זמני השבת

1

לפי לוח אוה"ח וזמני ירושלים

כניסה16:37 :
יציאה17:49 :
ר"ת18:24 :
הפטרה:
הדבר אשר
(ירמיה מ"ו)

ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

וצא לאור ע"י מוסדו
בועי הי
ת "כאייל תע
ר
ו
ג
"
ש
הר
״
ה
ג
ר
א
ה
י
י
ל
ו
נ
ח
ע
ר
ו
מ
ו
מ
ר
מ
עלון שות
ה
מי ש

לי
ט״א

ברא

בס"ד ,פרשת בא

גליון  ,396ה' שבט תש"פ

2

יהי ח ֶֹׁשְך ַעל ֶא ֶרץ
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ,נְ ֵטה יָ ְדָך ַעל ַה ָּׁש ַמיִ םִ ,ו ִ
ַ"וּי ֶ
ִמ ְצ ָריִ ם" – ושאלו חז"ל (שמות רבה) ,מדוע בחר הקב"ה דוקא
בענישה על ידי חושך עליו נאמרֹ" ,לא ָראּו ִאיׁש ֶאת ָא ִחיוְ ,וֹלא
ֹׁלשׁת יָ ִמים" ,כך שאלו רבותינו :חושך מפני
ָקמּו ִאיׁש ִמ ַת ְּח ָתּיו ְש ֶ
מה הביא עליהם? יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא ,שאין לפניו
משוא פנים והוא חוקר לב ובוחן כליות ,לפי שהיו פושעים בישראל
שהיו להם פטרונים מן המצריים והיה להם (לפושעים שבישראל)
שם עושר וכבוד ,ולא היו רוצים לצאת .אמר הקב"ה ,אם אביא
עליהם מכה בפרהסיא וימותו ,יאמרו המצרים כשם שעבר עלינו
כך עבר עליהם ,לפיכך הביא על המצרים את החושך ג' ימים כדי
שיהיו (ישראל) קוברין מתיהם ולא יהיו רואים אותם שונאיהן והיו
משבחים לקב"ה על כך.
לימדונו חז"ל ,שגם במצרים רוב העם (כ 80-אחוז) ,היו אנשים
בעלי תפקידים ומשרות ,מנכ"לים ,שופטים ,יועצים ומנהלים,
והיו בעלי משרות בכירות שסירבו לצאת מארץ מצרים וללכת
אחרי ה' בארץ לא זרועה ,בלא בטחון כלכלי וצבאי ,העדיפו את
מצרים הארורה על תפנוקיה וטובותיה ,וסופם היתה כליה נחרצת,
כולם מתו ,כל אותם יהודים רבים בני אברהם יצחק ויעקב נשארו
קבורים במצרים.
אתָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ַא ְר ֶאּנּו נִ ְפ ָלאֹות" ,דורש
ימי ֵצ ְ
עלינו לדעתּ" ,כִ ֵ
רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש על הפסוק ,שאת אותו מהלך
והתנהלות שהיה לקב"ה ביציאת מצרים ,עתיד לישם ה' בגאולה
העתידה והאחרונה ,וכך אומר רשב"י' ,חמשה עשר ימי חושך עתידים
להיות בעולם שבהם כל רשעי ישראל ימותו' ,אותם שסירבו להכיר
בתורה כסמכות העליונה והבלעדית ,אותם שהשתמשו בתורה
ובתנ"ך רק כאשר זה שרת את האינטרסים שלהם.
עלינו לדעת ,הכניעה לחוכמת התורה צריכה להעשות בכל עת
ובכל זמן ,בין בהצלחה כאשר החיים מאירים לו פנים ,ובין בכשלון
בשעת חושך והסתרה ,תמיד הקב"ה צריך להיות מוצב אצל האדם

במקום הראשון ,ולא ח"ו במקום השני ומטה.
וזו התביעה שצועק הנביא ְ"וא ִֹתי ִה ְׁש ַלכְ ָּת ַא ֲח ֵרי ַג ֶּוָך" ,הגמרא דורשת
פסוק זה על אדם הדואג לגופו באכילה ושתיה קודם שמתפלל
לקב"ה בבוקר – הגיע אותו אדם להתפלל ,אבל רק לאחר שדאג
לעסקיו ולצרכיו ולאכילתו ושתייתו ,זהו בגדר ְ"וא ִֹתי ִה ְׁש ַלכְ ָּת ַא ֲח ֵרי
ַג ֶּוָך" ,השלכת את ה' אחרי הגב שלך ,השם אצלך במקום השני
ומטה חלילה ,כאשר האדם שם את קודם כל את עצמו ורק אח"כ
את ה' – זהו עלבון לקב"ה .כמו כן כאשר האדם עושה שמחה ,כגון
בר מצווה חתונה אירוסין וכו' ,וקודם כל חושב מה ישמח אותי,
ורק אח"כ חושב מה ישמח את ה' .את ה' ישמח מקום בכשרות
גבוהה ,מקום מרוחק ממוקדי פריצות – את הקב"ה ישמח שמחה
ומאורע בהפרדה מלאה – אבל האדם חושב קודם כל על עצמו
ורק אח"כ על בוראו ,וע"ז נאמר ְ"וא ִֹתי ִה ְׁש ַלכְ ָּת ַא ֲח ֵרי ַג ֶּוָך".
וכן בעניינים שבין אדם לחברו – אדם מוכן לשמור על ה'-שלום
בית' ,אבל בתנאי שהוא שמח ושאשתו מכבדתו כרצונו ,ובמידה
והוא נפגע מעט ,הוא כבר מפר את שלום הבית ,אבל הקב"ה נעצב
כשיש חוסר שלום בית .נכון זה אולי לא עושה נחת רוח להשם,
אך האדם בשלו ,כשאני אהיה מרוצה ,גם ה' יהיה מרוצה ,אבל
קודם כל אני ,וזהו פשע!
לכן על כל אדם שירא את ה' ומכיר במלכותו שהיא מלכות עולם
וממשלתו בכל דור ודור – שידע להכניע את ליבו מול התורה
הקדושה – גם אם זה נוגד את חשיבתו ואת דעותיו ,גם אם זה
מתנגש עם רצונותיו ,הוא יודע שהתורה עתידה לדרוש את עלבונה
מכל אותם אנשים שהתעלמו מצוויה ורצונותיה ,ולכן כל חייו
מנוהלים על פי התורה ויראת שמיים ,כל מעשה שעושה מתייעץ
עם תלמידי חכמים שבדור ועל פיהם מנתב את אורחותיו כדי שחס
וחלילה לא יסטה מנתיב התורה .אדם כזה יזכה לראות את מלכות
משיח ,ודוד המלך בראשם שנאמר' ,ועבדי דוד מלך עליהם לעולם'.
הערה! תלמיד חכם שראוי ליטול ממנו עצה הינו אדם שלמד אצל
גדולי התורה והוסמך על ידם להורות ולדון' ,כל מן דין סמוכו
לנא' ,אשר נמצאת בחיקו תעודת הסמכה ומעידים עליו רבותיו
כי 'יראתו קודמת לחכמתו' – ולא אדם שיודע לדרוש יפה אבל
לא הוסמך ולא עמל בנבכי החכמה וההלכה!
שבת שלום ,אייל עמרמי
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אל נורא עלילה
גרנו בעבר בבלגיה ,מספרת סוזי פוקס .בבניין שבו גרנו הייתה משפחה
נוספת ,חרדית ,שהייתה לנו איתה קרבת משפחה לא מאוד קרובה ,אבל בכל
זאת ,היינו קרובים .מעבר לזה ,גרנו באותו בניין ולכן היו שתי המשפחות
קשורות זו לזו.
במשפחה שלי ,ברוך ה' ,היינו עשרה ילדים .גם המשפחה השכנה היא ברוכת
ילדים .את אחד מהם החליטו ההורים לשלוח ללמוד למשך שנה בישראל,
דבר שמקובל מאוד בארצות הברית וגם באירופה .הבן נסע .כשהוא היה
בארץ ,אני כמובן נשארתי בבלגיה ,גדלתי בשנה ,המשכתי ללמוד ,ועדיין
הייתי מאוד צעירה כשהוא חזר.
הייתי רק בת שבע עשרה ,אבל מישהו זרק הצעה לשידוך בינינו ,ובלי להבין
בדיוק למה ,הוריי הסכימו .זה היה די חריג .ממתי נישאת בת שבע עשרה
בגיל כל כך צעיר? אבל עובדה .השידוך הזה קם והיה .ולא היה קל לשאת
את תגובות החברה.
'מה קרה לכם?' נתבעו ההורים' .ככה לחתן בת בגיל כה צעיר? זו התעללות!'
כן ,היו שחשבו כך .הסביבה טרם התאוששה מהנישואים הטריים ,וסוזי
הפתיעה שוב :נולד לה בן בגיל שבע עשרה ,בן נוסף בגיל שמונה עשרה,
עוד ילד בגיל תשע עשרה ובת בגיל עשרים.

אם אני מכובד למעלה מה אכפת לי שביזו אותי למטה
בספר 'יחי ראובן' מביא הרב שלמה לווינשטיין מעשה ששמע מיהודי אברך
מארגנטינה שהיה עד לכך:
אותו אברך המתין להיכנס לחדרו של מרן הגאון רבי נסים קרליץ זצוק"ל.
בתוך החדר שהתה באותה עת אשה שצעקה צעקות נוראות ,והתלוננה
בפני הרב על כך שבעלה עושה לה צרות ,תוך כדי שהיא מפרטת את כל
מעלליו הרעים .בשלב מסוים היא ביקשה מר' נסים זצ"ל שיכתוב מכתב
חריף לבעלה שיחדל מהתנהגותו הנלוזה ,ור' נסים אומר לה" :לא אוכל
לכתוב מכתב בטרם אשמע את הצד השני .אני חייב לשמוע את מה שיש
לבעלך לומר בנידון! הלוא גם הוא צד בעניין!"
האשה הגביהה את קולה וצעקה כלפי הרב" :כיצד יכול הרב לקרוא לו צד
בעניין? הוא לא צד! הוא חיה רעה! הרב חייב לכתוב לי את המכתב" .ור' נסים
עונה לה בקול רגוע" :יתכן וכל דברייך אמת ,יתכן שהוא חיה רעה ,אבל אני
חייב לשמוע גם את דעתו בטרם אתייחס לעניין".
האשה המשיכה לצעוק ולצווח ,ומשראתה כי
לא תצליח לשנות את דעתו של ר' נסים נתנה
דפיקה אדירה על השולחן ויצאה מהחדר
בטריקת דלת עזה ,תוך שהיא ממשיכה
לצעוק על כך שהרב לא מתחשב בדעתה.
לאחריה נכנס לחדר אותו אברך מארגנטינה,
הוא היה בטוח כי ימצא את הרב בסערת

מדור
חדש!

וזהו .למה וזהו?
כי אז התגלתה בגופה מחלה ,שבגינה היא נדרשה לקחת כדורים .כדורים
לכל החיים .שוב לא נולדו לה ילדים .והיא אומרת" :מה היה אילו הייתי
נבהלת מדעת הקהל ומחכה ,כמקובל ,עד גיל עשרים כדי להינשא? הרי
הייתי עלולה להישאר ,חלילה ,חשוכת ילדים".
סוזי חיה תמיד כשהיא מוארת באור ההשגחה האלוקית הזאת .ואם היה
חסר לה משהו ,משהו ,באמונה ,קרה לה מקרה שאחריו היא הפכה להיות
סיפור אמונה מהלך.
על זה אמרו רבותינו ,אמר ריש לקיש – אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ
בורא להם רפואה תחילה ,שנאמר כְ ָּר ְפ ִאי לְ יִ ְש ָׂר ֵאל ְונִ גְ לָ ה ֲעוֹן ֶא ְפ ַריִ ם ,טוב
השם לכל ,ובודאי חפץ הוא בטובתן של ישראל ,ועל כן עוד בטרם מגיע
הנסיון או הקושי ,על כל אחד מאיתנו להאמין שהקב"ה ברא עבורו את
הרפואה והישועה.

רוחות ...כל אדם אחר היה צריך זמן־מה בשביל להירגע ולהתאושש ממה
שעבר ,ואילו ר' נסים יושב בחדר כשהוא רגוע לחלוטין ,כאילו לא אירע דבר.
האברך לא הצליח להתאפק ושאל את ר' נסים" :כבוד הרב ,שמעתי מאחורי
הדלת את כל מה שאירע כאן ,איך יתכן שכבוד הרב לא נסער מהתנהגותה
של אותה אשה ,שפגעה קשות בכבוד הרב וביזתה אותו בהתנהגותה?"
נענה ר' נסים ואמר" :וכי מה כבר קרה? והרי ממה נפשך ,אם אני מכובד
למעלה – מה אכפת לי אם ביזו אותי כאן למטה ,ואם איני מכובד למעלה
– מה יעזור לי אם התנהגו אתי כאן למטה בכבוד…" .זו הסתכלות של אדם
גדול ,שאמונתו בבורא עולם מצליחה למנוע ממנו כל כעס ופגיעה על מי
שפגע בו נורא – כי זה לא תלוי כלל בפוגע ,הכל מלמעלה! הכל גם נקבע שם
וכאן הכל הצגה ,ומה קרה אם פגעו בי כאן ,העיקר שלמעלה אני לא אפגע!
מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל היה מפורסם במידת ותרנותו ומחילתו לכל
הפוגעים בו ,באומרו שאין בזה רק עניין של מידות טובות אלא בעיקר מצד
הידיעה שהכל הוא מאת ה' יתברך ,ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו אפילו
כמלוא הנימה ,וממילא שלא פלוני פוגע בך ולא הוא מזיק לך.
כשהיו מגיעים אליו אנשים שפגעו בו ופגעה בהם מידת הדין ובאו לבקש
מחילה ,היה אומר שיגידו להם "מצדי אני מוחל על הכל ,אבל אם עשו חילול
ה' זה כבר חשבון אחר .אבל תגידו להם ,שאף על פי שבמשנה בסוף יומא
כתוב שאין כפרה לחילול ה' ,רבינו יונה ב'שערי תשובה' שער ד' כותב דרך
ועצה איך לכפר על חילול ה'".
הוא היה נאה דורש ונאה מקיים .לא רק שמחל על הפגיעה בו ,אלא עוד
הוסיף דרך ועצה לפוגעים כיצד לתקן את עוון חילול ה' שנלווה לפגיעתם.
כזו הנהגה אצילית מתאפשרת רק לאדם שיודע ומאמין שהכל מאתו ,ואין
שום פגיעה ועלבון כאן כי הכל מלמעלה!!! ולכן יש ביכולתו להתגבר ואף
להשיא עצות לפוגעים בו כיצד יתקנו מעשיהם.
כך אמר הרמ"ק הקדוש בספרו "תומר דבורה" – "מי אל כמוך  -מורה על היות
הקב"ה מלך נעלב ,סובל עלבון מה שלא יכילהו רעיון" ,שאפילו בעת שחוטא
לו האד ,השם מחייה אותו וממשיך להשפיע לו מטובו ואפילו בשעת החטא.

שמי יוסף בן אלי
אני אוהב לבוא לתלמוד תורה יש הרבה משחקים ומקשיבים לי
המון כולם חברים שלי ואני קם מוקדם כדי להיות כבר בת"ת
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לא ליתן פתחון פה ליצר הרע
ְּבנִ יִ ,אם יְ ַפּתּוָך ַח ָּט ִאים ַאל ּת ֵֹבא (משלי א ,י)
אֹומ ִרים
ּומּוסר"ְ :
ָ
"ּד ַעת ָחכְ ָמה
ּכֹותב ַּב ֵּס ֶפר ַ
ַר ִּבי יְ ֻר ָחם ִמ ִּמיר ֵ
מּוסר לְ ִׁשיטֹות
אֹומרַ :ה ִחּלּוק ֶׁש ֵּבין ָ
ִמ ְּׁשמֹו ֶׁשל ר' יִ ְׂש ָר ֵאל ז"לֶׁ ,ש ָהיָ ה ֵ
ּמּוסר
ּוב ֱא ֶמתֶׁ ,ש ָ
ּומּוסר ַמ ְט ִריף ּגַ ם ְּד ָמעֹות"ֶ .
ּקּודיםָ ,
"ׁש ֵהם ַמכְ ִׁש ִירים ִר ִ
ֲא ֵחרֹות ֶ -
ּדּוׁשים ּגְ דֹולִ יםֶׁ ,שּלְ ִפי ַה ֻּמ ְרּגָ ל ָּבעֹולָ םֲ ,ה ֵרי יִ ָּתכֵ ן ֶׁש ִּב ְד ָמעֹות
ִח ֵּדׁש לָ נּו ָּבזֶ ה ִח ִ
ּומּוסר ּגִ לָ ּה
ָ
יבים אֹותֹו לְ ַצ ִּדיק,
מֹוציא ִמּתֹוְך לִ ּבֹוַ ,מ ְח ִׁש ִ
ּוב ֲאנָ ָחה ֶׁש ָא ָדם ִ
ֲא ָחדֹות ַ
יעה ּגְ דֹולָ ה ְוגִ ּלּוי ָעצּוםֶׁ ,ש ְּבכָ ל ַמה ֶּׁשּיִ ְת ַע ֵּמק ָה ָא ָדם ֲא ִפּלּו ְּב ִענְ יְ נֵ י ִצ ְדקּות
יְ ִד ָ
ֲהכִ י ּגְ דֹולִ יםֶ ,א ְפ ָׁשר ֶׁשּכָ ל ַע ְצמֹו ֵאינֹו ֶאּלָ א ִמ ְת ַה ֵּפְך ִמ ַּצד ֶאל ַצדֲ ,א ָבל ְּב ִע ָּקרֹו
"ה ֶחלְ ָאה" ַע ְצ ָמּה ּכְ ֶׁש ָהיְ ָתהַ ,רק
אֹותּה ַ
ֹלא נִ ְׁש ַּתּנָ ה ּכְ לּוםַ ,הּכֹל הּוא ּכְ מֹו ֶׁש ָהיָ הָ ,
יֹותרְ ,ו ַה ְּמ ִתיקּות
ֶׁש ִּק ְּבלָ ה ֶצ ַבע ַא ֵחרֵ ,אינָ ם ֶאּלָ א ְּתמּונֹות ּוגְ ָונִ ים ׁשֹונִ ים ְוֹלא ֵ
"חלְ ָאה"
ַה ְמ ֻד ָּמה ֶׁש ָה ָא ָדם ַמ ְרּגִ יׁש ָּבזֶ ה ָצ ִריְך לְ ָה ִבין ֶׁשהּוא ּכְ ִמי ֶׁש ִּמ ְת ַט ֵעם ְּב ֶ
מּוסר ָע ַמד ַעל ָּד ָבר זֶ הֶׁ ,שּיִ ָּתכֵ ן
"חלְ ָאה"ֲ .ה ֵרי ָ
תּוקהֶׁ ,שּסֹוף סֹוף ֵאינָ ּה ּכִ י ִאם ֶ
ְמ ָ
ּיהּנֹם ַע ְצמֹו ַה ָּמצּוי
אֹורה ,יִ ְהיֶ ה ּבֹו אֹותֹו ַהגֵ ִ
ֶׁש ְּב ַמ ָּצב ֶׁשל ְק ֻד ָּׁשה ְּוד ֵבקּות לִ כְ ָ
חּותיםַ .עד ּכָ אן.
ַּב ַּמ ָּצ ִבים ֲהכִ י ְּפ ִ
ּתֹורה ַמכְ ִׁש ָירּה
ּתֹורה ֶׁ -ש ְּׁש ָאר ַה ָ
ּמּוסר לִ ְׁש ָאר ַה ָ
ּתֹורת ַה ָ
לֹומרַ ,ה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ַ
ּכְ ַ
יֹותר
יפה ּגַ ם ְּד ָמעֹותֵּ ,פרּוׁש ַה ָּד ָברֶׁ ,ש ֵאין ָּד ָבר ֵ
ּמּוסר ַמ ְט ִר ָ
תֹורת ַה ָ
ּקּודים ְו ַ
ִר ִ
אֹומר ַר ִּבי יְ ֻר ָחם,
יעה .לָ כֵ ן ֵ
ּגָ דֹול ִמּלִ ְבּכֹות לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ,זֶ ה ַּתכְ לִ ית ַהּכְ נִ ָ
יֹוד ַע ִאם ַה ְּד ָמעֹות ָה ֵאּלֶ ה ֵהם ְט ֵרפֹות אֹו ּכְ ֵׁשרֹותִ ,אם זֶ ה
מּוסר ֵ
ּלֹומד ָ
ִמי ֶׁש ֵ
אֹומ ִרים
חֹוׁש ִבים ְו ְ
רֹואים ְ
ְּתצּוגָ ה אֹו ֲא ִמ ִּתיֶׁ .ש ֲה ֵרי ְּפ ָע ִמים ֶׁש ָא ָדם ּבֹוכֶ ה לַ ה' ְו ָה ִ
לְ ַע ְצ ָמםֵ :איזֶ ה ַצ ִּדיק ָקדֹוׁש הּוא זֶ הַ ,אְך ֶּב ֱא ֶמת ֵאּלּו ֵאינָ ן ְּד ָמעֹות לַ ה' ֶאּלָ א
ִּד ְמעֹות ַּתּנִ יןַ .ו ֲה ֵרי ָא ְמרּו ֲחזַ "ל (ברכות לב)ַׁ :ש ֲע ֵרי ִּד ְמ ָעה ֹלא נִ נְ ֲעלּו .לְ ִפי זֶ ה,
ּכָ ל ָא ָדם ֶׁשּבֹוכֶ ה ָהיָ ה ִמּיָ ד ָצ ִריְך לְ ֵה ָענֹותַ ,אְך יֶ ְׁשנֹו ַמ ָּצב ֶׁשּיֵ ׁש ְּפסֹלֶ ת ַּב ְּד ָמעֹות,
ֵמ ֲח ַמת ֶׁשּגַ ם ִּב ְד ָמעֹות יֵ ׁש ְּפגָ ִמיםְ ,ולָ כֵ ן ָאנּו ְצ ִריכִ ים לִ ְבּדֹק ִאם זֶ ה ְּד ָמעֹות ֶׁש ָּבאֹות
ּמּוסרְ ,ולָ כֵ ן ִהיא
ּתֹורת ַה ָ
יעה לַ ה' .זֶ ה ַהּכ ַֹח ֶׁשל ַ
ִמ ִּדּכָ אֹוןִ ,מ ִּׁש ְברֹון לֵ ב ,אֹו ִמּכְ נִ ָ
ּנֹותנֶ ת לָ ָא ָדם לְ זַ הֹות ֶאת ּכָ ל ַה ִּפ ְתיֹונֹות.
זֹאת ֶׁש ֶ
לֹומרִ ,אם
אֹומר ּכָ אן ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְךְּ :בנִ יִ ,אם יְ ַפּתּוָך ַח ָּט ִאים ַאל ּת ֵֹבאּ ,כְ ַ
ְוזֶ ה ֶׁש ֵ

אׁשיתֹוָ ,הלַ ְך ָעלָ יוָ .א ָדם
הֹורג ֶאת ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע ְּב ֵר ִ
ָא ָדם ֹלא ֵ
ּובּסֹוף ָהיּו
ָצ ִריְך לָ ַד ַעת ֶׁש ִאם הּוא ָק ַבע ְמ ִחיר ִעם ְּפלֹונִ יַ ,
יֹותר ,הּוא ָצ ִריְך לִ ְסּפֹג ֶאת ַה ֶה ְפ ֵסד.
הֹוצאֹות ּגְ דֹולֹות ֵ
לֹו ָ
לֹומר לֹוֹ :לא ִׁש ַע ְר ִּתי נָ כֹון ֶאת
ָאסּור לֹו לָ בֹוא לַ ְּקלִ ּיֶ נְ ט ְו ַ
הֹוצאֹות ְמ ֻרּבֹותָ .ה ָא ָדם
ַה ְּמ ִחירֹ ,לא יָ ַד ְע ִּתי ֶׁשּיִ ְהיּו לִ י עֹוד ָ
ָצ ִריְך לַ ֲעמֹד ְּב ִדּבּורֹוִ ,מלָ ּה זֹו ִמלָ ּהַּ ,ת ֲעמֹד ָּבּהַּ ,ת ְפ ִסיד
ְק ָצת ּכֶ ֶסףֲ ,א ָבל זֶ ה ָׁש ֶוה ִּבכְ ֵדי לַ ֲעמֹד ַּב ִּמּלָ ה ֶׁשּלְ ָךַ .הּגְ ָמ ָרא
אֹומ ֶרת (ב"מ מט) ֶׁש ָּׁש ֶוה לְ ַא ֵּבד ֶאת ּכָ ל ֲחלַ ל ָהעֹולָ ם ְוֹלא
ֶ
לְ ַׁשּנֹות ַּב ִּדּבּורְ ,ו ִאם ַא ָּתה ַּת ְת ִחיל לְ ִה ְת ַּפלְ ֵּפל ִעם ַהּיֵ ֶצר
ָה ַרע ַ -א ָּתה ָאבּוד.
"ּבנִ י ִאם יְ ַפּתּוָך ַח ָּט ִאים ַאל ּת ֵֹבא" – ֵּפ ְרׁשּו
ּכֹותב ָה ַרב ִח ָיד"אְ :
ֵ
ֹאמר ְט ָענֹות לַ ַח ָּט ִאים ַה ְמ ַפ ִּתיםִ ,אם ִּת ֵּתן לָ ֶהם ְט ָענֹות,
ַה ְמ ָפ ְר ִׁשיםֶׁ ,שֹּלא ּת ַ
ֹאמר לָ ֶהם ֶאּלָ א ִּדּבּור ֶא ָחד:
ּבּולֹותם יְ נַ ְּצחּוָך ,לָ כֵ ן ַא ָּתה ֹלא ּת ַ
ָ
מֹותם ְו ַת ְח
ְּב ִמ ְר ָ
יהם ֶאּלָ אֵ :אינִ י
ֹאמרּו לְ ָךַ ,אל ָּת ִׁשיב ַעל ִּפי ִּד ְב ֵר ֶ
ּובכָ ל ַה ְּט ָענֹות ֶׁשּי ְ
רֹוצהְ .
ֵאינִ י ֶ
רֹוצהְ ,וֹלא עֹודְ ,וזֶ הּו ַאל ּת ֵֹבאַ .עד ּכָ אן לְ ׁשֹונֹו.
ֶ
יֹוסף ַחי" ֶאת ַה ָּפסּוק"ְ :ר ֵאה לִ ַּמ ְד ִּתי ֶא ְתכֶ ם
ְו ַעל ִּפי ְּד ָב ָריו ֵּפ ֵרׁש ְּב ִס ְפרֹ "עֹוד ֵ
ּומ ְׁש ָּפ ִטים"ַ :ה ַּט ַעם ֶׁשּנָ ַתן לָ נּו ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבכְ לַ ל ַה ִּמ ְצוֹת ֻ'ח ִּקים'
ֻח ִּקים ִ
ֶׁש ֵאין ָּב ֶהם ַט ַעם ְו ֵאין ַה ֵּׂשכֶ ל ְמ ַחּיְ ָבםְ ,ועֹוד ּגַ ם ִ'מ ְׁש ָּפ ִטים' ֶׁשּיֵ ׁש ָּב ֶהם ַט ַעם .יֵ ׁש
ּכַ ָּמה ְּד ָב ִרים ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ָּב ֶהם ֶׁשּזֶ ה ּגְ זֵ ַרת ַהּכָ תּוב ְוֹלא נִ גְ לָ ה ָּב ֶהם ַט ַעםּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיֵ ְדעּו
נֹודע ִמ ֵּמילָ א,
ָה ֻאּמֹות ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְמ ַקּיְ ִמים ַה ִּמ ְצוֹת ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאין ָּב ֶהם ַט ַעםְ ,ו ַ
ּומ ֵּמילָ א נִ ְס ָּתם
נֹוסדּו ַה ִּמ ְצוֹת ֶא ְצלֵ נּו ַעל ִּפי ָחכְ ַמת ָא ָדם ְו ַה ְׁש ָע ַרת ַה ֵּׂשכֶ לִ .
ֶׁשֹּלא ְ
ּכּוח ֶׁשּיַ ְראּו לָ נּו
ּכּוחֶׁ ,שֹּלא יִ ְהיּו יְ כֹולִ ים ַה ִּמינִ ים לִ ְסּתֹר ַה ִּמ ְצ ָוה ַעל יְ ֵדי ִו ַ
ַׁש ַער ַה ִּו ַ
ֶׁש ֵאין זֹו ְמ ֻת ֶּקנֶ ת ַעל ִּפי ַה ֵּׂשכֶ ל ְו ַה ָחכְ ָמה.
ְוזֶ הּו ֶׁש ָא ַמר ְ'ר ֵאה לִ ַּמ ְד ִּתי ֶא ְתכֶ ם ֻח ִּקים' ֶׁ -ש ֵאין לָ ֶהם ַט ַעםְ ,וגַ ם ִ'מ ְׁש ָּפ ִטים' -
אֹותם לָ כֶ ם,
ּוב ֵעת ֶׁשּלִ ַּמ ְד ִּתי ָ
ּדֹומין לְ ֻח ִּקיםּ ,כִ י נֶ ֱא ַמר ָּב ֶהם ּגְ זֵ ַרת ַהּכָ תּוב ִהיאְ ,
ֶׁש ִ
יֹוד ַע ֶׁשּיֵ ׁש ַט ַעם ַמ ְס ִּפיק
ֹלא ָא ַמ ְר ִּתי לָ כֶ ם ַה ַּט ַעם ֶׁשל ּכָ ל ִמ ְצ ָוהַ ,אף ַעל ִּפי ֶׁש ֲאנִ י ֵ
לַ ֻח ִּקים ְולִ גְ זֵ ַרת ַהּכָ תּובֶ ,אּלָ א ָא ַמ ְר ִּתי לָ כֶ ם ְּת ַק ְּבלּו ְּד ָב ִרים ֵאּלּו ִמ ֶּמּנִ י ּכַ ֲא ֶׁשר
ֹלקיֶׁ ,שהּוא ּגְ זֵ ַרת ֶמלֶ ְך ִהיא זֹאתּ ,כְ ֵדי לַ ֲעׂשֹות ּכֵ ן ַא ֶּתם ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ,
ִצ ַּונִ י ה' ֱא ַ
יהֵ :אין זֹו ְמיֻ ֶּס ֶדת
ּכְ ֶׁשּיָ בֹואּו ַה ִּמינִ ים לְ ִה ְת ַוּכֵ ַח ִע ָּמכֶ ם ַעל ֵאיזֶ ה ִמ ְצ ָוה ,לִ ְטעֹן ָעלֶ ָ
ַעל ִּפי ַה ָחכְ ָמה וְ ַה ְּתבּונָ הִּ ,ת ְהיּו ַא ֶּתם נִ זְ ָה ִרים ֶׁשֹּלא ַּת ְס ִּבירּו לָ ֶהם ְט ָע ִמים ַה ְּבנּויִ ים
ֹאמרּו לָ ֶהם ַעל
ַעל ִּפי ָחכְ ָמה ּכְ ֵדי לְ יַ ֵּׁשב ּולְ ַא ֵּמת ָּב ֶהם ֶאת ַה ִּמ ְצוֹתֶ ,אּלָ א ּכָ ְך ּת ְ
יהםְ ,וֹלא
ּכּוח ִּב ְפנֵ ֶ
ּובזֶ ה ִּתנְ ֲעלּו ֶּדלֶ ת ַה ִּו ַ
ּומ ְצ ָוהּ :גְ זֵ ַרת ֶמלֶ ְך ִהיא זֹאתָ ,
ּכָ ל ִמ ְצ ָוה ִ
יִ ְהיּו יְ כֹולִ ים לִ נְ צ ַֹח ֶא ְתכֶ ם ַּב ַּמ ְח ָּתרֹות ֶׁשּיַ ְח ְּתרּו לָ כֶ םַ .עד ּכָ אן לְ ׁשֹונֹו.
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בהלת הקורונה
העולם כולו עוקב בדאגה ,אחר התפרצות נגיף הקורונה ,אשר
עד כה הוא גבה קורבנות רבים ,הסינים מדווחים על מעל
 80הרוגים (נכון לרגע כתיבת השורות) ,וכ 3000-חולים
נוספים שנדבקו בנגיף ,מחוזות שלמים בסין בו מתגוררים
כ 60-מיליון בני אדם נמצאים תחת הסגר.
גם באירופה ובארה"ב אותרו חולים הנושאים את הנגיף,
והשבוע התגלו סימנים ראשונים של הנגף גם בישראל.
מהם נגיפי הקורונה ואיזה מחלות הם גורמים?
נגיפי קורונה הם משפחה של נגיפים שגורמים למחלות בדרכי הנשימה
ובדרכי העיכול של בעלי חיים שונים ממחלקות היונקים והעופות .אלה
נגיפים בעלי קפסיד (קליפת חלבון של וירוס) סימטרי ,הנראה במיקרוסקופ
אלקטרונים ככתר מלמעלה ,ומכאן שמם.
ארבעה נגיפי הקורונה שהיו מוכרים באדם עד שנת  2002גרמו למחלות

קלות בדרכי הנשימה – מה שמכונה אצלנו הצטננות או צננת ,אך מאז
הופיעו עוד שלושה אלימים יותר.
בשנת  2002הגיח לעולם נגיף חדש מסין ,שגרם למותם של כ800-
בני אדם ,אך בשלהי שנת  2003נבלמה המגפה בעיקר על ידי בידוד
החולים .ב 2013-שוב הופיע נגיף חדש והפעם מערב הסעודית ,גם הוא
גרם לדלקת ריאות קטלנית שממנה מתו כמה מאות בני אדם ,מקורו של
הנגיף היה מעטלפים.
ככל הנראה מקורו של הנגיף הנוכחי גם הוא מעטלפים ,וכמו
קודמיו הוא גורם לבעיות קשות בדרכי הנשימה ,ולדלקת
ריאות קטלנית.
אין ,נכון להיום ,תרופה המעכבת שכפול של נגיפי קורונה
בתאי המאכסן ,והטיפול במקרים החמורים מנסה להפחית
את השפעת התסמינים כדי לאפשר לגוף החולה להתגבר
לבד על המחלה (מה שלא תמיד מצליח).
זמן הדגירה המשוער מהדבקה בנגיף ועד לפיתוח תסמיני
המחלה הוא  14-2יום .זמן זה מאפשר לנגיף להתפשט במהירות
מאזור ההתפרצות המקורי .היות ויש אפשרות הדבקה בין בני אדם .עלול
להיות כאן פוטנציאל מגפתי .שלטונות סין החליטו לא לקחת סיכון (גם
לא ברור אם הם שחררו את כל המידע שבידיהם) על המגיפה והכניסו
להסגר חמש ערים במחוז יוביי ,ואף ביטלו את התחבורה הציבורית
לבירה בייג'ינג.

4

בזכות מאור הפנים ויחסו החם של ה'חזון איש'
בשנת תש"ג הגיעו לארץ ילדי טהרן .כאלף ילדים מפולין ,רובם יתומים ,פליטי
מלחמת העולם הנוראה ,שהגיעו דרך רוסיה לאיראן .רובם מבתים חרדים.
לדאבון הלב ,חלק קטן בלבד זכה להיקלט במוסדות חינוך תורניים .הפרשה
הסעירה בשעתה ונותרה כאובה .מכל מקום ,אחד מהם ,נער כבן שתים עשרה,
בא ללמוד ב'רזי לי' .הרב רוזנשטיין תהה על קנקנו .מה אפשר לדרוש מילד
יתום ,מסויט מאימי המלחמה ,שלא פתח ספר במשך שנים .מבחינת ידיעותיו
השתייך לכיתת דרדקים .אבל אי אפשר להשפילו כך .קיבלו לכיתת בני גילו
שכבר שחו בים התלמוד ,ושכר עבורו אברכים שיקדמוהו.
לא ארכו הימים והרב רוזנשטיין ליווה את הכיתה למבחן אצל ה'חזון איש'.
היה בדעתו לומר ,בחשאי כמובן ,שנער פלוני הוא מילדי טהרן ,זה עתה
התקבל ואינו כשיר להיבחן .אבל בהתרגשות ובתכונה הרבה הדבר נשכח
ממנו וה'חזון איש' כבר הושיבם סביב השולחן וישב ביניהם וכבר איחר את
המועד .האחד נשאל וענה ,וה'חזון איש' כל כך נהנה ושיבח את התשובה
והרחיב בה ,הכביר דוגמאות וחילק ביניהן והיו הדברים מאירים ושמחים.
שאל נער נוסף ,והתשובה קלחה .ומה אם יהיה המקרה שונה במקצת,
שאל ,חומר למחשבה .והאמת ,התשובה מדויקת מדברי התוספות.
"הבה נשמע" ,אמר לתלמיד החדש .אפשר היה לחתוך את
השקט בסכין .הבחור ישב נבוך ,לא ידע מה קא אמרי רבנן.
וה'חזון איש' מבהיר :הנה ,אמרנו כך וכך .אם נוסיף עוד
פרט ,הרי ישתנה המבט – שום מבט לא השתנה ,נשאר זגוגי
כשהיה .ה'חזון איש' קלט שיש כאן בעיה .בנימה אבהית אמר
בעצמו את התשובה ,סיכם את העניין ,מבלי להתיק
מבטו מעיני הבחור .כשסיים ,אמר" :תביא בקשה
מסכת קידושין" .הבחור קם ,ניגש לארון והביא
את המסכת" .בוא ,שב נא לידי" זזו ,פינו לו מקום.
פתח ה'חזון איש' בדף ל :והקריא ,כשהוא מסביר משפט
אחרי משפט" :תנו רבנן" ,חכמים למדו" ,ושמתם" ,בקריאת שמע נצטווינו על
לימוד התורה" ,ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם" (דברים יא ,יח).
הגמרא דורשת לשון נוטריקון" :סם תם" ,היינו רפואה מושלמת" ,נמשלה תורה
כסם חיים" .משל לאדם שהיכה את בנו מכה גדולה והניח לו רטייה על מכתו.
ואמר לו :בני ,כל זמן שהרטייה הזו על מכתך אכול מה שהנאתך ושתה מה
שהנאתך ורחוץ בין בחמין בין בצונן ,ואין אתה מתיירא .ואם אתה מעבירה,
הרי הוא מעלה מוגלה .כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל :בניי ,בראתי
יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין .ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים
בידו ,שנאמר" :הלוא אם תיטיב ,שאת" [ופירש רש"י :אם תעסוק בתורה
שנקראה "לקח טוב" ,תתנשא על יצרך] .ואם אין אתם עוסקים בתורה אתם
נמסרים בידו ,שנאמר "לפתח חטאת רבץ" .ולא עוד ,אלא שכל משאו ומתנו
[של היצר הרע] בך ,שנאמר "ואליך תשוקתו" .ואם אתה רוצה אתה מושל בו,
שנאמר "ואתה תמשל בו"  -קרא והסביר באופן מתוק מדבש ונופת צופים.
כשסיים קירב את הגמרא הפתוחה אל הנער" .הבנת" ,שאל ברוך .הנער הנהן
בראשו" .אז תחזור ,בבקשה" ,והצביע על תחילת הקטע .והנער ,כאילו למדו
בחברותא ,כאילו אין כאן מנהל וחברים ,רק הוא וה'חזון איש' והעיניים
המאירות והחום הקורן .קרא והסביר ,וה'חזון איש' אינו גורע ממנו עיניו.
והעיניים מדברות ,מתפעלות ,מדרבנות ,תומכות ,אוהבות ,מביעות אמון,

מעודדות .סיים לקרוא את הקטע ,וה'חזון איש' יצא מגדרו" :לא ייאמן! פעם
אחת שמעת ,וכזה קטע ארוך ,וכבר חזרת בכזו רהיטות! מובטחני בך שתהיה
לגדול בישראל!" .אח ,כמה קרנו פניו! כמה עלתה קרנו בעיני בני כיתתו!
חלפו כמה שנים .ליל שמחת תורה ,בפוניבז' מתחילים את ההקפות בישיבה
לאחר סעודת החג .בני ברק היתה אז עיירה קטנה ,והרב רוזנשטיין עלה
להיכל הישיבה לשמוח עם תלמידיה בשמחת התורה .האשכנזים נוהגים להגיד
פסוק "אתה הראת" לפני ההקפות ,ומוכרים את האמירה שלו בדמים מרובים,
בישיבה מוכרים את הפסוקים בדפי גמרא .פתחו במאה ועלו למאתיים ,לשלוש
מאות וארבע מאות" .חמש מאות" קרא בחור ,וזכה .שמו הוכרז ,נשמע מוכר.
נקרא לעלות ולומר פסוקו והרב רוזנשטיין נרעש :אכן ,הבחור ההוא ,מילדי
טהרן .לא יכול להיות .הרי לא ידע צורתא דשמעתא ,לא היה לו סיכוי לשרוד
בישיבה קטנה בלי התמיכה שהמנהל ארגן עבורו בתלמוד תורה .איך הגיע
לפוניבז' ,שאלה אחת .ואיך הרהיב לקבל על עצמו לימוד חמש מאות דפי
גמרא ,בנוסף לסדרי הישיבה!
למחרת עלה הרב רוזנשטיין לבית ה'חזון איש'" .הרב זוכר אותו מאורע?"
שאל" .ודאי ,איך אפשר לשכוח" ,השיב לו ה'חזון איש'" .ובכן ,אמש
ראיתי את הבחור בפוניבז' ,וקנה אמירת 'אתה הראת' בחמש
מאות דפי גמרא .היאומן?!" .אמר ה'חזון איש'" :בערב החג שלח
הרב מפוניבז' שרצונו להיוועד עמי באסרו חג .אשתדל לברר
את העניין" .למחרת היום הגיע אחד מתלמידי ה'חזון איש'
להרב רוזנשטיין והודיע שנשלח לקראו .הרב רוזנשטיין מיהר
לבוא וה'חזון איש' אמר" :שאלתי את הרב מפוניבז'.
שמע את שם הבחור ,והכביר בשבחו :לא פסיק
פומיה מגרסא ,וכבור סוד שאינו מאבד טיפה.
חמש מאות דף? מלתא זוטרתא זוטרתא לגביו!".
המילים נעתקו מפי הרב רוזנשטיין .הלוא הבחור לא ידע
מאומה! שאל החזון איש" :הזוכר אתה איזה דף למדנו?" .ענה הרב רוזנשטיין
"ודאי ,וכי אפשר לשכוח? קידושין דף ל .":או אז אמר החזון איש" ,ובכן,
באותו עמוד כתוב שדברי תורה נמשלו לאש ,שנאמר' :הלא כה דברי כאש
נאום ד' ,וכפטיש יפוצץ סלע' .טבע האש לשנות לשרוף ולאכל – 'היחתה איש
אש בחיקו ,ובגדיו לא תישרפנה' .הבחור קרא קטע גמרא ונפשו הזדככה ולבו
נפתח .יש בגמרא קדושה מיוחדת' ,הוא יפתח לבנו – בתורתו' ,על ידי תורתו!
'וישם בלבנו' על ידה 'אהבתו ויראתו' .הבחור קרא דברי הגמרא ,והיה לאדם
אחר! ומי יודע" ,הוסיף ה'חזון איש' – אם התנאים הקדושים שגרסו ברייתא
זו לא כיוונו אליו ברוח קדשם!".
והסיפור לא הסתיים .הרב רוזנשטיין סיפר ,שכעבור כמה שנים נקלע לישיבה,
וראה שנושאים ונותנים ומפלפלים בדברי אחד המחברים האחרונים .התעניין,
וראה שהמחבר הוא אותו נער מניצולי טהרן .סיפרו שהקים בית נאמן והוא
מרביץ תורה בישיבה נודעת ומחבר ספרים בהיקף בקיאות ועומק עיון ובהירות
עצומה ,והם אבן יסוד בלימוד הסוגיה .במשך השנים חיבר סדרת ספרים
על כל המסכתות הישיבתיות ,ויש לו תלמידים אינספור מפיו ומפי כתבו.
"רק לחשוב" ,אמר הרב רוזנשטיין" ,רק לחשוב מה היה ,לו היה ה'חזון איש'
מתעלם ממנו במבחן! לא לעג ודחייה ,חס וחלילה .רק השלמה עם אי ידיעתו,
וחוסר התייחסות!
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רבי מרדכי רוקח מבילגורייא זצ"ל (אביו של האדמו"ר מבעלזא)
בתקופה בה התמנה רבי מרדכי לרבנות בילגורייא ,היו צריכים לקבל אישור
מיוחד מטעם השלטונות כדי שיוכלו להתמנות לכהונת רב בערי פולין.
לפעמים היתה קבלת האישור כרוכה בקשיים רבים ,וכפי שהיה צפוי להיות
אף בנוגע למינויו של רבנו ,וזאת כיון שרבנו היה מגליציה והשלטונות
העדיפו שיתמנו רבנים שהם אזרחי פולין .לכן מקובל היה באותה תקופה,
שהרבנים התמנו בינתיים לרב העיר שלא באופן רשמי ,ואח"כ היו מסדרים
את האישור ,וכך עשו גם אצל רבנו.
בשבת הראשונה שלאחר ההכתרה נהרו המונים לבילגורייא ,ואף תלמידי
חכמים ורבנים נכבדים .גם חסידי בעלזא מכל הסביבה נקבצו ובאו לכבודו.
באותה שבת הראשונה לבואו דרש רבי מרדכי בביהמ"ד המרכזי שבעיר
והמונים נתאספו לכבודו ,בהיותו מפורסם כדרשן נפלא ובקי בכל אוצרות
הנגלה והנסתר.
והנה במוצש"ק הודיע מושל העיר שברצונו לבקר אצל האדמו"ר .אנשי העיר
נבהלו מאוד מהודעה זו ,מכיון שחששו שהוא בא בטרוניא על שמינו את
רבי מרדכי לתפקידו בטרם קיבל את האישור הרשמי .אולם בהגיע המושל
למעונו של הרב  ,התנצל בפניו על שלא ידע מראש כי רב העיר הינו נצר
לבית בעלזא ,וכי הוא מתנצל על העיכובים באישור המיוחל ...וכדי להסביר
את עצמו סיפר המושל כדברים האלה:
בימיו של האדמו"ר רבי יהושע קורח מבעלזא אירע פעם שבמוצאי יוה"כ
נגנבו כל כלי הכסף שבבית .אח"כ כשרצו לעשות הבדלה לא מצאו כוס,

•כף רגל החיה
•מתכות יקרות ( 2מילים)
•חומר נפץ
•מכות בפרשה ( 3מילים)

אף הלכו לחפש בבית שאר בני המשפחה ולא מצאו ,והוכרחו לשאול כוס
להבדלה מאחד השכנים .התברר שבעת שהיו כל התושבים בביהכ"נ ,נגנבו
כלי הכסף וחפצים יקרי ערך מחצר הקודש .מיד אחרי הבדלה הודיעו על
כך לתחנת המשטרה ,והם נתנו צו מיידי לכל השוטרים בסביבה שיעצרו
את כל הנוסעים שימצאו בדרכם ויערכו חיפוש בכליהם עד שיימצא הגנב.
לאחר זמן מה נמצא הגנב ,שהיה איש מישראל ,שנסע עם עגלה עמוסה בכלי
כסף ,והוא הובל אחר כבוד על ידי השוטר שתפסו חזרה אל העיר בעלזא.
משנודע לאנשי העיר שהגנב הוא איש יהודי ,קמה מיד המולה והתחילו
להשתדל אצל השוטר שישחרר את הגנב ממאסרו ולא יעניש אותו .אף הציעו
לו שוחד תמורת השחרור ,אולם הוא סירב .השוטר נימק את סירובו ,היות
ואחרי שערך מבצע מוצלח כזה ותפס את הגנב יש לו אפשרות להתקדם
ולקבל תפקיד בכיר יותר בצמרת השלטון ,לכן לא כדאי לו להתפתות לסכום
הכספי המוצע ולהפסיד בכך את קידומו .נתנו החסידים עצה בנפשם ונתנו
לשוטר לשתות יין חזק עד שהשתכר ונפלה עליו תרדמה ,ואז שיחררו את
הגנב לדרכו ויברח .אחרי שקם השוטר משנתו וראה את אשר נעשה ,התחיל
לצעוק צעקות נוראות על בני הבית .ניסו לפייסו במאה רייניש ,אך הוא
חשש לקחת מהם את הכסף אולי ייתפס בעבירת שוחד.
תוך כדי כך הגיעו הדברים לאוזני האדמו"ר מהר"י מבעלזא זי"ע ,והוא
ביקש להזמין אליו את השוטר .משהגיע ,אמר לו מרן" :את הכסף ישלחו לך
באמצעות הדואר ,כך שלא תצטרך לחשוש שיתפסו אותך .ובנוסף לזה הנני
מברך אותך בתמורה לשחרור הגנב שתזכה בקידום המיוחל ,ובנוסף לזה
ייזכו בניך להגיע למשרות בכירות בחייהם ".ואכן לאחר זמן קצר קידמו אותו
והתמנה למפקד המשטרה במחוז בעלזא ,וגם בניו ונכדיו התמנו למשרות
בכירות ,אחד מהם כאחראי על תיק החינוך בווארשא והאחר נעשה מושל
בבילגורייא ועוד .כיון שכך חשים בני משפחה זו הכרת הטוב לאדמורי
בעלזא ,וכאשר ידוע להם שמישהו מהם צריך לאיזו טובה הם משתדלים
בעניין בחפץ לב.
אף כעת הבטיח המושל לסדר את עניין האישור בהקדם .וכיון שרבנו לא
הכיר על בורייה את השפה הפולנית ,בא הלה לרבנו בטרם עמד למבחן ולימד
אותו את השאלות והתשובות ,ורבנו עמד במבחן בהצלחה ,עד שהתקבל
האישור הרשמי בבית רבנו כעבור זמן קצר.

חידות
תפזורת
לפרשת
בא:

•שמים בצד הדלת
•אנשים שעלו עם בני ישראל
•תערובת של מים וקמח
•מאכל שחייבים לאכול ומה
שאסור לאכול בפסח
•כינוי לליל הסדר
•חג
•עונה בשנה

חידות הוא והיא
א .הוא  -ארבה ___ על מצרים ,היא  -לא קלה.
ב .הוא גשם ,היא יעד.
ג .הוא קרבן משפחתי ,היא אחת האמהות.
ד .הוא :תריסר כאלה בשנה ,היא לא ישנה.
ה .הוא בכור ,היא נוצרת מהברק וברכתה שהכל.

תשובות
לחידה
משבוע
שעבר:

 .1אחת המכות
 .2מכה מן השמים
 .3מספר שנות השעבוד

1

2

3

2

3

ד ב ר
ב ר ד
ר ד ו

6

7

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

( 16:45כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 05:25כ 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
( 17:50עם צאת השבת)
( 18:10עד זמן רבינו תם)
( 18:10לאחר 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
( 05:40כ 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'
17:00
			
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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מקהלת תלמוד תורה כאייל
תערוג  -הר חומה יצאה לדרך

בפני מאות אנשים נרגשים הופיעו תלמידי
תלמוד תורה בשיעור השבועי בראש חודש
שבט ,בשיעור שנמסר ע״י הרה״ג אייל עמרמי
שליט״א בבית הכנסת המרכזי בהר חומה.

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

