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פרשת בהר-בחוקותי גליון  ,409כ"א אייר תש"פ
כי בשמחה תצאון מכל הצרות והגליות
המאפיין הגדול ביותר של האמונה אצל האדם הוא בהיותו שמח
תמידית ,ומסופק במה שיש לו.
כותב רבי אפרים סידיקוב נכדו של הבעל שם טוב ,בעל ה"-דגל
המחנה אפרים" ,על רבי ברוך ממז'יבוז' שהיה גם הוא נכד הבעל
שם טוב והיה עשיר גדול ,שביום מן הימים ירד רבי ברוך ממז'יבוז'
מנכסיו ונעשה עני ,עד שלא נשאר לו אפילו פת לחם בביתו ,והיה
מתחזק ורוקד מאוד מתוך שמחה ומודה לה' על הטוב שעושה
עמו והייתה שואלת אותו אשתו "ר' לשמחה זו מה עושה?"
היה אומר לה הרב" ,דעי לך ,שיש מלאך הממונה על העניות
וכשמגיע לבית ורואה שבוכים ומצטערים אומר פה אשב כי
אוויתיה ואשב כאן לנצח נצחים ,כי בכך מספקים לו מים ומזון,
כי מזונו של מלאך המוות הוא העצבות ,התלונות והמרירות .אבל
אם יראה שבביתנו יש שמחה ,אומר אין לי מה לחפש כאן ועוזב
את הבית" ,וכמו שאמר כך היה ,תוך זמן קיבל את העשירות
מחדש וע"י שמחה והודאה באה לו ישועתו.
ממשיך בעל הדגל המחנה אפרים" ,דוד המלך אומר 'אנוכי אשמח
בה' יתמו חטאים מן הארץ' – דוד המלך לקח חמש אבנים כדי
להרוג את גולית .כנגד חמש תיבות בקריאת שמע( .ישנם שש
תיבות אבל שם ה' פעמים ולכן חמש מילים) "שמע ישראל ה'
אלוקינו...אחד" ,המתחיל ב'-שמע' ומסיים ב'-אחד' ,אותיות 'אשמח
עד' – ואומר על כך הרב ,שדוד המלך לקח חמש אבנים – שהם
חמשת המילים הללו ,חמשה אותיות השמחה ' -שמח עד' ובהם
הרג את גולית  -הסטרא אחרא.
ממשיך רבי אפרים ואומר "כי כשאדם מעלה את כל הדברים
שקורים אותו לשורשם במחשבה עליונה אשר ממנה נחצבה כל
יצור וכל המפעל" – ובלשוננו כאשר לאדם קורה משהו ,והוא
מעלה את זה ישר למחשבה עליונה כלומר מקשר הכל להשם
באמונה ובטחון ,וחושב לעצמו" ,ה' עושה לי רק טוב" .מחשבה
אותיות בשמחה .על כך אומר הרב "ושם מתמתקים ,יתפרדו
כל פועלי האוון ועולם המחשבה ,הוא נקרא עולם השמחה ,וזה
שאמר ישעיהו 'בשמחה תצאו' בשמחה יוצאים מכל הצרות .כי
הכל בא מעולם המחשבה כשאינו מתעצב ,וכשמעורר עליו עולם
השמחה ממשיך שמחה עליו ועל כל העולם ויתפרדו מעליו כל
פועלי האוון ומוחלין לו כל עוונותיו בשכר זה .וזה שכתוב 'ואנוכי

אשמח בה' יתמו חטאים' ,כשאני מדבק עצמי לעולם המחשבה
והשמחה באמת ,ושם הוא עולם התשובה ,אז 'יתמו חטאים מן
הארץ' ,כי נמחלין לאדם כל החטאים וממילא רשעים עוד אינם".
הדברים מבהילים ,אם אדם עצוב הוא יישאר במצב הזה לנצח,
אבל אם הוא שמח ,מעלה את הבעיה לעולם השמחה ,לעולם
המחשבה ,אז הוא מוריד שמחה לעולם והחטאים שלו נמחלין
 'יתמו חטאים' ,ובכך מתמתקים הדינים!לכן היה אומר רבי זושא" ,אם אדם עושה אנחה לפרנסה ,באנחה
הראשונה הפרנסה מתרחקת ממנו ארבע אמות .וכל שמתאנח
יותר מתרחקת ממנו עוד יותר" ,וכותב על כך רבי יונתן אייבשיץ,
"באמת כל תוקף התורה הוא כלל אחד ,שיעשה האדם בשמחה".
כל דבר שאדם עושה שיעשה בשמחה ,זה תוקף כל התורה .יצר
הרע הוא שמנסה להכניס לאדם כל מיני מחשבות ,כדי שלא יעשה
בשמחה ,כדי שישרה בעצבות ודאגות ,כי כשאין שמחה הכל
מנוטרל .ממשיך הרב "וכאשר יעשה האדם עבודת ה' ויהיה בעיניו
כמשוש להון רב ,זה כלל כל תורת האדם השלם" ,זו השלמות.
אומר רבינו האר"י הקדוש (שער המצוות ,דף ב') "וכפי גודל
שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי כך יזכה לקבל אור עליון" -
כמה שאדם באמת נינוח ורגוע בפנים כך יזכה לקבל אור עליון.
אבל אם אדם חרד מה יהיה ואיך יהיה ,הוא סוגר לעצמו את
צינור השפע ,וממשיך האר"י "ואם יתמיד בזה אין לי ספק
שתשרה עליו רוח הקודש".
גם בשעת התפילה ,אדם הבוכה בתפילתו – אם בוכה ממרירות
הוא מתרחק מהשם .לכן כותב רבינו נחמן מברסלב בליקוטי
מוהר"ן (תורה ע"א) "עיקר מעלת הבכייה הוא כשהיא מחמת
שמחה וחדוה ,ואפילו חרטה טוב המאוד שתהיה מחמת שמחה".
לכן בכיה ר"ת (תהילים פ"ט) '"בשמך יגילון כל היום" .כל התפילה
צריכה להיות בשמחה ,וכיצד יבכה ויתחרט על מעשיו בשמחה?
בפשטות ,יתמלא ברגשי תודה להשם שהוא עדיין קשור אליו ,וזוכה
להתוודות ולכפר על חטאיו ומתפלל אליו .כך גם את החרטה על
מעשיו ומצבו יזכה האדם לעשות מתוך שמחה ורגשי תודה להשם
על המתנות הנפלאות של תפילה ותשובה שברא השם בעולם.
לכן אומר הבעל שם טוב "התפילה שהיא בשמחה גדולה יותר
מתפילה שהיא בעצבות" ,רבי אלימלך מליז'ענסק הוסיף חידוש
נורא ואמר "וידע האדם ,אם נענה בתפילתו או לא ,אם בא לו
שמחה אחרי התפילה" .השם יזכנו לבטחון בו יתברך ושמחה
תמידית בהשגחתו.
שבת שלום ,אייל עמרמי
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רצון יראיו יעשה
אפרת לוי השתדלה מאוד להקפיד על שמירת הלשון .הלשון והאוזן .זה
לא היה קל ,אבל היא עמדה בניסיון באומץ .כאשר התארסה אפרת ,היא
הייתה במצוקה .למשפחה שלה לא הייתה פרוטה ,וכנ"ל לצד השני .איך
יערכו חתונה? מה עם דירה ,קצת ריהוט ומכשור חשמלי מינימלי?
ואז חשבה אפרת על הדודה נחמה מטבריה .הדודה שלה שאמרה לה יותר
מפעם אחת שהיא תהיה מוכנה לעזור לה ,כשתזדקק .לכן החליטה
לנסוע לטבריה .אולי תעשה הדודה למענה .היא עלתה על מונית
לטבריה והתיישבה ליד אישה בלתי מוכרת .במונית ישבו גם
כמה נערים שלא חדלו לצחוק ולספר רכילות וגם לשון הרע
על אנשים שאפרת לא הכירה ,אבל הדיבורים האלו צרמו
לה מאוד והיא אטמה את אוזניה בידיה.
זה שימח מאוד את הנערים ,שצחקו ולגלגלו עליה ,והיא
הרגישה שאינה יכולה להמשיך בנסיעה" .אני רוצה לרדת",
אמרה לנהג" .תעצור כאן" .הנהג השתומם ואמר" ,מה?
באמצע הדרך? זה ממש מסוכן .אני לא יכול להוריד אותך
כאן .יש פה ישוב ערבי קרוב!" הפטיר בטון מודאג" .בבקשה תורידו
אותי" ,התעקשה אפרת" .אל תרדי כאן" ,ביקשה ממנה הנוסעת שישבה
לידה" .מסוכן כאן מאוד" .אבל אפרת לא ויתרה .בצומת מגידו היא ירדה,
והמונית המשיכה בדרך לטבריה.

בסייעתא דשמיא הצליחה אפרת להגיע ,מאוחר יותר ,לטבריה .מונית אספה
אותה .היה שם בדיוק מקום אחד מיותר .לא מיותר בעצם...
כשהגיעה לטבריה פגשה פתאום את הנוסעת שלידה ישבה במונית
הראשונה" .את הבחורה שנסעה איתנו וירדה ,נכון?" היא שאלה
אותה .אפרת הנהנה" .איך הגעת לפה כל כך מהר? דאגנו לך
מאוד" שאלה" .ה' עזר לי" ,ענתה אפרת" .מה את מחפשת
בטבריה?" המשיכה לשאול" .אני נוסעת לדודתי" .ואפרת
סיפרה את סיפור האירוסין והנישואין שבאופק .האישה
התרגשה מאוד.
"עכשיו אני מבינה מה את עושה לידי" ,אמרה" .היום הוא
יום מיוחד במשפחה שלנו .זה יום בו ניצלנו בנס ,ולכן החלטנו
שכל שנה נאמץ כלה אחת מחוסרת אמצעים .כל בן משפחה
משתתף בחלק מהסכום .והשנה את היא הכלה שנחתן .תהיה לך
חתונה יפה ,נשיג לך דירה להשכרה ,ריהוט ,ביגוד ,כל מה שכלה צריכה,
כולל שכר דירה לשלושה חודשים" .רצון יראיו יעשה.
(הדברות)
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אוטם אוזנו מזעקת דל
גדולתו העצומה בתורה של מרנא הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל בלתי
ניתנת לתיאור' .עבודת השם' האישית שלו ועמידתו האיתנה על כל קוצו
של הלכה בדקדוק רב הן לשם ולתהילה .אך לא פחות מכך היה רבי חיים
ענק שבענקים במידות ומעשים טובים .הוא הפקיר את כל ישותו למען
הכלל ,וצרכיו האישיים כלא היו אל מול צרכיהם של נזקקים ונדכאים.
אחד מנכדיו אמר פעם במליצה" :אצל סבא לא היה
שום דבר 'לכם' ,מלבד המצוות שיש בהם דין
'לכם' כ'-ארבעת המינים' ,ואולי גם מצה"...
ביתו היה כ'רשות הרבים' ,אפילו 'לוח
מודעות' היה בו ,שם כל החפץ היה תולה
כל מודעה שתעלה על רוחו ,החל מ'השבת
אבידה' ועד מודעה מסחרית .ביתו היה
מופקר לכל חסרי הבית .לבניו לא הייתה
מיטה קבועה ,ופעמים רבות כל המיטות

היו תפוסות ע"י עניים והבנים ישנו בשמחה על ספסל.
פעם אירע שבנו הצעיר מרן הגרי"ז זצוק"ל נשכב על מיטה לנוח בצהרים,
וכעבור כמה דקות העיר אותו אחד העניים וטען שהמיטה הזו שלו ...למותר
לציין שהגרי"ז קם בלא אומר ודברים .מספרים שפעם שאל אחד האורחים
את רבי חיים" :היודע אתה כמה ימים אפשר להישאר כאן?"" ,אינני יודע",
השיב לו רבי חיים מבלי שאותו אורח יודע שמדובר בבעל הבית" ,אני כבר
נמצא כאן כמה שנים ומעולם לא אמרו לי מילה"...
כאשר ראו פרנסי העיר 'בריסק' כי העוברים והשבים בביתו של רבי חיים
טורדים את מנוחתו ,ואין לו אף רגע אחד בכל היממה ללימודיו וענייניו,
החליטו – מבלי שנועצו עמו – להעמיד שומר בפתח הבית שישמור שיהיו
כמה שעות שקטות ,ויכוון את הפונים לשעות מסודרות.
והנה מבחין רבי חיים שהבית שקט ,ממש לא היה אופייני לביתו שעד היום
היה מרכז גועש ורועש לעני ונצרך ולכל דורש ומבקש .וכשיצא החוצה
לבדוק האם אירע דבר־מה בעיר ,הוא פגש את השומר מסתובב מחוץ
לביתו כשעל פניו ארשת של 'בעל הבית'.
"מה אתה רוצה"? ,שאל אותו רבי חיים .היהודי נבהל קמעה ,להפתעה
כזו הוא לא ציפה ,ובקול נרעד הסביר לרבי חיים שהגבאים ביקשו ממנו
לעשות קצת 'סדר' ,לשמור על בריאותו ולאפשר לו לנוח בחלק משעות
היום .כאשר שמע זאת רבי חיים זעק בקול גדול :מה !?...הגבאים של
בריסק רוצים לעשות ממני 'אוטם אזנו מזעקת דל?!?

שלום אני אימרי פורמן
תלמיד כיתה ג׳
אני מתגעגע מאוד ללימודים בת״ת ומחכה ליום ולרגע שבו אמא
תאמר לי שמחר חוזרים לת״ת ללמוד.
בע״ה גם רגע זה יגיע בקרוב.
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טובת האב על הבן (עבודת האלוקים ,פתיחה)
לימדנו רבינו בחיי ,שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו לא מבקש יותר מהמימדים
שאתה נותן לחבר שלך .כמו שאתה נכנע לזולתך כאשר הוא הטיב לך ,לפי
גודל ההטבה כך אתה נכנע אליו ,כך צריך להיות כנוע מול השם שמיטיב
עמנו בכל רגע.
מה הפירוש "נכנע אליו"? כניעה פרושה להכניס אהבה בלבך אליו .כמו
שאדם שמוכן לעשות רצונו של חבירו בלבב שלם ,מוכן לשמח אותו בכל
עת שירצה לפי גודל ההטבה שגמל לו.
כך מבקש הקדוש ברוך הוא ,שאת אותם המימדים האדם יחפוץ להכיר
טובה לקדוש ברוך הוא יתברך שמו .תראה מה הקדוש ברוך הוא עשה
לך ,ומה החברים שלך עושים לך.
ישנם חמישה אופנים ,למה בני אדם מטיבים האחד עם השני.
האחד זה טובת האב על הבן .אבא מיטיב לבן שלו ,משתדל בשבילו ,מוכן
להקריב את עצמו בשביל בנו .מסופר על המהרש"א עליו השלום רבי
שמואל איידל"ש שהיה ענק בתורה ,ובמשך כל חייו היה נסתר .אף אחד
לא ידע מיהו .היו שחשבו שהוא המשוגע של העיר ,משום שהיו שערותיו
ארוכות ,והיה יושב בבית מדרש ולומד כל היום .בשעה שהיה לומד בבית
המדרש ,היה קושר את שערותיו בעמודים של בית המדרש כך שהיה נרדם
השערות היו מושכות אותו והוא היה מתעורר וממשיך ללמוד.
פעם אחת נכנס השמש של בית הכנסת שבא לסגור את בית הכנסת .באותה
עת הגיע אדם אחד לבוש בגדי פאר ושאל :איפה יושב פה רבי שמואל
איידל"ש? ומי אתה? שואל השמש – האם אתה מלך?
אמר לו :אני שאול המלך ,תכף יבוא דוד המלך עם אליהו הנביא וצריך
שרבי שמואל יחליט מה יהיה איתי שרדפתי את דוד המלך .בשמים אמרו
שרק הוא יכול להחליט .עוד הם מדברים ,עולה אש ומתוכה יוצאים דוד
המלך ואליהו הנביא .כאשר ראו את השמש עומד נדהם בבית המדרש,

אמרו לו :דע לך שביום שתספר את מה שראו עיניך  -באותו יום תמות!
הלך השמש לרבני העירה ואמר :אני כותב צואה .יש לי סיפור מדהים
לספר לכם ,אולם כאשר אספר אותו – אני עומד למות .סיפר השמש את
הדברים לרבני העיר ובאותו יום נפטר לבית עולמו.
מסופר על הוריו של המהרש"א שלא זכו לילדים ,ובאותה עת לא היה
בית הכנסת בעיירה אוסטרה ,אבא שלו ,רבי יהודה לוי ,אמר אני נותן את
הכסף של אבן הפינה של בית הכנסת ,אני אבנה את בית הכנסת ,אמר לו
הרב מה אתה רוצה בתמורה? הוא אמר אין לי ילדים אני רוצה ילד .אמר
לו הרב :תן לי זמן שלושה ימים בהם אני רוצה לעשות תעניות ולבדוק
בשמים מה ניתן לעשות.
אחרי שלושה ימים בהם הרב התענה והתפלל בפרישות חזר ואמר :בשמים
מסכימים לתת לך ילד שיאיר את העולם בתורתו ,אבל שלשה דברים אתה
תצטרך לוותר ולעבר בשל כך :דבר ראשון ,אתה תיפול מכל הנכסים שלך
ותהיה עני מרוד .דבר שני ,בשעה שאשתך תתעבר ,אתה תמות .והדבר
השלישי :בשעה שהילד יוולד ,האמא תמות .האם אתה מוכן לשלושת
התנאים הללו?
אמר לו רבי יהודה אני מוכן ,אבל אני צריך לשאול את אשתי .הלך לשאול
אותה אם היא מוכנה ,וגם היא אמרה שהיא מסכימה לכל התנאים .מה
לנו חיים ונכסים  -בלי ילד.
וכך היה .רבי יהודה תרם את בית הכנסת ואת בית המדרש באוסטריה,
וכעבר זמן לא רב נפל מנכסיו ונהיה עני מרוד .כעבר עוד זמן מה התעברה
אשתו ומיד אחר כך מת רבי יהודה .כשנולד הילד מתה אמו בעת הלידה
והוא נשאר יתום מקטנות .אולם עוד בטרם מותה ביקשה האם ממשפחת
ידידים שיאמצו את היתום הקטן ויגדלוהו כבנם.
והרי לנו כפשוטו ,אדם בר דעת מוכן למות בשביל הילדים שלו שיחיו.
תבינו מי היה המהרש"א .בשביל להביא
ילד כזה לעולם כל אדם מוכן למות.
עלינו לכל הפחות להיות מוכנים לחיות
בשביל הקב"ה ,לנצל את חיינו להכרת
הטוב על כל הטוב אשר גמלנו

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א
"חובת הלבבות"
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הקשר שבין מד הלחץ ומצב הרוח למעיים
מחקרים מראים כי קיים קשר ישיר בין מצב הרוח שלנו
והלחץ בו אנו נמצאים לבין בריאות המעיים שלנו,
מצוקה או חרדה יכולות לגרום למערכת החיסונית
לשלוח אותות לפירוק רירית המעיים .מעי לא מאוזן
או פגוע ,יכול לגרום לתגובת לחץ כרונית ,ותגובת לחץ
עלולה לגרור בחזרה את המעי למצב לא תקין.
מעגל הקסמים (או יותר נכון האימים) יכול לעצור עם
מרכיבים עשירים פרוביוטיים שיעזרו להוריד את רמת הלחץ
בתהליך.
חלבונים רזים העשירים באומגה  - 3דוגמא עיקרית היא סלמון ,המכיל
שפע של חומצות שומן מסוג אומגה  .3הן הוכחו כמשפרות את מצב
הרוח .גם חלבונים רזים אחרים כמו עוף ,הם נהדרים :חומצות האמינו

שהם מכילים יכולות לעזור למצב הרוח.
פירות ופירות יער  -סיבים תזונתיים הם המניע המסיבי של חיידקים
טובים במעיים ומרבית האנשים צורכים מעט מדי מהם .כמו כן ,הוכח
כי כמה פירות יער (כמו אוכמניות) מפחיתים את הקורטיזול ,הורמון
לחץ שיכול להשפיע לרעה על מצב הרוח.
ביצים ,אגוזים והודו  -כל המרכיבים הללו מכילים כמות גבוהה
של טריפטופן ,החיוני ליצירת סרוטונין :גורם מפתח למצב
רוח טוב.
שוקולד מריר (ולא חלב)  -שוקולד מכיל פוליפנולים,
שהם נוגדי חמצון נהדרים שהוכחו כמשפרים את
תפקוד המוח ואת מצב הרוח.
מזון שמבוסס על צמחים  -הפחיתו את הסוכר והשומן
ואכלו מגוון מאכלים המבוססים על צמחים ברובם
ותהיו במצב מעולה .גוונו גם את הפירות והירקות שאתם
אוכלים ,מכיוון שכל אחד מהם מכיל מיני חיידקים מועילים
ייחודיים משלו.
ולסיום והכי חשוב שמחה ובטחון – אדם הנמצא בשמחה ובטחון
(בקב"ה כמובן) ואינו נכנס ללחצים ודאגות אלא משליך על השם את
יהבו ,זוכה להשגחה מהשם ,וכל אלו תורמים לעצירת תגובות הלחץ
של הגוף .רופא כל בשר ומפליא לעשות.
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גלגוליה של שקית התפילין  /הרב חיים זאיד הי"ו
מספר הרב חיים זאיד :הזמנתי תפילין לבני בר־המצוה במכון בבני ברק.
כשהתפילין היו מוכנות באתי לקחת אותן ,אבל כיון שהייתי צריך למסור
באותו ערב דרשה בשכונת רמות בירושלים לא הספקתי לחזור לביתי עם
התפילין ,אלא לקחתי את האוצר הזה בידי ועליתי לירושלים.
הדרשה היתה אמורה להתחיל בשעה  10בלילה ,ומכיון שהגעתי למקום
כשעה לפני הזמן נכנסתי ללמוד באחד מבתי המדרש באזור הקרוי 'אהל
יעקב' .חמש דקות לפני השעה  10הצצתי בשעוני ,ורק אז הבחנתי שהשעה
כבר מאוחרת .קמתי מיד מהמקום ,החזרתי את הגמרא לארון הספרים,
ויצאתי מבית המדרש בדרכי למקום בו אמסור את הדרשה.
מרוב חיפזון שכחתי את התפילין היקרות שהזמנתי לבני ...הבעיה הייתה
שגם מי שהיה מוצא את התפילין על השולחן והיה רוצה להשיבן לבעליהן
לא הייתה לו אפשרות לעשות זאת ,מהסיבה הפשוטה שעל התפילין עדיין
לא היה רקום השם ולא הכתובת של בעליהן.
בעיה נוספת הייתה שאני עצמי לא זכרתי כלל שהשארתי את התפילין
בבית הכנסת ,ומיד לאחר הדרשה ,שהסתיימה ב־ 11בילה ,עליתי על קו
 422בדרכי לבני ברק .בעלותי לאוטובוס הרגשתי עייפות רבה ,כיון שגם
בלילה הקודם מסרתי דרשה בצפת אל תוך השעות הקטנות של הלילה
ועדיין לא הספקתי לנוח .חיפשתי אפוא כיסא פנוי שאוכל לשבת עליו
ולהירדם במהלך הנסיעה ,וכזה היה רק אחד ויחיד.
התקרבתי אל הכיסא וראיתי שהאדם שישב בכסא הצמוד – שלא היה
שומר מצוות – הניח את החפצים שלו על הכיסא השני .ביקשתי ממנו
באדיבות להרים את החפצים כדי שאוכל לנוח ,אבל זה החל לפתע לצעוק
ולהרים את קולו ,ואמר כמו ילד קטן 'אני תפסתי את הכיסא הזה' ,ולא
הסכים לפנותו.
"מה עושים במקרה כזה?" ,שאל הגר"ח זאיד את מאות הילדים בבית
הכנסת המרכזי ברמת אלחנן בעודו מספר להם את הסיפור" ,יש שתי
אפשרויות :האחת ,לפתוח במריבה ולצעוק על האיש ולומר לו שיפנה
מיד את הכיסא ,אחרת המשטרה תצטרך להתערב בעניין .והאפשרות
השנייה היא – לשתוק! להיות מהנעלבים ואינם עולבים!" ,וכך חינך
אותנו המשגיח מרן רבי מאיר חדש זצ"ל בהיותנו בישיבת חברון' .לאורך
כל החיים ,אמר המשגיח ,צריכים ללמוד יפה־יפה את אומנות השתיקה.
שאין לך דבר טוב הימנה'.
החלטתי אפוא לשתוק ולא לריב עם האדם הזה ,למרות שכל האנשים
שהיו עדים לוויכוח אמרו לי 'למה אתה שותק לו' .למזלי הטוב ,ירד אחד
הנוסעים באמצע הדרך ,ואני כבר התכוננתי לשבת על כיסאו .והנה ,בתחנה
זו עלה נוסע נוסף ,ולפני שהצלחתי להתיישב הניח הוא את חבילותיו על
הכיסא; וכאשר ניסיתי לומר לו שאני כבר 'נוסע ותיק' באוטובוס ,והנני
עייף מאוד ,החל גם הוא לצעוק...
גם במקרה זה בחרתי בפלך השתיקה ,למרות שנוסעים רבים שראו בעוולה
הנעשית לי האיצו בי לא לשתוק .בלית ברירה ,משראיתי שאין לי מקום
לשבת ,ומרוב עייפות הרגשתי שעוד רגע אני מתמוטט ,הלכתי להתיישב
על ה ...מדרגות ,בדלת האמצעית של האוטובוס.
בין כך ובן כך עלה לפתע לאוטובוס מבקר־כרטיסים הבודק אם כל
הנוסעים שילמו על הכרטיס .והנה ,כשהגיע אל
האדם הראשון שתפס שני מושבים ולא רצה
לאפשר לי לשבת ,התברר שהאיש לא רק
שלא שילם על שני מושבים אלא בכלל
לא שילם.
המבקר כבר עמד להורידו מן האוטובוס,
אבל אני החלטתי לעשות מעשה וניגשתי
אל הנהג ושילמתי עבור האיש ההוא,
והצגתי בפני המבקר את הכרטיס .כל
הנוסעים הסתכלו עליי כעל אדם לא נורמלי...

'לא די שלא נתן לך לשבת ,אלא אתה עוד משלם עליו?!' .גם הפעם לא
התחשבתי בדבריהם ושילמתי הכל ,עד שהמבקר עזבו לנפשו .ואני חזרתי
לשבת על המדרגות.
מדרגות אלו הינן בגובה של הרצפה ,ולפתע הבחנתי במכשיר נגן המונח
על הרצפה ומן הסתם אבד למאן דהוא .הרמתי את הנגן ועברתי בין
הנוסעים ושאלתי האם הוא שייך לאחד מהם ,אבל התשובות היו שליליות.
כיון שכך החלטתי להאזין לדברים המוקלטים בנגן ,ואולי על־ידי כך אגיע
אל בעליו .אני פותח את הנגן ומתפלא לשמוע את עצמי ...הרב חיים
זאיד דורש שם .הייתה זו אחת הדרשות שהשמעתי ,ימים ספורים לפני
כן ,בשכונת רמות .כיון שזיהיתי את אותה השיחה ,וידעתי את שמו של
המארגן התקשרתי אליו כדי שיברר בין משתתפי הדרשה ההיא על עניין
הנגן .ואכן ,בתוך דקות הוא חזר אליי ובישר שאיתר את שם בעליו של הנגן.
לאחר מכן אמר לי המארגן שהתעוררה לו שאלה בהלכה ,וביקש בסיום
השיחה להציגה בפניי .הוא מספר שלפני שעה־שעתיים עבר בבית הכנסת
'אהל יעקב' ומצא ...שקית תפילין שלא היה עליה שם וכתובת והחליט
למסור את האבידה לגמ"ח אבידות ,בתקווה שגם בעל התפילין יפנה לשם,
ואז תושב לו האבידה.
אבל בעודו מציג בפניי את השאלה ההלכתית ,לבי ניתר בקרבי ,בזוכרי
לפתע שאני עצמי שכחתי את התפילין של בני באותו בית־כנסת ולא היה
עליהן שם וכתובת ...והנה המארגן ממשיך בשאלתו ,ואמר שהתעוררה
לו שאלה הלכתית האם היה מחויב למסור את התפילין דווקא לאותו
גמ"ח או שיכול היה להשאירן אצלו ולהמתין עד שמישהו יתקשר אליו.
"אני" ,מספר הגר"ח זאיד לילדים" ,כמעט שצרחתי לו לתוך השפופרת
שהתפילין הן שלי ,ואני הוא זה ששכחתי אותן בבית הכנסת" .והנה לפנינו",
סיים הרב זאיד" ,סיפור מופלא הממחיש בצורה יוצאת־דופן עד כמה כדאי
לשתוק ולהבליג ,ולהיות מהנעלבים ואינם עולבים .שכן ,רק מפני שלא
פתחתי במריבה עם האנשים הנ"ל שתפסו את הכסאות של האוטובוס,
הוצרכתי לשבת על המדרגות ,לגלות את הנגן ,לזכות בהשבת אבידה,
ולשוחח עם המארגן ,שסיפר לי בסופו־של־דבר על מציאת התפילין!"

לֹומר ,וַ ֲהֹלא ְּב ַמ ֲא ָמר
ּומה ַּתלְ מּוד ַ
ַּב ֲע ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמרֹות נִ ְב ָרא ָהעֹולָ םַ .
ֶא ָחד יָ כֹול לְ ִה ָּב ְראֹות? ֶאּלָ א לְ ִה ָּפ ַרע ִמן ָה ְר ָׁש ִעים ֶׁש ְּמ ַא ְּב ִדין ֶאת ָהעֹולָ ם
ֶׁשּנִ ְב ָרא ַּב ֲע ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמרֹות( ...פרק ה ,משנה א)
כתב רבנו עובדיה מברטנורא על אמרה זו ,שהרשעים מאבדים
את העולם ממש ,מפני שעל ידי מעשיהם הרעים ,מכריעים את
כל העולם כלו לכף חובה ,ונמצא העולם אובד בגללם .ומאידך,
הצדיקים מקימים את העולם ,ומכריעים אותו לכף זכות על ידי
מעשיהם הטובים ,ונמצא שהעולם מתקיים בשבילם ,וכמו שאומר
שלמה המלך במשלי ,שהצדיק הוא היסוד של העולם.
מכאן ילמד האדם ,כמה אחריות צריך להיות לו על מעשיו ,שמעשיו
אינם פרטיים כלל ,אלא הם שייכים לכל כלל ישראל ,וכל מעשה
טוב משפיע עליו ועל כל העולם ,וחס ושלום מעשה רע גורם להפך.
מספר שכאשר הגיעה שמועה על עיירה רחוקה שבה מחללים
שבת ,בא הגאון רבי ישראל מסלנט זצ"ל לכולל שלו בקובנא ,אשר
שם למדו גדולי ישראל ,כרבי יצחק בלאזר ,רבי נפתלי אמסטרדם,
רבי אברהם שינקר ,ורבי יוסף יוזיל מנובהרדוק ועוד .נתן דפיקה
על השלחן ,והחל לדרוש דרשה ארוכה חוצבת להבות אש ,בעניין
שמירת שבת וחילולה.
לאחר שסיים את דרשתו ,ניגשו אליו תלמידיו ושאלוהו :ילמדנו רבינו,
מפני מה כבודו דרש דרשה זו? ענה ואמר :הרי שמענו שבעיירה
רחוקה זו וזו חיללו את השבת...
שאלו אותו :רבנו ,אם כן מה זה נוגע לנו? ענה להם הרב :בוודאי זה
נוגע לכולנו ,אם כולנו היינו חזקים יותר בשמירת השבת ,היהודים
שם לא היו מחללים אותה .דעו לכם ,שבכם תלויה כל היהדות ,אם
מישהו בפריז משתמד ,הרי זה בגלל שכאן נחלשה מעט שמירת
היהדות .לכל יהודי יש השפעה על כל היהודים בעולם הן לטוב
והן למוטב.
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רבי אריה לוין זצ"ל
אחד ממאות התלמידים שגדלו בת"ת 'עץ חיים' על ברכיו של הגה"צ
רבי אריה לוין זצ"ל ,היה הרב אברהם בהר"ן ,מי שנודע ברבות הימים
כמחנך דגול .את התמסרותו לחינוך ואת גישתו המקורית לילדים הוא
תלה במעשה אחד שאירע עמו בילדותו ,בו התגלו חכמתו וטוב לבו של
רבי אריה במלוא יפעתם .וכך היה המעשה ,כפי ששמעו מפיו נכדו הקרוב
רבי בנימין לוין שליט"א:
הילד אברהם התייתם מאביו בעודו לומד בת"ת 'עץ חיים' ,ואת ארוחות
הצהרים היה סועד במסעדה שבת"ת .בכל ראש חודש נהגו במסעדה לחלק
לתלמידים פודינג שוקולד – מעדן שבתנאי אותם ימים נחשב לדבר נדיר,
ובפרט עבור ילד שבא מבית חסר אמצעים.
בפעם הראשונה בה קיבל אברהם פודינג הוא יצא מכליו מרוב הנאה.
לאחר שסיים את מנתו עד הטיפה האחרונה עלה בו חשק עז לאכול מנה
נוספת ...יצרו גבר עליו והוא נעמד שוב בתור כדי לקבל מנה שנייה .אך
שוד ושבר; האחראי על החלוקה זכר שילד זה כבר היה כאן ,ובמקום לקבל
מנה מהמעדן הנכסף קיבל אברהם סטירה חזקה ומצלצלת על פניו...
מתוך כעס ,אכזבה ועלבון צורב ,בעט אברהם הקטן בתסכול ברגל השולחן
שלפניו .אך הוא לא תיאר לעצמו את מה שיקרה בעקבות זאת :השולחן
הרעוע נטה על צדו ,הסיר הגדול שעמד עליו החליק ,וכל תכולתו נשפכה...

תפזורת
בין אדם
לחברו

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל
המילים הרשומות מטה .המילים יכולות להירשם בכל
כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.
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אהבת ישראל
שנאת ישראל
שנאת חינם
אהבת חינם
מוציא שם רע
הלבנת פנים
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הפודינג היקר התפשט על הרצפה בכתם גדול וכהה ,למראה עיניהם הכלות
של הילדים שעדיין עמדו בתור.
הילד המבוהל לא חשב פעמיים .הוא נשא את רגליו וברח מהמקום בריצה,
יצא את בנין הת"ת וטס לביתו כשלבו הולם בפראות .הוא הבין שעשה
מעשה חמור ביותר והתחרט בכל לבו על פחזותו ,אך את הנעשה אין
להשיב .בראשו קדחו דמיונות אימים על העונש החמור שהוא עתיד לקבל
למחרת ,ובלילה הוא התהפך בדאגה על יצועו ,כשהשינה ממנו והלאה.
לאחר ליל ביעותים שירך אברהם את רגליו אל הת"ת לאיטו .האם ילקוהו?
האם יזרקוהו מהת"ת? הוא כבר השלים עם הגורל הצפוי לו .אולם מה
שאירע לאחר מכן עלה על כל דמיון אפשרי .אך הגיע הילד אל הת"ת
הוא נקרא אל חדרו של המנהל ,רבי אריה לוין .אברהם גישש את דרכו
אל החדר בלב חרד וכבש את עיניו ברצפה.
רבי אריה נרכן אליו מעם השולחן" .האם נכון הוא ששפכת אתמול את סיר
הפודינג?" ,שאל רכות .הילד ,שלשונו היתה יבשה מאימה ,רק הנהן בראשו
כמודה באשמה" .האם תעשה זאת שוב?" ,אברהם טלטל את ראשו מצד
לצד בשלילה מוחלטת ,נושא עיניים גדולות אל המנהל .אלא מה ,בוודאי
שהוא לא יעשה שנית מעשה כה מטופש!
רבי אריה חייך אל הילד ,וחיוכו החם היה כקרן אור של תקווה לנשמתו
המבוהלת" .למה באמת עשית את זה?" ,שאל .אברהם השיב לאט ,בשקט
ובבושת פנים ,וסיפר עד כמה הוא אוהב פודינג שוקולד ,ואיך ניגש שוב אל
התור כדי לקבל פעמיים ,ואיך ניפצה הסטירה את תקוותו ובערה על לחיו...
חיוכו של רבי אריה התרחב .הוא התכופף אל הילד ולחש לו כממתיק סוד:
"אתה יודע ,גם אני אוהב מאד פודינג שוקולד ,"...ובזאת קם המנהל ממקומו,
ניגש אל הארון והוציא ממנו שתי מנות פודינג .למול עיניו המשתאות של
אברהם הוא הציבן על השולחן והזמינו בחיוך לשבת לאכול...
"מחווה זו" ,סיפר רבי אברהם בהר"ן עשרות שנים לאחר מכן" ,האירה את
כל חיי .באותם רגעים קסומים בחברתו של רבי אריה הבנתי מה גדול כוחו
של איש חינוך המבין לנפש הילד ,וחשבתי לעצמי שגם אני רוצה להיות
כמוהו .זו הסיבה שבגללה התחלתי לעסוק בחינוך!".
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כיבוד רבו ותלמיד חכם
			
ענוה וגאוה
לפני עיוור לא תתן מכ' (מכשול) והדרת פני זקן
הכנסת אורחים
		
גמילות חסדים (גמ"ח)
השבת אבידה
			
נשך וריבית
פדיון שבוים
		
היתר עיסקא
ביקור חולים
כיבוד הורים		
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חידת גפרורים
לפניכם שלושה ריבועים המורכבים מ 12-גפרורים:
כיצד אפשר להכפיל את מספר הריבועים מבלי להוסיף
גפרורים?
במילים אחרות ,עליכם
להרכיב מ 12-הגפרורים
שישה ריבועים מבלי
לשבור את הגפרורים,
מבלי לשים גפרור על
גפרור ומבלי להשאיר
"זנבות" של גפרורים?

תשובות לחידה משבוע שעבר:

1+5 = 18
2+10 = 36
3+15 = 54
? = 5+25
תשובה( 90 :הספרות משמאל כפול שלוש)
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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

( 19:05כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 04:35כ 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)
( 19:05כשעה קודם צאת השבת)
( 19:35בשקיעה)
( 20:06עם צאת השבת)
( 20:30עד זמן רבינו תם)

פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

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

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

( 04:55כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
19:15
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

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע :התלמיד היקר והחשוב אלעזר עמרמי ני"ו מכיתה ז'
ִיׁש ְב ֶּתם ַעל ָה ָא ֶרץ לָ ֶב ַטח" (כה ,יח)
"ו ַ
כל מה שקורה לנו הוא בהשגחה פרטית .יהודי צריך להאמין שהקב"ה הוא המשגיח ממרומים והכל מאיתו יתברך  .סגולה
נפלאה מרבינו חיים מוואלאז'ין" :ובאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא
יוכלו לשלוט בו ולא עשו שום רושם כלל ,שהאדם קובע בליבו לאמור ,הלא ה' הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך
שום כוח בעולם ,וכל העולמות כלל ,והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו ,ומבטל בליבו ביטול גמור ,אינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם,
ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא כן יספיק הוא יתברך בידו ,שממילא יתבטלו מעליו כח הכוחות והרצונות שבעולם ,שלא יוכלו
לפעול לו שום דבר כלל" (נפש החיים).
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בס“ד

”כִּ י ִה ְר ֵבּ ָית טוֹבוֹת ֵאלָ י,
סדָּ עלָ י”...
כִּ י ִהגְ ַדּלְ ָתּ ַח ְ
ביום שלישי הקרוב הבעל״ט כה׳ באייר בשעה  8:00בבוקר
נקבל פני התלמידים היקרים

׳תינוקות של בית רבן׳
במתחם קרית החינוך החדש רחוב שמחת כהן 23
תפילה והודאה לה‘ יתברך
תפילת נשמת כל חי מפי מורנו הרב שליט״א
ואישי ציבור שלוחא דרבנן
כיבוד קל יוגש במקום

ממתקים
הפעלות

הגעת התלמידים בהתאם להנחיות הצוות החינוכי

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

והרבה
שמחה

