
1

ממראות פורים במוסדותינו

6

סיגריה אלקטרונית
בריאות ותזונה

3

החפץ חיים זצק"ל
גדולי ישראל

5

2

אין אדם שומע לי ומפסיד
כי לעולם חסדו

ביום שלישי כ"א אדר 17/03 ידרוש מורנו הרב ב:
רמת אביב – 18:45, ביה"כ "תהילת אביב", רחוב שרגא פרידמן 1

חולון – 20:00, ביה"כ "מעוז יעקב", רחוב הגר"א 35
רחובות – 21:15, ביה"כ "לב לאחים", רחוב זכריה מדר

הרוצה שיתקיימו נכסיו ייטע בהם אדר

אומרת הגמרא )ביצה ט"ו:( 'הרוצה שיתקיימו נכסיו ייטע 
בהם אדר' - בפשטות הגמרא מדברת על עץ מסוים שקוראים 
לו 'אדר', שמשריש ושולח שורשיו בעומק הקרקע, ואם יבוא 
מישהו להשיג גבול, יראו את התיחום של השורשים בקרקע 
וידעו עד היכן מגיע הגבול, ובכך לא יוכלו לגנוב את הקרקע.
אבל, אומר רבי אלימלך מליזענסק זצ"ל, שניתן לפרש את 
הדברים בצורה אחרת, מי שרוצה שהנכסים שלו יצליחו צריך 
להכניס בהם 'אדר' – שהוא אל – דר, כלומר הקב"ה נמצא 
כאן, גר כאן, שצריך להכניס את הקב"ה בכל מקום ובכל רגע.
הבן איש חי מוסיף, "אדר" – אותיות א'-ד'-ר', רמז לאותן 
אותיות שהחלפתן מונעת מהאדם להתקרב לקב"ה. הקב"ה 
אומר )בראשית ג, יח( "קֹוץ ְוַדְרַדּר ַתְּצִמיַח ָלְך", ועל עמלק 
)שמות י"ז, ט"ז( "ִמְלָחָמה ַלה' ַבֲּעָמֵלק ִמדֹּר דֹּר", ואומר הרב 
שצריך להזהר שאותיות ד' ו-ר' לא יתחלפו אחת בשניה, 
וכידוע בפסוק "שמע ישראל" אנחנו אומרים "ה' אחד", אבל 
אם ח"ו תתחלף לנו האות "ד" באות "ר", קיבלנו "אחר", 
וכאשר אדם חושב 'זה לא ה' עשה לי את זה, זה מישהו 
אחר', זה נקרא 'דרדר', שהחליף את השם אחד באחר חלילה. 
לכן אומר הרב, שהרוצה שיתקיימו נכסיו ייטע בהם אדר, 
שצריך להיזהר שאותיות ד' ו-ר' לא יתחלפו לו, וכשאדם 

מנהל כך את נכסיו תמיד יתקיימו נכסיו.
רבי נחמן מברסלב אומר, שלעיתים אדם עושה איזו עסקה 
ומסתבך, ולבסוף מגיע לבית דין או לבורר. אותו אדם חושב, 
'בסך הכל רציתי לעשות עסקה קטנה ותראה לאן הגעתי', 
אבל התשובה היא, 'כשהלכת לעשות את המשא ומתן לא 
חשבת על ה'. חשבת "כוחי ועוצם ידי", לא הכנסת את 

האלוקות לתוך המשא ומתן', ולכן העסק הסתבך.
כך כותב רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן )סימן ר"פ(: "ְפִּניִמּיּות 
ַמֲחַשְׁבּתֹו ָצִריך ְלַקֵשּׁר ֶאל ַהּתֹוָרה וֱאמּוָנה ְבַּמָּשּׂא ּוַמָתּן, ֶשִׁיָּשּׂא 
ְוִיֵתּן ֶבֱּאמּוָנה", אדם מרגיש כאילו הוא אומר לחברו מה 
לעשות וכמה לשלם, אבל בפנימיות הכל קשור לאמונה, ה' 
יתברך עושה הכל. כמו שאמרו חז"ל ששואלים את האדם 

האם 'נשאת ונתת באמונה', משא ומתן הוא דבר שמרימים – 
מלשון נשיאה, ואומר הרב )שם( "ֵיׁש ִניצֹוצֹות ֶשָׁנְּפלּו, ְוַעל ְיֵדי 
ַמָשּׂא ּוַמָתּן ְמַנְשִּׂאין אֹוָתן, ְוִעַקּר ֵבּרּור ַהִנּיצֹוצֹות ַהְקֻּדּׁשֹות ִמן 
ַהְקִּליּפֹות הּוא ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה", כלומר, כשאדם מכניס אמונה 

לתוך המשא ומתן, שכל מה שקורה בעסקיו זה מהשם.
עוד אומר הרב, "ְוַעל ְיֵדי ֶשְׁמַּקֵשּׁר ְפִּניִמּיּות ַמֲחַשְׁבּתֹו ִבְּשַׁעת 
ֲעִשַׂיּת ַהַמָּשּׂא ּוַמָתּן ֶאל ַהּתֹוָרה.. ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַקֶבּל ֱאמּוָנה, 
ּכַח ְלָבֵרר ַהִנּיצֹוצֹות ִמן ַהְקִּליּפֹות.. ַוֲאַזי ַנֲעֵשׂית ִמְלָחָמה ]עם 

הקליפות[".
נמצא, שהדיינים היושבים על המשפט הם צריכים לתקן 
מה שקלקלו בעלי הדינים שלא קישרו את המשא ומתן 
לאמונה, שהרי אם היו עושים "משא ומתן באמונה", וכגון 
אדם שמוכר דירה, היה מספר כל הנזקים בדירה וכד', לא 
היו צריכים להגיע לבית הדין, ועתה נענשו שצריכים לבוא 
לפני הדיינים לפסוק להם דין תורה וצריכים לפרש להם כל 
העסק בפרטיות, ועל זה פוסקים להם דין תורה ומראים להם 
שלא כדעתם, שהם לא רצו לקשר משא ומתן אל האמונה 
כאילו אין תורה חס ושלום, כי כל המשא ומתן הוא תורה.

לכן אל יאמר האדם 'עכשיו זה ביזנס, עזוב אמונה', אם אדם 
רוצה להצליח בעסקים, זה רק ע"י אמונה! הכל הקב"ה! 
לא יתפאר בממונו או בגדולתו, אחרת ה' יביא אותו אל 
הדיינים ושם ישמע תורה ואמונה. על כן הדיינים מכונים 
בתורה אלוקים, שכתוב )שמות כ"ב, ז'( "ְוִנְקַרב ַבַּעל ַהַבִּית 
ֶאל ָהֱאֹלִקים", כי הם מגלים את האלוקים בתוך המשא ומתן 
של האדם. כלומר, שאדם צריך לעשות השתדלות, אבל לקבל 

שהכל מה' יתברך בין אם ירויח או חלילה להיפך.
לכן אומר החתם סופר: נאמר בפסוק "ובכל אשר אמרתי לכם 
תשמרו, ושם אלוקים אחרים לא תזכירו", לרמוז לנו ששלוחי 
מצווה אינם ניזוקים, מכל מקום אם יהרהר בעבודה זרה אין 
המצוות מגינות עליו, כי כל מצווה שאדם עושה מגנה עליו, 
בתנאי אחד, שלא יכניס אלוקים אחרים, לא יאמר שמישהו 
אחר עשה לו את זה. לכן אומר הבעל שם טוב: "וסרתם", 
אדם הסר מהאמונה, מיד "ועבדתם אלוקים אחרים", שאם 

לא מאמינים שהכל מה', זה אלוקים אחרים חלילה.
יזכנו ה' להתחזק תמיד באמונה בו יתברך בכל עסקינו.

שבת שלום, אייל עמרמי

הכרת הטוב
"והלכת בדרכיו"

2

כי תשא )שבת פרה( גליון 402, י"ז אדר תש"פ
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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.
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הכרת הטוב

שח הגר"י זילברשטיין שליט"א: אחת המידות הטובות והיותר נעלות היא 
מידת "הכרת הטוב", ואשרי אדם היודע באמת להכיר טובה למי שעשה 

עימו טובה.
והנה מעשה מופלא בענין זה, על אחד מגדולי ראשי הישיבות שהיו 
בירושלים, שזכה עוד להימנות כאחד מחברי בית הדין של מרן הגרח״ע 
גרודז'נסקי בווילנא. לראש הישיבה ההוא לא היה זמן מיותר. כל רגע מרגעי 
יומו נוצל עבור התלמידים, הכנת השיעורים, והעמדת הישיבה על תילה. 
רבים התפלאו אפוא, לראות את ראש הישיבה הדגול מבזבז כמה דקות מדי 
יום על ...השקיית צמח מסוים בגינה שליד ביתו. 
מדי יום ביומו, בשעות הבוקר, יצא גאון זה אל 
הגינה, נטל את הצינור והשקה את הצמח.

מששאלו את ראש הישיבה לפשר מעשהו, 
השיב ואמר: בתקופת השואה, נכנסו 
הנאצים ימ״ש לעיירה שבה התגוררתי, 
וביקשו להוציא את כל היהודים אל 
המשרפות. הם עברו מבית לבית, ועל 
פי הרשימות השמיות שבידם, גילו את כל 
היהודים, והוציאום להשמדה. כאשר התקרבו 

אל הבית שלנו, קיבלנו על כך התראה מהשכנים, אבל אבי ואמי, אחיי 
ואחיותיי, לא הצליחו לברוח, והוצאו אל המשרפות. אני, שהייתי קרוב 
לפתח, נמלטתי החוצה, והתחבאתי מאחרי שיח גדול אחד. הצוררים שהבחינו 
בי, ניסו לחפשני, אבל השיח היה עבה במיוחד, כך שהצלחתי להיכנס אל 
מתחת לענפיו ולא התגליתי. הנאצים המשיכו לחפש, אולם בשלב מסוים 
התייאשו ועזבו את המקום. ברגע זה קמתי ממקום המסתור שלי, וברחתי 
אל היער הסמוך, והתחברתי אל הפרטיזנים, ושם חייתי עד תום המלחמה.
כיון שידעתי שהצמח ההוא היה שליח טוב מאת הקב״ה להצילני ממוות 
לחיים, ביקשתי לשמור על רגשי הכרת-הטוב ולהודות על כך. ויהי לאחר 
המלחמה חזרתי לביתי, וגיליתי שהצמח שפרס עליי את ענפיו והסתירני 
מעין-רואים, עדיין קיים. חתכתי ממנו ענף והבאתיו לארץ ישראל, וכאן 
שתלתי אותו מחדש בגינת ביתי, ומדי בוקר אני משקה אותו, ומעניק לו 

חיים. כל זאת כדי לא להיות כפוי-טובה!
אגב, ראש הישיבה ההוא סיפר דבר-מופת שאירע לו עם מרן הגרח״ע 
גרודז'נסקי. "שבועות מספר לפני פרוץ המלחמה, לקחני רבי חיים עוזר 
לטיול בין השדות והצמחים, ואמר לי, אני רוצה להראות לך את סוגי 
הצמחים, ולהצביע בפניך אלו מהם אפשר לאכול, ואלו מזיקים ואסור 
לאוכלם. בזמנו", אמר ראש הישיבה, "לא הבנתי את פשר מעשהו זה 
של ר' חיים עוזר. וכי יש לו זמן מיותר, לגאון-הגאונים הזה, כדי להצביע 
בפניי על סוגי הצמחים?! אבל כאשר הגיעה המלחמה, ונאלצתי לשהות 
עם הפרטיזנים ביערות ולאכול מעשבי היער, הבינותי שנבואה נזרקה בו, 
בר' חיים עוזר, שידע שאתגלגל למקומות כאלה שבהם אצטרך לנצל את 
הידע שיעביר אליי בענין הצמחים. ואכן, ידעתי לפרנס את עצמי באותם 

עשבים, ואף להדריך את חבריי בכך.
)דרשו(

אין אדם שומע לי ומפסיד

סיפר אחד מ'סופרי סת"ם' מבני ארה"ב, כי באחת הקהילות בסמוך למאנסי 
שיפצו המתפללים את בית מדרשם ברוב פאר והדר בהוצאה של רבבות 
דולרים, יגיעה עצומה השקיעו עד שהתנוסס בית המדרש לשם ולתהילה. 
לאחמ"כ החליט ראש הקהל להשקיע מעט אף בשיפוץ ותיקון ספר התורה 

שבהיכל. לצורך כך הזמין את הסופר הנ"ל שיבוא לראות את הס"ת.
הסופר בדק את הס"ת ונזדעזע למראה עיניו, כי ספר התורה היה פסול 
בתכלית, ונדרש יגיעה רבה במשך ימים ושעות רבות בכדי תיקונו. הציע 
הסופר לראש הקהל לתקן את ספר התורה תמורת 5,000 דולרים, אך ראש 
הקהל שלצורך פארה של בית הכנסת מוכן היה לשפוך מעות כמים לא 
הסכים לשלם לסופר עבור מלאכה דחופה וחשובה זו יותר מ־500 דולרים 
בלבד. משיצא הסופר התקשר אל חברו שגם הוא סופר סת"ם ואמר לו: 
"לפי חזותם של ראש הקהל וקהילתו נראה שאם 
נשאיר את הס"ת כמות שהוא הם יקראו בס"ת זה 
אף שהוא פסול בתכלית – עוד רבות בשנים. 
הבה נתנדב שנינו מזמנינו ויחדיו נתקן את 
הס"ת תמורת אותם 500 דולרים ותו לא 
מידי, ובוודאי ישולם לנו שכר מן השמים".
ואכן ממחשבה למעשה, שני הסופרים 
ניגשו יחדיו למלאכת הקודש, ישבו שעות 
ע"ג שעות ותיקנו את ספר התורה שיהא ראוי 

לקרות בו כדת וכדין. משגמרו עבודתם באישון ליל יצאו שניהם )מאותה 
העיר שבה שוכנת הקהילה הנ"ל( לחזור לביתם. באמצע דרכם חיפשו אחר 
בית הכסא, ולא מצאו אלא בתוככי בית קברות נוצרי. בלית ברירה פנו 
להיכנס לשם. בשערי בית הקברות הלז עצר אותם 'שומר' ששאל לשמם 
והיכן מקום מגוריהם. ה'סופרים' לא הבינו לשם מה עוברים הם חקירה 

ודרישה זאת, מכל מקום ברצונם להיכנס ולכן מסרו לו הפרטים ונכנסו.
כעבור כמה שבועות קיבלו השניים מכתב מ-'עורכי דין' במדינתם, בו כתוב 
שעליהם להתייצב לפניהם ביום פלוני. המה ראו כן תמהו – מה פשענו ומה 
חטאתנו כי דולקים אחרינו. בהגיע יום המיועד באו השניים והודיעו להם, 
כי באותה שעה שהם נכנסו ל'בית הקברות' הנוצרי התקיימה הלוויה של 
גוי עשיר גדול. הלה ערירי היה ולא הותיר אחריו יורשים וציווה ב'צוואתו' 

שכל כספו יחולק שווה בשווה בין המשתתפים בהלוויה זאת.
והרי לכם 'ירושת המת' – 62 אלף דולרים )פי תריסר מהסכום שהיו מקבלים 
מבני הקהילה אילו היו משלמים להם כפי המקובל(, ונתקיים בהם אמרת 
רבותינו "אין אדם שומע לי ומפסיד" )דב"ר ד, ה(. וכבר אמר 'סופר' אחד 

כי לפליאת הדבר יש להוסיף, שמידת הס"ת היא באורך 62 יריעות.
)באר הפרשה(

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\



3

סיגריה אלקטרונית

דווקא בתקופה שבה בכל רחבי העולם מצטמצמת תופעת העישון, 
ופחות ופחות אנשים צורכים סיגריות, התמכרות חדשה מאיימת 

בעיקר על בני הנוער: הסיגריות האלקטרוניות.
אלפי בני נוער החלו לעשן סיגריות אלקטרוניות בשנה 

האחרונה, ובעיקר סיגריה המוכרת כ"ג'ול" – אשר 
נראית כמעין דיסק און קי בעל מראה אלגנטי במיוחד. 
הסיגריות האלקטרוניות הנפוצות אצל בני הנוער, 
מוציאות כמות מועטה של עשן ואינן יוצרות ריח 
רע כמו סיגריות רגילות. הן גם מגיעות עם מילוי 

בטעמים שונים, ולמעשה נותנות הרגשה כאילו מדובר 
בגאדג'ט בלתי מזיק.

התזמון של הופעת הסיגריה האלקטרונית אינו מקרי. 
בעשורים האחרונים, כאמור, ישנה ירידה משמעותית בכמות 

המעשנים בכל מדינות המערב, וגם בישראל, כמובן. חברת הטבק 
החלו לחוש זאת ברווחים שלהן, וחפשו דרך אחרת להגדיל רווחים. 
הסיגריות האלקטרוניות הפכו לאלטרנטיבה נפלאה, שגם מאפשרת 
לחברות הטבק להצהיר שהן עצמן מתנגדות לעישון, ולכן מציעות 

תחליף – נקי יותר, ובריא יותר.
התחליף הזה גם משווק באופן שמתאים ומדבר לצעירים. הסיבה: 
מחקרים מראים שמרבית המעשנים מתחילים לעשן עד גיל 18. 99% 
מהמעשנים התחילו לעשן לפני גיל 26, מה שאומר, למעשה, שהסיכוי 
שתתחילו לעשן אם אתם מעל גיל 26 עומד על אחוז בודד בלבד. 
השיווק, אם כן, פונה ישירות אל הצעירים, שאכן נהנים מן הרעיון.

ההתפשטות של הסיגריה האלקטרונית בקרב בני נוער הגיעה לממדים 
מגיפה.  לא פחות. אלא שהסכנות שבשימוש בסיגריות של 

האלקטרוניות גבוהות ממה שמרבית בני הנוער, 
וגם המבוגרים, עשויים לנחש.

מומחים בתחום אומרים כי אף כי חברות הטבק טוענות 
שמדובר ב-95 אחוזים פחות נזק מזה של סיגריות 
רגילות, הרי שמדובר בטענה שאין לה כל ביסוס 
מדעי. הסיגריות האלקטרוניות, כמו הרגילות, מכילות 
ניקוטין, המוכר כחומר ממכר ומזיק מאד. הן גם מכילות 
חומרים מסרטנים שנוצרים תוך כדי תהליך החימום 
של חומר המילוי. רופאים גילו קשר ישיר בין השימוש 
בהן לבית תופעות של אירועי לב, שבץ מוחי, לחץ דם גבוה, 

פגיעה משמעותית בכלי דם, פרכוסים וגם מחלות ריאה.
בארצות הברית הוכרה מחלה בשם "מחלת המאיידים" שכבר גבתה לא 
מעט קורבנות, ונקשרה באופן ישיר עם הסיגריות האלקטרוניות. גם 
בארץ ישנן עדויות של בני נוער שחשו בלחץ בחזה, בכאבים ובקשיי 

נשימה חמורים לאחר השימוש בסיגריות האלקטרוניות.

ַרֲחָמָנא ִליָּבא ָּבֵעי

"אֹור ַהַחִּיים" ַהָּקדֹוׁש ְּבָפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו, נֹוֵתן ָלנּו ָמַדד, ְּכֵדי ֶׁשַּדְרּכֹו ָהָאָדם ָּתִמיד 
יּוַכל ָלַדַעת ִאם הּוא ָאהּוב ֵאֶצל ה', אֹו ַחס ְוָׁשלֹום ְמֻרָחק ֵאֶצל ה'.

ְוָכְך אֹוֵמר ָה-"אֹור ַהַחִּיים" ַהָּקדֹוׁש, ַעל ַהָּפסּוק:  "ְוִדֶּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ָּפִנים 
ֶאל ָּפִנים ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו" – "ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ַאל ֵרֵעהּו", ִיְתָּבֵאר 
ְלַדְרֵּכנּו ַעל ֶּדֶרְך אֹוְמרֹו:  "ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים ֵּכן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם", ֵּפרּוׁש 
ִּכי ַהְּלָבבֹות ַיְׂשִּכילּו ְּבֶנֱעָלם ִאם ֶלֱאֹהב ִאם ִלְׂשֹנא, ִּכי ְּכִפי ֲאֶׁשר ָיִכין ָהָאָדם 
ִלּבֹו ֶלֱאֹהב ֲחֵברֹו - ְּכמֹו ֵּכן ִיְתּבֹוָנן ֵלב ֲחֵברֹו ֶלֱאֹהב אֹותֹו, ְוהּוא אֹוְמרֹו:  
"ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו", ֶׁשֹּלא ֶיֱאָהֵבהּו ִאם ֹלא ָיִכין ִלּבֹו ִלְהיֹות ַּגם 
הּוא ֵרֵעהּו. ְּכמֹו ֵּכן ִּדֵּבר ה' ָּפִנים ֶאל ָּפִנים. ּוֵמַעָּתה ַיְבִחין ָאָדם ַמה הּוא ִעם 
קֹונֹו. ִאם ְלָבבֹו ִיְתַאֶּוה ְוַיְחֹׁשק ַבה' ּוַבֲעבֹוָדתֹו - ִהֵּנה ֶזה ִסיָמן ִּכי ה' ֲאֵהבֹו. 

ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.
מּוָבן, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִיְתַאֶּוה ַהָאָדם ְוַיְחׁשֹק ַּבה' ּוַבֲעבֹוָדתֹו. ֲאִפילּו ִאם הּוא ֹלא ְמַיֵּׂשם 
ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבֹפַעל, הּוא ֹלא ָיכֹול, ֲאָבל הּוא ִמְתַאֶּוה, הּוא חֹוֵׁשק, ִהֵּנה ֶזה 
ִסיָמן ֶׂשה' אֹוֵהב ֶאת ַהָאָדם ַהֶּזה. ִּכי ַרֲחָמָנא ִליָּבא ָּבֵעי. ָהִעָּקר ֶזה ָהְרצֹונֹות!
ֵיׁש ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֶׁשְּמַקְּיִמים ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ֲאָבל ָהְרצֹונֹות ֶׁשָּלֶהם ִּבְמקֹומֹות 
ֲאֵחִרים, הּוא ַּבִּמְזָרח ְוִלּבֹו ְּבסֹוף ַמֲעָרב. ֵיׁש ַּגם ָּכֵאֶּלה ֶׁשּיֹוְׁשִבים ְּבכֹוֵלל ְוֹלא 
רֹוִצים ָלֶׁשֶבת ְּבכֹוֵלל ַרק ֵאין ָלֶהם ְּבֵריָרה, ֵיׁש ֶׁשָּבִאים ְלִׁשיעּור ֲאָבל ֹלא 
רֹוִצים ָלבֹוא ְלִׁשיעּור, ַרק ַמה ַנֲעֶׂשה? ֵיׁש ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֶׁשעֹוִׂשים ַמֲעִׂשים 

ֶׁשֵהם ֹלא רֹוִצים אֹוָתם, נּו ֶזה ַהַחִּיים, ִמְתַּגְלְּגִלים...
ֵמִאיָדְך, ֵיׁש ָאָדם ֶׁשֹּלא עֹוֶׂשה, ֲאָבל ַהֵּלב ֶׁשּלֹו רֹוֶצה ֶאת ֶזה, אֹוֵמר ָהאֹור 
ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש, ֶזה ַהִּסיָמן ֶׁשה' אֹוֵהב ּוַמֲעִריְך אֹותֹו. הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ָּבטּוַח 

ֶׁשה' אֹוֵהב אֹותֹו ַאֲהַבת עֹוָלִמים. 
ִעָּקר ָהָאָדם הּוא ַהֵחֶׁשק ֶׁשַּבֵּלב!

ַרִּבי ָצדֹוק ַהֹּכֵהן אֹוֵמר ְיסֹוד ִנְפָלא ֶׁשָעָליו ָּבנּוי ֹּכל ֲעבֹוַדת ה' ֶׁשל ָהָאָדם, 
ְוָכְך הּוא אֹוֵמר ְּבִמִּלים ְקֻצרֹות ּוְפׁשּוטֹות: ִעָּקר ָהָאָדם הּוא ַהֵחֶׁשק ֶׁשַּבֵּלב! 
ִעָּקר ָהָאָדם ֶזה ֹלא ַהַּמֲעֶׂשה, ֶאָּלא ַמה עֹוֵבר ְלָך ַּבֵּלב. ַמה ַאָּתה רֹוֶצה? ִעָּקר 
ָהָאָדם הּוא ַהֵחֶׁשק ֶׁשַּבֵּלב ּוָבֶזה ִיְתרֹונֹו ַעל ַהַּמְלָאִכים, ּוָבֶזה ַאָּתה עֹוֵבר ֶאת 

ַהַּמְלָאִכים. ַאָּתה ָיכֹול ַלֲעבֹור ַמְלָאִכים!
ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו: ֹּכל ַהָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו - ִיְצרֹו ָּגדֹול ֵהיֶמּנּו, ִּכי ַּגְדלּות ֶאָחד ַעל 
ֲחֵברֹו ְּכִפי ֹּגֶדל ַהֵחֶׁשק ֶׁשּלֹו ְלטֹוב. ֹלא ַהַּמֲעֶׂשה – ֶאָּלא ַהֵחֶׁשק. ִמי ֶזה ָּגדֹול 
ֵמֲחֵברֹו? ֶזה ֵיׁש לֹו ֵחֶׁשק ִלְקֹרא ַּדף ֶאָחד ְּגָמָרא, ְוֶזה ֵיׁש לֹו ֵחֶׁשק ִלְקֹרא 
ְׁשלֹוָׁשה ַּדֵּפי ְּגָמָרא, ֶזה ָקָרא ַּדף ֶאָחד ְוֶזה ֹלא ָקָרא ִּבְכָלל, ֶזה ָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו 

ִּכי ֵיׁש לֹו יֹוֵתר ֵחֶׁשק.
ָהָאבֹות ִנְקָראּו ֵאיָתִנים, אֹוֵמר ָהַרב, ָׁשַמְעִּתי ֵּפרּוׁשֹו ַעְקָׁשִנים, ֵּפרּוׁש ֶׁשָהָיה 
ָלֶהם ּתֹוֵקף ַהֵחֶׁשק ּבֹוֵער ְּכֵאׁש, ָהָיה ָלֶהם ֵחֶׁשק ַלה' ְּכמֹו ֵאׁש, ֶׁשֹּלא ִיְׁשֹקט 

ְוֹלא ָינּוַח ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ְלִמילּוֹיו.
 

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א 
חידושים על התורה )שמות(
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25 דולר לעילוי נשמת

ראש ישיבה חשוב, שבישיבתו לומדים תלמידים רבים, נסע לאסוף כספים 
בחו"ל, ונכנס אל אחד הגבירים הידועים וסיפר לו באריכות על צרכי 
הישיבה שבראשה הוא עומד. ראש הישיבה דיבר ודיבר, והאריך בפרטים 
על מנת להיכנס לליבו של הגביר. בסיומם של הדברים, הוציא הגביר את 
ארנקו, הוציא משם 25 דולרים, ומסרם לראש הישיבה. משראה את עינו 
הלא טובה של הגביר, החליט ראש הישיבה לא להגיע אליו יותר. אם זה 
הסכום שהוא מוכן להוזיל מכיסו לאחר שסיפרתי לו כל כך הרבה על 

הישיבה שלנו, וצרכיה, בוודאי שלא משתלם להגיע אליו יותר.
לאחר כמה שנים צעד ראש הישיבה ברחובה של אחת הערים באמריקה, 
על מנת להתרים שוב את הגבירים למען ישיבתו. והנה הוא רואה לפתע 
את הגביר ההוא, שתרם 25 דולרים, הולך לעומתו. הגביר, שזכר את 
ראש הישיבה, ניגש אליו, ואמר לו: לאחר שתרמתי לך את הסכום הקטן 
ההוא, אני מבין שכבודו החליט לא להגיע אליי יותר. ברצוני להודיעך, 
שהשי"ת לימד אותי לקח על מה שעשיתי, וכיום הזה לא אנהג יותר כפי 
שנהגתי אתכם. אתה מוזמן להגיע לביתי, ושם אתן לך תרומה גדולה. 
ראש הישיבה הופתע למשמע הדברים, וכמובן שהגיע לביתו של הגביר, 

וזה סיפר לו דברים כהווייתם.
כמה ימים לאחר שהייתם אצלי אז, ונתתי לכם תרומה של 25 דולרים 
בלבד, הייתי צריך להגיע למקום פלוני, וכיון שהמכונית לא היתה אצלי, 
נאלצתי לקחת מונית. אירע מזלי, והנהג שהסיעני היה שיכור כלוט. הוא 
נהג כמו מופרע, עשה זיגזגים רבים, ואני כבר ראיתי את המוות מול עיניי. 
כשביקשתי ממנו לרדת, סירב לאפשר לי לעשות זאת, בטענה ש'עדיין 

לא הגענו ליעד המבוקש'.
הסוף הלא-טוב היה שהנהג השיכור נתקע בקיר, והמכונית התהפכה 
ונשרפה. הנהג נהרג, ואני יצאתי בנס, אבל פינו אותי לבית החולים כשאני 
מחוסר הכרה. והנה, כיון שחלק גדול מגופי נשרף כתוצאה משריפת הרכב, 
לא הצליחו לזהותני בבית החולים. בלבול נוסף היה שם, כשהמשטרה 
העלתה השערה, שהפכה ל-'ודאית', שאני 'נהרגתי' בתאונה, ולאחר מכן 
'חטפו' את גופתי מזירת התאונה )בשל היותי גביר מפורסם, וה-'חוטפים' 
רצו לקחת כופר גדול (. בשל כך, נקבע שהפצוע המאושפז בבית החולים 
הוא אדם אחר, שנפגע אף הוא בתאונה דומה שאירעה באותו זמן, ואילו 

ממני התייאשו לגמרי. ההודעה זו הועברה גם לילדיי.
במשך 6 חודשים הייתי מחוסר הכרה, וכאשר התעוררתי, והחילותי להיזכר 
מה עבר עליי, נדהמו הרופאים לשמוע שאני עונה על שם אחר לגמרי, 
ואינני מזוהה עם השם ש'הדביקו' לי בטעות. למותר לתאר שאם ההלם 
של הרופאים היה כה גדול, לאיזה שיאים הגיעה התדהמה ופיק הברכיים 
שאחזו בילדיי 'היתומים'. הם לא האמינו שאבא שלהם נשלח אליהם 
מחדש מן השמים, ולקח להם זמן רב עד שהאמינו שהדבר הוא נכון...

לאחר שנאמנו דבריי, הודיעו לי הילדים שלאחר ההודעה המרה שקיבלו 
על 'פטירתי', הם מכרו את כל הנכסים שלי... את הבית והרהיטים, את 
המכוניות ויתר חפצי הרכוש, ולא נותר מהם דבר. ברם, כיון שהכסף 
נשמר אצלם, היתה אפשרות לרכוש מחדש בית מגורים, וכך חזרתי לאט 

לאט לחיי השגרה.
ברם, הוסיף האיש לספר לראש הישיבה, הדבר שהוציא אותי מהכלים, 
וגרם לי להתעוררות מרובה בכל הענין הזה של התרומות, היא אותה 
'קבלה' שהיתה תלויה בבית הכנסת. כאשר הגעתי להתפלל בפעם הראשונה 
בבית הכנסת, הבחנתי בקבלה על כסף שנתרם על ידי הילדים שלי 'לעילוי 
נשמתי'... הקבלה נכתבה על ידי וועד בית הכנסת, וכאשר ראיתי את סכום 
הכסף שהילדים תרמו למטרה זו, הזדעזעתי עד עמקי נשמתי. הילדים, 
שהיו כמובן גם הם עשירי עולם, ומיליוני דולרים מצויים בחשבונות 

הבנק שלהם, תרמו 25 דולר לעילוי נשמת אביהם!!!
והנה, אומר הגביר, מלבד הזעזוע שאפף אותי על הסכום הזעיר כל כך 
שהילדים היו מוכנים לתרום למעני, הסכום של 25 דולר 'הקפיץ' אותי 
בכך שהזכיר לי את הסכום שתרמתי לך, ראש הישיבה, בבואך אליי 
לפני כמה שנים. הקב"ה הוכיח לי בצורה הברורה ביותר שאם אני לא 
אדאג לעצמי, ולעולם הבא שלי, אף אחד לא ידאג לי, גם לא הילדים 
שלי. ולכן החלטתי לקחת את עצמי בידיים, ולהעלות את התרומות שלי 

לישיבות ולמוסדות-קודש.
בתוך כדי דיבור הושיט הגביר לראש הישיבה צ'ק על סך אלפי דולרים. 
'סכום זה הוא על ביקורך הנוכחי, והנה לך צ'ק נוסף על הביקור הקודם 
שבו נתתי לך רק 25 דולרים', אמר הגביר, ומסר לראש הישיבה אלפי 

דולרים נוספים.    
)אמונה שלמה / דרשו(      

לדון לכף זכות

לעיתים נמנעים בני אדם מלדון את חבריהם לכף זכות, מאחר 
שמחשבת הזכות נראית להם בלתי הגיונית, אך האמת היא 
שהימנעותם אינה נובעת מכח ההגיון אלא מרוע לב. אילו 
היו אוהבים את השני, בוודאי היו נתלים בכל אפשרות שהיא 

ובלבד שידונוהו לכף זכות.
היטיב להמשיל זאת הרה"צ רבי דוב יפה זצ"ל, משל לאדם 
שמחפש חפץ יקר שאבד לו, תחילה הוא מחפש במקומות 
שהחפץ עשוי להמצא שם, אחר כך הוא מחפש גם במקומות 
שאין הסברא נותנת שהחפץ ימצא שם ובשלב מאוחר יותר 
חוזר המאבד ומחפש אפילו כמה פעמים במקומות שכבר 
חיפש ואף על פי שברי לו שכבר חיפש שם ומצד ההגיון אין 
כל סיכוי סביר למצוא שם את החפץ האבוד, מכל מקום מתוך 
תשוקתו למצוא את האבידה, הוא נתלה אפילו באפשרות 

בלתי סבירה וחושב שמא בכל זאת לא חיפש יפה.
כך גם בעניינינו, אילו היה כבוד האחר יקר בעיני חבירו, היה 
כל אחד מחטט ומחפש צדדים של זכות אפילו אם אין זה 
הגיוני. לכן אומר החפץ חיים)הלכות לשון הרע ג ז(, שיש 

לשפוט לכף זכות אפילו אם בדבר נוטה יותר לכף חובה.
האדמו"ר הקדוש רבי אהרן מבעלז היה מתייגע תמיד למצוא 
זכות על ישראל, ובזמן שהיה גר בתל אביב והיו שם אנשים 
שקשה למצוא עליהם זכות היה מתייגע ביותר באמרו, 'אם יש 
לכם רמב"ם קשה מה אתם עושים, מתייגעים ושוב מתייגעים 
עד שמוצאים פתרונו. ממילא גם לאנשים קשים אלו צריך 

להתייגע יותר עד שלבסוף נמצא עליהם זכות.
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רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל, בעל החפץ חיים

סיפור מפליא על ה'חפץ חיים' המבאר יותר מכל ביאור אחר את משמעות 
הפסוק: 'הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא'.

בתקופה שבה היה נודד החפץ חיים למכור את ספריו, נקלע פעם 
לאכסניה בוילנא, באכסניה פגש ביהודי חסון ומגושם שהתנהגותו – 
בלשון המעטה – לא היתה סמל ודוגמא להיותו בן לעם היהודי, הוא 
התיישב ליד השולחן בפרעות ופקד על המשרתת שתגיש לו תיכף ומיד 

נתח אווז צלוי וכוס משקה חריף.
מיד כאשר הגיעו המאכל והמשקה אל השולחן, חטף את נתח האווז 
ברעוותנות גסה, ולגם את המשקה כאחת אל תוך פיו, וכל זה בלי ברכה 
ראשונה ובוודאי אף בלא ברכה אחרונה. גם התייחסותו אל המשרתת 

כל העת היתה פוגענית ובלתי הוגנת.
החפץ חיים עמד בפינה אחרת של חדר האוכל, כשהוא נדהם ממש 
מהמחזה המביש, ועמד לעשות ניסיון לגשת אל היהודי הזולל ולהעיר 
לו על התנהגותו הקלה והבזויה. בעל האכסניה שהכיר את אורחיו, נגש 
מיד אל החפץ חיים ולחש על אזניו דבר מה, כדי למנוע אותו מלהוכיח 
את היהודי הלז, משום שחשש לכבודו של החפץ חיים, כי מדובר היה 
בחייל ניקולאיבי לשעבר, שבוודאי יחרף ויגדף את החפץ חיים על דבריו, 

או אפילו חלילה ירים עליו את ידו, והסביר, 'אין עם מי לדבר, כשהיה 
בן שבע נחטף יחד עם ילדים אחרים למחנות בסיביר, וכך גדל עד גיל 
שמונה עשרה, לאחר מכן עבד את ניקולאי עשרים וחמש שנה, וקרוב 
לארבעים שנה שאינו טעם טעמה של תורה ויהדות, רוב הזמן אפי' לא 
ראה פנים יהודיות, הצעתי לכבוד הרב שלא ינסה כלל לדבר איתו, כבודו 

של הרב יקר מידי מכדי לזלזלו עד כדי כך!'
פניו המאירות של החפץ חיים נתהדרו בחיוך שליו ואמר למארחו 
ברוגע: 'אל תדאג, אני כבר אדע איך לפנות אליו, ובעזהי"ת מקווה אני 

כי תצמח מזה רק טובה!'.
נגש החפץ חיים אל הגברתן, הושיט לו יד, וברכו בנעימות ובידידות 
'שלום עליכם', לא המתין החפץ חיים לתגובתו, ותיכף המשיך לדבר אל 
לבו בעדינות ובשלווה, 'שמעתי עליך דברים נשגבים, על כל קורותיך 
מקטנות ועד עתה, עברת ממש את הגיהינום בעולם הזה! ועם כל זאת 
נשארת יהודי, לא השתמדת!! אשריך ואשרי חלקך!! מאושר הייתי אם 
היו לי את הזכויות שלך, הרי הייתי בן עולם הבא כמוך בדיוק! מקומך 
בעולם האמת יהיה בין הצדיקים וגאוני העולם, וכי דבר קל הוא בעיניך 
מסירות נפש שכזו?! לסבול יסורים כאלו למען היהדות ולמען כבוד שמים 

שנים כה רבות ורצופות?! נסיונך גדול יותר מחנניה מישאל ועזריה'.
דמעות נראו בזווית עיניו, דבריו הרציניים של החפץ חיים, בלבביות 
ובחמימות שכזו, הצליחו לחלחל ללב האבן שלו, הם זרמו ממעיין חי 
וטהור, והם ליטפו והחיו את נשמתו האומללה והמיוסרת. משנודע לו 
מיהו אותו מוכיח, פרץ בבכי עז ומיד החל לנשק את החפץ חיים, והחפץ 
חיים המשיך לדבר אליו: 'אדם שכמותך שזכה להיחשב בין קדושים 
שמוסרים את נפשם על קדושת השם, לו קבלת על עצמך לחיות את 

שארית חייך כיהודי כשר, לא היה מאושר כמוך בעולם!'
מאז לא עזב אותו יהודי את החפץ חיים, נפשו נקשרה בנפשו, הוא שב 

בתשובה שלמה, ונהפך לצדיק גמור.

חידתחידת
שרשרת שרשרת 
לפרשתלפרשת
כי תשאכי תשא

חידות בפרשה - כי תשא

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

1. מילה במקום "תמנה" או "תספור"

2. בן אחיסמך

3. מתאחר, מתעכב )וירא העם כי _____ משה...(

4. _____ ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך ְוִהָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמָך

5. מי שיעשה את הקטורת באופן שהתורה ציוותה כדי להריח בה, יומת.  
כיצד התורה אומרת "בנוסחה המדוייקת"? פרק ל'

6. ו-_____ ִמְכַּתב ֱאֹלִקים הּוא ָחרּות, ַעל ַהֻּלֹחת.  פרק ל"ב

7. בזה עשה אהרן עגל מסכה מנזמי הזהב

8. ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ָּכל _____ ַעל-ָּפֶניָך ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ה' ְלָפֶניָך..." )פרק ל"ג(

9. יהושע נער לא _____ מתוך האוהל. )ל"ג(

10. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל-ֹמֶׁשה ֶלְך ֵרד ִּכי _____ ַעְּמָך

11. מה צריך לעשות למזבחות של יושבי ארץ כנען. )פרק ל"ד(

12. נותנים מחצית השקל כדי ש"לא יהיה בהם _____ בפקד אתם" )פרק ל'(

13. כך נקרא הבכור של החמור, השור או השה

14. "_____ בכורי אדמתך תביא בית ה' אלקיך...."

1. זהו את שני המוצרים בפרשה שאסור לאדם לייצר 
כמותם בביתו.

2. במקום "מי עדן" שתו "מי עגל", במה מדובר?

3. מי עבר דירה בפרשה?

חידות הוא והיא משבוע שעבר:
1. הוא - שיכור, היא - מלכה

2. היא - מרשעת , הוא -  מנשיאי ישראל
3. היא - בת אביחיל, הוא - מארבעת המינים

4. הוא - מזלו דגים, היא - מתכת זולה
5. היא - פסולת החיטה, הוא - התנזרות מאכילה

6. היא - פור, קפד זנבו והוא - בן ארי
7. היא - מעיל, הוא - חודש בשנה

8. הוא - הפסקת שתייה ממכרת, היא - קשורה לפורים ולעצמאות
9. הוא - תיכנן להתנקש בחיי המלך, היא - שדה תעופה בארצנו

10. הוא - שמח, היא - קול הסוס.

תשובות:
1. שתוי,ושתי
2. זרש,שזר

3. הדסה,הדס
4. אדר,ארד
5. מוץ,צום
6. גורל,גור

7. אדרת,אדר
8. גמילה,מגילה

9. בגתן,נתב"ג
10. צהל,צהלה
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בשבוע שעבר נערך כנס פתיחת הסמינר והבשורה הגדולה לבנות כיתה ט-יב המהווה חלק והמשך של בית הספר לבנות בית יעקב 
כאייל תערוג- הר חומה. סמינר הר חומה אבן יסוד ובשורה לכלל הבנות בפרט בשכונות דרום ירושלים. כמו שאמר מורנו הרב אייל 

 עמרמי שליט״א בכנס, שהוא מתוך שמירת היראת שמים לבנותינו מבלי לנסוע למרחקים.
והסמינר ייתן את המענה הרוחני והמקצועי הטוב ביותר עם תעודות בשלל המקצועות כבר מכיתה ט'.

לקבלת טפסי רישום וקביעת ראיון לשנת תשפ״א 058-4813455 וחפץ ה' בידנו יצלח

הרב הראשי לישראל הרה״ג דוד לאו שליט״א

האדמור מקאליב שליט״אחבר הכנסת הרב מלכיאלי הי״ו

מורנו הרב שליט״א

נערי בר המצווה היקרים שבין 
מתפללי בית הכנסת מוזמנים לקרוא 

בתורה מידי שבת בבית מדרשנו 
המרכזי ״חסדי שמואל״

לתיאום הקריאה:
נתנאל אלפסי 050-678-5912

הודעה חשובה להורי גני
 "כאייל תערוג" הר חומה

בהמשך לשיפוץ במבנים הגנים אשר עורכים 
 עיריית ירושלים בעלות של כמליון ₪ 

בימים אלו נערכים להעתקת גני הילדים 
 למתחם החדש ברחוב שירת אהרן.

בסייעתא דישמייא ובהשתדלות של מורנו הרב 
 שליט״א בדאגה רבה ועצומה לכל ילד וילד

זכינו ולגנים מאובזרים מרחבים ומדשאות חניה 
 צמודה למקום.

הודעות יישלחו להורים ע״י הצוות.
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מנחה ערב שבת     17:20 )כ-30 דק' לפני השקיעה(

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

מנחה                      15:00

ערבית של מוצ"ש      18:23 )עם צאת השבת(

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

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 22, מודיעין

זמני  תפילות  ושיעורים

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

17:20 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:45 )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  

17:55 שיעור הלכה  

18:23 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

18:45 )עד זמן רבינו תם( שיעור במדרש  

18:45 )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  

שחרית הנץ החמה    05:05 )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      17:35

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 בחסידות
     מהרבנית רבקה בקרמן תחי'

פעילויות לילדים

יום שלישי     18:00  מתמידים לילדים, משניות,
תהילים, סיפורי צדיקים ועוד. הגרלות ופרסים למשתתפים

תפילות לימות החולתפילות ושיעורים בשבת קודש
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