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קריאת הקודש
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הקורונה בישראל
בריאות ותזונה

ביום שלישי הקרוב ז' שבט 03/03 ידרוש מורנו הרב ב:
אשדוד – 19:00, ביה"כ "ילדי שגיא ויעקב", רחוב אח"י אילת 4

בית שמש – 21:00, ביה"כ "רינת ישראל", רחוב הגלעד 1

כותב בעל הנועם אלימלך על הפסוק "ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִקים ֵאת ָּכל 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר, ָאנִֹכי ה' ֱאֹלֶקיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך..." )שמות 
כ, א-ב( – כך התחיל הקב"ה את עשרת הדברות, ואומר על 
כך הרב, ללמדך שכל הדברים שדיבר ה' וכל המצוות הכל 
כדי לומר לך - "ָאנִֹכי", כלומר שכל המצוות שאדם מקיים, 
סוכה, פסח, תפילין, ציצית וכד', הכל כדי להביא אותנו 
לידיעה שהכל זה "ָאנִֹכי" – הכל מה' יתברך, הכל באמונה, 

כל עיכוב, הפסד או הצלחה, הכל מאת ה'.
לכן אומר ר' אלימלך שכל זה כדי שידע האיש את "אנכי 
ה' אלוקיך" וישיג מציאותו יתברך, עוד אומר הרב, והורחבו 
דבריו ע"י תלמידו בעל המאור ושמש )אחרי מות( "הנה 
מצינו שאבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב וי"ב שבטי 
י-ה עבדו את ה' בכל ליבם ]אף על פי[ שלא היה להם תורה 
כלל.. אך האמת הוא כך, שעיקר בריאת העולמות היא רצון 
הבורא ברוך הוא שיתגלה מלכותו בעולם על כל הנבראים, 
והנה אבותינו הקדושים היו חוקרים ודורשים זאת מעצמם 
בעומק שכלם והשכלתם ודרישתם בכל ברואי העולם, עד 
שבאו מעצמם על מציאות ה', מחמת גודל תשוקתם וחקרותם 
שחקרו ודרשו היטב תמיד בכל מאודם את ה' ומצאו אותו 

מלא כל הארץ כבודו". 
מבואר בדבריו, שכך קיים אברהם אבינו את כל התורה, שבכל 
דבר ראה את ה', לכן ממשיך הרב: "ומחמת גודל פרישותם 
וחוזק שכלם לא היו צריכים שהקב"ה יתן להם התורה, כי 
עיקר נתינת התורה לישראל לא היה רק לידע מציאות ה' ע"י 
התורה הקדושה, והם באו לזאת השגה בלא נתינת התורה".

האבות הקדושים חקרו כל דבר וראו שה' נמצא שם, איך 
הצמח הזה צומח? למה האבן הזו עומדת כך? חקרו וראו 
ומצאו את ה'. הם הצליחו להבין זאת בלי תורה, לכן אומר 
הרב "מחמת הזדככותם וקדושתם נתגלה להם אלקותו יתברך 

שמו".
אם כך, נשאלת השאלה למה אנחנו צריכים תורה? על השאלה 
הזאת עונה הרב, "אחרי שנתמעטו הדורות ונחלש כח שכלם 
להשיג מציאות אלקותו מעצמם, מחמת שבאו בגלות מצרים 
ונתערבו בגוים נתמעט שכלם לחפש ולחקור ולדרוש מציאת 

אלקותו יתברך שמו מעצמם, אז הוצרך הקב"ה להתגלות 
להם מציאותו ע"י נתינת התורה, נמצא עיקר כוונת נתינת 
התורה לישראל לא היה רק שידעו כולם מציאת אלקותו 
ויקבלו עול מלכותו עליהם תמיד", כלומר שידעו כולם מציאות 

ה' יתברך, ובכל דבר יראו את ה', וזה עיקר נתינת התורה.
אומר ר' אלעזר אזכרי בספר חרדים: לכן כל איש ישראל 
יחרד מלעשות מחלוקת או לשון הרע וייתן אל ליבו ויקיים 
את המצוה הראשונה "אנכי ה' ולא יהיה לך", שצריך שתהיה 
לו אהבה רבה ושלום ורעות עם הכל. כי כאשר אדם רואה 

את ה' בכל דבר אז אין לו טענה על אף אדם.
אותו דבר מצינו אצל תלמידי רבי עקיבא שנפטרו עשרים 
וארבע אלף תלמידים, על שלא נהגו כבוד זה בזה. כלומר, 
הם לא ראו את ה' בכל דבר, ואפילו שהיו צדיקים גדולים. 
לכן ממשיך ר' אלעזר אזכרי ואומר "תלמידי חכמים מרבים 
שלום בעולם. זה עיקר המצווה הראשונה שהיא שורש ועיקר 
הכל". ואיך מקיימים את המצוה הזו? על ידי שאדם מפחד 
מלעשות מחלוקת, כשאדם מפחד לדבר לשון הרע על השני 

מאחר והוא יודע שהכל מאת ה' יתברך.
על כך אומר החיד"א הקדוש: "ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך 
את עמו בשלום" - עוז זה תורה, והשם נתן את התורה 
לעם ישראל כדי שיקיימו אותה, ונשאלת השאלה מי יכול 
לקיים את כל התורה הזו לפרטי פרטים של כל הלכה, 
ציצית, שבת, חושן משפט, ברכות, איך אפשר לעמוד בכל 
זה בפרטי פרטים? הרי אין בידינו לקיים אפי' שליש ורביע. 
לזה מסיים הפסוק "ה' יברך את עמו בשלום", כשיש שלום 
ביניכם נחשבים כולכם לגוף אחד ונחשב כל אחד כאילו 
קיים את כל התרי"ג מצוות, ללמדנו שאם אדם חי בשלום 
עם כולם, המצוות שמקיימים אחרים נחשב כאילו גם הוא 

מקיים, שהם נחשבים כגוף אחד.
נתפלל שהשם יתברך ישים שלום בינינו, שנזכה לראות את 
מציאות השם יתברך בכל דבר בעולמנו עד שתתגלה מלכותו 

יתברך במהרה בימינו אמן.

שבת שלום, אייל עמרמי

פלוני הפוך לגמרי?
"והלכת בדרכיו"
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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

עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה 
בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א

חסדי שמואל
ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

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 | יחזקאל מאיר בן שרה | חיים בן תמר

לעילוי נשמת: מרדכי בן שמחה | ניר אלון בן מרגלית

כניסה       יציאה      ר”ת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

וה' נתן )מלכים א ה'(הפטרה

לשמיעת שיעורי הרה״ג אייל עמרמי שליט”א בשידור חי וכן בשידור חוזר התקשרו למס’: 08-6170437 

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א, באמונה ובטחון. לצפיה בשיעור המלא - אתר “כאייל תערוג“

18:52        18:12        17:01

18:49        18:10       17:18

18:50        18:10       17:18

18:51        18:12       17:20

זמני שבת לפי לוח אוה"ח



2

פלוני הפוך לגמרי?

אחד מראשי הישיבות המפורסמות בארץ הקודש נסע לארצות הגולה 
לזכות את אחינו בני ישראל לקחת חבל ונחלה ולתמוך בהחזקת ישיבתו.

בבואו לבית אחד העשירים, הראה לעשיר תמונות מבניין ישיבתו, מעמלי 
התורה ולומדיה. העשיר התפעל מפעולות ראש הישיבה והחליט להוציא 

סכום הגון מבית גנזיו ולהעניקו לראש הישיבה.
כשפנה לחדרו ביקש ראש הישיבה את רשותו 
לעיין בגמרא שעמדה על השולחן... והנה, 
משחזר וראה את ראש הישיבה עוסק בתורה 
נענה ואמר: "חוזרני בי! אף לא פרוטה אחת 

אשלשל לידיכם".
תמה ראש הישיבה: "וכי מה אירע, מדוע חזר 
בו מעלת כבודו 'תוך כדי דיבור' מהבטחותיו?". 

מתחילה לא ענהו העשיר, ורק לאחר הפצרות נענה: "לא אעניק משלי 
מאומה לישיבה ש-'ראש הישיבה' שבה אינו מכיר בצורת אות ואינו יודע 

מאיזה צד מחזיקים את ה'גמרא'...".
ולא ידע ראש הישיבה מה פשעו ומה חטאתו, עד שהבין במה דברים 
אמורים והסביר לו: "הנה, בוודאי תמהת כי בבואך הנה מצאתני עוסק 
בתורה כשגמרא "הפוכה" בידי; דע לך, כי יליד צנעא שבתימן אני, וידועים 
דברי קורות הימים כי לא היו ספרים מצויים במחוזותינו והיינו יושבים לפני 
ה'מארי' )'מלמד'( כשארבעה עד חמישה תלמידים קוראים באותו ספר כל 
אחד מצידו האחר, ולימדונו לקרוא בספרי הקודש מכל ארבעת צדדיהם 
בשווה, ואני הייתי רגיל לשבת מול המלמד, ולקרוא כשהגמרא הפוכה. 
ואם תאבה נפשך, הבא נא שני ספרי קודש, אני אקרא הפוך ומעלת כבודו 

יקרא ישר ונראה מי קורא מהר וברור יותר".
בחן העשיר את אמיתת הדברים ונתרגש עד כדי דמעות שניצל מלדון 
לכף חובה שלא בצדק, והעניק לו ממתת ידו פי שניים ושלושה ממחשבתו 

הראשונה.
מכאן ילמד כל איש ואיש לעצמו, אף שנראה לו כי פלוני האדם שמולו הינו 
אדם "הפוך" לגמרי, ואינו יודע להבחין מימינו ומשמאלו, אם ברוחניות 
אם בגשמיות, ויתכן שאף בעל מידות שנראות לו קלוקלות, ידע כי יתכן 
ואין הדברים כפי שהם נראים, ולא ידון את האדם עד אשר יגיע למקומו.

הגומל טובה לאחרים מביא טובה קודם כל על עצמו

מסופר על ארבעה אחים וגיסים ומשפחותיהם שנועדו לצאת יחדיו לנופש 
בקיץ בעיירה הסמוכה לצפת, כל משפחה ב'צימר' נפרד שאותו המתחם, 
וקבעו עם בעלי המקום שבכל ימי שהותם שם לא ישכירו את שאר החדרים 

לאנשים שאינם ממשפחתם – אף אם מחמת זה ישארו ריקנים.
ויהי ביום הראשון באו ארבע המשפחות, הניחו חפציהן בדירותיהן שבקומה 
העליונה, ולאחמ"כ ירדו הגברים לרחוץ עצמם בבריכת המים שבחצר 
התחתונה )באותה חצר הייתה בריכה גדולה עמוקה ורחבה ועוד בריכה 
קטנה לתינוקות, ומחיצת עץ קלה מפסקת ביניהן(. לקראת ערב עלו הכל 
לחדריהם, כשהתוכנית היתה לצאת לתפילת ערבית ולאחמ"כ לטייל בהרי 

צפת.
לפתע נשמעו קולות וברקים, מהומה וזעקות מתוככי החצר. ירד אחד 
האברכים לחצר וראה שהגיעו חמישה אברכים יראים ושלמים 'לנפוש' 
בדירה אחת ויחידה שבקומת החצר, ועתה הם מתעתדים לרחוץ במימי 
הבריכה, ובני משפחתו זועקים חמס על בעל הבית שימהר לשלח את 

האורחים הללו, שהרי כך קבענו – אין איש זר נופש כאן.
האברכים עמדו לעומתם בושים ונכלמים – כי נקלעו לעין הסערה שלא 
באשמתם, כי מניין להם לדעת שבעלי הצימר לא עמדו בהסכם עם ארבעת 

המשפחות...
מה עשה אותו האברך ממשפחות הנופשים? ניגש ובירר אצל האורחים 
החדשים עד מתי הם נשארים בנופש הלז, וענו שעד למחר בשעה 10 

בבוקר. מיד השקיט האברך את בני המשפחה, "כי בשל מה הסער הגדול 
הזה, הרי אנחנו כבר שהינו באותה בריכה היום, ומעתה נצא לטייל בהרים, 
ואברכים הללו הרי עוזבים את המקום מחר בבוקר, ומה יקרה אם נעביר 

על מידותינו ונשתוק להם ולבעלי הבית...?"
וכאן הגענו לעיקר המעשה, בחזרתם מתפילת ערבית ראו מרחוק כי שוב 
יש בלאגן בחצר גינת הביתן... ומה עתה?... בבואם לחצר הבינו הכל כי 
אחד האברכים מהאורחים החדשים, בבואו להיכנס לרחוץ בבריכה, שמע 
רעש ממקום הבריכה הקטנה; ותמה האיש, הרי כל בני המשפחה למעלה 

בחדריהם, ומאין הרעש בא...
נכנס ומצא תינוק כבן שנתיים שוכב שרוע בקרקעית הבריכה כשהמים 
מכסים אותו. האברך שמשמש כ'איש הצלה' קפץ במהירות למים, הוציא 

את התינוק וביצע בו 'החייאה' וממש הצילו ממוות לחיים.
וכך ענה אל מי שאך לפני כשעה גער בבעל הבית ותבע שישלחו את 
האורחים לביתם שבבני ברק: "רציתם שנחזור לבני ברק? אם אנו היינו 
חוזרים לבני ברק גם אתם הייתם חוזרים... עתה, שהשארתם אותנו כאן 

גם אתם תוכלו להישאר כאן".
ראו נא רבותי, כמה טובה וברכה, חיים וחסד מביא ה'גומל טובה' ומוותר, 

על עצמו יותר מעל מי שהיטיב עמו.
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אני עידן אלון מכיתה ב',

ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ִשִׁטּים ַאָמַּתִים ָוֵחִצי ָאְרּכֹו ְוַאָמּה ָוֵחִצי ָרְחּבֹו ְוַאָמּה ָוֵחִצי ֹקָמתֹו. 
ְוִצִפּיָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ִמַבִּית ּוִמחּוץ ְתַּצֶפּּנּו ְוָעִשׂיָת ָעָליו ֵזר ָזָהב ָסִביב )שמות כה, ט - י(

ושואלים חז"ל, לשם מה ציותה התורה לצפות את הארון גם מבפנים וגם מבחוץ, וכי לא מספיק רק מבחוץ?
ומבארים המפרשים שהארון מסמל את התורה ואת לומדיה, שמי שרוצה להצליח בלימוד התורה צריך שיהיה הפנים 

שלו כמו הבחוץ שלו, ושלא רק כלפי חוץ יראה שהוא צדיק ובפנים ימשיך לעשות עבירות...

שבת שלום ומבורך!
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הקורונה בישראל

אין ספק שהנושא המדובר ביותר כיום במערכת הרפואית הוא "נגיף 
.COVID19 הקורונה" או בשמו המקצועי

יותר מ-80 אלף נדבקו במחלה, ומעל 2000 איש מתו מהמחלה 
עד כה לפי דיווחים רישמיים, ועדיין קשה להעריך אם 

הדיווחים מגלים לנו את כל האמת.
בימים האחרונים, התממשה התחזית שנראתה רחוקה 
מאיתנו; שני חולי קורונה בישראל )המצויים בבידוד(, וגילוי 

חדש לפיו תיירים קוריאנים שביקרו בארץ לאחרונה, אובחונו 
כנשאי הווירוס עם שובם לארצם – כשלא ניתן לדעת האם נשאו 

את הנגיף כאשר ביקרו בישראל, והאם הושפעו מכך אנשים ששהו 
בקרבתם בארץ.

משרד הבריאות נערך בחודש האחרון להגעת הנגיף לארץ, לאחר 
שהזהיר כי לא ניתן למנוע באופן הרמטי את חדירתו לישראל. לצד 

אזהרות מסע וביטולי טיסות למדינות שבהן התפוצה גבוהה, כ-2,000 
ישראלים נדרשים להישאר בביתם בתנאי בידוד, ומערכת הבריאות 
נדרשת להתמודד באופן מורכב עם מחלה חדשה שעדיין נמצאת 

תחת עין המיקרוסקופ במעבדות המחקר.

אז כמה מודאג עליי להיות? בכלל מותר להיות מודאג?
מסתבר שעדיין צריך לקחת את הדברים בפרופורציות. מרבית האנשים 
הנושאים את הנגיף עלולים לחלות רק באורח קל, כך עולה מהנתונים 
שנאספו. מבין החולים בסין, 81% סבלו מתסמינים קלים, 13.8% 

היו חלו באופן קשה ו-4.7% היו חולים אנושות.
זה נכון שמעל 80 אלף נדבקו במחלה עד כה, אבל כ25,000 
איש שוחררו לביתם. משרד הבריאות מעריך כי שיעור 
הסיכון למוות עומד על כ-2 אחוז מן הנדבקים, וגם אלו 
מופיעים לרוב בקרב מבוגרים ואנשים הסובלים מפגיעה 
במערכת החיסון וממחלות כרוניות )ונתפלל שהשם ישמרם 
מכל רע בקרבנו(. מרבית הנפטרים - כ-80% מהם, הינם מעל 

גיל 60, ושני שלישים מתוכם הם גברים.
לסיום, כידוע "אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל", עלינו 
להתחזק בעת הזאת בתפילה מצוות ומעשים טובים, ולזכור שאם 

השם לא ישמור עיר שווא שקד שומר.

ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון

ָׁשַאל ַּפַעם ַהָּגאֹון ַרִּבי ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין - ַמּדּוַע ְּבֵעת ֶׁשֵהְתִרים ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶאת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן, ִּבְּקׁשּו ִמֶּמּנּו ֶחְׁשּבֹון ְמֻדְקָּדק ַעל ַהְּתרּומֹות, 
ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ָפַקד ַעל ִּפי ֹמֶׁשה", 
ְוָׁשם ָנַתן ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ְמֹפָרט ּוְמֻדְקָּדק ַעל ֹּכל ַהֹחוָמִרים ֶׁשָּבֶהם 
ִהְׁשַּתֵּמׁש ִלְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן, ְוִאּלּו ַּכֲאֶׁשר ִהְתַנְּדבּו ְלֵחְטא ָהֵעֶגל, ָׁשם ָּתְרמּו 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָזָהב ַרב, ּוְלַבּסֹוף "ַוֵּיֵצא ָהֵעֶגל ַהֶּזה" - ִמָּכל ַהְּתרּומֹות ָהַרּבֹות 

נֹוַצר ַרק ֵעֶגל ָקָטן, ְוִאּלּו ָׁשם ֹלא ִּבְּקׁשּו ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ְּכָלל?...
ְועֹוד - ִהְמִׁשיְך ָהַרב ְוָׁשַאל - ַמּדּוַע ּתֹוָפָעה זֹו חֹוֶזֶרת ַעל ָעְצָמה ְּבכֹל ַהּדֹורֹות, 
ֶשִׁמַּגָּבֵאי ְצָדָקה ּתֹוְבִעים ָּתִמיד ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון, ְוִאּלּו ִמֵּמָאְסֵפי ֶּכֶסף ְל"ֶעְגֵלי 

ָזָהב" ְלִמיָנם ֹלא ְמַבְקִׁשים ָּדָבר?...
ֶאָּלא - ֵהִׁשיב ַרִּבי ַזְלָמן - ּכֹל ְיהּוִדי ִּבְפִניִמּיּותֹו הּוא ָחֵפץ ּוְמַחֵּפׂש ַלֲעׂשֹות ַאְך 
טֹוב, ְוָכְך ַמְסִּביר ָהַרְמַּב"ם ֶאת ָהֻעְבָּדה ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְיהּוִדי ֵאינֹו רֹוֶצה ְלַקֵּים ְמֻצֶּוה 
ְמֻסֶּיֶמת, ּכֹוִפין אֹותֹו ַעד ֶּׁשֹּיאַמר: "רֹוֶצה ֲאִני"! ִּכי ַהְּיהּוִדי ִּבְפִניִמּיּותֹו הּוא 
רֹוֶצה ַּגם רֹוֶצה! ִמּׁשּום ָּכְך, ְּבֹכל ַּפַעם ֶׁשְּיהּוִדי תֹוֵרם ְלַמַען ַמָּטָרה ְקדֹוָׁשה, 
ֲהֵרי ֶׁשהּוא ְמֻעְנָין ֶׁשַּכְסּפֹו יּוְפֶנה ִּבְׁשֵלמּות ְלַמַען ַמָּטָרה ֲחׁשּוָבה זֹו, ִמּׁשּום 

ָּכְך הּוא ּדֹוֵרׁש ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ְּכֵדי ָלַדַעת ַהִאם ֻנַּצל ַּכְסּפֹו ָּכָראּוי.
ֹלא ֵּכן ַהָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ִנְכַנע ְלִיְצרֹו ָהַרע ְוהּוא נֹוֵתן ִמַּכְסּפֹו ֲעבּור "ֵעֶגל 
ָזָהב" ְודֹוָמיו, ְּכַבר ִּבְׁשַעת ַמֲעֵׂשה ִלּבֹו נֹוְקפֹו ַעל ַמֲעֵׂשהּו ֶזה, ּוְבתֹוְך ּתֹוכֹו 
ֹלא ִאְכַּפת לֹו ְּכָלל ִאם ְּתרּוָמתֹו ֹלא ַתִּגיַע ְלַיֲעָדּה... ַנֲהֹפְך הּוא... ִּבְפִניִמּיּותֹו 

הּוא ָׂשֵמַח ִאם ַּגָּבֵאי "ֵעֶגל ַהָּזָהב" ִיְמֲעלּו ְקָצת ְּבַתְפִקיָדם...
"ֵנר ה' ִנְׁשַמת ָאָדם" – ָאז ֵאיְך ַאָּתה ָיכֹול ַלֲעמֹוד ַעל אֹוְפָיה ֶׁשל ֻאָּמה זֹו. ְּכֶׁשֵהם 

ִנְתָּבִעים ַלִּמְׁשָּכן - ֶאת ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָּלֶהם ֵהם נֹוְתִנים. ּוֵמִאיָדְך ְּבָׁשָעה ֶׁשִּיְתְרמּו 
ְּכָסִפים ֲעבּור ֲעִׂשַּית ֵעֶגל ַהָּזָהב, הּוא ְיָפֵרק ֶאת ָהָאְזַנִים ֶׁשּלֹו ִּבְׁשִביל ָהֵעֶגל!
ַרִּבי ִׂשְמָחה ִזיְסל ִמֶּקֶלם ָאַמר ַעל ַהָּפָרָׁשה ַהֹּזאת: ֵאיֶזה ֹחֶׁשְך ֵיׁש ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש 
ָּבָאָדם ְּבִעְרּבּוְבָיה ִעם אֹוָתּה ִצְדקּות ֶׁשֵּיׁש ּבֹו. ֶזה מּול ֶזה ֲעֵׂשה ָהֱאֹלִקים, "ֵנר 
ה' ִנְׁשַמת ָאָדם ֹחֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן" ָאַמר ַרִּבי ִׂשְמָחה ִזיְסל ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו 
רֹוִצים ָלַדַעת ַּכָּמה ֹחֶׁשְך ֵיׁש ְּבָמקֹום ְמֻסָּים, ֵנַדע ְלִפי ַּכּמּות ָהאֹור ֶׁשָּצִריְך 

ְּכֵדי ְלָהִאיר ֶאת ַהָּמקֹום.
ְלָמָׁשל: ַּבַעל אּוָלם ָּגדֹול ַמְזִמין ַחְׁשַמַּלאי ְואֹוֵמר לֹו ֶׁשַיְתִקין לֹו ְּתאּוָרה. ׁשֹוֵאל 
ַהַחְׁשַמַּלאי: ַּכָּמה ְּתאּוָרה ָצִריְך ְלַהְתִקין ֹּפה? אֹוֵמר לֹו ַּבַעל ָהאּוָלם: ִתְׁשַמע, 
ָצִריְך ּפֹה ַהְרֵּבה ְּתאּוָרה! ֶזה אּוָלם ָּגדֹול, ְוֵיׁש ּפֹה חֶֹׁשְך ֻמְחָלט! ָצִריְך ְלַהְתִקין 
ֹּפה ֶעְׂשִרים ְמנֹורֹות! ָאז ַהַחְׁשַמַּלאי חֹוֵׁשב ְּבִלּבֹו: ִאם ַּבַעל ַהַּבִית ָאַמר ִלי 

ֶׁשָּצִריְך ֶעְׂשִרים ְמנֹורֹות, ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ֹּפה ֹחֶׁשְך ָּגדֹול.
ְלִפי ַּכּמּות ַהְּתאּוָרה - ַאָּתה יֹוֵדַע ַּכָּמה ֹחֶׁשְך ֵיׁש ְּבָמקֹום. ָאַמר ַרִּבי ִׂשְמָחה 
ִזיְסל: ִאם ה' ִיְתָּבַרְך ָנַתן ֵנר ה' ָּבָאָדם, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ֵנר ה' ִנְׁשַמת ָאָדם", 
ְּדָהִיינּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ָלַקח ֶאת ַהָּפָנס ֶׁשּלֹו ְוָׁשם אֹותֹו 

ְּבתֹוְך ָהָאָדם, ִאם ָּכְך נּוַכל ָלַדַעת ַּכָּמה ָּגדֹול ַהֹחֶׁשְך ֶׁשֵּיׁש ְּבֶבן ָהָאָדם.
ָאָדם ָיכֹול ְלִעִּתים ַלֲהפְֹך ִלְהיֹות ָׁשָפל ֶׁשַּבְּבִרּיֹות. ִּתְפרֹק ֶאת ֶהָעִגיל ְלַאט ְלַאט 
תֹוִציא ְוִתְזֹרק ְלֵעֶגל. ַמה ָקָרה?! ְזִריִזים ַמְקִּדיִמים! ֵהם ֹלא ִהְמִּתינּו ְלהֹוִריד 

ֶאת ֶהָעִגיל, ֶאָּלא ֵּפְרקּו אֹותֹו ִעם ָהֹאֶזן!

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א חידושים על התורה )שמות(

ניתן להשיג את כל ספרי הרב  שליט"א אצל "חיים ספרים" 1599-50-20-51 שלוחה 6

כיף לי בת"ת לשחק עם חברים, יש הרבה מתנות ופרסים ומבצעים, 
וכמובן הרבה למידה, וממליץ לכולם...

שמי מרדכי אליהו נעים מכיתה ב'
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כבוד הרב, אולי תשכנע את אבא שלי 
לחזור בתשובה?

יום אחד ישב הרב נסים יגן במשרדו בירושלים וקיבל קהל. תור רב 
השתרך בחוץ. בין הממתינים היה נער כבן שתים עשרה. חזותו הייתה 
עדינה, כיפה עיטרה את ראשו ופאותיו היו מסולסלות. הרב לא הבין 

מה נער כזה מחפש אצלו והזמינו פנימה.
הנער נכנס כשהוא מעט מבוהל ואמר: "כבוד הרב, אולי תעזור לאבא 
שלי?" אמר. "מה הבעיה?", התעניין הרב. "אבי מחלל שבת וכעת החליט 
לעזוב אותנו ולטוס לגרמניה. אולי תשכנע אותו לחזור בתשובה?". 
הרב ביקש ממנו לומר לאביו שיגיע אליו. "אין שום סיכוי", ענה הנער 

כשדמעות בעיניו, "אם הוא יידע שהייתי אצל רב, הוא יהרוג אותי".
"אם כך", תמה הרב, "אין אתה מצליח להיות דתי?!". הנער סיפר כי אמו 
המתחזקת ביהדות תומכת בו וכי הלך בעצמו לישיבה בירושלים ונרשם 
שם. הרב התמלא חמלה על הנער, ביקש את מספרו של האב ואמר: "לך 

לכותל ותתפלל בכל כוחותיך שאצליח לקרב את אביך".
לאחר שנפרד מהנער, התקשר אל האב ואמר: "שלום, מדבר הרב יגן". 
"כן, מה אתה רוצה?!", ענה האב בקשיחות. הרב התבלבל. הוא קלט 
שאינו יודע בעצם מה לומר לו. אז נפל לו רעיון משמיים והוא פתח: 
אני עובד כאן לבד בישיבה, קשה לי מאוד ואני זקוק לעוזר.  "תשמע,  

אולי תהיה מוכן לקבל עליך את המשרה?"
"כן", ענה האב בשמחה, "אני באמת מחפש עבודה. אני נהג, נגר, חשמלאי, 
אינסטלטור, מזכיר... הכל אני יודע לעשות" 
אמר האב בהתרגשות. "אם ככה, תיקח מונית 

ותבוא לכאן מיד".
בתוך זמן קצר נכנס למשרד הרב איש 
עם שיער ארוך וחולצה שרוב כפתוריה 
פתוחים. הוא שאל: "מי פה הרב?". 
הרב יגן הציג את עצמו והזמינו לשבת. 
הלה הוציא שלל תעודות המעידות על 
התמחויותיו בעבר ועל ניסיונו הרב. "טוב 
מאוד", אמר הרב, "התקבלת לעבודה. 

כל שבוע אתן לך משכורת ואתה תעבוד בכל דבר שיידרש לנו. יש לי 
רק תנאי אחד: כאשר לא תהיה לך עבודה, תשב למעלה בבית המדרש 

ותלמד עם אחד האברכים".
מה לא עושים בשביל פרנסה?! האיש הסכים לתנאי ושאל את הרב: 
"באיזו שעה מתחילה אצלכם העבודה?". הרב חשב בלבו כי הכולל 
מתחיל בשעה תשע בבוקר, אבל כדאי שיהיה נוכח בתפילה שמתקיימת 
בשעה שש וחצי ולכן אמר: "העבודה מתחילה בשש וחצי". "אין בעיה", 

אמר האיש, "אני רגיל לקום בחמש".
למחרת בבוקר הגיע האיש לישיבה עם ארגז כלי עבודה. הוא התיישב 
בבית המדרש כשחולצתו פתוחה ומכנסיו מקופלים ושאל: "כבוד הרב, 
מה צריך לעשות?" אמר בציפיה. "נראה אחרי התפילה", אמר הרב וביקש 
ממישהו שיניח לו תפילין.לאחר התפילה אמר הרב: "בינתיים אין עבודה. 
תשב ותלמד כמו שסיכמנו". הוא הורה לאברכים שילמדו איתו ויקבלו 

אותו כפי שהוא מבלי להעיר לו דבר.
לאחר יומיים הגיע הבן לביתו של הרב ושאל: "מה יצא בסוף מהשיחה 
עם אבי? הוא עדיין רוצה לנסוע לגרמניה?", התסכל עליו הרב וחייך, 
"אם אספר לך שאביך לומד אצלי תורה בכולל, תאמין לי?" אמר הרב. 
"זה פשוט לא יכול להיות!", קרא הנער בהתרגשות. "אם כן, בוא ניסע 

לכולל", הציע הרב.
הם הגיעו לכולל והרב הראה לו מבעד לחלון איך אביו דן בגמרא עם 
אחד האברכים. הנער לא היה מסוגל לקלוט איך אביו, שהיה רק לפני 
יומיים רחוק לגמרי מענייני הקדושה, לומד כעת גמרא. הוא פרץ בבכי 

וגם מעיניו של הרב נמלטו כמה דמעות.
כעבור יומיים האב ירד לשאול את הרב יגן אם יש איזה ברז מקולקל 
שצריך תיקון. "מה אכפת לך?!", אמר הרב, "מחר אתה מקבל שכר 
שבועי", והוסיף: "קראת היום קריאת שמע. כתוב שם 'ועשו להם ציצית'. 
למי הקדוש ברוך הוא התכוון, למוסלמים או לנוצרים?" שאל הרב. "לנו 

היהודים, כמובן" ענה האב. "אם כן, מדוע אינך לובש ציצית!?"
האב ביקש ללבוש ציצית והרב הוציא מארונו טלית קטן עבודת יד. 
האב לבש אותה ובירך וכבר נראה כיהודי ירא שמיים. לאחר מכן האב 
ביקש להניח תפילין וקיבל תפילין מהודרות, עד שביקש בעצמו להיות 

אברך מן המניין...
כעבור תקופת מה הגיע הרב יגן לבית החולים שערי צדק. לפתע ראה 
את אחת האחיות לוחשת לרעותה "הנה הרב יגן". הוא שאל את האחות 
"במה מדובר?" והיא ענתה: "רציתי להודות לך, כבוד הרב, על שהצלת 
את בעלי ואת חיי" אמרה. "מי את?", שאל הרב. "הנער שבא אליך וסיפר 
על אביו שעומד לברוח לגרמניה, הוא בני. וזה שלומד אצלך בכולל הוא 
בעלי שעמדתי להתגרש ממנו. השלום בינו לבין הקדוש ברוך הוא חזר, 

וגם השלום בינינו".
"תראו כמה ניתן לפעול במעשה אחד קטן!", סיכם הרב את הסיפור 

המופלא.

קבל את האמת ממי שאמרה 

היתה פעם עיירה שכל בתיה היו עשויים מעץ וכל גגותיה היו מקש, ואם 
אחד היה משאיר את הנר דלוק בלילה היתה זו סכנת נפשות, שכן אם חס 
ושלום תדלק האש בקיר אחת או חתיכה קטנה של קש, יכולה השריפה 
להתפשט בכל העיירה והכל יכול להישרף חלילה, ומרוב פחדם וחששם 
מינו שומר מיוחד שהיה מסתובב כל לילה בחוצות העיירה ומכריז בקול 
רם שלא ישכחו לכבות את הנרות בלילה כדי שלא תיגרם שריפה חלילה.
והנה באותה עיירה התגוררו בני זוג אחד, ובעלת הבית היתה יושבת 
בלילות וקוראת לאור הנר, ופעם הבחין בכך השומר והתחיל לצעוק 
לעברם שלא ישכחו לכבות את הנר, והבעל שומע ואומר לאשתו, שתשמע 
למה שהשומר אומר, ותיזהר עם הנר – אך היא במקום להסכים לדברים 
הנבונים והנכונים התחילה לצחוק מהשומר באמרה, "וכי השומר מתכוון 
לטובתנו?! והלא הוא שכיר לילה, הוא מקבל כסף על כל לילה שהוא 
מסתובב, וכי אתה חושב שאניח לו לשומר לומר לי מה לעשות ומה 

לא לעשות?! – הלא כל מה שהוא מבקש ממני, מעניינים אותי כשלג 
דאשתקד!", ואכן הלכה לישון מבלי לכבות את הנרות הדולקים. באמצע 
הלילה התעוררו בני הזוג והבחינו שלשונות אש – אשר בערו מאור הנר 
שהשאירו דלוק – אופפות את כל הבית, והתחילו לצעוק בקולי קולות 
לעזרה, ואך בחסדי השי"ת הצליחו לצאת מביתם ללא פגע בגוף ובנפש. 
אמנם ל"ע בצער רב ובעיניים כלות ראו את כל ביתם על תכולתו נשרף 
באותה השריפה. כראות הבעל את אשר אירע, אמר לאשתו "האם את 
עדיין צוחקת על דברי השומר?! – שכן אמנם כטענתך – השומר דיבר 
מחמת תפקידו ומחמת הממון שהוא מקבל מאנשי העיר, אבל האמת 
היא – מה אכפת לנו מה מניע אותו לעורר אותנו, אם זה כסף או כבוד 

או משהו אחר, סוף סוף הלא הוא מדבר לענין!"
כן הוא הדבר בעבודת השם, הנה בהרבה עיירות היו באים מגידים שונים, 
ונושאים דברים חוצבי להבות אש בדרשותיהם לעורר את הלבבות לתשובה 
ומעשים טובים ולתקן את הפרצות, והיו אנשים שהשתמטו מלשמוע את 
דבריהם בטענה שהמגידים אינם מדברים מעומק לבם באמת, וכל כוונתם 
הוא לממון שייתנו להם אנשי העיר לצורך מוסדות התורה שלהם, והיו 
טוענים עוד שהמגידים בעצמם אינם מקפידים להתנהג כפי שהם בעצמם 

מוכיחים אותם.
אבל האמת אינה כן, כי אם הוא מדבר 'לענין' והוא אומר דברים נכונים, אז 
לא משנה לנו כלל מה גורם לו לדבר, אלא "קבל את האמת ממי שאמרה"...
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רבי חי טייב זצ"ל

מסופר על כלפון העני, שהתחיל לראות הצלחה בחייו. יום אחר יום 
החל להרוויח כסף עד שהפך לסוחר מבוסס בעל עסק מצליח, ולאחר 
מכן לעשיר של ממש. ההצלחה, שהאירה לו פניה בחיי החומר, הייתה 

הפוכה בתכלית בחיי הרוח.
כבר לא היה לו זמן לשבת ללמוד בבית הכנסת לאחר התפילה. הוא 
החל לצאת לפני סיום התפילה, איחר להיכנס אליה, בהמשך התפלל 
יחיד בחנותו, ולבסוף פסק מלהתפלל כלל. התקיים בו הפסוק "וישמן 
ישורון ויבעט", כאשר אדם מצליח בענייני העולם הזה, הוא צריך זהירות 

גדולה שלא לפרוק ממנו עול מלכות שמים. 
רעייתו של כלפון צדקת הייתה, ניסתה לדבר על לבו של בעלה, שידלה 
אותו והתחננה לפניו. אך הוא במסחרו. זה הדבר היחיד שהעסיק אותו 

תדיר. רעייתו החליטה לעשות מעשה.
בשכנותם התגורר הגה"ק רבי חי טייב זצ"ל, היא חיכתה לשעת הכושר 
בעת שעבר הרב תחת חלון ביתם ואנחה מרה התפרצה מליבה: "אוי, 
ריבונו של עולם! עד מתי?"... הרב נעצר מיד. הוא שאל בלא להרים את 
עיניו "מה קרה? האם אני יכול לעזור?", האשה סיפרה שבעלה נהיה 
עשיר והזניח את מצוות התורה, ובעיקר את התפילות. הרב סימן לה 

שהבין ואמר שהכל יהיה בסדר.

למחרת ברבע לחמש לפנות בבוקר, דפיקות על דלת ביתו של כלפון. רבי 
חי טייב בפתח: "ידידי היקר", פנה אליו הרב בנועם, "בוא נלך ללמוד 
תורה ולהתפלל. אני מחכה לך שתתארגן". כלפון הרגיש אי נעימות, 

אבל כבוד לרבנים היה לו. הוא התלבש ובא.
לאחר הלימוד והתפילה פתח את חנותו. בשעות הבוקר המאוחרות 
הגיעו שליחים מבית המלוכה לחנותו, קנו סחורות רבות, ארזו הכל על 
העגלה ופנו ללכת. כלפון שאל בנימוס מה עם התשלום. הם השיבו לו 
בגערה: "כבר שילמנו לך, האם אתה רוצה להונות את בית המלוכה ולקבל 
כפול?"... בעל כרחו שתק ושב לביתו סר וזעף. בהיכנסו אמר לרעייתו: 

"רואה את? רק הלכתי יום אחד להתפלל וראי איזה נזק אירע לי"...
למחרת היום ברבע לחמש דפיקות בדלת. רבי חי טייב הגיע לקחתו 
ללימוד ותפילה, שוב התלבש והלך בלא חשק. לאחר התפילה הגיעה 
גברת מהודרת וקנתה סחורות רבות, העמיסה על עגלתה וברחה... שוב 

הפסיד סכום רב.
בלבו גמלה החלטה שהתפילה מסבה לו נזקים. למחרת בבוקר השכים 
בשלוש וחצי. חשב להתחמק ולברוח. אך בעת שיצא בארבע מן הדלת 
ורבי חי טייב לפניו... 'עוד מוקדם', גמגם בבהלה למול דמותו ההדורה, אך 
רבי חי הרגיע אותו: "יש בבית הכנסת שיעור במשנה, בגמרא ובזוהר"... 

נטלו בידו והוליכו ללמוד.
פתח את חנותו בתשע בבוקר ולבו רועד. בעשר הגיע קצין צעיר, בחר 
סחורה בכמות רבה וכלפון חושש מהבאות. לפתע אמר הקצין: "אלך 
להביא את עגלתי, בינתיים אותיר פה את הסחורה", והלך. הגיעה שעת 
הסגירה וכלפון התייאש מלהמתין לו. על הדלפק נח ארנקו התפוח של 

הקצין, נטלו וסגר את החנות.
בדרכו לביתו ראהו הרב ואמר לו: "כל מה שהפסדת – מצוי כעת בכיסך". 
תמה כלפון לרוח הקודש הגלויה והרב הסביר: "כאשר אדם מעוניין 
להתחזק, כוחות הטומאה מקדשים נגדו מלחמה. ביום הראשון היה זה 
הס"מ, ביום השני הייתה זו אשתו המרשעת. רצו לנסותך האם תתמיד 
בתפילה. ידעתי זאת והחלטתי לעשות מעשה. היום הגיע הקצין שהיה 
מלאך משמים לשלם על הסחורות שלקחו ממך. אשריך שעמדת בניסיון"...

חידות א'-ב'חידות א'-ב'
לפרשתלפרשת
תרומהתרומה

תשובות לחידה משבוע שעבר:

משנכנס אדר מרבין בשמחה - מילתא דבדיחותא

חפשו את המילה בת 3 אותיות 
המסתתרת, כל שורה בחידה רומזת 

להקשר אחר של המילה 
מהעץ הוא תלש/

מקל עבה ולא חלש/
ההם צעקו והריעו/

וקול קללה השמיעו.

תשובה: אלה
שורה 1 – עץ אלה )א' בצירה, ל'-קמץ(

שורה 2 – אלה )כמו של השוטרים(
שורה 3 – כמו שהערבים צועקים  

...הוא אכבר.
שורה 4 – אלה=קללה

תשובות ניתן להניח במזכירות התלמוד תורה, בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים יקרי ערך 

א      שם מידה בה מדדו את המשכן וכליו

 ב       ערבו אותם בשמן כדי שיהיה ריח טוב

 ג        מקישוטי המנורה

 ד       ניקוי המנורה והמזבח מן האפר נקרא _____

 ה      מוט מרכזי שהושחל בתוך הקרשים ליצב את המשכן

 ו        מסמרים קטנים מכסף עליהם תלו את הפרוכת

 ז        עיטור זהב שהקיף את הארון, השולחן ומזבח הקטורת

 ח      רחבת המשכן מסביב לאוהל מועד

 ט      לולאות מתכת לתוכן הוכנסו הבדים )מוטות(.

 י        עמודי המשכן חוזקו בעזרת מיתרים ונקראו _____

 כ       מלאכים

 ל       הונח תמיד על השולחן

 מ      שם נרדף למשכן

 נ        מתכת מבריקה בצבע אדמדם

 ס      חלק מיריעת המשכן שנגרר על הרצפה

 ע       כינוי לתורה

 פ       זוויות

 צ       צד

 ק      ווי זהב שבעזרתם חיברו שתי יריעות זו לזו

 ר       המכבר היה קישוט למזבח שנראה כמו בד מחורר – מעשה _____

 ש      אבנים יקרות שנקבעו בכתפי הכהן הגדול בקצוות האפוד

 ת      חיה שנבראה רק לתקופת המשכן ומהעור שלה הכינו כיסוי למשכן

סיפר הרב גלינסקי זצ"ל:
אני זוכר שעברתי ליד בית משוגעים. "רבי", צעק אלי אחד המאושפזים, 

"עכשיו אתה יודע למה המשיח לא בא!" 
"לא, איני יודע" השבתי.

ענה לי אותו מאושפז "כי אני המשיח, איך אוכל לבוא!" 
"אה, הבנתי". אמר הרב. 

"רבי", קרא חברו, "אל תאמין לו, הוא לא המשיח".
הסתקרנתי. "ואיך אתה יודע, אולי כן?"

ענה חברו: "כי אני ריבונו של עולם,
ולא שלחתי אותו!"
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זמני  תפילות  ושיעורים

17:10 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:00 )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, שו"ע  

15:00 מנחה   

15:30 שיעור מוסר  

17:40 שיעור הלכה  

18:12 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

18:35 )עד זמן רבינו תם( שיעור במדרש  

18:35 )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  

מנחה ערב שבת    17:05 )כ-30 דק' לפני השקיעה(

שחרית     07:30 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה( 

מנחה                     15:00

ערבית של מוצ"ש      18:07 )עם צאת השבת(

תפילות לימות החול תפילות ושיעורים בשבת קודש

ביהכנ"ס "כאייל תערוג"
מתחם קריית חינוך רח' שמחת כהן 23

שחרית הנץ החמה    05:20 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( 

שחרית מנין ב'    07:00

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

שחרית מנין ד'    08:15

מנחה      17:20

ערבית מנין א'    סמוך למנחה

ערבית מנין ב'     בתום השיעור המרכזי

שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30

יום ראשון     עין יעקב - עיון באגדות חז"ל

יום שני     אמונה ובטחון

יום שלישי    פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא

יום רביעי     ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב

יום חמישי    הלכות שבת/מועדים

פעילויות לנשים

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

פעילויות לילדים

יום שלישי     18:00  מתמידים לילדים, משניות, תהילים, 

סיפורי צדיקים ועוד. הגרלות ופרסים למשתתפים

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

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 ראשון            

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

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

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

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  
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