
זוג גרביים מרגש...
סיפור לשבת

4

כיצד נשמור על הכליות
בריאות ותזונה

3

ה"אור שמח" זצ"ל
גדולי ישראל

5

2

הנעלבים ואינם עולבים
כי לעולם חסדו

החרדה שאדם מפחד מקרבת אליו את הצרה

על כל יהודי מאמין לדעת היטב, שכאשר אדם מפחד הוא מעורר 
בכך את המקטרגים עליו. אסור לאדם לפחד משום גורם. הפחד 
צריך להיות רק מהשם, "אשרי אדם מפחד תמיד" מסבירה הגמ' 
שהכוונה בדברי תורה, מפחד שיעשה נגד רצון ה', 'לא שאני מפחד 
מהעונש שלך, אלא מפחד לעבור על רצונך'. אם אדם ממקד את 
הפחד שלו לאחד מגורמי העולם, זה החטא גדול ביותר שיש. 
כמה שאדם יפחד מהקורונה יותר, יש לו סיכוי יותר גדול לחלות, 

הוא בקבוצת סיכון יותר גדולה.
אומר רבנו בחיי )כד הקמח, בטחון(, "החרדה שיחרד האדם הוא 
חטא לנפשו, ונותנת לו מוקש, ומגברת האויב עליו, ומקרבת 
הצרה אליו". אסור שלאדם יהיה פחד מכל גורם גשמי. אם רופא 
אמר לאדם שהוא מבקש בדיקות יותר מעמיקות כדי לבדוק אם 
יש מחלה, אם האדם מכניס לעצמו פחד בלב יש יותר סיכוי 
שהמחלה תבוא אליו. אדם צריך לעשות השתדלות, אבל בלי פחד.
כך כותב החזון איש )קובץ אגרות ח"ב, קל"ב( "בכל פגע הריני 
מורגל להחזיק את האמונה כי לא נעשה דבר בעולם מקרה", לא 
הערוד ממית אלא החטא ממית, לא הנשימה שינשמו עלי או 
הרוק שלו יהרוג אותי, אלא החטא ממית. אבל צריך השתדלות, 
לכן ממשיך הרב "והריני מתאמץ בתפילה להעביר את רוע הגזירה, 
ולפיכך הריני מתייחס ב'קרירות' להשתדלות". עושה השתדלות 
אבל בקרירות, לא צריך בזה להיות מהדרין, להבדיל מתפילין, 
גם רש"י וגם רבנו תם, ושאר מצוות בהם צריך להדר. כשאדם 

מפחד מגורמי העולם הוא לא מפחד מה'.
ממשיך רבינו בחיי "ומקרב הצרה אליו, כי ראוי לאדם שלא יירא 
מבשר ודם, ובוטח בה' ישוגב מן הצרה בשכר הבטחון, אף על 
פי שהיתה הצרה ראויה לבוא עליו". אם לדוגמא גזרו על האדם 
בראש השנה שידבק בקורונה, אבל הוא לא מפחד, היה ליד 
חולה מאומת ולא מפחד, הוא מראה לה' שהוא יותר מפחד ממנו 
יתברך ולא מהוירוס, זה מה שרוצה ה', והוא ינצל. "ואין ספק כי 
הירא מגורמי בשר ודם שפלות הנפש היא", כאשר אדם מפחד 
מהליסטים, מהשופט, מהנגיף, ממס הכנסה ששלחו לו מכתב, 

והוא כבר לא מצליח להרדם בלילה, הלב שלו דופק, זה שפלות 
הנפש הכי נמוכה, מבורא עולם אתה לא מפחד ומזה אתה מפחד?
"והירא מן האדם הוא שוכח השם יתברך", לכן אדם שירא את ה' 
אין לו שום פחד בלב. המטוס צונח בלי מנועים והוא לא מפחד. 
'אם אתה השם רוצה להרוג אותי, אתה יכול להרוג אותי גם 
בכביש, לא צריך להפיל את המטוס בשביל להרוג אותי'. אין שום 
פחד בעולם. ואם נפל האדם בפחד שיסלק אותו מהר, זה סכנה!

אומר ר' ירוחם ממיר )דעת תורה במדבר, ק"כ(, "כשיראה אדם 
אבן גדולה מאד, האם יפחד ממנה, כשיראה אדם מוטות ברזל 
כבדים מאוד מונחים לפניו האם יפחד מהם?", הרי כשהם מונחים 
סתם כך ואין מי שמרים אותם לזורקם, האדם לא יפחד מהם. 
"אין ספק כי אבנים וברזל הם רק הכח והגבורה אבל גם מבעד 
לכח והגבורה אין מה לפחד כי אינם מיוחסים להם, אם אדם 
לא יזרקם, אם אדם לא יכה בהם, הם לא יפעלו מאומה". כך כל 
גורם אנושי, אם ה' לא ירים אותו אין מה לפחד ממנו. "ה' לי לא 
אירא מה יעשה לי אדם, כי לחמנו הם, האם תעלה על דעתך כי 
הלחם ימאן להיחתך?" האם יש אדם שניסה פעם לחתוך לחמניה 
והיא לא נחתכה לו? "אלא ודאי כי אצלך חילוק גדול בין מציאות 
אדם למציאות של לחם, אם כן הנך ממש מורד בהשם", אם אדם 

רואה גורמים אנושים לא כמו שרואה לחם זה מרידה בקב"ה.
"ה' לי" – אם ה' איתי, "לא אירא" – אין לי פחד, 'אבל אם ה' 
לא איתי אז יש לי פחד'. ממשיך ר' ירוחם ממיר "מבהיל ונורא 
דמיון הכתוב לפת לחם עד כמה היא מידת התביעה על האדם, 
כי בעיניו צריכים שניהם להיות ממש שווים, וזה אמר שלמה 
המלך "ובוטח בה' ישוגב", פירוש החרדה שיחרד האדם הוא 
עדות שאין יראתו בקב"ה שלמה, ולכן ראוי שתהיה לו למוקש 
ושתגביר עליו האויב, אף על פי שלא היה ראוי לבוא עליו. ועל 
כן אמר דוד המלך "ממי אירא", שאין ראוי להתירא מאדם כלל 
כי אם מה', וזה שאמר הנביא "מי את ותיראי מאנוש ימות, ומבן 

אדם חציר ינתן, ותשכח ה' עושך".
האר"י הקדוש אומר שבכל בוקר כאשר יוצאים עם התפילין 
מהבית, שמים את האמה על המזוזה, וצריך לומר את הפסוק 
"מגדל עוז שם ה', בו ירוץ צדיק ונשגב", כי הבוטח בשם ה' הוא 

כאדם שיושב במגדל עוז והוא יושב לבטח.

שבת שלום, אייל עמרמי
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הקב"ה אבינו כשהעניים הם אחינו

משל לשני אחים שאחד מהם עלה לגדולה ונתעשר בעשירות מופלגת, ואילו 
השני נשאר עני מרוד חסר כל. ויבוא היום ובנותיו של האח העני הגיעו 
לפרקן והיה עליו להשיאן, ולרש אין כל, החל העני לחשב – אלך לארמונו של 
אחי, אספר לו על מצוקתי, אולי יחוס על עני ואביון ואולי ירחם, וכך עשה.
בהגיעו לבית אחיו ביקש מ'שומרי הסף' שיכניסוהו אחר שהוא אחיו של 
'בעה"ב. מיד הכניסוהו אל הבית, אך 'העשיר' החליט לעשות עצמו כמי 
ש'אינו מכיר', ושאלו 'מי אתה', ויענהו העני, אחיך אנכי, אך העשיר בשלו 
– מי אתה, ויענהו בבושת פנים – 'אחיך ובשרך אנכי', אמר לו העשיר 'איני 
יודע מה אתה סח', כי בן יחיד אנכי להורי, ואין לי אח כלל, נראה לי שטעית 

בכתובת, ויצא העני מלפניו בבושת פנים ובפחי נפש.
כעבור ימים אחדים פנה האח העשיר לבקר כדרכו את אביו הזקן )שאותו 
עדיין לא שכח(, מיד כשנכנס הבן – העשיר, הביט בו האב בפליאה ושאלו 
– מי אתה, ויען העשיר 'אנכי ראובן בנך בכורך', אמר לו האב 'איני יודע מה 
אתה סח', אין לי בן הנקרא ראובן, נראה מתוכן דבריך שטעית בכתובת, כי 

איני מכירך ולא ידעתיך.
הבן העשיר – שהחל לחשוש שמא אירע משהו לשפיות דעתו של האב לא 
ידע את נפשו, והחל מתחנן אל אביו – אבי, אבי, הלא שני בנים לך ואני הוא 
ראובן בכורך, אך האב לא חזר בו ועמד על שלו... עד שבסוף נענה האב 

ואמר לו, אני הנני אביו של שמעון )העני(, אם הינך אחיו הרי אני גם כן 
אביך, אם אתה לא מודה שהוא אחיך, אזי גם אני אני אביך. 

על דרך זה יהודי המכיר באחיו, והוא גומל חסד ומרבה להטיב לרעהו, אומר 
הקב"ה אף אני אביך – ואתנהג עמך 'כרחם אב על בנים'. אבל כשאדם מונע 
עצמו מליתן צדקה, מונע עצמו מלהביט לזולתו, או לגמול חסד לכל אדם 
מישראל כפי כוחו, הרי הוא כאומר, אין אתה אחי, ואיני מכירך, לך אל קופות 

הצדקה, מה לך כי תצעק אלי.
אזי בבוא העת, כשאותו אדם בא בתפילה אל בורא עולם על כל צרה שלא 
תבוא, אומר הקב"ה אני האבא של אחיך, אותו אחד שהעלמת עיניך ממנו, 
אם אותו אדם מישראל אינו אחיך, אני גם איני אביך, מה לך כי תצעק אלי, 

והקב"ה אינו מקבל את תפילתו.
נתחזק כולנו בבין אדם לחברו, להרגיש את הזולת כאחינו אנו, וגם הקב"ה 

יתנהג אלינו באותה מידה, יחוס ויחמול עלינו וישמע את תפילתנו.

הנעלבים ואינם עולבים

מספר בחור חרדי מעשה נורא שהיה עד אליו: בשלהי חודש שבט, צעדתי 
ברחובה של עיר בשעה עשר בלילה. זו השעה שבחורי הישיבה קטנה מסיימים 
את חוק לימודם והולכים הביתה. קבוצה של כשלושים בחורים יצאה במרוצה 
מבנין הישיבה קטנה, ואני עברתי על פניהם. משהו בהבעתם של הבחורים, 
ובשיח השקט שלהם, היה נראה לי קצת אחר. מין מתח עמד באוויר. המשכתי 
ללכת, ופתאום שמעתי צעקה. התברר לי שכל הבחורים חיכו לבחור האחרון 
שיצא, ואחד מהם שם לו רגל. הבחור שיצא במרוצה נתקל ברגלו של חברו, 
והשתטח אפיים ארצה. הוא נפל לתוך שלולית מים עכורה, וספג מכה חזקה 
מאד. הוא התרומם לאט, כשהוא נראה נורא. כל החולצה שלו שחורה, נוטפת, 
הפנים שלו רטובות, וטיפות מים ניתזים ממנו, החליפה סחוטה, הכובע 

מעוקם, וכל זה – מול שלושים בחורים שעומדים ומסתכלים.
ריח של סכנה עלה באפי. זהו אירוע רב נפגעים! הבחור האומלל, הבחור 
שפגע, כל אלה שנתנו יד למעשה הזה, כולם נמצאים בסיכון עכשיו. הפחד 
מהדין וחשבון שעושה המעשה יצטרך לתת, והרחמים על הבחור הנפגע 
לא נתנו לי מנוח. ראיתי שהבחור עלה חזרה לבנין הישיבה, והחלטתי – אני 
נכנס אחריו, לעודד אותו, לתת לו הרגשה שהוא לא לבד, ולנסות לרכך לו 

את ההשפלה הנוראה שהוא חש.
כשהגעתי לישיבה ראיתי אותו יושב ובוכה בכי 
מטלטל. ההשפלה שהוא חש היתה כל כך 
עמוקה. אמרתי לו, לבחור: עברת עכשיו חוויה 
משפילה. זה דבר מאד מאד קשה, אני לא 
מקנא במי שפגע בך ועבר על 'המלבין פני 
חברו ברבים', לא מאחל לאף אחד להיות 
במקום הזה. אבל אתה, שאתה כבר נמצא כאן, 
תדע לך שזה זמן מאד מאד גדול. קיבלת עכשיו 

רגעים גדולים וחשובים. תחשוב מה אתה רוצה לבקש, שתצליח במבחנים 
לישיבה גדולה, שיהיה לך חברותא טוב, אם מישהו במשפחה שלכם צריך 

ישועה, רפואה, זוג שעוד לא נפקד בילדים – תתפלל עליהם. זה זמן גדול.
הבחור המשיך ובכה, הוא היה נסער מאד, ובכל זאת הקשיב לי. יש לי אחות 
בשידוכים, אמרתי לו, כבר תקופה ארוכה. תברך אותה שתמצא את הזיווג 
שלה. יש לי קרובת משפחה מאושפזת בבית חולים. אנא, תברך אותה ברפואה 
שלמה. הבחור השתנק, אבל הצליח לעצור, ולברך את האנשים שהזכרתי לפניו 
לטובה. הוא בירך את אחותי בזיווג הגון ואת קרובת משפחתי ברפואה שלמה. 
עמדתי שם עוד קצת, עד שהיה נראה לי שהוא נרגע מעט, והלכתי לדרכי.

יומיים אחר כך עלתה הצעת שידוך הגונה לאחותי, ושבועיים מאז המפגש 
שלי עם הבחור היא התארסה למזל טוב! מצבה של קרובת משפחתי שבבית 
החולים השתפר פלאים. היא שוחררה תוך שבוע, וזמן קצר אחר כך חזרה 
ללימודים סדירים בבית הספר. הברכות התקיימו באופן מפתיע ובמהירות. 
לא היה כל ספק שהישועות שראינו בעינינו הן מכוח ברכתו של הבחור 

בעת הבזיון.
חזרתי אל הבחור, סיפרתי לו על הישועות שלנו, הזמנתי אותו לווארט 
ולאירוסין, והוא השתתף גם בחתונה. כל בחורי הישיבה נודעו מהברכות 
שהתקיימו, ונוצר מזה חיזוק גדול. הבחור עצמו קלט איזו טובה עשו עמו 
מן השמים, והוא הצליח למחול לחבר שלו. באותם רגעים שהיה מהנעלבים 
ואינם עולבים, פשוט הקפיצו אותו בכמה דרגות. הוא היה כמו גדול בישראל 

שברכותיו מתקיימות!
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כיצד נשמור על הכליות

הכליות מסננות את הדם מפסולת. כליות שאינן פועלות 
כראוי חושפות את גופנו לסכנות ומחלות רבות, שיכולות 

להוביל לדרך קשה ובלתי הפיכה חלילה. 
אז כיצד שומרים על בריאותן של הכליות, ודואגים 
לתקינותן? מספר מזונות שיעזרו לעשות זאת באופן טבעי.

פלפל גמבה - פלפל גמבה לסוגיו )ירוק, אדום, צהוב 
 C, A, B6 וכתום( מורכב מויטמינים חשובים כגון ויטמין

וכן מאשלגן. האשלגן הוא חומר חיוני לא רק לגוף כולו, כי 
אם בפרט למערכת השתן. במחקרים שנעשו על מנת לבדוק את 

התרומה שלו לחולים הסובלים ממחלת כליות, נמצא האשלגן כיעיל 
ביותר כאשר הוא משולב בתפריט היומי בצורה מבוקרת. ולמרות 
תרומתו, עודף אשלגן עלול ליצור בעיות קשות ובלתי הפיכות בכליות. 

שעועית אדומה - כדאי שנדע שלא לחינם נראית השעועית האדומה 
ככליה זעירה, שעועית אדומה עוזרת במניעת מחלת הכליות, היות 
ומצויים בה חלבונים נטולי שומן, שתורמים לאיזון הסוכר בדם )מחלת 
הסוכרת היא אחת הסיבות להתפתחות מחלת כליות(, ומכאן שגם לאיזון 
הכליות. ככל שתקדימו לשלב אותה בתפריט היומי שלכם, כך תיטיבו 

עם בריאותכם לטווח הארוך, ותימנעו כליל מסכנה זו. 
כרוב - כמו שני קודמיו, גם הכרוב ידוע כמסייע בשמירה על תפקוד 
כליות תקין, היות והוא עתיר בנוגדי חמצון צמחיים, ויטמינים, 
סיבים תזונתיים ותרכובות כימיות יעילות. חוקרים שבדקו 
את הקשר של הכרוב לתפקוד הכליות הצליחו להוכיח כי 
הוא יעיל בהגנה על הלב, על כלי הדם, ושאר מערכות 
הגוף שלנו - בין אם הוא נאכל חי, ובין אם בשאר צורות 

הצריכה )בישול, אפיה ואידוי(.
תפוחים - התפוחים משופעים בחומרים אנטי דלקתיים 
ובנוגדי חמצון, שמסייעים להם להיות קטליזטורים נהדרים 

בשמירה על בריאות הכליות. 
שום - את ריחו החריף קיבל השום הודות לנוגדי החמצון והחומרים 
האנטי הדלקתיים המצויים בו, והוא ניחן בשלל תכונות על, שמסייעות 
בידו לתרום באינספור מחלות ובעיות החל ממחלת הסרטן וכלה במחלת 

הכליות. צריכתו בצורתו הטבעית היא הטובה ביותר.

גוף ונפש והמלחמה התמידית ביניהם 

היה חוקר שואה, פרופסור יהודה באואר מהאקדמיה, שרצה לחקור את 
המיתוס שסיפרו ניצולי אושוויץ. היו יהודים שם במחנות שהיו פורמים את 
הכפתורים שלהם ועושים גומות בעץ, הם היו לוקחים את המרגרינה היחידה 
שהם קיבלו ביום לאכול ומדליקים בזה נרות שבת, את המרגרינה הם שמו 

בתוך העץ ופרמו את הבגדים ועשו מזה פתילה והדליקו נרות שבת. 
הם הסתכנו בעונש מוות קולקטיבי לכל הבלוק. אם היו תופסים אותם היו 
הורגים את כולם. אותו פרופסור לא האמין לזה, אמר אין דבר כזה בעולם 

שיהודים שיודעים שישחטו אותם ידליקו נרות לקדוש ברוך הוא. 
הוא חקר, תשאל ניצולים, אסף עדויות, בדק מסמכים, והגיע למסקנה שאכן 
המיתוס הזה הוא אמת לאמיתה. הוא כותב שהפלא הגדול שלו היה שהם 
לא היו יהודים דתיים, הם היו יהודים מומרים, מתבוללים מברלין שכולם 
נשואים לגויות... זה הפלא הגדול שלו, יהודים שלא הייתה להם שום זיקה 

ליהדות. איך יכול להיות? 
יש כמה שיטות להבקיע את החומות של הטומאה. או שאתה מבקיע אותה, 
או שאני מבקיע אותה אומר ה', מראה מזעזע לפעמים מנקה את הלב מהחלב 
שיש עליו. אז הנשמה כבר הקרינה, כשהנשמה הקרינה אנחנו מבינים את 
הכל, מבינים מי זה ה', מה זה התורה, מה זה תחיית מתים, מהו שכר ועונש, 

שלושה עשר עקרים, הכל ברור. 
לכן אומר הרב הנטיעה הזו בתוך לב האדם לא הייתה צריכה שאף אחד יגדל 
אותה, יטפח אותה, לא צריך כלום, צריך פשוט ללכת ישר כמו שעשה אותנו 
האלוקים. כמו שאומר הרמב"ם, מי שפורק מעליו על חשבונות הרבים והלך 

ישר כמו שעשהו אלוקים זוכה להתקדש ולהיות קודש קודשים. 
אבל מה קורה לאדם? הרב כותב בפסקה זו )עבודת האלוקים פרק ב'( שיש 
שלושה גורמים שמכסים את הנטיעה הזו. פשוט קוברים אותה עמוק עמוק 
בלב. שלושה גורמים שמשתלשלים מגורם אחד. הרב קורא לזה הערה 
התקועה בשכל נחלשת משלושה פנים. שלוש סיבות שגורמות לך להסתיר 

את ההכרה בהשם ותורתו, ואז יש לאדם קושיות ושאלות. 
מה גרם לאדם להחליש את התשובות הברורות שהיו לו בלב? אומר הרב 
דבר ראשון זה כוחות הגוף מול דעת התורה והשכל. הרי ה' יתברך ברא את 
האדם בתוך הגוף הזה שיש לו הרבה תאוות והרבה רצונות, והגוף הזה הוא 

הכרחי לקיום האדם ועל הגוף הזה שולט בו הרע. 
אומרת הגמרא על הפסוק "אל תהיו כסוס כפרד", זה הגוף שכולו סוס, כולו 
פרד, גוף זה דבר בהמי שנברא מן האדמה, כמו שהחיות נבראו מן האדמה, 
והגוף הזה רוצה את הערב והמתוק, והגוף הזה הוא הרבה יותר חזק מהנשמה, 

ולכן כל תאוה שאדם נופל בה, הוא בונה עוד מסך בינו לבין ה'. 
כותב הרמח"ל הן ענייני כל החומר המהוות מחיצות בין האדם ובין קונו. 
מחיצה דקה, אחר כך נהיה קיר גבס, אחר כך נהיה קיר בטון כמו של מקלט, 
ואחר כך כבר זה מרחקים עצומים. האור כבר לא מצליח לחדור דרך הקיר. 

שום דבר לא נכנס. 
כותב הרב שהכוח השכלי הנטוע באדם, כאשר ישתמש בו האדם ימאס 
במידתו בעולם הזה. הכוח השכלי והנשמה האלוקית שטבועה באדם, אם 
היא הייתה בלי הגוף בלי היצר הרע הזה שנקרא גוף, היא הייתה מחכה מתי 

לעזוב את העולם הזה, כל רצונה הוא לברוח מפה. 
היצר הרע רוצה מאד להיות בעולם הזה, הנשמה האלוקית רוצה לברוח מפה 
כמה שיותר "ואתה משמרה בקרבי". הקדוש ברוך הוא שומר שהנשמה לא 
תצא מפה. 'חכי עד שאני אגיד לך'. אם אדם היה מצליח להשליט את השכל 
שלו ולהמית לגמרי את היצר הרע שלו, הנשמה לא הייתה נשארת בו שניה 
אחת. אבל הקדוש ברוך הוא לא צווה כך. הקדוש ברוך הוא, רצונו הוא 
"בעל כרחך אתה חי", אתה תחיה נגד רצונך גם אם אתה לא רוצה, כי זאת 
הבריאה שלי וזה העולם שלי וככה אני רוצה. כמה שהאדם זוכה לעקוד את 

הגוף יותר, כך הוא זוכה לתחיית המתים לנשמה יותר.
אתה רוצה לדבר לשון הרע? אם לא הוצאת אותו מהפה, איזה כוח נשמתי 
אתה מקבל. האדם לא ירגיש כלום בגוף, אך הוא מקבל כוח נשמתי גדול 
עכשיו. כמה זמן זה יחזיק אנחנו לא יודעים, כל אחד לפי המבנה שלו. אדם 
קיבל כוח חזק, עמד לו על קצה הלשון ולא אמר לשון הרע. רצה לעשות 
מחלקת עם מישהו, וביטל את המחלקת מתוך כבוד לאיש. למרות שהוא 
צודק העיקר דאגת שלא תהיה מריבה, שהשלום ישרור.  בכך הוא מחזק את 

כח הנפש על הגוף ומגביר את כח עבודת השם שבו.
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת הלבבות"
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זוג גרביים מרגש...

היה זה בחודש תמוז תשנ"ד, ימים ספורים לאחר שהעולם היהודי הוכה 
באבל כבד, עם היוודע דבר הסתלקותו של הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז 
זי"ע. בית האבלים המה אדם, רבבות יהודים מכל גווני הקשת הגיעו לנחם 
את צאצאיו של הרבי ולהתאבל על לכתו. ביום מן הימים נראתה בפתח 
הבית אשה מבוגרת למדי, שניכר שהגיע הנה במאמץ רב, בידה האחת היא 
נתמכת במקל הליכה, ובידה השניה הרוטטת בהתרגשות – מחזיקה זוג 

גרביים בלויות וישנות...
היא נכנסת אל הבית, ועם כניסתה לעזרת הנשים – מיד פינו עבורה מקום 
ישיבה. חזותה העידה עליה כי המקום אינו מוכר לה, וכל רואיה ומביטיה 
הבחינו כי אכן כן – היא לא נמנית על נשות החצר החסידית המפורסמת. 
מה גורם לאשה מבוגרת להיטלטל בדרכים ולבוא לנחם? מדוע הטריחה את 
עצמה כל כך? ומה פשר זוג הגרביים אותן היא מחזיקה בידיה בהתרגשות 

כה בולטת?
לפתע, כחכחה האשה בגרונה וסיפרה את סיפורה האישי, שהותיר חותם בל 

יימחה בלב כל שומעיו. וכך סיפרה האשה:
כפי שגילה מוכיח עליה, האשה הזו עברה את גיא ההריגה במחנות הריכוז של 
הנאצים ימ"ש. היא שתתה את כוס התרעלה עד תומה, לא פעם ניצלו חייה 
בניסים גלויים, ואך בקושי שרדה את התופת – יחידה מעירה וממשפחתה. עם 
תום המלחמה שוכנה במחנה עקורים 'פורנוולד' שהוקם בגרמניה, בו שכנו 
באותה עת אלפי ניצולים שנראו כצל-אדם, תשושים, עייפים, חסרי חיוניות 
ונטולי כח. הם אמנם זכו בחיים מחדש, אך נראה 
שאינם יודעים מה לעשות עם החיים הללו, 

כה חסרי אונים היו...
באותו מחנה שכן באותה עת גם האדמו"ר 
ה'שפע חיים' מצאנז, ששתה גם הוא את 
כוס התרעלה עד תומה, איבד את כל 
ונותר  ה',  משפחתו על מזבח קידוש 
מיוסר וכאוב לבדו. למרות זאת, דמותו 
הרוחנית ואישיותו התמירה ניכרו גם מבעד 
לצער שאפף את המחנה, והוא נהג להסתובב 

במחנה ולחזק לבבות נשברים, להרעיף טל תחיה על נפשות מיוסרות ולעודדן. 
באחד הימים, תוך כדי הילוכו, הבחין הרבי בנערה יהודיה תשושה ובוכיה, 

שמשהו במראה שלה נראה לא מושלם...
הרבי ניגש אליה מיד, שאל אותה ברוך על חייה ומעשיה, היכן עברה את 
המלחמה וכיצד היא מבררת על שרידי משפחתה – אם נשארו כאלה. הנערה 
פרצה בבכי, שיתפה את הרבי בכאבי לב ובדאבון נפשה, והרבי הרעיף עליה 

טללי עידוד ונוחם. לפתע, הבחינה הנערה כי גם הרבי מתפרץ בבכי מר...
הנערה נבהלה. סיפורה האישי אינו כה נדיר במחנה, זהו סיפורם של כל אחד 

מיושביו. מה מכאיב לרבי כל כך? מה גרם לו להתחיל לבכות?!
לפתע, פצה הרבי את פיו ואמר: 'ראי, עברנו כזו מלחמה קשה. כולנו איבדנו 
משפחה, קהילה, חברים, בתים, נכסים. לא נשאר לנו כלום – רק הנשמה 
היהודית המפעמת בנו. והנשמה הזו, שהיא הנכס היחיד שנותר לנו, היא כה 
מתייסרת כשאינה לבושה בצניעות מיטבית, כה קשה לה להסתובב בחוצות 

ללא גרביים, שהיא נדבך חשוב בצניעותן של בנות ישראל...
האמיני לי – המשיך הרבי ודמעתו על לחיו, כשכאבו ניבט מכל אות היוצאת 
מפיו, 'אנחנו באמת מסתובבים כעקורים, כניצולים, כחסרי בית. אבל הלא 
אנו יודעים ומאמינים כי אנו בניו של המלך, לאמיתו של דבר אנו נסיכים רמי 
מעלה. אינני יכול לחשוב על כך שתמשיכי להסתובב ללא גרביים בחוצות 

קריה, אין זה נאה לבתו של מלך מלכי המלכים!'
הרבי לקח נשימה ארוכה, והנערה השיבה לו: 'יאמין לי הרבי, כי לו היו לי 
גרביים – הייתי גורבת אותם. יודעת אני שזה תפקידי. אך מה אעשה ולא 
נותרו לי כאלה, היה לי זוג אחד – והוא בלה ויצא מכלל שימוש לחלוטין. 

והרי לא ניתן להשיג גרביים במחנה...'
הרבי ניתר, הניף את רגליו אל על בריקוד, ושלף מעליהן את הגרביים בזו 
אחר זו. 'גם לי אין זוג גרביים נוסף, אבל את שלי אני יכול לתת לך, וזאת 
אעשה בשמחה!' – קרא הרבי, 'על פי ההלכה', הוסיף הרבי והסביר, 'גבר 
אינו חייב ללבוש גרביים, בעוד על אשה זו חובה גמורה. עדיף לי להסתובב 
בעצמי נטול גרביים, ולהעניק לך את היכולת להתלבש כבת ישראל כשרה, 

כנסיכה נאמנה של מלך מלכי המלכים...'
הנערה הביטה ברבי בעיניים מופתעות. לרגע שתקה במבוכה, ואח"כ פרצו 
מעיניה דמעות התרגשות. 'רבי, אני כבר אסתדר, אין זה ראוי שהרבי יסתובב 
בחוצות המחנה ללא גרביים!', ואילו הרבי בשלו, 'כואב לי לראות בת ישראל 
נטולת גרביים לרגליה, מוותר אני על הגרביים שלי למענך, כדי לאפשר לך 

לשמור על צניעותך!'
ומאותו היום ואילך, עד שגרביים הפכו למוצר בר השגה, היה הרבי מתהלך 
בחוצות המחנה ללא גרביים. אמת, אין זה נאה שיהודי כה חשוב יסתובב כך, 

אך הרבה פחות נאה שבת ישראל תסתובב ללא גרביים.
את הסיפור המרגש הזה, סיפרה אותה אשה מבוגרת שהגיעה לנחם את צאצאי 
הרבי לאחר הסתלקותו, כשהיא מציגה בפניהם את הגרביים ההן של הרבי. 
'ועד היום אני שומרת אותן אצלי, מזכרת מרגשת ועדות קיימת, עד כמה 

כאבה לאותו צדיק המחשבה שבת ישראל אינה צנועה די הצורך.

ְׁשִמי ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ַוֲאִני לֹוֵמד ְּבִכָּתה ד'
ֲאִני אֹוֵהב ָלבֹוא ָלֵתת ֵּכיף ִלי ְמֹאד אֹוֵהב ִלְלֹמד ְוַגם ֶאת ַהֲחֵבִרים, ְוֵיׁש 

עֹוד ִמְבָצע ִמְׁשַּתֵּלם ַהִּנְקָרא "ֲעֵלה ְוַהְצַלח" ִעם ְּפָרִסים ְיָקִרים.
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רש"י אומר, שפרה-אדומה גזירה היא מלפני, ואין לך רשות להרהר אחריה. יש מפרשים, כי היצר-הרע, לפני המצוה 
מפתה את האדם לאמר מה טעם יש בה, למשל נענועים של לולב וכדו', אז אמור לו גזירה היא מלפני דהיינו לפני המצוה, 

ולאחר שקיים האדם את המצוה, אומר לו היצר הרע, אתה חשוב מאוד שהתגברת על היצר, ויש לך שכר הרבה ובזה 
רוצה להביאו לידי גאוה, וזהו שאמר, אין לך רשות להרהר אחריה לאחר המצוה

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: התלמיד היקר והחשוב אהרון טובול ני"ו מכיתה ב'



רבי מאיר שמחה הכהן, בעל האור שמח זצ"ל

פעמיים בשנה נהג הגאון רבי יחזקאל חפץ זצ"ל לנסוע לדווינסק, אל ידידו 
משכבר הימים – בעל ה'אור שמח' זצ"ל. מטרת הנסיעה לא היתה ביקור 
נימוסין בעלמא, כי אם לימוד משותף בחברותא. – רבי יחזקאל לא יכול 
היה לוותר על התענוג, ופעמיים בשנה שם פעמיו לדווינסק, לביקור שכלל 

שעות ארוכות של לימוד משותף עם בעל ה'אור שמח'.
באחת הפעמים, בעת עיון בסוגיה סבוכה, החלו ללמוד את דברי התוספות, 
והתקשו להבינם. הם מנסים להסביר כך וכך, זה מעלה טענה כזו – וזה 
משיבו בסברא הפוכה, והם עומדים נבוכים בנבכי הסוגיה. בתום שעה 
של עמל ויגיעה שלא הצליחה להבהיר את הסוגיה, פנה בעל ה'אור שמח' 
לרעהו ואמר: 'הבה נעצור לרגע מהלימוד, ונתפלל שנזכה לאהבת תורה!'
ואכן, שני הגאונים עצרו מלימודם והחלו בתפילה. שעה ארוכה התפללו 
לזכות באהבת התורה, ולאחר מכן שבו ללמוד – וראו זה פלא, הסוגיה 
הובהרה והוארה. בתום הלימוד, פנה רבי יחזקאל לרעהו ושאל: 'ילמדנו 
רבינו, מצינו תפילה להאיר עינינו בתורה, להבינה, לפתוח לנו את שערי 
חכמתה. אולם מה טעם התפללנו דווקא על אהבת התורה? אולי היה 
עלינו להתפלל על הבנתה, אבל תפילה על אהבתה?! הלא אנו אוהבים 

את התורה, הבעיה היתה שלא הצלחנו להבינה!'
חייך בעל ה'אור שמח' והשיב, ברצוני לספר לך סיפור: השעה היתה שעת 
ערב מוקדמת, בבית משפחה אחת בדווינסק. אם המשפחה השכיבה את 
הילדים לישון בשעה מוקדמת, שכן עליה להיעדר מהבית לאורך שעות 
הערב. כל הילדים נשכבו לישון במיטותיהם, ורק התינוק הקטן – נשלח 

לבית השכנה, שתשמור עליו.
כשיצאה, היה התינוק שליו ורגוע. 'אם הוא יתעורר, יבכה או משהו – כל 
מה שצריך הוא לתת לו מוצץ או שמיכה, בקבוק או צעצוע. קרוב לוודאי 

שיירגע, וישוב להירדם שנית!' – אמרה האם לשכנה, ויצאה לדרכה.
חלפה שעה קלה, והנה התינוק התעורר. השכנה המסורה ניגשה אליו, 
ניסתה להרגיעו, אך לשווא. הציעה לו שמיכה, הכניסה לפיו מוצץ, נתנה 
לו בקבוק, הוציאה אותו שיזחל על הרצפה – דבר לא עזר. שעה ארוכה 
הילד בוכה ובוכה, מחפש את אמו שאיננה... ואז, לאחר שעה ארוכה, שבה 
האם מסידוריה. מיד כשנכנסה הרימה אותו בזרועותיה, וראו זה פלא – 
הוא השתתק, ברגע בו האם ניגשה אליו – הילד הפך לרגוע ושליו, מרוצה 

ומאושר, מחויך ועליז!
'ועתה אמור לי בבקשה', שאל בעל ה'אור שמח' את ידידו, 'איך זה יתכן? 
הלא השכנה כה התאמצה והתמסרה, עשתה הכל למענו. אפס – כי כל 
מאמציה עלו בתוהו. ואילו האם – מיד עם בואה, ברגע בו התינוק חש 

בזרועותיה – באותה שניה הוא נרגע לחלוטין. איך זה יתכן?!
אלא, המשיך בעל ה'אור שמח', השכנה, מסורה וחכמה ככל שתהיה, 
עובדת על פי שכלה, היא מנסה לחשב מה גורם לו לבכות, ומציעה פתרון 

שכלי ורעיוני...
לא כן האמא! אמו של הילד – אוהבת אותו, הוא חלק ממנה. וכשהאהבה 
אליו כה גדולה – היא מרגישה את התינוק. היא מזדהה עמו בעומק נפשה. 
וההזדהות עמו, תחושתו שאמא מבינה אותו,  ולכן מצליחה להרגיעו, לנסוך 

בו ביטחון ושלווה ולהפוך אותו לרגוע וחייכן...
כלומר, המשיך בעל ה'אור שמח', יתכן שישנה מטפלת מאוד חכמה, ונבונה, 
אבל לעולם היא לא תוכל להרגיע תינוק בוכה כפי שהאמא תעשה זאת. 
כי האמא לא מבינה – היא מזדהה. היא לא מנתחת מה כואב – היא פשוט 
מרגישה. זהו ההבדל בין אמא לשכנה, כי רגשות האהבה הם שפה סודית 

של חיבור אמיתי, של קשר קסום, של הזדהות משותפת!
ולכן, כשנתקלנו בקושי לפענח את הסוגיה, ביקשתי שנתפלל שנזכה 
לאהוב את התורה. כי אם נאהב את התורה כאהבת אם לבנה, אם התורה 
תהפוך לחלק מהבשר שבגופנו,– מרוב אהבה, מעומק הקשר, מתוך נעימת 
החיבור – או אז נצליח לפתור את כאבינו בסוגיה, אז נצליח לפתור כל 

קושיא, לבסס כל מהלך!'

חידותחידות

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
חקתחקת 1.   עשב שלוקחים לשריפת הפרה.

2.   עץ חזק מאוד.

3.   המצווה הראשונה בפרשה )ב' תיבות(.

4.   בו היכה משה את הסלע.

5.   שם המקום שרבו עמ"י עם ה' )ב' תיבות(.

6.   כמה זמן בכו עמ"י על מות אהרון )ב' תיבות(?

7.   דרך איזה ארץ רצו עמ"י לעבור?

5

התשובה לטור המודגש בתשבץ:
משם שתו עמ"י מים בלכתם במדבר: "              -                ". 

תשובות לחידה משבוע שעבר:

1. הביטוי ''זאת חוקת התורה'' מצוי רק פעמיים 
בתורה: האחד בפרשה והשני היכן? ב. מה למדים 

מכך?

2. שנינו בתענית דף ט' :''3 פרנסים עמדו לישראל ו-3 
מתנות טובות ניתנו על ידם''. מי הפרנסים ומה ניתן 

בזכותם?

3. מדוע קראו למן: "הלחם הקלוקל"?

 

 

 

 

   

           
           
           
           
           
           
           

(2*2)/(2*2)=1 

2/2+2/2=2 

(2+2+2)/2=3 

2/2+2+2=5 

2-(2/2)=1 

2*2/2=2 

2/2+2=3

סדרו סימני + - * : ( )
כך שהתרגילים יהיו נכונים
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 העשרה ולמידה אחרי הצהריים

 צהרון
בתלמוד תורה מערך צהרון המקיים במקום עם ארוחה חמה 

 ומזינה )בשרית לפחות 3 פעמים בשבוע(

 חוגים
התלמוד תורה שוקד בימים אלו על הרחבת החוגים

 המקצועיים )אלקטרוניקה, נגרות, ציור, ספורט(

 פעילויות לימי ר"ח וימי פגרא
התלמוד תורה מקיים אינטראקציה ישירה יחד עם השלוחה 

הקהילתית חרדית בהפעלת מיזמים ופעילות חווייתית מדי ר"ח!

ה
תור

ד 
מו

ל
ת



19:20 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:30 )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  

19:25 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:55 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:25 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:45 )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    04:50 )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      19:35

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

שיעורים 
נוספים 
מפי מו"ר 
הרב 
שליט"א 
בירושלים 
והסביבה:

יום ראשון       17:30    ביה"כ "סילוורה", רח’ חיים ולירו )ליד שוק מחנה יהודה( ירושלים

יום ראשון       21:30    ביה"כ "ספרא", רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

יום שני          17:30    ביה"כ "מוסיוף", רח’ יואל ירושלים

יום שני          21:30    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים

יום רביעי        18:00    ביה"כ "בורכוב", רח’ פישל ירושלים

יום רביעי           21:30    חדש! ביה"כ המרכזי, רחוב הקטלב הר גילה

יום חמישי       18:00    חדש! – ביה"כ "אבני החושן", רחוב אבני החושן, מעלה אדומים

מוצ"ש        22:00    חדש! – ביה"כ "קול יעקב", רחוב הנביאים 22, מודיעין

זמני  תפילות  ושיעורים

חדרי 
אירוח
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!
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