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קולה טעם ללא חיים
בריאות ותזונה

ביום שלישי הקרוב ג' שבט 18/02 ידרוש מורנו הרב ב:
לוד – 19:30, ביה"כ "שער בת רבים", רחוב רמז 14

יבנה – 20:30, ביה"כ "נצח ישראל", רחוב החבצלת 330

בספר צפניה )פרק ג, פס ו-ז( אומר הקב"ה לעם ישראל 
"ִהְכַרִתּי גֹוִים ָנַשּׁמּו ִפּּנֹוָתם.. ָאַמְרִתּי ַאְך ִתּיְרִאי אֹוִתי ִתְּקִחי 
מּוָסר", ואמרו על כך רבותינו הקדושים )יבמות ס"ג.( "שאין 

פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל".
בנבואת נחמו עמי, אומר ישעיה הנביא )ישעיהו מ, פס 
ט"ו( "ֵהן ּגֹוִים ְּכַמר ִמְּדִלי, ּוְכַׁשַחק מֹאְזַנִים ֶנְחָׁשבּו". כידוע, 
לגויים אין את דיני שכר ועונש כמו לעם ישראל, המצווים 
בתרי"ג מצוות התורה, לכן מובנת נבואתו של ישעיה, 
כאשר שופכים דלי מים, הטיפה האחרונה שנשארה בו לא 
נחשבת כלל ולא מפריעה, כך אומר ה' על הגויים – "ֵהן 
ּגֹוִים ְּכַמר ִמְּדִלי", וכן כאשר המשקל נשחק מעט ומניחים 
עליו חפץ לשקילה, זה אולי משנה את השקילה באלפית 
גרם, אך לא מצינו שזה יפריע. כך אומר ה' על חשיבות 

הגוים, "ּוְכַׁשַחק מֹאְזַנִים ֶנְחָׁשבּו".
אם כן, למה הגויים סובלים? למה יש צרות וחולאים שונים 
ומשונים לאומות העולם, על כן אמרו רבותינו שכל מה 
שקורה לאומות העולם מגיע רק בשביל ישראל – "אין 

פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל".
כך אנו רואים בימינו, מדענים מרחבי כל העולם מנסים לנצח 
וירוס כל כך קטן שניתן לראותו רק באמצעות מיקרוסקופ 
משוכלל, ולמרות כל הידע שיש להם הם לא מצליחים 
להורגו. אומר הקב"ה לעם ישראל – אל תלכו עם הטבע, 
עם החקירות, עם המדע, אלא תחיו איתי, תאמינו רק בי, 
ולכן האמונה חשובה עד מאוד וצריך לחזקה בליבנו תמיד 

וללמוד אמונה בכל עת.
רבי אברהם בן הרמב"ם כותב באיגרתו: "עיקרי דתינו הם 
ייחוד הבורא יתברך וקדושת שמו" – אנו צריכים להבין 
ולדעת שהכל מה' אחד, הוא נותן לנו והוא גם זה שלוקח 
מאיתנו. כל מאורע ואפילו הקטן ביותר שקורה בחיינו 
הכל מאיתו יתברך, וזה בעצם עיקר דתינו – שמע ישראל 
ה' אלוקינו ה' אחד, ואומר הרב )שם(, "רוב הגלויות אינם 
עוסקים בהם ]באמונה[, עמי הארץ אינם עוסקים אלא 
בעול הזמן והבלי העולם הזה, וסומכים במעשה המצות על 

הוראת חכמי התורה" – כך מתאר הרב את עמי הארץ, שהם 
אמנם מקיימים את דברי רבותיהם בעניין קיום המצוות, 

אבל אמונה הם לא דורשים.
ממשיך הרב ואומר "וגם התלמידים אינם עוסקים אלא 
בהוויות דאביי ורבא והמשא מתן של תלמוד" – גם על 
תלמידי חכמים אומר הרב, הם עמלים ולומדים, מה אומר 
אביי, ומה אומר רבא, ומה בדיוק גובה הסוכה צריך להיות, 
וכל אלו דברים חשובים מאוד, אבל אמונה לא היו לומדים.

לכן מסיים רבי אברהם באיגרתו, "והעוסקים בעיקרי התורה 
ויסודותיה ]אותם הלומדים על אמונה[, לידע האמת ולהבין 
וללמוד אותו אל בעלי השכל והבינה, החפצים לדעת דעת 
קונם, הם החכמים הגדולים, ]אך לצערנו[ לא רבים יחכמו".

על כל אחד יש להתחזק באמונה בהשם יתברך, שהכל ממנו, 
וזה עיקר דתינו. לכן דעו לכם, אדם הלומד אמונה לא נופל 
מערכו מאומה. כאשר אדם לומד דף גמרא אמנם יש לו 
מכך הנאה גדולה וסיפוק, אך כאשר אדם לומד מילה אחת 
באמונה היא נכנסת לליבו וערכה שווה יותר מדפי גמרא 
רבים שלמד. כל אדם צריך לדעת שכל חייו הוא צריך לחזק 

את האמונה, להבין ולדעת שהכל מאיתו יתברך.
חידוש נפלא כותב המגיד מקוז'ניץ, תלמידו של ר' אלימלך 
מליז'נסק, ידוע שכאשר פרעה שאל את משה: "מי ומי 
ההולכים". ענה לו משה: "בנערנו ובזקננו נלך", אמר לו 
פרעה: "יהי כן ה' עמכם". אומר על כך המגיד מקוז'ניץ: 
רמזה לנו כאן התורה כאשר אדם אומר "כל מאן דעביד 
רחמנא לטב עביד", כל מה שה' עושה לי הכל לטובתי, 
ועל כל מה שה' רצה שיהיה אומר "יהי כן", על כל דבר 
ועניין, אז זוכה להמשך הפסוק "ה' עמכם", כלומר שאם 
האדם רגיל לומר "יהי כן" על כל דבר, אז "ה' עמכם", מידת 

הרחמים תלווה אותו בכל צעד בחייו.
יזכנו השם להתחזק באמונה ובטחון בו יתברך אכי"ר. 

שבת שלום, אייל עמרמי

כוח התפילה
"כי לעולם חסדו"
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ליצירת קשר: 1599-50-20-51
harav.eyal@gmail.com :לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל

www.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.
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להרגיש את הזולת

מספר הרב אליעזר טורק שליט"א: פעם עמדנו קבוצת תלמידים בפרוזדור 
שבקומת הכניסה לישיבה וכיתרנו בעיגול את מורנו ורבנו הנערץ, ראש 
הישיבה מרן הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל. היה זה מחזה קבוע לאחר 
כל שיעור ושיעור של רבי שמואל, התלמידים הקיפו אותו באהבה והערצה, 
בניסיון לא לפספס אף מילה היוצאת מפיו הקדוש, פה המתגבר בתורה.
והנה מולנו צועד המנקה הוותיק של הישיבה, אברהמ'ל קראו לו, וביקש 
לגשת ל'רבי'. פינינו לו מקום והוא ניגש לרבי שמואל, והחל להביע כאבו 
וצערו כי הוא מתגורר כיום בשכונה חילונית ושכניו מחללים את השבת 

בריש גלי, מה שטורד את מנוחת נפשו ומפריע לעונג השבת.
הוא הוסיף להתאונן באוזני רבי שמואל: "בצעירותנו ברוסיה היינו נזהרים 
על שמירת השבת במסירות נפש, ואילו דווקא כעת בגיל הזקנה, כשעליתי 
לכאן למדינת היהודים ושמירת השבת אמורה להיות מובנת מאליה, נגזר 
עלי משמים לסבול קולות של חילול שבת...". הוא ביקש מרבי שמואל 
לסייע לו לעבור דירה לשכונה חרדית ולהיפטר מהסבל הנורא שמעיב 

על רוחו.
רבי שמואל ניסה בתחילה לשמחו ולהרגיע את רוחו הסוערת במילתא 

דבדיחותא, אך לא נחה דעתו והודיע לרבי שמואל בהחלטיות: "אם לא 
יסודר הענין איאלץ לחזור לרוסיה". כולם חייכו מהאיום, היה זה בעידן 
טרום נפילת שלטון הברזל, כשרוסיה היתה עדיין סגורה ומסוגרת, אין 
יוצא ואין בא, ורבי שמואל אף הוא הגיב לו בחיוך: "רבי אברהם! לפני 

שתיסע לרוסיה אל תשכח לבוא לאחל שלום ולהיפרד מאיתנו...!"
כך הסתיימה השיחה, כשחיוך רחב פרוש על פני כולם. לאף אחד מאתנו 
לא היתה הווה אמינא כי ייצא משהו מהשיחה הזאת. אולם כעבור ימים 
אחדים נודע לנו כי התבדינו. מאותו הרגע רבי שמואל לא נח ולא שקט. 
"יהודי חש שלא בנוח, לא משנה מה תפקידו ומעמדו, מוכרחים לעזור לו".
מיד כשהגיע הביתה רבי שמואל רוזובסקי הרים טלפון לאחד ממכריו 
במשרד השיכון, עמו עמד בקשרים טובים, וביקש שיפעל ככל יכולתו 
להשיג דירה עבור אחד מידידיו הטובים אשר סובל משכניו החילונים 
באזור מגוריו וחובה לאתר עבורו אזור אחר טוב יותר. הלה שמע על ידיד 
טוב של רבי שמואל המצוי במצוקה והזדרז מיד לפנות אל כל הנוגעים 

בדבר, ותוך ימים אחדים סודר לו דירה בכי טוב.
אותו ידיד ממשרד השיכון כל־כך רצה לסייע לרבי שמואל, עד שאפילו 
ביקש מאחד מנכדיו ללכת לסייע לאברהמ'ל להעביר את הריהוט ושאר 
מטלטליו מדירתו הישנה לזו החדשה, בכך הוא גילה את חמלתו הרבה, 
ועשה מעל ומעבר לתפקידו וממה שנתבקש, וזה הסוד של להרגיש את 
הזולת, ולעשות ככל אשר נוכל בשביל לשפר את מצב רוחו של יהודי, 

בן של מלך.

כח התפילה – לעולם אל ימנע עצמו אדם מן הרחמים

סיפר הרב החסיד ר' עמרם בלוי, מוועד הכשרות דעיר הקודש ירושלים 
ת"ו, שלפני מספר שנים הוא נפל למשכב ל"ע, ובעת התגברות המחלה 
היה מוטל כמה חודשים מחוסר הכרה במצב קשה ביותר הנקרא 'תרדמת', 
אשר בהגדרות הרפואיות הוא נחשב כמו 'צמח', ואין שום אופן בעולם, 
עצה או תרופה לעוררו מתרדמת זו. מצב זה יכול להימשך על פני שנים 

רבות, רחמנא ליצלן.
ביום אחד לפתע פתאום בנס מן השמים פקח את עיניו ואט אט חזר 
להכרתו המלאה עד שהבריא לגמרי, בחסדי שמים, וחזר לבריאותו השלמה 
כאחד האדם לאורך ימים ושנים טובות. הסיפור הזה היכה גלים בעולם 
הרפואה בהיותו מקרה יוצא דופן, כשרוב החולים במצב זה אינם יוצאים 

ממנו, ה' ירחם.
חלפו כמה חודשים, והנה מקבל ר' עמרם שיחת טלפון מבני משפחת שרון, 
הלוא היא משפחתו של אריאל שרון, ראש הממשלה לשעבר, שזה כבר 
כמה וכמה שנים מוטל כך כ'צמח' ללא ניע וללא זיע. אנשיו ובני משפחתו 
חקרו ודרשו וביררו ללא הרף בכל העולם מה ניתן לעשות לרפואתו, הם 
ניסו את טובי הרופאים מן השורה הראשונה שבעולם 
הרפואה, ואף פרופסורים ידועי שם מהמומחים 
ביותר בעולם, והעלו חרס בידם. כולם קבעו 
בהחלטיות, שעל פי כל סדרי הרפואה אין 

שום תרופה למצבו הרפואי!
אך בניו לא אמרו נואש, והחלו לברר בין 
בתי החולים השונים האם ישנם אנשים 
שהיו המצב זה ויצאו ממנו, וכך נודע להם, 
מתוך אחת הרשימות שקיבלו, על הרב החסיד 

ר' עמרם שהיה אף הוא באותו מצב בדיוק, ושכב 'צמח' מספר חודשים 
באותו מצב כאביהם, עד שלפתע התעורר ויצא לחיים מחודשים. עתה 
ביקשו הם לקבוע פגישה עם ר' עמרם כדי לנסות לדלות ממנו ולגלות 

את הסוד המופלא, כיצד זה הצליח לצאת ממחלה קשה ונוראה שכזו?
בהגיעם אל ביתו מלווים במשלחת של צוות רופאים מומחים החלו 
בחקירות ובדרישות בפרטי הפרטים של כל דרכי התרופות והרופאים 
שטיפלו בו. כשראה ר' עמרם לאן נוטים הדברים פתח את פיו בחכמה 
ואמר: "דעו נא היטב, מבחינה רפואית כנראה עשיתם אתם הרבה יותר 
ממה שהיה בכוחי לעשות. כל מה שניסיתי אני בוודאי ידוע לכם מכבר, 
ולא אוכל לחדש בפניכם בתחום הרפואה מאומה. אולם דבר אחד בלבד 

יש לי, שאותו לא תוכלו להשלים בשום אופן!".
חברי המשלחת נדרכו תיכף ועשו אוזנם כאפרכסת, הנה הולך הוא לפענח 
את ה-'סוד' הגדול, ואולי אף להחזיר את ראש הממשלה לשעבר לבריאותו 
השלמה... הם הצהירו בפה מלא, שהינם מוכנים לפזר הון רב בעד גילוי 
הסוד ויעשו כל אשר יאמר להם. הם התחננו לגלות בפניהם מהו הדבר 

שהם עדיין לא ניסו.
אמר להם הרב: "יש לי כמה מאות נכדים, כן ירבו, שהתפללו עבורי בלב 
קרוע ומורתח מדי יום ביומו בכל אותה עת שחליתי, תפילות הבוקעות 
רקיעים – זהו הסוד הגדול, שכנראה, אין לכם עדיין. זה ורק זה הוא פשר 
החלמתי, בנס ברור בחסדי שמים מגולים, ממלך יושב על כיסא רחמים"! 
על כך אמרו רבותינו אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל 

ימנע עצמו מן הרחמים.
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קולה טעם ללא חיים! 

רבות דובר על הקשר בין צריכת קולה ומשקאות מוגזים 
אחרים בעלי קפאין, לבין בעיות בריאות כמו אוסטיאופרוזיס, 

סוכרת, מחלות לב, לחץ דם גבוה ועוד. 
לאחרונה גילו חוקרים מאוניברסיטת טאפטס כי ישנו קשר 
נוסף, בין שתיית קולה לבעיות בצפיפות העצם ולמסה של 

העצם, בקרב אנשים בגילאי 60 ומעלה.
שתיית משקאות מוגזים קשורה לצפיפות עצם נמוכה יותר גם 

בקרב ילדים. מנגנון הפעולה לא ברור עד סופו, אולם מומחים מאמינים 
כי שתיית משקאות קלים, במיוחד מסוג קולה, משפיעה על צפיפות 

העצם בכמה מנגנונים:
אנשים ששותים קולה צורכים פחות סידן מכיוון שהם שותים פחות 

משקאות בריאים יותר כמו חלב או מיצי פירות מועשרים בסידן.
אפשרות נוספת היא תכולת הקפאין שבקולה, מאחר שצריכה גבוהה של 

קפאין יכולה להיות קשורה לסיכון גבוה יותר לפתח אוסטיאופורוזיס.
בנוסף נוכחות חומצה פוספורית )חומצה זרחתית( בקולה, שגורמת 
לחוסר איזון בגוף וליציאה של סידן מהעצמות לדם במקום 
להיפך. זרחן מצוי אומנם גם בחלב, אבל החלב מכיל גם סידן 
וקיים בו יחס טוב של סידן לזרחן. מסיבה זו, שתיית חלב 
אינה גורמת ליציאה של סידן מהעצמות. במשקאות קלים 
יש רק חומצה פוספורית ואין סידן. שתייה מרובה שלהם 
גורמת לחוסר איזון של זרחן ואם אין מספיק סידן, הגוף 

פונה למאגרים בעצמות.
חוקרים שבדקו למעלה מ-450 בני אדם שצרכו כוס קולה או 
יותר ביום, מצאו כי אין הבדל בין קולה רגילה לדיאט קולה, וכי 
ההרגל המגונה הזה 'סייע' לאותם אנשים להיכלל בקטגוריית האנשים 

הנוטים לסיכון גבוה יותר ללקות במחלות כליות שונות.

ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים

ְּבהֹוִציֲאָך ֶאת ָהָעם ִמִּמְצַרִים ַּתַעְבדּון ֶאת ָהֱאֹלִקים ַעל ָהָהר ַהֶּזה – ְּבָׁשָעה 
ֶׁשָּיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵּבֵאר ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַמה ַהַּתְכִלית 
ֶׁשל ֹּכל ַהְּיִציָאה ִמִּמְצַרִים ְוָאַמר לֹו: "ְּבהֹוִציֲאָך ֶאת ָהָעם ִמִּמְצַרִים ַּתַעְבדּון 
ֶאת ָהֱאֹלִקים ַעל ָהָהר ַהֶּזה". ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִעם ִיְׂשָרֵאל באותה שעה עדיין ֹלא 
ָהיּו ְראּוִיים ְלקבל תורה, ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבתֹוְך ֲחִמִּׁשים יֹום ֵהִביא 
אֹוָתם ְלַמָּצב ֶׁשל "ַוִּיְסעּו ֵמְרִפיִדים ַוָּיֹבאּו ִמְדַּבר ִסיַני ַוַּיֲחנּו ַּבִּמְדָּבר ַוִּיַחן ָׁשם 
ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר" – ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֶלב ֶאָחד, "ְוָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹוֹלת ְוֶאת 
ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹול ַהֹּׁשָפר ְוֶאת ָהָהר ָעֵׁשן ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרֹחק". 
ָאְמָנם, ְּבַמָּצָבם ָהָיה ָקָׁשה ָלֶהם ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשמֹוַע ֶאת ְּדַבר ה', ִמּׁשּום ָּכְך 
ָאְמרּו ְלֹמֶׁשה: "ַּדֵּבר ַאָּתה ִעָּמנּו ְוִנְׁשָמָעה ְוַאל ְיַדֵּבר ִעָּמנּו ֱאֹלִקים ֶּפן ָנמּות".
ֶזהּו ַהַּמֲעָמד ַהִּנְׂשָּגב ֶׁשל ַמָּתן ּתֹוָרה! ְלַאַחר ְּכַאְלַּפִים ְוָׁשֹלׁש ֵמאֹות ָׁשָנה 
ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם, נֹוְצרּו ַהְּתָנִאים ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, ֶׁשֹּזאת ָהְיָתה ַהַּתְכִלית ֶׁשל 
ְּבִריַאת ָהעֹוָלם. לּוֵלא ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ֹלא ָהָיה ָׁשֶוה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ִלְטרַֹח ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה, ֻחּקֹות 
ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֹלא ָׂשְמִּתי". ָלֵכן ָּדְרׁשּו ֲחַז"ל ַעל ַהָּפסּוק: "ַוִּיְתַיְּצבּו ְּבַתְחִּתית 
ָהָהר" - ְמַלֵּמד ֶׁשָּכָפה ֲעֵליֶהם ַהר ְּכִגיִגית ְוָאַמר ִאם ְּתַקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה - 
מּוָטב, ְוִאם ָלאו - ָׁשם ְּתֵהא ְקבּוַרְתֶכם! ִמּׁשּום ָּכְך, ֶׁשּזֹאת ָהְיָתה ַהַּתְכִלית ֶׁשל 

ְּבִריַאת ָהעֹוָלם, ָּכָפה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֲעֵליֶהם ֶאת ָהָהר ְּכִגיִגית.
ַמֲעֵׂשה ֶּׁשֵאַרע ַּבָּגאֹון ַרִּבי ִּפְנָחס ַׁשְייְנֶבְרג ַזַצ"ל, ֹראׁש ְיִׁשיַבת "ּתֹוָרה אֹור", 
ֶׁשִּנְתַּכֵּבד ְּבַסְנְּדָקאּות ִּבְבִרית ֵאֶצל ַאְבֵרְך ֶּבן ּתֹוָרה. ַּבִּסּיּום ַהְּבִרית ִנַּגׁש ֲאִבי 
ַהֵּבן ֶאל ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה, ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשּיֹוִאיל ְלִהָּׁשֵאר ִלְסעּוַדת ַהִּמְצָוה. ַצר 
ִלי - ָאַמר ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה - אּוָלם ֲאִני ְמַמֵהר ְל"ְבִרית" ַאֶחֶרת. ַּכֲאֶׁשר ָיָצא 
ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ָּפָנה ֵאָליו ְמַלֵּוהּו ְוָׁשַאל: ָכבֹוד ָהַרב! ֹלא ָידּוַע ִלי ַעל "ְּבִרית" 
ַאֶחֶרת ֶׁשָהַרב ִנְמָצא ַּבֶּדֶרְך ֵאֶליָה... ָאֵכן ֵּכן - ֵהִׁשיב ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה - ֶנֱאַמר 
ַּבָּפסּוק: "ֹּכה ָאַמר ה' ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֹלא 
ָׂשְמִּתי"... ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּכַרת ְּבִרית ִעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּכל ִקּיּומֹו ֶׁשל ָהעֹוָלם 

ָּתלּוי ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה. ַל"ְּבִרית" ַהּזֹו ֲאִני ְמַמֵהר!...
ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים - ֹּכל ַהִּטְרָחה ַּבְּבִריָאה ָהְיָתה ְּכָדִאית ַרק ְּכֵדי 
ְלַהִּגיַע ְלֶרַגע ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ְיַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה. ַהָּדָבר ַהֶּזה ְּבַעְצמֹו 
הּוא ְזכּות ְּגדֹוָלה ָלנּו ְוִׂשְמָחה, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים. 
ְּבֹכל יֹום ֲאַנְחנּו מֹוִדים ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ַהֹּזאת ֶּׁשָּנְפָלה 

ְּבֶחְלֵקנּו, ְוָאנּו ְמָבְרִכים "ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים".
ַהָּגאֹון ַרִּבי ִׂשְמָחה ַוֶסְרָמן, ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָחָנן ַוֶסְרָמן ה' ִיֹּקם ָּדמֹו, ָׁשַאל 
ַּפַעם: ַמּדּוַע ַּכֲאֶׁשר ָאָדם עֹוֶלה ַלּתֹוָרה הּוא ְמָבֵרְך ַּפֲעַמִים, ַּפַעם ַאַחת ִלְפֵני 
ָהַעִלָּיה ַלּתֹוָרה ּוַפַעם ְׁשִנָּיה ְלַאֲחֶריָה?  ְועֹוד ֵיׁש ְלָהִבין – ִהְמִׁשיְך ַרִּבי ִׂשְמָחה 
ְוָׁשַאל - ַמּדּוַע ַּבְּבָרָכה ֶׁשְּלָפֶניָה ָאנּו ְמָבְרִכים: "ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים 
ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו", ּוִבְבָרָכה ַהְּׁשִנָּיה ְמָבְרִכים: "ֲאֶׁשר ָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו 

ּתֹוַרת ֱאֶמת", ַמּדּוַע ַּדְוָקא ֵסֶדר ְּבָרכֹות ֶזה?
ֶאָּלא – ִהְסִּביר ַרִּבי ִׂשְמָחה – ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ְמַקֵּבל ַמָּתָנה ֵמֲחֵברֹו ְוִהיא ֲארּוָזה 
ְּבְנַיר ֲעִטיָפה ָנֶאה, ִמַּיד מֹוֶדה ַהְּמַקֵּבל ְלנֹוֵתן ַהַּמָּתָנה. ַמּדּוַע הּוא מֹוֶדה? 
ַוֲהֵרי ֵאינֹו יֹוֵדַע ְּכָלל ַמה ִהיא אֹוָתּה ַמָּתָנה, אּוַלי ֵאין לֹו ֹּכל ִׁשּמּוׁש ָּבּה?... 
ֶאָּלא ַההֹוָדָאה ִהיא ַעל ֶעֶצם ַהְּנִתיָנה. ְוָאֵכן ְלַאַחר ֶׁשִּנְפְּתָחה ָהֲעִטיָפה ְוָרָאה 
ַהְּמַקֵּבל ַמה ִהיא אֹוָתּה ַמָּתָנה, ָׁשב ּומֹוֶדה ַלּנֹוֵתן ַעל ַהַּמָּתָנה ָעְצָמה. ָּכְך הּוא 
ַּגם ִּבְבָרכֹות ַהּתֹוָרה – ִסֵּים ַרִּבי ִׂשְמָחה – ִלְפֵני ַהְּקִריָאה ַּבּתֹוָרה ָאנּו ְמָבְרִכים 
"ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו", ָאנּו מֹוִדים ַלה' ַעל ֶׁשָּבַחר 
ָּבנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת ַמְּתָנתֹו ַהְיָקָרה – ַהּתֹוָרה. ְוִאּלּו ְלַאַחר ַהְּקִריָאה, ַּכֲאֶׁשר ָרִאינּו 
ַמה ָּכתּוב ָּבּה, ְונֹוַכְחנּו ָלַדַעת ִּכי ְיָקָרה ִהיא ִמְּפִניִנים, ָאנּו ָׁשִבים ּומֹוִדים ַעל 
ֶעֶצם ַהַּמָּתָנה ַהִּנְפָלָאה ּוְמָבְרִכים: "ֲאֶׁשר ָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו, ּתֹוַרת ֱאֶמת"!
ֱאֶמת, "ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו", ֲאָבל ֹלא ִנְבַחְרנּו ְסָתם, ֶאָּלא ִּבְתַנאי ֶׁשְּנַקֵּבל ֶאת 
ַהּתֹוָרה ָעֵלינּו. ְלָכְך ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלִיְׂשָרֵאל: ִאם ְרצֹוְנֶכם ְלַקֵּבל ֶאת 
ַהּתֹוָרה - מּוָטב, ְוִאם ָלאו - ָׁשם ְּתֵהא ְקבּוַרְתֶכם. ִּכי ַמה מֹוִעיל ֶׁשִּנְבַחְרנּו, 

ִאם ֵאין ָאנּו ְמַקְּבִלים ַעל ַעְצֵמנּו ְלַקֵּים ֶאת ֹּכל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת?

 
הרב  מורנו  של  ספרו  מתוך 
שליט"א חידושים על התורה 

)שמות(
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כיף לי מאד בתת יש הרבה משחקים הרבה תודה לרב יצחק 
והרב מיכאל על כל מה שהם עושים לנו

שמי אליאב אוליאל מכיתה ה'
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קופה מלאה עוונות, גזל מקטרג בראש
סיפר הרב מנחם שטיין שליט"א: ישנה מורה המלמדת בסמינר בפתח 
תקוה, אשר שמעתי ממנה מעשה מפעים שאירע לה לפי תקופה קצרה. 
באמצע שישנה היא חולמת על הסבא הצדיק שלה, ר' יובל יוסף ז"ל, 
אשר נפטר באותה השנה, והנה היא רואה אותו בחלומה כשהוא רזה 
וכחוש, פניו נראות נפולות ושבורות והוא מחזיק בידיו רצועה של חגורה 

ומסמן לה על החגורה כי צריך הוא לעזרה, וכך היא סיפרה:
התעוררתי בבוקר בבהלה ולא הבנתי מה אומר לי החלום – מדוע החזיק 
סבא בידיו רצועה של חגורה ומה סימן לי בה? הרגשתי כי החלום הינו 

מסר שנשלח לי משמים, ולכן שיתפתי את בני משפחתי בדבר.
כששמעו זאת הדודים שלי הם נבהלו עד עמקי נשמתם, וסיפרו לי: 
בחודשים האחרונים לחייו של סבי, הוא חלה וגופו החל להצטמק ולרזות 
מיום ליום. כל כך הוא הרזה, עד שהיו צריכים להדק לו את החגורה מאד. 
הוא היה נוהג להתפלל בקביעות בבית הכנסת המפורסם איצ'קוביץ' בבני 

ברק, בו מתקיימים מניינים כמעט בכל שעה ביממה. בוקר אחד, 
כשלקח אחד מהדודים שלי את הסבא להתפלל באיצקוביץ' והנה 

הוא מבחין כי המכנס שלובש הסבא עומד ליפול מגופו. מיד 
הוא נכנס הוא אל אחד מרצעני העורות )סנדלר( שהיה בסמוך 

וביקש ממנו לעשות חורים נוספים בחגורה של הסבא.
הרצען עשה עוד חמישה חורים, ובתמורה דרש שלושה 
שקלים. הדוד שליווה את סבי חיפש בכיס כסף, אך למרבה 
הצער הבחין כי אין עליו כסף קטן במזומן. התנצל הוא 

בפני הרצען והבטיח לו כי בהמשך היום ובימים 
הקרובים, כשיהיה לו כסף קטן יבוא לסגור את 
החוב. אלא שהשכחה תקפה אותו ועברו להם 
ימים וחודשים ופרשת 3 השקלים נשכחה 

ונעלמה. לאחר כמה חודשים הסבא נפטר, וכעת 
החגורה...הוא מסמן לי בחלום בפנים עצובות ושבורות על רצועת 

מיד כששמע הדוד את סיפור החלום, מיהר עמי אל חנותו של הרצען 
והתחלנו לספר לו את כל מעשה החלום. הרצען התרגש מאד מהמעשה 
ואמר: 'מדהים לראות כמה מקפידים בשמים אף על חוב של שלושה 
שקלים, אך אני מוחל על כך ובלבד שיהיה לסבא שלך מנוחה בעולם 
העליון'. הודיתי למוכר מכל ליבי ושילמתי לו את החוב במקום. רבותיי, 
וראו איזה פלא – באותו לילה כשעליתי על 
יצועי, אני חולמת שוב על סבא, אלא 
שהפעם פניו היו מאירות 
לי  אמר  והוא  ושמחות 
בזה הלשון: 'תודה רבה 
לנשמתי',  נחת  שגרמת 

והסתלק מהחלום.
אני מלמדת בסמינר בפתח תקוה, וסיפרתי זאת לכל מי שאני מכירה על 
מנת שידעו כמה מקפידים בשמים על כל שקל ופרוטה שלקחת מחברך, 
וכפי שפסק הרמב"ם )הלכות גזילה ואבידה(: 'כל הגוזל את חברו שוה 
פרוטה, כאילו נוטל נשמתו ממנו שנאמר: 'כן ארחות כל בוצע בצע את 
נפש בעליו יקח'. שהרי האדם מסר מזמנו בחייו בכדי להרוויח ממון, 
והרי אתה כעת גזלת זאת ממנו ויוצא שגזלת חלק מחייו. 'דין פרוטה כדין 
מאה', אומרים חז"ל )סנהדרין ח'.( כי יזהר האדם שלא לגזול את ממונו 
של חברו, ולו בפרוטה, ואם כבר עבר ועשה ואינו זוכר למי גזל – יעסוק 

בצרכי רבים ויתרום למוסדות ציבוריים, ומשמים יכופר לו

כסף כשר
באותו ענין, מספר הרה״ג רבי שמעון פוקס שליט״א, מרביץ תורה 
באור-יהודה, שביום בהיר ניגש שוטר מקומי אליו ומבקש ממנו להקים 
גמ״ח משתי זוגות תפילין שנמצאות בתחנת המשטרה זמן רב, ואשר לא 

הצליחו לאתר את בעליהן.
ביקש רבי שמעון לראות את התפילין. לפי האלפי"ן והעייני"ן ששולבו 
בשם בעל התפילין, ולפי כל החזות בכלל, הוא הגיע למסקנה 
שמדובר בחסיד שמתגורר בארה״ב. צילם את התפילין ושיגר 
את התמונה מעבר לים, וביקש להפיץ אותה במחוזות 

המבוקשים.
חלפה שעה אחת, ו...חסיד סאטמאר מתקשר אליו מניו-

יורק: "שני זוגות התפילין הן של שני הבנים שלי. הן היו 
מונחות יחד במזוודה ונאבדו כבר לפני שנתיים. 
אבל באותה מזוודה היו מונחות גם שני זוגות 
תפילין שלי, אחד של רש״י והשני של רבנו-תם, 

שמא מצאת גם אותן?"
ב  ר פוקס חזר למשטרה עם הפרטים והשוטר התפלא: ה

"הצלחת לאתר את הבעלים?!" ובקשר לזוגות התפילין הנוספות אמר 
השוטר: "האמת שאכן הגיעו עוד שתי זוגות תפילין, הן הגיעו לתחנה 
לפני חצי שנה – הנה הן!". בשמחה רבה תיאם הרב פוקס עם הרב 
בערגער – המאבד – כיצד להשיב לו את האבדה, ובדרך אגב שאל: "ומה 

תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
הרב ברגר השיב בשאלה: "מה זאת אומרת? אני ובני נניח אותן!". הרב 
פוקס התפלא: "חלפו כבר שנתיים מאז שהתפילין אבדו, ועדיין לא 

קניתם חדשות?!"
התשובה היתה מפתיעה לחלוטין: "במשך השנתיים הללו אמרתי לבני 
פעם בפעם: אני לא קונה תפילין חדשות. אני הקפדתי לרכוש אותן 

מכסף כשר בתכלית הכשרות – בטוחני שהן תחזורנה אלי!" )דרשו(.

ריכוז בעבודת השם

משל לעיר אחת שהמושל שלה הכריז, שמי שיעבור מקצה הר גבוה עד 
מאוד אל קצה ההר השני כשהוא הולך על גבי חבל דק, יקבל ממנו סכום 
עתק עד מאוד! בא אחד אל המושל ואמר: אני מוכן לעבור מקצה הר אחד 
למשנהו על ידי חבל דק! וסיכמו ביניהם שבעוד שבוע יתקיים המעמד 
הגדול הזה בהשתתפות כל בני העיר, ובינתיים הלך המושל והזמין את 
כל ידידיו וחבריו, ואת כל בני העיר לחזות את המחזה הגדול והנפלא.

כשהגיע היום המיועד נתאספו שם כל בני העיר וכל הפריצים והמושלים 
מהעיירות הסמוכות, והנה האיש המדובר בא וצועד בביטחון עז ללא 
שום מורא וחת, וצועד צעד אחר צעד בביטחון מעל הגובה העצום של 
התהום המתפרש תחתיו, עד שהגיע ליעד לקצה ההר השני, ואז כולם 

הריעו ופצחו בקולות הערכה על הצלחתו במשימתו.
לאחר מכן ניגש אליו המושל ושאל אותו: הגד נא לי, כיצד באמת לא פחדת 

לעבור מהר להר על גובה כזה עצום, הלא הכנסת את עצמך למקום ספק 
גדול האם תמשיך בכלל לחיות או שמא...? השיב לו הלה: כשאדם יודע 
את הכללים האמיתיים איך לעשות את זה, אין לו ממה לפחד כלל! שאל 
אותו הפריץ: אולי תואיל בטובך לספר לי מה סוד המקצוע שלך בזה?

השיב לו הלה: הכלל הראשון הוא להיות מרוכז כל כולך בפסיעה העכשווית 
בה הנך צועד, ולא לחשוב על הפסיעה הקודמת ולא על הפסיעה הבאה, 
אלא להיות מרוכז אך ורק בפסיעה שעכשיו הנך צריך לצעוד. כמו כן 
לא לחשוב על הכסף שתקבל לאחר מכן, ולא על הערכה שתהיה לך 
אחר כך מזה, אלא להיות מרוכז בשעת מעשה בפעולה העכשווית שהנך 

צריך לעשות!
והנמשל בזה מובן מאליו, כשאדם רוצה להצליח בעבודת השם עליו 
להתרכז אך ורק בעבודת ההווה, ורק על ידי זה יוכל להתקדם בעבודת 
המצוות ולימוד התורה, ובוודאי שצריך לתכנן לפני זה מה הוא הולך 
לעשות, שזה יביא אותו לכך שמיד כשיתפנה ממצווה אחת יעבור מיד 
לעבודת השם אחרת ויתכנן כיצד יתקדם יותר ויותר בעבודת השם, ולא 
יתבטל מזמנו לריק, כמו אותו אחד שמראש תכנן לעצמו היטב כיצד 

היה רוצה לעבור מהר אחד לשני.
אבל בשעת מעשה צריך להיות מרוכז אך ורק בעבודתו העכשווית, 
בעת קיום מצווה או לימוד תורה, אל לא לאדם לחשוב, ומה יהיה עם 
כל התורה ואיך אקיים את כל המצוות? אלא להיות עסוק ראשו ורובו 

במצווה או הלימוד אשר בהם הוא עסוק כעת.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\



5

הגאון רבי נח ויינברג זצ"ל – ראש ישיבת אש התורה

בישיבת 'אש התורה' בירושלים בשעת ערב מוקדמת, על דלתו של ראש 
הישיבה – הגאון רבי נח ויינברג זצ"ל, נקש בחור לא צעיר, מהפנים 
החדשות יחסית בישיבה המפורסמת. עם כניסתו החדרה, הושיט יד 
חמה לראש הישיבה, ביקש להיפרד ממנו בתום כמה שבועות, בהם ישב 

בישיבה וטעם מצוף התורה...
אך לא איש כרבי נח ויינברג ימהר לוותר על נשמה יהודית שבאה בהיכלו, 
ידו של הבחור נותרה תלויה באוויר, ורבי נח קרא לו להתיישב ולשוחח. 
'אמור לי, מה קרה יקירי? מישהו פגע בך? התנאים לא מספיק טובים? 

אולי שעות הלימוד ארוכות?' – שאל ראש הישיבה בנועם.
'הכל הכל מושלם, ואני באמת מודה לראש הישיבה על האירוח החם!' 
– השיב הבחור בחיוך רחב, 'אבל, ראש הישיבה כנראה לא יודע, שאני 
אלוף ישראל בשחמט. עתה עומדת להיערך תחרות בינלאומית רבת 
יוקרה בארצות הברית, ואני רוצה לנסוע ולהתחרות בה, מי יודע – אולי 

אהפוך להיות אלוף העולם!' – קרא הבחור בעיניים בורקות...
'וואוו!' – קרא ראש הישיבה בהתפעלות. 'אלוף הארץ בשחמט שהה כאן 
אצלי, במשך כמה שבועות, ואנוכי לא ידעתי!' – פער עיניים מתפעלות. 
הבחור חייך במבוכה, כרומז שאין מה לנסות לשכנע, אבל ראש הישיבה 
לא היה מוכן לוותר, הלא התלמיד עושה חיל בעולם התורה, לוותר עליו 

ככה – בשביל תחרות עולמית מיותרת?
לפתע נצנץ במוחו רעיון, והוא פנה אל הבחור ואמר: 'ראה נא, אני לא 
הולך לוותר עליך בקלות, ולכן – הבה נעשה עסקה. נתיישב שנינו למשחק 

שחמט, ונקבע בינינו: אם אני מנצח – אתה נשאר בישיבה ומוותר על 
התחרות. אם אתה מנצח – אני מממן לך את הוצאות הטיסה לארצות 

הברית. סגרנו?'
'בשמחה!' – השיב הבחור ועיניו נוצצות. הלא ראש הישיבה חסר סיכוי 
לעומתו, בוודאי יצליח לנצחו על נקלה, ונמצא שהרוויח גם את הוצאות 

הטיסה לארצות הברית.
הבחור אץ רץ והביא את המשחק, ועל שולחנו של ראש הישיבה, הוצב 
משחק שחמט גדול ומהודר. 'ראש הישיבה יהיה ראשון!' – קרא הבחור, 
בטוח וזחוח בנצחונו המתקרב. חדרו של ראש הישיבה, החדר בו נוהלו 
שיחות עמוקות אל תוככי הנפש, החדר בו לובנו סוגיות רוחניות כבדות 
משקל, הפך לאולם של תחרות שחמט בין ראש ישיבה שבקושי מכיר 
את הכללים, לאלוף הארץ... עוד קריאת 'שח' ועוד אחת, דקה מצטרפת 
לדקה, והמשחק הסתיים: וכנגד כל הסיכויים, באופן על טבעי, ראש 
הישיבה ניצח. הגאון רבי נח ויינברג זצ"ל, הביס את אלוף ישראל בשחמט!

הבחור היה בהלם חייו. ראש הישיבה ניצח, ולפי ההסכם – עליו להישאר 
בישיבה, לוותר על תחרות השחמט הבינלאומית, לפתע חש הבחור כי 
הוא מקבל מסר שמימי להישאר בישיבה, ובלב נרגש עמד בדיבורו ושקע 
בתורה, מותיר את השחמט לשעות פנאי מזדמנות, ושוקע כולו אל תוך 

הגמרא, כשהשחמט הולך ונדחק משולי מוחו...
חלפו כמה חודשים. ראש הישיבה הרבה להביט על הבחור, לרוות נחת 
מהנפש שהציל. ואז, ביום מן הימים, ניגש אליו הבחור ושאל את השאלה 
הגואה בלב כולנו: מנין היה לראש הישיבה את האומץ לעשות עסקה 

כזאת, ולהיכנס לדו קרב במשחק שחמט מול גאון השחמט בישראל?
ראש הישיבה חייך, כרומז שציפה לשאלה הזו, והשיב: 'את האמת אגיד 
לך, שנים שלא שיחקתי שחמט, ברגע הראשון אפילו לא זכרתי מי 
הוא זה שרץ באלכסון והאם הטורה היא זו שמתקדמת בקווים ישרים. 
ועדיין – התחננתי לבורא עולם שאני רוצה להציל את גורלך הרוחני! 
כאב לי לאבד נפש יקרה כמוך, לא יכולתי לראות כיצד גאון שעתיד 
תורני לפניו יעזוב הכל רק בשביל משחק שחמט. ולכן – התחננתי לבורא 
עולם שינהל את המשחק במקומי, שהוא יניע את אצבעות ידיי, שהוא 

ינצח במשחק, לא אני!
והקדוש ברוך הוא הקשיב לתפילתי, שמע את אנקתי, וניצח אותך – 

ובעצם הציל אותך.

חידותחידות
שרשרתשרשרת
לפרשתלפרשת
יתרויתרו

תשובות לחידה משבוע שעבר:

חידות לפרשת ויתרו

הוא קבוצת ענבים – היא פרי עץ הדר תשובה: אשכול, אשכולית
הוא מארבעת המינים – היא אסתר המלכה תשובה: הדס, הדסה

הוא פרי משבעת המינים – היא )בשינוי אותיות( מידה טובה תשובה: ענב, ענווה
פרי הגדל בִמְקָׁשה – היא בית של כלב תשובה: מלון, מלונה

האות האחרונה של כל תשובה היא גם

האות הראשונה של התשובה שלאחריה 

1.   אחד משני גויים שפרשה בתורה נקראת על שמם

2.   בפגישת משה ויתרו: "וישתחו _______ לו"

3.   על זה נאמר: "הולך וחזק מאד". שתי מילים

4.   משה שופט "בין איש ובין _______"

5.   כאיש אחד בלב אחד. )רש"י פרק י"ט(

6.   מה שעלול לקרות אם משה ימשיך לשאת לבדו את בעיות העם.
      שתי מילים מאותו השורש

7.   למי ה’ עושה חסד? )פרק כ’(

8.   "... ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר _______" )פרק י"ט(

9.   "כי יהיה להם _______ בא אלי, ושפטתי..." )פרק י"ח(

10. "ויאמר אליו ה’ לך _______ ועלית אתה ואהרן עמך..." )פרק י"ט(

11. "אתם ראיתם כי מן השמים _______ עמכם" )פרק כ’(

12.  "כה תאמר לבית _______"

13.  "הנה אנכי בא אליך _______ הענן..."

14. משה נתן שם לבנו, כי ה’ היה "_______"

1( שני בני דודים המופיעים בפרשה
זו שרק "10" מבדיל ביניהם?

2( שני אנשים בתורה – האחת נקבה והשני זכר, האחת 
יהודיה והשני לא – ששמותיהם זהים )מלבד תוספת ה' 

לנקבה(. אחד מהם מפרשתנו.

תשובות ניתן להניח במזכירות התלמוד תורה, בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים יקרי ערך 
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ביום טו בשבט ילדי כאייל תערוג חגגו סביב שלחנות ערוכים 
בפירות שבעת המינים הילדים המתוקים קבלו שתיל פרחים 

כי האדם הוא עץ השדה הזורעים בדימעה וברינה יקצורו

הארוע למוזמנים שקיבלו הזמנה בלבד!
לקבלת ההזמנה 050-6785912 נתנאל

הזמנות נשלחו לתומכי יסוד בניין בית התבשיל
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זמני תפילות ושיעורים

17:00 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:15 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות ריבית 

07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  

14:30 חושן משפט שיעור הלכה, שולחן ערוך 

15:00 מנחה   

15:30 שיעור מוסר  

17:30 שיעור הלכה  

18:01 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

18:20 )עד זמן רבינו תם( שיעור במדרש  

18:20 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים                    

פעילויות לנשים בשבת

13:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

תפילות לימות החול תפילות ושיעורים בשבת קודש

05:30 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 שחרית מנין ב'  

07:30 )בישיבה הודו ב7:45( שחרית מנין ג'  

08:15 שחרית מנין ד'  

17:10 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

20:45  שיעור בנושא חינוך מפי גב' אלינור יום שלישי  

שיעורים נוספים מפי מו"ר הרב שליט"א בירושלים והסביבה!

יום ראשון           17:30    ביה"כ "סילוורה", רח’ חיים ולירו )ליד שוק מחנה יהודה( ירושלים

יום ראשון           20:45    ביה"כ המרכזי "אוהל אברהם", רח’ יורי שטרן, פסגת זאב ירושלים

יום שני              17:30    ביה"כ "מוסיוף", רח’ יואל ירושלים

יום שני              20:45    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים

יום רביעי            18:00    ביה"כ "בורכוב", רח’ פישל ירושלים

חדש! – ביה"כ "אבני החושן", רחוב אבני החושן, מעלה אדומים  18:00 יום חמישי 

חדש! – ביה"כ "קול יעקב", רחוב הנביאים 22, מודיעין  20:45 מוצ"ש  

בית כנסת
"כאייל תערוג"

בראשות הרה״ג
 אייל עמרמי שליט״א 

רחוב שמחת כהן 23 - הר חומה
מתחם קרית חינוך "כאייל תערוג"

מנחה וערבית:
בהדלקת נרות)20 דק'(

שחרית: 07:45

מנחה: 15:00

ערבית: בצאת שבת מתמידים לילדים בביה״כ ״חסדי שמואל״
 מידי יום ג’ בשעה  18:00

משניות, תהילים, סיפורי צדיקים, ועוד...

 כדאי לבוא מרחוק! פרסים ממתקים והגרלות!
 ״ברכת ישר כח לתורמים היקרים על הפרסים לילדי המתמידים״



8

ד!
לב

 ב
ול

הח
י 

ימ
 ב

אה
רי

לק
ת 

יו
ומ

רס
הפ

ת 
עו

וד
המ

נאל


