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השתדלות כרוכה באיסור- 
פסולה / כי לעולם חסדו

"על פי ה' יסעו" - קבלת הניסיונות באמונה

עיקר נתינת התורה לישראל היא בשביל האמונה. החלק המרכזי 
באמונה, כשיהודי מאמין שהכול מושגח בהשגחה פרטית. רגליו 
של האדם לא שייכות לו – "והארץ הדום רגלי", זה שייך לה'. 
ה' מכניס לאדם צ'יפ בכל בוקר לרגלים, מכין לו לאן ילך היום, 
"מכין מצעדי גבר", "מה' מצעדי גבר כוננו". אדם לא מחליט לאן 
הולך וכמה זמן יתעכב שם, וכמו שהגמרא )סוכה נ"ג( "אמר רבי 
יוחנן: רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ביה", רגלי האדם הם ערבון 
אצל ה', ממשיכה הגמרא "לאתר דמ'''יתבעי – תמן מובילין יתיה", 
להיכן שהאדם צריך להיות לשם מוליכות אותו, התפקיד שלנו 

הוא האם לקבל או לא, לעבוד את ה' או לא.
אור החיים הקדוש )פרשת בהעלותך שקראנו לאחרונה( מאוד 
מתרגש מעם ישראל, בתחילת מסעיהם במדבר לפני שהתחילו 
להתלונן, הפסוק אומר "על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו", הכל זה 
ה', אדם זז – זה ה', אדם נתקע – זה ה'. כך כותב הרב "יספר 
כאן בשבח ישראל, שאפילו כ"כ נתעכב הענן שנה אחת יחנו – 
ברצונם, ובהעלותו אפילו לא יתעכב אלא מערב עד בוקר ונעלה 
הענן – נוסעים, והשוה הכתוב שניהם רצון הנסיעה שהיתה להם 
בשלא היה מתעכב אלא לילה אחת, לרצון שהיה להם לנסוע אחר 

שנה אחת... שלא היו חפצים אלא לעשות מאמר ה'."
נמשיל זאת לאדם שעובר דירה בערב, ולמחרת בבוקר אומר 
לאשתו 'עוברים שוב דירה'. אין אישה שלא תיקח אותו לרבנות. 
זה מה שהיה לעם ישראל במדבר, הענן נוחת, כולם בונים את 
האוהלים והמשכן. למחרת בבוקר שוב עולה הענן, כולם בחזרה 
מפרקים הכל. ה' החליט שנוסעים, אז נוסעים. "על פי ה' יחנו...", 

בלי להתלונן, בלי לשאול שאלות, "את משמרת ה' שמרו".
כל מקום שאדם מגיע אליו, לא סתם הגיע לשם, יש חלקים 
בנשמה שלו שפזורים שם. כשאדם עושה עוונות, זה כמו פיגוע, 
מתרסקים חלקים בנשמה שלו. הניצוצות האלו מתפזרים לכל 
מיני מקומות. הקב"ה מקבץ נדחי ישראל אומר 'אל תדאג אני 
אביא אותך למקומות האלו', יכול להיות בטבריה, או ניו יורק. 
כל מקום שהניצוץ הגיע לשם אומר השם 'אני אביא אותך לשם'. 
אבל שיגיע האדם לשם צריך לקבל את זה באהבה, לעבוד את 

ה' באמונה מבלי להתרעם, כך הוא מקבל את הניצוצות האלו.
לעיתים אדם מתעכב בבנק, כנראה יש לו הרבה ניצוצות שמחכים 
לו שם בבנק. אם הוא לא מתעצבן, אומר "כל עכבה לטובה" 
ומחכה בסבלנות, קורא תהלים, מקבל בהבנה. עכשיו הוא מלקט 
את הניצוצות. אחרי שיסיים ללקט את הניצוצות הפקידה תקרא 
לו מידית. לא ישאר שם שניה אחת מעבר. אדם הגיע לחתונה, 
אחרי חצי שעה רוצה ללכת ואשתו רוצה להשאר, 'עד שאני 
פוגשת את כל המשפחה'. אם אדם מקבל בהבנה 'ה' רוצה שאני 
אשאר כאן עוד', יושב בשולחן ומחכה בסבלנות, הוא אוסף את 
הניצוצות. "מקבץ נדחי עמו ישראל", ברגע שיגמרו הניצוצות ה' 
לא ישאיר אותו שם דקה אחת. 'אם אני כאן, יש לי כאן עבודה'.

כך אומר אור החיים הקדוש "טעם העברתם במדבר הוא לברר 
ניצוצי הקדושה השבויות ביד שוכן מדבר ציה, אשר על כן היודע 
נסתרות היה משער שיעור אשר יספיק לבירור במקום ההוא 
אם מעט ואם הרבה", ה' יתברך יודע כמה האדם צריך להתעכב 
בכל מקום, אם אדם יודע את זה הוא תמיד ישאר רגוע. אמונה! 
יהודי מאמין לא אומר "למה מעכבים אותי כאן", אחרי שיחה 
כזו כל אחד צריך לפרק את הצופר שלו מהאוטו. לא צופרים! 
רק בשעת סכנה. צפירה זה צעקה. זה חוסר קבלת המצב הקיים. 
'השם רוצה שאני אתעכב כאן עוד קצת, אפילו שיש רמזור ירוק. 
שמישהו אחר יצעק, לא אני. יש לי ניצוצות ברמזור הזה, אני 
צריך לקחת אותם אז הנשמה שלי תהיה יותר חזקה ועוצמתית. 
עכשיו היא חלשה כי התפזרו ממנה חלקים בגלל עוונותיי', כך 

מדבר יהודי מאמין.
צריך סבלנות ולנגן ניגונים. הזוהר הקדוש אומר שע"י הניגונים 
יוצאים מהבעיה מהר יותר, ע"י הניגונים יותר מהניצוצות באים 
ואז אדם מסיים את התיקון מהר יותר. "ישראל סלקין מגו גלותא 
- בניגונא", צריך להתחיל לנגן "איזה טוב ה'...", כל תזוזה שלנו 
זה ה', אין לנו בחירה בזה כלל, אלא רק אם לקבל את זה או לא.

אומר רבנו אהרן ראטה בעל השומר אמונים "כל תפקיד האדם 
בעולמו הוא להכחיש את המקרה ולהמליך את ההשגחה". התפקיד 
שלנו הוא להכחיש את המקרה, 'לא במקרה אני כאן', זה הכל ה'. 
כל המתנה היא בהשגחה פרטית, ה' אמר לאדם להתעכב בכל 
מקום זמן קצוב, "עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם", "הלא 
הוא יראה דרכי, ה' צעדי יספור". ה' יזכנו להתחזק האמונה 

בהשגחה הפרטית.
שבת שלום, אייל עמרמי

אש המחלוקת
על פי המשל

2

פרשת קרח גליון 414, כ"ז סיון תש"פ

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

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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21:20      20:24        19:13

21:17      20:22        19:30

21:21      20:25        19:34

21:17      20:21        19:30

ויאמר שמואל )שמואל א י"א(

זמני שבת לפי לוח אוה"ח

ביום שלישי הקרוב א' תמוז 23/06 ידרוש מורנו הרב ב:
אשקלון – 19:30, משכן בנים של מלך, רחוב דבורה הנביאה 12

אזור – 21:00, ביה"כ "הכיפות", רחוב שפינוזה 12

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



אש המחלוקת 

המחלוקת היא הרסנית שאין כמותה, בפרשתינו אנו רואים איך אדם כמו 
קורח שהיה מגדולי הדור, הדרדר לשפל המדרגה בעקבות המחלוקת, עד 
שהאדמה פערה את פיה ובלעה אותו. לצערנו, אש המחלוקת לא פוסחת על 
מחנינו, מחנה בני התורה, כל מחלוקת נהפכת מיד למחלוקת "לשם שמים", 

וממילא מגיעים "היתרים" להשמיץ, לזלזל, לדבר לשון הרע וכד'.
הסבא קדישא בעל ה"חפץ חיים" זצוק"ל, סיפר שבין מושל הכפר ושכנו 
פרצה מריבה גדולה. הריב החל, כדרכם של מריבות, על דבר-מה בכך, דבר 
פעוט, והמשיך במלחמת עולם גדולה. השכן איים על ראש הכפר שילך 
להעיד בפני השלטונות על ניצול מעמדו לשיחרור כמה מערלי הכפר מהגיוס 
לצבא, לאחר שקיבל מהם שוחד. אשתו של השכן, שראתה שבעלה מתכוון 
ליצור קשר עם השלטונות ולהלשין על המושל, נזעקה והזהירה אותו שלא 
יעיז לדווח על המושל, שהרי בנם בכורם השתחרר כך מהצבא, לאחר שהם 
עצמם העניקו למושל הכפר שוחד, כדי שישחררוהו מגיוס הצבא. אך הבעל 
הזועם, שאש המחלוקת בערה בקרבו, השיב לה בכעס: "כדאי לאסור אותי 

ואותך ואת בננו, העיקר שאוריד את המושל מגדולתו!"
זהו להט המחלוקת, עד שהאדם מאבד את השפיות שלו, ומתוך כעס מוכן 
להפסיד לעצמו, העיקר להזיק לזולתו ולנצחו. הגאון רבי שמשון פנקוס זצ"ל 

המשיל משל למה הדבר דומה:
מריבה עצומה פרצה בין העיניים והאוזניים. מלחמת עולם, שכללה נאצות 
וגידופים הדדיים, כתבי פלסתר ומודעות ענק. העיתונות הצהובה חגגה 
מהמריבה האין-סופית והבוקה והמבולקה היתה גדולה, להנאתם של מחרחרי 
הריב משני צידי המתרס. וכך התנהלה ביניהם המריבה: העיניים אמרו 
בסלידה "ראו את שתי הבליטות המכוערות האלו, שיוצאות מהראש. הרי 

הן עיוורות לגמרי, חשכו עיניהן, לא ראו מאורות מימיהן. אלו הן האוזניים!"
אדם שפוי השיב מן הצד: "נכון, אין להם את כח הראיה, לאותם האוזניים. 
אבל סוף סוף יש להם את כח השמיעה. הם שומעים קולות". העיניים השיבו 
לו בזעם, בלהט המחלוקת: "כח השמיעה? מי שמע בכלל על הדבר הזה?! 
עיניי עברו עולם ומלואו, אצל גדולי מעתיקי שמועת העיניים הייתי, ממזרח 
שמש עד מבואו, ובכל בתי המדרשות של העיניים בעולם לא ראיתי מעלה 
ב-"לשמוע". לא ראינו אצל אבותינו בעלי העיניים את המושג הטיפשי הזה 

והלא-נצרך שנקרא "שמיעה". האוזניים הם סתם דל-גאה".
ומה עשו והאוזניים? האוזניים כתבו בכתבי הפלסתר שהדפיסו כנגד העיניים, 
שהעיניים הם סתם שני "חורים בראש", לא יותר. אין להם שום מעלה. הם 

סתם כך שום כלום, לא שומעים שום דבר, לא מקשיבות...
הוסיף רבי שמשון פנקוס ואמר שעיקר החטאים שבין אדם לחבירו הם 
כתוצאה מכך שאחד מבטל את חבירו ומשוכנע שחבירו הוא בעל חסרון. 
והאמת היא שאכן, הכרח הוא לו לראות את חסרונותיו של השני, מפני שהוא 
כלל לא יורד להלך מחשבתו, הרקע שלו, הבנתו והשכלתו, סגנונו והחינוך 

אותו קיבל, בדיוק כפי שהאוזניים אינן מבינות מה הם העיניים.
"ומהו האמת?"- קרא הגר"ש פינקוס – "שלכל אדם לבדו אין שלמות בפני 
עצמו, לא העין ולא האוזן. דוקא כולם יחד בונים את שלימות האדם ובניינו. 
וכך גם עם ישראל, מורכב מ-"אוזניים" ומ-"עיניים", מ-"פה" מ-"מוח" ומ-

"לב", וכולם בונים יחדיו, בדרכיהם ושיטותיהם בעבודת ה' יתברך, את בניינו 
המושלם של הכלל-ישראל".

השתדלות כרוכה באיסור – פסולה

היה זה בעת מלחמת העולם השניה, כשהנאצים ימ"ש פלשו לצרפת ושליטתם 
היתה מלאה, וכל איש או אשה יהודים אשר נמצאו ברחובות צרפת שלא 
במסגרת עבודה מורשית ע"י הנאצים היה אחת דינו להישלח ברכבות המוות 

לאחת ממחנות ההשמדה.
אחת המתפרות הגדולות בפריז קבלה את אישורה של הממשלה להעסיק 
במסגרתה נשים יהודיות, וכך נשים רבות מצאו מקלט מפני הנוגשים הגרמנים. 
אחת מבין אותן הנשים היתה הרבנית שטיינמן ע"ה בצעירותה בטרם נישאה 
לרבנו הרב שטיינמן זצ"ל. והנה קרה דבר. הוכרז ע"י המנהל הראשי כי 
העבודה תימשך בכל ימות השבוע, כולל שבת. מנהל העבודה שם לב כי 
ישנה איזושהי תסיסה בין הנשים היהודיות, ולאחר בירור קצר העלה כי 

הנשים היהודיות מסרבות לעבוד בשבת קודש.
מיד קם והכריז בקול תקיף שאינו משתמע לשתי פנים:  

אשה שאינה מעונינת לעבוד בשבת, שתקום עתה 
עם מזוודתה בידה, ותצא מהמפעל כמפוטרת 
מהעבודה! אצלי במפעל, עובדים בכל ימות 
השבוע, כולל שבת. מי שלא מתאים לה שתלך, 

סיים המנהל.
הנשים היהודיות שידעו היטב משמעותה של 
עזיבת העבודה, כמעשה התאבדות, טבעי הדבר 
שהעדיפו לשתוק ולשוב לעבודה, אך להפתעת 

כולן, נערה אחת לא שבה לעבודתה, אלא החזיקה בידה מזוודה וצעדה 
בביטחון לכוון פתח היציאה.

לשאלת המנהל: לאן פניך מועדות, ומדוע? – השיבה: אינני רוצה לחלל את 
השבת, ועל כן עוזבת אני את מקום העבודה הזה. המנהל הנכרי, שהתרגש 
מאומץ ליבה של הנערה, לא יכול היה להסתיר את רגשותיו, ופנה לעבר 
הפועלות: "אתן כולכן תמשכנה לעבוד בשבת, מלבד נערה זו, שהוכיחה את 
דביקותה לדתה באומץ בלתי יאומן – משחרר אני אותה מכל עבודה בשבת!". 
אותה נערה, לימים הרבנית שטיינמן, נתפרסמה אחר כך באהבת ה' הגדולה 

שהיתה לה, וסיפורים של מסירות נפש נכרכו בחייה.
כשאדם מבין שהפרנסה רק מאיתו יתברך, וכל מה שהוא עושה לפרנסתו 
הינו בגדר השתדלות בלבד, פשוט וברור לו שאין רצונו של הבורא יתברך 
שאדם יחלל ח"ו את השבת או יעבור על שאר איסורים בשביל השתדלות 
שכזו. מימלא, שאלה של לעבוד בשבת אינה שאלה כלל... ופרנסה מה תהא 
עליה? מי שזן את העולם כולו, ימשך ויזון ויפרנס גם בלי השתדלות שכזו.

כשאדם מבין ומפנים את הדברים, הקב"ה מסייעו ומשפיע עליו את פרנסתו 
ללא שום חיסרון.
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סלק

מה יש בו, בסלק, שמי שמתרגל לצרוך אותו, פשוט לא מסוגל לוותר 
עליו? ובכן – הרבה מכפי שתוכלו לתאר לעצמכם! החומר 

הפעיל שמקנה לו את צבעו העז הוא האנתוציאנין, שגם 
מתאפיין ביכולת פנומנלית לקטול תאי סרטן.

אחד היתרונות המעשיים שיש בסלק, הוא שקל מאד להכין 
אותו וגם ניתן לשלב אותו במגוון עצום של מאכלים. 
מחקרים שנעשו בשנים האחרונות הצליחו להוכיח כי 
יש קשר ישיר בין צריכת סלק לשמירה על לב בריא, 

האטת הזדקנות, שמירה על תפקוד כבד תקין, סילוק 
רעלים ממחזור הדם ועוד ועוד... הוא אף עשיר בנוגדי 

חמצון ופקטין – סוג של סיב עשיר במיוחד שמקל על תהליך 
חילוף החומרים בגופנו, ומסייע אף לירידה במשקל ולצמצום תופעות 

של כבד שומני.
אנשים רבים חוששים מן הסוכר שיש בסלק. האינדקס הגליקמי של הסלק 
אכן גבוה יחסית, אך עם זאת, יש בו גם הרבה מאד סיבים תזונתיים 
אשר מעכבים את הספיגה של הסוכר שבו. לכן, לסוכרתיים מומלץ שלא 

לסלק את הסלק מהתפריט... אלא להשתמש בו בצורה נכונה: לסוכרתיים 
לא מומלץ לצרוך שייק או מיץ סלק, אלא לאכול אותו שלם – אפוי או 

מבושל, וכמובן בכמות מבוקרת.
הסלק הוכח כמשפר את רמת הסיבולת של ספורטאים, ולפיכך הרבה 

מהם נוהגים לצרוך אותו לפני ואחרי אימון.
הסלק עשיר באשלגן, וצריכתו מפחיתה את הצורך במזון עתיר נתרן. 
בנוסף, מחקרים הראו שמי שצורך סלק באופן יומיומי מפחית ב-20 

אחוז, את הסיכוי שלו ללקות בשבץ.
הסלק עתיר בקובלט – חומר שמגביר ייצור של ויטמין B12, החיוני 
לתאי הדם האדומים שלנו, בנייתם ושמירה על תפקודם. 
ויטמינים נוספים ממשפחת ויטמיני B שקיימים בסלק 
מסייעים לחיזוק של הכבד ומועילים לניקוי רעלים מן הגוף.

הסלק עתיר בפיגמנטים בעלי תכונות אנטי בקטריאליות 
שמונע  חומר   – הבטאציאנין  כגון  סרטניות  ואנטי 
התפתחות של תאים סרטניים. הסלק גם עשוי להגן 

מפני סרטן בזכות נוגדי החמצון הרבים שבו.
הסלק הוא ירק שמכיל הרבה מאד מינרלים, כמו למשל 
מגנזיום, נחושת, אבץ ואשלגן. בנוסף, הוא יעיל למי שסובל 
ממחסור בברזל. אמנם מבחינה כמותית אין בו הרבה מאד ברזל, 
אך הספיגה של הברזל שנמצא בסלק יעילה מאד, ולכן הוא מתאים 

מאד למצבים של אנמיה.
רוצים להוריד את רמת לחץ הדם שלכם? שתו 100 גר' של מיץ סלק 
בכל יום. על פי מחקר משנת 2012, שנערך בבריטניה, מיץ סלק בשימוש 

יומיומי מסייע בהורדת לחץ הדם.

התשובות נמצאות בתוך הנשמה

הרב מסביר, שבאמת ה' יתברך נטע בשכלו של כל אדם, את ההכרה והחפץ 
והחשק למלכות שמים. כל אדם בטבעו נטוע בו קוד אלוקי שנותן בו להכיר. 
"ידע שור קנהו וחמור אבוס בעליו". החובה שיכיר את הבורא יתברך. זה נטוע 
בתוך שכלו של האדם מעצם בריאתו, הוא לא צריך לעשות שום פעולה כדי 

לעורר את זה. זה קוד שהקדוש ברוך הוא נתן בכל הבריאה. 
גם גוים נתבעים על שהם מורדים בה' ועובדים עבודה זרה, למרות שאין 
להם תורה שתצווה אותם. כי זה אמור להיות טבוע בתוך הלב. זה טבוע בכל 
אדם ואדם, "נשמת שד-י תבינם". כך קורא לזה הנביא. הנשמה של האדם 
מבינה את זה כשמשהו מתקלקל בגוף, ואז מתחיל האדם לשאול שאלות, 'מי 
אמר שיש תחיית מתים? מי אמר שיש עולם הבא? האם יש שכר ועונש? יש 
תשלום לצדיקים?', כל מיני שאלות שהוא לא היה צריך לשאול אותם בכלל. 
שאלות שהתשובות שלהם טבועות בתוך ליבו. "מים עמוקים עצה בלב איש". 
זה נמצא בתוך הלב עמוק, אדם יודע את זה, ולכן כששאלו את הרמב"ם מי 
אמר שיש תחיית המתים הוא לא התחיל בדיונים פילוסופיים. בעיר לוניל 
בספרד שאלו את הרמב"ם: איפה רמוז בתורה שיש תחיית המתים? ענה להם 
הרמב"ם שאם יהודי שואל שאלה כזו, זאת אומרת שאצלו במכונה משהו 
התקלקל, תבדקו את הסכינים של השחיטה, תבדקו מה אתם אוכלים... הוא 
רמז להם אתם כנראה נמכרתם לתאוות של העולם הזה וממילא הנשמה 
שלכם מכוסה בהרבה שכבות, באופן שהתשובות לא מגיעות לשכל, וזה לא 

יעזור מה שאני אגיד לכם. ובאמת כותב רבי שמואל אבן תיבון תלמידו של 
הרמב"ם, שבעיר הזאת בסופו של דבר עלה עליהם גיס והרג את כולם, לא 

נשאר מהם שריד. כולם נכחדו מן העולם. 
הרמב"ם לא נכנס אתם לדיונים להסביר להם בהידברות, אם אתה שואל 
שאלה כזאת, זה מראה שמשהו מקולקל. לכן קדם שהאדם יתקן את הקלקול 

ואז יראה שיגיע לתשובה לבד. 
המדרש מספר על יוסף משיטה שעזר ליוונים. הוא דגל ביוונים, בתורת יון, 
ותמיד הוא צפה לבא היונים לארץ. כשהיונים הגיעו לארץ הם נכנסו לבית 
המקדש ונתנו לו את הכבוד להיכנס ראשון, ואף הבטיחו לו שאת הכלי שהוא 
יוציא משם ראשון, יתנו לו אותו במתנה. כשהוא נכנס להיכל, למקום שכהן 
גדול היה צריך להיזהר שהוא נכנס לשם בקדושה ובטהרה, אז הקדושה שם 
גרמה לו לבקיעה בחומה שהוא בנה כל החיים שלו. כשהוא יצא החוצה הוא 
כבר הבין את הטעות שהוא עשה כל החיים שלו, כי הבקיעה בחומה של 
הטומאה שהוא בנה נתנה לו קרן אור לנשמה, שהקרן אור הזו פתרה לו את כל 
הקשיות שהיו לו כל החיים. הוא לא היה צריך לא רב, לא מורה ולא מדריך. 
וכשהם ניסו לבקש ממנו להכנס שוב לבית המקדש אמר להם: די לי שהכעסתי 
את בוראי פעם אחת! אני בחיים יותר לא נכנס. אומרת הגמרא שהיו מנסרים 
אותו במסור של חרשים כדי שיכנס, יחזור בו, אך לא עזר מאומה, אוי לי 
שהכעסתי את בוראי!  מבאר הגאון שעצם הכניסה לבית המקדש בקעה את 

החומות. הנשמה יודעת הכל. במשך 
שנים הוא בנה חומות של טומאה, 
ועכשיו נבקעה החומה. לא צריך 
שאלות, הדמיות, תלת ממד, כלום. 
הכל מובן, כי זה נטוע בתוך לבו 

של האדם. 
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א 

"חובת הלבבות"
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השגחה פרטית מופלאה / הרב זאיד שליט"א

בחור בשם אוריאל - תלמיד בישיבתי חלה במחלה הנוראה בראש, הוא נשלח 
לצרפת לטיפול רפואי. אך הרופאים הרימו ידיהם, ואמרו שאין בידם להושיעו. 
החלטנו שאין בידם של הרופאים ליאש, וחיפשנו ישועה ממקום אחר. לאחר 
בירורים, התגלה שיש רופא בארה"ב שע"י ניתוח מיוחד יכול להציל את אוריאל.
הבעיה שהניתוח עולה 130,000$)!(, וזאת מלבד הוצאות נוספות כמו טיסה, 
מלון וכד', שאלנו את גדולי ישראל מה לעשות, ונמסר לנו שאיננו יכולים להטריח 
את הציבור בסכום כזה וע"כ לא נשאר לנו אלא לוותר על התכנית, ולראות את 

אוריאל מתייסר בדרך אל המוות.
יום למחרת קיבלתי טלפון מאחותו של אוריאל, גב' אבוטבול, והיא מודיעה: ניתן 

לערוך את הניתוח! אני מוכרת את הדירה שלי.
גב' אבוטבול גרה בבית שמש, באותו יום פרסמה את דירתה למכירה במחיר 
מוזל של 130,000$ כמחיר הניתוח למי שישלם במזומן. מיד קפץ קונה על 
המציאה, והכסף לניתוח - בידיה! בשמענו זאת, קבענו מועד לניתוח בארה"ב. 
נשלחו מישיבתי תלמידים לגיוס תרומות לצורך השכרת החדר בבי"ח, טיסות 

וכו' - סכום של 30,000$.
ביום ד', יום הגעת הרופא ארצה, הייתי בדרכי למסירת שיחה בצפון הארץ, 
התקשר אלי תלמידי - יהודה ובפיו שאלה: נהג המונית הלוקח אותם לגייס 
הכספים מבקש ממנו לקחת חבילה ולהעבירה למען מסוים, ורצונו לקבל את 
אישורי. סירבתי בתוקף. אינני מעונין להסתבך עם חבילות מפוקפקות. לאחר 
כמה דקות, מתקשר אלי תלמידי שוב: הנהג מתחנן שניקח החבילה.. אמרתי לו 
שיפסיק להטרידני, ואם רוצה שיבוא להיפגש עימי אחרי השיחה שאני עומד 

למסור בצפון.
מסרתי השיחה ובצאתי מחדר ההרצאות, רואה אני את תלמידי יהודה, והנהג 
ממתינים לי בחוץ. ניגשתי לנהג, והבהרתי לו את עמדתי. הנהג - גבי שמו, 
פתח החבילה – היתה זו מזוודה קטנה שבה היו סכינים ופנסים קטנים ומוזרים. 
וכך הוא מספר: היום בבוקר לקחתי משדה התעופה 
אדם הנראה מכובד. כשיצא מהמונית שכח את 
המזוודה הקטנה, ולקח עימו רק את מזוודתו 
הגדולה. שמחתי על המציאה, וחיכיתי לראות 
את הדולרים המוחבאים בה... אך לאכזבתי, 
לא מצאתי בה ולו דולר אחד... עכשיו רוצה 
אני להחזיר המזוודה לאותו האדם שנסע עימי 
- שפרטיו כתובים על המזוודה...", הבטתי 
בפרטיו של הנוסע והחוורתי... היה זה פרופסור 
רייץ - שבא מארה"ב לנתח את אוריאל תלמידי!
אמרתי לגבי הנהג: אינני נוגע במזוודה זו, בא ניגש 

למלון ונשאל האם אבדה מזוודה כזו, למר רייץ. מר רייץ הרופא היקר סיפר לנו 
שבמזוודה זו נמצאים כלי הניתוח שהוא צריך ע"מ לנתח את אוריאל, ועלותם 
בסך של 400,000$ )!( ולא זו בלבד, אלא שאין אפשרות להשיגם כי הוא תכנן 

והמציא אותם במשך כמה חודשים במעבדותיו...
ששמעתי זאת, קישרתי הדברים, ואמרתי לד"ר רייץ: הבט, אתה הולך לנתח את 
תלמידי – אוריאל, והיכן נמצאה מזוודתך? במונית שבה נסעו תלמידי כדי לאסוף 
כסף בשבילך! והם אלה שיצרו עימי קשר למצוא אותך, והמזוודה שלך חזרה 
אליך על ידינו - הדואגים לאוריאל, האין זו השגחה מופלאה?? והאם הינך יודע 
שבשביל לשלם לך ישנה אשה שמכרה את ביתה, ואין לה ולילדיה בית לגור??

ד"ר רייץ עיכל את הדברים, שתק למשך כמה דקות, ואז אמר: אינני לוקח כסף 
עבור ניתוחו של אוריאל!!! היינו המומים. באותו שבוע נכנס אוריאל לניתוח ע"י 
ד"ר רייץ. ליבינו פעם, ותפילותינו בקעו רקיעים. למחרת התבשרנו שהניתוח 

הצליח!!! ואוריאל בריא לחלוטין!!
הסיפור עוד לא הסתיים. גב' אבוטבול, אחותו היקרה של אוריאל, היתה צריכה 
לפנות את דירתה לקונה. ע"פ החוזה. היה עליה לחפש דירה חילופית. וכך ישבה 
עם בעלה, כדת מה לעשות, ואמרה: אתה יודע, אם כבר אנחנו מחפשים דירה 
חדשה, אולי נחפש דירה בירושלים. כל חיי חלמתי לגור שם...." אמרה. "מה? 
ירושלים?"- עונה בעלה, "יש לך מושג מה המחירים שם כיום?, הרי ה-130,000$ 

שיש לך מספיקים אולי למחסן בירושלים.... לא לדירה!"
גב' אבוטבול לא השתכנעה, נסעה לחברתה המתגוררת בי-ם ובקשה ממנה: 
תסייעי לי למצוא דירה... חברתה לקחה אותה למתווך בשכונת קרית משה, 
והמתווך צחק בפניה ואמר: ב-130,000$ תוכלי לקנות כאן לחם וחלב, לא דירה!
יצאה גב' אבוטבול והחלה להסתכל סביבה, לפתע צדה עינה מודעה על מכירת 
דירה, שנתלתה בדירה בבנין ממולה. בלי לחשוב פעמיים, עלתה לדירה זו ונקשה 
על הדלת. הדלת נפתחה בידי גברת מופתעת. "זה בקשר למודעה" - התנצלה 
והוכנסה לראות הדירה. הדירה היתה מטופחת, יפה וגדולה – 5 חדרים. "כמה 
אתם דורשים עליה?" שאלה, אך הגברת אומרת: "קראתי לבעלי והוא יגיע ויסכם 
איתך על מחיר" ."אך יש לי בעיה, אני מוגבלת מאד במחיר" - עונה לעומתה 
גב' אבוטבול, אך היא בשלה: "כשיבוא בעלי תדברי עימו והוא יתגמש איתך"...
בעל הדירה הגיע "כמה אתה רוצה עליה?"- שואלת גב' אבוטבול.. "310,000$"- 
עונה בעל הדירה. "אך יש לי רק 130,000$"...- משיבה. "מה? אז למה קראתם לי? 
חשבתי שמדובר בלקוחה רצינית"...כעס לעומתה. גב' אבוטבול ניסתה להסביר 
"תבין, היתה לי דירה ברמת בית שמש, ומכרתי אותה בשביל הוצאות ניתוח לאחי, 
בסוף בנס חזר אלינו הכסף ואני רוצה למצוא דירה בירושלים שאני כ"כ אוהבת."
מה אמרת? ניתוח לאחיך? האם קוראים לך במקרה גב' אבוטבול???" - שואל 
בעל הדירה. כן - עונה היא בשקט. אני הוא הנהג - גבי - שאצלי היתה המזוודה 
של ד"ר רייץ!!!! וואו אני לא מאמין שאחותו המיוחדת של אוריאל נמצאת בביתי, 

ועוד רוצה לקנות את הדירה שלי...!
ממשיך הרב בסיפורו: גבי הנהג - בעל הדירה - התקשר אלי )אל הרב( מיד 
ואמר לי: תראה, אני מוכר את הדירה שלי מפני שקיבלתי בירושה מאימי ע"ה 
וילה בישוב שקט, והנני רוצה לעבור לשם. מתחשק לי למכור לגב' אבוטבול 
היקרה את הדירה ב- 130,000$.... מה אעשה? אמרתי לו: אינך מוכר לה את 
הדירה! אנו ניסע מחר לרבי דוד אבוחצירא ונשאל לפיו. יום למחרת, כבר היינו 
בנהריה אצל רבי דוד וכך אמר: תמכור לגב' אבוטבול הדירה, ותזכה אתה ואשתך 

לאריכות ימים ושנים!
זהו סוף הסיפור.... זכתה גב' אבוטבול בזכות של הצלת חיי אחיה אוריאל, וקיבלה 

דירה מעולה בירושלים עיר הקודש, והכל בהשגחה פרטית שלא תאומן!!!!

שמי עקיבא איבס אני לומד בכיתה ג'
אני מאד אוהב את הספרייה, אוהב את הת"ת יש הרבה 

דברים משתדל להספיק הכל...
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 ַוִּיַּקח ֹקַרח, ֶּבן-ִיְצָהר ֶּבן-ְקָהת ֶּבן-ֵלִוי; ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב, ְואֹון ֶּבן-ֶּפֶלת--ְּבֵני ְראּוֵבן.
 במדרש פליאה כתוב "מה ראה קרח לחלוק על משה פרשת פרה אדומה ראה" והדברים צריכים ביאור.

ומבאר הרב אברהם ברוידא זצ"ל שאחר חטא העגל משה רבינו לימד זכות על עם ישראל שטען לקב"ה שמכיוון שהקב"ה אמר לא יהיה 
לך אלוקים אחרים על פני בלשון יחיד אזי בנ"י הבינו שהאיסור הזה נאמר רק למשה רבינו ולא לשאר בני ישראל. ועל פי הבנה זו יוצא 

שאכן משה רבינו שונה משאר בני ישראל. אך אחר שראה קרח את הפרה אדומה שהיא באה לכפר על חטא העגל אז הבין קרח שטענתו של משה לא 
התקבלה ואין הבדל בין משה לשאר בני ישראל ולכן טען "לא אתם לבדכם שמעתם בסיני אנכי ה' אלהיך )שמות כ ב(, כל העדה שמעו"

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: התלמיד היקר והחשוב אלעזר חושינסקי ני"ו מכיתה ג'



רבי אלימלך מליז'נסק זצוק"ל

מעשה ברבי שמואל שהיה תלמיד חכם גדול, ביתו היתה משותקת ולא 
היתה יכולה להזיז ידיה ורגליה. בהיותה בגיל שבע עשרה התנהגותה היתה 
כילדה בת חמש, אבל שכלה לא נפגע, היא נשארה חכמה. באחד הימים 

לקח ר' שמואל עגלה ונסע עם ביתו לרבי אלימלך.
רבי שמואל המשיך בדרכו והגיע אל הקדוש רבי אלימלך מליז'נסק. נכנס 
עם ביתו בידיו, רבי אלימלך ביקש ממנו שיניח את ביתו בספה, לאחר שיחה 
קצרה בדברי תורה שאל רבי אלימלך, בשביל מה הגעתם אלי? סיפר לו ר' 

שמואל על ביתו שהיא חולה ומשותקת בגופה.
מיד הסתובב רבי אלימלך וצעק אליה, מה את עושה על הספה שלי תרדי 
מיד למטה. ויהי פלא, הילדה קמה ועמדה כרגיל כאילו לא היתה בריאה 
מאז ומעולם. רבי שמואל היה בהלם, עד שהוא התאושש ביקש "אבל... 
אבל היא נמוכה". רבי אלימלך קרא לה שתבוא אליו, שם את ידיו מעל 
ראשה הרים את ידיו כלפי מעלה ... והילדה החלה לגבוה עד שאביה צעק 

די, שלא תהיה יותר מדי גבוהה.
לפני צאתו של ר' שמואל, ביקש ממנו ר' אלימלך, איך שאתה מגיע הביתה 
אתה מחפש לה מיד שידוך. האבא נבהל, "עד שסוף סוף ביתי בריאה 
רוצה אני קצת להנות ממנה בביתי", אולי יותר מאוחר? אבל רבי אלימלך 
סירב ואמר, איך שאתה מגיע הביתה תחל לחפש לה שידוך, תמצא בחור 
תסגור את כל התנאים לחתונה, תתחייב על כל סכום הכסף שצריך, ולאחר  

סגירת התנאים תיסע לעיר מסוימת, יש שם אדם שתיתן לו את המכתב 
שאמסור לך והוא יתן לך כסף.

רבי שמואל החל לחפש בדחיפות חתן לביתו ובחסדי ה' נמצא חתן תלמיד 
חכם. לאחר סגירת התנאים לחתונה, נסע האב לאותה עיירה, נכנס למלון 
ושאל את בעליו, לגבי האיש נשוא המכתב. ענה בעל המלון, שהוא מכיר 
את כל היהודים בעיירה כמה עשרות שנים ואין אחד כזה. עוד הם מדברים 
נכנס אדם זר ושמע את השם, ניגש אליהם ושאלם "אמרתם את השם 

הזה, זה אני".
רבי שמואל ניגש אליו, יש לי מכתב מרבי אלימלך מליז'נסק בשבילך. 
כששמע זאת האיש עבר בגופו חרדת קודש. פתח את המכתב ולאחר כמה 
רגעים נתן לו סכום גדול של כסף ואמר לו, זה יהיה גם לחתונה וגם לאחר 
מכן יש כאן די והותר. רבי שמואל שאל את התורם מי אתה שרבי אלימלך 

שלח אותי דווקא אליך. סיפר לו התורם את המעשה הבא:
אני הייתי בעל פונדק מצליח מאוד, בכל יום היו מתארחים אצלי הרבה 
אנשים, הרווח היה עצום. אבל הגיע תקופה קשה שאנשים לא נכנסו, לאחר 
שלש שנים הצטבר לי חובות גדולים לפריץ. הפריץ זרק אותי ואת אשתי 
וילדי לבור, בור שמשם לא יוצאים חיים. ברגע האחרון ביקשתי לדבר עם 
הפריץ וביקשתי ממנו, מה יתן לך שזרקת אותנו לבור ונמות, כסף בסופו 

של דבר  לא תקבל. תן לי שלושה חדשים אאסוף תרומות ואשלם לך.
הפריץ הסכים, יצאתי לדרכי, ולאחר שלוש חדשים אספתי את הכסף וחזרתי 
אל הפריץ. בדרכי הרגשתי חולשה בכל הגוף, נכנסתי למלון הזה לנוח. 
וכשאני ניכנס אני שומע את השם שלי במכתב מרבי אלימלך מליז'נסק 

ובו בקשה לתת לך סכום כסף.
אמרתי בליבי עדיף לתת את הכסף שאספתי במשך שלוש חדשים לשמחת 
חתן וכלה ולא לפריץ רשע, וודאי אם רבי אלימלך ביקש ממני הוא ידע 
שהחוב שלי יפרע. אותו תורם סיים את דבריו, "אני שנים הייתי מגיע לרבי 
אלימלך בזמן שהייתי עשיר עם עגלות מכל טוב, אבל בגלל שנפלתי בנכסי 

לא היה לי פנים לבוא, התביישתי, אבל עכשיו יש לי פנים ללכת אליו".
משם הלך התורם לרבי אלימלך, כשנכנס, אמר לר' אלימלך  עשיתי את 
הבקשה שלך. אמר לו רבי אלימלך החוב שלך כבר הסתדר אין לך מה לדאוג. 
ובאמת כך היה, כשהגיע לפריץ  שמע שהפריץ מת, וכל חובותיו נמחקו.

חידהחידה

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
קרח:קרח:

תשובה: ההפרש בין 60 )סכום הצלעות 17 + 20 + 23(, לבין 45 

)שהוא סכום הספרות 1-9( הוא 45
על כן יש לשים בקודקודים ספרות שהסה"כ שלהם הוא 15.
כגון 2 6 7 בדוגמא למטה, ומכאן יש כמה דרכים להשלמת 

הפתרון.
שמנו 1 ו 9 בשורה למטה, אנא השלימו את השאר.

1.   מה קרה למטה אהרון? 

2.   עונשו של הזר הקרב?

3.   מי היה סבו של קורח?

4.   יצאה ואכלה את מקטירי הקטורת.

5.   האחים שהצטרפו למחלוקת )ב' תיבות(.

6.   נתנו עליהם את הקטורת.

7.   "ואהרן    הוא כי תלינו עליו"
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התשובה לטור המודגש בתשבץ:
נפתחה ובלעה את קורח ועדתו? "          -                    "

תשובות לחידה משבוע שעבר:

חידה: על צלעות המשולש שלפניכם תשעה עיגולים 

כמתואר בציור: יש להכניס את המספרים מ-1 עד 9 
לעיגולים, כל מספר פעם אחת, כך שסכום ארבעת 

המספרים בצלע אחת יהיה 17, בצלע אחת יהיה 20 
ובצלע אחת-23.

2   2    2  = 1
2    2    2  = 2
2    2    2  = 3
 2    2    2    2  = 1
2    2    2    2  = 2
2    2    2    2  = 3
2    2    2    2  = 5

סדרו סימני
) ( : * - +

כך שהתרגילים 
יהיו נכונים
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19:20 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:30 )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  

15:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

16:00 מנחה מנין א  

16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב  

19:25 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:55 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:25 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:45 )עד זמן רבינו תם( שיעור במדרש  

פעילויות לנשים בשבת

14:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

14:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    04:50 )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      19:35

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

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       21:30    ביה"כ "ספרא", רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

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

יום שני          21:30    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים

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

יום רביעי           21:30    חדש! ביה"כ המרכזי, רחוב הקטלב הר גילה

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

מוצ"ש        22:00    חדש! – ביה"כ "קול יעקב", רחוב הנביאים 22, מודיעין

זמני  תפילות  ושיעורים

חדרי 
אירוח
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ביום שני בשיעור המרכזי, נקבל את פניו של הצדיק הרב קוק שליט״א 
ומיד לאחמ״כ סעודת מצוה עם הפייטן אבי צליח ולהקתו



המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!
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ראש חודש 
הקרוב יום שני
ההגרלה עם 

מורנו הרב


