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חסדי שמואל
ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

חייב להיות הנאה בעבודת השם

הגמרא מסבירה לנו כמה חשיבות יש לאדם לשמח את הגוף 
הגשמי בשבת גם כשזה בא על חשבון הנשמה הרוחנית. הגמרא 
מספרת על רב ששת שהיה סגי נהור וכשהיה דורש בשבת היה 
מושיב את התלמידים במקום שהיה שם שמש, רש"י מסביר, 
כדי שיצטערו וימהרו לקום, וילכו מהר הביתה לאכול ולשתות. 
ובחורף היה מושיב אותם במקום עם צל, גם כן, כדי שיצטערו 

וילכו לביתם. 
למה כל כך חשוב לתורה שנתענג בשבת? רבי זירא כשהיה 
רואה זוגות, זוגות מדברים בתורה היה מחזר אחריהם ואומר 
להם לכו ותתעסקו בעונג שבת, כשאתם מבטלים את התענוגים 

אתם מחללים את השבת. 
למה כל כך חשוב לתורה העונג שבת הגשמי אפילו יותר מהרוחני? 
למה התורה הדגישה את זה "כל המענג את השבת זוכה לנחלה 
בלי מצרים", המהר"ל הקדוש הסביר לנו כי כל המטרה של 
השבת לדעת "כי אני השם מקדשכם" להתחבר לטוב האלוקי, 
לצדק האלוקי. אדם לא יכול להתחבר לדבר אם הוא לא נהנה 
ממנו, מה שהגוף לא נהנה ממנו, האדם לא מצליח להתחבר 
אליו, הוא יעשה את זה שבוע, חודש, תקופה מסוימת ובסוף 

יזרוק את זה. 
הגמרא בברכות אומרת בר כפרה היה מוכר דברי תורה בכסף, 
מי שרוצה לשמוע דברי אלוקים חיים שיבוא וישלם כסף כדי 
שיעריך את התורה. אמר להם כשאתה רעב תאכל, אומר רש"י 
לימד אותם שאם אתה רעב ואתה לא אוכל מיד אין המאכל 
מועיל לך. זה רק רמז לראות כשלא מתחברים למשהו אי אפשר 

ליהנות ממנו. 
כותב הרמב"ם בספר המצוות "ואהבת את השם שנשיגהו וניהנה 
בהשגתו בתכלית ההנאה וזוהי האהבה המחויבת" מתי אתה 

תאהב את הקב"ה, כאשר תרגיש הנאה בכל עבודת השם. 
אם אדם לא נהנה מעבודת השם הוא יזרוק אותה, אם הוא לא 
יזרוק אותה במעשה הוא יזרוק אותה במחשבה, זה לא משנה. 
כמו שאמרו רבותינו אם עשית כל המוות שבעולם ופניך כבושות 
בקרקע כאילו לא עשית כלום. לכן לפעמים צריך לוותר על 
דברים מסוימים בעבודת השם כדי שלא יאבד את ההנאה. זה 

לא המקום שלך לקום לתיקון חצות, זה לא המקום שלך לקום 
בנץ, אתה תאבד את השמחה שלך. כשאתה מקים ילד בנץ הוא 
ישנא אח"כ את התורה, הוא ישנא את אלוקים. אבל הוא קם, 
כיף לו. היום כיף לו כי הוא רוצה להרשים אותך, אבל יש לו 
צער מזה, מחר כשהוא כבר לא ירצה להרשים אותך הוא יבעט 

בזה. חייב להיות את ההנאה מעבודת השם. 
אומר רבי יהודה החסיד "טוב ארוחת ירק בשבת ואהבה ושמחה 
עם בני ביתו" תאכל ירקות כל השבת, אל תכין סלטים, בשרים, 
חלות, אבל שיהיה לך שמחה עם האישה והילדים. אשתך לא 
עצבנית לא עזרו לי. אם לא תהיה שמחה, השבת לא השיגה את 
המטרה שלה. בכל דבר זה כך בחיים, אם אתה לא נהנה ממנו 
הגוף שלך דוחה אותו. אדם שעובד במונית ולא נהנה מהמונית 
הוא יזרוק את העבודה הזו, הוא צריך לשים לו כיסא נוח, 
מקום לכוס קפה, מקום טוב לוויז, קצת שוקולד, כך הוא יהנה 
מהמונית. אם אדם לא נהנה מהשם הוא לא יכול לעבוד אותו. 
אמר לי איזה יהודי, הרב הבן שלי לא קם לתפילה בבוקר בשבת. 
אמרתי לו דע לך, מספר ר' איצלה פטרבורג המכונה הדוב המרקד, 
כי ברוסיה היו לוקחים דוב ושמים אותו על גחלים ושרים לו 
מנגינה מסוימת והדוב כיון שהיה על גחלים היה רוקד כי חם 
לו ברגליים. אח"כ הביאו אותו לקרקס שמו לו רק את המנגינה 
בלי הגחלים והוא כבר רקד גם בלי הגחלים, כי הוא זכר את 
הצער שהיה לו. אם לבן שלך ישאר בזיכרון הצער משבת הוא 
יזרוק את השבת בסוף. תפסיד את התפילה, אבל תרוויח את 
ההנאה שיהיה לו משבת, הרווחת משהו הרבה יותר גדול, הוא 
יזכור את שבת כהנאה, נכון שעדיף שיקום לתפילה, אבל אם 
אתה רואה שהוא לא רוצה לקום שים לו עוד שמיכה עליו, 
מחר כשילך לכל מיני מקומות הוא יזכור איזה כיף היה בשבת 
איך אני מתגעגע לשבת בבית. אבל אם תשאיר לו בזיכרון 
אבא צועק בשבת, הוא לא ירצה לשמוע את המילה הזו שבת, 

הוא יזרוק הכל. 
הזוהר הקדוש אומר "ודברת בם בשבתך בביתך" ידבר את התורה 
בביתו בנחת, בחיוך, ואל תכניס פחדים, איומים. זה "ודיברת 
בם" זה לא החידושים על הפרשה, אלא זה שהילדים יראו אבא 
מחייך, רגוע, צוחק עם אמא, צוחק עם הילדים, מספר בדיחות 

ולא מכניס כעס ופחדים, זה התורה.
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

מתן תורה  - שהתורה נעשית בגדר 'מתנות'

היה זה בתקופתו של החתם סופר. נהוג היה שכל שבת נכנסים ילדי הקהילה 
להיבחן אצל החתם סופר, וכל ילד שידע לענות, קיבל מידיו סוכריה. המשכילים 
רצו להשפיל את הרב, החליטו לקחת ילד גוי, לשוות לו מראה של ילד חרדי: 
בבגדים, בתספורת. לימדו אותו איזו משנה קצרה. תכניתם הייתה שהילד 
הגוי יכנס עם כל הילדים להבחן אצל החתם סופר, הוא ידקלם את המשנה 
ויזכה לסוכריה. או אז יפיצו את הידיעה בכל מקום,  איך החתם סופר לא 

יודע להבחין בין גוי ליהודי.
בשבת, נכנסו הילדים להבחן. וביניהם הילד הגוי. החתם סופר נעץ בו עיניים 
ואמר: "שייגץ, צא מיד החוצה". התפלאו כולם האם יש בו רוח הקודש? ענה 
להם החתם סופר, שממש לא. אבל ילד יהודי עם נשמה יהודית, כשלומד תורה 
כל גופו נע ומתנדנד, ומתלהט בעת הלימוד. ילד גוי, אין לו נשמה קדושה, 
כשהוא לומד תורה הוא נשאר קר כקרח. אהבת תורה לוהטת יש רק ליהודי.

כהורים, כאנשי חינוך, כמה אנחנו מתפללים ומתאמצים שיחושו הילדים שלנו, 
התלמידים שלנו במתיקות התורה. מה אפשר לעשות?

אני אוהבת ..... טיולים, את הילדים שלי, את ההורים שלי, את הנכדים..... 
ארטיק משובח. מרגישה את זה בלב, בפה. ברגש.....  המילה אהבה מתחברת 

להנאה. אהבה המתחברת לקרבה.
ואיך מרגישים אהבת תורה? כתב האור החיים הקדוש. "אם היו בני אדם 
מרגישין במתיקות ועריבות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא 
יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות 
שבעולם. לאהוב את התורה ומצוותיה זה משתגעים אחריה. בשפתנו, משוגעים 

עליה, מתלהטים בהנאה, הרבה יותר מהנאה גשמית.
את הדברים הבאים אמרה המורה רחל אוירבך מחנכת כתה ט' בהר חומה, 
לתלמידות הסמינר, יום לאחר פטירת הרב יצחק יעקב הורביץ זצ"ל. בעלה 

של המנהלת. 
משל לבן מלך שגלה מארמון אביו ומארצו לארץ רחוקה וזרה. ההתמודדות 
הייתה קשה, אך הגעגועים היו קשים פי כמה. הוא כמה לאות חיים, לזיק של 
קשר עם אביו, אך מאום. לאחר תקופה ארוכה הגיע מכתב מהמלך. להתרגשותו 
של הבן לא היה גבול. המכתב היה ארוך והוא קרא אותו בשקיקה, בולע את 
המשפטים שהביעו אהבה וגעגועים, ותיארו כמה חשוב הבן לאביו וכמה תקוות 
הוא תולה בו. היו במכתב גם הוראות והנחיות רבות כיצד על בן המלך לפעול 
ולהתנהג. בן המלך היה מאושר במכתב. לבו נשטף בהערכה ובאהבה לאביו 
והוא שמר על המכתב כבבת עינו. הוא חש כי ההנחיות רק עוזרות לו להביע 

את הערצתו לאביו ואת הקשר המיוחד ביניהם.
התורה היא מכתב האהבה שנתן הקב"ה לנו, בניו האהובים. בתורה כתוב עד 
כמה ה' אוהב אותנו, כמה תקוות תולה בנו וכמה חשובים אנו בעיניו ונבחרים 
לפניו מכולם. יש בתורה גם הנחיות והוראות כיצד לפעול ולהתנהג, ואשרינו 
שכך. הן זוהי ההוכחה לקשר האהבה העמוק בינינו לבין הקב"ה! )הרי אותן 
הנחיות הן המגנות עלינו מלשון הרע ומעלבונות והן המאפשרות לנו לנוח 
מדי שבוע, והן המחייבות אותנו לשמור על גופנו וכד'(. מה הפלא שמתוך 
אהבת התורה הזאת מסרו אנשים את נפשם כדי ללמוד ולהבין ולהעמיק 
בה עוד ועוד? נספר מעט על הגאון רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל ועל אהבת 

התורה שיקדה בו:
כידוע, היה ר' נתן צבי זצוק"ל חולה מאד וסבל ייסורים רבים במשך שנים. 
פעם  התקיים אירוע של הכנסת ספר תורה שבו היה אמור ראש הישיבה 
לדבר, אולם גופו היה חלש מאד ולא היה מסוגל לדבר. ראש הישיבה נטל את 
אצבעו והראה ברטט על המילים שהיו רקומות על הפרוכת : "מ-ה  א-ה-

ב-ת-י  ת-ו-ר-ת-ך  כ-ל  ה-י-ו-ם  ה-י-א  ש-י-ח-ת-י"... זו הייתה דרשתו וזו 
הייתה תמצית חייו.

תדברו הרבה על האהבה שלכם לתורה. תזכו שהיא תעשה גם לילדים שלכם  
בגדר 'מתנות' - לוקח בלי לשלם, נהנה הרבה וזוכה לקבל שפע גדול יותר 

מההשקעה שהשקיע בלימודו.
נכתב ע״י ז. קליין, מייעצת חינוכית, סמינר "הר חומה"

מקומך אתנו-
הר חומה
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זמן מתן תורתנו!

אין יום משמעותי לחיינו הרוחניים, כמו חג השבועות. זה היום, כאן 
הרגעים בהם אנו מקבלים את התורה – איש איש כזכייתו במתנה 

הגדולה. בכל שנה ושנה עומד נותן התורה ומבקש להרעיף עלינו 
שפע של תורה, חיבור אמיתי עימה, יכולת שקידה והבנה בה, ואנו 
צריכים רק לפתוח שתי ידיים לרווחה ולהפוך לכלים מתאימים 

לקבלת ההשפעה התורתית העצומה.
דרמה של ממש התחוללה באותו יום, בעיירה הקטנה נאשלעסק 

שבפולין. העיירה השקטה והמנומנמת נדהמה עם שחר, כשכוחות  
משטרה גדולים פשטו על מבואותיה. הם חיפשו את הראבין היהודי, 

הרה"ק בעל ה'אבני נזר' זי"ע, שאחד מרודפיו העליל עליו עלילה חמורה, 
מה שהוביל את המושל לגזור עליו גזירת גירוש מיידית מן העיר, כאשר האיום 
ברור: או עזיבת העיר תוך 24 שעות אל הלא נודע, או שכוחות המשטרה 

יישאוהו מכאן בכח, מי יודע לאן...
מקורביו ותלמידיו נבהלו ונבעתו, הם ידעו כי בעוד זמן קצר אמור להתחיל 
השיעור היומי אותו מוסר ה'אבני נזר', אך כנראה היום הוא יבוטל. מי יכול 
ללמוד וללמד כשגזירת גירוש מרחפת מעליו, מי יכול להתמסר לתורה כשאינו 
יודע היכן יישן הלילה? 'ובכלל, הלא קר ומושלג באופן נורא, איך נוכל לצאת 

ולחפש מנוח לכף רגלינו?' – שאלה גם הרבנית בדאגה כנה...

לעומתם, ה'אבני נזר' כלל לא נבהל, ופעל בקור רוח. הוא מיהר לשלוח מברק 
ליהודי בשם ר' בעריש מקאליש, שהתפרסם כבעל קשרים עם השלטונות, 
לבקשו כי יפעל עבורו להעביר את רוע הגזירה. כשהשלים את שליחת המברק, 

פנה לתלמידיו וכינסם – כי השיעור עומד להתחיל...
אמת מה נהדר היה מראהו של אותו גדול תורה, במסירת שיעורו המשלב 
גאונות ועומק נפלאים. כאילו אין גזירת גירוש מרחפת מעליו, כאילו איש 
לא טורד את מנוחתו, שום דבר לא פוגע בשלוותו. הוא עוקר הרים וטוחנם 
זה בזה בסברא עמוקה, דומה ששכח לחלוטין מהגזירה הרובצת על ראשו...

זו היתה רק ההתחלה. ההמשך היה מדהים פי כמה: בעיצומו של השיעור, 
נפתחה הדלת בסערה, ורבי בעריש מקאליש נכנס פנימה, כשעיניו 
מאירות. הכל הסתקרנו לדעת אלו בשורות הביא עמו, מה הצליח 
לעשות כדי להעביר את רוע הגזירה. אך ה'אבני נזר' כלל לא 
שם לב לכניסתו, כולו שקוע בלימוד התורה ומסירת השיעור...
התלמידים נדהמו, לשונם נאלמה. על רבם מרחפת גזירה כה 
קשה, גזירת גירוש חמורה ומאיימת. אבל כעת הוא שקוע בשיעור, 
וגם אם נכנס עכשיו יהודי שאולי בפיו בשורות חיוביות – זו לא 
סיבה להזיז את התורה מהמקום הראשון לטובת שמיעת הפרטים ממנו!
רק כעבור שמונה שעות, כשהתורה ממלאת את יישותו והוא עסוק רק בה, 
סיים ה'אבני נזר' את השיעור בעיניים מאירות, ופנה לשמוע את הבשורה 
הטובה שהגזירה חלפה מהעולם. כל עוד היה עסוק בתורה – היא הוצבה 

בראש מעייניו, וכל העולם כולו לא עניין אותו כקליפת השום!
זה מה שנקרא לרצות תורה, לאהוב אותה באמת. להתחבר אליה בכל הלב, 
לשאוף לזכות בה ולהעמידה בראש סדר היום. במצבים כאלה התורה ממלאת 
את היהודי, מעניקה לו אושר, משמחת את לבו. הבה נרצה את התורה, נקבל 

אותה באהבה, נשוש ונשמח בתורה כי היא לנו עוז ואורה!
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מוצרי חלב

חלב ומוצריו מהווים את המקור העיקרי והחשוב ביותר לסידן. 
ארגוני הבריאות ממליצים על צריכה של 3 מנות חלב )ומוצריו( 
ליום בשל העובדות הבאות: צריכת סידן חשובה בגיל הילדות 
לבניית מסת עצם מרבית ובתקופת הבגרות לשמירה על מסת 
העצם ומניעת אוסטיאופורוזיס. סידן הכרחי לתהליך קרישת 

 D הדם, העברת אותות עצביים והתכווצות שרירים.  ויטמין
ולקטוז משפרים את ספיגת הסידן )שני אלה נמצאים בחלב 

ומוצריו(. מחקרים חדשים מראים כי צריכה נאותה של סידן יכולה 
גם לסייע בשמירה על לחץ דם תקין, בתהליכי הפחתה במשקל ובמניעת 
סרטן המעי הגס. מקורות נוספים טובים לסידן הם: סרדינים, מוצרי סויה, 
ברוקולי, כרוב וטחינה משומשום מלא. כמו כן ניתן ליטול בתוסף תזונה.
צריכה מוגברת של חלבון, אלכוהול, קפאין, מלח ועישון מגבירים את 
הפרשת הסידן בשתן. על מנת להגביר את ספיגת הסידן מהמזון מומלץ 
לחלק את צריכתו לאורך היום. ככל שכמות הסידן הנצרכת בארוחה נמוכה 

יותר, כך עולה שיעור הספיגה. חשוב לציין כי ייתכן ויש קשר בין צריכה 
מוגברת של סידן )מכל מקור( לבין סיכון לסרטן ערמונית. לא נמצא קשר 
במחקרים השונים בין צריכת סידן ו/או מוצרי חלב לבין מחלה ממאירה 

אחרת כלשהיא. 
האם חלב גורם לאסטמה?- לא נמצאה עד כה שום הוכחה מדעית הקושרת 
את החלב לליחה, אסטמה, דלקות אוזניים או אטופיק דרמטיטיס )אסתמה 
של העור( - מחקרים ארוכי טווח על אוכלוסיות גדולות, לא מצאו 
כל קשר למצבים אלה. אלרגיה לחלב, המחייבת התנזרות ממוצרי 
חלב, היא נדירה והאחוזים באוכלוסייה הבוגרת עומדים על 
כ-2%. לרוב מופיעה האלרגיה בילדות וחולפת עד גיל שנתיים.
שכיחה  החלב(,  של  הסוכרי  )המרכיב  ללקטוז  רגישות 
באוכלוסייה הבוגרת ובאה לידי ביטוי בנפיחות, גזים ולעיתים 
שלשולים, ותלויה בכמות הלקטוז הנאכלת. מוצרי חלב רבים, 
כגון: קוטג', גבינות לבנות קשות, גבינה צהובה )גם דלת שומן( 
ויוגורט ביו, מכילים כמות קטנה של לקטוז וניתן לשלבם בתפריט 

בלי לסבול מתופעות הלוואי. 
טבעונים שנמנעים ממוצרי חלב וביצים יכולים למצוא מקורות טובים 
לסידן בבוק צ'וי )מין צמח הנקרא כרוב סיני(, אנדיב )צמח העולש(, 
ברוקולי, כרוב, מיצי פירות מועשרים בסידן, טופו, זרעי שומשום, שקדים 
וקטניות יבשות - )אם כי משלושת האחרונים כמויות הסידן הנספגות בגוף 
הן נמוכות(, וכן מזונות מועשרים, כגון: חלב סויה, חלב אורז ודגני בוקר.



ניצוץ נשמה

לא-הרחק משפולי התגורר פריץ רע לב. כל כפרי המחוז שייכים היו לו ובכלל זה 
גם שדות, כרמים ובתי-מזיגה. רבים מאלה הוחכרו ליהודים בעבור דמים מרובים. 
בכל שנה ושנה, בתקופת החורף, היה הפריץ עובר להתגורר בארמון שהחזיק 
בעיר הבירה, שם התהולל ובזבז את הכסף הרב שצבר בדרכים שונות, בעיקר מן 
היהודים. בחודשים אלה נהנו יהודי המחוז משקט ושלווה יחסיים. אולם בבוא 
האביב היה הפריץ שב לביתו הקבוע, אז גם החלו ימי הפורענות. מדי פעם 
בפעם נוהג היה לגרור אל ארמונו יהודים על-מנת שאלה ירקדו וישמחו את 
חבריו הפריצים אשר באו לבקרו. רודה היה ביהודים, מטיל עליהם קנסות שונים 
ומשונים, וכשהתקשו לעמוד בהם, לא היסס להלקותם בשוט או להשליכם לבור. 

בימים ההם התפרסם הסבא משפולי, חסידים רבים היו לו. בין הבאים היו 
גם אותם יהודים כפריים שסבלו מהפריץ. בפתקאות שהגישו לצדיק 

ביקשו להעתיר למענם בתפילה, כי יהפוך ה' את לב הרשע, לטובה. 
צרותיהם ציערו את הצדיק והוא אכן נשא למענם תפילות. ימים 
עברו ומצבם של היהודים הורע עוד. אולם לשיא נבזותו ואכזריותו 
הגיע כאשר ימים מספר לפני חג-השבועות ציווה להביא אליו אל 

ביתו את בתו של אחד היהודים, כלה שיום חתונתה שבוע אחר החג. 
הדרישה החמורה והמחוצפת הזאת הריצה את בני משפחתה עם ראשי 

הקהילה, אל הסבא משפולי. "הגיעו מים עד נפש! אנא יתפלל הרבי למעננו 
וישים קץ לסבלנו!", התחננו בדמעות. דבריהם זעזעו את הסבא משפולי. "אכן, 
הגיעו מים עד נפש", אמר והוסיף, "כבר זמן רב ממתין הנני לאותו רשע כי יעזוב 
את דרכו הרעה. אולם עתה לא אחכה עוד. הגיעה השעה ללמדו לקח ומוסר. 
מוכרחים להשמיע באוזניו את עשרת-הדברות!"...התאספו כולכם בבית הוריה 
של הבת המדוברת. שם תקבלו את התורה. אך עוד קודם לכן, בערב החג, גשו 
אל הפריץ וספרו לו על תכניתכם. הזמינו אותו ואת חבריו להגיע לאותו בית כדי 
לחזות בתפילתכם", "ועוד דבר", הוסיף הצדיק בארשת פנים רצינית. "אתם וכל 
בני הקהילה, התקדשו והיטהרו לקראת היום הגדול. עתה סעו לביתכם לשלום!". 
השליחים היהודים עשו כדברי הצדיק והתייצבו לפני הפריץ כדי להזמינו לצפות 
במעמד התפילה החגיגית בבית החוכר שאת בתו ציווה להביא אליו. הרעיון לצפות 
ביהודים בשעת תפילתם, דווקא מצא חן בעיני הפריץ. אם שירתם וריקודיהם של 
אחדים מביניהם שעשעה אותי ואת חבריי, חשב הפריץ בליבו, תפילה חגיגית 

משותפת של יהודים רבים כל-כך – על-אחת-כמה-וכמה!... 

בערב החג ממש אירעה הפתעה: הסבא משפולי בכבודו ובעצמו הגיע לביתו 
של החוכר היהודי ועמו קהל רב. מכיוון שהבית היה צר מהכיל את הציבור, 
הורה הצדיק לצאת החוצה ולקיים את התפילות על גבעה סמוכה. כמו כן ציווה 
להקים על ראש הגבעה חופה ולהציב תחתיה בימה לקריאת התורה. בהתקרב 
מועד התפילה התמלאה הגבעה בהמון אדם. במרכז ניצבו הצדיק וכל היהודים 
ואילו סביבם התקבץ ערב-רב של גויים, אלה המתינו כמובן ל'הצגה' המובטחת. 
לפני התיבה עבר הצדיק בעצמו. התפילה הנלהבת סחפה עמה את כל היהודים. 
הגויים לעומת זאת, בראותם את הצדיק מתנועע בחרדת-קודש כשהוא עטוף 
בטלית המכסה את ראשו וציציותיה מתבדרות לכל עבר, פרצו בצחוק רועם. 

הצחוק הופסק באחת כשהגיע הצדיק ל'קריאת שמע'.
כשקרא הסבא משפולי "שמע ישראל", נשמע קולו כשאגת אריה, וכל העומדים 
סביב הזדעזעו. הפריץ וחבריו נתקפו באימה. וכשהגיע הצדיק לחזרת הש"ץ וקולו 
הערב, המתחנן, התפשט בחלל האוויר – השתררה דממה מוחלטת. לאחר תפילת 
'שמונה עשרה' ואמירת 'אקדמות', גלל הצדיק את ספר-התורה בפרשת 'יתרו' 
והזמין לקרוא בתורה את אחד האנשים שנלוו אליו. בעל הדרת-פנים היה הקורא. 
הוא אף ניחן בקול ערב ועדין ועם זאת חזק מאוד. כשהגיע ל'עשרת הדברות' 
אחזה חרדה בכל הנאספים. אותו יום היה בהיר במיוחד. שמש זרחה בשמים שהיו 
זכים מכל צל ענן. לפתע התקדרו השמים. ענן כבד נפרש ממעל וקולות רעמים 
נשמעו בחוזקה. ליד הפריץ עמד יהודי שהסביר לו כל מילה שיצאה מפי 
הקורא בתורה. "אנוכי ה' אלוקיך...", רעם קולו של הקורא, והמתרגם 
מפרש. פניו של הפריץ, שעד לפני שעה קלה נראו משועשעות, עטו 
לפתע ארשת מתוחה. הפריץ נראה עתה מבועת לגמרי. והנה גם "לא 
תרצח" ו"לא תנאף". ברגע הזה נראה היה כי עווית אוחזת בבטנו של 
הפריץ. הוא נראה סובל ומיוסר. בהגיע הדיבר האחרון, אירע דבר 
מוזר. פתאום, בלי כל הסבר נראו הפריץ וכל הנלווים אליו נוטשים 

את המקום בראש מורכן ובברכיים כושלות. 
אחרי התפילה פתח הצדיק את פיו ואמר: "את עשרת-הדברות האלה ששמעו 
היום, לא ישכחו הפריץ וחבריו עד יומם האחרון. כדי שדבר זה יקרה, נאלצתי 
להטריח ממרומים את משה רבנו עליו-השלום". וכעבור רגע הוסיף: "אך דעו לכם 
כי הפריץ המתעלל איננו ככל הגויים. ניצוץ מנשמתו של יתרו כהן מדיין התגלגל 
בו". איש מהקהל לא ידע לפענח את צפונות דבריו של הסבא משפולי, אך איש גם 
לא העז לשאול שאלות ולבקש הסברים. עם צאת החג, שלח הפריץ שליחים אל 
בית החוכר וביקש מהצדיק כי יואיל ויבוא אליו. נענה הסבא משפולי לבקשתו וסר 
לביתו. שעות מספר נמשכה שיחתם. מאותו יום והלאה לא הצר עוד הפריץ את 
צעדי היהודים היושבים באחוזותיו. יותר מזה: על הגבעה שבה התקיימו התפילה 
וקריאת עשרת-הדברות, הקים הפריץ מכספו בית-כנסת. יום אחד נעלם הפריץ. 
תחילה סברו הכול כי שוב נדד לארמון החורף שלו. אך משחלף זמן רב והוא לא 
שב, התברר כי הפריץ עזב שלא על-מנת לחזור. והיו אף שטענו כי רמיזתו של 
הצדיק בסעודת החג, בדבר ניצוץ נשמתו של יתרו שנתגלגל בו, התקיימה בפריץ 

הלכה-למעשה, והוא התגייר והצטרף לעם היהודי.
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סיפר יהודי יקר משומעי לקח הגר"א עמרמי שליט"א: 'בחסדי ה' יש לי חנות 
לממכר אוכל ואני מתפרנס ממנה ברוך ה' כבר שנים בצורה טובה מאוד. בחודשים 
האחרונים התפנו כמה חנויות במרכז שבו נמצאת החנות וכמו שאר החנויות 
הסתקרנתי לדעת איזה סוגי חנויות יפתחו במקומם. לתדהמתי הגדולה נפתחו 
שלוש חנויות ממש ליד החנות שלי שמכרו פחות או יותר את אותם המוצרים 

שאני מוכר.
ניסיתי מאוד להישאר באמונה ולא להתרגש אבל זה היה קשה מאוד, והחלטתי 
לגשת לכבוד הרב ולספר לו את המועקה שלי. הרב ממש הבין ותמך אבל אמר 
לי שאסור לי להיבהל ולדאוג ושאין אדם שיכול לגעת במוכן לחברו אפילו כמלוא 
נימה, וחיזק אותי בעוד דיבורי אמונה רבים, יצאתי מהרב ממש מעודד ומחוזק 

באמונה. ואז הגעתי לעבוד בחנות ושלושה שבועות כמעט וזבוב לא נכנס לחנות, 
ואני מרגיש את עצמי כל יום מאבד קצת מהאמונה ומנסה ממש "לתפוס" אותה, 
וברוך ה' בזכות הרב והשיעורים הקבועים לא איבדתי את האמונה, והנה בשבוע 
האחרון של החודש התקשרו מחברת אוטובוסים מובילה, וביקשו ממני להכין 

אלפי)!( מנות בשביל איזה יום גיבוש שהם עושים.
עבדתי יומיים קשה ובהם הרווחתי יותר מאשר חודשיים רגילים בחנות. איזו 

ישועה גדולה בזכות האמונה בה' ובזכות העצות של הרב!!!

ביום שלישי הקרוב ח' סיון 07.06 ידרוש מורנו הרב ב:
 צפת - 19:00 | בית כנסת אלקבץ רחוב צה"ל 4 050-4110643

טבריה - 21:00 | בית כנסת מקדש שלמה רחוב שפע חיים 4 055-9914833

לשמיעת שיעורי הרה״ג אייל עמרמי שליט”א בשידור חי וכן בשידור חוזר התקשרו למס’: 08-6170437 
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רבי ישראל בן ר' אליעזר זצ"ל – הבעל שם טוב הקדוש

ר’ ישראל נולד לאביו רבי אליעזר ולאמו שרה. שנים מועטות לאחר לידתו נתייתם 
מהוריו. אביו ר' אליעזר השאיר צוואה לרבי ישראל: “אהובי בני, זכור תזכור כל 
ימיך שהשם אתך, על כן אל תירא משום נברא בעולם, רק מהשי”ת לבדו! ואהוב 
כל יהודי בכל פנימיות לבבך ובלהט נשמתך, בלי הבדל, מי שיהיה ומה שיהיה" 
בהגיעו לגיל 36 בלבד בשנת תצ”ד, יצא שמו של הבעש”ט כאיש קדוש ואלפים 

רבים נהרו אחריו.
בדרכו אל ארץ ישראל, הגיע הבעש"ט עם בתו אדל ותלמידו לטורקיה. במקום 
זה שהו בחג הפסח. כיוון שבאותו מקום לא הכירו את הבעש"ט, הלך ואזל כל 
כספו עד שבערב חג הפסח נותר ברשותו רק הבית שבו דר עם בתו ותלמידו. לא 
נשאר בידו ממון, אפילו כדי להביא מצה וכוס של יין לקיים בהם את ליל הסדר. 

כל אותו היום שאלה אדל: "מה יהיה? מה נאכל בחג?" 
"השם יתברך יזמין לנו מה שנצטרך," ענה הבעש"ט. 

אחר כך הלך אל בית המדרש ושם ישב כל אותו היום. לפנות ערב, זמן מועט 
לפני כניסת החג, בא יהודי עשיר מפולין אל הרחוב שבו דר הבעש"ט. 

שאל האיש: "היכן הוא רבי ישראל בן אליעזר מארץ פולין?" הראו לו את האכסניה 
שבה דר הבעש"ט. בא האיש עם אשתו אל הבית ושאל את אדל אם יוכל להתאכסן 
במקום, כי רצונו להיות במחיצתו של אביה בימי הפסח. "הנה כבר הכנתי את כל 

צורכי הפסח כיד המלך, אביא אותם לכאן," אמר. 
"אבי בבית המדרש," אמרה אדל, "ולא אוכל לשאול אותו, אך בטוחה אני כי תוכלו 
לדור כאן עמנו, ואבי לא יכעס על כך. "מיד נשאו משרתיו של האיש את כל 
חפציו אל בית הבעש"ט, וערכו את שולחן הסדר בכלים נאים ובמיטות מוצעות 
ומהודרות להסב עליהן. על השולחן הניחו את כל צורכי הסדר ואת המצות השמורות 
והמהודרות, והכול באופן ראוי ומשובח. הנשים הדליקו את נרות החג בנרות רבים 

וגדולים שהאירו את הבית. אחר כך המתינו עד שיבוא הבעש"ט מן התפילה. 
כאשר בא הבעש"ט אל הבית, עשה מיד קידוש על כוס היין, ואחר כך קרא את 
ההגדה כנהוג. רק לאחר שסיים, בירך את האורח לשלום והאיר לו פנים בשמחה, 
אחר כך אמר לו: "יודע אני מה תבקש, חשוך בנים אתה. ובכן, נשבע אני לך כי 
בזכות זה שהחיית את נפשי תלד לך אשתך זו בן. "כשאמר זאת הורה הבעש"ט 
באצבעו על אשתו של היהודי מפולין. שמח האיש מאוד ואמר: "אם יזכה אותי 

השם בכך, אתן לך מחצית מהוני." 
מיד שמע הבעש"ט קול המכריז ואומר כי בשבועה זו שנשבע הפסיד חלקו בעולם 
הבא, כי עקר היה האיש וגם אשתו עקרה הייתה, ובשבועה זו הכריח הבעש"ט 
לשנות בשבילם סדרי טבע. כששמע הבעש"ט את הכרוז נתמלא שמחה ואמר: 
"ברוך השם! כעת אוכל לעבוד את השם יתברך באמת. הנה הפסדתי את חלקי 
שבגן עדן, ואוכל לסלק כל מחשבה פסולה על גמול ורווח, לא בעולם הזה ולא 

בעולם הבא.
"מיד שמע הבעש"ט כרוז נוסף המכריז ואומר כי החזירו לו את כל הזכויות 

המגיעות לו, בגלל שהסכים לעבוד את השם בלי שום גמול. 
ביום הראשון של חג השבועות תק"כ )1760( הסתלק רבי ישראל הבעל שם טוב.

(קבלות ע״פ סעיף 46)

בס“ד

בכל יום

500 לחמניות

לכל רעב

ב"ה קנינו עוד עגלה - תרומתם של שבתאי יבנאל וטל ויציק דוידוף ועוד המעונין בעילום שם

להשתתפות במצווה חשובה זו ניתן להעביר ל:
בנק מזרחי 20 סניף 458 ח-ן 445404 לציין עבור ניידת בית התבשיל

 דרושים נהגים בשכר לפרטים: נתנאל 050-6785912
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השבוע תלמידי כיתה א׳ בתלמוד תורה ׳כאייל 
תערוג הר חומה׳ הפתיעו את הציבור בשיעור 
המרכזי של מורנו הרב שליט״א בשיר מיוחד 

 במינו. 
יישר כח לרב יהודה רפול מחנך כיתה א׳.

פר
ס

ת 
בי

ערב אמהות יוצא דופן נערך בבית 
ספרינו בית יעקב כאייל תערוג לבנות, 
בהשתתפות תלמידות העולות לכיתה 

א' מכלל שכונות העיר

להרשמה לבית יעקב לבנות בדרך התורה והיראה

073-3678430



זמני  תפילות  ושיעורים

19:15 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:30 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

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

07:30 שחרית מנין ראשי  

16:00 - 15:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

16:00 מנחה מנין א'  

16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב'  

 19:20 אבות ובנים                    

19:45 )בשקיעה( שיעור הלכה  

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

20:40 )כ-20 לאחר ערבית, עד זמן ר"ת( 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    04:50 )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      19:25

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'
   עם כיבוד חלבי עשיר - ברוכות הבאות

פעילויות לילדים

א'-ה'      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”

7

פתרונות
ניקוי

חידוש 
חיטוי

לבית , לעסק 
ולרכב

הכל בהתאמה 
אישית ללקוח

במחיר המשתלם 
לכל כיס

 זמני חג השבועות הבעל”ט
שבת קודש

16:00  תפילת מנחה    

19:30  שיעור הלכות יו״ט    

 תפילת ערבית צאת השבת וערב חג    20:00 

22:30 תחילת לימוד ליל שבועות  

 יום ראשון - חג השבועות 

4:35  תפילת שחרית מנין א     

 תפילת שחרית מנין ב               7:30

 17:00  תהילים עם 7 כורתי ברית  

18:30  שיעור מוסר    

 מנחה של חג               19:15

מיד לאחמכ ערבית של מוצאי חג

זמני התפילות לחג 
השבועות בבית הכנסת 

המרכזי הספרדי
"חסדי שמואל"

 יום שבת תפילות כרגיל | אין שיעור נשים ושיעור בחו״מ

ונתן לנו תורת 
אמת וחיי עולם 

נתן בתוכינו



הזדרזו לקבלת טופס הרשמה וקביעת ראיון

ת”ת מפקח פדגוגי הרב רבין אליצור 054-8404080

מזכירות בית הספר בית יעקב לבנות 073-3678430

גני הילדים  052-7119248 אסנת

הכניסה מותנית בראיון ואישור ווועדת קבלה

באנו להתרגש איתכם

הורים ותלמידים יקרים

הנה זה מגיע!! 
השבוע- גני הילדים מתחדשים בריהוט 
חדיש ביותר מותאם לילדי וילדות הגן 

בכיתות מרווחות עם חצרות מותאמות 
וחדשניות 

מגיל 3-6
3 גני בנים

3 גני בנות 

רחוב חיים מרינוב 20 הר חומה

למעוניינים להרשם:

03-9055290
שלוחה 1

החל משבוע הבא!!

מספרה עם מעצב השיער
נתי מזרחי בחינם!

כל יום בין השעות 16:00-20:00 
בבית הכנסת “חסדי שמואל”

רח’ הרב מן ההר 4


