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בס"ד, פרשת עקב

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

"ִכּי ה' ֱאֹלֶקיָך ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה, ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָינֹת ּוְתהֹמֹת". 
התורה מבטיחה בפרשתינו לעם ישראל את מקום מבחר הארצות, 
את ארץ ישראל, "ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶקיָך ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה, ְוַעד 
ַאֲחִרית ָׁשָנה", כלשון רבותינו, פלטין של מלך, הארמון של המלך, וכל 
המתנה הזאת הובטחה על תנאי, והתנאי הוא "ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים, 
ַוֲעַמל ְלֻאִּמים ִייָרׁשּו, ַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו". הכל כפוף 
לתשלום שישלם העם היהודי עבור השהות בארץ, והתשלום הוא 
קיום תורה ומצוות בצורה מלאה, לכן אם חס וחלילה לא משלמים 
את התשלום בעבור שכירות הארץ מהקב"ה, זה גזל מבורא עולם, 

כאדם שלא משלם שכירות בעבור דירה בה הוא גר.
לכן כותב נכדו של רש"י, הרשב"ם ממפרשי התורה, כי 'ארץ ישראל 
טובה מכל הארצות לשומרי מצוות, ורעה מכל הארצות ללא שומרים', 
המקום המסוכן ביותר ליהודי שלא שומר תורה ומצוות זה ארץ ישראל, 
משום שאינו דומה מלכלך פלטין של מלך למלכלך רחובה של עיר.
וכך לימדנו הרמב"ן בתחילת ספר בראשית, שכך מגמתו וחוקיו של 
הקב"ה, שתמיד מגרש מורדיו ומשכן עובדיו כך יעשה בכל הדורות 
לעולם, ואפילו אדם הראשון שסטה מרצון ה' ולמרות שהיה יציר 
כפיו של הקב"ה, לא נשא לו ה' פנים, "ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם" מגן עדן, 

דנו בגירושין.
לכן רש"י בפירושו הראשון בתורה מביא, 'כח מעשיו הגיד לעמו, 
שאם יבואו אומות העולם ויאמרו ליסטים אתם שכבשתם ארצות 
שבעה עממים', אם יטענו הגוים וכי כח הזרוע שולט ומפני כך אתם 
אוחזים בארץ הזאת, נענה להם, 'כל הארץ של ה' היא, ברצונו נטלה 

מכם ונתנה לנו' – אבל אם חס וחלילה נחיה ככל הגוים אז עונשינו 
כפול ומכופל וניתבע גם על גירוש וסילוק שבעה עממים מכאן.

לכן כותב ר' אלעזר אזכרי, שהיה שמשו של רבנו האר"י בספרו ספר 
חרדים, על הפסוק: "ֶלֱאחֹז ְּבַכְנפֹות ָהָאֶרץ, ְוִיָּנֲערּו ְרָׁשִעים ִמֶּמָּנה" – 
כשיגיע משיח צדקנו, יאחז באדמה וכל המתים שנקברו ולא שמרו 
תורה ומצוות וילדיהם לא כיפרו על חטאיהם, עתידים להיות מסולקים 

מהארץ אל ארצות הניכר על ידי מחילות ומערות.
"לּו ַעִּמי ׁשֵֹמַע ִלי, ִיְׂשָרֵאל ִּבְדָרַכי ְיַהֵּלכּו, ִּכְמַעט אֹוְיֵביֶהם ַאְכִניַע", אומר 
רש"י – ִּכְמַעט - כרגע אֹוְיֵביֶהם ַאְכִניַע, ְוַעל ָצֵריֶהם ָאִׁשיב ָיִדי, אומר 
דוד המלך בתהילים )פ"א( מזמורים שכל אחד מאיתנו מכיר וקורא, 
שביום שנחליט שלא לעכב את התשלומים לקב"ה בעבור הארץ 
הנפלאה הזו, מיד יגיעו לקיצם כל הסכסוכים באזורינו, אבל "ֹלא 
ָׁשַמע ַעִּמי ְלקֹוִלי, ְוִיְׂשָרֵאל ֹלא ָאָבה ִלי, ָוֲאַׁשְּלֵחהּו ִּבְׁשִרירּות ִלָּבם, ֵיְלכּו 
ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם", פעמים שאנשים מעדיפים להתלהם ולתקוף, אך כל 
אחד מבין שאם לא משלמים שכירות על דירה זה גניבה, זה פשע! 
ולא משנה כמה אתה נזקק! כך אנחנו צריכים לדעת שלא נתנו לקב"ה 
את התשלום, אם רק נשלם כראוי אזי נהיה זכאים לארץ הנפלאה הזו!
לסיכום! חייבים לשלם לקב"ה על הארץ הנפלאה הזו, כשם שאדם 
השוכר וילה מאובזרת משלם עליה ממיטב כספו, ואם יסרב אין שפל 
ממנו. והתשלום לקב"ה הוא "ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו", תרי"ג מצוות.

 
שבת שלום, אייל עמרמי

גליון 374, כ"ב אב תשע"ט

מאמר הרב

העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של מרן שר התורה ופוסק הדור, מורנו 
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שתיית יתר
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הטמעת תחושות בילדים
חינוך ילדים

 היכונו!! כנס מפיצים הגדול בקרוב!
יראי ה׳ שמפיצים בארץ ובעולם את תורת מורנו הרב שליט״א יירשמו בהקדם אצל צורי 052-6558387 
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לטעת בילדים תחושה של תמיכה ועזרה

את הסיפור הבא סיפר הגאון רבי יודל רבינוביץ זצ"ל:
לאחר שעברתי לפני שנים אחדות טיפול רפואי מסוים, קבע לי 
הרופא כמה תרגילי פיזיותרפיה, כדי להחזיר את תפקוד הגוף ואת 
תנועת האברים לסידרם ולתקינותם. נשלחתי אפוא בקופת חולים 

אל חדרי הפיזיותרפיה. שם קיבלני האח התורן.
לאחר שקרא בעיון את ההנחיות של התרגילים שרשם הרופא עבורי, 
בעיקר בשביל ריפוי זרוע היד, הגיש לי האח משקולת קלה יחסית 
וביקשני להרים את ידי האוחזת במשקולת. בתחילה קשתה עלי פעולה 
זו מאוד, היד ברוב חולשתה מאנה להתרומם 
אל על, ככל שניסיתי להתגבר ולהתחזק, 
לא הצלחתי בשום אופן להרים את 
שלא  נסיונות  כמה  לאחר  היד. 
ניגש האח המסור לסייע  צלחו, 
לי. הוא תמך בידי, וכך הצלחתי 
לאט-לאט להרים את המשקולת 
כראוי. לאחר שחזרתי על אותם 
תרגילים כמה פעמים כנדרש, חזרה 
היד בחסדי השם יתברך לתקינותה 

ולסדר תנועתה.

לאחר סיום תהליך הטיפול המפרך, גילה האח את אזני בחיוך צופן 
סוד, שבעצם כשהגיש את ידו לתמוך בידי לא הפעיל שום כוח מצדו 
כדי לסייע לי להרים את היד. הוא רק קרב את ידו בנגיעה בעלמא 
בידי, וכל פעולת הרמת המשקולת מתחילתה ועד סופה נעשתה 
ונפעלה בכוחי בלבד, ללא שום עזרה וסיוע מצדו! משום כך הועילו 
והצליחו כל אלו התרגילים, כאשר הפעלתי לבדי בעצמי את שרירי 
היד, והפעלתם החוזרת ונשנית החזירה להם את כוחם ואת גמישותם 

עד ששבה היד לנוע כבראשונה.
התברר אפוא, שהקרבת ידו של האח אל ידי הספיקה בפני עצמה 
לנטוע בי את תחושת התמיכה ואת הכוחות, שנצרכתי להם בחולשתי 
הרבה כדי להמריץ אותי להניע בעצמי את ידי במידה כזו שתחזור 
לתפקד כרגיל. יצאתי מן המרפאה אפוף מחשבות, כדרכי להפיק 
לקח טוב מכל מקרה, ולהשתדל ללמוד מוסר השכל מאשר הקרה 

ה' לפני בעינא דאשגחותא תדירא.
מכאן למדתי עד כמה חשוב לאדם קשר התמיכה באהבת רעים 
וידידים, שפעמים רבות די בעצם הקשר בלבד שמתחבר הנזקק 
עם חברו, כדי לשאוב מזה עידוד וחיזוק לסייע ביד עצמו, לרומם 
את נפשו להתחזק במה שנצרך לו. לא תמיד זקוק החבר לעזרה 
ממשית, ולפעמים אף לא לעצה מיוחדת כדי לצאת מן הסבך, הכל 
כבר קיים ומוכן אצלו, בתוכו, הוא רק צריך יד תומכת בחיבור קשר 
רעות ואהבה, כדי שיגלה כבר מעצמו שיכול הוא להוציא ולחלץ 

את עצמו מאפלה לאור גדול.
אותו הדבר בחינוך הילדים, ילדים רבים כלל אינם צריכים עזרה 
כלשהיא, הם מסוגלים להתמיד בלימודים, להצליח במבחנים ולבצע 
כל מטלה המוטלת עליהם, כל מה שהם צריכים זה "קצת תמיכה", 

הרגשה שמישהו עוזר להם ומאמין בהם.

כל דקה חשובה

חז"ל אמרו )סנהדרין צח.( שהמשיח יושב בשערי רומי, וחובש 
את פצעיו. אך, אין הוא עושה זאת בפעם אחת, כמו שאר החולים 
היושבים שם, שמסירים את כל התחבושות ולאחר מכן קושרים את 

כולן, אלא מתיר תחבושת, רוחצה וחובשה, מתיר אחרת וחובשה.
ומה הסיבה לכך? מקווה הוא בכל רגע שיקראו לו לגאול את ישראל, 
וחושש שמא יאלץ להתעכב. אמנם, הדבר יעכב אותו רק בדקה 
אחת או שתים, שכן כמה זמן כבר אורך ללפף את הגוף כולו? אלא, 
שבא ללמדנו, שכאשר מדובר בגאולה, גם דקה אחת זמן רב הוא ...

מספר הרב שלמה לוינשטיין שדברים אלו נוהג היה לומר רבי יוסף 
חיים זוננפלד זצ"ל, רבה של ירושלים, כאשר נודע לו ששלום הבית 
מופר באיזושהי משפחה. כאשר הגיע דבר כזה לידיעתו היה שם 
פעמיו לאותו בית, לא אחת היה מגיע באישון לילה, ונקישותיו 
היו מעירות את הצדדים משנתם, ובענים אדומות ומנומנמות היו 

שומעים את לקחיו ומוסריו.
"שכינתא בגלותא" - היה מוכיח - "השכינה גלתה ממקומה ומצאה 
מקום בבתי ישראל, כמו שאמרו חז"ל )סוטה יז.( "איש ואשה זכו 
שכינה ביניהם". האם יעלה על הדעת שבשביל התנצחות קטנונית 
נגרש אותה גם מכאן? וכי אינכם חשים את צערה של השכינה? האם 

אינכם מסוגלים לותר במשהו, כדי להשיבה למקומה? הדברים נכנסים 
היו לתוך לבם של בני הזוג, והם היו נעתרים ומתרצים.

ועדין תמוהה היתה בעיניהם השעה בה בחר כבוד הרב להגיע "מה 
החרדה שחרד רבינו באישון לילה? האם היה העולם חרב אילו היינו 

דוחים את הענין עד למחר?"
או אז היה רבה של ירושלים מספר להם את סיפורו של המשיח היושב 
בשערי רומי, ומסביר, כשמדובר בגאולה גם דקה אחת היא זמן רב, 
ואף כאן, כשהמריבה שביניכם מגרשת את השכינה ממעונכם ומגלה 
אותה שוב, ולעומת זאת השכנת שלום משרה שכינה ביניכם - היעלה 

על הדעת שנמתין עם גאולה הזו במשך לילה שלם?!

אני מאוד אוהב את הת"ת, ומאוד נהנה ללמוד פה, ושמחתי לבקר אצל 
הראשון לציון, ומרגילים אותנו להתנהג בדרך ארץ שקדמה לתורה.

שמי יהונתן בן אלי מכיתה ו',
ואני מתגורר בהר חומה,
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שתיית יתר! יש דבר כזה?

כולנו יודעים שבקיץ חייבים לשתות הרבה, אפי' הרבה 
מאוד, 8 כוסות, 10 ואולי 12... תלוי את מי שואלים, 
מסתבר שהכי חשוב זה להיות קשוב לגוף שלנו 
ולשתות לפי מה שהוא מרגיש, כי גם שתיית יתר 

היא לא בריאה ואף מסוכנת.
שתיית כמויות גדולות של מים תוך פרק זמן קצר 

עלולה להוביל לכך שהכליות לא יעמדו בקצב הנדרש 
לפינויים מהגוף באמצעות השתן, כתוצאה מכך יורד ריכוז 

יוני הנתרן )חלק מהאלקטרוליטים החיוניים( בדם ובנוזלי הגוף 
ונגרמות תופעות גופניות שונות שחלקן מסכנות חיים.

המצב הזה מכונה היפונתרמיה, היפו-נתרמיה מתרחשת כאשר 
רמת יוני הנתרן בדם נמוכה באופן חריג. יוני הנתרן )אלו שמגיעים 
לגוף מהמלח שאנו צורכים( הנם בעלי תפקיד מפתח בשמירת 

לחץ הדם, תומכים בפעילות מערכת העצבים והשרירים ומאזנים 
את כמות הנוזלים בתאי הגוף. ריכוז יוני הנתרן בדם נמדד ביחידת 
מידה המכונה "מילי-אקוויוולנט לליטר נוזל" והוא תקין ברמות של 

135-145 מילי-אקוויוולנט לליטר.
ירידה של הריכוז מתחת ל- 135 מילי-אקוויוולנט לליטר גורמת 
להיפו-נתרמיה. כאשר זו מתרחשת רמות המים בגוף עולות והתאים 
מתחילים "להתנפח", תופעה שמכונה בצקת. הסיכון המהותי 
ביותר לבריאות קורה כאשר הבצקת היא בתאי המוח, 
כי בצקת מוחית עלולה להוביל לאבדן הכרה ולמוות.
הסימפטומים המתלווים להיפו-נתרמיה קלה יכללו 
סחרחורת, בחילה ונפיחות סביב העיניים. במצבים 
של היפו-נתרמיה מתקדמת הם יכולים לכלול בחילה 
מלווה בהקאות, כאב ראש, אבדן אנרגיה ועייפות, 
אי מנוחה ורגישות יתר לגירויים, חולשת שרירים 
והתכווצויות שרירים. סימפטומים של היפו-נתרמיה 

חמורה כוללים בלבול, פרכוסים ואבדן הכרה.
אין להזניח שום מצב החשוד כהיפו-נתרמיה ויש לפנות לקבלת 

סיוע רפואי באופן מידי.
אז לפני שאתם "דוחפים" הרבה מים לגוף שלכם, כדאי קודם להקשיב 
לגוף ולצרכים שלו, כמובן שחייבים לשתות, אבל גם לא להגזים 

כשמרגישים שהגוף דוחה את המים.

תכלית החכמה לקחת מוסר

ָלַקַחת מּוַסר ַהְׂשֵּכל ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ּוֵמָׁשִרים: )א, ג(

ִלְּמָדנּו ַהְגָּר"א, ֶׁשָּכל ַּתְכִלית ַהָחְכָמה ְוָכל ַהְּמִציאּות ֶׁשל ַהְּתבּוָנה 
ְוַהָחְכָמה ָּבעֹוָלם, ִהיא ִּבְׁשִביל ַמָּטָרה ַאַחת, ָלַקַחת מּוָסר ּוְלהֹוִציא ֶאת 

ַהּמּוָסִרּיּות ֶׁשֵּיׁש ְּבאֹותֹו ָּדָבר. ַרֵּבנּו יֹוָנה  ִהְגִּדיר זֹאת ָּכְך: "מּוָסר הּוא ְּגנּות 
ָהְרָׁשִעים ְוהֹוָדַעת ַהֶּנֶזק ְוַהֶהְפֵסד ַהַּמִּגיַע ֵמֶהם". ְּכלֹוַמר, ָּכל ַהֻּמָּׂשג ֶׁשל 
מּוָסר ַהְינּו ֲהָבַנת ֶהְפֵסד ָהֲעוֹונֹות ּוְגנּוָתם, ָהָאְבָדן ַהִּנְמָצא ָּבֶהם ּוְזִכיַרת 
ָעְנָׁשם. ְּכֶׁשָהָאָדם ֵמִבין ָמה ֵהם ַהֶהְפֵסִדים ַהַּמִּגיִעים לֹו ִּבְגַלל ָהֲעֵברֹות 
ֶׁשעֹוֶׂשה, ַמה הּוא ַמְפִסיד ְּכֶׁשהּוא ִמְסַּתֵּכל ִּבְדַבר ֶעְרָוה, אֹו ְּכֶׁשהּוא מֹוִציא 
ְּדַבר ֶׁשֶקר ִמִּפיו, אֹו ְּכֶׁשהּוא ַמְכִניס ְלִפיו ָּדָבר ֶׁשָאסּור ְלָאְכלֹו, זֹוִהי ְּבֶעֶצם 
ָּכל ַּתְכִלית ַהָחְכָמה, ְלהֹוִציא ֶאת ַהּמּוָסר ּוְלָהִבין ַמהּו ַהֶהְפֵסד, ְוָכְך ִמֵּמיָלא 
ַהּתֹוָרה ֶנְהֶּפֶכת ִלְהיֹות ֲחׁשּוָבה ְוֶעְרִּכית ֶאְצלֹו ִּכְלׁשֹון ַרּבֹוֵתינּו )קידושין 

נא:(, ִמיְּלָתא ְדַרְמָיא ֲעֵליּה.
ָדָבר ֶהָחׁשּוב ְלָאָדם ְוֵיׁש לֹו ַנְפָקא ִמַּנּה ִמֶּזה ַלַחִּיים, הּוא נֹוֵתן ֶאת ַהֵּדָעה 
ֶׁשּלֹו ָעָליו. ְּכֻדְגַמת ָאָדם ַהּסֹוֵבל ִמַּלַחץ ָּדם ָּגבֹוַּה, הּוא ֵמִבין ֶׁשִאם הּוא 
ֹלא ִיַּקח ֶאת ַהַּכּדּוִרים ֶׁשּלֹו, ַלַחץ ַהָּדם ֶׁשּלֹו ַיֲעֶלה, ְוָלֵכן הּוא ְמַחֵּפׂש ָהֵדק 
ֵהיֵטב ֶאת ַהַּכּדּוִרים ְוֹלא ָצִריְך ְלַהְזִּכיר לֹו ָלַקַחת אֹוָתם, ִּכי ַּגם ִאם ִיְקֶרה 
ֶׁשהּוא ִיְׁשַּכח אֹוָתם ֲהֵרי ֶׁשהּוא ַיֲחֹזר ְלֵביתֹו ִּבְמִהירּות ִּבְׁשִביָלם. ִנְמָצא 

ֶׁשָּדָבר ֶהָחׁשּוב ְלָאָדם הּוא ְיַחֵּפׂש אֹותֹו ְּבֵנרֹות.
זֹוִהי ַהִּסָּבה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר ָלנּו )דברים י, יב(: "ָמה ה' ֱאֹלֶקיָך 
ֹׁשֵאל ֵמִעָּמְך ִּכי ִאם ְלִיְרָאה", ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ִיְלַמד ֶאת ַהּמּוָסר הּוא ְּכָבר 
ְיַחֵּפׂש ֶאת ה' ְלַבד, הּוא ְיַחֵּפׂש ֶאת ֲעבֹוַדת ה', ֶאת ַהִּמְצוֹות, ֶאת ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא, ִּכי הּוא ֵמִבין ָמה ַהֶהְפֵסד ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ָּדָבר ְוָדָבר ֶׁשהּוא ֹלא ְמַקֵּים, 

ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשהּוא עֹוֵבר ַעל ְרצֹון ה', ְוזֹוִהי ֵראִׁשית ַהָחְכָמה.
ַעל ִּפי ֵּבאּור ַהָּגאֹון ְּבָפסּוק ֶזה, ַּתְכִלית ָחְכָמתֹו ֶׁשל ֶהָחָכם ָּבָאָדם, ִהיא 

ְלַלֵּמד ֶאת ָהָאָדם מּוָסר ְוֹלא ְסַתם מּוָסר ֶאָּלא מּוַסר 
ַהְׂשֵּכל, ּוַמהּו "מּוַסר ַהְׂשֵּכל"? מּוָסר ֶׁשְּיִביאֹו ִליֵדי 
ּתֹוָבָנה ְנכֹוָנה ְוַהְצָלָחה ַּבַחִּיים, ַּכָּכתּוב: "ַוְיִהי ָדִוד 
ְלָכל ְּדָרָכו ַמְׂשִּכיל". ִנְמָצא, ֶׁשִאם הּוא ֹלא ָּבא ִלְכַלל 
ַהְצָלָחה ֲהֵרי ֶׁשֹּלא ָלַמד מּוָסר ְּבצּוָרה ְנכֹוָנה. ִּכי ֶאל 
מּול ַה'ּמּוַסר ַהְׂשֵּכל' ֶיְׁשנֹו 'מּוַסר ַהְכֵׁשל', ַהֵּמִמיט 

ִּכָּׁשלֹון ַעל ָהָאָדם.
ְוזֹו ְלׁשֹון ַהָּגאֹון: 'ֶצֶדק' - ֶזהּו מּוַסר ַהְׂשֵּכל, ֶׁשָּצִריְך 
ָהָאָדם ָלַקַחת ֶׁשִּיְהֶיה ּבֹו ְּכלּוִלים ָּכל ַהִּמּדֹות, ְוַהְינּו 
'ֶצֶדק' - ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ּוְצָדָקה ִעם ָּכל ַהְּבִרּיֹות. ּוְכֶׁשֵּיֵלְך 
ְּבֶדֶרְך זֹו ְלַבד, ֵאין ֶזה מּוַסר ַהְׂשֵּכל, ִּכי ֹלא ַיְצִליַח, ֶׁשִּלְפָעִמים 
ָצִריְך ָהָאָדם ְלִמַּדת ַהַּכַעס, ֶׁשהּוא 'ִמְׁשָּפט' - ַהְינּו ֵּבינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו, ְּכמֹו 
ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל )ברכות ה. (: ְלעֹוָלם ַיְרִּגיז ָאָדם ְוכּו', ְוֹלא ֵליֵלְך ַאַחר ַּתֲאָותֹו. 
ְוַאף ִעם ְׁשָאר ְּבֵני ָאָדם ָצִריְך ְלִמַּדת ַהַּכַעס, ָלֵתת ִּדין ָלְרָׁשִעים ְלִאיׁש 
ִּכְדָרָכיו ְּכִפי ַהִּדין. ְוֵכן 'ֵמָׁשִרים' - ֶׁשִּלְפָעִמים ָצִריְך ְלִמַּדת ַהֹּיֶׁשר, ְוֶזהּו ַעל 
ִּפי ֹרב. ְוָלֵכן מּוַסר ַהְׂשֵּכל ֵאינֹו ַרק ִאם ִיְהֶיה ָּכלּול ִמָּכל ַהְּׁשֹלָׁשה ַהַּנ"ל, 
ְוָאז ַיְצִליַח ְּבָכל ְּדָרָכיו. ְוֵהן ַאְרָּבָעה ְּדָבִרים, ַּכָּכתּוב ְלַקָּמן: ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט 
ּוֵמיָׁשִרים ָּכל ַמְעַּגל טֹוב. ְוָאְמרּו: ַמאי ָּכל ַמְעַּגל טֹוב? ֶזה ַהּתֹוָכָחה ְוהּוא 
ֶנֶגד מּוַסר ַהְׂשֵּכל. ְוֵהם ַּגם ֵּכן אֹוָתם ֶׁשָּכתּוב: ְוָׁשַפט ְּבֶצֶדק ַּדִּלים ְוהֹוִכיַח 

ְּבִמיׁשֹור ְלַעְנֵוי ָאֶרץ. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.
ְּכלֹוַמר, ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶאה ָחְכָמה ְוהּוא לֹוֵקַח מּוָסר, ָעָליו ִלְדאֹג ֶׁשַהּמּוָסר ִיְהֶיה 
"מּוַסר ַהְׂשֵּכל". ְּדַהְינּו, ָאָדם ַהּקֹוֵרא ַמֲאָמר ַעל ֶחֶסד, ֲהֵרי ִלּבֹו ִמְתַרֵּגׁש 
ּוִמְתַלֵהב ְּבֹרב ֹעז ְוַתֲעצּומֹות ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד, ּוְלִעִּתים ְמַקֵּבל הּוא ַעל ַעְצמֹו 
ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ִעם ָּכל ֲאֶׁשר ַיְחֹּפץ, הּוא אֹוֵמר ְלַעְצמֹו ִמּתֹוְך ִהְתַלֲהבּות 
ִּדְקֻדָּׁשה: ַעְכָׁשו ָּכל ִמי ֶׁשְּיַבֵּקׁש ִמֶּמִּני ַהְלָוָאה ֲאִני ֶאֵּתן לֹו... ָּכל ִמי ֶׁשִּיְהֶיה 
ָזקּוק ְלֶעְזָרה ֲאִני ָארּוץ ְלַמֲענֹו... אֹוֵמר ַהְגָּר"א, זֹוִהי ַהַהְגָּדָרה ַהְמֻדֶּיֶקת 
ֶׁשל 'מּוַסר ַהִּכָּׁשלֹון'. 'מּוַסר ַהְׂשֵּכל', ֻמְכָרח ִלְהיֹות ַעל ִּפי ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט, 
ֶׁשָהָאָדם יֹוֵדַע ֶאת ְּתחּום ַהְּפֻעָּלה ֶׁשל ָּכל ָּדָבר, ֵמֵאיזֹו ְנֻקָּדה ֶזה ַמְתִחיל 
ִלְהיֹות ֶצֶדק, ּוֵמֵאיזֹו ְנֻקָּדה ֶזה ֲעלּוָלה ִלְהיֹות ְּפִׁשיָעה, הּוא ַמְבִחין ַּבַהְבָחָנה 
ַהַּדָּקה ָמַתי ֶזה ִנְקָרא ְרצֹון ה' ּוָמַתי ְלֶהֶפְך ָחִליָלה ְוַחס. ִנְמָצא ֶׁש"ּמּוַסר 

ַהְׂשֵּכל" ֵּבאּורֹו מּוָסר ֶׁשּנֹוֵתן לֹו ַהְׂשָּכָלה ַּבַחִּיים.
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השנה היא תרצ"ט, עוד לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה. בארץ 
ישראל משתרר מצב כלכלי קשה, מחסור חריף במצרכי יסוד, בבתים 
רבים אין לחם לאכול כשפוטו, והזעקה המרה מגיעה עד לב השמים.

אחד הכוללים בירושלים, 'כולל וואהלין- פולין' משגר קריאה לעזרה 
לראשיו שבפולין, בראשם עומד הגאון הנוגע רבי זלמן סורוצקין זצ"ל 
רבה של לוצק, "עשו נא ככל האפשר להצלת בני הכולל מרעב". ראשי 
הכולל בפולין אינם עומדים בחיבוק ידיים, מתגייסים בכל כוחם, עד 
שמצטבר בידם סכום נאה של שמונת אלפי רובלים, אך כיון שבאים 
הם לשגר אותם לארץ ישראל נתקלים הם במחסום טכני, הממשלה 
הפולנית אוסרת בתוקף לשגר סכומי כסף גדולים שכאלו לארץ ישראל.

המוח היהודי תר מיד אחר פתרון, והפתרון הוא: במקום לשלוח כסף 
מזומן, ישלחו 'שווה כסף'. ירכשו סחורה וישלחו אותה לארץ ישראל. 
העסקנים בפולין מתחילים לתור אחר 'סחורה' הגונה שתימכר בקלות 
בארץ ישראל ותחזור חיש למצב צבירתה הקודם, כסף מזומן, ואז 
מגיעה לפתחם הצעה שאי אפשר לסרב לה, סוחר שברשותו עשרים 
ושלושה טונות של גריסי כוסמת, 'רעטשענע קאשע' בלשונם של בני 
הגולה, מוכן למכור את כל סחורתו תמורת שמונת אלפי רובל בלבד.

העסקה נחתמת ובתחושת סיפוק רבה מודיעים ראשי הכולל ברוסיה 
על משלוח הכוסמת הענק העושה את דרכו בימים אלו מרוסיה לארץ 
ישראל. מכתבים מפורטים שנותרו מאז מספרים על ההתלהבות 
והשמחה בה מספרים ראשי הכולל על הגריסי כוסמת - שבעת הקרונות 
שנשלחו ארצה. אלא שעם כל הרצון הטוב, הם לא תיארו לעצמם כי 
בקרב יושבי הארצות הקרות, פולין ואוקרינה, נחשבת הכוסמת למזון 
על, משביע ובריא כדייסה מתקתקה. אך מתברר שמה שנחשב למעודכן 
במטבחי רוסיה ואוקרינה, כאן בארץ ישראל רחוק מלהיות כזה. ילדי 
ארץ ישראל, עיוו את פניהם ודחו את המאכל, וכך גם המבוגרים. 
מי שסבר שקל יהיה להחליף את הסחורה הזו בכסף, התבדה קשות.

נחים להם ה'קונטיינרים' מלאי הכוסמת תחת השמש הלוהטת, באיזה 
'האנגר' סחורות בנמל, מייחלים לסוחר שיסכים לשים את כספו, 
ואין. שמונת אלפי הרובלים שנאספו בעמל ויזע, חלקם ניטלו בתור 

הלוואות, עומדים לרדת לטמיון.
מי שעמד אז בראשו של כולל וואהלין- פולין בארץ ישראל היה הרבי 
הקדוש ר' שלומקה מזוועהיל זי"ע, וגורלו של המשלוח הטריד מאוד 
את רוח קודשו. "יש למכור במהירות האפשרית את הכוסמת, לרכוש 
תמורתה אורז קמח וסוכר הערבים לחיכם של בני הארץ ולחלקם 

למשפחות העניים" חיווה הצדיק את דעתו באוזני מקורביו.
בנו של הרבי, האדמו"ר הקדוש ר' גדליה משה מזוועהיל זי"ע ונכדו, 
לימים הרבי ר' מרדכי זי"ע, נכנסים אפוא מיד בעבי הקורה, יוצאים 
למסע השתדלות וחיפושים אחר קונה. מברקים משוגרים ומורצים 
לרחבי הארץ, אל כל סיטונאי מזון וסוחר קטן כגדול, מתל אביב ועד 
באר שבע, אך התשובה המתקבלת מכולם מחרידה באחידותה: לא, 
תודה. בסוף, אחרי מאמצים וחיפושים שלא יתוארו, מצליח הרבי 
ר' גדליה משה שירד במיוחד לתל אביב למטרה זו, לאתר 'סוחר' 
כלשהו שניאות סוף סוף להעביר לרשותו את שבעת קרונות הכוסמת, 

כסף ראוי. החוזה נחתם, בני ביתו של הרבי תמורת סכום 
מזוועהיל בירושלים נושמים לרווחה.

אך לא עובר יום והודעה מתקבלת 
מבוטלת".  "העסקה  מהסוחר: 
"מה קרה"?... "הכוסמת החלה 
להתליע" מספר הסוחר ושולף 
כוסמת  גריסי  קומץ  מכיסו 
"מלא  נראה  מקרוב  שבמבט 
חיים"... הרבי ר' גדליה משה 
המכירה  את  לאלתר  מבטל 
ובירושלים מקבל באותו יום בנו, 
הרבי ר' מרדכי מברק בהול מתל 
אביב , "העסקה מבוטלת, יש לחפש קונה 

אחר". מסע החיפושים אחר 'קונה' מתחדש לאלתר, אף שהסיכויים- 
שמלכתחילה לא היו רבים- למציאת אחד כזה, הפכו כעת אפסיים.

אך משאפסו הסיכויים למכור בדרך הטבע, נאלץ הרבי ר' שלומקה 
זי"ע לנקוט ב'אמצעים מיוחדים' שאינם לפי השגתו של אדם מן 
השורה. איש היה בירושלים ור' ישראל משה ווילף שמו, סוחר ירא 
שמים, בעל חנות למצרכי מזון. באחד מאותם ימים נקרא ר' ישראל 
משה אל הקודש פנימה, לביתו של הרבי מזוועהיל בשכונת בית 
ישראל. "ר' ישראל משה אני מבקש ממך לרכוש את מלאי הכוסמת" 

פונה אליו הרבי ישירות.
הדיבור נעתק מפיו של ר' ישראל משה, גרונו אינו מצליח להפיק 
אף מילה. הייתכן? הרבי מבקש ממנו להשקיע את כל כספו בעסקה 
גרועה, ועוד בימים טרופים כאלו שאיש אינו יודע מה יהיה מחר?... 
"בסדר רבי, אני אקנה את הכול" משיב ר' ישראל משה במסירות נפש, 
כעבור רגע של התעשתות, "אמנם אין בידי את כל הסכום במזומן 

ולכן אשלם חצי הכסף, וחצי בסחורה אחרת תמורתו"..
פניו של הרבי ר' שלומק'ה נוהרים משמחה. בזה אחר זה נקראים בני 
כולל 'וואהלין פולין' לביתו של הרבי ומקבלים תלושים חתומים של 
שמו של ר' ישראל משה ווילף, תמורתם הם מקבלים ממנו סחורה 
ומצרכים למיניהם חינם אין כסף. מחסני המזון של ר' ישראל משה 
מתרוקנים במהירות הבזק, ה'לקוחות' מודים לו מעומק לבם, ר' 
ישראל משה משיב בחיוך, אך לנגד עיניו הולכת וקורסת פירמידת 
המזון העסקית שלו. הוא נותר כעת עם עשרים ושלוש טונות כוסמת 
מתולעת שאינה שווה מאומה, לכל היותר יוכל למכור אותה בפרוטות 
כמאכל לתרנגולות. אבל לר' ישראל משה ברור שמלשמוע לדברי 
חכמים לא מפסידים, מתאזר הוא אפוא בסבלנות ומצפה לישועת ה'.
חולפים כמה חודשים, הכוסמת ממשיכה להתליע במחסניו של ר' 
ישראל משה, ולפתע מזדעזע העולם כולו, מלחמת העולם השנייה 
פורצת בשלהי תרצ"ט, פולין נשטפת בגייסות הנאצים ימ"ש ונכבשת 
תחתם על נקלה. באחד הימים מתעוררים יהודי ירושלים לידיעה 
מוזרה, הגנרל אנדרס, אחד ממפקדי צבא פולין לשעבר, הגיע ארצה 
בלוויית גדוד חיילים פולני. המפקד שרצה להשביע את רצון חייליו 
שצעדו עמו במסירות פטריוטית, רצה להכין להם מיד בהגיעו ארצה, 

את 'מנת הבית' האהובה עליהם, כוסמת, – 'רעטשענע קאשע'...
דא עקא שהחיפוש הראשוני בחניות המזון בארץ ישראל העלה חסר 
בידו. "כוסמת? לא אצלינו", השיבו לו הסוחרים. ואז נודע לו איכשהו 
כי אצל סוחר פלוני בירושלים בשם 'ווילף' מצויה כמות גדולה של 
כוסמת. ביום בהיר מקבל ר' ישראל משה מברק בהול: "אנו מבקשים 
לקבל ממך אספקה קבועה של כוסמת עבור הגדוד הפולני". ר' ישראל 
משה אוחז את המכתב בידו ולבו מנתר, מחד כיסא זו הזדמנות פז 
עבורו, מאידך מי יודע אם לא יפריע להם לשקצים האלו שכמה 

תולעים מטיילות להם בין הגריסים?...
עוד מתחבט בדעתו נכנס לחנותו ידיד, בעל מפעל קטן לקליית קפה, 
כשהוא שומע על מה מדובר, הריהו מציע לו לקלות את ה'דוגמית' של 
הכוסמת בטרם ישלח אותה, מה שישפר את טעמה ואיכותה. הדוגמית 
נשלחה אל הגנרל וטעמה של הכוסמת היה בפיו כצפיחית בדבש. 
"אני רוצה לקנות את כל מלאי הכוסמת שיש לך" ומאחר שהתשלום 
בלאו הכי לא באה מכיסו הפרטי, אלא מכיסה של הממשלה הפולנית 
הגודלה, לא התמקח עמו הגנרל יותר מידי, הסכים לשלם ככל אשר 

יושת עליו בעד המאכל החביב עליו ועל פקודיו.
שבעת הקרונות חולצו מהמחסנים והחליפו ידיים, ר' ישראל משה 
מילא את כיסיו ברווח עצום בזכות אמונת החכמים האיתנה שלו, ולא 
זו בלבד אלא ש'כולל' נוסף בירושלים, שאף הוא 'נתקע' עם סחורה 
זו בנסיבות דומות, אף הוא הצליח למכור את המלאי שבידו באותה 
הזדמנות פלאית. ולימים, לאחר הסתלקותו של הרבי ר' שלומקה 
זי"ע, בכ"ו אייר תש"ו, היה ר' ישראל משה ווילף ז"ל מופיע בסעודת 
ההילולא קדישא, ומספר בקהל רב את מעשה הפלא הזה שאירע לו 

עם רבנו, זכותו תגן עלינו.

בזכות אמונת חכמים
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פתרון לחידה משבוע שעבר:

רבי אלחנן בונים וסרמן הי"ד

מסופר בזמנו ששב אחד מיהודי העיר ברנוביץ מנסיעתו לאמריקה, 
עם שובו פתח חנות לממכר שוקולד בסיטונאות, בשאיפתו להגדיל את 
הכנסותיו חיפש ומצא עצה, הוא יעמיד בחנותו נוכרים, אשר ישכור 

למטרה זו, וכך יוכל לפתוח את החנות גם ב...שבת!
מששמע על כך רבי אלחנן, אשר לחם בכל חלבו ודמו למען שמירת 
השבת בעיר, נזדעזע כולו ומיד ביקש מעסקני הציבור לכנס אסיפה 
לשבת אחר הצהריים. באסיפה נעמד רבי אלחנן ואמר, "לא נעשה 
מאום, רק נעבור כולנו אחד לאחד, יכניס כל אחד ראשו מבעד לדלת 
החנות ויאמר "שבת שלום" לבעל החנות, את השאר בוודאי ישלימו 
מן השמיים, ואנחנו את שלנו עשינו...". תהלוכה אדירה נראתה נעה 
ברחובות ברנוביץ, במשך שעות אחדות זכה בעל החנות לברכות "שבת 
שלום" מאליפות, ומשסיים אחרון המברכים לאחל את ברכתו, התפזרו 

הציבור והלכו איש לביתו לנוח את מנוחת השבת.
לאחר צאת שבת עשתה לה השמועה כנפיים בעיר, רבי אלחנן נעצר 
על ידי השלטונות, השלטונות אשר שמעו על ההתקהלות העצומה 
בניצוחו של רבי אלחנן, חששו כי מתארגנת הפגנה, נוספה לכך שנאתם 
הטבעית לכל בעלי החזות היהודית ולכן מיהרו לעצור את רבי אלחנן. 
לאחר השתדלות רבה מצד עסקני העיר נעתרו השוטרים ושחררו את 

ראש הישיבה.
כעבור מספר ימים, בעל חנות השוקולד בא בדמעות שליש לפני "המשגיח" 

של הישיבה, והתחנן כי יתפללו לרפואת בנו החולה אנושות, "אנא" 
הוסיף בקול נהי, "בקש מרבי אלחנן שיסלח לי, יותר לא אפתח את 
החנות בשבת!". ואכן, לאחר שהתפללו בני הישיבה לרפואת הילד, רבי 

אלחנן קיבל את תשובתו השלימה של האיש, והמחלה נעלמה.
רבי אלחנן היה יורשו הרוחני של רבו - החפץ חיים, הוא היווה סמכות 
עליונה לציבור יראי ד', אמרו עליו, על רבי אלחנן, כי ה"מופת" הגדול 
ביותר שלו היה שהקב"ה גזר - והוא קיים, ובמלא העוצמה. אך, כפי 
המתברר, היה הוא גם בגדר - צדיק גוזר והקב"ה מקיים. והסיפור 

הבא יעיד על כך:
ברחובות ברנוביץ שוטטו מספר בני בליעל, אשר סטו מדרך התורה. 
משהיו הללו רואים את בני הישיבה, עוטי הרצינות ואפופי הקדושה, 
עלתה חמתם להשחית, ולא פעם התגרו בהם במריבה. הבחורים, מצידם, 
השתדלו שלא להיתקל בהם, אך הללו לא הרפו, עד אשר אירע פעם 
ואחד הבחורים החסונים בישיבה פצע אחד מהם במהלך ניסיונו להתגונן.
כעבור שעה קלה נראה "מנהיג החבורה" בפתח אולם הישיבה, עיניו 
יורקות האש תרות אחר "הבחור האלים", כשהוא מוכן לבולעו חיים. 
מספר בחורים מבני הישיבה, אשר הבחינו בו, ניסו להשיח עימו, אך 
הדבר היה בלתי אפשרי, הבחור איים להשתמש בכוח זרועו הגברתנית.
ראש הישיבה, אשר הבחין במהומה, ניגש אל הפתח, ומששמע את 
דרישתו של הבריון, פנה אליו "קח את רגליך וצא מפה". אך הלה נותר 
על עומדו, אינו מניד עפעף, רבי אלחנן חזר על בקשתו, וללא הועיל. 
עזותו של הבחור לא ידעה גבולות... גבורתו הפיזית של ראש הישיבה, 
ידועה הייתה, על אף שנמנע מלהשתמש בה והיה משקיע את כל כוחו 
ביגיעת התורה, אך עתה, משראה שכלו כל הקיצין, הניף את ידו והדף 
קלות את הבריון העומד בפתח, הלה נבהל וקרא בחוצפתו, לתדהמת 

כל הנוכחים "הי, אתה, בלי ידיים!"
בקול רך ענה ראש הישיבה כנגדו "אתה בלי ידיים" - המילים יצאו מפיו 
הטהור של רבי אלחנן. למחרת, עשתה לה השמועה כנפיים, הבריון, 
אשר עסק לפרנסתו בבית חרושת מסויים, אירעה לו "תאונת עבודה", 
ידיו נגדעו תחת סכין המכונה והוא נותר ... בלי ידיים... דבריו של רבי 
אלחנן, אף שלא היה בכוונתו חלילה וחס לקלל, עשו רושם, והקב"ה 

מלמעלה לחם את מלחמתו.

א        כינוי למכות מצרים.

 ב        אבני ארץ ישראל.

 ג         מעצי הארץ.

 ד        נבלע באדמה.

 ה        לשם עלה משה עם הלוחות.

 ו         "ונתנם ה' אלוקיך לפניך ___  מהומה גדולה עד השמדם"

 ז          משבעת המינים.

 ח        ה' נותן כח לעשותו.

 ט        כינוי לתפילין.

 י         מאלה שה' עושה את משפטם.

 כ         דימוי לריבוי של עם ישראל.

 ל         אותם פיסל משה.

 מ        העינוי שקיבלו אבותינו במדבר.

 נ         נחצבת מהרי ארץ ישראל.

 ס        "השמרו לכם פן יפתה לבבכם ו..."

 ע        אותו טחן משה.

 פ        שם נהר המוזכר בפרשה.

 צ        שליחת ה' למיגור האויבים הנשארים והנסתרים.

 ק        שם מקום בו הקציפו בני ישראל את ה'.

 ר         ממתי ה' נותן את עינו בארץ ישראל?

 ש       לא בלתה במדבר.

 ת        אין להכניסה לבתינו.

א. יוני צריך לבשל ביצה, לרשותו שני שעוני חול, אחד של 2 דקות והשני של 5 דקות. כיצד בעזרת 

השעונים יוכל לבשל את הביצה למשך 3 דקות בדיוק?

תשובה: יפעיל את שני השעונים יחד, ולאחר 2 דקות ישאר לו בדיוק 2 דקות עד שהשעון השני יסיים.

ב. לפניכם המספרים הבאים 1,2,6,7 הציבו פעולות חשבון שבעזרתם התוצאה תהא 21.

תשובה: את התוצאה של  6*7 נחלק ל-2, ונכפיל ב-1

לפניך 6 שרשראות, כל אחת בת 4 טבעות.
עליך לחבר את כל השרשראות לשרשרת אחת ארוכה,

מותר לפתוח ולסגור רק 4 טבעות לשם כך
חידה
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פרשת עקב פרק ז'  פסוק י"ב
ְוָהָיה׀ ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה ּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם ְוָׁשַמר ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ְלָךֶאת־ַהְּבִרית ְוֶאת־ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך:

מדוע משתמש משה רבינו דוקא במילה “עקב” ולא במילה “בגלל” ?
כי ‘עקב’ הוא גם העקב – החלק שאיתו דורכים על האדמה, הנמוכה והשפילה שעליה דורכים עם הנעלים והעקבים – והיא בכל זאת מוציאה צמחים ופרחים. 
וזה סמל לדבר שמזלזלים בו ורומסים אותו. “עקב” בא להדגיש שצריך לשמור בעוז רוח כגיבור, על המצוות הקלות שמזלזלים בהם, כמו שדורכים על 
המדרכה בלי משים לב, כך הוא מעביר על המצווה בלי כוונה ולב,כי מצוות גדולות וקשות נראות יותר חשובות – כי הם יותר קשות. אבל על המצוות הקטנות 
– דורכים עם העקבים, ועל “הדרך עושים“, ולא יודעים כמה מפסידים.., כגון להכיר טובה ולומר תודה, לחבר או לכל אדם אחר שעוזר, או לברכך בכוונה כגון 

על עוגה טעימה של גבינה וקצפת מתוקה – רגע עוצרים וחושבים למי מברכים, אומרים תודה על הרגעים הטובים והמתוקים שבחיים..,
כולם יודעים שלשמור שבת או לא לאכול חמץ בפסח – אלו מצוות חמורות ! לכן כפליים נזהרים כפי שמזהירים ההורים !

אבל מצוות קטנות שהם כל רגע מזדמנות.., יכולים להרוויח אוצרות ושכר בלתי יתואר. אז מהיום כל ברכה תהיה חביבה, לברך בכוונה זה פשוט לשים לב 
למשמעות ולמילים של הברכה, השקר לא יהיה דבר קטן שעובר, לומר תודה, ולכבד את ההורים והמורים יהיו מצוות מלאות שמחה שאנחנו מכל אוצר שומרים.

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: התלמיד היקר והחשוב נהוראי גבאי ני"ו מכיתה ו'

המעוניין לתרום תיק לספר הפטרות חדש בכתב אשורי, 
שבע"ה נזכה להכניסו לביה"כ בקרוב

נא ליצור קשר עם נתנאל אלפסי 050-6785912
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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

05:25 )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'  
18:55 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

18:50 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
05:05 )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'  
18:50 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:20 )כ -30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה                  
19:49 )עם צאת השבת( 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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להזמנת מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א לשיעורים וכנסים - אליהו: 1-599-502051 שלוחה 5!

בשבוע הבא יום ג', כ"ו אב )27/08( מורנו הרב ב:
קרית אתא – 18:00, ביה"כ המקאווא, רחוב המגינים 5

כרמיאל – 19:30, ביה"כ אהבת יצחק, משעול דולב 13


