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בס"ד, פרשת נח

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

"ֲעֵׂשה ְלָך ֵּתַבת ֲעֵצי גֶֹפר, ִקִּנים ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַהֵּתָבה" – כך אומר קב"ה 
לנח, כשרצה הקב"ה להביא מבול לעולם ולמחות כל בשר, ורצונו 
להציל את נח ומשפחתו ומבקשו להכין תיבה שבה ימלטו מהאסון 

הנורה שיקרה, את נח ואת  בעלי החיים שלא חטאו.
שאלו חז"ל, מפני מה הטריחו בבנין תיבה זו, והלא הרבה רווח והצלה 
לפניו, מדוע הקב"ה עייף את נח 120 שנה לבנות תיבה, 120 שנה יום 
יום לסחוב ארזים ועצים, לזפת את הספינה, מדוע? הלא יכול היה 
לבקשו לסור לפינה מסוימת בעולם בשעת המבול ושם ה' לא היה 

מביא מבול, אם כן למה 120 שנה לעייף את הצדיק?
ענו רבותינו, כדי שיעברו אנשים וישאלו מדוע,  'מדוע אתה בונה 
תיבה?' והוא יענה להם  'אני בונה תיבה כי ה' רוצה להביא מבול 
ולהמית את כל היקום, ואולי כך יחדור פחד לליבם ויחזרו בתשובה! 
ואילו הם האנשים ענו, 'לכשיבוא המבול אנו כבר נדע להסתדר, אנחנו 

נשבור את התיבה. אנו נינצל ולא נח'.
לפני שהקב"ה מביא אסונות גדולים הוא דואג שכולם ידעו מזה, 
שכולם ידברו על זה, שלא יהא מצב שמישהו נענש בטרם התרו בו,  
'שאין עונשין אלא אם כן מזהירים'. בכל בניין שבונים היום - בונים 
חדר ממ"ד. וכששואלים את הקבלן,  'למה הוא חייב להיות אטום, 
מדוע אסור לקדוח בו חור של מזגן?' עונה הקבלן 'משום שמא תפרוץ 
מלחמה, וחומרים מסוכנים ורעילים יהיו כלי הנשק של אותה המלחמה'. 
ומדוע הקב"ה דואג שכולם ידעו מזה? אולי יהרהרו בתשובה, אולי 

יחזרו בהם ממעשיהם הרעים.
מדינות בעולם שחברות במועצת האו"ם, ולא ארגוני טרור, הם המכריזות 

השכם וערב שהם מייחלות להשמדת מדינת ישראל, ואומרים זאת 
מעל כל במה. והיה אומר ר' יחזקאל לוינשטיין, המשגיח של ישיבת 
פוניבז' בשנת 33 קודם השואה, כשהיטלר או נירנברג הגנרל הנאצי 
היו מדברים ברדיו על כך שהם ישמידו את היהודים, היה אומר ר' 
יחזקאל כי יש מצווה לשמוע ולהאזין לנאומים, כי שכינה מדברת 
מתוך גרונם, כי לפעמים הקב"ה בוחר כלים מטונפים להעביר את 
המסרים שלו. כמו שבחר בבלעם ככלי מטונף להעביר את נבואותיו.
"ַמה ֶּׁשָהָיה הּוא ֶׁשִּיְהֶיה. ְוֵאין ָּכל ָחָדׁש, ַּתַחת ַהָּׁשֶמש" – התראות של 
מלכות שמיים במלוא עצמתם, אפילו פיקוד העורף כבר מדבר על 
מאות אלפים של הרוגים בעימות הבא של מדינת ישראל עם מדינות 
האיזור ועם ישראל לא חוזר בתשובה! עדיין נשים הולכות בבגדים 
שלא כפי רצון ה' ולא לפי ההלכה. עדיין אנשים מחזיקים טלפונים 
סלולריים ומכשירי תקשורת עם פרמטרים של זימה ותועבה. ולא 
אפחד לומר שכל אדם שיש לו מכשיר אייפון וכיוצא בזה אין מצב 
ואפשרות שלא נכנס לאתרי הזימה שבאינטרנט, ודאי בצורה מוחלטת 
שראה את אתרי הזימה משום שחז"ל קבעו  'אין אפוטרופוס לעריות'. 
אין שום אדם נאמן על עריות שמונחות בכיסו וכנראה שאם ח"ו לא 
נחזור בתשובה, איומיו של הקב"ה להשמדת מדינת ישראל ימומשו 
ם, ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו",  בזמן הקרוב. "ְוָהָיה ַהִּנְׁשָאר ְּבִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר ִּבירּוָׁשלִַ
רק מי שישמור על קדושה יזכה לשרוד את אותו מבול שרוצה ה' 

להביא על מדינת ישראל וזהו הלקח הגדול בפרשת נח.

שבת שלום, אייל עמרמי
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דוגמא אישית
חינוך ילדים
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 עם מורנו הרב שליט״א והחזן ר' אלחנן משמרתי הי״ו 
באולם בית הכנסת מיד לאחר השיעור המרכזי

סעודה שלישית ברוב עם ארוחה עשירה ומפוארת

להקדשת הסעודה והברכות ניתן לפנות לנתנאל 050-6785912

באי בית הכנסת היקרים מוזמנים
לפתיחת עונת הבקשות
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על הדוגמא האישית של מרן זצ"ל

לרגל יום השנה השישי לפטירתו של מרן מאור ישראל, רבי עובדיה 
יוסף זצוק"ל, נביא סיפור מפי ביתו הבכורה של מרן, שסיפרה מעשה 
מדהים על אביה, שהיא בתור ילדה קטנה הייתה עדה לו. זה היה בזמן 
שמרן הגיע למצרים כדי לשמש כרב הקהילה היהודית במקום. באותו 
זמן, המצב הביטחוני היה מתוח מאוד בין ישראל לבין מצרים. כל 
יהודי, ובמיוחד מי שהגיע מארץ ישראל, היה חשוד בריגול לטובת 
המדינה והיו עוקבים אחריו בשבע עיניים. יום אחד, בדרכו הביתה, 
עקבו אחריו שני בלשים והתלוו אליו עד שנכנס לביתו. הם היו חמושים 
בנשק חם, והם שלפו את האקדחים שלהם ואיימו על מרן בנוכחות 
אשתו ושני ילדיו. הגברת עדינה בר שלום הייתה הבכורה, ומתחתיה 
היה הרב יעקב יוסף זצ"ל. אשת מרן ציוותה על ילדיה לא לעזוב את 
אבא, ולהיצמד אליו. הם הבינו מיד שמדובר בדבר חמור מאוד, אם 

אמא פוקדת עליהם לא לעזוב אותו.
השוטרים המצריים הסכימו שהילדים יישארו, בתנאי שלא יפריעו ולא 
יבכו. הם פנו אל מרן בסדרת שאלות נוקבות. אחת מהשאלות הייתה – 
"היכן הנשק שלך? הרי הגעת מארץ ישראל, אתה 
לא חושש לחייך?". התשובה שנתן להם מרן 
נחקקה עמוק בנפשה של בתו הבכורה. 
כשהחיים  כזה,  ומסוכן  כואב  ברגע 
נמצאים על הכף והפחד משתלט על 
האדם, קשה מאוד לשמור על קור רוח. 
אך מרן אמר להם שהוא איש דת. הוא 
הניף את ידיו, הצביע על כל הספרים 
שיש לו בבית ואמר להם שזה הנשק שלו. 

הם הניחו לו לנפשו.

בתור ילדה קטנה, ברגע של אמת, היא הבינה את מה שלוקח שנים 
להסביר ולחנך - שהנשק האמיתי של האדם זו התורה. אי אפשר שלא 
לענות את מה שיושב על הלב, יותר נכון בעמקי הלב, ברגעים מיוחדים 
כאלו. האמת של האדם יוצאת החוצה ומתגלה לעין כל. אם מרן לא 
היה מאמין בזה באמונה שלמה ולא היה חי את חייו בצורה כזו, הוא 
לעולם לא היה עונה כמו שהוא ענה. הוא יכול היה להתחמק, לשקר 
חלילה, לנסות ולהתחנף - אך הוא בחר לומר את האמת שלו, כדרכו. 
הנשק שלי - אלו הספרים. אני לא איש מלחמה, אני לא מבין במלחמות 
ולא מתעניין בהם. יש לי בחיים מטרה אחת, והיא ללמוד וללמד. לשם 

כך נבראתי, לשם כך נולדתי וכך אני חי.
אם ננסה לחנך ילד ולומר שהתורה היא הדבר היקר והחשוב ביותר 
בחיים, והיא שומרת על האדם ומגנה עליו מכל צרה, איך היינו בוחרים 
לעשות את זה? רובנו הגדול היה בוחר בדרך שהיא אולי הכי פחות 
יעילה, והיה פותח בסדרת ציטטות ובמסע שכנוע כדי לאשש ולאמת 
את עמדתו. עד כמה זה משפיע? עד כמה זה חודר? אי אפשר לזלזל 
בזה, ואין ספק שמשהו זה עושה. אמנם יש לכך תנאי חשוב מאוד, 
שברגע שהתנאי הזה קיים אפשר לחסוך הרבה מאוד נאומים - אם 
ישנה דוגמה אישית, וחיים באמת בצורה כזו, זה חודר לנפשו של הילד 

יותר מכל דבר אחר.
אתם יכולים לתאר לעצמכם מה עובר לילדה קטנה בראש כשהיא עדה 
לסיטואציה כזאת? אנשים מאיימים על אביה, והוא אינו חת מפניהם. 
מהיכן הוא שואב את הכוח שלו, היא שואלת את עצמה. והתשובה 
היא, "הנשק שלי זה הספרים". האם היא צריכה סדרת חינוך? האם 
היא תזדקק לנאומים ארוכים על חשיבות התורה והמצוות, האמונה 

וההשגחה הפרטית, הביטחון בקב"ה ושאר המצוות?
כדי להחזיק כמה שיותר עלים או ענפים של עץ, עלינו לתפוס את 
הגזע. ישנם הרבה פרטים בחינוך, ולפעמים כלל אחד יכול להכיל את 
כולם, או לפחות את רובם. הדוגמה האישית היא כלל כזה. נפשו של 
הילד מתרשמת יותר ממה שהיא רואה, מאשר ממה שמספרים לה. 
אם תהיה סתירה בין מה שהיא יודעת ושומעת לבין מה שהיא רואה, 
העיניים ינצחו. החוויות האישיות הללו מעצבות את האדם. עמדות, 
אמונות והתנהגויות נרכשות ברגעי מפתח כאלה.             )הידברות(

לומר לאן הולכים ומתי חוזרים... ובאמת לחזור בזמן!

בכל פעם כאשר היה הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל יוצא מביתו, 
היה מודיע לרבנית לאן מועדות פניו. "הרבנית", היה אומר לה, "אני 
הולך, ואחזור בעוד מחצית השעה..." תמיד היה אומר לה לאן הוא יוצא 
ולכמה זמן יתעכב. לא פעם ולא פעמים שמעו אותו תלמידיו אומר 

לרבנית: "אני הולך להתפלל מעריב, ומיד אחרי מעריב אני חוזר..."
פעם שאלו תלמידיו: "ילמדנו רבנו, האם גם כאשר יוצאים לתפילת 
מעריב בישיבה צריכים לומר לאן הולכים?!". חייך ראש הישיבה ואמר: 
"כאשר יוצאים החוצה צריכים להגיד לא רק לאן הולכים, אלא מתי 

חוזרים... ובאמת לחזור בזמן שאומרים...".
היה זה באחת הפעמים שבהן שהה בבני ברק. לקראת ערב התכונן לשוב 
לבאר יעקב. אחד מבוגרי הישיבה, שהיה בעל רכב, קפץ על ההזדמנות, 
והציע לו להחזירו לבאר יעקב. לא בכל יום נופלת בחלקו הזדמנות 
שכזו, להסיע ברכבו את גדול הדור ולהחזירו לביתו. רבי משה שמואל 
כבר נכנס אל הרכב, והנהג החל להתניע את המכונית, כאשר לפתע, 
ללא כל הודעה, ביקש רבי משה שמואל לעצור את הרכב. "האם אמרת 
לרעייתך שתאחר לשוב הביתה?", שאל את תלמידו שישב ליד ההגה, 

"כלום ביקשת את רשותה?".
התלמיד השיב בשלילה. שהרי אמנם לא הודיע בביתו שיאחר, אבל 
רעייתו בוודאי תשמח כאשר תשמע את סיבת האיחור... אולם הרב 

עומד בסירובו בכל תוקף. "עליך להודיע לרעייתך על כל עיכוב, תהא 
הסיבה אשר תהא", אמר בכל הרצינות, ולא הסכים להמשיך בנסיעה 
עד שיסודר העניין. ואכן, כאשר הגיעו סמוך לטלפון ציבורי )סיפור זה 
התרחש בשנים שבהן הטלפונים הניידים עדיין לא היו נחלת הכלל(, 

ביקש מהאברך לגשת ולהתקשר לביתו להודיע על העיכוב.
רק כאשר חזר האברך הנהג, וכולו מחייך ומרוצה – הסכים להמשיך 
לנסוע איתו לבאר יעקב. "מדוע אתה מחייך כל כך?", שאל אותו בחור 
שנלווה לרבנו, והאברך השיב: "אשתי כלל לא הבינה את פשר שאלתי... 
אמרתי לה שראש הישיבה, רבי משה שמואל שפירא, אמר לי לשאול 

אותה אם היא מרשה לי לאחר בכמה דקות, והיא הסכימה...".
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זהירות חורף!

כל מי שיושב בחלל חדר כלשהו מהרגע בו החורף ממש 
בפיתחנו,  לבטח שמע את הקול המוכר של אדם מנוזל 
המקנח את אפו ומכחכח בגרונו נמרצות, וחשב לעצמו 
"רק שלא אדבק!". מה בדיוק עובר על מערכת החיסון 

שלנו, ואיך שומרים על בריאות בחורף?
כמעט ואין איבר בגוף שלנו שלא מושפע על ידי החורף, 

מן העיניים, דרך הלב ועד לכפות הרגליים. הסימנים 
המוכרים הם השפתיים הסדוקות באופן תמידי, כפות הידיים 

היבשות העיניים שצורבות ודומעות ברגע שאנחנו יוצאים 
אל הקור, עור הפנים שאחרי מקלחת מרגיש כל כך יבש שהוא עומד 

להיסדק, וזה עוד בלי שדיברנו על יובש בגרון, שיעול, נזלת, כחכוחים, 
חולשה, חום גבוה ושאר תופעות לא סימפטיות בעליל.

קשה להאשים ממש את החורף בכל התופעות הללו, אלא יותר את 

הנסיבות להן החורף גורם. לדוגמא, אמנם שפתיים סדוקות מתרחשות 
בשל חשיפה לקור, אבל העור היבש בכפות הידיים בכלל נגרם משילוב 
של מזג אוויר קר ביחד עם חשיפה מרובה למים )רחצת כלים או שטיפת 
ידיים(, והעור היבש בפנים הוא תוצר ישיר של שתיית פחות נוזלים 
בחורף מאשר בקיץ, והצורך של העור בלחות המגיעה מבפנים. המחלות 
והשפעות מתרחשות בגלל שקר לנו אז אנחנו יושבים בחדרים סגורים 
ובלתי מאווררים, והשיעולים והיובש בגרון נגרמים מחימום 

יתר, מזגנים ותנורים המייבשים אותנו.
לבעיות הקטנות בחורף ניתן למצוא פתרונות. העיניים 
יבשות? קומפרסים חמימים ונעימים של צמר גפן טבול 
בתמצית תה יצילו אתכם במהירות. כפות ידיים יבשות? 
וזלין או קרם ידיים מיד לאחר רחצת הידיים ישמור 
על הלחות והמים בפנים. עור הפנים יבש? שתו יותר 
מים והקפידו על קרם לחות איכותי ועשיר )עם מקדם 

הגנה! גם בחורף!(.
על מנת להימנע ממחלות, השתדלו לא להימצא בחללים 
סגורים לזמן ארוך מדי ופתחו חלון תמיד על מנת להבטיח 
תחלופה של אוויר. בכל הנוגע לשאר תחלואים, כגון כאבי פרקים או 
בעיות לבביות, הפתרון הוא לשמור על החום. לא לצאת מהבית אל 
הקור כאשר אתם לא עטופים, גם לא לכמה דקות, אפילו לא כדי לזרוק 

את הזבל, או להביא משהו מהרכב.

ִיְרַאת ה' ֵראִׁשית ָּדַעת ָחְכָמה ּומּוָסר ֱאִויִלים ָּבזּו: )א, ז(

מהו חולי הנפש?

ְּכֶׁשָּבא ָהַרְמַּב"ם ְלַהְגִּדיר ַמהּו ֳחִלי ַהֶּנֶפׁש, הּוא אֹוֵמר: אֹוְמִרים ְלָמתֹוק 
ַמר ּוְלַמר ָמתֹוק - ִאם ִנְרֶאה ָאָדם חֹוֶלה ֶׁשֵאינֹו ְמֻסָּגל ְלַהְכִניס ׁשּום ְּדַבר 
ַמֲאָכל ְלתֹוְך ִּפיו, ְּבַטֲעָנה ֶׁשֶּזה ַמְגִעיל, ְוִאּלּו ְּכֶׁשִּנֵּתן לֹו ִלְטעֹם ַאְנִטיְּביֹוִטיָקה, 
הּוא ְיַבֵּקׁש עֹוד ְוִיְטַען ֶׁשֶּזה ָמתֹוק ֲעבּורֹו, ֲאַזי ַנְבִחין ַּכָּמה ִמְסֵּכן ֶׁשהּוא, ֶׁשחּוׁש 
ַהַּטַעם ֶׁשּלֹו ָאַבד, ַעד ֶׁשאֹוֵמר ַעל ַהָּמתֹוק ַמר ְוַעל ַהַּמר ָמתֹוק. הּוא ַהִּדין 
ַּבֲאָנִׁשים ַהחֹוִלים ָּבֳחִלי ַהֶּנֶפׁש, ֶׁשהֹוְפִכים ֶאת ַהָּמתֹוק ְלַמר ְוֶאת ַהַּמר ְלָמתֹוק.
ְּכֶׁשִּנְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ַעל ֲאָנִׁשים ַהָּבִאים ְלִמְׂשָרד ִציּבּוִרי ֶזה אֹו ַאֵחר, ּוְבִפיֶהם 
אֹוָתּה ַּבָּקָׁשה, ּוְלֻכָּלם ָענּו ֶאת אֹוָתּה ְּתׁשּוָבה, ּוִפְתאֹום ִיָּכֵנס ָאָדם ְרַחב ְמַמִּדים 
ִויַבֵּקׁש ֶאת אֹוָתּה ַהַּבָּקָׁשה, ְועֹוד ִלְפֵני ֶׁשִּיְׁשַמע ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ָיִקים ְסָעָרה 
ִלְדָמָמה ִּבְדִריָׁשה ַחד ְצָדִדית ְלַבֵּצַע ֲעבּורֹו ֶאת אֹוָתּה ַהַּבָּקָׁשה, ְוַהְּפִקיִדים 
ֵמֹרב ֶּבָהָלה ְמַבְּצִעים ֹזאת ֲעבּורֹו. ִאם ֹנאַמר: ָּכל ַהָּכבֹוד לֹו, הּוא יֹוֵדַע 
ַלֲעבֹד – ֲהֵרי ֶׁשָאנּו ְצִריִכים ָלֶלֶכת ִמָּיד ֶאל ָהרֹוֵפא ֶׁשְּיַרֵּפא ֶאת ַנְפֵׁשנּו, ִּבְהיֹות 
ְוָאַמְרנּו ָלַרע טֹוב. ַאְך ִאם ִנְסֹלד ִמַּדְרּכֹו ַהּזֹוָלה ְוֹנאַמר: ֵאיֶזה ֶּבן ָאָדם ֶזה? 

ָּכָכה ִמְתַנֵהג ָאָדם ְמֻתְרָּבת? – ֲהֵרי ֶׁשַּנְפֵׁשנּו ְּבִריָאה.
ְיהּוִדי ֶאָחד ָּבא ֵאַלי ְוִסֵּפר ִלי ְּבִהְתַלֲהבּות: ָהִייִתי ַּבֲעִמיָדר, ָהַפְכִּתי ָלֶהם ֶאת 
ַהֻּׁשְלָחן, ְוָיָׁשר ֵהם ָנְתנּו ִלי ִּדיָרה. ָרִאיִתי ֶׁשהּוא ָּכל ָּכְך ְמֻרָּגׁש ֵמָהָעְצמֹות 
ֶׁשּלֹו, ְוָאַמְרִּתי לֹו: ְוִכי ָּכְך ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשִּתְתַנֵהג??? ָהֱאֶמת ִהיא 
ֶׁשַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ִׁשְּבחּו אֹותֹו ְוָאְמרּו לֹו: ָּכל ַהָּכבֹוד, ִהִּגיַע ַהְּזַמן ֶׁשֲאָנִׁשים 
ֵיְדעּו ְלַדֵּבר ְוַלֲעֹמד ַעל ֶׁשָּלֶהם. ְלֻעַּמת ֹזאת, ִהִּגיַע ֶאָחד ֶׁשִהְלָוה ְסכּום ֶּכֶסף 
ָהגּון ַלֲחֵברֹו, ְוַהָּלה ֹלא רֹוֶצה ְלַהֲחִזיר לֹו ֶאת ַּכְסּפֹו. ָהֲאָנִׁשים ָׁשְמעּו אֹותֹו 
ְוָאְמרּו לֹו: ִמְסֵּכן, ַּפַעם ַהָּבָאה ֵּתַדע ְלִמי ָלֵתת ַהְלָוָאה ּוְלִמי ֹלא. ַוֲאִני ָעַמְדִּתי 
ִמְׁשּתֹוֵמם: ָלָּמה ָּכאן ֲאָנִׁשים ֹלא ָּבִאים ַלֲעֹזר לֹו "ַלֲעֹמד ַעל ֶׁשּלֹו" ּוְלַקֵּבל 

ַּבֲחָזָרה ֶאת ַהֶּכֶסף? ּוְבאֹוָתּה ָׁשָעה ֵהַבְנִּתי ַּכָּמה ֲאַנְחנּו 
חֹוִלים ָּבֳחִלי ַהֶּנֶפׁש, ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶאת ַהַּבֲעֵלי ְזרֹוַע, 
ְוָאנּו אֹוְמִרים ָלֶהם: ָּכל ַהָּכבֹוד. ֶזה ַמָּמׁש 'ָהאֹוֵמר ְלַמר 
ָמתֹוק', ְוִאּלּו ְּכַלֵּפי ָהֲאָנִׁשים ַהְּפׁשּוִטים ָהֲעׁשּוִקים ֲאַנְחנּו 

ִמְתַיֲחִסים ְּבִזְלזּול, ְוֶזה ַמָּמׁש 'ָהאֹוֵמר ְלָמתֹוק ַמר'.
ַּפַעם ַאַחת ָרִאיִתי ַמֲעֶׂשה ָּכאּוב ַּבּכֹוֵלל ֶׁשִּלַּמְדִּתי ּבֹו: 
ָהָיה ַאְבֵרְך ָטִרי ְוָצִעיר ֶׁשָּׂשַכר ִּדיָרה ְוִהְתַחֵּייב ֶׁשְּכֶׁשהּוא 
ֵיֵצא ֵמַהִּדיָרה הּוא ִיְצַּבע אֹוָתּה, ֲאָבל רֹב ַהָּׁשָנה הּוא ֹלא 
ָּגר ַּבִּדיָרה, ָהיּו לֹו ְּבָעיֹות ֶׁשל ְׁשלֹום ַּבִית ִעם ִאְׁשּתֹו, ָּכְך 
ֶׁשְּבסֹוף ַהָּׁשָנה ַהִּדיָרה ָהְיָתה ִּכְמַעט ְנִקָּיה ַלֲחלּוִטין ְוֹלא ָהָיה ַמה 
ִּלְצֹּבַע. הּוא ָהָיה ַאְבֵרְך ָעִני ְוָאַמר: ָלָמה ֲאִני ָצִריְך ִלְצֹּבַע, ְלהֹוִציא ְׁשֹלֶׁשת 
ֲאָלִפים ֶׁשֶקל ַעל ִּדיָרה ְנִקָּיה? ָאַמר לֹו ַּבַעל ַהִּדיָרה: ֹלא ְמַעְנֵיין אֹוִתי, ֶזה 
ָּכתּוב ַּבחֹוֶזה, ַאָּתה ִּתְצַּבע ִלי ֶאת ַהִּדיָרה. ָאַמר לֹו ָהַאְבֵרְך: ֲאָבל ֹלא ַּגְרִּתי 
ַּבִּדיָרה, ּבֹוא ֵנֵלְך ְלִדין ּתֹוָרה. ָהְלכּו ְׁשֵניֶהם ְלִדין ּתֹוָרה, ְוַהַּדָּיִנים ָאְמרּו לֹו: 
ַאָּתה ִהְתַחַּיְבָּת ִלְצֹּבַע ֶאת ַהִּדיָרה, ֹלא ְמַעְנֵין אֹוָתנּו ִאם ַאָּתה ָעִני אֹו ֹלא, 

ַאָּתה ַחָּייב ַלֲעֹמד ְּבַהְבָטָחְתָך.
הּוא ָיָצא ִמֵּבית ַהִּדין ָאֵבל ַוֲחפּוי ֹראׁש, ִמַּצד ֶאָחד הּוא ַחָּייב ִלְׁשֹמַע ְלקֹול 
ַהַּדָּיִנים, ֲאָבל ִמַּצד ֵׁשִני הּוא ַעְצָּבִני ַעל ַּבַעל ַהִּדיָרה, ֶמה ָעָׂשה? ָהַלְך ְוָצַבע 
ֶאת ַהִּדיָרה ְּבֶצַבע ָׁשחֹור. ָאַמר לֹו ַּבַעל ַהַּבִית: ַאָּתה נֹוְרָמאִלי? ֶמה ָעִׂשיָת 
ִלי? ְוהּוא ֵהִׁשיב לֹו ְּבִחּיּוְך: ַּבחֹוֶזה ָּכתּוב ֶׁשֲאִני ָצִריְך ִלְצּבַֹע, ֲאָבל ֹלא ָּכתּוב 
ְּבֵאיֶזה ֶצַבע, ְוָכְך הּוא ָחַזר ַלּכֹוֵלל ְוִסֵּפר ְּבִהְתַלֲהבּות ֶמה ָעָׂשה ְלַבַעל ַהַּבִית. 

ֻּכָּלם ָׂשְמחּו ְוָאְמרּו לֹו: ֵאיֶזה ַרְעיֹון, ֵאיֶזה ֹיִפי, ֶהְרֵאיָת לֹו ַמה ֶּזה...
ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶאת ֶזה ְּכִאיּלּו הּוא ִחיֵּנְך אֹותֹו, ְוִקֵּים ּבֹו "ִעם ָנָבר ִּתְתָּבָרר 
ְוִעם ִעֵּקׁש ִּתְתַּפָּתל" )תהלים יח, כז(, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֶזהּו ֶּגֶזל ְוִרְׁשעּות ִלְׁשָמּה 
ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ָּכֶזה. ֵאיְך ֲאָנִׁשים ְמֻסָּגִלים ְלַחֵּיְך ְוִלְצֹחק ִעם ָאָדם ָּכֶזה? ַהִּסָּבה 
ָהֲאִמִּתית ְלָכְך ֶׁשָאנּו ִמְסַּתְּכִלים ַעל ֶזה ְּבצּוָרה ָּכֹזאת, ִמּׁשּום ֶׁשָאנּו ֲאָנִׁשים 
חֹוִלים ַּבֶּנֶפׁש. ְוַעל ֶזה אֹוֵמר ָהַרְמַּב"ם, ֶׁשָאָדם חֹוֶלה הּוא ְמַבְלֵּבל ֵּבין ַהַּמר 
ַלָּמתֹוק ּוֵבין ַהָּמתֹוק ַלַּמר, הּוא רֹוֶאה ְּדָבִרים ֶׁשֵהם ְמתּוִקים ְואֹוֵמר ֵאֶּלה 
ְּדָבִרים ָמִרים, ּוִמַּצד ֵׁשִני הּוא רֹוֶאה ְּדָבִרים ֶׁשֵהם ָמִרים ְואֹוֵמר ֵאֶּלה ְּדָבִרים 

ְמתּוִקים, ְוֶזהּו ֶּבֱאֶמת "ּומּוָסר ֱאִויִלים ָּבזּו"
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גשם כבד שטף את בתי העיירה הקטנה ריסקווא שבהונגריה. אדם אחד 
צעד ברחוב השומם, עטוף במעיל פרווה ולבוש מגפיים גבוהות, פניו 
מועדות היו לכיוון ביתו של רב העיר הגאון הנודע רבי אברהם שלמה 

כ"ץ זצ"ל. הוא הקיש קלות על הדלת. כעבור דקה היא נפתחה.
"ר' ענזיל", קרא הרב בלבביות, "בא היכנס פנימה". ר' ענזיל היה הבלן 
דמתא, הממונה על המקווה בעיירה ריסקווא. "רבנו", פתח ר' ענזיל 

בפנים שמחות, "מגיע לי מזל טוב, נולד לי בן בשעה טובה".
נהרה השתפכה על פניו של הרב. "מזל טוב, מזל טוב, תזכו לרוות ממנו 
הרבה נחת", איחל הרב מעומק לב. "רבי", הוסיף ר' ענזיל, "ברצוני לכבד 
אתכם לשמש כסנדק בבריתו של בננו הנולד". הרב נעתר מיד לבקשתו 

והבלן יצא שמח וטוב לב.
בשמונת הימים הבאים הוסיף הגשם לרדת כמעט ללא הפוגה. בוקר יום 
הברית הגיע, לאחר תפילת שחרית פנה הרב אל אבי הבן ר' ענזיל הבלן, 
ולחש באוזנו קצרות: "ר' ענזיל, רצוני לטבול במקווה לפני הברית בטרם 
אתכבד בסנדקאות". ר' ענזיל השפיל את עיניו ולא אמר דבר. זו לא הייתה 
בקשה של מה בכך. גם הרב עצמו ידע זאת. מימיו של המקווה בריסקווא 
נבעו ממעיין מים טבעי שזרם בעיירה, חימום המים היה אחד מתפקידיו 
המפרכים ביותר של הבלן. היה עליו להבעיר גזעי עצים לא מעטים כדי 
להעביר ולו במעט את צינת המים. גם בימות הקיץ החמים לא הייתה 
זו מלאכה פשוטה, על אחת כמה וכמה בימות החורף, כשהמעיין עצמו 

התכסה בשכבת קרח עבה, או אז הייתה העבודה קשה שבעתיים.
במקרה הנוכחי הייתה העבודה כפולה ומכופלת. הגשמים הרבים שירדו 
בימים האחרונים הרטיבו כהוגן את גזעי העצים המשמשים לחימום מי 
המקווה. כמעט בלתי אפשרי היה להבעיר אותם במצב כזה. "יסלח לי 
כבוד הרב", גמגם הבלן, "מדובר בבקשה שכמעט לא ניתן לעמוד בה. 

ללכת לחמם עכשיו את המקווה זו עבודה מפרכת".
"חבל, חבל מאד", מלמל רבה של ריסקווא בהשלמה. "טבילתו של הסנדק 
לפני הברית חשובה מאוד. הרב מנאסויד, הצדיק רבי אברהם יהושע 
פריינד היה אומר, כי היום בו משמש אדם כסנדק הריהו כיום טוב עבורו 

ועל כן ראוי מאוד לטבול ביום כזה לפני קיום המצווה".
"האם שמעתי נכון?" שאל הבלן בהתרגשות את הרב, "האם הזכרתם 
בדבריכם את שמו של רבה של נאסויד?" השתומם, "אכן", השיב לו הרב, 
"את הדברים האלו שמעתי מהגאון מנאסויד", אורו עיניו של הבלן ואמר, 
"אם כך", קרא הבלן בהתלהבות, "מיד ארוץ ואחמם עבורכם את המקווה. 

אם הרב מנאסויד אמר כך, חובה לקיים את דבריו".
כעת היה תורו של הרב להשתומם עמוקות. "מניין מכירים אתם את הרב 
מנאסויד? מה גרם לכם להתרגשות כה גדולה?" שאל הרב את ר' ענזיל. 
"אם הרב מבקש לשמוע, הבה ואספר לכם את הסיפור שאירע לי לפני 

שנים רבות במלואו", השיב ר' ענזיל.
יהודי שחוח גב צעד בשביל המתפתל בואכה ריסקווא, רגליו בצקו מרוב 
נדודים, אך לבו היה מלא סיפוק ושמחה. השנה יהיו לילדים נעליים לחג 
הפסח. לא עוד בלואי סחבות וסמרטוטים, נעליים חדשות של ממש. 
האיש היה כמובן ר' ענזיל מיודענו. החורף של אותה שנה לא היטיב עם 
ר' ענזיל, הוא איבד את כספו והפך לעני ואביון. משקרבו ימי האביב וחג 
הפסח נראה באופק, החליט ר' ענזיל לצאת 
ולפשוט יד בעיירות הסמוכות, אחרת 
ייאלצו חמשת בניו ובנותיו לקבל 

את חג החירות ברגליים יחפות.
אחרי כמה שבועות של נדודים 
היה בכיסו סכום כסף מספיק 
שב  הוא  הנעליים.  לרכישת 
לעיירתו, נטל את בני משפחתו 
אל הסנדלר המקומי, זה לקח את 
מידות כפות רגליהם המדויקות 
כשהוא מבטיח לייצר להם נעליים 
חזקות במיוחד, כאלו שיחזיקו מעמד 
לכמה שנים. הנעליים החדשות הוטמנו 

בגומחה חבויה בבית, שם יישמרו עד חג הפסח המתקרב.
חלפו כמה ימים. בוקר אחד, עוד בטרם הקיצו בני הבית מיצועם הדל, 
החרידה את הבית זעקה מרה. אחת מבנות הבית הצעירות בקשה לשזוף 
את עיניה לרגע בנעליה החדשות, וזו הזעיקה בקולה את כל בני הבית. 
כהו עיניו של ר' ענזיל. רצועות לעוסות של עור שחור ומבריק, שאריות 
סוליות ועקבים, נחו בעליבותן על הרצפה. זה כל מה שנותר מחמשת 
זוגות הנעליים היקרות. שבועות ארוכים של נדודים וחיזור על הפתחים 
הלכו לטמיון בין ליל. לאיש מבני הבית לא היה ספק מי עולל זאת. ביתו 

של ר' ענזיל האביון משופע היה בעכברים וחולדות למכביר.
פניהם הנפולות של בני הבית לא הותירו לאבי המשפחה ר' ענזיל ברירות. 
עוד באותו ערב יצא שוב לדרך הארוכה. כיסיו היו ריקים ומרוקנים, הוא 
עשה את הדרך רגלית, טיפס בהרים וירד בגאיות. בסביבות השעה 2:00 
בלילה הגיע לעיירה קטנה ושמה נאסויד. העיירה כולה עטופה הייתה 
בשמיכה לילית שחורה. לא היו בה עדיין פנסי רחוב חשמליים. בתי 
העיירה אף הם היו חשוכים, רק מאחד הבתים הסתנן אור קלוש, אור של 
נר בוער. היה זה ביתו של רב העיר רבי אברהם יהושע פריינד, ששכן על 
גבעה קטנה שהשקיפה על כל בתי העיר. ר' ענזיל צעד בעקבות האור 

עד שמצא את עצמו עומד ליד חלון הבית.
הוא ניסה להסיט את תשומת לבו של בעל הבית, אך ללא הצלחה. 
בינתיים הקור בחוץ הלך והתגבר. ניסה ר' ענזיל להקיש בדלת, אך איש 
לא ענה לו. בלית ברירה לחץ בעצמו על הידית, זו להפתעתו נענתה 
ונפתחה בקלות. לו היה ר' ענזיל מתושבי המקום, כי אז לא הייתה בלבו 
כל תמיהה על כך, יען כי הדלת בביתו של רב העיירה לא הייתה נעולה 

לעולם על מפתח. כך נהג תמיד רבה של נאסויד.
רק כשנכנס אל החדר פנימה הרגיש בו הרב. "שלום עליכם", קידם הרב 
את ר' ענזיל בחמימות, "מה מביא אתכם הנה?". הרב האזין לסיפורו, 
בעודו שופת לו משקה חם ומציע עבורו מיטה נוחה. "לכו לישון", הורה 
לו הרב, "מחר בבוקר אכתוב עבורך המלצה שתסייע לך לאסוף מעות". 
השכם בבוקר קם ר' ענזיל משנתו, עוד לפני שיצא מהבית לבית הכנסת 
הושיט לו רב העיירה מכתב המלצה בתוספת סכום נכבד. מתפללי בית 
הכנסת שראו בידו את ההמלצה בכתב ידו של רבם, מיהרו והושיטו לו 
סכומי כסף גדולים. בתוך שעה היה בכיסו כל הסכום הדרוש לקניית 

חמש זוגות נעליים חדשות לבני משפחתו.
שמחתו של ר' ענזיל הייתה גדולה. אך שמחתו לא הייתה מושלמת, חשש 
עמוק העיב על הצלחתו הגדולה. הוא חזר לביתו של הרב מנאסויד, הודה 
לו מקרב לבו על ההמלצה שנתן לו, אחר שטח בפניו את הדאגה המקננת 
בלבו: "כבוד הרב, ברוך ה' יש לי את הכסף לרכוש נעליים חדשות, אך 
הבעיה טרם נפתרה לגמרי. העכברים והחולדות הרי משוטטים עדיין 

בביתי ללא כל מפריע, כלום ייתכן שכל עמלי שוב יהיה לשווא?".
הרב לא השיב לו על דבריו, ניגש אל ארון הספרים, שלף מתוכו ספרים 
רבים בזה אחר זה והניחם על שולחנו. דקות ארוכות התעמק הרב בערמת 
הספרים שלפניו, דפדף ביניהם אנה ואנה כשעל פניו ארשת של כובד ראש 
וריכוז רב. לבסוף נטל משולחנו פיסת נייר קטנה, טבל את קולמוסו בדיו 
ורשם עליה כמה מילים ספורות, אחר קיפל את הפתקה והושיט אותה 
לידי ר' ענזיל. "קח את הפתקה הזו", אמר הרב לר' ענזיל, "תחוב אותה 

בתוככי המחילה דרכה חודרים העכברים לביתך, וה' יעזור".
ר' ענזיל הודה לרב ויצא בחזרה הביתה. בדרכו חזרה לא יכול היה להתאפק, 
פתח את הפתקה. בפתקה הופיע שמו של הרב מנאסויד – אברהם יהושע 
בן חנה מלכה. מיד בבואו לביתו עשה כהוראתו של הרב מנאסויד, הניח 
את הפתקה המקופלת בפתח מאורת העכברים, וזו פעלה מיד את פעולתה 
הסגולית. מאותו יום והלאה לא נראו יותר עכברים בביתו של ר' ענזיל.
"נו", סיים ר' ענזיל את סיפורו המופלא באוזני רבה של ריסקווא, "כעת 
מבינים אתם מדוע כה התרגשתי לשמוע את שמו של הרב מנאסויד 
יוצא מפיכם. אם הרב מנאסויד הורה כך, מוכן אני לעשות ככל אשר 
יושת עליי", הפטיר ר' ענזיל ורץ בשמחה לחמם את מי המקווה עבור 

טבילתו של הסנדק.

הרב אברהם יהושע פריינד אב"ד נאסוויד
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מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל
לרגל יום השנה השישי שחל בג' חשון.

בשנה האחרונה לחיי מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, הוא מעד, נחבל בגבו 
והובהל לבית החולים כדי לוודא שלא נגרם כל נזק לגופו מחמת הנפילה. 
הרופאים וידאו תחלה שמרן לא ניזוק מבחינה פיזית וגופנית. וכדי לבדוק 
שהנזק לא התבטא גם בפעילות המוחית וגרם לשכחה וכדומה, הוצרכו 

לשאול אותו מספר שאלות.
"כן, בבקשה", השיב מרן, "שאלו מה שאתם רוצים!". הרופאים פצחו בסדרת 
שאלות: "כמה ילדים יש לכבוד הרב?", "כמה בנים, וכמה בנות?", "כמה 
נכדים?"... מרן השיב תשובות מדויקות, ולאחר מכן הוכיח את הרופאים: 
"אלו השאלות?! תשאלו אותי על דברים יותר עמוקים! הרי יש לכם פה 
בית־כנסת, תביאו כמה ספרים, תביאו ש"ס, תביאו רמב"ם, תביאו פוסקים, 
תאמרו לי את מספר העמוד, וכך נראה אם הזיכרון שלי לא נפגם חלילה!".
על אתר הובאו למקום שתיים־שלוש מסכתות. הרופאים ציינו את מספר 
העמוד, ורבנו החל לדלות מתוך מעיין זכרונו הנובע את דברי הגמרא, 
הרש"י והתוספות... הרופאים סברו, כי אולי הספרים המסוימים הללו 
נחרטו במקרה בזכרונו של מרן, ושלחו להביא ספרים נוספים מבית 
הכנסת, אך רבנו הפתיע אותם בזכרונו הבהיר, כשהוא מצטט בדיוק 

מופלא כקורא מתוך הכתב מכל הספרים עליהם נבחן. הרופאים סיימו 
את הבדיקה בהתנצלות: "סליחה כבוד הרב, הלוואי והמוח שלנו יעבוד 

כמו המוח שלך!"...
בתקופה מסוימת נזקק מרן לתרופה מסוימת העלולה לפגוע בשני אחוזים 
מהזכרון. רבנו לא הסכים ליטול את התרופה ואמר בתוקף: "מוטב לי 
להישאר חולה ולא לשכוח חלק קטן מהתורה!", הרופאים ניסו לשכנעו 
ליטול את התרופה, בטענה כי הפגיעה בזיכרון היא מזערית ובטלה בשישים, 
אך רבנו לא הסכים בשום אופן. כל חייו הוא קיים בעצמו "הישמר לך פן 

תשכח", ונזהר ונשמר שלא לשכוח את תורת ה'.
הוא היה אומר כי כל איברי האדם, כמו העיניים, הראש או המוח – ניתנו 
לאדם מעם ה' יתברך לצורך לימוד וידיעת התורה. ואם אדם אינו לומד 
או אינו זוכר, הוא עתיד להיתבע על כך לעתיד לבוא: מפני מה לא למדת 

או לא זכרת את תלמודך?!
סיפר הרב אלבז שליט"א: "פעם אחת כשהייתי בביתו ראיתי כמה ספרים 
בסמוך לשלחנו. הצעתי בפני הרבנית ע"ה שאסדר את הספרים בספרייה, 
אך היא אמרה שמרן זצוק"ל לא מכניס לספרייה ספר עד שהוא מסיים אותו. 

את הספרים הללו עדין לא הספיק לסיימם ולכן לא הכניסם לספרייה!"
בוקר אחד בשעה שש וחצי הגיע אברך לסדר את הספרים שהוציא מרן 
במשך הלילה, כמו תמיד. הוא מצא את מרן יושב רכון וכותב. כשהבחין 
בו מרן הרים את עיניו ושאל בפליאה: "למה הקדמת לבוא היום לפני עלות 
השחר?", "לפני עלות השחר?", התפלא, "הרי השעה כעת היא שש וחצי, 
ועלות השחר בארבע". "כבר שש וחצי?", התפלא מרן, "אכן", האברך הבין 
שיש דברים בגו, ומיהר לשאול: "האם הרב לא הלך לישון הלילה?", ענה 

לו מרן: "הלילה שכחתי לישון"... כמלאך אלוקים.
בתקופה מסוימת בחייו נהג מרן להתפלל ערבית בימות החורף מיד בצאת 
הכוכבים, לאכול משהו, לנוח שעה אחת, ואחר־כך לקום בשעה שבע בערב 
וללמוד ברציפות עד שבע בבוקר! מניין לו כוחות לשבת וללמוד 12 שעות 
ברצף? אלא הוא רתם את עצמו כשור לעול. הוא המית עצמו באהלה של 
תורה! הוא התנתק מהעולם – אבל בעצם הוא התעלה, והעולם התעלה אתו!

תשובות חידות פרשת בראשית:
1. "בראשית ברא אלוקים" ציין שני דברים שנקראו ראשית. )רש"י(

2. באיזה יום לא נאמר כי טוב ומדוע?
3. מיהו האיש שגילו נכתב ב3 ספרות זהות?

תשובות:
1. תורה וישראל

2. שני, מאחר ולא נגמרה בו הבריאה עד יום שלישי שהוכפל בו כי 
טוב.

3. למך - 777

א סימן_______, נולד שנתיים לאחר המבול _______

ב ַּכֵנס _______, מצאו בארץ שנער_______

ג מין עצים _______, מבני יפת_______

ד "תמים היה ב_______", ַהׁשֹוֵפך ִיָּׁשֵפך _______

ה כוסו במים _______  _______, אבי מלכה ויסכה _______

ו ַוִיָּסְגרּו _______, השלם:"_______ מן היין _______"

ז המשך תולדות _______, ָּבא אל התיבה מכל מין _______

ח ָיָּבָׁשה _______, היה לחומר _______

ט  ֲעֵלה בפיה _______, מבול )תרגום( _______

י ָימּות _______, כל החיים על פני האדמה _______

כ ציפוי לתיבה _______, הנטיעה הראשונה_______

ל מבני מצרים_______, חומר בניה_______

מ השמדתי, כיליתי _______, מוריד גשם _______

נ נפרצו המעינות_______, נחלקה _______

ס שלושה אחים _______  _______  _______

ע מראה לא צנוע_______, קללת כנען _______  _______

פ בצידה תשים _______  _______, ָיְצאּו ִמָּׁשם_______

צ חלון _______, בעל כנף_______, בכור כנען _______ 

ק גובהה _______, משם נסעו_______

ר בעלי חיים על האדמה_______, בין נינוה לכלח _______

ש גילו של נח במבול _______  _______, בה כיסו _______

ת שלם_______, מתחת לפני האדמה _______

חפשו את המספרים הבאים בפרשה:

א. 7            ב. 2            ג. 150

ד. 40           ה. 600            ו. 8 

 ז. 300            ח. 50

חידות א-ת 
לפרשת נח
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בכל יום רביעי בשעה 19:30 בבית המדרש הגדול
”חסדי שמואל” רחוב הרב מן ההר 4 ירושלים

עזרת נשים פתוחה

שיעור המוסר וענייני השעה 
על דרך החסידות מפי מורנו 

השיעור שריתק
עשרות לבבות בארץ ובעולם

הרב

שליט”א
בשירה ורוממות לה’ יתברך בליווי כלי נגינה

מועבר בשידור חי       | טשולנט בסוף השיעור

אורח חה״כ הרב מכאל מלכיאלי הי"ו
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עיצוב
במתנה! אפשרות לחדרים לשבתות חתן

חדש בשכונה 

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

לפרטים נתנאל: 0506785912

בס"ד

זמני תפילות ושיעורים

16:25 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:50 )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  

14:30 חושן משפט שיעור הלכה, שולחן ערוך 

15:00 מנחה   

15:30 שיעור מוסר  

16:15 )באולם למטה עם שירה(  סעודה שלישית                  

17:25 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

17:45 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים                    

פעילויות לנשים בשבת

13:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

תפילות לימות החול תפילות ושיעורים בשבת קודש

שימו לב! זמני השיעורים והתפילות עודכנו לפי שעון חורף

05:10 )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'  

16:30 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

20:45  שיעור בנושא חינוך מפי גב' אלינור יום שלישי  
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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!

ביום ג', ז' תשרי )05/11( ידרוש מורנו הרב ב:

באר שבע – 19:00, ביה"כ "רינת ירושלים", רחוב גלבוע 1

קרית מלאכי – 20:30, ביה"כ "שערי שמים", רחוב בן גוריון 40
שיעורי הרב השבוע בחריש ובית שאן


