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העיקר הוא האמונה
"ה ִע ָיקּר
אומר הרב (ליקוטי מוהר"ן תנינא ,תורה ה' ,אות א')ָ :
הּוא ָה ֱאמּונָ ה ,וְ ָצ ִריך כָ ּל ֶא ָחד לְ ַח ֵפּׂש ֶאת ַע ְצמֹו ּולְ ַחזֵ ּק ֶאת
סֹובלֵ י ֳחלָ ִאיםֶ ,שׁיֵ ּׁש לָ ֶהם ַמּכֹות ֻמ ְפלָ אֹות
ַע ְצמֹו ֶב ֱּאמּונָ ה כִ ּי יֵ ׁש ְ
סֹובלִ ים ֶה ֳחלָ ִאים ַרק ִב ְּש ִׁביל נְ ִפילַ ת ָה ֱאמּונָ ה".
וְ ֵהם ְ
כותב רבנו בחיי ,בספרו כד הקמח (ערך אמונה)" :עיקר התורה
והמצוות היא האמונה ,כי מי שאין לו אמונה נוח לו שלא
נברא ,והיא (האמונה) תלויה בלב ,והוא שיאמין אדם שיש
לעולם בורא נמצא יחיד ומשגיח בעולם-השפל בכלל ובפרט,
והוא שביאר ירמיהו (לב ,יט) 'גדול העצה ורב העליליה ,אשר
עיניך פקוחות על כל בני האדם ,לתת לאיש כדרכיו וכפרי
מעלליו' ,וכמו שכותב חבקוק (ב) 'צדיק באמונתו יחיה'".
אם כן ,מתי אדם נקרא צדיק – כאשר הוא חי באמונה,
והביאור בזה שמי שצדיק בעניין האמונה ,אפילו הוא רשע
בדבר אחר ,נקרא צדיק ,וזהו שהעמיד חבקוק על אחת "צדיק
באמונתו" ,שהאמונה היא עיקר המצוות ובזה נבחן האדם
אם הוא צדיק או רשע ,וזאת משום שאדם שמאמין בה'
באמת ,אפילו כשיש לו כישלונות ונפילות ,בכל זאת הוא
חוזר בתשובה וחוזר להאמין ,לכן אין עליו אשמה וקפידה.
כותב ר' צדוק הכהן מלובלין (מחשבות חרוץ ג') ,שהמטרה
של כל התורה היא להביא את האדם להשגה ברורה שיש
בורא ,מנהיג ומשגיח ,וזוהי התכלית של כל בריאת העולם,
להבין שהכל מאת ה' יתברך .ממילא אדם שחי אמונה זו
הנהגה אחרת .הוא לא כועס על אף אדם ,ואין לו קפידה
על שום בריאה שבעולם.
ממשיך הרב (שם) "והעיקר הוא להתחזק באמונה דאין שום
דבר במקרה והזדמנות ,רק הכל מהשם יתברך ובזה יבוטלו
רוב המחשבות של השתדלות להשיג איזה דבר הנצרך לו,
אחר שיאמין באמת שכל השתדלות לא יוסיף ולא יגרע מן
הנגזר מן השמים כלום ,וכל שכן שהמחשבה בזה לא תועיל
לו כלום ,ועוד יוסיף להתאמץ באמונה פשוטה שה' יתברך
עומד וצופה עליו."...
על כך אומר הבעל שם טוב" :עיקר הכל הוא האמונה,
וכשיאמין בלב שלם ובאמת ,אז יהיה מורא ה' עליו ממלך

מלכי המלכים .לכן שואלים את האדם בשמים 'נשאת ונתת
באמונה ,קבעת עיתים לתורה' ,ופירוש הדברים ,האם כל דבר
נתת אותו לאמונה ,לשורשו והדבקתו למקומו במה שמאמין
שכל דבר מלא חיותו יתברך ,ואז 'קבעת עיתים לתורה' ,שלא
נפרדת בשום זמן מן התורה ,שכל דבריך לשם שמים ,אמרת
על כל דבר שזה מה' ,ממילא זה נקרא שכל פעולה שלך
בעולם כאילו למדת תורה'.
לכן אומר הרב (ליקוטי מוהר"ן ,שם) שצריך כל אחד לחפש
את עצמו איפה הוא לא מאמין ב-ה' ולחזק את עצמו .אם
אדם יחשוב 'אני לא אחפש ,אז מה יכול להיות ,אני לא אהיה
מושלם באמונה' .אומר רבי נחמן לא רק שמפסיד לעולם
הבא גם מזיק לעצמו בעולם הזה ,וזה לשונו:
סֹובלִ ים
סֹובלֵ י ֳחלָ ִאיםֶ ,שׁיֵ ּׁש לָ ֶהם ַמּכֹות ֻמ ְפלָ אֹות וְ ֵהם ְ
"כִ ּי יֵ ׁש ְ
ֶה ֳחלָ ִאים ַרק ִב ְּש ִׁביל נְ ִפילַ ת ָה ֱאמּונָ ה" .אדם שיש לו נפילה
באמונה ,וכגון שרב או כועס על מישהו ,הוא מאבד את
התרופה של אותה צרה שבאה עליו ,מפני שהקב"ה קבע
בעולם שתמיד לפני שמגיע על האדם איזה צרה התרופה
שלו כבר מוכנה ,אבל אם הוא לא חי אמונה ,הצרה שלו
תהיה חשוכת מרפא ,ובנוסף יאבד גם את הכוח של התפילות
וזכות אבות עד שיחזור לחיות חיי אמונה.
למה אם כן אדם נופל בחוליים שאין להם תרופה? הרב
מסביר שהרי ידוע שכל התרופות בעולם ,המרכיב היסודי
שלהם הוא צמחי מרפא והם גדלים ע"י הגשמים .וחז"ל
אמרו (תענית ח" ).אין הגשמים יורדים אלא בשביל בעלי
אמונה" ,הם זורעים באדמה ומאמינים בחי עולמים שיוריד
גשמים ויצמחו צמחים .נמצא שבכוח של הצמחים האלו
טמונה אמונה ,לכן אם אדם לא חי באמונה התרופה שבאה
בכוח האמונה לא יכולה לעזור לו.
גם לגבי התפילה ,היכולה לדלג על כל עוון ,בתנאי שיש
אמונה .לכן אדם צריך לומר כל יום "הריני אוהב כל אחד
מישראל כנפשי ומאודי"' ,אין אף אחד בעולם שיש לי עליו
איזה קפידה או כעס'.
"חסדי ה' יתרים על כל עוון ומרחם על כל נכנע אליו ומבקש
רחמיו" (רבינו יונה) וכל זה רק כשיש אמונה ,מתי תפילה
יכולה לעזור לאדם ,כשהוא יודע למי הוא מתפלל ויש לו
אמונה בה' יתברך .והלוואי ונזכה אכי"ר.
שבת שלום ,אייל עמרמי
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כוחה של אמונת חכמים
לרגל יומא דהילולא לרבי אלימלך מליזענסק זצ"ל
לפני כשנתיים ,לאחר סיום ההילולא בכ"א אדר בציונו של בעל ה'נועם
אלימלך' זי"ע בליז'ענסק ,פרצה במקום שריפה גדולה שגרמה לנזק רב
למקום .לאחר שעה ארוכה הצליחו הכבאים להשתלט על הלהבות .בחסדי
שמים לא היו נפגעים בנפש .מה שטרם פורסם הוא השריפה השניה שהיתה
בציונו של ר' אלימלך ,אליה אתם מתוודעים כאן.
למעשה ,את הסיפור שלפניכם הייתם אמורים לשמוע מחוקרי שריפות ,רק
בסייעתא דשמיא ובזכות הצדיק ר' אלימלך ,כותב השורות יכול לעשות זאת
בעצמו...
שעת לילה מאוחרת ,הציון הק' של הצדיק ריק
מאדם ,דממה מוחלטת באזור כולו ורק אני
נמצא במקום ,לבד .זכיתי לצבוע את
הציון ולחדש אותו כבעבר .כידוע ,הציון
של ר' אלימלך מוקף בסורגים ,אלא
שבמקום צבע זהב מרשים ומכובד הם
היו מפויחים בעקבות השריפה ,והיה
צורך לקלף את הצבע הישן ולנקות עם
טינר את הסורגים טרם הצביעה מחדש
בזהב.

וכך ,בעוד אני שופך טינר על המטלית ,נשפך טינר על הנרות שדלקו בצמוד
לציון והמטלית התלקחה במהירות וגרמה שהטינר ישפך על הבגדים שלי,
שהפכו בתוך שניה למאכולת אש .ניסיתי לשווא לכבות את האש שבערה
במכנסיים ובחולצה ,אולם ,חוץ מכוויות בידיים לא עזר כלום .האופציה
להתגלגל על הרצפה לא עמדה על הפרק ,מאחר וטכנית לא היה די מקום
לכך .ניסיתי להוריד מעלי את החולצה ,אלא שהכל בער ולא היה שייך
לעשות כלום ,פשוט כך.
ואז ברגעים קריטיים אלו כשאני רגע לפני קריאת שמע בפעם האחרונה
בחיי ...מתוך אמונה תמימה שזה הדבר היחיד שיעזור לי – צעקתי שתי
מילים' :רבי אלימלך!!!'
באותה שניה ,האש מהבגדים כבתה כאילו לא היתה מעולם ,וכל מה שנותר
לי זה לכבות את המטלית שהמשיכה לבעור .הסתכלתי על הבגדים ,והם היו
שלמים כאילו לא בערו מעולם .המטלית לעומת זאת היתה חרוכה ושחורה.
אם הנס הזה לא היה קורה לי באופן אישי ,ספק אם הייתי מאמין שדברים
כאלו קרו .זה נשמע דמיוני .אין לי ספק שזכות הצדיק היא שהגנה עלי,
והסיבה שאני כותב זאת היא במטרה להודות להקב"ה בקהל עם ,ושכל
אחד ידע את כוחה של זעקה מעומק הלב המתקבלת מיידית.
(דרשו)
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מי הגנב ומי הוותרן?
היה זה באחד מבתי החולים המפורסמים במרכז הארץ .לחדר ההמתנה
באחת המחלקות נכנס יהודי ,ומניח במקום שלידו את צרורו – השקית ובה
כמה מסמכים רפואיים ,חפצים אישיים ,וגם חבילת וופלים בה הצטייד
כצידה לדרך.
אותו יהודי יוצא לרגע ,ולפיכך השקית נותרת במקומה ,כאשר על כסא
סמוך ממתין יהודי נוסף .כשהוא חוזר ,הוא מביט ואינו מאמין :היהודי
שישב לא רחוק ממנו אוחז בידו את חבילת הוופלים ,ואוכל ממנה בהנאה
רבה ...לבו התקומם על חוסר הצדק המשווע ,על הגזילה לאור היום ,על
מה לא ...הן זו חבילת הוופלים שלו ,אותה הותיר בשקית לזמן קצר – והלה
כבר חמד אותה ומרוקן את תכולתה...
הוא ממהר להתיישב על ידו ,ושולח גם הוא יד ארוכה אל תוך חפיסת
הוופלים .הממתין שעמו לא נבהל ,ומוסיף לאכול בשקיקה ...המחזה
היה מוזר ומצחיק כאחד – שני אנשים שאינם מכירים זה את זה ,אוכלים
בצוותא מתוך חבילת וופלים משותפת כביכול ,ומצויים בתחרות סמויה
מי מספיק לאכול יותר...
כשהגיע הוופל האחרון בחפיסה ,היה בטוח בעליה כי לפחות עתה יתאפק
הממתין הזר ,ויאפשר לו לאכול את הוופל האחרון .אלא שזה לא קרה –
והלה ,בחוצפה לא ברורה ,שלח יד ארוכה משלו לתחתית החבילה ,ולקח
משם את הוופל האחרון ,לא נותר לו אלא לזרוק את החבילה הריקה לפח...

עיניו נעו בכעס רב ,על התנהגותו של הזר הגנב ,הלא מנומס ,ועוד אי אלו
תארים משונים שהדביק לו ...רק הרופא במקום הציל את המצב ,כשקרא
לו להיכנס פנימה ,כי תורו הגיע...
כשיצא ,ופנה להכניס את המסמכים שקיבל לשקית ,חשכו עיניו ,גופו רעד
בחוסר שליטה וכולו התכסה בחיוורון בהיר .בתוככי השקית שלו נחה
בשלווה חבילת הוופלים האמיתית שלו ,איש לא נגע בה לרעה .מסתבר
אפוא ,שהוא זה שאכל בחוסר נימוס בולט מתוך חבילתו של חברו ,ועוד
חשב כי הלה הגנב...
הסיפור ,המופיע בקונטרס 'ווי העמודים' מעדות עד ראיה ,מאיר ומזהיר:
לעולם לא נוכל לדעת ,מה גרם לפלוני לנהוג כפי שהוא נוהג ,לעולם
לא נוכל לשער אם הצדק עמו ועד כמה ...אנו יכולים רק 'בצדק תשפוט
עמיתך' – לדון אותו לכף זכות ,להתייחס למעשיו שנעשו בצדק וביושר
– זה תפקידנו!
( 'פניני פרשת השבוע' )
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"קֹול ַעּנֹות ָאנֹכִ י ׁש ֵֹמ ַע"
ּוביָ דֹו
יֹורד ַמ ֵהר ִסינָ י ְ
הֹוׁש ַע ִּבן נּון ּפֹוגֵ ׁש ֶאת מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּוְּ ,ב ֵעת ֶׁשהּוא ֵ
ּכַ ֲא ֶׁשר יְ ֻ
ּקּודיםּ ,פֹונֶ ה ֶאל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו
ׁשֹומ ַע ֶׁשּיֵ ׁש ֵׁשם ְמחֹולֹות וְ ִר ִ
לּוחֹות ַה ְּב ִרית ,הּוא ֵ
ֹאמר ֶאל מ ֶֹׁשה קֹול ִמלְ ָח ָמה
הֹוׁש ַע ֶאת קֹול ָה ָעם ְּב ֵרעֹה וַ ּי ֶ
אֹומר" :וַ ּיִ ְׁש ַמע יְ ֻ
וְ ֵ
בּורה וְ ֵאין קֹול ֲענֹות
"אין קֹול ֲענֹות ּגְ ָ
ַּב ַּמ ֲחנֶ ה!" .וְ ִאּלּו מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֵמ ִׁשיב לֹוֵ :
לּוׁשה ,קֹול ַעּנֹות ָאנֹכִ י ׁש ֵֹמ ַע".
ֲח ָ
ְב ַת ְרּגּום יֹונָ ָתן :וַ ֲא ַמר לָ א ַקל ּגִ ָיּב ִרין ְּדנַ ְצ ִחין ְּב ִס ְיד ֵרי ְק ָר ָבא וְ לָ א ַקל ֲחלָ ִׁשין
ְּד ִמ ְתנַ ְצ ִחין ִמן ַּב ֲעלֵ י ְד ָב ֵביהֹון ְּב ִס ְד ֵרי ְק ָר ָבא ַקל ַּפלְ ֵחי ּפּולְ ָחנָ א נּוכְ ָר ָאה
ּבֹורים ְמנַ ְּצ ִחים ְּב ַמ ֲע ָרְך ִמלְ ָח ָמה וְ ֹלא
ּומגַ ֲחכָ ן ַק ְד ָמ ָאה ֲאנָ א ְׁש ַמעֹ .לא קֹול ּגִ ִ
ְ
עֹוב ֵדי
יהם ְּב ַמ ֲע ָרְך ִמלְ ָח ָמה ֶאּלָ א קֹול ְ
נּוצחּו ִמן ַּב ֲעלֵ י ׂשֹונְ ֵא ֶ
קֹול ַחּלָ ִׁשים ֶׁש ְ
ׁשֹומ ַע! וברש"י ֵּפ ֵרׁש :קֹול ֲענֹות  -קֹול
יה ֲאנִ י ֵ
ּומ ַצ ֲח ִקים לְ ָפנֶ ָ
בֹודה זָ ָרה ְ
ֲע ָ
ׁשֹומ ָען ּכְ ֶׁשּנֶ ֱא ָמ ִרין לֹו.
ּדּופין ַה ְּמ ַעּנִ ין ֶאת נֶ ֶפׁש ְ
רּופין וְ גִ ִ
ֵח ִ
אֹומר לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ְּב ֵפרּוׁש ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
הֹוׁש ַע ֹלא ֵ
ׁשֹואלִ ים ַה ְּמ ָפ ְר ִׁשים :לָ ָּמה יְ ֻ
ֲ
ּומה הּוא ָח ַׁשב ֶׁשהּוא יּוכַ ל
הֹוׁש ַע ָר ָאה ֶאת ּכָ ל ַמה ֶׁש ָּק ָרהַ ,
ָעׂשּו ֵעגֶ ל? ֲה ֵרי יְ ֻ
לְ ַה ְס ִּתיר ֶאת ַה ָּד ָבר ִמּמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו .עֹוד ֶרגַ ע ָקט מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו יֵ ֵרד ֵמ ָה ָהר וַ ּיִ ְר ֶאה
רֹוק ִדים לִ ְפנֵ י ֵעגֶ ל
ּנֹורא ֶּׁשּנַ ֲע ָׂשה ֵׁשםְּ .בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְ
ְּב ַע ְצמֹו ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַה ָ
ֹלהיָך יִ ְׂש ָר ֵאל!
אֹומ ִריםֵ :אּלֶ ה ֱא ֶ
ַהּזָ ָהב וְ ְ
הֹוׁש ַע ֹלא ִס ֵּפר ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ֹלא ָר ָצה לְ ַד ֵּבר לָ ׁשֹון
ְמ ָת ְר ִצים ַה ְּמ ָפ ְר ִׁשים ֶּׁשּיְ ֻ
אֹותם ֵאּלֶ ה
רֹוצה לְ ַס ֵּפר לָ ׁשֹון ָה ַרע? ַעל ָ
ָה ַרע ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל! ַעל ִמי הּוא ֹלא ֶ
ומי ָא ַמר ֶׁש ִּבכְ לָ ל יֵ ׁש ִאּסּור לָ ׁשֹון
רֹוק ִדים לְ ֵעגֶ ל?! ִ
בֹודה זָ ָרה וְ ְ
עֹוב ֵדי ֲע ָ
ֶׁש ֵהם ְ

ָה ַרע ַעל ֲאנָ ִׁשים ּכָ ֵאּלֶ ה?
ּכֹותב :וְ כָ ל ֵאּלּו ַה ִּדינִ ים ֶּׁשּכָ ַת ְבנּו הּוא ַּדוְ ָקא
ַה ָח ֶפץ ַחּיִ ים ְּב ִהלְ כֹות לָ ׁשֹון ָה ַרע ֵ
ְּב ִאיׁש ֲא ֶׁשר ִמנְ ָהגֹו וְ ַד ְרּכֹו לְ ִה ְת ָח ֵרט ַעל ֲח ָט ָאיוֲ ,א ָבל ִאם ָּב ַחנְ ָּת ֶאת ְּד ָרכָ יו
ּפֹורק
ֹלקים לְ נֶ גֶ ד ֵעינָ יו וְ ָת ִמיד יִ ְתיַ ֵּצב ַעל ֶּד ֶרְך ֹלא טֹובּ ,כְ מֹו ַה ֵ
ּכִ י ֵאין ַּפ ַחד ֱא ִ
ֵמ ָעלָ יו עֹל ַמלְ כּות ָׁש ַמיִ ם ,אֹו ֶׁש ֵאינֹו נִ זְ ָהר ֵמ ֲע ֵב ָרה ַא ַחת ֲא ֶׁשר ּכָ ל ַׁש ַער ַעּמֹו
רֹוצה לְ גַ ּלֹות ָע ָׂשה
אֹותּה ָה ֲע ֵב ָרה ֶׁשהּוא ֶ
יֹוד ִעים ֶׁש ִהיא ֲע ֵב ָרהְּ ,ד ָהיִ ינּו ֵּבין ֶׁש ָ
ְ
חֹוטא ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים ְּב ֵמזִ יד ,אֹו ֶׁש ָע ַבר ְּב ֵמזִ יד ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים ֲע ֵב ָרה ַא ַחת
ַה ֵ
ַה ְּמ ֻפ ְר ֶס ֶמת לְ כָ ל ֶׁש ִהיא ֲע ֵב ָרהִ ,אם ּכֵ ן מּוכָ ח ִמיּנַ ּה ֶׁשֹּלא ֵמ ֲח ַמת ֶׁשּגָ ַבר יִ ְצרֹו
ֹלקים
ָעלָ יו ָע ַבר ַעל ִּד ְב ֵרי ה'ּ ,כִ י ִאם ִּב ְׁש ִרירּות לִ ּבֹו הּוא הֹולֵ ְך וְ ֵאין ַּפ ַחד ֱא ִ
ּובין ֶׁשֹּלא ְּב ָפנָ יו.
לְ נֶ גֶ ד ֵעינָ יו ,לָ כֵ ן ֻמ ָּתר לְ ַהכְ לִ ימֹו ּולְ ַס ֵּפר ִּבגְ נּותֹו ֵּבין ְּב ָפנָ יו ֵ
רֹוק ִדים ּכָ ֵעת לְ ֵעגֶ ל? ֲאנָ ִׁשים ֶׁשמ ֶֹׁשה
אֹותם ְר ָׁש ִעים ֶׁש ְ
ָאז ַמה ַה ְּב ָעיָ ה לְ ַד ֵּבר ַעל ָ
ֹאמר
אֹותם לַ ִּמ ָיתהּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב" :וַ ּיַ ֲעמֹד מ ֶֹׁשה ְּב ַׁש ַער ַה ַּמ ֲחנֶ ה וַ ּי ֶ
ַר ֵּבנּו יָ דּון ָ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֹאמר לָ ֶהם ּכֹה ָא ַמר ה' ֱא ֵ
ִמי לַ ה' ֵאלָ י וַ ּיֵ ָא ְספּו ֵאלָ יו ּכָ ל ְּבנֵ י לֵ וִ י .וַ ּי ֶ
ִׂשימּו ִאיׁש ַח ְרּבֹו ַעל יְ ֵרכֹו ִע ְברּו וָ ׁשּובּו ִמ ַּׁש ַער לָ ַׁש ַער ַּב ַּמ ֲחנֶ ה וְ ִה ְרגּו ִאיׁש
ֶאת ָא ִחיו וְ ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּו וְ ִאיׁש ֶאת ְקרֹבֹו .וַ ּיַ ֲעׂשּו ְבנֵ י לֵ וִ י ּכִ ְד ַבר מ ֶֹׁשה וַ ּיִ ּפֹל
ֹלׁשת ַאלְ ֵפי ִאיׁש".
ִמן ָה ָעם ַּבּיֹום ַההּוא ּכִ ְׁש ֶ
נּותם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל.
הֹוׁש ַע ֶּבן נּון ֹלא ָר ָצה ְּבׁשּום ָּפנִ ים וָ א ֶֹפן לְ ַד ֵּבר ִּבגְ ָ
ֶאּלָ אֶּׁ ,שּיְ ֻ
מּורים
אּולַ י ִמ ַּצד ִהלְ כֹות לָ ׁשֹון ָה ַרע ַה ָּד ָבר ֻמ ָּתר ,אּולַ י ָאכֵ ן ֵאּלֶ ה ֵהם ְר ָׁש ִעים ּגְ ִ
בֹודה זָ ָרהֲ ,א ָבל ַא ֲח ֵרי ַהּכֹל
הֹורג ַּב ֲעוֹון ֲע ָ
יאם לַ ֵ
הֹוצ ָ
עֹומ ִדים לְ ִ
ֶׁשעֹוד ְמ ַעט ְ
נּותן ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל!
רֹוצה לְ ַד ֵּבר ִּבגְ ָ
ֵאּלֶ ה ֵהם ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ הּוא ֹלא ֶ
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א חידושים על התורה (שמות)
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חיזוק מערכת החיסון בגוף
כאשר "מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה" ,וכל עוד שום פיתרון
לא נראה באופק ,הדבר הראשון שעלינו לעשות זה להתחזק
"באמונה ,בביטחון בה' ובשמחה" ומסתבר שזה גם יחזק
את מערכת החיסון שלנו.
מחקרים שהתפרסמו לאחרונה מגלים דברים שהיו
ידועים לרבותינו מאות בשנים ,שישנו קשר ישיר בין
מתח נפשי ,עצבות ולחץ לבין מערכת החיסון שלנו.
במצב רוח רע ,בעת כעס ,אירועים קשים ,פרידות
וכדומה ,יש נטייה לחלות ביתר קלות .ואילו במצב רוח
מרומם ,התנגדות הגוף למחלות עולה .מערכת העצבים
המרכזית מפרישה לגוף חומרים כימיים שמסוגלים "לחזק"
או "להחליש" אותו.
כיום ידוע כי האנדורפינים (מהחומרים המופרשים כשאנו מאושרים
ושבעי רצון) ,הנקשרים לתאי מערכת החיסון משפרים את פעילותה,

והתנגדותה למחלות גוברת .חומר נוסף בשם פנילאתילאמין ,נותן
גם הוא הרגשה של התרוממות הרוח .יש הוכחות מדעיות לכך
שכשנשברת רוחנו ,אנו חולים יותר ,ואפשר לומר שאומללות מזמנת
מחלות .ידוע שמצב רוח רע גורם להפרשת עודפי קורטיזון המוכר
כאחד החומרים שמדכא את מערכת החיסון.
לפני שנים מספר הוגדר ענף חדש ברפואה שנקרא "פסיכו-נוירו-
אימונולוגיה"" .פסיכו" קשור במוח" ,נוירו" – במערכת העצבים
ו"אימונו" – במערכת החיסון .ענף מדעי זה עוסק בקשר שבין המוח
ובין המערכת החיסונית .ממגוון ענקי של חומרים כימיים
פעילים שמייצר מוחנו ,רק מעטים מוכרים לנו .שינויים
זעירים ביותר בכמותם ,הפרת איזון שנמדדת באלפיות
המיליגרם ,עלולים לגרום להתפתחות דיכאון ,הרפס
ואפילו סרטן.
במילים אחרות ,מחשבותינו משנות את המצב הביו-
כימי של הגוף ואת תפקודיו .כיום ידוע שלפחות חלק
ממקרי התפתחות מחלת הסרטן קשורים במצבם הנפשי
של החולים .החשיבה משפיעה על כל תפקודי הגוף ועל
יכולתו להילחם במחלות .זו עלולה להיחלש ולקרוס במצבי
לחץ ודחק ,תסכול ,פחד ,כעס ועלבון .נתחזק כולנו בביטחון בה'
יתברך ,נשמח גם במצב שאנו נמצאים ,זה גם יקרב אותנו לה' יתברך
וגם יחזק את הגוף שלנו מפני מזיקים ונגיפים שלא יגיעו.
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רבי אלימלך מליז'ענסק זצ"ל  /לרגל יומא
דהילולא
הגילוי של רבי אלימלך ,מי חשוב בעולם העליון
פעם חלה רבי אלימלך מליז'נסק וכמעט פרחה נשמתו .הוא שכב בלי
הכרה ימים אחדים ,כל תלמידיו עמדו סביבו לבקש עליו רחמים בחששם
כי לא ישוב עוד לחיים .אך נפלאות ה' מי יחזה .לאט לאט שבה אליו
רוחו והצדיק חזר לאיתנו.
כאשר החלים סיפר הצדיק את אשר ראה ושמע בעולם העליון :בבואו
אל העולם העליון ,פגש בבעל ה"חסד לאברהם" .טיילו השניים שעות
ארוכות לרוח היום ,שאל אותו בעל ה"חסד לאברהם" מה היא הדרך
החדשה שהוא ,רבי אלימלך ואחיו רבי זושא מהלכים בה ,והוסיף :אני
זכיתי וחיברתי עשרה ספרים ,וכולם מקובלים בעולם העליון .הצדיקים
יושבים ועוסקים בהם בגן עדן ומעולם לא עשו דבריי רושם בשמים .ואחיך
(רבי זושא) שלא חיבר שום ספר ,השמים ושמי השמים חרדים לאמרי פיו,
וכשהוא שוהה כשעה לפני התפילה ,כבר עובר רעש בעולמות העליונים
וכולם חרדים ורועדים ,על אחת כמה וכמה כשהוא עומד בעיצומה של
תפילה ,בוא ואראה לך היכל נפלא שבו שוכן אחד מגדולי חבורתכם.
הלכו ובאו לפרדס אחד ובו עצי פרי נחמדים למראה ,וריחם כריח הגן
אשר בירכו ה' .טיילו השניים בין הפרחים והאזינו לשיח שרפי קודש
במשך שעה ארוכה ,עד שהגיעו לגבעה אחת ,עלו וטיפסו על הגבעה
עד שהגיעו לפסגתה וראו מרחוק היכל רם ונישא.
אמר בעל ה"חסד לאברהם" :שא עיניך וראה את הבניין המפואר ,זהו היכל
אשר בו יושב הרב רבי שמעלקא מניקלשבורג ומרביץ תורה לתלמידים.
רק לפני שבועות מספר בא לשם ותיקן לו ישיבה ,ומאז באות הנשמות
ללמוד תורה מפיו .כיוון ששמע על ישיבת רבי שמעלקא ,הלך רבי
אלימלך ובא לשם ומצא איש עומד על יד פתח הבית.
ניגש אליו והכיר בו יהודי פשוט מליז'ענסק  -מרדכי כורך הספרים.
תמה רבי אלימלך ושאלו :מה מעשיך כאן ,מרדכי ,בישיבה זו? הסתכל
בו האיש ואמר :רבנו הקדוש ,אילו היו שומעים בעולם העליון שכבודו
קורא אותי מרדכי ולא רבי מרדכי ,היו נוזפים בו .לשמע הדברים האלה
תמה רבי אלימלך ושאל :רבי מרדכי ,במה זכית לבוא לכאן ,הרי היה
ידוע לי שיהודי פשוט אתה? ענה לו :נכון הדבר ,יהודי פשוט אני ,אלא
שמיום פטירתי ובואי לעולם העליון קרה לי דבר מה ,וכך היה המעשה:
אחר פטירתי הביאוני לפני בית הדין של מעלה והתחילו דנים אותי.
עמדתי נרעש ונפחד מאימת הדין וראיתי את מלאכי השרת מביאים את
מעשיי הטובים והרעים ומניחים אותם על כף המאזניים .החובות גברו
על הזכויות ודנו אותי לגיהינום .קיבלתי עלי את הדין ,יצאתי בצער
ובבושה והלכתי בדרך הרחוקה .ככל שהתקדמתי גבר החום ,ולצערי לא
היה שיעור .משהתקרבתי לתחום הגיהינום הבוער ,באו שני שליחי בית
דין דחופים ומבוהלים ,אחזו בי והחזירוני לבית דין של מעלה .שם ראיתי
עגלות מלאות שקים חולפות על פני והיה נדמה לי שהשקים הם שלי.
התפלאתי ושאלתי את עצמי :מי העבירם לכאן? וכך צעדתי כשהעגלות
העמוסות מלווות אותי בדרכי עד היכל בית הדין.
כאשר נכנסתי פנימה ,מצאתי את חברי בית הדין יושבים על מקומם
כבראשונה ולפניהם המאזניים ,אשר בהם שקלו את מעשיי .שתי הכפות
היו תלויות ועומדות כפי שהיו תלויות ועומדות בצאתי לראשונה מן
ההיכל  -כף החובות שוקעת מנטל משקלה .מיד החלו המלאכים פורקים
את השקים מעל העגלות ושמים אותם על גבי כף הזכויות של המאזניים.
אט אט התרוממה כף העברות עד שהיו שתי הכפות מאוזנות ,עוד מעט
וכף הזכויות תכריע .וכשהביאו שק נוסף מלא והניחוהו על הכף  -הכריעו

הזכויות .אותה שעה פטרוני מדינה של גיהינום ואמרו להוליכני אל גן
עדן .ובת קול יצאה והכריזה :מהיום ייקרא שמו רבי מרדכי!
כל אותה שעה עמדתי משתומם ונרעש .משראיתי שחולקים לי כבוד,
הלכתי ושאלתי על מה זה ,ואין עונה לי .חקרתי ודרשתי עד שנודע לי
שבצאתי מבית הדין של מעלה ,לאחר גזר הדין שהוציאו עלי בתחילה,
בא מלאך אחד בשם 'שומר דפים' לפני השופטים ואמר כי ברצונו ללמד
עלי זכות :מוריי ורבותיי! איש פשוט היה הנפטר הזה ככל המון בית
ישראל ,שלא ידע תורה ואולי נכשל בעברות חמורות מחמת בורותו.
אך תמים היה האיש והתורה הייתה חביבה עליו .לא היה בדורו אדם
שחס על כבוד התורה כמוהו .כל ימיו כרך ספרים בעבודת קודש ולא
הוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן .היו הספרים חביבים עליו עד שלא
זלזל אפילו בדפים הריקים המיותרים ,שלא הייתה עליהם אפילו אות
אחת .על אחת כמה וכמה שנזהר בשורות ובאותיות שלא לפגוע בהן
בשעה שבא לחתוך את הגיליונות ולא עוד אלא שראה באותם חלקי
גיליונות תשמישי קדושה ונהג בהם מנהג גניזה ,הוא אספם בתוך שקים
והסתירם בעליית הגג שבביתו והם מונחים שם עד היום הזה ,ואם תרצו
אלך ואביאם לפניכם.
באותה שעה נשמע כרוז בשמים :כל המכבד את התורה גופו מכובד על
הבריות! והביאו השקים מעליית הגג ,ואותי החזירו אל בית הדין של
מעלה .כשחזרתי ראיתי עגלות עמוסות שקים .שקים אלה הכריעו את
הכף לזכותי ונתנו לי את חלקי בעולם הבא .שמחתי שניצלתי הגיהינום,
אך באו עלי דאגות כי אני נכנס להיכל התורה בגן עדן להיות בין לומדי
התורה .היה עלי לשבת בין גדולי תורה אשר אפילו שיחת חולין שלהם
לא הבנתי .ראו זאת הצדיקים שוכני גן העדן ולימדוני תורה עוד בטרם
שנכנסתי להיכל התורה .שקדתי על לימוד התורה והמשיכו ללמדני תורת
הנסתר ושלחוני אל ישיבת הרב הקדוש שמעלקא ואני עומד וממתין
כאן עד שייפתחו השערים.
עוד הוא מדבר והשערים נפתחו וקול קרא :רבי מרדכי כורך הספרים,
מקום מוכן עבורך בפנים ,זה השער לה' צדיקים יבואו בו .מיד עזב רבי
מרדכי את בעל 'הנועם אלימלך' ,נכנס ,והדלת ננעלה אחריו .באותה
שעה ניגש הרב הצדיק רבי אלימלך אל השער ורצה לפתוח אותו ,אלא
שהיה נעול .התחיל רבי אלימלך לצעוק .תוך כדי כך התעורר וראה עצמו
שוכב בים של זיעה ,חלוש ונטול כוח.

ועשית ככל אשר יורוך
בימים האחרונים אנו עדים לפסיקתו של רבי חיים קנייבסקי
שליט"א שלא לסגור את היכלי התורה בניגוד לעמדת הרשויות .לפני
שנשאל שאלות ונענה תשובות ,חובה לקרוא את הדברים הבאים:
הסביר פעם הגאון רבי חיים יעקב לוין זצ"ל ,בעל 'חיל המלך' ,מה
פשר הציווי לשמוע בקול דברי חכמים ,כאשר האדם יודע בוודאות
כי ההוראה שהורו לו הוא ההיפך הגמור מן האמת (לדעתו)?
הוא הסביר זאת בדרך משל:
שני אנשים נשאלו ביחד איזה צד מרוחות השמים נמצא לימינם,
צד דרום או צד צפון? השיב האחד צד דרום לימיני ,נענה השני
ואמר דוקא צד צפון לימיני .האם בהכרח שאחד מהם משקר?
בודאי שלא! הלא בהחלט יתכן כי כל אחד מהם עומד בכיוון שונה,
הראשון פניו למזרח ונמצא ימינו פונה לצפון ,ואילו השני פניו
למערב ומשום כך ימינו בדרום.
הנמשל ,הטעים רבי חיים יעקב ,הם חכמי ישראל וזקני הדור.
פעמים נראה לאדם כי הוראותיהם אינם מובנות וכי היו צריכים
לומר אחרת .אין זה משום שדעתו היא הנכונה ,עליו להבין כי הוא
פשוט אינו עומד בכיוון הנכון ,אילו היה עומד גם הוא בכיוון הנכון,
רואה למרחוק לצד חכמי התורה וזקני הדור ,ומביט כמותם על
הדברים ,בצורה נכוחה ,מהמיקום הגבוה בו הם עומדים ,ומבעד
למשקפי התורה הבהירים שלהם ,גם הוא היה רואה את הדברים
בצורה שונה ומפוקחת.
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המהר"י בן לב זצ"ל
בשל מה פרצה מגפה בימיו ,ומה נוכל לקחת מזה לימים אלו
המהר"י בן לב ,רבי יוסף בן דוד ִאבן לב ,היה מגדולי הדורות ,בן דורו
של מרן הבית יוסף ,ואף היה עמו בקשר קרוב .ידוע המעשה שהיה עם
המהר"י בן לב ,הממחיש לנו את חומרת העניין של כבוד תלמידי חכמים.
לפני מהר"י בן לב באו שני אנשים לדין תורה .לאחר שדן בעניינם ,הוא
הכריע ופסק לטובת אחד מבעלי הדין .בעל הדין השני ,ברוך שמו ,היה
גברא אלימא שלא ציית דינא .הוא היה עשיר ובעל מעמד וקשרים עם
השלטונות ,והוא לא קבל את העובדה שיצא חייב בדין .הוא החציף פנים
לרב ודחה בזלזול את פסק הדין.
בית הדין היה ליד חנות בשמים .מהר"י בן לב יצא מבית הדין לרחובה
של העיר ועשה את דרכו לביתו .אותו רשע המתין לו ,וכאשר עבר הרב
ליד חנות הבשמים סטר לו אותו חצוף על פניו .באותה עת גדשו את
הרחוב המוני אדם שהיו עדים למעשה הנבלה ,אך איש לא העז למחות
בפני אותו עז פנים ,משום שאימתו היתה מוטלת על הבריות.
בעל חנות הבשמים ,אברהם קטלני שמו ,היה צריך לטול משהו מן

 .1סוג של מתכת

החנות .בשעת לילה ,בעודו מחזיק בידו נר ,הוא גשש בחנותו למצוא
את מבוקשו .לפתע הוא ראה עכבר משוטט בחנות .מיד הוא החל לדלוק
אחריו בנסיון ללכוד אותו ,ותוך כדי מרוצה נפל הנר מידו .בתוך זמן
קצר התלקחה כל החנות והיתה למאכולת אש .עד מהרה התפשטה
האש אל מחוץ לחנות וכלתה כחמשת אלפים בתים בעיר .תושבי העיר
נסו בבהלה על נפשם אל מחוץ לעיר ,אולם האש השתוללה והתפשטה
אל השדות שמחוץ לעיר וכמאתיים איש נשרפו למות .בעקבות זאת
פרצה מגפה קשה ובכל יום נספו בה אנשים רבים .באחד הימים מתו
שלש מאות וארבעה עשר איש ,כמנין 'ש-ד-י' ,ומאז התמעטה המגפה
עד שנעצרה לגמרי .אולם הסיפור עצמו לא נעצר.
אחד הצאצאים של אותו רשע חצוף היה לא פחות ולא יותר מאשר ר'
מרדכי אושמינר .הוא היה גאון עולם וצדיק נשגב ,אשר נודע בכל ליטא
כבעל מופת ורוח הקודש .באחד הלילות נגלה מהר"י בן לב בחלום לר'
מרדכי אושמינר ואמר לו" :דע לך כי הנך מצאצאיו של אותו רשע ,עליך
לתקן את הנשמה שלו!"
שאל אותו ר' מרדכי מה התקון שעליו לעשות ,אמר לו המהר"י בן לב
בחלומו" :עליך לנסוע לעיר אנטופול ,לסור לביתו של הרב המקומי
ולקנות ממנו את הספר שלי" .ספרו של המהר"י בן לב ,שו"ת מהר"י בן
לב ,הוא ספר מפורסם וחשוב והיה מצוי בבתיהם של תלמידי חכמים
שהיו הוגים בו .אך מהר"י בן לב הורה לו ליטול את ספרו דוקא מאותו
רב .התיקון לעוונו של אותו רשע יהיה על ידי שצאצאו ,ר' מרדכי
אושמינר ,ישנן את הספר עד שידע אותו על בוריו.
למעלה משלש מאות שנה חלפו מאז אותו מעשה נבלה שנעשה במהר"י
בן לב ,ועדין נשמתו צריכה תיקון .ר' מרדכי העלה על הכתב את דבר
החלום ,כדי להודיע ברבים את חומרת החטא של ביזוי תלמידי חכמים.
נתחזק כולנו בכבוד תלמידי חכמים ,ויהי רצון שנזכה לעבור את הימים
האלו בשלום ובבריאות.

תשבץ
פרשת
ויקהל:

 .2פניהם כפני תינוק
" .3להורות נתן בלבו הוא ו"____-
 .4במה ציפו את ארון ה'? (ב' מילים)
 .5צבעו כצבע השמים
 .6הביאו אותם הנשיאים
" .7ראו קרא ה' בשם _____"
 .8צורת יציקת המנורה (ב' מילים)

אם פתרתם נכון את התשבץ ,תקבלו בטור המודגש מצווה
"
המופיעה בפרשה" :
.1
.2

תשובות לחידות משבוע שעבר:
.3

 .1זהו את שני המוצרים בפרשה שאסור לאדם לייצר כמותם בביתו.
ִיסְך ְּוב ַמ ְתּכֻ נְ ּתֹו ֹלא ַת ֲעׂשּו ּכָ מֹהּו ק ֶֹדׁש הּוא ק ֶֹדׁש י ְִהיֶה
תשובה :אַ .על ְּב ַׂשר ָא ָדם ֹלא י ָ
לָ כֶ ם  -שמן המשחה
ב .ו ְַה ְּקט ֶֹרת ֲא ֶׁשר ַּת ֲע ֶׂשה ְּב ַמ ְתּכֻ נְ ָּתּה ֹלא ַת ֲעׂשּו לָ כֶ ם ק ֶֹדׁש ִּת ְהיֶה לְ ָך לה’ – הקטורת

.4
.5
.6
.7
.8

אם:
2=6
3=12
4=20
5=30
6=42
אז כמה שווה ?9

 .2במקום "מי עדן" שתו "מי עגל" ,במה מדובר?
תשובה :ומשה שרף את העגל ,טחן אותו ופיזר את האפר בנחל והשקה את בנ"י.
ַוּי ִַּקח ֶאת ָה ֵעגֶ ל ֲא ֶׁשר ָעׂשּו ַוּי ְִׂשרֹף ָּב ֵאׁש ַוּי ְִט ַחן ַעד ֲא ֶׁשר ָּדק ַוּיִזֶ ר ַעל ְּפנֵ י ַה ַּמיִם ַוּי ְַׁש ְק ֶאת
ְּבנֵ י י ְִׂש ָר ֵאל:
 .3מי עבר דירה בפרשה?
תשובה :משה לקח את אהלו ונטה אותו מחוץ למחנהּ .ומ ֶֹׁשה י ִַּקח ֶאת ָהא ֶֹהל וְנָ ָטה
מֹועד ו ְָהיָה ּכָ ל ְמ ַב ֵּקׁש ה' י ֵֵצא ֶאל
לֹו ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה ַה ְר ֵחק ִמן ַה ַּמ ֲחנֶ ה ו ְָק ָרא לֹו א ֶֹהל ֵ
מֹועד ֲא ֶׁשר ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה:
א ֶֹהל ֵ

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

6

מהנעשה בקהילה

ברכת מזל טוב
מזל טוב למורנו הרב שליט"א ולרעייתו הרבנית תחי׳
לרגל אירוסי ביתם עב״ג מיכל
- - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------מזל טוב למשפחת נמיר להולדת נכדם התאומים.
לחתנם נאור אסטיכנג'י הי"ו
- - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------מזל טוב למשפחת ברזני בהגיע בנם לגיל המצוות

תנחומים
משתתפים בצערו של חברנו לקהילה יונתן ברוך  -על פטירת אמו.

חדשות
סמינר הר חומה
סמינר ”בית יעקב”
בימים אלו נערכים לקראת הבחינות והרישום
לסמינר הר חומה החדש  -אנו מלאי תקוה
ותפילה לה' יתברך חפץ ה' בידנו יצלח ונזכה
שע”י מוסדות ”כאייל תערוג” לקדש שם שמים ולהגדיל תורה ולהאדירה.
לקבלת טפסי רישום לשנת תשפ״א
וקביעת ראיון גב׳ מימי 058-4813455
- - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------כבר שנה שניה מאות משפחות נהנו בשושן פורים מסעודת
פורים עשירה ומגוונת עם תזמורת מלאה בהשתתפות מורנו
הרב שליט"א.
- - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------ביום פורים חולקו בו ביום מתנות לאביונים  -לעשרות
משפחות בקהילה ומחוצה לה.
- - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------אנו מודים לצוות המסור של כאייל תערוג הר חומה  -וגני תקוה
אשר משקיעים רבות בימים טרופים אלו למען התלמידים
בחומרים בשיעורים הנמסרים דרך הטלפון וחלוקת חוברות
וערכות למידה לתלמידים.
ט’-י”ב

הר
חומה

בימים אלו אנו שומעים לציווי תלמידי חכמים
ונשמרתם לאוד לנפשותיכם על קיום לימוד התורה
מהבית ומכל מקום אפשרי כפי ההוראות מתוך שמירה
על הכללים וההנחיות
כמו כן נערכים ולא מרפים מלימוד התורה של תינוקות
של בית רבן  -ונשלחו להורים קו תוכן מלא וגדוש
בחומר לימודי.
בברכת והסירותי מחלה מקרבך...

בכל שבוע יפורסמו דברים הנעשים בקהילה ובמוסדותינו  -ניתן
להשאיר הודעה בטל'  054-8468243ונפרסם זאת בשבוע הקרוב

7

זמני תפילות ושיעורים

תפילות ושיעורים בשבת קודש

תפילות לימות החול

		
מנחה ערב שבת
		
שחרית הנץ החמה
שיעור בהלכות ריבית
		
שחרית מנין ראשי
		
תהילים לבנים
		
שיעור הלכה ,שו"ע
			
מנחה
		
שיעור מוסר
		
שיעור הלכה
ערבית של מוצ"ש
		
שיעור במדרש
אבות ובנים

( 17:25כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 04:35כ 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
17:55
( 18:27עם צאת השבת)
( 18:50עד זמן רבינו תם)
( 18:50לאחר ערבית של מוצ"ש)

פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

( 13:45בביה"כ חסדי שמואל)
 13:45מפי מו"ר שליט"א

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

שחרית הנץ החמה
שחרית מנין ב'
שחרית מנין ג'
שחרית מנין ד'
		
מנחה
ערבית מנין א'
ערבית מנין ב'

( 04:50כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
17:40
סמוך למנחה
בתום השיעור המרכזי

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 בחסידות
יום שלישי
מהרבנית רבקה בקרמן תחי'
		
פעילויות לילדים
 18:00מתמידים לילדים ,משניות,
יום שלישי
תהילים ,סיפורי צדיקים ועוד .הגרלות ופרסים למשתתפים

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  81ירושלים

יום רביעי

18:00

ביה"כ "בורכוב" ,רח’ פישל ירושלים

יום חמישי

18:00

חדש! – ביה"כ "אבני החושן" ,רחוב אבני החושן ,מעלה אדומים

מוצ"ש

20:45

חדש! – ביה"כ "קול יעקב" ,רחוב הנביאים  ,22מודיעין
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קמעה האי גברא רבה
המאלפינו חכמה ודעת מעמידנו בקרן אורה ומדריכינו בל״ב נתיבותיה
מעיינותיו המהפכים בתורתו המופלאה המה לנו לעיניים
מורנו ראש הישיבה וראש המוסדות

הגאון רבי אייל עמרמי

שליט"א

וכן מנשים באוהל תבורך הרבנית תחי’
אשר הקים במסירות נפש בעמל וביגיעה את מוסדותינו וכוננם ביסודות איתנים בהשקפה טהורה
כמסורת רבותינו מעתיקי השמועה ,ובעבותות של אהבה נושא משא המוסדות על שכמו מרישא ועד גמרא בתבונה
ובדעת חכמים ,ובאצילות רוחו נועם דרכיו ועומק בינתו מוסיף לפאר לרומם ולשכלל את בית ה׳ ,להשקות לכל
העדרים מימי הדעת מבארה של תורה וברוב עוז ותעצומות מרביץ תורה ויראה בישיבתנו הקדושה לשדד מערכות
ולפלס נתיבות בים התלמוד לכלל ולפרט.
לרגל השמחה השרויה במעונם באשר נכנסה ביתם בברית האירוסין
ויזכו לבנות בית נאמן בישראל על אדני התורה והיראה ,דורות ישרים מבורכים לבנין עדי עד
קהילת חסדי שמואל ,אברכי הכולל להוראה ודיינות ,רבנן ותלמידהון
ישיבת אמרי שפר לצעירים ,צוות ההוראה והמלמדים

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

