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מאמר הרב
חז"ל אמרו על הפסוק "נִ ְב ָהל לַ הֹון ִאיׁש ַרע ָעיִ ןְ ,וֹלא יֵ ַדע ּכִ י ֶח ֶסר יְ ב ֶאֹּנּו"
– אם רואים אדם שכסף גורם לו לממש הרבה אנרגיה וכוחות ,הוא
אדם רע עין ,אדם בעל אופי שלילי ביותר ,שראייתו מסוגלת להזיק,
ומה גם שאינו יודע שהבהלה שלו לממון ,החסירה ממנו הרבה מתנות
טובות שהיה צריך לקבל!
ואמרו חז"ל ,לא נאמר פסוק זה אלא כנגד עפרון ,שבתורה הוא מוזכר
'עפרן' ,חסר האות 'ו' ,שהיה אוהב מאד כסף וממון ,ודרש מאברהם
 400שקל כסף עבור אותה מערה .היה אמור לקבל  1000שקל כסף
עובר לסוחר ,אבל בגלל בהילותו לתאוות הממון ,בסופה של עסקה זיכו
אותו מהשמים רק ב 400 -שקל כסף ,ועל זה אמר הגאון מוילנא ,רמזה
התורה שחיסרה את האות 'ו' משמו ,רמז שהרויח  400אבל הפסיד
 600שקל כסף עובר לסוחר.
אנו רואים באדם חרוץ שעובד בשתי עבודות ולא מתעצל ,ובנוסף יש
לו עסק לשעות הפנאי ,הנותן לו תשואה ורווחים ממוניים כאדם משובח
וראוי להערכה ,אבל לא כך הסתכלו עליו חז"ל הקדושים .הרמב"ם
הקדוש כתב על אדם כזה שהוא מתלמידיו של בלעם .וכך לשון הרמב"ם
בפירוש המשנה באבות .אומרת המשנה – 'מה בין תלמידיו של אברהם
לתלמידיו של בלעם ,עין רעה' .ועל זה אומר הרמב"ם' ,הוא החריצות
לקנות הממון והוא עין רעה ...והתפרסם לבלעם הרשע החריצות על
הממון והוא בואו מארם נהריים בעבור הממון וכו'.
אדם יהודי יודע שאומנם החריצות והזריזות הם תכונות טובות ביותר,
אבל לא כשמשתמשים בהם לצורך ַה ְרּבֹות ממון וקניינים ,שאז הופכתו
לחיית אדם ,וכי אותנו לימד הרמב"ן 'החריצות שקר והגזרה אמת'.
וכל מה שנצטוינו על פעולות ולעשות מעשים והשתדלות – לא באמת
שההשתדלות מועילה ,וכלשונו של הרמח"ל' :השתדלות מוכרחת אך
אינה מועילה' (מסילת ישרים פרק כא')' :וכבר היה האדם יכול לשב בטל
והגזרה הייתה מתקיימת אם לא שקדם הקנס לכל בני האדם בזיעת אפך
תאכל לחם ,אשר על כן חייב האדם להשתדל לצורך פרנסתו שכן גזר
המלך העליון והרי זה כמס שפורע כל המין האנושי אשר אין להמלט
ממנו .אך לא שהשתדלות מוכרחת וכיוון שהשתדל הרי יצא ידי חובתו
ואינו צריך לבלות ימיו בחריצות ובהשתדלות'.
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אדם עם שורשים של תורה ויראת שמים – יודע שמזונותיו של אדם
קצובים לו והקצבה היא על פי מידת הרוחניות של האדם ,ועל פי
מסלול חיים שנקבע מראש על ידי הבורא יתברך ,לכן לעולם לא נראה
אותו ֶמ ֵצר על ממון שנוטל ממנו ,כי ודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה
שנקצב לו ואין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלא נימא.
רבי יונתן אייבשיץ אומר ,כשרוצים לצוד אריה או זאב או שאר בעלי
חיים ,חייבים ליתן להם מזונות פתיון ואז ע"י המאכל צדים אותם ,אותו
הדבר יצר הרע שמחפש את רעתו של האדם צד את האדם לרשתו ע"י
מזונותיו ,שמכביד עליו את הטרחא למזונות ולמציאת פרנסה ,וכך טורד
מחשבתו ממטרה העיקרית שלמענה שולח לעולם הזה כעצת פרעה
הרשע ,שהוא כידוע יצר הרע שאמר " -תכבד העבודה על האנשים ואל
ישעו בדברי שקר" וכותב הרמח"ל שהיה מתכוון שלא לבד שלא להניח
להם רווח כלל לבל יתנו לב או ישימו עיצה כנגדו ,אלא היה משתדל
להפריע להם מכל התבוננות וכו' ,כך היא עצת היצר הרע ממש על
בני האדם כי איש מלחמה הוא ומלומד בערמימות ואי אפשר להמלט
ממנו אלא בחוכמה רבה והשקפה גדולה.
לכן כל אחד צריך הרבה חכמה כמה הוא משקיע מזמנו ומרצו למען
פרנסה וכמה הוא מתחם את השקעותיו ומרצו ועל זה אמרו רבותינו
כל השם (מלשון שומא) אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו
של הקדוש ברוך הוא  -מחשב את דרכיו ומנתב את מעשיו לפי רצונות
התורה הקדושה  -זוכה שהקדוש ברוך הוא מצילו ומגינו בלא פעולה
מצידו ,שכן הקוד ישועה פירושו עזרה משמים בלא פעולה ,כמאמר
הכתוב "התיצבו וראו בישועת ה"" -ה' ילחם לכם ואתם תחרישון"
לכן אדם ירא שמים עובד עבודה אחת ולא יותר מ  8שעות  1/3מהיום,
וחוזר לביתו וחי עם אישתו וילדיו ויודע שאת המס הוא פרע בזה
שיוצא לעבוד ,לעולם לא מחפש הרפתקאות ממוניות כי מה שמגיע
לו יגיע אליו בהשתדלות המועטה שעשה ועליו הכתוב אומר "עבדי
אתה ישראל אשר בך אתפאר".

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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מידות טובות
סמל של אדם המקרין מידות טובות – כך ראו את הגאון רבי נסים יגן
זצ"ל ,עוד מצעירותו .הרצאות רבות הקדיש רבי נסים לנושא 'שלום
בית' .הוא התווה לזוגות דרך ,הנחה אנשים באופן הנכון ,תמך בהם
ועודד אותם ,עד אשר עלו על דרך המלך .נאמן לנאמר "נאה דורש
ונאה מקיים" ,כבד את אשתו יותר מגופו ,עזר לה והווה סמל ודוגמה
לכל מי שבקש לראות כיצד מתנהלת זוגיות מיוחדת בבית של תורה.
קשה היה למצוא אדם עסוק יותר ממנו ,שזמנו מחושב בקפידה וכל
דקה ברור מה יעשה בה .למרות זאת הוא נטל על עצמו את על הקניות
בבוקר ,ולאחר התפילה היה נכנס למכולת ועורך את הקניות הנחוצות,
כדי שלרעיתו ולילדיו לא יחסר דבר .תמיד הושיט יד מסיעת בכל אשר
נחוץ היה בבית ,ולא איפשר לרעיתו ליטול על עצמה את כל עומס
העבודה הרבה.
אורחים רבים התדפקו על דלת בית משפחת יגן ,ובקשו לטעום את השבת
באוירה המרוממת של מקרב הרחוקים הידוע .כך קרה שפעמים רבות
הסבו לשלחן השבת של המשפחה מספר רב של אורחים – בני המשפחה
המורחבת משפחות ויחידים ,וחוזרים בתשובה ,צעירים ומבוגרים.
מצות הכנסת אורחים היתה חביבה עליו מאד ,אך הוא לא הסכים
שהיא תבוא על חשבון כוחותיה של אשתו .לפני כל אירוח היה נרתם

כשנותנים לזולת ,צריך לתת את הטוב ביותר
בתקופה שהרב דסלר התגורר בלונדון ,הגיע פעם לביקור בארץ ישראל.
במהלך הביקור כתב מכתב לתלמידיו שבלונדון בו הוא מספר להם את
שרואות עיניו בארץ הקודש .בין הדברים הוא מספר ,כי רוב רובם של
הירושליימער חיים בעניות גדולה ,אבל יש יהודי אחד שבאופן יחסי
נחשב לעשיר ,ויש לו הנהגה טובה שעליה הוא מעוניין לספר להם.
יהודי זה ,כל אימת שהוא מחתן את אחד מבניו ,הוא הולך לבית היתומים
דיסקין ושואל מי הם עשרת היתומים המסכנים ביותר ,ולכל אחד מהם
הוא קונה חליפה חדשה" .הקב"ה זיכה אותי לחתן את הבן שלי" ,הוא
אומר" ,אני אלביש עשרה מהבנים שלו כמו חתנים" ...זאת ועוד :כל
אימת שהוא מחתן בת ,הוא נכנס לבית היתומות
בלומנטל וקונה לעשר יתומות עניות שמלות
חדשות.
"התבוננו וראו" ,כתב הרב דסלר
לתלמידיו" ,אלו הרגשות עדינות,
אצילות ,יש ליהודי ירושלים .ביום
שמחתם אין הם דואגים רק לעצמם,
לבניהם ולבנותיהם .הם דואגים לשמח
גם את בניו ובנותיו של ה' ,ורק מתוך רגשות

בעצמו ומושיט יד לעזרה" ,שלא יתווסף לה נטל רב ,ואם היא תתעייף
או תחלש ,המצוה לא תהיה משלמת" ,כך היה נוהג להסביר.
בכל ליל שישי היה רבי נסים מכניס את ילדיו במטבח ,ובצוותא היו
קולפים ירקות ומכינים סלטים טריים בניצוחו" .לכבוד שבת קודש!" היה
מלהיב אותם" ,תכוונו לקיים מצוות עשה של כיבוד הורים ומצוות הכנסת
אורחים!" .ההווי שנוצר בהושטת העזרה מתוך התלהבות ושמחה ,לוה
אותם בניחוח משפחתי מתוק ,זמן רב לאחר שנמוגו ניחוחות המאכלים.
אנשים רבים שאותם קרב ,הביטו בהערכה רבה על התלמיד-חכם ומרביץ
התורה הידוע ,שהיה טורח בעזרה בסדר ,בנקיון ובבישול לקראת שבת.
כך נגלה אליהם חלק נוסף בפזל האנושי של דמותו המיוחדת.
(גדולי ישראל בביתם – פנחס גאוליוב)

אלו הם נכנסים לתוך שמחתם האישית".
הרב דסלר הוסיף וכתב" :סיקרן אותי לראות את סוג החליפות שקנה
אותו עשיר ליתומים .ביררתי וראיתי כי מדובר בחליפות טובות,
איכותיות ,לא 'שמאטעס' ,אך לא הטובות והמהודרות ביותר .ניגשתי
לעשיר ואמרתי לו :אשריך! אשריך שגם ביום שמחתך אינך מרוכז רק
בעצמך ,אלא משכיל לחשוב גם על אחרים מסכנים ולשמח גם אותם
במעשה הצדקה שלך.
אבל – המשיך הרב דסלר ואמר – בתור סוחר ,שבוודאי בזה גדול אתה
ממני ,רציתי להעיר ולהאיר לך 'הערה מסחרית' ...דומני כי יש לך איזו
טעות במסחר! והסברתי לו את כוונתי :כמה שעות ביום אתה לובש
את החליפה שלך? שעה ,שעתיים .כמה שנים אתה הולך עם אותה
חליפה? שנה ,שנתיים .אבל את החליפה שאתה קונה ליתום ,תלבש
במשך מיליארדי שנים! זוהי חליפה לנצח .ואם כן אני שואל אותך שאלה
מסחרית :איזו חליפה צריכה להיות באיכות גדולה יותר ,החליפה שלך
או החליפה של הילד היתום?"...
על פי האמור מסביר ה'חפץ חיים' את הפסוק "ואיש את קדשיו לו יהיו"
(במדבר ה ,י) והדברים מבוארים באופן נפלא ,כל הכסף והזהב שהאדם
עמל עליהם ,לא יישארו בידו לנצח ,כי לא במותו ייקח הכל .קניינים
אלו הינם זמניים בלבד .מהו הרכוש האמיתי ש'לו יהיו' – שיישאר
שלו לנצח? אומר הכתוב' :ואיש את קדשיו' – אותו ממון שנתן אדם
לצדקה ,לדברים שבקדושה – 'לו יהיו' ,הם אלו שיישארו בידו וייזקפו
לזכותו בעולם הבא.
גם אנו נשתדל להנחיל את ערך "הנתינה" לילדינו ,ללמד אותם לתת
מכל הלב ,לתת בשמחה ,כי הנתינה היא בעצם קבלה ,רק מה שאנו
נותנים ישאר לנו לנצח ,מה שישאר אצלנו ,יעלם ולא ישאר ממנו מאומה.

שמי משה כהן מכיתה ג'
ואני רוצה לספר לכם ששמחה עצומה יש לי מידי יופ לבא לכיתה וללמוד
בחשק ובשמחה ,והשבוע היה לנו מבחן במשנה ועברתי בהצטיינות רבה.
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ישראל אם תשמע לי
ּתֹורת ִא ֶּמָך (משלי א ,ח)
מּוסר ָא ִביָך ,וְ ַאל ִּתּטֹׁש ַ
ְׁש ַמע ְּבנִ י ַ

ּתֹורה
ַר ִּבי יְ ֻר ָחם ִמ ִּמיר ּכָ ַתב ְּב ַא ַחת ַה ַּמ ֲע ָרכֹות ַהּגְ דֹולֹות ֶׁשּלֹו ְּב ִס ְפרֹו ַּד ַעת ָ
"ׁש ַמע ַע ִּמי
(ח"ה קונט' סוף דבר עמ' לט)ַ ,על ַה ָּפסּוק (תהלים פא ,ט-י)ְ :
ְו ָא ִע ָידה ָּבְך ,יִ ְׂש ָר ֵאל ִאם ִּת ְׁש ַמע לִ יֹ .לא יִ ְהיֶ ה ְבָך ֵאל זָ ר ְוֹלא ִת ְׁש ַּת ֲח ֶוה לְ ֵאל
נֵ כָ ר"ֶׁ ,ש ָה ָא ָדם ָצ ִריְך לְ ָהכִ ין ְּב ִק ְרּבֹו ָמקֹום לְ ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְּק ֻד ָּׁשהּ ,וכְ ִפי ַה ֲהכָ נָ ה
עּוצה
בֹודה ְו ָה ֵע ָצה ַהיְ ָ
ּומהּו ֶּד ֶרְך ָה ֲע ָ
יֹותר ּגְ דֹולָ הַ ,
ֶׁשּיָ כִ ין ּכָ ְך יִ זְ ּכֶ ה לִ ְק ֻד ָּׁשה ֵ
"ׁש ַמע ַע ִּמי ְו ָא ִע ָידה ָּבְך" – ַמ ְת ֶרה
לַ ֲהכָ נָ ת ַהּגּוף לְ ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְּׁשכִ ינָ ה ְּב ִק ְרּבֹו? ְ
יעּ ,כִ י ֵאין לְ ָך ֵע ָצה ַא ֶח ֶרת ֶׁש"ֹּלא יִ ְהיֶ ה ְבָך ֵאל זָ ר"ְ ,ו ָא ְמרּו
ּומֹוד ַ
ִ
ֲאנִ י ְּבָך
אֹומר זֶ ה
ֲחזַ "ל (שבת קה ע"ב)ֵ :איזֶ הּו ֵאל זָ ר ֶׁשּיֵ ׁש ְּבגּופֹו ֶׁשל ָא ָדם? ֱה ֵוי ֵ
יתָך יִ ְהיֶ ה
לֹומר ֹלא יִ ְהיֶ ה נִ ְמ ָצא ְּבָךֶ ,אּלָ א ֵּב ְ
יֵ ֶצר ָה ַרעְ .ו"ֹלא יִ ְהיֶ ה ְבָך"ְ ,רצֹונֹו ַ
יעהְ .ו ַה ִּמ ְתלַ ֵּמד
ּומה ָה ֵע ָצה לְ כָ ְך? "יִ ְׂש ָר ֵאל ִאם ִּת ְׁש ַמע לִ י" – ְׁש ִמ ָ
נָ ִקי לְ גַ ְמ ֵריָ .
טּוח
ּומ ֲאזִ ין ְּד ָב ִרים ַעד ְּתכּונָ ָתם ,הּוא ָּב ַ
ּׁשֹומ ַע ַ
ּומ ְרּגִ יל ַע ְצמֹו לִ ְהיֹות ִאיׁש ַה ֵ
ַ
יעה,
ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה ּבֹו ֵאל זָ רַ ,היְ נּו יֵ ֶצר ָה ַרעּ ,כִ י ִאיׁש ַה ְמ ֻע ָּטר ְּב ַמ ֲעלַ ת ַה ְּׁש ִמ ָ
ּכְ ָבר יְ ַק ֵּבל ַו ַּדאי ּכָ ל ֲא ֶׁשר יַ ּגִ ידּו לֹוַ .עּיֵ ן ָׁשם.
ּובאּור ַה ְּד ָב ִרים הּואֶׁ ,שֹּלא נֶ ֱא ַמר ַּב ָּפסּוק :יִ ְׂש ָר ֵאל ִאם ְּת ַקּיֵ םֶ ...אּלָ א יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ
ית ָאזְ נְ ָך
יעה ִּבלְ ַבדָׁ ,ש ַמ ְע ָּת ְו ִה ֵּט ָ
יעָך ֶׁש ַהּכֹל ָּתלּוי ַּב ְּׁש ִמ ָ
הֹוד ֲ
ִאם ִּת ְׁש ַמע ...לְ ִ
אֹוציא לְ ָך ֶאת ּכָ ל ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע
ּמּוסרֲ ,אזַ י ֹלא יִ ְהיֶ ה ְבָך ֵאל זָ רֲ ,אנִ י ִ
לְ ִד ְב ֵרי ַה ָ
אֹומ ִרים ִּב ְׁש ַעת ַק ָּבלַ ת עֹל ַמלְ כּות ָׁש ַמיִ ם ְּבכָ ל יֹוםְׁ :ש ַמע
ֵמ ַהּגּוףְ .וכֵ ן ָאנּו ְ
לֹומרּ ,כַ ֲא ֶׁשר ָה ָא ָדם ַרק יִ ְהיֶ ה מּוכָ ן לָ ֶׁש ֶבת
יִ ְׂש ָר ֵאלְ ...וֹלא ֲע ֵׂשה יִ ְׂש ָר ֵאלּ ...כְ ַ
ַקּׁשּוב לִ ְׁשמ ַֹע ּולְ ַה ֲאזִ יןּ ,כְ ָבר יּוכַ ל לִ זְ ּכֹות ַעל יְ ֵדי זֶ ה לִ ְׂשרֹף ֶאת ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע
ֶׁש ְּבתֹוְך ּגּופֹו.
יבם
חֹומה ְס ִב ָ
אֹוט ִמים ֶאת ָאזְ נָ ם ִמּלִ ְׁשמ ַֹעֵ ,הם ּבֹונִ ים ָ
יֶ ְׁשנָ ם ַה ְר ֵּבה ֲאנָ ִׁשים ָה ְ

ּמּוסר לַ ְחּדֹר ֶאל לִ ָּבםַ ,ה ָּד ָבר
וְ ֵאינָ ם ְמ ַא ְפ ְׁש ִרים לְ ִד ְב ֵרי ַה ָ
יעים לְ גִ יל
ּתֹורה ַה ַּמּגִ ִ
ְמ ַצ ֵערִּ ,ב ְפ ָרט ּכְ ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ֵא ֶצל ְּבנֵ י ָ
רֹוצים לִ ְׁשמ ַֹע ַאף ֶא ָחדּ ,ובֹו ָּב ֶרגַ ע
ְמ ֻסּיָ ם ֶׁשּכְ ָבר ֵאינָ ם ִ
יעה ַהּזֹאת הּוא ְמ ַא ֵּבד ֶאת ּכָ ל
ֶׁש ָא ָדם ִא ֵּבד ֶאת ַה ְּׁש ִמ ָ
ּתֹורתֹו.
ַחּיָ יוֶ ,את ּכָ ל ָ
יטב לְ תֹוְך
ָה ָא ָדם ַחּיָ ב לְ ַה ְח ִּדיר ֶאת ִּד ְב ֵרי ַר ֵּבנּו יְ ֻר ָחם ֵה ֵ
רֹוצה לְ ָה ִסיר ֶאת ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע
ַח ְד ֵרי לִ ּבֹוִ :אם ַא ָּתה ֶ
ִמ ִּק ְר ְּבָך ּולְ ָהכִ ין ְּבלִ ְּבָך ָמקֹום לַ ְּׁשכִ ינָ הָ ,ה ֵע ָצה ִהיא:
מּוסר ְו ִת ְהיֶ ה ְּבגֶ ֶדר
"אם ִּת ְׁש ַמע לִ י" ֵּת ֵׁשב לִ ְׁשמ ַֹע ִׂשיחֹות ָ
ִ
מּוסר
בּועָ ,
ּדּוׁשים ַעל ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
מּוסר זֶ ה ֹלא ִח ִ
מּוכָ ן לִ ְׁשמ ַֹעְ .וזָ כֹור ִּתזְ ּכֹר! ָ
זֶ ה לְ נַ ֵּקר ֶאת ַהּגִ ִידים.
ּדּוׁשי ָה ִרי"ם"ָ ,היָ ה ָה ַא ְדמֹו"ר
"ח ֵ
ַהּגָ אֹון ַה ָּקדֹוׁש ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ֵמ ִאיר ַאלְ ֶּתר ַּב ַעל ִ
ׁשֹוׁשלֶ ת ּגּורְ ,מ ֻס ָּפר ָעלָ יו (ראה אוצר ישראל
ִמּגּור ָה ִראׁשֹון ,הּוא יִ ֵּסד ֶאת ֶ
(בלום) עמ' ריז) ֶׁש ֵאלִ ּיָ הּו ַהּנָ ִביא נִ גְ לָ ה ֵאלָ יו ְּבגָ לּוי ֹלא ְּבנִ ְס ָּתרּ ,כַ ָּמה ְּפ ָע ִמים
הּוא ָא ַמר לַ ֲאנָ ִׁשים ֵאלִ ּיָ הּו ַהּנָ ִביא ָא ַמר לִ י....
ְמ ַס ְּפ ִרים ָעלָ יוֶׁ ,ש ִּב ְהיֹותֹו ַא ְב ֵרְך ָצ ִעיר לָ ַמד ֵא ֶצל ַהּגָ אֹון ַה ָּקדֹוׁש ִמּקֹוזְ 'נִ יץ
יס ָחא,
ּתֹופף ְּב ִצּלֹו ֶׁשל ַהּגָ אֹון ַה ָּקדֹוׁש ִמ ַּפ ְר ִׁש ְ
קּופה ָע ַבר ְו ָהלַ ְך לְ ִה ְס ֵ
ּולְ ַא ַחר ְּת ָ
ים-ע ָׂשר
ָ
ּדּוׁשי ָה ִרי"ם לִ ְׁשנֵ
ְו ָה ַר ִּבי ִמּקֹוזְ 'נִ יץ ִה ְצ ַט ֵער ַעל ּכָ ְך ְמאֹד .זָ כָ ה ַּב ַעל ִח ֵ
יֹותם ְצ ִע ִיריםְ .ו ִה ְת ַּב ֵּטא
ָּבנִ יםַ ,אְך לְ ַד ֲאבֹון לֵ ב ּכֻ ּלָ ם נִ ְס ַּתּלְ קּו ִמן ָהעֹולָ ם ִּב ְה ָ
טּוח ֲאנִ י ּכִ י כָ ל ָּבנַ י נִ ְפ ְטרּו
ּוב ַ
יֹוד ַע ָ
ּדּוׁשי ָה ִרי"םֵ :
יהם ַהּגָ דֹול ַּב ַעל ִח ֵ
ַעל ּכָ ְך ֲא ִב ֶ
ִמּׁשּום ַה ְּק ִפ ָידא ֶׁשל ָה ַר ִּבי ִמּקֹוזְ 'נִ יץְ ,ו ַאף ַעל ִּפי כֵ ן ָעזַ ְב ִּתי ֶאת ֵּביתֹוְ ,וכָ ל ּכָ ְך
לָ ָּמה? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַּב ֲח ֵצרֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ִמּקֹוזְ 'נִ יץ נָ ְתנּו לִ י ַמ ֲח ָמאֹות ,אּולָ ם ְּב ַפ ְר ִׁש ְיס ָחא
נִ ְּקרּו לִ י ֶאת ַהּגִ ִידיםַ .ו ֲאנִ י ֹלא זָ קּוק לְ ַר ִּבי ֶׁשּיַ ֲע ִריף ָעלַ י ַמ ֲח ָמאֹותֶ ,אּלָ א לְ ַר ִּבי
ֶׁשּיְ נַ ֵּקר לִ י ֶאת ַהּגִ ִידים"( .דרכי מוסר פר' תזריע עמ' קנד).
ּומ ְב ִהילִ יםּ ,גָ אֹון ּגָ דֹול ְו ָקדֹוׁש ּכָ זֶ ה ָהיָ ה מּוכָ ן לְ ַא ֵּבד ֶאת
ְו ַה ְּד ָב ִרים ַמ ְפ ִח ִידים ַ
מּוסר ֶׁשּיְ נַ ְּקרּו ֶאת ּגִ ָידיוַ .רק ּכָ ְך
ּובלְ ַבד לִ זְ ּכֹות לְ ַק ֵּבל ּתֹוכְ חֹות ָ
ֲע ֶׂש ֶרת יְ לָ ָדיוִ ,
מּוסר ֵמ ֲא ֵח ִריםּ ,כַ ָּמה ֲאנִ י ֹלא
ּוב ָט ֳה ָרה ,לְ ַק ֵּבל ּתֹוכְ חֹות ָ
נִ ָּתן לִ ְצמ ַֹח ִּב ְק ֻד ָּׁשה ְ
בֹודת ה'ְ .וזֶ ה ֶׁשּכָ ַתב ַר ֵּבנּו יְ ֻר ָחם ִמ ִּמירֶׁ ,ש ַה ַּמ ֶּטה
עֹובד ה'ּ ,כַ ָּמה ֲאנִ י ָרחֹוק ֵמ ֲע ַ
ֵ
טּוח יִ ְהיֶ ה ּכִ י ֹלא יִ ְהיֶ ה ּבֹו ֵאל זָ ר הּוא ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע...
ּמּוסר ָּב ַ
ָאזְ נֹו לְ ִד ְב ֵרי ַה ָ
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זעזוע מוח
לפני שתתחילו להילחץ ,חשוב להרגיע ולהדגיש כי במרבית
המקרים של פגיעות ראש לא נגרמת פגיעה משמעותית,
זאת הודות להגנה המדהימה שיש במוח בתוך הגולגולת
הקשה והודות לשכבות של קרומים ונוזלים .יחד עם
זאת ,גם לא צריך להיות שאננים .חשוב להבחין האם
מדובר במכה או בפציעה חמורה כיוון שחבלת ראש
יכולה לסכן חיים.
מהו זעזוע מוח ,וכיצד מאבחנים חבלת ראש חמורה?
חבלת ראש הגורמת לבלבול שנמשך שעות ,כמו כן שינוי
זמני (שניות עד מספר דקות) במצב ההכרה ,מוגדרת כזעזוע
מוח .חבלה זו נגרמת כתוצאה מתנועה של רקמת המוח כנגד הגולגולת.
הנטייה היא לחשוב כי הפצוע חייב לאבד את ההכרה – ולא כן הדבר.
ב 90%-מהמקרים של פגיעת ראש חמורה הפצוע נשאר בהכרה מלאה.
מתי דחוף לרוץ למיון? כאשר מופיעים כאבי ראש ,סחרחורת ,בלבול,

קשיי תנועה ,בחילות ,וראייה מטושטשת ,וכן כל התנהגות חריגה או
שינוי במצב הרוח של הילד .תסמינים אלו עלולים להופיע מידית ,אולם
ייתכן שיופיעו גם לאחר שעות ואף מספר ימים מרגע הפציעה .במידה
ומופיעים סימנים אלו ,יש לפנות בכל גיל למרכז רפואי.
כיצד חוזרים לשגרה לאחר זעזוע מוח? אם מדובר במכה קלה שאינה
מכילה כאבי ראש חזקים ,בלבול או הקאות ,לא חייבים לפנות
לבדיקה רפואית ,אם כי אצל תינוקות וילדים הסימנים פחות
ברורים אצלם ,ולכן מומלץ בכל אופן לקחת לרופא .כמו
כן אם מדובר במכה משמעותית ההמלצה היא תמיד
לגשת להיבדק.
לרוב ההמלצה הגורפת היא מנוחה במשך  2-3ימים.
ילדים שחוו זעזוע מוח הינם בעלי סיכון רב יותר לסבול
מפגיעה מוחית נוספת לאחר נפילות שיקרו לאחר מכן,
על כן יש לפקוח עליהם עין גם בהמשך .כל ילד זקוק
לזמן התאוששות שונה .בדרך כלל מרבית התסמינים
נעלמים תוך  3חודשים ,אך אם מדובר בילדים בעלי עבר
של פגיעות ראש זמן ההחלמה יתארך.
על פי מחקר שנערך בקולומביה שבקנדה ,נמצא כי ישנם נזקים שנותרו,
ואף לאחר שבועיים מזעזוע המוח לא נרשמה החלמה מלאה .על כן
שימו לב שהילדים חוזרים לשגרה בהדרגתיות ,גם אם מתקבל הרושם
שהם חשים בטוב לאחר הפציעה.
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עקשנות משתלמת...
הסיפור המצמרר הבא ,התרחש לפני כשמונים שנה .בבית קטן ומט
ליפול בשולי וויליאמסבורג שבניו יורק ,התגוררה אלמנה יהודיה עם
בנה הצעיר ,ולא היו לה אמצעים לשולחו לתלמוד תורה ,ששכן אז רק
בקצה השני של השכונה ,מרחק כעשרים דקות נסיעה .כך שהילד גדל
והתחנך במוסדות נוכריים ,נשמה אבודה בין המוני גויים אמריקאים .רק
בשעות אחר הצהריים ,לימדה אותו אמו מעט תפילות ומנהגי יהודים,
אך יותר מכך לא ידע דבר...
בהגיעו לגיל  ,12שמע הילד כי יש מוסדות חינוך לתפארה בהם ילדים
יהודים עוסקים בתורה ,ואלה ממוקמים בקצה השני של השכונה .בכל לבו
שאף להצטרף לילדים העוסקים בתורה בחדווה בשנות ילדותם ,אך היה
ברור לו שהדבר אינו אפשרי .לאמו אין פרוטה לפורטה ,הנסיעה עולה
הון רב – יחסית למושגיה ,והימים ימי שיא החורף ,ואפילו מעיל אין לו...
ובכל זאת ,גחלת הרצון הפנימי בערה בו ,לא נתנה לשאיפתו להידחק.
הוא החל לדבר על לב אמו כי תסכים לתת לו ללכת רגלית אל המקום
בו יזכה לעסוק בתורה ,וכמובן שהיא לא מיהרה להשתכנע ...איך יסתדר
בקור הנורא בלי פרוטה בכיס ,איך ישרוד ימים ארוכים בסביבה קרה
ומנוכרת?!
אך אש הרצון שבערה בעיניו של הילד ,סופה שהתלקחה גם בליבה של אמו.
היא נענתה לתחנוניו ,ואפשרה לו לצאת לדרך הארוכה ,בואכה ה'חיידר'
בו עוסקים בתורה .שלג זלעפות יורד על הארץ ,ילד קטן כבן  12מהדס
לו בין הקרחונים ,יוצא לדרך שאורכה למעלה משעתיים הליכה!
הקור מכה ,הרוחות נושבות בעוז ,השלג אינו פוסק ,ורק ילד יהודי
אחד ממשיך לצעוד בעוז ובגאון .גחלת הרצון שבו כבר התלקחה
והפכה ללהבת ענק ,שהמיסה את השלג וחיממה את לבו
לכל אורך הדרך' .אני רוצה ללמוד תורה ,רוצה להכיר
את התורה!' – שב ואמר לעצמו פעם אחר פעם ,מזרז
את צעדיו ...קרוב לשעתיים וחצי הלך הילד ,חוצה את
וויליאמסבורג מן הקצה אל הקצה .הסוודר שעליו כבר
רטוב ,עצמותיו רועדות מקור ,שיניו נוקשות זו
לזו ,אך מבטו נחוש ,רצונו כנה ,בוער מבפנים.
הוא מגיע לבניין הת"ת ,וחיש מהר ניגש לחדר
המנהל ,נוקש בדלת בעדינות ובנימוס ,וכשזו
נפתחת – הוא ממהר להיכנס.
'שלום ,אני רוצה ללמוד תורה!' – צפצף הילד לעברו בפנים קורנות,
'עשיתי דרך ארוכה ,שעתיים וחצי ,כדי ללמוד תורה!' – קורא הילד באומץ
ובעוצמה ,לנוכח עיני המנהל הנפערות בתדהמה .מימיו לא הגיע אליו
ילד בצורה כזו ,מעולם לא נתקל בילד גלמוד שהגיע לבד ,מבקש לזכות
בתורה ...המנהל ההמום לא ידע את נפשו וביקש לעשות סדר' :לאיזו
כיתה אתה מבקש להיכנס? היכן אתה אוחז בלימודיך? על מה אפשר
לבחון אותך כרגע?' – שאל מבולבל .אך הילד ,מבולבל עוד יותר ,רק
משך בכתפיו ואמר 'אינני יודע ...אינני יודע דבר ,אינני יכול להיבחן על
כלום .אולי קצת על סידור'...
'סידור?!?!?!' – תמה המנהל לעומתו ,רק עכשיו הבין עם מי יש לו
עסק' ...ראה נא ,ידידי הצעיר .סידור לומדים רק בכיתת הזאטוטים ממש,
ערב בר מצוה .לא נראה לי שהדבר מתאים עבורך!'
ואתה כבר
– פסק המנהל ,ובכך חשב שתם העיסוק בילד
המוזר משהו שנקלע לפניו בעיצומו של
יום ...אך כח הרצון של הילד ,היה חזק
מכל תמיהה של המנהל' .אין דבר!'
– פסק הילד בן ה' ,12-אינני מרגיש
כל פחיתות כבוד להיכנס לכיתת
הזאטוטים .הרצון להצטרף ללומדי
התורה בוער בי ,ואם הצעד הראשון
ייעשה בכיתה נמוכה – אשריי וטוב לי,
אשמח להיכנס לכיתה הזו!'

מהר מאוד הבין המנהל כי אין לו ברירה ,הרצון של הילד הזה חזק מכל
קושי .הוא נאלץ למצוא תירוץ אחר ,ואמר לילד' :ראה נא ,בוא עמי
לכיתת הזאטוטים ,ותיווכח בעיניך שאין שם מקום .הייתי מכניס אותך
לכיתה הזו ,אך אין בה כל בדל מקום!' – אמר כמתנצל ,וניגש עם הילד
לכיתה ,מוכיח לו כי הכיתה צפופה עד אפס מקום ...עכשיו כבר הרהר
המנהל כי הסאגה הסתיימה ,אך למעשה רק אז היא החלה ...הילד בהה
בכיתה בעיניים לחות מדמעות ,הוא השתוקק להצטרף ללומדים בה ,אך
הבין כי המנהל מסרב לשתף עמו פעולה ,למרות רצונו הכנה .בהבזק
של רגע עלה בו רעיון ,ומעומק לבו השואף והכוסף להצטרף ללומדי
התורה ,פנה למנהל ואמר:
'הבנתי שאין מקום ,ואני כבר שב לביתי .רק אבקש שהמנהל ירשום לי
אישור על פרטי כל הסיפור הזה ,כי הייתי כאן ,ביקשתי להצטרף ללומדי
התורה ,הייתי מוכן אפילו להיכנס לכיתת הזאטוטים ,עשיתי הכל כדי
להגשים את שאיפתי ,אך לבסוף – אין לי מקום '...המנהל נעמד על
עומדו ,המום מהבקשה' .ואישור כזה למה לך?' – שאל את הילד האמיץ.
ללא מורא ,נענה הילד ואמר' :ראה נא .אני יתום ,ולבטח ביום שאעלה לבית
דין של מעלה ,ישאלני אבי למה לא עסקתי בתורה ,למה לא עשיתי הכל
לזכות בתורה .אם אענה לו שרציתי ,שהתמסרתי ,שהתאמצתי ,שצעדתי
יותר משעתיים ברגל בקור מקפיא ,שהסכמתי להתבזות ולהיכנס לכיתה
נמוכה ,שהתחננתי על חיי התורה שלי בפני המנהל – הוא יתקשה להאמין
שהיה מנהל כזה שלא נתן לי יד ,שלא הושיט לי כתף .לכן צריך אני אישור
בכתב ,למען יהיה לי במה להוכיח לאבי ז"ל כי אמת דיברתי :שאפתי,
רציתי ,נכספתי ,ניסיתי ,התאמצתי ,התמסרתי ,עשיתי הכל – ולמרות
זאת נותרתי מחוץ למשפחת לומדי התורה!' – אמר הילד
כשעיניו זולגות דמעות חרישיות ,עדינות ,אציליות...
כשמוע המנהל את הדברים ,נחרד .הוא הבין את המשמעות
העמוקה של סירובו ,הבין עד כמה גדול כח הרצון של
הילד הניצב לפניו .על אתר מצא המנהל את הדרך
להכניס את הילד לכיתת הזאטוטים ,שם החל
הילד מאל"ף בי"ת ,פשוטו כמשמעו ...במשך
כמה שנים שהה הילד באותה הכיתה ,גם
כשכבר הפך לבחור בר מצוה .כשרונותיו
היו חלשים מהממוצע ,הוא לא הצטיין בהבנה
יתירה ,הקשיים עימם גדל נתנו בו את אותותיהם ,אבל הוא לא התייאש
והמשיך להתמסר לחלומו האחד והיחיד – לעסוק בתורה...
ולימים ,כך העיד הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א שסיפר את
הסיפור ,הפך אותו ילד לתלמיד חכם גדול ,מרביץ תורה לרבים ומוסר
שיעורים הנשמעים בשקיקה .כל זאת – לא כי גדל בבית כזה ,לא כי
היה בן להורים כאלה ,לא כי היה בעל כשרונות דגולים וגם לא כי למד
במוסדות הטובים ביותר...
כל זאת רק בזכות כח אחד שבער בו – כח הרצון .הכח שהניע אותו ללכת
שעתיים וחצי בקור מקפיא ,להתעקש עם המנהל ,להילחם בהחלטתו
שלא לאפשר לו להיכנס לכיתה .וכשכח הרצון כה חזק – אין משהו
שיכול לעמוד בפניו!
הבה ניקח עימנו את המסר הזה ,למען נשכיל ונדע שהכל תלוי בנו .לא
בכוחות ,לא בכשרונות ,לא בסביבה בה גדלנו ולא במי שאנו זוכים ללמוד
מהם או עימם .ההצלחה התורנית שלנו בהישג ידינו! – אם נראה בעיני
רוחנו את דמותו המתעקשת של הילד ,את הלהבה הבוערת בעיניו ,את
המחסומים ששב וניפץ בדרכו להשגת שאיפתו ,ונלמד ממנו שאם נרצה
חזק ,בכל הכח ,בעקשנות ,עם נכונות להילחם ללא פשרות על הגשמת
הרצון – נצליח בעז"ה.
הבה נקבל על עצמנו לרצות .לרצות באמת ,לא מהשפה ולחוץ .לרצות
– כולל להתמסר ,להתאמץ ,להקדיש את מיטב השעות ומירב המאמצים,
לא לעשות לעצמנו הנחות .הרצון הזה הוא שיוביל אותנו אי"ה להצלחה
הנשאפת! העקשנות משתלמת...
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רבי אברהם יהושע השיל מאפטא זצ"ל בעל האוהב ישראל
עני מרוד נכנס אל חדרו של הצדיק מאפטא" .רבנו" ,אמר בקול מתחנן,
"עזור לי ,ביתי היחידה עומדת לפני חתונה ,ואין לאל ידי להשיאה!"
"מהו הסכום הדרוש?" ,שאלה הרב" ,אלף רובל" ,ענה העני" .וכמה כסף
יש לך?" התעניין הרב" .רובל אחד בלבד" ,השיב המסכן .הרהר מעט
הצדיק ,ואז אמר" :לך לשלום ,והעסק הראשון שיזדמן לך בדרך ,אותו
עליך לעשות ,וה' יהיה בעזרך".
האיש האמין לדברי הרב ויצא מעודד ,בדרכו חזרה עצר בפונדק על אם
הדרך כדי לטעום משהו .קבוצת סוחרים שהסבה על אחד השולחנות ,משכה
את תשומת ליבו .עד מהרה הבחין כי הללו סוחרי יהלומים ,המנהלים עתה
מקח וממכר .מתוך סקרנות התקרב האיש אל החבורה .אחד הסוחרים
הבחין בו ושאל" :מה אתה לוטש עיניים ,אולי אתה רוצה לקנות יהלום?"
בהתחלה חשב להשיב בשלילה ,אולם משנזכר בדברי הצדיק השיב בחיוב.
"כמה כסף ישלך?" שאל הסוחר" .רובל אחד" השיב העני ,תשובה שגררה
פרצי צחוק אדירים מפי כל המסובים" .רגע ,יש לי הצעה גם עבור רובל
אחד ,אמר הסוחר" .אוכל למכור לך את חלקי לעולם הבא" .מיד הסכים
העני ,וביקש לערוך שטר מכירה כדת וכדין ,כדי שהעסק יהיה שריר וקיים.
הסוחרים התמוגגו מנחת ומיהרו להביא עט ודף ,חיש נכתב השטר כשבסופו

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

חתימות העדים .העני מסר לסוחר את הרובל ,וקיבל לידו את שטר המכירה.
לקול צחוקם של הסוחרים חזר האיש לשולחנו .באותו רגע נכנסה אשתו
של הסוחר ,תוך התעניניות מה פשר השמחה הגדולה ,כאשר הסוחר
סיפר לאשתו איך הצליח למכור "כלום"  -את העולם הבא שלו ,לעני
תמים תמורת רובל אחד ,אשתו לא צחקה וכאשר הבחין הסוחר בהבעת
פניה של אשתו ,קפא צחוקו.
"מכרת את חלקך הזעום בעולם הבא בעבור בצע כסף?! ...אתה כמו גוי!!!...
איני רוצה להיות נשואה לגוי ,אני רוצה להתגרש" ...אבל "...גמגם הבעל,
"זה היה בצחוק ,רק מהתלה".
"לא!" ,צעקה האשה" ,מכירה עם שטר ועדים אינה מהתלה ,איבדת את
חלקך לעולם הבא ואנחנו הולכים להתגרש תכיף ומיד!" אמרה נחרצות.
"רק רגע" ,אמר הבעל" ,הקונה עדיין כאן ,אוכל להחזיר לו את כספו ולבטל
את המכירה" ,אך כאשר הסוחר ביקש לבטל את המכירה ,טען העני שהוא
התכוון לקניין במלוא הרצינות ,והוא אינו מתכוון לחזור בו מהעיסקה.
הסוחר מתוך ייאוש הציע לעני כמה עשרות רובלים עבור השטר ,אך העני
השיב" :אשיב לך את שטר המכירה תמורת אלף רובלים" לא פחות ולא
יותר" .אלף רובלים?!" ,הזדעק הסוחר ,כיצד אתה מעז לדרוש סכום כזה
תמורת גיליון נייר עלוב?"
"אתה יכול להשאיר את הנייר העלוב בידי" ,ענה העני .בלית ברירה
ולנוכח צעקות אשתו ,נאלץ הסוחר לשלם ליהודי אלף רובל ולבטל את
שטר המכירה .הסוחר ואשתו שאלו את העני לפשר הדבר ,וזה סיפר להם
את כל הסיפור .האשה אמרה לבעלה שהיא רוצה ללכת אל הצדיק ,ואכן
בו ביום נסעה לשם.
כשנכנסה ,אמרה לצדיק" :שמחה אני מאוד ,שעל ידי נתגלגה הזכות
להושיע את היהודי הנצרך ,אך רצוני לשאול "האמנם חלקו של בעלי
בעולם הבא שווה אלף רובלים?" .השיב הצדיק" :כאשר מכר בעלך את
חלקו לעולם הבא ברובל אחד ,לא היה חלק זה שווה אפילו רובל אחד.
אך לאחר מכן ,כשקנה את חלקו תמורת אלף רובל ,וסייע בכך ליהודיה
להשיא את ביתו ,חלקו לעולם הבא לא יסולא בפז".

חידות
שרשרת
לפרשת
חיי שרה

 - 1המילה שממנה אנו למדים שיצחק התפלל תפילת מנחה .
 - 2שם משפחתו של עפרון .עפרון ה______.
 - 3אחד הבנים של קטורה.
 - 4רבקה קיבלה את זה מ"האיש".
 - 5רבקה הציעה עבור הגמלים תבן ו______.

חידות לפרשת חיי שרה

 - 6עבד אברהם אנכי.

א .היא אשת אחיו של אברהם ,הוא מושל בעם

 ______ - 7יעבוד צעיר.

ב .בשם אברהם רמוזים המקומות הקשורים לאברהם ,כיצד?

 - 8אבא של רבקה.

ג .בשם "יצחק" רמוזים אירועים הקשורים לו ולהוריו .כיצד?

 - 9הבן של בתואל.
 - 10הנה אנוכי ______ על עין המים.
 - 11במה ברך ה' את אברהם?
 - 12אברהם בא "לספוד לשרה ו ______
 - 13המילה המלמדת שהיתה לאליעזר קפיצת הדרך" .ואבוא
______" ( רש"י").
______" - 14לדעת ההצליח ה' דרכו"
 - 15אליעזר חיכה לתשובה של משפחת רבקה אם לפנות "על ימין או
על ______".

תשובות לפרשת וירא:
קשת – פעמיים' :ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת' (כ"א ,ט"ז)...' ,ויהיה
רובה קשת' (כ"א ,כ')
חמאה ומערה' :ויקח חמאה וחלב' (י"ח ,ח')' .ויעל לוט מצוער ...וישב במערה'
טבח וכבשן...' :ותלד גם היא את טבח ואת גחם( '...כ"ב ,כ"ד)...' .והנה עלה קיטור
הארץ כקיטור הכבשן' (י"ט ,כ"ח)
נביא ושפת הים...' :ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא' (כ' ,ז')...' .ככוכבי השמים
וכחול אשר על שפת הים' (כ"ב ,י"ז)

תלמוד תורה
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תלמידי כיתה ג' החרוצים במבחן הבעה ולשון הכנה לקראת המיצ"ב

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון

והשבוע :הילד המתוק בנימין כהן ני"ו מכיתה ה'

ֹלהי ֲאדֹנִ י ַא ְב ָר ָהםִ ,אם-י ְֶׁשָךּ-נָ א ַמ ְצלִ ַיח ַּד ְרּכִ יֲ ,א ֶׁשר ָאנֹכִ י הֹלֵ ְך ָעלֶ ָיה.
ל-ה ָעיִן; ָוא ַֹמר ,יְהוָה ֱא ֵ
פרשת חיי שרה פרק כ"ד פסוק מ"ב :ו ָָאבֹא ַהּיֹוםֶ ,א ָ
כותב כאן רש"י על פי המדרש "היום יצאתי והיום באתי" מכאן שקפצה לו הדרך.
נשאלת השאלה :מדוע זכה אליעזר עבד אברהם שבהליכתו מארץ ישראל לחרן תקפוץ לו הארץ כדי שיגיע באותו היום למחוז חפצו ,ואילו ביעקב
שהלך באותה הדרך ממש לא קפצה לו הארץ (רק כשנתן דעתו לשוב על עקבותיו להתפלל בהר המוריה שם זכה לקפיצת הדרך)?
הסביר זאת ר' משה סופר בעל ה"חתם סופר" בדרך הבאה:
אליעזר עבד אברהם היה "כנעני" וכאשר קפצה לו הארץ ביציאה לחרן היה בכך משום רמז שעתידה ארץ ישראל להקיא את הכנענים מתוכה.
ואילו אצל יעקב שהארץ הובטחה לזרעו ,טבעי הוא שביציאתו מהארץ לחוץ לא תקפוץ לו הדרך( .כאילו מבקשת להרחיקו מתוכה) ,ורק כשחזר
ובא אליה להתפלל בהר המוריה שם קפצה לו הארץ כממהרת לקבלו בגבורה.

בס"ד
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חדש בשכונה
עיצוב
במתנה!

אפשרות לחדרים לשבתות חתן

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
		
שיעור הלכה
ערבית של מוצ"ש
		
שיעור במדרש
אבות ובנים
פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

( 16:10כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 05:10כ 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)
17:00
( 17:15עם צאת השבת)
17:35
( 17:35לאחר ערבית של מוצ"ש)
( 13:45בביה"כ חסדי שמואל)
 13:45מפי מו"ר שליט"א

בית כנסת "כאייל
ת
ע
ר
ו
ג
בראשות הרה״ג אייל עמרמי שליט״א "
רחוב שמחת כהן  - 23הר חומה
מתחם קרית חינוך "כאייל תערוג"

תפילות לימות החול
( 05:30כ 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		

מנחה וערבית :בהדלקת נרות( 20דק')
שחרית07:45 :
מנחה15:00 :
ערבית :בצאת שבת
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ביום ג' ,כ"ח חשוון ( )26/11ידרוש מורנו הרב ב:
עכו –  ,19:00ביה"כ "ברית שלום" ,רחוב העליה
חיפה –  ,21:00ישיבת "מורשה" ,רחוב השילוח 6
שיעורי הרב השבוע

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

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

