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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

"ְוֹלא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו, ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶקיָך, ִּכי ֲאִני ה"- אמרו רבותינו 
בגמרא, למה מתכוונת התורה כשמצווה לא להונות איש את רעהו, אם 
בהונאת ממון, כבר כתוב לפני כן "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד 
עמיתך אל תונו איש את אחיו", אלא ש-"לא תונו איש את עמיתו" כוונתו 
כאן לאונאת דברים, הכתוב מדבר שלא לצער אדם במילים, לא לומר אחד 
לשני מילים דוקרות או מכאיבות, כשאדם בשעת ויכוח אומר לאשתו את 
כמו אמא שלך, את עצלנית וכו', זהו לאו מן התורה - לא לומר לזולתך 

מילים שגורמות לו צער וכאב.
ומסביר ספר החינוך בפירוש הגדרים לאיסור הנ"ל: שלא להונות אחד 
מישראל בדברים, כלומר שלא נאמר לישראל דברים שיכאיבוהו ויצערוהו 
וכו', וכמה אזהרות וכמה זירוזין שהזהירונו חז"ל בענין זה, שלא להכאיב 
לבריות בשום דבר וראוי להזהר שאפילו ברמז דבריו לא יהא נשמע חירוף 
לבני אדם כי התורה הקפידה הרבה באונאת דברים, לפי שהוא דבר קשה 

מאד ללב הבריות והרבה בני אדם יקפידו עליו יותר ממון.
והגמרא אומרת שכאשר אדם לא מתייחס לאזהרותיה של התורה, ובשעת 
כעס או ויכוח כן פולט מילים פוגעות ומכאיבות, והאדם השני נפגע 
ומצטער, כמו חמה האומרת לכלתה, כמה הילדים שלך נראים מוזנחים, 
או כמה הבית שלך מלוכלך וחסר סדר, והכלה הרגישה פגיעה וצער, על 
כך אומרת הגמרא שכל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה, שנאמר: "הנה 
ה' נצב על חומת אנך ובידו אנך", אומר רש"י, "הצועק על אונאת דברים 
אין השער ננעל לפניו", מחיצה שבין שכינה לצבא מרום אינו ננעל – זאת 
אומרת אפילו שהאשה, זוהי הכלה נפגעה ואין לה הרבה זכויות ויש 
הרבה מקטרגים ועוונות ולכן נעלו בפניה את שערי השמים, בכל אופן 
אם תתפלל על הכאב והצער שנגרם לה מזולתה, היא תיענה מיד, ומיד 
ישלמו למצערה. אומר רש"י, השער לא ננעל להפסיד ראייתן מן המקום 
אלא תמיד רואה אותם עד שיפרע - ראו כמה חמורים הדברים לומר 

מילים פוגעות ומצערות.
בגמרא מסופר ]בבא בתרא ט[ על אחד האמוראים ששמו היה רב אחדובי 
ברבי אמי, אבל כולם כינו אותו הילד ששיבש את דעתה של אמו, ומדוע 
כינו אותו כך, ממעשה שהיה שפעם אחת שאל רב אחדובי שאלה את רב 
ששת לבדוק את ידיעותיו, ורב ששת ניסה לענות ולא הצליח לענות את 
התשובה הנכונה, וכך חזר הדבר כמה פעמים עד שאמר לו השואל רב 
אחדובי בלשון זלזול, "מה עוד תנסה להמציא ולתרץ", אומרת הגמרא 
באותה שעה, המלגלג רב אחדובי השואל נשתתק, קיבל אירוע מוחי 
ואיבד את כח הדיבור, מיד הזמינו לו מד"א אבל אמו ידעה מיד מה הסיבה 
שהקב"ה שיתק את בנה ורצה לרב ששת ובקשה ממנו שימחול לבנה על 
כך שציער אותו במילים, רב ששת לא הבין, מה את רוצה ממני, לא עשיתי 

לא דבר, ואז אמו של רב אחדובי התחננה לפניו, אני הייתי המינקת שלך 
וגילתה דדיה, מאילו ינקת, תתפלל ותסלח לבני. ואז, אומרת הגמרא 

התרגש רב ששת, התפלל ונרפא.
רבותי, שווה לקב"ה לאבד תלמיד חכם כמו רב אחדובי לאחר שנים של 
עמל תורה, וכל פסיקות ההלכה שלו, וכל הספרים שיכל לכתוב, והתורה 

שיכל ללמד, רק בגלל לגלוג אחד שאמר בינו לבין רב ששת.
רבותי, מסופר על ילד שרץ פעם אחת בביתו של החזון איש והשתולל, 
אחד מהנוכחים שעמד שם שאינו אביו צעק עליו, "אתה תצא מפה", מיד 
פנה אליו החזון איש ואמר, 'אסור לך לומר לו מילה מצערת, אתה לא 
אביו, וגם לא בעל הבית של הדירה, אם כן מדוע אתה אומר לו מילים 
מצערות, אם בעל הדירה לא מעיר לו', זה לאו מן התורה, לכן יש לנהוג 
משנה זהירות בשעת ויכוח או בשעת מריבה, ויותר בין בעל ואשה, כל 

עבירה מדאורייתה זה כמו לאכול כזית חזיר, כל מילה פוגעת.
שלמה המלך אומר במשלי: "ִדְּבֵרי ִנְרָגּן ְכִּמְתַלֲהִמים, ְוֵהם ָיְרדּו ַחְדֵרי ָבֶטן", 
ומסביר הגר"א, שכאשר אדם מפנה מילה פוגענית או דוקרנית לחברו, 
מילת נרגנות, זה הרבה יותר גרוע מאשר יפצעהו בסכין או בחרב – משום 
שפציעה של סכין או חרב סופה להתרפא, הפצע יגליד ויעלם, אבל מילה 
דוקרנית מעליבה או פוגעת נשארת לעולם בחדרי הבטן. לכן מובן, למה 
אדם שרצח ח"ו את חברו בחרב או בסכין, דמו יישפך אבל יש לו חלק 
לעולם הבא, מה שאין כן אדם המלבין את חברו ברבים על ידי מילה 

פוגעת אין לו חלק לעולם הבא.
לכן "ִפּי ְכִסיל ְמִחָתּה לֹו, ּוְשָׂפָתיו מֹוֵקׁש ַנְפׁשֹו", אדם שלא עורך ביקורת 
דקדקנית וקפדנית לפני שמוציא מילים מפיו, וכלשון חובת הלבבות: 
שיקשה בעיניך הוצאת מילים מפיך כמו שקשה בעיניך הוצאת זהוב 
מכיסך – אדם שלא מסנן ובודק את התבטאויותיו כלפי סובביו, מכריו, 
תלמידיו, עובדיו, בני ביתו וכו', הוא קודם כל מזיק לעצמו, כמו מוקש 

שמזיק לאדם הדורך עליו, ְשָׂפָתיו מֹוֵקׁש ַנְפׁשֹו.
את הנזק שאדם יכול לעשות לעצמו בפיו, הפה שלו, אף אויב ורודף לא 
יכול לעשות לו, וכך מסביר הרב אבן עזרא מדוע אסרה התורה לקלל 
חרש, הוא הרי איננו שומע ואני רק חפץ לפרוק זעם שהצטבר בתוכי, 
אם כן מדוע אסרה התורה – ועונה הרב, משום שאתה מזיק לנשמה שלך 

כאשר אתה מוציא מפיך התבטאות לא מהוגנת ולא נקיה ונעימה.
ולכן אומר הגר"א, כל ימיו צריך האדם להתייסר ברסן פיו וכו', לרסן את 
הפה צריך כל החיים בכל מצב ובכל זמן. והזהיר והנזהר ירבה שלומם 

כנהר, אמכי"ר.                                             

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.
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, נעמי בת עזיזה
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שני אנשים, אותו מעשה, אבל תוצאה שונה. האומנם?

לאחרונה פורסם מחקר מרתק, שיש בו לקח נפלא.
חוקרים עקבו אחר 80 עובדות ניקיון וסידור 
חדרים בבתי מלון. 40 עובדות ניקיון כונסו 
לחדר אחד ומאמני התעמלות וכושר גופני 
הסבירו להן שעבודתן הפיזית, הקשה והמפרכת, 
תסייע להן לשמור על כושר גופני מוצלח. 
רופאים דיברו בפניהן והסבירו להן שהעבודה 

הפיזית הקשה, הכרוכה בניקיון עשרות חדרים 
ביום, בסחיבת שואבי אבק ועגלות חומרי ניקוי, 

קיפול שמיכות והחלפת מצעים, תגרום להן לבריאות 
טובה יותר. המאמץ הגופני יביא לשיפור ניכר בבריאותן, 

כמו בהורדת קלוריות, בסיבולת לב-ריאה ובהורדת לחץ דם. כך 
הסבירו לארבעים עובדות הניקיון והחדרניות, בעוד שלקבוצת 

הארבעים העובדות הנוספות, לא הוסבר דבר.
כעבור חודש נבדקו שמונים עובדות הניקיון. התברר שארבעים 
העובדות ששמעו על השיפור הנפלא שעבודתן יכולה לגרום, אכן 
השתפרו פלאים מבחינה גופנית. לחץ הדם שלהן השתפר, וכל מצבן 
הבריאותי הוטב לאין ערוך, בעוד שבארבעים העובדות הנוספות, 
שלא סיפרו להן דבר על השיפור בבריאותן שעבודתן הקשה 

יכולה לגרום להן, לא חל שיפור משמעותי.
החוקרים הגיעו למסקנה פשוטה: שני אנשים יכולים 
לעשות את אותו מעשה, אך הכוונה והמחשבה 
שמאחוריה - יכולה לשנות הכל, לא רק ברגש, 

אלא גם מבחינה פיזית.
"וטוב שיאמר על כל דבר שקונה שהוא לכבוד 
שבת כי הדיבור הוא פועל הרבה בקדושה", 
כותב לנו המשנה ברורה בהלכות שבת )סי' ר"נ 
סק"ב(. שני יהודים קנו את אותה רשימת מוצרים 
בחנות. שניהם הרי קנו את החלות, בקבוק היין 
והמוצרים לצורך סעודות השבת. אך אחד משניהם 
כיון במפורש ואמר "לכבוד שבת קודש", והנה הדיבור שלו 
"פעל הרבה בקדושה". מדוע? כי ה"ובלבד שיכוין ליבו לשמיים" 

שינה את הקנייה כולה!!

פרשת בהר פרק כ"ה פסוק ב'
ַדֵּבּר ֶאל ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ְוָאַמְרָתּ ֲאֵלֶהם ִכּי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ְוָשְׁבָתה ָהָאֶרץ ַשָׁבּת ַל-ה'.

כאן מבואר יסוד הביטחון בשם יתברך בעניין הפרנסה, שהרי המבין שפרנסתו בהשגחה פרטית מהשי"ת אינו עובד בשמיטה כיון שהבורא 
ציוהו על כך ויפרנסו בכבוד על אף ששובת, ואמר מורינו ראש המוסדות הרה"ג רבי אייל עמרמי שליט"א בשם הבעש"ט הקד' שכתוב "ברוך 
הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו" וכפל העניין לומר שיש בטחון עם השתדלות ויש דרגת ביטחון בלי השתדלות כלל, וזה "והיה ה' מבטחו" 

שהכסף יגיע עד אליו ממש, ה' יזכנו אמן

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: הילד המתוק הראל יעל ני"ו מכיתה א'

"תלמידים 
מספרים

על עצמם"
"תלמידים 

מספרים
על עצמם" ואני רוצה לספר לכם שאני מאוד נהנה בתלמוד תורה "כאייל תערוג", 

מחוויות למידה וממשחקי חברה מגוונים,
וב"ה אני תלמיד מאוד חברותי וכולם מאוד אוהבים לשחק איתי ולהתחבר 

אלי, וכיף לי לבוא יום יום לת"ת.

שמי נהוראי יוסף  לוי מכיתה ג'
ואני מתגורר בהר חומה,
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האברך שאול פנחסוב התחתן )לפני שנתיים( בגיל 21, עם הכלה 
המהוללה ברכה בת יעקב מורדכיוב. הזוג היקר קבע את משכנו 
בעיירה קטנה בדרום הארץ. למה בדרום? משתי סיבות -השכירות 
שם זולה )תשאלו את מוסף 'יתד נאמן'( ולפנחסוב הצעיר ישנם 
כמה חברים טובים שם, ששכנעו אותו להצטרף לכולל האחד 

והיחיד בעיירה. הרעייה הסכימה.
ועכשיו בואו נתמקד בשעון היד המיוחד, המצוין, האיכותי, המדהים 
והמוזהב )יש לכם אולי עוד כמה תארים בשבילו? ק"ל( שרכש 
יעקב מורדכיוב בעל המכולת, לחתנו האהוב. 3000 ₪ במזומן 
לא פחות, הוא הטמין בידיו  של סוחר התכשיטים ברוך ניסנוב, 
שהצליח להביאו מחו"ל מתחת לאף של המכס. )לא יפה(. מדובר 
בהשקה מיוחדת של כמה אלפי שעונים בסך הכל. פירמה זו 

פירמה. לא ככה?
טקס הענקת השעון בליל האירוסין היה מרגש עד מאד. פנחסוב 
נפל על זרועותיו של חמיו בבכי מלא אושר. "תודה אבא, תודה 

אבא"... וכולם שמעו. זו הייתה הפעם הראשונה אחרי 13 שנות 
יתמות, שלא אמר את המילה 'אבא' מדוע? כי יתום היה מגיל 

8, ומעתה חמיו טוב הלב נכנס למשבצת של 'אבא' ולא 
כתואר כבוד. השעון הזה לא ירד מפרק ידו השמאלית 

במשך שנתיים. את החיבה וההערכה ההדדית לקשר 
החם שבינו לבין חמיו, ייצג בגאווה השעון המפואר 

הזה, ששאול פנחסוב כה אהב.
"אבא שלך הוא יותר מאבא בשבילי", נהג לומר 

זו האהבה  "זה לא רק השעון,  לרעייתו. 
גדלתי בלי אבא  לו כלפיי.  הכנה שיש 
והוא ממלא עבורי חסך לא קטן..." פעם 

בשבוע, בערב שבת, הוא הסיר מעדנות את 
משובח. השעון מפרק ידו, ועשה לו רחצה יסודית עם שמפו 

כשהתארחו בשבתות בבית הורי אשתו, נהג להניח את כף ידו 
השמאלית על השולחן, תוך ניעור קליל של השעון, והצצה קטנטונת 
לעברו. כולם היו מרוצים מזרזיפי הכבוד הזהבהב המתקתק, 

שפיזר האברך לעברו של חמיו. להתענג בתענוגים.
09:10 - היה זה בוקר קייצי ורווי טללים. נחצ'ה צ'נחובר, שוטר 
מהצפון שזכה להכיר את אביו שבשמים שמע דיווח בקשר על 
תאונת דרכים דרומית לעיירה. הוא לחץ על דוושת הגז, הפעיל 
את הסירנה והחל לעקוף מכוניות. "מדובר על התנגשות של רכב 
פרטי עם משאית, יש פצועים", המשיך לדווח המוקדן. "יש לעצור 

את התנועה עד שיגיע צוות החקירה".
נחצ'ה עצר בחריקת בלמים את הניידת על שולי הכורכר, ופנה לעבר 
המכונית שהפגוש שלה כמעט נמעך וערך ביקור רשמי בספסל 
הקדמי, הנהג והאיש שלצדו היו חסרי הכרה ושותתי דם. צוות 
החילוץ של מכבי האש יצא מרכבו, והחל לפעול על מנת להוציא 
את שני הפצועים. נהג המשאית יצא בשריטות קלות, והובהל 
לחקירה "הגעתי", דיווח צ'חנובר והחל לעצור את התנועה. "37, 
37", שאג המוקדן, "אתה מתבקש לחזור לתחנה, יש לבצע כמה 
חקירות על גניבות. מה הולך פה, צ'יקו מאגף חקירות דרום טוען 

שהגיע לאזורנו גנב חדש, כאילו חסרה לנו עבודה".
נחצ'ה צ'נחובר מאד לא אהב לחקור מתלוננים. כל אחד מהם 
בטוח היה שהסבל שלו הוא הכי גדול בעולם. יש כמה משפטים 
של מתלוננים שהוא לא סבל, כגון: "באתי להתלונן, אבל אני יודע 
שזה כוסות רוח למת, אין לכם זמן במשטרה ללכוד גנבים". הזלזול 
ביכולת של המשטרה, ובעיקר בלוכדי הגנבים, הכעיס את נחצ'ה, 
שידיו רב לו בתפיסת כאלה שחשבו שהכל שייך להם, ולא בחלו 

לצער יתומים ואלמנות. היה לו חוש ריח מיוחד לאתר אותם, ע"י 
כך שאבחן את חולשתיהם. בהמשך נבין.

העיתונות של שנות החמישים, נהגה לדווח מפעם לפעם על 
'תחביבה' של אשת ראש הממשלה הראשון, למגנט לידיה מפעם 
לפעם כל מיני חפצים. אנשי הביטחון מינו איש מיוחד שתפקידו 
היה לשלם עבור החפצים 'הנלקחים' או לחילופין להוציאם מן 
הגברת ולהחזירם למדף. מומחי הנפש מכנים תופעה זו בשם 
'קלפטומניה'. זו מעין סוג של תאווה בלתי נשלטת, להדביק 
לידיך מוצרים שאינם שלך, גם אם אינך זקוק להם באופן מיוחד. 
לשיטתם, אף פעם לא יזיקו כמה בקבוקי בושם, משחות שיניים, 
או לחילופין 5-6 קופסאות סיגריות למקרי חירום. הם מאד היו 
רוצים לשלם, אבל לא כל רצון ניתן ליישום. האמת ניתנת להיאמר, 
שמרקו אלגריסי לא היה בדיוק גנב מרושע. לא ולא! גם הוא סבל 
מאותה נטייה לא מכובדת, להטמין בכיס מכנסיו או בתיק הניילון 
הנצחי שלו, מלאי נדיב של אביזרים שלא היו שייכים לו. מומחי 

הנפש שניסו להבריאו, העלו חרס בידם.
"אני לא רוצה לגנוב, תאמינו לי". היה בוכה בכי תמרורים בחדר 
הטיפולים, "אבל זה בלתי נשלט". לאור הנ"ל, לא הצליח האיש 
להקים עדיין בית נאמן בישראל, שהרי מי זו שתסכים 
לגור עם טיפוס בלתי נתפס שכזה, שמפעם לפעם 
נעצר, נחקר ומשוחרר, וחוזר חלילה. השוטר – חוקר 
צ'חנובר נכנס לתחנה, פנה ימינה למסדרון האפור 
והארוך, זרק מבט לעבר קבוצת המתלוננים 
שעתידים לשפוך באוזניו את מצוקותיהם. 
בזווית עינו הוא קלט את האברך פנחסוב, 
יושב וכוסס ציפורניים. הייתה לו סימפטיה 

בלתי נשלטת לאברכים ובני תורה.
"אצלי, תלמיד חכם הוא בראש הרשימה", היה מעדכן את מפקד 
התחנה. "ביטול תורה לא אצלי, אני חוקר אותו, משחרר אותו, 
ונותן עדיפות לתיק. למה? ככה, כדי שיחזור בחזרה לסטנדר, 
לגמרא". הוא סימן לפנחסוב להיכנס לחדרו, ומזג לו כוס מים 
קרים. "כן בחורצ'יק מה הבעיה?", שאלו. שאול פנחסוב הודה 
למיטיבו השוטר ועדכן. "תראה, גנבו לי את שעון היד שלי. הוא 
יקר ערך, וקנה לי אותו האבא של אשתי, שהוא יותר מאבא שלי. 
השעון שווה הון כסף, אבל זה לא העניין. יש לי אליו קשר רגשי 
מאד מאד מיוחד. בשבת הקרובה אנחנו מתארחים אצלו, ואם 
הוא יבחין שהשעון נעדר מידי השמאלית הוא יצטער מאד, וגם 

אני שבור מאוד מגניבתו".
"כבודו יודע מי הגנב?", התעניין השוטר חוקר. "כן", השיב האברך, 
"הוא גם מודה בגניבה, אבל כל ניסיונותיי לאתר אותו עלו עד 
כה בתוהו". התעיין החוקר "הוא מודה בגניבה?", זקף צ'חנובר 
חצי גבה ונחיר אחד. "כן, שוחחתי עמו בפלאפון, אבל חוץ מאשר 
להודות הוא כמו ציפור נודדת". ענה האברך. "מה שמו?". פנחסוב 
גירד במצחו, "אני מקווה שזה לא לשון הרע"... "זה לתועלת", 
הרים השוטר קולו והוכיח ידע זעיר בהלכות לשון הרע. "נו – טוב, 
אם השעון יחזור, והגנב ייענש, ואחרים לא יסבלו ממנו... שמו 

מרקו אלגריסי..."
"אלגריסי?", תהה צ'חנובר "השם הזה מוכר לי מאד, הוא מאזור 
המרכז או הצפון. מה יש לו לחפש כאן אצלנו? ותסלח לי אדון 
אברך, כיצד זה ואיך זה שפתרון התעלומה בידיך? בלי עין רעה, 
עשית לי 90 אחוז מן העבודה". האברך פנחסוב בירך "שהכל נהיה 
בדברו", והתחיל לספר. על סיפורו של האברך נקרא בשבוע הבא....

האברך, הגנב, והחתונה / חלק א' – ר' קובי לוי
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הבעל שם טוב הקדוש זצ"ל 

הצדיק רבי ישראל מרוז'ין  הגיע לכפר קטן שנקרא "ישראלובה".  שם 
הכפר שהזכיר את שמו "ישראל", עורר את תשומת ליבו של הצדיק. 
הוא פנה אל אנשי הכפר לברר על מקור שמו אך אף אחד לא ידע 
להשיב לו על כך. הפלא הגדול הוא, שאף אחד מתושבי הכפר גם לא 
היה יהודי. הוא לא התייאש וניסה לחקור את מקור השם לכפר. יום 
לפני שכבר עמד לעזוב, שאל בפעם האחרונה עובר אורח על מקור 
שמו של הכפר, ואותו אחד ענה לו "ייתכן שפלוני, מוותיקי הכפר 

המתגורר בסוף היער יוכל לענות לך על כך".
רבי ישראל חיפש את מקום מגוריו של זקן הכפר, עד שהגיע לבקתה 
ישנה וקטנה. את הדלת פתח זקן שבקושי עמד על רגליו. תחילה 
הביט הזקן ברבי ישראל מרוז'ין בפליאה מה הוא מחפש, אך לאחר 
כמה שניות נאנח ואמר "בוא ואספר לך מהו מקור השם לכפר זה". 

והזקן החל לספר:
היה זה כאשר הייתי ילד ושימשתי כרועה צאן והנהגתי את עדרי בין 
ההרים רחוק מבני האדם. לעת ערב, הייתי נוהג להביא את הצאן 
אל הנהר המתפתל בין ההרים, על מנת להרוות את צמאונן. באחד 
הימים, כשהחזרתי את צאני קיימתי ספירה וגיליתי שחסרה לי כבשה. 
כך גם קרה בכל יום שביצעתי ספירה היתה חסרה כבשה. החלטתי 
שמהיום לא אעצום עין, אשגיח על צאני. לפתע הבחנתי בזאב אכזרי, 
שמתקרב לעדרי ורוצה לבצע את זממו ולקחת כבשה כפי שנהג עד 
כה. החלטתי לעמוד על המשמר ולנסות להבריחו, אך לצערי הזאב 

החל להתקרב לכיווני. זעקתי לעזרה אך איש לא שמע אותי, שכן 
הייתי בהרים מבודד מבני אדם. התחלתי לחשוש לחיי, לפתע הבחנתי 
בגבעה בנער צעיר, יהודי שקט שהיה נוהג להתבודד ולבלות שעות 

ארוכות בטבע לבדו, שקוע במחשבותיו עם ספריו 
הקדושים, צעקתי לעברו "ישראל, ישראל עזור לי". כשהזאב היה 
מרחק של שניה ממני, התרומם ישראל ממקומו ואמר "אל תפחד, 
הזאב לא יפגע בך" ובאמת הזאב המשיך להתקדם ולפתע נפל כאילו 
חץ בלתי נראה פגע בו. הזאב צנח ומת ואני ניצלתי. ובאותו רגע הבנתי 
שהנער הצעיר ישראל שמו, איש קדוש הוא. ומאותו יום התחלתי 
לעקוב אחריו בסתר, ללמוד ממנהגיו. הבחנתי שבכל בוקר כשהיה 
מגיע לאיזור להתבודד, היה טובל בנהר. כך טבל בנהר מס' פעמים. 
בחורף, שהיה שלג, ראיתי אותו מגיע לטבול, לא האמנתי למראה עיניי, 
רוב הנהר היה קפוא, וישראל לא ויתר הוא היה מקפיד לטבול בנהר. 
כעבור זמן, סיפר אחד מאנשי הכפר כיצד חש ברע מספר ימים וכאשר 
עבר בנהר שתה ממנו ונתרפא. וכך כל מי שהיה לו צרה, מחלה, שתה 
ממי הנהר הקדוש ונתרפא. עד שהשמועה על הנהר הקדוש התפשטה 
בכל הכפר. התחלתי לספר לכולם את המעשה שהיה עם ישראל הנער 
והזאב, ועל הטבילות שלו בנהר, וכולם הסכימו איתי פה אחד : הנהר 
נהפך להיות קדוש בזכות אותו ישראל. וכולם קראו לנהר "המעיין 
הקדוש". בתוך זמן קצר, הרבה אנשים הגיעו ובנו בתים סביב הנהר 
הזה, ואני הייתי ביניהם. וכך נוצר הכפר "ישראלובה" על שם ישראל 
הקדוש. יום אחד, בעודי רועה את הצאן, התקרב אליי ישראל, ובפיו 
תודה על העזרה באותו בוקר חורפי עם השלג. "הריני מברך אותך 
באריכות ימים ושנים טובות", אמר לי אותו ישראל. והוסיף אותו 
ישראל "יום יבוא, ויגיע לביתך איש אשר יברר אצלך את מקור השם 
של הכפר, קבל אותו בסבר פנים יפות וספר לו את כל הסיפור לפרטיו. 

ועד אותו יום אני מבטיח לך אריכות ימים ושנים.
הזקן סיים את סיפורו, ולפתע, רבי ישראל מרוז'ין והזקן הבינו את 
המשמעות של המשפט האחרון "עד אז אני מבטיח לך אריכות ימים 
ושנים". לפתע בקעה אנחה מגרונו של הזקן והוא מסר את נשמתו 
לבורא. "לפי כל הסימנים, אותו ישראל לא היה אלא רבי ישראל 

הבעל שם טוב הקדוש.."

פתרון לחידה משבוע שעבר:

אני מופיעה בסוף הסתיו, אבל לא באביב, ניתן 
למצוא אותי בחורף אבל אף פעם לא בקיץ, מי 

אני? תשובה: האות ו'.

חידות
הוא והיא

לל"ג בעומר

מדליקים בלג בעומר. 1

חלק מהאש. 2

אוספים למדורה. 3

מקום בגליל. 4

מרד ברומאים. 5

פעילות מסביב למדורה. 6

אחד מגדולי ישראל. 7

חגיגה. 8

תספורת ראשונה. 9

שם התחבא רבי שמעון. 10

צולים אותו באש. 11

מכבים איתה את האש. 12

סופרים בין פסח לשבועות. 13

תאריך לג בעומר. 14

הוא: אבן יקרה
היא: הימים שבן פסח לעצרת

הוא: חומר בעירה
היא: ממוצרי החלב

הוא: בור
היא: דליקה

הוא יושר
היא: גמילות חסדים
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

בשבוע הבא יום ג', ט"ז אייר )21/05(
מורנו הרב בכפר יונה

ב-בית כנסת "פני מאיר" - רחוב האתרוג 22
בשעה 20:30

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

תמונות משיעורי של מו"ר הרב שליט"א בבית שאן

ה
תור

ד 
מו

ל
ת

כיבוי אש:
ובא  הקרב  בעומר  ל"ג  לקראת 
ועמו הסכנות הרבות, יצאו כיתות 
א' – ג' ליום סיור בתחנת כיבוי אש 
בגבעת מרדכי ולמד כיצד להישמר 

ולהתרחק מאש.
של  לאבא  בזאת  נתנה  תודתנו 
התלמיד היקר אליה משה ני"ו 
קנה  וכן  הסיור  את  לנו  שארגן 
לתלמידים ארטיקים לאחר הסיור.

פר
ס

ת 
בי

מתוך קטעי עיתונות שפורסמו 
על הפעילות העניפה בבית הספר 

לבנות ׳כאייל תערוג׳
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זמני תפילות ושיעורים
04:55 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 שחרית מנין ב'  
07:30 )בישיבה הודו ב7:45( שחרית מנין ג'  

08:15 שחרית מנין ד'  
19:15 מנחה    

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

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     20:45  שיעור לנשים בנושא חינוך מפי גב' אלינור

19:05 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
04:35 )כ-65 דק' 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  

15:30 חושן משפט שיעור הלכה, שולחן ערוך 
16:00 מנחה מנין א'  
16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בתום השיעור( מנחה מנין ב'  
19:05 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים  

19:35 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  
20:07 )עם צאת השבת(פעילויות לנשים  ערבית של מוצ"ש  

פעילויות לנשים בשבת
14:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

14:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

תפילות לימות החול

תפילות ושיעורים בשבת קודש

עיצוב
במתנה! אפשרות לחדרים לשבתות חתן

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

חדש בשכונה 

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

לפרטים נתנאל: 0506785912

בס"ד

שיעור הלכה חושן משפט, הלכות מקח וממכר

בימים א,ב,ה בשעה 18:45
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