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מאמר הרב
למה נזדעקתם? הכצעקתה? למה יאמרו עלינו כי תחת מסווה הדת
פרקנו עול של חובה לעם ישראל ולמדינת ישראל ,למה יגידו בגת כי
בנותינו משתמטות ,הנה תחלצנה בנותינו לשירות הלאום' ,עד כאן
לשון המודעה שנתפרסמה תחת השם 'נאמני יהדות התורה'.
מרן החזון איש פסק שמדובר ביהרג ואל יעבור .גם הגאון ר' איסר
זלמן מלצר והגאון ר' צבי פסח פרנק ,חתמו על כרוז בו הם קוראים
לבנות ישראל לנהוג במסירות נפש ,וגם הגאון ר' עובדיה יוסף ,ר'
מרדכי אליהו ור' יהודה צדקה שללו מכל וכל שירות לאומי לבנות.
לימים לפני שמרן החזון איש השיב את נשמתו לבוראו ברגעיו האחרונים
קרא לאחותו אשת הסטייפלר הקדוש זי"ע ואמר לה' :אם חושבים אתם
שמה שפסקתי על שירות לאומי שהוא יהרג ואל יעבור הוא רק כדי
להראות חומרת הדבר ,דעי לך ְשכַ ָּונָ ִתי ייהרג ממש כפשוטו! יש לך
שתי בנות ,אם חס וחלילה נגיע לכך שירצו לקחת אותם בכח לשירות
לאומי – חייבות הן למסור את נפשן על כך' .כה היו דבריו הטהורים.
וכך כתב החזון איש במכתב לרב הרצוג' :מה נורא הכאב ומה אכזרית
המכה לאכוף על בנותינו ַה ָאמּונֹות על צניעות המפוארה לצאת חוץ
למחיצותיהם ולהסתכל בחיי התענוגים ובחמדת הבשריים להריח
קטורת זרה ,לשמוע הלעג והתלוצצות על הצניעות החביבה ,על
האמונה ועל המצוה ,על כן ִת ְד ַמע לשמע אוזן כל רוח נשברה וכו'.
אל מול ההומאניזם ,פעולת חסד ,התנדבות ,הסרת הלוט מההשתמטות
החרדית ,אשר מעליה יש דעת תורה המביעה חשש אחד .צניעות!!

כּוׁשם ֲא ֶׁשר
ַוּיִ ַּקח ַא ְב ָרם ֶאת ָׂש ַרי ִא ְׁשּתֹו ְו ֶאת לֹוט ֶּבן ָא ִחיוְ ,ו ֶאת ּכָ ל ְר ָ
ָרכָ ׁשּוְ ,ו ֶאת ַהּנֶ ֶפש ֲא ֶׁשר ָעׂשּו ְב ָח ָרן"– מה פירוש 'הנפש אשר עשו בחרן'.
האם לאברהם היה מפעל לייצור נשמות? כן! אומר אונקלוס' ,הנפש
די שעבידו לאורייתא' .אברהם מגייר את האנשים ושרה את הנשים –
החוזרים בתשובה .אברהם גייר את הגברים ולימדם על הבורא ותורתו
ושרה עסקה עם הנשים .רואים את ההדגשה שאפילו בתחום החשוב
ביותר – חזרה בתשובה ,יש הפרדה מוחלטת .אברהם עם הגברים
ושרה עם הנשים ,כי אם ח"ו יהיה עירוב תחומים בין הגברים לנשים,
מקדושה זה ייהפך לטומאה ,וממצווה ייהפך לעבירה.
וזו הסיבה שרבינו החזון איש לפני למעלה מחמישים שנה יצא במלחמתו
נגד השירות הלאומי שרצתה לחוקק המדינה ,לחייב כל בת ישראל
לשרת בשירות הלאומי .המדובר היה באמת שירות הומאני ללא דופי.
בנות תתנדבנה בבתי חוליםַ ,מ ָחנֹות עולים ובתי זקנים בסיוע ועזרה
לחלשים ולנזקקים ומה רע בכך.
רובם של בעלי הבתים הדתיים לא הבינו על מה ההתנגדות .מדוע
לא?? הנה הזדמנות להסיר מעלינו חרפת החרדים המשתמטים שדבקה
בנו ,ואותם חוגים פשרנים הפיצו אז מודעות רחוב מקיר לקיר תחת
הכותרת 'למה רגשו' וכך הם כתבו' :ממשלת ישראל עומדת להביא
השבוע בפני הכנסת חוק שירות לאומי לפיו בנות ישראל לא תלבשנה
מדי צבא ,לא תתגוררנה במחנות ,לא תהיינה כפופות לשום מרות
צבאית ,לא תדרשנה ללון מחוץ לביתם ,לא תרחקנה מחיק משפחתן
ואף לא תדרשנה לנסוע מחוץ לעירן ,אלא תשרתנה במחנות עולים
ובמעברות אך ורק בשירותי חינוך וסעד או בטיפול רפואי .אם כן

שבת שלום ,אייל עמרמי

עם מורנו הרב שליט״א ,החזן ר' אלחנן משמרתי
והחזן ג'קי אליהו הי״ו באולם בית הכנסת מיד לאחר השיעור
המרכזי סעודה שלישית ברוב עם ארוחה עשירה ומפוארת

באי בית הכנסת היקרים מוזמנים

לפתיחת עונת הבקשות

להקדשת הסעודה והברכות ניתן לפנות לנתנאל 050-6785912
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כמה גדולה חובת הפיוס
ֹלקים ֶאת ְׁשנֵ י
בפרשיות הקודמות קראנו (בראשית א' ,ט"ז)"ַ :וּיַ ַעׂש ֱא ִ
ַה ְּמ ֹארֹת ַהּגְ דֹלִ יםֶ .את ַה ָּמאֹור ַהּגָ דֹל לְ ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת ַהּיֹוםְ ,ו ֶאת ַה ָּמאֹור ַה ָּקטֹן
לְ ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת ַהּלַ יְ לָ ה ְו ֵאת ַהּכֹוכָ ִבים" .מבאר רש"י "המאורות הגדולים –
שווים נבראו [השמש והירח] ,ונתמעטה הלבנה על שקטרגה ואמרה
אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד ...ואת הכוכבים – על ידי
שמיעט את הלבנה ,הרבה צבאיה להפיס דעתה".
מהנהגה זו של הקב"ה למדים אנו מוסר השכל גדול ,עד כמה יש
להשקיע בפיוס הזולת שנפגע ,גם כאשר הפגיעה בו הייתה מסיבה
מוצדק ,שהרי הפגיעה בלבנה הייתה בוודאי על פי הצדק ,ולפי ציווי
הקב"ה שכל משפטיו אמת .ובכל זאת ,משמע שללא צערה של הלבנה
לא היה צורך בבריאת הכוכבים לעולם ,ואלו נבראו רק כדי לפייסה.
והשאירם הקב"ה לדורות עולם ברקיע השמים ,לא רק כדי להמשיך
לפייסה ,שזה אפשר שכבר נרגעה מצערה ,אלא כדי שנלמד אנו כמה
צריך להשקיע כדי לפייס את הנעלב.
ואם לא די בכך ,במסכת חולין (ס' ,ע"א) אמרו עוד ,שכאשר ראה
הקב"ה שעל אף שהרבה צבאיה לא התיישבה דעתה ,אמר" :הביאו

כפרה עלי שמיעטתי את הירח! והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש :מה
(ּוׂש ִעיר ִעּזִ ים ֶא ָחד לְ ַח ָּטאת
נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו לה' ְ
לַ ה')? – אמר הקב"ה :שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח".
הקב"ה מבקש שיביאו כפרה עליו על שציער את הירח! דברים אלה
בוודאי עומק רב יש בהם ,אולם מוסר השכל גדול יש לנו ללמוד מהם
לעצמינו ,עד כמה חובה עלינו להשקיע בפיוס ,גם באופן שהפגיעה
נגרמה כתוצאה ממעשה נכון שהיה עלינו לעשות ,וקל וחומר כאשר
טעינו ולא צדקנו בעלבון שגרמנו לזולת ,ועל אחת כמה וכמה כאשר
מדובר בבעל ואישה ,ובשלום בית.

לשאול את אמו של גדול הדור במה זכתה לבן שיאיר את עיני העולם".
"היא ,שלא תלתה את הזכות במעשיה ,השיבה להם כי אל להם להפנות
שאלה זאת אליה ,שכן לא זכור לה דבר מיוחד כל שהוא שאותו יכולה
היא לשייך לכך שיוצא חלציה יגדל לתלמיד חכם עצום .הנוכחים נצלו
את ההזדמנות ושבו והפצירו בה' ,שמא בכל זאת יש איזה מעשה קטן
שאת אינך מיחסת לו חשיבות ,אך יש בו כדי להאיר את התעלומה?"
'לא איני זוכרת! אבל אם אתם שואלים אני יכולה לומר לכם דבר פעוט
אחד :לפני חתונתי ביקשה אמי המנוחה לשוחח עמי דקות מספר ,וכה
היו דבריה' :בתי ,הקשיבי לדברי .אנו מצווים לגדל את בנינו לתורה
וליראת שמים ,על כן אני מבקשת ממך דבר אחד :בכל עת פנויה טלי
סידור לידיך והעתירי תפילה לפני בורא עולם שתזכי לגדל את ילדייך
לתורה וליראת שמים ,ואל תשכחי להוזיל דמעות בעת תפילתך' .בסיום
דבריה העניקה לי סידור ובו תפילות וספר תהילים.
"זה כל מה שעשיתי" ,סיימה בתמימות אמו של מרן ה"חפץ חיים",
"בכל פעם כאשר סיימתי את עבודות הבית ,או אפילו כאשר הנחתי
סיר תפוחי אדמה על האש והמתנתי כמה דקות לסיום הבישול ,הייתי
נוטלת את הסידור שקבלתי מאימי ע"ה ובוכה בדמעות שליש לריבונו
של עולם שיחון את עיניו של ישראלק'ה שלי ואזכה לגדל אותו לתלמיד
חכם וירא שמים".
לסיפור זה ניתן להוסיף עובדה משלימה ,שמרן החפץ חיים עצמו היה
מתפלל מתוך אותו סידור של אימו ,ונימוקו" :אני יודע כמה דמעות
הרטיבו והצהיבו את דפי הסידור של אמא ע"ה בתפילותיה כי תזכה
לגדל בן ירא שמים".

תפילה ורק תפילה ,אין סגולה אחרת!
בשמחה שנערכה ,כובד ראש ישיבה נכבד ,מצאצאיו של מרן החפץ
חיים זצ"ל ,לשאת את דבריו .בדרשתו שיתף את קהל הנוכחים בדבר
הנהגתה המופלאה והפשוטה של אמו של מרן החפץ חיים .וכה היו דבריו:
סידור תפילה עתיק יומין שוכן בביתי ,אותו קיבלתי מאמי ,בתו של
מרן החפץ חיים .בשער הסידור כתוב שמה של בעלת הסידור ,הלא
היא אמו של מרן ה"חפץ חיים" .יום אחד התבוננתי היטב בכתב היד
והבחנתי כי הוא נכתב על ידי ילד קטן ורך בשנים .היה זה כתב גדול
ועגלגל שהסגיר את גילו של הכותב .הבאתי את הסדור לאמי ,בתו של
מרן החפץ חיים ,ושאלתי אותה אם יודעת היא מיהו הילד שכתב את
שמה של הסבתא על הסדור .היא השיבה בחיוב" :כן ,כתב יד זה של
אבי זצ"ל מרן ה"חפץ חיים" בכבודו ובעצמו ,שכתב לאמו את שמה על
סידורה ,משום שהיא ידעה רק לקרוא ולא לכתוב ,כמו רבות מנשות
ישראל הצנועות בתקופתה ,ועל כן ביקשה מבנה הקטן "ישראלק'ה"
שהיה בן שש שיכתוב את שמה'.
משכבר החזקתי את הסדור בידי ,דפדפתי בדפיו הצהובים מיושן ,ופה
ושם נתגלו לעיני כתמים שיצרו שקערוריות בדפי הסידור .היו אף מילים
שנטשטשו מעט מהדמעות שזלגו עליהם .אמי שהבחינה במעשי סיפרה
לי על כך" :על סבתי ,אמו של החפץ חיים ,לא תמצא אף אדם שיאמר
לך שהיא היתה בעלת ניסים ,צדקנית מפורסמת וכיוצא בזה ,אבל אני
זוכרת שבשלהי ימיה ,כאשר כבר נתפרסם שמעו של בנה בכל רחבי
העולם היהודי ,נגשו אליה כמה ממקורביו של מרן החפץ חיים ובקשו
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רּוׁשה ַּפ ֲע ַמיִ םָ .א ַמ ְר ִּתי
יֹוד ַע ֶׁש ִהיא ּגְ ָ
ֲא ָבל ַמה ֶּׁש ֲאנִ י ּכֵ ן ֵ
יה? הּוא ָא ַמר לִ יִ :א ְׁש ִּתי ָא ְמ ָרה
לֹוֵ :איְך ַא ָּתה הֹולֵ ְך ֵאלֶ ָ
רּוׁשה ַּפ ֲע ַמיִ םֹ ,לא
טֹובהָ .א ַמ ְר ִּתי לֹוִ :היא ּגְ ָ
ֶׁש ִהיא ֲהכִ י ָ
יחה לְ ִה ְס ַּת ֵּדר ִעם ַאף ֶא ָחד ָּבעֹולָ םִ ,היא ְּתלַ ֵּמד
ִה ְצלִ ָ
אֹותָך לְ ִה ְס ַּת ֵּדר ִעם ִא ְׁש ְּתָך?!...
ְ
ַה ְּפ ִסיכֹולֹוג ,לְ עֹולָ ם ֹלא יַ ּגִ יד לְ ָך ַמה ֹּלא ְּב ֵס ֶדר ֶא ְצלְ ָך,
ּגַ ם ִאם הּוא ָא ָדם ֲח ֵר ִדי ֶׁש ֵּמ ִביא לְ ָך ּכַ ָּמה ִמ ְׁשנָ יֹות ִמ ִּפ ְר ֵקי
ָאבֹות ,הּוא לְ עֹולָ ם ֹלא יַ ּגִ יד לְ ָך ַמה ֹּלא ְּב ֵס ֶדר ֶא ְצלְ ָך,
אֹותָך
הּוא יַ ּגִ יד לְ ָך ַמה ֹּלא ְּב ֵס ֶדר ֵא ֶצל ָה ִא ָּמא ֶׁש ֵהינִ ָיקה ְ
ְו ֵא ֶצל ָה ַא ָּבא ֶׁשּלְ ָך.
הּודי ֶא ָחד ָּבא ֵאלַ י לְ ִה ְתלֹונֵ ן ַעל ֶה ָח ָתן ֶׁשּלֹו ,הּוא ָא ַמרֶ :ה ָח ָתן
יְ ִ
צּורה ּכָ זֹו.
ֶׁשּלִ י ִק ֵּבל ַה ְר ֵּבה ַמּכֹות ֶׁש ָהיָ ה יֶ לֶ דִּ ,בגְ לַ ל זֶ ה הּוא ִמ ְתנַ ֵהג לַ ַּבת ֶׁשּלִ י ְּב ָ
"חכְ ָמה
יהםָ ,
ּופ ִסיכֹולֹוגִ ים לְ ִמינֵ ֶ
יֹוע ִצים ְ
ָא ַמ ְר ִּתי לֹו :זֶ ה ְׁש ֻטּיֹות ַו ֲה ָבלִ ים ֶׁשל ֲ
רֹופא ַהּנְ ָפׁשֹות
הֹורה לָ נּו ֵ
ּומּוסר ֱא ִוילִ ים ָּבזּו"ִּ .ת ְׁש ַּתּנֶ הַ ,הּכֹל ָּתלּוי ְּבָךּ ,וכְ ִפי ֶׁש ָ
ָ
ּתֹורה
ּופ ִסיכֹולֹוגִ ים ֶאּלָ א ַאְך ְו ַרק לְ ַחכְ ֵמי ַה ָ
יֹוע ִצים ְ
ָה ַר ְמ ַּב"םֶׁ ,שֹּלא לָ לֶ כֶ ת לְ ֲ
אׁשית ָּד ַעת"ַ ,רק ֵא ֶצל יִ ְר ֵאי ה' יֵ ׁש ֶאת
אֹותם ַמה ּלַ ֲעׂשֹות" .יִ ְר ַאת ה' ֵר ִ
ְולִ ְׁשאֹל ָ
ּומה ָעלָ יו לְ ַת ֵּקןֵ .הם ֹלא ְמ ַח ְּפ ִׂשים
ַה ַּד ַעת ָה ֲא ִמ ִּתית לְ ַה ְב ִחין ִמי ָצ ִריְך לְ ַת ֵּקן ֶ
רֹוצה לִ ְׁשמ ַֹעֶ ,אּלָ א ֶאת ַמה ֶּׁש ַא ָּתה ָצ ִריְך לִ ְׁשמ ַֹע.
לֹומר לְ ָך ַמה ֶּׁש ַא ָּתה ֶ
ַ
ַה ַה ְת ָחלָ ה ֶׁשל ַה ַּד ַעת נִ ְמ ֵצאת ַּד ְו ָקא ְּביָ ָדםּ ,וכְ ִפי ֶׁש ָא ַמר ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך (ב ,ד):
ֹלקים
"אם ְּת ַב ְק ֶׁשּנָ ה כַ ּכָ ֶסף ְוכַ ַּמ ְטמֹונִ ים ַּת ְח ְּפ ֶׂשּנָ ה ָאז ָּת ִבין יִ ְר ַאת ה' ְו ַד ַעת ֱא ִ
ִ
אֹותּהָ ,אז
ּומכֻ ָּסהְ ,ו ַרק ִאם ֶּב ֱא ֶמת ְּת ַח ֵּפׂש ָ
ִּת ְמ ָצא"ַ ,ה ַּד ַעת ָה ֲא ִמ ִּתית ְטמּונָ ה ְ
ָּת ִבין יִ ְר ַאת ה'.
ּומּוסר ֱא ִוילִ ים ָּבזּו"ַ ,על
ָ
"חכְ ָמה
זֶ ה ֶׁשּלִ ְּמ ָדנּו ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך ְּב ָחכְ ָמתֹו ְּב ָפסּוק זֶ הָ :
יהם
ּומ ֲעוֹנ ֵֹת ֶ
"א ִולִ ים ִמ ֶּד ֶרְך ִּפ ְׁש ָעם ֵ
ֶּד ֶרְך ֶׁש ָא ַמר ָא ִביו ָּד ִוד ַה ֶּמלֶ ְך (תהלים קז ,יז)ֱ :
אֹותם ָה ֱא ִוילִ ים ֹלא יַ ּכִ ירּו ְוֹלא יֵ ְדעּו ֶׁש ַהחֹלִ י הּוא ּכְ מֹו
ּוב ֵאר ָה ַר ַד"קֶׁ ,ש ָ
יִ ְת ַעּנּו"ֵ ,
ׁשּובהְ ,ו ֵהם ֹלא יַ ְרּגִ יׁשּו ַּב ָּד ָברּ ,כְ מֹו
יהםִּ ,בכְ ֵדי ֶׁשּיָ ׁשּובּו ִּב ְת ָ
לּוח ֲאלֵ ֶ
ַמלְ ָאְך ָׁש ַ
ָה ֱא ִויל ֶׁש ֵאינֹו ַמ ְרּגִ יׁש ָּב ָר ָעה ֶׁש ָּתבֹוא לֹו ִמ ַּמ ֲע ֵׂשה ִא ַּולְ ּתֹוְ ,וֹלא ָׁשבּו ֶאל ה'ְ ,ו ִאם
ּוב ֵאיזֶ ה ָעוֹון
חֹוׁש ִבים ְּבלִ ָּבם ַמה ּזֶ ה ַהחֹלִ י ֶׁש ָּׁשלַ ח לָ נּו ָה ֵאלְ ,
ָהיּו ֲחכָ ִמים ָהיּו ְ
יהם ַהחֹלִ יְ .ו ִאם ֹלא
יהם ק ֶֹדם ֶׁשּיִ כְ ַּבד ֲעלֵ ֶ
יהם ִו ַית ְּקנּו ַּד ְרכֵ ֶ
יפ ְׁש ְּפׁשּו ְּב ַמ ֲע ֵׂש ֶ
הּואִ ,ו ַ
יׁשיֲ ,א ָבל ָה ֱא ִוילִ ים ֹלא יַ ְרּגִ יׁשּו
יַ ְרּגִ יׁשּו יֹום ִראׁשֹון יַ ְרּגִ יׁשּו יֹום ֵׁשנִ י אֹו יֹום ְׁשלִ ִ
יהם ַהחֹלִ י ְמאֹדְ ,ויֶ ֱא ַרְך ְויַ כְ ִּביד
ַּב ָּד ָבר ְוֹלא יָ ׁשּובּו לָ ֵאל יִ ְת ָּב ַרְךַ ,עד ֶׁשּיִ כְ ַּבד ֲעלֵ ֶ
ית ֲעבּו ּכָ ל ַמ ֲאכָ לַ .עד ּכָ אן.
ָחלְ יָ ם ַעד ֶׁשּיִ ְת ַעּנּו ְמאֹד ִו ַ

ּומּוסר ֱאוִ ילִ ים ָבּזּו (משלי א ,ז)
ָ
אשׁית ָד ַּעת ָח ְכ ָמה
יִ ְר ַאת ה' ֵר ִ
רופאי הנפשות – אלו הם חכמי התורה
ֹלׁשים ְוֹלא ִה ְת ַח ַּתנְ ָּת ,הּוא
ּות ַס ֵּפר לֹו ֶׁש ַא ָּתה ֶּבן ְׁש ִ
רֹופא ַהּנְ ָפׁשֹות ְ
ִאם ֵּתלֵ ְך לְ ֵ
ֹאמר לְ ָךַ :הּכֹל ִּבגְ לַ ל ֶׁש ַא ָּתה ַּב ַעל ּגַ ֲא ָוהְ ,וֹלא ִּבגְ לַ ל ֶׁש ַא ָּתה ְמ ֻעּכָ בַ ,א ָּתה ּכָ ל
י ַ
חֹוׁשב ֵאיזֶ ה
חֹוׁשב ֶׁשֹּלא נִ ְב ְר ָאה ָה ִא ָּׁשה ֶׁש ַּת ְת ִאים לְ ָךַ ,א ָּתה ֵ
ּכָ ְך ּגֵ ֶאה ֶׁש ַא ָּתה ֵ
עֹומד ַּבּנִ ְסיֹונֹות ְונִ ְׁש ָאר ַצ ִּדיקֲ ,א ָבל
ּומ ַּצד ֵׁשנִ י ֲאנִ י ֵ
ִמ ְסּכֵ ן ֲאנִ י ֶׁשֹּלא ִה ְת ַח ַּתנְ ִּתיִ ,
ָה ֱא ֶמת ִהיא ֶׁש ַא ָּתה ֹלא ְּבׁשּום נִ ָּסיֹוןַ ,א ָּתה ְּב ַסְך ַהּכֹל ּגֵ ֶאה.
ּות ַס ֵּפר לֹו ֶׁש ַה ַּמ ֲע ִביד ֵמ ִציק ַרק לְ ָך ,הּוא
רֹופא נְ ָפׁשֹות ְ
ִאם ֵּתלֵ ְך לִ ְפנֵ י ָחכָ ם ֵ
ּתֹודה לַ ֲאנָ ִׁשיםָ ,א ָדם
יֹוד ַע לְ ַהּגִ יד ָ
טֹובה ְוֹלא ֵ
יַ ּגִ יד לְ ָךַ :הּכֹל ִּבגְ לַ ל ֶׁש ַא ָּתה ּכְ פּוי ָ
ּׁשּורהַ .הּבֹוס ֶׁשּלְ ָך אֹו ַּב ַעל
נֹוהג ּכַ ָ
ּיֹורק ִּב ְב ֵאר ֶׁש ָּׁש ָתה ִמ ֶּמּנּו ַמיִ ם ,הּוא ֹלא ֵ
ֶׁש ֵ
ַה ַּביִ ת ֶׁשּלְ ָך ,הּוא ְּב ֶע ֶצם ּבֹור ַה ַּמיִ ם ֶׁשּלְ ָךַּ ,ת ֲחֹלק לֹו ּכָ בֹודּ ,גַ ם ִאם הּוא ְמ ַא ֵחר
ׁשֹותה ִמ ֶּמּנּו ַמיִ ם ַאל ִּתזְ רֹק
לְ ָך ֶאת ַה ַּמ ְׂשּכ ֶֹרת ְּבכַ ָּמה יָ ִמיםּ ,כִ י ּבֹור ֶׁש ַא ָּתה ֶ
ְּבתֹוכֹו ֶא ֶבן לְ עֹולָ םּ ,גַ ם ִאם הּוא ַרע ְו ַאכְ זָ רּ .וכְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ַּב ָּפסּוק (דברים כג,
ית ְב ַא ְרצֹו".
ח)ֹ" :לא ְת ַת ֵעב ִמ ְצ ִרי ּכִ י גֵ ר ָהיִ ָ
יׁשהּו ֶׁשּיָ בֹוא לְ ִצ ְּדָך ְויָ גֵ ן
רֹוצה ְּתׁשּובֹות ֲהפּוכֹותִ ,אם ַא ָּתה ְמ ַח ֵּפׂש ִמ ֶ
ִאם ַא ָּתה ֶ
ָעלֶ יָךֵּ ,תלֵ ְך לִ ְפ ִסיכֹולֹוג ,הּוא ְּב ַו ַּדאי יִ ְמ ָצא לְ ָך ֶאת ַה ְּב ָעיֹות ֶׁשֹּלא ְּתלּויֹות ְּבָך,
ׁשּוקהָּ ,ת ִׂשים לֵ ב ,הּוא
ֶאת ח ֶֹסר ַה ְּת ִמיכָ ה ַה ִּמ ְׁש ַּפ ְח ִּתיתֶ ,את ַהּיַ לְ דּות ַה ָּק ָׁשה ְו ָה ֲע ָ
ֹאמר לְ ָך ָמה ֵא ֶצל ַה ֵּׁשנִ י
ַאף ַּפ ַעם ֹלא יַ ּגִ יד לְ ָך ַמ ֶּׁשהּו ֶׁש ֶא ְצלְ ָך ֹלא ְּב ֵס ֶדר ,הּוא י ַ
יֹותרַ ,ו ֲח ָבל לֹו
יֹוד ַע לָ ָּמה? ּכִ י ַא ֶח ֶרת ֹלא ִּת ְר ֶצה לָ בֹוא ֵאלָ יו ֵ
ֹלא ְּב ֵס ֶדרַ .א ָּתה ֵ
לְ ַה ְפ ִסיד ַּפ ִצּיֶ נְ ט ּכָ זֶ ה יָ ָקר ַּת ְר ֵּתי ַמ ְׁש ָמע...
ּסֹובל זְ ַמן ַרב ִמ ְּב ָעיֹות ֶׁשל ְׁשלֹום ַּביִ ת ,הּוא ָא ַמר לִ י:
יׁשהּו ֶׁש ֵ
בּוע ָּבא לִ י ִמ ֶ
ַה ָּׁש ַ
ּׂשּואים ְמ ֻסּיֶ ֶמתָׁ .ש ַאלְ ִּתי אֹותֹוֵּ :ב ַר ְר ָּת
יֹוע ֶצת נִ ִ
ֶה ְחלַ ְטנּו ֶׁש ֲאנַ ְחנּו הֹולְ כִ ים לְ ֶ
יה ַה ְר ֵּבה,
יֹוד ַע ָעלֶ ָ
יכּותיתְ .והּוא ֵה ִׁשיב לִ יֲ :אנִ י ֹלא ֵ
טֹובה ְו ֵא ִ
יהִ ,אם ִהיא ָ
ָעלֶ ָ
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התרגילים ,כך שעדיף למנוע את המצב .מותחים את הצוואר בעדינות
לצדדים ,מורידים את הראש כלפי מטה ומסובבים את הראש מצד לצד.
איך משחררים צוואר שכבר נתפס?
כאשר הצוואר נתפס ,כדאי לבצע מספר נשימות עמוקות ומודעות ,אשר
עוזרות לשחרור ולהרפיה כלליים של הגוף ,וכמובן גם של הצוואר .חשוב
שלא להשאיר את הראש מקובע בתנוחה אחת ,אלא להיפך – לשמור
על תנועה ולבצע תרגילי מתיחה עדינים לשחרור הצוואר .כמובן,
אין לבצע תנועות חדות או פתאומיות ,אבל תנועות עדינות
הן חשובות לשחרור הצוואר.
אנשים רבים נוטים באופן טבעי לחמם את הצוואר כאשר
הוא נתפס .המציאות מפתיעה :החימום דווקא מזיק
לשריר התפוס .החימום אולי מרגיע את הכאב באופן
מקומי ,אך לאחר מכן תהיה זרימה מוגברת של דם
לאזור ,כך שהעצבים והרקמות ייעשו רגישים יותר,
האזור ייעשה כואב יותר והריפוי יהיה איטי יותר .לכן
מומלץ דווקא לקרר את הצוואר ,באמצעות קוביות קרח
עטופות וכדומה ,לפרקי זמן קצרים – דקה-שתיים בכל פעם.
הקירור גם הוא מקל על הכאבים ויוצר אלחוש של האזור ,אך הוא
גם מסייע לריפוי לאורך זמן.
אם הצוואר נותר תפוס יותר מ 3-ימים ,או לחילופין אם הוא מלווה
בחולשה קיצונית ,בכאבי ראש ,בטשטוש של הראיה ,בהקאה או בחום
– יש לפנות לעוסקים ברפואה.

צוואר תפוס
"אייי ...שוב נתפס הצוואר" – זה קורה לכולנו ,לעיתים קרובות
יותר או פחות .הצוואר פתאום "נתפס" ,ואנו סובלים מכאב
חד ומקושי לסובב את הראש בצורה רגילה.
צוואר תפוס יכול להיגרם בגלל סיבות רבות מאד:
פעילות ספורטיבית לא סימטרית ,תאונות ופציעות,
מיזוג אוויר חזק מידי שמופנה ישירות אל הצוואר או
הגב ,ישיבה ממושכת בתנוחה לא נוחה ,שינה לא טובה
ועוד .אפשר לנסות ולמנוע מצבים של צוואר תפוס
באמצעות מספר פעולות פשוטות ויומיומיות.
כאשר מבצעים פעילות גופנית – חשוב לבצע אותה בצורה
סימטרית – כל תרגיל שמבצעים בצד ימין ,מבצעים לאחר מכן גם
בצד שמאל .הדבר תורם לאיזון של הגוף ,ומונע עוויתות של השרירים.
בלילה ,יש לישון דווקא על הצד ,בין השאר כדי לשמור על הגב.
מומלץ לבצע תרגילים בסיסיים לשחרור הצוואר מידי יום ,גם אם הצוואר
לא נתפס .כאשר הצוואר כבר תפוס ,קשה יותר וכואב יותר לבצע את
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לוותר על  25מיליון דולר  /ר' קובי לוי הי"ו
שמואל הגיע ארצה ולמד בישיבות קדושות ,הוא הפך לתלמיד חכם
בעל שם טוב ,והקים משפחה לתפארת .במהלך המלחמה ,גויה גרמניה,
הציעה לאביו של שמואל להנשא לה ,כדי להצילו מצפרני הנאצים.
התרגיל הצליח ,אביו של שמואל נמלט מן הגטו וניצל .אחרי המלחמה,
במקום לגרשה ,הוא המשיך לחיות עמה .כשבגר שמואל נודע לו שאביו
חי ,מתגורר בארה"ב ונשוי לנוצריה .המפגש ביניהם היה צונן משהו ,ורק
כשנפרדו ,שמואל הרגיש שליבו קרוע בקירבו .אבא לא שרד עם אמונה.
הנאצים ניצחו אותו.
הקשר ביניהם היה רופף ביותר .מכתב פה ומכתב שם .פעם בכמה שנים
שיחת טלפון .הוא הביט עוד פעם במכתב "מיסטר שמואל זמירסקי ,אני
מצטער להודיעך כי אביך משה זמירסקי ,ובשמו הנוצרי סטפן קלימפטון
נפטר .צו הירושה שיש בידי ,מעביר לרשותך  25מיליון דולר ,מתוך 50
המיליון שהיו לאביך בנכסים ובכסף נזיל .אביך עדיין לא נקבר ,עליך
ליצור קשר עם אחיך ריצ'רד קלימפטון על מנת לתאם ביניכם היכן
לקברו ,אחר כך אעביר לרשותך את מחצית הירושה .על החתום פיליפ
גולדשטיין עו"ד".
ריצ'רד ,אחיו הגוי ,התעקש לקבור את אבא בבית קברות נוצרי" .אבא
חי כנוצרי לכל דבר" טען .שמואל התחנן "אבל אבא יהודי ."...שמואל
בדק היטב ,ונודע לו ,כי בראש השנה וביום הכיפורים היה אבא מגיע
לבית הכנסת הסמוך ושוהה שם כמה שעות .הוא לא היה מומר ,נותרה
בו אמונה באלוקי ישראל .עובדה .הגוי התעקש .שמואל התעקש .דרך
ללא מוצא .עורך הדין גולדשטיין הציע לשמואל ,הצעה מבריקה :תציע
לריצ'רד מיליון דולר יותר מן הירושה ,ושיסכים לקבורה יהודית...
הגוי היה מתוחכם ,הוא הבין שלשותפו לירושה ,יש ענין גדול מאד
בקבורת אביו עפ"י דת משה וישראל והרחיב את העסקה" :אני מוכן
לקבורה יהודית רק בעבור ויתור על כל חלקך בירושה ,"...חד וחלק.
שמואל ניגש אל אחד מגדולי הפוסקים שבדור כדי לדעת כיצד יוצאים
מן הסבך" .הירושה עדיין אינה שלך" הסביר הרב "לירושה יש שלושה
שלבים .השלב הראשון צורכי הקבורה של הנפטר ,אחר כך ישמש הממון
למימון מזונותיה ומגוריה של האלמנה ,ולבסוף תחולק הירושה בין
היורשים .נכון לרגע זה ,הממון שהותיר אביך ,צריך לשמש אותו ורק
אותו ,כדי להביאו לקבר ישראל".
גם במחיר  25מיליון דולר??? "כן" השיב הרב "קבר ישראל שווה כל
מחיר ,ההלכה מחייבת שהממון של הנפטר יועמד לצורך הקבורה ההגונה
והקדושה של יהודי ."...שמואל ויתר .הוא לא הרגיש שום קושי בדבר.
אנחת רווחה מילאה את ליבו .קודם כל כבודו של אבא .נכון אבא נכשל,
נסיון השואה היה גדול מכפי כוחותיו ,אבל סוף כל סוף הוא נפטר כיהודי,
ומה יותר כבוד מאשר להביאו לקבר ישראל.
"זה הכבוד היחידי שיכולתי לעשות עבורו" ניגב את דמעותיו אל מול
עיני הרב" .לא זכיתי לשהות במחיצתו ב 50 -שנה האחרונות ,אני מאמין
שבשמים יעריכו את הכבוד שנתתי לאבא אחרי מותו" ,הרב הניח יד
אוהבת על כתפו של שמואל ואמר" :האמן לי ר' שמואל ,אני מרגיש
שעשית לאביך כבוד ,כבוד גדול .בן כמוך ,קדיש כמוך ,זה עילוי נשמה
הכי נפלא לאביך" .והם פסעו ברחוב ,לכוון השטיבל לתפילת ערבית.

איך הייתם מרגישים אילו קיבלתם בדואר מכתב מעו"ד אמריקני ,ובו
הוא מבשר לכם כי זכיתם בירושה ע"ס  25מיליון דולר? לא פחות ולא
יותר .אין ספק כי פעימות הלב היו הופכות מואצות ,לחץ הדם היה קופץ
לשחקים ,העיניים היו מתערפלות ,וסף העילפון לא היה רחוק מכם25 .
מיליון דולר!!! זה סכום בלתי נתפש לאברך מן השורה ,המטופל ב10 -
ילדים ,חלקם נשואים ,העמוס בחובות לגמ"חים ,לבנקים וכו' וכו'.
ובכן ,שמואל זמירסקי קרא את המכתב הממוען אליו ,ישר והפוך 10
פעמים לפחות .הוא התיישב על ספסל בגן הציבורי ,ומראות יַ לְ דּות חלפו
לנגד עיניו .אבא ואמא שלו ,היקרים לו ,חיבקו אותו חזק .השוטר הנאצי
שניצב בסמוך ,האיץ בהם לסיים את הסצינה המשפחתית .דמעות ניגרו
כמים .שמואל בן השלוש ,היה קטן מכדי להבין את גודל השעה ,אבל
ליבו הקטן ,לב יהודי ,קלט שמדובר בשעה קשה עבור כולם .עיניו של
הגרמני ירו גיצים של שינאה .שמוליק רצה להשאר עם אמא ולהשען
על ראשה ,הגיונו הילדותי קלט שדבר רע הולך להתחולל פה ...אסון.
הנאצי קרע את אמו מעליו ,ודחפה אל המשאית ,אמא זועקת ,אך לשווא.
המשאית החלה לנסוע ,ואמא נעלמה מעיניו לנצח .אבא חזר איתו לגטו,
אך לזמן קצר .רופא המחנה דרש את התינוק אליו .אבא התחנן "תשאירו
אותו אצלי" .הרופא המרושע ,בעט ביהודי ,ונטל באכזריות את שמואל
הרזה עד לשד עצמותיו .אבא שכב על הרצפה שותת דם ובוכה "שמואל!
שמואל!" זעק" ,תמיד תזכור את אבא ואמא" התאנק אבא .שמואל נלקח
אל רופא הגטו ,קיבל אוכל חם ,כמה זריקות והועבר לציפורני המיסיון.
מהר מאד גזזו את פאותיו ,ענדו צלב כבד על צווארו ,והנזירות עטפו
אותו בחום ואהבה .למרות גילו הזערורי ,הבין שמואל שהוא בעצם אסיר.
הוא יהודי ,והפסל של ימח שמו וזכרו ,עורר בו גועל .הוא לא הבין מדוע.
הוא היה ילד נוח ועדין ושיתף פעולה עם הכומר הגדול .היתה לו ברירה?
לא היו לו מספיק ידיעות וכוחות נפש להתנגד .אחרי ארבע שנים ,הגיע
למנזר רב יהודי עם זקן ארוך ולבן ועיניים טובות לב .היתה זו שעת
ארוחת הצהרים ,כ 200 -ילדים שבויי המיסיון ישבו שם .היו שם רוסים,
קווקזים ,יגוסלבים ,מכל מין וצבע .שמואל זוכר היטב את הרב שאמר
"בוקר טוב ילדים" ,ואז הוא זעק במלוא גרון "שמע ישראל השם אלוקינו".
ליבו רטט בקרבו ,הוא הכיר את המלים הללו .אמא היתה משכיבה אותו
לישון ,ומלמדת אותו להגיד קריאת שמע.
סיים שמואל את המשפט בקול רועד .הוא לא היה
"השם אחד"
היחיד ,היו עוד כמה כאלה סביבו .הרב
קרא אליהם .הם ניגשו אליו והוא ליטף
את ראשיהם" .מתוקים שלי" אמר
"אתם יהודים .עכשיו אני לוקח
אתכם לארץ ישראל ,שם ילמדו
אתכם את כל התורה כולה"/.
אושר הציף את ליבו .הוא חיבק
ונישק את הרב ובכה ובכה" .אין לי
אבא ,אין לי אמא ,אין לי משפחה,
אבל יש לי את הרב היקר הזה ,ויש
לי גם קריאת שמע" ,כך חשב בליבו.

שמי יוסף אור שטרית
ואני לומד בכיתה ב'
אני רוצה לספר לכם שאני מאוד נהנה לבוא לתלמוד תורה
יום יום ללמוד תורה ולשחק עם החברים בהפסקה.
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בבית החולים הפכה אמא להיות בדיחה ,האחיות והרופאים התייחסו אליה
בזלזול ובקרירות על שהעזה להפר את המלצתם "המקצועית" .באחד
הימים הופיע בפני אבא ואמא מנהל מחלקת יולדות והחל להסביר להם
שלב אחר שלב מדוע הרב טועה ומדוע הם עושים טעות איומה שתקשה
עליהם את כל החיים כאשר יצטרכו להתמודד עם ילד מוגבל.
אבא ואמא הבטיחו לקחת את כל הניירות וההמלצות שוב אל הרב מרדכי
ולשאול שוב את פיו ובתנאי שכל אשר יחליט יהיה מקובל גם על הצוות
הרפואי .הם פנו שוב לרב מרדכי שהאזין בקשב רב וחזר והבטיח שהוולד
יהיה בע"ה בריא ושלם ללא שום מום ובעיה כל שהיא .והוסיף" ,אל תתייחסו
לדברי מנהל המחלקה ,תקראו לו אלי לאחר הלידה" .כאשר שמע זאת
מנהל המחלקה ,המשיך לעמוד על דעתו והדגיש שוב ושוב את הסכנות
הכרוכות גם לאמא וגם לוולד וציווה על אמא להודיע לו טרם הלידה ,כי
הוא חייב להיות שם כדי להצילה שלא תסתבך בלידה.
זה היה בליל שבת פרשת "וארא" שלג לבן כיסה את ירושלים ,צירי התנועה
היו חסומים וצירי הלידה תכופים וחזקים .אבא ואמא הלכו ברגל אל בית
החולים "משגב לדך" שהיה קרוב לבית ,ובקשו מהצוות הרפואי להזעיק
את מנהל המחלקה כי כך הוא הזהיר ..רצה הקב"ה והוא לא ענה לקריאות
הטלפון והזימונית ואמא ילדה בשעטו"מ .בבוקר ,הגיע מנהל המחלקה
אל בית החולים השתומם כשראה את אמא ושאל בפליאה" ,מה את עושה
כאן"? אמא ענתה" ,מגיע לי מזל טוב!" .או אז פניו הרצינו והוא התמלא
חמה על כך שהעזה ללדת ללא נוכחותו במחלקה ושאל כשארשת רצינות
תהומית על פניו "נו ..ומה עם הילד ,אתם מקבלים את זה"? אבא ואמא
הביטו בחיוך ואמרו שהבדיקות שלאחר הלידה מוכיחות שהילד בריא
ושלם וללא כל מום!
מנהל המחלקה הילך כמוכה הלם אל התינוקייה ובקש "פגישה" אישית
עימי בת חמש שעות תמימות! אין בדיקה שלא ערך ,בדק והפך ובדק הביט
ולא האמין .כשיצא ,נגש מושפל ראש אל אבא ושאל אותו בבקשה רק
לדעת מי זה אותו צדיק שרואה מרחוק מה שאנחנו לא רואים בבדיקות.
אבא לקח אותו אל הרב מרדכי שרעבי זצ"ל שבקש ממנו רק דבר אחד.
"תהיה יותר זהיר בהחלטותיך עם נשמות ,מדובר ברצח" .בעקבות מקרה
זה ,מנהל המחלקה הכיר בערך גדולי ישראל החל ללמוד תורה והתקרב
אל היהדות.

הרב מרדכי שרעבי זצ"ל
את הסיפור הבא סיפר ר' יוסי רבין בספרו חייך לנער .בהריוני ארע מקרה
שרק בזכות אמונת חכמים שהיתה לאבא זכיתי להגיח אל אוויר העולם.
בתחילת ההיריון פרצה בירושלים מחלת האדמת .באותה תקופה טענו
הרופאים כי כל אשה שנדבקה מהמחלה חייבת להפיל את ולדה כי העובר
עלול להיוולד עם מומים קשים.
אמי הגיעה אל בית החולים לסדרת בדיקות שבסופן ציוו עליה הרופא
לגשת מיד ולבצע הפלה .אבא אמר לרופאים שהוא חייב לתת את ההחלטה
בידי אחד מצדיקי הדור ונגש אל הצדיק הרב מרדכי שרעבי זצ"ל .הרב
מרדכי שמע את דברי הרופאים ,הביט על הדפים הרשמיים ובקש מאבא
סכום מדויק לצדקה כדי לערוך פדיון נפש ושלח אותם לעשות סיבוב
בשוק "מחנה יהודה" הסמוך לישיבתו .במתח ובחרדה ערכו קניות בשוק
ובפיהם פרקי תפילה שתפילותיו של הצדיק יבטלו את הגזירה .לאחר
שעה שבו אל הצדיק שפתח את הדלת לקראתם בחיוך ובמאור פנים
ואמר" ,הגזירה התבטלה"!
לאחר תקופה הגיעה אמא שוב לבדיקה שגרתית ,הרופאים "הזדעזעו"
לראות כי היא עדיין בהריונה והחלו לערוך בדיקות חוזרות ונשנות כדי
להוכיח את המלצתם ,הציגו אותן בפני אמא ואבא והוסיפו ופירטו באוזניהם
שאם לא ישמעו לקולם מה יקרה לוולד וכיצד יחיה חלילה ..בלי רגליים,
עם צלקות נפשיות וכדו' .אבא באמונתו הפשוטה אמר לרופאים" ,שאלנו
רב וזה מה שהוא קבע ,להמשיך את ההיריון והגזירה פשוט התבטלה".

האות האחרונה של כל תשובה היא גם האות
הראשונה של התשובה שלאחריה.

חידות
שרשרת
לפרשת
לך-לך

 .1אחד מחברי אברהם.
.

 .2עד מקום שכם עד

שאלות בפרשה

 .3ברחה משרה.
 .4ואחרי כן יצאו ב

 .1עין גדי בפרשה ,התדעו היכן?

גדול.

 .5אשת אברם.
 .6המקום שלוט בחר ,כיכר ה

 .2גם את ים המלח נפגוש בפרשה ,אך בשם אחר ,מהו?
.

 .3לא של נח זאת התיבה ,אך אף היא להצלת אדם נועדה,
הפעם לא מפחד מים ,אלא רק ממראה עניים (רשי)?

 .7העונש של פרעה.
 .8מלך שלם (ללא רווח).
 .9בכל מקום שאברהם הגיע ,הוא

בשם ה'.

 .10אל הארץ אשר...

פרשה במספרים  -נח
ב2 .
א7 .
ד40 .
ג150 .
ו8 .
ה600 .
ח50 .
ז300 .

 .11מלך עילם
 .12תאור של אנשי סדום.
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תשובות:
א .מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה
ב .ויבואו אל נח אל התיבה שנים שנים מכל בשר
ג .ויגברו המים על הארץ חמישים ומאת יום
ד .ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה.
ה .בשנת  600לחיי נח וכו' נבקעו כל מעיינות.
ו 8 .נפשות היו בתיבה
ז 300 .אמה אורכה
ח .חמישים אמה רוחבה.
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בית ספר

השבוע פתחנו את חודש מר חשון בשירת הלל בכל
כיתה ויחד איתו את "מרכז הלמידה" -מרכז איכותי
מקצועי וגם למידה לשעות הצהרים מ.13:15-16:00-
פתיחת המרכז נעשתה בהתרגשות גדולה יחד עם
הגרלות ופרסים יקרי ערך למספר זוכות מכל בית הספר!

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון

והשבוע :הילד המתוק בן ציון חי לוי ני"ו מכיתה ה'

פרשת ל ך לך פרק י"ב פסוק א'
ל-ה ָא ֶרץֲ ,א ֶׁשר ַא ְר ֶאּךָ.
ל-א ְב ָרם ,לֶ ְך-לְ ָך ֵמ ַא ְר ְצָך ִּומּמֹולַ ְד ְּתָך ִּומ ֵּבית ָא ִביָךֶ ,א ָ
ֹאמר יְהוָה ֶא ַ
ַוּי ֶ
כתב רש"י :לך לך – להנאתך ולטובתך ,ושם אעשך לגוי גדול ,וכאן אי אתה זוכה לבנים ועוד שהודיע טבעך בעולם.
שואל על כך רבי פנחס הורביץ ,בעל ה"הפלאה":
כידוע נמנית ההוראה "לך לך מארצך" עם עשרת הנסיונות ,שנתנסה בהם אברהם אבינו (אבות ה'  ,ג') ואם הקדוש ברוך הוא מבטיח כאן לאברהם ,שלא זו
בלבד שלא יפסיד בהליכתו לארץ אלא שהליכה זו תהא להנאתו ולטובתו – מה נסיון יש כאן מצד אברהם?
ומתרץ בהסבר הבא :כשבא הכתוב לספר על קיום מצוות ה' על ידי אברהם נאמר" :וילך אברם כאשר דיבר אליו ה'" (י"ב ,ד') בכך מדגיש בפנינו הכתוב,
שהליכת אברהם לארץ לא היתה חלילה כדי להפיק טובת הנאה בשבילו ,אלא רק כדי לקיים מצות ה'.
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עיצוב
במתנה!

אפשרות לחדרים לשבתות חתן

זמני תפילות ושיעורים
שימו לב! זמני השיעורים והתפילות עודכנו לפי שעון חורף
תפילות ושיעורים בשבת קודש
		
מנחה ערב שבת
		
שחרית הנץ החמה
שיעור בהלכות ריבית
		
שחרית מנין ראשי
		
תהילים לבנים
שיעור הלכה ,שולחן ערוך
			
מנחה
		
שיעור מוסר
סעודה שלישית
ערבית של מוצ"ש
אבות ובנים
פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

( 16:20כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 04:55כ 65-דק' קודם הנץ החמה)
 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)
07:30
( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)
 14:30חושן משפט
15:00
15:30
( 16:15באולם למטה עם שירה)
( 17:20עם צאת השבת)
( 17:40לאחר ערבית של מוצ"ש)
( 13:45בביה"כ חסדי שמואל)
 13:45מפי מו"ר שליט"א

תפילות לימות החול
( 05:15כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
		
שחרית הנץ החמה
07:00
		
שחרית מנין ב'
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
		
שחרית מנין ג'
08:15
		
שחרית מנין ד'
16:25
			
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
 20:45שיעור בנושא חינוך מפי גב' אלינור
יום שלישי		
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ביום ג' ,י"ד חשוון ( )12/11ידרוש מורנו הרב ב:
נהריה –  ,19:00ביה"כ "משה רבנו" ,רחוב נשר 1
טירת הכרמל –  ,20:30ביה"כ "שאגת אריה" ,רחוב הרב זרביב 32

שיעורי הרב השבוע בחריש ובית שאן

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

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!
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