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השמחה כסימן לאמונה
הסימן הגדול ביותר לדעת אם יש לאדם אמונה ,זה השמחה.
כשרואים אדם שיש לו שמחה ,יודעים שהוא מאמין בה' .אבל
שמחה גם כשאינו מצליח ,כשיש כשלון ועדיין נמצא בשמחה,
רואה את חצי הכוס המלאה ,ולא מחפש לראות את מה שאין
לו .זה הסימן המובהק ביותר שאדם זה קנה אמונה.
הבעל שם טוב כותב בספרו כתר שם טוב ,שדור המבול עשו
חטאים קשים ביותר והקב"ה רצה להענישם ,אך מידת הדין
לא יכלה להם כי הם היו שמחים .כתוב על השם "ויתעצב אל
ליבו" (בראשית ו') ,ומה הפירוש? שהשם יתברך הוריד עצבות
לעולם כדי שיפלו לעצבות וכך יוכל להענישם .נמצא כשאדם
שמח השכינה איתו ואי אפשר להענישו.
"כי ה' אלקיך ברכך בכל מעשה ידך ...ארבעים שנה ה' אלקיך
עמך לא חסרת דבר" (דברים ב') ,לכאורה היו הרבה יתומים
ואלמנות במדבר שחסר להם אבא או בעל ,אם כן מה הכוונה
'לא חסרת דבר'? אלא השם אומר לעם ישראל 'אני איתך ,ואם
אתה מרגיש שאני איתך ,לא חסר לך כלום בחיים'.
לכן כותב רש"י על פסוק זה "לפיכך לא תכפרו בטובתו להראות
כאילו אתם עניים" ,אל תראה את עצמך שחסר לך' ,חסר לי
בריאות ,שיעבור לי הסוכר ..לחץ דם' .אל תהיה כפוי טובה.
"אלא הראו עצמכם עשירים" ,יש מצוה לאדם להראות עצמו
כך" ,איזהו עשיר? השמח בחלקו" ,בחלק שיש לו גם אם נראה
כקטן הוא שמח בו ,גם ב 10%-שיש לו הוא שמח.
כשאדם בא בתפילה לפני ה' ,הוא נפגש עם הקב"ה ושכינה
כנגדו .כותב ר' חיים ויטאל (שער הכוונות א" ).אסור לאדם
להתפלל תפילתו בעצבון .ואם נעשה כן ,אין נפשו יכולה לקבל
האור העליון הנמשך עליו בעת התפילה .אמנם ,בעת שמתוודה
הוידוי ומפרט חטאיו ,אז טוב להתעצב בלבד .אבל בשאר התפילה,
נמשך לו נזק נפלא גדול על ידי עצבותו ,אלא יהיה בשמחה
יתירה ..וכמעט שעיקר המעלה והשלמות תלויה בדבר זה" .אם
יש לאדם איזו עצבות או מועקה בלב שלא יבוא להתפלל ,הוא
יזיק לעצמו יותר מאשר יועיל .ה' רוצה שקודם נסתכל על חצי
הכוס המלאה ואח"כ נבוא לעמוד לפניו.
"כל החיים יודוך סלה" ,רק על כך שאדם חי הוא צריך להודות

להשי"ת לנצח .לכן עיקר המעלה והשלמות כשאדם בא שמח
לתפילה" .ואני ברוב חסדך אבוא ביתך" ,איזו מתנה זו שאדם
בא להתפלל לפני ה'!
ממשיך ר' חיים ויטאל "וזה [בין] בעת תפילתו ובין כשעושה
איזה מצוה משאר המצות ..ואל תבוז לדבר זה כי שכרו גדול
מאוד" ,שלמות המצווה ,גם כשאדם שמח בתור כשעורך קניות
לשבת' .איזה כיף אני עומד לכבוד שבת בתור' .שמח גם כשלוקח
את הילדים לתלמוד תורה ומישהו צופר .מדיח כלים בשמחה,
ושמח על החסד שעושה עם אשתו.
לכן אומר ר' נחמן מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קע"ה) "עיקר
מעלת הבכיה כשהיא מחמת שמחה וחדוה" ,כל דברי הזוהר
הקדוש על מי שבוכה וזוכה שה' פותח לו את כל השערים ,זה
דווקא כשבוכה משמחה והשתוקקות לה' ,לא בוכה מעצבות או
מדכאון .ממשיך הרב "ואפילו החרטה טוב מאוד שתהיה מחמת
שמחה ,שמרוב שמחתו בה' הוא מתחרט ומתגעגע מאוד ...וזה
בכיה ראשי תיבות בשמך יגילון כל היום" .ואשרי המתפלל כך
ואומר 'השם העוונות הרחיקו אותי ממך ,אני מתגעגע אליך'.
כותב בספר פרי הארץ (מטות מסעי ,מגדולי תלמידי המגיד
ממזריטש) "העצבות היא הקליפה היותר קשה מכולם ,שהרי
העבודה זרה נקראת על שמה עצביהם כסף וזהב" ,העצבות
זו העבודה זרה הגדולה ביותר" .וכן אין לה שום שייכות עם
השם יתברך" .לכל מידה יש שייכות לעבודת השם ,שקר מותר
לפעמים בשביל שלום ,ואפילו כפירה – עליה אומר רבי ישראל
מסלנט ,כאשר נפגש עם עני צריך לחשוב כאילו אין הקב"ה ,רק
אני צריך לעזור לו ,ולא לומר "ה' יעזור" .לכל מידה יש ניצוץ
טוב של שייכות לה' .חוץ מעצבות "כי עוז וחדוה במקומו",
"בואו לפניו ברננה" ,תבוא לפני שמח – אומר השם – תבקש
מה שאתה רוצה ואני אתן לך.
אומר ר' נחמן מברסלב שעיקר הקטרוג על היהודי הוא על העדר
שמחה של מצווה .וזה כל בחינתו של דוד המלך ,ה' הוריד את
נשמתו לעולם כאומר 'אני אוריד נשמה לעולם שתסבול מיום
שנולדה ותהיה רק שמחה' ,לכן כל חייו תהילים ותשבחות להשם
בכל מצב .כך צריך לומר לילדינו' ,אני רוצה שתהיה כמו דוד
המלך שבא להלחם בעצבות' .והשם יזכנו לשמחה אמיתית
ואמונה בו יתברך.
שבת שלום ,אייל עמרמי
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2
אפילו חרב חדה
הסיפור המפתיע הבא מתחיל באשה ירושלמית ,אשת תלמיד חכם גדול,
אשר לקתה בנגיף קטלני לפני כעשרים שנה .הנגיף קינן בגופה ועשה בו
שמות .חלק ניכר ממערכות גופה קרסו והיא שכבה במיטה ,במשך עשרים
שנה ,ללא יכולת פיזית לקום ממנה ,או לתפקד כראוי ,היא בקושי אכלה
ותפקודה היה אפסי כשהיא שרויה במצב קשה ,אך לא נמצא מרפא למחלתה,
גם הרופאים כבר נואשו מהמצב ולא מצאו פתרון.
לאחרונה עם התפשטות נגיף הקורונה ,אישה זו נדבקה אף היא בנגיף הקורונה,
והמצב שבו הייתה שרויה ,הלך והחמיר ומכיוון שכבר הייתה חולה במחלה
אחרת והוגדרה 'בקבוצת סיכון' ,נואשו כולם מהמצב ולא נתנו תקווה לחייה.
אך התפילות לא פסקו וקרוביה המשיכו לקרוע שערי שמים.
כאמור ,הסיכויים שתשרוד שאפו לאפס ,הבעיות הרפואיות היו רבות ,מכף רגל
ועד ראש ,וכשכל זה התווסף
יחד עם נגיף הקורונה,
שפגע בה באלימות ,המצב
לא בישר טוב .כאשר
הגיעה אותה אישה,
למצב שהייתה כבר
מורדמת ומונשמת,
לא הרבה נתנו לה
סיכוי.
בעיתון 'יתד נאמן'
שם הובא הסיפור

נכתב :כי לאחר תקופה לא פשוטה ,בבית החולים במצב מייאש ,הצליחה
בסייעתא דשמיא להתאושש ולהתעורר ,גופה נלחם בצורה מוצלחת בנגיף
הקורונה שהשתולל בגופה ,והיא הצליחה לקום ממיטתה ,לתדהמת כולם.
היא הבריאה לחלוטין גם מהמחלה הקטלנית שקיננה בגופה ,הצליחה לעמוד
על רגליה ,והחלה לתפקד כאחד האדם ,וכיום היא בריאה ושלמה לחלוטין.
השמחה הייתה רבה וכל משפחתה ומכריה לא הפסיקו להודות על המצב
שהתהפך לטובה בצורה הפלאית ביותר.
הרופאים היו מופתעים עד מאוד ,וכך גם המשפחה אשר לא הבינו מה מתרחש,
וכיצד היא לפתע הולכת כרגיל ,הרופאים החלו לחקור את המצב ,וערכו
סדרת בדיקות מקיפה ,לאחר גמר הבדיקות התברר המצב ,נגיף הקורונה
היה כ"כ קטלני בגופה עד ש"אכל" את הנגיף הקודם שהתחולל בגופה וקינן
שם כעשרים שנה ,וירוס הקורונה 'השתלט' על הנגיף 'שלה' והשמיד אותו.
כאשר הקורונה חלפה ,נעלמו מגופה גם תסמיני הנגיף שפעל בה עד כה ,לא
היה גבול לשמחה שפקדה את המשפחה והם החליטו לפרסם את הנס הגדול
שאירע להם .כך אמרו רבותינו" ,אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם,
אל יתייאש מן הרחמים" .יהי רצון שנדע כולנו שהשם תמיד בקרבנו ,וככל
שנרגיש קרבתו כך תגדל הישועה הצריכה לבוא כי "קרוב השם לכל קוראיו,
לכל אשר יקראוהו באמת!"
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היסורין מעלין את האדם
הסיבה העיקרית שבאים על האדם יסורים היא חשבונות שמים לכפרת
העוונות ,כי אדם החוטא לפני ה' יתברך ,מתחייב להענש על מעשיו ,ובדרך
כלל העונשים הם לעתיד לבא ,כשתתייצב נשמתו של האדם לפני ה' יתברך
בבית דין של מעלה ,אז הוא נותן דין וחשבון על כל מעשיו בעולם הזה,
כאשר היה לאל ידו להתגבר על יצרו ולעשות הישר והטוב ,אבל הוא סר
מטוב ובחר ברע ,ועל כך עתיד הקדוש ברוך להיפרע ממנו.
אבל לעיתים יש שהעונש בא על האדם בעולם הזה ,אם מפני שהשם יתברך
חס עליו שלא להענישו בעולם הבא הנצחי ,ששם העונשים קשים ביותר,
ועל כן השם יתברך מביא עליו יסורים בעולם הזה ,ואם מפני שרוצים לרמוז
לו מן השמים לעוררו שישוב בתשובה לפני ה' ,ואז ישוב לה' וירחמהו ,כי
לא חפץ ה' יתברך במות הרשע ,כי אם בשובו מדרכו וחיה ,או אם זה בשל
עוונות שבין אדם לחברו עליהם נענשים במידה כנגד מידה בעולם הזה.
בכלל היסורים הללו גם היסורים הבאים על האדם מחמת עוונות שעברה
נשמתו בגלגולים קודמים ,כי לפי מה שקבלנו מרבותינו ,רבים מאד מבני
הדורות הללו הם גלגולים של אנשים שחטאו בגלגול קודם ,ובאו לזה העולם
לתקן דרכיהם ,אם ביסורים ,ואם בתיקון מעשיהם ,ואם בתיקון עוונות ,כגון
השבת גזילה למי שגזלו ממנו ,וכן כל כיוצא בזה .וראוי לנו לשמוח ביסורים
אלו ,כי הם באים לטובת בני האדם ולא לרעתם ,וצריך האדם לפשפש
במעשיו לראות מה יוכל לעשות להטיב דרכיו עד שיסתלקו ממנו היסורים.
הדברים אמורים לכל צרה וצוקה המתרחשים ובאים על האדם ,לבל ירך
לבבו בראותו את היסורין הבאים עליו ,וידע כי כל הנעשה בעולם לטובתו
ול'עלייתו' הם באים.
הדברים יובנו עפ"י משל ,בסוס נאמן לאדונו ,הלה היה עובד יומם ולילה עבור
האדון 'כמו סוס' .האדון שנהנה מההכנסות שהסוס מכניס ל'אוצרו' בעבודתו

המסורה ,היה מרבה להיטיב עמו כגמולו הטוב ,מאכילו ומשקהו ממיטב
מאכלי הסוסים ,ואף בית מדור ללון העניק לו כראוי וכיאות לסוס שכמותו...
עברו הימים ,והסוס החל להראות סימני זקנה ,כוחותיו כבר לא עמדו לו,
ומזמן לזמן הרגיש בעל הבית כי 'הכנסות' הסוס פוחתות והולכות ,ואילו
ה'הוצאות' סביב מאכלו ומשקהו לא פחתו במאומה ,וכבר חישב בעה"ב
לשלחו – 'וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול' ...אבל מחמת הכרת הטוב לא הפקיר
את סוסו נאמנו משכבר הימים.
עד שביום בהיר הילך הסוס ברחובה של עיר ולרוב זקנותו לא ראה כהוגן
ונפל ל'בירא עמיקתא' (בור עמוק) ,ואך בנס נשאר לחיות .עתה עלה בדעת
בעה"ב – אכן ,עד היום ריחמתי על סוסי הנאמן ולא שלחתיו לחופשי – אבל
בזו השעה משאירע לו כן ,מותר לי לקיים בו "רק לא ירבה לו סוסים" ו'שם
תהא קבורתו' ...פתח בעליו ב'לשם יחוד' לקיים מצוות 'קבורה' ,נעמד על
שפת הבור והחל משליך לתוכו עפר...
הסוס שעמד בתוככי הבור הביט מלמטה למעלה בתדהמה על בעליו ,מדוע
מכסני מר בעפר? ...והבעלים בשלו – מריק לתוככי הבור שקי עפר בזה אחר
זה ...ועדיין מביט עליו הסוס בעיניים מלאות פחד ...עד שראה הבעלים כי
בכל פעם שהוא משליך עפר לתוך הבור קופץ הסוס בעודו בבור ,וכן יעשה
שוב ושוב...
מתחילה לא הבין הבעלים לשמחה וריקודין הללו מה הם עושים .עד שראה
כי הסוס הולך ועולה מעלה מעלה ,עד שיצא מן הבור כשהוא בריא ושלם
בכל רמ"ח ושס"ה ,או אז הבין כי אף שהוא
בא לקברו ולכסותו בעפר ,הסוס השתמש
ב'קבורה' זאת להעלות עצמו עוד ועוד על
הר העפר שנעשה בבור תחתיות ,עד שיצא
לחופשי לגמרי! נמצאנו למדים שבשעה
שאדם רואה כי יסורים באים ומאיימים
לקבור את האדם בחיים חיותו ,שלא יתפעל
מהם ,כי מה שמשליכים עליו מלמעלה אינו
אלא 'הר' כדי להעלותו למעלה להוציאו מבור
גלותו ושפלותו.
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לא מספיק ללמוד ,צריך גם לעשות
כשאדם מניח תפילין השכל שלו נהיה חי ,נוטל נטילת ידים  -השכל חי ,שכל
ישר ,הכל נהיה פשוט" ,למען תשכילו את כל אשר תעשו" .אדם הרוצה להשכיל
– שיעשה ,בגדר "נעשה ונשמע" .זה רז ,זה סוד שמלאכי שרת משתמשים בו.
אם אדם לא יעשה ,לעולם לא יפתח לו השכל .אדם יכול ללמוד מיליון שנה
מול הספרים ,אבל לעולם לא יפתח לו השכל ,השכל כבוי ,חשוך ומכוסה.
ביום שהוא יברך "שהכל" ,ויבין באמת שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל,
איך "שהכל" כמו שצריך ,לא יעזרו אלף הרצאות ,שום דבר לא יעזור לאדם,
אלא ביום שהוא יתחיל לעשות.
"מי גלה לבני רז זה"? מי גילה את הסוד הזה? מה הסוד? אתה רוצה לראות
את ה'? תעשה ,הניצוץ האלוקי שלך יחיה .אך אם האדם לא יעשה ,לעולם
לא יראה את ה' .זה הסוד של התורה שלנו .כך כתוב בפסוק "הביאני אל
בית היין" ,אבל שם "דגלו עלי אהבה" ,שם כבר האדם מתחיל לאהוב את
ה' ,להכיר אותו.
הדברים האלו מעוררים את השכל .פתאום האדם מקבל הבנות אחרות על
העולם ,פתאום נהיה ברור לו שהשמש מאירה בצהרים ,נהיה ברור לו שהוא
צריך לשלם לה' על השמש ,על הירח וכו'.
אדם לא יחשוב 'אני דתי' ועושה טובה לה' ,אלא יאמר 'אני חייב ,אוי ואבוי
לי ,מה אני אדם שפל?' מאיפה באה לו ההבנה הזו? השכל אצלו חי! השכל
אצלו רעב .לכן אומר החזון איש הקדוש ,הדרך היחידה לשבר את המחיצות
היא שמירת השולחן ערוך בדקדוקיו.
אדם יכול להיות פילוסוף של כל השעורים ,יכול לשמוע את כל הרבנים ,כל
ההקלטות ,כל הדיסקים כל היום ,אך לעולם הוא לא יראה את אלקים ,רק
ביום שיתחיל לדעת מה זה שלחן ערוך ולקיים את הכתוב בו בדקדוק .ביום

שאדם יתחיל לברך ברכת המזון כמו שה' רוצה ,ביום שיתחיל להפסיק לדבר
בין מים אחרונים לברכת המזון ,רק אז יכיר את ה'.
כל עוד האדם לא מדקדק ,לעולם הוא לא יגיע לה' .האור שלו יהיה מכובה.
כמו בחיוג מספר טלפון ,בחיוג של ספרה אחת לא נכונה מגיעים למקום
אחר לגמרי .אות י' אחת קטנה בתפילין שתהיה מחוקה ,האדם לא קיים כלל
מצוות תפילין .כביכול הניח קוביית פלסטיק על הראש .לכל דבר בעבודת
השם יש תקן.
האדם שילך וינהג על פי השולחן ערוך יראה את האור הכי יפה שיש ,האדם
ידע מתי זה גזל ומתי לא ,השכל של האדם יחיה ,יאיר .אבל אם האדם יקח
את המצוות בתור תחביב ,כשאפשר עושים וכשאי אפשר לא עושים ,אז השכל
תמיד יהיה מכובה ,לא יבין מאומה ,יהיה לו קושיות ושאלות ,הוא ירד באמונה.
ה' יתברך נתן לנו תורה שאנו צריכים כולם להיות "אעלה בתמר" ,כולכם
צריכים להיות צדיקים .זה מה שה' יתברך צווה" ,ועמך כולם צדיקים" .זה
מה שאמר דוד המלך עליו השלום" :נר לרגלי דברך" ,ה' אתה האור שלי,
ה' אתה אמת ,פתאום אדם יראה את האמת .איך יראה? "נר לרגלי דברך",
התורה והמצוות של ה' ,ה' נתן לו נר לכן הוא רואה.
נבוכדנצר הוציא מלה אחת של גאווה מפיו ,ה' אמר לו אני אזרוק אותך
לחיות השדה ,הוא עוד לא סיים לומר את זה ומיד נפל .אומר המלבי"ם על
מילה אחת של גאווה כמה ה' יתברך יכול להעניש את האדם ,נביאים סבלו
מזה ,שמואל הנביא אומר" :אנכי הרואה" ,אני נביא .אמר לו הקדוש ברוך
הוא :אתה הוא הרואה? אני מודיעך שאין אתה הרואה .והיכן הודיעו בשעה
שאמר לו" :לך אשלחך אל ישי בית הלחמי וגו' וירא את אליאב" ,אמר לו
הקב"ה :לא אמרת "אנכי הראה"? אל תבט אל מראהו!
אדם אומר 'אני אראה לפלוני וכו' ,וכי אתה תראה לו? זו מילת גאווה ,אתה
מסוגל להראות למישהו? ה' שונא מילות גאווה .הרהור לא כדיבור .מילא
אם היה מהרהר ,זה עוד פחות נורא,
אך אם הוא מוציא בפיו ,זה כבר
שנוא אצל ה' יתברך ,כל זה מחשיך
את האור האלוקי של האדם.
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א
"חובת הלבבות"
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די יתושים!
החופשה שלכם הייתה יכולה להיות מושלמת ,בחרתם
צימר בקפידה" ,ישבתם" על מסלול טוב ,הכנתם ,טרחתם
והכל היה יכול להיות נחמד .אבל משהו קטן "קלקל" לכם
את החופשה .כן נחשתם נכון! אלו היתושים.
בישראל קיימים  24סוגי יתושים (מתוך כ 3000-מינים
ברחבי העולם!) והם מצויין בעיקר בתקופת הקיץ ,היתוש
ניזון מצוף ומצמחים ולכן אינו עוקץ ,אבל היתושה ניזונת ממציצת
דם של בני אדם ובעלי חיים.
מלבד התחושה הלא נעימה של העקיצה ,היא גם יכולה להיות מסוכנת,
כשלושה מיליון אנשים מתים בשנה ממחלות שמועברות באמצעות
יתושים ,דוגמת "קדחת הנילוס המערבי ,הקדחת הצהובה ,האלפנטייאזיס

ועוד ,למעשה אפשר לקרוא ליתוש בעל החיים הקטלני ביותר בעולם.
מובן שרוב האנשים שנעקצים אינם נדבקים במחלות ,ולכן בדרך כלל
אין מקום לדאגה ,אבל אם לאחר עקיצה פיתחתם מחלת חום ,הקאות,
חולשה וכד' ,כדאי לפנות לרופא.
חוקרים גילו כי ישנם אנשים שגופם מנפק תערובת חומרים ייחודית ,והם
אלו שנעקצים יותר מאחרים .גם עוצמת התגובה של מערכת
החיסון לעקיצה שונה מאדם לאדם .לכן אצל חלק מהאנשים
יתפתחו נפיחות וגירד ,ואילו אחרים לא ירגישו בעקיצה כלל.
מה בכל זאת ניתן לעשות? יתושים אוהבים מקומות חמים,
לכן מזגן או מאוורר יכולים לעזור ,היתושים נמלטים
מהרוח של המאוורר או מהאוויר הקר והיבש של המזגן.
כמובן שניתן להשתמש בחומרים דוחי יתושים המצויים
לרוב ,דוגמת תכשירים למריחה על העור ,תרסיסים לפיזור
בחלל החדר או מכשירים חשמליים המפיצים חומר דוחי
יתושים .בנוסף ,שמן ציטרונלה הוא צמח שריחו מרחיק את
היתושים ,מומלץ למרוח אותו סביב המיטה ,או להניח את הצמח בחדר,
אין למרוח את השמן על העור!
אם כבר נעקצתם ,תוכלו למרוח על העור שמן אתרי של לבנדר או
ג'לים מסוגים שונים המכילים קמומיל המסייעים ומרגיעים את העור.
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קביעות עיתים לתורה בכל מחיר
יהודי בשם ר' יחזקאל לנדא מארה"ב עבד אצל מעסיק גוי כגרפיקאי .יום
אחד מכר הבוס שלו את העסק לאדם אחר .בעל הבית החדש פיטר חלק מן
העובדים ,וביניהם את ר' יחזקאל .היתה זו מכה קשה לר' יחזקאל ,שהתקשה
למצוא מקום עבודה חדש.
עברו שלושה חודשים והוא עדיין לא מצליח למצוא עבודה" .יש בורא לעולם,
והפרנסה ממנו .צריך להתפלל אליו!" ,כך חשב לעצמו ,והתחיל להתפלל
מעומק הלב ובכוונה גדולה ,אך עדיין הוא לא הצליח למצוא מקום עבודה
חדש .הוא החליט לקבוע שיעורי תורה בבוקר ובערב .היאוש גבר אולם הוא
אמר לעצמו" :וכי אני מתפלל ולומד רק כדי שהקב"ה יתן לי פרנסה?! ריבונו
של עולם ,אני מבטיח בלי נדר להמשיך בקביעת עיתים לתורה ,בין אם תהיה
לי פרנסה – ובין אם לא".
יומיים לאחר מכן ראה מודעה" :חברה גדולה מחפשת גרפיקאי מומחה!".
מיודענו מיהר לשלוח קורות
חיים ,וכבר באותו לילה
התקשרו אליו כדי לקבוע
ראיון עבודה ליום המחרת.
ר' יחזקאל קיווה מאוד
להצליח בראיון ולקבל את
העבודה ,אך התעוררה
בעיה :השעה ,שקבעו
לראיון ,היתה בדיוק
שעת השיעור .ר'
יחזקאל עמד בניסיון,
ועל אף שחשש להפסיד
את ההזדמנות למשרה המוצלחת ,אמר לנציג החברה" :אני מצטער ,אך בשעה
זו לא אוכל לבוא לראיון ,מאחר שיש לי שיעור תורה ,שאותו אני לא מוכן
להפסיד .האם אוכל לבוא בזמן אחר?" והאיש מהחברה השיב באדיבות" :אין
בעיה ,נקבע לשעה מאוחרת יותר".
למחרת לאחר השיעור ,יצא ברכבו לכיוון מקום הראיון .לפתע חש בריח

של פלסטיק שרוף .הוא עצר בצד ויצא לחפש את הסיבה לריח ,אולם לא
הצליח למצוא דבר .הוא חזר לרכב ,אך הוא לא הצליח להניע את הרכב .הוא
עמד בצד הכביש ,שהיה שומם ,וקיווה שמישהו יעצור וייקח אותו טרמפ.
הוא חשב לעצמו' :מדוע זה קורה לי? הרי התחזקתי בלימוד תורה בשיעור
היומי ובתפילה .עובד שביקש לשנות את זמן הראיון ,ולאחר מכן מאחר בזמן
הראיון החדש שנקבע לו ,מי ירצה לקבל אותו?' .הוא חשב להתקשר לאחד
ממכריו ולבקש טובה ,אך הסוללה של הטלפון הנייד נגמרה .כך עמד בשולי
הכביש במשך שעה וחצי!
הוא מספר" :בזמן הזה התפללתי אל ה' שיעזור לי ,וגם התחזקתי באמונה.
אמרתי לעצמי' :כל מה שהי עושה – הכל לטובה' ,אין ספק ,שמה שקורה פה
עכשיו זה טוב עבורי!" .לפתע עצר לידו רכב יוקרתי מאוד" :מה הבעיה?",
שאל הנהג .סיפרתי לו כי הרכב תקוע" .אני ממהר מאוד" ,אמר לי בעל הרכב,
"אם אתה רוצה – תיכנס לרכב ,תיסע איתי עד הכניסה לעיר ,ומשם תסתדר".
נכנסתי לרכב ,והאיש התחיל לנסוע .הודיתי לה' שאגיע לפחות למקום ישוב,
במקום להיתקע חסר אונים בכביש נידח .התפתחה בינינו שיחה תוך כדי
נסיעה .הנהג סיפר ,שהגיע לכביש הנידח בטעות .הוא כבר  14שנים נוסע
במסלול מסוים ,ומעולם לא טעה .רק היום נכנס בפניה לא נכונה ,וכך הגיע
לכביש הנידח ,שבו מצא אותי עומד מסכן וחסר ישע .הוא שאל אותי במה
אני עוסק .סיפרתי שאני גרפיקאי מנוסה ,אך זה כמה חודשים ,שאין לי
עבודה ,והייתי בדרכי לראיון עבודה ומקווה מאוד שיקבלו אותי לעבודה שם.
האיש נעץ בי מבט ,ושאל" :אתה גרפיקאי עם ניסיון?!" הופתעתי מתגובתו.
הוא מלמל לעצמו" :תשמע ,אני בעלים של חברה גדולה .אתמול פיטרתי
את הגרפיקאי שלנו ,כי התברר שהוא מעל באמון שנתתי בו וגרם לי נזקים
גדולים .העובדים האחרים ביקשו שאחזיר אותו לעבודה כי הם לא יכולים
להסתדר בלי גרפיקאי מקצועי.
"חשבתי שעד שאמצא גרפיקאי טוב ,עלול לעבור זמן רב מדי .אני זקוק
לגרפיקאי עכשיו ,ומיד .ופתאום אני מוצא גרפיקאי בעל ניסיון עומד ומחכה
חסר ישע על שוליו של כביש שומם ,שהגעתי אליו בטעות מוזרה לחלוטין…
תגיד ,מה דעתך לבוא איתי עכשיו ,ולהראות לי את העבודות שלך בגרפיקה?".
את הראיון ,שנקבע לי ,כבר הפסדתי .מאוחר מדי .הנהג השאיל לי את הטלפון
שלו ,והתקשרתי לחברה .הסברתי להם שנתקעתי בדרך ,ומשום כך אין לי
אפשרות להגיע בזמן שנקבע .סיכמנו ,שאהיה איתם בקשר למחרת ,והמשכתי
בנסיעה עם אותו איש .הוא בחן את תיק העבודות שלי ,בדק היכולות שלי
בסוג העבודה שנדרש אצלם בחברה ,וקיבל אותי לאלתר לעבודה אצלם.
עכשיו כבר יכולתי לראות ,אפילו בעיני בשר ודם ,את טובתו הגדולה של
הקב"ה .העבודה בחברה זו הייתה טובה בהרבה מהעבודה שיכולתי להשיג
בראיון שנקבע .בחברה של ה'נהג' היו הבוס ומרבית העובדים יהודים ,ובנוסף,
משכורת גבוהה יותר ,וזמן הנסיעה לעבודה קצר יותר .נסתרות הן דרכי ה',
אך אין ספק שתמיד אנחנו צריכים לזכור ,כי מלימוד תורה ומקיום מצוות
לא מגיע שום הפסד ,אלא רק שכר טוב!
(דרשו)

ברכת מזל טוב
ברכת מזל טוב חמה ולבבית לתומך תורה וחסד ר׳ אברהם ניסים
הי״ו להולדת נכדתו תחי׳ בת לר׳ נפתלי הי״ו
יזכו לגדלה ליראת שמים טהורה אמן.

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

אנו ילדי מכינה ב' של הרב נתנאל יתח אנחנו מאד שמחים שסיימנו שנה בת''ת
כאייל תערוג וזוכים לעלות לכיתה א' לכיתה אנחנו מאד מתרגשים מכינים
כבר את התיקים ולומדים להתנהג וללמוד כמו גדולים.
מה נשאר לומר? נפגש בכיתה א' !!

מהנעשה בקהילה
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את השור לקום על רגליו ,ולחינם היו נסיונותיו להפיח בו רוח חיים .השור
שכב ללא תזוזה.
רגעים מספר עמד הערבי נבוך ,ולאחר מכן החל לרוץ את עבר בית הכנסת
של היהודים .זה מכבר הגיע לאוזניו שימעו של הרב היהודי מורי חיים ,וידע
כי כוחו גדול בכתיבת קמעות המחוללים פלאים" .כתוב לי קמיע כדי שהשור
יבריא" ,דרש הערבי בחוזקה מרבי חיים ,אולם הרב סרב ואמר" :אי אפשי
עתה ,שכן השבת ממשמשת כבר לבוא וכלי הכתיבה אינם איתי .בוא נא
אלי במוצאי שבת ואעשה כמצותך" .תשובתו של הרב עוררה את חמתו של
הערבי הגאה ,והוא עמד על שלו ותבע לקבל את הקמיע כאן ועכשיו .ניסה
הרב להסביר לערבי על קדושת השבת וההידור להוסיף על קדושתה ולקבל
את שבת המלכה טרם כניסתה ,אולם הערבי אטם את אוזניו משמוע .כעסו
הלך וגבר ,עד שהוא לא שלט ברוחו והחל לטלטל את הרב הנערץ כשהוא
דוחף אותו החוצה ,ומזרזו ללכת לביתו ולכתוב בעבורו את הקמיע הנדרש.
המתפללים התמלאו בזעם וחרון אין קץ אל מול חוצפתו של הערבי הגאה,
ואף הרב התקומם בליבו על הביזיון הגדול ,ובפרט כשהשבת ממשמשת לבוא
והוא מכונס עם צאן מרעיתו בבית הכנסת ומתכונן לקראת בוא השבת .נטל
רבי חיים גפרור שרוף ,ועם הפחם שבו חרט על גבי פתק שהזדמן לידו את
הפסוק "השור יסקל וגם בעליו יומת" .לאחר שסיים ,כרכו וקיפלו ,ומסרו
לערבי הרשע באומרו" :קח לך קמיע זה וקשור אותו בקרן השור .כוחו של
הקמיע גדול ובזכותו יבריא השור לחלוטין ויעמוד על רגליו" .בשמחה יצא
הערבי מבית הכנסת ,וחיש מהר אץ לקשור את הקמיע על קרן השור .לנגד
עיניו ,התרחש הנס הגדול ,והשור התרומם בבת אחת מהארץ וקם בריא
ושלם ,כאילו לא ארע דבר.
ויהיה ביום השבת ,בשעה שיהודי העיר עמדו בבית הכנסת והתפללו את
תפילת השבת ,נתקף לפתע השור הגדול בשיגעון והחל להשתולל כחית
טרף .ניסה הערבי להרגיע את שורו ,אולם השור התנפל עליו בחמת זעם,
נגח בו בקרניו והרגו.
זעקות האימה של הערבי ,הגיעו לאוזני הפועלים שעבדו בשדה סמוך וכשראו
הללו את ההרוג מוטל על הארץ מתבוסס בדמו ,מיהרו להזעיק את בנו של
הערבי ,כדי שירגיע את השור וינסה להציל את אביו .הבן ,היה אף הוא גאותן
גדול ובעל זרוע ,נטל רובה ציד גדול ואץ אל השדה ,הטעין את רובהו הארוך
בכדורי מוות וביריה אחת המית את השור המגודל.

רבי חיים חג'בי זצ"ל
אחד מגדולי רבני עדת תימן ,היה המקובל רבי חיים חג'בי ,רבה של קהילת
רבוע וכל מחוז כולאן שבתימן .ביתו היה בית ועד לחכמים ותלמידים רבים
קיבלו לקח מפיו .בקי היה בתורת הנגלה וחכמת הנסתר ,והיו מכנים אותו
בתואר הנדיר בתימן "גמרן" על שם בקיאותו הגדולה בגמרא .מדי לילה,
היה קם בחצות ,פותח את בית הכנסת והוגה בתורה עד עלות השחר ,אז
היו מצטרפים אליו בני הקהילה ללימוד ותפילת שחרית .לאחר התפילה היה
חוזר לביתו ועוסק בתורה ,בודק את סכיני השחיטה ומרביץ תורה לתלמידיו.
בערוב ימיו עלה מורי חיים לארץ הקודש ,אולם חי בה שבועיים ימים בלבד,
ונפטר בה זקן ושבע ימים ומנוחתו כבוד בפתח תקוה.
ביום שישי אחד ,כאשר השבת עמדה לפרוש את כנפיה ,ישב רבי חיים בבית
הכנסת כשהוא מעוטף בבגדי שבת ,וכל כולו קורן אור יקרות מקדושת השבת.
סביבו ישבו בני העדה ,ויחד קראו את "שיר השירים" בנעימה ,כמנהגם מדי
ערב שבת .לפתע נשמעו קולות זעקה .בפתח עמד ערבי עשיר מתושבי העיר,
שכולם הכירוהו כאיש אלים ושחצן .הלה היה עשיר מופלג ובבעלותו היו
שדות וכרמים רחבי ידים ,וכגודל עושרו כך היה גם גודל גאותו ועזות רוחו.
בעדרו היה לו שור גדול ומובחר ,רחב כתפיים ובעל כח אדיר ,ועל שור זה
היתה גאותו הגדולה .והנה ביום שישי ,יום שביתתם של הערבים ,כשעמד
השור ברפת ולא יצא אל עבודתו בשדה ,קרס לפתע תחתיו חסר אונים.
משרתיו של האדון הבהילוהו אל הרפת ,וכשראה את שורו האהוב שוכב על
הרצפה כאבן שאין לה הופכין ,צלל ליבו בקירבו .לשווא ניסה הערבי לזרז

תפזורת
לפרשת
ראה
מצאו את המילים הבאות בתפזורת:
ברכה ,קללה ,הר גריזים ,הר עיבל ,נביא שקר ,איל ,לוי,
אביון ,שמיטה ,עבד ,מרצע ,פסח ,שבועות ,סוכות ,חודש
האביב,עוף ,חסידה ,אנפה ,סנפיר ,קשקשת ,נבלה ,עורב

המנתח הפצוע
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על רופא מנתח עם יד אחת פצועה לנתח ביד אחת 3
חולים ,כשעומדים לרשותו רק שתי כפפות סטריליות.
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תשובות לחידה משבוע שעבר:

במחסן כלשהו אוחסנו  1000ק”ג תותים טריים.
תות טרי הכיל  99אחוז מים ,אולם בדיקה שנערכה לאחר
מספר ימים העלתה כי בתותים יש כעת רק  98אחוז מים עקב
היובש.
כמה שוקלים התותים כעת?
תשובה:
 - 990אם  1000ק”ג הם מאה אחוז ,הרי שכל אחוז שווה 10
ק”ג ,כלומר אחוז מים שהתייבשו הוא  10ק”ג מסך התותים.
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זמני תפילות ושיעורים
תפילות ושיעורים בשבת קודש

תפילות לימות החול

		
מנחה ערב שבת

( 19:00כ 30-דק' לפני השקיעה)

		
שחרית הנץ החמה

( 05:00כ 65-דק' קודם הנץ החמה)

שיעור בהלכות ריבית

 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)

		
שחרית מנין ראשי

07:30

		
תהילים לבנים

( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)

		
שיעור הלכה ,שו"ע

( 15:30חושן משפט)

		
מנחה מנין א

16:00

		
שיעור מוסר

16:30

		
מנחה מנין ב

( 17:15בסוף השיעור)

אבות ובנים

( 19:00כשעה קודם צאת השבת)

		
שיעור הלכה

( 19:30בשקיעה)

ערבית של מוצ"ש

( 20:00עם צאת השבת)

		
שיעור במדרש

( 20:20עד זמן רבינו תם)

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

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
יום שלישי

פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות

( 14:45בביה"כ חסדי שמואל)

		
שיעור לנשים

 14:45מפי מו"ר שליט"א

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

( 05:20כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
19:05
סמוך למנחה
בתום השיעור המרכזי

 20:45שיעור בחסידות
מהרבנית רבקה בקרמן תחי'

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

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  81ירושלים

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  ,22מודיעין

חדרי
אירוח
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

