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מאמר הרב
אֹוציא
ֹלקיםִ ,מי ָאנֹכִ י ּכִ י ֵא ֵלְך ֶאל ַּפ ְרעֹה ,וְ כִ י ִ
ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל ָה ֱא ִ
"וַ ּי ֶ
ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם"

"ּתֹוע ַבת ה' ּכָ ל ּגְ ַבּה לֵ ב" ,וכבר אמרו רבותינו
ֲ
ה' עד כדי תועבה –
'במקום שיש איש אל תהיה איש'' ,ושנא את הרבנות' ,שנאה היא
מידה מגונה מאד ,אבל לשררה ולשלטון היא משובחת מאד.

משה רבינו לא מבין' ,רבונו של עולם ,מדוע אתה בוחר בי לבצע
את השליחות וליטול את ההנהגה על עם ישראל?' .שבעה ימים
עומד הקב"ה ומנסה לשכנע את משה לקחת את התפקיד ואת
ההנהגה אך משה מסרב .מי אנוכי .והקב"ה עונה לו רק בגלל
שאתה באמת חושב שאתה לא ראוי והאחרים טובים וראויים
ממך ,רק בגלל זה אני רוצה אותך ורק אותך ,ואם אין אתה
גואלם  -אין אחר גואלם!
הקב"ה הניח כל הרים וגבעות שבעולם והשרה שכינתו על הר
סיני שהוא הנמוך .מי שחושב שהוא בעל גובה מסוים ,בעל
כשרונות מסוימים ,בעל כשרון הנהגתי ,בעל כריזמה ,חושב על
עצמו שהינו איש אמת  -בו הקב"ה מואס  -כך אדם שמבין ,אין
בי כלום רבונו של עולם ואנוכי עפר ואפר ,אז הבוחר בשפלים,
רּוח אני שכן!
ּוׁש ַפל ַ
ֶאת ַּדּכָ א ְ
"הּנֵ ה
כך היה עם נביאי ה' ,ירמיהו אומר לקב"ה ,רבונו של עולםִ ,
ֹאמר
"אל ּת ַ
ֹלא יָ ַד ְע ִּתי ַּד ֵּברּ ,כִ י נַ ַער ָאנֹכִ י" ,ומיד הקב"ה עונה לוַ ,
נַ ַער ָאנֹכִ יְּ ...ב ֶט ֶרם ֶא ָּצ ְרָך ַב ֶּב ֶטן יְ ַד ְע ִּתיָך ...נָ ִביא לַ ּגֹויִ ם נְ ַת ִּתיָך".
שאול המלך ,שנבחר על ידי הקב"ה להיות ראש עם ישראל מכל
הנביאים ,והחכמים ,העסקנים ושאר אנשי הציבור ,ואומר לו ה'
"אם ָקטֹן ַא ָּתה ְּב ֵעינֶ יָך,
כשהוא נחבא לאחר שנבחר מבושה – ִ
רֹאׁש ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל ָא ָּתה" ,בגלל שאתה קטון בעיני עצמך ,לכן
ראש שבטי ישראל אתה.
מי שחושב שמגיע לו להיות גבאי או איש ציבור ,חבר כנסת וכו',
במקום שיש אנשים אחרים שמוכנים ורוצים בכך ,הוא מאוס בעיני

כניסה יציאה
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שבת שלום ,אייל עמרמי

*לפי זמני ירושלים

זמני השבת
ר"ת

בזמן בית המקדש השני ,אנשי הדת היו קונים את השררה בממון
"ּוׁשנֹות ְר ָׁש ִעים ִּת ְקצ ְֹרנָ ה" – אלו כהני בית שני ,שהעמידו בו
וכסףְ .
יותר מ 300-כהנים גדולים ,שהיו אנשי דת העובדים את ה' ,אבל
היו חפצים גם בשררה והיו משלמים כסף רב לשלטון הרומאי
כדי לזכות בתפקיד הנערץ 'ראש הכהנים' ,וכל שנה היו מתים
ולא היו מסיימים שנתם – ומה העוון לקנות כהונה גדולה? אלא
השררה היא השנואה בעיני ה' למי שמבקשה.
הקב"ה עמד בצד  300שנה ולא התערב בכך שאנשי הדת רודפים
אחר השררה ,עולם כמנהגו נוהג ,ה' לא מתערב ,ושוטים שקלקלו
עתידים ליתן את הדין .גם אדם שבא על אשה אסורה וערוה,
הקב"ה נותן נשמה בעובר .מדוע? משום שה' לא מתערב' ,עולם
כמנהגו נוהג' ,אבל שוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין.
הקב"ה חפץ באנשים שממעטים עצמם ויודעים שבמקום שיש איש,
הוי אומר במקום שיש מי שיכול לעשות את העבודה הציבורית
אני מתכנס בתוך עצמי ועושה לביתי ומשפחתי ,ורק במקום שאין
איש רצון ה' הוא שנפעל וניצור ונעשה למען כבודו יתברך .וכך
ּומי ֵב ִיתי ּכִ י ֲה ִבא ַֹתנִ י
"מי ָאנֹכִ י ה' אלוקים ִ
אמר דוד המלך לקב"הִ ,
ַעד ֲהֹלם" – רק מי שמרגיש את התחושה של "נפשי כעפר לכל
תהיה" ,רק איתו אני נמצא! והלוואי שנקיים זאת בעצמנו ,אמכי"ר.

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 ,אייל להצלחה ברוחניות
לרפואת :דליה בת נעמי ,חיים מרדכי בן נטע ,יחזקאל מאיר בן שרה

הפטרה
דברי ירמיהו
(ירמיה א')

ליצירת קשר עם מוסדות כאייל תערוג( 1599-50-20-51 :כולל מערכת לניתוב שיחות לכל תחומי המוסדות)

לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל harav.eyal@gmail.com :לשמיעת שיעורי תורה ,עדכונים ועודwww.ayal-taarog.co.il :
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על מה צריך להודות
מהמעשה הבא ,נוכל ללמוד על מה צריך להודות ,ועד היכן הדברים
מגיעים .הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל ,מגדולי הפוסקים בדור האחרון
ומנהיג היהדות החרדית באמריקה ,הגיע לפגישה עם גביר בקומה רביעית
בבנין משרדים ללא מעלית .הוא היה אז בגיל למעלה משמונים וחמש,
ובקושי רב טיפס את המדרגות ברגל .כשהסתיימה הפגישה הוא ירד
למטה לאיטו ועמד להיכנס לרכב שלקח אותו .לפתע נעמד במקומו כנזכר
בדבר מה ,ובלי לומר מילה נוספת סב על עקבותיו וצעד לעבר הבנין.
שני תלמידים שליוו אותו הזדרזו לשאול" :האם הרב שכח משהו?" שאלו
בתמיה" ,כן" – השיב להם – "אני צריך לעלות"" .מיד נזעקו שניהם:
"שהרב לא יטרח ,אנחנו נעלה!" אך רבי משה נענה בשלילה" :זה עסק
שלי! "...והחל לטפס למעלה.
תלמידי הרב היו בתמהון גדול ,מה גורם לאדם בן שמונים וחמש לטפס
ארבע קומות ברגל ,לאחר שרק הרגע ירד? מה גורם לו לסרב לעזרה
ולהתאמץ בעצמו?
התלמידים עלו איתו .ראוהו מתנשם ומתנשף במאמץ ,ונח בין קומה
לקומה .כשהגיע לקומה רביעית ,נכנס למשרדו של הגביר .הלה קם
ממקומו מופתע ,האם התחדש משהו מאז השיחה ביניהם? רבי משה פנה
ואמר" :שכחתי להודות לך על כוס התה שהכנת לי ,באתי לומר יישר

כח! התה היה מצוין!" התלמידים נאלמו דום .כששככה מעט תדהמתם
שאלו" :כבוד הרב ,האם לא יכולת לשלוח אותנו לומר תודה?" מיד
ענה הרב" ,יכולתי" – השיב בפשטות – "אבל מי שתה את התה ,אני או
אתם? אני שתיתי ,ולכן אני הוא שצריך להודות!"...
כך חי גדול אמיתי בישראל! כך נוהג – מי שחי את המציאות של הכרת
הטוב כמות שהיא! ניקח איפה אנו לקח ,ונדע להכיר טובה לאשה ,לבעל
ולשאר בני הבית ,עד דבר קטן כגדול ,ובזה ניקח חלק במידה הגדולה
הזו של הכרת הטוב.
אביו .אמנם ,מכיוון שלא רצה לצער את אביו ,החל מדבר עמו על דא
ועל הא .מעניין לעניין בא לדבר אודות המקווה – פרי טיפוחיו .פתח
האב וסיפר" :הנה כל 'בעלי הבתים' באותו הזמן עמדו כחומה בצורה
כנגדי – שלא אבנה את המקווה ,ואף איימו על פרנסתי אך אני השבתי
כנגדם מלחמה ,גם הבאתי רב מומחה שהכין 'תכנית' – מלבד הצינורות
שלא צוינו בתכנית ,על כן העמדתי גוי פלוני שיקבעם ,ובשעטומ"צ
ברכנו על המוגמר.
"והנה מדרך הטבע היו אוצרות מי הגשמים מתמלאים תוך כמה ימים,
ממי גשמים היורדים באותה העיר בקיץ ובחורף ללא כל הפסק ,אך
לדאבון לב ,משגמרתי את בניית המקווה פסקו הגשמים לרדת ו'בצורת'
זו נמשכה כאחד עשר חדשים – ואף העיתונים הפליאו את שינוי הטבע
אשר אירע בעיר פלונית .באותה שעה היו בני העיר מתגרים בי' :וראה,
כי בשמים אין רוצים את המקווה ,אין מעשיך רצויים בשמים' .והיו
הביזיונות גדלים עד לשמים".
"ככלות השנה דיברתי עם אחד הרבנים בארה"ב  -ובדמעות
שליש בכיתי על מצבי הנורא ,אמר לי הרב' :אין לנו
עסק והבנה בחשבונות שמים .את המוטל עליך
עשה ,הבא 'שלג' באופן המבואר והמותר
בהלכות מקוואות ,אז קרה הפלא הגדול:
אך פתחנו את שערי המקווה ,נפתחו לעומתם
ארובות השמים והגשמים החלו לרדת בעוז
ותעצומות כ'מבול' ,עד שבתוך חודש ימים
ירדו גשמים כנגד כל השנה.
"אז גדלה בושתי ,והכל אמרו לי' :הקב"ה
המתין שתכשיר את המקווה ,ורק אז הוריד גשם
מן הגשמים כדי שלא תיהנה המקווה מהם' ...אחר
דבריהם אלו ,נתייאשתי מעצמי ,ולכן מאז ועד עתה לא החלפתי
את מי האוצר" ...כשמוע הבן את דברי אביו ,ניתר ממקומו עד לתקרת
הבית ,וזעק בהתרגשות" :אבי! אבי! לא מחמת שאינך מרוצה לשמים
אירע לך ככה ,כי אדרבה ,ברוב רחמיו וחסדיו הציל אותך ממכשול
נורא ,כי לפי דבריך שידד הקב"ה מערכות שמים וארץ ,בכדי ש'מסירות
נפשך' למקווה תשיג את המטרה ,וכל רבבות הטבילות שטבלו בני
ישראל במקווה כשרות היו למהדרין ,כי מעולם לא עברו מי המקווה
דרך הצינורות הפסולים ,והכל כשר וישר בתכלית הכשרות.
ומכאן ,ילמד כל איש בנפשו שכשאדם מוסר נפש על מצווה או חינוך
ילדיו וכד' ,לא יגיע הדבר לידי תקלה בשום אופן.

חינוך ילדים

"כי ידעתיו את אשר יצוה את בניו אחריו"

מסירות נפש שלנו ,והקב"ה מונע תקלות
הסיפור הבא אירע באחת ממדינות ארה"ב ,לפני כחמישים שנה נתמנה
באותו מקום רב גדול וחשוב .מפעולותיו הראשונות של הרב היתה לבנות
מקווה טהרה ,אך ראשי הקהילה ,התנגדו לכך בכל התוקף .הרב שינס
מתניו ואזר כוח במסירות נפש כפשוטו ממש ,אסף ממון מנדיבי עם,
גם הזמין את אחד הרבנים המומחים בבניית מקוואות ,ששרטט את כל
ה'תכנית האדריכלית' לצורך הבאת והולכת מי גשמים מגג
הבנין ועד ל'אוצרות' בכשרות ובתכלית ההידור ...אך
דא עקא ,שהרב המכשיר שכח לשרטט את דרכי
הבאת והעמדת ה'צינורות' ,באופן שיישארו
המים בכשרותם מבלי שיעברו בדרכם ב'כלי
קיבול' ,ואכן ,בבניית המקווה נבנו הצינורות
באופן שהמים ייפסלו ,בהיותם 'שאובין'.
עברו כחמישים שנה – וכבר נתמנה רב חדש
לאותו ישוב ,משהחל הרב החדש לעסוק
בענייני העיר ,קרא לרב 'מומחה' לבדוק את
כשרות המקווה הישנה – ואותו רב מומחה – בנו
של הרב הקודם הוא .משבדק הרב את הצינורות הודיע
שהם פסולים מכל וכל ,ויהי אך יצאו דבריו מפי המומחה,
וכמעט נפלו שניהם ארצה כשהם מתעלפים… כשראו שזה כחמישים
שנה עומדת המקווה על תילה בנויה ,ומעולם לא הוחלפו הצינורות (גם
מצאו גוי זקן ב'מסיח לפי תומו' ,שהוא בעצמו בנה אז את הצינורות
והם עומדים עד היום הזה) והרי זוהי מקווה הטהרה היחידה בכל העיר
והגלילות שמסביב ,ורבי רבבות טבילות שטבלו כאן במשך חמישים
השנים שעברו ,אינן שוות אפילו כקליפת השום...
כמובן שכדבר ראשון הוחלפו צינורות המקווה בחדשים .אלא שרוחו של
הרב לא שבה אליו ,ביודעו כי אביו מסר נפשו על המקווה ,ולמעשה יצא
מתחת ידו מכשול גדול ונורא כזה ...בלית ברירה החליט לעלות לבית
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מהשמים עוד יעריכו אותי על זה שנשארתי נאמן לקדוש ברוך הוא.
אומר הרב אנחנו רואים אנשים כאלה שלא מרגישים אסירי תודה ,למה?
איפה האטימה? הרי ראינו את החכמה המופלאה שכולם עומדים מולה,
לא משנה באיזה תחום ,בכל התחומים הראה לנו רבנו בחיי ,חי ,צומח,
דומם ,גשמי ,רוחני.
אומר הרב ,אחת הסיבות העיקריות שאדם לא בא לבית הכנסת ומרגיש
כמה אני חייב לך ה' ,זה הגאות בטובות הבורא .הגאה בטוח בעצמו שמגיע
לו הרבה יותר ,ורואים את זה גם בחיי היום יום .אמא שבאה לגן לקחת
את הילד רואים אשה כנועה ,ענוותנית ,מודה לגננות ,למטפלות .אבל
אנשים שהגאווה נוטפת מהם ,אי אפשר להריח אותם מרוב הגאווה ,רק
מתלוננת למה הוא מלכלך ,למה הוא ככה .או רופאה שחבשה לילד שלה
את הפצע ,מה זה ..איך את חובשת לא לימדו אותך ,למה את לא אומרת
תודה רבה ,סליחה שנתת מזמנך ,או פקיד בבנק שצועקים עליו איך אתה
טועה טעות כזאת ,מסכן הפקיד כלו הסמיק נהיה לבן.
אדם צריך להיות ענוותן ,להודות .אדם גאה תמיד חושב שמגיע לו יותר,
עשו לו לא כהוגן ,לא משנה היכן ,בית ,עבודה ,ילדים ,כל העולם וחללו
לא יספיקו לו לרצותו ,כלשון רבנו בחיי ,נתן לו את כל העולם עם כל מה
שיש לו ,לא מספיק לו ,לי מגיע יותר אני בעל חשיבות.
באים אלי אנשים שואלים אותי :הרב ,למה אני סובל? אני אומר :להם כפרת
עוונות .הוא אומר לי :איזה עוונות? הוא בתמימות אומר את זה ,אני כל
החיים שלי רק הטבתי לבני אדם ,בחיים לא עשיתי רע לאף ,אחד תראה
כל הגיסים שלי איזה רעים הם ,למה אני ככה צריך לסבול .מה נענה לו:
אתה אדם גאה ...הוא יתבייש .אז אני לא אומר לו כלום .אדם גאה לעולם
לא יכול לראות ביקורת על עצמו .הביקורת שלו תמיד בחוץ ,כל המומים
רואה האדם חוץ ממומי עצמו ,זה לא בסדר ,זה גנב ,זה שקרן ,ואני מאה
אחוז ,אני בסדר אז למה אני סובל" .עוונותינו רבו למעלה ראש ואשמתנו
גדלה עד לשמים" .אדם שמבין מה אני חייב לה' ,מה אני נותן לו ,הוא
מבין כמה העוונות שלו גדולים.

אדם גאה לעולם לא יראה נגעי עצמו
רבנו בחיי מאריך להסביר שכל החכמה שהקב"ה הראה לנו בעולמו היא
כטיפה מן הים מול החכמה האדירה האמיתית של הבורא יתברך .אבל
גם הטיפה הזאת שהראה לנו חייבת לייצר אצל האדם דחף לפרוע מעט
מן הטובות ,מן החוכמות הרבות והאדירות שהקדוש ברוך הוא טמן בו.
כל אדם צריך לתת מה שיוכל מהן לקדוש ברוך הוא.
בזמנו ישב אצלי יהודי שעבר התקף לב קשה .הוא התעורר ,בקושי רואה
בעיניו ,אני אסיר תודה לקרדיולוג הוא אומר ,הקרדיולוג עיוור אותו אבל
הציל לו את הלב .הוא עמד למות .הלב כבר היה חצי גמור ,אז הוא דילל
לו את הדם והציל לו את הלב ועכשיו הוא לא רואה ,הוא אומר אני אסיר
לו תודה ,בתושיה של רגע הוא הציל אותי .מיד אמרתי לעצמי :תראה מה
זה ,אותו יהודי אומר הרופא האריך לי את החיים ,אבל מה עם מי שנתן
לנו חיים ,מה עם כל המורכבות האדירה שה' נתן לנו.
על זה אומר הרב הטיפה מן הים שראינו ,הטיפה הזאת צריכה לעורר אותנו
לקבל את הרצון להיכנע לה' ,את הרצון לשלם לו משהו ,לפרוע אפילו מן
המעט .זה דחף פנימי שקיים אצל כל אדם ובכל זאת רואים אנשים שהם
לא מרגישים אסירי תודה לה' ,גם דתיים לא רק חילונים.
לדוגמא ,אדם בא לבית הכנסת מתפלל ,לומד תורה ,אבל הוא בטוח שהוא
אריה לייב בעל היסורים ...הוא בטוח שהוא מיוסר בשביל כל הדור והוא
סוחב את כל עוונות הדור עליו ,ואיזה צדיק הוא שהוא ככה סובל ...הוא
לא מרגיש שהוא צריך להגיד תודה למישהו .ככה הרבה אנשים חשים,

להזמנת ספריו של מו"ר הרב אייל עמרמי שליט"א ( )1חובת הלבבות ( )2משלי עם פירוש "כאייל תערוג" ( )3מוסר על פרשיות השבוע
חייגו  ,1-599-50-20-51שלוחה  2וכן בחנויות המובחרות ברחבי הארץ ,ובביה"כ "חסדי שמואל" אצל נתנאל אלפסי

בריאות ותזונה

ג .לא שותים מספיק תה  -על פי מחקר ,אנשים ששתו כוס תה לאחר
ארוחה של מזונות עתירי פחמימות הורידו את רמות הסוכר בדם ב10%-
לכמה שעות לאחר הארוחה.
ד .לא שותים מספיק מים  -התייבשות לעיתים קרובות מחזקת את תחושת
הרעב .זה בגלל ההיפותלמוס ,החלק של המוח המסדיר רעב וצמא ,אשר
יכול לשלוח לכם הודעות מטעות כאשר אתם צמאים ,מה שמוביל אתכם
לחשוב שאתם זקוקים לחטיף למרות שאתם באמת צריכים רק כוס מים.
ה .ארוחת הערב שלכם יצאה מקופסא  -מיכלי פלסטיק ומשקאות מכילים
את הכימיקל ביספינול  .Aע"פ מחקר ,החומר הזה משנה את
רמות ההורמונים השולטים על הרעב והשובע.
ו .שעמום  -שעמום הוא גורם מרכזי לעלייה במשקל.
למעשה ,מחקר שנערך בשנת  2015מצא קשר בין רגישות
לשעמום ולאכילת יתר.
ז .אלכוהול  -שיכול להתל במוח ולגרום לתחושת רעב.
במחקר שנערך בשנת  ,2017חוקרים השקו עכברים
באלכוהול ומצאו כי בעקבות כך הופעלו נוירונים
מסוימים במוח שגורמים רצון לאכול .עם זאת ,המדענים
עדיין מנסים לקבוע אם יש לו את אותה השפעה על בני
אדם.
ח .לחץ  -כאשר אדם דואג ,הגוף משחרר את הורמון הלחץ
קורטיזול ,אשר יכול לגרום תשוקה למזון מתקתק ,משמין או מלוח.

תמיד רעבים?! יש מה לעשות
מכירים את המצב שמרגישים רעב כל הזמן? אמנם יש לפעמים סיבות
רפואיות לכך  -סוג של בלוטת התריס ,למשל ,או נטילת תרופות נוגדות
דיכאון מסוימות שקשורות לתיאבון מוגבר  -על פי רוב ,הסיבה
טמונה בהרגלי החיים שלנו.
א .ארוחת בוקר גדולה  -ארוחת בוקר היא הארוחה החשובה
ביותר של היום .כוס קפה בהחלט לא מספיק .על פי
מחקר ,אנשים שאכלו רק  300קלוריות לארוחת הבוקר
עלו כמעט פי שניים במשקל מאלו שאכלו  500קלוריות
ויותר .הסיבה :אכילת ארוחת בוקר גדולה גורמת לעלייה
קטנה יותר ברמת הסוכר בדם ובאינסולין ,כלומר ,פחות
תשוקה לאכול.
ב .אכילת סלט  -ירקות עלים עשירים בויטמין  ,Kאינסולין
המווסת ומסייע להפחית חשקי אוכל .גברים צריכים לקבל
לפחות  120מיקרוגרם של ויטמין  Kביום ,אשר שווה בערך
לכוס אחת של כרוב.
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שריפא ללא תשלום? ענו לו בבית דין של מעלה" :אמת נכון הדבר ,אלא
שאתה גזרת את דינך בשעה שמכרת את עולמך בעבור רובל אחד".
כעת ביקשה האישה מהקצב לבטל את המכירה.
הקצב אישר את כל המאורע ,אך לא הסכים לבטל את העיסקה ,והסביר
לה" :הן תביני ,קצב פשוט אנכי ,כמה מצוות כבר ישנן בחלקי? מי יודע
האם הייתי זוכה בכלל לחלק בעולם הבא .עתה שזכיתי במצוות רבות
של הצלת נפשות וריפוי חולים עניים ללא תמורה ,הרי מובטח לי חלק
בעולם הבא האם אחמיצנו?"
מאוכזבת עזבה האשה את חנותו ובלילה חזר הרופא בחלום אל אשתו,
וכשמעו את תשובת היהודי ,זעק זעקת שבר נוראה ,וביקש שתלך לרב
העיר ,הגאון הרידב"ז זיע"א ,ותזמין את הקצב לדין תורה .הדין תורה
נקבע להיערך בבית הכנסת הגדול.
ביום המיועד נקהלו היהודים אשר בסלוצק לבית הכנסת ,מתח רב שרר
בבית הכנסת כאשר האשה שטחה את טענותיה בפני הדיינים וחזרה שוב
על כל מהלך הענינים .לאחר מכן נקרא היהודי הקצב להשמיע את דבריו
ואת טענותיו.
פסק הדין הכיל שלושה סעיפים :הסעיף הראשון" :המכירה בטלה ומבוטלת".
קול שמחה חרישי נשמע בקהל ,והרב הסביר" :עולם הבא אינו רכוש היכול
לעבור מיד ליד ,עולם הבא הוא האור שנוצר ממצוות ומעשים טובים
שפעל האדם בימי חייו ,מי שלא עמל כיצד ישיג את האור?" משום כך
על האלמנה להחזיר לקצב את הרובל והמקח בטל".
הסעיף השני" :הרופא איבד את חלקו בגן עדן סיכם הרידב"ז" ,הנפטר
היה זוכה בשכרו משום שהמקח התבטל ,בכל זאת מאחר וכפר בעולם
הבא ,זלזל ולגלג עליו ,איבד את עולמו".
הקהל נדהם למשמע אזניהם ,ותמהו :היתכן שכולם הפסידו כאן? הקצב
איבד את מקחו והרופא יצא קירח מכאן ומכאן ,עד שנשמע קולו של הרב
בקראו את הסעיף האחרון של פסק הדין.
הסעיף השלישי" :קידוש שם שמים שנגרם על ידי הרופא לאחר מותו,
זיכה אותו לצאת מדינה של גיהנום ,וההסבר :מאורע זה גרם קידוש שם
שמים גדול ,כולם ראו והתחזקו כי יש דין ויש דיין ,קובעים אנו על דעת
המקום ועל דעת הקהל ,שזיכוי הרבים הזה נזקף לזכותו של הרופא ,ועל
כגון זה קבעו חז"ל שהמזכה את הרבים אינו נופל בגיהנום ,וראוי מעמד
זה של חיזוק אמונה להקנותו חלק לעולם הבא".

דין התורה של הרב יעקב דוד וילובסקי זצ"ל
בעיירה סלוצק ,מקום כהונתו של הגאון רבי יעקב דוד וילובסקי זיע"א,
הרידב"ז ,אירע מעשה שזכה לפרסום רב בשעתו .רופא יהודי פורק עול
נהג מטעמי בריאות לצאת לטייל לפנות ערב .המעשה היה ביום חמישי,
הרופא עבר ליד האיטליז והבחין כיצד הקצב היהודי שחנותו היתה מלאה
קונים ,מפציר בהם לצאת מהחנות ואומר להם כי מי שירצה לקנות דוקא
היום ,ישוב בעוד שעה .הרופא שלא האמין למראה עיניו ,ניגש אל הקצב
ושאל לפשר הדבר ,איך מלאו ליבו ביום חמישי ,יום הפרנסה ,לגרש את
הקונים החוצה ולוותר על הפרנסה בידיים?
השיב הקצב" :ממהר אני לבית הכנסת ,ללמוד ולהתפלל הפרנסה נגזרה
מן השמים ,וחוץ מזה עלי לדאוג על העולם הבא שלי"…
"עולם הבא?" – לגלג הרופא" ,אין דבר כזה" .השיב היהודי הפשוט" :לכבודו
אולי אין ,אולם אני מקוה שלי כן יהיה" .תשובת היהודי הנוקבת גרמה
לו לרופא ללעוג עוד יותר ,עד שנענה ואמר" :שמע נא לי ר' יהודי ,אולי
אתה רוצה להגדיל חלקך שם בעולם הבא שלך? אני מוכן ומזומן למכור
לך את חלקי בעולם הבא תמורת רובל אחד".
"איזה עסק מצויין" ,התפעל היהודי והושיט לו לרופא רובל אחד.
חלפו שנים מאז אותו מקרה ,וביום אחד נכנסה אל האיטליז אשה כבודה
והציגה את עצמה בתור אלמנת הרופא .והחלה מספרת לקצב :לאחר
שבעלה הרופא נפטר ,ראתה אותו בחלום ,וסיפר כי דנו אותו לפני בית
דין של מעלה ,וכף החובה הכריע את גורלו לשבט .בא הרופא בטענה:
ומה עם הצלת נפשות שעסקתי בימיי חיי? מה עם ריפוי החולים העניים
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3.3שוועת בני ישראל עלתה אל
ה' ,וה' זכר את
4.4משה אמר שהוא יסור ויראה
הזה"
את "המראה
5.5לא תפחיתו מהכמות המקורית
"
"לא
את ריחנו
"6.6
בעיני פרעה ובעיני עבדיו"
7.7אמו של משה ראתה "כי
הוא"
8.8אל תתקרב לכאן (מהי המילה
בתורה)
9.9המקום שבו פגש אהרון את
משה בשובו ממדין
האלוקים"
"
בונוס :מה הקשר של הביטוי
לפרשת שבוע

1

התוכלו לד
עת מה גובה השולח

2

ן?

3
4
5
6
7
8
9
פתרון לחידה משבוע שעבר:
מברכותיו של יעקב ליהודה,
ַחכְ לִ ילִ י ֵעינַ יִ ם ִמיָ ּיִ ן ּולְ ֶבן ִשׁנַ ּיִ ם ֵמ ָחלָ ב

5

ת
עוז"

מהנעשה במוסדות
"

סד
מפי
ים י
עוללים ויונק

זהירות בדרכים
בת"ת "כאייל תערוג"

תלמידי כיתות ג' – ד' יצאו ליום לימוד מאתגר במתחם זהירות
בדרכים בשכונת ניות ,התלמידים החכימו ולמדו על רכיבה
בטוחה באופניים וכן על חציית כביש בבטחה

מבצע חורף "אותיות מחכימות" בעיצומו
התלמידים צוברים אותיות על לימוד
בחשק ובשמחה ובין אדם לחבירו,
ומדביקים באלבום על מנת לצבור כמה
שיותר משפטים ולזכות בפרסים יקרי ערך,
בברכת עלו והצליחו!

שיעורי הרב השבוע ביבנה ובאור יהודה:

בשבוע הבא יום ג' ,כ"ד טבת ( )01/01ימסור מורנו הרב שליט"א שיעור תורה ב:
בגדרה ב  ,19:00בית כנסת שערי ירושלים ,רחוב יונה מזגיני
להזמנת מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א לשיעורים וכנסים  -אליהו 1-599-502051 :שלוחה !5
בס“ד

נשות קהילת

כאייל תערוג מוזמנות

חדרי מלון אקסלוסיביים
המשקיפים לנופו המדהים
של ים המלח

לנופש נשים
במלון ספא יוקרתי

כאייל תערוג
השלוחה הקהילתית החרדית

כניסה חופשית
לקומת הספא הכוללת:
בריכת מי ים המלח ,סאונה רטובה ויבשה
בריכות ג׳קוזי ,בריכת זרמים הידרו
מסאג׳ ,חדר כושר ועוד...
אפשרות לטיפולי בריאות בתוספת תשלום

לאונרדו פלאזה
ים המלח

תכניה עשירה וייחודית -הרצאות תורניות,
סדנאות ,מופעי ערב מהשורה הראשונה

מיום שלישי עד חמישי ב‘ שבט  -ד‘ שבט )(08 - 10.01
בתאריכים אלו כל המלון לנשים בלבד

בנוסף הרצאה ייחודית לקהילתנו
ממורנו הרב אייל עמרמי שליט״א

להתקשרות :לאה חסיד 052-7174723

כשרויות מהודרות עם משגיחים צמודים
אברכים יראי שמים
ארוחת גורמה ,תפריט קולינארי עשיר
ומגוון ,בבסיס אירוח חצי פנסיון  +קפה
ועוגה בצהריים.

שי מפנק לכל מתארחת  -כאייל תערוג

מספר מקומות מוגבל ל  50ראשונות

להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ הקהילתי  -לקבלת הודעות בלבד 050-818-1284 -
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מתנה ל
כניסה אכחלת חאישה
לבריכת ה ינם
גופרית

אחרונים
חדרים ₪בלבד!
1200
הצלחנו
להשיגמה
אוטובוס מהר חו
מסובסד
במחיר
לוך ושוב
ה
שאסור לפרסם

בס"ד

חדש בשכונה
לסוגרים
בחודש ינואר

עיצוב מתנה!
לכל סוגי הארועים | משלוחים בשכונה
בהכשרים מהודרים של כלל הבדצי״ם

לפרטים נתנאל0506785912 :
תפילות לימות החול

זמני תפילות ושיעורים

( 05:50כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
		
שחרית הנץ החמה
07:00
		
שחרית מנין ב'
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
		
שחרית מנין ג'
08:15
		
שחרית מנין ד'
		
מנחה מנין א'
13:00
16:30
		
מנחה מנין ב'
סמוך למנחה
		
ערבית מנין א'
( 19:15בתום השיעור בגמרא)
		
ערבית מנין ב'
( 20:15בתום השיעור המרכזי)
		
ערבית מנין ג'
גמרא מסכת בבא בתרא עם הרב שליט"א
18:45
		
ימים א' ,ב' ,ה'
 20:30לאחר ערבית
			
יום ד'
שיעורים  -בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב  -עיון באגדות חז"ל
			
יום ראשון
חובת הלבבות
			
יום שני
פרשת השבוע  /הלכה  /ענייני יומא
			
יום שלישי
ליקוטי מוהר"ן  /רבינו נחמן מברסלב
			
יום רביעי
הלכות שבת/מועדים
			
יום חמישי
פעילויות לנשים
 20:45שיעור לנשים מפי הרבנית עטיה
השבוע חד פעמי ביום חמישי

תפילות ושיעורים בשבת קודש
		
מנחה ערב שבת
		
שחרית הנץ החמה
		
שיעור בהלכות נידה
		
שחרית מנין ראשי
		
תהילים לבנים
שיעור הלכה ,שולחן ערוך
		
מנחה מנין א'
		
שיעור מוסר
		
מנחה מנין ב'
		
שיעור הלכה
		
ערבית של מוצ"ש
אבות ובנים		
פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

( 16:20כ30-דק' לפני השקיעה)
( 05:35כשעה קודם הנץ החמה)
 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)
07:30
( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)
 13:30חושן משפט
14:00
14:30
( 15:15בתום השיעור)
( 16:50כ 30-דק' קודם צאת השבת)
( 17:20עם צאת השבת)
( 17:40לאחר ערבית של מוצ"ש)
( 13:00בביה"כ חסדי שמואל)
 13:00מפי מו"ר שליט"א

בית מדרש יום לבעלי בתים בביה"כ "חסדי שמואל"

9:30-10:15
		
10:15-11:00
		
11:00-11:45
		
11:45-12:30
		
12:30-13:00

בעז"ה אנו שמחים להודיע על פתיחת בית מדרש לבעלי
בתים בכל יום שיעורים בין 9:30-13:00
ב 13:00מנחה ולאחר מכן ארוחת צהריים בשרית

נשמח מאוד לראותכם בין המשתתפים

חוק לישראל
ילקוט יוסף ברכות השחר
אור החיים על הפרשה
משניות
תהילים עם פירוש

תה קפה
ו
כיבוד קל בין
ה
שי
עו
רי
ם

השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!
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