
עלון 220 ׀ חודש טבת תשפ"א 
יוצא לאור ע”י קהילת קרן אורה בנשיאות הרה"ג אברהם צבי מרגלית שליט"א
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זמני השבת בכרמיאל
פרשת שמות

 כניסת השבת 16:22
 צאת השבת 17:30
רבינו תם: 18:05

תמונת החודש

כרמיאל התורנית מבכה יחד
עם כל בית ישראל

את הסתלקותו של עמוד התורה והחסד 

הרב אברהם נחמן וולפסון זצ"ל

אשר במשך שלושים שנה
עמד לימין הקהילה בעצה

ותמך כלכלית במוסדות התורה.
מעבר למעשה החסד הרבים שלו

הוא היה מעורר בכל מקום להרבות בלימוד
הלכות "חפץ חיים" ושמירת הלשון

בזכותו הוקמו שיעורים רבים בכל העולם.

בקרוב נוציא לאור את השיעורים האחרונים
שניתנו בכולל "בן איש חי"

בשנת תשע"ט – תש"פ 
ויהיו הדברים לעילוי נשמתו.

מכאן נשגר ברכת ניחומים לכל המשפחה: 
הרעיה, הילדים והאחים

 "המקום ינחם אתכם בתוך שאר חולי אבלי ציון 
וירושלים ולא תוסיפו עוד לדאבה".

מוסדות התורה
"קרן אורה" כרמיאל

בס“ד

מוקיר המשפחה
הרב אברהם צבי מרגלית

רב העיר כרמיאל

ב"ה אנו עומדין
לקראת סיום יצירת הענק

של הסדרה שכבשה לבבות

"מפי˜ מר‚ליו˙"
עד היום יצאו ששה חלקים
על בראשית שמות וויקרא,

ובימים הקרובים
יצאו עוד שני חלקים על 

חומ˘ „ברים
אז מה נותר לך בכדי להיות שותף

ליצירה הכרמיאלית היחודית?

חומ˘ במ„בר!
גם הוא אמור לרדת

בעוד זמן קט למכבש הדפוס.
זאת ההזדמנות שלך להנציח לדורות.

עלויות:

ניתן לשלם בתשלומים 
התרומות מוכרות לצורך מס הכנסה

להנצחה ניתן להתקשר
למשרדי קרן אורה

04-9887518 לפני הצהרים
או לר' ישראל ליכטנשטין

050-4115558

רבע עמוד                          1,000 ₪
חצי עמוד                     1,800 ₪
עמוד שלם                   3,000 ₪
פרשה                   5,000 ₪
כל החומש שני כרכים      60,000 ₪

רב העיר הרה"ג רבי אברהם צבי מרגלית שליט"אדבר תורה

בעת  אותם  להכיר  שלמדנו  המושגים  אחד 
של  מצבם  הסיטורציה.  מדד  הוא  האחרונה 
החולים בקוביד 19 נמדד בין היתר על פי ריווי 

החמצן בדם. החמצן זהו החיים.
אנו  הרב  לצערנו   – ליעקב"  היא  צרה  "עת 
עשרות  על  ביומו  יום  מדי  לשמוע  ממשיכים 
המגפה  בגין  חייהם  את  שקיפחו  אנשים 
שדווקא  ולהדגיש  לשוב  עלינו  חובה  הקשה. 
מצפים  אנו  ומצוות  תורה  שומר  מיהודי 
שיקפיד ביתר שאת על כללי זהירות -בהידור 

הגדול ביותר-עטיית מסכה, מרחק והגיינה.
אין מקום להתחכמויות ולפלפולי סרק. חויבים 
מאד  ו"נשמרתם  של  תורה  דין  פי  על  אנו 
אשר  מכל  תסורו  "לא  ומצד  לנפשותיכם" 
אנשים  של  הקפדה  ,חוסר  לצערנו  יורוך". 
גורם לאנשים רבים שיחלו וכמו כן הוא גורם 
שלמות  כיתות  כאשר  נורא,  תורה  לביטול 
יותר  שומעים  אנו  הדבקה.  מחמת  נסגרות 
וחיידרים  ישיבות  תורה"  "תלמודי  על  ויותר 
אלא  דמלכותא"  "דינא  בגלל  לא  שנסגרים. 
בגלל מציאות קשה של חולי, מכאוב ויסורים.

אנחנו  בה  הקשה  ,המציאות  הדברים  מטבע 
שקשור  מה  בכל  לרפיון  גורמת  נמצאים, 
לקביעת עיתים לתורה. קשה לצאת למסגרות 
תורניות קשה ללכת לשיעורי תורה הנאמרים 

בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.
ליותר  זקוקים  ,אנו  דווקא בשעות אלו  אולם, 
ויותר חסדי שמים ל'אור חדש על ציון תאיר' 
לחסדי שמים  נזכה  אנו  ונרפא".  ה'  ל"רפאנו 
אלו  שבימים  התפילה  עמוד  את  נחזק  באם 
עלינו  נוספות.  שעות  ל"עבוד"  אמור  הוא 
מצוה  עוד  לך  אין  התורה.  עמוד  את  לעבות 
כל כך קלה הנושאת פירות למכביר, כדוגמת 
מצוות לימוד תורה. שהרי, כל מילה של לימוד 
חישב  וכבר  עצמה,  בפני  מצוה  הינה  תורה 
עברנו ה"חפץ חיים" שבדקה אחת אדם יכול 
לימוד  של  בדקה  דהיינו  מלים.  ששים  לומר 

לימוד  של  מצוות  שישים  לקיים  ניתן  תורה 
כל  על  חובה  אלו  בשעות  ,דווקא  לכן  תורה. 
עיתים  בקביעת  להרבות  מאיתנו  ואחד  אחד 

לתורה.
קרסו  הלימוד  ממערכות  שחלק  המציאות 
ולהקדיש  בנטל  לשאת  ההורים  את  מחייבת 
הילדים שזוהי  לימוד עם  לצורך  רבות  שעות 
מצוה חשובה כל השנה "ולמדתם אותם את 
הזאת.  בעת  היא  נצרכת  ושבעתיים  בניכם" 
כאשר הילדים משוועים ללחלוחית של חיים, 
עסוקים  שכולנו   נכון  תורה.  אלא  חיים  אין 
להקדיש  השעה!  צו  זהו  אולם  ומעבר,  מעל 
זמן רב ללימוד עם הילדים. חז"ל מספרים לנו 
על התיקון הגדול שעשה ר' יהושע בן גמלא 
תורה  תלמודי  שיסד  ע"א(  כ"א  בתרא  )בבא 
בכל עיר ועיר וכך זכו כלל ילדי ישראל ללמוד 

תורה כראוי.
זצ"ל  ש"ך  מן  מנחם  אלעזר  רבי  הגאון  מרן 
"חלוקת  הייתה  זו  תקנה  שבעקבות  אמר 
תפקיד  למחנכים.  ההורים  בין  עבודה" 
ההורים להעריף חום ותחושת בטחון ותפקיד 
שלנו- בעידן  אולם  וללמד.  לחנך  המלמדים 

חזר  ההורים  של  קורונה-התפקיד  מסגרת 
להיות  ב"משרה מלאה" גם הורה  וגם מלמד.

המשגיח הצדיק הרב יחזקאל לווינשטין זצ"ל 
האדם  את  שפוקד  נסיון  שלכל  אומר  היה 
הקב"ה נותן לו מראש גם כוחות לצלוח אותו. 
יכולים! אנחנו אכן חייבים לעמוד  אנחנו אכן 
גם באתגר הזה ולמצוא את הזמן ללמוד עם 

הילדים.
בתקוה ובתפילה לבורא עולם ,שיסיר מעלינו 
כל חולי וכל מגפה ונוכל לשוב ולעובדו מתוך 

שלוה ובריאות איתנה. 
נזכור בימים אלו - החמצן של המדינה – זהו 

לימוד התורה!
בדיקות "הסיטורציה" צריכות לפחות להצביע 

על מדד שבין95%  ל100%.

החמצן של המדינה


