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מאמר הרב
ּולאֹם ִמ ְלאֹם יֶ ֱא ָמץ ,וְ ַרב
ּוׁשנֵ י ְל ֻא ִּמים ִמ ֵּמ ַעיִ ְך יִ ָּפ ֵרדּוְ ,
"ׁשנֵ י גֹיִ ים ְּב ִב ְטנֵ ְךְ ,
ְ
יַ ֲעבֹד ָצ ִעיר!"
מגלה ה' יתברך לרבקה אמנו כי היא סוחבת בבטנה שני תינוקות תאומים,
אבל ממש לא זהים ,שניהם יהודים ,שניהם מאמינים ,אבל אחד מהם
"איׁש י ֵֹד ַע ַציִ דִ ,איׁש ָׂש ֶדה" ,והשני
הוא איש העולם הפתוח והעשיהִ ,
יושב באהל כל היום עם ספרים גדולים ,אותיות קטנות ומשקפיים עבות
והוא ִ'איׁש ָּתם י ֵֹׁשב א ָֹהלִ ים' .ושניהם מציגים שתי תרבויות שונות בעולם,
אתי" ,תרבות
תרבות עשו ותרבות יעקב"ָ .וא ַֹהב ֶאת יַ ֲעקֹבְ ,ו ֶאת ֵע ָׂשו ָׂשנֵ ִ
יעקב היא האהודה על הקב"ה ותרבות עשו היא השנואה ,כי תרבות
עשו מוכנה למכור את הקירבה לאלוקים ,את 'הבכורה' ,שהבכורות היו
המשרתים בבית האלוקים ,בשביל נזיד עדשים ,בשביל קצת שוקולד
ומתיקות של העולם הזה.
אלו שתי תרבויות שלעולם לא יוכלו לחיות בכפיפה אחת – 'הלכה היא
בידוע שעשו שונא ליעקב' אמרו חז"ל ,עשו שונא את יעקב על כך שרב
יעבוד צעיר ,על כך שכל זכות קיומו של עשו בעולם היא בשביל לשרת
את הצעיר ,את יעקב ,ולכן כל ימיו מחכה לאותו רגע של ְ"ו ָהיָ ה ּכַ ֲא ֶׁשר
ּוא ֶרָך" ,ברגע שיעקב קצת ירפה מתרבותו
ּופ ַר ְק ָּת ֻעּלֹו ֵמ ַעל ַצ ָ
ָּת ִרידָ ,
תרבות התורה ,מיד עשו ימצא מקום לגבות את חובו.
ותמיד אותו עשו יצעק' ,אחי יעקב הוא רמאי! הוא סחטן! הוא מנצל
את הקופה הציבורית! ,הוא מרמהְּ ,בכ ָֹר ִתי לָ ָקחְ ,ו ִהּנֵ ה ַע ָּתה לָ ַקח ִּב ְרכָ ִתי',
והשאלה הנשאלת :יעקב לקח את הבכורה? הרי אתה ביזית את הבכורה!
אז מה לך להלין? אלא כך גילתה לנו התורה שיהיו אנשים שדוגלים
בתרבות עשו ולפעמים אפילו עם ציציות וכיפות ,ורואים בתרבות יעקב
איש תם יושב אהלים כבטלן ונצלן ,ותמיד יצעקו לעברו קריאות גנאי,
וטענות של חוסר יושר .וכל המהות של יעקב היא להשיג את המגיע
לו במרמה מיד עשו וחבריו.
גם רבותינו בתלמוד אמרו' ,גדולה שנאה ששונאים עמי הארצות תלמידי
חכמים יותר משנאה ששונאים אומות העולם את ישראל' – הניכור
והתיעוב שמצוי בלב אותם אלו שבחרו שלא לעסוק בתורה בתור
תכלית כנגד אותם שכן בחרו בתורה ובמשה עבדו למען התכלית ובתור
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מגמת חייהם ,אותו ניכור הוא כל כך גדול ,גדול הרבה יותר מהבדלנות
והשנאה הקיימות בלב האומות כלפי האומה היהודית .והנה התורה
מגלה לנו שתרבות יעקב היא האנטי-תזה לאיש העולם הגדול ,והיא
תרבות היושב אוהלים ,שמחפש רק את הרוחניות ועבודת ה' ולעומתו
עשו הוא איש העולם הגדול ,איש השדה.
לעתיד לבוא עשו לוקח טליתו ויושב בין הצדיקים שבגן עדן והקב"ה
"אם ַּתגְ ִּב ַיּה ּכַ ּנֶ ֶׁשרְ ,ו ִאם ֵּבין ּכֹוכָ ִבים ִׂשים
גוררו ומוציאו משם ,שנאמרִ :
אֹור ְידָך" ,עשו בטוח שהוא הדמות החיובית ויעקב השלילית,
ִקּנֶ ָךִ ,מ ָּשם ִ
אבל טעותו תתברר ביום שהקב"ה יוציא חמה מנרתיקה ואור גדול יהיה
בעולם! אז יגרש ה' את החושך והמרמה ,ואז"ְ ,ו ַׁש ְב ֶּתם ְּור ִא ֶיתםֵּ ,בין
ֹלקים לַ ֲא ֶׁשר ֹלא ֲע ָבדֹו" .אז יתברר ויתבהר באיזו
ַצ ִדּיק לְ ָר ָׁשעֵּ ,בין ע ֵֹבד ֱא ִ
שיטה חפץ ה' ,האם בשיטת יושב אהלים או באיש השדה.
מסופר על ראש ישיבת חברון ,הגאון רבי יחזקאל סרנא זצ"ל ,שהיה ראש
ישיבת חברון במאורעות תרפ"ט כאשר הערבים טבחו עשרות בחורים
מישיבתו ,בשעת המעשה עמד ליד שוטר אנגלי והתחננו לפניו שיעשה
משהו ,אבל האנגלי לא זז ממקומו ,לבסוף כשהערבים התחילו להרביץ
גם לשוטר האנגלי ,ירה השוטר כדור אחד באויר וכולם התפזרו .כמה
שנים לאחר מכן התבטא אדם באוזני רבי יחזקאל שצריך שלבחורי
ישיבה יהיה נשק ,שהרי אם היה במקום בחור עם אקדח וכדור אחד,
לא היה את כל הפוגרום .ענה לו רבי יחזקאל סרנא זצ"ל" :שיהיה עוד
פוגרום כזה ,אבל בחור ישיבה לא יחזיק נשק".
"אל ִת ְּיר ִאי ּתֹולַ ַעת יַ ֲעקֹב" ,מפני מה
רבותי ,בני תורה כוחם רק בפיהםַ ,
נמשלו ישראל כתולעת ,מה תולעת אין כוחה אלא בפיה ,אף ישראל
אין כוחם אלא בפיהם ,רק בפה .חייבים להשאיר את הנתח הזה בעם
"הּקול קֹול יַ ֲעקֹב" ,לא משתמשים בהם
ישראל שלא יודעים כלום מלבד ַ
לשום תשמיש אחר ,ואפילו לתשמיש הנצרך ביותר ,ונזכור מפני מה
נענש אברהם אבינו ,על שעשה אנגריה בתלמידי חכמים.

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
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להחליף כסאות
כיצד נעביר ביקורת או נספר על קושי בלי לגרום לבן הזוג לתקוף בחזרה?
כאשר אנחנו אומרים משפטים של תלונה – הבאים מכאב וחסר כמו:
"אתה אף פעם לא מכבד את מה שאני אומרת" ,וכן "אתה אף פעם לא
מרוצה" או" :תמיד אתה זה שמחליט לאן נלך .נמאס לי כבר" ,אנחנו
בעצם מושיבים את האדם שאליו אנחנו פונים על כסא הנאשם ,וככזה
 הוא חייב להגיב או להתגונן ,כדי להשאר חי..אם בכל הדוגמאות האלו ,נעשה משהו אחר  -נושיב את עצמנו על הכסא
במקום את בן הזוג ,לא יהיה לבן הזוג צורך להתגונן .אנחנו צריכים
להתחלף בכסאות.
אני אשב על הכסא ,ובמקום לסובב את השיחה על בן הזוג ותפקודו,
אדבר על עצמי ועל הבעיה ,ועל הצורך או הרצון שלי.
איך זה נראה בתכלס?
במקום לדבר על זה שבן הזוג מאחר וכמה הוא נורא ,אדבר על האיחור
כאירוע שקרה לי ,ואתמקד במה שעובר עלי בעקבותיו.
לדוגמא :במקום לומר" :אתה כל הזמן מאחר"" ,אתה כזה חסר התחשבות"....
נאמר" :כשאתה מאחר ולא מודיע לי על כך ,אני מרגישה שאתה לא מתחשב
בי"" .הייתי רוצה שתודיע לי כשאתה מאחר ביותר מעשר דקות" .במקום

זהירות בשמירת הלשון
ישנם שני סוגים של מצודות :הסוג הראשון הוא רשת .הדייג משליך רשת
לתוך הים והדגים נכנסים לתוכה .הדג נמצא כל כולו בתוך הרשת .הסוג
השני הוא חכה .הדייג משליך לים חוט שבקצהו יש מסמר .על המסמר
הוא תולה חתיכת לחם ,פיתיון לדג ,וכשהדג מתפתה לאכול את הלחם,
נכנס לו המסמר לתוך הפה וכך הוא תפס .באופן הזה הדג תפוס רק
בפיו .הוא לא נמצא בתוך רשת ...כל כולו שט במים...
אומר רבי אליהו לופיאן זצ"ל :ישנם שני סוגים של יצר הרע :יש יצר
הרע שתופס את האדם מכף רגל ועד ראש .פורק ממנו עול מלכות שמים
ומחטיא אותו בכל העברות שבתורה .אין תפילין .אין שבת .אין כשרות.
אותו אדם תפוס ,כל כולו בידיו של יצר הרע.
אך יש סוג נוסף של יצר הרע .הוא אומר לאדם :תלמד .תתפלל .תניח
שלושה זוגות תפילין :רש"י ,רבנו תם ושימושא
רבא .שבת? בהידור רב! שומעים את זמירות
השבת שלו עד הרחוב השני ...כשרות? מה
יש לדבר ,הידור שבהידור ...אלא מאי?
הוא תפס אותו בחכה! הוא תופס אותו
בפה! "הפה שלך – שלי" ...הוא נותן לבן
אדם את הכל אבל תופס אותו בפה...
דג שתפוס בפה – הוא "תפוס" ...הוא תפוס
במצודה רעה ...הדג חושב שכל כולו בתוך

לומר" :בכלל לא אכפת לך ממני ,פעם אחת לא היית מוכנה לשבת איתי
ולדבר על מה שקורה בינינו .זה רק מראה כמה אני חשוב לך" .נאמר:
"כשאת לא מקדישה זמן לביחד שלנו ,אני מרגיש שאני לא חשוב לך.
הייתי רוצה שמידי פעם תשבי איתי ונשוחח על עצמנו".
למה זה עובד?
כשהורדנו את בן הזוג מכסא הנאשם – ואנחנו יושבים עליו ,כבר אין
לבן הזוג את הצורך להגן על עצמו והוא פנוי לשמוע ,לראות אותנו ,אין
לו את הצורך להתגונן ולהחזיר מלחמה או לברוח מהזירה.
נסו ותראו איך בקלות אתם מצליחים להשיג את מה שאתם רוצים ,או
לפחות את התחושה הטובה שמישהו מקשיב...
המים אבל באמת הוא תפוס ...האדם סבור שהוא צדיק גדול ,מדקדק
במצוות ולא שם לב כי בעצם הוא תפוס בידיו של היצר .והמצודה הרעה
הזו היא שהחריבה את ביתנו ,והגלתה אותנו מארצנו ,וכבר אלפי שנים
אנו מצויים בגלות נוראה ,נהרגים ונטבחים בחשכתה ,וכל זאת בעוון
חטאי הפה – שנאת חינם ,מחלוקת ולשון הרע! יצר הרע השכיל לתפוס
אותנו בפה...
הבה ונתבונן :אם יבוא ראובן לשמעון ויאמר לו" :יש לנו עכשיו כמה
דקות פנויות ,בוא נדבר לשון הרע!" ...שמעון ישמע לו? פשיטא שלא!
"מה זאת עלה על דעתך?" ,יאמר לראובן" ,לחטוא ,סתם כך ,בחטא
כל כך חמור?"" ...לא הבנת את כוונתי" ,אומר לו ראובן" .לא התכונתי
שתדבר 'סתם כך' לשון הרע ...יש עשיר אחד גדול בחוץ לארץ ,יש לו
קרן מיוחדת ללשון הרע ...הוא נותן חמש מאות דולר לכל שתי דקות
של דיבור לשון הרע ...חמש מאות דולר לא 'הולך ברגל'"...
שמעון מסתכל עליו בתדהמה ואומר" :מה אתה חושב שאני עשו הרשע?
אני אמכור את הנשמה שלי בשביל נזיד עדשים? איזו מין הצעה אתה
מביא לפני? חס וחלילה! אני לא אדבר לשון הרע גם תמורת חמש מאות
דולר ,וגם תמורת חמשת אלפים דולר!"...
ומה קורה יותר מאוחר? עוד באותו היום ...שמעון משוחח עם חבר
בעניין מסוים .השיחה קולחת .ובתוך כדי השיחה 'עולים לדיון' כמה
וכמה אנשים ...לשון הרע גמור...
"רגע! רגע! אדון שמעון! כמה קיבלת על הלשון הרע הזה?" ,ושמעון
בודאי יענה "כלום!" .ואם ישאל" ,איך זה שלפני כמה דקות נשאת נאום
חוצב להבות אש ,שגם חמשת אלפים דולר לא ישכנעו אותך לדבר לשון
הרע ,ואילו אתה מדבר 'בחינם' ,מבלי לקבל כל תמורה?".
התשובה לכך היא :אף לא אחד ידבר לשון הרע עם "לשם יחוד" ...אם
מישהו יציע לו" :בוא נדבר לשון הרע" ,הוא יתנגד בתקיפות ...אם כן
מה עושה היצר הרע? בתוך שיחה קולחת ,כשלא שמים לב ,שם הוא
"תופס" את האדם...

שמי מנשה אביחי מכיתה ב'
אני מאוד נהנה בתלמוד תורה שלנו ,ומאוד שמח לבוא כל יום
לכיתה ויש לנו הרבה פעילות בחצר
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ׁשֹומ ַעת וְ ָכל ַהּגּוף ְמ ַק ֵּבל ַחּיִ ים
ָהאֹזֶ ן ַ
ּתֹורת ִא ֶּמָך (משלי א ,ח)
מּוסר ָא ִביָך ,וְ ַאל ִּתּטֹׁש ַ
ְׁש ַמע ְּבנִ י ַ

ּיֹומי
ּלּוּבלִ ין ְמיַ ֵּסד ַה ַּדף ַה ִ
ֶא ָחד ִמּגְ דֹולֵ י ַּתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ַר ִּבי ֵמ ִאיר ַׁש ִּפ ָירא ִמ ְ
ּפֹוׁש ַעְּ ,ב ַא ֲח ִרית יָ ָמיו ָא ַמר לִ ְמק ָֹר ָביוּ ,כִ י ֵמ ַהּיֹום
ּפֹוקרָ ,הלַ ְך לִ ְהיֹות ֵ
נִ ְהיָ ה ֵ
ּלּוּבלִ יןֹ ,לא ָהיָ ה לִ י ׁשּום ַט ַעם ִמּׁשּום
יחֹותיו ֶׁשל ַה ַּמ ֲה ַר"ם ִמ ְ
ֶׁש ָּׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת ִׂש ָ
עֹוׂשה ֲע ֵברֹות ּכִ י יֵ ׁש ִּבי יֵ ֶצר ָה ַרעַ ,אְך ׁשּום ַט ַעם ּכְ ָבר ֹלא ָהיָ ה
יתי ֶ
ֲע ֵב ָרהָ ,היִ ִ
ּמּוסר ֶׁשהּוא ֶה ְח ִּדיר ִּביַ ,ה ַּפ ַחד ֶׁשהּוא ִהכְ נִ יס
לִ י ֵמ ֶהםּ ,כִ י ָּפ ַח ְד ִּתי ִמּג ֶֹדל ַה ָ
ִּבי ֹלא נָ ַתן לִ י לֵ ָהנֹות ֵמ ָה ֲע ֵברֹות.
ְוזֶ ה ֶׁש ָא ַמר ַר ֵּבנּו יְ ֻר ָחם ִמ ִּמירּ :כִ י לַ ְּב ִח ָירה ַּב ַחּיִ ים ֵאין ֵע ָצה ַא ֶח ֶרת ּכִ י ִאם
לֹומרָ ,א ָדם ַה ִּמ ְת ַרּגֵ ל לִ ְׁשמ ַֹע ּתֹוכְ חֹות
ְּב ִה ְתלַ ְּמדּות וְ ִה ְת ַרּגְ לּות ִּב ְׁש ִמ ַיעת ָהאֹזֶ ןּ .כְ ַ
בֹודת ה' יִ ְת ָּב ַרְךְ ,ו ֵאילּו ַמ ֲע ִׂשים הּוא
מּוסר ֵהיכָ ן ָעלָ יו לְ ִה ְׁש ַּתּנֹות לְ צ ֶֹרְך ֲע ַ
ָ
עֹוׂשה ֶׁשֹּלא ּכְ ִפי ַה ֶּד ֶרְך ָה ְראּויָ ה ,יּוכַ ל לִ זְ ּכֹות לְ ַה ְצלָ ָחה ְּב ַחּיָ יו ְולִ ְמצֹא ֶאת
ֶ
ַה ֶּד ֶרְך ַהיְ ָׁש ָרה ֲא ֶׁשר ַּד ְרּכָ ּה יּוכַ ל לְ ַה ְע ִּפיל ַּב ְּמ ִסּלָ ה ָהעֹולָ ה ֵּבית ֵאל.
נֹוהג
ימי ַחּיָ יו ָהיָ ה ֵ
ּומ ֲע ֶׂשה ָהיָ ה ַּב ַּס ָּבא ִמ ֶּקלֶ ם זצ"לֶׁ ,ש ִּב ֵ
ַמ ְמ ִׁשיְך ַר ִּבי יְ ֻר ָחםַ :
חֹותיו לִ ְפנֵ י ַּב ֲעלֵ י ַה ָּב ִּתים ּכְ ֶד ֶרְך ַה ַּד ְר ָׁשנִ ים,
יע ּתֹוכְ ָ
לִ נְ ס ַֹע ָּב ֲעיָ רֹות ּולְ ַה ְׁש ִמ ַ
נֹוהג לְ ַה ֲע ִמיד ְק ָע ָרה לְ ַה ִּטיל ָּבּה ּכֶ ֶסף ְּד ֵמי ְּד ָר ָׁשתֹוְ ,ו ִהּנֵ ה
ּוב ֵעת ְּד ָר ָׁשתֹו ָהיָ ה ֵ
ְ
לֹוק ַח ִמּכָ ל
עֹוׂשה ּכָ ְך  -לָ ָּמה ּכְ בֹודֹו ֵ
ּוׁש ָאלֹו ַעל ָמה ֶ
ָהיָ ה ָׁשם ֶא ָחד ִמ ַּמּכָ ָריו ְ
רּוטה ִמ ִּצּבּור ְו ַאף ֹלא יֵ ָהנֶ ה ֵמ ַהּכֶ ֶסף?
לֹוק ַח ּכָ ל ְּפ ָ
ֶא ָחד ּכֶ ֶסף ְּ -ביָ ְדעֹו ּכִ י ֵאינֹו ֵ
ּומּכִ יר ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים ּכִ י ׂשֹונְ ֵאי ּתֹוכָ חֹות ֵהם -
יֹוד ַע ַ
ְו ֵה ִׁשיב לֹו ַה ַּס ָּבאּ :כִ י ֲאנִ י ֵ
דּותם ַעל
ּוב ִה ְתנַ ּגְ ָ
עֹוב ִדים ֶאת ה'ְ ,
אֹוה ִבים לִ ְׁשמ ַֹע ֵאיפֹה ֵהם ֹלא ְ
ֲאנָ ִׁשים ֹלא ֲ
יֹוׁש ִבים
חֹותי ֹלא יִ ְרצּו לִ ְׁשמ ַֹע ּולְ ַק ֵּבל ּכְ לּום ִמ ְּד ָב ַרי ֵ -הם ָא ְמנָ ם ָּב ִאים ְו ְ
ּתֹוכְ ַ
ְּב ֵעת ַה ְּד ָר ָׁשהַ ,אְך ֵהם ֵאינָ ם ַמ ִּטים אֹזֶ ן לְ ַה ְק ִׁשיב ּולְ ַה ְפנִ ים ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ֶאל
חֹוסם ֵּבינָ ם לְ ֵבין ַה ְּד ָב ִרים,
לִ ָּבם ,זֹאת ִמּׁשּום ֶׁש ֵהם ָּבנּו לְ ַע ְצ ָמם ּכְ ָבר ֵאיזֶ ה ִקיר ַה ֵ
יֹוד ִעים ּכְ ָבר ֶאת ּכָ ל
יהםִּ ,ב ְהיֹות ֶׁש ֵהם ְ
ֶׁשּכִ ְביָ כֹול ַה ְּד ָב ִרים ֹלא ְמ ַד ְּב ִרים ֲאלֵ ֶ
אֹומר לָ ֶהם ֵאיְך לִ ְחיֹותְ ...וכָ ל ֶא ָחד
יׁשהּו ֶׁש ֵ
ּתֹורהֵ ,הם ֹלא מּוכָ נִ ים לִ ְׁשמ ַֹע ִמ ֶ
ַה ָ

אֹומר :יֵ ׁש לִ י ֶאת ַה ֶּד ֶרְך ֶׁשּלִ יְ ...ולָ כֵ ן ֹלא יִ ּכָ נְ סּו ַה ְּד ָב ִרים
ֵ
אֹומר ַה ַּס ָּבא ִמ ֶּקלֶ ם ֶ -ה ֱע ַמ ְד ִּתי
ְּב ָאזְ נָ םֲ - .א ֶׁשר ַעל ּכֵ ן ֵ -
ֶאת ַה ְּק ָע ָרהִּ ,בכְ ֵדי ֶׁש ֵהם יַ ְח ְׁשבּו ֶׁש ַּמ ְּט ַרת ְּד ָר ָׁש ִתי ִהיא
ּומ ֵּמילָ א ֵהם יָ ִסירּו ֶאת ַה ִה ְתנַ ּגְ דּות
ַרק ִּבכְ ֵדי לְ ַק ֵּבל ּכֶ ֶסףִ ,
ּובלִ י ּכָ ל ּכַ ָּונָ ה סֹוף ּכָ ל סֹוף ַה ְּד ָב ִרים
ֶׁשּלָ ֶהם לִ ְד ָב ַריְ ,
לֹומרֲ ,אנִ י ַחּיָ ב
יהםָ ,ו ָׁשב ְו ָר ָפא לָ ֶהםּ - .כְ ַ
יִ ּכָ נְ סּו ְּב ָאזְ נֵ ֶ
לִ גְ רֹם לָ ֶהם לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת ַה ְּד ָב ִריםְ ,ולָ כֵ ן ְּב ֶרגַ ע ֶׁשּיַ ְח ְׁשבּו
ֹאמרּוִ :אם הּוא ָּבא
אתי ִּב ְׁש ִביל ּכֶ ֶסףִ ,מ ֵּמילָ א ֵהם י ְ
ֶׁש ָּב ִ
מּוסרְ ,ו ִאם ּכֵ ן ֲאנַ ְחנּו
ִּב ְׁש ִביל ּכֶ ֶסף ֲה ֵרי ֶׁשהּוא ֹלא ִּב ְׁש ִביל ָ
יְ כֹולִ ים לִ ְׁשמ ַֹע אֹותֹוְ ,וכָ ְך ֵהם יִ ְׁש ַּתּנּו.
אֹומרּ :כָ תּוב ַּב ִּמ ְד ָרׁשָ ,א ַמר ַר ִּבי לֵ ִויָ ,האֹזֶ ן לַ ּגּוף ּכְ ִקנְ ָקל
ַמ ְמ ִׁשיְך ַר ִּבי יְ ֻר ָחם ְו ֵ
ּובגָ ִדים)ַ ,מה ִקּנְ ָקל ַהּזֶ ה ּכְ ֶׁשהּוא
לַ ּכֵ לִ ים (ּכְ ֵעין ּכְ לִ י ְמנֻ ָּקב ַה ְמי ָֹעד לְ ִעּׁשּון ּכֵ לִ ים ְ
יב ָריו ֶׁשל ָא ָדם
יׁשיםּ ,כָ ְך ְר ַמ"ח ֵא ָ
ָמלֵ א ּכֵ לִ ים ַא ָּתה ְמ ַע ֵּׁשן ַּת ְח ָּתיו ְוכֻ ּלָ ם ַמ ְרּגִ ִ
ּות ִחי נַ ְפ ְׁשכֶ ם"
"הּטּו ָאזְ נְ כֶ ם ּולְ כּו ֵאלַ י ִׁש ְמעּו ְ
ַעל יְ ֵדי ָהאֹזֶ ן ּכֻ ּלָ ם ַחּיִ יםְ .וזֶ הּו ַ
רֹוצה לִ ְחיֹותַ ,רק ַּת ֶּטה ֶאת ָאזְ נְ ָך לִ ְׁשמ ַֹעּ ,כִ י ָהאֹזֶ ן
(ישעיה נה ,ג)ִ .אם ַא ָּתה ֶ
נֹותנֶ ת ִחּיּות לְ כָ ל ַהּגּוף.
ֶ
יבים
יאְך ֲח ִב ִ
ּות ִחי נַ ְפ ְׁשכֶ ם"ֵ ,ה ַ
"ׁש ְמעּו ְ
ְוכֵ ן ָּד ְרׁשּו ַּב ִּמ ְד ָרׁש ַעל ָּפסּוק זֶ הִ :
אֹותםָ ,א ַמר לָ ֶהםִ :אם יִ ּפֹל ָא ָדם ֵמרֹאׁש ַהּגַ גּ ,כָ ל ּגּופֹו
יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשהּוא ְמ ַפ ֶּתה ָ
נֹותן לֹו ְר ִטּיָ ה ְּברֹאׁשֹו ְוכֵ ן ְּביָ ָדיו ְוכֵ ן ְּב ַרגְ לָ יו
רֹופא נִ כְ נָ ס ֶא ְצלֹו ְו ֵ
לֹוקה ְו ָה ֵ
ֶ
יב ִרים ָּב ָא ָדם
יב ָריו ,נִ ְמ ָצא ּכֻ ּלֹו ְר ִטּיֹותֲ .אנִ י ֵאינִ י ּכָ ְךֶ ,אּלָ א ְר ַמ"ח ֵא ָ
ּובכָ ל ֵא ָ
ְ
ׁשֹומ ַעת ְוכָ ל ַהּגּוף
ַהּזֶ הְ ,ו ָהאֹזֶ ן ֶא ָחד ֵמ ֶהםְ ,וכָ ל ַהּגּוף ְמלֻ כְ לָ ְך ַּב ֲע ֵברֹותְ ,ו ָהאֹזֶ ן ַ
ּׁשֹומ ַע
ּות ִחי נַ ְפ ְׁשכֶ ם"ַ .עד ּכָ אןֲ .א ֶׁשר ַעל ּכֵ ןָ ,א ָדם ַה ֵ
"ׁש ְמעּו ְ
ְמ ַק ֵּבל ַחּיִ ים ,זֶ הּו ִ
ּומ ַק ֵּבל ְוֹלא ּבֹונֶ ה לְ ַע ְצמֹו חֹומֹותֲ ,אזַ י ֲא ִפּלּו ִאם עֹוד ֹלא ָע ָׂשה ּכְ לּוםּ ,כְ ָבר
ְ
זָ כָ ה לְ ַר ְּפאֹות ֶאת ּכָ ל ּגּופֹו.
נֹועד לִ ְבחֹן
ּומֹוסיף ַר ֵּבנּו יְ ֻר ָחם ִמ ִּמירֶׁ ,ש ַהּלִ ּמּוד ָה ִראׁשֹון לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ַ
ִ
ּתֹורהָ ,היָ ה ְּב ָמ ָרהּ ,כַ ֲא ֶׁשר ִק ְּבלּו ָׁשם ֶאת
אֹותם ִאם ְראּויִ ים ֵהם לְ ַק ָּבלַ ת ַה ָ
ָ
מֹוע ִּת ְׁש ַמע לְ קֹול
ֹאמר ִאם ָׁש ַ
ּתֹורהְ ,והּוא ֶׁשּנֶ ֱא ַמר לָ ֶהם"ַ :וּי ֶ
ִמ ְק ָצת ָּפ ָר ִׁשּיֹות ַה ָ
ּומב ָֹאר ְּב ַר ִׁש"יִ :אם
ֹלהיָך ְו ַהּיָ ָׁשר ְּב ֵעינָ יו ַּת ֲע ֶׂשה ְו ַה ֲאזַ נְ ָּת לְ ִמ ְצו ָֹתיו"ְ ,
ה' ֱא ֶ
ּוב ֵאר ַר ֵּבנּו
מֹוע ִּת ְׁש ַמע – זֹו ַק ָּבלָ הְ ,ו ַהּיָ ָׁשר ְּב ֵעינָ יו ַּת ֲע ֶׂשה – ִהיא ֲע ִׂשּיָ הֵ – .
ָׁש ַ
לֹומר ֶׁש ִע ַּקר ַמ ֲח ַׁש ְבּתֹו ֵאין ּכִ י ִאם ַעל
ּלֹומד ַעל ְמנָ ת לַ ֲעׂשֹותְ ,רצֹונֹו ַ
יֹונָ ה ֶׁש ַה ֵ
ּתֹורה ְ"ו ַה ֲאזַ נְ ָּת לְ ִמ ְצו ָֹתיו" – ַּת ֶּטה
ַה ַּמ ֲע ֶׂשה לִ ְהיֹות ֲא ִמ ִּתי .נִ ְמ ָצא ֶׁש ַּתכְ לִ ית ַה ָ
ָאזְ נַ יִ ם לְ ַד ְק ֵּדק ָּב ֶהם (רש"י).
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יובש הידיים בחורף
החורף הישראלי מתאפיין במזג אוויר הפכפך .שינויי
טמפרטורה ,גשם לפרקים ובעיקר יובש מעיק ומתמשך
שנגרם ממשבי הרוח החורפיים( .כן ,בחורף האוויר יבש
יותר) היובש מורגש היטב על העור שלנו שמתחיל לעקצץ
ולגרד .כפות הידיים החשופות מרגישות יבשות במיוחד
וקרם הידיים הופך למצרך מבוקש ,ובאזורים רגישים
במיוחד כמו השפתיים נוצרים סדקים שעשויים להתפתח
לחתכים מדממים ולא נעימים.
למה העור שלנו מתייבש בחורף?
שכבת העור החיצונית שלנו מתאפיינת ברמת לחות גבוהה .האוויר
היבש גורם לירידה ברמת הלחות הטבעית של העור וכשזה קורה העור
מרגיש מחוספס ,מקבל גוון אדמומי ומתכסה בשכבה לבנה המעידה על
עור יבש .כתוצאה מאבדן הלחות העור מתחיל לגרד ובמקומות רגישים
יותר אף להיסדק.
את שאר "העבודה" אנחנו כבר עושים בעצמנו .העור היבש מאבד את

הגמישות והופך פגיע ורגיש .בכל פעם שאנחנו מגרדים אנחנו מסירים,
באמצעות הציפורניים ,שכבה נוספת של עור עד שבסופו של דבר
העור עשוי להתקלף לחלוטין ונוצר פצע .בשפתיים ,שהם אזור רגיש
במיוחד ,הסדקים שנוצרים מהיובש נוטים להיפתח כשאנחנו מדברים,
אוכלים או פשוט מחייכים ,ולהפוך לפצעים כואבים שעשויים להזדהם
ללא טיפול נכון.
איך מטפלים בעור יבש?
המפתח לטיפול בעור יבש הוא מניעה ,כלומר שמירה מתמדת
על לחות העור! על כך יש להקפיד במיוחד בתקופות המעבר
ובחורף בהן תופעת היובש מורגשת באופן קיצוני.
על מנת לשמור על לחות העור מומלץ להקפיד על כמה
כללים פשוטים:
להרבות בשתייה .העור שלנו אוהב מים וגם בחורף ,כאשר
הטמפרטורה נמוכה והצורך לשתות יורד ,מומלץ לשתות
הרבה.
שטיפת ידיים למניעת יובש .כדאי להתרחץ ולשטוף ידיים במים
פושרים ,ולא במים חמים מידי המייבשים את העור
במקום בסבון רחצה רגיל ,להשתמש בסבון גוף מועשר בלחות המסייע
להחזיר לעור את הלחות הטבעית שלו.
שימוש בקרם גוף וידיים .להימרח בקרם גוף על בסיס יומי ,אפילו מספר
פעמים ביום .כפות הידיים חשופות הן נוטות להתייבש יותר ולכן מומלץ
לשאת שפופרת של קרם ידיים לכל מקום ולמרוח בעת הצורך.
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מקבץ סיפורים על ברכת כהנים ומעלתה הגדולה
 2דקות ,כבר  12שנה!
המכתב שמצא ר' פנחס בבוקרו של יום בתיבת הדואר ,החסיר מלבו
פעימה עוד לפני שפתח אותו .על המעטפה התנוסס לוגו בית המשפט
המחוזי בעירו ,ועצם הימצאות מכתב עם לוגו כזה – לא בישרה לו
טובות ...הוא עלה הביתה ,התיישב ,ופתח את המעטפה .הוא החל לרוץ
על פני השורות ,ופניו החווירו כסיד 12 .עמודים של כתב תביעה מנומק,
בנוגע למישהו שטוען שהוא חתם ערבות צד ג' עבור מישהו אחר .עורכי
הדין שהגישו את התביעה עשו עבודת מחקר מאומצת ,טענו שבהכרח
זה כתב ידו החתום על המסמך ,ולכן הוא נתבע במיליוני שקלים.
הוא זכר כי היתה לו בעבר הרחוק מערכת יחסים עם אותו פלוני שנתבע,
אך לא זכר את הפרטים לאשורם .כך או כך ,את הערבות – ככל הזכור
לו – לא חתם ,ובוודאי שלא התכוון להיות ערב למיליוני שקלים – סכום
אותו מעולם לא החזיק בין כפות ידיו...
בשעות הבאות ,הסתובב ר' פנחס כסהרורי ,כשמוחו ולבו אינם עמו.
תחושה פנימית חזקה אמרה לו שהסתבך בדרך ללא מוצא .הוא כלל
לא נחשב כאיש עסקים אמיד או קרוב לזה ,מעודו הוא עמל לפרנסתו
ותו לא .מהיכן נפלה עליו תביעה של מיליונים?!
מיהר ר' פנחס לשאול את רבו ,בשעת ערב מאוחרת עלה לביתו של
הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ,רבי חיים האזין לו בקשב ,וכהרף
עין פסק בשתי מילים' :ברכת כהנים!' .לר' פנחס זה הספיק ,המסר
היה חד וברור .לא איחר ר' פנחס לקיים את ההוראה ,ובהידור רב.
מדי בוקר בבוקר ,תוכלו לראות את ר' פנחס מדלג בין המניינים,
אוסף לחיקו עוד ועוד ברכות כהנים.
 12שנים חלפו מאז מכתב התביעה הראשוני ,ועדיין לא
נרשמה כל התקדמות בתיק .פה התובע ביקש דחיה,
כאן יצא בית המשפט לפגרה ,ושוב הסתכסכו עורכי
הדין בינם לבין עצמם .התביעה עודה מתגלגלת הלוך
ושוב ,אך בשתים עשרה השנים שחלפו – לא התקיים
ולו דיון אחד ,לא נרשמה כל התקדמות לרעתו
של ר' פנחס!
מאמץ שיצר מהפך רפואי...
כששמע ר' משה הכהן את הבשורה המחרידה,
כמעט ונפל מתעלף .הרופא שישב מולו נותר בסבר פנים חתום בחומרה,
אך ר' משה הרגיש כי אפילו לבו של הרופא לא עומד בכאב המפלח,
וגם הוא בקושי מצליח להגות את המילים מפיו ,שעה שהוא מבשר לאב
צעיר לששה ילדים כי חלה בנוראה שבמחלות .החודשים הבאים ,עברו
עליו בחרדה משולבת בחולשה .המחלה לא עשתה לו הנחות ,הוסיפה
והתגברה עליו ,מכניעה את גופו הדאוב והכאוב...
הוא נאלץ לעזוב את עבודתו ,ולהתמסר לטיפולים השוטפים .רוב שעות
היום שכב ללא תנועה ,מחוסר כח להניע אבר ,ואף לבית הכנסת לא
יכול היה להגיע ,כך שנבצרה ממנו הזכות להתפלל בציבור ולשאת
את כפיו במצוה האהובה של ברכת כהנים .בשוכבו על מיטת חוליו לא
הפסיק להרהר בשאלה מה יוכל לעשות כדי לצאת ממצבו ,ואז אינה ה'
לידו את דברי הרמב"ן בפרשת 'בהעלותך' ,כי
'ברכת כהנים' הינה העבודה היחידה שניתנת
לכהנים האפשרות לעשותה בזמן הזה.
בהבזק של רגע הבין כי עד עתה לא
היה מודע מספיק למתנה הנפלאה
המצויה בין שפתיו ,והוא יכול לבטאה
מדי יום ביומו' .אבל אם אני עוד יכול
לעשות עבודת כהונה – איך אוותר על
כך?!' – לחש לו קול חזק בעומק לבו.
באותו לילה החליט :מחר ,בכל מחיר,

יקום לעבודת הכהונה שלו .לא משנה כמה יהיה תשוש ומחוסר כוחות
– הוא יאסוף את עצמו ויגיע לבית הכנסת ,לשאת את כפיו ולברך את
עם ישראל באהבה! על זכות כה כבירה לא יוותר ,יתאמץ מעל ומעבר
כדי לזכות בה!
בעיניים דומעות וברכיים חלושות ,נעמד ר' משה בשורת הכהנים.
כשכולם הסתובבו לאחור ,התקשה מעט בשל חולשתו ,אך התאזר בגבורה
והמשיך .יישר את שתי כפות ידיו ,אירח את השכינה בין אצבעותיו ,ונשא
קולו בהתרגשות' :יברכך .'...כשסיים ,אך בקושי החזיק מעמד ולא קרס
ארצה .אך הוא הרגיש שברכת הכהנים הזו נסכה בו כוחות מחודשים,
והמאמץ היה בהחלט כדאי .הוא הרגיש שברכת הכהנים הזו שנשא
במסירות נפש תבשר לו טובות ,אסף את שארית כוחותיו ושב לביתו.
כך ביום הראשון ,ביום השני ,וגם בהמשך .למרות הקושי ,על אף החולשה,
לא ויתר ר' משה הכהן על הזכות העצומה של עבודת הכהונה ,על
האושר הייחודי להיות שליחו של בורא עולם לברך את עמו ישראל .הוא
הוסיף והתאמץ למען 'ברכת כהנים' ,והברכה השיבה לו כגמולו הטוב:
שבועות ספורים אחר כך ,התבשר כי באורח פלא ,המחלה החלה לסגת
לאחור .שיפור רדף שיפור ,מינון הטיפולים והתרופות ירד בהתמדה,
וכעבור כמה חודשים כבר התבשר בבשורה המאושרת ,המחלה נעלמה,
כליל .הוא בריא ואיתן ,כאחד האדם .נס של 'ברכת כהנים'!
אורח מפתיע במיוחד!
בית הכנסת הספרדי הגדול 'עטרת תורה' ,ברוקלין ,ניו יורק .תפילת
שחרית עומדת להתחיל ,קהל המתפללים שגרתי לחלוטין ,דבר
לא יכול היה להכין אותם להפתעה המרעישה שתתרחש
בעוד דקות ספורות...
לפתע פתאום ,נפתחה דלת בית הכנסת בידי קבוצת
מקורבים ,שליוו את הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן
זצוק"ל ,לרפו"ש בתושח"י .הרב שטיינמן שהה אז
במסעו המפורסם בארצות הברית ,והמתפללים
היו מופתעים לראותו בא בהיכלם ,בלי כל
הכנה או הודעה מוקדמת .יותר מכולם ,ניצב
מופתע רב בית הכנסת .הן רק אמש – בקבלת
הפנים שנערכה ,ניסה לזכות לראות את הרב
שטיינמן ולו במבט חטוף ,ולוואי והיה זוכה ללחוץ לו יד .ועתה – שפשף
עיניו בתדהמה – הרי הרב שטיינמן כאן ,עמו ,בא להתפלל בהיכלו!
לכך – מי פילל ומי מילל!
עם סיום התפילה ,ניגש הרב ללחוץ את ידו של האורח המכובד ,וגם
תמה' :במה זכינו שראש הישיבה יבוא להתפלל עימנו? הרי לא ידענו
על בואו ,וגם בית הכנסת הזה הוא ספרדי ,ואינו מתפלל בנוסח המקובל
אצלכם?!' השיב לו הרב שטיינמן בפשטות' :הלא תדע ,כי בבתי הכנסת
בארץ ישראל ,מברכים הכהנים את העם מדי יום ביומו .לעומת זאת,
בחוץ לארץ ,ברבים מבתי הכנסת האשכנזים אין הכהנים נושאים כפיהם
מדי בוקר ,אך אינני יכול לוותר על הזכות הגדולה של ברכת כהנים.
לפיכך ,ביקשתי לברר היכן יש בית כנסת בו יברכו ברכת כהנים גם
בתפילת שחרית של חול ,ובאתי להתפלל כאן .כדי לזכות בזכות של
'ברכת כהנים' גם היום!'
מדהים! במשקפיים של גדולי הדור ,גם יום אחד ,יום אחד! – מסוכן
מדי להישאר בלי ההגנה של ברכת כהנים .נכון שהוא בניכר ,ונכון
שבמקומו הנוכחי אין מברכים מדי יום ,אך הוא לא יכול לוותר .יתאמץ,
יברר ,יתפלל במקום עם נוסח שונה – ובלבד שגם היום יזכה בהגנה
של ברכת כהנים!
אשרינו שזכינו ,שיש לנו את ברכת כהנים מדי יום ביומו .הבה נקפיד
באמת שלא להחמיצה אף יום ,בשום מחיר ,והיא תועיל שנהיה בע"ה
מוגנים ושמורים תמיד ,ויפתחו לנו שערי השפע!
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רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל – ה'בבא סאלי'
כאשר כיהן הרה"ק רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל ,ה'בבא סאלי' ,כרבה של
בודניב שבמרוקו ,נסע פעם לכפרים סביב כדי לעמוד על משמר הדת
והמצוות .ניצלו אז המשכילים את היעדרו מהעיר בודניב ,ושכרו מבנה
מפואר והחלו ברישום תלמידים לבית ספר ברוח ההשכלה הכפרנית.
כששב ה'בבא סאלי' ממסעו היו הלימודים בעיצומם .הוא כינס את הקהל
ודרש במפגיע להוציא את הילדים מביה"ס המעבירם על דתם .אולם הללו
לא החרישו ,שכן מנהל ביה"ס עבר מבית לבית ופיתה את ההורים בהחלקת
לשון ובמתת יד להשאיר את הבנים בבית ספרו ,ובכך סירבו אותם הורים
בחשבם שביה"ס זה חלילה טוב יותר מלימוד על טהרת הקודש.
נענה הבבא סאלי ואמר" :אב שלא יוציא את בניו מביה"ס החילוני ,רע ומר
יהיה גורלו של אותו בן" ,ואכן למחרת היום נסגר ביה"ס באין תלמידים.
אך השטן לא אמר נואש ,המשכילים החליטו לכפות את ארסם דרך משרד
החינוך המרוקאי ,ולחוקק חוק שיחייב את היהודים לשלוח את בניהם
לחינוך הכללי.

הבבא סאלי החליט ללחום בחוק .שר המשטרה הכירו אישית ,הוא היה
בנו של הפח'ה (השר המרוקאי) בעיר בודניב ,שהערצתו לבבא סאלי
היתה כה רבה ,עד שביקשו שיתיר לבנו הקטן להתרועע עם בני ביתו של
הרב .עתה גדל אותו בן ועלה בסולם התפקידים עד שהיה לשר המשטרה.
נסע הבבא סאלי לעיר המלוכה רבאט ,שם ביקש להיוועד עם אותו בן
שגדל והפך לשר המשטרה .כשהגיע התברר לו שהוא שוהה עתה עם
חבריו השרים בישיבת ממשלה .ביקש הבבא סאלי להודיעו שהוא ממתין
לו ,ולהפתעת הכל קטע השר את השתתפותו בישיבה ויצא אל הרב בעוד
הוא מותריר את יתר חבריו השרים מאחור.
"מדוע בא כבוד הרב לבקרני" – שאל ביראת כבוד" .עם ישראל ותורתו
נתונים בידיך" ,אמר לו הבבא סאלי בהתרגשות עצומה" .איני מבין",
השיב השר" .עומדים לחוקק חוק המיועד להרעיל את ליבות ילדי ישראל,
להלעיטם בלימודי כפירה ואפיקורסות" – הסביר הרב בהתרגשות .שמע
השר על החוק המוצע ,אך עניין זה לא היה בתחום סמכותו" .אני שר
המשטרה" – הזכיר לאורחו – "ולא שר החינוך" .מששמע כך ענה הרב
נחרצות" ,לא" – השיב הבבא סאלי" .דע לך ,כי מרגע זה ואילך אינך שר
המשטרה ,אלא שר החינוך".
"הכיצד?" – תמה השר" .זה עתה החליטה הממשלה בהיעדרך למנותך
כשר החינוך" – הודיעו הרב .אותו שר ענה לרב "אם כנים דבריך רבי,
מבטיח אני לך חגיגית כי החוק לא יתקבל" – ענה כשהוא המופתע .בכך
הסתיימה שיחתם ואות שר שב לישיבת הממשלה ,שם התקבל בתרועות
ובברכות ובישרוהו כי זה עתה נבחר פה אחד לכהונת שר החינוך! ואכן
הדבר הראשון שר החינוך שעשה בכהונתו החדשה היה ביטול אותה הצעת
החוק ,שרצתה לחייב את ילדי ישראל בלימודי כפירה ,ובכך התאפשר
להם להמשיך בחינוכם המקורי ברוח מורשת הדורות.
(מתוך הספר 'סידנא בבא סאלי')

גני תקוה

גני ׳כאיייל תערוג׳  -גני תקווה בראשות מורנו הרב אייל עמרמי שליט״א
ההרשמה לגני הילדים כאייל תערוג גני תקוה בקרוב.....

תלמוד תורה
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הר חומה

תלמידי כיתה ז' בלימוד "משמר"
בליל שישי עם טשולנט ואווירה
מיוחדת בליווי שירה קומזיץ,
התלמידים הביעו התרגשות רבה
------------------------------------השבוע יצאו תלמידי כיתות ג' ד'
ליום סיור וטיול בירושלים ,תחילה
התפללו בקבר מרן הרב עובדיה
זצוק"ל ,משם המשיכו לתפילה
לכלל עם ישראל בכותל המערבי,
וחתמו את היום בפעילות מאתגרת
בגן הפעמון.

בית ספר

הר חומה
בחודש זה בית ספרנו החל במבצע
נקיון כיתתי ובית ספרי .הבנות
לוקחות חלק ואחריות בנושא נקיון
אישי וסביבתי .חשיבות הנושא
ושמירתו נכנס ללב הבנות והופך
כחלק משגרת חיינו!

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון

והשבוע :הילד המתוק אדיר לוי ני"ו מכיתה ה'

ֹאמר לֹו ִאּמֹוָ ,עלַ י ִקלְ לָ ְתָך ְּבנִ י; ַאְך ְׁש ַמע ְּבקֹלִ י ,וְלֵ ְך ַקח-לִ י.
ַוּת ֶ
"עלַ י" :עשו ,לבן ,יוסף – ויותר מאלה לא תדע
אמרה רבקה :יודעת אני את הקללות העתידות לבוא עליך והן מרומזות באותיות ָ
עוד כל צרה ,לפיכך אין לך להתיירא עכשיו פן יאונה לך רע.
לכן,ב"פרשת מקץ" ,כאשר בקשו בני יעקב לקחת איתם את בנימין למצרים ,אמר יעקב" :עלי היו כולנה (בראשית מ"ב ,ל"ו) – כלומר ,כל
ב"עלַ י" אשר ניבאה לי אמי מראש כבר באו עלי ,ואילו מבנימין אין כל צער מגיע לי ,ולמה תבקשו ליטול ממני גם את בנימין?
הצרות המרומזות ָ

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

( 16:10כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 05:15כ 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
17:00
( 17:11עם צאת השבת)
( 17:35עד זמן רבינו תם)
( 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
( 05:35כ 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' ,ה' כסלו ( )03/12ידרוש מורנו הרב ב:
קרית שמואל –  ,19:00ביה"כ "בית יוסף עטרת יצחק" ,רחוב מולדת 10
קרית אונו –  ,21:00ביה"כ "גריבה" ,רחוב שי עגנון 13

שיעורי הרב בשבוע שעבר

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

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

