בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות81:00 :
יציאת השבת81:65 :
רבינו תם81:23 :

יציאת השבת81:33 :
רבנו תם81:65 :

לרפואה פרנסה
והצלחת :הרב עובדיה
יוסף בן גורגיה .הרב
שמעון בן בכריה .מנשה
ואורה אחיאל .מ"א מיכאל
וציפורה אחיאל .מרים בת
גליה .אבישי דוד בן ברכה,
ברכה בת דורה דבורה.
צילה בת ברכה .יעקב בן
לינדה .עילום שם לביאת
המשיח ,הילה ,לאה ומרים
בנות ליאורה לריסה .ברוך
בן גורגיה ,ליאורה לריסה
בת זבו זוליחו .רחל ,יעל
ופנינה בנות אירנה איסטט.
שולמית בת חתון .חן בת
דליה רבקה ,ירון שמעון בן
שושנה ,דליה רבקה בת
מלכה ,יחזקאל בן שרה.
חז"ב :יהודה בן נעמי.
לזיווג הגון – חנה אנה
בת רעיה ורותם בת גאולה.
דורין בת שרה ,דורון בת
שרה.
זרע בר קיימא -שלום
בן יונה ,רפאל בן מרים.
לעילוי-נשמת -הרב
יעקב חי בן מרגלית ,מ"ס
צדוק בן נור ,מלכה בת
אסתר ,תמרה בת מזל .מזל
בת דוד ובת שבע .יריב בן
גאולה .אברהם בן אלה.
ישעיהו בן יצחק .רות בת
נוסרת יצחק בן עליזה.
יוסף בן אנגלינה .אפרים בן
רחל .ר' יצחק בן טופחה ,ר'
שמעון בן סאסי סופיה,
גבריאל בן סמינה .אסתר
בת עישה ,שלום בן תמו,
דוד בן אסתר ,רחל בת
קלמי .אליהו מאיר בן סימי
איפרגן ,עובדיה כהני.
לואיזה עליזה בת שמחה.
זוהרה טימסטית בת מרים.
שמעון בן זוהרה .רחמים
בן צ'חלה .אייל בן טובה,
איריס בת מלכה ועמרם בן
איזה ,דוד בן זינת שרה,
שמואל בן טובה לאה.
סלימה סניורה בת רחל,
ניסים בן ויקטוריה ,זהבה
בת פני ויחיא בן סעדיה.
אילנה בת סלטנת.

רוצים הקדשה
שנתית?
צלצלו..
0506425002

הקב"ה מצווה את נח לבנות תיבה ולהכניס אליה את כל החיות ,הבהמות והעופות שלא חטאו.
במשך שנה ועשרה ימים ,אומר המדרש ,נח לא ישן כלל והיה מאכיל את כל החיות ,במשך  42שעות ביממה.
לכל חיה ,היתה שעה מדויקת בה היתה צריכה לקבל את מזונה ,ואם היה נח משתהה בהבאת מאכלה ,מיד היתה
מתרעמת וזועקת עליו .יום אחד ,אומר המדרש ,התעכב נח בהבאת המזון לאריה .האריה שאג והשתולל ,עד
אשר הכה את נח בכף ירכו ,ומאז הפך הוא להיות צולע על ירכו.
"היתה רק חיה אחת" ,מספר המדרש" ,שישבה לה בצד בשקט ולא זעקה וביקשה את מזונה .מיהי אותה חיה?
היה זה 'עוף החול' ,הנקרא בפי חכמינו 'אורשינא' .ראה נח שאין העוף מבקש את מזונו ,ושאל אותו בתמיהה:
"מדוע יושב אתה בצד ואינך מבקש מזון כמו שאר החיות?" .ענה לו עוף החול ואמר" :רואה אני
עד כמה אתה טרוד ומתייגע בשבילנו ,ולכן מתבייש אני לבקש ממך ולצער אותך יתר על כך.
מסכים אני להמתין ולחכות עוד כמה רגעים עד שאקבל את מזוני ,ובלבד שלא להכביד עליך ואצער אותך".
התרגש נח כל כך מהדברים ,ומיד עמד וברך את עוף החול
שלא ימות לעולם .ומאז ,אומרת המדרש רבה" :ר' יודן
בר"ש אומר :אלף שנים חי ולבסוף אלף שנים גופו כלה
וכנפיו מתמרטין ומשתייר בו כביצה וחוזר ומגדל אברים",
וכך הוא חי שוב ולא מת לעולם( .פרשה יט)
ומדוע? בעבור שלא רצה לצער ולהטריח את נח.
לפני שנה נפטר ר' אברהם גיניחובסקי זצ"ל ,ראש ישיבת
טש'בין .מספרים תלמידיו מעשה מדהים שאירע עמו
המלמדנו עד כמה יש להיזהר שלא לצער ולהכאיב ליהודי:
"הרב גיניחובסקי היה ראש ישיבת טש'בין ,בה למד ולימד
שנים רבות .שנה אחת ,הגיע לישיבה 'מגיד – שיעור' חדש.
ר' אברהם שידע באיזה לחץ ומתח נמצא רב חדש הנכנס
לתפקיד :האם יאהבו אותו התלמידים? האם יהנו משיעוריו? האם יצליח בישיבה לשנים רבות או שחלילה לא
יצליח להתאקלם במקום? ,לכן ,החליט ר' אברהם לעשות מעשה מיוחד שיעזור לרב החדש בהתאקלמותו.
מה עשה? הוא ידע שהתלמידים אוהבים מאד את שיעוריו המרתקים ,ולכן החליט באותו יום להוריד את רמת -
השיעור בצורה משמעותית ,עד כדי כך שכאשר נכנסו התלמידים לשיעור המרתק ,הם נחלו אכזבה קשה
כששמעו דברים פשוטים ביותר יוצאים מפי רבם האהוב.
למחרת ,שוב נכנסו התלמידים הרבים לשיעור של ר' אברהם ושוב הם שומעים דברים פשוטים לחלוטין ושוב הם
מתמלאים באכזבה קשה' .ממחר' ,החליט התלמידים' ,הולכים אנו לבדוק את שיעורו של הרב החדש שהגיע
לישיבה .ובאמת ,מאותו יום ,עזבו תלמידים רבים את שיעורו של ר' אברהם ונכנסו אל שיעורו של הרב החדש,
שהתמלא בשמחה ובאושר לראות שרבים פוקדים את שיעוריו ונהנים ממנו''( .אגן הסהר')
האם אדם רגיל היה מסכים לוותר על תלמידיו הרבים ולהוריד את רמת שיעוריו המרתקים רק בשביל לשמח
יהודי שנכנס לתפקיד חדש? כי זוהי גדולתם של גדולי הדור – לחשוב על השני! איך אוכל למנוע מחברי צער
ועוגמת נפש? כיצד אוכל לשמחו? – באנשים כאלה בחר ה' להיות מנהיגי הדור ,ובזכות כך זכה עוף החול
לברכה מנח לחיות חיי נצח ,בעבור שהתחשב בנח ולא רצה להטריחו ולצערו.
כי בשמיים אדם כזה שחושב על השני וחושב כיצד לא לצערו – חשוב מאד בשמיים וזוכה לברכות גדולות!.
ואף מסופר על ר' אברהם גיניחובסקי זצ"ל ,שהיה נוהג למסור שיעור בליל שבת באחת מבתי הכנסיות החשובים
בבני ברק ,ופעם אחת הגיע לשיעור ידידו מילדות ,שהתפעל משיעורו של ר' אברהם וקיבל חלישות מכך שלא
זכה הוא להיות כמוהו – ומאותו יום ואילך הפסיק ר' אברהם למסור שיעור באותו מקום ,בנימוקו" :אם אני גורם
צער וחלישות הדעת ליהודי אחד – מוטב שלא אמסור שם שיעור!"'( .אגן הסהר')

