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מאמר הרב
מי שמתחייב שריפה או נופל בדליקה או נחש (או חומר כימי
שורף) מכישו ,מי שנתחייב הריגה או נמסר למלכות או ליסטין
באין עליו (או בשוד) מי שנתחייב חנק או טובע בנהר או מת
בסרונכי (מחלת גרון קשה)"
שׁלֹום" – דוקא עמו וצאן מרעיתו .מי
לכן "ה' יְ ָב ֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַב ָ ּ
שיודע ש-ה' הוא מנהיגו .אבל אם חס וחלילה לא מקבל האדם
"אין ָשׁלֹום ָא ַמר ה' לָ ְר ָש ִׁעים" ,וההרס
את התכתיבים של ה' ,אז ֵ
והחורבן שולטים במקומותיהם ובבתיהם.
"ּב ְרצֹות ה' ַּד ְרכֵ י ִאיׁש ּגַ ם אֹויְ ָביו יַ ְׁשלִ ם
ולכן הבטיחונו רבותינוִ ,
ִאּתֹו" – כשהאדם מתיישר כלפי רצונות מלכות שמים – נענה
לדרישות ולתכתיבים שמלכות שמים דורשת מהאדם ,מתקיים בו
הפסוק "ּגַ ם אֹויְ ָביו יַ ְׁשלִ ם ִאּתֹו" ,גם אנשים שהתנגדו לו והתקוטטו
עמו ,עולה בליבם הרצון להשלים עמו ,ולכן כותב הגאון חיד"א
בספרו "דבש לפי" ,כיצד ידע האדם האם מרוצים ממנו בשמים,
יתבונן האם אשתו מרוצה ממנו ,שסימן ואות הוא שבשמים
מרוצים ממנו.
לכן עבודת הבית – להשכין שלום בבית ,היא מהעבודות החשובות
שבמקדש ,ואחריות גדולה היא שרבוצה על כתפי הבעל ,ובכדי
לזכות לסיעתא דשמיא שתשרה שכינה ביניהם ,זקוק הבעל להיות
ישר עם ה' בכל דרכיו ובכל אורחותיו ,וכל חריגה של הבעל מרצון
ה' ,הן במצוות בין אדם למקום והן במצוות בין אדם לחברו,
מיד יראה הבעל חוסר שלום ושלוה בתוך ביתו – וזהו האותות
ּגֹורל
נּוח ֵׁש ֶבט ָה ֶר ַׁשעַ ,על ַ
היותר גדולים שסר ממצוות ה'ּ ,כִ י ֹלא יָ ַ
ַה ַּצ ִּד ִיקים ,זהו הצדק האלוקי ,ויהי רצון שה' ישרה ברכה ושלום
בבתינו ובתי כל ישראל ,אמן כן יהי רצון.

ּומ ֲעלָ ה בֹו ָמ ַעל" – מלמדת אותנו
"איׁש ִאיׁש כִ ּי ִת ְש ֶׂטה ִא ְשּׁתֹו ָ
ִ
התורה הקדושה בפרשת נשא ,את פרשת הסוטה ,על אותה אשה
שמועלת באמון שנתן בה בעלה ,ובכך מסירה את השלווה והשכינה
שהייתה בביתה ,הבית קורס ,והעצבות והקדרות משתלטים .ואת
חז"ל הקדושים עניין מה גורם למצב כזה להתהוות – למה ה'
יתברך מביא כזה קלקול בתוך ביתו של האדם.
וכך אמרו רבותינו בגמרא סוטה (עמוד ב') – כי הוה פתח ריש
ּגֹורל ַה ַצ ִּד ִּיקים,
נּוח ֵש ֶׁבט ָה ֶר ַשׁע ַעל ַ
לקיש בסוטה הוה דריש "כִ ּי ֹלא יָ ַ
ּטֹובים
יבה ה' לַ ִ
יט ָ
"ה ִ
יהם" ֵ
לְ ַמ ַען ֹלא יִ ְשׁלְ חּו ַה ַצ ִּד ִּיקים ְב ַּע ְולָ ָתה יְ ֵד ֶ
ּבֹותם" ,אומרת הגמרא כשריש לקיש התחיל להסביר
יש ִׁרים ְבּלִ ָ
ְולִ ָ
לעם כיצד מסתכלים על הרס בית שכזה ,כשרואים את החורבן
שנוצר בעקבות מעשה מביש שכזה – אומר ריש לקיש האשם
היחידי בתוך הפרשה הזאת זה הבעל .ובקביעה חד משמעית
ּגֹורל ַה ַצ ִּד ִּיקים" – מכאן
נּוח ֵש ֶׁבט ָה ֶר ַשׁע ַעל ַ
אומר ריש לקיש "ֹלא יָ ַ
שאין מזווגין לו לאדם אלא לפי מעשיו ,אומר רש"י צנועה לצדיק
ופרוצה לרשע .לעולם בשמיים לא יתנו לאדם ירא שמיים אשה
עם הלך חיים של פריצות.
ואמר המהרש"א הקדוש על המקום בביאור דברי הגמרא ואע"פ
שכשנראה הרס בית ממעשה מביש שכזה ונסתכל על האיש ונראה
הבעל טוב והגון וכיצד קרה לו כזה עוול דע לך אומר המהרש"א
ּבֹותם" ,ה' יראה ללבב ,ואם היה לו לב ישר ותמים
יש ִׁרים ְבּלִ ָ
"לִ ָ
לא היה מביא לו ה' כזה קלקול בתוך ביתו.
"צ ְב ָתה
כמובן שזה לא פוטר את האשה מענישה חמורה ביותר שָ -
ִב ְטנָ ּה ְונָ ְפלָ ה יְ ֵרכָ ּה" .מבטיחה לה התורה שיום יגיע והבטן שלה
תצטמק והירך תצא מכלל פעולה גם אם בית המקדש לא קיים
ומיתות בית דין בטלו ,אבל עונשי בית דין לא בטלו ,וכמאמר
הגמרא "מי שנתחייב סקילה או נופל מן הגג או חיה דורסתו,

שבת שלום ,אייל עמרמי

עם מורנו ורבנו הרב הגאון אייל עמרמי שליט”א
מקומות
אחרונים! והצדיק הרה”ג שלום ארוש שליט”א
לפרטים והרשמה :אייל סדון 055-6638719 :חן בן דוד052-4599190 :
*לפי זמני ירושלים

זמני השבת
כניסה יציאה
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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 :מרדכי בן שמחה ,נעמי בת עזיזה

הפטרה
ויהי איש
(שופטים י"ג)

ליצירת קשר עם מוסדות כאייל תערוג( 1599-50-20-51 :כולל מערכת לניתוב שיחות לכל תחומי המוסדות)

לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל harav.eyal@gmail.com :לשמיעת שיעורי תורה ,עדכונים ועודwww.ayal-taarog.co.il :
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נשים במאי זכיין?
בגמ' בברכות (יז ).אמר ליה רב לרבי חייא ,נשים במאי זכיין? אמר
ליה ,באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ,ונטרין
לגברייהו עד דאתו מבי רבנן" .כלומר בזכות שהנשים עוזרות לילדיהן
ללכת לבית הכנסת ושולחות את בעליהן לבית המדרש ללמוד תורה.
וצריך להבין מה בכלל הקושיה של רב לרבי חייא "נשים במאי
זכיין" .וכי חסרות לנשים מצוות שבהן הן יכולות לזכות לחיי עולם
הבא? הרי מצוות רבות נצטוו נשים ,צניעות ,שבת ,גמילות חסד
ועוד מצוות רבות .גם תשובתו של רבי חייא אינה מובנת ,וכי רק
בגלל שעוזרות הנשים לבעליהן ולילדיהן הן זוכות? הרי הן זוכות
בזכות אותן המצוות שהן מחוייבות בהן.
אלא הביאור הוא ,שוודאי שיש לנשים מצוות רבות ,ובוודאי שהן
יקבלו שכר גדול על כך ,אבל היסוד העיקרי שעליו העולם עומד
הוא זכות "התורה הקדושה" ,התורה הקדושה היא היסוד והעיקר
של העולם ,וכמו שביאר באריכות רבי חיים מוולוז'ין בספרו נפש
החיים ,כי אם יהיה רגע אחד שלא יהיה לימוד תורה בעולם ,אין
לעולם קיום והוא יחרב ,שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות
שמים וארץ לא שמתי.
על זה שאל רב את רבי חייא ,וודאי שיש לנשים שכר גדול עבור
המצוות שהן עושות ,אבל איזה זכות יש להן בחלק של לימוד תורה,
שהרי עיקר הזכות והיסוד של העולם הוא על ידי לימוד תורה
ובוודאי גם לנשים יש חלק בזה ,ולזה ענה לו רבי חייא ,שלנשים יש

חלק בלימוד התורה ,במה ששולחות בניהן ובעליהן ללמוד תורה.
יתרה מזו ביאר מרן הגר"ע יוסף זצ"ל על פי דברי החיד"א שפסק,
שאם שניים רוצים עליית מפטיר בשבת ,אחד משום יום פקודת השנה
של אביו והשני משום יום פקודת השנה של אמו ,זה של אביו קודם,
והסיבה לפי שמידת הדין מתוחה על אביו של זה יותר מעל אמו של
השני ,והטעם לפי שלאב יש עוון ביטול תורה ,ואילו נשים פטורות
מתלמוד תורה ואדרבא יש בידיהן זכות ששולחות בניהן ובעליהן.
נמצא שנשים השולחות את בעליהן ללמוד תורה צריכות לשמוח
בדבר ,שהרי הזכות שלהן גדולה עד מאוד ,וגם אם השיעור מסתיים
בשעה מאוחרת או שיש בזה טירחה ,האשה צריכה לשמוח מאוד
על הזכות שיש לה ,ולהיפך שלפום צערא אגרא ,לפי גודל צערה
של אותה אשה לשלח את בעלה ללמוד תורה ,שכמובן יוצא הדבר
על חשבון זמנו בבית ,כן יגדל שכרה ,ואשרי הזוכה.

היא נגשה למיטה של שמריהו ,בנה הגדול בן השתיים עשרה.
"שמר'לה! אתה רוצה לחיידר?"
"וודאי" ,קפץ הילד ממיטתו מאושר .הוא התלבש ולבש את הסוודר:
"אמא ,איפה המעיל?" .עונה לו אמא" :את המעיל והמגפיים אני
אלבש ,ואותך ,שמר'לה ,אעטוף בשמיכה ,אקח אותך על הגב ,ואביא
אותך לבית המדרש עם שני סנדוויצ'ים ,לארוחת בוקר ולארוחת
צהריים ,בשש בערב אאסוף אותך חזרה מהחיידר".
המרחק הרגיל היה שבע דקות של הליכה מהבית לבית המדרש,
ואמא הלכה את הדרך הזו עשרים וחמש דקות בשלג .בחוץ לא
היתה נפש חיה .בקור ,שלא תחליק ,הלכה לאט לאט ,כששמריהו
על גבה" ,שמר'לה ,תלמד בהתמדה ,מסרתי את נפשי להביא אותך
היום ,אני רוצה שתלמד היטב!" השאירה לו את שני הסנדוויצ'ים.
נשקה על מצחו וחזרה עם השמיכה הביתה.
השעה שש וחצי .העירה את זאבי" .זאבי המתוק ,רוצה ללכת
לחיידר?" .התעורר זאבי מיד ואמר "וודאי אמא! יצאתי בהגרלה?"
מתפלל ומייחל שזכה" .לא" ,עונה לו אמא" ,אני יצאתי בהגרלה.
אמא מקבלת את המגפיים" .עכשיו עשתה הובלה מספר שתיים.
הביאה את זאבי לחיידר.
שבע בבוקר .אמא מעירה אותי" :יושלה ,אתה רוצה ללכת לחיידר?".
קפצתי ומיד עניתי "וודאי" .לבשתי את הבגדים ,אמא עטפה אותי
בשמיכה חמה ,לקחה אותי על הגב .ברחוב לא היתה נפש חיה.
ואמא ,עם המשא הכבד רוקדת ושרה ,מודה לבורא עולם :אשרי
שזכיתי ,ששלושת ילדיי לומדים בחיידר בהתמדה.
הייתי ילד ,התרגשתי ,קפצתי על הגב של אמא ,וצעקתי לה לתוך
האוזן העטופה בצעיף" :מאמא ,את סוחבת אותנו היום ,שנלמד
תורה ,כשאהיה גדול ,אני אסחב הרבה בחורים לבית המדרש,
שיבואו ללמוד תורה ."...ואם היום ,מסיים הפונביז'ער רב" ,אני
מוסר את נפשי והולך להקים ישיבה ,זה לא בזכות ראש הישיבה
שלי ,גם לא בזכות המשגיח שלי ,אלא בזכות אמא ,שהחדירה בנו
את אהבת התורה".

על אהבת תורה של הרב יוסף שלמה כהנמן
מּפֹונֹוביץ' זצ"ל
ִ
הרב

מספר הרב מפוניבז'" :הייתי ילד קטן בן שבע ,גרנו בעיירה קול
בליטא ,לא רחוק מוילנא .קראו לי יושה קולר .היינו בבית ארבעה
אחים .כל ערב אכלנו ארוחת ערב ,וכל ילד היה מספר את חוויותיו
מן החיידר ,מהמלמד שלימד אותו .לילה אחד ,היה לילה מושלג
במיוחד .השלג היה בגובה של מטר וחצי ,ואמא אמרה" :מחר לא
הולכים לחיידר בלי מעיל ומגפיים!" בבית היה רק זוג מגפיים אחד
ומעיל אחד.
אמר אחי שמריהו בן השתיים עשרה" :אמא ,אני מקבל את המגפיים!
מחר הרב'ה קורא את התוספות בפנים ,עד היום הרב'ה אמר את זה
בעל פה ,ומחר הוא קורא את זה מתוך הכתוב – אני חייב להיות!!",
זאבי בן האחת עשרה טוען" :מה איתי? הרב שלי מתחיל ללמד מחר
קטע גמרא חדש אני לא מוותר".
ואני ,הילד בן השבע שלומד משניות צועק" :ומה איתי? גם אני רוצה
את המגפיים!" .הויכוח היה עז ונוקב ,וההורים לא יכלו להכריע
בדיני נפשות ...החליטו לערוך גורל.
ברכנו ברכת המזון בכוונה עצומה .ואמרנו קריאת שמע על המיטה,
מתוך תפילה שנזכה בגורל .באותו יום הלכנו לישון מבלי לדעת
מי יהיה המאושר שיקבל מחר את המגפיים ויזכה ללכת ללמוד
אצל המלמד.
 5:30לפנות בוקר .אמא ,מרת כהנמן ,שהיתה ספוגה באהבת תורה,
עשתה חשבון שבחמש לפנות בוקר שמש בית המדרש כבר הדליק
את התנור ,ובית המדרש מחומם ,וכבר אפשר להביא לשם ילדים.
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שמי אליה ציון ניסים בן 8
ואני לומד בכיתה ב' בת"ת "כאייל תערוג"
אני מאוד אוהב ללכת לת"ת ללמוד ולשחק עם החברים ,אני מאוד
רוצה להיות גדול בתורה כמו הרב אייל שליט"א ,יש לי רב טוב
בכיתה והוא מלמד אותי הרבה תורה ודרך ארץ וגם אני אוהב את כל
הפעילויות שיש בראש חודש בת"ת.

"תלמידים
מספרים
על עצמם"

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון

והשבוע :הילד המתוק מרדכי אליהו נעים ני"ו מכיתה א'
פרשת נשא פרק ד' פסוק כ"ב
ם-הם :לְ ֵבית ֲאב ָֹתם ,לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם.
נָ ׂשֹאֶ ,את-רֹאׁש ְּבנֵ י גֵ ְרׁשֹוןּ--גַ ֵ
מדוע מנה הכתוב קודם את בני קהת בפרשה הקודמת ולא תחילה את בני גרשון שהרי הוא הבכור?
תירוץ :מכיון שמשה מסר את הארון לבני קהת נעשו חושבים ,לכן מנה אותם ראשונים ולא מסר לבני גרשון את הארון.
ללמדנו שהתורה אינה ניתנה דווקא לגדולים ולחשובים וכל מי שעמל בה יכול לזכות בה ,משום שכלפי התורה כולם נחשבים לפשוטים!
יה"ר שנזכה לכתרה של תורה!
בחלב ,ויש פערים גדולים גם בתקופות שונות אצל אותה פרה .כדי
לשלוט בכמות השומן בחלב ולמכור לצרכנים מוצר אחיד נהוג
להוציא ממנו את השומן בתהליך הייצור ולהחזיר כמות מדודה
לפי הצורך 1 :או  3אחוזים.
מדוע שוקו חם מתוק יותר משוקו קר? כשאנחנו שותים שוקו ,פקעיות
הטעם המתוק מופעלות ומודיעות למוח שלנו שאנחנו אוכלים
אוכל מתוק .פקעיות הטעם מופעלות בידי סוכרים ,אך רגישות גם
לחום ,כך שכשאנחנו שותים שוקו חם הן שולחות אות חזק
יותר למוח ,ונדמה כי כמות הסוכר בשוקו גבוהה יותר
מכפי שהיא באמת.
האם אפשר לעשות גבינה מקולה? כן .גבינה נוצרת
מהדבקות של חלבוני החלב בסביבה חומצית ,בין
אם חומצה שמופרשת על ידי חיידקים בתהליך
הפקת הגבינה ובין אם חומצה שמוסיפים לחלב
באופן ידני .הקולה היא משקה חומצי וכאשר
מוסיפים לה חלב חלבוני החלב עוברים שינוי
(דנטורציה) ונדבקים זה לזה והתוצאה היא גושים
קטנים של גבינה.
למה חלב מקולקל הוא גושי וחמוץ? חלב מכיל כמות
גדולה של חלבונים ,סוכרים וחומרי מזון אחרים,
שמזינים גם חיידקים ומיקרואורגניזמים נוספים .כאשר
חיידקים צורכים סוכרים הם מפרישים חומצת חלב (חומצה
לקטית) אשר גורמת לחלבונים להשתנות (לעבור דנטורציה) ולהדבק
זה לזה והתוצאה היא חלב חמוץ מהחומצה וגושי מהחלבונים
שנדבקו זה לזה.

מספר עובדות שאולי לא ידעתם על חלב.
איך מנטרלים טעם חריף? כן! בעזרת חלב .כשאנחנו
אוכלים אוכל חריף מופעלים אצלנו בפה חיישני
חום ,שמגיבים לקפסאיצין (החומר הפעיל בפלפל
החריף) .היות שהחומרים האלה אינם מסיסים
במים ,כוס של מים קרים תעניק לנו רק רגיעה
זמנית .החלב ,לעומת זאת ,מכיל שומן שממס
את הקפסאיצין ולכן עוזר לתחושת החריפות
להתפוגג.
מה זה חלב דל לקטוז? הלקטוז הוא הסוכר העיקרי
המצוי בחלב .יש אנשים שמערכת העיכול שלהם
מתקשה לפרק את הלקטוז בגלל חוסר באנזים המפרק
את הלקטוז לסוכרים קטנים יותר ,ולכן מוסיפים לחלב
את האנזים שיעשה את עבודת הפירוק במקומם .גם עיבוד החלב
מפחית את כמות הלקטוז ,כך שבגבינות צהובות קשות הוא אינו
קיים כמעט.
איך עושים חלב דל שומן? לא לכל פרה יש אותה כמות של שומן
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אהבת תורה
הנדירה בוערת בעצמותיו ,עד שבעת לימודו אינו שם לב כלל למה
שקורה עמו ,ראוי שאחרוג מגדרי!".
***
מספרים על תלמיד חכם אחד ,שעבר צינתור בבית החולים 'הדסה
עין כרם' בירושלים .הוא סיפר על עצמו כדלהלן" :כשהתעוררתי
מהצינתור הייתי חלש מאד ,שכבתי על המיטה בבית החולים באפיסת
כוחות נוראית .כשנכנס הפרופסור לבקרני ,הביט בי בתמיהה ,ושאל:
'איפה הספר לימוד שלך?' ,עניתי לו שתמו כל כוחותיי ,וכעת איני
מסוגל אפילו לחשוב בלימוד ,כל שכן שלא להחזיק בידי ספר .נענה
הפרופסור ואמר לי' :לפני שנה עבר כאן צינתור מרן הרב עובדיה
יוסף ,הוא מבוגר ממך בעשרות שנים ,כשנכנסתי אליו לבדיקה זו,
מיד אחרי הצינתור ,הוא אחז ספר לימוד בידו והיה שקוע בו'"...
***
סיפור מופלא נוסף ,אחד מיני אלף ,המעיד על שקידתו בתורה של
רבינו ,בכל עת ובכל זמן( ,מעובד מתוך הספר 'מלך ביופיו') :באחת
השנים ,ביום שחל פטירתה של אם המלכות ,אימו של רבינו ,ערך אביו
אזכרה בביתו לעילוי נשמתה .בשעה היעודה הגיעו כל בני המשפחה
והמכרים ,אך הבן הגדול ,רבינו הקדוש ,טרם הגיע .משראו שהזמן
מתאחר ,התחילו בסדר הלימוד ,בתקווה שבמהלך הערב עוד יופיע
רבינו .אך לפליאתם הגדולה ,בסוף הערב נוכחו לראות שרבינו נעדר
מאזכרה זו .למחרת עלה אחיו של רבינו לדרוש בשלומו ,ולדבר
על ליבו היאך נעדר מהאזכרה של אמא ,נענה רבינו ואמר
לו" :אמש נשאלתי לגבי איזו אשה עגונה ,אם יש פתח
להתירה ,וישבתי על מדוכה זו כל הלילה ,ורק בשעה
ארבע לפנות בוקר סיימתי לכתוב את התשובה ,ובוודאי
זה עילוי נשמה לאמא ,הרבה יותר ממה שהייתי משתתף
באזכרה!" .כשחזר האח וסיפר זאת לאביהם,
נתמלא שמחה בליבו ואמר" :אשרי האמא
שזכתה לבן כזה!".
***
מפורסם המעשה שאירע לפני שנכנס רבינו לניתוח,
וחששו הרופאים להרדימו מפני חולשתו ,נענה רבינו ולהפתעת
הרופאים אמר" :בימים אלו אני שקוע בעניין הלכה חמורה ,אשקע
אפוא לפני הניתוח במחשבות סביב אותו עניין ,וכך תוכלו לנתח
אותי ללא כל הרדמה" .הניתוח נמשך למעלה משעה ,ולאחריו הועבר
רבינו לחדר התאוששות ,כאשר לפתע ניעור רבינו משקיעותו ושאל
בפליאה" :מדוע הרופאים לא מתחילים בטיפול?"...
***
בכל עת ובכל זמן היה רבינו שקוע בלימודו ,והיו דברי התורה שגורים
על לשונו ומונחים לפניו כיונים על אפיקי מים .בכל פעם שנשאל
שאלה בהלכה קלה או חמורה ,השיב על אתר והסיר כל הספיקות .פעם
אחת ,לפני כחמישים שנה ,נכנס רבינו לחנותו של סבי הצדיק ,רבי
דוד סימן טוב ע"ה ,שהיה איש ספר ומחזיק ברשותו את חנות הירקות
היחידה בשכונת הבוכרים ,עם השגחה בענייני שמיטה למהדרין,
ואף היה מידי חודש בחודשו משגר פירות וירקות לביתו של רבינו.
רבינו פגש בחנותו של מו"ז את הגאון רבי יהודה ארי חיימוף זצ"ל,
שהעלה בפניו שאלה הלכתית שהסתפק בה לאחרונה .על אתר החל
רבינו לפלפל עמו ולהשיב לשאלתו של רבי יהודה ,כשהוא מתבל את
דבריו בראיות נכוחות מהש"ס ומהפוסקים .סבי ע"ה שמח מאד על
הזכות שנפלה בחלקו ,ומיד נעמד בפתח החנות כשהוא מונע מכל
הקונים הבאים להכנס לחנותו ,ומבקש מהם לשמור על שקט ,שלא
יפריעום מלדון ולישא וליתן בדברי תורה בחנותו .לאחר מכן ,כששב
לביתו ,סיפר זאת בערגה רבה לבני ביתו ,והיה לו אותו היום כיום חג.

לקראת חג השבועות ,נביא מעט מאהבת התורה שהיתה למורנו
הגדול ,מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל
סיפר הגאון פנחס רז שליט"א ,שפעם אחת נכח בחדר לימודו של
רבינו בשעה שצלל לעומקה של תורה ,בחידושי הריטב"א בבבא
מציעא ,וכשבאו להודיעו שהגיע זמן תפילת מנחה והציבור ממתין,
נענה ואמר" :הביאו לי את החליפה והמגבעת" .מיד הביאו את הפראק
וההמברוג ,וכשבאו להושיטם לרבינו ,מצאוהו שקוע בלימודו .חזרו
ואמרו לרבינו "הגיע זמן התפילה!" .או אז רבינו קם ממקומו עם הספר
בידו ,הושיט את ידו הימנית – ובידו השמאלית המשיך להחזיק את
הריטב"א וללמוד מתוכו ,ודבר זה חזר על עצמו גם כשהלבישו ידו
השמאלית ,אחז את הריטב"א בידו הימנית והמשיך בלימודו ועיונו,
ורק לאחר שגמרו להלבישו סגר את הספר ונכנס להתפלל...
***
על גדולת התורה בעיני קודשו ,יעיד המעשה המבהיל הבא :בשנת
התשל"א הגיע רבינו לישיבת 'הנגב' למסור שיעור כללי .לאחר השיעור
עלה רבינו יחד עם ראש ישיבת הנגב ,הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל,
למעונו של הבבא סאלי זצ"ל ,שחלק לרבינו באותה פגישה כבוד
מלכים .הבבא סאלי סיפר לרבינו" :שנים רבות כבר חיכיתי לראות
את כבודו ,ולמדתי בספרך 'יביע אומר' עוד בהיותי במרוקו ,אך
עתה אני מבקש מכבודו ,שיואיל נא בטובו להתעכב עימנו ,ונקיים
סעודה חשובה ,ועל ידי זה נביא את המשיח ,כי בההיא שעתא
דחדוותא דרבנן אתיא הגאולה" ,נענה רבינו והתנצל בפני
הבבא סאלי ,באומרו" :אני מצטער ,לא אוכל להתעכב,
מאחר וממתינים לשיעורי ציבור גדול בבני ברק ,וגדול
ת"ת אפילו יותר מבניין בית המקדש!"...
***
סיפר בנו הגאון ,הראשל"צ רבי יצחק יוסף
שליט"א" :אני זוכר שהתלוויתי למרן האבא
זצ"ל לפני למעלה מארבעים שנה ,בהלוויתו
של הגאון רבי שלמה יוסף כהנמן זצ"ל ,ראש
ישיבת פונוביז' .כל ההספדים היו באידיש ,ומאיפה
הרב יודע אידיש?! כל אותו הזמן היה רבינו עומד ואומר משניות
בעל פה!".
***
רבינו עסק בתורה והגה בה בכל רגע ורגע במשך ימי חייו ,בבחינת
'באהבתה תשגה תמיד' .גם בעת שהרים תינוק והניחו בזרועותיו
להרגיעו ,היה שר ומזמר לו להרגיעו ,ואיזה שיר היה שר? שירת
התורה! היה ממשיך בלימודו ,כשהוא אומר את המילים של הגמרא
במנגינה רכה ,והתינוק נח ומתרפק על זרועותיו...
כשהיה רבינו מאכיל את ילדיו בילדותם ,בידו האחת היה מחזיק את
הכף ,ובידו השניה אחז את הגמרא שבה היה עסוק ,ובדרך שאדם
רוצה לילך מוליכין אותו.
***
סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א ,שבשנת תשל"ה התלווה
לחמיו ,מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ,לקיים ביקור חולים אצל רבינו
הגדול זצוקל"ה .מרן הגרי"ש עלה לביתו של רבינו ,ואף התעכב
והאריך בדיבורו יותר מהרגלו .בצאתם מן הקודש ,הביע הגאון הרב
זילברשטיין את תמיהתו בפני חמיו מרן הגרי"ש" :מפני מה ראה רבינו
לצאת מגידרו בביקור זה?" .נענה מרן הגרי"ש והשיב" :לך נא ,ראה
את גודל אהבת התורה של הגאון רבי עובדיה ,זה עתה נפל למשכב
רק מפני שעלה על סולם בחדר הספרים ,כדי לעיין באחד הספרים,
ומרוב שקיעותו בתורה ,בהיותו מעיין בספר ,שכח שעודנו עומד על
הסולם ,ומיהר עם הספר ללכת לכתוב מה שנתחדש בדעתו ,וכך מעד,
נפל ונחבל .לכבוד תורתו של גאון כזה ,שאהבת התורה ושקידתה

(מתוך הספר 'שלהבת יוסף חי')
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לרדת ,וכי לזאת יקרה מופת?"...
הסטייפלר המשיך וסיפר לו ,שהיה מעשה כזה אצל ה'אור שמח' ,שהיה
רב בעיר דווינסק .כמה שנים לפני שהאור שמח הגיע לעיר ,התרחש
מעשה נורא בעיר .סמוך לעיר היה נהר גדול ,הנהר עלה על גדותיו
ושטף את כל העיר ,וגרם נזק וחורבן גדול עד מאד לכל העיר וגם הרבה
אבדות בנפש היו שם .אחר כך הנהר חזר לקדמותו ,ובמשך זמן רב
עמלו קשה כדי לשקם מחדש את העיר .עברו כמה שנים והאור שמח
קיבל את הרבנות בדווינסק ,והנה יום אחד הבחינו התושבים שהנהר
שוב מתחיל לעלות על גדותיו ,והסכנה חזרה שוב לעיר.
האנשים נבהלו עד מאד ,שלפי הטבע היה נראה שתוך זמן קצר הנהר
יתחיל לשטוף את העיר ולגרום בו הרס וחורבן .הבהלה בעיר היתה
עצומה ,ואנשים רצו אל רב העיר ,האור שמח ,והתחננו לפניו שיתפלל
עליהם שיחוסו עליהם משמיים והנהר יחזור לקדמותו ולא ישטוף את
העיר .האור שמח שמע את הסיפור והתפלא מאד ואמר" ,מה? הנהר
עולה על גדותיו? אני רוצה לראות את זה בעיני".
תכף ומיד לבש את הכובע והחליפה ,והתחיל ללכת אל הנהר כדי לראות
את הפלא הזה .הוא הגיע לנהר ,וברגע שהגיע התרחש מופת נפלא :מי
הנהר התחילו לרדת ,לחזור למצבם הקודם ,וכך לאט לאט המים ירדו
וירדו עד שחזרו למצב הטבעי שלהם .והיה בזה קידוש ה' גדול מאד,
שאפילו הגויים עמדו והודו כי יש אלוקים בישראל!
כאשר הודו לאור שמח על המופת הגדול שעשה ,הוא ביטל את הדבר
במחי יד ,ואמר להם" :הנהר היה צריך לחזור למקומו הטבעי באותו
רגע ,גם אם לא הייתי מגיע למקום ההוא ,הוא היה צריך לחזור למקומו,
אלא שבדיוק באותו רגע ,אני הגעתי לשם ,וכי לזאת יקרא מופת?"...
כך סיים הסטייפלר וביטל את המופת של ירידת הגשמים ,ואמר" :וכי
לזאת יקרה מופת?"...

רבי יעקב ישראל קנייבסקי " -הסטייפלר" זצ"ל
על ענוותנותם של "הסטייפלר" ו"האור שמח"
בשנת תשד"מ באחד מימי החורף באו אנשי קוממיות אל מרן הסטייפלר
זצ"ל ,וביקשו ממנו ברכה לתבואה שזרעו בשדותיהם .והמעשה היה,
שכבר עמדו באותה העת באמצע החורף ,ועדיין כמעט ולא ירדו גשמים,
ומחמת כן היתה סכנה גדולה לכל התבואה שזרעו שהיא תיפסד .ואמרו
לסטייפלר שאם תוך כמה ימים לא ירד גשם כל התבואה שזרעו תתקלקל
וביקשו ממנו שיברכם ויתפלל עליהם שירדו להם גשמים.
הסטייפלר ברך אותם שהכל יהיה בסדר ,שגשמים ירדו ולא יהיו להם
שום הפסדים .הם רק יצאו מהסטייפלר והתחילו לנסוע לביתם ,וכבר
בדרך התחילו הגשמים לרדת ,לשמחתם ולשמחת כל עם ישראל .בא
אחד לסטייפלר ואמר לו שכולם מדברים על המופת הגדול שעשה,
שמיד לאחר שברכם ,התחילו הגשמים לרדת .הסטייפלר בענוותנותו
ביטל את דבריו ,ואמר" :אין כאן לא מופת ולא חצי מופת ,באותו יום
היה צריך לרדת גשם גם בלא הברכה שלי ,ובדיוק באותו יום הם באו
וביקשו ברכה שירד גשם ,וכמובן שירד גשם שממילא כבר היה צריך

(הרב פלדמן  -דרשו)

1 .1ארץ המעבר שהצילה את משפחת
אלימלך מרעב היתה _______
2 .2אפשר להביא _______ מחג השבועות
ועד חג האורים.
3 .3חזן אשכנזי לא ישמיט את הפיוט
בארמית ,הנקרא לפני קריאת התורה.

1010פייטן ספרדי שהעניק לנו מחרוזות של
'אזהרות' ,שאת תרי"ג המצוות מפארות.

4 .4לאחר בכי ודמע היא שבה אל עמה.

1111בחג השבועות נקרא ביחזקאל א' את
ההפטרה המתארת את מעשה ה_______.

5 .5תחילת עשרת הדיברות _______
וסופם _______ ,וסימנך _______" :טוב
לישראל ".

1212מזל חודש סיוון _______ ,רמז
לאחים _______ ו_______ שהיו שקולים
ומשלימים.

6 .6הוסף לשמה  7מצוות – תקבל תרי"ג
מצוות.

1313לא נעים לי כאלמנה ,אכלתי מר ולענה.

7 .7עולי הרגל בשעת הביקורים קראו מקרא
_______.

1414לפני שהתורה נתקבלה ,היו שלושת ימי
_______.

8 .8שמי נקרא מימין לשמאל ומשמאל לימין
– וממני עתיד לצאת המשיח ברבות הימים.

1515עשרת הדברות נאמרים בנעימה ובגאון
הנקרא טעם _______

חידת
לשבועות
א .שתי נשים שלשני אחים נשואות,
בימינו גיסות מכונות ונקראות.
אך לא זהו השם הנקרא,
ל"גיסה" כזו בלשון המגילה והמקרא.
ב .פענחו את הדרשה
ברוך אלוקינו שנתן תורה משולשת ,לעם משולש,
על ידי המשולש ,ביום השלישי בחודש השלישי.

פתרון לחידה משבוע שעבר  -חידת השוקולד:
הילד בוחר את הצנצנת עליה נמצאת
המדבקה מעורב שידוע שהשוקולד שם
לא מעורב .הוא טועם :אם השוקולד
חלב למשל ,עליו להוריד את מדבקת
המעורב ולשים במקומה מדבקת חלב,

9 .9אני בגימטריה  40ואותי אוכלים לתיאבון
– נעים וטעים.
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ועל הצנצנת שהיה כתוב בה חלב חייב
לשים מריר ,ועל השלישית מעורב .וזה
כי אינו יכול רק להחליף בין המדבקות
שהרי שום מדבקה לא היתה במקום
הנכון.

בס“ד

נשות ונערות הר חומה והסביבה מוזמנות

דנית דוד מגישה:

הייתי שם
אחת במסע .כנגד כל הסיכויים

הצגת יחיד מרגשת מצחיקה ומעוררת

© שרה חיון

מאושר
ע“י נשות
חינוך

לנשים ונערות מגיל 18

יום רביעי ט‘ סיון )(12/6/19

~
  

באולם בית הכנסת חסדי שמואל הרב מן ההר  - 4הר חומה
פתיחת דלתות 20:45 :תחילת ההופעה | 21:15 :כניסה 25 :ש“ח

להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ הקהילתי
לקבלת הודעות בלבד 050-818-1284 -

בית ספר

מסיבת חומש לבנות כיתה א'
ברח' סיון נחגגה ברוב פאר והדר
מסיבת החומש לבנות כיתה א' היקרות
בתקופה אקטואלית זו של חג מתן תורה
נציין ,כי בנות כיתה א' שלנו
קוראות ,כותבות ומלאות בתכנים ובחוויות רבות!

6

בס"ד

חדש בשכונה
עיצוב
במתנה!

אפשרות לחדרים לשבתות חתן

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

לפרטים נתנאל0506785912 :

תפילות לימות החול

זמני תפילות ושיעורים

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

תפילות ושיעורים בשבת קודש
שימו לב לשינויים בזמני השבת עקב חג השבועות
( 19:15כ 30-דק' לפני השקיעה)
		
מנחה ערב שבת
( 04:30כ 65-דק' קודם הנץ החמה)
		
שחרית הנץ החמה
 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)
שיעור בהלכות ריבית
07:30
		
שחרית מנין ראשי
( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)
		
תהילים לבנים
15:00
		
מנחה מנין אחד
15:30
		
שיעור מוסר
•יש לאכול סעודה שלישית לפני זמן מנחה קטנה (לפני )16:50
•ערבית של מוצ"ש ותפילת ליל חג השבועות 20:20 -
•בשבת זו לא יתקיימו שיעור לנשים ושיעור בהלכות חושן משפט

( 04:45כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
19:30
סמוך למנחה
בתום השיעור המרכזי

בימים א,ב,ה בשעה 18:45
שיעור הלכה חושן משפט ,הלכות פועלים
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

זמני חג השבועות הבעל"ט
תחילת הלימוד בליל שבועות
שחרית מנין ראשון עם הנץ החמה
שחרית מנין ב'
שיעור תורה לנשים ע"י הרב
תהילים עם  7כורתי ברית
שיעור ביום חג השבועות לגברים
מנחה של חג שבועות

22:30
04:30
07:30
16:00
( 17:00לגברים בחבורה)
18:30
( 19:30ולאחמ"כ ערבית של מוצאי החג)

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
7
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בשבוע הבא יום ג' ,ח' סיון ( )11/06מורנו הרב בבאר יעקב
ב"-מרכז התורני" רחוב שא נס 20
בשעה 20:00

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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