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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

"ַוָּיִביאּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ֶאל מֶֹׁשה... ַוְיָבֶרְך אָֹתם מֶֹׁשה" )שמות ל"ט לג-מ(, 
ואומר רש"י, ברכם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם – ומיד לאחר 
מכן אמר לו הקב"ה למשה "ְּביֹום ַהחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ָּתִקים 
ֶאת ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד". מבקש הקב"ה ממשה להקים את המשכן ללא 
עוזרים, הקב"ה לא אמר למשה רבינו תקימו אלא תקים, ומיד נבעת 
משה ואמר: רבונו של עולם, אין כח ביד אדם לזוקפו, זאת משימה בלתי 
אפשרית – אמר לו הקב"ה עשה בידך כאילו אתה מקימו והוא נזקף 
מאליו, וזהו שכתוב "ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש הּוַקם ַהִּמְׁשָּכן" )מ י"ז(, הוקם מאליו.

מלמדת התורה הקדושה שיש הרבה דברים שנראים בעבודת ה' כלא 
ישימים, דברים שאי אפשר לישם אותם, לעיתים אדם רואה שלא יצליח 
להשכין שלום ביתו בינו לבין אשתו, הקיטוב והמשקעים נראים כל 
כך גדולים, נראה כמשימה בלתי אפשרית, אומר הקב"ה: תעשה מה 
שאתה צריך לעשות ואני אסיים, וכך אמר דוד המלך בתהילים, "ֶאְקָרא 
ֵלאֹלִקים ֶעְליֹון ָלֵאל ּגֵֹמר ָעָלי", אדם חושב כיצד אבוא לשיעור תורה 
כל ערב קביעת עיתים לתורה כדרישת התורה, זה בלתי אפשרי, אני 
לא יכול, יש לי ילדים, ואני צריך לעזור לאשה, צריך לעשות קניות, 
להוציא את הילדים וכדומה, אומר הקב"ה אתה תבוא ותראה איך 

שהכל יסתדר, כי הרבה שלוחים יש לו למקום.

ועל זה אמרו רבותינו במשנה )אבות פרק ג'(, "כל המקבל עליו עול 
תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ", מי שירתם לקיים 
מצוותיה של התורה, אפילו שייראו לו כבלתי ניתנות לביצוע, הקב"ה 

ידאג להשלמתן ולביצוען המלא.

הכלל הגדול שלימדנו רבי ישראל סלנטר, בעל ספר "אור ישראל" 
– שבעבודת ה' האדם לא חוקר אם באפשרותו לקיים או האם אין 
באפשרותו לקיים – אלא החקירה היא האם זה צריך ואם זה רצון 
ה',  ואז נרתמים והקב"ה מסיים ועוזר – כך בבניית בתי כנסיות ובתי 
מדרשות, אם צריך אז בונים ופתאום רואה האדם שזה קם מאליו. כך 
אם צריך כולל וישיבה, ואם צריך תלמוד תורה לילדים פשוט פותחים 
והקב"ה מקים, וכך אמר לו ה' למשה, "נראה כאילו אתה מקימו והוא 

עומד מאליו"

גם נשים שהיו סבלניות עם הקב"ה וידעו שדרך ה' היא הדרך הנכונה 
למרות שבני זוגם לא חשבו כך בתחילה, והן דבקו בה' וידעו: שאני 
אעשה את שלי. גם אם בעלי עדיין רואה טלויזיה בשבת, גם אם עדיין 
לא הולך לשיעורי תורה, או ברבדים יותר גבוהים גם אם בעלה לומד 
בכולל אבל לא מראה אהבה וחשק לתורה ולמצוות, ברכת המזון רדודה, 
תפילה באיחור, חסד בעצלתיים, ואף על פי כן ממשיכה האשה עם 
התפילות, ממשיכה עם עבודת המידות וקניית הענווה וההתבטלות, 
ולא מעירה ועוקצת אלא בטוחה שבסוף הקב"ה יפתח את ליבו של 

בעלה בתורתו, סופה לראות פירות מתוקים ונעימים.

לכן אמרו רבותינו, "הבא להטהר מסייעין בידו" – משל לאדם שבא 
למלא בושם שעשוי מאפרסמון לתוך כלי, אמר לו המוכר, המתן ואני 
אמזוג שגם אני אספוג מהבושם, כך הקב"ה אומר לאדם שנרתם למען 
קדושה: המתן )סבלנות( גם אני מגיע ומסייע! וה' אלוקים אמת!                

שבת שלום, אייל עמרמי
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והערב נא את דברי תורתך בפינו.."

חינוך למצוות מגיע בהתאם לגילו של הילד, כשילד מתחיל לדבר 
מלמדים אותו "תורה ציווה לנו משה" ופסוק ראשון של "שמע", ככל 
שהילד גדל מתרבות המצוות שאותם ניתן ללמד. בגיל 13 מגיע הילד 

לבשלות של שמירה על גוף נקי וכך יוכל לקיים מצוות 
הנחת תפילין. אך כיצד נרגיל אנו את ילדינו לקיים 

מצוות? ולעשות השתדלות שיתמידו בהם גם  
כשיגדלו?

חז"ל אמרו על יציאת עם ישראל מהר סיני 
לאחר קבלת התורה שהיו "כתינוק הבורח 
מבית הספר", הרמב"ם בהקדמתו לפרוש 
המשנה מזכיר שנותנים לילדים דברי מתיקה 

כדי למשוך אותם ללמוד תורה. מדוע נזקקים 
לדברי מתיקה?  מפני שטבעו של ילד להתלהב 

ממשהו מוחשי תעשה כך .. תקבל ממתק/משחק.
לימוד תורה עדיין לא מושך מספיק את ליבו של הילד 

ובפרט אם לילד יש קושי בקשב וריכוז, קושי בקריאה. אנו רוצים 
לחנך את ילדים לקיים מצוות גם אם עדיין אין להם חשק לקיים את 
אותן מצוות. כפי שנאמר אחרי "המעשים נמשכים הלבבות". המעשים 
שאדם עושה וטורח בהם הם הבונים את אישיותו, על קיום מצוות 

שנעשה מתוך שמחה ולא פחד נאמר "גם כי יזקין לא יסור ממנה".
לכן כשילד מקיים מצווה יש לנסות להעצים אותה "איזה נחת רוח 
עשית  לה'  בכך שברכת", לבשת ציצית - "כל צעד שאתה עושה 
עם ציצית נברא לך מלאך טוב וואו כמה מלאכים טובים נבראו לך 

השומרים עליך". כשילד מברך בקול לבקש מכולם להיות בשקט 
ולהקשיב לברכתו ולומר אמן. לומר לו "עם ישראל ערבים זה לזה". 
בכך שקיימת מצווה נעשתה שותף בקיום העולם ומי יודע כמה אנשים 
הבריאו בזכותך. כך בונים בתוכו הרגשה חיובית מתוך הכרה בגודל 

המעשה שעשה.
באשר ללימוד תורה בגילאים השונים, הורים צריכים להיות רגישים 
ליכולות של ילדיהם ולבחור עבורם מוסד חינוכי המתאים ליכולותיהם, 
מסגרת תומכת ושאינה תחרותית ומלחיצה. ישנם ילדים שמצליחים 
ונהנים מעצם הלימוד, נהנים מפיתוח חשיבתי, מידע שצוברים, רואים 

ברכה בעמלם וחווים תחושת הצלחה.
לעומתם יש ילדים שמתקשים בלימוד, חווים כישלונות, תסכולים, 
הערכה עצמית נמוכה, "אני לא אצליח" "אני לא יודע 
" "אין לי ראש". גם לילד המתקשה חשוב לתת 
את ההרגשה שה' אוהב את "העמל" ולא את 
ההספק, השכר נמדד על פי המאמץ והיגיעה.
נתחזק מדברי הסטייפלר: "עיקר ההצלחה 
בלימוד תורה  הוא בחזרה, על ידי ריבוי 
החזרה מתפתח הכישרון" )מתוך מכתבו 
של הסטייפלר(. התביעה בשמים תהיה לפי 
הכישרונות והכוחות המיוחדים שנתנו לאדם.
המשגיח רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל היה אומר 
"עבירה גדולה היא שאדם אינו יודע את חסרונותיו, 
אולם עבירה גדולה יותר היא שאינו יודע מעלותיו", הרמב"ן 
בפסוק "ויביאו כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אותו". 
במלאכת המשכן היו זקוקים להרבה בעלי אומנויות, כלום היו בעם 
ישראל בעלי מלאכה כה מוכשרים, הרי כולם היו עבדים במצרים 
וודאי שלא קיבלו שום הכשרה מקצועית? בעקבות דברי הרמב"ן 
אמר ר' ירוחם ממיר "נשיאות לב" זהו סוד ההצלחה, למרות שלא 
הייתה לבני ישראל שום הכשרה, הם אמרו אנו מסוגלים, נעשה ונצליח 
בעזרת ה'. שכנוע עצמי ואמונה חזקה ביכולת אישית היא צעד גדול 

לקראת הצלחה, יותר מכישרונות.

לדון לכף זכות

חוש הדמיון גורם פעמים רבות לפגיעה בזוגיות ולריחוק בין בני 
הזוג. בני הזוג חושבים רבות מחשבות פסולות כגון "בעלי מזלזל 
בי", "בעלי כבר לא אוהב אותי", "אשתי תלותית", "אשתי אף פעם 

לא מרוצה", "אשתי רוצה לשלוט בי".
אכן סטיגמות והרהורי לב רבים יש בין אנשים באופן כללי ובין בני 
זוג באופן פרטני, אך ע"פ רוב סטיגמות ומחשבות אלו הן מעולם 
הדמיון - לעיתים הן נכונות באופן חלקי, אך פעמים רבות הן לא 

נכונות כלל.
לקמן מקרה שממחיש את הנושא:

מדובר בבני זוג בשנות ה-30 לחייהם, הבעל עובד בעבודת כפיים, 
עד השעות המאוחרות של הלילה. האשה עובדת במשרה חלקית. 
הבעל טוען שמה שמפריע לו וגורם לו להסגר ולהתרחק מאשתו 
הוא שאשתו מתעלקת עליו. על השאלה מה זה "מתעלקת" ענה 
הבעל שאשתו מרבה לחלק לו הוראות ופקודות - "תבוא הביתה 

עד שעה זו וזו" "אל תלך למקום כזה או אחר" וכו'.
כשנשאל הבעל למה לדעתו אשתו "מתעלקת עליו"? למה היא נותנת 
לו הוראות? ענה הבעל - זה באופי שלה - היא רוצה לשלוט, וכאן 
המקום לשאול - האם המסקנה שהבעל הגיע אליה, שאשתו רוצה 

לשלוט בו, היא עובדה או דמיון?

לאחר מכן כשהאשה נשאלה למה את "מתעלקת על בעלך"? האם 
יש לך צורך פנימי לשלוט? ענתה האשה שאין לה כלל צורך פנימי 
לשלוט, אלא הפוך היא היתה שמחה שבעלה יוביל. והסבירה עוד 
שבעלה מגיע בשעות מאוד מאוחרות הביתה, לא מרים טלפון 
במשך היום לא מתעניין בה ובנעשה בבית, אין להם זמן שמוקדש 
לזוגיות, ולפי הרגשתה אין להם בכלל זוגיות. חוסר זוגיות זו גורמת 
לה לתיסכול רב, וזו הסיבה שהיא מתקשרת לבעלה ומעיקה עליו.

למעשה כמעט כל מעשה שרואים אפשר לפרש אותו לטוב או לרע, 
וכאן מגיעה החובה להפריד בין העובדות שאנו רואים לבין הפרשנות 
שאנו נותנים, פרשנות שאנו נותנים על סמך הדמיון, וכאן מקבל 
משנה תוקף ציווי התורה - לדון לכף זכות, לפרש את ה"עובדות" 

לדבר טוב ולא להיפך חלילה.
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אוזניים נקיות

שעוות אוזניים היא אולי לא הדבר הכי אסתטי בעולם, 
אבל למעשה יש לה תפקיד חשוב. אם אתם חייבים 

לנקות חלק ממנה, אך אל תעשו את זה לעומק 
עם צמרון - מקל אוזניים.

קודם כל, כשאתם דוחפים צמרון לתוך האוזן 
אתם אולי מוציאים חלק מהליכלוך החוצה, 
אבל דוחפים חלק אחר ממנו עמוק לתוך האוזן 
למקום בו ממש לא כדאי שהוא יהיה. ושנית, 

כי הלכלוך באוזן, הנקרא בשם הרפואי צרומן, 
הוא אולי דביק וצהוב וקצת מגעיל אבל בעצם 

הוא אביר האוזניים שלנו.
הצרומן, השעווה הצהובה המדוברת, נוצר בשליש הדרך 

של תעלת האוזן החיצונית. היא מתקדמת החוצה, רחוק מהחלק 
הפנימי של האוזן ובדרך לוקחת איתה גם תאים מתים, שומן וכל 
מיני טינופות, אבק, מוצרי טיפוח, פטריות ונגיפים שרצו להגיע 

אל תוך האוזן אבל, נכון, השעווה עצרה אותם. 
אז איך בכל זאת מנקים אוזניים?

זהו. שלא מנקים, לא את פנים האוזן. הגוף בעצמו נפטר מעודפי 
השעווה ומוציא אותה החוצה. תנועות הלסת בזמן דיבור ולעיסה, 
אפילו חיוך, מזיזים את תעלת האוזן ודוחפים את השעווה החוצה. 
אם בכל זאת אתם מרגישים מוכרחים לנקות, אפשר לקחת פיסת 
בד להרטיב אותה במים חמימים עם מעט סבון ולנקות את 
האפרכסת בלבד. כאמור, הצרומן הוא לא לכלוך, הוא 
מונע מלכלוך אמיתי להגיע לתוך האוזן ומגן על עור 

התוף מחיידקים.
נכון, יש אנשים שמייצרים כמות מוגברת של 
שעוות אוזניים, הייצור המסחרי של השעווה 
יכול להגיע אפילו לידי ירידה בשמיעה ובמקרים 
כאלה בכל זאת רצוי לנקות את האוזניים, אך 
בשום פנים ואופן אל תכניסו צימרונים עמוק 
לאוזן ואל תנסו להוציא חלק מהשעווה עם 
האצבעות. הפתרון הקל והבטוח הוא טפטוף 
טיפות של שמן פראפין לאוזן. השמן ירכך את 
השעווה והגוף כבר יעשה את שאר העבודה ויוציא 
אותה מהאוזן כדי שהיא לא תמשיך להצטבר, ומשם ניתן 

לנקות את החלק החיצוני ואפילו עם צמרון.
אם אתם חושדים שמה שהולך אצלכם באוזן היא כמות חריגה 

של שעווה או שמשהו שם נסתם באופן מוחלט - לכו לרופא. 

בריאות ותזונה

משהו
 קורה 
     כאן
טוב

הורים יקרים! 

> עשייה חינוכית 
> אקלים מיטבי

> הפעלה חוויתית להורים ולילדים

הנכם מוזמנים ליום פתוח בגני הילדים
בו תוכלו להתרשם ולהנות מהנעשה בגן:

ביום שישי ח' אדר ב' 15/3 9:30-11:00
נשמח לראותכם! צוות הגן.

נגישותיחס אישימקצועיותתכני לימוד קשר בית-גןחוגיםחינוך
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המשך משבוע שעבר- תקציר:
כמנהגם של יהודים הוא מגיע לבית הכנסת המקומי, שם – בין

פשוטי העיירה, הוא מוצא את הרה"ק רבי ישכר דב מראדושיץ זי"ע.

היו אלה הימים טרם התגלותו כצדיק מופלא, והוא נקרא בפי כל 
'בערל בטלן', על שם היותו יושב בין פשוטי העיירה, מתוקף עבודתו 
הקדושה להסתיר את מעלתו הרוחנית.  'שלום עליכם', מקבלו 
'בערל בטלן', בחיוך. 'מנין רבי יהודי, ולשם מה הטריח עצמו לבוא 
בקהלינו?' היהודי מוציא את ההמלצה מכיס מעילו, ומעבירה לרבי 
ישכר דב. 'מכתב מהרבי מלובלין?' הוא קורא בהתפעלות, 'הבה 
נראה מה כותב אותו צדיק'. רבי ישכר דב מסיים לקרוא את המכתב, 
ונאנח. 'אומר לך את האמת. חפץ אני בכל מאודי לקיים רצון צדיק, 
אלא שאני לא האיש המתאים. הלא תדע כי אני בערל בטלן ותו לא, 
ואתה זקוק למישהו טוב יותר מבטלן כמוני שיסייע לך. מה עוד שזה 
עתה סיימתי לחזר על פתחי כל הנדיבים בעיר לצורך משהו אחר, 
והוזהרתי שלא לשוב ולבקש מתת יד בשנה הקרובה לפחות. תצטרך 
לפנות לכתובת אחרת', וכבר הוא מחפש למי להפנות את האיגרת...
'טעות בידך!' קובע מיד היהודי. 'הרבי אמר לי לנסוע לראדושיץ, 
ולהגיש את המכתב ליהודי הראשון שפוגש אותי, כי בידיו לסייע לי. 
הרבי לא אמר שאם הוא נחשב לבטלן, או אם כבר גייס כסף למטרה 
אחרת, זכותו לסרב לבקשתי. הרבי כן אמר, שאם היהודי הראשון 
שאפגוש יסרב לבקשתי, אגיד לו בשם הרבי שהוא לא ברשימה, 

ואפנה ליהודי הבא!'
'לא ברשימה?' שאל רבי ישכר דב בבהלה. 'מה? באיזו רשימה הרבי 

אמר שאני לא נמצא?' 
'יש רשימה למעלה, בשמים', ציטט היהודי בשם הרבי מלובלין, 'בה 
רשומים היהודים שהקדוש ברוך הוא חפץ להיטיב עמהם, להפוך 
אותם לשותפים שלו לסייע לבניו אהוביו. לא כולם זוכים להיכלל 
ברשימה, יחידי סגולה זוכים להימנות עליה, להיות חלק מהקבוצה 
המובחרת העוזרת ליהודים אחרים, בניו של הבורא ית'. הרבי אמר 

לי, אם היהודי הראשון שתפגוש יסרב לסייע לך – תגיד לו שבכך 
הוא מוציא עצמו מהרשימה, ותעבור ליהודי הבא...'

היהודי פנה לאחור, ולא הבחין בחרדה הרבה שאחזה את רבי ישכר 
דב. יש רשימה מצומצמת למעלה של עוסקי החסד, והוא לא ייכלל 
בה? ישנה רשימה טובה שמימית, ובמו ידיו דחה את ההזדמנות 
להיכלל בה? רבי ישכר דב רדף אחריו, אחז בדש מעילו וביקש: 'אנא, 
אנא אל תבחר במישהו אחר. נכון שכבר נאמר לי לא לפנות שנית, 
ונכון שאינני אלא בטלן, אך אינני יכול לוותר על מקומי ברשימה. 

בבקשה', התחנן, 'בוא, בוא עמי, אני אסייע לך ככל שתצטרך'...
דקות ספורות אחר כך, כבר עמדו היהודי הזר ורבי ישכר דב לפני 
אחד מעשירי ראדושיץ. העשיר שמע את הסיפור המלא מפי רבי 
ישכר דב, והזכיר לו כי רק אמש הורה לו לשוב אליו שנית בשנה 
הקרובה. 'הכל טוב ויפה', אמר רבי ישכר דב, 'אבל בדיוק עכשיו הגיע 
לכאן היהודי היקר הזה, ומכתב מהרבי מלובלין בידיו. איך אפשר 
להשיב את בקשת הצדיק ריקם?' העשיר קרא את המכתב, וביקש 
לדעת מה הסכום הדרוש לחתונה. מיד ניגש לחדר הכספות, הוציא 
את מלוא הסכום במזומן והגיש לאותו יהודי, בתוספת כמה רובלים 
נוספים. 'קח בבקשה, שיהיה במזל טוב', אמר, וחתם את השיחה...

רבי ישכר דב יצא מבית העשיר, ועמו היהודי מבקש הנדבה שלא 
ידע כיצד להודות. 'אינני זקוק לתודות,' אמר רבי ישכר דב, 'תודה 
שבזכותך היתה לי הזכות להישאר ברשימה...' הרב קובלסקי הרים 
עיניים טובות לבן שיחו והסביר: 'אתמול בלילה, אחרי ששלחתיך מעל 
פניי מאוכזב, נזכרתי בסיפור זה. כל הלילה התהפכתי על משכבי, 
לא יכולתי להירדם. יהודי פנה אליי לבקש עזרה ולא סייעתי לו? 
הרי  יתכן שבכך אני מאבד את מקומי ברשימה! הלא הייתי על סף 
הרשימה הטובה של המסייעים ליהודים אחרים, וכמעט איבדתי את 
ההזדמנות בידיים! עם שחר, רצתי לבית הכנסת לחפש אחריך. ידעתי 
שאם הקב"ה שלחך אל דלתי, משמע שאני יכול לסייע לך. ואם אני 
יכול לסייע לך, אינני יכול להחמיץ הזדמנות כזו, הרי בכך אני קונה 

את מקומי ברשימה! השיר והשבח לחי עולמים, שגם הצלחתי...'

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

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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רבי חיים הלוי סולובייציק מבריסק זצ"ל

הגאון רבי חיים סולובייציק זצ"ל )ֶרּב חיים מבריסק( כיהן אחר אביו 
ה"בית הלוי" לצידו של הנצי"ב מוולוזי'ן, סבי אשתו, בראשות ישיבת 

וולוזי'ן.
באותו יום בו התרחש סיפורנו נכנס רבי חיים לבקר את ראש הישיבה. 
"שלום עליכם!" קיבלו הנצי"ב במאור פנים והחל מגלגל עימו בשיחה 
של לימוד, כהרגלו. אך עינו החדה של רבי חיים סולובייציק קלטה כי 
משהו אינו כשורה, "שמא אירע מה?" וראש הישיבה, אשר הכיר את 

תבונתו של רבי חיים, שטח לפניו את סיפור המעשה:
זה לא מכבר מונה מושל חדש בעיר תחת מושלה הקודם. כדי להקדים 
רפואה למכה ולהבטיח את יחסו האוהד ליהודי העיר, פנה הנצי"ב אל 
לשכתו של המושל ובידו סכום כסף נכבד, הנועד לשחד את המושל 
ולהסב את מחשבתו לטובה על היהודים. אך לפליאתו, נותרה ידו של 
הנצי"ב תלויה באוויר. המושל סירב ליטול את הכסף ולא הועיל כל 
שכנוע והסבר, המושל נותר בשלו, תוך שהוא מעמיד פנים של שונא 
בצע מושבע. "מה יהיה?!" פנה הנצי"ב אל רבי חיים, כשארשת של צער 
נסוכה על פניו, "מי יודע אילו גזירות קשות זומם המושל על יהודי 
העיר! שמא כבר שיחדוהו שונאי ישראל והוא עשה איתם יד אחת..."

מצחו של רבי חיים נחרש אף הוא תלמים, חומרת המצב נהירה היתה 
לו היטב, אם המושל מסרב ליטול שוחד, אין משמעות הדבר כי צדיק 
הוא ושונא מתנות, השערתו של הנצי"ב צודקת, מן הסתם. כנראה 
אין המושל חפץ בידידות עם יהודי העיר, יש אפוא למצוא עצה, איך 

לשלשל לידו את הכסף ויהי מה...
פניו של רבי חיים אורו לפתע, והוא ביקש מן הנצי"ב: "הפקד בידי 
את הכסף, בבקשה. חושבני שאמצא את הדרך, בחסדי שמיים...", וכך 
כשצרור השטרות טמון עמוק בכיסו, מיהר רבי חיים אל ביתו, טיפס 
ועלה אל עליית הגג, משם הוריד את מעיל הפרווה החורפי. מאי שם 
שלף את מטרייתו השחורה, וגם את כובע הפרווה חבש לראשו, וכך 
עטוף ומכורבל בבגדי חורף כבדים, יצא את הבית, ובפיו תפילה, כי 

יצליח ה' דרכו.
שומר השער פינה את הדרך ביראת כבוד לאיש נשוא הפנים, והגאון 
רבי חיים נכנס אל הלשכה הפנימית של המושל. "ברוך הבא לעירנו!" 
פתח בברכה למושל החדש, שיחה התפתחה בין השניים ובמהלכה תלה 
המושל מבטים תמהים בלבושו החורפי של רבי חיים. עיניו התרחבו 
כשנתקלו במטרייה המבצבצת... כאן לא עצר בעד סקרנותו ושאל 
בפליאה שזורה ברחמנות! "האם חולה אתה? הסובל מצינה ביום 
שרבי, או שמא לוח השנה שבביתך אינו מורה נכונה את התאריך....?!
רבי חיים הבליע חיוך, ותוך שהוא מעמיד פני תם, פנה אל המושל 
"הסכת ושמע היטב, אמש בחלומי גילו את אוזני לאמור, כי היום, בשעות 
אחר הצהריים יתכסו השמיים בעבים, ופתאום ירד גשם זלעפות, רוח 
סערה תשתולל בחוצות, והחכם עיניו בראשו. המושל לא יכול לעצור 
בעד צחוקו, ובקושי עלה בידו לדבר "מבטיח אני לך" אמר בקושי, "כי 

טיפת מטר לא תרד היום".
בסיומו של ויכוח ארוך ומייגע אמר ר' חיים בנחישות: "שמע נא לעצתי, 
נמתין מספר שעות ונראה - הצדק עם מי. והיה, אם צדקתי בדברי 
תשלשל לידי סכום עתק של מעות, ואם יתברר כי הניצחון בידיך - או 
אז אשלם אני לך סכום זה...", המושל צהל למשמע הרעיון, "לו יהי 

כן!" קרא בשמחה, "נמתין ונראה..."
בטרם סיים את המשפט, תחב רבי חיים ידו לכיס מעילו ושלף משם 
את צרור השטרות."הא לך את מלוא הסכום" אמר בחיוך ערמומי וקרץ 
בעינו אל המושל ההמום, ובעודו פונה אל היציאה, הסב ראשו אל 
המושל ואמר בקול רך "קח נא את הכסף ו...תשתוק". ואכן, תקופה של 
חסד הייתה ליהודי וולוז'ין בזמן שלטונו של המושל, בזכות חוכמתו 

של רבי חיים סולובייציק.

פתרון לחידה משבוע שעבר:
אמר לנו גיל: "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".

תשובה: ובכן גילו העכשוי של גיל הוא 18 כמובן, משום שגילו בעוד שלוש שנים 

פחות גילו לפני שלוש שנים הוא למעשה 6 שנים הפרש, כפול 3,

א. היו 100 כאלה מכסף 

ב. מאבני החושן

ג. שם היו שרשראות החושן

ד. כהונת בני אהרן היא ל-  _____

ה. שם נרדף ללוחות הברית- לוחות _____

ו. בראש עמודי החצר

ז. מידת אורך ורוחב החושן

ח. "ויעש את ה_____ מעשה _____"

ט. החושן היה מחולק לארבעה _____

י. מהן למשכן ומהן לחצר  _____

כ. בין אוהל מועד והמזבח

ל. מונח על השולחן )2(

מ. באוהל מועד בצד דרום

נ. המזבח והמכבר עשויים ממנו

ס. מאבני החושן

ע. כיסה את אוהל מועד

פ. ריקעו אותן וקצצו מהם פתילים

צ. כל בנין המשכן נעשה
כאשר _____ ה' את משה

ק. ספר חשוב על השולחן ערוך
חושן משפט ששמו מהפרשה

ר. הכיור נועד ל _____

ש. באוהל מועד בצד צפון

ת. ממנו עשוי המעיל

משנכנס
אדר מרבים 

בשמחה!

שופט שואל את הנתבע: "למה הרבצת לתובע?" 
עונה הנתבע: "כי לפני שלוש שנים הוא קרא לי 
היפופוטם." שואל השופט: "אז מדוע הרבצת לו 
רק היום?" עונה הנתבע: "כי אתמול הייתי פעם 

ראשונה בגן חיות וראיתי מה זה היפופוטם".

חתן לפני החתונה, שואל בדאגה את 
ארוסתו: “תוכלי להסתדר עם המשכורת 

שאני מקבל מהכולל?” היא משיבה לו: 
“נראה לי שכן, אבל ממה אתה תחיה?”

יהודי מגיע לאי בלב הים. מוצא שם שני יהודים ושלושה 
בתי כנסת. שואל היהודי החדש: מדוע 3 בתי-כנסת 

אם אתם רק 2 יהודים? עונה לו האחד: בית-כנסת אחד 
בשבילי, אחד בשבילו, ושם-אני לא נכנס !
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ֵאֶלּה ְפקּוֵדי ַהִמְּשָׁכּן, ִמְשַׁכּן, ָהֵעֻדת ֲאֶשׁר ֻפַּקּד ַעל ִפּי ֹמֶשׁה ֲעֹבַדת ַהְלִוִיּם ְבַּיד ִאיָתָמר ֶבּן ַאֲהרֹן ַהכֵֹּהן.  )פרק ל"ח פסוק כ"א(
כתב רבינו בחיי בפסוק זה יש רמז לשנים שהיו קיימים,

המשכן, בית המקדש הראשון, ובית המקדש השני.
משכן: - בגימטריה 410 כנגד השנים שהיה בית ראשון עומד על מכונו

המשכן: - בגימטריא 415 + 5 אותיות הרי 420 כנגד השנים שהיה בית שני עומד על מכונו.
העדת: - בגימטריא 479 כנגד השנים שהיה המשכן קיים עד להקמת הבית הראשון על ידי שלמה המלך.

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: הילד המתוק אליה משה ני"ו מכיתה ב'

זכר למחצית השקל, 
 לאחזקת אברכי הכולל!

25 ש"ח  - ניתן להניחם 
בקופה על שולחן מו"ר 
בביה"כ "חסדי שמואל"

תזכו למצוות.

"באחד באדר
משמיעין על השקלים"

בהשתתפות הרה״ג יצחק זילברמן שליט"א
 רב שכונה בירושלים

 המפקח החינוכי הרב יצחק כהן שליט"א

הפקח הפדגוגי של רשת מעיין החינוך התורני
הרב חיים סבג שליט"א

 את משא המרכזי וחוצב הלהבות נשא מורנו ורבנו 

הרה״ג אייל עמרמי שליט״א
בחשיבות הקהילה הקדושה ואנשיה אשר שמים את 
בניהם ובנותיהם במוסדות הקהילה שהולכים בדרך 

אבותינו הקדושים.

׳כאייל תערוג׳- הר חומה
במעמד רב רושם נערך כנס פתיחת הרשמה לתלמוד תורה וגני ילדים
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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

05:05 )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'  
17:30 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
יום שלישי     20:45  שיעור לנשים בנושא חינוך מפי גב' אלינור

תפילות לימות החול

17:15 )כ-30דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
04:55 )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'  
17:50 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  

18:20 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש  
18:40 )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

במעמד רב רושם נערך כנס פתיחת הרשמה לתלמוד תורה וגני ילדים
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להזמנת מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א לשיעורים וכנסים - אליהו: 1-599-502051 שלוחה 5!

בשבוע הבא יום ג', ה' אדר ב )12/03( ימסור מורנו הרב שיעור ב- תל אביב
ב-19:00, בית כנסת "אליהו הנביא", רחוב שתולים 46 הקהל הקדוש מוזמן!

ת לקריאה בימי החול בלבד!
ת הפרסומיו

המודעו


