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בס"ד פרשת נח
גליון

(שנה שביעית) ,ג' חשון תשע"ט

ואומרים זאת מעל כל במה .והיה אומר ר' יחזקאל לוינשטיין,
המשגיח של ישיבת פוניבז' בשנת  33קודם השואה ,כשהיטלר
או נירנברג הגנרל הנאצי היו מדברים ברדיו על כך שהם ישמידו
את היהודים ,היה אומר ר' יחזקאל כי יש מצווה לשמוע ולהאזין
לנאומים ,כי שכינה מדברת מתוך גרונם ,כי לפעמים הקב"ה
בוחר כלים מטונפים להעביר את המסרים שלו .כמו שבחר
בבלעם ככלי מטונף להעביר את נבואותיו.

"עשה לך תיבת עצי גפר ,קנים תעשה את התבה" רוצה – הקב"ה
להביא מבול לעולם ולמחות כל בשר ,ורצונו להציל את נח
ומשפחתו ומבקשו להכין תיבה שבה ימלטו מהאסון הנורא
שיקרה ,את נח ואת בעלי החיים שלא חטאו .שאלו חז"ל ,מפני
מה הטריחו בבנין תיבה זו ,והלא הרבה רווח והצלה לפניו ,מדוע
הקב"ה עייף את נח  021שנה לבנות תיבה 021 ,שנה יום יום
לסחוב ארזים ועצים ,לזפת את הספינה ,מדוע? הלא יכול היה
לבקשו לסור לפינה מסוימת בעולם בשעת המבול ושם ה' לא
"מה שהיה הוא שיהיה .ואין כל חדש ,תחת השמש" – התראות
היה מביא מבול ,אם כן למה  021שנה לעייף את הצדיק ?
של מלכות שמיים במלוא עצמתם ,אפילו פיקוד העורף כבר
ענו רבותינו ,כדי שיעברו אנשים וישאלו מדוע' ,מדוע אתה בונה מדבר על מאות אלפים של הרוגים בעימות הבא של מדינת
תיבה?' ,והוא יענה להם 'אני בונה תיבה כי ה' רוצה להביא מבול ישראל עם מדינות האיזור ועם ישראל לא חוזר בתשובה! עדיין
ולהמית את כל היקום' ,ואולי כך יחדור פחד לליבם ויחזרו נשים הולכות בבגדים שלא כפי רצון ה' ולא לפי ההלכה .עדיין
בתשובה! ואילו הם האנשים ענו' ,לכשיבוא המבול אנו כבר נדע אנשים מחזיקים טלפונים סלולריים ומכשירי תקשורת עם
להסתדר ,אנחנו נשבור את התיבה .אנו נינצל ולא נח'.
פרמטרים של זימה ותועבה .ולא אפחד לומר שכל אדם שיש לו
לפני שהקב"ה מביא אסונות גדולים הוא דואג שכולם יידעו מזה ,מכשיר אייפון וכיוצא בזה אין מצב ואפשרות שלא נכנס לאתרי
שכולם ידברו על זה ,שלא יהא מצב שמישהו נענש בטרם התרו הזימה שבאינטרנט ,ודאי בצורה מוחלטת שראה את אתרי
בו' ,שאין עונשין אלא אם כן מזהירים' .בכל בניין שבונים היום הזימה משום שחז"ל קבעו 'אין אפוטרופוס לעריות' .אין שום
בונים חדר ממ"ד .וכששואלים את הקבלן' ,למה הוא חייב להיות אדם נאמן על עריות שמונחות בכיסו וכנראה שאם ח"ו לא
אטום ,מדוע אסור לקדוח בו חור של מזגן?' עונה הקבלן 'משום נחזור בתשובה ,איומיו של הקב"ה להשמדת מדינת ישראל
שמא תפרוץ מלחמה ,וחומרים מסוכנים ורעילים יהיו כלי הנשק ימומשו בזמן הקרוב" .והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים,
של אותה המלחמה' .ומדוע הקב"ה דואג שכולם ידעו מזה? אולי קדוש יאמר לו" ,רק מי שישמור על קדושה יזכה לשרוד את אותו
מבול שלא רוצה ה' להביא על מדינת ישראל וזהו הלקח הגדול
יהרהרו בתשובה ,אולי יחזרו בהם ממעשיהם הרעים.
מדינות בעולם שחברות במועצת האו"ם ,ולא ארגוני טרור ,הם
המכריזות השכם וערב שהם מייחלות להשמדת מדינת ישראל,
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"אין לי עם מי לדבר"
דליה ושמואל נשואים כבר כ 21-שנה ,כלפי חוץ ,נדמים השניים בעיני
רבים כזוג מושלם ממש .אבל מה שאף אחד לא יודע הוא ,דליה
מרגישה שלשמואל אין הרבה סבלנות להקשיב לה .בכל פעם שהיא
מנסה לספר לשמואל דבר מה ,שלוש דקות אחרי שהיא מתחילה לדבר,
שמואל ,שכבר מכיר את דליה היטב והבין בדיוק את העניין אליו היא
חותרת ,מנענע בראשו בחוסר סבלנות וקוטע את דבריה .לפעמים היא
מנסה להעיר את תשומת ליבו לכך ,אבל הוא בתגובה ,רק נהיה עוד
יותר עצבני ומפטיר לעברה" :אבל דליה ,את לא מבינה שהבנתי כבר
את מה שאת מנסה לומר? הסברת את עצמך ,הבנתי ברגע הראשון,
אמרתי את דעתי בעניין ,וזהו".
ברגעים כאלה דליה משתתקת .והשתיקה הכואבת שלה נמשכת ,עד
שהפגיעה נעלמת והיא אוזרת אומץ לנסות לדבר איתו שוב .כך זה
נמשך כבר שנים כשכמעט כל דיאלוג מסתיים כששמואל מפהק בחוסר
סבלנות ,מפטיר לעבר דליה כמה מילים בתגובה ,ודליה נשארת עם
גוש של בדידות ועלבון בגרון .האם גם לכם מוכרת הסיטואציה הזו?
למעשה ,מדובר בבעיה נפוצה של הרבה זוגות .בגמרא כתוב ש"עשרה
קבין של דיבור ירדו לעולם ,תשעה מתוכן נטלו הנשים ,ואחד נטלו
הגברים" .גבר רואה בדיבור כלי תכליתי שמשמש אותו רק לצורך
העברת מידע .לכן הוא נוטה לקצר הרבה יותר בדיבור ,ומתקשה
להמשיך להקשיב אחרי שכבר קלט את מטרת הדברים.

איך מחנכים את הילדים
הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל בדרשה אחת הסביר להורים ,שהתורה
ניתנה לישראל כדי להימסר מאבות לבנים ,ככתוב בספר תהלים (פרק
ע"ח)" :ותורה שם בישראל… להודיעם לבניהם…" ,וכל מי שאינו
מחנך את ילדיו לתורה הרי הוא פשוט מועל בתפקידו בתורת אב.
יום אחד בא לפניו יהודי פשוט ,שהאזין לדרשתו בבית הכנסת בענין
חינוך הילדים ,וישאלהו" :תינח ,רבי ,מי שהוא עשיר ופרנסתו מצויה
לו בשפע .אבל אדם עמל כמוני ,אשר בנפשו יביא לחמו – מדוע
אתייגע אני כ"כ לפרנסתי מבוקר עד ערב ,והבנים שלי ישבו להם על
מי-מנוחות באהלה של תורה? וכי לא יהיה מוצדק יותר ,אם גם הם
יקיימו בנפשם את הכתוב" :בזיעת אפיך תאכל לחם" ,ונוסף לזה כמובן
יקבעו עתים לתורה ,בבחינת "אחוז בזה וגם מזה אל תנח ידיך?"
השיבו רבינו בשאלה נגדית ,מיניה-וביה" :אולי תדע לפרש לי ,מדוע
כמעט כל האברים בגוף האדם נתחייבו לפעול ולהתייגע ,כדי למלא
את תפקידם ,הלשון מדברת ,השיניים טוחנות ,הידים עסקניות
ועושות בכל מלאכה ,הרגליים מהלכות ,ואילו העינים אינן צריכות
לפעול מאומה ,כי-אם להביט ולראות – למה יסד כן המלך בורא
העולם?!" .שתק האיש ולא ידע להשיב" .מעולם לא חשבתי על כך"
התנצל .המשיך ,איפא ,רבינו בדבריו והסביר לו" :דע ,בני ,שיש לעינים
תפקיד חשוב מאד – להשגיח ולפקח על הכל .הנה למשל כשאתה

האישה לעומתו ,זקוקה לדיבור הרבה יותר :גם לצורך ההתקשרות עם
בעלה ,וגם ככלי בגידול וחינוך הילדים ,שדרכו נוצרת חוויה קרובה
של חיבור איתם .אישה זקוקה לדיבור אפילו רק לשם הדיבור ,גם
כשאין בכך תכלית מעבר לדיבור עצמו .והיא צריכה את ההקשבה
וההשתתפות של בעלה הרבה יותר מאשר את הפתרון הסופי שיש לו
להציע.
ההבדל הזה טמון ממש בבסיס של השניים .נשים שלא יודעות את
מהותו של הטבע הגברי ,כמעט תמיד ימצאו את עצמן נפגעות לאחר
מקרה כזה ,ולוקחות צעד אחורה .הבעל ,שחש בכך ,נפגע מעצם
הריחוק הלא מובן לו  -ולוקח גם הוא צעד אחורה .וכך נוצר ריחוק
במערכת הזוגית  -שבמקרים רבים עשוי לגרום לנזק בל יתואר .למידה
על בן הזוג ,הכרת השוני שלו ותכונותיו הייחודיות משנה ומשפרת
את הגישה ,יוצרת סבלנות וקירבה ,היכרות והתחברות וזהו שורש
ויסוד התקשורת והקשר הזוגי .סבלנות והרגשת האחר הם המפתח.

מכה בפטיש ,העינים משגיחות שתהלום בו על ראש המסמר ולא על
ראשי אצבעותיך ,או כשהנך משתמש בסכין ,העינים משגיחות על כך
שתחתוך בלחם ולא ביד ,וכן בלכתך בדרכים עיניך לנוכח יביטו שלא
תיפול במהמורות .והיא המידה גם בנוגע לתלמידי חכמים אשר נקראו
בלשון תורה "עיני העדה" .תפקיד חכמי התורה הוא להשגיח ולפקח
על העם ,לשים לב לכל תהלוכות חייו ,אם הכל תואם את רצונו ית"ש
ולא יסטו חלילה מדרך הישרה .אי-לזאת אין הם צריכים להתייגע
בגופם ,לעשות במלאכה מישובו של עולם וכיו"ב ,אין עליהם אלא
למלא את היעוד הנשגב שלהם – להשקיף ממרום קדשם אל העם
כולו ולפקח על מעשיו…".
נתיישבו הדברים על לבו של האיש ,וקיבל על עצמו לגדל את בניו
לתלמוד תורה.

בבכיה ובתחנונים

יום אחד נכנס בדברים עם יהודי פלוני ,שהעביר את ילדיו מבית ספר
תורני ,לרשת החינוך הממלכתית .הוא זיעזע את לב האיש בדברים
המשברים את הלב ,עד שהלה התפרץ בבכיה גדולה ,ושפך לפניו את
מר שיחו .הגיד צרתו :הוא מצדו רוצה להעניק לילדים חינוך תורני,
אבל האשה מתעקשת ועומדת על דרכו ,כלום סבור ראש הישיבה,
שהנו מחוייב להתקוטט עמה בגלל זה ולהרוס את שלום הבית? "חס
וחלילה" השיבו רבינו" ,אבל להתענות חייב אתה ,על גורל ילדיך…
לישב על הארץ כאבל…" .נכנסו הדברים בלב האיש .חזר לביתו
והתחיל מתענה ,יושב על הריצפה באבלות ,ובכי תמרורים .נזדעזעה
אשתו למראה עיניה וכל עקשנותה פגה.
לימים זכתה אמא זו לראות פרי הלולים :שני בניה משמשים בקודש
רישי מתיבתא ,ממרביצי תורה בישראל – ואלו ג"כ מן הנפש אשר
עשה רבינו זלה"ה( .וזאת ליהודה)

;

מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל
לרגל יום השנה החמישי למרן זצ"ל ,החל השבוע ביום שישי ג' חשון,
נביא מעט משקידתו העצומה של מרן.
לימוד לאור הירח
באחד הלילות איחר הנער הרך להגיע לבית הוריו ,ולא שמעו בני הבית
את דפיקותיו .התיישב הנער על מדרגת החצר ,ולאור הלבנה שהייתה
במלואה שינן את תלמודו עד לאור הבוקר...
כאשר העוני היה רב בבית ,רצה האב שגם בנו עובדיה יעזור לו לפרנס
את המשפחה ,נתן לו שק סוכר והניחו בשוק למכור את הסוכר .בלילה
חזר העילוי עם שק ריק .שאלו אביו" :והיכן הכסף?" ,ענה הבחור
המתמיד" :אני ישבתי ולמדתי ,ולא שמתי לב מי בא ולקח את הסוכר".
ראה האב שאין בנו עובדיה מתאים לעבודה ,עזבו לנפשו והניחו
ללמוד תורה כחפצו.
באחד הימים עברה הישיבה ללמוד בבית הכנסת "סילוורה" ,בגלל
פרעות הערבים .בימים טרופים אלו עשו הבחורים לעצמם חופשה ל-
 01ימים .אך מרן זצ"ל לא היה אצלו מושג של נופש כלל וכלל בכל ימי
חייו ,ולכן הוא נשאר לבדו בבית הכנסת ,והחל ללמוד בהתמדה רבה
מסכת בבא קמא ,כאשר חזרו הבחורים מחופשתם ,מצאוהו אוחז כבר
בדף צ"ט .כך ניצל את זמנו עד שהספיק ללמוד  11דפי גמרא בימים
מועטים...
שבת בספרייה
ביום שישי נהג מרן זצ"ל לקום באשמורת הבוקר כדי להתפלל עם הנץ
החמה ,לאחר התפילה היה מסתגר בספרייה הממוקמת בבית הכנסת

"שושנים לדוד" ,שבשכונת בית ישראל בירושלים ,והיה לומד ספרי
שאלות ותשובות (שו"ת) בהלכה ברציפות ,במשך כל שעות היום עד
לכניסת השבת .גבאי בית הכנסת שחשש שמא יקח הבחור הצעיר מן
הספרים יקרי הערך לביתו ,סירב להרשות לו לשבת בספרייה שעות
רבות כל כך ,ורק לאחר הפצרות מרובות נעתר לבקשתו ,בתנאי שהוא
(הגבאי) ינעל את דלת הספרייה מבחוץ ,וסמוך לכניסת השבת יפתח
לו את הדלת ,כדי שיצא לקבלת שבת ולתפילת ערבית .ביום שישי
אחד שכח הגבאי את הבחור היושב ולומד בספרייה ,ולא פתח את
הדלת בכניסת השבת .באותו יום ,היה גם השקדן הצעיר שקוע
בתשובה מעניינת ,עד שלא הבחין שכבר נכנסה השבת .בנתיים כבר
הציבור התפלל ערבית והלך לביתו .כשהבחין הצעיר בכך ,החל דופק
בחזקה על הדלת במשך שעה ארוכה ,עד שקול הדפיקות הגיעו לאוזני
השכנים ,שהלכו מיד לביתו של הגבאי ,שבא במרוצה ופתח את הדלת
לעילוי הצעיר ,ובפיו בקשת סליחה על כך ששכח לפתוח את הדלת.
בעקבות מאורע זה החליטה הנהלת בית הכנסת ,שלא לנעול יותר את
דלת הספרייה בפני העילוי הצעיר ,והותר לו להיכנס לשם בכל עת
שיחפוץ.
ספר בהשאלה ליומיים
שח מוכר ספרים בחנות ותיקה לספרי קודש בירושלים" :לפני שנים
רבות בא אלי נער צעיר ,וביקש ממני ספר יקר ערך שלא היה מצוי כל
כך בחנויות הספרים .כששמע את מחירו הגבוה של הספר ,וראה שאין
בכוחו לשלם מחיר זה ,ביקש ממני להשאיל לו את הספר ליומיים,
הסכמתי לכך .לאחר יומיים השיב לי את הספר ,ומאז היה עושה כן
לעתים קרובות ,היה משאיל ממני ספרים ,ומחזיר אותם כעבור
יומיים .פעם אחת כשהחזיר לי את אחד הספרים שאלתיו" :מה אתה
כבר יכול לעשות בספר במשך יומיים?" .השיב לי אותו הנער" :כיוון
שאיני יכול לקנותו ,והספר נחוץ לי מאד ,ישבתי במשך יומיים אלו
ולמדתי את כל הספר בעל פה מתחילתו ועד סופו ,עכשיו שהספר
מונח בראשי ,שוב איני זקוק לספר" .סיים אותו מוכר ספרים את
סיפורו" :אותו נער לא היה אחר אלא העילוי של ישיבת "פורת יוסף"
באותם הימים ,אשר לימים נעשה לאחד מגדולי הדור ,הלא הוא הגאון
מרן רבינו עובדיה יוסף...

תה ירוק
לקראת בואו של החורף וכשמזג האוויר שבחוץ מתחיל להתקרר ,זה הזמן
לעצור לכוס תה ,ואם כבר אז שיהיה ירוק.
בשל תהליך הייבוש הייחודי של עלי התה הירוק (לעומת השחור) ,כוס תה
ירוק מכילה כמות גדולה מאד של נוגדי חימצון המשפרים את ההגנה
הטבעית שלו.
מחקרים הראו כי בזכות החומרים הפעילים בתה הירוק ,שתייה קבועה
שלו מסייעת להפחית את הסיכון למחלות לב וכלי דם .נוסף על כך,
מחקרים מצאו כי לתה הירוק יש יכולת הגנה מפני סוגים שונים של סרטן.
מחקרים גם מצאו כי שתייה קבועה של תה ירוק יש השפעה על הורדת
משקל הגוף והיקף הבטן וכי לחלק מהחומרים הפעילים בתה הירוק יש
השפעה על העלאת כמות הקלוריות היומית שהגוף שורף והגברת תהליכי
שרפת השומן.
ח שוב להבין שתה ירוק הוא שילוב של מספר רב של חומרים ותרכובות
וכנראה שלשילובם יחד יש השפעה חזקה יותר מאשר בנפרד.
כמה כוסות תה ירוק מומלץ לשתות ביום?

על סמך מחקרים ,חלק גדול מהיתרונות הבריאותיים של התה
מגיעים כאשר צורכים שלוש כוסות תה ירוק ביום .מכיוון
שההמלצה לשתייה של מים היא  1-01כוסות ביום ,שלוש כוסות תה
ירוק יכולות להשתלב נהדר כחלק מגיוון השתייה היומית .אחד
היתרונות של תה ירוק הוא מגוון הטעמים הגדול שהוא מציע .כך
הגיוון בכל כוס שתייה יכולה להיות חלק בלתי נפרד מהשתייה
היומית.
לאחר שתצליחו להשיל את הקילוגרמים העודפים של החגים,
המשיכו לשתות תה ירוק לא כי הוא בריא ,טוב וגם טעים .ולסיום,
כל היתרונות הבריאותיים של תה ירוק נכונים גם בשתייתו קר.

;

;

האמונה נצרכת ביותר
לימדנו רבנו בחיי שכל דבר שצריכים אותו הרבה ,נמצא בכמות
עצומה ,וכל דבר שצריכים אותו פחות ,הזמינות שלו פחותה.
המאכלים ,הבגדים ,צריכים אותם פחות ממים ,אפשר להתקיים בלי
מאכל הרבה יותר מבלי מים ,לכן המאכל מצוי ושכיח אבל לא כמו
מים ,יש להם תמורות אפשר להתחלף בדברים אחרים .במים אתה
לא יכול להתחלף ,אם אין מים אין חיים.
בני אדם צריכים ביגוד ,בגד זה תמיד נגזרת של כבוד האדם ,אחד
מהתופעות הכי קשות של חסרי דעת ,שוטים שהשתבשה דעתם,
שהם מתפשטים ברחוב .ומן הצד השני כמה שאדם בר דעת יותר הוא
מלובש יותר ,למרות כל הפתיחות ,אף פעם לא יקרה ששרת חינוך
או ראש ממשלה יבואו לכנסת עם מכנס קצר וגופיה .למה לא? הרי
לפי שיטתם כל אחד יחלך איך שנוח לו ,ומאיפה המוסכמה ללכת עם
חליפות? גם לעולם לא ייכנס איזה שר אמריקאי שדוגל בחופש האדם
לסנאט עם טריקו .אין דבר כזה .הם באים מחויטים עם עניבות.
הקב"ה יצר "מלאה הארץ קניינך" ,ביגוד זה נגזרת של כבוד" .ה' מלך
גאות לבש" .ולמה אנשים הולכים ברחוב בצורה מזולזלת ,אלא שזה
שפת גוף .כמו שאדם שותה אלכוהול או סם ואומר לשכל תן לי שעה
שעתים לבד ותעמוד בצד ,תן לי לעשות מה שאני רוצה ,אז הוא

שותה אלכוהול להתפרק ולעשות מה שבא לו ,כך אדם שלובש ביגוד
מזלזל .את המחסום של השכל הוא מזיז הצידה ,רבי יוחנן קורא לזה
מנא מכבדותא ,ביגוד זה כבוד האדם.
לכן אומר הרב הביגוד חשוב מאד אך אינו כמו מאכל ,משקה ,או
אויר ,ולכן יש צמר ,פשתן ,קנבוס ,צמחים וכותנה ,ובימינו גם
חומרים סינתטיים ,אבל לא בזמינות כמו אוויר בעולם ,השגתם יותר
מעוטה ,לוקח זמן להשיג אותם .לא כמו צרכים שבלעדיהם האדם
לא יכול לחיות .וכך אומר הרב ,מפני שיוכל האדם לעמוד זולתם
ולהסתפק מהם במעט בזמן ארוך ,יותר ממה שיוכל במזון .זה
מחוכמת הבורא ,אדם יסתכל על החכמה העצומה של ה'.
רבי שמחה זיסל אומר שגם ברוחניות זה כך .מה אדם צריך הכי הרבה
בעבודת ה' ,זה האמונה .אין לאדם חלק בתורת משה עד שיאמין שכל
מקרינו הם ניסים ואין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל .אדם יכול
לקיים מצוות ,יכול לתת צדקות ,אבל הוא לא משייך דברים שקרו לו
לקב"ה ,למשל כשעומד ליפול מהכסא מיד מסתכל היכן הכסא עקום.
הגמרא אומרת שרב פפא עלה על כסא ועמד ליפול ומיד אמר איזה
עוון עשיתי שהתחייבתי סקילה .כמה פעמים זה קורה לנו ביום ,אדם
עולה על סולם ,על כסא ,האם מישהו ישב וחשב מה הוא עשה שהוא
חייב בסקילה? אני סקילה? מה פתאום ...אני צדיק .אבל כל מעידה
זו סקילה.
אין לאדם חלק בתורת משה ,לא משנה כמה הכיפה שלו גדולה ,כמה
הוא חייכן ,עד שלא יאמין שכל מקרה שקרה לו בעולם הוא נס ,אין
בו טבע ומנהגו של עולם כלל ,שאם יעשה מצוות יצליחהו שכרו ואם
יעשה עוונות יכריתהו עונשו ,אין שום קשר לטבע כלל רק ה' מגלגל
את זה כביכול בטבע...

להזמנת ספריו של מו"ר הרב אייל עמרמי שליט"א ( )1חובת הלבבות ( )2משלי עם פירוש "כאייל תערוג" ( )3שיחות מוסר על התורה
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תפזורת לפרשת נח
נסו לענות על השאלות ולאחר מכן חפשו פתרונן בתפזורת














גובה התיבה
צורת עצי הגופר
הביאה עלה זית
בנה את התיבה
אות הברית
גשם חזק
באו על התיבה
כמה שנים חי נח
ממה היתה עשויה התיבה
רוחב התיבה
מה הביאה היונה
שטה על פני המים
בני נח

החידה השבועית
;החידה השבועית
מספרים בפרשת נח
א 111
ה 7
ב 1
ו 2
ג 311
ז 051
ד 51
ח 51
פתרון החידה הקודמת – פרשת בראשית
מספר פסוקי הפרשה רומז על המסופר בה ,התדעו כיצד?
איזה אדם ניתן לקרוא את מספר שנותיו ישר והפוך.
תשובה – 051 :עולם ,רומז על בריאת העולם.
מתושלח  111שנה

;

קהל רב השתתף במופע
פתיחת השלוחה
הקהילתית החרדית
במתחם קרית חינוך
׳כאייל תערוג׳

כמידי ר״ח יתקיימו
ארועים ועוד...
עקבו אחר
הפרסומים

;

הבריאה – פסגת השלמות
ההתבוננות בנפלאות הבריאה הניכרות על כל צעד ושעל -שימשה בידו
של מרן הרב שך זצ"ל ככלי בו הוכיח ונלחם את מלחמת חייו ,מלחמת
האמונה ,דוגמה לכך יכולים אנו למצוא מהמעשה הבא:
היה זה כאשר הגיע הרב שך זצ"ל לבקר יהודי שלקה בליבו ,והיה מאושפז
בבית החולים .במהלך הביקור ,נפגש רבינו עם פרופסור מנהל המחלקה,
אשר ביקש להצטלם עם הרב למזכרת ,באשר המפגש עם גדול הדור היה
לכבוד עבורו .רבינו ,נענה לבקשתו של אותו פרופסור אולם ביקש כי
בטרם יצטלמו ,ישיב הפרופסור המלומד על שאלה אחת… ורבינו שאל:
"אמור נא ,מתי לאחרונה קנית מכונית חדשה…"?
על פניו של הפרופסור ,ניכר היטב כי השאלה מסיבה לו עונג… "השנה
קניתי מכונית חדשה"  -השיב מבלי להסתיר את גאוותו" .האם החלפת
את מכוניתך משום שהקודמת התקלקלה?" – הקשה רבינו בתמימות
מעושה ,והפרופסור מיהר להשיב בשלילה" .מה פתאום… המכונית

תפילות לימות החול
שחרית הנץ החמה ( 15:55כ 55-דקות קודם הנץ החמה)
17:11
שחרית מנין ב'
( 17:31בישיבה הודו ב)7:55 -
שחרית מנין ג'
07:51
מנחה
סמוך למנחה
ערבית מנין א'
בתום השיעור המרכזי
ערבית מנין ב'

גמרא מסכת בבא בתרא עם הרב שליט"א

ימים א' ,ב' ,ד ,ה'

שיעורים

יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי

 21:31לאחר השיעור המרכזי

בימים א – ה בשעה 01:31

עין יעקב  -עיון באגדות חז"ל
חובת הלבבות
פרשת השבוע  /הלכה  /ענייני דיומא
ליקוטי מוהר"ן  /רבינו נחמן מברסלב
הלכות שבת

פעילות לנשים

השבוע חד פעמי יום שני  - 20:11שיעור לנשים מפי הרבנית עטיה

הקודמת היתה בת שנה בלבד כאשר החלפתי אותה! כמעט בכל
שנה אני מחליף מכונית"!
ומדוע אתה עושה זאת?" -התעניין רבינו בסקרנות ,והרופא הסביר,
"בכל שנה ,יוצא לשוק דגם חדיש ,ובו שיפורים ושכלולים! לכן,
מאחר ואני מעוניין להנות מ'פסגת הקידמה' -אני מחליף את רכבי
בכל שנה ורוכש את הרכב המשוכלל ביותר!"… "מעניין…" –
מלמל רבינו כביכול לעצמו ,ופנה אל הפרופסור" :אמור לי מה גבול
השכלולים? מתי לדעתך יהיה להם סוף?" הרופא גיחך לעצמו" ...אין
גבול!" הבהיר" .אין גבול ,אין סוף לשכלולים ולשיפורים שניתן
להוסיף" הסביר.
כעת ,הרצין הרב שך ושאל" :אם בשכלולים עסקינן ,אמור נא לי:
כפרופסור למחלות לב ,אילו היית מתבקש להציע שיפור במערכת
הלב ,מה היית משפר?" .הפרופסור השיב בלי היסוס" :לא הייתי
משנה מאומה!!! הלב הוא מכונה מושלמת ,ביכולתו לבצע את
תפקידו במערכת הגוף בצורה הטובה ביותר ,ואין להוסיף או לגרוע
ממנו דבר!".
עתה היה זה הרגע להוביל את השיחה אל המקום אליו רצה הרב,
"הרואה אתה?" – פנה רבינו אל הפרופסור בחיוך" ,זה ההבדל בין
מעשי הבורא יתברך שמו לבין מעשי בני האדם ..מעשי בני האדם
נתונים תמיד לשיפורים ולשינויים ,אשר אתה עצמך מעיד כי לא
יהיה להם סוף… ולעומתם ,מעשיו יתברך ,הרי הם היצירה
המושלמת ,אשר ממנה אין לגרוע ועליה אין להוסיף…"!

תפילות ושיעורים בשבת קודש
( 07:55כ 31-דק' לפני שקיעה)
מנחה ערב שבת
( 15:51כשעה קודם הנץ החמה)
שחרית עם הנץ החמה
 31( 17:11דק' לפני תפילת שחרית)
שיעור בהלכות נידה
17:31
שחרית מנין ראשי
( 02:31אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)
תהילים לבנים
שיעור הלכה ,שולחן ערוך  05:31הלכות גניבה וגזילה
01:11
מנחה מנין א'
01:31
שיעור מוסר
( 07:05בתום השיעור)
מנחה מנין ב'
( 07:55כשעה לפני צאת שבת)
אבות ובנים
( 01:05כ 31-דק' קודם צאת שבת)
שיעור הלכה
( 01:55עם צאת השבת)
ערבית של מוצ"ש

פעילות לנשים בשבת

תהילים לבנות
שיעור לנשים

( 05:55בביה"כ חסדי שמואל)
 05:55מפי מו"ר שליט"א

;

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 להצלחה ברוחניות
לרפואת :דליה בת נעמי ,חיים מרדכי בן נטע ,יחזקאל מאיר בן שרה
לעילוי נשמת :אושרת בת מרים

