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פרשת תרומה  -שבת זכור גליון  ,448ז' אדר תשפ"א

לאדם המאמין אין מקרים מעציבים בעולם
אׁשית
רבי נחמן אומר (שיחות הר"ן רכ"ב) "ּכָ ל ִה ְת ַהּוּות ַמ ֲע ֵׂשה ְּב ֵר ִ
ָהיָ ה ַרק ִּב ְׁש ִביל ַמה ֶּׁש ָּצ ָפה ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך ֶׁשּיִ ְהיּו ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּיִ ְהיֶ ה
דֹוׁשה" ,כל ההשקעה הזאת בכל
ּסּורים ְּב ִענְ יַ ן ָה ֱאמּונָ ה ַה ְּק ָ
לָ ֶהם יִ ִ
הקוסמוס הזה הייתה שווה לקב"ה רק בשביל שיבוא אדם ויקנה
איזה חליפה מהחנות ,והוא ירצה להחליף אותה והמוכר יגיד
אני לא רוצה להחליף אותה ,עשית בה מכפלת ,והוא יאמין
שזה הקב"ה ולא יגיד 'אתה לא יודע עם מי אתה מתעסק!'
בשביל זה אומר הקב"ה ,שווה לי להשקיע שמש ,ירח וכוכבים
ואת כל העולם הזה .רק בשביל הנסיונות באמונה ואומר הרב
"מ ֲח ַמת ַה ִּבלְ ּבּולִ ים וְ ַהּכְ ִפירֹות ָהעֹולִ ים ַעל ַמ ֲח ַׁש ְב ָּתם ַר ֲח ָמנָ א
שזה ֵ
לִ ְצלָ ן ,וְ ֵהם יִ ְתּגַ ְּברּו ּכְ נֶ גֶ ד ֵאּלּו ַה ַּמ ֲח ָׁשבֹות וְ יִ ְת ַחּזְ קּו ֶּב ֱאמּונָ ה .וְ ַרק
אׁשית".
ִּב ְׁש ִביל זֶ ה ָּב ָרא ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך ֶאת ּכָ ל ַמ ֲע ֵׂשה ְּב ֵר ִ
סיפר לי יהודי ,קניתי דירה והשכן לידי כבר שלוש שנים 'מטגן
אותי על המחבת בבית משפט בגלל הדירה הזו ,למה סגרתי
פה ,ולמה הרחבתי פה .אמרתי לו :דע לך שה' ברא את כל
מעשה בראשית רק בשביל האמונה הזו שתדע שהוא עשה לך
כל מה שקורה בדירה לטובתך ,לך תשלים איתו.
אחרי מתן תורה אמר לנו משה "כִ ּי לְ ַב ֲעבּור נַ ּסֹות ֶא ְתכֶ ם ָבּא
ּוב ֲעבּור ִת ְּהיֶ ה יִ ְר ָאתֹו ַעל ְפּנֵ יכֶ ם" (שמות כ ,טז) ,כל
ֹלהים ַ
ָה ֱא ִ
מה שעשיתי – אומר הקב"ה – זה כדי לנסות אתכם באמונה,
ֹלקים" (דברים ד ,לג).
"ה ָש ַׁמע ָעם קֹול ֱא ִ
את זה אני דברתיֲ .
"ּוב ֲעבּור ִת ְּהיֶ ה יִ ְר ָאתֹו ַעל ְפּנֵ יכֶ ם" ,אומר הרמח"ל
מה הכוונה ַ
(מסילת ישרים כה) "היראה הזאת הוא ההתבונן על ב' עניינים
אמיתיים :האחד הוא ,היות שכינתו יתברך נמצאת בכל מקום
שבעולם ושהוא יתברך משגיח על כל דבר קטן וגדול" ,זו
היראה ,בשביל זה עשיתי את כל מתן תורה – אומר ה'" .אין
נסתר מנגד עיניו ,לא מפני גודל הנושא ,ולא מפני פחיתותו",
שאדם ידע שגם את הדבר הפעוט הזה ה' עושה" .אלא הדבר
הגדול והדבר הקטן הנקלה והנכבד הוא רואה והוא מבין בלי
הפרש ,הוא מה שאמר הכתוב (ישעיה ו ,ג) מלא כל הארץ
כבודו ...והדבר הזה אינו מצטייר היטב בשכל האדם ,אלא על
ידי התמדת ההתבוננות וההסתכלות הגדול ,כי כיון שהדבר

רחוק מחושינו לא יציירהו השכל" ,צריך הרבה התבוננות
לראות שכל דבר ואפילו העיכוב הקטן זה ה'.
לכן כשאדם משתדל באמת לחיות חיים של אמונה ומתפלל
לקב"ה 'ה' תן לי חיי אמונה' ,כמו שאנו אומרים בתפילה" ,בבקשו
אז מלפניך אמונתך הודעת לו"  -בעת צרה ואין נוגה לו כאילו
אין הדבר נוגע לו ,אלא בטחונו בה' חזק כאילו לא נמצא בצרה
בכלל ,כאשר מגיעה לו צרה שהוא לא רואה פתרון בשבילה,
הוא לא דואג עליה בכלל כאילו זה לא נוגע לו ,אלא סומך
על הקב"ה שלו יהיה פתרון לזה" .לאדם המאמין אין מקרים
מעציבים בעולם" ,העצבות לא נכנסת אליו ,כי הכל ה' עושה
לטובתו .הרי כל הנגזרת של העולם הבא זה מהכשלונות של
העולם הזה .אם קיבלת את הכשלונות בשמחה יהיה לך אור
גדול" ,ההולכים בחושך יראו אור גדול" ,ולכן אדם צריך יותר
לשמוח בכשלונות כי הוא בא לכאן בשביל חיי העולם הבא.
אומר ר' יחזקאל לוינשטין בקובץ אמונה ,כתוב שאחת האותות
של המשיח שמלכות תיהפך למינות .מלכות זה אמונה ,אנשים
יגידו שהם מאמינים אבל בעצם הם לא מאמינים" ,בדור עקבתא
דמשיחא המלכות תיהפך למינות ,וכל העולם הוא היפך האמונה,
וצריכים להתחזק בניסיון הזה לא לרמות את עצמנו שחיים
אנו בחיי האמונה ,רמאות זאת החוצפה של עקבתא דמשיחא,
רחוקים אנו מהאמונה ומתחצפים לחשוב שקיימת בנו אמונה",
חוצפה ישגה  -אנחנו אומרים שאנחנו מאמינים אבל אנחנו
לא מאמינים.
אומר רבנו החפץ חיים (מחנה ישראל פ"ג) "צריך האדם לידע,
שעיקר הטובה השלימה העתידה בימי הגאולה ,יהיה מגיע לכל
אחד כפי גדר האמונה וההתחזקות שהיה לו בהקדוש ברוך הוא
בעת הגלות ,שאם רפה ידו ,אז חס וחלילה ,מתבזבז על ידי זה
שולחנו לעתיד לבוא ,ואם היתה אמונתו שלמה בה' ,להתבונן
תמיד בכל הענינים שארעו לו שבוודאי עושה הקב''ה עמו זה
לטובה  -יתרומם עבור זה מדרגתו מאד מאד לעתיד לבוא
ויהא שולחנו שלם מכל טוב" .שיבוא משיח צדקנו הוא יתן לנו
שכר על מה? רק על מבחן אחד ,כמה דברים מעציבים עבר
על האדם ושמח ואמר זה לטובתי .איך הגיע האדם לתפילה
ושאר מצוות ,זה הכל גלגלי עזר לאמונה שהיא העיקר.
שבת שלום! אייל עמרמי

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א ,באמונה ובטחון .לצפיה בשיעור המלא  -אתר “כאייל תערוג“
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שער עבודת האלוקים עם פירוש “כאייל תערוג”

זהירות מעבודה זרה של ימינו
כותב רבי אלחנן וסרמן הקדוש ,כל הפסוקים קובעים כי לפני הגאולה יטעו היהודים
אחרי עבודות זרות שונות .כמו שכתוב בפרשת האזינו ״יקומו ויעזרוכם״  -אלה
שבטחתם עליהם ,איפה מה שבטחתם עליו? למה הוא לא קם ועוזר לכם? כך ישאל
הקדוש ברוך הוא את עם ישראל ,בטחתם בכל מיני נשקים ,טכניקות ,טכנולוגיות,
למה זה לא עוזר לכם? למה נופלים מאתים טילים ואתם לא יכולים לעשות שום
דבר שיעזור לכם? 
יקומו ויעזרוכם ,אתם הקרבתם את עצמכם בשביל זה ,מסרתם את הילדים שלכם
בשביל זה ,עשיתם את זה לפסגת השאיפות שלכם ,למה זה לא עוזר לכם? יהיה
עליכם סטרא אחרא חס וחלילה .לפני הגאולה כל העבודות זרות יתמוטטו ,לא
ישאר שום דבר שיהודים מאמינים בו שיכול לעזור להם .לא ישאר כלום מכל
המשמעויות של הדבר .כל מה שאנשים חושבים שזה יכול לעזור ,הכל יתמוטט
לפני ביאת המשיח .כך עם ישראל יגיעו לראיה ולהבנה שאין מישהו שיכול לעזור.
ראשית עלינו להבין את פשר המושג עבודה זרה ,כל ענין וענין הנראה לו לאדם
כגורם בלתי תלוי בדעת ה' שיכול להטיב או להרע ,הרי הוא בכלל עבודה זרה,
כמובא בגמרא במסכת סנהדרין" ,כך מטיבה וכך מרעה" .נעבור בסקירה את כל
עבודות זרות שעבדנו להם במאה שנים האחרונות .לפני ששים שנה ,ומאה שנה
לפני ,ונראה את כל עבודות זרות שעבדנו ,פסלים ואלילים – זה לא היה ,חתיכות
קציר ואבנים גם לא היה ,אלא מחשבות ,כולם עבדו עבודה זרה במחשבותיהם.
השכלת ברלין – לפני השואה האנשים דגלו בהשכלה ,מי שלא היה לו בן דוקטור
ובעל תואר באוניברסיטה היה נחשב כמלבב שנאת עמים ,הוא נחשב נחות וירוד,
אדם לא היה מעז לעלות לספר תורה אם לא היה לו בן בעל תואר ,הוא היה מתבייש
להיכנס לבית כנסת .בכל פולין היו שישה אברכים כך כותב הרב ,מיליון בני אדם
ורק שישה אברכים .השכלת גדולים זה היה נקרא ,זה היה עבודה זרה שכולם חייבים
להיות מלומדים לקיים את כל המדעים וחשבו שזה יביא את השוויון ,האהדה של
העמים אלינו ,זה יסלק את שנאת העמים .
אך למה זה גרם? זה גרם את השואה ,שבעים אחוז מהשופטים היו יהודים ,שבעים
אחוז מהפרקליטות הגרמנית הייתה יהודית .השכלת ברלין היא זו שיצרה את
השואה .עבודה זרה מתנקמת בעובדיה ,היא שתזיק אותם .אומר הרב "ממנה קיוו
לישועה רבתי ,מכיון שהתחילה רוח הליברליזמוס ,מיד הזדרזו היהודים להתייצב
בשורות הראשונות של מגניה .היהודים היו הראשונים .לאחר שהליברליזמוס ירד
מעל הפרק ,פנו לדמוקרטיזמוס ,ולסוציאליזמוס ,ולקומוניזמוס ,וליתר ה-״איזמים״,
שירדו על דורנו בשפע כה רב .
מי יצר את הקומוניזם אם לא היהודים ,סטלין היו שורשים יהודים ,לנין היה בן
לאב יהודי ,כולם היו יהודים ,הם יצרו את כל הדברים האלה ,הם מסרו נפש על
הדברים האלה ,הם היו בטוחים שזה יביא את השלווה לעולם .בסופו של דבר באיזה
אכזריות נהגו כלפיהם ואיזה יסורים הם סבלו .
אף לא עבודה זרה אחת הגשימה את התקוות שתלו בה .גם היום לאנשים יש עבודות
זרות ,אחד חושב שנשק טוב יביא ביטחון לעם ישראל ,אחד חושב שטכנולוגיה
טובה ,כלכלה חזקה ,כל אחד יש לו את העבודות זרות שלו והוא מוכן למסור את
הילדים שלו לזה .זה נקרא מקריב את בניו
למולך ,מוכן לתת את הילדים שלו שימסרו
את הנפש שלהם בשביל הדבר הזה ,כי הוא
בטוח ,זה מה שיביא לטובה לעם ישראל.

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת
הלבבות" ניתן להשיג את כל ספרי הרב
שליט"א אצל "חיים ספרים" 1599-50-20-
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

חתימת הורים אינה חותמת גומי...
יורם חזר מבית הספר ,בידו תעודה ממש לא לתפארת .הכמעט טוב והבלתי
מספיק חגגו שם למכביר .רק בזמרה יורם קיבל טוב מאד" .עם כזו תעודה
אתה עוד מסוגל לשיר" גער בו אביו בחומרה .....עברו שנים ,והוא המשיך
לדעת לשיר וככזה הוא התפרסם.
אני זוכרת את עצמי ,תלמידה בכתה ה' .רצה לבית סבי להראות את
התעודה .על כל ט"מ הוא היה רגיל לתת לירה .ומה לעשות בתעודה היו
רק  4טוב מאדים .היו גם ט"מ פחות ,גם כמעט ט"מ .ככה דקדקו לפני
עשרות שנים בציוני התעודה .סבא עיין התעודה והחליט ללמדני בינה:
למה יש ט"מ פחות .התעודה של הנכדה של חבר שלי הייתה כולה ט"מ.
אני על כל ט"מ אתן לך רק  10אג' ,כדי שתתאמצי יותר .עד היום אני עוד
מחכה לארבעים אגורות.
תלמידה שלי ראיינה מורות על תעודות .אחת השאלות התייחסה לסעיף
של חתימת הורים .מהתשובות שהתקבלו עלה כי ההורים צריכים לדעת איך
מתפקד הילד בבית הספר .לדעת מהם החוזקות של ילדם .מהם החולשות.
והתעודה משקפת זאת .חתימה מעידה שההורים ראו את התעודה.
תעודה היא מסמך שמקפל בתוכו את מרכז החיים של התלמידים .בביה"ס
הילדים שוהים הרבה ,והחוויות החיוביות והשליליות שבו מעסיקות אותם
גם מחוץ לשעות הלימודים .למילה תעודה שני פנים – תעודה – לשון
תיעוד .הערכה של הלמידה .ומלשון עידוד – הערכה שתגרום ללמידה.
תעודות היו פעם ,תעודות נותנים גם היום .התעודות של היום הם שילוב
של ציון והערכה :התנהגות ,נוכחות ,תפקוד בשיעור .בכל בית הספר יש
נתוני הערכה שונים.
כשהם מראים לכם את התעודה הם מצפים לתגובה שלכם .תרגילו אותם
שלא גוערים בהם כשהם מביאים תעודה ,גם אם היא לא מידי משעממת.
התבוננו לתוך עיניהם ותשדרו הערכה ואימון" :אנחנו נחתום בשמחה
כי אנחנו יודעים שבתוכך פנימה קיימת יכולת להגשים את עצמך .אנחנו
מאמינים בך" .איזה תלמיד לא יתגאה בכזו חתימה? אילו הורים לא ישמחו
לחתום על כזו תעודה? כמובן שיש ציונים או נתוני תלמידאות המצריכים
שינוי ,שיפור .צריך לשאוף קדימה ,ולמצוא את הדרך להוביל לשם :תהיו
קשובים למה שהילד שלכם כן אוהב ללמוד ,תחמיאו לו על כך ,ותעזרו
לו במה שקשה לו .תזכרו שהיום אין הגדרה של עצלן .יש קשיי למידה.
אין ספק כי תקופת הקורונה והלמידה מרחוק הביאה את ההורים למעורבות
בתהליכי הלמידה ,באתגרים חינוכיים והתנהגותיים שלא נמצאים בשגרה
רגילה .לכן השנה אין אמתי יותר ויפה יותר שההורים יתנו לילדים תעודת
הערכה על :המאמצים בלמידה ,על התנהגויות טובות שהיו ,על תכונות
טובות שבלטו ...הוסיפו שם סעיף שתקראו לו ממני אליך – בשפה הטבעית
שלכם ,עם כל האהבה והמסירות שלכם ,בלי להשתמש במושגים קרים של:
מוטיבציה ,יכולות ומסוגלות .אגב ,זה מומלץ גם למורים להוסיף סעיף זה
בתעודה הבית ספרית.
כתלמידה לא מאד למדתי ,ויעידו הציונים במבחנים .תמיד חלמתי להיות
מורה אנושית ,אמפתית .אינני יודעת האם הציונים הלא מידי מעולים שלי
היו כתוצאה מקושי ,או מחוסר השקעה ,כי אף אחד לא ציין על זה פעם.
בלימודי ההוראה קצרתי ציונים מעולים .וזה השפיע אחר כך על יתר
הציונים שלי .את לימודי התואר בחינוך סיימתי בהצטיינות.
יש תלמידות שאומרות לי בפתיחות – מה לעשות זה לא מעניין אותי ,וזה
בסדר .אני מאמינה שכל אחת תגיע לשלב בו היא תבחר ללמוד את מה
שהיא אוהבת כאפיק תעסוקתי ,ובזה הן תשקיע .לו אבא של יורם היה
מתבקש לחתום על תעודה של היום ,עם הערכות על מעורבות חברתית.
התנדבות בקהילה ,הוא לא היה גוער בו ,אלא שמח בכישרון שלו בזמרה,
מביט באהבה לתוך עיניו ,מחבק אותו בחיבה .הוא היה מרוויח לא רק זמר
גדול ,אלא גם תלמיד חכם.
המדור פתוח לתגובות ,שיתופים ,ועצות בנושא בית ספר והורות.
Zkl55848@gmail.com
נכתב ע״י ז .קליין מייעצת חינוכית
סמינר "הר חומה"
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מגילת אסתר – מה סיפר המן לקרוביו
"ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו ואת
כל אשר גידלו המלך "...נשאלת השאלה :מה היה
צריך המן לספר ולחדש לקרוביו? וכי לא שמעו את ששמעה העיר שושן כולה?
ה"בן איש חי" מבאר זאת ע"י משל:
אדם אחד ראה אבן טובה ויקרה עד למאוד ,הנתונה בכתר המלך .חמד האיש
את האבן ,וחיבל תחבולות שונות כיצד יוכל לגונבה .ריגל אחר מנהגיהם של
שומרי המלך ,ובחן את זמני החלפת המשמרות .שירטט
האיש לעצמו את כל דרכי ההגעה לארמון ואת
דרכי המילוט האפשריות .ולאחר תכנון מדוקדק
יצא באישון ליל אחד לבצע את זממו השפל.
עבר האיש מגג לגג ,ממרזב למרזב ,דילג
וקפץ קפיצות ,שיש בהם משום סיכון נפש.
ולאחר מאמץ רב מצא את עצמו בחדר
הארמון בו מונח כתרו של המלך .בתוך זמן
קצר ניתק את האבן היקרה ממקום תושבתה,
הניח אותה בכליו ,ויצא להימלט על נפשו.

תן חיוך זה בריא
חסיד אחד הגיע אל הרבי שלו כשהוא רוטן ונאנח אודות קשיי פרנסה" .יש
עצה!" ,אמר לו הרבי" ,תהיה שרוי בשמחה ,ומובטח לך שבזכות השמחה
ייפתרו כל בעיות הפרנסה"" .אבל רבי" ,זעק החסיד" ,איך אפשר להיות
שרוי בשמחה כשרעבים ללחם?"" .נו" ,הפטיר הרבי" ,מה לא עושים
בשביל פרנסה?".
הבדיחה הזו מעמידה זו מול זו שתי תפיסות המגדירות מהו
אושר :תפיסה אחת ,חיצונית ועכשווית ,טוענת :אם יש לך כל
טוב  -אתה שמח .תפיסה שנייה ,פנימית וסבלנית ,טוענת:
אם אתה שמח  -יש לך כל טוב .התפיסה הראשונה לא
מאפשרת לאדם להיות שמח כמעט אף פעם ,שהרי אין
יצור אנוש שכל צרכיו מסופקים .תמיד נותרים עוד שטחים
בהם ניתן להתקדם ולהתפתח ,הן ברוחניות והן בחומריות.
התפיסה השנייה ,לעומתה ,מאפשרת לאדם להיות שמח תמיד.
הוא יכול להרגיש טוב גם כשמצבו החומרי והרוחני אינו מושלם.
אם ירגיש טוב ,ממילא ישתפר מצבו הרוחני ואולי אף מצבו החומרי ,וכך
חייו יהיו טובים יותר.
כיצד מובילה השמחה לשיפור מצבו של האדם? כיצד היא מובילה לחיים
טובים יותר? בניסוי שערכו בנושא ,הקריאו לנבדקים סיפור על אדם שמח
ואדם עצוב .מחצית מהנבדקים היו במצב רוח שמח ומחציתם במצב רוח
עצוב .תוצאות הניסוי היו ,שהאנשים העצובים זכרו הרבה יותר עובדות על
האדם העצוב ,לעומת אלו שהיו במצב רוח שמח ,שהתמקדו באדם השמח.

ביציאתו ,שוב סיכן את עצמו בהליכה מסוכנת על הגגות והגדרות הגבוהות,
ולאחר כמה זמן מצא עצמו צועד בבטחה ברחובות העיר .שחש עצמו בטוח,
הרגיש צורך עז להביט באבן היקרה והנפלאה ,ואף שהיה בדבר סיכון
רב ,הוציא אותה מחיקו והביט בה אל מול אור הירח ,כדי להבחין
בגווני האור המשתקפים בה .כל כך היה שקוע באבן היקרה ,עד שלא
שם לב ,כי שונאו בנפש מתקרב ובא מאחריו .שונא זה לא התמהמה,
אלא ,חטף את האבן היקרה במהירות מידו ,וברח.
הצטער האיש מאד עד שנפל מתעלף .כעבור זמן לא רב ,מצאוהו
עוברי אורח משכימי קום והביאוהו אל ביתו ,שם סיפר בחשאי לבני
ביתו את כל הקורות אותו וסיים ואמר :לא די שסיכנתי את נפשי,
אלא ,כאשר חטף ממני שונאי את האבן ,נמצא שסיכנתי נפשי עבורו ,לא
אוכל לשאת זאת!
כך גם הנמשל :כששאל המלך אחשורוש את המן" :מה לעשות לאיש אשר
המלך חפץ ביקרו"? אמר המן בליבו" :למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר
ממני!?" .ואמנם ,התאווה המן הרשע ללבוש את בגדי המלך ולרכב על סוסו
של המלך ,אלא ,שבבקשה היה סיכון רב ,כי המלך עלול לחשוב את הדבר
כבגידה במלכות ולהוציאו להורג .אלא ,שהמן חמד בכל ליבו את הדבר ,עד
שהעיז וביקש" :יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו
המלך וכו' והרכיבהו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש
אשר המלך חפץ ביקרו".
והמלך שמע את הדברים ואמר" :מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דברת,
ועשה כן למרדכי היהודי"! /דבר זה סיפר המן לכל אוהביו ולזרש אשתו :לא
רק שסיכנתי את נפשי ובקשתי מאת המלך את כל הכבוד הגדול הזה ,אלא,
שלבסוף ,הוא ניתן לשונאי הגדול!
מכאן ,אנחנו נוטים לראות את הצדדים של המציאות לפי מצב רוחנו.
קשה לנו להאמין שניתן להשפיע על רגשות ,אבל מתברר שהדבר אפשרי.
עובדה שהתורה מצווה עלינו לאהוב זה את זה .אם הקב"ה מצווה אותנו
להרגיש דברים מסוימים ,סימן שניתן לשלוט בהם .באמצעות השכל ניתן
להשפיע על הרגש ,וחשיבה טובה מובילה להרגשה טובה.
חוקר בשם ד"ר שכטר טען ,שלמעשה ,כל הרגשות מורכבים משני מרכיבים:
המרכיב האחד  -תחושה של עוררות פיזית ,כגון :קצב פעימות לב מהיר,
רמה מסוימת של הולכה חשמלית בעור וכו'.
המרכיב השני  -פרשנות שכלית של המצב בו אנחנו מצויים .אם אדם
מרגיש את העוררות הזאת כשהוא מצפה לחוויה חיובית (למשל ,בזמן
חתונה) ,הוא יחווה שמחה .אם הוא מרגיש עוררות דומה כשהוא מצפה
לחוויה שלילית( ,למשל בזמן אזכרה) ,הוא יחווה את העוררות הפיזיולוגית
כעצב .למעשה ,אנחנו מתארים תהליך מעגלי :שמחה ואופטימיות
מובילות ליותר שמחה ואופטימיות.
אם כן ,מה נוכל לעשות על מנת לצאת מהמעגל של העצבות?
חיוך! זה הכל .לחייך כשאנחנו עצובים ,זה נגד הטבע שלנו,
שהרי ידוע שמי ששמח  -מחייך ,ומי שעצוב  -לא מחייך.
אבל ,מי שיצליח לשבור את הטבע הזה ,ולמרות שבתחילה
יעשה את הפעולה כהכרח ,ובכל זאת חייך  -ייווכח שבכח
פעולה זו לשנות את מצב רוחו מקצה לקצה .זאת משום
שכמו שמי ששמח  -מחייך ,כך מי שמחייך  -שמח!
החיוך הוא לא רק תוצאה של שמחה פנימית ,אלא גם גורם
לשמחה פנימית .מי שמרגיש עצבות ויתן חיוך ,אף על פי שבתחילה
יהיה כפוי – יהיה מופתע עד כמה זה ישתלם לו .החיוך מכווץ את שרירי
הפנים ,משפיע על זרימת הדם בפנים ,ובעקבות כך על זרימת הדם ועל
הטמפרטורה במוח .כל אלו מובילים לשחרור חומרים הגורמים לפעילות
מוחית שקשורה ברגש חיובי .לכן ,תנו חיוך ,תתחילו לראות את העולם
בצורה חיובית יותר ,תשימו לב לדברים הטובים ,תתמקדו במה שיש -
וממילא הכל יהיה טוב יותר .כך גם יהיו לכם עוד ועוד סיבות לשמוח...
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קוביות הסוכר של רבי ישעיהלי מקרעסטיר זצ"ל
עננה מתוחה ריחפה על בתיה של דרצק'ה ,השוכנת במחוז 'ביהר' שבהונגריה,
הדאגה והפחד הורגשו היטב .הכל החל עם מינויו של שר הפלך החדש ,מאז
הפכו חייהם של יהודי העיירה דרצק'ה לסיוט יומיומי .יהודים חפים מפשע
הושלכו לבית הכלא מבלי שכלל יבינו מה חטאם ופשעם .מאחורי מתקפת
האנטישמיות האכזרית עמד שר הפלך החדש ,מר קולמושי ,שהתגלה כשונא
ישראל.
באותה תקופה ,בשנים שלאחר סיום מלחמת העולם הראשונה ,סבלה הונגריה
כולה מגל גואה של אנטישמיות .מדי תקופה עלתה לכותרות עיירה אחרת
שחוותה את טעמה של ה'אנטיזמוס' ,האנטישמיות ההונגרית .עתה הגיע תורה
של העיירה הקטנה דרצק'ה.
יום אחד התקבצו כמה מיהודי דרצק'ה על דלת ביתו של רב העיירה הגאון
רבי צבי הירש הכהן זצ"ל ,בנו של הגאון הנודע רבי יהונתן בנימין הכהן זצ"ל
מסעליש בעל ה'נפש יהונתן'" .רבנו" ,הזדעקו בקול בוכים " ,אנא עוררו עלינו
רחמי שמים התפללו לפני בורא עולם שייגמר הסבל הנורא הזה".
"אני עצמי קטונתי" ,מלמל הרב בענווה" ,אבל מה ,הרי עומדים אנו בשלהי
חודש שבט ,בעוד כמה ימים יחול יום הילולתו של הצדיק רבי יצחק אייזיק'ל
מקאליב זי"ע .אסע אפוא לקאליב לבקש רחמים על כולנו .אם ירצה ה' אפגוש
שם את הצדיק רבי ישעיה מקרעסטיר זי"ע ואבקש את ברכתו".
הדבר היה בשנת תרפ"ה ,שבועות ספורים לפני הסתלקותו של הצדיק מקרעסטיר.
כשרבה של דרצק'ה פגש את הצדיק" .שליח ציבור אנכי היום" ,פתח רבה של
דרצק'ה נרגשות .יעתיר נא הרבי הקדוש עבורנו שניפטר מעולו של שר הפלך
הרשע אחת ולתמיד" – "לכו ומצאו לעצמכם עצה כלשהי להיפטר מאותו שר
פלך ,גם אני עשיתי כן כשמדובר היה בשר הפלך שלנו"
– השיב הצדיק רבי ישעיהלי כשבת שחוק מבצבצת
בזוויות עיניו" .אספר לכם גופא דעובדא" ,אמר
רבי ישעיהלי ,והחל לספר:
בעיר הסמוכה לקרעסטיר התגורר שר פלך
שונא ישראל .מדי יום ניתכו על היהודים
גזירות ומסים .באחד הימים נפל בנו של
אותו שר ,ילד כבן עשר ,למחלה מסוכנת.
טובי הרופאים והמומחים שהוחשו למיטתו
הרימו ידיים .ככל שנקפו הימים הלך מצבו של

שלום רב אני גר באשקלון .במוצ"ש פרשת יתרו יצאנו למאפיה לקנות
לחמניות לסעודה רביעית .כאשר הגעתי רציתי לחסוך זמן ולשם כך חניתי
על המדרכה סמוך למאפיה ,עבר כמה דקות אני רואה נידת חוסמת אותי
יצאתי החוצה ומולי עומד שוטר שרוצה רשיון ומאיים בדוח.
בתחילה ניסיתי לשכנע את השוטר שינסה לוותר ,אנחנו במצב של קורונה
אך לא עזר .השוטר נכנס לרכב ,בזמן הזה נזכרתי בשיחות של הרב עמרמי
שליט"א שהכל לטובה וחזקתי את עצמי שהכל חסדים מהשמים .עוברות להן

הילד והידרדר ,עד שהגיע לשערי מוות .באותה עיר התגורר יהודי נכבד ,ר'
אהרן שמו ,עשיר ואף מקורב למלכות .באחד הימים קרא לו השר לשיחה.
"שמעתי שאתה מבקר מדי פעם בהיכלו של הרבי מקרעסטיר" ,פתח השר את
שיחתו .ר' אהרן הנהן בראשו בחיוב" ,שמעתי שהרבי הזה הוא איש מופת",
אני רוצה שתיסע אליו ברגע זה ותבקש ממנו להתפלל לרפואת בני החולה.
והיה אם אכן יצליח הרבי להציל את בני מבטיח אני לשנות את יחסי ליהודים.
אבל" – נעץ השר את עיניו האכזריות בפני איש שיחו – "אם הרבי לא יצליח
לרפא את בני – ,כי אז מבטיח אני נאמנה לגרש את כל יהודי המחוז מבתיהם,
האם הבנת אותי ברור?"
ר' אהרן הנגיד הנהן בראשו כמי שכפאו שד .סכנת גירוש נוראה מרחפת ברגע
זה על כל יהודי המחוז .כעבור כמה רגעים היה ר' אהרן בדרך אל העיירה
הסמוכה קרעסטיר .כל עוד נשמתו בו נכנס אל הצדיק מקרעסטיר" .הרגע"
אמר לו רבי ישעיהלי לאחר ששמע את דבריו ,בעודו שולף שתי קוביות סוכר
מקופסא שהייתה מונחת על שולחנו" .הא לך שתי קוביות סוכר ,קח אותן וחזור
לעירך ,לך לביתו של השר ואמור לו להניח את הקוביות בפיו של הבן החולה.
המס את הסוכר במים וטפטף את המים לפיו .לאחר מכן פנה אל השר ובקש
ממנו לחזור בפניך ב'תנאי כפול' על הבטחתו להיטיב עם יהודי האזור אם בנו
יירפא ממחלתו .אם כך תעשה ,בעזרת ה' הבן יחלים ממחלתו".
ר' אהרן עשה כמצוותו של הצדיק .מיהר לביתו של השר ,המיס את הסוכר
במים וטפטף לגרונו של הילד שכבר החל לגסוס ולפרפר .כעבור כמה דקות
פתח החולה את פיו ועיניו לראשונה מזה שבועות ,מגמת ההשתפרות הלכה
והתקדמה .אחרי כמה שבועות חזר הילד להשתובב על רגליו ,ויהי לפלא .שר
הפלך שנפעם והתרגש מהפלא הגדול שהתרחש לנגד עיניו ,קיים את הבטחתו
ושינה את יחסו ליהודי המחוז שבשליטתו.
את הסיפור הזה סיפר הצדיק רבי ישעיהלי מקרעסטיר בעצמו באוזני רבה של
דרצק'ה ,והפטיר באותה נימה של ענווה" :כך נהגתי אני בשר הפלך של אזורנו,
מציע אני אפוא לכבודו שיעשה אף הוא דבר דומה" – "רבנו ,לשר הפלך שלנו
אין בן ,ולי אין קוביות סוכר לתת לו" .אולם הצדיק מקרעסטיר לא שינה את
דעתו" .בעזרת ה' תמצאו גם אתם עצה כלשהי ותיפטרו במהרה מעולו של
השר" .כמה שבועות לאחר מכן ,בג' אייר תרפ"ה נסתלק הצדיק מקרעסטיר
לעולמו .רבה של דרצקה נסע להשתתף בהלווייתו .בשובו הביתה המתין לו
אחד מיהודי העיירה ובפיו תגלית מרעישה" :יש בידי תיעוד של תריסר מקרים
בהם עבר שר הפלך על החוק הפלילי .אם ניידע בדבר את השלטונות יהיה זה
בוודאות סופו של השר".
רבי צבי הירש ,שזה עתה חזר מהלווייתו של הצדיק ,חשב ,ללא ספק ,לעצה הזו
התכוון הרבי הקדוש מקרעסטיר .כעבור כמה ימים נשלחו המסמכים המפלילים
לרשויות החוק .לא עברו כמה ימים ושר הפלך קיבל הוראה להתייצב בפני
הממונים עליו לשימוע בגין עבירות שונות .בדרך לא דרך נודע לו כי ידם של
יהודי דרצקה בנידון ,הוא קרא לראש הקהל לביתו והתחנן בפניו לבקש משולחי
המכתב לחזור בהם מתביעתם ,כשהוא מתחייב לשנות לעד את יחסו ליהודים.
לאחר שנועץ בראשי ונכבדי הקהילה ניאות רבי צבי הירש לקבל את בקשת
השר ולמשוך את העתירה .את הסיפור הזה רשם הגאון רבי צבי הירש הכהן
זצ"ל ,בספרו על התורה 'ליקוטי צבי' ,והוא מסיים וכותב" :מאז עברו כמה ימים
ושנים ...והשר ההוא עוד עומד לימין צדקנו"...
כמה דקות ,השוטר יוצא החוצה ,ואני פונה אליו 'תודה לך שוטר על הדוח,
 ₪ 500חסכת לי לבוא למיון ,אני מודה לך על הכל ואני מבקש שתרשום
זאת בדוח'.
וכך היה ,רשם 'תודה רבה לך כבוד השוטר' ,קיבלתי את הדוח ,מניע את האוטו
ומתחיל לנסוע לא עוברת חצי דקה ועוצר אותי רכב ,יהודי יקר ,ושואל אותי
מה קרה? עניתי בקיצור ,אמר לי אותו יהודי 'תביא את הדוח ,אני משלם
אותו' .תודה רבה לרב שמחזק אותנו בשיעורים נפלאים!
יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :
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הגאון ר' יונה ברומברג זצ"ל
מעשה נורא שקרה בימי השואה ,יכול ללמדנו עד כמה בזמנים הכי קשים,
בימים בהם איבדו היהודים צלם אנוש ,אבל אלו שלמדו תורה – שמרו על
מדרגתם הרוחנית והאנושית גם בימי צרה ומצוק.
בסוף השואה האיומה ,היה ארגון שחילק מזון ובגדים לניצולי המלחמה ,הוא
ה'ג'וינט' .נציגי הג'וינט חילקו באירופה חבילות מזון לנצרכים ,אבל סרבו
בתוקף להעניק חבילות מזון לפליטי בני הישיבות ,כבר אז נזרעה המלחמה
בלומדי התורה ,וטענתם היתה שאין להעניק עזרה לבני הישיבות ,שהם סתם
'בנק קוועצרעס' ('כובשי ספסלים' – זה היה ביטוי משכילי ידוע לזלזול בבני
הישיבות) ,ולא מועילים כלום.
הגאון ר' יונה ברומברג זצ"ל ,היה משרידי בני הישיבות בליטא ,ומינו אותו
כמה מנהלי ישיבות לשארית הפליטה ,לשליח לועד הגו'ינט היושב בגרמניה,
על מנת לתבוע את המזון לבני הישיבות .הוא מספר שהוא הגיע לאסיפה,
וביקש את רשות הדיבור .אלו היו דבריו" :אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה
עם הרב סיגעט ,שהיה הרב הראשי של צבא ליטא ,ואחרי המלחמה נתמנה
לרבה של קובנא .הנאצים ימ"ש בנו מחנה עבודה למרגלות גבעה ,שעליה
עברה מסילת הרכבת.
כל רכבת שהגיעה למקום עם יהודים – עצרה בראש הגבעה ,ומשם השליכו
את היהודים להתגלגל למרגלותיה ,ישר אל המחנה .משהסתיימה המלחמה,
שוב הגיעה רכבת לראש הגבעה והפעם עמוסת מזון ,לצלליות האדם ,שנשארו
במחנה אחר שהנאצים ברחו .התעוררה בעיה – הרכבת עצרה למעלה והמחנה

משנכנס
דר מרבים
א בשמחה

היה למטה ,מי יוריד את כל חבילות המזון? לכן העבירו הודעה לכל תושבי
המחנה ,כי מי שיעלה למעלה הגבעה לקחת מזון – יקבל ארבע חבילות .הרב
סיגעט שהיה חלוש עד מאד ,לא היה מסוגל לטפס על הגבעה .הוא פנה לבחור
צעיר שנקלע בדרכו ,וביקש ממנו" :הלווה לי חבילה אחת משלך ,אוכל ואתחזק
ואחר אעלה לראש הגבעה ,אקח חבילות בשבילי ואחזיר לך את שלך" .אך
הצעיר סירב!
כאן עצר הרב ברומברג ואמר" :את הסיפור הזה של הרב סיגעט ,אני שמעתי
ממקור ראשון מפי הצעיר עצמו! שאמר לי' :אתה חושב שנתתי לו? ודאי
שלא!' וגם סיים אותו צעיר' :הפכו אותנו מבני אדם לחיות רעות ,לא היה
אכפת לנו אחד מהשני!'" כאן החלו לזוז חלק מהאנשים בכסאותיהם מחוסר
נוחות ,וכבר תבינו למה...
המשיך הרב ברומברג וסיפר לחברי הוועד המרותקים" :ועכשיו אני אספר לכם
סיפור נוסף :יום אחד ראה אסיר יהודי בשם 'גרשון ליבמן' (שהיה לאחמ"כ
לראש ישיבות 'בית יוסף' של נוברדוק) ,שגוררים יהודי בשם 'יואל זוילער'
ברגליו ,אל תוך חדר המתים שבמחנה .ר' גרשון נכנס אחריהם ,וגילה כי יואל
זווילער עדיין נושם ,בו בזמן הוא שומע את הכרוז על חלוקת המרק לאסירים.
את מנתו של יואל זוילער כבר לא נתנו ,כי מבחינתם הוא היה נחשב כמת ,אבל
ר' גרשון קיבל מנת מרק .לקח ר' גרשון את הצלחת שלו ,שכה היה זקוק לה
למחיתו ,ואץ רץ אל חדר המתים ,התיישב ליד יואל זוילער ,והתחיל להאכילו
טיפין טיפין בכפית .לאט לאט התחזק יואל זוילער ,עד שהצליח להתיישב ,וכך
הם חמקו מחדר המתים והוא ניצל!".
וממשיך הרב ברומברג" :סיפרתי את שני הסיפורים הללו לאנשי הג'וינט שישבו
מרותקים ,ואמרתי להם' :הצעיר שלא נתן אוכל לזקן – היה סטודנט ,ואילו
השני ,ר' גרשון ,היה בחור ישיבה'" ,וסיים" :בעוד אתם דנים מי נקרא 'סטודנט'
שראוי להעניק לו מזון – תדונו מי נקרא 'בן אדם' ומי לא!!!".
יו"ר האסיפה היה הסטודנט הצעיר ,והוא סיפר זאת לרב בלומברג להראות לו
עד כמה הנאצים ימ"ש הפכו אותם לחיות טרף ,וכאן ,כדי שלא ימשיך הרב
ברומברג לדבר ולגלות מי הוא הסטודנט היושב לידם ,הוא העביר מיד החלטה
לחלק חבילות מזון גם לבחורי הישיבות .הנה לנו עדות ,כי לימוד התורה מעדן
ומרומם את האדם ,משאירו בדרגתו הגבוהה לבל יפול ,גם במצבים הקשים
ביותר ,בו בני אדם הפכו ,ה' ירחם ,שלא ברצונם ,לחיות אדם .הלומד תורה –
נשארת נפשו מרוממת על כל המעשים.

כנס פעם אחד
נים נ
אצל רבי איזיל חריף מסלו מגודל בלורית,
המשכילים ,מגולח למשעי ו הן או לוי?” זקף
הכ
אלהו רבי איזיל“ :האם את ה זה עולה על
ש
הות ושאל“ :למ
כן פרצוף של
הלה עניים תמ הן או לוי”? “ש
דעתו לחשוב שאני כ שיב רבי אייזיל.
אל אין לך” .ה
ישר
בקהילות ישראל נהגו המגידים להחזיק נר דולק
בידם ,שעה שהיו מחזרים על פתחיהם של נגידים
ספק
בגמטריה עמל
ק
ב
חו
ד
ש
א
לאסוף “דמי דרשה” ,אחד המגידים ,שנשאל
דר
אנו עוסקים ב
ולמה אנו שמ מחיית עמלק.
לפשר המנהג הזה ,הסביר“ :נגידים אלו ,עד שהם
חים? -
מוציאים פרוטה מכיסם נשמתם פורח מהם,
כהתרת ספיקות ( כי אין שמחה
תל
מי
די
ה
ובשעה יציאת נשמה ראוי להדליק נרות”...
בעש”ט)

לדבר במתינות ובלשון
ולוז’ין היה מקפיד תמיד
רב איצ’לי מו
אדם פלוני שהוא דובר
עם אחת ביקש לרמוז על
נקיה .פ
מר“ :פלוני הוא בעל זיכרון
אין לסמוך עליו ,נענה וא
שקרים ו
ברים דברים שהיו לפני
כמוהו  -יש מי שזוכר ד
מופלא מאין
ים שנה ,בעל זיכרון מצוין
שנים ,או אפילו לפני עשר
עשר
ים שנה .ואילו פלוני זוכר
ברים שקרו לפני חמיש
ד
כר
זו
ברים שלא היו מעולם”...
ד

רבי
מאיר מלובלין נזד
מן לתפילת שחרית
בב
יה
”כ
בפ
רנקפורט ,ת
פילה זו היתה קרה
ו
דו
ממ
ת.
אח
רי התפי
לה שאל הרב את ר’
מ
אי
ר:
א
יך
הת
פילה ש
לנו בעיניך? ענה לו:
ת
פילה זו הזכירה לי
את
ה
ש
לט
שראיתי
בח
וץ על הדוכן למש
קאות קלים “גלידה
ק
רה בהשגחת הרב”

בעל ה”נודע
לפני
אפיקורס אחד התפאר ברתי על כל
“ע
ביהודה” דרך קינטור :לאחת ,והיא:
עבירות שבתורה ,פרט עתך” ,השיב
ה
ת”“ .תנוח ד
ע
לעבור ,לפי
“איבוד עצמי לד אי אתה יכול
ה זו
יים מצוה מן
לו הגאון“ ,עביר דות רק תק
ב
ה התא
ע מקרבך”...
שבמעש ה :ובערת הר
התור
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לפי ההנחיות ,מסיבות ראש חודש אדר
לתלמידי מוסדות
כאייל תערוג הר חומה  -גני תקוה
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זמני תפילות ושיעורים
ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

תפילות ושיעורים בשבת קודש
		
מנחה ערב שבת

( 17:05כ 30-דק' לפני השקיעה)

		
שחרית הנץ החמה

( 05:10כ 65-דק' קודם הנץ החמה)

		
שיעור בהלכות נידה

 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)

		
שחרית מנין ראשי

07:30

		
תהילים לבנים

( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)

		
שיעור הלכה ,שו"ע

( 13:30חושן משפט)

		
מנחה מנין א

14:00

		
שיעור מוסר

14:30

		
מנחה מנין ב

( 15:15בסוף השיעור)

		
שיעור הלכה

( 17:35בשקיעה)

ערבית של מוצ"ש

( 18:05עם צאת השבת)

אבות ובנים

( 18:25לאחר ערבית של מוצ"ש)

תפילות לימות החול
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

( 13:00בביה"כ חסדי שמואל)

		
שיעור לנשים

 13:00מפי מו"ר שליט"א

( 05:25כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
17:15
סמוך למנחה
בתום השיעור המרכזי

 20:45שיעור בחסידות
מהרבנית חנה בקרמן תחי'
 21:00שיעור חדש! בריאות טבעית ע״פ
היהדות  -א .פורמן

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

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

 18:15ביה"כ "איילת השחר" ,רחוב מצפה ,גבעת זאב
 20:45ביה"כ "ספרא" ,רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

יום שני

 17:30ביה"כ "מוסיוף" ,רח’ יואל ירושלים
 21:30לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות" ,רח’ קצנלבוגן  81ירושלים

יום רביעי

 18:00ביה"כ "בורכוב" ,רח’ פישל ירושלים
 21:30ביה"כ המרכזי ,רחוב הקטלב הר גילה

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

מוצ"ש

 22:00ביה"כ "קול יעקב" ,רחוב הנביאים  ,22מודיעין
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זמני תפילות ושיעורים לשבת זכור ופורים

בבית הכנסת המרכזי ׳חסדי שמואל׳
רחוב הרב מן ההר  4הר חומה

שבת פרשת תרומה  -זכור:
 09:30בבוקר
 13:00שיעור מפי הרב שליט”א ולאחר מכן קריאת פרשת זכור לנשים

		
קריאת פרשת זכור:
שיעור וקריאת לנשים:
		
תפילת מנחה:
ערבית ומקרא מגילה:
קריאת המגילה לנשים:
תפילת שחרית מנין א’:
תפילת שחרית מנין ב’:
קריאת מגילה לנשים:

יום חמישי ,תענית אסתר אור ל-י"ד אדר  -ליל פורים
17:30
 18:00קריאת מגילה עם החזן ר׳ יהודה רפול הי״ו ולאחמ״כ ׳אדלאידע׳ עם שירה וריקודים
 21:30בבית הכנסת ע”י מו”ר הרב שליט”א
יום שישי בבוקר י"ד אדר  -פורים
( 05:05עם הנץ) קריאת מגילה עם החזן ר׳ יהודה רפול הי״ו
07:30
 10:00בבוקר ע”י מו”ר הרב שליט”א
יום ראשון -סעודת פורים

 לא אומרים על הניסים ביום חמישי ושישי רק בשבת טוב לשלוח מנות לאדם אחד ביום שבת חוץ מיום ראשון -בסעודת פורים ביום ראשון יש לומר על הניסים בברכת המזון בהרחמן ולא בנודה לך

תזכורת :מחצית השקל לטובת אברכי הכולל
ובניית בית התבשיל ניתן להניח על שולחן הרב

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

