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מאמר הרב
"אם כֶ ֶּסף ַתּלְ ֶוה ֶאת ַע ִמּיֶ ,את ֶה ָענִ י ִע ָמְּךֹ ,לא ִת ְהיֶ ה לֹו כְ ּנ ֶֹשׁה" – אומר
ִ
אור החיים הקדוש :פירוש ,אם ראית שהיה לך כסף יותר ממה שאתה
צריך לעצמך ואתה מלוהו לעמי [פותח גמ"ח ועורך הלוואות] ,תדע
לך שאין זה חלק המגיעך אלה חלק אחרים שהוא העני עימך ,וזה רמז
שלא יתנשא ויתגדל על העני בגלל שנותן לו ,והוא אומרו ֹלא ִת ְהיֶ ה לֹו
כְ ּנ ֶֹשׁה ,לשון נשיאות ומעלה כי משלו הוא נותן לו.
מלמדנו אור החיים הקדוש ,שכסף שלא מיועד לצורך ההוצאות השוטפות
אלא יושב בחסכונות ובפקמי"ם ,הוא כסף שאינו שייך לך אלא שייך
לנזקקים שבעם ישראל – ורק משום שנגזר עליהם עונש פרנסתם יורדת
דרך בני אדם ולא דרך מלאכתם ופועלם.
ולכן על האדם לדעת שכאשר הוא מלווה או מעניק לאחרים ,משלהם
"אם כֶ ֶּסף ַתּלְ ֶוהֶ ..את ֶה ָענִ י ִע ָמְּך" – הכסף
הוא מעניק להם – וזהו הפירוש ִ
של העני אצלך .וכמו כן לימדונו חז"ל שמעשה הצדקות והלואות של
עם ישראל יוצר שריון ושכפ"צ סביב הנותן והתורם ,כלשון הנביא
ַ"וּיִ לְ ַּבׁש ְצ ָד ָקה ּכַ ִּׁש ְריָ ן" ,מלמד שצדקה של פרוטה ועוד פרוטה מצטרפת
לשריון גדול.
אחת מהמתנות הטובות שה' נתן בעולם ,היא "שֹלא יֶ ְח ַּדל ֶא ְביֹון ִמ ֶּק ֶרב
ָה ָא ֶרץ" – תמיד יהיו נזקקים ומיעוטי יכולת – זה קרש הצלה בשבילנו
כלשון הגמרא' ,אם הקב"ה אוהב עניים מפני מה אינו מפרנסם? משום
שביקש להצילנו מדינה של גהינום' ,המצוות של ה' דורשות רף גבוה
של דיוק ומסירות – אין בין מצווה לעבירה אלא כחוט השערה ,ולכן
חשבון החובות שלנו אצל מלכות שמים הולך ותופח מיום ליום ,וכדי
להצילנו מאותו חוב נורא ואיום אמר לנו הקב"ה ,שיש אפשרות לפדות
את אותם חובות בצדקות.
ַ"ו ֲח ָט ָאְך ְּב ִצ ְד ָקה ְפ ֻרק ַו ֲע ָויָ ָתְך ְּב ִמ ַחן ֲענָ יִ ן" ,כך אמר הנביא דניאל
לנבוכדנצר מלך בבל ,שהיה חשבונו עמוס בחובות למלכות שמים
והודיעו לו בחלום שהולכים לגבות ממנו ולשלוח אליו מחלות נפש
קשות ,ומבהילותו של נבוכדנצר שאל את דניאל מה עליו לעשות כדי
להנצל מההוצאה לפועל של ה' ,אמר לו דניאל תפרנס עניי ישראל,
חטאתך בצדקה פרוק ,וכך היה למשך י"ב חודש .לאחר מכן כשסרב
נבוכדנצר לפרנס ,הגזירות ניחתו עליו בצורת מחלת נפש נוראית –
ודימה עצמו לחיית השדה וכבהמה! למשך  7שנים בחולי קשה ונורא.
אנו לא מסתכלים על החלשים והעניים כעצלנים ולא יוצלחים ,הפוך
אמר לנו החפץ חיים ,אדם שלא עובד ולא מתפרנס ,זה משום שבשמים

כניסה יציאה
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*לפי זמני ירושלים

זמני השבת
ר"ת

ביקשו לגזור עליו עניות ולכן הטמינו בו את מידת העצלות וחוסר המעש,
אם כן זו גזירת שמים עליו ,ולא מוטל עלינו לחנכו אלא לסייע בידו,
'כי יותר מאשר בעל הבית עושה עם העני העני עושה עם בעל הבית'
התשובה שאנחנו נוציא את כל מקבלי הקצבאות לעבוד ושיתפרנסו
לבד ,היא תשובה של אדם גוי ,לא תשובה יהודית ,כשפוגש יהודי אדם
נזקק הוא רואה בו קרש הצלה – כלשון חז"ל ,כשהקב"ה מבקש לשלוח
דורון לאדם ,כלומר מבקש לשלוח לו מתנה ,שולח לו הקב"ה אדם
יע ִמּׁש ְֹפ ֵטי נַ ְפׁשֹו" ,כדי
הֹוׁש ַ
ימין ֶא ְביֹון לְ ִ
נזקק שמבקש עזרהּ" ,כִ י יַ ֲעמֹד לִ ִ
להצילך מדינה של גהינום שהיא מדינה אכזרית ורעה!
הזוהר הקדוש בפרשת בשלח מספר על רבי יצחק תלמידו של רשב"י,
שחלם בלילה אחד כיצד הוא טובע בים ,ומנסה רשב"י רבו להושיט
את ידו ולהצילו אך לא מגיעה ידו של רשב"י לידו של רבי יצחק ,עד
שבא עני אחד שביום קודם נתן לו רבי יצחק "חצי פלגא עגולא" ,חצי
כיכר לחם לאכול ,ובא אותו עני ומחבר את ידו של רבי יצחק לידו
של רשב"י ,וכך ניצל רבי יצחק מטביעה – בזכות אותה הצדקה ,היכן
שאפילו רשב"י לא יכל לעזור לו מצות הצדקה עזרה לו ,ללמדך כמה
גדול כוחה של הצדקה.
ואמרו רבותינו ,גדולה לגימה שמעלמת עין מן הרשעים ,אדם שנותן
לחברו לאכול מאכלים וללגום משקים עקב היותו נזקק ,גם אם אותו
הנותן הינו אדם רשע ,בשמיים מעלימים עין ממעשיו וממתינים בסבלנות
לחזרתו בתשובה .אדם שקונה מנה פלאפל לחברו שנמצא עימו ,באותה
שניה מקבל מהקב"ה זמן ארוך לחזור בתשובה – קל וחומר מי שזוכה
להאכיל תלמידי חכמים שעמלים בתורה – כמה גדולה זכותו.
ונזכור תמיד את דברי הרמב"ם בהלכות מתנות עניים" ,וכל המאכיל
ומשקה עניים ויתומים על שולחנו ,הרי זה קורא אל ה' והוא עונהו
ומתענג עליו שנאמר אז תקרא וה' יענה"" .מעולם לא יעני אדם מהצדקה
ולא חסרון ותקלה יבוא ממנה" ,כך פסק הרמב"ם ,אולי ראשי המפלגות
יקראו קצת רמב"ם ויבינו איזה זכות יש להם שהם תומכים באנשים
בעלי הכנסה נמוכה ומיעוטי יכולת ,התמיכה הזאת אף פעם לא תפגע
בקופה הציבורית ולא בכיס הפרטי ,פסק הרמב"ם ,והלוואי ונזכה
"אְך טֹוב
תמיד להיות מהנותנים ולא מהמקבלים ,כלשון הכתובַ ,
ָו ֶח ֶסד יִ ְר ְּדפּונִ י ּכָ ל יְ ֵמי ַחּיָ י"

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
הדבר אשר
(ירמיה ל"ד)

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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הבית והאשה לפני הכל!!!
סיפר רבי יחיאל צוקר שליט"א ,באשדוד בתקופה מסוימת ,היתה
מצוקה קשה של כוללים ,בימים ההם החל הרב שלום בער סורוצקין
שליט"א את מפעליו הגדולים ,נפגשתי עמו ותוך כדי פגישה נסחפתי
אחר הצלחותיו ,והחלטתי שאני מקים כולל בעיר ,אבל לא כולל
רגיל אלא כולל שדורש מאברכים עמל רב  -תמורת תשלום של אלף
דולר בחודש ,להוריד מעליהם חלק מהדאגות ,שישבו ויגדלו בתורה.
כבכל דבר ,נגשתי למו"ר רבי פנחס שריבר זצ"ל ,הוא שידע מהמ־
צוקה הקשה ,וגם ראה חיסרון בכולל רציני שיתן דוגמא לבני עליה
אמיתיים ,עודד אותי מאוד ,כמובן לעניין .סיכמתי עם רעיתי על
נסיעה לא ארוכה לאמריקה ,הייתי מתואם עם הרב סרוצקין ,הוא
התחייב לעזור לי באיסוף הכספים שם.
התאריך היה סגור ,ההכנות היו בעיצומן ,הכנתי אלבום ,ניירת,
הגלגלים נעו קדימה .שעת צהרים ,הטלפון בבית מצלצל ומהעבר
השני של הקו מורי ורבי זצ"ל הוא ניגש ישר ולעניין" ,האם אשתך
מרוצה מנסיעתך?" ,אמרתי ששוחתי איתה והיא מסכימה ,היא רק
מסייגת את זה שהנסיעה תהיה חד פעמית ולא כל חודש" ...זאת
אומרת שהיא אינה מרוצה מזה" ,סיכם הרב" ,אם כך  -אינך נוסע,

תבטל את כל התכנית".
הטלפון הזה נתן לי שיעור חזק מאוד ,והעמיד אותי על טעות נוראה
שחייתי עימה כמה שנים .במשך כל השנים שהקמתי מוסדות ,עסקתי
בחינוך ,הרבצתי תורה אצל בחורי ישראל ,דאגתי את דאגתם ,זיכוי
הרבים ללא לאות ,היה ברור לי שכל אלו שמים בצל את הבית,
הבית יכול לחכות ,אם הם לא עושים מה שאני עושה  -אני מזכה
אותם ,ובקשיים שלהם יש להם חלק במעשי הכבירים.
מו"ר זצ"ל העמיד אותי במשפט אחד קצר במקום האמיתי ,הבית
והאשה לפני הכל!

ענה השד"ר "אין לי כל מושג ,הרי מעולם לא הייתי סנדלר"" .בכל
זאת" ,אמר לו החפץ חיים" ,אולי נאמוד ביחד ננסה לשער כמה מרוויח
הסנדלר על כל זוג נעלים שהוא מייצר ומה הן ההוצאות" .עמדו
שניהם וחישבו במשוער את חשבון ההוצאה והרווח של הסנדלר על
כל זוג נעלים ,ולאחר מכן פנה השד"ר אל הדלת על מנת ללכת לדרכו.
משהגיע לדלת חזר החפץ חיים קרא לו ושאל אותו" :אמור נא לי
בבקשה ,האם יש רק נעלים אשר מייצר הסנדלר ,או שישנן כאלה
שמיוצרות אף ע"י אחרים?" ,שוב השיב השד"ר "אכן יש שמיוצרות
על ידי סנדלרים ויש שמייצרים בבתי החרושת"" .ואיזה יקרות יותר?"
הוסיף החפץ חיים ושאל" .הנעליים שמיוצרות על ידי סנדלר יקרות
יותר מאלו שמיוצרות על ידי בית החרושת" ,השיב השד"ר.
פנה החפץ חיים בתמיהה ואמר "אם זוג נעלים שמייצר הסנדלר יקרות
יותר מאלה המיוצרות בבית החרושת ,הרי שהסנדלר צריך להיות
עשיר יותר מבעל בית החרושת .האם אכן כך היא המציאות?"
– הוסיף החפץ חיים ושאל" .לא" ,השיב השד"ר" .בעל
בית החרושת עשיר יותר ,הואיל ובבית החרושת
מייצרים כמות נעלים גדולה פי כמה וכמה
מאשר מייצר הסנדלר ,ולכן בסופו של חשבון
מרוויח הסנדלר פחות" .לכך חתר החפץ
חיים ואמר" ,אם כך הוא הדבר ,הסכת
ושמע" ,אמר רבן של ישראל לשד"ר" .אם
הנך רוצה לעשות לעצמך – להפסיק את
עבודתך כשד"ר ולחיות חיי שלוה ,הרי אמת
ונכון הדבר שראשך יהיה פנוי יותר ,והמחשבות
הזרות המטרידות בזמן התפילה יפחתו ,תפילותיך
תעמודנה בדרגה גבוהה יותר ואף במעלות לימוד התורה
תוכל לעלות יותר.
"אבל אם תסתכל על עבודתך בגיוס כספים עבור הישיבה במבט רחב
יותר ,ותחשוב כמה בחורי ישיבה יכולים ללמוד ולהתפלל כהוגן בזכות
עבודתך כשד"ר  -אז תבין שבעבודתך הנוכחית הנך עושה הרבה יותר
לתורה ויראת שמים מאשר בזמן שלימודך ותפילותיך יהיו בשקט
ובשלוה .אמנם כל תפילה לעצמה שהא גדולה יותר ,אבל היום,
בתפילת הרבים ובלימוד התורה של הרבים זכותך גדולה ביותר .על
כן מן הראוי והרצוי שתמשיך בתפקידך כשד"ר .זכות הרבים תלויה
בך ושכרך מן השמים גדול".

אחת בצער ממאה שלא בצער
רבי יצחק רוזנטל ,מנהל כולל 'מדרש בני ציון' בא פעם אל הגאון
רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל וסיפר לו שלאחרונה הוטב במקצת מצבו
הכספי ולכן הוא שואל את דעתו אולי כדאי שיתפטר מניהול הכולל
כדי שיוכל להקדיש את רוב מרצו וזמנו להתעלות בתורה .הקשיב
רבי איסר זלמן לדבריו בתשומת לב כדרכו תמיד ,והשיב לו :עשה
כפי הבנתך ,אבל לפני שתחליט ברצוני לספר לך מעשה שהיה:
מעשה ביהודי תלמיד חכם שהיה שד"ר (שליח דרבנן)
של ישיבת סלוצק במשך שנים אחדות .לימים
החליט להפסיק את עבודתו זו ולקבל עליו
משרת רבנות .לא היה נעים לו לשוחח אתי
על כך ולכן נסע לדבר בענין עם החפץ
חיים .הוא הסביר לו שבעבודתו כשד"ר הוא
מתעייף מהליכתו במשך כל היום .קשה לו
להתרכז בשעת התפילה ,ולעתים אף קורה
שבאמצע התפילה הוא חושב על נדיב פלוני
או אלמוני ואף אין באפשרותו ללמוד כפי שצריך,
לכן ברצונו לכהן כרב באחד הכפרים כדי שיוכל
להתפלל וללמוד כבשנים שעברו.
ה'חפץ חיים' שמע את דבריו והשיב לו" :שיהיה בהצלחה" .הודה לו
השד"ר ופנה אל עבר הפתח .כאשר הגיע לדלת קרא לו ה'חפץ חיים'
ושאל אותו" :אולי ידוע לך כמה עולה זוג נעלים?" ,השיב השד"ר
"אינני יודע מה הוא בדיוק מחיר זוג נעלים היום ,שכן עבר זמן רב
מאז קניתי נעלים חדשות ,אבל דומני שהמחיר הינו בערך כך וכך",
ולאחר שענה על שאלתו זו נפרד ממנו לשלום ופנה פעם נוספת
לעבר דלת היציאה.
משהגיע לדלת חזר החפץ חיים וקרא לו ושאל" :אילו הוצאות יש
לסנדלר על זוג נעלים ,ומה הרווח שנשאר על כל זוג שהוא מייצר?",
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בארוע רב רושם ובהצלחה רבה
נערך כנס רישום לבית הספר בית יעקב לבנות
׳כאייל תערוג׳ הר חומה בראשות של מורנו
המרא דאתרא הרה״ג אייל עמרמי שליט״א
הערב ננעל בהצלחה רבה עם משפחות רבות
שרשמו את בנותם לבית ספרינו המוביל
בתנופה רבה.
בשיחתו של מורנו הרב הציג את
מתחם בית הספר החדש
ההולך ונבנה במהלך השנתיים הקרובות
ויוכל לאכלס עוד ועוד כיתות

משכך כאבים שנמצא כמעט בכל בית ,דוגמת אקמול או אופטלגין,
מיגרנה היא כאב שרחוק מלהיות "סתם" כאב ראש .עיקר הטיפול
הרפואי מתבטא במתן תרופות שמטרתן להפחית את הכאבים ושאר
הסימפטומים.
טיפול טבעי במיגרנה  -נמצא כי ישנם מזונות שמזוהים כמעוררי
מיגרנה .הימנעות מהם תסייע במניעת ההתקף הבא:
בשר  -בשרים מעושנים או משומרים ,נקניקים ונקניקיות.
פירות  -רצוי להמנע מאכילת קיווי ,פרי הדר ,פפאיה ,תאנים,
אבוקדו בשל מאד ובננות בשלות מאד.
מוצרי חלב  -גבינות מעובדות :צ'דר ,גבינה כחולה ,גבינה
צהובה ,פטה וכד' ,מוצרי חלב מתורבתים כמו שמנת
חמוצה או ריויון ,ומוצרי חלב מעובדים שמכילים
טירמין ,שנוצר כשהחלבונים מתפרקים במזון.
לחמים  -לחם שמרים טרי (וכל מאפה מבצק
שמרים) ,לחם שאור.
ירקות  -בצל ,שום טרי ,שעועית ,אפונה סינית
משקאות  -כאלו המכילים קפאין ומשקאות
אלכוהוליים אשר מגבירים את זרימת הדם למוח.
בעיקר מומלץ להמנע משמפניה ,יין אדום ובירה.
תבלינים  -הימנעו ממזונות שיש בהם מלחים וחומרים
משמרים שגורמים להרחבת כלי הדם ובכך מהווים גורם
לכאבי ראש ומיגרנות .תבלינים כמו סויה ורטבים אסיאתיים
אחרים מכילים כמות מלח גדולה ורצוי להמנע מהם ,כולל אבקות
מרק לסוגיהן.
חמוצים  -המנעו ממאכלים שעברו תהליך החמצה כמו זיתים
ומלפפונים חמוצים.

בריאות ותזונה
זה כאב ראש או מיגרנה?
מכירים את התחושה הזו שלפתע פתאום מפלח כאב חד את
הגולגולת שלכם והוא כל כך כואב ומשתק עד שאתם
לא מסוגלים לתפקד? הסבירות היא שאתם סובלים
ממיגרנה.
יש כאב ראש ויש מיגרנה .אדם שחווה מיגרנה
יעשה את כל שביכולתו כדי לא לשוב ולחוות שוב
את הכאבים המפלחים ,הפעימות בצדי הראש,
הבחילות והתחושות הקשות ,כולל רגישות
משתקת לרעש ולאור.
תסמיני המיגרנה העיקריים הם כאבי ראש,
המתמקדים בחלק הקדמי או בצדי הראש .הכאב
מחמיר עם כל תנועה ,גורם לבחילות והקאות ,הזעה
מוגברת ,חוסר ריכוז ,כאבי בטן ,לעתים גם שלשולים
והפרעות בעיכול ,תחושות חום או קור קיצוניות ,רגישות
לרעשים ולאור ועוד .לרפואה אין תשובה חד משמעית ומדויקת
לסיבות להתרחשות המיגרנה .מה שכן ידוע הוא שמיגרנה היא
תורשתית ומגדרית – נשים סובלות ממיגרנה פי שלושה מאשר גברים.
בניגוד לכאב ראש שאינו מיגרנה ,ואשר ניתן להרגיע אותו באמצעות
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הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל
לאבא .מרן הסטייפלר אמר ,ולאבא היה ברור כשמש שכך יהיה,
בלי שום שאלות או ספקות".
ביום בו היה אמור להגיע הפקיד ,נותר רבי שלום לבדו באתר הבנייה.
הקבלן ,הקבלן בשטח ,מפקח הבנייה וכל הנוגעים בדבר – ברחו ...הם
פחדו מהפקיד של הג"א שיהרוס את הכל .היה זה ביקור משמעותי
מכריע ,והרי הם המרו את פיו ...רק רבי שלום נותר בשטח ,מחכה
לבואו של הפקיד .השעה שנקבעה לביקורת חלפה מזמן ,והפקיד
לא בא .כשהתארכה השעה מאוד ,התקבלה ההודעה כי הוא היה
מעורב בתעונת דרכים בכניסה לרחובות ונהרג במקום.

קווים לפטירתו של רבי שלום זלמן כהנוביץ זצ"ל ,היהודי שרחובות
התורנית חבה לו חוב קדוש .דמות מופת של עשייה רוחנית עצומה,
יהודי שכיתת רגליו בין בתי נדיבים וייסד מוסדות תורה מפוארים
ברחובות ,ואשר הניח את היסודות הראשונים לקהילת בני התורה
בעיר.
ת"ת 'הבאר' בעיר רחובות ,שכיום מונה מעל  500ילדים כ"י ,היה
גולת הכותרת של מפעליו הגדולים של רבי שלום זצ"ל .הוא ייסד
אותו בעמל כפיו בברכתו של מרן הסטייפלר זצוק"ל ,אליו היה
מקורב מאוד כמו גם לשאר גדולי ישראל זצוק"ל ויבדלחט"א ,אשר
מהוראתם והדרכתם לא זז כמלא נימא .הבאנו כאן שני סיפורים
מיוחדים מימי ייסודו של הת"ת.
כשהיו בידיו של רבי שלום תוכניות הבניין העתידיות ,עלה לביתו
של הסטייפלר ,פרס בפניו את התוכניות וביקש את אישורו ואת חוות
דעתו" .מה אתה מתכונן לעשות כאן?" שאל מרן הסטייפלר את רבי
שלום והצביע על הקומה הראשונה של הבניין המתוכנן .מרן ידע גם
לקרוא תוכנית אדריכלית ושום פרט לא נעלם מעיניו הטהורות.
"על פי דרישות הג"א ,צריכים להקצות בקומה הראשונה שטח
למלתחות ולאולם ספורט" ,השיב רבי שלום .הוא מעולם לא
הסתיר ולא "עיגל פינות" .בפני רבותיו הביא את כל הנתונים
ללא כחל ושרק ,ובאמונת חכמים שזרמה בדמו והחייתה
כל איבר בגופו ,מסר את כל הפרטים בעדות נאמנה.
"משוגעים" ,אמר מרן הסטייפלר והניף ידו בתנועת
ביטול .עם עט שהיה מונח על השולחן סימן
"איקס" גדול על התוכנית ששרטט האדריכל.
כך לא מקיימים חיידר! אין צורך באולם ספורט
ובמלתחות!
למחרת בבוקר היה על רבי שלום
לנסוע לבאר שבע כדי לקבל אישור
על התוכנית .פקיד ראשי בהג"א היה
צריך לחתום על התוכנית כדי שאפשר
יהיה לצאת לדרך" .אם יעשו לי בעיות
מה אומר להם?" שאל את הסטייפלר" .תגיד להם שיהודי זקן מבני
ברק שינה לך את התוכנית של הקומה הראשונה" ,אמר לו הסטייפלר,
ורבי שלום יצא לבאר שבע .במשרדי הג"א חיכתה לו הפתעה :הפקיד
שהערים בעיות וקשיים על התוכנית ,נעדר מעבודתו ,ואת מקומו
מילא פקיד חדש ,עולה מרוסיה .רבי שלום הגיש לו את תוכנית
הבניין כפי שקבע אותה מרן הסטייפלר ,והפקיד חתם.
כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל – הרהר רבי שלום בלבו ושב
לרחובות ,כדי לזרז את התחלת העבודות בשטח .העבודות התקדמו
בקצב משביע רצון והיציקה הושלמה ,אולם מהג"א התקבלה הודעה
כי הפקיד שליווה את התיק מודע לחתימה שניתנה בלא "שיקול
דעת" ושלא על דעתו ,והוא עצמו יגיע לראות את העבודה בשטח.
נקבע יום לביקור ונקבעה שעה ,ורבי שלום שוב נסע לבני ברק .היה
זה פקיד שהצר מאוד את צעדיו וניסה בכל דרך לחבל בתוכניות" .הוא
יבוא לראות את השטח ,ויראה שאין מלתחות ואין אולם ספורט",
בכה רבי שלום באוזני הסטייפלר ,שהניף את ידו בתנועת ביטול:
"הוא לא יבוא" אמר והכריע" ...אבא יצא מבית מרן הסטייפלר
מעודדד ומלא ביטחון" ,מספר בנו בכורו וממלא מקומו ,רבי יחיאל
שליט"א" .אין לתאר ואין לשער את גודל אמונת החכמים שהייתה

*** ראה פניו בחלום
אל החיידר נכנסו באלול ,שבוע אחרי פטירת מרן הסטייפלר זצוק"ל.
הבניין עוד לא היה גמור אבל הכיתות הוכשרו לקבלת התלמידים.
מעקה לחיידר עוד לא היה וכל אותו הלילה בנה רבי שלום בשתי
ידיו מחיצה מקרשי הבנייה.
"אבא חזר הביתה עייף בשעה מאוחרת מאוד" ,מספר בנו רבי יחיאל,
"הוא עלה על יצועו והנה חלום :מרן הסטייפלר פוגש אותו באמצע
רחוב רבי עקיבא בבני ברק ואומר לו' :כהנוביץ ,אתה לא יודע
כמה אתה משמח אותי שאתם נכנסים ...אבל יש לי טענות
איך אתם נכנסים בלי מעקה?!' בחלומו השיב אבא
כי הוא כן עשה מעקה מקרשים ,ומרן הסטייפלר
מראה לו על אמת ידו ורומז' :מה יהיה אם ייכנס
קוץ' '...מה אעשה?' שאל אבא ,ומרן הסטייפלר
ענה' :תעשה מעקה!'
"תוך כדי דיבור חולף רכב לידם ,ומרן הסטייפלר
שואל את אבא' :ראית מי זה היה?' "'זה
היה רבי מאיר סטפנסקי' ,משיב
לו אבא ,ומרן הסטייפלר אומר לו
בחלום' :תתפוס אותו" '...אבא קם
נסער ,עם שחר רץ לאזור התעשייה
והזמין מסגר .כשהתייצב בחיידר ,המלמד וורקר שליט"א שהיה
אחראי על עזרה ראשונה לא היה בשטח :הוא פינה לטיפול רפואי
ילד שקוץ גדול נכנס לאמת ידו...
"עוד באותו היום נסע אבא לבני ברק ונכנס למעונו של רבי חיים.
הוא סיפר לו את דבר החלום ,ורבי חיים אמר ש'מסתמא יש דברים
בגו ',ושלחו לרבי מאיר ,והוסיף ואמר' :כמדומני שהוא עכשיו
בחו"ל' .אבא עלה לביתו של רבי מאיר זצ"ל ,שאכן היה אמור
להיות בחו"ל כדברי רבי חיים ,אולם ברגע האחרון ממש שינה את
התוכנית ונשאר .איני זוכר אם הוא ביטל את הטיסה או שהוא נסע
לשדה התעופה וחזר על עקבותיו .אבא סיפר לו את הסיפור ור'
מאיר אמר' :דבר כזה ,אני מוכרח לראות בעיניי'...
הם נסעו יחד לרחובות ,רבי מאיר ראה את קרשי המעקה ,שאל
כמה עולה מעקה? ועל אתר הוציא סכום של  15,000דולר .כעת
נותר לחזור לבני ברק ,להיכנס לביתו של מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל
ולספר דברים כהווייתם .וכך עשה רבי שלום .ומרן הגראמ"מ שך
חייך ואמר' :אתה חשבת שמרן הסטייפלר חושב עליך רק בחיים,
הוא חושב עליך גם אחרי מותו"'...
(יתד נאמן)

ילדי הר חומה היקרים!

הספריה הקהילתית באווירה תורנית תיפתח בהקדם עם עשרות ומאות ספרי קריאה מעניינים....
פרטים בקרוב...
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רבי שמואל לא הסתפק בצעד זה כדי לגרום לכך שלא ימנו אותו אלא
את אחיו ,חבריו מספרים כי בתקופת הפולמוס אודות מינוי הרב ,ראו
את רבי שמואל נוהג מנהגים שאינם ראויים לכבודו ,כגון הליכה בין
דוכני הירקות בשוק ובירור מחירים של מוצרים שונים ,והכל כדי
שיעריכו אותו פחות ,ובכך ירד מעמדו בעיניהם ויגדלו סיכוייו של
אחיו להתמנות לרב העיירה.
ואכן פסק הדין יצא מאת הדיין למנות את האח הגדול רבי יהושע
העשיל ,כרצון המשפחה .ראשי הקהילה אמנם קיבלו עליהם את הדין,
אך כנראה שלא כל כך באהבה ,הקהילה וראשיה לא האירו פנים לרבם
החדש .רבי שמואל הרגיש בכך והיטב חרה לו הדבר ,הוא לא יכול
היה לשאת את המצב הזה שהוא רצוי להם יותר על חשבונו של אחיו,
ובצדקותו ובענוותנותו החליט כי הוא יעזוב את גרודנא ואת האזור
כולו ,ובכך קיווה כי הוא ישכח מלבם של בני הקהילה ,ויקל עליהם
לקבל את מרותו של אחיו ברצון.
ספקות רבים היו לרבי שמואל על הצעד שעומד לעשות ,צדדים רבים
היו לכאן ולכאן והחליט כי יערוך גורל הגר"א כדי ליישב את הספק,
ואכן הפסוק שיצא בגורל הוא' :ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך
וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ,ואעשך לגוי גדול
ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה' .תוצאת הגורל הכריעה את הספק
ורבי שמואל שם פעמיו לארץ ישראל כפי אשר הורה לו הגורל ,לימים
הבינו כי מידותיו הנעלות ואצילותו המופלאה בוויתורו על כס הרבנות,
היא אשר הצילה אותו מציפורני הנאצים ימ"ש.
לא ניתן לסיים את הסיפור מבלי לציין כי אף את חלקו בהרבצת התורה
לא הפסיד רבי שמואל בעקבות מעלת הויתור והרצון הגדול של רבי
שמואל שלא לפגוע באחיו הגדול .לימים רבי שמואל זכה לעמוד
בראשה של ישיבת פוניבז' בבני ברק .שיעוריו משכו תלמידים רבים,
השפעתו הלמדנית הייתה רבה והיא נפוצה ברחבי עולם הישיבות.

מעלת הויתור של רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל
ביום כ"ג באדר ב' תרצ"ה חשכו המאורות בעיירת גרודנא :רב העיירה
 הגאון רבי מיכל דוד רוזובסקי זצ"ל – נלקח לבית עולמו.שני בנים השאיר אחריו רב העיירה :הבן הבכור – הרב יהושע העשיל,
והבן הצעיר – הרב שמואל .ויכוח התעורר בין הקהילה למשפחת הרב,
מי מבני הרב ימלא את מקומו ,הקהילה טענה כי אמנם רבנות עוברת
בירושה ,אך זכותה של הקהילה להחליט מי מבין הבנים ימונה לרב
הקהילה ,וראשי הקהילה רוצים שהבן הרב שמואל הוא שישב תחת
כיסא אביו ,ואילו המשפחה טענה כי הרבנות מגיעה לבן הגדול ,הרב
יהושע העשיל.
הגאון הגדול רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי זצוק"ל נבחר להיות הבורר
בדין תורה זה ,בטרם החל הדיון נסע רבי שמואל בעצמו אל רבי חיים
עוזר ,והודיע לו שהוא אינו חפץ כלל ברבנות ושכנעו בכל הכוח כי
אחיו רבי יהושע העשיל ראוי להיות ממלא מקום אביו יותר ממנו,
פגישה זו היתה ההיכרות הראשונה בין רבי שמואל לרבי חיים עוזר,
אך לא האחרונה ,כי הקשר ביניהם לא הופסק בזאת.

האות האחרונה של כל תשובה היא גם האות הראשונה
של התשובה שלאחריה .כתיב כמו שכתוב בחומש.
 .1דינים אשר השכל מחייבם( .מילה חשובה בפרשה)
 .2אם הגנב נמצא במקום זה ,והוכה ומת – אין לו דמים!
 .3תתן כסף לעני על מנת שיחזיר לך...
 .4אם ימצא – ישלם שניים
 .5עד זמן זה צריך להשיב את שלמת
1
רעך שניתנה כמשכון( .שתי מילים)
12
 .6נגנב ,נטבח ונמכר – הגנב משלם
חמישה
11
"ַ .7רק ִׁש ְבּתֹו יִ ֵּתן ,וְ ____ ____"( .שתי
מילים באותו שורש ללא רווח ,פרק
כ"א)
 .8אנשים חשובים ,מכובדים מבני
ישראל .רש"י מפרש נדב ואביהוא
והזקנים( .פרק כ"ד)
בין
בגופו,
בין
בקרניו,
 .9ידחוף ,בין
10
ברגליו ,בין שנשכו בשיניו(...רש"י,
פרק כ"א)
 .10פצע תחת _____ (פרק כ"א)
"אל ָּת ֶׁשת יָ ְדָך ִעם ָר ָׁשע ִל ְהיֹת
ַ .11
9
_____ ָח ָמס"( .פרק כ"ג)

3

2

4

מיצאו את
המספר
החסר

5

6

7

8

" .12לא ִתזְ ַּבח ַעל ָח ֵמץ _____ זִ ְב ִחי".
(פרק כ"ג)

פתרון לחידות משבוע שעבר:
א .המקור למצוות קידוש אצלנו בפרשה .התדע מהיכן נלמדה חובתו גם לאשה?
תשובה' :זכור את יום השבת לקדשו' – זוכרהו על היין ,מהפסוק 'שמור את יום השבת לקדשו' נלמד שגם
הנשים חייבות בקידוש כמו שחייבות באיסורי שבת.
ב .שני כהנים 'להבדיל' בפרשה אחת .מי אלה?
תשובה :כהן אחד זה יתרו שנקרא כהן מדין ,השני להבדיל זה אהרון הכהן.

ג .מי זה שהושפע מט"ו בשבט שלא מכבר חגגנו ,ומדבר אל חברו כאילו הוא צמח שמזמן לא זכה לטיפת
ֹאמר חֹתֵ֥ן מׁשֶ֖ה ֵאלָ֑יו ֹלא־טֹו ֙ב ַה ָּדבָ֔ר ֲאׁשֶ֥ר ַאּתָ֖ה ע ֶֹֽׂשה :טוב זה ר"ת טו בשבט .ובפסוק שאחרי
מים? תשובהַ :וּי֛ ֶ
"נָ בֹ֣ל ִּתּבֹ֔ל"
ד .על איזה תואר העדיף יתרו לוותר לקראת פגישתו עם משה?
תשובה :בתחילת הפרשה יתרו מוזכר "כהן מדין" אחכ רק חותן משה

5

"וקווי ד' יחליפו כח"

ב"ה לאחר תקופה ארוכה
שהתלמידים הצדיקים השקיעו ועמלו
והצטיינו בלימודים והתעלו בתורה
ויראת שמים ,יצאו לטיול להחלפת כח
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בס"ד

חדש בשכונה
אפשרות לחדרים לשבתות חתן

לסוגרים
בחודש ינואר

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

לפרטים נתנאל0506785912 :

תפילות לימות החול

זמני תפילות ושיעורים

( 05:40כ 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'
13:00
		
מנחה מנין א'
17:00
		
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
			
יום שלישי

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

( 16:45כ30-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)
( 17:20כ 30-דק' קודם צאת השבת)
( 17:50עם צאת השבת)
( 18:10לאחר ערבית של מוצ"ש)
( 13:00בביה"כ חסדי שמואל)
 13:00מפי מו"ר שליט"א

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

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

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

תה קפה
ו
כיבוד קל בין
השיעורים

השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב
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בשבוע הבא יום ג' ,ל' שבט ()05/02
ימסור מורנו הרב שיעור בראשון לציון ב,20:15-
בית כנסת "מגן דוד" ,רחוב הרקפת ,50
הקהל הקדוש מוזמן
להזמנת מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א לשיעורים וכנסים  -אליהו 1-599-502051 :שלוחה !5
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