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מאמר הרב

ועיניהם תמיד אל ה' שיושיעם ,הם ָח ֵדּלּו ,הם יפסיקו להיות
"עד ֲע ָק ָרה יָ ְל ָדה ִׁש ְב ָעהְ ,ו ַר ַּבת ָּבנִ ים ֻא ְמ ָל ָלה" – תהפוכות
רעביםַ ,
ותמורות! אותם אלו שהרגישו מאושרים בבנים ובנות ,יהפכו
להיות אומללים אם ח"ו תחושת השבע והעושר תגרום להם
למרוד באלוהיהם ולהתנשא על אחרים.
וכך באמת מספר התנ"ך ,ספר הספרים ,כיצד נכשלו עם
ישראל בזמנים שחשו גיבורים וחזקים ,ובעלי יכולות מבצעיות
והגנתיות .מסופר בספר יהושע ,כשהלך לכבוש את ָ'ה ַעי' אמרו
לו אנשי המודיעין אל תיגע את העם ,כי מעט הם ולא צריך
להפעיל הרבה כח! אנחנו עם חזק ננצח אותם ב 3000-חיילים.
והנה מספר הנביא על המפלה הקשה שספגו העם ועל מותם של
"קח ִע ְּמָך ֵאת ָּכל ַעם ַה ִּמ ְל ָח ָמה"
 36איש ,עד שציווה ה' ליהושע ַ
 כי העם מרגיש תחושת חוזק וגאוה ,לכן המלחמה תהיה קשה."ּב ֵרְך ה' ֵחילֹוּ ,ופ ַֹעל יָ ָדיו ִּת ְר ֶצה" – כך ברך משה את בני מתתיהו,
ָ
 11אנשים .אומר רש"י שישבו ועסקו כל ימיהם בתורה ולא
עסקו באימונים ותמרונים ולא בלוחמה .מעולם לא סחבו נשק
על כתפם ,ובכל זאת רבת ריבם ,דנת דינם ונקמת נקמתם .אומר
המגן אברהם יצאו החשמונאים להלחם ,לא בחרב ולא בחנית,
ׁב ְב ֵּס ֶתר ֶע ְליֹון" ,מזמור צ"א בתהלים .וזה גרם
אלא במזמור "י ֵֹש
להם ,ליוון ולחייליו של בגרוס ,שר צבאו של אנטיוכוס ליפול
חללים כמו זבובים ,כי לא בחרבי אבטח וקשתי לא תושיעני.
חג החנוכה מלמד אותנו ,הגם שאנו חלשים ומעטים אבל יוצאים
להלחם על כבודה של התורה ולומדיה על קדושת העם היהודי
מובטח לנו הניצחון נגד כל מסיט ופורץ גדר ,כך אמרה התורה
יּוצר ָע ַליִ ְך ֹלא יִ ְצ ָלחְ ,ו ָכל ָלׁשֹון ָּתקּום ִא ָּתְך ַל ִּמ ְׁש ָּפט
"ּכל ְּכ ִלי ַ
ָ
יעי ,זֹאת נַ ֲח ַלת ַע ְב ֵדי ה' ְו ִצ ְד ָק ָתם ֵמ ִא ִּתי נְ ֻאם ה'" -גם בדורנו
ַּת ְר ִׁש ִ
אנו רואים כיצד עוכרי התורה המתיוונים שביקשו להחשיך את
העולם וב"ה הצילנו ה' ידם.
כמה מצער לראות אנשים שמחנכים את ילדיהם שגבורה יהודית
מתבטאת ביחידות מובחרות ובטייסים מצוינים ,ולמרות ההכרח
בקיומם והצורך בהמצאותם ,אין הם הגבורה והתפארת של העם
היהודי ,את אלו יש גם לגוים .אלא הגבורה היהודית היא גיבור
הכובש את יצרו ,שיודע לדכא כל רצון שמתנגד לתורה ולה' –
שיודע להלחם בכל תאוה שגוררת אותו להתעלם ממציאות האל
וממשלתו.

בעזרת השם ,יחול השבוע חג החנוכה – חג שחז"ל אמרו עליו
שמוכר אדם כסותו ולוקח שמן להדליק – אם צריך ,תמכור את
הבגדים ותלך ערום אבל את חג החנוכה תקיים ,מה שלא קיים
בשאר חגים ומצוות ,והכותרת שאנשי כנסת הגדולה נתנו לחג
באזכור שבתפילה היא' ,מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד
מעטים ורשעים ביד צדיקים'!
הלימוד שחג החנוכה מלמדנו הינו שהנצחון לא נמצא בצד של
החזקים ,המאומנים ,המיומנים או המקצועיים ,אלא הפוך הניצחון
ֹלקים יְ ַב ֵקּׁש ֶאת הנִ ְר ָדּף ,הקב"ה
נמצא תמיד בצד החלשים ,כי ָה ֱא ִ
תמיד מתגייס לצד הנחלשים ,ואפילו אם הצדיק הוא שרודף
את הרשע ,האלוקים יבקש את הנרדף' .מציל עני מחזק ממנו',
לא משנה מי הצודק! ואומר ספר החינוך ,מדוע באמת קיימת
החוקיות הזו שאלוקים יבקש את הנרדף וזאת משום (מצוה ת"ר)
"כי הנרדף לעולם עיניו וליבו אל השם להושיע מיד רודפו
וכעניין שכתוב והאלוקים יבקש את הנרדף ,כלומר הנרדף
מבקש לאלוקים ומתחנן לו ע"כ צוונו ברוך הוא לעזור לו".
ולכן אמרו חז"ל' ,אין לך נרדף שבעופות יותר מתורים ובני
יונה ,והכשירם הכתוב על גבי המזבח' ,יש הרבה עופות שיודעים
לשוט בשמיים ,ולעוף בצורה המקצועית ביותר – ואף עצם זר
לא מנסה להתקרב לשמיים הטריטוריאליים שבהם הם שולטים,
אבל התחושה של העוצמה והכח פוסלים אותם מלהיות קרובים
למלכו של עולם ,דווקא את אותם יונים ותורים שאין להם שום
תחושת עוצמה ,הם האהובים על מלכו של עולם ,ובהם בחר ה'
להיות אמצעי קירוב (קורבן) בין האדם לבין בוראו.
וכך אמרה חנה בשירתה ותפילתה ,בה היא מתארת כיצד ה'
"ׂש ֵב ִעים ַּב ֶּל ֶחם  -נִ ְׂש ָּכרּוְּ ,ור ֵע ִבים
מתגייס תמיד לצד החלשְ ,
"ק ֶׁשת ּגִ ּב ִֹריםַ ,ח ִּתים" .סופה של הקשת של הגיבורים
 ָח ֵדּלּו"ֶ ,שחשים בעצמם שהם גיבורים להישבר"ְ ,ונִ ְכ ָׁש ִליםָ ,אזְ רּו ָחיִ ל",
אך מי שמרגיש שהוא חלש ומסכן ונזקק לעזרה מיידית ואין לו
כלום להסתדר בכוחות עצמו ,נִ ְכ ָׁש ִלים ָאזְ רּו ָחיִ ל .גם השבעים
"ׂש ֵב ִעים ַּב ֶּל ֶחם נִ ְׂש ָּכרּו" ,הם
והמפוטמים ובעלי המשרות והמעמד ְ
עם המחשבה הזו יגיעו למצב שישכירו עצמם עבור מעט לחם,
ואילו הרעבים שהם אותם האנשים שתמיד היה להם חוסר ורעב,
*לפי זמני ירושלים
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לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל harav.eyal@gmail.com :לשמיעת שיעורי תורה ,עדכונים ועודwww.ayal-taarog.co.il :
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הכל מלמעלה – נותר לנו רק להיות שליחים טובים
חיכוכים רבים נגרמים בבית בגלל מצב כלכלי קשה ,לעיתים זה
כשאחד מבני הזוג לא מצא עבודה מספקת ,או כשההכנסות אינן
מספקות ,או אפי' כשיש הכנסות מספקות ,אבל ההוצאות רבו
מנשוא .שורש הקושי מתחיל שאדם חושב שמישהו אשם במצב,
"אם את היית עובדת במקום אחר" או "אם היית עושה שעות נוספות
בערב" וכד'.
בפרשה אנו רואים שיוסף הצדיק נענש משום שתלה מבטחו בשר
המשקים שיזכיר אותו אצל פרעה ,משום גודל מעלתו של יוסף
הצדיק ,גם השתדלות כזו ,היתה מעבר לנדרש .אדם צריך להשריש
ענין זה בליבו – שפועל הוא בהשתדלותו אך ורק כשליחו של הקב"ה
– כך תמעט דאגתו ,יקטן הצורך להשתדל ,וירבו השפע והברכה
שיושפעו עליו משמים.
רבי רפאל דוד אויערבך זצ"ל סיפר מעשה שראה אצל החזו"א
זצ"ל :שניים ממקורביו סיכמו ביניהם שידוך לילדיהם .נכנסו שני
המחותנים אל החזו"א ,לקבל עצתו לגבי חלוקת נטל הוצאות הדירה
והחתונה .פנה החזו"א אל האחד ואמר לו" :אתה תקבל עליך את
הוצאות הדירה" .ולשני אמר" :אתה תקבל על עצמך הוצאות החתונה
והרהיטים".
המחותן הראשון ,שעליו הוטלו הוצאות הדירה ,הודאג מכך מאד
ואמר" :רבי ,הרי אין ביכולתי כלל להשיג הוצאות אלו!" .אמר לו
ה"חזון איש"" ,וכי סבור הנך שאתה הוא הנותן? הקב"ה הוא הנותן,
ואתה רק שליח ,ואם כן מה אכפת לך שמיניתי אותך שליח על ענין

הדירה דוקא? אך אם אתה מתעקש ,ואינך רוצה להיות שליח על
הדירה אלא רק על פחות מכך – אם כן ,אני מחליף את השליחות".
פנה ה"חזון איש" אל המחותן השני ,שהוטל עליו בתחילה לשאת
רק בהוצאות החתונה והרהוט ,ואמר לו" :עכשיו אתה תהיה שליח
על ענין הדירה ,והמחותן השני יהיה שליח לענין החתונה והריהוט".
המחותן הזה ,שפיקח היה ,אמר ל"חזון איש"" :מאחר שהרב ממנה
אותי להיות שליח ,אם כן למה לא יזכה אותי הרב ביותר מזה ,ואהיה
שליח שלם ,לכל ההוצאות?" המחותן הראשון שמע ושתק .אמר
ה"חזון איש"" :אכן ,צדקו דבריך ,וממנה אותי אותך שליח על הכל,
גם על הדירה וגם על החתונה והריהוט" .עכשיו התבייש הראשון,
ואמר" :רבי ,על החתונה והריהוט אני כן מסכים להיות שליח" .ענה
הרב" ,איחרת את המועד ,שהרי המחותן השני כבר זכה בשליחות
על הכל".
כדברי ה"חזון איש" כן היה – המחותן השני הצליח בכל אשר פנה,
והשיג ברווח ובכבוד את כל ההוצאות של הדירה ושל החתונה
והריהוט.

חינוך ילדים

"כי ידעתיו את אשר יצוה את בניו אחריו"

כמה שווה הסידור של מרן הרב שטיינמן זצ"ל?

שהרב אמר לו שהוא יכול לקחת את זה! אמר לו נכדו" :לא יכול
להיות כזה דבר! הסבא שלי לא אמר מעולם שאתה יכול לקחת את
הסידור!!" .אמר לו מחותני" :הלא הרב אמר לי מקודם שאני יכול
לקחת את הסידור ,ולמה אתה אומר שאני משקר!?"
אמר לו הנכד" :הלא בשבוע שעבר נכנס לכאן הרה"ג רבי שלום
בער סורוצקין שליט"א ,מקים רשת הכוללים הנודעת 'עטרת שלמה',
ואמר לסבא שיש נגיד אחד בפלטבוש שמוכן לתרום רבע מיליון
דולר(!!) עבור הכוללים ,בתנאי שיקבל את הסידור הישן של הרב
שטיינמן ,ומיד הגיב הסבא בחריפות' :למה הוא
צריך את הסידור שלי?! זה עבודה זרה!!' –
ולא הסכים בשום אופן לתת את הסידור,
ואיך יכול להיות שלך הוא כן הרשה לקחת
את הסידור?!"
אמר לו מחותני" :בוא עמי ,ניכנס אל
הרב ונשמע מפיו!" .נכנסו שניהם אל הרב
שטיינמן ,ושאל נכדו של הרב את הרב:
"האם זה נכון שהסבא הרשה לו לקחת את
הסידור?!" .שאל הרב שוב את מחותני:
"למה אתם צריכים את זה?" ,ענה לו" :אני
פשוט רוצה איזו מזכרת לבני" ,אמר לו הרב
שטיינמן" :אתם יכולים לקחת אותו"...
אתם מבינים רבותיי ,הרב שטיינמן לא הסכים "למכור" את הסידור
עבור רבע מיליון דולר ,שילכו לתורה ולהחזקת כוללים .אבל כדי
לתת עידוד לילד שימשיך ללמוד ולהתעלות ,הוא היה מוכן לוותר
על הסידור .נלמד מכאן אנחנו ,כמה עלינו לעודד את ילדינו על כל
מעשה טוב ,על כל מצוה ומצוה ,על שעה של לימוד ותפילה .ובכך
ניתן לילדינו את הכח להמשיך לעלות ולהתעלות.

סיפר הרב שלמה זלמן פרידמן שליט"א על מחותנו ,שלפני שנים
ביקר בארץ ישראל עם אחד מבניו ,ואותו בן היה אז עוד לפני בר
המצוה .הילד ידע אז בעל פה כמה וכמה פרקי משניות ,ולקח אותו
אל הגאון הגדול רבי אהרון לייב שטיינמן זצ"ל .כשנכנסו אל הרב
שטיינמן ,ביקש ממנו לבחון הילד – נתן לילד תשומת לב מיוחדת
– בחן אותו ,עודדו ,שיבח וחיזק אותו.
מספר מחותני ,שבעת שבחן הרב את בנו,
הבחין שבחדר הסמוך לחדר בו שהה אז
הרב שטיינמן ,היה סטנדר בו השתמש
הרב שטיינמן ,וראה על הסטנדר שיש שם
סידור ישן שהיה דבוק עם דבק (סקוטש
טייפ) ,האבא חשק מאוד לקבל את הסידור
הזה .ניגש אל הרב שטיינמן ושאל אותו,
באם הוא יקנה לרב סידור חדש בדיוק כמו
הסידור ההוא ,אם הוא יוכל לקחת לעצמו
את הסידור הזה – הישן .שאל אותו הרב
שטיינמן" :למה אתם צריכים את זה?" .אמר
לו מחותני" :אני רוצה מזכרת לבן שלי" ,ואמר
לו הרב שטיינמן" :אתם יכולים לקחת אותו" .מיד התקשר מחותני
אל אחד ממקורביו ,וביקש ממנו ללכת לחנות ספרים ולקנות כזה
סידור בדיוק ,ולהביאו מיד אל בית הרב שטיינמן.
כשהלה הביא את הסידור החדש ,נכנס אל החדר ההוא ,הניח את
הסידור החדש על הסטנדר ,ובא לקחת את הסידור הישן לעצמו ,אך
באותו רגע נכנס במקרה אחד מנכדי הרב שטיינמן ,ראה איך שהוא
לוקח את הסידור והתחיל לצעוק עליו" :מה אתה עושה?!" .ענה לו
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מוכן לשנות את השם
מעשה שהיה בקבוצת אברכים שעסקו כמה שנים בענין צדקה
כלשהו ,ואספו כספי צדקה תחת שם מסוים .ויהי היום ,וקבוצה אחרת
של עוסקים בענייני חסד באה אליהם בטענה כי השם שבו הם
משתמשים מזיק להצלחתם שלהם ,כי גם הם עוסקים בחסד תחת שם
דומה ,ועל כן הם תובעים מהראשונים לשנות את שם הארגון שלהם,
ומחמת דרישה זו נתהוותה מחלוקת בין הארגונים.
האברכים מהארגון הראשון פנו לשני פוסקי הדור לשאול על
זכותם בשם ,ופסקו להם בעל פה וגם בכתב שמותר להם להמשיך
להחזיק בשמם ,כי השמות חלוקים ,ואינו דומה שמם לכותרתו של
הארגון השני ,וממילא מותר להם לכתחילה להשתמש בשם זה.
לחיזוק העניין הוצע לצרף לצדם את רבינו מרן הרב שטיינמן זצ"ל,
שהכירם היטב וידע על פועליהם הברוכים .האברכים נכנסו לרבינו
והחלו לספר כיצד נטפלו אליהם לפתע אנשי הארגון השני בדרישה
בלתי מוצדקת לשנות את שמם וגרמו להם צער גדול.
ואז פנה אליהם רבינו בתקיפות" :מה אכפת לכם לשנות מעט
משמכם? הרי יש לכם הצלחה רבה בכספי צדקה ,וגם אם תשנו
את השם המקורי לא יאונה לכם כל רע .אם הם כל כך חפצים בכך,
תשנו את שמכם ולא יקרה כלום ."...אחד האברכים חש כי השעה
היא שעת כושר והעז לשאול" :ואם פלוני יבוא לכבוד הרב ויבקש
ממנו להחליף את שם משפחתו לשם 'ברקוביץ' או לשם 'בוזגלו' –
האם הרב יסכים?".
"האמן לי " ,אמר רבינו בכנות" ,אם הוא חושב באמת שזה מה
שיועיל לו ,ואם בזכות זה תשקוט מחלוקת חריפה – כן ,אחליף את
שם משפחתי" .האברכים שמעו לדבריו של רבינו וויתרו לפנים
משורת הדין .למחרת אמר רבינו לאחד מבני ביתו" :באמת לאחרים
לא הייתי אומר לעשות כן ,כי מן הסתם לא היו שומעים ,משום שלא
היה להם הכוח לוותר על רגילות כזו ,על שם שכבר משתמשים בו
זמן רב ,ולא היו עומדים בכך .אבל עליהם ידעתי שישמעו לדברי,
ולכן העמדתי לפניהם הצעה זו – לזכותם".

מרן הרב יהודה לייב שטיינמן זצ"ל
לרגל יום השנה הראשון למרן הרב שטינמן זצ"ל שנפטר בכ"ד כסלו
תשע"ח ,נרשום מעט מן המעט מגדלותו העצומה.
ענווה
כשהתחיל מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל במסירת השיעורים בישיבת
'גאון יעקב' שלוש פעמים בשבוע ,חיפשו תמיד נהג מתנדב שיקח
אותו לביתו ,כי לא הסכים בשום אופן שיקחוהו ברכב בתשלום ,כי
לא רצה לקחת מכספי הישיבה ,ולו עצמו לא היה כסף לכך ,ולכן
לעיתים הלך ברגל ,והיה בזה צער גדול בגשם וברוחות.
והיה למרן שכן שהיה אף הוא מתפלל בישיבה ,הר' שמעון היימליך
זצ"ל ,שהיה מלא תורה ויר"ש והיה פיו שופע דברי תורה בטוב
טעם ודעת ,וביקשו ממנו שיקח את מרן ,והלה אכן שמח להזדמנות
לשוחח עם מרן בדברי תורה .לאחר שנסע עמו פעם פעמים ,שאלו
מרן זצ"ל – "זה נראה שאתה שקוע בלימוד?" ,וענה שאכן הפסיק
באמצע לימודו ,אלא שזכות היא עבורו להסיע את ראש הישיבה.
ענה לו רבינו שאינו מסכים יותר לכך .והסביר" :כשתבוא לשמים
וישאלו אותך מדוע הפסקת ממשנתך ,תתרץ שעשית כן בשביל
להסיע רב אחד ,וישאלו אותך מי הרב? ותענה 'הרב שטיינמן',
ויאמרו שאינם מכירים כזה רב ...ואתה תגיד' :זה לא עסק שלי ,אני
חשבתי שזה רב' ,ואולי לא יקבלו את התירוץ הזה ,ויהיה לך ולי
צרות גדולות ...לכך אני מבקש שתפסיק להגיע באמצע הלימוד".

בריאות ותזונה
חלב ומוצריו

חשיבות מיוחדת קיימת לצריכת חלב ומוצריו אצל ילדים ,בעיקר
בגילאי הגדילה שיש חשיבות רבה למסת העצם ולהתפתחות
העצמות.
חשוב לציין שחלב לא מפוסטר עלול להכיל חיידקים רבים והוא
מסוכן לבריאות ,עם זאת חשוב לדעת שרתיחה מלאה של החלב
פוגעת במרכיבים שלו .מנגד ,מחקר שהתבצע באירופה
שהשתתפו בו כמעט חצי מיליון איש ,מעלה שצריכה
מוגברת של מוצרי חלב ובמיוחד של חלב ניגר (חלב
רגיל לשתיה) ,עלולה לגרום לעלייה בסיכון לחלות
בסרטן בכלל ובסרטן הכבד בפרט ,מחלה זו חמורה
במיוחד עקב קשיי הגלוי המוקדם שלה ,סיכון זה לא
נמצא בצריכה של יוגורט.
כמו כן מחקר מקיף שנערך במכון האמריקני לחקר
הסרטן מעלה ,שצריכה של גבינות שמינות מגבירה
את הסיכון לפתח סרטן הלבלב ,בעיקר אצל גברים אך
לא רק .גבינות מלוחות גם כן אינן מומלצות לבריאות
בגלל כמויות הנתרן הגבוהות שהן מכילות.
מכאן שכמו בכל דבר ,הדרך האמצעית היא הנכונה ,חשוב לצרוך
חלב ומוצריו ,אך יש לשמור על האיזון בצריכה של מוצרים אלו.

בימי החנוכה נהגו לאכול מאכלי חלב ,זכר לנס שנעשה עם יהודית.
לפניכם מספר נתונים על מוצרי חלב.
כתב הרמב"ם (דעות ד ,יא – יב) "יש מאכלות שהן רעים ביותר
עד מאוד ,וראוי לאדם שלא לאוכלן לעולם ,כגון  ...הגבינה
המלוחה הישנה  ...ויש מאכלות שהן רעים ,אבל אינם כמו
הראשונות לרוע כגון גבינה וחלב ששהה אחר שנחלב
עשרים וארבע שעות ,"....ואכן לצריכת מוצרי חלב יש
חשיבות רבה מחד ,אך מאידך צריכה של מוצרי חלב
עתירי שומן או מלוחים ,כמו גם צריכה מוגזמת של
מוצרי חלב ,מזיקה לבריאות.
מוצרי החלב עשירים בסידן ,ובויטמינים מקובצת
 ,A,B,Dהסידן הוא מינרל בעל תפקידים רבים
בגוף ,כשהחשוב והידוע בהם הוא ,עזרה בבניית עצמות
חזקות ובמניעת מחלות של העצם ,כגון אוסטאופרוזיס
ושברים .ספיגת הסידן מחלב ומוצריו היא היעילה ביותר,
סוכר החלב  -הלקטוז וגם ויטמין  Dהמצוי בחלב מגבירים את
ספיגת הסידן בגוף .מנגד ,לרגישים ללקטוז ,צריכת מוצרי חלב
מזיקה ואף מסוכנת.
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להזמנת ספריו של מו"ר הרב אייל עמרמי שליט"א ( )1חובת הלבבות ( )2משלי עם פירוש "כאייל תערוג" ( )3מוסר על פרשיות השבוע
חייגו  ,1-599-50-20-51שלוחה  2וכן בחנויות המובחרות ברחבי הארץ ,ובביה"כ "חסדי שמואל" אצל נתנאל אלפסי

תשבץ לחנוכה
 .1אחד מבניו של מתתיהו
" .2ה______ הללו שאנו מדליקין"
 .3המשפחה הלוחמת

קפד ראשו/זנבו לפרשת וישלח
א .זה החג (כתיב חסר)
ב .ללא
ג .שריד בית מקדשנו
ד .הנרות ____

 .4נחתם בחותם כהן גדול
 .5מונה למפקד הצבא לאחר מותו של מתתיהו
 .6מספר בניו של מתתיהו
 .7מקום מגוריו של מתתיהו
" .8ועל ______ שעשית לאבותינו

תשובות מעלון אחרון פרשת וישלח
קפד ראשו
א .בנה של רחל כפי שהיא קראה לו בן___? קפד זנבו ,ביטוי לצער ויגון.
אוני  -און
ב .עצלות ,בטלה ,ישיבה בטלה ______ ,ידיים .קפד ראשו ויעבור את מעבר _____.
חיבוק  -יבוק
ג .שם מטבע בפרשה איתו השתמש יעקב .קפד ראשו – עיר בצפון מזרח לבית שאן (שופטים ז ,כב)
קשיטה  -שיטה

תוכלו לגלות מה מסתתר בטור המודגש?
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דרושות עובדות למעון

להתקשרות ופרטים 02-502-3755

ת
עוז"

מהנעשה במוסדות
"

סד
םי
מפ
י עוללים ויונקי

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

חוק לישראל
		
9:30-10:15
ילקוט יוסף ברכות השחר
		
10:15-11:00
אור החיים על הפרשה
		
11:00-11:45
משניות
		
11:45-12:30
תהילים עם פירוש
		
12:30-13:00

נשמח מאוד לראותכם בין המשתתפים
6

תה קפה
וכיבוד קל בין
השיעורים

*השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב

בשבוע הבא ימסור
מורנו הרב שליט"א
שיעור במצפה רמון
ביום שלישי ,כ"ו כסלו ( )04/12ב,20:00-
בביה"כ אחוות דניאל ,רחוב נחל רעף 8

תמונות משיעור השבוע ברמת אביב

תמונות משיעור השבוע בחולון

תמונות משיעור השבוע ברמת אביב

תפילות לימות החול
( 05:35כ 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'
13:00
		
מנחה מנין א'
16:20
		
מנחה מנין ב'
סמוך למנחה
		
ערבית מנין א'
( 19:15בתום השיעור בגמרא)
		
ערבית מנין ב'
( 20:15בתום השיעור המרכזי)
		
ערבית מנין ג'
גמרא מסכת בבא בתרא עם הרב שליט"א
18:45
		
ימים א' ,ב' ,ה'
 20:30לאחר ערבית
			
יום ד'
שיעורים  -בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב  -עיון באגדות חז"ל
			
יום ראשון
חובת הלבבות
			
יום שני
פרשת השבוע  /הלכה  /ענייני יומא
יום שלישי		
ליקוטי מוהר"ן  /רבינו נחמן מברסלב
			
יום רביעי
הלכות שבת/מועדים
			
יום חמישי
פעילויות לנשים
השבוע (חנוכה) לא יתקיים שיעור לנשים ,יחזור אי"ה בשבוע הבא

זמני תפילות ושיעורים
תפילות ושיעורים בשבת קודש
16:10
		
מנחה ערב שבת
05:25
		
שחרית הנץ החמה
07:00
		
שיעור בהלכות נידה
07:30
		
שחרית מנין ראשי
12:30
		
תהילים לבנים
13:30
שיעור הלכה ,שולחן ערוך
14:00
		
מנחה מנין א'
14:30
		
שיעור מוסר
15:15
		
מנחה מנין ב'
16:45
		
שיעור הלכה
17:15
		
ערבית של מוצ"ש
17:35
		
אבות ובנים
פעילויות לנשים בשבת
13:00
		
תהילים לבנות
13:00
		
שיעור לנשים

(כ30-דק' לפני השקיעה)
(כשעה קודם הנץ החמה)
( 30דק' לפני תפילת שחרית)
(אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)
חושן משפט

(בתום השיעור)
(כ 30-דק' קודם צאת השבת)
(עם צאת השבת)
(לאחר ערבית של מוצ"ש)
(בביה"כ חסדי שמואל)
מפי מו"ר שליט"א
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!
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