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בס"ד לש"מ לש"ב 
 

ַאֲחֵרי ֶׁשִּסַּיְמנּו ֶאת ָׁשבּוַע ַההֹוד ָׁשבּוַע ֶׁשל 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ֶׁשְּכַדאי הּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון 

ִלְסֹמְך ָעָליו ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק ְוַהְּקִריאֹות ְוַהְּזָעקֹות 
ֶׁשָּזֲעקּו ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבָׁשבּוַע ַההֹוד ִנְכַנְסנּו 
ִמָּיד ְלָׁשבּוַע ַהְּיסֹוד ַהָּׁשבּוַע ֶׁשל יֹוֵסף ַהַּצִּדיק 

ּוִבְפָרט ִּביסֹוד ֶׁשִּביסֹוד ֶׁשָאז ִהְמַׁשְכנּו ַעל ַהִּצּיּון 
ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ֶׁשל יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ֶׁשְּבָׁשבּוַע נֹוָרא 

ֶזה ֶאְפָׁשר ִלְפעֹול ֶאת ָּכל ַהְּפעּולֹות ֶׁשָּבעֹוָלם 
ְּכמֹו יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ֶׁשִהְצִליַח ְלַפְרֵנס ֶאת ָּכל ֶאֶרץ 

ִמְצַרִים ְוֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ּכּולֹו ּוִמָּכל ָהעֹוָלם 
ִהִּגיעּו ְלַבֵּקׁש ֵמֵאת יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ִלְזֹעק ְוִלְצֹעק 

ַעל ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ָּכל ָהעֹוָלם ּכּולֹו ִלְמנֹוַע 
ִמְלָחמֹות ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים ִּכי "ְּבֶצֶלם ֱאֹלִהים 

ָּבָרא ֶאת ָהָאָדם" 'ְוָחִביב ָאָדם ֶׁשִּנְבָרא ְּבֶצֶלם' 
ִּכי ֲעִתיִדין אּומֹות ָהעֹוָלם ָלֵתת ֶאת ַהִּדין ַעל ָּכל 

ָאָדם ְוָאָדם ַוֲעִתיִדין ָּכל ָהאּומֹות ָהעֹוָלם ְלִהָּׁשֵפט 
ְּבֵעֶמק ְיהֹוָׁשָפט ְּביֹום ַהִּדין ַהָּגדֹול ַעל ָּכל ְׁשִפיכּות 

ַהָּדִמים ֶׁשָּׁשְפכּו ְלִחָּנם ַאְך ְוַרק ְּכֵדי ְלַמְּלֹאת ֶאת 
ַּתֲאָוָתם ֶׁשִהיא ְלֹלא ְּגבּולֹות ּוְלֹלא ׁשּום ֵמיָצִרים 

ְוָכֵעת ֶׁשָאנּו ִנְכָנִסים ִלְסִפיַרת ַהַּמְלכּות ּוְכֶׁשַּנִּגיַע 
ְלַמְלכּות ְּדַמְלכּות ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון ֶעֶרב ָׁשבּועֹות 

ֶׁשָאז עֹוִלין ְלַגְדלּות ב ְּדַאָּבא ְלֶעֶצם ַהּמֹוִחין ֶׁשל 
ַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים ֶׁשָאז ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ִמְתַּגִּלין 

סֹודֹות ֲחָדִׁשים ֶׁשֹּלא ִהְתַּגּלּו ֵמעֹוָלם ִּכי ָאז ִנְהָיה 
ַהִּייחּוד ָהֲאִמיִּתי ֶׁשל ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִעם קּוְדָׁשא 
ְּבִריְך הּוא ְוָאז ֶזה הּוֶּלֶדת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ְוַהַּבַעל ֵׁשם 

טֹוב ֶׁשָּכל ְמִציאּוָתם ְוַתֲאָוָתם ִהיא ַרק ַהּתֹוָרה 
ַהְּקדֹוָׁשה ְלֹלא ְּגבּולֹות ּוְלֹלא ֵמיָצִרים 
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ניתן לשלוח שאלות הלכתיות המצויות באולם התפילות,  ולקבל תשובות ע’’י מערכת מפעל התורה  במס’ 058-3225815

שו”ת המצויות באולם התפילות: 

א ש לה: בעניין הכנה משבת לחול: האם מותר לקחת סעודה  .
 רביעית מהבית, בצאתי למנחה וסעודה שלישית?

תשובה: אם מביאים דברים גם לסעודה שלישית, ואינו ניכר 
שזה מיוחד למלווה מלכה, וגם אולי יהיה מקרה שיצטרכו 

להשתמש בדבר הזה בשבת, מותר להביא ואין בזה שום בעיה. 
רק לא לומר בפה שמביאים את זה למוצאי שבת, וגם שזה לא 

יהיה בולט שזה למוצאי שבת. 

א ש לה: אם אני רוצה להביא מאכל חלבי  - שרק במוצאי שבת ב.
יהיה מותר לי לאכול ממנו, כי עוד לא עברו 6 שעות מאכילת 

 בשרי, האם מותר לי להביא? 
תשובה: מותר. כי אולי תתארך סעודה שלישית הרבה שעות 

ואז כבר יעבור ה-6 שעות, ואולי מישהו ירצה לאכול מזה 
עוד בשבת, וכו' – כל עוד שיכול להיות איזה שהוא אפשרות 

פנינים מתוך שיעורה השבועי של הרבנית תליט''א
"וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי 

אברהם אזכור, והארץ אזכור".
אברהם אבינו – בחינת חסד
יצחק אבינו – בחינת גבורה 

יעקב אבינו – בחינת תפ רת – שילוב של חסד וגבורה. 

אצל אברהם אבינו מוזכר המילה 'אף' – כעס, כי חסד לבד יכול 
לשטוף ולהטביע את העולם.

אצל יצחק אבינו מוזכר המילה 'אף' – כעס, כי העולם לא יכול 
להתקיים בגבורה – דין. 

אצל יעקב אבינו – שילוב של חסד וגבורה = תפארת. כתוב וזכרתי 
את בריתי - בלי 'אף'. 

יעקב הוא גם הבריח התיכון, ששימש במשכן והתקפל לפי הצורך. 
וכשהוציאו אותו הוא התיישר חזרה. 

תפארת – חשמל = חש-מל 
עיתים חשות ]לשתוק[, עיתים ממללות ]לדבר[.

חש: יש מצבים שצריך לשתוק - להתקפל כמו בריח התיכון. 
מל: ולפעמים צריך לא לוותר על האמת. 

וכן יש הזדמנויות שצריך לראות מי עומד מולי ולהתאים את 
הדיבורים אליו.

מדור הלכתי | מאת מו"צ דקהילתנו, הרב נחמן כהן שליט"א

שמישהו ייהנה מזה בשבת מותר להביא. 

א  ש לה: האם מדובר רק על אוכל או גם על דברים אחרים?ג.
 תשובה:אכל דבר שאולי ישתמשו בזה בשבת מותר להביא. 

]לא רק אוכל[.  

א  2אש לותאבנוגעאלעלון:ד.
לכבוד שבועות רוצים להכניס לעלון מתכונים של מאכלי חלב. 

האם זה בעיה שיקראו אותם בשבת? 

א וכ ןאמתעוררתאעודאש לה: לגבי הטיפים כל שבוע במלאכת ה.
 הבית. האם מותר לקרוא אותם בשבת? 

 תשובה:א
מותר לקרוא את המתכונים ואת הטיפים סתם לסקרנות בעלמא, 

אבל לא לעיין בהם בשביל למעשה. אין בעיה  להכניס אותם 
לעלון שמחלקים בשבת, אבל כדאי לכתוב ליד המתכונים 

והטיפים: לא לעיין בשבת. 

ַהָּקָּב"האהֹוֵפְךאַהֹּכלאְל ֹורֹותאַהַּצְחָצחֹותאְלֹלֶבןאָהֶעְליֹוןא

ְוָלֵכןא ֹוְכִליםאַמַ ְכֵליאָחָלב,אְוִנְזֶּכהאִלירּוָׁשַלִיםאִעיראַהֶּצֶדקאאא}תפילהא1256{

מתכון לכבוד שבועות | עוגת גבינה בריבת חלב ללא צורך באפיה פשוטה וקלה להכנה | זמן הכנה: 20 דקות 

לתחתית של העוגה: 
200 גרם ביסקוויטים פתי בר – 	 

מפורר לפירורים גסים 

50 גרם חמאה מומסת 	 

2-3 כפות ריבת חלב 	 

לערבב, ולשטח בתבנית בינונית או 
תבנית עגולה גדולה. 

לשכבת הגבינה: 
1 שמנת מתוקה 	 

1 פודינג וניל 	 

1 כוס סוכר 	 

1 כוס חלב 	 

3 קופסאות גבינה 5% 	 

להקציף את השמנת, ולהוסיף שאר הדברים. 
לשפוך את הבלילה על הפירורים. 

לקישוט: 
2 כפות ריבת חלב - להכניס בשקית אוכל, לסגור את השקית, והכניסו השקית לתוך כוס מים 

חמים למשך דקה /שתיים כדי שהריבה תתרכך, ]אם הריבת חלב מספיק נוזלית אין צורך[ לעשות 
חור קטן בשפיץ של השקית, ולזלף פסים על העוגה. 

להכניס מיד להקפאה למשך שעתיים, כדי שהעוגה תקבל יציבות. אח''כ ניתן לשמור גם במקרר. 

לא לעיין בשב"ק

רוצה לחסוך בעבודה? / אין לך מקצפה חלבית? 
ניתן להמיר את השמנת מתוקה בקופסת שמנת חמוצה. ואז אין צורך בהקצפה. 

יוצא מאוד טעים ומשובח. 

רעיוןאלשדרוג:
ניתן לשים בגביעי מנה אחרונה.
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את המעשה הבא, שארע לפני כמה עשרות שנים באירופה, סיפר 
רבי אשר דרוק:

היו שני ילדים שלמדו יחד בחיידר. לאחד קראו יענקלה ולשני קראו 
יוסי ]אין אלו שמותיהם האמיתיים, רק לצורך הסיפור[. בגיל צעיר 

התיתם יוסי, התיתם מאביו, לא עלינו.
יום אחד צועד יענקל'ה ברחוב, ובאמצע הדרך מי מגיע מולו? חברו 

יוסי עם אמו האלמנה.
בזמנם, נעליים חדשות היו מצרך יקר שקנו אותו פעם בכמה שנים. 
לכבוד פסח היו קונים מתנה לילד – נעליים חדשות. היתה זו מתנה 

הרבה יותר גדולה מאופניים בימינו!
ובכן, יוסי היתום רואה שלחברו, יענקל'ה, יש נעליים חדשות באמצע 

החורף.
נעליים  רוצה  אני  גם  "אמא,  האלמנה:  לאמו  לבכות  יוסי  התחיל 

חדשות!..." הנעליים שלו קרועות ובלויות, מחוררות מכל הכוונים.
אין  "יוסי,  לבנה:  אמרה  קשה,  היה  הכלכלי  שמצבה  האלמנה,  אמו 
חדשים,  כמה  עוד  אולי  נעליים.  לקנות  כסף  אופן  בשום  עכשיו  לי 

לקראת הפסח, אעשה מאמץ ואוכל לרכוש עבורך זוג נעליים".
יענקל'ה שהיה ילד מאוד רחום, ראה שיוסי היתום כל כך בוכה. פנה 

אליו ואמר: "יוסי, קח את הנעליים שלי".
אמא של יוסי לא הסכימה. "מה פתאום תביא לו את הנעליים שלך?!"
אבל, כידוע לכולם כשילדים מחליטים משהו – אי אפשר להזיז אותם 

מההחלטה...
ובכן, יענקל'ה הוריד את הנעליים ונתנם ליוסי, ויוסי נתן לו את שלו. 
פעם לא היו מודדים את הנעליים אם הן מתאימות או לא. מכניסים 

את הרגליים והולכים...
יוסי היה שמח וטוב לב. יענקל'ה נתן לו את הנעליים החדשות שלו. 
אמו נסתה למחות, אך הם כבר נעלו כל אחד את נעלי השני והסתלקו 

מן המקום בצהלה.
לאחר תקופה חלתה האלמנה אמו של יוסי רח"ל ונפטרה. יוסי נהיה 

יתום מאבא ואמא.
יענקל'ה כל כך ריחם עליו. הוא בא הביתה ואמר לאביו: "יוסי החבר 

שלי, נפטרו לו שני ההורים, אני רוצה להביא אותו אלינו הביתה".
ילדים.  והרבה  יענקל'ה סרב. היתה להם דירת חדר  אולם אבא של 
רוצה  אני  אם  "גם  האבא,  אמר  אפשרי",  בלתי  הדבר  אך  "מצטער, 

אין לנו מקום".
"אבא, אתה מוכרח!" התחנן יענקל'ה. אך האב בשלו.

השעה  מגיע.  לא  מהחיידר,  שיחזור  ליענקל'ה  מחכים  למחרת, 
ויענקל'ה לא מגיע. התחילו   – כבר חמש, שש, שבע, שמונה בערב 
לחפש. בתשע וחצי בלילה מצאו את יענקל'ה ויוסי באיזה בית כנסת, 

שוכבים על ספסל אחורי וישנים.
יוסי היתום, שהוא  יענקל'ה כל כך ריחם על החבר שלו,  כי  התברר 

אמר לו: "אני לא עוזב, אותך, בוא ונישן ביחד בבית כנסת".
אביו של יענקל'ה העיר אותם, ולקח את שניהם הביתה.

ברח  אחד  וכל  השניה,  העולם  מלחמת  פרצה  שלושה  יומים  אחרי 
למקום אחר. אחרי גלגולים רבים הגיע יענקל'ה לארץ ישראל. ואילו 

יוסי היתום התגלגל והגיע לארצות הברית.

עברו שנים מאז, יענקל'ה, שכבר נקרא ר' יעקב, נעשה אברך והתגורר 
בירושלים עיר הקודש. הוא ארס את הבת הגדולה שלו בשעה טובה 

ומוצלחת ולא ידע מהיכן ישלם אפילו פרוטה לחתונה.
הכותל.  את  ששחררו  אחרי  שנים  כמה  באב,  תשעה  בדיוק  זה  היה 
הוא אמר לאשתו: "אני הולך להתפלל בכותל המערבי, מקום שלא 

זזה שכינה משם".
אמרה לו אשתו: "יענקל'ה, כל כך חם, ואתה צם..."

אחרי  קינות.  ואמר  התפלל  לכותל,  הלך  כן".  פי  על  "אף  לה:  אמר 
שסיים, נעמד ליד הכותל להתפלל מעט. הוא שם לב שאיזה יהודי 

אמריקאי מסתכל עליו, והדבר הפריע לו מעט.
אמר ר' יעקב לעצמו: "אולי אני סתם מדמיין". עזב את מקומו ועבר 

למקום יותר מרוחק בכותל, להתפלל שם.
לא חולפות שתי דקות והאמריקאי שוב עוקב אחריו...

הוא לא יכול יותר להתאפק, הסתובב אליו ושאל: "ר' איד, אתה רוצה 
משהו ממני?"

"אמור לי", שאל האמריקאי, "קוראים לך יענקל'ה?"
- "כן, אני יעקב".

- "אתה היית בילדותך בפולין?"
- "כן."

הוציא האמריקאי מכיסו חבילה של עשרת אלפים דולר ]בזמנם זה 
היה כמו לפחות מאה חמישים אלף דולר היום[ ואמר לו בבכיות: "זה 

בשביל הנעליים שנתת לי כשהייתי יתום ורציתי נעליים".
יענקל'ה היה בהלם מוחלט. ויוסי מצידו המשיך להתלהב, הלך לקרוא 
לאשתו: "בואי אתי, את זוכרת שספרתי לך שהיה ילד שריחם עלי, 

ולקח אותי לאיזה בית כנסת לישון ביחד? הנה, זה הוא".
היהודי האמריקאי הזה חיתן לו את כל ילדיו בכבוד.

פירותיהם  אוכל  שאדם  דברים  ש"אלו  בעין  עין  כאן  הראה  הקב"ה 
וחברו   - ילדים   היו  כשהם  חברו  עם  חסד  עשה  הוא  הזה".  בעולם 

השיב לו בכפל כפלים כשנזקק הוא לעזרתו. 
על עזרה לזולת על ענינים שבין אדם לחברו – משלם הקב"ה שכר, 

גם כאן, בעולם הזה.
  )אדרבה,  עמ' 219( 

ספור לשבת | "זה בעבור הנעליים שנתת לי אז"...
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טיפים ועצות לעקרת הבית

"קו  מאשה לרעותה" 
 02-5721267 

שמתם לב שכל השמות של הבנקים קרואים על אנשים 	 
שאין להם כסף: פועלים, מזרחי, אוצר החייל, ויש את הבנק 

שמנסה לעודד אותך 'טפחות'. 

מי שהוריד לי את המדבקה מהרכב שלי ''דיי לאלימות'' אם 	 
אני תופס אותו הוא....

איך אומרים במרוקאית מקוצרת - '''זה לא יכול להיות"? 	 
לאההההה

קחו חלק בהפצת העלון הקדוש

להקדשות ולתרומות נא להתקשר למס' 058-3225815 

קו בית מורינו הרב שליט''א
 02-582-5820 

 להכנה מהירה, נקיה, ונוחה של משקאות חלב למיניהם. 	 
למזוג חלב לבקבוק שתיה גדול ריק ] או להשתמש בחלב בקרטון[, 

להניח משפך בפתח הפיה, ולמזוג לבפנים את אבקת השוקו / נס-
קפה / סוכר וכדו'. לסגור ולשקשק. 

כדי שעוגת גבינה תתפח בצורה אחידה ללא שקעים וסדקים יש 	 
למרוח חמאה על פני התבנית. 

למניעת צניחה של עוגת גבינה יש להשאירה בתנור עד להתקררות 	 
מוחלטת.

לבלילת בלינצ'ס ללא גושים יש להוסיף את הביצים בסוף. 	 

 להכנהאקלהאשלאבלינצ'סא/אפנקייק: 	 
 להכניס את החומרים לבקבוק שתיה דרך משפך ללא הביצים. 

 לשקשק היטב, להוסיף את הביצים, ולשקשק שוב. 
כיף ונקי לשפוך מפיית הבקבוק לתוך המחבת, כך גם ניתן לשקשק 

את הבלילה בין הבלינצ'סים לשמירה על אחידות העיסה. 

 מוצרי חלב שעברו את התאריך ניתנים לשימוש רגיל באפיה / 	 
בישול / טיגון.

ניתן לסנן גבינות במסננת אורז או בחיתול בד כמה שעות ]עד ימים 	 
תלוי ברמת הסמיכות הרצויה[ לקבל מרקמים נוחים למילוי עוגות 

שמרים, בלינצ'ס, או סתם לעצב כדורים מלוחים ולצפות בתבלינים 
]זעתר, שומשום, שום כתוש ושמיר[. ככל שאחוז השומן יותר גבוה 

התוצאה יותר משובחת. 

סינון יוגורט בחיתול בד ]כפית מלח על ארבע גביעים[ במשך 6 	 
שעות עד יומיים שלושה, ייתן לנו גבינה ַלַּבֶנה מעולה.  

להצלחתאולרפו תאמורינואהרבא ליעזראבןאעטיהאשליט'' ,אוהרבניתאתהילהאבתאל האתליט'' 
לרפו ת: רבקה שושנה בת אסתר, אדל בת רבקה | להצלחת התורם בעילום שם 

תפילהאלעניאלחגאהשבועות,אספראתורותאותפילותאעלאמגילתארותאושבועותא-אמ תאמורינואהרבאשליט'' , וכן כל הספרים ותפילות של 
מורינו הרב שליט''א - ניתן להשיג בימי שני ורביעי, לפני ואחרי תפילת מעריב עם הרב שליט''א, בחצר של משפחת גפנר.

מילתא דבדיחותא

הודעות משמחות למתפללות היקרות: 

פתרוןאהחידהאשלאפרשתאבהר:
היכןאל אהזיקהארעידתא דמהאמעולם?

תשובה: בירושלים - כתב כף החיים ]סי' תקע''ו ס''ק כ''ו[ 
בירושלים אין גוזרים תענית ציבור על הרעש והמפולת, כי 

לא הזיקה מפולת בירושלים, והוסיף - בשנת תרפ''ז י''א תמוז 
היתה רעידת אדמה בירושלים ובסביבותיה, והיו ניסים ונפלאות 

שלא נפקד אחד בירושלים, רק בכפרים נעשו הריסות גדולות 
ומתו עכו''ם, והיה פלא בעיני הרואים והאמינו בה' גם ההולכים 

על פי הטבע, והעידו כי יד ה' עשתה זאת.

לכלאהדייריםאבבניין:א
אני מבקשת להפסיק להתעלל בבעלי חיים. 

תודה!! 
אשתו של חיים

"דבשאוחלבאתחתאלשונך"  -  מבצעאהכנתאעוגותאללומדיאהתורהאבלילאשבועות
אנו מזמינים כל אישה נערה וילדה בקהילה לבוא להשתתף במבצע המיוחד של:

הכנת העוגות ללומדי התורה, בלילה המסוגל, ליל מתן תורה, זמן שבו נפתח שער החמישים, מאות אברכים נערים וילדים מקהילתנו 
יהיו ערים כל הלילה ובעזה"י, ילמדו תורה עם התיקון המיוחד לליל שבועות.  כל אחת שרוצה לקחת חלק והשתתפות בלימוד היקר הזה, 

מוזמנת לזכות ולתרום עוגה טעימה. 
 יך? להכין עוגה מושקעת  חלבית או פרווה. לפרוס אותה לפרוסות נוחות להגשה מידית .

ניתן להוסיף שמות ובקשות לתפילה עם הבאת העוגה . 
מתי? את העוגות יש להביא ביום חמישי ושישי ערב החג ג'- ד' סיון )ורק במקרה שלא הספקתן, ניתן להביא גם במשך השבת(

 ?במוסררה -               משפ'  בר  פלא'- 052-766-2156  | דניאל  16 כניסה ב' קומה 3 דירה 17 ל ן
בחומהאהשלישית - משפ' עוזרי פלא'- 052-719-1126 | החומה השלישית 7א' קומת קרקע .

                                   משפ' קדם - פלא' 053-319-1055 | החומה השלישית  34 כניסה ג' קומה ב' 
בעדואהנבי  -            משפ' גפנר -בניין 12 מאחור  מול רחבת התפילה ליד עזרת הנשים .

                                   באולם התפילות, במטבח הכנסת האורחים של הרב אריה סעדה הי"ו.

"ובאו כולם בברית... נעשה ונשמע אמרו כאחד" ] מפיוט "יום שבתון" [ 
בברכתאחגאשבועותאשמחא|אהת חדותאעזרתאהנשים.א

לא לעיין בשב"ק

הזוכים בהגרלה מפרשת בהר
ש.אשניצר

- מיוחד לשבועות -


