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פרשת שמיני

שבת פרה ,שבת מברכין

מאמר הרב
השבת נקרא את פרשת שמיני – ַ"ויְ ִהי ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִמינִ יָ ,ק ָרא מ ֶֹׁשה לְ ַא ֲהרֹן
ּולְ ָבנָ יו ּולְ זִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל" ,יום שמחה וגילה ,פתיחתו וחנוכתו של המשכן,
יום שירדה בו שכינה לישראל כמאמר הכתוב"ַ ,ו ֵּת ֵצא ֵאׁש ִמּלִ ְפנֵ י ה',
ַוּתֹאכַ ל ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח ֶאת ָהעֹלָ ה ְו ֶאת ַה ֲחלָ ִביםַ ,וּיַ ְרא ּכָ ל ָה ָעם ַוּיָ רֹּנּו ַוּיִ ְּפלּו
יהם" ,שמחה ורינה לכל העם ,ובכל זאת ברגע אחד נהפכה כל
ַעל ְּפנֵ ֶ
השמחה ליגון ואנחה ,אש השכינה הוחלפה באש ממיתה ,ושני בחורי
החמד ,בניו של אהרן ,נדב ואביהוא נפטרו ומתו בתוך העזרה.
וחז"ל מיד חקרו מה הכעיס כל כך את הקב"ה עד שהעדיף ה' להשבית
את השמחה הגדולה שהיתה לפניו ,כמאמרם ,שהיתה לו שמחה לקב"ה
כיום שנבראו בו שמים וארץ" ,יִ ְׂש ַמח ה' ְּב ַמ ֲע ָׂשיו" .אם כן ,מה חורי האף
הגדול שגרם לבורא יתברך להשבית את השמחה ולאבד  2צדיקים
גדולים בישראל? גדולים אפילו ממשה ואהרן כמאמר רש"י.
וחז"ל בגמרא מנו הרבה חטאים ושגיאות שהיו בעוכרם של נדב ואביהוא,
לא נשאו נשים ,נכנסו שתוי יין ,זנו עיניהם מן השכינה ,ובכל זאת
גזר הדין בוצע בדיוק ברגע שלקחו איש מחתתו ונתנו עליה אש כפי
שההלכה מחייבת ,ולמרות שכך הדין הוא לתת אש על המחתה ,ובל
זאת עשו את הפעולה ללא נטילת רשות ממשה רבם ,מעשה נכון אבל
בלא קבלת רשות – הכל מודים שלא מתו נדב ואביהוא עד שהורו
הלכה בפני משה רבם.
"א ֶׁשר
הפגיעה בסמכות ההלכתית היא זו שקיצצה כעת את פתיל חייהם ֲ
ֹלא ִצ ָּוה" ,הם פגעו בערכיה של התורה ַ"וּיָ ֻמתּו לִ ְפנֵ י השם" .הפגיעה
בגדולי תורה המעניקים חמה בקומתם היא הרסנית ויוצרת נזק בלתי
הפיך ,ואמרו חז"ל יפתח בדורו כשמואל בדורו – וגדעון בדורו כמשה
בדורו – למרות שאין מה להשוות בין יפתח לבין שמואל ,בכל זאת יפתח
מונה על ידי ה' להיות גדול הדור ,שהקב"ה מציף את גדולי הדור מעל

כניסה יציאה
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זמני השבת
ר"ת

כל העם ,יש להם סמכות כמשה בדורו ,ואם חס וחלילה אדם עושה
נגד דעתם ,אפילו עושה מעשה טוב ,אמרו רבותינו אין רפואה למכתו.
וכך מסופר בגמרא שבת – על אדם בשם "בר קשא" שהיה אדם נשוא
פנים ומכובד ,והיה ממונה מאת המלך בארץ ישראל – אותו בר קשא
עבר על הוראתו של גדול הדור רבי יצחק בר ביסנא ,שגזר למעט
בשמחת חתן וכלה בעקבות ֵא ֶבל של הציבור על פטירתו של רב ,והוא
רבי אבא .ואותו בר קשא התעלם ולא מיעט במצוות שמחת חתן וכלה
ועקצו נחש ,וחיפשו ב 13-מקומות את התרופה שהיתה מוכנה נגד
אותו הנחש ,ובכל אותם המקומות לא נמצאה התרופה עד שהארס
הרגו ,ואמר אביי שזה על טבעי שב 13-מקומות לא נמצאה התרופה,
שבדרך כלל שכיחה ,כנראה שעקצו נחש של חכמים שאין לו רפואה.
נמשלו ישראל לעוף ,ליונה – שנאמר "יֹונָ ִתי ַת ָמ ִּתי" ,ומה יונה אינה
עומדת אלא בכנפיה ,כך ישראל אינם עומדים אלא בזקניהם ,וה' יתברך
נתן לנו גדולי דור ,זקני העדה שישבו כל חייהם על ספסלי בית המדרש,
וכל אדם ואפילו בעל דרגה רוחנית גבוהה כנדב ואביהוא ,שיסטה
מהוראותיהם והדרכותיהם ,מכניס עצמו לסכנה עצומה שאין לה תרופה,
ֹלקיםַ ,עד לְ ֵאין ַמ ְר ֵּפא".
ַ"וּיִ ְהיּו ַמלְ ִע ִבים ְּב ַמלְ ֲאכֵ י ָה ֱא ִ
וידוע שבשולחן ערוך נפסק שמופלא שבדור ,יש לו דין רבו מובהק
לכל יהודי ,וכך מספרת הגמרא במנחות (סח ,):שרבי יהודה בן אלעאי
מספר על בחור מבריק בתורה ושמו יהודה בן נחמיה ששאל שאלה את
רבי שמעון גדול הדור ,ורבי שמעון לא ידע לענות ונראתה שמחה על
פניו ,אמר לו רבי יהודה בר אלעאי ,צהבו פניך שהשבת זקן ,תמהני
אם תוציא שנתך ,וכך היה שמת באותה שנה .קיים לנו חכמי ישראל.

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
לעילוי נשמת :מרדכי בן שמחה

הפטרה
ויהי דבר
(יחזקאל ל"ו)
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לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל harav.eyal@gmail.com :לשמיעת שיעורי תורה ,עדכונים ועודwww.ayal-taarog.co.il :
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בביתו של מורנו הרב שליט״א
עם בחורי הישיבה לצעירים "אמרי שפר"
בשעה 21:30
הציבור הרחב מוזמן!
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שלום בית אל מול הידור במצוות הפסח
שנה אחת בערב פסח הגיע גבאי צדקה אל ביתו של הרב הקדוש
מאפטא בעל ה"אוהב ישראל" ,וביקש צדקה לקמחא דפסחא עבור
עניי העיר.
הרבי לא היה בביתו באותה שעה ,והרבנית ,שהתרגשה עד מאד
מהמצווה שבאה לידה ,רצתה לתת לגבאי הצדקה מתנה הגונה.
אלא ,שלא מצאה כסף בבית ,נטלה את מצות המצווה
שנאפו זה עתה לליל הסדר ונתנה אותם לגבאי.
כאשר עזב הגבאי את הבית הבינה הרבנית מה
עשתה ,ויראה שמא יקפיד עליה בעלה ,משום
כך ,לקחה מצות פשוטות והניחה אותם במקום
של מצות המצווה.
באותה שנה ערך הרב הקדוש מאפטא את
ליל הסדר על מצות פשוטות ....כמה ימים
לאחר הפסח ,הגיעו אל הרב הקדוש שני בני
זוג וביקשו להתגרש!
מדוע אתה רוצה לגרש את אשתך? שאל הרב
מאפטא את הבעל.
אישה זו ,השיב הבעל ,לא רצתה לבשל עבורי בכלים
מיוחדים בלי "שרויה"....

ציווה הרב שיקראו לזוגתו הרבנית ,וזו מיהרה לבוא.
אמרי נא לי את האמת ,פנה ה"אוהב ישראל" לזוגתו,
איזה מצות הונחו לפני בליל הסדר?...
מצות פשוטות ,הודתה הרבנית ,וסיפרה במילים
קצרות את אשר אירע.
שומע אתה ,אמר הרבי ,אני שטרחתי ויגעתי
בהידורים מהידורים שונים ורבים באפיית
המצות ,לבסוף אכלתי מצות פשוטות ,ועשיתי
עצמי ,כאילו ,איני מרגיש ואיני יודע דבר ,למען
לא אבוא חלילה ,לידי מריבה וקטטה ,ואילו אתה
רוצה לגרש אשתך בגלל "שרויה"?!..
נכנסו הדברים ללבו של הבעל ,הבין שטעה והשלום
חזר לשרור בבית.

כשנודע לרבי יעקב גלינסקי זצ"ל ,שבחור כשרוני מישיבתו איבד טעם
בלימוד ,פנה אליו ואמר לו" :מחר עלי להגיע לחזון איש להתייעצות.
זו הזדמנות שתצטרף אלי לקבל ברכה מגדול הדור".
כצפוי ,הבחור התרגש ושמח מהזכות הגדולה שנפלה בחלקו ,ומיד הגיב
בהסכמה נלהבת .ואז הנמיך הרב את קולו במעט ואמר לאט כמהרהר:
"רק שמן הסתם ,הרב ישאל אותך מה אתם לומדים בישיבה ,ואולי
גם ידבר אתך בלימוד" .ואז הגביה שוב את קולו ואמר בהחלטיות:
"אני מציע שנלמד היום יחד אחר הצהריים ,כדי שתהיה מונח
היטב בסוגיה".
כך מצא הבחור את עצמו לומד עם הרב גלינסקי
שלוש שעות ברציפות בשמחה ובמרץ ,שבסיומן
הוא קם מלא סיפוק מעמלו ובהירות הסוגיה.
הביקור למחרת אצל החזון איש היה הפתיח
להשקעה ועליה מחודשת בלימוד ,עד היותו
לימים ר"מ חשוב באחת הישיבות הטובות.
דבר נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא "יראת
שמים" ,לא ניתן להקנות לאדם תורה בלי בסיס
של יראת שמים ,לאחר שאדם "קונה" יראת שמים
מימלא התורה ממלאת את ליבו ומשמחת אותו.
משל לאדם שרואה את חברו טובע בים וקופץ אל המים הקרים
והעמוקים כדי להציל החבר ממוות ,בוודאי שאין זה קל ונעים ,אבל
ידיעת המטרה והרצון להציל החבר ,נותנים לו סיפוק אמיתי וחשק
גדול ,וזה מקטין את הצער מהמים הקרים ,כך הדבר כשאדם זוכה
ליראת שמים אמיתית ורוצה לעשות את הדבר החשוב בעולם ,וזה
לדעת את התורה ,אז יש לו סיפוק אמיתי וזוכה לאושר ושמחה ,וזהו
טעם נפלא ביותר!

לילד שלי אין טעם בלימוד התורה
שאלה:
הילד שלי מתקשה מעט מלימוד ,כל הנושאים שבעולם
מעניינים אותו ,חוץ מללמוד תורה ,כיצד אוכל
להחדיר בילד קצת יותר חיות ושמחה בלימוד
התורה.
תשובה:
בראש ובראשונה עלינו להבין למה הילד אינו
מוצא טעם בלימוד ,האם בכל המקצועות הוא
אינו מוצא טעם ,או רק במקצוע ספציפי? האם
יש מלמד ,או אדם שכן הילד אוהב ללמוד איתו?
או שמא עם כולם אינו רוצה ללמוד.
לדוגמא יש ילד שאינו מוצא טעם בלימוד גמרא ,אבל לימוד משנה,
תורה או נביא הוא כן מוצא טעם.
ילד כזה כנראה מתקשה בלימוד הגמרא ולכן אינו מוצא בה טעם.
ננסה להבין במה הוא מתקשה (אולי הארמית קשה עבורו? אולי
ההסבר של הרב אינו מספק אותו) ובהתאם לכך לנסות לעזור לו.
אם הילד אוהב ללמוד עם רב מסוים ,יתכן ורב אחר אינו מסביר
כיאות ,ננסה להצמיד לילד אדם שהילד אוהב ללמוד איתו ומשם
להקנות לו את הטעם והרצון ללימוד התורה הקדושה.
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בריאות ותזונה

שהמערכת החיסונית שלו חלשה.
ומה לגבי גבינות עם עובש? בהכנת גבינות שכאלה נהוג להשתמש
בחיידקים באופן מתוכנן ומחושב ,ולכן לא אמורה להיות בעיה
כאשר מדובר באנשים עם מערכת חיסונית איתנה .למרות זאת,
אכילה של גבינות אלה אינה מומלצת לנשים בהריון ,מחשש
לזיהום בליסטריה שעלול לסכן את העובר,
ג .ביצה לא טרייה :תעלה לכם בקלקול קיבה
כמו כל אוכל שאינו טרי ,גם ביצה שעמדה זמן רב עלולה
לגרום לקלקול קיבה .מסיבה זו חשוב לרכוש רק
ביצים מסומנות ,הנושאות תאריך תפוגה ,ורצוי
לבחור באלה על גביהן מצוין התאריך הרחוק
ביותר .איך תזהו אם הביצה שאתם אוכלים
טרייה? פשוט שוברים אותה לתוך מחבת או
צלחת אם היא נשפכת ומתפזרת  -לא כדאי
לאכול אותה .אך אם היא מאורגנת באופן יפה
ויציב סביב החלמון  -תוכלו לסמוך על כך
שמדובר בביצה טרייה".
חשוב להקפיד על שטיפת ידיים לאחר כל מגע עם
ביצים טריות ,כדי להימנע מהסיכון לחיידק הסלמונלה.
בנוסף ,אנשים מבוגרים ,חולים ,נשים בהריון וילדים צריכים
להימנע ממאכלים המכילים ביצה לא עשויה וליהנות מביצה
קשה או מחביתה המטוגנת משני צידיה.
המשך בשבוע הבא בעז"ה

כיצד לזהות מזון מקולקל  -חלק א'
לפניכם מספר מאכלים שכדאי להרחיק מהצלחת.
א .תפוח אדמה ירוק :עלול להכיל רעלן מסוכן
תפוח האדמה עלול להכיל חומרים רעילים בשם סולנינים,
באופן כללי ,תפקידם של חומרים אלה הוא להגן
על התפוח מפני מזיקים ומיקרואורגניזמים .צבע
ירוק והופעת פקעות על תפוח האדמה עלולים
להווה סימן לנוכחות חומרים אלה ,אם כי לא
תמיד .סולנינים בהחלט מהווים סיכון בריאותי
לבני אדם ,ובמקרים מסוימים הם עלולים לגרום
לבעיות במערכת העיכול ובמערכת העצבים.
ב .עובש :עלול להכיל חיידקים מסוכנים
עובש בלחם יכול להיות תמים לגמרי ,אך הוא
עשוי גם לגרום לנזק ,באופן כללי ,עובש מפריש
רעלנים לא סימפטיים ,כגון מיקוטוקסינים ,שעלולים
לגרום לנזקים בריאותיים ,ביניהם גם סרטן .בנוסף ,בתוך העובש
עלולים להתפתח חיידקים מסוכנים כמו ליסטריה ,שמסוגלים
לפגוע במערכת העיכול ,ומסוכנים במיוחד לנשים בהריון ולמי
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מלמד שהיו ישראל מצוינים שם  /דרשו
מהיר ממנו .לא היה לו סיכוי מולו .השוטר ,לעומת זאת ,היה בכושר
טוב .הוא רדף אחרי השודד ,תפס אותו ,השכיב אותו על המדרכה
והזמין ניידת .הוא החזיר את התיק לחסיד.
החסיד היה נרגש .הוא הודה לשוטר במילים חמות ,וסיפר לו שבתיק
היה סכום כסף גדול מאד" .אין צורך להודות לי" ,אמר השוטר" .רק
עשיתי את העבודה שלי"" .הצלת אותי" ,אמר החסיד" ,ואני רוצה
להכיר לך טובה .לא רק בדיבורים" מכיוון שכך סיפר לו השוטר:
"אשתי בכלא בגלל אלפיים דולר שחסרים לי" ,מיד הוציא את
הכסף ,ונתן לו .שאל השוטר" :איך אחזיר לך טובה על שהצלת את
אשתי?" .אמר לו" :אתה לא צריך להחזיר טובה ,שהרי כבר עשית
לי טובה גדולה .עם זאת ,אני מבקש ממך ,שאם תראה פעם יהודי
בצרה – תעזור לו".
"ואיך אדע למי צריך לעזור?" ,שאל השוטא ,ענה לו החסיד "אם
תראה יהודי שרוצה ללכת לישיבה ,תעזור לו" .סיים השוטר ,ואמר
לסטודנט" :כבר עשר שנים אני מחפש יהודי ,שיגיד לי שהוא מחפש
ישיבה ,ואתה הראשון שאמרת לי .אני כבר עשר שנים רוצה להחזיר
טובה למי שעזר לי ,ובגלל זה אני ממש שמח לעזור לך להגיע
לישיבה!" .הסטודנט כמעט לא האמין למשמע אזניו .הרצון שלו להגיע
לישיבה ולעמוד על טיבה ,התחזק פי כמה וכמה .הוא נסע לליקווד
'לבדוק את הענין' ,ונשאר שם .היום הוא אברך בירושלים ,יש
לו ב"ה אשה וילדים שהולכים בדרך התורה.
וממה התחיל הכל? מהלבוש של בן הישיבה ,שהלך
עם כובע וחליפה בונצואלה.
***
			
אצל בני ישראל במצרים נאמר "מלמד שהיו
מצויינים שם" שלא שינו את שמם ולבושם.
שואל על כך רבי יעקב גלינסקי זצ"ל:
כידוע ,בני ישראל עבדו במצרים עבודה זרה,
ושקעו במ"ט שערי טומאה .הבה נתאר לעצמנו
בחור עם כובע וחליפה ,שעובד ר"ל עבודה זרה ומחלל שבת .מה
היינו אומרים לאותו בחור ישיבה? מן הסתם היינו אומרים" :אתה
מבייש את הכובע ואת החליפה! תזרוק אותם ,מושחת וצבוע שכמותך!
עושה את כל העברות שבעולם ,והולך עם כובע וחליפה?!".
בני ישראל חטאו בעברות חמורות ,ובכל זאת התורה אומרת ,בזכות
שלא שינו לבושם ,נגאלו .מדוע אין התורה מכנה אותם 'צבועים'?,
מדוע יש מעלה בשמירה על הלבוש ,על אף החטאים החמורים?
יש כאן יסוד חשוב :התגברות! בעת שרבים נסחפים אחר היצר,
ומנסים להידמות לגויים – אם אדם מנסה להלחם נגד הסחף ,אפילו
בפרט אחד קטן ,יש לו זכות גדולה .גם להתגברות אחת יש חשיבות
עצומה ,והיא עשויה להביא גאולה .עצם מהותו של חג הפסח הקרב
ובא היא – התגברות .התגברות על היצר ועל התאוות .אתה לא יכול
לאכול מה שאתה רוצה ,וגם לא בקצב שאתה רוצה… את ה'כזית'
צריך ,הרי ,לאכול בתוך פרק זמן מוגבל .עד שאתה מתחיל לאכול,
מזרזים אותך" :נו נו ...שלא יעבור הזמן" ,וזהו חלק מעבודת ליל
הסדר – שבירת התאוות.

סיפור מופלא על כוחה של התגברות אחת מול סחף ,על שמירת
הלבוש היהודי – מגיע אלינו מונצואלה הרחוקה.
בונצואלה אין ,כמעט ,בחורי ישיבה ,ונדיר לראות שם יהודי במראה
חרדי .בחור ישיבה אחד ששהה שם ,הקפיד ללכת עם כובע וחליפה
ברחוב .הוא לא שינה לבושו ,וקידש בכך שם שמים .יום אחד
כשהלך ברחוב ,פגש אותו סטודנדט יהודי ,ושאל אותו לפשר
מראהו החריג .הבחור הסביר לו שהוא לומד בישיבה ,וזהו הלבוש
של יהודים בני תורה .הסטודנט לא הכיר את המושג ישיבה ,ואפילו
לא ידע מהי התורה .במשך שעה וחצי דברו השניים .בחור הישיבה
הסביר ,שהלבוש יוצא הדופן הוא לבוש מכובד ,כמו שמתאים לבן
של מלך ,והרי כל יהודי הוא בן של מלך מלכי המלכים" .נשיא
ארצות הברית" ,הוא שיבר את אזנו של הסטודנט" ,לא ילבש בגדים
מוזנחים ועלובים ,נכון? אתה רואה אותו מופיע תמיד עם מלבוש
מכובד .גם אני ,כבן ישיבה ,הולך עם בגדים מכובדים – עם חולצה
לבנה ,חליפה וכובע".
"איפה נמצאת הישיבה?" ,שאל הסטודנט" .בליקווד" .לא עבר זמן
רב ,עד שהסטודנט החליט לנסוע לליקווד ,לבדוק מקרוב את
הישיבה המסקנת הזאת .אזרח של ונצואלה שבדרום אמריקה,
זקוק לויזה כדי להכנס לארצות הברית .לאותו סטודנט היתה
ויזה ,והוא הגיע למעבר הגבול ,אבל לא שם לב שפג תקפה
של הויזה שלו .השוטרים בצד האמריקני של הגבול
התייחסו אליו בחומרה ,כאילו רצה להכנס לארצות
הברית במרמה .הגיע שוטר שחום עור עם ניידת ,הורה
לו להכנס ,והתחיל לנסוע .עמדו לגרש אותו בחזרה
לאמריקה הדרומית.
בדרך פנה אליו השוטר ,ושאל" :למה באת
לארצות הברית?" אמר לו" :באתי ללמוד
בישיבה" .משהו בלתי ברור השתנה ,פתאום
שאל השוטר "באת לישיבה??" ועצר את הניידת
לרגע ,ואחר כך התחיל לנסוע לכוון ההפוך" .היי ,לאן אתה לוקח
אותי?" ,הסטודנט נבהל .פניו של השוטר משדרות אהדה .למרבה
ההפתעה ,הוא אומר" :אני לוקח אותך לעורך דין אחד מסוים .תשלם
לו אלף דולר ,והוא יוכל לארגן לך ויזה באופן מיידי ,במקום" .עלה
הסטודנט לעורך הדין ,שילם לו ,וקיבל ויזה .השוטר בינתיים חיכה
לו למטה בניידת.
"בוא חביבי" ,אמר השוטר" ,אני עכשיו מונית ספיישל בשבילך,
אני אסיע אותך בניידת עד תחנת הרכבת .אביא אותך לרכבת
שתקח אותך לליקווד" .הסטודנט היה מלא הכרת הטוב ,אבל
גם מבולבל מאד" .אני מודה לך מאד על כל העזרה ,אבל אפשר
לשאול משהו? מה קרה שהחלטת ,פתאום ,לא לגרש אותי ,ועוד
לעזור לי כל כך הרבה?"
"תשמע סיפור ,אבל סיפור חזק" ,אומר השוטר .הוא סיפר על תיק
ש'תפרו' לאשתו .העלילו עליה עלילה ,וחייבו אותה לשלם אלפיים
דולר .מאחר שלא היה באפשרותם לשלם את הסכום הזה ,הכניסו
אותה לכלא .זמן מה אחר כך ,הלך אותו שוטר ברחוב ,וראה חסיד
סאטמאר יוצא מחנות עם תיק .פתאום הגיח בסערה ביריון ,ומול
עיניו של השוטר ,התנפל על החסיד וחטף ממנו את התיק .החסיד
התחיל לצעוק ,ולרדוף אחרי השודד ,אבל השודד היה הרבה יותר

(הרב גואל אלקריף)

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון

והשבוע :הילד המתוק דניאל כהן ני"ו מכיתה ו'

פרשת שמיני פרק ט' פסוק כ"ג
מֹועד ַוּי ְֵצאּו ַוי ְָב ֲרכּו ֶאת ָה ָעם ַוּי ֵָרא כְ בֹוד יְהוָה ֶאל ּכָ ל ָה ָעם:
ַו ָּיבֹא מ ֶֹׁשה ו ְַא ֲהרֹן ֶאל א ֶֹהל ֵ
שואל רש"י :מדוע נכנסו משה ואהרן לאהל מועד ומיד לאחר מכן יצאו?
ומסביר רש"י :כיון שראה אהרון שהקריבו את כל הקרבנות ולא ירדה שכינה לישראל ,היה אהרון מצטער ואומר" :יודע אני שהקב"ה כועס ,ובגללי
לא ירדה שכינה לישראל"( ,כיון שהיה שותף בחטא העגל) ואמר אהרן למשה :משה אחי גרמת לי שנכנסתי למשכן והתביישתי (כי לא ירדה
השכינה) ,מיד נכנס משה עם אהרן ובקשו רחמים וירדה שכינה לישראל .ויה"ר שתשרה שכינה במעשה ידינו.
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אף לצדיקים גדולים נסע וביקש את ברכתם .אך לצערו הרב מצבו
של בנו נותר כשהיה ומאומה לא הועיל .ביום מן הימים הגיע אחד
מקרוביו של משולם ונהרה על פניו" :מצאתי לך עצה טובה" ,לחש
הקרוב כממתיק סוד" .יהודי פלאי ישנו בליז'נסק ,רבי אלימלך שמו.
אומרים שהוא יכול לפעול הכל בכח קדושתו ,קח את בנך אליו ותחזרו
שניכם לשלום בריאים ושלמים בגוף ונפש".
משולם סירב .ליז'נסק רחוקה היא מאוד ,ואת בנו יש לקשור ולשמור
בכדי שלא יזיק .היאך ייקחנו עד לשם .ומה גם ,שכבר היה אצל צדיקים
רבים וקיבל את ברכותיהם ,אך תרופה לא העלה למחלת בנו .הפצרות
המקורב גברו ,וקרובים נוספים ששמעו על פלאי הצדיק מליז'נסק,
שכנעו את משולם לנסות .אם לא יועיל – כך אמרו – לא יזיק.
ומשולם יצא לדרך .כרכרה משובחת נרתמה לצמד סוסים אבירים,
הבן החולה נקשר לאלונקה בירכתי הכרכרה ,וצמד משרתים נתלווה
אליהם לדאוג לכל צרכי המסע .בדרך נראה מחלון הכרכרה עני צועד
לאיטו ,הבן שהיה קשור למיטה קרא לאביו וביקשו לקרוא לעני .העני
התעניין למטרת הנסיעה ,ומשולם סיפר הכל בכאב נוקב .העני שמע
את דבריו והסב את תשומת לבו" :כבר מתקרב ראש חודש אלול,
בחודש אלול לא מקבל הרב רבי אלימלך קהל .רק מקרים של פיקוח
נפש" .אבל משולם טען שהם ממשיכים לליז'נסק .העני נפרד לשלום,
אבל הבן החולה לא היה מרוצה" .אבא ,תן לו נדבה" ,התעקש .משולם
קרא לעני והניח בכפו מטבע של 'רנדל' (מטבע יקרה באותם הימים).
להפתעתו כי רבה ,מספר רגעים אחר כך החל בנו להתנהג כאדם מפוכח,
שאל כעניין והשיב כהלכה ,ואף הבן טען שאל להם לנסוע לשווא אם
לא יזכו לראות פני הרבי .אבל משולם שרצונו היה להיכנס לצדיק,
החליט להמשיך .בהגיעם לליז'נסק ,לא הכניסו אותם המשרתים ,כצפוי,
פנימה .ומשולם נאלץ לשכנעם (כנראה עם מספר מטבעות הגונות)
שהוא רק רוצה לראות את פני הרבי ולצאת .לאחר שמבוקשו ניתן
לו ,הניח משולם פדיון נפש בסך  12רנדל אצל הרבי רבי אלימלך.
הרבי הרים את ראשו בתמיהה ושאל" :מה זאת? לאלימלך נותנים י"ב
רנדליך ,ולאליהו הנביא נותנים רק אחד?!"( ...הידברות)

רבי אלימלך מליזענסק זצ"ל
השבוע (יום ה' ,כ"א אדר ב) חל יום פטירתו רבי אלימלך זצ"ל ,אשר
נולד בשנת תע"ז ונפטר בכא' אדר תקמ"ז ,חיבר את הספר "נועם
אלימלך" ,אחיו הבכור של ר' אלימלך היה רבי משולם זוסיא מאניפולי,
המוכר בפי כל כרבי זושא ,שגם עליו התפרסמו סיפורי מופת רבים.
ומכאן לסיפורינו ,צער רב נצטער משולם הגביר .אמנם עתיר נכסים
היה ודבר לא חסר לו בעולמו ,אך צרה גדולה פקדה את ביתו ,בנו
היחיד שנולד לו לפני שנים רבות השתגע לפתע ,החל מדבר שטויות,
ולא אחת היה נתקף בהתקפי זעם עד שהיו מוכרחים לקשרו שלא יזיק
לסובבים אותו .משולם לא אבה להסתלק מן העולם ולהותיר אחריו
בן משוגע שיאבד את כל אשר לו ולא ייוותר זכר ממשפחתו .מה גם,
שחפץ להשיאו אשה ולראות ממנו דור ישרים מבורך.
החל משולם נוסע ותר אחר רופאים מומחים שירפאו את בנו היחיד,
כל הון שבעולם היה מוכן לשלם עבור כך .לאט לאט נואש כאשר נוכח
שבמקרה הטוב עומד הוא מול רופאים שפכרו ידיהם באמרם שאין
להם תרופה עבורו ,ובמקרה הרע נפל בידי שרלטנים ונוכלים שגבו
ממנו הון עתק בעבור "רפואות בדוקות" שהתבררו כניצול לרעה של
מצבו הקשה.
משולם דנן ,יהודי טוב היה ,לא רק לרופאים נסע בעבור רפואת בנו,

התשובה לכל שאלה מסתיימת באות
המופיעה בראש השורה (א .ב .וכו')
א .דבר האסור לאכילה קרוי...
ב .אחד מבני אהרן שמתו

חידה מאירה
לפרשת שמיני

ג .אף סימני כשרותו נתפרשו בפרשה
ד .אחד משמונת השרצים הטמאים
ה .עושה טובה רק לחברותיה (רש"י)

ן .מעלה גרה ואינו מפריס פרסה

ו .טמאים בחיות ,ההולכות על ארבע 'הולך ס .שלושה מן העופות הטמאים
על _'
ע .יכול לקבל טומאה רק לאחר
ז .בהמה המפריסה פרסה ושוסעת שסע שנתלש ונרטב
ומעלה גרה
ף .שלושה מן העופות הטמאים
ח .אחד משמונת השרצים הטמאים
ץ .מילה נרדפת ל'-ישבר'
ט .אחד משמונת השרצים הטמאים
ק .מחלקי הקרבן הניתנים לכהנים
י .המילה הראשונה בפרשה
 '___ התרומה'ך .עוף השולה דגים מן הים (רש"י)

ר .שני בני אהרן הנותרים

ל .מעלה גרה ולא מפריסה פרסה

ש' .בגד' בארמית (אונקלוס)

ם .סוג של שרץ העוף הטהור

ת .מסימני כשרות הדגים
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"הלכתי לאכול במסעדה של אשר,
אצלו כמובן כל האוכל כשר,
כך אמרו לי במפורש,
רק כשיש לו תאכל בלי חשש,
אבל כשאין לו ואפילו אחד חסר,
לא יהיה לדבר היתר,
משקה אפשר לשתות עם קש אחד אבל לזה צריך
לפחות שניים,
והשני נמצא בין סעודיה למצרים"
הפתרון :צמד מילים המופיעות בפרשת שמיני

פתרון לשאלות חידוד משבוע שעבר:
 .1עמודי שש (א.ו).
 .2וימלא המן חמה (ג.ה).
 .3חור כרפס ותכלת (א.ו).
 .4וחמתו בערה בו (א.יב).
 .5וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן
למגדול ועד קטן (א.כ).
 .6והנחה למדינות עשה (ב.יח).

 .7ביום ההוא נתן המלך אחשורוש
לאסתר המלכה את בית המן (ח.א).
 .8וישנה ואת נערותיה (ב.ט).
 .9והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי
ראש (ו.יב).
 .10איש צר ואויב המן הרע הזה (ז.ו).
 .11וכאשר אבדתי אבדתי (ד.טז).

ממראות פורים במוסדות

"כאייל תערוג"

השבוע בבית ספרנו
חגיגה ושמחה גדולה!
הושק יריד פורים הגדול של השנה
עמוס בדוכנים ובחוויות מאתגרות
ממנו יצאו הבנות מאושרות וקורנות
עם דג זהב והרבה הפתעות!
עיתון פורימי

מלא בכשרונות
של מורות חרוצות ותלמידות נ-פ-ל-א-ו-ת!
מסיבות פורים בכל כיתה
נערכו כדת וכדין
ומשלוח מנות חברה לרעותה!

פורים שמח!!
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בס"ד

חדש בשכונה
אפשרות לחדרים לשבתות חתן

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

לפרטים נתנאל0506785912 :

תפילות לימות החול

זמני תפילות ושיעורים

		
שחרית הנץ החמה
		
שחרית מנין ב'
		
שחרית מנין ג'
		
שחרית מנין ד'
		
מנחה מנין ב'
		
ערבית מנין א'
		
ערבית מנין ב'

שימו לב זמני התפילות והשיעורים שונו לפי שעון קיץ

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'
אבות ובנים		
		
שיעור הלכה
		
ערבית של מוצ"ש
פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

( 18:30כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 05:25כ 65-דק' קודם הנץ החמה)
 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)
07:30
( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)
 15:30חושן משפט
16:00
16:30
( 17:15בתום השיעור)
( 18:35לאחר ערבית של מוצ"ש)
( 19:05כ 30-דק' קודם צאת השבת)
( 19:35עם צאת השבת)פעילויות לנשים

( 05:45כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
18:40
סמוך למנחה
( 20:15בתום השיעור המרכזי)

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
		
יום שלישי

 20:45שיעור לנשים בנושא חינוך מפי גב' אלינור

( 14:45בביה"כ חסדי שמואל)
 14:45מפי 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' ,כ"ו אדר ב ()02/04
ימסור מורנו הרב שיעור ב -באר שבע
ב ,20:00-בית כנסת "באר מרים",
רחוב רפאל איתן 2
הקהל הקדוש מוזמן!

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

להזמנת מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א לשיעורים וכנסים  -אליהו 1-599-502051 :שלוחה !5
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