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מאמר הרב
ייכחד" ,שלא ישנו את תפקידם" ,גם יהודי אם שינה את הייעוד הוא
עלול להיכחד ,אין לו עוד שימוש ,ואם נאמר :טוב ,אז הוא יפתח את
העולם ,הוא יהא מנתח בכיר? לא! שנאמר "ומה הנאה יש לי בכם
ואתם מתחייבים כליה".
רבותי ,היישום של "ואתם מתחייבים כליה" מתקיים באופן על טבעי,
צריך לדעת מה שמסתירים מהעם ביום השואה  -שכדי להתמנות למשרה
כלשהי בגרמניה קודם השואה היה צורך במסלול ארוך של הכשרה ,כל
בעלי התפקידים היו אנשים משכילים בעלי תארים אקדמיים לתפקיד
ציבורי ,ולו לתפקיד הזוטר ביותר נבחרו רק בעלי תואר פרופסור -
דרישה מחמירה יותר מארה"ב של ימינו.
ובמדינה זו (גרמניה) ראו איזה "פלא" ,עלה לשלטון פועל עני ,סייד
במקצועו ,אנאלפבית מושלם ,בתיק הצבאי שלו במלחמת העולם
הראשונה כתוב לא מוכשר ,לא מסוגל לתפקד על כיתה .ואותו אחד
הפך לנערץ של  80מיליון אזרחים ,וזכה להערצה גם מצד דוברי גרמנית
מחוץ לגרמניה ,והקים מפעלים מתוחכמים לחיסול העם היהודי בקצב
של  20,000ליום – זה דבר על טבעי!
ומה היו חוקי נירנברג שחוקקו  10שנים קודם השואה – החוק הראשון,
אסור ליהודי לשאת גרמניה ,ב 1930-היתה יהדות אירופה מתבוללת
בכ 50%-נישואי תערובת .בכל בית היה יהודי שנשוי לגויה .החוק השני
של נירנברג הוא איסור פתיחת בתי עסק יהודיים בשבת ,חוק שלישי
של הגנרל הנאצי נירנברג ,שכל יהודי חייב להוסיף שם לשמו ,את
השם ישראל לגברים ,ואת השם שרה לנשים – וזאת משום שבתקופה
זו רבים היו היהודים בגרמניה שנשאו שמות נוכריים ,והגרמנים כפו
עליהם לחדול מכך .החוק הרביעי של נירנברג היה ,שאסור ליהודי
לשלוח את בניו לבתי הספר של הגרמנים.
כל אדם שכואב את הכחדתם של כ 6 -מיליוני יהודים ומיליון ילדים עליו
לעשות שהעם היהודי יספוג הרבה טהרה ויבין את הסכנה שבטומאה,
את האסון בכך שיהודי מטמא את עצמו בשתיית בירה במחיצתם של
גויים ,ואת הסכנה בסחף אחר תרבות הגויים והתנהגותם .כולנו באותה
אוניה ,אם ח"ו רואים יהודי שהולך לטמא עצמו בטומאות הגויים ,צריך
לנסות ולעשות הכל שלא ייטמא ,שמא כולנו נטבע ,ומכלה טובים ורעים
כאחת – זה הלקח הגדול שכל אדם צריך להסיק מיום השואה והלואי!

ּתֹועבֹת
"ּוׁש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ִמ ְׁש ַמ ְר ִּתי לְ ִבלְ ִּתי ֲעׂשֹות ֵמ ֻחּקֹות ַה ֵ
אמרה התורהְ ,
ֹלקיכֶ ם" ,וכתב רש"י – הא
ֲא ֶׁשר נַ ֲעׂשּו לִ ְפנֵ יכֶ םְ ,וֹלא ִת ַּט ְּמאּו ָּב ֶהםֲ ,אנִ י ה' ֱא ֵ
אם תטמאו איני אלוקיכם ואתם נפסלים מאחרי ,ומה הנאה יש לי בכם
ואתם מתחייבים כליה לכך נאמר אני ה' אלוקיכם.
מלמדנו רש"י שהתורה אומרת בצורה הברורה ביותר שאם ח"ו יהודי
מטמא עצמו בטומאות הנמצאות בעולם – נשים ,זימה ,מאכלות אסורות,
דיבורים אסורים ,ראיות אסורות – אזי יש לדעת שלכל האיברים מחולקים
תפקידים ומעשים ,חלק מהמעשים מביאים טהרה לאיבר וחלקם מביאים
לו טומאה ,ואם ח"ו יהודי בוחר לטמא עצמו ,בין אם בראיות אסורות
כגון שמסתכל בסרטים הנוגדים את רצון ה' ,או במאכלים כשרים אבל
בזמן אסור או בצורה אסורה – כגון לפני התפילה או בלא נטילת ידיים
כדין ,הוא בא להיטמא – פותחין לו ,מאפשרין לו את הבחירה וגופו
מיטמא .אבל יש תוצאות לבחירה בהם ,איני אלוקיכם ואתם נפסלים
"אנִ י
מאחרי ומה הנאה יש לי בכם ואתם מתחייבים כליה ,לכך נאמרֲ :
ֹלקיכֶ ם".
ה' ֱא ֵ
וכך כתב החפץ חיים בשנת תרצ"ב 6 ,שנים לפני שפרצה השואה – כמובא
במכתבי החפץ חיים :בעוונותינו הרבים כיום ,אשר אלפים ורבבות של
ילדי ישראל נתרחקו מהחדרים של הלימוד התורה ,ותחת הבל פיהם
של לימוד התורה ,מלא פיהם כיום דברי הוללות ושירי הבל ,ובמצב
זה מתרופפים כל העמודים שהעולם קיים עליהם ,ומצוקות הזמן
יתגברו מיום ליום ,וכך כתב רבנו שמחה מדווינסק בספרו אור שמח
בשנת תרפ"ז ,כ 10-שנים לפני פרוץ השואה " :עוד מעט היהודי ישכח
מחצבתו ,וייחשב לאזרח רענן ,ויעזוב לימודי דתו ,וילמד לשונות לא
לו ,ויחשוב כי ברלין היא ירושלים .אז יבוא רוח סועה וסער יעקור
אותו מגזעו ,יניחהו לגוי מרחוק אשר לא למד לשונו וידע כי הוא גר
ומחצבתו הוא גזע ישראל וכו' ".
והתורה כותבת שחור על גבי לבן ,אם תטמאו אינני אלוקיכם ומה
הנאה יש לי בכם ,זאת אומרת יהודי בלא טהרה וקדושה אין לו שימוש
וייעוד בעולם .זה לא כמו חולצה שנקרעת אז יש לה עוד שימושים,
כגון להפוך אותה לסמרטוט במטבח ,ואולי אחרי זה לסחבה במוסך ,יש
לה עוד שימושים ,מלבד הייעוד ללובשה ,אבל יהודי בלא טהרה  -מה
הנאה יש לי בכם ואתם מתחייבים כליה .לכל בריה ביקום יש תפקיד
מוגדר ,כוכב שסוטה מעט ממסלולו מיד נכחד – נשרף ומתפוצץ ,כך
גם בזיאולוגיה ,בעל חיים שעף וחי בלילה אם יתחיל לעוף ביום הוא
*לפי זמני ירושלים
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שבת שלום ,אייל עמרמי
העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של מרן שר התורה ופוסק הדור ,מורנו
ורבנו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל ,שזכותו הגדולה תגן עלינו.
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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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ואהבת לרעך כמוך  -באשתו נאמר
הגמ' בשבת (לא ).מספרת על נכרי שהגיע להלל ובקש ממנו "גיירני
על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת" ,אמר
לו הלל "דעלך סני לחברך לא תעביד" כלומר "מה ששנוא עליך לא
תעשה לחברך" ,זו היא כל התורה כולה על רגל אחת.
שואל המהרש"א הרי דברים אלו שאמר הלל נלמדים מהפסוק "ואהבת
לרעך כמוך" ,ובפשטות הבנת הדברים על דרך החיוב ,שתאהב את
חברך כפי שאתה אוהב את עצמך ,ואילו הלל תרגם את הדברים על
דרך השלילה ,שרק מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך.
עונה המהרש"א שודאי לא שייך להבין את הפסוק כפשוטו .וכי אדם
יכול לאהוב את חברו כפי שאוהב את עצמו? אדם קונה לעצמו דירה
ילך ויקנה גם לחברו דירה?! על זה אמרו חז"ל חייך קודמים ,שאדם
צריך קודם לדאוג לעצמו ,ולכן הלל הבין ,שהתורה דיברה על דרך
השלילה ,שלפחות "מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך".
אלא שהדברים עדיין קשים להבנה ,א"כ למה התורה כתבת את
הדברים בצורה של עשה "ואהבת לרעך כמוך" ,התורה הייתה צריכה
לכתוב "מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך"? מסביר המהרח"ו (רבי

חיים ויטאל זצ"ל) ,שעיקר פירוש הפסוק כפשוטו על דרך החיוב
שבו נאמר לאדם כלפי אשתו ,שבזה צריך האדם לאהוב את אשתו,
בדיוק כמו שהוא אוהב את עצמו ,ואילו מה שתירגמו חז"ל בלשון
"מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך" זה אדם כלפי חברו.
נמצאנו למדים שדברי הלל שכל התורה כולה תלויה בפסוק אחד
"ואהבת לרעך כמוך" עיקר הפסוק נאמר לאדם כלפי אשתו ,שאדם
צריך לאהוב את אשתו בדיוק כמו שאוהב את עצמו ,לדאוג לאשתו,
לפרנס ולכבד את אשתו בדיוק כמו שהיה עושה לעצמו.

השיעור ,לליבו ולנפשו של אותו בחור .מתוך סערת רגשי רחמנות קם
לפתע ממקומו ,ופסע החוצה בראש מורכן! לרווחתו של אותו בחור,
ולפליאתם של כל הבחורים וראש הישיבה ,לנוכח מעשה גבורה זה.
השיעור כללי הסתיים ,כשרוב בחורי הישיבה וסגל צוות הרמי"ם
והמשגיחים לא הצליחו לגלות את זהותו של אותו בחור מעופף הניירות...
גם נחמן עצמו לא ידע ולא ביקש לדעת מי היה אותו בחור.
שנים רבות חלפו להן ביעף אחר אותו המעשה .לאחר שנפטר ר' נחמן,
הגיע בבית המשפחה החשובה אדם בלתי מוכר ,אשר חזותו מוכיחה
עליו שהוא תלמיד חכם חשוב .הוא סיפר את טיב המעשה דנן ,שהתרחש
עם אביהם בעת לימודיו בישיבה.
עם סיום סיפורו ,הוסיף בהתרגשות" :אני הוא אותו בחור סורר שהטיס
את האווירון אל על ...אין ספק שאם היו מגלים את זהותי,
הייתי מגורש לאלתר מן הישיבה ,כאשר בין כך ובין
כך לא התמדתי בלימודי שם ,בלשון המעטה...
אולם מעשה גבורתו הגדול של אביכם ,עוררו
בליבי בימים שלאחר אותו מעשה רגשי אשמה,
ורגשי התעוררות תשובה חזקים! בעקבות כך
החלטתי לשנות את דרכי .לקחתי איפוא את
עצמי בידיים ,והחילותי מאז להתעלות בתורה
ויראת שמים בעקביות! כיום ,הנני משמש ברוך
השם כראש ישיבה לכשבעים בחורים ,וכל תורתי
שלי ותורתם של תלמידי – הכל נזקף לזכות מסירותו
המדהימה של אביכם!!!".
מכאן לילדינו ,בימים אלו של ספירת העומר ,בהם כל אחד נדרש
לחשבון נפש במצוות שבין אדם לחבירו ,עלינו להחדיר בילדים את
מעלת כבוד האדם ,שינהגו בכבוד אחד לשני ולכל סובביהם וביותר
ישתדלו שלא לבזות ולפגוע באחר ,נספר להם סיפורים מעין הסיפור
הנ"ל הממחישים את ההשפעה של כל מעשה חסד ואהבת הזולת,
והשכר הרב לו מגיע לכל אדם הנוהג בכבוד סובביו.
(דרשו)

ואהבת לרעך כמוך
הרב נחמן גלינסקי זצ"ל ,בנו של מגיד המישרים המפורסם הרב הגאון
רבי יעקב גלינסקי זצ"ל (בעל מחבר ספרי 'מגיד') ,נודע בימי בחרותו
כאחד מטובי העילויים שבישיבה.
פעם ,בעיצומו של שיעור כללי שמסר ראש הישיבה לכלל בחורי
הישיבה ,נחת לו לפתע אווירון נייר על דוכנו של ראש
הישיבה ...היה זה אחד הבחורים ,שהשיעור כללי
לא היה בדיוק בראש מעייניו ...וכדי להפיג את
השעמום הכבד ואת הריקנות שבתוכו ,שיחק
באצבעותיו במשחק קיפולי נייר ,ושלח את
האווירון המזערי לכיוונו של חברו ,אך לצערו
המאוורר המקומי שינה את כיוון התעופה...
הישר אל ראש הישיבה!
ההלם היה מוחלט ,הבחורים כולם נבהלו למראה
הזלזול הנורא .ראש הישיבה עצמו עצר בפתאומיות
את מהלך השיעור ,פניו האדימו כשהרים את אותו אווירון נועז
וחוצפני בידיו ,ודרש בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים ,שהבחור
שהעיף אווירון זה ,יקום בבקשה ויצא מבית המדרש מיד!
פחד גדול נפל על בחורי הישיבה ,ניתן היה לחוש את המתח באוויר,
אך אף בחור לא זז ממקומו .הגאון ראש הישיבה לא ויתר ,והוא חזר
והדגיש שהוא לא ימשיך במהלך השיעור בשום אופן ,עד שלא יקום
אותו בחור ויצא החוצה! באותן דקות קשות של חרדת הדין ,הבין היטב
הבחור החסיד נחמן גלינסקי ,מן העילויים שהשתתפו היטב בכל מהלך

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון

והשבוע :הילד המתוק עילאי יהושע ני"ו מכיתה ו'

פרשת מצורע פרק י"ד פסוק ל"ד
תּ-בנֵ י ַע ֶּמָך ,ו ְָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲעָך ּכָ מֹוָך :
ְֹלא-תּטֹר ֶא ְ
ִ
ֹלא-תּקֹם ו
ִ
ומזה לומדים שאם אדם עשה דבר רע לחבירו לא ינקום בו את נקמתו ,והטעם משום שכל עם ישראל כגוף אחד ,וכמו שאם יד
ימין הכתה את יד שמאל אין זה הגיוני שיד שמאל תתנקם ביד ימין ,כי הכל גוף אחד ,כך אין אדם מישראל יתנקם בחבירו.
ויה"ר שנזכה ליישר ולתקן את מידותינו ,אמן.
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מופע פתיחת עונת הקיץ לילדים
בשלוחה הקהילתית ”כאייל תערוג”
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קדחת השחת  -התופעה האלרגית הנפוצה ביותר ,שנגרמת לרוב על
ידי חשיפה לאבק הבית ואבקת פריחה .היות מדובר בחשיפה דרך
מערכת הנשימה ,חלקי הגוף המושפעים ביותר הם העיניים ,האף,
הסינוסים ודרכי הנשימה העליונות .התופעות האלו מציקות ויוצרות
קושי להירדם או גורמות ליקיצות מרובות במהלך הלילה ,דבר הפוגם
בערנות החולה ובתפקודו במהלך היום.
דלקת הלחמית האביבית  -הדלקת האביבית לאו דווקא מתרחשת
באביב ,והיא נקראת 'אלרגית' למרות שלא נמצא שום גורם סביבתי
המחולל אותה .התסמינים הם הפרשה ותחושת צריבה
בעיניים ,כשבמקרים קיצוניים תיתכן אף פגיעה בעיניים.
ניתן לטפל באלרגיות האביב בכמה דרכים ,כשהראשונה
היא כמובן להימנע ממגע ישיר עם צמחים ועצים
מסוימים .היות שאופציית ההימנעות היא קשה ,אם
לא בלתי אפשרית ,במקרה של אלרגיות אביב ,קיימת
קשת של טיפולים קונבנציונאליים .במקרים קלים
יחסית ,ניתן להסתייע בתכשירים אנטי-היסטמיניים
מהדור החדש ,לטיפול בנזלת ובדמעת ,כגון כדור
לנטילה יומית שמקל על הסימפטומים של האלרגיה,
או תרסיסים המכילים כמויות זעירות של סטרואידים,
שמדכאים את ההפרשה של ההיסטמין.
במידה שהמטופל אינו מגיב לתכשירים הללו ,ניתן לטפל
באלרגיה באמצעות זריקות חיסון ,על ידי הזרקה הדרגתית של אותו
אנטיגן היוצר את התגובה האלרגית .מדובר בטיפול הניתן במשך מספר
שנים ,במהלכו המטופל מפתח סיבולת כלפי האנטיגן.

אלרגיות האביב
אלרגיה היא תגובה מוגזמת של מערכת החיסון לגורמים
סביבתיים ,מגע האלרגן הזר עם מערכת החיסון ,גורם
להפרשת החומר היסטמין שמביא ליצירת התגובה
האלרגית המתבטאת במערכת הגוף בצורת נזלת,
סינוסיטיס ,שלשולים ,הקאות תפרחות ועוד .שיעור
הלוקים במחלות נשימתיות על רקע אלרגי בקרב
האוכלוסייה הוא כ ,20% -אך למעשה כל אדם
עשוי לפתח רגישות לחומר כלשהו במהלך חייו.
האלרגיה תופיע בדרך כלל בגילאי העשרה עד
גילאי  50לערך.
קיימים סוגים שונים של אלרגיות ,חלקן עונתיות,
כשהעיקריות הן קדחת השחת ודלקת הלחמית .אלרגיות
אלו ,המכונות 'אלרגיות האביב' ,נפוצות בעיקר בין חודשי
פברואר-אוקטובר ,ומקורן בהתפזרות של אבקות שונות המצויות
בצמחי בר ,צמחי מדשאות ועצים שונים כגון עץ הברוש ,הזית והפקאן,
על פני מרחבים גדולים.
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כאן לא יקום בית כנסת! האמנם?
מאיים באלימות .אבל לך אין שום עסק איתו ,תכניס מיטות ,ארונות
ותלכו לישון רגועים .כפי שהבנתי מה שמכעיס אותו זה ההתקהלות
והתפילות" ,אמר הרב הפיאהוס.
בשעת בוקר מוקדמת תקעה משפחת פרץ יתד בשני חדרי המחסן
של בית הכנסת .המטבחון הצר שימש אותם היטב ,שכן "עוד מעט
נוסעים לדירה החדשה" ,שמחו הקטנטנים .מבטו הרושף של מיסטר
הנרי ספניש עקב אחרי הזאטוטים והכניסות והיציאות של המשפחה.
"הם פולשים ,עפ"י החוק חייבים לסלקם ,אני מיד מדווח לעירייה
ולמשטרה" ,ספניש יצא לרחוב כדי לוודא באיזה חלק הם התמקמו,
כשלפתע הציץ מן הפינה הרב חיים פרץ ,וכולו חיוכים מפה אל
פה" ,שלום מיסטר ספניש ,שמי פרץ .אנחנו נהיה שכנים בשלושה
השבועות הקרובים ,אתה יודע ,מכרתי דירה ופיניתיה בטרם עת.
אני מקווה שנהיה נחמדים זה לזה ...אולי תכנס לקפה ,תשמע ממני
גם דבר תורה קטן".
ספניש סרב בנימוס "נחמד מצידך ,אבל חשוב לי שתדע מר פרץ,
שאסור כאן להתפלל .אין לכם את כל האישורים ,והעירייה עוקבת
אחרי כל החריגות ...מבחינתי תגורו כאן זמן קצר ,אבל תפילות .על
גופתי .הבנת מר פרץ? אני יש לי כבוד לדתיים ,אבל שלא יעשו לי
רעש מול העיניים שלי עם הקדיש ,וה"ברכו" ו"הלל" ,אני הייתי פעם
שם ,אבל עכשיו אני לא שם ולא רוצה להיות שם .ברור?"
תתפלאו ,שלושה שבועות חביבים למדי עברו על השכנים ספניש
את פרץ ,הילדים היו שקטים להפליא ,ספניש אף השאיל לפרץ
מטאטא לעת מצוא .ונדמה היה כי המפגש הכפוי הזה עתיד להסתיים
באווירה ידידותית ,בלי הלשנות ,בלי קטטות ,ובווודאי ללא יריות,
עד ש ...לגופו של ענין ,בית הכנסת היה מרוהט להפליא ,נברשת
בדולח השתלשלה מן התקרה ,ארון הקודש בהק בלובן השיש שלו,
ופרוכת תכלת עדינה נמתחה לה" .מחר ,רעייתי ,אנו יוצאים מכאן,
אבל הנשמה שלי לא רגועה .השבת עוד מעט יוצאת ,והרב הפיאהוס
עדיין מתפלל בדירונת .ומדוע? הוא חושש מעימות אלים עם הסוחר
ספניש .דומני שאני נבחרתי מן השמים לפייס ביניהם .אאסוף לתפילת
ערבית של מוצאי שבת מנין מתפללים ,אפתח את בית הכנסת ,ונחנוך
כאן תפילת ערבית ראשונה .אני מאד מקווה שיחסי החברות שלי עם
ספניש ירגיעו אותו ...והוא יבליג מה את אומרת?" .הרעייה הנאמנה
עודדה את העזר כנגדו "מצווה גדולה".
ועכשיו קוראים יקרים לא נותר לכם ,אלא להפנות מבט אל פתיחו
של הסיפור ,ולתקוע אצבעות באוזניים למשמע היריה שקילפה את
הטיח ,והבריחה את המתפללים האמיצים החוצה .ספניש ירה ,ועוד
איך ירה ,וגם הרב פרץ פרץ עליו פרץ ונמלט .כעבור  30שנה .שעת
בוקר ,מכונית מפוארת נעצרה מול מבנה הישיבה .הנהג ,ישיש כבן
 80עקב במבטו אחרי שלושת הנערים בני ה 16-שירדו ממנה ,ופניהם
אל הכניסה .התאומים יעקב ושמעון ,ועמם חברם ג'וני יונתן ,פנו
אל חדרו של ראש הישיבה" .אנחנו בעלי תשובה ,הגענו לכאן מניו
יורק עם סבא שלנו ,רוצים ללמוד פה תורה ...אנחנו מוכנים למבחן
בגמרא בפרק שניים אוחזין" .עדכנו .ראש הישיבה התרגש "מניו
יורק לכאן? חסר ישיבות בני יורק?"
"אשמח להכיר את סבא שלכם ,בואו נקבל את פניו" .ראש הישיבה
צעד לכיוון המכונית "ברוך הבא סבא ,זכות גדולה נפלה בחלקך
להוביל את נכדיך ללמוד תורה ,שמי חיים פרץ מה שם כבודו?" "אנחנו
מכירים היטב הרב פרץ" ,השיב הסבא" .אני האקדוחן .התאומים הם
נכדי ,והשלישי הוא נכדו של ראש העיר לשעבר ,זוכר? באנו לפייס
אתכם" .חיבוק מלא חום ואהבה באמצע רחוב אמריקני ,בשכונה
שוקקת יהודים .הנרי ספניש המשיך לספר "דומני שאתה יודע היטב,
שאחרי הירייה נעצרתי לחודש ימים ,ומרוב כעס עליכם ביקשתי
לעזוב את השכונה .אחד הגבירים שבעיר רכש את הוילה שלי ,והקים
בה – עבור הרב הפיהאוס זצ"ל – את הישיבה שלכם ...לרב הפיהאוס
יש בית כנסת מפואר ומולו ישיבה מצויינת .לא תתכחש ,הרב פרץ,
לעובדה ,שהירייה שלי עשתה משהו למען עולם התורה .אנא קבל את
נכדי לישיבה .שיהיה כפרה על שנים רבות שהייתי רחוק" ,זלג הסבא.
החמישה צעדו פנימה להיכל הישיבה .באוזניו של הרב פרץ המשיכה
להדהד אותה ירייה מאיימת.

המקום :שכונה אמריקנית מעורבת .לפני  30שנה .מוצאי שבת קודש.
הוא שלף מכיס מכנסו אקדח מבריק עם קנה ארוך ,נופף בו מעל ראשי
המתפללים "החוצה!" צעק בקול ניחר "תעופו מיד ,וחפשו לכם מקום
אחר להתפלל ,כאן לא יקום בית כנסת! אני לא צוחק ולא מתבדח
ואל תנסו אותי .יש לכם בדיוק  15שניות לפנות את המקום" ,צווח
המאיים .אחד המתפללים האמיצים החליט להתעלם מן האיומים של
החצוף ,עלה לדוכן והחל לומר "והוא רחום יכפר עוון."...
יריה! חור נפער בקיר ,וקליפות הטיח נשרו ארצה .שליח הציבור הנועז
סגר את הסידור ונמלט בזריזות מן המקום ,ואחריו שאר המתפללים
המבוהלים .יריות בבית כנסת? כמעט פיגוע טרור .מאד לא נעים
להכיר ,אבל האיש האלים הזה שמו הנרי (חנניה) ספניש ,51 ,סוחר
רהיטים אמיד ,ש"אהבתו" לחרדים ומוסדותיהם פרצה כל גבול של
שכל ישר .אגב ,בעסקיו הוא מאד חביב ,מינורי ,ואפילו מאיר פנים.
הכל התחיל בגלל רב השכונה היקר הרב שרגא הפיהאוס שאוטוטו
מתגשם לו חלום והוא הולך לחנוך את בית הכנסת הראשון בשכונה.
עד עתה התפללו קומץ הדתיים שבשכונה באיזו דירה זנוחה צרה,
עובדה שהדירה הרבה רגליים מן המקדש מעט הזה ,שלא דמה כלל
למקדש .לאחר מסע בירוקרטי – בן חמש שנים – מתיש למדי ,הצליח
הרב הפיהאוס "לשכנע" את פקידי העירייה ואת ראש העיר מעליהם,
שהשכונה משוועת לבית הכנסת ,וזה צורך מינימלי .הם סרבו לשמוע.
ראש העיר היהודי מרטין (מנחם) אאוטריבר אהב דתיים בדיוק כמו
עמיתו סוחר הרהיטים ספניש ,והשניים הערימו קשיים על הרב
השכונתי וקומץ תומכיו .מי שהכריע את הכף היה דווקא בית המשפט
הפדרלי שקיבל את טענת הרב ומתפלליו ,שיש לעשות אפלייה מתקנת
ולהקים בשכונה בית כנסת ראשון" .לנוצרים יש כנסיה ,למוסלמים
מסגד ,אין שום מניעה שלא יוקם בית כנסת נורמלי לטובת ציבור
היהודים בשכונה" פסק השופט הגוי חמור הסבר צ'רלי מקמילן.
לא נעים ,אבל בשורה התחתונה המלכות היא זו שהכניעה את שני
האנטישמיים הללו ,שחיפשו דרכים נוספות כדי למנוע את הבנייה.
"הפעם הכדור אצלך" אינפף ראש העיר לעמיתו הסוחר "הקרקע
הציבורית שהוקצתה לטובת בית הכנסת של הרב הפיהאוס היא בדיוק
מול הווילה שלך .העירייה פתוחה קשובה לכל תלונה שתעביר אלינו,
תהיה רגוע על חריגה של  10סנטימטר אני עוצר להם את הכל!!!"
סיכם אאוטריבר .נו ,מה חשבתם ,שהנרי ספניש שמאד חיבב את
הרבאיי הרפורמי וטכסיו המשונים ,ינוח וישקוט? לא ולא .מחלקת
הפיקוח העירונית עבדה שעות נוספות ,ופקחים צילמו מכל זוית
אפשרית את בית הכנסת שהחל לרקום עור גידים וכתלים.
כן ,נרשמו כמה צווים מנהליים להפסקת הבניה ,עקב חריגה מקו
גבול ,הגבהה יתרה של קומת המרתף ,וביקצור עוד חמש שנים של
יסורים עברו על הרב הפיהאוס ,וחנוכת בית הכנסת היא עדיין חלום
לא מושג .אל תשאלו איך כמה ולמה ,אבל החוזה לרכישת דירה
שעליו חתם הרב חיים פרץ ,ריחף מעל ראשו כחרב פיפיות ,לא נעים
בכלל .עפ"י סעיף  17בחוזה ,עליו לפנות את דירתו בא' שבט לטובת
הרוכש ,דא עקא שהדירה החדשה אותה רכש עדיין היתה רחוקה
מסיום .הקבלן אמר לו בצער "צר לי הרב פרץ ,אבל עליך למצוא
בית חליפי למשך שלושה שבועות לפחות ...המטבח לא מוכן ,ארון
החשמל לא הגיע ,ולא הותקנו כל החלונות והמעקים".
נו ,לכו תחפשו פינה להניח את הראש ,למשפחה בת  13נפשות,
למשך שלושה שבועות" .טול עצה מן הזקנים" הציעה רעיתו מלכה.
"הרב שרגא הפיאהוס הוא צדיק ותלמיד חכם ,תנסה אצלו ,אולי
יעלה במוחו רעיון" .ברגליים כושלות הגיע הרב פרץ לביתו של הרב
ודפק על הדלת" ,הו ,ברוך הבא ,ידידי היקר ,במה אוכל לעזור?"
"אני זקוק נואשות לבית 13 ...נפשות צריכות פינה שקטה להניח
הראש ...הורי גרים בניו-יורק ,הורי אשתי בארץ ישראל ,ואנה אני בא?!
" ,לאט הרב פרץ הצעיר .רב השכונה עצם עיניו ושקע בהרהורים...
"היפלא מהשם דבר?" מלמל" .בני ישראל קיבלו אינקובטור שלא
חסר בו דבר 40 ,שנה במדבר אכלו ,שתו ,התכבסו ...סכו תחת כנפי
השכינה ...אמור לי ידידי הצעיר ,האם תסכים להתגורר במחסן
הצמוד לבנין בית הכנסת החדש שלנו אתה יודע היטב מדוע אני
נמנע מלפתחו באופן רשמי .הדייר המשונה ההוא ,הנרי ספניש
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הצעתי לרבי שנלך למזכירות הקיבוץ ונברר את העניין .באותם ימים
שימש כמזכיר הקיבוץ ,מּוקי צור ,סופר עברי ,מבכירי תנועת העבודה
ומראשי התעשייה הקיבוצית .הרבי מישיר מבט למּוקי ושואל אותו
מעמקי לבו" :אין כאן בית כנסת? איך זה יכול להיות? אני באתי
מכבשני אושוויץ ,ראיתי יהודים שמסרו נפשם לבוראם ואיך ייתכן
שיהיה יישוב בארץ ישראל שאין בו בית כנסת לתפילה?" .סיכמנו עם
מוקי שנערוך במוצאי השבת הקרובה ערב התעוררות לכל באי המקום,
בשירה ודברי תורה .במוצאי שבת ,חצינו שוב את הכינרת וכל הקהל
המתין לנו על הרציף .היה זה מחזה מפעים של קידוש השם שאותו
לא אשכח כל ימי חיי .פנינו אל עבר חדר האוכל .קבענו מזוזה במקום
והרבי מקאליב שר בדבקות ובעיניים עצומות "אתה חונן לאדם דעת".
הקהל התרגש מאוד .מעגלים מעגלים של רוקדים נאספו ושרו שעות
ארוכות "ישראל בטח בה'" .בסיום הערב ,למעלה משלושים מחברי
הקיבוץ נרשמו לקבלת מזוזה.
כעבור תקופה קצרה הקים הרבי תנועה של רבנים שייצאו לערי השדה
ויביאו את דבר ה' ,והעמידני כיו"ר התנועה כשהוא מכוון דרכה ונ־
תיבותיה .באותן שנים החל להפעיל את מפעל חייו "בר בי רב דחד
יומא" – יום של תורה ,והיה סובב והולך בכל הארץ ,מדרום לצפון,
עבר במפעלים ובאולמות ,בשווקים ובחנויות והמריץ ושכנע את
האנשים לבוא לשמוע דברי תורה .בכל פעם היה משלב זמרה ושירה.
לא התייאש מהיישוב הכי קטן והכי מרוחק והיה מכתת רגליו לנדוד
בערים ולחזק את ההמונים .הוא היה סמל של אהבת ישראל והנצחת
הקדושים .יהי זכרו ברוך.
***
הרה"צ רבי מנחם מנדל טאוב זצוק"ל נולד במרגיטה שבטרנסילבניה
למשפחת אדמו"רים צאצאי רבי יצחק אייזיק מקאליב .לאחר כיבוש
הונגריה על ידי הגרמנים ב ,1944-הרה"צ מקאליב יחד עם כל אחיו
ואחיותיו נשלחו לאושוויץ וכל אחיו נספו שם ,מלבדו אשר שרד אך
עבר עינויים קשים ,בהם טיפול כימי המונע מזקנו לצמוח .ב1963-
הקים את מרכז חסידי קאליב בראשון לציון (קריית קאליב) ובשנת
 1980הקים בבני ברק את מרכז חסידות קאליב ברחוב השומר.

האדמו"ר מקאליב  -רבי מנחם מנדל טאוב זצ"ל
הרב יצחק דוד גרוסמן בשורות חרישיות אחר מיטתו של האדמו"ר
רבי מנחם מנדל מקאליב זצ"ל שנפטר השבוע.
אוד מוצל מאש התופת ושריד לדור דעה ,לא רק היה ניצול שואה,
אלא היה זיכרון חי ונושא לפיד לימי השואה הנוראה .מיום עזבו את
שערי מחנות המוות קיבל על עצמו להוסיף עוד ועוד מלכות שמים
בעולם לזכר הקדושים .הוא לקח את הפסוק "שמע ישראל ה' אלוקינו ה'
אחד" – הפסוק אותו אמרו הקדושים עת הושלכו לכבשני האש – ודאג
שכמה שיותר ילדים יהודים בישראל ובעולם כולו יידעו לומר אותו.
הוא היה בעל מרץ ותושייה להרבות פעלים לתורה וליראה כל ימיו.
פגשתי אותו לראשונה בשנות הל' המוקדמות עת שהה במעון קיט
בטבריה .הוא היה מתגורר שם לתקופות ,הקים שם בניין למוסדותיו
והפיץ תורה ויהדות בטבורה של העיר.
פעם ,כשהייתי במחיצתו ,הצביע הרבי מקאליב אל עבר הכינרת ושאל
אותי" :מה אלו האורות?" .אמרתי לו שזה קיבוץ עין גב" .זה קיבוץ
יהודי?" ,התעניין הרבי .הצעתי לקחת סירה ולצלוח את הכינרת ,לראות
בעיניים את הקיבוץ .שכרנו סירה קטנה והגענו תוך דקות ספורות אל
מעבר לכינרת בצדה האחר .סובבנו בין רחובותיו השוממים של הקיבוץ
ומצאנו ילד יהודי קטן .הרבי מקאליב שואל את הילד" :איפה יש בית
הכנסת פה?" .עונה הילד לתומו" ,פה אין בית כנסת" .לשמע הדברים
הזדעק הרבי מקאליב" :איך יכול להיות? יהודים יושבים בארץ ישראל
בלי בית כנסת? מי כאן בעל הבית?"

א .פיתום המדבר משחיו
ב .אסור לאדם לשרוט את _______
ג .עם ישראל במצרים היו _______

א .הוא לא זוג (למרות שיש לו זג)
אבל גם לא מספר אי-זוגי.
ב .למרות השיר ,לא רבי עקיבא
אמר זאת.
ג .מילה בפרשה שהיא מסכת בזרעים ותרגומה במועד.
ד .מקור באונקלוס שנימוס אנגלי אסור מהתורה.

ד .עני
ה .השם _______ את עם ישראל מן העמים

מ .אסור לתת לפני עור

ו .כבד את הזקנים

נ .מיועדת ומיוחדת לאיש

ז .אסור להשחית את פאת ה_______

ס .זקן בארמית

ח .ארץ ישראל ארץ זבת _______
_______

ע .חברו
פ .דבר מתעב בעיני השם

ט .צריך להבדיל בין _______ _______

צ .בענייני מדות ומשקלות התורה דורשת

י .מכניס עצם חיה ,ששמה ידוע ,לתוך פיו
והעצם מדבר

ק .צו הפרשה

כ .ואהבת לרעך _______

ר .אדם המספר בבית אחד מה שראה
בבית אחר

ל" .ואבדל אתכם מן העמים _______
_______"

ש .צמר ופשתים יחדו
ת .גנאי ,מעשה מתעב
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פתרון לחידות משבוע שעבר:
" .1ארבעה עמדו על הים :צור
וציר ,צאן וצר.
צר הציק לצאן וצור צעק לציר.
ציר שיווע לצור וצור ציוה לציר:
צא חלץ צאני מידי צר".
מי היו הארבעה?
צור=הקב"ה ,ציר=משה רבנו,
צאן=עם ישראל ,צר=המצריים
" .2ראשית שמי – אמצע שמי.

אמצע שמי – ראשית שמי .וסוף
שמי – מחצית סוף שמי" .מי אני?
תשובה :משה
" .3כי יכה את עי"ן עבדו ועשה
פסח לה' –
לא תאבה לו ולא תשמע בקולו".
אם נמחוק את האות "ע" מהמילה
עבדו ,נקבל "בדו"  -הימים בהם
פסח לא יכול לחול.

שיעורי מורנו הרב שליט"א בשבוע הבא יום העצמאות ,יום ה' ,ד' אייר ()09/05

11:15
13:00
15:45

מודיעין  -רח' הנביאים  22בית הכנסת "קול יעקב"
חריש  -רח' ספיר  28בית הכנסת "היכל שלמה"
מושב בן זכאי  -רח הרימון 165
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בס"ד

חדש בשכונה
עיצוב
במתנה!

אפשרות לחדרים לשבתות חתן

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

לפרטים נתנאל0506785912 :

זמני תפילות ושיעורים
תפילות לימות החול

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

( 18:40כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 05:10כ 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)
( 18:40כשעה קודם צאת השבת)
( 19:10כ 30-דק' קודם צאת השבת)
( 19:40עם צאת השבת)פעילויות לנשים

פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

( 14:45בביה"כ חסדי שמואל)
 14:45מפי מו"ר שליט"א

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

( 05:35כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
18:45
סמוך למנחה
( 20:15בתום השיעור המרכזי)

שיעורים  -בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב  -עיון באגדות חז"ל
			
יום ראשון
אמונה ובטחון
			
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

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

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

נשמח מאוד לראותכם בין המשתתפים

 20:45שיעור לנשים בנושא חינוך מפי גב' אלינור

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

שיעור חדש מפי מו"ר שליט"א בחושן משפט
סימן קפט  -הלכות מקח וממכר
ימים א ,ב ,ה בשעה 18:45
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שמעו ותחי נפשכם!

נשותוונערותההרחחומהווהסביבהממוזמנות

להקרנתבבכורהאארצית

פּאזל

למחר
תצחקל
ממהת
שהיוםמ
אתהש
בוכהא
ההגאוןממוילנאבב

דרמהססוחפתוומרגשת

מוצ”ש
הקרוב!!

ההקרנה אי"ה במוצ"ש פרשת קדושים כ”ט ניסן )(04.05.19
באולם בית הכנסת חסדי שמואל הרב מן ההר  - 4הר חומה
פתיחת דלתות 21:15 :תחילת ההקרנה | 21:30 :כניסה 30 :ש“ח

~
  

בשבוע הבא יום ג' ,ב' אייר ()07/05
ימסור מורנו הרב שיעור ב-באר שבע
בית כנסת "באר מרים" ,רחוב רפאל איתן 2
בשעה 20:00
תמונות משיעורי של מו"ר הרב שליט"א בקרית אתא

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

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!
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