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מאמר הרב
"וַ ה' ִה ְמ ִטיר ַעל ְסדֹם וְ ַעל ֲעמ ָֹרה ּגָ ְפ ִרית וָ ֵאׁשֵ ,מ ֵאת ה' ִמן ַה ָּׁש ָמיִ ם.
וַ ּיַ ֲהפְֹך ֶאת ֶה ָע ִרים ָה ֵאל וְ ֵאת ּכָ ל ַהּכִ ּכָ ר וְ ֵאת ּכָ ל י ְֹׁש ֵבי ֶה ָע ִרים ,וְ ֶצ ַמח
ָה ֲא ָד ָמה"
ממהפכת סדום הסיקה הגמרא הלכה למעשה שלעולם ידור אדם
בעיר שישיבתה קרובה .פירש רש"י' ,שנתיישבה מקרוב' .כלומר עיר
"הּנֵ ה
חדשה שמתוך שישיבתה קרובה עוונותיה מועטים ,שנאמר ִ
נָ א ָה ִעיר ַהּזֹאת ְקר ָֹבה לָ נּוס ָׁש ָּמהְ ,ו ִהיא ִמ ְצ ָער" – מתוך שישיבתה
של מצער קרובה ,עוונותיה מועטים .למדנו מהגמרא שגם העיר
מצער הייתה שייכת לחבל סדום ועמורה וגם היא הייתה נוהגת
בחוקי סדום ,ואותם מעשים רעים שנעשו בסדום נעשו גם כן
במצער ובכל זאת אותה הקב"ה לא הפך .אותה הקב"ה השאיר
וזאת משום שהיא נבנתה שנה אחת לאחר סדום ועמורה .סדום
חגגו  52שנות שנות עצמאות ואילו מצער רק  ,51ולכן עדיין
סאתה לא גדשה ,ועדיין נהג ה' עמה במידת ארך אפים .אם כן
בזה שנבנתה שנה מאוחר יותר ,האיחור בבנייתה נתן לה הצלה
שלא להחרב יחד עם  5ערי סדום ועמורה.
ובודאי אנשים שגרו בסדום ונהנו משלוותה ויופיה של סדום,
כמאמר התורה – כגן ה' ,סדום הייתה גן עדן עלי אדמות כי כולה
משקה ,כולה נחלים ומעיינות שיוצאים בבקעה ובהר ,והם בוודאי
סברו שזה מאהבת האל אליהם' .והנה הגפן נותנת פריה ועץ השדה
רבה והולך' .וכך היו בטוחים שהם החברה המתוקנת והנאורה' .מה
פתאום לתת לעניים אוכל! שילכו לעבוד! כמו שכולם עובדים!',
ואוי ואבוי מי שנתן לעני לאכול! אחת דתו להמיתַ ,הּכְ ַצ ֲע ָק ָתּה
ַה ָּב ָאה ֵאלַ י ָעׂשּו ּכָ לָ ה ,וכל שנה שחגגו עצמאות ,הם שמחו והודו
לאל שנתן להם שפע וברכה ולא ידעו שהם שנואים ומאוסים בעיני

2
אשרי העם שככה לו
חינוך ילדים

3
בוקר של דגנים או
חביתה?/בריאות ותזונה

שבת שלום ,אייל עמרמי

4
באתי לאמריקה לתפור
כפתורים/סיפור לשבת

ליצירת קשר עם מוסדות כאייל תערוג:

1599-50-20-51

ה' ,שמקום שנעשים בו מעשי סדום אין לו זכות קיום ,עד שהקב"ה
הפעיל את מידת הדין במלא עוצמתה – והפכם למלח וגופרית.
שלוה והצלחה הם לא אינדיקציה להבחין אם אכן צועדים בדרך
שה' חפץ בה ,או חס וחלילהּ ,כִ י ִאם ָמאֹס ְמ ַא ְס ָּתנּוָ ,ק ַצ ְפ ָּת ָעלֵ ינּו
ַעד ְמאֹד .בוקר וערב שומעים אנו בכלי תקשורת על מעשי סדום
והתעללויות שנעשים בילדים ובחסרי ישע .ולפי נתוני עמותת
'אל–סם' אין בית ספר תיכון ממלכתי שלא נגוע בסמים 100 .אלף
בני נוער בבתי ספר מעשנים סמים .כל נער בן  9מעורב בתקרית
אלימה 38% .מהמורים במערכת החינוך החילוני נתקלו באלימות
מתלמידיהם וכו' .והנתונים מראים שמגדלים פה דור סדום.
אבותינו כשהגיעו לארץ הקדושה הזו ,לא שיערו שבזמן כל
כך קצר יהפכו את בניהם לגסים בעלי תאוות .ראש הממשלה
הראשון בן-גוריון אמר 'מתי נהיה עם נורמלי ומתי יהיה כבר הגנב
היהודי הראשון' ,ולכן בן-גוריון כתב בספרו 'יחוד ויעוד'' :הגלויות
המתכנסות בישראל (יהדות בני ספרד) אינן מהוות עדיין עם אלא
ערב רב ,ואבק אדם ללא לשון ושפה וללא חינוך ללא שרשים.
הפיכת אבק אדם לאומה תרבותית היא מלאכה לא קלה!' .לנו
הספרדים שומרי התורה קרא בן גוריון אבק אדם ,ערב רב ללא
שורשים .כי דרכו של אברהם היא הפוכה מדרכה של סדום ,ופה
צריך ליצור מדינת סדום!
'עורו ישנים משנתכם ....וזכרו בוראכם' .כך צעק הרמב"ם .והלואי
ונשמע אמן כן יהיה רצון.

לקבלת העלון במייל כתבו בקשה לharav.eyal@gmail.com :
לשמיעת שיעורי תורה ,עדכונים ועודwww.ayal-taarog.co.il :
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העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של מרן שר התורה ופוסק הדור ,מורנו
ורבנו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל ,שזכותו הגדולה תגן עלינו.
להצלחת :דוד בן שמחה וב"ב | משפחת מזרחי | אייל
לרפואת :דליה בת נעמי | חיים מרדכי בן נטע | יחזקאל מאיר בן שרה
לעילוי נשמת :מרדכי בן שמחה
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מידת הסבלנות
בחור שהיה בתקופת שידוכיו ונקבעה לו פגישה עם בת פלונית בשעה
חמש אחר הצהרים .הבחור הקדים והגיע למקום ברבע לחמש ,וכיוון
שנותרו לו כמה דקות עד הזמן שנקבע ,נכנס לישיבה סמוכה ,והושיט
ידו לארון הספרים על מנת להוציא ספר ולעיין בו.
הוא לא התכוון להוציא ספר מסויים ,אלא לנצל את זמנו עד הפגישה,
הספר שעלה בחכתו היה "אלופינו מסובלים" שחיבר הרב אליהו טהרני
שליט"א .הספר עוסק במידת הסבלנות הנחוצה בין בני זוג .הבחור פתח
בפרק בו מאריך המחבר בהסברים ובדוגמאות על מידת הסבלנות.
כדי לסייע בקיבועה של מידת הסבלנות מציין המחבר שהבעל צריך
לדעת ששמירת זמנים אצל האישה אינו הצד החזק .יש מקרים שקובעים
עם האישה לצאת בזמן מסוים ,וכשמגיע הזמן היא עדיין אינה מוכנה.
בדרך רמז כתב המחבר שסדר "נשים" ו"זמנים" של הרמב"ם הם שני
סדרים שונים לחלוטין.
והנה ,הבחור שלנו מעיין שוב ושוב בקטע העוסק באי שמירת הזמנים
אצל האישה ואז מגיעה השעה חמש ,והוא יוצא למקום שנקבע ,מביט
אנא ואנה ,ואינו רואה את הבת המדוברת ,ממתין עוד חמש דקות ועוד
עשר דקות והיא עדיין אינה נראית באופק.
כיון שהדברים שקרא בספר ,עדיין היו חרוטים בזיכרונו ,המתין הבחור
בסבלנות ...הבת הגיעה רק כעבור חצי שעה ,בשעה חמש וחצי ,כשהיא

אשרי העם "שככה לו"
הבית היהודי משמש ככור היתוך למידותיו של האדם ,ובפרט למידת
הביטחון והסבלנות ,עיקרה של עבודה זו נעשה בתוך הבית פנימה.
בעניין זה סיפר הגאון רבי יהודה סילמן מעשה שהיה אצל הגה"ק
ה"תולדות" ,רבי יעקב יוסף מפולנאה:
יום אחד הגיע אליו יהודי המתגורר בכפר קטן ,בישר לו שהוא עומד
להכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו ,וביקש מהצדיק שיגיע אל
הכפר כדי לשמש כסנדק .לא הייתה דעתו של בעל ה"תולדות" נוחה
מהזמנה שכזו ,שכן הדבר אמור היה לגזול ממנו זמן רב ,אבל כיון
שלא רצה להשיב פניו של בעל השמחה ריקם ,ביקש ממנו לקבוע שעה
מדוייקת לברית ,שבה יהיה כבר הכל מוכן ומזומן ,כדי שלא יצטרך
להתעכב ולו דקה מיותרת.
אבי הבן הסכים כמובן לקיים את דברי התנאי ,ובלבד שהצדיק הנשגב
יהיה הסנדק .ברם ,כאשר הגיעה השעה היעודה ,ובעל ה"תולדות" כבר
היה במקום ,עדיין לא הצליחו לאסוף מניין יהודים ,רק  5-6אנשים
נאספו ,ולצדיק החלו רגשות פנימיות של אי
סבלנות .הזמן חולף – עובר ,והסנדק לא
שליו ,אכפת היה לו על הזמן המתבזבז.
אמנם בינתיים הצליחו לאסוף עוד יהודי
ועוד יהודי ,אבל גם לאחר שעבר זמן
מרובה ,היו רק תשעה אנשים .העשירי
היה חסר.
בשלב מסוים קם בעל ה"תולדות" ,ואמר

מתנצלת על האיחור .הבחור ,מצידו ,שכבר קנה משהו במידת "הסבלנות"
ענה "הכל בסדר"" ,אינך צריכה להתנצל" ,הרי כולנו בני אדם ,ושוב
דחה את ההתנצלויות מצידה.
מה שקרה ,שכעבור זמן קצר נשברה צלחת באירוסיהם של הבחור והבת
ההיא ,הבת שבת לביתה ותיארה בפני הוריה את גדלותו וסבלנותו של
הבחור ,שהרי מלבד שהמתין לה בסבלנות ואיפוק ,עוד קיבלה בספר
פנים יפות ולא היה מוכן לקבל את ההתנצלויות.
כך הוא בכל בית יהודי ,מידת הסבלנות נצרכת בכל בית ,ומסוגלת
לשמר ואף להקים כל בית בישראל ,אם כל אחד ידע להיות סבלן
ולמחול לצד השני.

שאם בתוך דקות ספורות לא יגיע היהודי העשירי ,הוא חוזר למקומו,
ושבלית ברירה יחפשו סנדק אחר .ברגע האחרון נראה מרחוק אדם זקן
מהלך לאיטו ,ולפי מראה פניו נראה היה שהוא יהודי .בעל השמחה אץ
רץ לקראתו ,והודיע לו על הברית המתקיימת בכפר ,וביקש שיצטרף
להשלים מניין.
שמע היהודי כך ואמר" :אומנם התכוונתי ללכת בדרך אחרת ,אבל כיוון
שהודעתם לי על הברית – "שיהיה ככה" ,ואני מוכן לעבור דרך הכפר
ולהשתתף בשמחה" .לאחר הברית ,ביקשו מהזקן שישתה ויטעם דבר
מה ,וגם הפעם הגיב בסגנון זהה" :אני אמנם ממהר לדרכי ,אבל שיהיה
ככה" ,וכך על כל דבר ודבר שהציעו לו לעשות ,אמר "שיהיה ככה"...
כשבאו להפרד מהזקן האלמוני זה ,שאלוהו הנוכחים מה פשר התגובה
ששמעו ממנו כל העת" :שיהיה ככה"? ויען להם הזקן ,שאת הנהגתו זו
שאב מתוך הפסוק" :אשרי העם שככה לו" ,ופירש "אשרי העם ש"שככה"
לו ,אשרי מי שמגיב על כל דבר שקורה לו בחיים" ,שיהיה ככה" ,דהיינו
שיש לו סבלנות לקבל כל דבר שה' יתברך מביא עליו בצורה נינוחה,
ביודעו שזהו הטוב האמיתי עבורו".
כשמוע בעל ה"תולדות" את הדברים ,אמר שמן הסתם היה זה אליהו הנביא
המגיע לכל ברית מילה ,ומן השמיים גילגלו כך שגם הוא ,ה"תולדות",
ישמע את ה"אשרי העם ש"-ככה לו" ,והוסיף ואמר "כדי שאשכיל להבין
שלא לדחוק את השעה ,ואם התגלגלתי לברית המילה הזו ,הרי שבוודאי
הקב"ה רוצה שאהיה כאן ,ולא אמהר לצאת"...
ואת העיקר הזה חייבים לשנן בכל בית יהודי ,כי רק באימוץ דרך חיים
שכזו ,תהיה לנו אפשרות לוותר לזולתינו ,רק מי שיודע לומר על כל
דבר "שיהיה ככה" ,ואינו דואג מהתרחשות בלתי צפויה ,כי באמת הכל
צפוי וידוע ,רק אדם כזה יוכל לנהל את ביתו על מי מנוחות ,על רוגע
אמיתי ,גם כשינסו להרגיז אותו ולהרתיח את דמו ,הוא לא ייצא לעולם
מכליו ,ביודעו שלא הם המרגיזים אלא ה' יתברך ציווה עליהם לעשות
כך ,ויתרה מכך ,שהמרגיזים הם בני משפחתו בשר מבשרו והיקרים לו
מכל ,ואז ממילא עדיף ,ש"-יהיה ככה" ,שהרי זהו רצונו של בורא העולם.
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ּומּוסר ֱאוִ ילִ ים ָבּזּו,
ָ
אשׁית ָד ַּעת ָח ְכ ָמה
יִ ְר ַאת ה' ֵר ִ
ּתֹורת ִא ֶּמָך( :משלי א ,ז-ח).
מּוסר ָא ִביָך וְ ַאל ִּתּטֹׁש ַ
ְׁש ַמע ְּבנִ י ַ

ּתֹורה
תֹורת ִא ֶּמָך  -הּוא ָ
ּתֹורה ֶׁש ִּבכְ ָתבְ ,ו ַ
מּוסר ָא ִביָך  -הּוא ָ
ּכֹותב ַהגְ ָּר"אַ :
ֵ
אׁשית
ּומ ְצוֹות ֲע ֵׂשה ְוֹלא ַּת ֲע ֶׂשהְ ,ו ַהיְ נּו ֵר ִ
ּתֹורה ִ
ּובכְ לָ לּות ֵאּלּו הּוא ָ
ֶׁש ְּב ַעל ֶּפהִ .
ּוׁש ַמע ְּבנִ י  -הּוא ִמ ְצוֹות ֲע ֵׂשהְ ,ו ַאל ִּתּטֹׁש – הּוא ֹלא
ּתֹורהְ ,
ָּד ַעת  -הּוא ַה ָ
ֹלׁשה ֻׁש ָּת ִפין ֶׁש ָּב ָא ָדם ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא וְ ָא ִביו וְ ִאּמֹוַ .עד ּכָ אן.
ַּת ֲע ֶׂשה ,וְ ֵהן נֶ גֶ ד ְׁש ָ
יה
ּמּוסר נִ ְצ ֶרכֶ ת לָ ָא ָדםֲ ,א ֶׁשר ִּבלְ ָע ֶד ָ
ּתֹורת ַה ָ
אֹותנּו ֶה ָחכָ ם ָּב ָא ָדם ּכַ ָּמה ַ
לִ ֵּמד ָ
לְ עֹולָ ם ֹלא יַ ְׂשּכִ יל ָה ָא ָדם לְ ַה ְב ִחין ִאם הֹולֵ ְך הּוא ַּב ֶּד ֶרְך ַהּנְ כֹונָ הְּ ,ב ָא ְרחֹות
ּוב ְמ ִסּלַ ת יְ ָׁש ִריםּ ,ולְ עֹולָ ם הּוא ֹלא יְ זַ ֶהה ֶאת ַהּכְ ָת ִמים ֶׁשּיֵ ׁש ַעל ְּבגָ ָדיו,
ַצ ִּד ִיקים ִ
אֹותם ַה ְּבגָ ִדים ֶׁש ָע ִתיד הּוא לָ בֹוא ִע ָּמם ֶאל ָהעֹולָ ם ָה ֶעלְ יֹון לָ ֵתת ִּדין ְו ֶח ְׁשּבֹון
ָ
בּוׁשּה ַו ִּת ְׂש ַחק לְ יֹום ַא ֲחרֹון" (לא ,כה).
ּבֹורא עֹולָ םֶׁ ,שּזֶ הּו "עֹז ְו ָה ָדר לְ ָ
לִ ְפנֵ י ֵ
ּמּוסר יָ כֹול לָ ֵתת ִאינְ ִד ַיק ְציָ ה
ּמּוסר ַאל ֶּת ֶרף" (ד ,יג)ּ ,כִ י ַרק ַה ָ
"ה ֲחזֵ ק ַּב ָ
ְולָ כֵ ן ַ
עֹובד
יֹוצרֹו אֹו ֶׁש ָחלִ ילָ ה ְו ַחס ֵ
עֹובד ְ
רּורה לָ ָא ָדם ,לִ ְראֹות ִאם הּוא ֶּב ֱא ֶמת ֵ
ְּב ָ
הּוא ֶאת יִ ְצרֹו.
"מּוסר ֱא ִוילִ ים ָּבזּו"ַ ,ה ְר ֵּבה ֲאנָ ִׁשים
ָ
ּקֹודם ִה ְס ִּביר לָ נּו ַהּגָ אֹון ַמהּו
ַּב ָּפסּוק ַה ֵ
יהם ַרע ָו ַמרֲ ,א ָבל
ּמּוסרֲ ,א ֶׁשר נִ ְר ֶאה ְּב ֵעינֵ ֶ
ּומ ְׂשּכִ ילִ ים ְמ ַבּזִ ים ֶאת ַה ָ
ֲחכָ ִמים ַ
רֹוצה ֶאת ַה ַּד ַעתּ ,וכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו ַּב ִּמ ְד ָרׁש
אׁשית ָּד ַעת"ִ ,מי ֶׁש ֶ
"יִ ְר ַאת ה' ֵר ִ
ית – ֶמה
ית? ַּד ַעת ָקנִ ָ
(קהלת רבה פרשה ז פיסקא לב)ַּ :ד ַעת ָח ַס ְר ָּת – ַמה ָּקנִ ָ
יצד
יֹומּיִ ים ,לָ ַד ַעת ּכֵ ַ
ּיֹומ ִ
ָח ַס ְר ָּת? ְּד ַהיְ נּו ,לָ ַד ַעת לְ ַח ֵּבר ֶאת ַה ָחכְ ָמה לַ ַחּיִ ים ַה ְ
ְמ ַת ְפ ֲעלִ ים ֶאת ַה ָחכְ ָמה ְּב ַא ְרצֹות ַה ַחּיִ ים ,זֶ הּו ַאְך ְו ַרק ַעל יְ ֵדי לִ ּמּוד ִס ְפ ֵרי
ּמּוסרּ ,תֹוְך ִחּפּוׂש ַהּנְ ֻקּדֹות ֶׁש ָעלָ יו לָ ַק ַחת ִעּמֹו לְ ַחּיָ יו.
ַה ָ
ַו ֲא ֶׁשר ַעל ּכֵ ןִ ,מי ֶׁשּזָ כָ ה לִ ְקנֹות ֶאת ַה ֵּד ָעה ַהּזֹאתֹ ,לא ָח ֵסר לֹו ּכְ לּום ַּב ַחּיִ ים.
ַאְך ִמי ֶׁש ָח ֵסר לֹו ַה ִחּבּור ֶׁשל ַה ָחכְ ָמה ַּב ַחּיִ יםֹ ,לא ָׁש ֶוה לֹו ּכָ ל ִקנְ יָ נָ יו ָּבעֹולָ ם,

הּוא ֹלא ָחׁש ֶׁשהּוא ָקנָ ה ַמ ֶּׁשהּו ,לַ ְמרֹות ֶׁשּיֵ ׁש ְּביָ דֹו
אֹוצרֹות זָ ָהב ָו ָפזִ ,מ ְּב ִחינָ תֹו ַהּכֹל ֵריק ִמּתֹכֶ ן.
ְ
רֹוצה ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך לְ לַ ְּמ ֵדנּו ֶאת ַּד ְרכֵ י ְקנִ ּיַ ת
ְוכָ ֵעת ֶ
יע
מּוסר ֹלא ַמּגִ ַ
מּוסרָ ...
ּמּוסרְ ,וזֶ הּו ָא ְמרֹוְׁ :ש ַמע ְּבנִ י ַ
ַה ָ
יעהִ ,אם ַא ָּתה ִּת ְׁש ַמע יִ ְהיֶ ה
יע ִמ ְּׁש ִמ ָ
מּוסר ַמּגִ ַ
ִמּלִ ּמּודָ ,
ּומ ָב ֵאר
מּוסרְ .
מּוסרִ ,אם ֹלא ִּת ְׁש ַמע ֹלא יִ ְהיֶ ה לְ ָך ָ
לְ ָך ָ
רֹוצה
ּתֹורה ֶׁש ִּבכְ ָתב ִ -מי ֶׁש ֶ
מּוסר זֶ ה ָ
ַהּגָ אֹוןְׁ ,ש ַמע ְּבנִ י ַ
מּוסר
מּוסר ַל ַחּיִ ים ֶׁשּלֹו ,הּוא ָצ ִריְך ִל ְׁשמ ַֹע ָ
ְל ַק ֵּבל ָ
יעהּ ,כִ י ּגַ ם ִאם יִ ְק ָרא ָה ָא ָדם ֶאלֶ ף
ְולִ ְהיֹות ּכְ לִ י ְמ ַק ֵּבל ֶׁשל ְׁש ִמ ָ
מּוסרְ ,וזֶ הּו
מּוסרֲ ,ה ֵרי ֶׁשֹּלא יִ זְ ּכֶ ה לִ ְהיֹות ִאיׁש ָ
מּוסר ַאְך ֹלא יִ ְׁש ַמע ָ
ִס ְפ ֵרי ָ
הֹוׁש ַע"ַ ,הּזִ ּכָ רֹון
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות יז ,יד)ּ" :כְ תֹב זֹאת זִ ּכָ רֹון ַּב ֵּס ֶפר ְו ִׂשים ְּב ָאזְ נֵ י יְ ֻ
יע לְ ָאזְ נָ יו.
ְו ַה ֵּס ֶפר ֹלא ַמ ְס ִּפ ִיקיםֶ ,אּלָ א ָצ ִריְך לְ ַה ְׁש ִמ ַ
מּוסר ָא ִביָך"ְ ,מ ַה ֶּוה ֶאת ֶא ָחד ֵמ ַהיְ סֹודֹות ַהּגְ דֹולִ ים
"ׁש ַמע ְּבנִ י ַ
ַה ָּפסּוק ַהּזֶ ה ְ
מּוסרֵ ,איְך ָא ָדם קֹונֶ ה ֶאת ַהּזְ כּוכִ ית
ּמּוסרֵ ,איְך ָא ָדם קֹונֶ ה ֶּב ֱא ֶמת ָ
ּתֹורת ַה ָ
ֶׁשל ַ
עֹובד ה'.
ַמגְ ֶּדלֶ ת ַהּזֹאת ֶׁש ַּת ְר ֶאה לֹו ִאם הּוא ֶּב ֱא ֶמת ֵ
עּורים ַהּלָ לּוְ ,ו ֵהם
יבה ְמ ֻסּיֶ ֶמת ְו ֶה ֱע ַב ְר ִּתי לָ ֶהם ֶאת ִס ְד ַרת ַה ִּׁש ִ
יׁש ָ
יתי ִּב ִ
ָהיִ ִ
יֹותר לִ ְפּת ַֹח ְס ָפ ִרים.
ָא ְמרּו לִ יַ :א ֲח ֵרי ֶׁש ָּׁש ַמ ְענּו ֶאת ַה ְּד ָב ִריםֵ ,אין לָ נּו ֵח ֶׁשק ֵ
ּובכָ ל זֹאת ֵהם
ּתֹורהְ ,
לֹומ ִדים ָ
ְמ ֻד ָּבר ּפֹה ַּב ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָּׁשנִ ים ַעל ּגַ ֵּבי ָׁשנִ ים ְ
תֹורת
עֹוב ִדים ֶאת ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואָ ,היָ ה לָ ֶהם ִח ָּסרֹון ְּב ַ
ֹלא ִה ְרּגִ יׁשּו ֶׁש ֵהם ְ
ּמּוסרְ ,ולָ ָּמה? ּכִ י ֵהם ָק ְראּו ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ְּבלִ י לְ ַה ְפנִ ים ּולְ ַה ְח ִּדיר זֹאת ֶאל
ַה ָ
לֹומ ִדים
יהםֵ .הם ָק ְראּו ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ִּב ְׁש ִביל לְ ַה ְרּגִ יׁש טֹובֶׁ ,ש ִהּנֵ ה ֵהם ְ
ּבֹות ֶ
לִ ֵ
יבהַ ,אְך ֹלא ִה ְׂשּכִ ילּו לָ ַק ַחת ֶאת ַה ְּד ָב ִרים
מּוסר ,אֹו ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּכָ ְך ֵהם ִס ְד ֵרי ַהיְ ִׁש ָ
ָ
ּומ ַד ְּב ִרים ִא ִּתי.
ּיֹומיֹום ,לָ ַד ַעת ֵאיְך ַה ְּד ָב ִרים נֹוגְ ִעים ֵאלַ י ְ
לְ ַחּיֵ י ַה ְ
ָא ָדם יָ כֹול לִ לְ מֹד ֶע ֶׂשר ְּפ ָע ִמים ֶאת ִמ ְׁשלֵ י ְוֹלא לְ ַה ְרּגִ יׁש ֶׁשּזֶ ה ְמ ַד ֵּבר ֵאלָ יו,
תּוקים ַו ֲע ֵר ִביםַ ,אְך ֵהם
סּוקים ְמ ִ
הּוא יִ לְ ַמד ֶאת ַה ֵּס ֶפרּ ,כִ י הּוא ֵס ֶפר יָ ֶפהְּ ,פ ִ
מֹותיוִּ .בכְ ֵדי לִ זְ ּכֹות לְ כָ ְךָ ,צ ִריְך ֶאת ָהאֹזֶ ןָ ,צ ִריְך ּגַ ם לִ ְׁשמ ַֹע,
ֹלא יַ ְח ְּדרּו ְּב ַע ְצ ָ
יֹור ִדים לְ תֹוכְ כֵ י לִ ְּבָךַ ,ו ֲאזַ י ּגַ ם
נֹוק ִבים ְו ְ
ׁשֹומ ַע ֶאת ַה ְּד ָב ִריםַ ,ה ְּד ָב ִרים ְ
ֶׁש ַא ָּתה ֵ
ית
ִאם ֹלא ִה ְצלַ ְח ָּת לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ְּד ָב ִריםֵ ,הם יִ ְפ ֲעלּו ֶא ְצלְ ָך ַאט ַאטָ ,ה ִע ָּקר ֶׁש ִה ֵּט ָ
ֶאת ָאזְ נְ ָך לִ ְׁשמ ַֹע" ,אֹזֶ ן ׁש ַֹמ ַעת ּתֹוכַ ַחת ַחּיִ ים" (טו ,לא).
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בוקר של דגנים או חביתה?
מחקר חדש שפורסם לאחרונה מצא כי ארוחת בוקר
עשירה בחלבון ודלת פחמימות יכולה לסייע לאיזון רמות
הסוכר אצל אנשים עם סוכרת מסוג  2לאורך כל היום.
ארוחת הבוקר הינה הארוחה ה"בעייתית" שגורמת
לעלייה החדה ביותר של רמת הסוכר בדם אצל אנשים
עם סוכרת מסוג  .2הסיבה לכך נובעת מתנגודת לאינסולין
שבולטת בבוקר .כמו כן ,הדבר שמעלה את הסוכר הוא
הרכב ארוחת הבוקר המערבית האופיינית ,הכוללת דגני
בוקר ,שיבולת שועל ,טוסט ופירות ,ומכילה תכולת פחמימות
וקלוריות גבוהה.
במסגרת המחקר נבחנו אנשים עם סוכרת מסוג  2עם סוכרת מאוזנת
היטב בשני ימי ניסוי .ביום הראשון הם אכלו חביתה לארוחת הבוקר,
וביום השני אכלו דייסת שיבולת שועל ופרי .ארוחת הצהריים והערב

היו זהות בשני הימים .בדיקת רמות הסוכר בדם אצל משתתפי המחקר
בוצעה באמצעות מד סוכר רציף ,שמודד את רמת הסוכר בכל חמש דקות
ומספק מידע על מגמות רמות הסוכר .מלבד הבדיקה האובייקטיבית,
משתתפי המחקר גם דיווחו על תחושות רעב ושובע שלהם במשך היום,
וכן על חשק לדברי מתיקה או למזון מתובל.
נמצא כי אכילת ארוחת בוקר עשירה בחלבון ודלת פחמימות ובקלוריות
מנעה לחלוטין את העלייה החדה ברמת הסוכר בדם לאחר ארוחת
הבוקר ,והייתה לכך מספיק השפעה על רמות הסוכר לאורך
היום ועל יציבות רמות הסוכר שנמדדו במשך  24השעות
שלאחר מכן .כמו כן ,משתתפי המחקר שאכלו ארוחת
בוקר דלת פחמימות ובקלוריות דיווחו כי חלה ירידה
בתחושת הרעב במשך היום וכי הייתה ירידה בחשק
לנשנוש מתוק.
מכאן ,אימוץ מתכונת זו לארוחות יכולה להיות צעד
חשוב להשגת איזון טוב יותר של רמות הסוכר בדם
אצל סוכרתיים ,וכתוצאה מכך גם ירידה בסיכון לפתח
סיבוכי סוכרת .למעשה ,המחקר הראה כי אכילת מזון דל
פחמימות ועם כמות חלבון גבוהה בבוקר ,מהווה דרך פשוטה
וטעימה למניעת עלייה חדה ברמת הסוכר בדם ,לשיפור השליטה
הגליקמית לאורך כל היום.
כמובן שגם אנשים שאינם סוכרתיים יהנו מתחושת שבע ארוכה יותר
באכילה של חלבונים במקום פחמימות.

4

באתי לאמריקה לתפור כפתורים
ישיבתו של רבי אלחנן וסרמן זצ"ל הי"ד "אוהל תורה" בברנוביץ ,הייתה
שרויה במצוקה כספית קשה ,ארבע מאות תלמידים ,גדולים בתורה
וביראה ,ישבו ולמדו תורה בשקידה ,אבל לא היה להם לחם די שבעם.
מפעם לפעם היה רבי אלחנן נוסע לאסוף כסף לאחזקת הישיבה .המצב
הכספי של הישיבה הלך והורע .לא רק שהיה קשה להשיג לחם כדי שבעם
של התלמידים ,קשה היה בכלל להשיג לחם .רבי אלחנן נסע לרוסיה וגם
לפולין ,אבל התוצאה הייתה כישלון מוחלט .הוא לא הצליח להשיג כסף
שיאפשר להמשיך להחזיק את הישיבה.
"זהו רצון ד' יתברך" ,אמר רבי אלחנן" .הישיבות במצב כלכלי קשה על
מנת לאפשר ליהודים נוספים לזכות לקבל חלק בתורה הקדושה על ידי
תרומתם .על כן אסע לארצות הברית" .נסיעה לארצות הברית פירושה
היה באותה עת ,שהות של שנה לפחות בניכר .היה עליו לעזוב את
התלמידים ואת הישיבה למשך שנה שלימה.
בימים ההם ,לפני קרוב למאה שנה ,הייתה נסיעה מיבשת ליבשת כרוכה
בממון ובמאמץ רב .להחליף רכבות ,ואחר כך מסע של כמה שבועות
באנייה .לאחר כחודש ימים של טילטולים ותלאות ,מגיעים סוף סוף רבי
אלחנן ומקורביו לחופי אמריקה .היה שם אדם בשם ר' יוסף אליהו אנטל.
אותו אדם אמר לרבי אלחנן וסרמן" :יש במנהטן יהודי אחד ,שפעם קראו
לו פנחס וסרמן ,והיום קוראים לו פיליפ גודסטין .הוא אדם עשיר מאוד,
בעל מפעל גדול של מעילים ,ואם הוא רק ירצה לעזור"...
"פנחס וסרמן? אני מכיר אותו .כשהיינו ילדים למדנו יחד בחיידר .בבקשה,
קח אותי אליו!" .ר' יוסף אליהו היה די מסויג" .ישנן שתי בעיות :ראשית,
הוא התרחק מאוד מתורה וממצוות ,ושנית ,הוא קמצן נוראי .להוציא
ממנו דולר אחד זו משימה בלתי אפשרית .אמר רבי אלחנן וסרמן "אעשה
את ההשתדלות הנחוצה ואנסה".
רבי אלחנן ניסה לפגוש את פנחס פיליפ ,אבל המזכיר הודיע שהנ"ל
עסוק .שוב ניסה רבי אלחנן ,ושוב הודיעו צוות עוזריו של מיסטר פיליפ
גודסטין ,שהוא עסוק .בפעם השלישית הצליח רבי אלחנן וסרמן להעביר
הודעה לפנחס פיליפ ,שהוא מחפש אותו .האיש שמח מאוד לשמוע שרבי
אלחנן ,חברו מילדות ,נמצא באזור ,וביקש שיבוא לפגוש אותו בהקדם
האפשרי .רבי אלחנן הגיע לביתו המפואר של פנחס פיליפ ,והתקבל
בהתרגשות גדולה" .ספר לי בבקשה ,מה קורה
איתך? מה עבר עליך בשנים הארוכות האלו,
שלא נפגשנו?" ,רבי אלחנן סיפר" :למדתי
אצל ה"חפץ חיים" הקדוש ,ואחר כך
בכולל בקובנה ,היום ב"ה יש לי ישיבה
עם ארבע מאות תלמידים ,שלומדים
תורה לשמה" .ומה איתך? "הגעתי
לארצות הברית בגיל שבע עשרה" ,סיפר
פנחס פיליפ ,מצאתי מכונת תפירה ישנה,
תיקנתי אותה והתחלתי לעבוד איתה ,היום

יש לי מפעל לייצור מעילים ,שמעסיק שלוש מאות עובדים ,אני נחשב
היצרן הגדול ביות של מעלים במנהטן".
לאחר זמן מה שאל פנחס פיליפ את רבי אלחנן" ,לשם מה באת"? ענה
הרב" ,רציתי לומר לך שלום" .אמר לו פיליפ" :נו ,רבי אלחנן ...אתה היית
העילוי של החיידר ,מאחורי כל מעשה שלך עומדת מחשבה עמוקה.
אתה כמובן לא באת מרוסיה לומר לי שלום ,למה כן באת?" ושוב "רציתי
לומר לך שלום" ,שב ואמר רבי אלחנן .השיחה הסתיימה ,מבלי שסיפר
רבי אלחנן על סיבת בואו .רבי אלחנן חזר לאכסנייתו .לא חלף זמן רב,
ופיליפ יצר איתו קשר ,וביקש ממנו לשוב ולבקר אצלו בהקדם האפשרי.
"תגיד לי ,בבקשה ,את האמת  -למה באת? אני בטוח שמשהו חשוב וגדול
עומד מאחורי הנסיעה שלך לארצות הברית .אין לי מנוחה כל זמן שאני
לא יודע .תגיד לי ,בבקשה למה" .אמר לו ר' אלחנן וסרמן" :אתה רוצה
לדעת למה באתי? הנה ,תראה את המעיל שלי – יש פה רק שני כפתורים,
אחד מהם רפוי ,ועוד כפתור אחד חסר לגמרי .יש לך מפעל שלם של
מעילים ,אני מבקש שתתפור לי את הכפתורים".
פיליפ מחייך .א-יי ,ר' אלחנן ,מה כוונתך? יש לך איזו מטרה גדולה
וסמויה .נראה לך שאין לי שכל בקודקודי? הייתי מגיע לכל העושר
הזה בלי שכל? ...ר' אלחנן ,אנא ספר לי את האמת – מדוע באת לכאן?",
שאל אותו ר' אלחנן" :מדוע נראה לך פשוט וברור שלא באתי בשביל
הכפתורים?" ,אמר לו" :הכפתורים האלה עולים כמה קופיקות ,כולם
ביחד .כרטיס הנסיעה באנייה להפלגה ארוכה של שלושה שבועות מקובנה
לארצות הברית ,עולה כמה מאות רובל .אתה לא תשלם כמה מאות רובל
בשביל לתפור כפתורים ,נכון? ולא תצא לנסיעה כל כך ארוכה ומפרכת,
מבלי שתהיה לכך סיבה חשובה".
אמר לו ר' אלחנן" :ישמעו אוזניך ,פנחס ,מה שפיך מדבר .הגמרא במסכל
חגיגה אומרת ,שכל רקיע מהלך חמש מאות שנה ,ובין רקיע לרקיע מהלך
עוד חמש מאות שנה .הנשמה שלך הייתה חצובה מתחת כיסא הכבוד,
והקב"ה שלח אותה לדרך הארוכה הזאת של חמש מאות שנה כפול ארבע
עשרה פעמים ...בשביל מה שלח הקב"ה את הנשמה שלך לעולם הזה,
לעבור את כל הדרך הזאת? בשביל לתפור כפתורים?! בשביל זה באת
לעולם ,פנחס ,לתפור כפתורים?! כלום ניתן לחשוב כך?!"
ואז סיים הרב את מוסרו הנוקב" ,תורה אתה לא לומד ,צדקה אתה לא
נותן ,מה יהיה איתך??" ,פנחס התחיל לבכות .בפעם הראשונה מזה שנים
רבות נזכר בבוראו" .בבקשה ממך ,רבי אלחנן ,תתחיל ללמוד איתי דף
גמרא ,כעת" .רבי אלחנן פותח גמרא ,ולומד איתו סוגיה במתיקות גדולה.
פתאום שבו אל פנחס רגשות קדומים ,פתאום הוא מתעורר לתשובה.
"אני חייב להתחיל ללמוד" ,הוא אומר לרבי אלחנן .רבי אלחנן ,ללא
עיכובים ,סידר לו חברותא ומקום ללמוד" .עכשיו הרב יגיד לי באמת
למה בא לכאן" .אמר לו רבי אלחנן" :באתי כי לישיבת ברנוביץ אין כסף".
אמר לו פנחס" :בעזרת ה' ,שנתיים שלמות ,כל הישיבה על חשבוני!"
(דורש טוב)

סיפור זה אחד מיני רבים שנשלחו למורנו הרב שליט״א.
כל מי שבידו סיפור או מעשה שיועיל לחזק את הרבים ולפרסם הנס
ישלח למערכת במייל harav.eyal@gmail.com :
ונפרסמו (אפשרי בעילום שם) ונזכה להגדיל את שמו יתברך ,אמן.

צדיק גוזר והקב"ה מקיים
קדושת פיהם של רבי אלחנן וסרמן זצ"ל והגאון מוילנא זצ"ל
בספר 'אור אלחנן' שם ,מסופר על כח הדיבור של פה קדוש מעשה נורא
שקרה עם ר' אלחנן :בחור אחד בישיבת ברנוביץ' ,ישיבתו של ר' אלחנן,
הלך ברחובות העיירה בליל שושן פורים ,ובדרכו פגש קבוצת פוחזים
ששבו זה עתה ממסיבת הוללות .הבחור העיר להם שדרכם הנלוזה אינה
תואמת את השקפת התורה והמשיך לישיבה .הבחורים ההוללים רתחו
על 'חוצפתו' של בן הישיבה ,והלכו לקרוא לחבריהם על העזות של בן
הישיבה ,שהעז להעיר להם על התנהגותם.
כשחמתם בוערת בהם ושכרותם לא פגה ,החליטו לנקום בבחור זה ,ושמו
פעמיהם לעבר היכל הישיבה ,שהמה באותה עת מלימודם של שלוש מאות
בחורים ,במטרה לאתר את הבחור שהעיר להם .הם סובבו בין ספסלי בית
המדרש ,בחיפושם אחרי הבחור שהעיר להם ,והשרו אווירת פחד ואימה
באיומים וקללות בהיכל הישיבה .הבחורים ששהו אז בישיבה נבהלו
וההרגשה היתה קשה ונוראה.
והנה לפתע ,נראתה בפתח האולם דמותו רבת ההוד של ראש הישיבה ר'
אלחנן .כשראה רבי אלחנן את הבחורים הריקים והבין את אשר הולך לקרות,
התקדם לעברם וציווה עליהם בקול תקיף לעזוב את היכל הישיבה! אחד

מהם ,קל דעת ועז פנים ,ניגש לרבי אלחנן ,ניסה להודפו בידיו ואמר לו
בחוצפה" :בלי ידיים!" .רבי אלחנן השיב לו בקרירות" :אתה בלי ידיים!".
תוקף דעתו של ר' אלחנן ומבטו ,הרתיעו את הפוחזים והם הסתלקו מיד
מהיכל הישיבה.
לא עבר זמן רב והעיר כולה נחרדה ...שמועה מזעזעת פשטה בעיר :אותו
נער חצוף ועז פנים ,לקה בפתע בשיתוק בשתי ידיו!! דיבורו של ר' אלחנן
'אתה בלי ידיים' התקיים מיד ,ואותו פוחז נשאר עד סוף ימיו 'בלא ידיים.'...
עוד מסופר על הגר"א זיע"א (ויש גרסאות שהמעשה היה עם החתם סופר
זיע"א) ,שפעם חש כאב בגרונו ,ושלחו בניו לרופא שיבוא לבדוק את סיבת
כאביו .הרופא בדקו ואמר שרואה שעלתה לו שם יבלת מלאה מוגלה,
וחייבים לנתח אותו כדי להוציאה ,ואם לאו ח"ו יכול להיחנק.
בעירו היתה אשה היודעת לחש ,ועל כל מחלה היתה נקראת ללחוש על
המכה והאדם היה נושע .סיפרו להגר"א על אותה אשה ,והסכים שיקראו
לה לפניו .כשבאה אליו שאלה" :מהו הלחש שהינך לוחשת? כי יתכן שאין
זה מכח הקדושה".
הסכימה האשה לומר והחלה לספר את קורותיה ,שבצעירותה נתאלמנה
ונשארה עם ילדים רכים ועול הפרנסה נפל עליה ,הכסף אזל ולא נותר
בבית דבר מה לאכול .במר נפשה הלכה בחצות לילה לבית המדרש ופתחה
את ארון הקודש והחלה לבכות על מצבה האומלל שנשארה לבדה ללא
תומך ומשען .לאחר ששפכה את ליבה שמעה בת קול שאמרה כי תחל
ללחוש לחשים ועל ידי כך תתפרנס .שאלה היא איזה לחש תלחש ,ואמרו
לה שלכל חולה וכדומה תבקש לשתות תחילה כוס מים ,ותברך בלחש
על החולה 'בורא נפשות' ובזה יוושע .חזרה לביתה ופרסמה בין מכריה
שהנה יודעת ללחוש ,ומאז פרנסתה מצויה לה ברווח.
כששמע הגאון את סיפורה עלתה בת שחוק על פניו עד שמחמת כן
התפוצצה היבלת שעמדה בגרונו ונתרפא .לאחר זמן מה סיפר שהוא למד
באותו לילה בבית המדרש מאחורי הבימה בו היתה האשה ,והנה שמע
באמצע הלילה את בכי האשה ,ומרוב בכיותיה לא יכל ללמוד ,ולא היתה
לו ברירה אלא לומר לה משהו כדי שתצא ויוכל להמשיך בלימודו ,ולכן
אמר לה לעשות את הלחש הזה...
סיים הגר"א ואמר" :ואף שאמרתי זאת רק כדי שאוכל ללמוד ,מכל מקום
כיון שיצא הדבר מפי קיימו מן השמים את דברי".

חידות
א–ת
לפרשת
וירא

א  -היכן התגורר אברהם כשבאו המלאכים לבקרו?
ב " -בלי כוונה רעה" בלשון התורה
ג  -זוז הצידה" בלשון התורה
ד  -אנשי סדום נסו לשוברה
ה  -עונשה של סדום
ו  -כיצד מתארת התורה את הפעולה הראשונה שעושה אברהם
כשהוא מבחין באורחים?
ז  -צעקה של כאב (או חטא)
ח  -כלי למים
ט  -כרצונכם בלשון התורה" :כ".....
י  -ילד שגורש מביתו כי הזיק לאחיו
כ  -בעוד שנה" בלשון התורה
ל  -מה טען אבימלך כשאברהם האשים את עבדיו בגזילת הבארות
מ  -מה הדבר הראשון שמציע אברהם לאורחיו?
נ  -עמוד מלח" בלשון התורה
ס  -לאן המשיכו המלאכים מביתו של אברהם?
ע  -מה עושה אברהם בזמן שאורחיו אוכלים?
פ  -ה' זכר את שרה"
צ  -שם המקום שנתן לוט למקום אליו ברח.
ק " -עשן"
ר  -צייד/יורה חיצים בלשון התורה
ש  -מתי זרזו המלאכים את לוט לצאת?
ת  -היכן הושיב אברהם את אורחיו?

מצא בפרשה
קשת – פעמיים.
חמאה ומערה.
טבח וכבשן.
נביא ושפת הים.
תשובות לחידות פרשת לך-לך:
 .1עין גדי בפרשה ,התדעו היכן?
 .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)?
תשובות:
 .1חצצון תמר
 .2עמק השדים
 .3אברהם אבינו החביא את שרה בתיבה (מזוודה)
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תלמוד תורה
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בסיעתא דשמיא זכינו לקשט את התלמוד תורה בקירות תוכן עשירות ומגוונות לפאר את בית אלוקינו.

בסיעתא דשמיא התחלנו בכיתה ג' ללמוד כתב רש"י,
התלמידים הביעו התרגשות רבה מהאותיות החדשות
והתחילו ללמוד בחשק ובשמחה ,בברכת שיעלו
מעלה מעלה במעלות התורה ,אמן!

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון

והשבוע :הילד המתוק אלירן משיח ני"ו מכיתה ג'

פרשת וירא פרק כ"ד פסוק ט"ז – י"ז
ּאמר ַהגְ ִמ ִיאינִ י נָ א ְמ ַעט ַמיִם ִמכַ ֵּדְּך.
אתּה ַויֹ ֶ
ו ְַהנַ ֲּע ָר ט ַֹבת ַמ ְר ֶאה ְמאֹד ְבּתּולָ ה ו ְִאיׁש ֹלא י ְָד ָעּה ו ֵַת ֶּרד ָה ַעיְנָ ה ו ְַת ַּמלֵ ּא כַ ָדּּה ו ַָת ַּעלַ .ו ָי ָּרץ ָה ֶע ֶבד לִ ְק ָר ָ
אומר רש"י לפי שראה שעלו המים לקראתה.
שואל הרמב"ן מנין למד רש"י שעלו המים לקראתה ,ומשיב שכאן כתוב "ותמלא כדה ותעל" ולא נאמר שאיבה ,כמו שנאמר להלן אצל
הגמלים "ותשאב לכל גמליו( .פסוק כ') שואל רבי לוי יצחק מברדיטשוב בעל קדושת הלוי:
מדוע כשבאה לקחת מים בשביל עצמה עלו המים לקראתה ,ואילו כשרצתה לשאוב לגמלים היתה צריכה לשאוב?
ומשיב ,כשבאה לשאוב לעצמה עלו המים לקראתה לאות חשיבות וברכה ,אך כשבאה לעשות "חסד" ולשאוב עבור גמליו כאן עליה להשקיע מאמץ
ולעשות חסד מושלם ,לכן המים לא עלו לקראתה.

בס"ד
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חדש בשכונה
אפשרות לחדרים לשבתות חתן

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

לפרטים נתנאל0506785912 :

זמני תפילות ושיעורים
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

( 16:15כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 05:00כ 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)
( 17:15עם צאת השבת)
( 17:35לאחר ערבית של מוצ"ש)
( 13:45בביה"כ חסדי שמואל)
 13:45מפי מו"ר שליט"א

תפילות לימות החול
( 05:20כ 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'
16:20
			
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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בית כנסת "כאייל תערו
שליט״אג"
בראשות הרה״ג אייל עמרמי
רחוב שמחת כהן  - 23הר חומה
מתחם קרית חינוך "כאייל תערוג"
זמני התפילות:
מנחה וערבית :בהדלקת נרות( 20דק')
שחרית07:45 :
מנחה15:00 :
ערבית :בצאת שבת

ביום ג' ,כ"א חשוון ( )19/11ידרוש מורנו הרב ב:
כפר סבא –  ,19:00ביה"כ "אוהל רחל" ,רחוב הנביאים 7
בית דגן –  ,20:30ביה"כ "אוהל יצחק" ,רחוב מנחם בגין 11

שיעורי הרב השבוע בנהריה וטירת הכרמל

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

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

