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בס"ד, פרשת פנחס

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

עומדים אנו בפתיחתם של שלושת השבועות, הקרוים בפי רבותינו 
ימי בין המצרים – שלושה דפורענותא, 3 שבועות שבהם חווה העם 
בישראל את הנאמר "ָּכל רְֹדֶפיָה ִהִּׂשיגּוָה ֵּבין ַהְּמָצִרים", שלושת שבועות 
מתחילים כידוע החל מצום י"ז בתמוז, יום בו נשתברו לוחות הברית 
ע"י משה רבנו, יום בו הובקעה חומת ירושלים ובו החל חורבן בית 

אלוקינו לצאת אל הפועל ע"י שונאי ה' ומכחישי שמו.
אמרו רבותינו שבית שני, היו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים 
וכל מידה טובה היתה בהם, ובכל זאת חרב הבית בעוונותינו, אם כן 
על מה קרה החורבן והטבח הנורא, למה התורה והמצוות לא הגינו 
עליהם – ענתה הגמרא )יומא ט.( ששנאת חינם היתה בהם, והוסיפו 
ואמרו ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלש עבירות, עבודה זרה 
גילוי עריות ושפיכות דמים, אותם עבירות שהיו קיימים בבית ראשון 
והם שגרמו לחורבן הבית הראשון, ואילו בבית שני שנאת חינם היתה, 
ולמרות שלא היה בהם עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים נחרב 

הבית בשל שנאת חינם.
ומה הפירוש שנאת חינם – פירושו שאדם מפנה כעס ושנאה לזולתו 
בעקבות מעשה שעשה לו, ולמה זו שנאת חינם לכאורה הוא באמת הרע 
לו? משום שהרע שאותו חבר גמל עימו הוא בעצם תוצאה ישירה מחטאי 
האדם עצמו ומעוונותיו שלו, וכמו שכתוב, חטאתך תייסרך, ואם כן עצם 
הפנית הכעס והשנאה למציק או למזיק או לאדם המצער הוי בגדר 
שנאת חינם – שהיא שקולה כעבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים.

לכן העבודה בימים אלו כדי לסייע לשכינת עוזנו לחזור למקומה ולזרז 
גאולתנו ופדות נפשנו, היא לא להפנות שום כעס ושום טענה ומרמור 

כלפי מאן דהוא.

ידועים דברי אור החיים הקדוש על הפסוק, "ִּכי ִיָּפֵלא ִמְּמָך ָדָבר ַלִּמְׁשָּפט, 
ֵּבין ָּדם ְלָדם, ֵּבין ִּדין ְלִדין, ּוֵבין ֶנַגע ָלֶנַגע" - אם יראה האדם שעונשי 
שמים לא מתנהלים )לכאורה( לפי ציווי התורה, כגון שהתורה ציוותה 
"ְוׁשֹור אֹו ֶשׂה, אֹתֹו ְוֶאת ְבּנֹו ֹלא ִתְשֲׁחטּו ְבּיֹום ֶאָחד" - והנה בעונשי שמים 
רואים בעוונות איך משפחות שלמות נכחדות, איך דם אחים ודם בנים 
מתערב זה בזה, והפלא הגדול של האדם מגיע – ריבונו של עולם, אפילו 
על בהמה ִציִּוויָת שלא יהרגו אם ובנה ביום אחד, אם כן איך מידת הדין 
אינה נוהגת על פי רצון ה' ומידותיו, מגיעה התשובה בהמשך הפסוק, 

"ִּדְבֵרי ִריבֹת ִּבְׁשָעֶריָך" – בשל מריבות בין ישראל לחבירו.
האדם רב ומתקוטט על דברים שהוא כביכול צודק, ויוצא לריב ויוצא 
למחלוקת לפעמים עם שכנים, ולפעמים עם חברים, ולפעמים עם 
השותפים, ולפעמים חלילה אפילו בתוך המשפחה – אך כשיש ִּדְבֵרי 
ִריבֹת ִּבְׁשָעֶריָך, כשיש מחלוקות ומריבות, מגלה לנו הקב"ה שמידת הדין 
משתוללת, ניתן רשות למשחית לחבל ואינו מבחין בין טוב לרע – ואז 

ל"ע רואים הריגות ואסונות מעבר לגדרי ציווי התורה.
לכן, בראש ובראשונה יש לזכור שבבית, בין האיש לאשתו, יש להזהר 
מאוד על קפידה וכעס, ולזכור תמיד את מאמר רבותינו, שכאשר יש 
שלום ביניהם אפילו עובדי עבודה זרה הם אינו יכול להם, גם אם 
האדם עשה חטאים עד לשמים, ואשמתו ורעתו יגדלו עד מאוד, אבל 
יהא בשלום עם סביבתו, מידת הדין לא תוכל להזיק אותו. ָשׁלֹום ָרב 

ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶתָך, אמן כן יהי רצון.

שבת שלום, אייל עמרמי
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אוצרות או צרות - על האוצר שנמצא אצלנו בבית

כולם בעד חינוך, אבל אין פנאי לכך! האדם ניחן בשאיפה חזקה להישגים 
ולצבירת נכסים, בבחינת "יש לו מנה רוצה מאתיים". שאיפה זו יש בה 
מן החיוב. היא דוחפת את האדם ליצור, לבנות, לפתח את העולם ולנצל 

את האפשרויות הגלומות בו לתועלת האדם.
מכוח השאיפה להישגים נוצר באדם צימאון לדבר שהציג לעצמו כאתגר, 
ובו בזמן מתהווה בקרבו תחושת חוסר סיפוק ממה שכבר יש לו. בעטיו 
של החיפוש אחר הצלחות והישגים גדולים יותר, מאבד האדם את 
הערכתו הנכונה לאשר נמצא תחת ידיו. דברים שעד לפני זמן קצר נראו 
כאתגרים גדולים, נעשו לאחר זמן מה לפעוטי ערך, בגלל רצון חדש 
להישג נוסף, גדול יותר. לגביו, ההישג העכשווי נראה מצומצם מאד.

כמובן, מרבית האפשרויות והאתגרים שהעולם מעניק לאדם, הם מחוץ 
לביתו, ולכן השגתם אינה מותירה זמן להורים להשקיע במה שכבר זכו, 

בילדיהם, ולהפיק מהם הנאה מלוא חופניים.
הילדים מתחילים להיות ה'צרות' של ההורים במקום 'אוצרותיהם'.

נמחיש את דברינו:
'יש לי בעיה עם הילדים', שומעים לא פעם את האם אומרת כאשר 
מזמינים אותה לאירוע. 'הילדים עושים לי כאב ראש לא קטן', אומר 

האב לחברו, כשהלה מברר אצלו את הסיבה לחוסר הריכוז.
מה שמטריד אותם היא השאלה: כיצד יהיה ביכולתם לפתור את ה'בעיה', 
או להסיר את 'כאב הראש'. קיימת בעייתיות רבה במינוחים מסוג זה, 
המשקפים במידה רבה את השקפת עולמם של ההורים על ילדיהם. 
רבים יודו ברגע של כנות כי הילדים מהווים בעבורם מטרד לא קטן. 

הדבר נוצר עקב העדר גישה נכונה וחיובית.

ללא ספק תחושה זו משודרת גם לילדים עצמם, 
וכידוע, אלה רגישים מאוד לדברים מסוג זה. 

מהר מאוד ירגישו כי הם רק סעיף משנה 
אצל הוריהם, שהיו שמחים לו היו שקופים, 
מתחשבים,  עדינים,  הפחות  לכל  או 
מקסימים, יצירתיים, מוכשרים, נפלאים 
ושקטים. מצב זה מזמין עוד ועוד בעיות 

ומוסיף כאבי ראש.
גם אם האם מדברת על ה'בעיה' שלה רק 

כאשר אף אחד מהילדים אינו נמצא בסביבתה, 
המסר עובר. הילדים חשים בכך גם ללא מילים. 

הפתרון אינו בהסתרת העניין, כי כל עוד התחושות קיימות, הקשר בין 
ההורים לילדים אינו חיובי, ובמקום לבנות הוא הורס.

הפתרון מצוי בשורש, בשינוי נקודת המבט של ההורה על ילדיו, בהחלפת 
הגישה הכללית ובראיה עמוקה ורחבה יותר.

'אוצרות או צרות', זהו השוני שבין שתי דרכי החשיבה הקוטביים. הדרך 
שפירטנו משתייכת לקטגוריית ה'צרות'. אך יש דרך בריאה, חיובית 

ומלאת שמחה. אולם לשם כך יש להרכיב את משקפי ה'אוצרות'.
ראשית, ננסה לחשוב על עצמנו כילדים, האם גם אנו היינו מסכימים 

לו היה מישהו מגדיר אותנו כ'בעיה'? סביר להניח שלא.
דבר שני, עלינו לזכור, כל ילד הוא אוצר! הוא טומן בחובו אין ספור 
אפשרויות להצלחה ולפריחה. המפתח אצלנו ביד. בידינו לכוון אותו 
לכיוון הרצוי. כל עוד הילד מהווה 'בעיה' או 'צרה', סביר להניח שלא 

השתמשנו במפתח הנכון, ולמעשה אנחנו עצמנו הבעיה!
נוסף לכך, מבט חיובי על המתנה הנפלאה שיש לנו, מול אלו המוכנים 
לשלם הון תועפות כדי לחבוק 'כאב ראש' אחד קטן וחמוד כמו זה, יכול 

לשנות מאד את הגישה הכללית וליצור אווירה חיובית יותר.
אוצר יש לשמר ולטפח, לכוון לכיוון חיובי, לטפח אפיקי השקעה רצויים, 
לדאוג שלא יארע לו כל רע, בל נשכח כי מדובר באוצר בפוטנציה. 
אם רק נרצה, נמצא את האוצר אצלנו בבית, בחדר הילדים. אנו רק 
צריכים לרצות, להשקיע, להתאמץ ולשים אותו במקום הראשון בסדר 

העדיפויות שלנו.

הסבלנות וחשיבותה

אנו רואים ושומעים דברים רבים שאינם לפי רוחנו, ולמרות זאת 
הדבר אינו פוגע בקשרי הידידות שבינינו. ככל שהקרבה רבה יותר, 
הקשר מחייב סבלנות רבה יותר. עם חבר נפגשים מדי פעם, ועם 
שכן לעתים תכופות יותר, משום כך קשה יותר להיות שכן טוב, 

מאשר חבר טוב.
אך הדבר הקשה מכל, הוא לשמור על יחס סבלני כלפי בני הבית, 
ואין פלא בכך, שהרי אנו חיים עמם בכל שעות היממה. אם כן, הציר 

שמערכת היחסים בבית מושתתת עליו היא מידת הסבלנות.
לא פעם חיים אנו בתחושה שאין כל סיכוי שאופיו של בן זוגנו 
ישתנה. הדבר מכעיס ומקומם מאוד עקב הידיעה, שעניין זה יפר 
את שלוות חיינו, תחושה של חוסר אונים משתלטת עלינו ומציפה 
את לבנו ברגשות תסכול וייאוש. ההערכה שרחשנו לבן הזוג הולכת 
ופוחתת. יחסנו אליו הופך להיות חסר סבלנות, ויקשה עלינו לבוא 

לקראתו ולוותר.
ישנם אנשים החושבים שאילו היו בונים את ביתם עם בן זוג אחר, 
לבטח היו העניינים מסתדרים בצורה טובה יותר. טעות היא בידם. 
כל זוג זקוק למידה רבה של סבלנות, מאחר שאין כל אפשרות שלא 
יתגלו ניגודים ביניהם. כל אדם שונה מרעהו, וכל אחד קיבל חינוך 
אחר. אם בני הזוג אכן חפצים בכנות שבביתם תשרור הרמוניה, 

חייבים הם להתנהג זה לזה בסבלנות.

מה עושים? תרגילי סבלנות!

אדם המבקש להשרות אוירה נינוחה בביתו, עליו להחליט על זמן 
קבוע בכל יום, שבו יקבל על עצמו להתאזר בסבלנות-יתר ויהי מה. 
חשוב שיבחר דווקא בזמן שבדרך הטבע הינו 'מועד לפורענות'. 
בשלב ראשון יקבל על עצמו להתאזר בסבלנות במשך רבע שעה, 

ואט אט יגדיל את משך ה'תרגיל'.
'תרגילים' אלו יש לבצע במשך תקופה ממושכת. לעתים, הם יהיו 
קשים מנשוא אם יתמיד בדבר, במשך הזמן תהפוך מידת הסבלנות 
לחלק ממנו. בכך משפחתו תקבל את המתנה היפה ביותר - שנים 

רבות של נועם.
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כושר למוח, לא צריך מנוי לחדר כושר

המוח כמו שאר האברים בגופנו, "עובדים" טוב יותר 
ככל שמשתמשים בהם... כולנו יודעים כי אדם שימנע 
מהליכה במשך תקופה גופו ילך ויתנוון וכי פעילות 
גופנית תחזיר את הכושר לגוף. אותו דבר גם לגבי 

המח.
ככל שאנו מתבגרים, אנו רגישים לאובדן )או ירידה( 
ביכולת הקוגניטיבית. אם אנו מפעילים את המוח שלנו 

מדי יום, יש לנו סיכוי טוב יותר למנוע את הירידה 
הזו - ואולי אפילו לשפר את ההכרה שלנו, כשנזדקן. 

לדברי רופאים בכירים מארה"ב, אנחנו צריכים לחשוב על 
המוח שלנו יום יום, בדיוק כמו שאנחנו עושים עם השרירים 

האחרים שלנו: "אם אנחנו לא מממשים את המוח שלנו באופן שגרתי, 
בסופו של דבר הוא יתנוון כמו השרירים שלנו. אם לא נשתמש בו, אנו 

עלולים לאבד אותו".
את הפעילות הזו צריכים לאמץ כבר בגיל צעיר. אם זה בלמידה של 
חומר חדש, שפה חדשה, או בפעילות אחרת שתגרה את המח, כשהמח 

יזקן יהיה כבר קשה להחזיר לו את היכולת לפעול כמו שצריך.
אז איך בעצם נשמור על הכושר של המוח?

א. ובכן, לגברים הדבר פשוט וקל.. בורא עולם ברא את התורה הקדושה, 
כל הכוח של הבריאה טמון בתורה, וגם התרופה לכל דבר טמון 
בה.. אז מי שעד היום התעצל ללכת לשיעור תורה כל יום, 
יש לו סיבה נוספת לעשות את זה. לימוד תורה יגרה את 
התאים של המוח ויגרום למוח לעבוד בצורה טובה יותר. 
זה יכול להיות שיעור דף היומי, או שיעור בכל נושא 

אחר, העיקר דבר שיאלץ את המוח להתאמץ מעט.
ב. לימוד שפה זרה גם יכול לעזור, לימוד שפה יוצר 

קשרים חדשים במוח ומשפר את היכולת החשיבה.
ג. שברו שגרה - חלק גדול ממטלות היום יום שלנו, 
אנו במצעים ללא מחשבה כלל, מכאן שהתרומה למוח 
היא קטנה, אם נשבור שיגרה כמו למשל ננסה לצחצח 
שיניים ביד הפחות דומיננטית, נחליף את נתיב הנסיעה 
מהבית לעבודה וכד', נגרום למוח ללמוד כל הזמן דברים חדשים.
ד. פתרו חידות ותשבצים, או שחקו עם הילדים במשחקי חשיבה, 
מחקרים מראים שאנשים שפתרו חידות ותשבצים בצעירותם "חסכו" 

מחלות זקנה שונות כמו אלצהימר וכד'.

תכלית לימוד התורה - לקחת מוסר השכל
לחיי האדם

ִמְׁשֵלי ְׁשֹלֹמה ֶבן ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל: )א, א(
ַהֵּפרּוׁש ַהַּפְׁשָטִני הּוא, ֶׁשְּׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ָרָצה ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו ְּבֹראׁש 

ִסְפרֹו ְוָלֵכן ָּכַתב ֶאת ְׁשמֹו. אּוָלם ַהְגָּר"א ְמָבֵאר ֶאת ֹעֶמק ָהַרְעיֹון ֶׁשְּבָכְך, 
הּוא ְמָבֵאר ֶׁשְּבָפסּוק ֶזה ָרָצה ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ְלָבֵאר ָלנּו ֶאת ָּכל ְיסֹודֹות 

ַהֵּסֶפר ֶׁשְּלָפֵנינּו, ְוזֹו ְלׁשֹונֹו:
ְּבָכל ָּדָבר ֵיׁש ֹחֶמר ּופֹוֵעל ְוצּוָרה ְוַתְכִלית, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבנּו ַּכָּמה ְּפָעִמים, ְוֵכן 
הּוא ָּכאן, ִמְׁשֵלי - הּוא ַהֹחֶמר ֶׁשל ַהֵּסֶפר ַהֶּזה, ְׁשֹלֹמה ְוגֹו' - הּוא ַהֹּפוֵעל 
ָלַדַעת ְוגֹו' הּוא ַּתְבִניתֹו ְוצּוָרתֹו ְוִעְנָינֹו ְוַהַּתְכִלית הּוא - ָלַקַחת מּוָסר, ִּכי 

ֹלא ַהִּלּמּוד ִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה. ַעד ָּכאן.
ַרק ַעל ִּפְסָקה זֹו ָצִריְך ַלֲחֹזר ֶאֶלף ְּפָעִמים, אֹוֵמר ָלנּו ַהְגָּר"א, ָּכל ֵחֶפץ 
ָּבעֹוָלם ֻמְרָּכב ֵמַאְרָּבָעה ְּדָבִרים: ֹקֶדם ֹּכל ַה'ֹחֶמר', ְלֻדְגָמא: ֻׁשְלָחן, ֹקֶדם 
ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ֵעץ, ִאם ֵאין ֵעץ - ֵאין ֻׁשְלָחן. ְלַאַחר ִמֵּכן ָצִריְך ַנָּגר ֶׁשַּיְחֹּתְך 
אֹותֹו ְוִיְבֶנה אֹותֹו ֶזהּו ַהִּנְקָרא 'ּפֹוֵעל', ּוְלַאַחר ִמֵּכן ֵיׁש 'צּוָרה'. ִהֵּנה ָיָצא 
ָלנּו ִמְׁשָטח ָיָׁשר ִעם ַרְגִלּיֹות, ֲאָבל ָמה ַה'ַּתְכִלית' ֶׁשּלֹו, ֶׁשִּיָּׁשֵאר ָּכְך ִמְׁשָטח 
ָיָׁשר ִעם ַרְגִלּיֹות? ֹלא, ָּכל ַּתְכִלית ַהֻּׁשְלָחן ִהיא ִּבְכֵדי ְלָׁשֵרת ֶאת ָהָאָדם, 

ֶׁשֹּיאַכל ָעָליו, ִיְכֹּתב ָעָליו ְוַכּדֹוֶמה.
אֹוֵמר ַהְגָּר"א, ֵּסֶפר ִמְׁשֵלי ַהֶּזה, ֶזהּו ְּבֶעֶצם ַה'ֹחֶמר'. ְׁשֹלֹמה ֶּבן ָּדִוד ֶמֶלְך 
ִיְׂשָרֵאל, ֶזהּו ַה'ֹּפוֵעל'. ָלַדַעת ָחְכָמה ּומּוָסר ְלָהִבין ִאְמֵרי ִביָנה )ְּכלֹוַמר ָּכל 
ַּתְבִנית ַהֵּסֶפר ִּבְמָׁשָליו(, ֶזהּו ְּבֶעֶצם ַה'ּצּוָרה', ְלַלֵּמד ֶאת ָהָאָדם ְּבָחְכָמה 
ֵאיְך ִלְבנֹות ֶאת ַחָּייו. ֲאָבל ַה'ַּתְכִלית' ֶׁשל ָּכל ַהָחְכָמה ַהֹּזאת, ִהיא: מּוָסר 

- "ָלַקַחת מּוַסר ַהְׂשֵּכל".
ַּכֲאֶׁשר ָאָדם לֹוֵמד ֻסְגָיא ַּבְּגָמָרא, הּוא ָצִריְך ְלַהִּגיַע ַּבּסֹוף ֶאל ַהַּתְכִלית, ַמִהי 
ַהַּתְכִלית ֶׁשּיֹוֵצאת ִלי ִמָּכל ַמה ֶּׁשָּלַמְדִּתי. ּוְמָבֵאר ָלנּו ַהְגָּר"א, ֶׁשַהַּתְכִלית 

ֶׁשל ָּכל ִלּמּוד ִהיא: "ָלַקַחת מּוַסר ַהְׂשֵּכל". ָאָדם לֹוֵמד ַמֶּסֶכת 
ָּבָבא ְמִציָעא ְּבֶפֶרק ֵאּלּו ְמִציאֹות )כא ע"ב( ֶאת סּוְגַית 
ֵיאּוׁש ֶׁשֹּלא ִמַּדַעת, ִּדין ֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה ַלְּבָעִלים, ַהִאם ָצִריְך 
ְלַהֲחִזיר ֲאֵבָדה אֹו ֹלא. ַמִהי ַמְּטַרת ַהִּלּמּוד ֶׁשּלֹו? ַהֲעָצַמת 
ַהֶּיַדע? ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה? ַהַּמָּטָרה ָהִעָּקִרית ִהיא ָלַקַחת מּוַסר 
ַהְׂשֵּכל ֶׁשָּצִריְך ְלַהֲחִזיר ֲאֵבָדה ִלְבָעֶליָה ְוֹלא ָלַקַחת ְלַעְצמֹו.
ָאָדם לֹוֵמד ֶאת ַהּסּוְגָיא ֶׁשל ִסיָמִנים ְּדאֹוַרְיָתא אֹו ֹלא 
ְּדאֹוַרְיָתא )ִּגִטּין כז ע"ב(, ַמֲחִזיִרים ֲאֵבָדה ְּבִסיָמִנים, ָצִריְך 
ֵעִדים ֹלא ָצִריְך ֵעִדים. חּוץ ֵמַהִּלּמּוד ִּבְכֵדי ָלַדַעת ֲהָלָכה 
ְלַמֲעֶׂשה ֶׁשָּצִריְך ְלַהֲחִזיר ֲאֵבָדה, ֵיׁש ֶאת ַהַּתְכִלית ֶׁשִהיא ַהּמּוָסר 
ַהִּנְלָמד ֵמַהּסּוְגָיא ַהֹּזאת, ֶׁשְּלִסיָמן ֵיׁש ֹּכַח ָחָזק ִמן ַהָּׁשַמִים, ְלִסיָמן ֵיׁש ֹחֶזק 
ֶׁשל ֵעִדים, ַהּתֹוָרה סֹוֶמֶכת ַעל ִסיָמן ֶׁשָאָדם נֹוֵתן. ְּכלֹוַמר ַה'ִּסיָמן' ָאמּור 

ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ַמֶּׁשהּו.
ֶזהּו ֶׁשאֹוֵמר ַהְגָּר"א, ְלָחְכַמת ַהּתֹוָרה ֵיׁש ַמָּטָרה ַלֲעׂשֹות ִמֶּמָּנה מּוָסר, ְוזֹוִהי 
ְּבֶעֶצם ַהַּתְכִלית ֶׁשל ָּכל ַהָחְכָמה. מּוָסר ֶזה ֹלא עֹוד ִמְקצֹוַע ַּבַּיֲהדּות, ְּכמֹו 
ֶׁשאֹוְמִרים: "ִמְקצֹוַע ָיֶפה ֶׁשְּמַכֵּבד ֶאת ְּבָעָליו", ֶאָּלא מּוָסר ֶזהּו ַּתְכִלית ָּכל 

ַהָחְכָמה, ָּכל ַהָחְכָמה ְצִריָכה ְלָהִביא ֶאת ָהָאָדם ַלַּתְכִלית ַהֹּזאת.
ַהְּגָמָרא )בבא בתרא דף י ע"א(, ְמַסֶּפֶרת ַעל ַרב ַּפָּפא ֶׁשָעָלה ַעל ֻסָּלם, 
ִנְׁשְמָטה ַרְגלֹו ְוִכְמַעט ָנַפל, ִמָּיד הּוא ָעַצר ֶאת ֵמרֹוץ ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו ְוָאַמר: 
ַעְכָׁשו ֲאִני רֹוֶצה ָלַדַעת ָלָמה ה' רֹוֶצה ִלְסֹקל אֹוִתי, ַעד ֶׁשִּגָּלה ֶאת ַהְּבָעָיה, 
הּוא ָהָיה ָצִריְך ָלֵתת ֶּכֶסף ְלָעִני ְוֹלא ָנַתן, ְוָכְך הּוא ֵהִבין ָלָמה ִהִּגיָעה לֹו 
ְסִקיָלה. ַהָּדָבר ַהֶּזה קֹוֶרה ָלנּו ִּכְמַעט ִמֵּדי יֹום ֶׁשִּכְמַעט ֲאַנְחנּו נֹוְפִלים, 
ֲאָבל ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵנינּו ְלֵבין ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֲאַנְחנּו ַמֲעִביִרים ֶאת ֶזה ָהְלָאה, 
ֲאָבל ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ָראּו ְּבָכְך ִסיָמן, ֵהם ֵהִבינּו ֶׁשָּכל ָּדָבר ֶׁשָּבא ֵמֵאת ה' 
ֹלא ַמִּגיַע ְלִחָּנם, הּוא ָּבא ָלֵתת ָלנּו מּוָסר. ְוָלֵכן ַרב ָּפָּפא ָעַצר ְלֶפֶסק ְזַמן 
ַלֲעׂשֹות חֹוְׁשִבים ֵּבינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו, ַעל ָמה ְוָלָּמה ָקָרה ִלי ַהִּמְקֶרה ַהֶּזה, ַעד 

ֶׁשִּגָּלה ֶאת "ֲעוֹונֹו"...
ֶזהּו ַמה ֶּׁשְּמַלֵּמד אֹוָתנּו ַהְגָּר"א, ֶׁשָּכל ַהַּתְכִלית ֶׁשל ַהָחְכָמה, ִהיא ָלַדַעת ָלַקַחת 
ֶאת ַהּמּוָסר ֵמַהּסּוְגיֹות ְלַאַחר ֶׁשָּלַמְדָּת אֹוָתם. ַאָּתה ָצִריְך ָלַדַעת ֵאיְך ַאָּתה 
מֹוִציא אֹוָתם ַלַחִּיים ֶׁשְּלָך, זֹוִהי ְּבֶעֶצם ַהַּתְכִלית. ְלַאַחר ֶׁשֵּיׁש ֹחֶמר צּוָרה 
ּופֹוֵעל ְמַחְּפִׂשים ֶאת ַהַּתְכִלית, ְוִהיא ָלַדַעת ָחְכָמה ּומּוָסר ְלָהִבין ִאְמֵרי ִביָנה.
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האיש היה סוחר מוכר היטב בקרב סוחרי ורשה, ושמעו יצא למרחוק גם 
בקרב הסוחרים בערים הסמוכות. הוא נחשב אדם ישר וירא שמים, ששלח 
ידו במסחר במגוון תחומים, וגם הצליח לעשות חיל ולהרוויח יפה. אנשים 
השקיעו אצל הסוחר את כספם, ביודעם כי הוא ישר ונאמן, מצליח ומרוויח, 
ובוודאי כספם ירוויח יפה, אם לא יוכפל או אף ישולש. עוד בהיותו צעיר 
לימים, קיבל זקני, רבי בנימין קובלסקי ז"ל, מאביו רבי משה, סכום כסף 
נכבד, במטרה שישמש לנישואיו בבוא העת. היה זה סכום כסף גבוה מאוד, 
הון עתק של ממש, שהספיק לחתונה הדורה ולנדוניה ביד רחבה, לרכישת 

בית ולתחילת החיים בלי דאגות כלכלה.
כמודע לחשיבות הכסף לעתידו, ביקש רבי בנימין להשקיע את כספו 
בידי אותו סוחר נודע. כך, היה קרוב לוודאי, הכסף ישמור על ערכו ואף 
יוסיף עליו. רבי בנימין נועד עמו, והחליט להפקיד את ההון הרב בידיו 

האמונות, להשקיע את כספו בידי הסוחר דנן...
שנים חלפו, הסוחר עשה חיל במסחרו וגם רבי בנימין היה רגוע ושליו, 
ביודעו כי כספו נמצא בידיים טובות, וממתין לעת הראויה ביום שמחתו. 
אלא שלפתע החל גל שמועות שקט, אך מחריש אוזניים ומעורר רעדה... 

השמועות דיברו כי עסקיו של הסוחר האמיד מידרדרים מדחי אל 
דחי, והוא כבר לא משיב חובות בזמן. אנשים החלו למשוך ממנו את 
כספי השקעתם, הראשונים שבהם הצליחו להציל מעט, למי שבאו 

בעקבותיהם כבר לא נותר מה להציל... הסוחר העשיר והישר של 
פעם, הוכרז כפושט רגל. הון עתק ירד לטמיון!

אין לתאר את שברון הלב הרב, שחש כל מי שהיה מעורב 
בעסקים עם הסוחר פושט הרגל. כספי חסכונות ונדוניות, 
ירושות ופנסיות, סכומי כסף אדירים התאדו כלא היו. מטבע 

הדברים, הופנתה אצבע מאשימה כלפי הסוחר, שכנראה 
עשה לא מעט טעויות בדרך... הסוחר העשיר הפך 

לעני ואביון. בעוד עניים רגילים זוכים לרחמים, 
מאשימה.  ולאצבע  קרה  לכתף  הסוחר  זכה 

המשקיעים אצלו היו תמימי דעים כי בו תלוי 
הקולר, ותקפו אותו במילים בוטות. הוא הפסיק לצאת 

לרחוב, לבו לא עמד בבושה האיומה. לא פעם היו מי שהקניטו אותו, היו 
מי שמבטיהם בלבד שיפדו אותו לגמרי, צורבים את לבבו במכוות אש. 
סוחר שנודע כמוצלח ביותר, ולפתע איבד את כל ההון שהושקע בידיו 
האמונות – מי סולח לו? מי מסוגל לוותר לו? אך הבושות היו החלק הקל, 
יחסית. החלק הקשה יותר היה הרעב, הדלות והדוחק החונק שהסוחר לא 
הורגל בהם מעודו. איש לא סייע לו, איש לא השגיח בצרתו, ובמידת מה 
של צדק – הן הוא זה שהמיט עליהם אסון, אליו יש לבוא בטענות והוא 

האשם בהפסד הכספי הנורא...
לעומתם, רבי בנימין נהג בצורה הפוכה לגמרי. אף שגם הוא איבד אצל 
הסוחר את כל הונו, ואף שהיה מדובר בסכום כסף גדול מאוד, ואף שהיה 
מדובר בסכום הכסף שנועד לנישואיו, רבי בנימין לא התמקד בהפסד 
הכואב, אלא ביהודי האומלל שנאנק גם הוא... כאילו שכח רבי בנימין 
שהסוחר הוא האשם, כביכול לא זכר כמה כסף הפסיד אצלו. ביום בהיר 
התייצב רבי בנימין בביתו של הסוחר והציע לו את עזרתו. "אני יכול לספק 
לך מוצרי מזון בסיסיים, אני יכול לסייע לך להתחיל להשתקם. רק תגיד 

לי מה אוכל לעשות עבורך...".
מאותו יום, החל רבי בנימין לסייע לו בלאט. ארגן עבורו הלוואות, סייע 
לו בכלכלת ביתו, נטע בו את הכוחות, האמונה והיכולת לשוב לעסקים 
ולהצליח בהם. רבי בנימין התמסר למענו בכל 
מאודו, ואף הצליח בסופו של דבר לשקם את 
הסוחר ולאפשר לו לשוב, להרוויח ולהצליח!

השנים חלפו, רבי בנימין עלה לארץ ישראל 
והקים משפחה ברוכה, וגם עסק קטן וכולל 
אברכים אותו החזיק בידי עמל. הסוחר 
נותר מאחור בפולין, ודבר הוויתור האצילי 
וההקרבה למען הסוחר פושט הרגל, צללו 
בתהומות ההיסטוריה השכוחה, עד לרגע בו 

הסיפור הזה הביא למהפך דרמטי...

את ההמשך המטלטל של הסיפור, סיפר הרה"ג רבי משה קובלסקי שליט"א, 
שהעיד עליו מכלי ראשון, כפי ששמעו מאביו, הגה"צ רבי שמואל צבי 
זצ"ל, שבליל היארצייט הראשון לפטירתו של אביו – רבי בנימין, בי' בסיוון 
תשמ"ט, זכה בחוויה מסתורית ונדירה. באותו לילה, אחרי שעלה על יצועו 
בשעה מאוחרת, והנה נגלה אליו אביו רבי בנימין בחלום הלילה... "בני 
היקר, הבה ואספר לך את מהלך הדין בבית דין של מעלה, מה עבר עליי 

בשנה החולפת בכבשנו של עולם...".
ואז החל רבי בנימין לספר בפרוטרוט, תיאר בצבעים חיים את כל מהלך 
הדין. הוא תיאר כיצד הובאו לאולם הדין קרונות של זכויות, שיעורי תורה 
ושעות לימוד, תפילות בכוונה ומילים טובות שנאמרו. אף פרט לא נעלם, 
וכל מהלך חייו עובר לפניו כבסרט נע... הוא מתבונן בזכויות העולות על 
השולחן, היטב הוא מזהה את שעת הלימוד ההיא כשראשו דאב עליו, את 
התפילה ההיא שהתאמץ למענה גם כשהיה לחוץ עד אין קץ... אחר כך, 
הגיעו הצרורות האחרים, השחורים. גם כאן לא נפקד דבר, "אין שכחה לפני 
כסא כבודך, ואין נסתר מנגד עיניך". הכל גלוי וידוע... "אין צדיק אשר 
יעשה טוב ולא יחטא" – בבין אדם לחברו ובבין אדם למקום, כך שהצטברו 
להם צרורות מוכתמים ולא נעימים, גבעה לא קטנה ומאיימת במיוחד...

ואז, כמלאך מושיע מן הצד, התייצב גיסו, הוא הגאון בעל ה'ראשית 
ביכורים' זצ"ל, אשר המליץ עליו דברי שבח וזכות, וביקש 
את רחמי הדיינים למענו. כף הזכויות כבדה עוד קצת, אך 
עדיין היתה רחוקה מלהכריע...  ואז, הגיעו זכויות נוספות 
שנעשו אחרי פטירתו לשמו ולזכרו ולעילוי נשמתו. רבי 
בנימין ציין את הזכויות שקיבל עבור שתי המשניות 
שלמד כ"ק האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה 
זי"ע לעילוי נשמתו, וגם ביקש בחלום להודות 
לנכדו רבי משה בריקמן שליט"א, אשר הקפיד 
ללמוד משניות לזכותו. למרות כל הזכויות והעדויות 

ומליצי היושר – המתח עדיין בשיאו, המאזניים נטולי הכרעה...
ואז, הגיע מלאך וסיפר את הסיפור האמור. כי הנפטר הנידון, קיבל מאביו 
סכום כסף גדול לצורכי נישואיו, והפקידו אצל סוחר מוכר, עד שלימים 
התברר כי הסוחר פשט את הרגל. ולמרות זאת, רבי בנימין לא רדף אותו 
ולא הקניט אותו, לא בייש אותו ולא הרע לו, אלא ניסה להיטיב לו, השתדל 
כל כך למענו למרות שהסוחר הפסיד לו את כל כספו... אך סיים המלאך 
להעיד על דבר המעשה, וכף הזכויות היטלטלה בעוצמה, הכבידה מאוד, 
הכריעה בבת אחת את המאזניים לצד החיובי אופן ברור ונחרץ. רק אז 
הבין רבי בנימין שאותו ויתור אצילי, הוא שהכריע את הכף לזכותו, לחיי 
העולם הבא בגן עדן. רגע לפני שנעלם בחזרה לתוך האפילה, הוסיף רבי 
בנימין משפט אחד: "דע לך בני, כי מכל מליצי היושר, המעשה הזה הוא 
שהכריע את דיני לכף זכות. העובדה שותרתי לסוחר וסייעתי לו למרות 

הנזק שגרם לי – היא שהביאה אותי בשערי גן עדן!"
כי יש לויתור כח על-טבעי, חזק ולא מוכר. ולעולם לא נדע, איזה ויתור 
ואיזו הבלגה הם שיעמדו לנו לקץ הימים, והם אלו שיכריעו את הכף 
לזכותנו. יתכן אמנם שזה נורא קשה הפעם, ובדיוק עכשיו אני חייב לעמוד 
על שלי – כי אם לא מה אני שווה, ובכלל הגיע הזמן להעמיד את החוצפן 
שכנגדי במקום – אבל אולי עכשיו זהו הרגע הקובע, עכשיו הוא הויתור 

שיכול להכריע את גורלנו לשבט או לחסד!
יש בחיים שלנו משהו שיכול לשנות את כל המצב ברגע אחד. כי גם 
כשכבר חזרנו בתשובה, גם אם ניסינו להתחזק ועשינו הכל כדי להיטיב 
את המצב – עדיין זקוקים אנו לרחמי שמים שיקבלו את התשובה, שיעניקו 
לנו את המחילה והסליחה בלי מאמץ יוצא דופן... הבשורה היא שיש את 
המשהו הזה, שלוקח את תשובתנו ומזכה אותנו בהקלות והטבות כאלה, 
שבזכותן ברגע אחד הכל יימחק, העבר יתנקה, הכתמים יחוטאו ונישאר 

נקיים ובוהקים. למשהו הזה קוראים ויתור. 

להאשים או לתמוך?
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פתרון לחידה משבוע שעבר:

רבי יעקב ישראל קנייבסקי - הסטייפלר זצ"ל

סיפר יהודי שגר בשיכון הרבנים ברוממה, שבשנת תשל"ז, בהיותו בחור 
ישיבה, הוא סבל מבעיות גב קשות. לאחר כל מיני נסיונות טיפול שלא 
עזרו במאומה, הלך להתייעץ עם רופא מומחה, שקבע כי עליו לעבור 
ניתוח בחוט השדרה באופן דחוף ביותר, והענין גובל בפיקוח נפש. הרופא 
המומחה הציע לבצע את הניתוח בעצמו, באופן פרטי, תמורת סכום לא 

מבוטל של עשרת אלפים דולר!
הפגישה נערכה בשעת ערב מאוחרת בקליניקה של הרופא באחד מבתי 
החולים בירושלים. הבחור שמע את הבשורה הקשה, והחליט לנסוע באופן 
מידי לסטייפלר ולשטוח בפניו את הדברים. בסמיכות לשעה שתים עשרה 
בלילה, הגיע הבחור לסטייפלר, וחזר בפניו על דברי הרופא. "ניתוח 
דחוף, פיקוח נפש"... הסטייפלר שמע את הדברים ואמר: "סע עכשיו חזרה 
לירושלים, ותאמר לרופא: 'לא ניתוח, לא דחוף ולא פיקוח נפש!' מה שכן 
דחוף הם עשרת אלפי הדולר שהוא צריך כדי לצאת לטיול בחוץ לארץ 
עם אשתו... את זה הוא רוצה לעשות "על הגב שלך"... אבל בכל מה שנוגע 

לניתוח, אפשר להמתין עוד חצי שנה ולראות מה יהיה המצב".
הבחור היה המום "איך אמצא עכשיו רכב הנוסע לירושלים? וגם אם אמצא 
רכב, מן הסתם הרופא כבר לא ימצא בבית החולים. וגם אם אמצא אותו, 
איך אהין לומר לו דברים כה חריפים?!". אך הסטייפלר האיץ בו: "וכי אין 

לך אמונת חכמים?!".
הבחור צעד לעבר התחנה בתקוה לתפוס את האוטובוס האחרון, כאשר 
לפתע עצרה לידו מכונית ונהגה הציע לו טרמפ לירושלים... כשהגיעו 

לכניסה לעיר, שאל אותו הנהג להיכן הוא צריך להגיע, ובאורח פלא התברר 
כי גם פניו מועדות לאותו כיוון. וכך הוא הביא את הבחור עד פתח בית 
החולים. הבחור שאל את האחיות, האם הרופא עדין נמצא בבית החולים, 
והופתע לשמוע כי במקרה התבצע ניתוח דחוף, שהרופא היה חיב להיות 

נוכח בו, ובעוד דקות ספורות הוא אמור לצאת מחדר הניתוחים.
בשעה שלוש לפנות בוקר, יצא הרופא מחדר הניתוח, ונדהם לראות את 
הפציינט שלו יושב וממתין. "מה אתה עושה כאן בשעה כזאת?" שאל 
בפליאה. הבחור אזר אומץ, וחזר באזני הרופא על דברי הסטייפלר מילה 
במילה. הרופא היה המום, טפח על ראשו וקרא: "אוי ואבוי לי, אוי ואבוי 
לי, חזור בבקשה לסטייפלר, ואמור לו כי אני מבטיח שלא אעשה זאת שוב. 
ולהבא אשתדל לקבל החלטות נכונות, אך ורק מתוך שיקול דעת מקצועי, 

ולא מתוך נגיעות אישיות"...
)אריה שאג(

* * *
סיפר אב"ד סאנטוב שליט"א:

פעם אחת בהיותי בארץ ישראל, הלכתי אל הסטייפלר זצ"ל במוצאי יום 
הכיפורים. הסטייפלר ישב ואמר תהלים בשמחה גדולה ובהתרגשות– כתבתי 
על פתק רשימה של ספרים שחפצתי לקנות אצלו, והגשתי לו את הרשימה. 
הסטייפלר זצ"ל עיין בפתק שמסרתי לו, ואמר לי: אני נוהג שלא לעסוק 
עם מעות בעודי לבוש בבגדי שבת, מחשש שמא אשכח ואכניס את המעות 
לתוך בגדי השבת והם ישארו שם עד השבת הבאה... ולכן הוא לא יכול 

למכור לי את הספרים.
כתבתי לו בחזרה על הפתק – שאני אשמור שלא יכניס את הכסף לתוך 
בגדי השבת. חזר הסטייפלר ושאלני אם אני יכול לחזור ולהיכנס אליו 
למחרת, וכתבתי לו בחזרה שלמחרת אני נוסע לאמריקה ואינני יכול. 
אז הרהר הסטייפלר כמה רגעים, ואח"כ קם ממקומו ואמר לי שהוא כבר 

חוזר, והוא יצא.
נשארתי בחדרו לבד, אני ממתין חמש דקות – עשר דקות – חמש עשרה 
דקות – עד שלבסוף הסטייפלר נכנס לחדר. מה מאוד נדהמתי לראותו 
לבוש בבגדי חול! – הסטייפלר זצ"ל יצא והחליף את כל בגדיו – מראשו 
ועד כף רגלו! – הוא לבש את הטלית קטן של ימות החול וכו', ואפילו 
את הכפה שעל ראשו הוא החליף! ורק אז לקח ממני הסטייפלר זצ"ל את 

המעות והכניסם מיד במגירה שבשולחנו...

מה הקוד של הכספת? תשובה: 042

מספר אחד נכון ובמיקום הנכון.286

מספר אחד נכון ובמיקום הלא נכון.416

2 מספרים נכונים ובמיקום לא נכון.602

שום מספר לא נכון.837

מספר אחד נכון ובמיקום הלא נכון.078

א( סבא של פנחס _______, 
נחלה_______

ב( כינוי לפרים _______  _______

ג( מבני נפתלי _______, סבא רבא של נעה 
_______

ד( אחד מקריאי העדה _______, אומרות 
_______

ה( מקום מיתת משה _______  _______

ו( "_______ משה את משפטן לפני ה'"

ז( איש ישראל המוכה _______, אש 
אסורה_______

ח( כעסי _______, בסיבה זו מת צלפחד 
_______

ט( הר )תרגום( _______,  לפני )הפטרה 
ירמיהו א'(_______

י( בת לוי _______, ְיָמֵנה ִיְבַחר _______

כ( האשה המוכה _______, לא מת במדבר 
_______

ל( "_______ תרבה נחלתו ְו _______ 
תמעיט נחלתו"

מ( מילה שיש בה אות גדולה _______, 

באה יחד עם עולה 
_______

נ( מחשבתם הרעה 
_______, ֵׁשָכר 
למזבח_______

ס( אביו של זמרי 
_______, משה עושה 

עם ידיו ליהושע_______

ע( נצחית, תמידית _______, מקום המפקד 
_______  _______

פ( מבני ראובן _______, מנויים, ספורים 
_______

צ( ציווי לעשות למדיינים _______, היו לו 
רק בנות _______

ק( בניו לא מתו _______, יום טוב נקרא: 
מקרא _______

ר( בכור ישראל _______, כינוי למנהיג 
ישראל_______

ש( "את בריתי_______", תימנו, 
תספרו_______

ת( קרבן בכל יום _______, ראש השנה 
מכונה יום_______

גיבור הפרשה. 1

הדיר אותו מהירושה. 2

נבוב, ריק. 3

הקריבו אותה במקדש עם הקרבן. 4

ריבוע קסם 
4פרשת פנחס 3 2 1

1

2

3

4



6

פרשת פנחס פרק כ"ז פסוק ה'
ַוַיְּקֵרב ֹמֶשׁה מדוע משה הקריב את השאלה לפני ה' ולא ענה להם.

רש"י מביא את דברי הגמרא במסכת סנהדרין )ח' ע"א( נעלמה ההלכה ממנו, וכאן נפרע ממנו על שנטל עטרה לעצמו לומר "והדבר 
אשר יקשה מכם תקרבון אלי" )דברים א, י"ז(.

ה"מנחת חנוך" מסביר בדרך אחרת! בכונה משה נמנע מלענות לבנות צלפחד, מאחר וחשש משה שבדברי בנות צלפחד יש חשש של "שחד דברים", כשאמרו: 
"אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קרח" )במדבר כ"ז, ג'(

שמשתמע מכך שהוא היה במחלקת לצדו של משה.  ולפי ההלכה אסור לדין שקבל שחד לפסק הלכה, גם בשחד דברים.

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: הילד המתוק יצחק אשוש ני"ו מכיתה ד'

אני רוצה לספר לכם שיש ליד הבית שלי בגילה תלמוד תורה, 
ואני מעדיף לבא להר חומה לתלמוד תורה של הרב אייל עמרמי 
שליט"א, כי כיף מאוד ללמוד כאן בגלל היחס הטוב של הרבנים.

שמי נהוראי אמויאל ואני לומד 
בכיתה א', וגר בשכונת גילה
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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

05:00 )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'  
19:30 מנחה    

סמוך למנחה ערבית מנין א'  
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

19:20 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
04:40 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  
07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות ריבית 

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'  
19:20 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים  

19:50 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  
20:20 )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

שיעור הלכה חושן משפט, הלכות פועלים

בימים א,ב,ה בשעה 18:45
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

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

בשבוע הבא יום ג', כ' תמוז )23/07( מורנו הרב במושב אליכין
בית הכנסת המרכזי אליכין, רחוב השחף 35 בשעה 20:00

שיעור הרב השבוע בעפולה:


