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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 | לרפואת :יחזקאל מאיר בן שרה | חיים בן
תמר לעילוי נשמת :מרדכי בן שמחה | ניר אלון בן מרגלית
יוסף חיים בן עזיזה

לקבלת העלון במייל כתבו בקשה לharav.eyal@gmail.com :

פרשת וישב גליון  ,438כ"ה כסלו תשפ"א

הכל בגזירת עליון
רבי אלימלך מליזענסק זצ"ל מביא מעשה שסיפר רבי אורי
מסטרליסק ,שהיה מתלמידיו של המגיד ממעזריטש .מסופר
שבנו של הבעש"ט המשיך במשך כשנה את ההנהגה אחרי
שהבעש"ט נפטר ,ולאחר מכן אמר שאינו מתאים להנהגה ,ואחריו
המשיך המגיד רבי ברוך ממעזריטש ,שממנו נפוצה כל תורת
החסידות ,ורבי אורי היה תלמידו .וכך סיפר עליו רבי אלימלך:
אספר לכם עובדה שהיה אצל הרב הקדוש רבי אורי מסטרליסק
שבאו אליו שניים מחסידיו וביקשו להסתופף בצילו ,ורצו שיקשור
אותם לשורש נשמתו כדי שיאיר להם את הדרך אשר ילכו בה.
שאל אותם הרב ,האם אתם מאמינים שה' יתברך משגיח עולמו
בהשגחה פרטית ,אמרו לו בוודאי כבוד הרב ,הרי זה מה שעשינו
אצל הבעל שם טוב במשך שנים רבות.
קרא להם הרב אל החלון והראה להם עגלה מלאה קש ותבן
עוברת לפני החלון ,ושאל אותם האם מאמינים אתם באמונה
שלמה שכל חתיכת קש שמסודרת על העגלה זה למעלה מזה,
הכל נגזר מהקב"ה? גם קש שנמצא מעל חברו הכל מהקב"ה?
גם על זה היה משפט אצל הקב"ה שהרי 'כל דרכיו משפט' ,היה
קטגור ,היה סנגור ,והקב"ה החליט שהקש הזה יהיה למעלה
וזה יהיה למטה.
ענו לו תלמידיו ,כבוד הרב ,אנחנו לא בדרגה הזו ,וכששמע
דבריהם צעק עליהם ואמר להם 'אפיקורסים צאו מביתי ,איני
יכול ללמד אתכם תורה ,אינכם ראויים שאלמד אתכם תורה'.
הרי כל מה שנעשה בעולם נעשה בהשגחה פרטית ולא רק איזה
תפקיד יקבל כל אדם ,מי יהיה המנכ"ל ומי היה המשנה שלו,
אלא אפי' דברים שלכאורה אינם משמעותיים כמו קש ותבן ,גם
זה נעשה על ידי הקב"ה בהשגחה פרטית מופלאה ומדוקדקת.
עמד אחד החסידים בבכייה ,וענה להם הרב ,אדם הוא בעל גבול
ויש אצלו חילוק בין דבר גדול לדבר קטן ,ולכן אדם משגיח על
חתיכת זהב ,אבל על קש אינו משגיח ,מאחר ואינו שווה בעיניו,
אבל אצל הקב"ה כמו שהוא מסדר את הכוכבים במשמרותיהם
כל יום ,ואין לו שום קושי בזה ,כמו שנאמר "המסדר את הכוכבים
ברקיע כרצונו" ,כמו שהקב"ה מסדר את הכוכבים הענקיים,
כך הוא מסדר קש אחד מעל השני ,אין אצלו הבדל ,זה אותו

קושי אצלו ואותו מאמץ ,כל העולם הזה וכל היקום הזה כאין
וכאפס מול ה' ,וכמו שנאמר "גדול ה' ומהולל מאוד"" ,מלוא
כל הארץ כבודו" ,וסיים הרב שמאחר ויש לנו כזה אבא ,כמה
אנחנו צריכים לשמוח על ה' יתברך.
סיפר לי יהודי אחד שהבן שלו נולד בלי עורק ראשי לריאה,
בארץ לא יודעים לנתח את זה ,צריכים להטיס אותו לפלורידה
ולניתוח צריכים מליון דולר ,אין לו שום אפשרות להשיג סכום
כזה .אמרתי לו ,קודם כל הגעת לכאן ללמד אותי שיש לי מיליון
דולר ,שהרי יש לי עורק מהלב לריאה ,הקב"ה נתן לי את העורק
הזה ,והוא שווה יותר ממיליון דולר .דבר שני אמרתי לו ,אתה לא
צריך את פלורידה ,אתה צריך את ה' יתברך ,אמרתי לו שעליו
להתחזק באמונה וכבר יראה איך הקב"ה מנהל את העולם
ומסדר את כל העניינים.
כשהגיע יעקב אבינו לבית לבן ,היה מיצר ודואג על כך ,שהרי
אומר הזוהר שלבן הרשע ,היה מכשף גדול ולא היה אדם אחד
שניצל ממנו ,כל אדם שבא איתו במגע נכווה ממנו ,מהכישופים
שלו ,ומהנזק שהיה עושה .וגם יעקב שהיה איש תם יושב אהלים,
היה מיצר ודואג על שהגיע לבית שכזה .מבאר הרמב"ם שהקב"ה
הראה לו בחלום הנבואה ,סולם ומלאכי אלוקים עולים ויורדים
בו ,והכוונה הייתה להראות לו כי כל הנעשה בעולם השפל,
הכל נעשה על ידי מלאכים והכל בגזירת מלך עליון עלינו ,ואם
כן אין לו מה להיות מיצר ודואג.
סיפר לי אדם שאשתו לא מדברת איתו כבר כשלושה שבועות,
בליל שבת הגיעו אורחים ,החתנים והכלות ,כל המשפחה ,לכולם
היא הגישה אוכל ,אבל לאותו אדם לא הגישה אוכל ,הבת שלהם
אמרה לה ,אמא לא הגשת לאבא אוכל ,ענתה לה' ,אני לא רואה
את אבא בשולחן איתנו' ,והוא מספר 'כל זה מכיוון שלפני כמה
שבועות היא התקשרה אלי כשהייתי בחנות עם לקוחות ,אמרתי
לה ,אני לא יכול לדבר עכשיו ,אני עם לקוחות ,הם ילכו ואני
אחזור אליך ,היא נפגעה מזה שניתקתי לה את השיחה ולכן
לא מדברת איתי .אמרתי לו ,הקב"ה חס עליך ובמקום להעניש
אותך במקום אחר ,הכניס לאשתך 'מוחין דקטנות' ,זה לא היא,
זה הקב"ה ,תקבל את זה באהבה ותבין שהכל מהקב"ה ,הכל
מאיתו יתברך.
כל אחד מאיתנו צריך להתחזק באמונה הפשוטה הזו כמו שאומר
הרמב"ם" ,כל הנעשה בעולם השפל ,הכל נעשה על ידי מלאכים
והכל בגזירת מלך עליון עלינו".
שבת שלום! אייל עמרמי
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שער עבודת האלוקים עם פירוש “כאייל תערוג”

התעוררות התורה היא יראת העונש
העולם נברא במידת הדין ,לא במידת הרחמים ,הקדוש ברוך הוא רק שיתף את
מידת רחמים כדי שהמדף יוכל להחזיק.
רש"י הקדוש כותב במסכת סנהדרין ,שרבי עקיבא מת מיתה משונה בעבור שגרם
צער לרבו .צער שהוא לא היה אשם בו ,אבל בדרגות של צדיקים אלו העונשים,
לא בגדר יסורים של צדיקים ,אלא זה היה עונש .כשמשה רבנו ראה זאת בשמים
וניסה לדבר ,הקדוש ברוך הוא אמר לו 'שתוק' ,אל תדבר מילה אחת' ,כך עלתה
מחשבה' ,רצה השם שבני אדם ידעו שזה זה העולם.
לכן אדם יכול להרוס למישהו שידוך ,להגיד לו איזו מילה רעה ,להיות צר עין,
או שאדם יכול להרוס למישהו עבודה ,כגון שפלוני היה צריך לקבל איזה עבודה
ואמרו עליו איזו מילה רעה ,וכמובן האדם משתיק את המצפון שלו' :תראה אני
דואג לפלוני בעל העסק' ...אבל הוא יודע שבאמת זה לא נכון ,וגם אחד יכול לסגור
בית כנסת של מישהו אחר בגלל סיבות שונות ומשונות ,אמנם הוא רב וזה לא
מתאים לכבודו ,אבל עשה את כל זה כי חסר לו דבר אחד ,את הציור של העונש.
אם היה לו ציור אמיתי של העונש מה זה חדר ניתוח ,חדר התאוששות ,מה זה
סבל ...ודאי היה נוהג אחרת.
אם הקדוש ברוך הוא בדור של רבי עקיבא ,תופס ומעניש את גדולי הדור שהם
מלאים בתורה ,מצוות ,מעשים טובים ,מה נגיד אנחנו? ...מה יגידו דגי הרקק
המסכנים האלה ,מה הם יעברו ,מה יעבור על בן אדם שימרוד בה'?
ה' לא וויתר לדורו של רבי עקיבא על כלום .כמה הם מסרו נפש בשבילו ,כמה
הם עבדו אותו ,ובכל זאת אין וויתורים ,כי העולם נברא במידת הדין .שגית? אתה
תשלם על זה ,אך אלה היו רבותינו ולכן הם הגיעו לכל הדרגות והמעלות האלו.
לו יצויר שהרופא אומר' ,תראה המשקל של התינוק לא כל כך מתאים' ...מיד
האמא מתחילה לומר תהלים והאבא לומד משניות ,מה קרה? כל מה שכתבו דברי
רבותינו לא מספיק לאדם? צריך שהרופא יגיד דברים כאלה .בן אדם אכל היום?
שתה היום? נח היום? הכל הוא קיבל היום ,אז למה הוא לא הולך ללמוד תורה?
כל זה נקרא יראת העונש .הגמרא אומרת שאפילו תלמידי חכמים שנאמר עליהם
"ורב שלום בניך" ,לא יהיה עליהם שלום .ה' אומר 'אני לא אתן לאף אחד פריבילגיה
בדור של משיח' ,אף אחד לא יקבל .אנשים עוברים סבל קשה מאד ,לכן רק אדם
שיצייר לו את יראת העונש הוא יצליח ,כך הוא יושיב בשקט את הסטרא אחרא,
כאומר לה 'לא רוצה לסבול בגללך'.
נכון שזו לא עבודת ה' הרצויה ,אך אלו הדרגות המתאימות לדורות שלנו .והלואי
והגענו לזה אומר רבי ישראל מסלנט .זה מה שמצפה מאיתנו ה' .לכן כותב הרב
בעמ' רט"ו אך מעלות התורה צריך שאבאר מהם מה שהזדמן לי ואמר ,כי העניינים
המצריכים להערת התורה גם כן הם שבעה .אחד מהם ,כי האדם מחובר מנפש
וגוף .ובמידותיו מה שיביאהו להתמסר להנאות ולשקוע בתאוות הבהמיות ,ולנתק
קשר השכל מעליו .ויש בו מידות שיביאוהו למיאוס בעולם ולהניח ישובו מפני
התהפכות ענייניו בו והתמדת הפגעים והיגונות עליו ,ולנטות אל עולם השכל
העליון .ושתי העצות אינם משובחות.
תראו איזה תורה רבנו בחיי כותב לנו ,אומר לנו הרב ,דעו לכם למה האדם צריך
התעוררות התורה והעונש ,תורה הכוונה ליראת העונש ,כל התורה מלאה באם
לא תעשו כך ,תקבלו כך ,לא תעשו כך תקבלו כך ,זה נקרא התעוררות התורה,
יראת העונש.
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת הלבבות"
ניתן להשיג את כל ספרי הרב שליט"א אצל
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

לא רוצים ללמוד? לומדים מהצלחות
שלומית תלמידת י"א נכנסת למטבח .בידה מבחן עם ציון נאה למדי.
אמא הציצה בציון והפטירה – מקווה שהמבחן הבא יהיה  100חלק...
לעומת גם גם יעל הראתה את המבחן לאמה .אמא התלהבה .וואוו איזה
יופי .מבחן נהדר .יעל ניסתה לומר שקבלה רק  85אחוז ,אבל אמא
שראתה כמה ימים "דגרה" יעל על החומר ,ממשיכה להתלהב ,מהניסוח
הבהיר ,מהכתב היפה והמסודר ,מצבע העט .מהרצון ללמוד ולהשקיע.
יעל תמשיך לרצות להצליח .שלומית ממש לא.
יש הבוחרים אחרי כל פעולה להעמיד וועדת חקירה ולהתייחס לסיבות
הכישלון .ויש נבונים שבוחרים להתמקד בהצלחות ,לפרסם אותם,
להאדיר אותם ולהמשיך ללמוד איך הלאה להצליח .תבחרו גם אתם
ההורים להחמיא ,לעודד – זה יישא פרות .עידוד גורם לרצות עוד
ולהצליח .מחמאה משמנת את העשייה כחמאה.
חוקרים מצאו כמובן שלמידה מהצלחות מצמיחה עשרות מונים מלמידה
מכישלונות .תלמידים אשר מרגישים יעילים בלמידה או בביצוע מטלות
מוכנים לעבוד קשה ,מתמידים לאורך זמן .לא נרתעים מקשיים ומגיעים
להישגים ברמה גבוהה.
בית שיש בו אווירה מפרגנת ,מחמיאה ,לא קטלנית ומבקרת .יוצרים
הרמוניה נהדרת .בית שהשיח בו מעצים תורם לתחושת המסוגלות של
הילדים החיים בו ,ומביא להצלחתם לא רק בלימודים ,ובעיקר יוצר
שינוי תודעתי והתנהגותי .גם בית הספר צריך ליצור אווירה מצמיחה.
ובסמינר הר חומה מייצרים את התנאים המיטביים ללמידה לקראת
חיים של תורה של תעודת בגרות איכותית ,בשילוב מגמות למחוננים.
בסמינר הר חומה לא מוותרים לתלמידות על למידה ,כי התלמידות
חשובות לנו .אצלנו זו תפיסה" :ויתרת לה – ויתרת עליה" .הלימודים
בסמינר הם קשים ותובעניים ,גם למוכשרות שבין הבנות .כדי לרפד את
הדרך אנחנו מקיימים פעילויות חברתיות עם אווירה סוחפת במיוחד.
יצירת אקלים בית ספרי חיובי קושר את התלמידות למקום .והן לא
מחפשות ריגושים במקומות מפוקפקים.
הפעילות החברתית קושרת את התלמידות למקום בקשרי אהבה,
נותנת ביטוי לתלמידות ,ולאו דווקא לחזקות בלימודים ,כך שהלימודים
הם לא משהו מעיק ומאיים ,וכתלי הסמינר הם בית שטוב להיות בו.
האדמו"ר האמרי אמת" מגור זצ"ל ,למד עם בן זקוניו רבי פנחס מנחם,
על חלומו של יעקב על הסולם והמלאכים .שאל האב את בנו" :אם
יעקב ראה את מלאכי השרת עולים ויורדים ,מדוע לא טיפס אף הוא
ועלה למעלה עימם"? ענה הבן" :זה היה רק חלום" .נכון ענה לו האב,
אבל חלום הוא שיקוף של מחשבות ביום .האם יעקב אבינו לא שאף
להגיע למדרגה גבוהה יותר? ענה לו הבן השנון :מיד אחר כך כתוב
"וה' ניצב עליו" .אם הקב"ה נמצא לידו כאן ,למה צריך לחפש להגיע
למקום אחר?...
כאן בהר חומה יש סמינר המושתת על ערכים טהורים ויראת שמים
אמיתית .לצד לימודים ברמה גבוהה ביותר .תלמידה מסיימת י"ב עם
תעודת בגרות מלאה .עם אופציה ל 5-יח"ל באנגלית ומתמטיקה.
עם אווירה הכי בונה שיש .עם מגמות הכי יוקרתיות שיש ,והכי קרוב
שיש .אז למה צריך לחפש להגיע למקום אחר?

נכתב ע״י ז .קליין מייעצת חינוכית
סמינר "הר חומה"

3

שמרים וסופגניה ובצק רבוך

ריבת תות ,ריבת חלב ,שוקולד ,ועוד כולם מילויים מקובלים לסופגניות.
אבל סופגניה מוצלחת קמה ונופלת על הבצק שלה .הבצק צריך להיות רך
ואוורירי .מי שאחראים על המרקם האוורירי הזה אינם אלא שמרי האפייה
– יצורים חד -תאיים.
שמרים נושמים כדי להפיק אנרגיה מפחמימות .השמרים אינם חייבים חמצן
כדי לנשום ,ולרוב אפילו יעדיפו לבצע תהליכים שלא דורשים חמצן .את
הסוכר שלהם הם מפרקים בתסיסה כוהלית ,בדומה לתהליך שמתרחש בהכנה
של בירה או יין .בסוף התהליך מתקבלת אנרגיה ,וכתוצרי לוואי גם פחמן
דו-חמצני ואלכוהול.
בהכנת משקאות אלכוהוליים משתמשים בשמרים שמפרקים את הסוכרים
שבלתת השעורה (בירה) או בפירות (יין שיכר) ומתסיסים אותם לאלכוהול.
מתוצר הלוואי השני ,פחמן דו-חמצני ,מעדיפים לא פעם להיפטר ,או משאירים
במשקה כבועות אוויר קטנות כמו שיש בבירה ובשמפניה.
בצק של סופגניות ,בדומה ללחם ,הוא בצק שמכיל
שמרים ,וכאן אנחנו מעוניינים דווקא בפחמן
הדו-חמצני שנוצר בתהליך התסיסה ,כי הוא
מה שגורם לבצק שלנו לתפוח .בבצק יש
נוזלים שממיסים את הסוכרים והופכים
אותם נגישים עבור השמרים ,שמתסיסים
בתורם את הסוכרים והפחמן הדו-חמצני
שנוצר בתהליך הזה שנשאר כלוא בבועות
בתוך הבצק .הבועות הללו הן מה שמתפיח
את הבצק ונותן לו את המרקם האוורירי הרצוי,

שמן זית
לפניכם מילון מונחים מקצועי להבנת המושגים שמתנוססים על
תוויות בקבוקי שמן הזית
חמיצות :אחוז חומצות שומן חופשיות ,בכמות של 100
גר' שמן .חמיצות איננה  PHכנהוג לחשוב ,אלא מידת
"בריאותו" של שמן הזית .ככל שהחמיצות גבוהה יותר,
כך השמן פחות בריא ,יציב ואיכותי .רמת החמיצות בשמן
הזית תעלה עם הזמן בהתאם לתנאי אחסנתו של השמן.
כבישה קרה :תהליך ההפרדה של נוזלי הזית  -השמן והמים,
ללא חימום ,כדי לשמור על כל המרכיבים הבריאותיים של
השמן .הטמפרטורה המקסימלית המוגדרת ככבישה קרה
היא  35מעלות .עד טמפרטורה זו אין השפעה על החלבונים,
הוויטמינים ושאר המרכיבים הטבעיים של הזית.
כתית :שמן שהופק בתהליך טבעי מזיתים ,בדגש על תהליך ללא חימום
(כבישה קרה) ללא כל תוספת וכמובן ללא הוספה של חומרים משמרים

ממש כמו שאנחנו מנפחים בלון ממסטיק.
כיוון שמדובר בתהליכים דומים ,בדומה להכנת משקאות אלכוהוליים גם
בהתפחת בצק מתקבלים שני התוצרים – פחמן דו-חמצני ואלכוהול .מדוע
איננו משתכרים מהסופגניות שאנחנו ואוכלים בחנוכה? ובכן ,בבצק שלהן
ובבצק הלחם אכן יש כמויות קטנות של אלכוהול ,אך ברוב המקרים הוא
מתנדף בזמן הטיגון או האפייה.
אפשר לקנות שמרי אפייה בשתי צורות – שמרים טריים ושמרים יבשים ,אך
בשני המקרים מדובר באותם יצורים חיים .שמרים יבשים הם שמרים עם
מעט מאוד נוזלים בגוף התא שלהם ,דבר שעוצר כמעט לגמרי את חילוף
החומרים שלהם ואת תהליכי ההתרבות .כשהם באים במגע עם נוזלים ,מים
חודרים לתוך התא והשמר חוזר לחיים רגילים.
שמרים טריים הם שמרים חיים לכל דבר ועניין ,ולכן הם פגיעים יותר ויכולים
להחזיק מעמד בדרך כלל רק כמה שבועות.
ועכשיו כמה מילים על בצק רבוך  -בדרך כלל כשרוצים להכין בצק ,מוסיפים
מים לקמח ומתחילים ללוש ,בצורה כזו נוצרת רשת גלוטן שבה חלבוני החיטה
מייצבים את הבצק ,והיא זו שאחראית למרקם הלחם או המאפה.
בשונה מבצקים אחרים ,בבצק רבוך לא החלבונים הם אלה שמעניקים את
המרקם הסמיך לעיסה ,אלא דווקא העמילן ,שהוא אחד המרכיבים העיקריים
בקמח .כשמוסיפים את הקמח לתערובת הנוזלים הרותחת ,הטמפרטורה
הגבוהה משנה את מבנה החלבונים ולכן רשת הגלוטן לא מתפתחת .המים
נספגים במקום זה בגרגירי העמילן ,ובמקביל מבנה העמילן משתנה ומעבה
את התערובת.
עמילן הוא תערובת של שני רב-סוכרים :עמילוז ועמילופקטין .הרב-סוכרים
האלה מורכבים משרשראות של אלפי יחידות חוזרות של גלוקוז הקשורות זו
לזו ,והם נבדלים במבנה המרחבי שלהם.
כשמחממים את התערובת ,המולקולות מתחילות לנוע מהר יותר והעמילן
מאבד את המבנה המאורגן שלו .חלק מהגרגירים מתפוצצים והשרשראות
הארוכות מתפזרות ויכולות לנוע במים .כיוון שהשרשראות ארוכות ,הן נפגשות
בתנועתן ונקשרות זו לזו .התוצאה היא רשת של שרשראות עמילן ,שכולאת
את המים בתוכה .מאחר שהמים אינם חופשיים יותר לנוע בתערובת – תהליך
שנקרא ג'לטיניזציה – העיסה מקבלת מרקם הרבה יותר סמיך .התוצאה היא
כדור של בצק מבושל שכולא בתוכו את הנוזלים ,כלומר את המים והשומן.

וצבעי מאכל – אך ורק זיתים! ואשר לא עבר כל טיפול אחר מאשר שטיפה,
גריסה ,ערבוב ,הפרדה וסינון המהווים את תהליך ההפקה בבית הבד.
במשפחת הכתית ארבע קטיגוריות איכות:
כתית מעולה :שמן זית בעל רמת חמיצות עד  ,0.8 %פירותיות גבוהה מ0-
והעדר פגמים .זהו שמן הזית הבריא והיציב ביותר ,ללא פגמים בטעמו.
שמן זית כתית (משובח) :חומציות בין  .0.8-2%החציון של הפגמים
גדול מאפס וקטן או שווה ל ,2.5-והחציון של הטעם הפירותי גבוהה
מאפס .זהו שמן פחות בריא מכתית מעולה וייתכנו בשמן פגמים
קלים בטעמו.
שמן זית כתית רגיל :חומציות  .2%-3%החציון של הפגמים
גדול מ 2.5-וקטן או שווה ל 6-או כאשר החציון של
הפגמים פחות או שווה ל  2.5והחציון של הטעם הפירותי
שווה לאפס .בשמן יהיו פגמים בטעם אך עדיין הוא
יהיה סביר לצריכה.
שמן זית כתית למאור :שמן זית שבו רמת החומציות
עולה על  .3%החציון של הפגמים גדול מ( 6-טעמו פגום).
שמן זית שאינו ראוי למאכל אדם.
בחירת שמן זית  -איך נדע שהשמן שאנחנו רוכשים אכן מקיים
את הבטחת התווית? מועצת הזיתים היא הגוף המפקח על תאימות
התווית לאיכות השמן ,ולכן מומלץ לרכוש שמני זית מיצרנים הנושאים
את מדבקת האיכות של המועצה ועומדים בפיקוחה.
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נס חנוכה ברכבת לסיביר
העשן הזדוני התאבך באירופה הנרדפת .תלמידי ישיבת מיר המעטירה ,ניצלו
בניסי ניסים והגיעו לסין ,שנחאי ,שם העבירו את שנות המלחמה בלימוד תורה.
סיפור ההצלה המופלא הזה כבר קנה לו פרסום רב ,כאשר את סוד הקמתה של
מסילת הברזל – בת אלפי הקילומטרים  -מותירים אנו בידיו של יודע תעלומות.
תלמידי הישיבה נסעו מזרחה ,הם התמקמו להם בקרון האחרון ועסקו בלימוד
התורה ,ומפעם לפעם בשיחות מודאגות רוויות תקוה וסימני שאלה באשר
לנעשה באירופה המדממת.
"היום ערב חנוכה ,בעוד מספר שעות נדליק נר ראשון של חנוכה" .הודיע אלחנן.
"ושמן מנלן?" שאל אברהם? השתיקה נמשכה לא יותר משלושים שניות.
"דומני שיש לי רעיון" ,חכך בראשו יוסף" .אחת לכמה שעות הרכבת
עוצרת בתחנות הביניים ,להורדת נוסעים לטיפול ותחזוקה ,וזה
הזמן להכניס כוס מתחת למנוע הקטר ולהמתין שייזל לתוכה
שמן מנוע"...
חצי שעה אח"כ נעצרה הרכבת .יוסף ואלחנן יצאו מן הקרון
ופתחו במרוצה לעבר הקטר ,זחלו בין המסילות והציבו את כוס
המתכת מתחת למנוע החם .מה רבו חסדיך השם ,טיפה קטנטנה,
ועוד אחת ,זילפו להן באיטיות מאחד מן הסדקים וצנחו לתוך כוס
המתכת" .זה לא מספיק ,אבא שבשמים רחם עלינו ,רוצים לקיים מצות
נר חנוכה" ...עוד מספר טיפות שמן נשרו פנימה עד שהשתחלו פנימה
בשניה האחרונה והרכבת שוב נסעה" .יש סיכוי מצוין שעד הערב ,אולי אפילו
לפני השקיעה ,נמלא סנטימטר אחד מגובה הכוס .זה בודאי יספיק להדלקה
 ...הכל תלוי במספר העצירות".
אברהם שזר פתילות מחוטי מגבת ישנה" .ריבונו של עולם ,אנחנו לא גיבורים
כמו המכבים ,אנחנו לא בקו החזית מול האויב ,אנחנו בורחים על נפשנו כדי
להאיר מתורתך לדור הבא .הבט בפתילה הזעירה שביד ,היא רוצה להבעיר
להבה של אש .לכבודך"...
שעתיים מאוחר יותר שוב נעצרה הרכבת ,ושוב עשו כמקודם ,ואמרו עם שתי
עיניים המייחלות ומצפות לישועה" .דומני שהזליפה כרגע יותר משמעותית

אשתי חוותה לאחרונה  4הפלות רצופות ,וכן ההריונות הקודמים בחלקם
לא היו נעימים כלל ,זכינו להגיע בזאת חנוכה האחרון לרב מנצר מירושלים,
והרב בירך אותנו בבן זכר לאחר שיש לנו בבית רק בנות ב"ה .בשעה טובה
אשתי נכנסה להריון ,ומיד בהתחלה – שוב סיבוכים כמו בפעמים הקודמות.
הפעם זה היה מבחינתנו הסיכוי האחרון לילד נוסף.
הרב שבירך אותנו כבר נפטר ,אבל נזכרתי בדרשה של הרב אייל עמרמי
(הנקראת אשירה להשם ויהי לי לישועה) שסיפר על זוג שנסע לשוויץ -
ולילדה יצא קצף מהפה ,ותוך כדי שהיא בטיפול נמרץ האבא התחיל לרקוד
לה' ושירים בפיו .השמעתי את השיעור לאשתי  ...אך ככל שעוברים הימים,
המצב מסתבך ,עד שיום אחד כבר היינו בטוחים שהילד נפל ח"ו.
אנו מתארגנים לצאת לבית חולים ,אשתי מתקפלת מכאבי בטן ,והיא מבקשת
תוך כדי  ..לשמוע שוב את אותו שיעור של הרב ...אנו מניחים הכל בצד
ושוב שומעים את תחילת השיעור ,ואשתי פונה אלי ואומרת לי בוא נרקוד
!!אני אומר לה "במצב שלך? את בטוחה שאת יכולה בכלל לעמוד??" .היא
אומרת לי כן! אני רוצה! וכך עשינו עם כוחות מיוחדים שה' נסך באשתי.

מן הקודמת" ,מלמל יוסף" .אתה צודק אך זה עדיין לא מספיק" ,אישר אלחנן.
"ששש ...מי שאמר לגשם וירד ,יאמר לשמן מנוע ויצנח" ,היסה אותו יוסף.
"יהודי חייב לאמץ לעצמו לרצות לעשות את רצון השם .הצליח – אשריו .לא
הצליח? זה רצון השם".
לפתע צנחו מטה חמש או שש טיפות שמן ע-נ-ק-י-ו-ת" .וואוו" ,התמוגגו
השניים" ,עוד נזילה כזו ,ואנחנו מסודרים" .וכך היה במשך שבעה ימים בהם
הצליחו להדליק כל נר חנוכה מידי יום בקרונם.
בבוקרו של היום השמיני של חנוכה ,הרכבת גלשה לערבות סיביר .מינוס
ארבעים מעלות מתחת לאפס .קור מקפיא .אצבעות הידיים טמונות עמוק עמוק
בכיס .תחנה ראשונה .אלחנן ויוסף דוהרים לכיוון הקטר .הנוהל מוכר וידוע.
הם מניחים את הכוס מתחת למנוע .הקור הפך את השמן קרוש וצמיגי ,וכך
סירבו הטיפות לנשור מטה .זה חזר על עצמו גם בתחנה השניה והשלישית.
אין אפילו טיפת שמן אחת לרפואה בכוס.
הם שכבו לישון עטופים במעיליהם ,לא עצובים ,אבל מאוכזבים .הנר השמיני
היה בהישג יד ,כמו קודמיו .אך מה רוצה השם? אלחנן ויוסף הצטנפו בפינת
הקרון" .בוא יוסף ,ונדליק את נר 'זאת חנוכה'" ,ביקש אלחנן" .אתה צוחק?",
תמה יוסף.
"חלילה .בוא ונדליק עכשיו מיד את התחליף לנר ...מה הפירוש? – מאי
חנוכה? דתנו רבנן .בוא ונלמד עד אור הבוקר הלכות חנוכה ,אמרו
ועשו .חבריהם רדומים ,אך השניים מפלפלים ,העיניים נעצמות,
הם נלחמים בשינה כאריות ,עד יאיר השחר ,שכן נר חנוכה,
בדיעבד זמנו כל הלילה.
לפתע על רקע קרני הירח הם הבחינו בגוי רוסי ענק ,כנראה
איכר ,לראשו כובע צמר .מבטו נתקע בעיניהם המופתעות.
"תגידו לי ,אתם ערים ומדברים .אתם לא זקוקים אולי לנר?"
אלחנן ויוסף הנהנו .הגוי הכניס ידו לכיס ושלף מתוכו נר שעווה
עבה בגובה עשרה סנטימטר לפחות" .קחו" .הנר עף באוויר ונחת
בידיהם .הם הביטו בשעון ,נותרו עוד  35דקות  ...הנר הונח בהתרגשות
על הדרגש .הם העירו את חבריהם ויוסף הדליק את הנר בברכה והחל לשיר
'על הניסים ועל הנפלאות ...בימים ההם בזמן הזה' .מיד אחרי כן חיפשו את
הגוי על מנת להודות לו ולא מצאוהו.
לימים הפך יוסף לראש ישיבה בארצות הברית ,וסיפור זה נהג לספר לתלמידיו
הרבים" .נו ,אתם בודאי חושבים שהאיכר הרוסי היה אליהו הנביא ...לא מיניה
ולא מקצתיה .עשרות שנים שאני לומד ומרביץ תורה ,ולא זכינו לגילוי אליהו.
פשוט מאד .רצינו בכל מאודנו לעשות רצון בוראנו ,והוא דואג לכך ,ומגיע
– גוי או גמל או ציפור ,או כל דבר אחר – כדי שהרצון הטוב יתממש .ואפילו
יש מאין .לאן נעלם הגוי? אינני יודע ,אבל לעתיד לבוא תשאלו את אליהו"...
אלה היו רגעים שהרגשנו דבקות בה' ,שרים את השיר "הטוב כי לא כלו
רחמיך" ,ומאמינים שה' עושה רק טוב עימנו !!!
אחרי ששמענו פעמיים את השיר ,אנו מיד מתקפלים וטסים למיון נשים!
למרבה הפלא ,הבדיקות הראו שהכל תקין ,ואנו הבנו שיש לנו קלף ביד...
אמונה ושמחה בה' יתברך.
מגיעים בשעה הטובה לרגע הלידה! בגלל ההריון בסיכון ,נכנסו לחדר
הלידה – עם מילדת ורופאה צמודה! בעוד אני חצי בעננים פתאום אני רואה
שהרופאה מזעיקה בטלפון תכינו חדר ניתוח ,ופתאום החדר הקטן מתמלא
ב 8אנשי רפואה ,ואני שואל מה קורה כאן ??....עונים לי – הדופק לא סדיר,
והלידה לא מתקדמת ,מצוקה לעובר! אנו כרגע מכינים אותה לניתוח..
מרדימים אותה ,בנתיים לך להתלבש בחדר הזה.
פתאום מגיע רגע משבר בתוכי שאומר ...איך יכול להיות טוב כאן איך??? ואז
אני צועק לעצמי  ...תפסיק כבר להשתמש בשכל! תזרוק אותו ..פשוט תזרוק!
אין כאן שכל! ושוב אני הולך וחוזר ומלמל שירה ,ואז יוצאת אלי הרופאה.
'מגיע לך מזל טוב!' אמרה' ,מה? הצלחתם להרדים אותה?' אני שואל ,והיא
מסבירה לי שהרדימו אותה ובאו כבר עם לנתח ,ופתאום הראש של התינוק
יוצא .היא מחייכת ואומרת' ,זה נקרא לידה רגילה בחדר ניתוח! אני רץ לבפנים
ורואה את הבן היפה שלי! אתם מבינים?? קבלנו תינוק ועוד בן בריא ושלם
(ורצינו בן לאחר הבנות) וכל זה רק בזכות שירה וריקודים על העניין הזה!

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :
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הגאון רבי חיים עוזר גרודזינסקי זצ"ל
בעל ה"אחיעזר" זצ"ל
רבי חיים זצ"ל נקלע שנה אחת בימי
חנוכה לעיר קרקא ,בהיותו שם נקרע
לו מעילו העליון והלך אל בית החייט
כדי שיתקן לו את הקרע ,אך בכניסתו
אל ביתו התנצל לפניו החייט שהוא
עומד כעת להדליק נרות חנוכה ,ולא
יוכל לעסוק במלאכה ולתקן את הבגד,
החליט הגאון רבי חיים עוזר לחכות
בביתו של החייט עד אשר יסיים את הדלקת המנורה.
לימים סיפר שהיה מפליא מה שראו עיניו באותה שעה ,איך שחייט פשוט ביותר,
פשט את בגדי החול והמלאכה ותחתם לבש את מלבושי השבת ,והדליק את
הנרות בחביבות ובהתלהבות ,ושהה אצל הנרות במשך כחצי שעה ,שהוא שר
בהשתפכות הנפש ובתמימות זמירות שירות ותשבחות למלך קל חי וקיים .רק
אז לבש בחזרה את בגדי החול ,ותיקן לו את בגדו ,וכשסיים הגאון רבי חיים עוזר
לספר עובדה זו היה אומר" :באותה שעה הבנתי מדוע זכו בני קרקא [שהייתה
עיר ואם בישראל בכל הדורות] שיצאו מהם גדולי תורה ויראה( "..באר החיים)
הרב בעל הדברי חיים מצאנז זצ"ל
ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע היה מפזר הון רב לצדקה ,כדי להשיג את סכומי

 .1תורן
 .2הנוכח
 .3הנוכחי
 .4שפך מן

מילים
שהתבלבלו

חנוכה

 .1תורה בארמית
 .2סוג של חמץ

 .5טנק דך
 .6בי הבל

 .4מצוה להכניס אותו

 .7זמן תיש

 .5ממיני הקטניות

 .8מיהו תת

 .6שם עץ
 .7מייצר בד
 .8קישוט כללי להצגה

 .10יפת צלף

 .9בית של בעל חיים

 .11סיני על מה

 .10מכשיר שעושה רוח

 .12אנו שמחים

 .11פנסי רחוב

 .13בת השקדים

 .12מקללך

 .14מאה שערים

רבי משה אליקים בריעה מקוזניץ זצ"ל
נוהג היה הרב הקדוש רבי משה אליקים בריעה מקוזניץ זיע"א שהיה מדליק את
נרות החנוכה רק בשמן זית של ארץ ישראל .בימיו היו במדינת פולין שני אחים
יורשי העצר ,שאחד היה רשע ועריץ בטבעו ,ואילו אחיו היה טוב לב בטבעו.
לעת קבלת המלכות ,היה העולם רוצה שהאח שהוא איש טוב ,יטול את כתר
המלוכה ,אך הוא לא רצה ללכת נגד אחיו בזה ,וחששו שהעריץ יהיה המלך.
שלח רבי מאיר מאפטא זי"ע בעל ה'אור לשמים' ,אל הרב הקדוש רבי משה
אליקים באיעה ,שיש לפעול שהבן הטוב יירש ויעלה על כס המלוכה .השליח
הגיע לקוזניץ באותה שעה שהרב מקוזניץ שפך את השמן לתוך החנוכיה,
ומסר את שליחותו ,השיב הרב מקוזניץ ואמר ,קבלה בידי ,שלהושיב גוי על
כס מלוכה שאינו רוצה בה ,לא תצלח ,על כן אין נכון להתפלל על זה ,אך אני
אומר "משמני הארץ" מהשמנים שמדליקים עתה בחנוכה בזכות מצוה זו" ,יהיה
מושבך" תשובש דעתו של הרשע הרוצה למלוך ,ואז ממילא ימלוך האח השני
הטוב ...וכן היה ,שנשתגע הרשע ,והשני מלך תחתיו.

פתרו את החידות,
התשובות מכילות את המילה “אור”

 .3מתחבא

 .9נסי הגוף

הכסף היה לווה כסף מאנשים ,ובתור משכון היה נותן את מנורת החנוכה שלו
שיהיה ממושכן אצלם במשך כל השנה ,לפני חנוכה היה משלם החוב ופודה
את המנורה.
ארע בשנה אחת ,כשהגיעו כבר ימי החנוכה ועדיין לא היה לו כסף בכדי לפדות
את המנורה ,וגם ללוות כסף מאנשים לא היה באפשרותו ,כיון שכבר היה חייב
לכולם .ביקש מנכדיו שהם ילוו כסף כדי לפדות את המנורה ,ולא רצו ,שהרי
מהיכן יהיה להם כסף לפרוע ,בהגיע זמן הפירעון..
רגז עליהם ואמר להם שאין הוא רוצה עוד בפדיית המנורה ,והשי"ת כבר יזמין
לו מנורה בחנוכה .ליל הראשון של חנוכה הגיע ,ה'דברי חיים' עוסק בהתלהבות
בהכנות להדלקה ,וכדרכו בקודש בהכנה למצווה נתאחר הזמן ועדיין לא נכנס
להדלקה ,באותה שעה הגיעה הרכבת שנסעה דרך העיר צאנז ,וירדה שם
הגבירה המפורסמת תמר'ל מוורשא ושאלה אם הרב מצאנז זיע"א הדליק כבר
נר חנוכה ,וכשנאמר לה שטרם הדליק ,הלכה אליו כשבידה מנורה חדשה לתת
לו במתנה ,ואכן בה הדליק הרב מצאנז זיע"א את נרות החנוכה...

תשובות לחידה משבוע שעבר:
רץ יצא לשליחות עם סוס
כשהספיק הרץ לעבור  37ק”מ גילו במשרד ששכחו להעביר
לו חבילה נוספת ,ורץ נוסף רדף אחריו לאורך  140ק”מ ,ואז
התיאש וחזר .כשהחליט לחזור היה הרץ הראשון במרחק
של  23ק”מ לפניו.
אילו היה ממשיך במרדף ולא מפסיקו ,באיזה מרחק
מההתחלה היה משיג הרץ הראשון?
תשובה:
מובן מהחידה שב 140-ק”מ הצטמצם הפער בין השנים
ב 14-ק”מ.
כלומר על כל  10ק”מ הפער ביניהם מצטמצם ב-ק”מ .1
אם כן 23 ,ק”מ נוספים להשיג היו לוקחים  230ק”מ להמשיך
במרדף ,ויחד עם ה 140-שעבר יוצא  370ק”מ סה”כ כדי
להשיגו.
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תלמוד תורה
במעמד רב רושם ולפי ההנחיות התקיים
חידון חנוכה לילדי תלמוד תורה כאייל
תערוג  -הר חומה אשר עמלו בעמל
רב ויידע את כל הלכות חנוכה בצורה
מקיפה .כשהזוכה במקום הראשון זכה
בקורקינט חשמלי .במעמד הוקרן מצגת
הבנייה של התת ושאר פעילויות השנה.
אנו מברכים את התלמידים עלו והצליחו
להגדיל תורה ולהאדירה!!

שמי ישי כהן מכיתה ו'
אני מאד שמחתי לדעת כי אני הזוכה השני בחידון חנוכה  .כולי
אושר ושמחה ,יש לציין כי השנה החידון היה יוצא דופן היה מושקע
מאד ,גאה לספר שאני לומד בת"ת כאייל תערוג.
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זמני תפילות ושיעורים
ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

תפילות ושיעורים בשבת קודש

תפילות לימות החול

		
מנחה ערב שבת

( 16:10כ 30-דק' לפני השקיעה)

		
שחרית הנץ החמה

( 05:25כ 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

( 16:45בשקיעה)

ערבית של מוצ"ש

( 17:13עם צאת השבת)

אבות ובנים

( 17:35לאחר ערבית של מוצ"ש)

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

יום ראשון

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

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

יום שני

( 05:45כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
16:20
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

 20:45ביה"כ "ספרא" ,רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים
 18:15חדש! ביה"כ "איילת השחר" ,רחוב מצפה ,גבעת זאב
 17:30ביה"כ "מוסיוף" ,רח’ יואל ירושלים
 21:30לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות" ,רח’ קצנלבוגן  81ירושלים

 18:00ביה"כ "בורכוב" ,רח’ פישל ירושלים
יום שלישי
 21:30חדש! ביה"כ המרכזי ,רחוב הקטלב הר גילה
יום רביעי

 18:00חדש! – ביה"כ "אבני החושן" ,רחוב אבני החושן ,מעלה אדומים

יום חמישי  22:00חדש! – ביה"כ "קול יעקב" ,רחוב הנביאים  ,22מודיעין

חדרי
אירוח

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

