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בס"ד

בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א
עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה

ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

"ַוַיְקֵהל מֶֹשׁה ֶאת ָכּל ֲעַדת ְבֵני ִיְשָרֵּאל ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם וכו", ושואל הזוהר 
הקדוש, 'מאן אתר כנוש לון?' ]מאיזה מקום הקהיל אותם, והרי הרבה 
פעמים דיבר עמהם ולא כינסם[ אלא "בגין דהוו אינון ערב רב בניהו 
אצטריך משה לאכנשא לון ולחדא לון מבניהו" ]אלא לפי שהערב רב 
היו ביניהם, היה צריך משה להקהיל את עם ישראל וליחד אותם במעשה 

המשכן שלא יהיו מעורבים עם הערב רב[ )זוהר קצא(.
זאת אומרת מלמדנו רשב"י בזוהר, שהקב"ה לא חפץ למזג ולערב את 
היראים לדבר ה' וחרדים על דברו עם אותם שאינם חפצים בעבדות 
וכניעה לבורא, שנקראים בתואר ערב רב ואפילו למטרה טובה וקדושה 
כמו בנין בית המקדש או – בניין בית הכנסת או בית מדרש. מאד מאד 
חפץ הקב"ה בהפרדה בין עובדי ה' ללא עובדי ה', התהילים )א( פותח 
במזמור "ַאְשֵרי ָהִּאיש ֲאֶשׁר ֹלא ָהַּלְך... ּוְבֶדֶרְך ַחָטִּאים ֹלא ָעָּמּד ּוְבמֹוַשב 
ֵלִצים ֹלא ָיָּשּב", ומהם לצים? שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה 
זה מושב לצים. גם התורה בעשרות מקומות דברה עמנו על הסכנה 
בהתערבות והתמזגות של ניגודים והשקפות חיים, "ֹלא ֵיְשבּו ְבַאְרְצָך 

ֶפן ַיֲחִטיאּו אְֹתָך ִלי" )שמות כ"ג(.
הרב רבי יהודה הלוי כותב בספר הכוזרי, 'לא תתכן תשובה מהמחשבה 
מזכרון מה ששמעה מימי הנעורים משירים חידות וזולתם' מלמדנו 
רבי יהודה הלוי שנשמה ששמעה בדיחה – גסה, או ראתה סרט מתועב 
או שירי עגבים העוסקים באהבת איש ואשה, לא יכולה אותה נשמה 
להשתחרר מהכסילות שספגה, אין חומר ניקיון שמנקה את הנשמה 

ממראות של זוהמה, ומשמיעת תועבה קללות וניבול פה.
התערבות של הרע עם הטוב גרוע מהרע עצמו כך כתוב – בפרקי דרבי 
אליעזר: ר' יהושע בן קרחה אומר אמר הקב"ה – חס וחלילה אם יתערבו 
מנחת קין והבל לעולם, כידוע קין הביא מפרי האדמה )פשתן( והבל 

הביא מבכורות צאנו )צמר(, לא יתערבו מנחת קין והבל לעולם, אפילו 
באריגת בגד שנאמר: "לא תלבש שעטנז", ללבוש פשתן לבד מותר אבל 
צמר ופשתים אסור, תערובת הרע עם הטוב גרועה יותר מהרוע לבדו.

לכן אומר שלמה "ָפּגֹוש דֹב ַשכּול ְבִאיש, ְוַאל ְכִסיל ְבִאַוְּלּתו" )משלי י"ז(, 
עדיף להפגש עם דוב טורף ומסוכן ולא עם אדם שמחשבותיו ודעותיו 
של כסיל שלא מבין שיש מלכות ה' ויש מי שמתפעל את גופו, ודואג 
לתפקודי אבריו, כגון הכבד שמייצר כדוריות דם, והכליות כדי לסנן 

את הדם, זה כסיל, אדם שלא מבין את הלוגיקה הפשוטה הזו.
לכן אדם שחפץ בעשיית רצון בוראו יודע שלא יוצאים עם – חברים 
שמחשבותם ודעתם ההיפך מדעת התורה, לא שותים איתם קפה, 
מתנהגים אליהם בנימוס ובכבוד אבל בלא ליצור שום תערובת ומיזוג 
בינך לבינם. הכלל אומר תמיד, שהדבר טמא נפגש עם הדבר הטהור, 
הטהור הופך להיות טמא, ולא להפך לא הטמא הופך להיות טהור, 
תמיד הטומאה תגבר, כך גם בין בני אדם, אדם עובד – אלוקים שיפגש 
עם מי שאינו עובד ה', הטומאה תגבר על הטהרה אפילו כשנראה 

בטעות להיפך.
קיימת המצוה לקרב את הרחוקים, ולחבר את הפירודים, אבל חייב 
הדבר להעשות בזהירות מקסימלית שלא יינזק המקרב והמציל, משל 
למה הדבר דומה? לרופא שצריך לטפל בחולה שחולה במחלה מדבקת 
מאד, מחלה נגיפית ומסוכנת, עם כל אהבה לפציינט הוא נוקט בכל 
אמצעי הזהירות מלבישת כפפות עד להזרקת נוגדנים וחיסונים, וגם 
אז עדיין פועל מתוך חרדה וזהירות, כך גם בתחום הרוחני וכלל גדול 

מי שלא – יודע לשחות לא קופץ להציל.                        
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חינוך או אילוף / הרב זמיר כהן

יש הנוטים לראות את פסגת ההצלחה בחינוך, במשמעת המוחלטת 
של הילד להוראות ההורה או המורה. כלומר, בביצוע מיידי של כל 
הוראה שקיבל, מתוך צייתנות כנועה ללא שום התנגדות. כדי להגיע 

ליעד זה, עלול ההורה או המחנך לעשות כל שבידו, גם 
אם המחיר יהיה נזיפות וגערות בילד ללא הרף, 

ועונשים בלתי מידתיים, ובלבד שהמטרה תושג.
אולם לאמיתו של דבר, רִאיה זו מוטעית 
לחלוטין. מלבד הסיכון שבסיכוי הגדול 
למוטט בכך את הביטחון העצמי של הילד 
ואת הדימוי העצמי שלו בעיני עצמו, או 
מאידך להובילו למרדנות קיצונית ואפילו 

למשבר נפשי, גם ההישג עצמו – משמעת 
מוחלטת - אינו מוגדר בשם חינוך, אם הושג 

בדרך זו. צייתנות אשר הושגה באמצעות הפחדה 
ועונשים, אינה "חינוך" אלא "אילוף" - ואף גרוע מכך.

בשיטה זו, הילד אינו מבין את מעלת הערכים שאנו מנסים להקנות 
לו לטובת עתידו, אינו מזדהה איתם, וממילא גם אינו מפנים אותם. 
הוא פועל כעת כפי שהוריו מצפים ממנו מתוך תחושה של פחד - 
שלא תגיע המכה או שלא יבוא העונש. שיטת חינוך כזו אינו שונה 
בהרבה מאילוף בעל-חיים שיבצע כרובוט את רצון מאלפם, והיא 
מותרת רק במצבים קיצוניים בהם הילד מסכן את חייו, ואין דרך 
אחרת למונעו מהפעולה המסוכנת. אך כאשר כל השיטה החינוכית 
מושתתת על פחד מהעונש, ללא הבנת התועלת שבהוראת ההורים, 

וללא שום הזדהות פנימית של הילד עם ההוראה שקיבל, בל נתפלא 
שבשעה שהילד "הצייתן" אינו נמצא בטווח הראיה והשמיעה של 
הוריו ומחנכיו, התנהגותו המיידית תהיה הפוכה לחלוטין בקיצוניות 

מהערכים שאליהם ההורים מנסים לחנכו.
מהי, אם כן, פסגת ההצלחה בחינוך? שלמה המלך, החכם מכל אדם, 
מגדיר את ההצלחה בחינוך במשפט קצר וברור: "ֲחֹנְך ַלַּנַער ַעל ִּפי 
ַדְרּכֹו, ַּגם ִּכי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה" )משלי כב, ו(. החלק הראשון של 
הפסוק עוסק ב"איך לחנך", והחלק השני "ביעד" של פעולות החינוך.
כלומר, המדד להצלחה בחינוך, הוא כיצד מתנהג הילד בעת שאינו 
נמצא עם הוריו ומוריו שחינכוהו! וימי הזקנה הם אלו שמסמלים 
מצב זה יותר מכל. אם השכלנו לחנך את הילד לערכים ולהתנהגות 
נכונה - באמצעות הדרכתו בשיטה מאוזנת ונכונה, עד 
אשר הזדהה עם הדברים, הסכים לנכונותם והפנים 
אותם, זו היא הצלחה בחינוך. והמבחן האמיתי 
לכך הוא: האם הילד מתנהג בהתאם לערכים 
שחינכנו אותו אליהם גם כאשר אין אנו 
נמצאים עמו. אלא ברחוב, בבית החבר, 
בחצר בית הספר, ו... בעתיד לאחר שיתבגר 

ויהיה לאיש ולזקן.
נוסיף, כי כל הטבה אמיתית היא כאשר מביאים 
את המקבל לעצמאות. כלומר, למצב בו יעמוד 
בכוחות עצמו, ללא תלות באחרים. משום כך, הטבה 
נקראת בלשון הקודש: "גמילות חסד". 'גמילה' משמעה יציאה 
מתלות ועמידה בכוחות עצמו ואילו 'חסד' משמעו קבלה מאחר ותלות 
בו. הצירוף 'גמילות-חסד' בא לומר, שמידת החסד האמיתית היא 
כאשר הנותן מסייע למקבל לעמוד בכוחות עצמו ולהיגמל מחסד 

)כגון שמסדר לו מקום עבודה קבוע לפרנסתו(.
זוהי אפוא מטרת כל מערכת הפעילות בחינוך ופסגת המערכת 
החינוכית, להביא את הילד לעמידה בכוחות עצמו, עד שגם כאשר 
יזקין "ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה" - מהדרך החינוכית אותה כל כך התאמצנו 

להקנות לו.

לקבוע עיתים לתורה, מתכון לשלום בית

מעשה באיש אחד, שבא לנצי"ב ראש ישיבת וולוז'ין, והשיח לפניו 
את ליבו: "רבי, לכאורה השעה משחקת לי בכל אשר אפנה. אני 
רואה ברכה בעסקי וההצלחה מאירה לי פנים. אני מקיים יחסים 
מצויינים עם לקוחותי ועם הסוחרים שעמם אני נושא ונותן. כן, ברוך 
ה', אני ובני ביתי בריאים ושלמים. אך, דא עקא, אשתי מציקה לי 
ויורדת לחיי. היא מזלזלת בי, כשהיא מנצלת את מזגי הטוב והרך. 
כמעט שאיני יכול לעשות צעד אחד על דעת עצמי. הדברים הגיעו 
עד כדי כך, שאפילו בני ביתי והעובדים בבית-מסחרי, אינם סרים 
למשמעתי, אלא שואלים תמיד לפיה של אשתי ועושים כמצוותה. 
הדבר גורם לי, עגמת נפש מרובה. יואיל נא רבינו לעוץ לי עצה, 

מה אעשה וישרור בינינו שלום בית".
נענה הנצי"ב ושאל את איש שיחו: "האם אתה קובע עתים לתורה?". 
השיב האיש, "רבי, טרוד אני בעסקים כל שעות היום ואין שעתי 
פנויה לקבוע עתים לתורה, אין לי פנאי אפילו לאכול סעודה כהלכה. 

הכל אני עושה בחפזה, כי עיתותי אינן בידי".
"אם כן", אמר הנצי"ב, "אם במו פיך הנך מודה שעתותיך אינן נתונות 
בידיך, ואין לך בעולמך אלא מסחר ועסקים, כיצד תוכל לצפות 
שזוגתך תעריך אותך ותנהג בך כבוד? עצתי לך, אפוא, שתקבע 
עתים לתורה מדי יום, עליך לקבוע לפחות שעה אחת ביום אך ורק 

ללימוד תורה, ולא לבטל שעה זו אפילו מפני עסק מוצלח".
"רבי", תמה האיש, "מה שייך עניין קביעת עתים לתורה לעניין 
הזלזול בכבודי מצד אשתי ובני ביתי?". ענה הרב ואמר "כיון שתקבע 
עתים לתורה, הרי תחרוג מתוך ארבע האמות של המסחר, ויהיו לך 
ארבע אמות של תורה - ארבע אמות משלך. אדם שלומד תורה, רוח 
המקום נוחה הימנו, וממילא רוח הבריות תהא נוחה הימנו. הנה כתוב 
במשלי: 'ברצות ה' דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו'. דרשו חז"ל: 
אויביו זו אשתו, שנאמר: 'אויבי איש אנשי ביתו'. התורה, כידוע, 
היא תרופה לכל הצרות והמצוקות בעולם, לרבות צרת אשה קשה. 
אם תעשה רצונו של מקום, ותקבל על עצמך ללמוד תורה לזמן 
שתקבע מראש - מבלי לבטלה בשום אופן, תזכה שאשתך תהיה 

אשה כשרה העושה רצון בעלה".
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תירס בריא! האומנם?

ילדים ומבוגרים נהנים לאכול אותו, ובעולם הוא משווק 
בכמויות עתק. למעשה, מדובר באחד המאכלים 

היותר פופולריים, היות וממנו מיוצרים שלל 
מוצרים אחרים כמו ציפויים לטוגנים, רטבים, 
חמאת בוטנים ועוד. אולם מחקרים שבדקו 
את השפעותיו ארוכות הטווח של התירס על 
בריאותנו, חזרו עם ממצאים מאכזבים למדי. 

העובדה הראשונה - בלבול בין פרוטאין לגלוטן, 
אצל אנשים רבים מתרחשת תופעה מוזרה כשהם 

אוכלים תירס: הגוף שלנו לא תמיד יודע להבחין 
בין הפרוטאין שבתירס לגלוטן, וממילא משייך להם 

את אותן תכונות. מה שנראה בפועל הוא רגישות יתר 
של מערכת העיכול.

העובדה השנייה - זהירות, מתקפת סיבים, התירס הוא אמנם 
מקור טוב של סיבים וחומרים מזינים אחרים, שבין היתר מסייעים 
בשטיפת רעלים רעים מהגוף - אך צריכת יתר של סיבים אלה יכולה 

להיות גרועה עבור הבטן, ואף להביא לקלקול קיבה, גירוי מעי 
ושלשולים. מחקרים שנעשו על סיבי התאית - שנמצאת בתירס, 

מצאו כי היא אינה מסוגלת להתעכל בצורה טובה בגוף שלנו.
העובדה השלישית - תגובות אלרגיות - צריכה מוגברת של תירס 
יכולה להוביל לאלרגיה ותסמיניה, בין היתר פריחות בעור, 
נפיחות במקומות שונים בגוף, הקאות ועוד. לדברי רופאים, 
80% מהתירס שמשווק בארה"ב מהונדס גנטית, מה שהופך 
אותו לא רק לקשה יותר לעיכול כי אם בקרב אנשים אלרגיים 

גם להתקפי אסטמה אנפילקסיס. 
העובדה הרביעית - מה הקשר בין תירס להדברה 
- החומרים שמתווספים אליו בתהליך הייצור, 
הופכים אותו ללא בריא ואף מסוכן, בצילוס 
טורינגיאנסיס היא בקטריה המשמשת בתעשיית 
ההדברות כחומר חזק ויעיל כנגד מזיקים, את 
הבקטריה הזו מכניסים החקלאים כדי להתגבר 
על החרקים שנכנסים לתירס, שרידים שלו 
עלולים להישאר בתירס, להגיע אל הקיבה 

שלנו ולעשות בה 'שמות'. 
העובדה החמישית - התרחקו מדיאטות תירס - 
מחקרים שנעשו על סוגי דיאטות שונים שנהוגים 
כיום בעולם, מצאו כי יש קשר ישיר בין 'דיטאת תירס' 
לבין התפתחות מחלת האוסטיאופרוזיס - בשל העובדה 
שתירס כמעט לא מכיל בתוכו סידן. האוסטיאופורוזיס היא 
תופעה של דלדול העצם כתוצאה מבריחת הסידן שבה, מה 

שהופך אותה לרגישה וחשופה יותר לשברים. 

בריאות ותזונה
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בשעת לילה מאוחרת, נקש בעל המעשה על 
דלת ביתו של זקני, הגה"ח רבי שמואל צבי 
קובלסקי זצ"ל, וביקש עזרה. 'מה כבודו צריך?', 
שאל הרב קובלסקי בסבלנות. 'שמעתי שיש 
לך גמ"ח', השיב האיש, 'ואני זקוק להלוואה. 
חיפשתי וביקשתי אצל כל מכריי, ואין מי 
שיוכל לעזור לי. אני פונה אליך לשאול, אולי 
תוכל להלוות לי מהגמ"ח שלך כמה אלפי 
דולרים?' חייך הרב קובלסקי במבוכה והשיב: 
'מצטער, טעית בכתובת... אין לי גמ"ח, ואני 
רחוק מלהחזיק ברשותי סכום כזה, אמנם הייתי 
שמח לעזור לך אך אין ביכולתי. לא אוכל 

לסייע לך, מצטער...'
הלילה חלף, ולמחרת בשעת בוקר הגיע אותו 
יהודי לבית הכנסת, כאשר כבר בכניסה הכל 
אומרים לו 'הרב קובלסקי מחפש אותך משעה 
מוקדמת מאוד בבוקר'. בתוך רגעים אחדים 
כבר מצאו הרב קובלסקי, ומיד פנה אליו ואמר: 
'לאיזה סכום אמרת שאתה זקוק?' הרהר אותו 
יהודי: 'בוודאי מצא הרב קובלסקי מטמון ובו 
כסף רב... או שמא הקים גמ"ח יש מאין באישון 
ליל... הרי הוא יודע שמדובר בסכום גדול, וכבר 
אמר אמש שאינו יכול לעזור.' מיד התעשת 
ואמר: 'ארבעת אלפים דולר, זה הסכום. מה 

קרה? הרב השיג לפתע?'
'לא ולא', השיב הרב קובלסקי בחיוך. 'עכשיו, 
שאני יודע בבירור מה הסכום, אלך לנסות 
להשיג, מי יתן ואצליח...' ואכן, בתום מאמץ 
לא קל, הצליח הרב לאסוף את מלוא הסכום 
והעניק לאותו יהודי כהלוואה. עתה, התפלא 
היהודי שבעתיים. 'לא הצלחתי להבין' אמר 
בפליאה. 'מלכתחילה, כשפניתי אל הרב נעניתי 
שהרב אינו יכול לעזור לי. אחר כך, כאשר 
הרב פנה אלי, הבנתי שהתחדש משהו, ויש 
לרב אפשרות להשיג את הכסף הדרוש. אך 
מיד הבנתי שבעצם אין לרב את הכסף, ובעצם 
אנו באותה נקודה כאתמול. מדוע איפוא חזר 

אליי הרב וביקש לסייע לי?'
'שאלה טובה אתה שואל', השיב הרב קובלסקי 
להישאר  חפץ  שאני  הוא  'הענין  בחיוך, 
ברשימה...'. 'רשימה?' עיניו של האיש התעגלו 
בתדהמה. 'איזה רשימה? למה רשימה?'. 'יש 
לך דקה?' שאל הרב קובלסקי בנחת, 'הסכת 

ושמע':
תור ארוך השתרך מאחורי חדרו של הצדיק 
הקדוש, הרבי מלובלין זי"ע. עשרות יהודים 
עמדו בו, מבקשים להיכנס אל הקודש, לשטוח 
בפני הרבי הקדוש את מועקתם וצרתם, ולקבל 
עצה וברכה. בין הממתינים עמד יהודי פשוט 
אחד, שבא לרבי לרגל השמחה הקריבה במעונו 
– הוא עומד לפני נישואי בנו בשעה טובה, אך 
ראשו נתון בדאגה עמוקה - מניין הוא לוקח את 
סכומי הכסף האגדיים לצורך החתונה, כאשר 
הוא עני ואביון. תורו של אותו יהודי הגיע, 

העיקר להשאר ברשימה / הרב קובלסקי
 סיפור בהמשכים - חלק א'

 מוסדות כאייל תערוג 
-מין אתכם קהל קדוש למז

במעמד מורינו ורבינו ראש המוסדות

שליט"א אייל עמרמיהרה"ג רבי 

  :בנושאשיחה מרתקת 

 בדורנו חינוך ילדיםבות דהתמוד

שליט"א יצחק זילברמןישראל הרה"ג רבי  מפי
 ירושליםב שכונהרב 

 02:02ביום רביעי ר"ח אדר ב' בשעה  

 באולם בית הכנסת "חסדי שמואל" 

 )עזרת נשים פתוחה(הר חומה ירושלים  4רח' מן ההר 

בליווי תזמורת והמון שמחה וריקודים
בברכת

המלמדים 
המפקח החינוכי        צוות ההנהלה

המשך יבוא...

והנה הרבי מקבלו ב'שלום עליכם' לבבי, ופניו 
קורנות כמלאך אלוקים. היהודי שופך את אשר 
על לבו, והרבי מקשיב לו בסבלנות. בסיום 
דבריו, הרבי נושא עיניו ונאחז בשרעפים, והכל 
יודעים כי זהו הרגע בו עיני הרבי משוטטות 
בעולם כולו, כמחפשות אחרי פיתרון. לפתע 
ניעור הרבי, נוטל דף נייר שעמד בסמוך, ורושם 
בכתב יד קדשו המלצה חמה עבור אותו יהודי.
הרבי מסיים לכתוב, חותם את שמו, ומעביר 
את ההמלצה ליהודי העומד לפניו. 'קח את 
ההמלצה הזו', אומר הרבי ברוך, 'וסע לעיירה 

ראדושיץ. הראה את ההמלצה הזו ליהודי 
לבוא'  וישועתך קרובה  הראשון שתמצא, 
פוסק הרבי, ומוסיף לומר לו כמה מילים 
נוספות, לפני שהוא מברכו ופוטרו לשלום. 
עגלתו של היהודי מיטלטלת לה בדרכים, 
עולה הרים ויורדת גבעות, והנה הוא בשער 
העיירה ראדושיץ. כמנהגם של יהודים הוא 
מגיע לבית הכנסת המקומי, שם – בין פשוטי 
העיירה, הוא מוצא את הרה"ק רבי ישכר דב 

מראדושיץ זי"ע.
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רבי אריה לייב גינצבורג זצ"ל בעל "השאגת אריה"

לרבי ארייה לייב זצ"ל היה יהודי פשוט אשר שירתו במסירות נפש 
גדולה וללא שום תשלום עבור כך, השכר ששימש את הרב זה היה 
ההנאה והזכות עבור אותו יהודי. יום אחד, עת הגיע זמנו של המשמש 
להפטר מן העולם, ניגש לשאגת אריה ואמר לו, "כבוד הרב אתה יודע 
שעזרתי לך באמונה ובמסירות נפש, וללא שום שכר, כמו שאתה יודע 
יש לי בן ואין מי שישמור עליו לאחר פטירתי אני רוצה שתיקח אותו 
ותגדל אותו לתלמיד חכם". אמר לו ה'שאגת אריה', "אל תדאג! אתה 

עשית את שלך, אני יעשה את שלי".
וכך באמת לקח אותו השאגת אריה תחת חסותו, גידלו בביתו, השקיע 
בו, למדו תורה ועמל רמות על חינוכו, הילד הזה היה כשרוני מאוד, 
וכולם ידעו שיגדל לשם דבר. יום אחד הגיע ה'שאגת אריה' לביתו ולא 
מצא את הילד, הילד פשוט נעלם, אנשי העיירה התחילו בחיפושים 
נרחבים, חיפשו בכל בתי העיירה, עברו בית אחר בית, אך לשוא, הילד 
איננו. ה'שאגת אריה' היה בצער גדול, שהרי הילד הזה היה תחת חסותו.

לאחר בירורים שונים, יהודי אחד מהקהל גילה שיש בעיירה בית נוצרי 
והתברר שהם לקחו את הילד בגלל ששמעו על כשרונותיו, וכי הילד 
נמצא שם. ה'שאגת אריה' בכה בכיות נוראות עד שנרדם, כשקם ביקש 
שיקראו לאחד היהודים מהעיירה שהיה תופר את הבגדים לנזירים והיה 

כמו בן בית אצלם. אמר לו ה'שאגת אריה' יש לי בקשה ממך, "הילד 
הזה שנעלם אני התחייבתי לאבא שלו שאשמור עליו ואגדל אותו, 
ואני יודע שהוא נמצא במנזר והראו לי בחלום איפה בדיוק הוא נמצא, 
בכניסה בצד שמאל יש חלון והילד יושב מתחתיו וכל היום לומד תורה 
בעל פה, לא מפסיק ללמוד. מבקש אני ממך ללכת בשעות שלא יהיה 
בעיה, תיגש לילד ותאמר לו שאני שלחתי אותך. הילד בטוח יחשוב 
שאתה משקר וכי אתה רוצה לחטוף אותו, לכן אתן לך סימן שהסוגיה 
האחרונה שלמדנו כך וכך ובזה הוא יאמין לך, ולאחר שתוציא אותו 

משם תיקח אותו לישיבה מסוימת בעיירה אחרת.
כשראה השאגת אריה את החשש של אותו יהודי, אמר לו "אם תעשה 
את בקשתי זאת, ותוציא את הילד מהמנזר,  מבטיח אני לך כי אחרי 
מאה עשרים שנה תקבר לידי, אבל בתנאי שלא תספר את המעשה הזה 
לשום אדם עד יום מותך". וכך הלך התופר בזמן שאף אחד לא ראה 
אותו, דיבר עם הילד ולקח אותו לאותו ישיבה שהרב ביקש. למחרת, 
כשהתגלה במנזר כי הילד נעלם, פתחו הם הנזירים בחיפושים נרחבים,  
עברו בית אחר בית בכל בתי העיירה, כמובן שלא פסחו אף על ביתו 
של "השאגת ארייה" אך הילד כבר שהה בעיר אחרת באותו זמן. וכך 

כל חיפושיהם עלו בתוהו.
לימים, בעל השאגת אריה נפטר. ואכן ליד קברו נשאר מקום ריק. לאחר 
תקופה, כשהגיע עת בו נתבקש התופר לישיבה של מעלה, אסף את 
אנשי החברא קדישא סביבו, סיפר להם את הסיפור שהציל את הילד, 
וכי השאגת אריה הבטיח לו שיקבר לידו. אבל החברא קדישא חשבו 
שחוליו העביר אותו על דעתו, שהרי לא כל יהודי שנחשב כיהודי 
פשוט יוכל לבקש להקבר ליד גדול הדור, ולכן לא התייחסו אליו. 
והנה באותו יום שנפטר אותו תופר, עת רצו לקיים את ההלוויה ירד 
גשם שוטף, ולא היה ניתן לקחת את המת לקברו שיועד לו. מתוך כך, 
החליטו אנשי הקבורה לקוברו בקבר הראשון שיזדמן לידם. וכך קברו 
אותו בחושך ובגשמים והלכו. בבוקר התברר שקברו אותו ליד ה'שאגת 
אריה' או אז, הבינו אנשי החברא קדישא וכל אנשי העיר, מה גדולה 

הבטחתו של "השאגת אריה. 

1. בצלאל בן-אורי היה משבט: ___

2. חוטי-צמר צבועים בצבע אדום-כהה. "ותכלת ו-___"

3. כיור הנחושת וכנו היו עשויים: "ב-___ הצובאות"

4. מילה נרדפת בפרשה למילה נעצר. "___ העם 

מהביא"

5. אהליאב בן-אחיסמך היה משבט: ___
אם פתרתם נכונה את החידות, תקבלו בטור המודגש את הדבר 

שעשה בצלאל בן אורי לבדו ולכן זכה שיקרא על שמו

שאלתי את גיל מה גילו, וכה ענה:
"קח את גילי כפי שיהיה בעוד 3 שנים, הכפל אותו ב-3
וחסר ממנו את 3 פעמים גילי כפי שהיה לפני 3 שנים,

ואז תדע את גילי".

ובכן, מהו גילו העכשווי של גיל?

.1

.2

.3

.4

.5

חידה



6

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

בשבוע הבא יום ג', כ"ח אדר א )05/03( ימסור מורנו הרב שיעור ב- בפתח תקוה 
ב-20:15, בית כנסת "אהבת ישראל", רחוב המלכים 11 הקהל הקדוש מוזמן!

ת לקריאה בימי החול בלבד!
ת הפרסומיו

המודעו

באולמי ארטמיסיה המפוארים בשושן פורים - ט”ו אדר ב' בשעה 10:00 בבוקר

עם מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א
הרב דוד צדקה שליט״א - רב העיר פרדס חנה

הציבור הרחב מוזמן

לסעודת פורים ברוב עם

עלות לסועד 100 ש"ח למבוגר | 50 ש"ח לילד
לרכישת כרטיס: נתנאל אלפסי 050-678-5912

על מנת למנוע אי נעימות הכניסה תתאפשר רק בהצגת כרטיס

הגרלות לילדים - אופניים 
חשמליות, קורקינט, רחפן

מידד טסה בהופעה מלאה 
מצחיקה שמחה וצוהלת

ארוחה בשרית כיד המלך 
והשתיה כדת... 
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נשמח מאוד לראותכם בין המשתתפים

בעז"ה אנו שמחים להודיע על פתיחת בית מדרש לבעלי 
בתים בכל יום שיעורים בין 9:30-13:00

ב13:00 מנחה ולאחר מכן ארוחת צהריים בשרית

חוק לישראל   9:30-10:15
ילקוט יוסף ברכות השחר   10:15-11:00

אור החיים על הפרשה   11:00-11:45
משניות   11:45-12:30

תהילים עם פירוש   12:30-13:00

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

וכיבוד קל בין 

השיעורים

השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב

05:15 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( זמני תפילות ושיעורים שחרית הנץ החמה  
07:00 שחרית מנין ב'  

07:30 )בישיבה הודו ב7:45( שחרית מנין ג'  
08:15 שחרית מנין ד'  
13:00 מנחה מנין א'  
17:25 מנחה מנין ב'  

סמוך למנחה ערבית מנין א'  
19:15 )בתום השיעור בגמרא( ערבית מנין ב'  
20:15 )בתום השיעור המרכזי( ערבית מנין ג'   

גמרא מסכת בבא בתרא עם הרב שליט"א

18:45 ימים א', ב', ה'  

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
20:45 שיעור לנשים מפי הרבנית עטיה יום שלישי   

תפילות לימות החול

17:10 )כ-30דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
05:35 )כשעה קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות נידה  
07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  
13:30 חושן משפט שיעור הלכה, שולחן ערוך 

14:00 מנחה מנין א'  
14:30 שיעור מוסר  

15:15 )בתום השיעור( מנחה מנין ב'  
17:45 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  

18:15 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש  
18:35 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים  

פעילויות לנשים בשבת
13:00 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:00 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

תפילות ושיעורים בשבת קודש

חדש בשכונה 

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

לפרטים נתנאל: 0506785912

בס"ד

לסוגרים 
בחודש פברואר
עיצוב מתנה!

אפשרות לחדרים לשבתות חתן
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