוף תמיהה ופליאה 
קמתי ונסעתי מיד אל וויליאמסבורג, שמתי פני אל עבר האכסניה שבה 
שהה פוסק הדור. כאשר הגעתי אל הרחוב שלפני הבית נדהמתי למראה 
עיניי, רחבת הבית היתה הומה ומלאה אנשים רבים המחכים לתורם 
להיכנס אל הקודש פנימה, זה בא לבקש ברכה, ומשנהו בא לבקש עצה 

ותושיה, וביניהם רבנים ואדמורי"ם שבאו לחלוק כבוד לרב.

ניגשתי אל הגבאי, ואמרתי לו שאני הנני החתן העומד להתחתן בשבוע 
הבא עלינו לטובה בעזרת ה', ומרן הרב קראני לבוא ולהיכנס אליו. מיד 
נענה ואמר ברוך ה' שהגעת, הרב מחכה לך, וביקשני שכאשר תבוא מיד 
אכניסך אליו לפני כל הממתינים והמחכים. תוך דקות ספורות הכניסני 
אל הקודש פנימה, ומוצא אני את עצמי פנים אל פנים מול הרב. מיד 

ציווה להוציא כל איש מאליו, והורה לי לשבת, ופתח ואמר לי:
"בעצם הייתי אמור לשהות כאן באמריקה עוד תקופת מה – אך אינני 
יכול להישאר כאן יותר – אני פשוט נהיה כאן חולה – בוא וראה מה עשו 
ממני – תראה איזה מודעות ואיזה מנורות תלויים ברחובות ובשווקים 
– אינני מסוגל לסבול זאת, ואיני רגיל לכאלו דברים – באמת איני אוהב 
את כל המהומה שעשו ממני, מרגיש אני שבריאותי נחלשת ומתרופפת 
מכל העסק הזה, ולכן עז רצוני לחזור כבר מחר אל ביתי ומקומי. אמנם 
דבר אחד מעכבני מלנסוע מחר, כיוון שהסכמתי להיות מסדר קידושין 
אצלך בעוד כשבוע, לכן שואל אני ממך רשות לנסוע כבר מחר לארץ 

הקודש..."
לא האמנתי למשמע אוזני – פוסק הדור מבקש "רשות" מבחור צעיר 
לנסוע חזרה הביתה... המשיך הרב ואמר "הגד נא לי האמת איך הנך 
מרגיש עם הענין הזה?", אזרתי עוז בנפשי, ועניתי "בוודאי שיסע הרב 
לביתו לשלום, אינני ח"ו רוצה למנוע את הרב מהנסיעה בגללי", המשיך 
הרב ואמר, "האם הנך בטוח שזה בלב שלם" – ולא נחה דעתו עד שעניתי 
לו בפה מלא "אמנם זכיה גדולה היתה נחשבת לי אם הרב היה מסדר 

קידושין אצלי – אבל אני מקבל זאת בלב שלם".
בשמעו זאת צהלו פניו הקדושות, ואמר לי, "אני מאוד מודה לך על כך, 
עשית לי טובה גדולה", וציווה לעושי דברו שיביאו "לחיים", ושתה עמי 

לחיים, ובירך אותי בהתרגשות בכל מיני ברכות מעומק ליבו הטהור.
אח"כ המשיך ואמר "מסתמא אחרי החתונה הנך מגיע לארץ הקודש, 
'כמנהג תושבי אמריקה', אבקשך שכשתגיע לעיר הקודש ירושלים אנא 
תבוא אלי לביתי, כי ברצוני להעניק לך לדורון ומתנת נישואין את ספרי 
שו"ת מנחת יצחק". אחרי הדברים האלו, חזר ושאל אותי בשלישית, "האם 
הנך בטוח שאין לך שום עגמת נפש"... וכאשר "הרגעתי" אותו שאין 
בלבי שום קפידה, והכל בסדר גמור, קם וליווה אותי החוצה – כשאני 

בוש שגדול ישראל מלווה אותי החוצה...

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה. המילים 
יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

אבות

רפואה )רפאנו(

ברכת דוד )את צמח דוד(

גבורות

ברכת השנים )ברך עלינו(

תפילה )שמע קולנו(

קדושת השם

קבוץ גלויות )תקע בשופר(

עבודה )רצה(

בינה )אתה חונן(

ברכת משפט )השיבה שופטינו(

תודה )מודים אנחנו לך(

תשובה )השיבנו(

ברכת המינים )ולמלשינים(

ברכת הכהנים )שים שלום(

סליחה )סלח נא(

ברכת הצדיקים )על הצדיקים(

גאולה )ראה בענינו(

בונה ירושלים )ולירושלים(

שנו את מיקומם של 2 גפרורים
כך שיתקבלו 3 משולשים

 תפזורת שמונה עשרה ברכות 
 

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

 
 

 לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

 בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.המילים יכולות להירשם 
 
 

 ברכת דוד )את צמח דוד( רפואה )רפאנו( אבות
 תפילה )שמע קולנו( ברכת השנים )ברך עלינו( גבורות

 עבודה )רצה( קבוץ גלויות )תקע בשופר( קדושת השם
 תודה )מודים אנחנו לך( ברכת משפט )השיבה שופטינו( בינה )אתה חונן(
 ברכת הכהנים )שים שלום( ברכת המינים )ולמלשינים( תשובה )השיבנו(
  ברכת הצדיקים )על הצדיקים( סליחה )סלח נא(

  בונה ירושלים )ולירושלים( גאולה )ראה בענינו(
 

 

תפזורתתפזורת

שמונה עשרה
שמונה עשרה

ברכותברכות

חידהחידה
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 שלום לכולם
שמי אליה ציון ניסים ואני לומד בכיתה ג' , אני מאוד מתגעגע לרב שלי הרב זנאטי 

שליט"א, התגעגעתי לפינוקים,לפרסים ולשיעורים שלו, התגעגעתי לשחק עם 
 החברים שלי ולפעילויות של הרב מיכאל.

אני מקווה שנחזור עוד בקרוב לתלמוד תורה.
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18:55 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

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

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

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  

18:55 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:25 )בשקיעה( שיעור הלכה  

19:56 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:20 )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    05:05 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( 

שחרית מנין ב'    07:00

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

שחרית מנין ד'    08:15

מנחה      19:05

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 רבקה בקרמן תחי'

פעילויות לילדים

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

תפילות לימות החולתפילות ושיעורים בשבת קודש

זמני  תפילות  ושיעורים

"ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשמֹרּו ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם"
 מפרש בעל האמרות שם הרב שמעון זעפרני זצ"ל

פסק מרן בשולחן ערוך:בשבת ויו"ט אסור להניח תפילין מפני שהם עצמם אותו ואם מניחים בהם אות אחר יהיה זלזול לאות 
שלהם. רש"י אומר "ואת שבתתי תשמרו" סמך שמירת שבת למורא אב לומר אע"פ שהזהרתיך על מורא אב,אם יאמר לך; חלל את השבת אל תשמע 

 לו,וכן בשאר כל המצוות."אני ה' אלוקיכם" אתה ואביך חייבים בכבודי,לפיכך לא תשמע לו לבטל את דברי,עכ"ל.
אומר בעל האמרות שם נראה שדברי השולחן ערוך רמוזים זה.אמו ואביו תראו ר"ת אות.לומר לך: כשם שמצות תפילין היא אות ולפיכך אין מניחים אותם 

בשבת,כך אין מורא אם ואב בחילול שבת,שהם עצמם אות.ולפיכך,אם הם אומרים לך לחלל את השבת- לא תשמע להם.

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: התלמיד היקר והחשוב איתי חיון ני"ו מכיתה ג'

בהוראת מורנו הרב כל התפילות מתקיימות כפי שהורו רבותינו ע״פ הנחיות משרד הבריאות



8

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!


