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מוצרי חלב -רגישות ללקטוז 
בריאות ותזונה

צדיק באמונתו יחיה

כאשר נחרב בית המקדש מתו אלפים, לא 45. והנביא לקח 
גיטרה והתחיל לנגן "מזמור לאסף באו גויים בנחלתך..." )תהילים 
עט. א(  אמרו לו מה אתה מנגן תראה כמה אלפים מתו? אמר 
"מזמור לאסף" שכילה חמתו בעצים ובאבנים ולא בעמ"י. לימדו 
אותנו רבותינו גם כאשר יש דין צריך לראות את הטוב והחסד 
שבדין, צריך לראות את הרחמנות של ה' בתוך הדין, צריך גם 

על זה לעשות ניגונים. 
ר' אהרון לייב שטיינמן זצק"ל כתב בספרו 'אילת השחר' כשבאו 
רבותינו ואמרו 613 מצוות נמסרו למשה בסיני, הגמרא אומרת 
בא דוד המלך והעמידם על 11 ובא ישעיהו והעמידם על 6 בא 
מיכה והעמידם על 3 בא חבקוק והעמידם על אחת שנא' "צדיק 
באמונתו יחיה" )חבקוק ב .ד(.  אומר הרב שטיינמן 'ואם אחרי 
שהורידו כל כך הרבה נאמר "וצדיק באמונתו יחיה" על כורחך 
הכוונה שיתר המצוות לא יכולות להתקיים כפי שקיימו הצדיקים 
הקודמים. אבל "אמונתו יחיה"  כלומר בעניין האמונה זה נשאר 
כמו הצדיקים הקודמים, וזה צריך להיות הבסיס של הקיום בלי 
שום הקלות, ממשיך הרב שטיינמן אתה לא יכול להניח תפילין 
כמו הבן איש חי, כשהבן איש חי היה מניח תפילין הוא היה 
חושב רק על התפילין ולא מסיח דעתו מהם, אי אפשר להגיע 
לרמה הזו, זה ירידת הדורות. אין לך סיכוי לשמור את השבת 
כמו ר' נחמן מברסלב, אבל להיות מאמין כמו רשב"י אתה יכול 
"אמונתו יחיה" לא ישתנה כלום, לכן אומר חבקוק דע לך זה 

נשאר כמו שקיבלנו מהר סיני. בזה אין ירידת הדורות.
אומר ר' צדוק הכהן מלובלין "מה שאיש ישראל מרגיש בנפשו 
לקבוע אמונת השגחתו הגם שהוא נעלם ונסתר ממנו זה נקרא 
בחינת שכינה" אדם רוצה שתשרה שכינה במעשה ידיו, מה זה 
שכינה? ברגע שאדם מחליט שהכל זה השגחת ה', גם כאשר 
עומד רכב באמצע הכביש, פורק סחורה ואתה תפסיד את 
הרמזור ואת המחלף המהיר ותכנס לפקק של איילון ואתה 
כועס 'מאיפה בא לי הטנדר הזה? הוא שורף לי שעה עכשיו', 
כשתראה שה' יתברך רוצה שאני יהיה פה, ואתה שמח שאתה 

עומד שם, אתה אפילו לא אומר 'בגללו הפסדתי את הפגישה', 
אומר ר' צדוק הכהן "מה שאיש ישראל מרגיש בנפשו לקבוע 
אמונת השגחתו שהוא בהעלם ובהסתר מאתנו" , "זה בחינת 
שכינה וזה עניין יחוד קודשה בריך הוא שכינתה" בזה אתה 
מייחד את הקב"ה והשכינה, וכך בקבלה כשמייחדים את הקב"ה 
עם השכינה נהיה זיווג ונולד שפע, בריאות, הצלחה, טובות, רק 
בזכות שאתה ישבת באוטו ואמרת זה ה' עשה לטובתי! כל מה 
שאנחנו אומרים לפני קיום מצוות "לשם יחוד קודשה בריך הוא 
ושכינתה" זה כדי לייחד את הקב"ה עם השכינה ע"י קיום מצוות.
אומר רבנו החתם סופר "כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני 
אליכם" כלל גדול לימדנו הקב"ה פירוש אני נמצא ומשגיח 
ושומר בפוטרות על אדם אשר אהיה במחשבתו תמיד כדכתיב 
"בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך" )משלי ג .ו( פירוש בכל 
דרכיך תדע שזה הוא, ואז הוא יישר לך את האורחות וזה פירוש 
הפסוק "אני לדודי ודודי לי" )שיר השירים ו. ג( אם אני יודע 

שהכל זה דודי אז דודי לי אני אתקן לך את הבעיה אומר ה'.
אומר הרב שלום אלישיב הסבא של הרב יוסף אלישיב זצק"ל 
"כי השכינה הקדושה היא האמונה שבישראל" כשאתה מאמין 
שזה מאת ה' מגיעה אליך השכינה. "שאנו מאמינים שהכל 
השגחתו והנהגתו וה' מלך לעולם ועד ועל כל הרעות והצורות 
אנו אומרים "הצור תמים פעלו" מה שה' עשה זה שלמות! 
"אל אמונה ואין עוול" )דברים לב. ד( ה' לא עושה עוול לאף 
אחד "וכאשר יתעלו כל הניצוצות קדושה אז ישכילו לדעת איך 
ההנהגה היתה טובה שאין למעלה ממנה" יום יבוא וה' יראה 
לנו שהכל זה טובה ולא יכול להיות טובה יותר מזה. "ובזה תלוי 
כל האמונה שכל מה שנעשה הכל באור שכינתו יתברך והכל 
טוב שאין למעלה ממנו... כי דבר זה היה כלל בבריאה שיהיה 
כנסיה שלמה בבני אדם דבוקים בה' אפילו בהיותם משוקעים 
במקום שמשוקעים" ה' קבע שתהיה אומה בעולם שתדע אותי. 
כל יהודי יודע שכל מה שעובר עליו זה מה' יתברך. "ועיקר 
קילוסו יתברך וכבוד שמים מתרבה שמקומות יותר שפלים ויותר 
תחתונים יכירו מלכותו ועל זה הייתה תכלית הבריאה" האמונה 
נטועה בנו ולא צריך לעבוד עליה אפילו, רק צריך לקלף את 

הקליפות שמפריעות לה. 

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת במדבר גליון 459, ג' סיון תשפ"א
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ליצירת קשר: 1599-50-20-51
harav.eyal@gmail.com :לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל

www.ayal-taarog.co.il

עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה 
בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א

חסדי שמואל
ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א, באמונה ובטחון. לצפיה בשיעור המלא - אתר “כאייל תערוג“

התורה היא חמצן
בראי הפרשה
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ר' יוסף חיים זוננפלד זצ"ל
גדולי ישראל
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וראו כל עמי הארץ...ויראו 
ממך /סיפור לשבת

זמני שבת לפי לוח אוה"ח *שעון קיץ

כניסה      יציאה       ר“ת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה

20:59       20:05       19:13

20:56       20:03       19:11

20:59       20:06       19:14

20:56      20:03       19:11

והיה מספר )הושע ב'(

ביום שלישי הקרוב ז' סיון 18/05 ידרוש מורנו הרב ב:
 יבנה - 19:00 | בית מדרש "אבן ספיר" משעול הגויאבה

חולון  – 20:30 | בית כנסת "שערי תורה ותפילה" רחוב האחים 4
תל אביב - 21:30 | בית משפחת תורג'מן רחוב משה קול 9

לשמיעת שיעורי הרה״ג אייל עמרמי שליט”א בשידור חי וכן בשידור חוזר התקשרו למס’: 08-6170437 

           כניסה       יציאה       ר“ת
י-ם      19:15       20:06       21:01
ת”א     19:13      20:04       20:58
חיפה    19:15     20:07       21:01
ב”ש     19:13      20:04       20:58

שבועות
זמני חג ה
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

ארור מכה רעו בסתר – שיהיה פיו וליבו שווים

רבנו יונה הקדוש בשערי תשובה אומר שלאדם הבז לרעהו יש בעיה קשה בחייו, בז 
לרעהו הוא חסר לב, כל חובת הלבבות שלו נעלמת. "כי יבוז להם בלבו".

האדם הזה מעולם לא יהיה לו לב, "בז לרעהו חסר לב". למה אתה מבזה אותו בלב? 
זה הלא תעשה שבחובת לבבות, כמו שיש לא תעשה, לטלטל מוקצה בשבת, לא 
לאכל חלב, לא לאכל דם, לא לדבר לשון הרע ורכילות, זה לא תעשה באיברים. אז 
יש לא תעשה בלבבות שזה חמור פי כמה מלא תעשה באיברים, לבזות בני אדם 
בליבו, הוא לא אומר להם כלום. מחבק אותו, מראה שהוא אוהב אותו, לא פוגע 

באף בן אדם, רק בתוך הלב.
זה נותן לנו אינדיקציה להבין כמה הבן אדם הזה מרמה בעבודת ה' שלו, כמה הפה 

שלו הפוך מהלב שלו.
יש אדם שכועס על מישהו אחר בלב, אומר הרמב"ם האדם הזה מסובך בחיים, 
מישהו עשה לו רע אבל הוא זה שמסובך, מה יעשה אדם כזה? אומר הרמב"ם 
יספר האדם בשבחיו וירבה בטובתו. יאמר האדם לעצמו בכל לילה, גם אם הוא 
לא מאמין לזה, יאמר כמה אותו אדם הוא טוב, כמה הוא חכם, יחפש משהו אצלו 
שהוא שבח ויספר עליו, ידבר רק בשבחו של האדם, יקנה לו מתנה, יעשה משהו 
למענו עד שיראה כי כל המחשבות הלא טובות עליו סרות מליבו, כי אחרי הפעולות 

נמשכים הלבבות.
פורים הגיע כלנו שולחים מנות לאוהבים שלנו, למה לא נשלח לבן אדם שלא 
מסתדרים אתו? "הרבו מנות לאין נכון לו", למי שאתה לא מסתדר איתו, לא טוב 

לך איתו – תשלח דווקא לו.
האדם הזה לא עשה לך כל רע, מי שעשה לך את הרע זה מלכות שמים. אם האדם 
מיחס רע לגורמים אחרים, הוא עובד עבודה זרה בלב. אמנם בטעות, אך זו עבודה זרה.
החשיבה לא צריכה להיות כזאת, אין כזו מציאות 'אדם הזה עשה לי'. ברגע שאדם 

אומר את זה הוא מפנה את הרע שנעשה לו לגורם אחר, זה עבודה זרה.
לכן ניתן לראות אנשים שעובדים את הקדוש ברוך הוא, אדם שנקרא תלמיד חכם 
ועובד את ה' בכל מצוות האיברים, אבל לבר מצוה של אח שלו הוא לא הולך. לכן 
אומר הרב שאנו מסובכים, אין לנו את חובת הלבבות, את העיקר אנחנו מפסידים.
זה לא העיקר לקנות תפלין מהודרות או ציצית מהודרת, זה קל מאד, העיקר זה 

הלב, רחמנא לבא בעי. הקדוש ברוך הוא מחפש את הלב.
אומר רבנו יונה מי שלועג לבני אדם כי יבוז להם בליבו או לקצר השגתם במעלות. 
אדם מלגלג על אחרים, הוא חושב על אדם אחר שהוא עצלן, אין לו שכל, הוא לא 
מטפל בעצמו, הוא בז להם בליבו. או בהצלחות הזמן בכבוד ובשררה. מסתכל על 
אחרים וחושב בלב תראה איך אני הצלחתי, התחלנו את אותה עבודה תראה לאן 

הוא הגיע ולאן אני הגעתי, תראה איזה עסק יש לי ותראה מה לו יש.
'והבאתו למידה הזו רב השלווה והתענוג'. אומר רבנו יונה למה באה לו המחלה 
הזו, מפני שיותר מדי טוב לו בחיים. אם אדם מרשה לעצמו להסתכל על מישהו 
אחר בליבו לומר זה רמאי, זה נוכל, זה גנב, אז יש לו יותר מדי טוב בחיים. אם 
אדם יודע שבאמת האדם הזה רמאי, יש לו ידיעה ברורה שצריך להיזהר ממנו, אז 
מילא, אבל סתם אם הפרצוף שלו לא מצא חן בעיניך, אז הוא לא משורש הנשמה 

שלך, האם זה סיבה לפסל אותו?
כמובן שאם מדובר על אדם שבאמת צריך 
להיזהר ולהתרחק ממנו, אדם כזה רצוי גם 
להזהיר את הסובבים שלא להתקרב אליו. 
אבל לא סתם לחשוב על אדם דברים שלא בגו

"חובת  שליט"א  הרב  מורנו  של  ספרו  מתוך 
הלבבות" ניתן להשיג את כל ספרי הרב  שליט"א 
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גבול שמתם? בל יעבורון!
שירה מספרת, שאצלם בבית יש מושג שנקרא: "חמישה ל – 12:00." 
הילדים אומרים את המושג בגיחוך. ומדוע? מסבירה שירה: "בעלי הודיע 
לילדים שאצלנו עד חמישה ל - 12:00 בלילה, כולם צריכים להיות בבית, 
ואז הדלת נסגרת." אלא מה שבחיים זה לא קרה, כי אבא בשעה הזו כבר 

יישן שנת ישרים. גבול שמתם, תבדקו שזה בשליטה – שבל יעבורון!
הצבת גבולות מדובר בלי סוף, בכל ספר, בכל הנחיית הורים. ובכל זאת 
הרגשתי שראוי לפני חג מתן תורה להתייחס לנושא של הצבת גבולות. 

במעמד הר סיני מצווה הקב"ה את משה רבינו "ְוִהְגַּבְלּתָ֤ ֶאת־ָהָע֙ם ָסבִ֣יב 
ת". והגבלת – שים  ְמ֥רּו ָלכֶ֛ם ֲע֥לֹות ָּבהָ֖ר... ָּכל־ַהֹּנגֵַ֥ע ָּבהָ֖ר ֥מֹות יּומָֽ ֵלאמֹ֔ר ִהּׁשָֽ
גבול. גבול הוא צורך קיומי, לא רק בעניין התורה והמצוות. אלא בשביל 

התנהלות נורמטיבית של בית בו חיים הורים וילדים.
גבול הוא מלשון גב. ילד שמרגיש שהוריו יציבים, והבית מתנהל עם קווים 
ברורים, הוא מרגיש שההורים הם משענת חזקה, גב יציב. והם יגנו עליו 
כשיזדקק לעזרתם והגנתם. וכמו גבול מוצב פיזית או משורטט במפה 
הם מוחשיים, כך האסור והמותר צריכים להיות ברורים וידועים. וכאשר 
ילדכם חוצה את הגבול, חייבת לבוא תגובה ברורה, כדי שיהיה לו ברור: 
ליד הגבול יש שדה מוקשים. ואת הגבול אין חוצים! שמו לב הורים, על 

פי אמנת ז'נבה כל שדה מוקשים חייב להיות מסומן בשלטים בולטים.
הורים ברורים עם קו חינוכי מוגדר יסתייעו בגבולות ובגדרות. גבול זו 
המחיצה המבדילה בין האסור למותר, וגדר שומרת על הבית לבל יפלשו 

אליו מזיקים.
עולם ללא גבולות הוא עולם של תוהו ובוהו. בעולם ללא גבולות חשים 
הילדים בלבול ופחד. לא ברור להם מה מצפים מהם ובמה שגו. עולם 

ללא גדרות וסייגים הוא עולם פרוץ מרובה סכנות.
גבול חייב להיות ברור, עם גמישות לא מבלבלת. למשל הוא אמור להשתנות 
עם גיל הילד. שעת שינה של מתבגר וודאי לא זהה לשעת שינה של ילד 
בגיל עשר. שעת שינה קבועה זהו גבול נחוץ. ומותר להתגמש כשיש 
אירוע משפחתי, או חוויה לילית אחרת שטבעי שהילד הצעיר ישתתף בו. 
בגבולות רוחניים, ובדברים הלכתיים, הקו חייב להישאר קבוע במסמרות. 

שם אין פשרות. 
הייתה לי תלמידה שהגיעה לבית הספר לעיתים נדירות, וגם כשהגיעה 
הסתובבה במזכירות. הוחלט למנוע ממנה לסייע באחת הפעילויות. האם 
זעמה. זימנתי אותן לפגישה. כשראיתי עד כמה תגובות האם רופסות 
ומתחננות לבת שתתפקד בשעורים, ותגיע לבית הספר, הבנתי מדוע 

התלמידה העדינה הזו עושה מה בא לה, בלי גבולות בכלל.
כל ילד בריא בנפשו, בכל גיל, מנסה לבדוק גבולות. אל תיבהלו, זה נורמלי 
וטבעי. אם הוא מידי צייתן זה מעורר דאגה. ילד מסוגל "לנענע" את הגבול 
רק כדי לוודא שאי אפשר לעבור אותו. עזרו לו להימנע לעבור את הגבול. 
הדרך למניעת פריצת גבולות מצד הילד היא יצירת קשר טוב עמו. להבין 
אותו, לאתר את חולשותיו ולהבין את ההתמודדות שלו עם חולשות אלו. 

להזדהות עם קשייו ובעיקר לעזור לו לצאת ממצבים שליליים.
אחת התופעות המדהימות הורים רבים לילדים בגיל ההתבגרות מתרחשת 
כאשר הם נוכחים לדעת שילדיהם מקבלים בברכה גבולות נוקשים, על 

אף שבתחילה נדמה כי הם נאבקים בהם.
כדאי לזכור שהצבת גבולות חשובה לילד. ילד מעוניין בעולם ברור. הוא 
חפץ לחוש שאמו  יודעת מה טוב בעבורו. וכמו שנכתב בשבוע שעבר 
כאשר הילד חוצה גבולות לעיתים יש צורך בענישה מבוקרת ושקולה. 

גם ליד הגבול זורעים מוקשים. 

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

המדור פתוח לתגובות, שיתופים, ועצות בנושא בית ספר והורות:
zkl55848@gmail.com 
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מוצרי חלב - רגישות ללקטוז

בחג השבועות נהגו לאכול מאכלי חלב, אך ישנם שאינם יכולים 
לצרוך חלב, או שמוכרחים לצרוך חלב בצורה מבוקרת בגלל 

רגישות ללקטוז.
רגישות ללקטוז היא תסמונת קלינית המאופיינת בחוסר 

היכולת לעכל לקטוז בצורה מיטבית.
הלקטוז - סוכר החלב, נחשב למקור אנרגיה המסייע לגוף 

לספוג מינרלים שונים כמו סידן, ברזל ומגנזיום. מקורו של 
הלקטוז בחלב יונקים, ואנו צורכים אותו בעזרת חלב ומוצריו 

כמו יוגורט, גבינות רכות, גבינות קשות, שמנת, גלידה, עוגיות, 
עוגות ואף שוקולד.

כ-15%־18% מהציבור סובל מתופעת הרגישות ללקטוז, והיא ניתנת לאבחון 
על ידי בדיקת נשימה למימן. במקרים רבים, המקור לרגישות הוא תורשתי. 
הסימפטומים של אי-סבילות ללקטוז מופיעים לאחר צריכה של מוצרי חלב 

ופוסקים במידה שאינם נצרכים.
לפניכם מספר טיפים שיעזרו לרגישים מביניכם לצרוך מוצרי חלב בחג 

השבועות ובתפריט היומי, מבלי לסבול מתופעות הלוואי:

1 .אבחון נכון: כאבי בטן, נפיחות ועוד הם תסמינים של אי-סבילות ללקטוז, 
אך יכולים לאפיין בעיות נוספות במערכת העיכול

2. מינון מתאים: המחסור בלקטאז שונה מאדם לאדם, ולכן גם התאמתם 
של מוצרי החלב והכמות הנצרכת שונה מאדם לאדם. בדקו מהו המינון 

נכון עבורכם
3. התחילו בקטן: על מנת לבחון את רמת הסבילות ללקטוז התחילו לצרוך 

כמויות קטנות של חלב ומוצריו, ואחר כך הגדילו את הכמות.
4. מתוך מוצרי החלב בחרו את אלה שמכילים פחות לקטוז, 
ככל שהגבינה יותר קשה היא מכילה פחות לקטוז. לדוגמא 
גבינת קוטג' מכילה בין 1.5-3 גרם לקטוז ל100 מ"ל. גבינה 
צהובה מכילה פחות מגרם לקטוז ל100 גרם מוצר, ואילו 

חלב 3% מכיל 4.6 גרם לקטוז ל100 מ"ל.
לחילופין ניתן לצרוך מוצרי חלב דלי לקטוז. כגון חלב או 

גבינה דלי לקטוז.
5.לכו על שילוב: נסו לשלב את מוצרי החלב במסגרת ארוחה 
מלאה. אכילת מוצרי חלב יחד עם מזונות נוספים גורמת לשחרור 

איטי של הלקטוז המקל על עיכולו.
6. העדיפו יוגורט: אכלו מוצרי חלב המכילים חיידקים פרוביוטיים פעילים, 
כמו יוגורט פרוביוטי. חיידקי היוגורט מסייעים בפירוק הלקטוז ומקלים 

על עיכולו.
 Lactase 7. היעזרו בתוספי תזונה: לפני אכילת מוצרי חלב היעזרו בטבליות
3500 המכילות לקטאז אנזים המפרק לקטוז, אשר מקלות על תסמינים 

של אי - סבילות ללקטוז.

התורה היא חמצן!

מספרת הגמרא במסכת )יומא לה, ב: ( אמרו עליו 
על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר 

בטרפעיק חציו היה נותן לשומר בית המדרש וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי 
ביתו, פעם אחת לא מצא להשתכר ולא הניחו שומר בית המדרש להיכנס 
עלה ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי אלוקים חיים מפי שמעיה 
ואבטליון. אמרו אותו היום ערב שבת היה ותקופת טבת הייתה וירד עליו שלג 
מן השמים. כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון אבטליון אחי בכל 

יום הבית מאיר והיום אפל, שמא יום המעונן הוא?!
הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה עלו ומצאו עליו רום שלש אמות מטר 
שמונים שלג. פרקוהו והרחיצוהו וסיכוהו והושיבוהו כנגד המדורה אמרו ראוי 

זה לחלל עליו את השבת.
על מעשה זה של הלל יש לשאול מספר שאלות:

א. שואל החפץ-חיים בליקוטי הלכה, איך היה מותר להלל הזקן לתת מחצית 
מהשכר שהרוויח, כדי להיכנס לבית המדרש?! הרי למדנו במסכת כתובות 
נ. – "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש". ואיך היה מותר 
להלל לבזבז מחצית מהסכום שהיה מרוויח ביום?!

ב. הבן-יהוידע שואל שהרי הגמרא במסכת בבא קמא 
)סא, א( מביאה: "אמר דוד המלך כך מקובלני מבית 
דינו של שמואל הרמתי כל המוסר עצמו למות 
על דברי תורה אין אומרים דבר הלכה משמו!" 
ואם ככה, אומר המהרש"א – אדם שסומך על הנס 
במקום סכנה, אין לומר דבר הלכה בשמו, שלא ראוי 
שתבוא גאולה לעולם על ידו. אם ככה, איך היה מותר 

להלל לעלות על הגג, כדי לשמוע דבר הלכה מפי שמעיה ואבטליון, בעוד 
שהוא מסכן את חייו?!

 ג. ספר שיחת אליהו מביא פליאה גדולה, התנהגותו של הלל איננה ברורה 
כלל וכלל. מדוע עלה לגג כדי ללמוד, האם זאת הייתה הלכה כל כך 
חשובה לו לשבת הקרובה?! לשם מה הוא היה צריך לסכן את חייו?
ד. שאלה נוספת שואל הרב רוזנבלום, אומרת הגמרא, שהורידו 
אותו מן הגג, פירקו את השלג מעליו... שמו אותו מול האש... 
חיממו אותו... ורחצו אותו... ואחרי כל זה אמרו – "ראוי זה לחלל 
עליו את השבת!". מדוע דווקא כשראו שזה הלל, אמרו "ראוי זה 
לחלל עליו את השבת"?! ואם יקראו לו 'משה כהן', אז לא כדאי 

לחלל עליו את השבת?!
אם צריך לחלל עליו את השבת, אז על כל אחד ראוי לחלל... אבל משמע מכאן, 

שלא היו צריכים לחלל עליו את השבת...
והביאור לכל השאלות הוא אחד:

התורה עבורנו היא כחמצן!
פירוש הדבר, שאדם הלומד תורה מקבל כל הזמן חמצן לתוך פיו.

אומר הלל הזקן לעצמו: "עבורי לקבל תורה משמעיה ואבטליון זה חמצן!"
נניח שבאים ואומרים לאדם שצריך חמצן – "תשמע, בלון חמצן עולה 150..". 
אבל הוא מרוויח רק 200... האם יעלה על הדעת שהוא יאמר: " אם ככה, אני 

לא קונה - כי כתוב המבזבז אל יבזבז יותר מחומש!"?!
וודאי שלא! כי כתוב "וחי בהם" - כשיש מצוה לדאוג ְל-"וחי בהם" ומנגד יש 
מצוה "אל יבזבז יותר מחומש" בוודאי שגם אם זה יותר מחומש אדם חייב 
לקנות בלון חמצן -  כי הדין של "המבזבז ..." זה כשאדם הולך לחיות... אבל 

אם אדם הולך למות ברור שהוא צריך לשלם כמה שבידו כדי לחיות.
מגיע שבת... ולא נותנים להלל להיכנס לבית המדרש... לא נותנים לו להיכנס 

מ"הצינור הראשי" אז  הוא עולה לארובה - משם הוא מתחבר!
אדם שמוסר עצמו למיתה, לא אומרים הלכה בשמו – אבל אחד שמחפש לא 
למות בוודאי שאומרים... לא בכדי כשראו חז"ל שזהו הלל אמרו: "ראוי זה 
לחלל עליו את השבת!" הם ידעו מהי התורה בשביל הלל הזקן – הם הבינו 

שבשביל הלל – לא לעלות לגג זה סיכון חיים...
לימד אותנו הלל, שהתורה היא כבלון חמצן עבורנו! – כמה צריכים אנו להתחבר 

לתורה...



וראו כל עמי הארץ... ויראו ממך

לקראת חג השבועות נביא כאן שני סיפורים על רבי אברהם אחי הגר"א ועל 
המסירות נפש שלו לקיום התורה והמצוות

הימים ימי מלחמת צרפת עם רוסיה, חיילי נפוליון הצרפתי וחיילי אלכסנדר, 
קיסר רוסיה, מתכתשים זה עם זה, והגאון רבי אברהם אחי הגר"א מוילנא זי"ע 

יושב בבית אחד ועוסק בתורה כאוות נפשו.
בדיוק באותה עת עבר שם גדוד רוסי, וראש הגדוד סר אל אותו בית כדי ללון 
שם. בעל הבית קיבלו בכבוד, והפנה אותו לחדר הסמוך לחדר בו ישב רבי 
אברהם, וכיון שרק מחיצת נסרים דקה הבדילה בין החדרים, הזהיר בעל הבית 
את משרתי השר, לבל יפריעו לאיש שבחדר הסמוך, כי איש אלוקים קדוש 

הוא. אחר שהבטיחו לו כי כך יהיה, נתן להם יי"ש ולחם לבן ונפרדו לשלום.
רבי אברהם הגה בתורה כל הלילה, ובבוקר נעמד לתפילת שחרית. 

באותה עת קם השר ממשכבו, וביקש מאחד משריו שיילך לחדר 
הסמוך ויבקש מהאדם המתאכסן שם שינמיך את קולו, כי לא 
היתה לו מנוחה כל הלילה מדיבוריו ללא הפסקה. המשרת אמר 
לשר את ששמע מבעל הבית כי איש קדוש הוא, ובכל אופן ביקש 

ממנו השר כי יילך ויאמר לו את הדברים בכבוד...
ויהי כאשר נכנס המשרת אל חדרו של רבי אברהם, ומצאו כשהוא 

עטור בטלית ותפילין, נפל עליו אימה ופחד, רעדה אחזה בכל 
גופו, ולא יכול היה לפתוח את פיו ובהתאמצות גדולה סיבב את פניו 

לאחור ויצא מהחדר.
כאשר סיפר זאת לאדונו השר, זלזל ואמר: "איש פתי ושוטה אתה...! אמרו לך 
שהוא איש קדוש, לכן אתה מדמה פחד ומורא...". מיד קרא למשרת אחר וציוה 
אותו שיאזור אומץ ולא ייבהל מהאיש ההוא, כי ככל האדם הוא, "אל תשעה 
לדמיונות חברך, לך ובקש מהאיש שינמיך את קולו עד שנעזוב את המקום...".

אך כפי שקרה לראשון, קרה לשני, רק ראה את רבי אברהם מעוטר בטלית ותפילין, 
נתקף בפחד נורא, ובקושי רב הצליח להזיז את אבריו ולשוב אל חדר השר.

הישנות המקרה לא השפיעה על השר, להיפך, הוא התרגז על משרתיו ואמר 
להם: "טפשים ופתיים אתם, עד כמה גדול כח הדמיון להטיל אימה בלא כל 

סיבה...? אגש אני אל האיש ההוא...
וכפי שאתם מתארים לעצמכם, מה שקרה למשרתים קרה לאדונם, מיד כאשר 
פתח השר את הדלת וראה את פני רבי אברהם עטורים בתפילין, נפל עליו פחד 

איום וגם הוא החל רועד בכל גופו, וינוס החוצה כל עוד נפשו בו...
בחיל וברעדה נגש השר אל בעל הבית, וסיפר לו את כל אשר ארע לו ולמשרתיו, 
כאשר ראו את פני איש האלוקים, כהגדרתו, וביקש ממנו כי ישאל אותו מדוע 

הוא עשה להם ככה?
 "לא עשיתי להם כלום" – אמר לו רבי אברהם – "אלא כאשר הם באו אלי, הייתי 
עטור בתפילין, והלא ידוע שכאשר הם מונחים על ראש זך וטהור, אימה נופלת 
על עמי הארץ, כדכתיב 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך'".

***
למה אשת רבי אברהם לא רצתה לעבור לוילנא?

'קידן', עיר קטנה ליד 'וילנא', בה התגוררו רבי אברהם אחי הגר"א ואשתו 
הרבנית. יותר מעשרה ילדים היו להם, וכאשר הם נישאו הם עברו לגור בוילנא, 
העיר הגדולה אשר היתה מטרופולין של מלך. תלמידי חכמים, רבנים ודיינים 

גרו בה, ועולם התורה פרח ושגשג בה.
לעומתה 'קידן' היתה עיירה קטנה ממנה לאין ערוך, הן בכמות והן באיכות.

לעת זקנותם של רבי אברהם ורעייתו, היו ילדיהם מגיעים אליהם מוילנא כל 
אחד בתורו, כדי לתמכם ולסעדם, טרחה גדולה היתה זו עבורם, אך הם עשו 
זאת בשמחה ובאהבה, הרי כיבוד אב ואם מצוה רבה היא. מידי פעם היו הילדים 
מציעים להוריהם שיעברו לגור לידם בוילנא, "יש לכם בוילנא משפחה גדולה, 
נכדים ונינים לרוב, מה לכם לחפש בקידן? בואו וגורו ליד הנחת שלכם!", היו 

מפצירים בהם הילדים.
אך רבי אברהם ובעיקר אשתו הרבנית, התעקשו להמשיך ולהתגורר בקידן, 
ולמרות כל הפצרותיהם של הילדים, ועם כל הקושי שלהם לבוא לכבדם בקידן, 

המשיכו ההורים להתעקש ולא לעבור לגור בוילנא.
שבת אחת הוזמנו ההורים – רבי אברהם ורעייתו לוילנא, לשמחת בר מצוה של 
אחד הנכדים. ילדיהם ביקשו מהרב של וילנא, שינסה לשכנע את אמם לבוא 
לגור בקביעות בוילנא, ובכך יוקל עליהם ועל הוריהם. קרא הרב לרעיית רבי 
אברהם וניסה להפציר בה לעשות כבקשת ילדיה, ענתה לו הרבנית: "יהיה 
מה שיהיה, אני לא אעבור לוילנא, אך משום כבודו של הרב אספר לו 

מדוע רוצה אני בכל מאודי להמשיך ולהתגורר בקידן".
וכה ספרה לו הרבנית: "יום אחד ערב סוכות היה, בעלי חוזר מבית 
הכנסת כשארשת של עצבות על פניו, שאלתי אותו לפשר הדבר, 
והוא סיפר לי כי סוחר האתרוגים היה בבית הכנסת והציע לבני 
הקהילה אתרוג יפה ומהודר, אך המחיר אותו ביקש עבור האתרוג 
היה גבוה מידי מכדי שנוכל כל בני הקהילה לרכשו בשותפות, גם 
הסכומים הרבים שכל אחד הסכים לתת עבור האתרוג, לא הגיעו 
למחיר אותו דרש הסוחר, והוא כנראה ימכור את האתרוג לקהילה 
אחרת, 'ועל כך אני מצטער, שבחג סוכות הקרב ובא לא יהיה לנו אתרוג, 

ולא נוכל לקיים את מצות החג'.
"בראותי את צערו של בעלי" – המשיכה הרבנית בספורה – הצעתי לו שכיון 
שאנחנו כבר מבוגרים, וילדינו כבר אינם גרים אתנו, הרי איננו צריכים בית כה 
גדול, הבה נמכור את הבית ונקנה לנו בית קטן יותר, ובכסף שיישאר נקנה את 

האתרוג עבורך ועבור כל בני הקהילה.
"בעלי הסכים להצעתי, אך כדי שהוא יהיה בטוח כי גם אני מסכימה ואינני 
אומרת כך מהשפה ולחוץ, ביקש כי אני אטפל בענייני המכירה והקניה של 
הבית. חיש מהר שלחתי להודיע לסוחר האתרוגים, שלא ימכור את האתרוג 
לקהילה אחרת, ומחר אביא לו את דמי האתרוג. מתווך הדירות מצא עבורנו 
בית חדש מול הבית הישן, ובכך זכינו כי יהיה לקהילתנו אתרוג נאה ומהודר.

"שמחתו של בעלי לא ידעה גבולות, הנה הוא זוכה לקיים מצוות לולב ואתרוג 
בהידור. זקנה אני וחלשה, חיי באמת לא קלים" – ממשיכה הרבנית לספר לרבה 
של וילנא – "אינני בריאה וקשה לי מאוד, אך מה שמחזיק אותי היא העובדה 
שכל בוקר כאשר אני קמה, אני זוכה לראות את הבית שמכרנו עבור קיום מצוה. 
אינני מתארת לעצמי איך יראה יומי אם לא אראה בבוקר את הבית שמכרנו 
עבור האתרוג. אכן בוילנא יש לי הרבה נחת, וכמו"כ לא קל לי להטריח את ילדיי 
לבוא לקידן לתמוך בנו, אך אינני מסוגלת לוותר על המראה המשמח הזה מידי 
יום ביומו – לראות את הבית שמכרנו עבור אתרוג, בלי זה ודאי לא אשרוד!"...
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ספרה אישה צדיקה מהמרכז: בעלי 
היקר חלה בנגיף הקורונה ולאחר כמה 
ימים חלה הידרדרות חמורה במצבו, 
והוא פונה לבית החולים במצב קשה 
מאוד. הרופאים שבדקו אותו אמרו לי שימיו ספורים בגלל שתפקוד הראות 
שלו עובד רק ב-20%)!(, לאחר קבלת הבשורה המרה נזכרתי בשיעורים של 
כבוד מורנו ורבנו הרב אייל עמרמי שליט"א שבהם הרב מדבר שה' עושה 

רק טוב לאדם, מיד לקחתי זוג אוזניות ושמתי לבעלי באוזניים כדי שישמע 
את שיעורי האמונה של כבוד הרב, וראו איזה פלא לאחר ימים ספורים בעלי 

הבריא לגמרי והיום הוא מתפקד ככל האדם.
וזה מה שאומר רבי נחמן שצריך ללכת עם ה' בתמימות ובאמונה שלמה!
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רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל

הזיעה ניגרה ממצחו של פקיד הוועד ומדי פעם הוא הושיט את ידו ומחה 
במטפחתו את מצחו. בחדר הירושלמי הגבוה, שהיה בנוי בסגנון עתיק, מאוורר 
לא היה, על מזגן איש לא חשב באותם ימים. היה זה לפני למעלה מתשעים 

שנה, עת רוב תושבי ירושלים הצטופפו להם בשכונות העיר העתיקה.
יהודי ירושלים שלא עסקו במלאכה, והקדישו את רוב זמנם ללימוד התורה 
הקדושה מתוך עניות משוועת, היו מאושרים עד מאוד מחייהם. וכל עוד 
שהשיגה ידם ארוחה אחת ביום – הכלולה מפרוסת לחם-קיבר מרוח בשמן 
זית ועליו פיסות עגבניה דקיקות כנייר – לכל ילדיהם, היו יהודי ירושלים 

חשים כאילו בגן-עדן מצויים הם.
אולם, כיון שסוף כל סוף צריך אדם להביא פרנסה אל ביתו, והוצאות תמיד היו 
ויהיו, היו בני הגולה מפרישים מעשר מכספם ושולחים אותו בעין יפה אל יהודי 
ירושלים הנאנקים ברעב. זכות גדולה ראו לעצמם יהודי חו"ל, להיות שותפים 

בממונם ליישוב הארץ ולהחזקת תלמידי החכמים שבירושלים של מעלה.
חוץ מהכסף הכללי שהגיע מכל מדינות הגולה, היו גם קהילות מבוססות 
ועשירות שהושיבו פקיד מטעמם בירושלים, אליו שלחו תרומות מדי חודש 
בחודשו, וסכום זה היה מיועד באופן קבוע לקבוצת אברכים קבועה יוצאי 

אותה העיר.
פקיד הוועד, רבי ישראל, ישב באותו יום חם במשרד הכולל, וחישב בראשו 

טורי מספרים בלתי נגמרים לצורך
החלוקה שאמורה להתקיים בצהרי אותו יום. כסף שהגיע עבור חודש אדר 

שעבר, וחג הפסח הממשמש בפתח.
בהיסח הדעת פנה לעוזרו הנאמן, רבי אברהם השמש, וקרא לעברו: לך וקרא 

למרת רוזנפלד האלמנה ואמור לה שהגיעה עבורה מעטפה מבתה.
רבי אברהם השמש יצא מיד לדרכו, אלא שאמרנו שאותו יום חם מאוד היה. 
ולאחר מספר דקות החלו הספקות מנקרים במוחו: 'למי אמר לי רבי ישראל 
ללכת? שמא לבלומנפלד? או אולי ברנפלד? אה, אני נמצא ממש ליד ביתו 
של רב העיר – רבי יוסף חיים זוננפלד )תאריך פטירתו י"ט באדר ב' תרצ"ב(. 

בוודאי אליו התכוון רבי ישראל'. חשב השמש.
עלה ודפק בדלת, והרב הישיש בן השמונים פלוס, ניגש לדלת ופתחה לרווחה 
במאור פנים. "רבי ישראל המזכיר, שלחני לקרוא לכבודו כדי לקבל מעטפה 

שהגיעה עבורכם", גמגם השמש במורא הכבוד.
רבי יוסף חיים זוננפלד חגר את אבנטו, חבש את כובע התיתורה שלו ויצא 
למזכירות הכולל. משנכנס בפתח, ננער רבי ישראל ונחרד מאוד: שלום עליכם 
רבי! מדוע הטריח הרב עצמו להגיע? היה הרב שולח מישהו ואני הייתי בא 

אליו בשמחה. רבי יוסף חיים התנצל בענווה: השמש אמר לי שקראת לי.
רבי ישראל היה כהלום רעם: אני?! שאני אטריח את רב העיר?...

אהה... היכה רבי ישראל על מצחו. "השמש הטיפש. אני אמרתי לו לקרוא 
למרת רוזנפלד, והוא קרא לרב שליט"א. רק ישוב הנה ואלמדו דרך-ארץ 

וכבוד התורה מהם"...
הרב נחרד כולו: חלילה וחס. אוסר אני עליך לומר לו אפילו ברמז קל שטעה, 
וחלילה לך מלביישו! ולא נחה דעתו של רבי יוסף חיים, עד שלקח מידי 
המזכיר את המעטפה, ובמשך עשרים דקות שירך רגליו בחום, ועלה שלוש 
גרמי מדרגות בגילו המופלג, כדי למסור את המעטפה למרת רוזנפלד, שלא 

תצטרך היא להגיע למשרדי הוועד ביום חם שכזה...
)חוט של חסד(

מעלה היצירה
תוך ויקיפדיה נוצר על ידי 

מ
מונה 

ת

א. פעולת קטיף הענבים נקראת "בציר".
ב. פעולת קטיף התבואה נקראת "קציר".
ג. פעולת קטיף התאנים נקראת "אריה".
ד. פעולת קטיף תמרים נקראת "גדיד".

ה. שזיף ואפרסק הם פרות הדר.
ו. פעולת קטיף הזיתים נקראת "מסיק".

ז. המקום בו מפיקים יין נקרא "יקב"
ח. המקום בו מפיקים שמן נקרא "בית בד".

ט. התבואה גדלה בפרדס.
י. ירקות גדלים במטע.

יא. "זג" הוא קליפתם הדקה של הענבים.
יב. "רקיע" היא מלה נרדפת ל"אדמה".

יג. כרם, מטע, פרדס וגינה הם שמות של
פעולות חקלאיות.

יד. חרישה ונטיעה הן מילים נרדפות.
טו. הפסולת הנותרת מהזיתים אחרי מיצוי

השמן נקראת "גפת".
טז. מגל הוא כלי המשמש לזריעה.

יז. פעולת הכנת הקרקע לזריעה נקראת "חריש".
יח. גלעין הפרי נקרא גם "חרצן".

יט. "קרקע" היא מלה נרדפת ל"שמים".
כ. העץ עליו גדלים הענבים נקרא "גפן".
כא. שתילה ונטיעה אינן מילים נרדפות.

קוראים את המשפטים, אם 

המשפט נכון, צובעים את הצורה 

שבה רשומה האות המסמנת את 

המשפט )ראה דוגמא(.

זיהוי נכון של המשפטים הנכונים 

וצביעה נכונה בהתאם להוראות 

יעניקו לך ציון על המשימה.
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עקב הביקוש הגדול לדירות באזור בית הכנסת
רחוב ההר מן ההר )שלב ב׳( והגעה של משפחות חדשות

כל המעונין למכור/לשכור יפנה לגבאי בית הכנסת נתנאל 050-6785912

 

  

 

 

 בית הספר יצא במצע גפרורים של
כיתה כתבה כללי כבוד כבוד, כל 

של הכיתה וכולן מכבדות ומכובדות 
 וכמובן שמרויחות גפרורים.

 משתתפות עם צער  ספרהבית בנות
עמ"י וקיבלו קבלות אישיות וכיתתיות 

ספת זכויות לעמ"י. בתפילה להו
  שנתבשר רק בשורות טובות.

::  ""אאבבאא,,  זזווככרר  ששאאממררתת  לליי  ששאאםם  ייווססיי

 ?"ששקקלל  5500אאקקבבלל  צצייווןן  טטוובב  אאקקבבלל  
 "אאבבאא::  ""ככןן  ננוו

::  ""אאזז  יישש  לליי  חחדדששוותת  ממששממחחוותת,,  ייווססיי
 "ללששקק  5500חחססככתתיי  ללךך  

 :ככלל  עעדדהה  עעםם  ההממאאככלל  ששללהה
ללממררווקקאאייםם  יישש  ממוופפללטטהה,,  

ללעעיירראאקקייםם  יישש  ססבבייחח,,  ללתתייממננייםם  
יישש  גג''חחננווןן  ווללאאששככננזזייםם  יישש  טטייייקק  

 .אאוווויי

ניתן לקבל טפסי רישום במזכירות הת”ת ובית הספר
רח’ שמחת הכהן 23 הר-חומה בין השעות 8:00-16:00

1599-5020-51 מזכירות תלמוד תורה: שלוחה 3 מזכירות בית ספר: שלוחה 4



זמני  תפילות  ושיעורים

19:00 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:40 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות נידה  

07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  

15:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

16:00 מנחה מנין א  

16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב  

19:00 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:30 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:05 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:25 )עד זמן רבינו תם( שיעור במדרש  

פעילויות לנשים בשבת

14:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

14:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    05:00 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( 

שחרית מנין ב'    07:00

שחרית מנין ג'    07:30 )בישיבה הודו ב7:45(

שחרית מנין ד'    08:15

מנחה      19:15

ערבית מנין א'    סמוך למנחה

ערבית מנין ב'     בתום השיעור המרכזי

שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30

יום ראשון     עין יעקב - עיון באגדות חז"ל

יום שני     אמונה ובטחון

יום שלישי    פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא

יום רביעי     ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב

יום חמישי    הלכות שבת/מועדים

פעילויות לנשים

יום שלישי    20:45  שיעור בחסידות
     מהרבנית חנה בקרמן תחי'

יום שני                     21:00 שיעור חדש! בריאות טבעית ע״פ  
     היהדות - א. פורמן

פעילויות לילדים

יום שלישי     18:00  מתמידים לילדים, משניות,
תהילים, סיפורי צדיקים ועוד. הגרלות ופרסים למשתתפים

תפילות לימות החולתפילות ושיעורים בשבת קודש

ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

 19:15  מנחה וערבית של חג השבועות    

22:30  תחילת לימוד ליל שבועות     

 04:35  שחרית מנין א’ )עם הנץ החמה(    

07:30  שחרית מנין ב’        

17:00  תהילים עם 4 כורתי ברית     

18:30  שיעור מוסר      

19:15 מנחה של חג שבועות )ולאחמ”כ ערבית של מוצאי החג(  

 זמני חג השבועות הבעל”ט

זמני התפילות לחג השבועות בבית הכנסת המרכזי הספרדי חסדי שמואל



המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!


