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פרשת אמור גליון  ,408י"ד אייר תש"פ
מצוות ובו תדבק ע"י ידיעה שאנו תמיד בהשגחה עליונה
רבי שמחה מדווינסק זצ"ל בעל ספר "אור שמח" אומר בספרו
"משך חכמה" ,שיש מצוה בתורה" :את ה' אלוקיך תירא ואותו
תעבוד ובו תדבק"  -שזו מצווה פרטית הכוללת את כל אנשי
האומה – זו מצווה לא רק לגברים או רק לנשים או רק לעניים,
אלא לכולם ,וז"ל "שיצייר האדם שהוא דבוק להשגחה העליונה
מהשי"ת ,ומרגיש השם יתברך בענייניו [כלומר יודע שה' מרגיש
את ענייניו] יותר ממה שמרגיש האדם בעצמו ,וחפץ ה' בענייניו
יותר ממה שחפץ האדם בעצמו ,כמו שדרשו ,ידעתי את מכאוביו,
ואז האדם בטוח ונח ואינו דואג ממאומה".
מדברים אלו אנו למדים שהאדם לא צריך לדאוג כי ה' דואג לו
לכל צרכיו .חז"ל אומרים שבני ישראל ביקשו מהקב"ה "שימני
כחותם על לבך כחותם על זרועך" ,אמר להם ה' "זכרך נגדי
תמיד" – אני כל הזמן יודע וחפץ בהצלחתך וזה נגדי תמיד ,לא
רק על היד כמו שביקשו ישראל – שהם התפילין ,שלפעמים
רואה ולפעמים לא רואה ,אלא כל הזמן כנגדי.
ה' קל עליון אבל רואה מכאוביו של כל אחד בנפרד .ממשיך הרב
ואומר שהמצווה 'ובו תדבק' היא שאדם יצייר לעצמו כמה שה'
עוזר לו" .כי מה יועיל יכולתו נגד יכולת הבורא" ,ה' יודע מתי
טוב להוריד לך את הישועה ,וצריך להמתין בסבלנות .ואמרו
רבים מכאובים לרשע והבוטח בה' חסד – זו מצווה לכולם – גם
לרשע ,ואם הוא בוטח בה' יזכה לחסדו.
אומר רבי נחמן מברסלב :בפסוק נאמר "השמש והירח ואחד
עשר כוכבים משתחווים לי" שכל הטבע ,הכוכבים והמזלות,
נכנעים למי שמגלה את ההשגחה העליונה .יוסף הצדיק ,בכל
חייו העבודה שלו הייתה לגלות את ההשגחה העליונה .יוסף אמר
לאחיו אלוקים שלח אותי אליכם "את האלוקים אני ירא" ,הוא
גילה את ההשגחה ,וזכה שכל הטבע נכנע לו ,השמש הירח ואחד
עשר כוכבים .לכן נאמר" :צדיק ה' בכל דרכיו" מי הוא צדיק?
אומר ר' נחמן שים נקודה אחרי הצדיק "צדיק .ה' בכל דרכיו",
כלומר שצדיק הוא מי שרואה את ה' בכל דרכיו.
אומר רבנו בחיי (בפירושו על התורה ,במדבר כ"ה)" :וידוע שאין
אדם נקרא צדיק אלא הבוטח בהשם" – אדם הבוטח בה' שהכל
זה רק מה' ,הוא צדיק .וממשיך רבנו בחיי – "כענין שכתוב

וצדיקים ככפיר יבטח (משלי כח)" ,צדיקים הם בוטחים בה' כמו
אריה .אדם שבטוח שה' עושה הכל בשבילו ומטפל בבעיותיו.
אדם שמבין שה' לא נרדם בלילה אלא מטפל בו .אומר רבנו
בחיי בחובת הלבבות בפתיחת שער הבטחון שפחד בלב האדם
מרחיק ישועתו ממנו – אדם מפסיד את הישועה שלו אם הוא
לא בוטח בה' ואומר "ומי שבוטח בזולת ה' ,מסיר האלוהים
השגחתו מעליו" – מי שלא בוטח בקב"ה ומסיר בטחונו מהשם,
ה' לא משגיח עליו.
אומר החתם סופר על אמרת חז"ל "על כורחך אתה חי" ,מה
שמכריח את האדם ,מה שהוא לא רוצה ,דווקא זה החיים שלו,
על זה הוא חי ,ובזה צריך לבטוח בהשם ולהדבק בו שהכל ממנו,
גם מה שקיבל על כורחו ושלא לפי רצונו .וכן אמרו "אבן מאסו
הבונים" ,האבן שאדם לא רוצה היא "הייתה לראש פינה" ,זה
הראש פינה של האדם – מזה יצמח לו הבניין.
לכן אומר ר' נפתלי מרופשיץ" :פעולת המתקת הדינים שלא יאמין
בטבע כלל ,כי אלוקים בגימטרייה טבע ,וצריך להאמין למעלה
מהטבע ,בבחינת 'ה' ניסי' .להאמין בהשגחתו שלא עפ"י טבע,
אבל כשח"ו מאמין בטבע ,אז ח"ו דינים מתגברים עליו – גם אם
בטבע זה נראה לא הגיוני בכלל ,אבל אדם מאמין בה' הוא יראה
ישועה .שלא יסמוך על הנס אלא יאמין בה' ואז יראה ניסים .אם
אדם דואג הדאגה שלו מרחיקה את הישועה ויגיע לסוף התור.
אבל אם אדם רוצה להגיע לתחילת התור יאמין בה' ושהכל ממנו,
יזכה לקיים את מצוות "ובו תדבק" ,ואז ה' ניסי.
אומר הרמב"ם מה הטעם שמנשק את המזוזה כל פעם שעובר
כנגדה .שידע שאין שום ידיעה אלא לצור עולמים .הכל ה' אין
שום ידיעה רק הוא .לכן וממשיך ר' נפתלי מרופשיץ 'והמתקת
הדינים ע"י שבירת האלוקים בגדר "זבחי אלוקים רוח נשברה",
ע"י ששובר את הטבע גימטריא אלוקים – כלומר לשבור את
 86ל ,2-וזה יוצא  ,43שהם האותיות "מג" ,אותיות "גם"  -גם
זו לטובה .זה המתקת הדינים ע"י אמירתו בפיו גם זו לטובה...
אמונה שוברת את הטבע משם אלוקים ,משבר הדין והופך הג"ם
בגימטריא ל "טוב השם" (י-ק-ו-ק) =  26בתופסת טוב =  17יוצא
בדיוק מג' – גם זו לטובה ,והרגיל בכך זוכה לטוב השם.
אדם צריך להכיר טובה לה' שנאמר "שבחי ירושלים את ה'...ברך
בניך בקרבך" אם נשבח את ה' ,נשיר לו שירים ומזמורים בכל
מצב אז "ברך בניך בקרבך" אכי"ר
שבת שלום ,אייל עמרמי

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א ,באמונה ובטחון .לצפיה בשיעור המלא  -אתר “כאייל תערוג“
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2
הנוצר פיו בשעת התפילה
עדיין לא זכינו לשוב לבתי הכנסת ,אבל כהכנה רבתי לקראת כך בעז"ה,
וכפי שעוררו גדולי ישראל שכל אחד יקבל על עצמו להתחזק בשמירת
כבוד בית מקדש מעט ,לפנינו סיפור נפלא בעניין זה שפורסם בגיליון
'השגחה פרטית' מפיו של בעל המעשה:
אני גר בצפת ,אני עובד כמדריך תיירים בשכונת צפת העתיקה .הרחבתי
לא מזמן את ביתי בתוספת בנייה ,אך העירייה לא ראתה זאת בעין יפה
ושלחה אזהרה חמורה שאני מתחייב בקנס גבוה ,מלבד צו הריסה שהוטל
על כל החלק שבניתי .בצר לי פניתי לעורך דין והתייעצתי עמו כיצד
לצאת מהסבך .הלה אמר שהוא יוכל לעזור לי ,וסיועו יעלה כמובן טבין
ותקילין ,הוא רשם משהו בניירות שלו ,ואני קיוויתי שתהיה בכך תועלת.
כעבור כמה ימים פגשתי עסקן ,חבר עירייה ,וסיפרתי לו על בעייתי.
"בשביל זה לקחת עורך דין?" התפלא החבר" .אני אסדר לך את
זה בלי שום בעיה .תראה שיורידו לך גם את הקנס וגם את
צו ההריסה" .פניתי לעורך הדין ואמרתי שאני מבטל את
הפניה מכל וכל .אלא שהעו"ד לא רצה לוותר על התיק.
הוא לא הסכים לרדת מהעניין והתקדם איתו הלאה .בלחץ
מצידו הוא הוביל אותי לבית משפט ,ואכן ,כצפוי ,הקנס
בוטל וצו ההריסה הוסר.
כאשר בא העו"ד לדרוש את שכרו ,אמרתי לו :אתה זה שרצית
ללכת לבית משפט .הודעתי לך מפורשות שאני מבטל את התביעה
ויש לי אפשרות לסדר את העניין על ידי חבר עירייה ,אך לא הסכמת
לבטלה .איני חייב לשלם לך .העו"ד עמד על שלו ואני על שלי .הצעתי לו
בצורה יפה לבוא עימי לדין תורה ,ומה שיאמרו הרבנים יהיה קודש ,אך
הוא לא הסכים בשום אופן" .אם אינך משלם לי ,אני תובע אותך למשפט",
איים העו"ד וגם קיים .זומנתי למשפט.
חשבתי לעצמי :מה זה היה לי? קודם האיום על הבנייה ,ועכשיו דורשים
ממני אלפי שקלים .עליי לחזור בתשובה .פשפשתי במעשיי ,וביתר קלות

מצאתי את הטעון שיפור – כבוד בית המדרש .מהיום איני מדבר בתוך
בית המדרש!
בהדרכתי לקבוצות תיירים אני נוהג להיכנס אל המבנים העתיקים ולשוחח
על ההיסטוריה המרתקת ,לספר על כל אבן והמקופל בתוכה .כאן בית הכנסת
של האר"י ,וכאן התפלל הבית יוסף ,פה רבי שלמה אלקבץ ,וכאן בית הכנסת
להצביע על פינות ועל אריחים ולדבר
של עדת החסידים .נהגתי
– הס! אני מדבר עם התיירים בחוץ ,ובפנים
אודותיהם .מעתה
רק מצביע על מה שדיברנו קודם .אחרי תקופה קצרה מאז
התחלתי בהנהגתי המתוקנת ,זומנתי למשפט .העו"ד היה
בטוח בעצמו .המשפט נטה לטובתו ,כמובן .הוטל עליי
לשלם לעו"ד את משכורתו בתוספת הוצאות המשפט.
אלא שאז עמד השופט והקריא את הסכום שעליי לשלם...
"מה?!" – נדהם העו"ד" ,כזה סכום פעוט? בשביל הגרושים
האלה לא הייתי פונה לבית משפט".
"זה הסכום שרשום בתביעה" ,ענה השופט התברר שהעו"ד
שכח להוסיף  0אחד ,וכך חוייבתי רק בעשירית מהסכום .הייתה
זו הארת פנים ,אבל הוספתי לחשוב למה נגזר עליי לשלם עשירית .הוי
אומר שעליי לתקן משהו נוסף בקשר לשתיקה בשעת התפילה ,פשפשתי
במעשיי ואכן מצאתי מה עלי לתקן.
כל זה היה ביום שני .ביום שלישי קיבלתי סכום כסף שהייתי אמור לקבל
מזמן ,אך כבר התייאשתי ממנו .ברור שמטבעות אלו אינם ולא כלום
לעומת השכר הגדול ,שאין לשער ואין לתאר ,למי ששומר פיו ולשונו
מלדבר בשעת התפילה.
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במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו
על ענוותנותו הגדולה של הגאון הצדיק רבי אליהו לופיאן זצ"ל ,מספר
ידידו מנעוריו רבי אברהם קורזנר ז"ל :בשנת תשי"ח ,עת היה רבי אליהו
משגיח בישיבת כפר חסידים ,ביקרתי בארץ ישראל ושהיתי כמה ימים
בישיבה ,המשגיח הזמין אותי לישון אתו בחדרו.
בוקר אחד ,התעוררתי מוקדם ,והנה אני רואה את רבי אליהו עומד ליד
החלון ומדבר אל עצמו בלחש ,תוך כדי הקפדה יתירה שלא אתעורר .סקרן
הייתי לדעת מה רבי אליהו לוחש שם ,הטיתי את אוזני ושמעתי שהוא חוזר
כמה וכמה פעמים על הפסוק' :לא תביא תועבה
אל ביתך' .לפלא היה הדבר בעיניי ,מה מצא
רבי אליהו להתעורר כה מוקדם ולחזור על
פסוק זה פעמים רבות כל כך?
אחר בקשת מחילה שאלתי את רבי אליהו
לפשר הנהגה זו .דבר ראשון ,התנצל רבי
אליהו על שהעיר אותי משנתי ,ולאחר מכן
הסביר לי כך" :יודע אתה כי אנו הולכים
עוד מעט להתפלל בישיבה ,מקומי בישיבה
הוא בכותל המזרח ,בני הישיבה מכבדים אותי

בכניסתי לבית המדרש וקמים לכבודי ,גם ממתינים לי אחרי קריאת שמע
ותפילת שמונה עשרה ,חושש אני שמא ,חלילה ,תתגנב מחשבת גאווה
אל ליבי ,והרי נאמר 'תועבת ה' כל גבה לב'' ,כל' בא לרבות ,שאפילו גאוה
המגיעה לאדם מכבוד של משרה ,אף שהוא יכול להיכלל ב'ויגבה לבו בדרכי
ה" – בכל זאת עלולה להתערב אף בה גבהות לב שאיננה של מצוה ,ואף
היא תועבת ה' ,ר"ל .לכן משנן אני את הפסוק 'לא תביא תועבה אל ביתך',
כדי שלא אתגאה ,ואוכל להשפיע על התלמידים ,תורה ויראת שמים".
כאשר שמעתי את הדברים הללו – ממשיך רבי אברהם קורזנר לספר –
התפעלתי מאוד ותמהתי בפניו" :האם אנשים זקנים כמונו ,שבורים ורצוצים
בגוף ובנפש – יש לנו עוד לחשוש שמא נכשל בגאוה?' רבי אליהו השיב:
'מה השאלה?! משל למה הדבר דומה ,לפצצה איומה שמונחת בפינת אולם
גדול כבר כמה שנים ,במשך הזמן חלפו על פניה אלפי בני אדם והיא לא
התפוצצה ,וכי משום כך חלפה הסכנה והיא כבר לא תתפוצץ לעולם?!'
כך אמרו חז"ל על הקב"ה (מגילה ל"א) "במקום גדולתו שם אתה מוצא
ענוותנותו" ,וכך כל אחד מאיתנו ,גם אם אינו גדול הדור ,יכול הוא להשתרר
על סובביו בשל מעמדו ,היותו ראש משפחה ,מנהל במקום פרנסתו וכו',
אך דווקא שם כל אחד מאיתנו נבחן האם הוא בורח מהשררה והכבוד,
ונוהג עם סובביו בענווה וכשווה בין שווים ,שהרי "חן וכבוד יתן השם"
(תהילים פ"ד) ,כבוד לא לוקחים ,כבוד (אמיתי) מקבלים מהשם יתברך
ודווקא בשל בריחה מהכבוד ,שכך אמרו חז"ל (עירובין י"ג) כל הבורח מן
הכבוד ,הכבוד רודף אחריו.
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כיצד ללמוד על חיוב ההודאה לקב"ה
"ראוי להקדים בפתיחת השער הזה ביאור אופני הטובות לחיובי ההודאה
לבני אדם מקצתם מקצתם"
מסביר הרב ,בוא נראה איך בני אדם מתנהגים אחד עם השני ,ונעלה מזה
אל מה שאנו חייבים בו לבורא יתעלה .ניקח את הדוגמאות מבני האדם,
ונציב את אותם סטנדרטים עם הקדוש ברוך הוא .לא יותר.
מה אתה היית עושה לבן אדם שהיה נותן לך כך וכך? זה מה שהקדוש
ברוך הוא רוצה שתעשה למענו ,אם אתה לא מכיר בטובה שלו אתה בכלל
לא בן אדם.
זו התביעה של הקדוש ברוך הוא הייתה על עם ישראל .כתוב בנביא שעם
ישראל עבדו שבע עבודות זרות .בגמרא כתוב שלא גלו ישראל מארצם
עד שעבדו שבע עבודות זרות ,כל פעם עבדו משהו אחר .אומר ה' ,לפחות
מתוך השבע הייתם גם לוקחים אותי .תעבדו אותי עם עוד אחרים ,אבל
גם אותי תכניסו לחשבון .גם אותי תעבדו.
כתוב במדרש ,שה' הכי כועס על אדם שלדברים שלו הוא נותן את הכל,
אבל לדברים של ה' הוא לא נותן באותה מידה .זה הכי מכעיס את ה'.
לדוגמא אין לאדם תפילין מהודרות ,אז הוא לוקח תפילין פשוטות ,גם בזה
הוא יצא ידי חובה .אבל כשהוא הולך לאולם ,הוא אומר לבעל האולם :תן
לי את המנה הכי טובה ,אני לא רוצה להתבייש בפני האורחים שלי שבאים
לשמחה .בזה הוא מכעיס את ה'.
לאדם קשה לקום בבוקר .היצר הרע מסית אותו להישאר במטה ולישון עוד
קצת ...אבל אם יש לו בדיקה אצל רופא ,הוא קם וקופץ ממיטתו ,למה?
זה רופא והוא לא יחכה לי .האם הוא רופא יותר מה'?
אומרים חז"ל אמר רבי יצחק על הפסוק" :ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע

בעיני ה' ויעבדו את הבעלים ואת העשתרות ואת אלוהי ארם ואת אלוהי
צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלשתים ,ויעזבו
את ה' ולא עבדוהו" ,למה חזר הפסוק ואמר "ועזבו את השם" ,הרי כבר
אמר שעבדו עבודות זרות .אלא אמר רבי יצחק שאפילו בשותפות לא
עבדו את ה' .אדם כזה כביכול אומר לה' שהוא מחוץ למערכת לגמרי ח"ו.
אמר רבי יוסי בר חנינא אמר הקדוש ברוך הוא ,לא עשו אותי בניי כקינוח
הזה שבא לאחרונה .אפילו קינוח סעודה לא עשו אותי ,תראו מה ה' יתברך
מבקש להיות כ"קינוח" ,איזו דרישות נמוכות יש לקדוש ברוך הוא.
ניקח למשל עבדו של מלך ,שעשה סעודה לחיילותיו של מלך וזימן את כל
חבריו ולמלך לא קרא .הוא הזמין את כל הקצינים ,האלופים ,השרים ורק
למלך לא קרא .אמר לו המלך הלואי לו השווית אותי כקטן שבחיילותיי.
הלואי שהייתי כטוראי בעיניך ,אז היית מזמין אותי .את כולם הזמנת ורק
אותי לא הזמנת.
"ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל" ,אומר המדרש שאם ישבו
במשתה כל יום לא יתעייפו .ללא עייפות .ללא לאות.
האדם מדבר דברים בטלים ולא מתעייף ,יש לו מרץ ,כולו חי .רק כאשר
הוא מגיע לתפילה ומתיישב מול הסידור ,אז הוא מנמנם .מגיע לשיעור
תורה – מנמנם ,למה כאשר אדם מדבר עם חברו הוא לא מנמנם ,לא
עייף? האדם אפילו לא מחשיב את ה' כמו חבר שלו ,אבל כשתגיע שיחת
טלפון הוא יתעורר כלו.
למה תפילת ערבית אדם מתפלל בנמנום? איפה החיות? כל היום האדם
יושב בחברה צוחק ,ומתלוצץ ולא מתעייף ,רק כאשר הוא יושב ללמוד
גמרא הוא פתאום נהיה עייף.
וזה "כי יגעת בי ישראל ולא אותי
קראת יעקב" .לכן אומר רבינו בחיי
שמצד השכל צריך לעבוד את ה' ,לא
רק מאמונה ,לא רק מרגש ,אלא על
פי השכל.
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א
"חובת הלבבות"
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דיאליזה
לפני כשבועיים נלקח מאיתנו ,הרב אברהם ישעיהו הבר
זצ"ל ,מי שעמד בראש עמותת "מתנת חיים" ,עמותה
שעזרה לחולי כליות למצוא תרומת כליה מאדם בריא,
הרב הבר שהיה מושתל כליה בעצמו ,נדבק בנגיף הנורא
ונפטר בל' ניסן.
לזכרו נביא את המאמר הבא ,דברים שהסביר הרב הבר
בעצמו כדי להבין את הקושי של חולי הדיאלזה ואת
הצורך הגדול להגדלת המאגר של תורמי הכליה בישראל.
הדיאליזה היא מכונה שמנסה לחקות בצורה מלאכותית את
תפקיד הכליות .לכליות יש מגוון גדול של תפקידים ,כ 150-מתוכם
ידועים לרפואה היום ,שני התפקידים המרכזיים והקריטיים של הכליה
הם :להוציא מהגוף את עודפי הרעלים ולהוציא מהגוף את עודפי

הנוזלים'.כאשר אדם בריא ,הכליות שלו מפיקות מדמו את עודפי
הרעלים והנוזלים ומייצרת מזה את הנוזל שאותו הגוף מפנה כשאדם
מתפנה .אדם שיש לו אי ספיקת כליות ,הכליות שלו לא מתפקדות,
הגוף שלו לא מייצר את הנוזל ,והוא הולך ומתנפח מהנוזלים ח"ו,
ומתמלא רעלים .אין אפשרות לחיות יותר מאשר מספר ימים ,אם אין
לאדם בכלל תפקוד כלייתי .ולכן מכונת הדיאליזה מנסה לחקות את
תפקידן של הכליות.
הבעיה בדיאליזה שאדם מחובר אליה רק  12שעות בשבוע,
הוא לא מחובר אליה  24כפול  7ימים כמו שאדם בריא זוכה
עם תפקוד תקין של כליה .כתוצאה מכך ,הוא הופך להיות
ממש מוגבל .כמעט את כל המאכלים הבריאים בעולם
אסור לו לאכול ,ומה שאסור לו בעיקר זה לשתות.
השתיה מאוד מאוד מוגבלת אצל מטופלי דיאליזה ,כי
בין טיפול לטיפול הוא לא מפריש את עודפי הנוזלים,
הוא גם זוכה לברך הרבה פחות פעמים ביממה ברכת 'אשר
יצר' ,וכתוצאה מכך אדם שמטופל בדיאליזה ,מוגבל מאד
בשתיה .אלו הם ייסורים הכי גדולים שאפשר לתאר ,את הימים
החמים האלו שהלשון יבשה ,ואדם רק משתוקק לטיפה של מים ואסור
לו ,מטופלי דיאליזה רבים נוהגים לקחת קוביית קרח לשים על הלשון
כי זה קצת מים ששוהים יותר זמן על הלשון.

4

חולי פתאומי כדאי
סאן פרנסיסקו שבקליפורניה ,שעת ערב קיצית מוקדמת .הגאון רבי משה
פרדו זצ"ל ,מייסד מוסדות החינוך המפוארים 'אור החיים' בבני ברק ,שהה
במקום במסגרת מסירותו ומאמציו הבלתי נלאים למען מוסדותיו ,ולפתע
חש חולשה פתאומית .עם היכנסו אל בית מארחו צנח אל הספה ,ובעל
הבית מיהר להזעיק רופא מקומי...
הרב פרדו חש קרוב לאיבוד עשתונות .המסע לסאן פרנסיסקו כרוך בשעות
ארוכות של טיסה ונדודים ,הוא כבר עשה את כל הדרך ,קבע לעצמו
פגישות עם נדיבי עם ,הכין את ביקורו במקום .ולפתע – שוד ושבר! כל
התוכניות דינן לגניזה ,כל המחשבות והרעיונות – בטלים מיסודם .נותר
לו רק להתפלל כי יחלים ויצליח לחזור ארצה בשלום.
הרופא שהובהל אליו ,היה יהודי שחזותו העידה עליו כי מעבר לעובדה
שהוא יודע שהוא יהודי ,אין לו דבר וחצי דבר עם היהדות .הוא גדל ביישוב
קטן ונידח בערבות קליפורניה הגדולה ,וגם כשעבר לעבוד בסאן פרנסיסקו
הגדולה – לא ערך היכרות מסודרת עם הקהילה היהודית הקטנטנה במקום.
נקל לשער כי התרגש מאוד לפגוש רב יהודי...
בעת הבדיקה ,הוצרך הרב פרדו להפשיל את בגד הציצית .הרופא נדהם
למראה הציצית' :האמנם? האם עד היום יש כאלה שלובשים ציצית?!' –
שאל ,כשעיניו מזדקפות בתמיהה .הרב פרדו שמח על ההזדמנות 'להעשיר
את ידיעותיו' של היהודי הנידח ,ולספר לו שלא רק בארץ ישראל יש כאלה,
אלא אף בארצות הברית יש קהילות גדולות ומפוארות ,מאות אלפי יהודים
שלא זזים ללא ציצית...
הרופא נרגש לשמע הבשורה ,לאחר עשרות שנות ריחוק – גילה כי היהדות
עודה חיה ופועמת ,נושמת ופעילה .הרב פרדו אף הוסיף וסיפר לו על
עיסוקו ,על היותו מנהל מוסד בו לומדות כאלף בנות ,אשר כולן יינשאו
בבוא העת לאנשים שמניחים תפילין ולובשים ציצית...
כששמע הרופא שגם התפילין עדיין קיימות עלי חלד ,היה המום ומבולבל.
לתומו חשב ,כי היהדות התפוגגה לה חלילה לאחר השואה ,כבר לא נותרו
יהודים יראים ושלמים ,המקיימים מצוות ומניחים תפילין ...הרב פרדו
זיהה את ההזדמנות שנקרתה בפניו ,ומיד הזמין את היהודי האובד לשוב
לצור מחצבתו ,ולזכות להניח את תפיליו הקדושות ...הרופא נעתר בשמחה
להזמנה ,זיק היהדות ניצת בו .כשעיניו לחות מדמעות הניח את התפילין
על פי הוראות הרב פרדו ,ואף קרא קריאת שמע ,אולי לראשונה בחייו...
'היה שווה לחלות כאן ,בסאן פרנסיסקו' – צהל הרב פרדו באוזני מארחו,
'למרות המרחק מהבית ,החולשה הפתאומית ,הבלימה באיסוף הכספים.
הכל היה שווה ,כי זכיתי לעורר אצל יהודי את הניצוץ ,זיכיתי יהודי
מנוכר להניח תפילין! לכן שלחני ה' לכאן ,לכן שלח אליי את החולשה
הפתאומית .מהשם מצעדי גבר כוננו ,כדי לזכות יהודי בהנחת תפילין!'
ואם חשב הרב שכאן מסתיים הסיפור ,בא ההמשך והפך אותו למופלא עוד
יותר :לאחר תקופה ארוכה ,ביום בהיר התקשר אדם זר למשרד ,וביקש
לבקר במוסד .אף שהרב פרדו לא זיהה את המתקשר האלמוני ,נענה לו
על אתר והזמינו לבקר .כשהלה הגיע ,התברר כי הוא הרופא ,אותו רופא
יהודי מסאן פרנסיסקו הרחוקה...
הם נפגשו בהתרגשות ,והרופא ביקש לראות את המוסד ,האם אמת
נכון הדבר כי מתחנכות בו כאלף תלמידות ...הם עברו מבניין לבניין ,מכיתה
לכיתה ,כשעיניו של הרופא מתעגלות בתימהון,
ופה ושם מנצנצת בהן דמעה סוררת .מהר
מאוד הבין הרופא ,כי אם הרב פרדו הגזים
– הגזים כלפי מטה ...הוא לא עצר את
דמעותיו עוד ,הרשה להן לזלוג בחופשיות.
קרוב לשעה טייל עם הרב פרדו בחוצות
הקמפוס הענק ,ומבטו של הרופא אינו
שבע מלבחון את הפלא היהודי הכביר...
לבסוף ,שבו למשרדו של הרב פרדו ,ואז פתח
הרופא ואמר' :ראה נא .כסף יש לי כחול הים

הרבה מאוד ,משפחה אין לי בכלל – '...נאנח' .כשסיפרת לי על מוסד בו
אלף תלמידות – הייתי בטוח שזו גוזמא .היתכן כדבר הזה? בימינו?! – מיד
החלטתי שאבדוק את הדברים במו עיניי ,והיה אם אמצאם נכונים – אעניק
לך את מלוא ירושתי ,הון תועפות ,במתנה .הרי רגע אחרי לכתי מהעולם אין
לי מה לעשות עם זה ,לפחות שישמש למטרה טובה ,למען תלמידותיך'...
הרופא שתק קמעא והמשיך' :חבל על כל רגע .הבה נזמן לכאן עורך דין
ממולח ,שיכתוב את צוואתי כדת וכדין ,למען לא יוכלו לערער עליה בשום
צורה ואופן .לאחר מותי ,אני מצווה כי כל כספי יועבר לרשות המוסד ,כל
ירושתי תעמוד לכם להמשיך להגדיל ולפתח את המוסדות היקרים הללו!'
עורך הדין הוזעק ,הרופא הזדהה ,וחתם על המסמכים הנדרשים ,מעביר
את כל הונו – לאחר מותו – לידי הרב פרדו ומוסדות 'אור החיים' ,באופן
מושלם וברור ,נטול כל ערעור .הרב הודה לו בחום והסביר לו כמה גדולה
זכותו ,כאשר זכה בזכויות נצחיות של תורה וחינוך ,בהקדישו את כל כספו
למטרות חשובות באמת...
רק כשיצא ממנו הרופא ,אז נזכר הרב פרדו כיצד החלה ההיכרות עמו.
באותו יום בו תקפה אותו החולשה בסאן פרנסיסקו – חש החמצה גדולה,
כאב לב נורא .הוא נאלץ להעביר את הימים שבניכר במנוחה ,לעצור את
שגרת יומו העמוס בפגישות עם נדיבי עם ,להקפיא את כל תוכניותיו...
'ואם חשבתי ,שהסיבה היא כדי שיהודי יניח תפילין' – שח הרב פרדו,
'התברר כי איננו יכולים להעריך עד כמה רחוק מנווטת אותנו ההשגחה
העליונה ,כמה היא פועלת שנים רבות מראש .לתרומה האדירה הזו לא
יכולתי להגיע ,לולא החולשה שתקפה אותי אז ,לולא הוזעק הרופא שברבות
השנים העניק לי כזו תרומה גדולה ומשמעותית!'
סיפור זה ,שהובא בספר 'יחי ראובן' מפי המגיד הנודע הגאון רבי ראובן
קרלנשטיין זצ"ל ,מעניק לנו את המימד הנכון ואת ההסתכלות הנבונה
על שיבושים בתוכניות ,גם הרב פרדו חשש בשעת מעשה מהחולשה
והכאבים ,חשב שהוא מחמיץ פגישות חשובות .ולא העלה בדעתו ,כי
בורא עולם בעצמו מוביל ומכוון את דרכו לעבר תרומת ענק ,מביא אותו
אל היעד הטוב ביותר עבורו!

רבי לויטס איש יבנה אומר :מאוד מאוד הוי שפל רוח.
באחד הימים נסע רבי עקיבא איגר לבקר את אימו ,ובדרך נסיעתו
עבר דרך העיר ניקלשפורג וביקר שם את המרא דאתרא רבי מרדכי
בנעט ,ודיברו ביניהם בדברי תורה ,לאחר שהלך רע"א ,אמר רבי
מרדכי לבני ביתו אינני מבין מה כל הרעש אשר מרעישים בפולין
וברוסיה על רבי עקיבא איגר ,כי הנה דיברתי עימו בדברי תורה
ולא מצאתי בו סימני גדלות כל כך.
בשבת ביקש רבי מרדכי מרבי עקיבא איגר שידרוש בבית הכנסת
במקומו ,ובאמצע דרשתו רבי מרדכי הקשה עליו קושיה חזקה (כך
היה נהוג בימים ההם שכל רב שהיה דורש אם היה שאלות וקושיות
היו מקשים עליו בתוך דרשתו) ,רבי עקיבא נראה שחושב על השאלה,
ואחר כמה רגעים ירד מהבמה והפסיק את דרשתו ,לעיני הציבור
היה נראה שרבי מרדכי בנעט ניצח את רבי עקיבא איגר.
אחר שהסתיימה התפילה ביקר רבי עקיבא איגר את רבי מרדכי
בביתו ,ורבי מרדכי בקש את סליחתו על זה שכך הקשה לו והוא
היה צריך להפסיק את דרשתו ,רבי עקיבא איגר התחיל לענות לו
על כל השאלה ,וכל מה שאמר רבי עקיבא איגר שריר וקיים ,רבי
מרדכי בנעט ראה את גדולתו של רבי עקיבא והשתומם על גדולתו
העצומה.
"מדוע כבודו לא השיב לי על שאלתי בבית המדרש"? שאל רבי מרדכי.
ענה לו רבי עקיבא "הלא אתה מרא דאתרא של המקום ,וכל אנשי
העיר צריכים לכבד את כבודו ,ואילו אני רק אורח ,ולכן נוח לי
להראות את עצמי כמנוצח ,מאשר אראה כמנצח את המרא דאתרא".
אולם רבי מרדכי לא ויתר ואסף את כל הקהל לבית הכנסת ,וסיפר
להם את כל הענין ,ואת צדקתו של רבי עקיבא איגר ,ואמר להם
ברור לי כעת שאינו רוצה להראות לי את כל גדולתו בתורה.
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רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל  -החיד"א הקדוש
הגאון חיד"א היה יוצא כשליח לחוץ לארץ לאסוף צדקות לעניי ארץ
ישראל וחכמי ישיבת 'בית אל' המעטירה.
באחת מהפלגותיו הרבות ,בעת שהיה בליבו של האוקיינוס ניגש אליו
יהודי סוחר עם בקשה מיוחדת" :יואיל נא כבוד הרב לכתוב לי 'תעודת
כשרות' לגבינות שאני מביא עמי לספרד ,ברור לי שכל מי שיראה את
חתימת ידו של כבוד הרב יקנה מהגבינות המשובחות שלי".
הגאון חיד"א שאלו" :ומנין הגבינות הללו? מה טיבן וכשרותן?" .הסוחר
השיב כי הגבינות משובחות וטובות ואף כשרות למהדרין ,ומהעיר שלו
הוא הביאן למכור בחו"ל .אמר לו החיד"א" :ומי מעיד עליהן?" .הסוחר
הבין שלא כל כך בקלות הוא יקבל 'כשרות' על הגבינות הללו ,הוא בחר
בטקטיקה אחרת...
הסוחר היהודי עזב את החיד"א שהיה על הסיפון ,ולאחר כמחצית השעה
הגיע שוב אך הפעם לא לבד! התלוו אליו שני גויים שסכינים בידם וניגשו
אל החיד"א באיום לעשות את רצון האיש ששכר אותם.
האיש הגיש לחיד"א דף חלק וקולמוס וביקש לכתוב 'תעודת כשרות'
למהדרין על גבינותיו הטמונות במכולות בבטן האניה.
החיד"א שראה כי חייו בסכנה ואינו מצווה על פי ההלכה למסור נפשו
על כך ,תפס את הקולמוס וכתב 'תעודת כשרות' למהדרין ,לא לפני
שהוא חותם בשולי המכתב" :יום ב לסדר :מתניכם חגורים כתרגומו".

האם תוכלו לעזור לילד להגיע למדורת
ל"ג בעומר?

הסוחר חייך חיוך מרושע כשקיבל את המכתב ,ובתחנה הראשונה שעגנה
האניה הוא ירד מעל סיפונה עם המכתב ועם טונות של גבינות טרף.
מכולות הענק הובלו לליבה של העיר ,ושלטים גדולים נתלו" :גבינות
משובחות בהכשרו המהודר של הגאון חיד"א מארץ הצבי ,ברוכים הבאים".
המוני אדם רצו לראות את ההכשר של החיד"א ששמו יצא לפניו בכל
העולם על רוב גאונותו בתורה הקדושה ,אך לא קנו מהגבינה מאומה.
"מדוע אינכם קונים?" שאל הסוחר בפליאה .ענו לו" :בעירנו שום
הכשר לא מספיק עד שיחתום גם רב העיר ,ואצלך ראינו רק את חתימת
החיד"א הקדוש".
הסוחר שמע והגיב" :ומה הבעיה? מיד אשים פעמיי לרב העיר ואביא את
חתימתו!" .הרב שהיה רכון על ספריו הרבים ,ניגש לפתח הבית לראות
מי דופק על הדלת ,וראה סוחר עם כתב 'כשרות' בחתימת החיד"א.
רב העיר היה מרוגש ,הוא זיהה מיד את חתימת ידו המיוחדת של החיד"א,
ואמר לסוחר כי ישאיר את המכתב עד שיעיין בו ולמחרת יבוא ליטול
את 'תעודת הכשרות' .במשך מספר שעות אימץ הרב את מוחו להבין
את מה שכתב החיד"א ,מצד אחד הם נמצאים בתקופת ניסן באמצע
חומש ויקרא ,ואילו החיד"א חתם פסוק מפרשת 'בא' שבספר 'שמות'
הדבר לא יתכן שגאון עצום כחיד"א יטעה בתאריך או בפסוק! ומה
פירוש "כתרגומו"?
הרב רץ לפתוח את החומש ,ותרגום אונקלוס של אותו פסוק כבר אמר
הכל" :חרציכון יהון אסירין" .הרב הבין מיד" :חריצי הגבינה אסורים!!!".
הבין הרב ,שהחיד"א היה נתון בסכנה והוא הטמין את העניין ברמז
שיובן לרב.
למחרת בבקר כשהגיע הסוחר ליטול את הגבינה ,המתינה לו הפתעה:
שמש בית הדין תפסו בכח רב ,קשר את ידיו לעמוד והחל להלקותו ,תוך
כדי שהרב נכנס ומבקש ממנו להודות מניין 'תעודת הכשרות' שבידו?
מהר מאוד נשבר הסוחר והודה כי הוציא את התעודה ברמאות ואיומים
על הגאון חיד"א .מיד יצא שמש בית הדין לזרוק את תכולת הגבינות לים.
זוהי מעלתם של חכמי ישראל למצוא פתרון לכל בעיה סבוכה ככל
שתהיה ,זיע"א.

מבוך
ל"ג בעומר

1+5 = 18
2+10 = 36
3+15 = 54
? = 5+25

חידה
מספרית

תשובות לחידה משבוע שעבר:

שנו את מיקומם של  2גפרורים כך שיתקבלו  3משולשים
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1
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שלום לכולם
שמי נהוראי נמיר מכיתה ג'
אני מתגעגע מאד בבית אומנם כיף אבל בורר לי מאד ובעיקר עכשיו שאין
כמו בתת החברים המשחקים המבצעים הפרסים הלימודים והרבנים פשוט
טוב שם מחכה רק לטלפון שיגדו זהו חוזרים ,בכל אופן ד"ש לכולם.
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זמני תפילות ושיעורים

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

תפילות ושיעורים בשבת קודש
		
מנחה ערב שבת
		
שחרית הנץ החמה
שיעור בהלכות ריבית
		
שחרית מנין ראשי
		
תהילים לבנים
		
שיעור הלכה ,שו"ע
		
מנחה מנין א
		
שיעור מוסר
		
מנחה מנין ב
אבות ובנים
		
שיעור הלכה
ערבית של מוצ"ש
		
שיעור במדרש

( 19:00כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 04:40כ 65-דק' קודם הנץ החמה)
 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)
07:30
( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)
( 15:30חושן משפט)
16:00
16:30
( 17:15בסוף השיעור)
( 19:00כשעה קודם צאת השבת)
( 19:30בשקיעה)
( 20:01עם צאת השבת)
( 20:20עד זמן רבינו תם)

פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

( 14:45בביה"כ חסדי שמואל)
 14:45מפי מו"ר שליט"א

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

פרשת אמור
מדוע התורה אומרת ״אמור״ ולא ״דבר״ ?
נראה שיש הבדל בין ״דיבור״ ל״אמירה״.
אמרו חכמים שדיבור הוא לשון קשה ,ואמירה היא לשון רכה.
ומזה לומדים רעיון עמוק ביחסי אנוש ובהלכות דרך ארץ  :לדבר בנחת !

תפילות לימות החול
שחרית הנץ החמה
שחרית מנין ב'
שחרית מנין ג'
שחרית מנין ד'
		
מנחה
ערבית מנין א'
ערבית מנין ב'

( 05:00כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
19:10
סמוך למנחה
בתום השיעור המרכזי

שיעורים  -בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב  -עיון באגדות חז"ל
		
יום ראשון
אמונה ובטחון
		
יום שני
פרשת השבוע  /הלכה  /ענייני יומא
יום שלישי
ליקוטי מוהר"ן  /רבינו נחמן מברסלב
		
יום רביעי
הלכות שבת/מועדים
יום חמישי
פעילויות לנשים
 20:45שיעור בחסידות
יום שלישי
מהרבנית רבקה בקרמן תחי'
		
פעילויות לילדים
 18:00מתמידים לילדים ,משניות,
יום שלישי
תהילים ,סיפורי צדיקים ועוד .הגרלות ופרסים למשתתפים
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

