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מאמר הרב
עזרא הסופר תיקן להם לישראל שיהיו קוראים בקללות במשנה תורה
(חומש דברים) קודם ראש השנה כדי שתכלה שנה וקללותיה ,כך אומרת
הגמרא במסכת מגילה 98 .קללות נאמרו בפרשה על ידי משה רבינו
למי שימאס במצוות ה' ולא ירצה בקיומם 98 .עונשים קשים ומרים ,עד
שהוריקו פניהם של ישראל ,נעשו פניהם ירוקות ,וכידוע כותב הרמב"ן
שכל התוכחות כולם התקיימו ,לא נפל דבר אחד ארצה מכל אשר דיבר
ה' ביד עבדיו ונביאיו.
מסתמא הרבה קהילות בדורנו ,אילו היה עומד משה רבינו בדרשת השבת
מולם ,והיה מייעד  98אסונות קשים ומרים למי שימרה או יסטה בצורה
כלשהי ממצוות התורה"ְ ,ו ִה ְת ָב ֵּרְך ִּבלְ ָבבֹו לֵ אמֹר ָׁשלֹום יִ ְהיֶ ה ּלִ י ּכִ י ִּב ְׁש ִרירּות
תּובה ַּב ֵּס ֶפר ַהּזֶ ה"
ֹלח לֹו""ְ ,ו ָר ְב ָצה ּבֹו ּכָ ל ָה ָאלָ ה ַהּכְ ָ
ֹאבה ה' ְס ַ
לִ ִּבי ֵאלֵ ְךֹ ...לא י ֶ
וכו' ,בטוחני שהרבה בתי כנסיות היו מגרשים את משה רבינו הדרשן,
המטיל אימה ופחד על העם ומשתמש בשיטות הפחדה ומורא ,ולא בנעימות
ובסובלנות כלפי החוטאים והממרים את פי ה' – ובטוחני שהיו מפרסמים נגד
משה רבינו מאמרים כי הוא גורם לקרע בעם ולפילוג בין דתיים לחילונים,
וראוי להחליפו במישהו מתון יותר.
אבל חז"ל הקדושים שיבחו את משה" ,מֹוכִ ַיח ָא ָדם ַא ֲח ַריֵ ,חן יִ ְמ ָצא ִמ ַּמ ֲחלִ יק
לָ ׁשֹון" ,ואמרו טובה קללה שקילל אחיה השילוני מברכה שברכם בלעם
הרשע ,נביא כמו אחיה השילוני ,שהיה הנביא מספר  2למשה ,הוכיח את
ישראל בצורה נוקבת אלמלי יעזו להפר את ברית התורה"ְ ,ו ִהּכָ ה ה' ֶאת
יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,כַ ֲא ֶׁשר יָ נּוד ַה ָּקנֶ ה ַּב ַּמיִ ם" ,הקללה הזו היא גילוי אהבה ,כי "נֶ ֱא ָמנִ ים
אֹוהבְ ,ונַ ְע ָּתרֹות נְ ִׁשיקֹות ׂשֹונֵ א" .לפעמים בן אדם מנשק את חברו
ִּפ ְצ ֵעי ֵ
אבל נשיקה זאת נובעת מתוך אינטרסים ובאמת בליבו ישים אורבו ,והפוך,
המוכיח והמטיל אימה מעשיו נובעים מתוך אהבה .חז"ל דימו זאת לבן
של מלך שחפץ למרוד ולחטוא לאביו ,מי ששונא את בן המלך ,אומר לו
מרוד וחטוא ואביך סופו שמוחל לך ,והאוהבו אומר לו היזהר אביך יענישך

סליחות
בפתח

 4:30בבוקר בבית הכנסת המרכזי
וכן שעה לפני תפילת מנחה
וכן  00:30בלילה בבית הכנסת

להלן זמני סליחות בבית המדרש
המרכזי חסדי שמואל  -הר חומה:
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כשהשופט הוא אבא שלך
חינוך ילדים

קשות שלא תחשוב להפר את דברי המלך .מי שלא מוכן לשמוע תוכחות
ומוסר ואת תפריט העונשים למי שמזייף מצוות התורה בדורנו ,גם אילו
היה בדורו של משה היה מסרב לשמוע תוכחתו של משה ,וממילא היה
כופר במשה ובתורתו ,ובוחר לו תורה משלו.
כך נהגו כל הנביאים וכל הגדולים והחכמים שבעם ישראל ,וכך מצווים
לנהוג גם אנו' ,אהוב את התוכחות ושנא את החנופה' ,כי התוכחות מביאים
"עד
את האדם לחיי העולם הבא ,וכך עשה אליהו הנביא בצעקו לעם ַ
ָמ ַתי ַא ֶּתם ּפ ְֹס ִחים ַעל ְׁש ֵּתי ַה ְּס ִע ִּפים" ,אי אפשר ללכת לביה"כ ואחר כך
ללכת לקולנוע.
זה מסביר מדוע הרב שלמה זלמן אוירבעך כותב בספרו "מנחת שלמה",
שבשנת תשכ"ד התייבש לו כיס הדמעות שנמצא בעיניו מרוב בכיות
ששפך לפני ה' באותה שנה בחודש הרחמים והסליחות – בספרו כותב
הרב שמנהגם ב 4-שבתות של אלול למסור שיחות מוסר חוצבי להבות
אש ,ודן בספרו הרב אם מותר למסור את שיחות המוסר ביום השבת כי
היו הקהל באים לידי בכי משיחת המוסר ,ותמיד הרב ,ר' שלמה זלמן היה
מזכיר מה שלימדו הגאון ר' איסר זלמן מלצר ,על כך שהשוו חז"ל גברא
רבה [תלמיד חכם] לספר תורה ,ועל מה שנהגו העולם שכאשר מוצאים
פסול בספר תורה בקוצו של יו"ד כורכין החגורה מעל המעיל לסימן שפסול
הוא וכאילו אומר הספר 'פסול אני ,אל תלמדו ממני' – אם כן אמר הרב,
בכמה חגורות זקוק אני לחגור את עצמי כדי להכריז קבל עם ועדה אל
תטעו ללמוד ממעשי כמאמר רבותינו "אוי לו למי שהעולם טועים בו"  -כך
הרב כותב על עצמו  -מי שהיה מאורם של ישראל ,אביהם של יתומים
ומרנן לב אלמנות ,מי שכל ישראל היו עיניהם נשואות אליו לשמוע דבר
ה' זו הלכה  -לדעת שרק התוכחות מעלים את האדם מדרך מיתה לדרך
חיים ולמוכיחים ינעם ,ועליהם תבוא ברכת טוב.
שבת שלום ,אייל עמרמי
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מצוות כרימון
תזונה ובריאות
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ר' אליהו קלצקין
סיפור לשבת

ליצירת קשר עם מוסדות כאייל תערוג:

הציבור הרחב מוזמן!!
עזרת נשים פתוחה

5
ר' אהרון שטיינמן זצ"ל
גדולי ישראל

6
"בן אמתך"
הקרנה מרגשת לנשים

העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של מרן שר התורה ופוסק הדור ,מורנו
ורבנו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל ,שזכותו הגדולה תגן עלינו.
להצלחת :דוד בן שמחה וב"ב ,משפחת מזרחי ,אייל
לרפואת :דליה בת נעמי ,חיים מרדכי בן נטע ,יחזקאל מאיר בן שרה,
יצחק בן שמחה | לעילוי נשמת :מרדכי בן שמחה | שרה בת לולו
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לקבלת העלון במייל כתבו בקשה לharav.eyal@gmail.com :
לשמיעת שיעורי תורה ,עדכונים ועודwww.ayal-taarog.co.il :
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בקשת סליחה אצל גדולי ישראל
ראש השנה כבר בפתח וכולנו מפשפשים במעשינו בנסיון להטיב את
דרכינו ולבקש סליחה מהסובבים אותנו ,בראש ובראשנה עלינו לבקש
סליחה מבן הזוג ...על מה מבקשים סליחה? נוכל ללמוד מהסיפור
הבא שסיפר הרב ישראל גרוסמן:
בקבלת הפנים לכבודו של האדמו"ר רבי אהרן מבעלז זי"ע ,שעלה
לארץ ישראל אחר שנות התלאות שעברו עליו ,בני ירושלים יצאו
בהמוניהם לקבל את פניו בחרדת קודש ,המעמד היה מעורר ומרגש.
אלפים הצטופפו סביב המכונית בה ישב הרבי .הדוחק היה עצום,
וגם אני (הרב ישראל גרוסמן) נדחקתי בין ההמון הרוגש .בתוך
הדחיפות נזדמן לי להתקרב למכוניתו של הרבי בדיוק כשהדלת
נפתחה ,ומתוכה יצאו האחים הקדושים הרבי מבעלז ואתו אחיו הרב
מבילגוריא זכר צדיקים לברכה .באותו רגע זכיתי לשמוע את הרבי
פונה אל אחיו ושואלו" :האם אין רחובות שיש בהם פחות דחיפות
של אנשים?" ...הרבי ברוב ענוותנותו ,לא האמין שכל הציבור הנמצא
וכל הדחיפות הם לכבודו.
באותו מעמד ,קרה דבר נפלא שהותיר רושם אדיר ועבר מפה לאוזן;
בין הבאים לקבל את פני הרבי היה רבי מרדכי הערש שמרלר זצ"ל.
כשניגש הרב שמרלר ללחוץ את ידו של הרבי ,נדהם לשמוע מפי
קדשו את השאלה" :האם שמכם ר' מרדכי הערש?" לאחר התשובה
החיובית ,אמר הרבי" :טוב שבאתם! מזה שנים רבות רובץ עלי חוב
מצפוני לבקש מכם סליחה".
רבי מרדכי הערש עמד רועד כולו ,ולא הבין למה הרבי מתכוון .הרבי
הקדוש מבעלז לא השאיר לו הרבה זמן לחשוב .ומיד הזכיר לו" :בזמן
שהגעתם לחצר הקודש בעלז ,אל אבי האדמו"ר רבי ישכר דוב מבעלז

זי"ע ,נפלה בחלקי הזכות לארח אתכם .ומכיון שדרכי היה ללמוד
בלילות בקול רם בוודאי הפרעתי לכם בשינה ,ולא היתה לי באותו
זמן האפשרות להיפרד מכם ולבקש את סליחתכם ,ועכשיו שיש לי
את ההזדמנות – מבקש אני מכם סליחה!" .הרבי לא נרגע ,עד ששמע
מפיו של רבי מרדכי הערש אומר בפה מלא" :רבי ,אני מוחל לכם!"
הסיפור הנפלא ריגש את כולנו ,מספר הרב ישראל גרוסמן ,לחשוב
על סיפור שקרה בהפרש של כמעט עשרים שנה כאשר בין לבין
חרב העולם ,מסכת ייסורים ותלאות קשות עברו על הרבי ,אותות
הייסורים ניכרו בפניו המצומקות ,ולמרות הכל על מה חשב הרבי
במעמד האדיר? לבקש סליחה מיהודי ,שאולי הפריע את שנתו לפני
עשרים שנה!
מה נאמר אנו ,כמה פעמים במהלך השנה ,פגענו בקרובינו ובאנשים
הנמצאים יום יום בסביבתנו ,ובראשותם אם זה הבעל או אם זאת
האשה .עלינו לעשות כל שביכולתינו לישר את ההדורים בימים אלו,
לפני הגיע יום הדין הגדול והנורא ,וה' יזכנו לשוב אליו בתשובה
שלמה ולחיות בשלום ושלווה עם הבעל או האשה וכל הקרובים אלינו.
פגש אותו יהודי חרדי ,הקשיב לסיפורו העגום ולקחו לאחד מגדולי
הדור .אותו גדול חיזק את הצעיר באמונה ובטחון בהקב"ה ,הסביר לו
שיש בורא עולם ושד' יתברך הוא כל יכול ,רק צריך להאמין ,להתחזק
בשמירת תורה ומצוות ,להתפלל ולבקש .הצעיר התחזק בתורה,
אמונה ובטחון והמתין בדאגה נוראה ליום המשפט .ביום המשפט
הגיעו אנשי התביעה ,הנאשם ובני משפחתו ,אך עורך הדין לא הגיע.
הנאשם התקשר בבהלה לעורך דינו ,אותו שכר בסכום אסטרונומי,
והלה הסביר לו שהוא הגיע בטעות לצד השני של אמריקה ,ואין
באפשרותו לטוס לקצה של השני של היבשת' .גם אם אסע בחללית,
לא אספיק להגיע' ,הסביר העו"ד והבטיח לשלוח במהירות מחליף,
עו"ד מתלמד.
חצי שעה חלפה ולאולם נכנס עו"ד צעיר' .זאת הפעם הראשונה שלי
בבית המשפט' ,פלט בחופזה לנאשם ההמום' ,כשהתובע יתחיל לדבר,
אני אקרא את ראשי הפרקים של התיק ,כדי שאדע על מה הדיון
בכלל' ....הנאשם הבין שכלתה אליו הרעה .לשלוח עו"ד מתלמד,
המופיע פעם ראשונה בבית המשפט ,בתיק פלילי כה חמור?? מדובר
באסון מוחלט!! התובע סיים לדבר ,והעו"ד הצעיר נעמד ובביטחון
עצמי מופרז החל לדבר ולדבר .השופט ליגלג עליו ,סתר את דבריו,
ובין שניהם התפתח קרב מילולי בן שעה תמימה .בסיום הדיון ההזוי
הכריז השופט' :אני משחרר את הנאשם מחוסר הוכחות ברורות'...
הנאשם התעלף .כשהתעורר מעלפונו ,לא מבין מה התרחש מול עיניו,
הסביר לו עורך הדין בשקט' :השופט הוא אחד החברים הטובים ביותר
של אבא שלי .אבא שלי הבהיר לו ,רבע שעה לפני המשפט ,שזאת
הפעם הראשונה שאני מגיע לבית המשפט עם תיק משלי .השופט
הבין את הרמז וזאת התוצאה .אתה חופשי' ....זהו סיפור אמיתי אך
הלקח שלו ברור .כאשר השופט הוא אבא שלך ,בכבודו ובעצמו ,הוא
יעשה את הכל כדי שתזכה בדין...

כשהשופט הוא אבא שלך

בעוד מס' ימים נעמוד בעז"ה למשפט ביום הדין הגדול והנורא ,כל
מעשינו ומחשבותינו גלויות כלפי בורא עולם ,וברגע אחד יכתב
דיננו לחיים טובים ,או ח"ו להיפך .אין צורך להכביר במילים ,מהו
משפט ,ומה אדם שעומד להשפט בדיני דארעא מרגיש לפני שופט
בשר ודם ,וכל שכן ,אנו צריכים לחוש פחד ורעדה בכל רגע ורגע.
כלפי בית דין של מעלה הכל גלוי וידוע ,ואנו שיודעים אנו את מעשינו
וחטאינו ,יודעים אנו שיש הרבה מה לתקן בלשון המעטה ,ודאי ודאי
שצריכים לחוש את חרדת הדין .אלא שיש גם
נקודת זכות ,ועל כך בסיפור הבא:
צעיר למשפחה אמריקאית מתבוללת,
הסתבך חמורות בסחר בחומרים
מסוכנים ,והתביעה בארה"ב ביקשה
לגזור עליו  25שנות מאסר .הוא
שכר אחד מעורכי דין הגדולים
ביותר בארה"ב ,אך גם עורך הדין
הסביר לו שהוא ייאלץ לשבת בכלא
לפחות עשר -עשרים שנה .הצעיר
הסתובב כהלום רעם ,סהרורי ,כואב ודואב.
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ימ ְּפטֹוםֲ ,א ָבל ַּבר ִמּנַ ן ְּביֹום ֶא ָחד ָעלּול
ַמ ְרּגִ יׁש ׁשּום ִס ְ
ִּפ ְתאֹום לְ ִה ְת ָּפ ֵרץ לֹו ֵאיזֶ ה ְו ִרידְ ,ו ָה ָא ָדם ִמ ְת ַּב ֵּקׁש
טֹומים לָ זֶ ה.
ימ ְּפ ִ
יבה ֶׁשל ַמ ְעלָ הֵ .אין ִס ְ
יׁש ָ
יְ ִׁשירֹות לִ ִ
נֹותן לָ ָא ָדם
ֵאּלּו ֵהם ִּד ְב ֵרי ָה ַר ְמ ַח"לַ ,הּיֵ ֶצר ָה ַרע ֹלא ֵ
אֹומר לֹוַ :א ָּתה ָּד ִתיָּ ,תבֹוא
ימ ְּפטֹום ,הּוא ֵ
ׁשּום ִס ְ
ּדֹואג לְ ַר ֵּסק אֹותֹו ַעד
ּומן ַה ַּצד הּוא ֵ
לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסתִ ,
ֶׁש ָה ָא ָדם יָ מּות ְּב ֶח ְטאֹוִ ,מ ְּבלִ י ֶׁשּיַ ְב ִחין ִּבכְ לָ ל ּכִ י הּוא
חּופה.
פּואה ְּד ָ
חֹולֶ ה ְוזָ קּוק לִ ְר ָ
ּומ ָב ֵאר ַה ֶּבן ִאיׁש ַחי ְּב ֶבן יְ הֹויָ ָדע ָׁשםֶׁ ,שּזֶ ה ֶׁש ָא ְמרּו
ְ
קֹוראֹו ַרעִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא
יֹוצרֹו ְ
ֲחזַ "לָ :ק ֶׁשה יֵ ֶצר ָה ַרע ּכִ י ְ
ָּבא ְּב ִמ ְר ָמה ַו ֲע ִק ִיפין לָ ָא ָדם ,לְ ֶה ֶפְך ִמ ַּמה ֶּׁשּיָ ַצר אֹותֹו ַה ָּקדֹוׁש
דּועּ ,כִ י כָ ל ָּד ָבר ַהּנַ ֲע ֶׂשה ְּב ֶד ֶרְך ִמ ְר ָמה ְו ַת ְחּבּולָ הָ ,ק ֶׁשה
ָּברּוְך הּואְ .ו ִהּנֵ ה יָ ַ
טּוח
ּזֹוהי ָר ָעהֶ ,אּלָ א הּוא ָּב ַ
לְ ִהּנָ ֵצל ִמ ֶּמּנּוִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ָה ָא ָדם ֹלא ַמ ְרּגִ יׁש ֶׁש ִ
ֶׁשּזֶ ה ָּד ָבר טֹובְ .ו ַעל זֶ ה ָא ַמר ָּד ִוד ַה ֶּמלֶ ְך (תהלים קיח ,ז)" :ה' לִ י ְּבעֹזְ ָרי
ּופ ְרׁשּו ַה ְמ ָפ ְר ִׁשים (ראה צרור המור דברים כ ,ט;
ַו ֲאנִ י ֶא ְר ֶאה ְבׂשֹנְ ָאי"ֵ ,
פרדס יוסף ד ,ח; מדרש שמואל אבות פ"א מ"ז ועוד)ֶׁ ,ש ָּד ִוד ַה ֶּמלֶ ְך
ִה ְת ַּפּלֵ ל ָּבזֶ ה לִ ְפנֵ י ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא :ה' לִ י ְּבעֹזְ ָרי ִ -רּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם,
אֹותי ֵמ ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע ַה ָּבא ֵאלַ י ְּב ַמ ֲע ֶט ֶפת ֶׁשל יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם,
ַּת ֲעזֹר ְו ַת ִּציל ִ
טֹוב ִתיַ ,ו ֲאנִ י ֵאינִ י ַמ ְרּגִ יׁש ֶׁשהּוא ָּבא לְ ָט ְר ֵדנִ י ִמן
רֹוצה ֶאת ָ
ֶׁשּכִ ְביָ כֹול ֶ
אֹוה ַבי ֶׁשּכִ ְביָ כֹול
אֹותם ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ִּמ ְתנַ ֲהגִ ים ּכְ ֲ
ָהעֹולָ םְ ,וכֵ ן ַה ִּצילָ ה נַ ְפ ִׁשי ֵמ ָ
חֹור ֵׁשי ְמזִ ּמֹות לְ ָר ָע ִתיַ .ו ֲאנִ י ֶא ְר ֶאה ְבׂשֹנְ ָאי
ְמנַ ִּסים לַ ֲעזֹר לִ יְ ,ו ֵאינָ ם ֶאּלָ א ְ
ּומ ִּׂשנְ ַאת ׂשֹונְ ַאי ַה ַּמ ְר ִאים זֹאת ְּברֹאׁש ּכָ ל חּוצֹות ֵא ַדע לְ ִהּנָ ֵצל ְּב ַע ְצ ִמי.
 ִחֹוׁש ִבים ֶׁשּכְ ֶׁש ֵהם יַ ֲעלּו לְ ֵבית ִּדין ֶׁשל
ּכַ ָּמה ֲאנָ ִׁשים הֹולְ כִ ים ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ הְ ,ו ְ
יהםְ ,ו ֵהם
ַמ ְעלָ ה ,יֵ ְצאּו ּכִ ּתֹות ּכִ ּתֹות ֶׁשל ַמלְ ָאכִ ים ְו ַצ ִּד ִיקים לְ ַק ֵּבל ֶאת ְּפנֵ ֶ
יעים ֶׁשּלָ ֶהם
יֹוד ִעים ִּבכְ לָ ל ֵהיכָ ן ֵהם ֻמּנָ ִחיםֵ ,הם ֹלא ְמ ִבינִ ים ֶׁש ַה ְּמנִ ִ
ֹלא ְ
יבי ַעיִ ן
לֹופנִ ים ַמ ְר ִה ֵ
אֹותם ִּב ְצ ָ
עֹוטף ָ
יעים ִמ ַּצד ָה ַרע ֶׁש ַּבּיֵ ֶצר ָה ַרעָ ,ה ֵ
ַמּגִ ִ
בֹודת ה' ֶׁשּלֹוְ ,ו ַא ֲח ֵרי ַמה הּוא
ֶׁשל ִמ ְצוֹותָ .ה ָא ָדם ָצ ִריְך לָ ִׂשים לֵ ב לַ ֲע ַ
ָרץ ּכָ ל ַה ַחּיִ ים ֶׁשּלֹו.

יצר הרע מלך ,זקן וכסיל

יׁשא
ַּפ ַעם ִהלְ ִׁשינּו ֲאנָ ִׁשים ְר ָׁש ִעים ַעל ַהּגָ אֹון ַה ָּקדֹוׁש ַה ַּס ָּבא ַק ִּד ָ
ַר ִּבי יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמרּוזִ 'יןְ ,ו ִהכְ נִ יסּוהּו לְ ֵבית ַהּס ַֹהר לְ ֶמ ֶׁשְך ּכַ ָּמה ֳח ָד ִׁשים,
ּכְ ֶׁשּיָ ָצא ִמ ָּׁשם ָא ַמר לִ ְמק ָֹר ָביו ְּב ֶד ֶרְך ַצחּותָּ :ת ִמיד ֻה ְק ָׁשה לִ י לָ ָּמה ְׁשֹלמֹה
קֹורא לַ ּיֵ ֶצר ָה ַרע ֶמלֶ ְך זָ ֵקן ּוכְ ִסילִּ ,ב ְׁשלָ ָמא ֶ'מלֶ ְך' – ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא
ַה ֶּמלֶ ְך ֵ
ּומ ַפ ֶּתה אֹותֹו לַ ֲעבֹר ֲע ֵברֹות' ,זָ ֵקן' – ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ַק ְדמֹון
מֹולֵ ְך ַעל ָה ָא ָדם ְ
ּדּוע
ּובא לָ ָא ָדם ַה ָּצ ִעיר ִמ ֶּמּנּו ְּב ַאלְ ֵפי ָׁשנִ יםֲ .א ָבל ַמ ַ
ִמ ְּׁש ַעת ְּב ִר ַיאת ָהעֹולָ ם ָ
מּומי
יּפׁש ֶאּלָ א ַע ְר ִ
רֹואים ֶׁשהּוא ִּבכְ לָ ל ֹלא ִט ֵ
ְק ָראּוהּו 'ּכְ ִסיל'ֲ ,הֹלא ָאנּו ִ
יתי ָא ִסיר ָעצּור ַּבּכֶ לֶ אֵ ,ה ַבנְ ִּתי
ּומ ֻמּלָ ח ְמאֹד? אּולָ ם ַּד ְו ָקא ְּב ֵעת ֶׁש ָהיִ ִ
ְ
אֹותי לְ ֶרגַ עַ .ו ֲאנִ י ָט ַענְ ִּתי לֹו:
קֹור ִאים לֹו 'ּכְ ִסיל'ּ ,כִ י הּוא ֹלא ָעזַ ב ִ
ּדּוע ְ
ַמ ַ
ִּב ְׁשלָ ָמא ֲאנִ י ּכָ אןּ ,כִ י ֵאין לִ י ְּב ֵר ָרה ַא ֶח ֶרתֲ ,א ָבל ַא ָּתה ֶׁשּיָ כֹול לִ ְהיֹות ִמחּוץ
עֹוׂשה ּפֹה?
לַ חֹומֹותַ ,מ ָּמׁש 'ּכְ ִסיל'ֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָמה ַא ָּתה ֶ
צֹוע ֶׁשל ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע ָע ָׂשה אֹותֹו ּכְ ִסילּ ,כְ ֵׁשם ֶׁשּכֵ ן
נִ ְמ ֵצאנּו לְ ֵמ ִדים ֶׁש ַה ִּמ ְק ַ
הּוא ֵא ֶצל ַה ֶּׁש ָען ַה ַחּיָ ט ְו ַה ַּסנְ ְּדלָ רֶ .מלֶ ְך זָ ֵקן ֶׁש ָעׂשּו אֹותֹו ְּבנֵ י ָה ָא ָדם
רּוח ְׁשטּות (סוטה
חֹוטא ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן נִ כְ נְ ָסה ּבֹו ַ
ּכְ ִסילּ ,כִ י ֲה ֵרי ֵאין ָא ָדם ֵ
ׁשֹוטה ּכְ ָבר ַא ָּתה ִמ ְת ַק ֶּׁשה לְ זַ הֹות ֶׁשּזֶ ה ִּבכְ לַ ל ַהּיֵ ֶצר
ג ע"א)ּ ,וכְ ֶׁשהּוא ֶ
נֹורת ִּבּק ֶֹרת ָּבאֹוטֹו,
ָה ַרעּ .כְ ֶׁשּיֵ ׁש לָ ָא ָדם נְ זִ ילַ ת ֶׁש ֶמן ָּב ֶרכֶ ב ְו ֵאין לֹו ְמ ַ
חֹוׁשב ֶׁש ַהּכֹל ְּב ֵס ֶדרֵ ,אין
לּוח ַה ְּׁשעֹונִ ים ְו ֵ
ָהלַ ְך ָהאֹוטֹוָ .ה ָא ָדם ִמ ְס ַּתּכֵ ל ְּב ַ
פּוקיםַּ ,ד ְו ָקא ּכְ ֶׁש ֵאין
ַאזְ ָהרֹות ְמיֻ ָחדֹותְ ,והּוא ֹלא קֹולֵ ט ֶׁש ַה ְּׁשעֹונִ ים ְּד ִ
ימ ְּפטֹום זֶ ה ְמ ֻסּכָ ן ְמאֹד.
ַאזְ ָה ָרה אֹו ִס ְ
בֹוּה הּוא ֹלא
ּקֹור ִאים לָ ּה ַ'ה ָּמ ֶות ַה ָּׁש ֵקט'ּ ,כְ ֶׁשּיֵ ׁש לַ ַחץ ָּדם ּגָ ַ
יֵ ׁש ַמ ֲחלָ ה ֶׁש ְ
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יעיל שמסייע לשמור על תפקוד תקין של מערכת החיסון ,בהפחתת
הסיכון למחלות לב ,שבץ מוחי וסרטן ובהאטת תהליכי הזדקנות.
במאה גרם רימון יש  12%מהצריכה היומית המומלצת.
ויטמין  - Eנוגד חמצון חשוב המסייע להפחתת הסיכון למחלות לב.
במאה גרם רימון יש  4%מהצריכה היומית המומלצת.
ויטמינים מקבוצת  - Bהרימון מכיל ויטמינים מקבוצת  ,Bבהם ויטמין
 B6החשוב לפירוק שומנים וחלבונים ותקינות המערכת העצבית.
במאה גרם רימון יש  5%מהצריכה היומית המומלצת.
ויטמין  - Kחיוני לקרישת הדם ותורם לחוזק העצם .במאה
גרם רימון יש  16%מהצריכה היומית המומלצת.
חומצה פולית  -מסייע למניעת מומים מולדים ,הוא תורם
גם להפחתת רמות ההומוציסטאין בדם ,מה שעשוי
לסייע בהפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם .במאה
גרם רימון יש  10%מהצריכה היומית המומלצת.
אשלגן  -אשלגן הוא מינרל הכרחי לתפקוד תקין
של כל תאי ורקמות הגוף ,התורם לבריאות העצם
ולתפקוד השרירים ,חשוב לשמירה על לחץ דם בריא
ולהפחתת הסיכון למחלות לב .במאה גרם רימון יש 5%
מהצריכה היומית המומלצת.
אבץ  -מינרל חיוני לפעילות מערכת החיסון ,לריפוי פצעים ולהתפתחות
העובר במהלך ההיריון .במאה גרם רימון יש  4%מהצריכה היומית
המומלצת.

שנהיה מלאים מצוות כרימון
הרימון עשיר בשלל רכיבים תזונתיים המסייעים בשמירה על הבריאות,
לרבות ויטמינים ,מינרלים ,סיבים תזונתיים ופיטוכימיקלים
שונים שמהווים נוגדי חמצון עוצמתיים.
צריכת רימון ומיץ רימון נקשרה במחקרים להטבות
בריאותיות רבות ומגוונות .בין היתר מחקרים קשרו
לרימון תכונות נוגדות דלקת ,אנטי-ויראליות,
אנטי-בקטריאליות ,תכונות נוגדות סרטן והשפעות
מיטיבות על בריאות הלב וכלי הדם .כמו כן ,מחקרים
הראו כי לרימון עשויות להשפעות חיוביות בחולי
אוסטאופורוזיס ,דלקת מפרקים ראומטית ודלקת
מפרקים ניוונית .הרימון נחשב גם ברפואה האלטרנטיבית
לפרי שמסייע במגוון בעיות בריאותיות .כך למשל הוא נחשב
כמסייע לריפוי פצעים ,לטיפול בקמטי עור ולהקלה בשלשולים.
להלן מעט מן המעלות הנמצאות ברימון:
ויטמין  - Cרימון מכיל כמות יפה של ויטמין  ,Cהמהווה נוגד חמצון
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סיפור מרגש אחר מיטתו של ר' אליהו קלצקין זצ"ל
לשווא ,והיא פונה אליו ואומרת לו' :אליהו ,אין לך מה להצטער על
מה שאירע ,רחמנא ליבא בעי והעיקר היא הכוונה ,כל כך התאמצת
ורצית ,והקב"ה מצרף מחשבה למעשה .הקב"ה יברך אותך למרות
הכל ,שתזכה לשנה טובה ומבורכת!' ,והמשיכה להרעיף עליו ברכות
ואיחולים יותר מהשגרה...
אחי רבי אליהו ,שהרגיש שאמא מנחמת אותו ומברכת אותו עוד ועוד
רק משום אותן בושות שהיו מנת חלקו ,כשלא הצליח להוציא תקיעה
אחת כשרה בשופרו מפיו ,פונה אליה ואומר' :מאמע ,מה את מנחמת
אותי ,הרי עבורי הייתה זו שעת שמחה שאין דומה לה! הרי אין לנו עת
רצון גדולה יותר מזמן התקיעות בר"ה ,שהכל יודעים כי זהו זמן גדול
ונשגב בימי הרת עולם ,ואם הקב"ה גרם שיהיו לי ביזיונות כאלו בדיוק
בזמן זה ,אמרתי לעצמי בלב ,שלבטח אוכל לפנות לאבא שבשמים על
כך והוא יאזין לתפילתי ,ואומר לכם מה חשבתי אז ,ותענו אף אתם 'אמן'
על כך' :הרי שלוש פעמים ניסיתי לתקוע תקיעה ושברים ולא הצלחתי,
וכנגד שלושת השברים הללו שלא עלו בידי ,כשבתמורה ספגתי ביזיונות
גדולים ,אני מייחל ומתפלל לרבש"ע ,שאחי רבי דוד שליט"א ,שיש לו
בביתו שלושה ילדים בוגרים העומדים בגיל הנישואין ,יזכו כנגד זה
בשנה זו ל'שברים' שישברו צלחת באירוסיהם בזו השנה!' .אני ואמא
ענינו 'אמן' ,ובאותו רגע לא ייחסתי חשיבות גדולה לכך...
לא עברו אלא ימים ספורים ,ובעשי"ת הגיעה הצעת שידוך לבן הגדול,
שכבר זמן רב היה בשידוכים וטרם מצא ייעודו ,וב"ה הוא התארס.
התקשרתי מיד לבשר זאת לאחי רבי אליהו ,והזמנתיו לשמחת האירוסין.
כעבור כמה חודשים נישא במזל טוב ,ובתחילת חודש תמוז אף הבן השני
אחריו מתארס ,ואני בשמחה מתקשר לאחי רבי אליהו להודיעו ,ולהזמינו
לשמחת האירוסין הזאת ,אבל אז הפתיע אותי בקול בוטח באומרו' :דוד,
אתה עוד תזמין אותי בזו השנה לשמחת אירוסין נוספת לבתך ,כי כנגד
שלושת השברים שהיו מנת חלקי בר"ה ,התפללתי וביקשתי מהקב"ה
שתמורת הביזיונות שעברתי ברגעי התקיעות ,הוא יביא לכך שבביתם
ישברו שלוש צלחות השנה לשלושת ילדיך!'.
לא ייחסתי לכך חשיבות רבה ,כי היינו כבר בסוף השנה ,וזכיתי בזו
השנה בחסדי שמים להביא שנים מילדיי לנישואיהם ,ולא חשבתי שכבר
עלי לארס במהרה את בתי השלישית אחריהם .אך בחודש אלול עוד
בזו השנה ,זכיתי שהגיעה הצעה מיוחדת לבתי השלישית ,והתקשרתי
מיד לאחי רבי אליהו לבשר לו זאת ,כשחשתי שהוא השדכן האמיתי,
שבתפילותיו ברגעי התעלות כנגד הביזיונות שהיו מנת חלקו ברגעי
ההוד ,הם אלו שהביאו בעבורי את הישועה ...גם עתה לאחר פטירתו
במיטב שנותיו ,ניסיתי לגמול לו חסד של אמת במשהו ,וכאות הכרת
הטוב העברתי לו את חלקת הקבר ,שרכשתי לפני זמן ליד קברה של
אמנו הצדקנית ע"ה ,שנפטרה בשנים האחרונות בהר המנוחות ,והוא
אכן נטמן לצידה".
רבי דוד לא יכול לסיים את השיחה הנרגשת ,ללא המסר החד שגורם לו
לדמוע בפנינו :הרי כל מי שיקרא סיפור זה יכול לחשוב ,שרבי אליהו
היה מושפע בכל הטוב ,ולכן ביקש דווקא שאני אזכה לישועה בעקבות
אותם ביזיונות ,ולא כך הוא! ממש באותם ימים ממש היה רבי אליהו
שקוע בחובות של למעלה מ 150 -אלף דולר ,בעקבות הדירה שרכש,
והיו לו הוצאות וצרכים לא מעטים ,ויכול היה באותו הרגע לפנות לבורא
העולם ולבקש' :רבש"ע! אני מבקש ממך שתדאג לכך שאוכל לכסות
חובותיי ,ולהשקיע כולי בהמשך העלייה' ועוד ישועות שנצרך להן,
אך הוא לא חשב אפילו על עצמו ,כל מחשבתו הייתה רק נתונה אלי
ולבניי שהיו בגיל השידוכים וחיכו לישועתם ,אין זה אלא משום שרבי
אליהו זצ"ל היה כולו עבור האחר ,בהיותו עמוד החסד בנתינתו ודאגתו
לאחרים .עד כדי שלא חשב כלל על עצמו ,ועתה חסרנו כל זאת במיטב
שנותיו ,כשהוא הלך מעמנו למנוחות והותיר אותנו לאנחות( ...דרשו)

רבי אליהו קלצקין זצ"ל היה אברך צעיר שנגדע במיטב שנותיו ,והוא
אך בן מ"ב שנים .במהלך השבעה ,סיפר אחיו ,רבי דוד שליט"א ,חזן
וחבר דגל בחברא קדישא 'קהל חסידים בירושלים ,סיפור אישי מרטיט
ויוצא דופן.
כמידי שנה זיכני הקב"ה – פותח רבי דוד ,בעודו יושב שבעה בבית
האבלים בבית שמש – שאני משמש כבעל תפילה לתפילות המוספין
בבית המדרש הגדול 'זכרון משה' בירושלים ,ואף משמש בו כבעל תוקע.
ב"ה הקב"ה מצליח דרכי ,ואני מקווה שגם הקהל חש כך .אלא שכפי
הנהוג ,ישנן תקיעות מעומד שאותן תוקעים באמצע תפילת הלחש ,ואף
לאחר מכן בחזרת הש"ץ ,בשנים האחרונות נוהג היה אחי הצעיר רבי
אליהו זצ"ל ,שנודע כבעל תוקע נפלא ,ויצאו מוניטין רבים לתקיעותיו,
שהיו ברורות וחדות כל אימת שתקע בפיו ,שהוא ממלא מקומי באלו
התקיעות ותוקע אותן לצידי.
והנה בשנת תש"ע נהגנו כמידי שנה באותה מתכונת ,כשהפסקתי את
תפילתי לנוח קמעא ,והנה אני שומע את המרא דאתרא הגאון רבי אהרן
פישר שליט"א ,עומד ליד הבימה ומקריא בפיו' :תקיעה!' .אני שומע את
אחי רבי אליהו ,מנסה לבצע את התקיעות כמידי שנה ,כש'קול השופר
הולך וחזק מאד' ,אבל הפעם הקול אינו יוצא משופרו .הוא מנסה בזווית
זו ואחרת ,אך ההצלחה אינה מאירה לו פנים .למזלו היו לו לעת הצורך
שני שופרות למקרים מעין אלו .הוא נטל את השופר השני ,ושוב הרב
מקריא 'תקיעה!' ,והוא מנסה לתקוע בשופר השני את התקיעה והשברים,
ושוב השופר אינו משמיע כי אם הברות קצרות וחסרי כשרות.
פני אחי רבי אליהו האדימו ,אין לי קצה מושג לתאר אלו ביזיונות,
היו מנת חלקו באותם רגעים כשעיני מאות נשואים כלפיו .היה הדבר
לפלא בעיניו ובעיני המתפללים המשתאים .כנהוג – עיני כל האנשים
והטף מופנים תדיר לבעל תוקע ,ואחי רבי אליהו מנסה בכל צורה ודרך
לתקוע ,אך ההצלחה אינה מאירה לו פנים ,ואפילו תקיעה אחת כשרה
לא נשמעה .אציין שבאותה עת עומדת מעליו בעזרת הנשים אמנו
הצדקנית – שהיתה רגילה אף היא להתענג מידי שנה על תפילותיי כשליח
ציבור ,ועל תקיעותיו של בנה אליהו כ'בעל תוקע' ,אף היא מביטה עליו
מלמעלה ברחמים ,ומייחלת בכל ליבה שד' יצילנו מהבושות שהיו מנת
חלקו ,כשהציבור מביט ומייחל לתקיעה שתבוא ,אך היא אינה באה ,כל
הניסיונות לשווא .בלית ברירה נטל המרא דאתרא שליט"א את השופר,
התקרב אלי למקום הבעל תפילה ,וביקשני לתקוע ,תוך שהחל להקריא
את התקיעות ,נטלתי את השופר והתחתי לתקוע ,וב"ה התקיעות צלחו
בזו אחר זו .התפילה המשיכה כשורה עד לסיומה הטוב ב"ה".
'הרי זו עת רצון!'
כאן מגיע הסיפור האמיתי – נסדק קולו של רבי דוד שליט"א בבכי –
כדרכי מידי שנה ,אני ממהר לצאת לאחר גמר התפילה החוצה ,לאחר
שכולם מברכים ומאחלים 'כתיבה וחתימה טובה' ומודים על התפילה,
והפעם אף על התקיעות ,בכדי להשיג את אמי שמגיעה תמיד לברך
ולהודות לנו על התפילות והתקיעות .כשאני יוצא
ולהתברך,
מחוץ לבית המדרש ,אני מבחין באחי
רבי אליהו ,שעומד בחוץ לצידה של
אמא ,ומחכה לי .כשהגעתי אף אני
ואיחלתי ה'גוט יאער' לאמא ולאחי,
התברכתי על ידי אמא שאמרה
בכל ליבה כדרכה' :יישר כח על
התפילות ועל התקיעות'...
ואז אמא מבחינה ,שככל שהיא
משבחת את תקיעותיי – לבטח
היא תוקעת חיצים בלב בנה האחר,
שניסה אף הוא לתקוע ולמלאת תפקידו
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מה שיש לו ולהניחו בתוך מכשיר השיקוף הנמצא בסמוך ,ולאחר מכן
עבר בשער החשמלי המיועד לכך.
שבעת מעברו החל השער לצפצף בקול ,המגלה שיש אצלו דבר מה.
אלא ֵ
השוטרים ביקשו ממנו לחזור לאחור ,ולהוריד את המגבעת והחליפה
ולנסות לעבור שוב בשער בלעדיהם ,אך גם כעת המכשיר צפצף בעוז,
מודיע על מתכת הנמצאת עליו .בפעם השלישית הסיר מעליו גם את
החגורה ,ולא הועיל ,ובפעם הרביעית כשעבר אף בלא נעליו ועדיין
המכשיר צפצף ,לקחוהו לצד לבדיקה מעמיקה יותר ,והעבירו על גופו
מכשיר מיוחד לבדיקת מיקום המתכת בין בגדיו ,ואז נתגלה שסיבת
הציפצוף היתה בשל חלק מתכתי שנמצא בגופו הטהור זה כמה שנים,
מאז הניתוח שעבר בחודש מר חשון בשנת תשס״ב.
כשרבינו סיים ללבוש את נעליו ובגדיו שנדרש להסיר מעליו לצורך
הבדיקה ,והתיישב באחת הפינות במקום להמתין לעלייה למטוס,
הבחינו מקורביו שעיניו שטופות בדמעות .המקורבים הבינו שלא יתכן
שהוא בוכה על ביזוי התורה שנעשה בבדיקתו זו ,שכן למרות היותו
זהיר ביותר בכבוד תורתם של אחרים ,מעולם לא חשש לכבודו ובוודאי
שלא יצטער על כך עד כדי דמעות.
כששאלוהו לסיבת בכיו ,אמר שהתעורר לחשוב מה יהיה איתו כשיבוא
לדין לאחר אריכות ימים ושנים ,שבאותה שעה מלאך החבלה הממונה
לא יתחשב במה שינסו לומר שהיה מפורסם ומכובד בין הבריות ,אלא
ידרוש ממנו לעבור בדיקה מקיפה ,במהלכה יורו לו שיוציא את כל מה
שיש לו ,שיניח בפניהם את כל מצוותיו שעשה וקיים ,ואותם יעבירו
במכשיר שיקוף שיבדוק כל מצווה ומצווה עד כמה היא שלימה ותקינה,
אם אין בה כל דבר שלילי ,ולאחר מכן יעבירו אותו בבדיקה אישית
לדעת היכן חטא ובמה פגם ,ואם יש לו איזה שהוא חטא קטן וטמון
שזה עידן שכח לחלוטין מקיומו .ה'מכשיר' יצפצף בעוז ויכריז עליו
בקול גדול ,ואוי לאותה בושה ואוי לאותה חרפה ,ועל כך יש לבכות
ולהתעורר ,כאשר התקווה היחידה היא ,אם כעת נשוב בתשובה על
כל מעשינו ,ונעלה לשמים בנקיות מכל עבירה ועוון.

למה בכה הרה"ג רבי אהרון שטיינמן זצ"ל
היה זה בעת אחת הנסיעות של רבינו הגראי"ל שטיינמן זצ"ל לגולה.
העסקנים שסידרו את המסעות אירגנו שבכל מקום אליו הגיע ,יהיו
מודעים לחשיבותו הרבה כ׳רבן של ישראל׳ ,דבר שאף גויי הארצות
מודעים לכך ,ויתנו לו לעבור מהרה בלא בידוק ותיחקור .ואכן ברוב
שדות התעופה בהם עבר ,הביאוהו יחד עם פמלייתו עד סמוך לכבש
המטוס ,בלא לעבור את כל הבדיקות הרבות שצריכים לעבור כל
הנוסעים האחרים.
אחת מהפעמים הבודדות שמסיבות מסויימות לא סודר הדבר במלואו,
היתה בעת סיום מסעו באנגליה ,כשביקש לשוב לארץ הקודש .הוא
הגיע לשדה התעופה בעיר ׳מנצשסטר׳ ,והערל המפקד על השומרים
והשוטרים הממונים על הבטחון ,ביקש לבודקו שאינו מעביר כל דבר
אסור למטוס ,ועל כן הורה לו לעבור ב׳מגנומטר׳ ,מכשיר מיוחד לבדיקת
העוברים בקרבו ,המגלה שאין להם כל חומר מתכתי.
אנשי הפמליה ניסו לשכנע את הממונה שמדובר באישיות חשובה מאד
ורמת דרג ,שכפי המקובל אינה נדרשת לעבור בדיקה זו ,וכך גם היה
בנסיעות הקודמות ,אך אותו אחד עשה עצמו כאינו מבין ודרש שיעבור
בדיקה זו .רבינו הרגיע את מקורביו שבאו עמו ,שאין לו כל מניעה לעבור
בדיקה זו ,וניגש לעמדת הבדיקה ,כשבמהלכה נתבקש להוציא את כל

מצאו כל תמונה מסמל פסוק ,מצווה ,או דברי חז"ל הקשורים לפרשה

חידה
קפד ראשו וזנבו לפרשת כי תבא
א) לסל של נצרים.
קפד ראשו  -צלוי למחצה ,מבושל למחצה.
ב) כינוי בפרשה למספר גוזמה ,הרבה
קפד זנבו  -ביטוי למי שסבל הרבה צער
והתרגזות - _______ .רגז (איוב יד ,א)

בחוץ

ג) בשדפון וב_______ -
קפד ראשו  -הוצאת מה שנמצא בתוך דבר.
_______ (בכתיב חסר)

בפנים
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בס“ד

נשות הר חומה והסביבה
מוזמנות להקרנה מיוחדת מסוגה

דרמה מעוררת לבבות
לא תישארי אדישה...

כאייל תערוג
השלוחה הקהילתית החרדית

מוצאי שבת
פרשת כי תבוא
כ“א אלול )(21/9/19
באולם בית הכנסת
”חסדי שמואל“
רחוב הרב מן ההר 4

ר .מונק מגישה

---------------פתיחת דלתות
בשעה 21:00
---------------תחילת ההקרנה 21:15
---------------הסרט למשך  90דקות
---------------דמי כניסה  25שח

שמי ניתאי זקן ואני לומד בכיתה
ה' וגר בשכונת פת בירושלים
אני רוצה לספר לכם שאני מאוד נהנה לבוא לת"ת וליהנות מכל משחקי
החברה וכן מלימוד הגמרא בעיון.

6187981@GMAIL.COM

חידוש על פרשת השבוע לעלון
כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב

והשבוע :הילד המתוק צבי משה גדז' ני"ו מכיתה ג'

פרשת כי תבא פרק כ"ו פרק א'
ֹלהיָך נ ֵֹתן לְ ָך נַ ֲחלָ ה ו ִִיר ְש ָׁתּּה ְוי ַָש ְׁב ָתּ ָבּּה.
ו ְָהיָה כִ ּי ָתבֹוא ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר יְהוָה ֱא ֶ
הגמרא במסכת מגילה (י' ,ע"ב) אומרת :מסרת בידנו מאנשי כנסת הגדולה ,כל מקום שנאמר ויהי לשון צער ,והיה הוא לשון שמחה.
ולכאורה מה שמחה יש כאן בפרשת ביכורים?
אומרים חכמי המוסר :מצות ביכורים נצטוו בני ישראל כדי שידע האדם ,שאף שהוא עבד ועמל בשדה עליו לתת את "הראשית" שהם הביכורים
לה' ,להודיע לכל ,שאף שהקרקע שלו והפירות הם יבול אדמתו ,הכל שייך לבורא עולם שהוא משפיע עלינו את השפע ,ומוסיפים שבמצות
הביכורים יש שמחה גדולה ,שה' משפיע לאדם את השפע ,והברכה כוללת את כל הברכות שהם בני ,חיי ומזוני .וכך רמוז הדבר בפסוק:
כִ ּי ָתבֹוא ֶאל ָה ָא ֶרץ  -חיי ,תחיו ותבואו לארץ.
ֹלהיָך נ ֵֹתן לְ ָך נַ ֲחלָ ה  -מזוני ,תקבל את טוב הארץ.
ֲא ֶשׁר יְהוָה ֱא ֶ
ו ִִיר ְש ָׁתּּה ְוי ַָש ְׁב ָתּ ָבּּה  -בני (ירושה).
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בס"ד

חדש בשכונה
עיצוב
במתנה!

אפשרות לחדרים לשבתות חתן

לכל סוגי הארועים | משלוחים בשכונה
בהכשרים מהודרים של כלל הבדצי״ם

לפרטים נתנאל0506785912 :

זמני תפילות ושיעורים
תפילות ושיעורים בשבת קודש
		
מנחה ערב שבת
		
שחרית הנץ החמה
שיעור בהלכות ריבית
		
שחרית מנין ראשי
		
תהילים לבנים
שיעור הלכה ,שולחן ערוך
		
מנחה מנין א'
		
שיעור מוסר
		
מנחה מנין ב'
אבות ובנים
שיעור הלכה
ערבית של מוצ"ש
פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

תפילות לימות החול
( 05:40כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
		
שחרית הנץ החמה
07:00
		
שחרית מנין ב'
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
		
שחרית מנין ג'
08:15
		
שחרית מנין ד'
18:20
			
מנחה
סמוך למנחה
		
ערבית מנין א'
בתום השיעור המרכזי
		
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
 20:45שיעור לנשים בנושא חינוך מפי גב' אלינור
		
יום שלישי

( 18:15כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 05:20כ 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
( 17:15בתום השיעור)
( 18:15כשעה קודם צאת השבת)
( 18:45כ  30-דק' קודם צאת השבת)
( 19:13עם צאת השבת)
( 14:45בביה"כ חסדי שמואל)
 14:45מפי מו"ר שליט"א

בית מדרש יום לבעלי בתים בביה"כ "חסדי שמואל"
בעז"ה אנו שמחים להודיע על פתיחת בית מדרש לבעלי
בתים בכל יום שיעורים בין 9:30-13:00
ב 13:00מנחה ולאחר מכן ארוחת צהריים בשרית

נשמח מאוד לראותכם בין המשתתפים

9:30-10:15
		
10:15-11:00
		
11:00-11:45
		
11:45-12:30
		
12:30-13:00

חוק לישראל
ילקוט יוסף ברכות השחר
אור החיים על הפרשה
משניות
תהילים עם פירוש

תה קפה
ו
כיבוד קל בין
השיעורים

השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב
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שיעורי הרב ביום הבחירות

בשבוע הבא יום ג' ,כ"א אלול ()24/09
ידרוש מורנו הרב ב:
אשדוד  - 19:45 -כנס נשים ענק
ביה"כ "החידא" ,רחוב יצחק הנשיא 22
בני ברק –  21:15בית המדרש "יביע אומר"
רחוב הרב עוזיאל 41

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

להזמנת מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א לשיעורים וכנסים  -אליהו 1-599-502051 :שלוחה !5
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