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פרשת נשא גליון  ,411ו' סיון תש"פ
נעשה ונשמע
אדם יכול לקבל כתר .ר' נחמן אומר שע"י השתיקה שאדם שותק
כשמישהו מבזה אותו זוכה לתשובה ,שהיא הכתר .אנחנו מתפללים
כל הזמן שה' יחזיר אותנו בתשובה .איך חוזרים בתשובה? רבי
נחמן אומר (ליקוטי מוהר"ן תורה ו') שעיקר התשובה היא ע"י
שישמע בזיונו ידום וישתוק .על ידי הבזיון ה' מזמן לאדם תשובה
והיא הכתר.
דרך העולם היא ,שאדם חושב 'למה שאני אשתוק ,פלוני כל
הזמן עושה לי רע' ,אלא ,שכדאי לאדם לשתוק ולא לדבר ,מאחר
שבכך תלויה התשובה שלו ,על זה נאמר "עם ישראל הקדימו
נעשה לנשמע" ,קודם נעשה גם אם לא נבין ,אח"כ נראה כמה
טוב היה לעשות כעצות התורה.
אותו הדבר אומר ר' אלימלך מליז'ענסק ,אדם שיש לו בעיה
כלכלית ,שלא ישאל שום שאלה 'איך אני אשלם משכנתא ,ומהיכן
יהיה לי כסף' ,אם ישאל שאלות הוא סוגר את השפע שלו .על
כך נאמר בפסוק "וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית" (ויקרא
כ"ה) ,הרי 'אם לא נזרע ,לא נאסוף' ,אבל במילים אלו אדם
מקלקל את השפע.
כך מסביר רבי אלימלך וז"ל (נעם אלימלך ,שם)" :ונראה שהשם
יתברך ,כשברא את העולם השפיע מטובו צינורות מושכים שפע
לצרכי בני אדם ,ודרך השפע שלא להפסיק כלל אלא כשהאדם
נופל ממדרגתו ואין לו בטחון בבורא ברוך הוא ,המשגיח אמיתי הזן
ומפרנס בריות בלי הפסק כלל ,אז עושה האדם ההוא במחשבתו
ההיא פגם חלילה בעולמות עליונים ,ומתישין כח פמליא של
מעלה ר"ל ,ואז נפסק השפע חלילה ,וצריך השם יתברך לצוות
מחדש השפע שילך כמו מתחילת הבריאה ,וזה 'וכי תאמרו מה
נאכל בשנה השביעית' ,שהתורה מלמדת לאדם דרכי השם שיהיה
שלם בבטחונו על אלקיו ,ולא יאמר כלל מה יאכל".
אומר רבי אלימלך ,זה אולי נגד השכל ,אבל לא לתכנן ,אלא לסמוך
על ה' והכסף יגיע בדיוק ברגע הנכון ביותר והשפע יזרום .אבל
אם ישאל האדם 'מה נאכל ,ואיך נשלם?' ,הקב"ה צריך להפסיק
את השפע ,לכן מוסיף הרב" ,כאשר תאמרו כך ,אז תטריחו אותי,
וזהו וצויתי את ברכתי" ,שאומר השם 'אני צריך את הזכויות שלך
ואני צריך ללמד זכות עליך כדי לחדש עליך את השפע'.

בדיוק בזה נשתבחו ישראל ,ובזה קשר להם ה' כתרים על הראש,
שהפרי קודם לעלים .קודם נעשה ואח"כ נשמע .אם אדם לא
יעשה אף פעם לא יבין ,אדם שרוצה להבין ,צריך לדעת שאם
דעת תורה אמרה ,לא שואלים על זה שאלות כגון 'למה ,ואולי
הרב נגוע בדבר' .לא שואלים ,צריך לעשות ואח"כ יראה שזה
היה כדאי .אדם ירא שמים לא שואל שאלות' ,הרב אמר ,זהו,
נגמר' .לכן עבודת ה' שלנו היא תמיד להקדים 'נעשה לנשמע',
ובזה תלויה קבלת התורה ,נעשה בלי שאלות ,ואח"כ נראה שהיה
שווה .אדם שיעשה כך יראה איך כל החיים שלו ישתנו .זה נקרא
"למען תשכילו את כל אשר תעשו".
כתוב בחז"ל שארבעה תנאים נכנסו לפרדס – לסודות עמוקים
של התורה ,וכולם ניזוקו ,רק אחד נכנס בשלום ויצא בשלום ,שזה
רבי עקיבא שזכה לראות את כל מעשה מרכבה ולא התבלבלה
דעתו ,שאלו אותו חבריו במה זכית ,ואומר המדרש 'מעשיך
יקרבוך ,ומעשיך ירחקוך' ,לפי שהיה בעל מעשים יותר מהם.
כולם היו למדנים גדולים ,אבל ר' עקיבא היה עושה יותר ,מה
שכתוב לעשות היה עושה.
כך ה' שיבח את עם ישראל "כתפוח בעצי היער" ,מה התפוח
לא צריך את העלים ,לא צריך הגנה ,הוא לא צריך את הסדר
הטבעי ,התפוח יוצא לפני העלים" ,בצילו חמדתי וישבתי ופריו
מתוק לחיכי" ,אומר ר' צדוק ,שבראש השנה אנחנו אוכלים תפוח
בדבש ולמה ,התפוח זה מעשה בלי טעם ,גם כשלא מבין ,הדבש
יביא אח"כ את הטעם .כך אדם צריך קודם לעשות ,אח"כ כבר
יראה איזה טעם טוב יהיה מזה.
לכן אדם צריך תמיד לשמוע לעצות התורה גם אם לא מבין את
העניין שבזה .אדם לא צריך לחשב חישובים כלכליים 'איזה תשואה
זה נותן לי' ,לא לחשוב מה יהיה מחר' ,היום ב"ה יש לי פרנסה,
יש אוכל ,מה יהיה מחר זה הקב"ה דואג ואני לא צריך לדאוג,
אני לא אקח את הדאגות של ה' ,כי ה' לא יקח את הדאגות שלי'.
התורה שלנו היא לא תורת השכל ,היא תורת נס ,כך היה אצל
שרה אימנו ,איפה שנגמר השכל מתחילה האמונה ,אחרי ששרה
אמנו כבר התייאשה מלהביא ילדים ,לא היה לה בית וולד ,האמינה
לדברי המלאך והשם הביא את יצחק לעולם כדי להראות לכולנו,
שאנחנו לא חיים בטבע ,אנחנו חיים בנס ,לא סומכים על הנס,
אבל מאמינים בנס ,וזה הסוד של נעשה ונשמע ,והלואי ונזכה.
שבת שלום ומבורך ,וחג שבועות שמח
אייל עמרמי
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בזכות מילה אחת
את הסיפור הבא סיפר הרב אלבז שליט"א ויש בו כדי ללמד אותנו מה
כוחה של מילה אחת במקום הנכון ,מה גדול כוחה וערכה של מילה טובה,
פירגון ועידוד לאדם .וכמובן כשהקב"ה משגיח מלמעלה ,וכשהמילה פוגעת
במקום ,היא יכולה להצמיח את האדם ולגדל אותו למקום אחר לגמרי,
וכך סיפר הרב:
תלמיד חכם אחד סיפר לי שהזמין פעם לביתו חשמלאי ,לטפל בחוטים
שנשרפו ונקרעו .הוא עבד באדיבות ובעדינות מיוחדת ,ואחר כך סידר
את הכל ,והשאיר בית נקי ומצוחצח .כשסיים ,אמר
לו התלמיד חכם" :שמע ,כואב לי עליך!".
החשמלאי לא הבין" .מה קרה? עשיתי
משהו לא טוב?"
"עשית יותר מדי טוב ...חבל עליך! אתה
מתבזבז! חשמלאים יש הרבה ,אבל אם
תשקיע את השכל שלך בלימוד ,עם
המידות האציליות שלך ,אתה יכול להפוך
לתלמיד חכם!".

חלפו שבע שנים .אותו תלמיד חכם השתתף בחתונה .לפתע ניגש אליו
אדם לבוש בפראק ובהמבורג ,וברך אותו בחביבות ב"-שלום עליכם" .הוא
לחץ את ידו וברר בעדינות" :כבודו קרוב של המשפחה?".
"לא .אנחנו ידידים .אבי החתן לומד אצלי בכולל ,והזמין אותי לחתונה.
כבודו אינו זוכר אותי?" .זה היה החשמלאי ההוא" ...הכל שלך" – אמר
החשמלאי – "תפסתי את עצמי וגדלתי .הלכתי ללמוד ,עזבתי את כל העבודה
מאחורי .אמרתי לעצמי :אם אני יכול להיות תלמיד חכם ,אני חייב לעשות
זאת .פתחתי כולל ,כיום אני רב קהילה"...
ללמדנו מה כוחו של עידוד .לפעמים מילה אחת שנזרקת דרך אגב למישהו:
'השכל שלך בהיר מאד ...זה שכל של תלמוד .אם תלמד ,אתה יכול לצאת
משהו גדול – '...פותחת לפניו את הדרך.
אדם יכול לגדול – אבל הוא זקוק לבנזין ...והבנזין הוא קצת פרגון ,כמה מלים
טובות ומעודדות" ...איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק" (ישעיהו מא ,ו).
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דבש וחלב
תורתנו הקדושה נמשלה לחלב כמו שנאמר "דבש וחלב תחת לשונך" וטעמים
רבים נאמרו במנהג ישראל קדושים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות
אחת ההלכות שנאמרו בחלב ,הוא האיסור לאכול "חלב עכו"ם" ,חלב שלא
נכח ישראל בשעת חליבתו ,לפניכם סיפור מפעים על ראייתם הרחבה של
חז"ל שחששו לאיסור זה ,ועד כמה שייך איסור חלב עכו"ם גם בימנו אנו.
סיפר הגאון רבי יוסף צבי דינר ראב"ד לונדון :בצעירותי ,שהינו במשך
תקופה בכפר מרוחק מלונדון .מדי בוקר ,שני בני היו הולכים להשגיח על
חליבת הפרות ברפתו של אחד הכפריים המקומיים ,ולרכוש ממנו את
החלב אשר ראו את חליבתו.
אך הנה ,ביום מן הימים התעכבו הבנים ואיחרו את שעת
חליבת הפרות .מאחר ולא היו נוכחים בעת החליבה – החליטו
שלא לקחת אלא שני בקבוקים בלבד עבור התינוקות
שבבית  .כאשר חזרו הבהרתי כי איני מעוניין גם בשני
בקבוקים אלו ,על אף שמעיקר הדין ניתן להקל בחלב
עכו"ם עבור תינוקות ,שכן חששתי שאם יווכח הרפת
לראות כי אנו קונים אצלו גם כאשר אין השגחה ,הוא יסרב
מכאן ואילך לאפשר את ההשגחה בשעת החליבה ,ונמצא
שיצא שכרנו בהפסדנו! על כן שלחתי את שני בני להחזיר
את החלב לרפתן האנגלי.
אולם עד מהרה התברר שאין זה כה פשוט ...לא זו בלבד שהוא לא ניאות
להחזיר את כספם ,אלא אף התפרץ עליהם בצעקות רמות" :אתם לא
סומכים עלי?! הסתלקו מכאן!" כך גירש אותם ,תוך אזהרה לבל יתקרבו
עוד לחוותו.
כאשר שמעתי את סיפור המעשה ,מיהרתי לגשת אל הרפתן הגוי במטרה

לנסות לפייסו .אולם אם סברתי שאת פני ישא – הרי שטעותי התבררה לי
עד מהרה ...עוד בטרם הגעתי אל הרפת – הבחין בי הגוי ,ומיד החל צועק
ומגדף ,תוך שהוא מתרה בי לבל אתקרב אל הרפת ,לבל אראה את פני
סביבותיה .אולם אני לא אמרתי נואש ,בלשון רכה קראתי אליו והפצרתי
בו כי יאות לשמוע את דברי ,ולבסוף הוא נענה .הסברתי לו בנועם כי
חלילה אין משמעות הדבר שאיני סומך עליו ועל יושרו ,אולם מאחר שבימי
הביניים היו גויים שערבו חלב של בהמה לא כשרה בחלב פרות – הרבנים
שלנו תיקנו שתמיד יעמוד יהודי וישגיח בעת חליבת הפרות ויוודא שאין
מוסיפים מאומה לחלב הכשר.
הגוי הקשיב לדברי בסבלנות .לאחר שסיימתי – ניכר היה שהדברים הממו
אותו .בסבר פנים יפות הוא הזמין אותי להכנס אל משרדו .סגר את הדלת,
הגיף את החלונות ,בדק מסביב אם אין מי מצותת לשיחתנו ...פנה אלי
ואמר בשקט" :רבי ,ברצוני לגלות לך דבר מה ,בתנאי שלא תספר זאת
לאיש .דע לך ,הרבנים שלך חכמים יותר ממה שאתם חושבים...
הם יודעים מה שהם מדברים והם צודקים לחלוטין .מאחורי
הרפת שלי יש דיר חזירים מוסתר ,את חלבם אני מערבב
בחלב הפרות ,וזאת מסיבה פשוטה מאד .מועצת החלב
הבריטית בודקת את איכות החלב באמצעות מעקב אחרי
אחוזי השומן .אם אחוזי השומן נמצאים נמוכים ,הם
מסיקים שהחלב נמהל במים ופוסלים אותו לשיווק.
אכן בחלב של חזירים ישנם אחוזי שומן גבוהים בהרבה
מחלב פרה ,כך כאשר אני מערב את חלב החזירים בחלב
הפרות אני יכול למהול אותו בכמות משמעותית של מים
מבלי שהדבר יתגלה בבדיקת הרשויות ,והרווח שלי גדול מאד.
זה היה וידויו של הגוי .כמובן שמכאן ואילך הוא הסכים לאפשר לבני
להשגיח על חליבת החלב שרכשנו ממנו .אני למדתי ממעשה נורא זה –
עלינו לדעת כי ראייתם למרחוק של רבותינו הקדושים עולה על מה שאנו
יכולים להעלות בדעתנו .הנה נוכחתי לדעת כי הסיבה שמחמתה תיקנו
חז"ל שרירה וקיימת גם בימינו אנו!
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טובת האב על הבן
אומר רבנו בחיי שילמד כל אדם מטובת האב על הבן ,האב מוכן להיטיב
לבן שלו ,מוכן למות בשבילו .זה סוג טובה ראשונה ,וזה כמו הטובה שה'
מיטיב לכל אדם .וידוע שהוא מכון רק לתועלת עצמו .ולמה האב מטיב
לבן שלו? כי הוא אוהב אותו.
האם האדם אוהב את בנו או שהוא אוהב את עצמו? לכאורה אם האב
אוהב את בנו בכלל לא היה מביא אותו לעולם ,כי נוח לו לאדם שלא נברא
משנברא ,אז למה אדם מביא ילדים לעולם? מבאר רבנו בחיי שיש לאדם
רצון פנימי בלב להעניק ,אדם מחפש להעניק אהבה .אם לא יהיה לו ילד
לאהוב את מי יאהב? את המכונית? מכאן שאדם לא עושה זאת בשביל הילד.
אומר רבנו בחיי" ,טובת האב על בנו ,מן הידוע כי הוא מכוון רק לתועלת
עצמו בו" .לאדם יש כל כך רצון להעניק ,לתת ,הוא מוכן למות כדי שיהיה
לו שם וזכר בעולם ,אז הוא לא עושה את זה בשביל הילד הוא עושה את זה
בשביל עצמו ,הוא מרגיש חייב לרפא את הרגש שלו ,את המצפון שלו ,חייב
לממש את מה שיש בו .ובכל זאת חייבה אותנו התורה "בן יכבד אב"" ,עבד
אדוניו" ,למרות שהוא לא עושה את זה בשבילך ,הוא עושה את זה לעצמו.
אוי ואבוי לו לבן אם ילעג לאביו ,אם יבוז לו ,כמה התורה הקדושה הזהירה.
גם אם האבא לא עושה את זה בשביל הבן זה לא משנה ,הוא הביא לך
טובה ,עזר לך .כי הבן נתח מהאב עם עצם תקוותו בו ,כי האב מרגיש על
בנו יותר מגופו ,במאכלו ,במשתהו ,בכסותו ולדחות כל נזק מעליו ,להקל
בעיניו כל הטורח והיגיעה ועל מנוחתו ועם מה שעוד משפיעים האבות
מן הרחמים והחמלה על בניהם ועם כל זה חייבה טובה והשכל על הבן,
העבודה ,הכבוד והיראה ,כמו שאמר הכתוב "כבד את אביך ואת אמך"

וכתיב "אמו ואביו תיראו"" ,שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך".
ואם האב מוכרח בזה בדרך הטבע ,לא שהוא עושה מאמץ ,אלא זה מהלך
טבעי שה' טבע בו .התודה לא-ל והטובה לא-ל והוא שליח בלבד ,ואם
כך למי צריך להגיד תודה? להקדוש ברוך הוא ,ועם כל זה באה התורה
הקדושה ואומרת בשכל ,אתה צריך להודות לו ,תן לו כבוד מלכים.
על אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא יתעלה שמו לא עושה את זה
בשביל עצמו ,הרי כשהוא מיטיב אתך הוא לא מקבל מזה כלום ,אם כן,
כמו שאם אדם מבין בשכל להיכנע לאביו למרות שהוא עושה את זה
בשביל עצמו ,האם לא ייכנע לקדוש ברוך הוא? האם לא ייכנע לפני מי
שאמר והיה עולם?
כבוד אביו זה אחד מהדברים שהתורה אומרת לא לוותר עליהם .הגמרא
אומרת שאפילו אם הבן מבזה את אביו בלב ,לא מוציא בפה ,ארור אותו
הילד .פעמים רבות כאשר לאדם נולד ילד ,הוא פונה לאיזה רב גדול כדי
שישמש בברית המילה כסנדק .למה הוא מחפש כל כך רחוק? והרי אבא
שלו כל החיים רץ אחריו ,ומסר את נפשו בעבורו ביום ובלילה בחורף ובקיץ,
עם כל הכבוד לרב הזה ,תן לאביך את הכבוד המגיע לו .מה אתה יכול לתת
לאבא שלך? כסף? הדבר המינימלי שאתה יכול לתת לו זה קצת כבוד.
וכן אדם לחמיו ,שיתן לו כבוד .יושיב אותו לידו בבית הכנסת ,יקנה לו
עליה ,יכבד אותו .הוא גידל את אשתו במשך כל שנות ילדותה ונערותה,
הוא מסר את נפשו כדי לתת לה את החינוך הטוב ביותר שיש ,הוא דאג
לכל מחסורה.
אין שנוא לפני הקדוש ברוך הוא
יותר מאדם שמכחיש טובה .לזה
קוראת התורה 'נבל' ,כמו שכתוב:
"הלהשם תגמלו זאת עם נבל ולא
חכם".
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יתרונות החלב ומוצריו
צריכת חלב ומוצריו מעשירה את התפריט ומהווה חלק
חשוב בתזונה שלנו .החלב מכיל חלבון בעל ערך ביולוגי
גבוה ,סידן וויטמינים בקבוצה  .Bישנם מחקרים
שמייחסים לחלב ומוצריו את היכולת לאזן את לחץ
הדם ולהקל על ירידה במשקל.
אך לחלב ומוצריו יש גם חסרונות ,אחוז לא מבוטל של
האוכלוסייה סובל מאי סבילות ללקטוז  -סוכר החלב.
דבר המתבטא בגזים ,כאבי בטן ,שלשולים/עצירויות
וכדומה .תופעה זו מתפתחת עם הגיל עקב ירידה באנזים
המפרק את הלקטוז במעי.
רבים מאוד אוהבים את החלב ומוצריו עד כדי הגזמה משמעותית
בצריכתם ,וכך אוכלים כמויות גדולות מדי ועולים במשקל .לעתים

הורדת כמות דברי החלב מהתפריט מזרזת משמעותית ירידה במשקל.
אנשים שוכחים כי בתוך גביע גבינה לבנה ,אפילו רזה ,מסתתרות כ250-
קלוריות ,ועודף קלוריות תורם להשמנה ,לא משנה מאיפה הן מגיעות.
מוצרי חלב רבים עשירים בשומן :שמנות ,קצפות ,גבינות שמנות –
בנפרד או בתוך מוצרים שונים כמו עוגות ,בלינצ'ס ,פשטידות וכו'
 הדבר מלווה בהשמנה והמחלות הקשורות אליה .מוצרי חלברבים מכילים סוכר ,במיוחד אלה המיועדים לילדים – וגם
הסוכר משמין ומזיק.
חלב הוא חלק בלתי נפרד מארוחת הבוקר שהפכה
לשכיחה גם בישראל  -דגני בוקר בחלב .דגני בוקר,
במיוחד אלה שאהובים על ידי הילדים ,מכילים הרבה
מאוד סוכר גם כתוספת וגם במרכיבים (פירות יבשים,
דבש ,שוקולד וכו') .
יש יותר ויותר מחקרים שטוענים כי מוצרי חלב שונים,
במיוחד גבינות מכל הסוגים ,תורמים לעלייה בחומציות
של הדם ,מה שמוביל להוצאת סידן מן העצם כדי לסתור את
החומציות ,מה שיכול לקשור את צריכת הגבינות לאוסטיאופורוזיס.
כל אלו מובילים אותנו שוב למסקנה פשוטה אך ברורה :אכלו הכל
במידה ואם כבר אוכלים ,אז לפחות אוכל בריא יותר ומופחת שומן.
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פיקוח נפש
מאז היווסדה הייתה שכונת שערי-חסד בירושלים שכונה של תורה ויראת-
שמים .בתי-הכנסת שבה היו ועודם ספוגים תורה ותפילה ,שוקקי חיים
של קדושה בכל שעות היממה.
רבה של השכונה ,לפני כשישים שנה ,היה הגאון הרב יעקב-משה חרל"פ.
בימים ההם עבר היישוב הקטן בארץ-ישראל טלטלות רבות .המצב העולמי
הכללי ,השלטון הבריטי וגזרותיו ,השפל הכלכלי ,ועוד – כל אלה ערערו
את הקרקע מתחת רגליהם של בני ירושלים .במיוחד גדול היה החשש
לבני הדור הצעיר ,לבל יושפעו מן הרוח הזרה שנשבה מבחוץ.
אולם הרוח הייתה עזה ,והיא סחפה צעירים רבים אל מחוץ לעולמה של
תורה .רוח זו לא פסחה גם על שכונת שערי-חסד .בנו של אחד התושבים,
יהודי ירא-שמים ובן-תורה ,השליך את לבושו המסורתי וגזז את פאותיו.
לב ההורים נשבר ,אך לא היה לאל-ידם לעשות דבר.
היו מהשכנים שדרשו מההורים להרחיק את הבן הסורר מהבית ומהשכונה.
אך אלה ,בעצה אחת עם הרב חרל"פ ,החליטו להוסיף לקיים את הקשר עם
בנם ולנסות להשפיע עליו בדרכי נועם .הבן הוסיף אפוא לחיות בשכונה,
בהשילו מעליו את שאריות הסממנים שקשרו אותו למסורת ישראל .לאחר
זמן התנדב ל'הגנה' ובמרוצת הזמן נעשה מפקד בכיר בארגון.
שבת אחת נזדעזעה השכונה כולה :הצעיר נראה נוסע להנאתו ,במכונית,
ברחובות השכונה .מעולם לא העז איש לחלל כך שבת בפרהסיה ברחובות
השכונה .זה היה בבחינת פריצת קו אדום .רוב התושבים התייחסו למקרה
בצער כבוש ,אך היו בשכונה גם קנאים,
שהעניין העלה את חמתם .אלה הטיחו
חרפות וגידופים על ראש הצעיר
שחילל וביזה את כבוד השבת.
הצעיר לא התרשם מן החרפות
וגם לא מאיומים מפורשים יותר
שהופנו לעברו .להפך ,נראה היה
כי כל אלה רק הגבירו את רצונו
להתגרות בתושבים ולהפגין את
הבוז שהוא רוחש להם .קנאי
השכונה כבר הודיעו כי בשבת הבאה
לא יעבור המעשה בשתיקה.

עם התקרב השבת נעשתה האווירה בשכונה טעונה .הרי ברור לכל כי
השבת הקרובה עומדת להיות שבת של פורענות .לא הועילו כל תחנוני
ההורים על אוזני בנם .הוא היה נחוש בכוונתו לנסוע ברחובות השכונה
גם בשבת הקרובה.
בצר לו פנה האב שוב אל רב השכונה ,לבקש עצה .הרב חרל"פ הקשיב
בתשומת-לב לדברי האב ,והתעניין בעיסוקיו של הצעיר" .אמור לבנך כי
אני מבקש לראותו ולשוחח עמו בעניין חשוב" ,אמר לבסוף לאב .בהגיע
האב לביתו סיפר לבנו על הזמנת הרב .הבן סירב ללכת אל הרב" .יודע
אני מראש את שברצונו לומר לי .גם שמעתי היטב את איומי הקנאים.
אין לי עניין בהטפות מוסר ,כשם שאיני מתרגש מאיומיהם של חשוכים".
ביומיים הבאים הוסיף האב להתחנן לפני בנו ,ללכת אל הרב – אך ללא
הועיל .השבת התקרבה ,והבן עודו עומד בסירובו .נותרו עוד כמה שעות
עד השבת ,והמתח באוויר גואה .כשדמעות בעיניו ניסה האב ניסיון אחרון
לדבר על לב בנו" :אף אם לא תקבל את דברי הרב ,עשה-נא לי טובה ולך
אליו .איך אראה את פניו בעוד כמה שעות בבית-הכנסת כאשר אפילו
לשוחח עמו לא הסכמת?"
כמי שכפאו שד הסכים הבן לתחינת אביו" .אל תטפח ציפיות" ,הדגיש קודם
לכתו" ,אינני מתרגש מהרב ואיני מפחד מהאיומים!" .כשהגיע הצעיר לבית
הרב זה היה שעה קלה לפני שבת .הרב עדיין לא שב מהטבילה במקווה.
להפתעתו הרבה קידמה אותו הרבנית במאור-פנים ובחיוך .היא ביקשה
ממנו להמתין לרב ,ובינתיים פרסה לו מעוגת השבת הטרייה.
לאחר כמה דקות הופיע הרב .על פניו נסוכה הארת השבת הממשמשת,
וכולו אחוז הרהורי דבקות .בהבחינו בצעיר רץ אליו מיד ולחץ את ידו
בחמימות" .אני מתנצל על שהטרחתי אותך אליי בשעה דחוקה זו",
התנצל" ,סלח לי" .לאחר הפתיחה הלבבית ,אמר לו הרב" :שמעתי עליך
דברים גדולים .נודע לי כי אתה מפקד חשוב ב'הגנה' ועוסק בהצלת חיי
יהודים .יהיה חלקי עם מי שזכו להגן בגופם על עם ישראל .אין לשער
את גודל המצווה שבידך.
"אולם אני מבקש לספר לך ,כי יש כמה אנשים בשכונתנו שאינם מודעים
למעשיך החשובים .הם אינם יודעים כי אתה עוסק במצווה כה חשובה,
הדוחה גם את השבת .בשבת שעברה ,סיפרו לי ,נסעת במכוניתך בחוצות
השכונה .ומן-הסתם ,כשיהודי נוסע בשבת ,הרי זה משום פיקוח-נפש.
אם כך הדבר ,הנסיעה מותרת ואף מצווה .אולם מי שאינם יודעים זאת,
זוממים לפגוע בך ,ואגב כך להפריע למלאכת-הקודש שאתה עוסק בה.
"בקשתי אפוא ממך כי מחר ,אם תצטרך שוב לנסוע בדחיפות כדי להגן
על חיי יהודים ,אנא הקש על דלתי והודע לי .אני אכנס עמך למכונית,
ואסע עמך ברחובות השכונה .כך ידעו כולם שנסיעתך מותרת בשבת,
ולא יפגעו בך ובעבודתך:
נכנסו הדברים הרכים לליבו של הצעיר ,ומאותו יום לא נסע עוד בשבת
ברחובות שערי-חסד ,והשקט והשלווה חזרו לשרות בשכונה.

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע :התלמיד היקר והחשוב שאול אביחי ני"ו מכיתה א'

פרשת השבוע פרשת נשא היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה יש בה  176פסוקים
כנגדה גם פרק קי"ט בתהילים עם  176פסוקים וגם במסכת בבא בתרא בתלמוד
הבבלי יש  176דפים שבת שלום ומבורך

אני ליעד טל מור כיתה ד אצל הרב אטיאס
אני שמח לחזור לת"ת אחרי תקופה ארוכה  .שמח ללמוד,אוהב
את החברים וכמובן את הרב ,אוהב את המבצעים ואת
האתגרים של הרב מיכאל  ,פשוט הכל מושלם ושמענו על עוד
דברים חדשים.

רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל
החלב שגלש – תמרור אזהרה
עיקר שימת הלב וכוונת האדם צריכה להיות בדבר אחד :לדעת ולהבין
שאין דבר שבא משמים בלא סיבה ,כל מאורע שמגיע משמים מטרתו
לעורר את האדם שיתבונן במעשיו ,ויחקור בנבכי נפשו אלו דברים עליו
לתקן ,שבגללם בא עליו הזק זה או אחר.
הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל ,ראש ישיבת "עץ חיים" בירושלים ומחבר
ספרי "אבן האזל" על הרמב"ם ,היה גאון גדול ,ודבוק בתורה יומם ולילה.
אחד מתלמידיו הצעירים ,רבי דוד אויערבאך [אחיו של הגאון רבי שלמה
זלמן אויערבאך זצ"ל] נטל על עצמו את הזכות לשרת את רבו ,ללוותו
ולהיות לו לעזר וסעד בכל צרכי ועניני הבית והישיבה.
יום אחד לאחר שסיים הרב את תפילת שחרית ,נכנס לביתו ,ובינתיים גם
רבי דוד הלך לביתו לאכול ארוחת בוקר .הרבנית ,כהרגלה בכל יום ,הכינה
לרב דייסת חלב עיזים כדי לחזק את לבו ,וליתן לו כח ועוצמה לילמוד
התורה והרבצתה לתלמידים .באותו יום מיהרה הרבנית לצאת לקניות.
הניחה את סיר הדייסה על הפתיליה הדולקת ,וביקשה מהרב שישגיח על
החלב שלא יגלוש ,ויכבה את הפתיליה עוד כמה דקות .הרב שקע בינתיים
בסוגיה סבוכה ,ונשכח ממנו לגמרי החלב ,שרתח וגלש על הפתיליה.
בדיוק באותו זמן נכנס תלמידו ,רבי דוד אויערבך .הרב התעורר מלימודו,
נזכר בחלב ,ומיהר לכבות את הפתיליה ,אך לצערו נוכח לראות שחצי
מהחלב כבר גלש ונשפך על הפתיליה.

א .אלימלך ונעמי קרויים (י"א שזה על שם מקומם)
ב .אלימלך נעמי ובניהם ירדו מ _______-לשדה מואב
ג .בועז אמר בהתחלה לרות "יש _______ קרוב ממני"
ד .רות לא הלכה אחרי הבחורים "אם _______אם עשיר"
ה .לאחר שבועז נשא את רות ,השי"ת נתן לה..
ו .המילה הראשונה במגילת רות היא...
ז .פעולת הפרדת המוץ מן התבואה נקראת...
ח .אחד מאבות אבותיו של דוד המלך
ט .הנשים אמרו לנעמי שרות _______ לה משבעה בנים
י .אבי דוד המלך
כ .בעלה של ערפה
ל .בעז הרשה לרות _______ גם בין העמרים
מ .בועז נתן לרות  6שעורים בתוך...
נ .סביו של בועז
ס" .רחצת ו_______ ושמת שמלותיך עליך"
ע .אשת כיליון
פ .כך קרוי במגילה הגואל הקרוב
צ .עומרים קטנים
ק .בועז נתן לרות לאכול-
ר .אחד מאבות אבותיו של דוד המלך
ש .הן נתנו לעובד את שמו
ת .קנין חליפין נקרא במגילה...

הרב היה בצער גדול [בזמנם ,לפני כשמונים שנה ,היה האוכל בצמצום
רב ,וכמות האוכל היתה מדויקת ומדקדקת] .הוא חשב בלבו מדוע עשה
לו הקב"ה דבר זה ,איזו עבירה עבר ועליו לתקנה .כך ישב הרב מספר
דקות ,והתאמץ לחשוב ולזכור איזה דבר עשה שלא כהוגן במהלך היום.
לאחר כמה דקות קם הרב בשמחה ואמר לתלמידו" :כעת הבנתי מדוע
נשפך החלב בשווי פרוטה .בכל יום יושב עני מסכן בשער ,ומחכה שאתן לו
פרוטה לצדקה .אני משתדל לתת לו ,אך היום הייתי טרוד ,ולא שמתי לב
אליו .לכן לא נתתי לו את הפרוטה .משמים השיבו לי כנגד בגלישת החלב!"
ביקש הרב מתלמידו שיחפש את העני ,ויתן לו את הפרוטה .לאחר שביצע
התלמיד את המשימה ,נרגע הרב ושמח שמחה גדולה על שהבין את המסר
ששלחו לו משמים .הוא היה סמוך ובטוח שמכאן ואילך לא יארע לו דבר
הפסד באותו יום ('שאל אביך ויגדך').
כך היו הצדיקים במשך כל הדורות ,שמים לב ובודקים כל פרט ופרט
מהמאורעות העוברים עליהם ,אך אדם שאינו מתבונן מה נעשה עמו,
באות עליו כל מיני צרות ,ה' ירחם.
כל אדם צריך לערוך חשבון נפש על הדברים שקורים לו .אם ,למשל ,היה
צריך לעלות על אוטובוס בשעה פלונית ,ולפתע הקדים האוטובוס והוצרך
לחכות לאוטובוס הבא – זהו סימן שה' יתברך מורה ומאותת לו שעליו לשים
לב על מעשיו .וכן אם קרה ,חלילה ,לאדם הזק או הפסד ,עליו להתבונן
מדוע אירע דבר זה ,שהרי ללא צל של ספק הקב"ה לא עביד דינא בלא
דינא (ברכות ה ע"ב)" ,א-ל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" (דברים לב,
ד) .הקב"ה שופט בצדק וכל מעשיו מדוקדקים .לכן צריך כל אדם לשים
לב ולהתבונן במעשיו ובמאורעות חייו.
מי שמתרגל להתבונן בכל מעשה ברבד העמוק שלו" :מה זה אומר לי?"
ילמד להבין מדוע הקרה ה' לידו את מה שאירע .חשוב לדעת שהקב"ה ברא
בכל אדם 'חיישן' משוכלל ,היודע לזהות בכל ענין את הנקודה הפנימית
ולהבין ממנו את המסר הרוחני ,כפי שרואים אנו אצל גדולי ישראל.
מדוע אצלנו זה לא תמיד עובד? משום שאיננו משתמשים בשכל הישר
שה' נתן לנו ,כפי שכבר אמר החכם מכל אדם (קהלת ז ,כט)" :אשר עשה
האלוקים את האדם ישר והמה ביקשו חשבנות רבים" .הקב"ה ברא אותנו
מלכתחילה עם ישרות השכל ,אבל אנחנו מתחכמים ומחשבים על פי
נטיותינו ותאוותינו .פעמים רבות הרגש גובר על השכל הישר.
תפקידנו להתבונן במתרחש ללא נגיעות ,ולהסיק את המסקנה הנכונה.

חידות א.ב.
לחג
השבועות
חידת הגיון
משפחת הלחמי גרה בבית לחם ויצאה לקצור חיטים
בשדה...
בני המשפחה הם :בועז ,אלימלך ,רות ,נעמי (שמות ממגילת
רות) כל אחד מהן אסף מספר שקי תבואה.
• כולם קצרו ביחד  13שקים.
• אף אחד לא קצר יותר מ 5-שקים.
• כל אחד קצר מספר שונה של שקים.
• בועז קצר  4שקים.
• אלימלך קצר את מספר השקים הגדול ביותר.
• רות קצרה פחות שקים מנעמי.
כמה שקים קצר כל אחד מבני המשפחה?

תשובות לחידה משבוע שעבר:
ריבוע קסם:
יש להכניס למשבצות הריבוע שלפניך
את המספרים מ 1-עד  ,9כל מספר
פעם אחד בלבד ,כך שבכל שורה ,בכל
טור ובכל אלכסון יתקבל סכום זהה.

תשובה:

2

9

4

7

5

3

6

1

8

5

6

מהנעשה בקהילה

ברכת מזל טוב
מזל טוב למשפחת חיומי בהיכנס בנם לעול המצוות
- - - - -- - - - - - - - - - - - --------------------------מזל טוב למשפחת מימוני בהיכנס בנם לעול המצוות
- - - - -- - - - - - - - - - - - --------------------------מזל טוב לשלומי ביטון להולדת הבן

ברוכים הבאים
ברוכים הבאים למשפחת בשירי למוסדותינו

חדשות
הר חומה
התלמידים נהנים מהמתחם החדש של תלמוד תורה כאייל
תערוג :חצרות מפוארים  -מרחב למידה  -כיתות מרווחות
ספריה תורנית חדשה לרווחת התלמידים
הרישום לת"ת בעיצומו – 052-7660735
- - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------לאברכי הכולל היקרים חולקו סלי מזון
לכבוד חג השבועות הבעל"ט
- - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------להשתתפות באחזקת הכולל וסעודות לאברכים 0506785912 -

בכל שבוע יפורסמו דברים הנעשים בקהילה ובמוסדותינו  -ניתן
להשאיר הודעה בטל'  054-8468243ונפרסם זאת בשבוע הקרוב
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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

תפילות לימות החול

		
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

( 19:15כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 04:30כ 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)
( 19:15כשעה קודם צאת השבת)
( 19:45בשקיעה)
( 20:15עם צאת השבת)
( 20:35עד זמן רבינו תם)

פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

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

שחרית הנץ החמה
שחרית מנין ב'
שחרית מנין ג'
שחרית מנין ד'
		
מנחה
ערבית מנין א'
ערבית מנין ב'

( 04:45כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
19:25
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

"וביום שמחתכם ובמועדיכם ...חגים וזמנים לששון"
זמני חג השבועות הבעל"ט
יום ה’ ערב שבועות
* יש להכין זוג פמוטים לערב שבת
* עירוב תבשילין – ביום חמישי יש להכין ולברך על מצוות עירוב תבשילין
		
מנחה ערב חג השבועות
		
תחילת לימוד ליל שבועות

( 19:15לאחמ"כ דרשה מפי הרב וערבית של ליל שבועות)
22:30

יום ו’ חג שבועות
			
שחרית מנין א’
			
שחרית מנין ב’
		
תהילים עם  7כורתי ברית
			
שיעור מוסר
		
מנחה של חג שבועות

( 04:30עם הנץ החמה)
07:30
( 17:00לגברים בחבורה)
18:30
( 19:15לאחמ"כ דרשה מפי הרב וערבית של שבת)

חדרי
אירוח
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

