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בס"ד

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

ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

"ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק, ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים" – לא אמרו 
לנו חז"ל לזכור את הסבל שעמלק גרם לעם ישראל, לזה לא צריך ציווי, 
כי הוא תמיד מצוי – אותו עמלקי תורן שבא לענות ולייסר את ישראל, 
אלא זכור את הסיבה שבגללה נתן ה' רשות לעמלק לזנב בישראל, ועל 
זה אמרו חז"ל: משל למלך שהיה לו פרדס מקושט במיני פרחים ומיני 
בשמים נאים ונתן שם את הכלב לשומרו, הניח כלב מפחיד ומבהיל 
לשמור את פתח הפרדס שלא יכנסו אנשים לא קרואים ולא רצויים, 
והנה יום אחד יושב המלך בארמונו ומביט בחלון ביתו, ורואה כיצד 
אחד משריו הנאמנים נכנס לפרדס ומלקט ממנו שושנים ופרחים 
יקרים בלא ליטול רשות מהמלך, והכלב שהיה מטייל לו בפרדס רץ 
לקראת אותו שר, התנפל עליו וקרע את בגדיו ואת בשרו, וברח משם 
השר כשהוא חבול ומוכה. לימים כשפגש המלך את השר, ביקש המלך 
להוכיחו על כך שנכנס ללא רשות לגנו אבל לא רצה להעליבו בנוסף 
לסבלו, לכן אמר לו המלך בחוכמה, ראיתי את מה שעשה לך הכלב 
הארור, כיצד קרע בגדיך ובשרך מעליך, ופני השר חפו – המלך ראה 

כיצד גזלתי ממנו ללא רשות.
כך אמר הקב"ה לישראל, "ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק", תזכרו למה 
הכלב שהוא עמלק בא להזיקכם, "ַעל ִריב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל ַנּסָֹתם ֶאת 
ה' ֵלאמֹר, ֲהֵיׁש ה' ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאִין", מיד "ַוָּיבֹא  ֲעָמֵלק" –  על כך שרפו 
ידיהם מן התורה – אולי שמו כיפות, התפללו וגם למדו, אבל לא בהבנה 
וחשיבה שלימוד התורה מחזיק ומחיה את כל העולמות, ובלעדי תורה 
ולומדיה כל הקוסמוס צונח לתהום, שנאמר "ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה, 

ֻחּקֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֹלא ָׂשְמִּתי".
לכן כמה מצער ושורף את הלב לראות אנשים מתוכנו מהעם היהודי 
עושים כל שביכולתם לקצץ את לומדי התורה ולצמצם את עולם 
הישיבות, בעוד שזה מקור האנרגיה של העולם, כדברי ר' חיים מוולוז'ין, 

בעל "נפש החיים", וכדברי הזוהר הקדוש בעשרות מקומות.
היווצרות רפיון בעולם התורה ע"י קיצוצו והקטנתו, מיד יגרור עלינו 
את רוגזו של אותו כלב שנועד לשמור את הפרדס, יגרור עלינו את 

עמלק, לכן מעשיהם של אותם אנשים, יגרום למלחמה קשה בישראל 
ויגרום להרבות את השכול והמוות בעם ישראל.

על הטענה כי יש רבים שמשתמשים בישיבות כערי מקלט מהצבא 
ואינם לומדים בפועל, גם אם נניח שהיא נכונה, מדוע קודם כל לחפש 
את הצדק בעולם התורה, למה לא למשל בחברת החשמל, לחפש כמה 
אנשים מרוויחים משכורות עתק, ממומנים מהקופה הציבורית, ואינם 
עושים מאומה, בתפקיד ּבּוָבּה, מדוע לא לחפש בעירית ירושלים, 
כמה אבטלה סמויה, פקידים המגיעים בבוקר בשעה 07:30, מחתימים 
כרטיס וחוזרים בשעה 16:00 לחתום בחזרה – מדוע לא מחפשים את 

המתחזים באוניברסיטאות ומכוני המחקר וכדומה ויש רבים כאלה.
אלא וודאי ש- "ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא, ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר", מסביר יונתן בן 
עוזיאל, ימינם זו התורה, שנאמר "ִמיִמינֹו, ֵאׁש ָּדת ָלמֹו", בוודאי עסקם 
בתורה של אותם אנשים הוא מהשקר והמרמה, ואינם מאמינים בכוחה 
ובסגולותיה של התורה, ש-"ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה, ְוֹתְמֶכיָה 
ְמֻאָּׁשר" – לכן זכור את אשר עשה לך עמלק, לזכור את הסיטואציה 
שבה נותן הקב"ה אפשרות ויכולת לעמלק להכות בישראל בשביל 
רפיון ידים מהתורה – "ַוַּיֲחנּו ִּבְרִפיִדים.. ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק"! וכולנו יודעים 
שהעמלק כבר בפתח, איראן וכל צבאה וכל משחיתיה, זכור אל תשכח!
לכן כל ירא אלוקים יודע שמה שעומד על הפרק הוא עולם תורה חזק 
ומבוצר – אנחנו חפצים בעולם התורה מבוצר ומפואר כי אם יהיה 
עולם תורה מפואר ומבוצר תהיה גם ארץ ישראל שמחה ומאושרת, 
אך בלי עולם תורה מבוצר גם ארץ ישראל לא שווה אלא כקליפת 
השום. ולכן השיקול של אדם ירא שמים הוא לעשות הכל בכדי לחזק 
את כח הישיבות הקדושות הכוללים ולומדי התורה, כמו שרצה וחפץ 
מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ולכן שם את הרב הגאון הרב שלום כהן 
שליט"א שידאג רק לעולם התורה ולא לשאר דברים, כי עולם התורה 

כולל בתוכו הכל, הצלחה, בטחון ושלוה.                             

שבת שלום, אייל עמרמי
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מעלתו של ויתור

מה גדול כוחו של ויתור אחד שיכול לחולל נפלאות ולהפוך את הטבע...
ידוע והתפשט בתפוצות ישראל, הניגון המעורר 'י-ה אכסוף', המושר 
בהתלהבות ובדבקות מדי שבת בשבתו. את הניגון המיוחד חיבר 

הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע, מתלמידי המגיד 
ממעזריטש זי"ע. רבי אהרן נודע כצדיק עליון ופועל 

ישועות בקרב הארץ, ועל מצבתו חרוטות המילים: 
'החזיר שמונה רבבות לבבות מישראל לאביהם 

שבשמים'.
מסופר שבעת שהיה רבי אהרן מתפלל, 
הוצרכו להעירו מדי פעם מדבקותו העילאית, 
למען לא יגיע להתפשטות הגשמיות במלואה, 

עד שנשמתו תסתלק ותתעלה לעולם שכולו 
טוב. ואכן, פעם אחת שכחו להעירו מדבקותו, 

ובאותו מקרה – עלה ונתעלה לשמי רום, והסתלק 
מן העולם בגיל צעיר.

כיצד זכה אביו בבן כזה, אשר האיר את פני העולם? אביו, רבי 
יעקב, היה חזן בימים הנוראים, ומדי שנה עבר לפני התיבה בתפילת 
ערבית בליל יוהכ"פ. והנה, שנה אחת, רבי יעקב האריך מעט מעבר 
לרגיל בתפילת העמידה בלחש. כשסיים את תפילתו בלחש, ניגש אליו 
אחד מראשי הקהל, מהגבירים שבעיירה וגם מגבאי בית הכנסת, וסטר 
על לחיו. 'היתכן?' שאג עליו בקול לעיני כל הקהל, 'להאריך כך בתפילה 
על חשבון זמנו של הציבור? האינך מתבייש לעמוד כאן ולמשוך את 

זמנינו בתפילת לחש ארוכה?'
הס הושלך בבית הכנסת, הכל השתוממו מההשתלחות הפתאומית של 
הגביר בחזן הוותיק והמוערך. אט אט החלו המתפללים להתאושש 

ולמחות על כבודו של החזן שנרמס משאגות הגביר, באופן מבזה 
ומשפיל כזה. אך רבי יעקב, החזן, לא ביקש אלא שהכל יחזרו לשבת 
במקומותיהם, ובאין אומר ודברים החל את הפיוט 'יעלה תחנונינו 

מערב', כאילו לא נשפך כאן דמו אך לפני דקות ספורות...
לאחר התפילה, אמר רבי יעקב 'גוט יום טוב' לכל הקהל, ואף לאותו גביר 
שהשפילו. עוד כמה ימים חלפו, והדבר החל להישכח. אלא שדפיקות 
נשמעו על דלתו של רבי יעקב באחד מימי חג הסוכות, ובפתח עמד 
אחד מעשירי העיירה... 'רבי יעקב', אמר הלה, 'רצוני לרכוש ממך 
בעד כל הון את זכות הבזיונות שהיו מנת חלקך, ואת הזכות ששתקת 
ומחלת'. רבי יעקב לא הבין מה רוצה ממנו האיש: 'אין לי מה למכור, 
ידידי. את הבזיונות מחלתי מיד, באותו רגע ובאותו מעמד. 
אין לי מה למכור לך...', אך העשיר התעקש: 'הנה, 
קח כאן ברגע זה הון תועפות, סכום עצום. אך 
מכור לי את זכות הבזיונות הללו ומחילתך 
האצילית'. אך רבי יעקב בעקשנותו עומד: 
'אין לי מה למכור, מחלתי, שמתי את הסיפור 

מאחוריי. אין לי מה לתת לך'...
באותו לילה, ראה רבי יעקב בחלומו שבשמים 
בחנו את הליכותיו הנאצלות, כיצד שכח את 
פרטי המקרה כליל וויתר על כבודו, ונמנו וגמרו 
להעניק לו בשכרו מתנה יקרה מפז – את בנו שיאיר 

את העולם, הוא רבי אהרן הגדול מקארלין...
כמה אנו מתפללים, מבקשים, משקיעים מאמץ, הון ומשאבים, בתפילה 
התמידית והנצחית לילדים טובים וצדיקים, שיאירו פני עולם. כמה 
לילות נטולי שינה וימים עמוסי פעלתנות אנו משקיעים ביקר לנו 
מכל – בילדינו, לראותם גדלים ומתפתחים בדרך התורה. ורבי יעקב, 
זכה בבן המאיר את העולם כמעט לאחר יד. בוותרנות אחת! אחת! על 
כבוד הנרמס, זכה לבן מאיר פני עולם! אכן, כוחה העצום של וותרנות 
עולה לנגד עינינו. הוא שכינו חז"ל 'המעביר על מידותיו'. אדם המוותר, 
השותק על שמבזים אותו, שאינו קם להוכיח את המביישים אותו, שאינו 

עומד על המגיע לו – בוא וראה לכמה הוא זוכה! 

הכרת הטוב וזהירות מפגיעה ברגשות האחר

סיפר הרה"ג רבי דוד כהן שליט"א, מחכמי ישיבת "נהר שלום": 
יום אחד עלינו אני ואשתי לרבינו חכם בן ציון זצ"ל, לבשר שאמש 
זכינו לארס את בננו בשעה טובה ומוצלחת. התקבלנו על ידי הרב 
והרבנית במאור פנים, ושמחו כל כך לשמוע הבשורה. בירכו ואיחלו 
מכל הלב. כאשר פנינו לצאת, שאלה הרבנית האם נוכל להסיעה 
לקניות, על הדרך. כי ההליכה קשתה עליה מאוד. נעניתי בשמחה. 
ערכה את הקניות, רצינו להשלים את המצוה, ולא השארנוה לבד. 

החזרנוה לביתה.
עמדנו לחוג את האירוסין בבני ברק, עיר מגורי הורי הכלה. ידענו 
שלאור מצב בריאותם לא יבואו אבל להזמין צריך, מפני הכבוד. 
וגם כדי לזכות בהרעפת הברכות! התכנסנו באולם בבני ברק, 
והנה – איזו הפתעה! – רבינו הגיע עם הרבנית, והופעתם עוררה 
התרגשות רבה כל כך! כמה שמחו בבואם, וכמה שימחו את כולם!

עם תום האירוע ניגשנו להודות על הטרחה והמאמץ, שבאמת לא 
היה לפי כוחם. התנצלנו שלא היה בכוונתי להטריח, כמה שאנו 
שמחים על הגעתם, חשים אנו רגשי אשמה... ענה הרב ואמר, 
במאור פנים: "אתם צודקים, זה באמת לא היה לפי כוחנו, ולא 
היינו אמורים להגיע. אבל – הזוכרים אתם, שהגעתם ביום שלאחר 
ההתקשרות לבשר שמגיעה לכם ברכת מזל טוב, והרבנית ביקשה 

שתסיעו אותה לקניות?"
"ודאי זוכרים. ראינו זאת כזכות" ענינו, "ובכן, באותו בוקר התפרסמה 

המודעה בעיתון על אירוסי בנכם, ולבטח התקשרו רבים לברך 
ולאחל. וגם אתם התכוננתם להתקשר ולבשר לקרובים ולמכרים. 
וכשהרבנית ביקשה הסעה, למרות שהסכמתם וברצון, חשתם איזו 
נקיפת צער שאינכם חוזרים מיד לבית להיות זמינים לטלפון – ואם 
בעטיינו נגרמה לכם נקיפת צער, מחובתנו לפצות עליה בפרץ של 

שמחה. לכן הגענו!"
עברו שנים מאז, ועד היום מתפעלים, לא רק מהדקויות, מההתחשבות, 

־מהפיצוי, כל אלו באמת ראויים להתפעלות בפני עצמם, אלא בעי
קר אנו מתפעלים מנקודה נפלאה: אם הבין הרב שזמננו כה יקר 
עתה, וחשוב היה לנו כל כך לחזור הביתה בהקדם, למה לא העיר 
לרבנית שאין זו השעה לבקש הסעה לקניות? ואין זה אלא משום 
שככל שהתחשב בדוחק שעתם, התחשב לא פחות ברגשות הרבנית, 

ונמנע מלהעיר לה!
וכך יצא הרב ידי כולם, בטרחת שניהם לאירוסין!...
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 שוויון בנטל - מדרסים

איזון הגוף ושמירה על יציבה נכונה חשובים עד מאוד לבריאות הגוף 
ולמניעת בעיות שונות, מבעית גב ועד מחלות פנימיות. רבות 

מבעיות אלה ניתן למנוע על ידי התאמת מדרסים אישית, 
וככל שזיהוי והתאמת המדרסים נעשים בשלב מוקדם 

יותר, כך מסייעים המדרסים למנוע את התדרדרות 
המצב. לגוף מנגנונים המסייעים לו לשמור על איזון, 
אך באופן טבעי הליקויים מתוקנים "על חשבון" 
מקום אחר. ברוב המקרים, מאותת הכאב על קיומה 
של בעיה, וכדי להתגבר עליו מפתח הגוף עיוותים 

שונים ביציבה.
כפות הרגליים שלנו אמורות לשאת בנטל הגוף באופן 

שווה, וכלל זה הוא המאפשר לגוף להיות מונח בצורה 
יציבה ובטוחה על שתי כפות הרגליים. ברגע שהשוויון 

הזה מופר בגלל בעיה כלשהי בכף הרגל, כל היציבה נפגעת, 
כאמור. מכיוון שמדובר בפגיעה בכף הרגל, מדרסים מהווים פתרון 
פשוט מצד אחד, אך מתוחכם ומועיל מצד שני. המדרסים המותאמים 
אישית לכל כף רגל, יוצרים פיצוי בדמות תמיכה במקומות המתאימים 
בכף הרגל, וכביכול "מעלימים" את הבעיה מידיעתו של הגוף, כך 

שהוא אינו צריך לפעול בעצמו, והיציבה יכולה להישאר מאוזנת 
ונכונה, ובכך נמנעת התדרדרותה של הבעיה האמורה והתפתחותן 

של בעיות נוספות.
כל אחד זקוק להתאמה אישית של נעליים ומדרסים, בהתאם למבנה 
כף הרגל ולאופי הפעילות שהוא נוהג לעשות. ספורטאים וחיילים, 
לדוגמא, זקוקים למדרסים בולמי זעזועים, ואילו מי שסובל מהאלוקס 
ולגוס )עצם בולטת במיוחד בצידה הפנימי של כף הרגל( זקוק לנעליים 
רחבות ומדרסים שירימו את החלק הקדמי של כף הרגל. אין צורך 
לרוץ להתאים מדרסים לכל אחד, אך מומלץ למי שסובל מאיזשהו 
כאב בכף הרגל או בגב ללכת להיבדק אצל אורתופד, להקפיד על 
נעילת נעליים איכותיות וטובות, המעניקות תמיכה טובה 
לכף הרגל, וכן לגשת למכון המתמחה בהתאמת מדרסים.
כמו כן מדרסים יכולים לתת מענה לרגל סוכרתית, 
דורבן, שין ספלינט )כאבים בעצם השוק(, דליות 
ברגליים, מטטרסלגיה )כאבים תחת כרית כף הרגל(, 
וכן למבנים מיוחדים בכף הרגל כגון: הלוקס-ולגוס 
)עצם בולטת ליד האגודל(, פלטפוס, הולפוס )קשת 

גבוהה(, ועוד.
כל מדרס הינו בעל מאפיינים שונים ועשוי מחומרים 
שונים כדי לאפשר מתן מענה לצרכים הספציפיים של 
המשתמש: כף רגל שטוחה – פלטפוס, כף רגל עם קשת 
גבוהה, דלקות ברצועת העקב, דלקות בכריות האצבעות, 
עצמות בולטות בכף הרגל. מדרס המוכנס לנעליים משנה את עומס 
משקל הגוף על כפות הרגליים על ידי תמיכה ברקמות רכות, שינוי 
היציבה, בלימת זעזועים, הפחתת כאב ושיפור הנוחות. קיימות מספר 

שיטות לאיסוף נתונים במטרה להכין מדרסים המותאמים ללקוח.

בריאות ותזונה

מספר רב של תלמידים השתתפו 
בפעילות החינוכית מועדונית הנוער 

של אחה“צ של ”כאייל תערוג“ 
לתלמידי כיתות ו-ח

בפעילות זו השתתפו תלמידים 
מתלמוד תורה ”כאייל תערוג“ 

ותלמידי נוספים מהשכונה והסביבה

לבני הישיבות

-ח
ת ו

כיתו
מרכז פעילות תורנית לנוער 

ה מ ו ח ר  ה

פעילויות אתגריות
----------------

משחקי חברה וחשיבה
----------------

ערבות הדדית
----------------

תורה ודרך ארץ

רשמים ממסיבת סידור
כיתה א' תשע״ט
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כל מה שאדם עושה בעולם הזה זה בגדר השתדלות, ואם לא 
יוסיף תפילה ויפנים שהכל מאלוקיו הכל יכול לרדת לתמיון. 
היה זה לפני קרוב לשלוש מאות שנה, באוקראינה הרחוקה. כבר 
שלושה ימים שהעגלה נוסעת, הסוסים דוהרים במרץ רב. הרה"ק 
רבי דוד ממיקולייב זי"ע יושב בעגלה, משגיח בשבע עיניים על 
החביות שלצידו, דרוך וזהיר. לפי החשבון, בעוד כמה ימים 
ייכנסו לשערי העיר מעז'בוז', ואז יגיע המסע לסיומו ושליחותו 
החשובה תגיע לקיצה, בהצלחה מרנינה ומשמחת במיוחד... כבר 
כשהוטלה עליו השליחות, חש רבי דוד אחריות כבדה רובצת 
על כתפיו. ידוע ידע כי רבו הבעל שם טוב זי"ע מהדר מאוד 
ביין העולה על שולחנו, ולכן כה נרגש כשהוטלה עליו המשימה 
החשובה, לנסוע לעיר טילנשט שבסרביה, לקנות שם אשכולות 
ענבים משובחים, לטפל בתהליך הסחיטה וההתססה ביקבים 
הטובים שבעיר, כל זאת, מתוך אחריות והשגחה מוקפדת על 

כשרות היין בכל שלבי ייצורו, לוודא שיהיה ראוי לעלות על 
שולחנו של הבעל שם טוב.

חודשים התעכב רבי דוד בדרכו. יראת רבו היתה עליו, ולפיכך 
השגיח היטב על היין בכל שלבי ייצורו. בעצמו פיקח 

על כל פרט בייצור היין ובשמירתו, מלווה בעיניים 
בוחנות את סחיטת הענבים וניקוז המיץ לחביות, 
בדרך להתססתו והפיכתו ליין. כשהיין המהודר 
היה מוכן, שב רבי דוד ועלה על העגלה, כשחביות 
היין המהודרות, שופרא דשופרא, עמו. עתה, 

בדרך חזור, עודו עומד ומשגיח על החביות 
לבל ייפגעו או יישברו  מטלטולי הדרך, 

הביצות הטובעניות והשלג הנוקש 
במרץ על גג העגלה. לבסוף, הגיעה 
העגלה בשלום למעז'בוז', ויתכן כי 

דמתה למרקדת בחוצות העיר ממש, 
משמחתו הגואה של רבי דוד. בסיפוק 

הביט אל השמים הפרושים ממעל, מודה בלבו לבורא עולם 
בהתרגשות יתירה על שהצליח לקיים את רצון רבו בצורה המיטבית 
ביותר, ולהביא עד הנה את היין הכשר ממרחקים. הנה הוא כבר 
ניצב על מפתן חצרו של רבו, והבעל שם טוב יוצא לקראתו 
לקדמו בברכת 'ברוכים הבאים', מרוצה ושמח על היין המהודר 

שהגיע הנה ברוב עמל ויגיעה...
אלא שבאותו רגע ממש, התנער רבי דוד משמחתו בבעתה. מול 
העגלה התקרב קוזק גדל מידות, רכוב על סוס, ומבט נחוש וניצוץ 
של שנאה יוקד בעיניו. הקוזק חסם את הדרך לפני העגלה, ולבו 
של רבי דוד צנח בתוכו, שפתיו נקשו באימה ופחד. בשבריר שניה 
הבין, כי אם הקוזק יגע ביין היקר - באותו רגע תיפסל כשרות 
היין שיהפוך ליין נסך, וכל המאמץ הגדול, השליחות החשובה, 
ההתרגשות העצומה וההצלחה המרשימה - הכל יירד לטמיון 
בין רגע... 'מה יש לך שם?' - זעק הקוזק למולו, 'מה אתה מבריח 
שם? וכי אינך יודע שחל איסור לייבא הנה שיכר מבחוץ? מה יש 
בחביות הללו?' - צווח הקוזק בחמת זעם. רבי דוד נתקף בפחד, 
אך ידע כי הרגעים הבאים קריטיים ביותר, והתעשת במהירות: 
'אדוני היקר, חילה לי מלהמרות את הוראות החוק. חביות אלו של 
יין הן ולא של שיכר חלילה!' השיב רבי דוד כששפתיו רועדות...

אלא שהקוזק הרשע לא נרגע, וכהרף עין, לנגד עיניו הנדהמות 
של רבי דוד, קפץ מסוסו האביר וניתר ישר אל תוככי העגלה. 'אם 
כנים דבריך' - צחק מלא פיו, 'אבדוק אותך מיד!' - קבע. הוא שלף 
את חרבו מנדנה ופתח את פי החביות, הביט ביין הצלול והריח 
ממנו מלוא ריאותיו, כשרבי דוד מביט בו באימה... 'באמת זה 

נראה יין' - אמר הקוזק בחיוך מתרחב והוסיף, 'אך אבדוק זאת 
סופית' - אמר וטבל את אצבעו ביין האיכותי, פעם ועוד פעם, 
חבית אחרי חבית. 'נכון,' אישר הקוזק, 'יין הוא זה ולא שיכר!' 
קבע שנית, ומיהר לקפוץ בחזרה לסוסו ולדרכו, מותיר את רבי 

דוד אבל וחפוי ראש, על יד החביות שהפכה ליין נסך...
דקות ארוכות עמד רבי דוד, המום ושבור לב. את הון יגיעתו 
ומירב מאמציו השקיע ביין הזה, שייצא כשר ומהודר במיוחד. 
ועתה, שוד ושבר, ברגע האחרון, בעומדו כבר על יד רבו, אחרי 
חודשים של עבודה והשגחה צמודה, ברגע אחד ירד כל עמלו 
לטמיון והיין אינו ראוי לשימוש! רגליו כשלו, פניו נפלו, מפיו 
נפלטה אנחה קולנית והוא פרץ בבכי מר. לא היה צורך לתאר 
בפני הבעל שם טוב מה קרה, שכן הוא הביט וראה בעצמו... לא 
נותר לו לרבי דוד אלא לתאר את המאורעות הרבים שחלפו עליו, 
כיצד נסע, כמה טרח ויגע לאורך תהליך הייצור, כמה השגיח על 
החבית ושמר עליה כבבת עינו. הוא הוסיף לתאר את שמחתו 
והתרגשותו עם הגעתו למעז'בוז', ועתה כבר מובן מדוע הוא כה 
שבור ומאוכזב מהפגישה הקצרה עם הקוזק הרשע, אשר נגע 

ביין ואסרו בשתיה...
'על מה נענשתי כך?' פרצה מפיו של רבי דוד זעקת 
שבר, 'בגין מה מגיע לי כזאת? למה לא זכיתי 
להשלים את מלאכתי באמונה ולהביא את החביות 
כתיקנן מהודרות בתכלית לשולחנו של רבי? 
מדוע על אף מאמציי הכנים ומסירותי המופלגת - 
בשניה האחרונה נכשלה המשימה והמסע כולו 
ירד לטמיון?!' - שאל כשדמעות לחות 
זולגות מעיניו...הבעל שם טוב נשא 
אליו את עיניו הקדושות, והשיב: 
'בני יקירי, יגעת בכל נפשך, טרחת 
כה רבות, באמת השקעת כל מאמץ 
אפשרי, אך אולי כאן הבעיה... יותר מדי 
מאמצים ופעלתנות הושקעו בשמירת היין, ופחות מדי בתפילה 
נרגשת ותחנונים מהלב לשלומו של היין וכשרותו המוקפדת! 
התאמצת כה הרבה בכוחותיך, אך לא הקדשת מספיק כוחות 
לתפילה להצלחת שליחותך וליד השם שתסייע בעדך!, אך מאמציך 
לא באמת ירדו לטמיון', המשיך הבעל שם טוב ועודדו, 'כדאי 
כל המסע והמאמץ כדי להפנים את המסר: ההשתדלות חשובה, 
המאמץ ראוי, אך העיקר הוא להתפלל, לזעוק ולבקש. כי רק 

כך - המאמצים יצליחו ויישאו פרי!'
סיפור זה, המובא בספר 'בסוד עבדיך', בא ללמדנו: לפעמים אדם 
עושה כל מאמץ, משקיע הון עתק בהשקעה כלשהי, את ימיו 
ולילותיו הוא מקריב למען חינוך ילדיו, ולוקח אינסוף תוספי 
תזונה להטבת בריאותו. כל זה טוב ויפה ומועיל ונחוץ - אם 
מתלווה לזה תפילה, אם לצד כל השתדלויותיו ומאמציו - הוא 

מוסיף ומתפלל שבורא עולם יעזור לו.
אך אף אם נגזר על האדם כי יצליח במעשיו, ואף אם יתאמץ וישתדל 
ככל יכולתו, ישנו תנאי מקדים להצלחה והוא התפילה, ההכרעה 
האמיתית תלויה בתפילה. רק בהקדשת מירב ומיטב תשומת 
הלב לתפילה מעומק הלב וזעקה עיקשת בכוונה ובהתלהבות 
להצלחת המאמצים, רק אז המאמץ יצליח ויביא את התוצאות 
הרצויות. הבה ניקח את המסר הזה אל ליבנו, נשנן ונפנים אותו 
היטב. הבה נרבה להתפלל על הדברים החשובים לנו, נתפלל 
על הצלחתנו, על הלימודים שלנו, על הילדים, על הבריאות, 
על הפרנסה, על החיים - כי רק עם תפילה נרגשת ימלא ה' כל 

משאלות ליבנו לטובה ולברכה!

בלי תפילה מה ערך להשתדלות
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רבי יחזקאל לנדא זצ"ל בעל  "הנודע ביהודה"

מסופר על יהודי אחד עשיר שנסע לפראג ביום שישי כדי לקנות 
־סחורות, התחיל אותו יהודי ושקע במסחר עם סוחרים שונים, עיכו

בים ועוד עיכובים עד שכבר הגיע קרוב לשבת ולא היתה לו ברירה 
רק להישאר באותה העיר בשבת.  בכיסו היה לו עשר אלף כתרי זהב 
סכום זה נחשב כהון עתק באותם ימים, הרהר בליבו, היכן ישמור אותם 

למשך כל אותה שבת.
אותו יהודי נזכר שיש לו חבר שיש לו הסכמים איתו והוא לבטח יוכל 
לשמור לו את הסכום הגדול הזה. וכך אותו יהודי הגיע לחברו לפני 
כניסת שבת ובעל הבית הכניסו בברכת שלום עליכם ושאל לשלומו. 
היהודי סיפר לו שהוא נתקע בעיר עד סמוך לשבת ואין לו היכן לשמור 
את הכסף הרב שיש לו ואשר הוא סומך רק עליו. בעל הבית שמע זאת 
ולקח ממנו את הכסף בשמחה "אין בעיה לעשות עם יהודי חסד גדול". 

היהודי נתן לו את הסכום עד למוצאי שבת שיפגשו שוב.
הגיע מוצאי שבת היהודי ניגש לחברו וביקש את כספו. בעל הבית לא 
הבין באיזה כסף מדובר. בתחילה חשב היהודי כי חברו צוחק עימו, 
וביקש את כספו שוב, אך כשבעל הבית המשיך להתעקש כי לא היו 
דברים מעולם, או אז הבין היהודי כי כספו הרב, עשרת אלפים כתרי 

זהב, עומד לרדת לטמיון.
בפחי נפש ובבכי יצא היהודי מבית בעל הבית, כשהוא אינו יודע לאן 
ללכת. לפתע עלה בדעתו ללכת לשפוך את צרתו לפני רבה של פראג, 
רבי יחזקאל לנדא בעל ה"נודע ביהודה" שהיה תלמיד חכם ענק, ניגש 

אליו וסיפר לו את הסיפור. הרב שמע וביקש ממנו שיגיע אליו מחר 
לאחר תפילת שחרית. לאחר תפילת שחרית, ניגש היהודי לרבה של 
פראג, בעל "הנודע ביהודה"  אמר לו הרב "אתה תשב בחדר המתנה 
הסמוך בשקט, מאחורי הדלת, ואני יקרא לאותו בעל הבית שישב 
וידבר איתי וכשאנחנו נהיה באמצע השיחה אתה תכנס מיד פנימה 

ותגיד את הטענות שלך".
הרב שולח שליח לאותו אדם ומבקש ממנו להגיע, כשהוא שמע זאת 
לא הבין מה ראה הרב לקרוא לו, אך כמובן שמיד התארגן לצאת, 
כשנכנס פנימה, הרב עשה לו כבוד גדול, שאל בשלומו ושאל אותו 
אודות אשתו וילדיו, הושיב אותו והתחיל לשוחח איתו, שיש בעיר 
עניים במצב קשה ואנחנו לא יכולים להעלים עין מהם, לפחות שיתרום 

אלף כתרי זהב עבורם.
־אמר לו "כבוד הרב חברים שלי נכשלו בעסקיהם וגם אני עסקי צול

עים, אין לי את סכום של אלף כתרי זהב". הרב אמר לו, "אולי חמש 
מאות, אולי שלש מאות, אולי מאה". אבל אותו בעל הבית ענה "הרב 
המצב שלי קשה אין לי סכומים כאלו". מיד נכנס אותו יהודי, כשראה 
אותו בעל הבית אמר לרב, כבוד הרב זה אדם שקרן, הוא טוען שאני 

חייב לו כסף.
שאל אותו הרב, "אתה מכיר אותו"? אמר לו בעל הבית, פגשתי אותו 
מספר פעמים, אך אין לנו היכרות אמיתית. אמר לו הרב, "תן לו כמה 
כתרי זהב ותשתיק אותו". בעל הבית בחושבו שהרב לטובתו והסכים. 
אך כששמע זאת היהודי אמר לרב "אני לא מוכן, אני רוצה את כל 

הסכום שלי".
פנה הרב לאותו בעל הבית ואמר לו "תראה, היהודי הזה לא יוותר לך, 
תן לו חמש מאות כתרי זהב תשתיק אותו, תגמור את העניין". בעל 
הבית שמע זאת והסכים בחושבו שאותו יהודי יניח לו. מיד קם הרב 
וצעק עליו "רמאי אתה, לפני כמה דקות ביקשתי ממך שתיתן לעניים 
כסף מאה כתרי זהב, אמרת שאין לך, ואילו עכשיו לאדם שאתה לא 
מכיר אתה מוכן לתת חמש מאות כתרי זהב בקלות" אין זה אלא שדובר 

שקר אתה, ועכשיו תן ליהודי את כל כספו שלקחת לו.
בעל הבית שנתפס בקלקלתו, הודה על מעשיו ומיהר להחזיר את כספו 
של היהודי, וסיפור זה הוא אחד מיני רבים אשר בזכותם התפרסמה 

חוכמתו של הנודע ביהודה.

פתרון לחידות משבוע שעבר:

מצאו בתפזורת תשובה לשאלות הבאות:
שימו לב! לכל שאלה מספר תשובות 

1. אבני החושן )12 מילים(
2. בגדי הכהן )6 מילים(

א. מימין לשמאל אבן יקרה, משמאל לימין לא היה ולא נברא

ב. היא אחת מאבני האפוד. הוא ישוב במרכז. מי אנו?

ג. הוא מוצר קוסמטי, היא אחת מאבני החושן. זהה אותי

ד. אני אחת מאבני החושן ושמי כשם עיר תנכ"ית מפורסמת

ה. אני קישוט לאחד מבגדי הכהן הגדול ושמי כשם פרי

א. ממני נתנו תרומה. קצץ זנבי ותקבל זוחל ארסי. מי אני? תשובה: נחשת, נחש

ב. אני נמצאת על הארון. קפד זנבי תקבל מקום ישוב, קפד זנבי תקבל חלק 

מסכ"ום. מי אני? תשובה: כפרת, כפר, כף

ג. חוק, אות ברית. קפד זנבו אבי זקנו של הנביא זכריה. תשובה: עדות, עדו

זיתפנצממדוא

סתענדראיחבי

תברקוגפהדשע

כתישבתשוהמכ

נופכייווככג

הנסיושלכעבס

תעמחאבנטנהא

קטאודגכמשלפ

תעכגלעיזשסו

קופחצהנמהבד

ראוהדטיפכגד

בשטדמעילהנמ

נקרהמלחאעיח



6

להקרנה
איכותית
בדרמה
סוחפת

להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ הקהילתי לקבלת הודעות בלבד - 050-818-1284

ההקרנה אי"ה במוצ"ש פרשת תצוה י“א אדר א (16.2.19) 
באולם בית הכנסת חסדי שמואל הרב מן ההר 4 - הר חומה

פתיחת דלתות: 20:30 תחילת ההקרנה: 21:00 | כניסה: 20 ש“ח

מוצ”ש
הקרוב!!

נשות ונערות הר חומה והסביבה מוזמנות
בס“ד

ְוָעִשׂיָת ַעל ׁשּוָליו ִרמֵֹּני ְתֵּכֶלת ְוַאְרָגָּמן ְותֹוַלַעת ָשִׁני ַעל ׁשּוָליו ָסִביב ּוַפֲעֹמֵני ָזָהב ְבּתֹוָכם ָסִביב.  )כ"ח, ל"ג(
כותב רבנו יוסף חיים מבגדאד בספרו "עוד יוסף חי", הפעמון רומז למספרי לשון הרע שמקשקשים בפיהם כפעמון, 
ופעמון זה עשוי זהב, רמז לכך שאדם בעל לשון הרע הולך ופוחת בעיני מכריו וידידיו, כמו הזהב שמתחיל באות 

ז' ששויה בגימטריא 7: יורד לאות ה' ששויו רק 5: ולבסוף האות ב' ששוה רק 2.

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: הילד המתוק ליעד טלמור ני"ו מכיתה ג'
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נשמח מאוד לראותכם בין המשתתפים

בעז"ה אנו שמחים להודיע על פתיחת בית מדרש לבעלי 
בתים בכל יום שיעורים בין 9:30-13:00

ב13:00 מנחה ולאחר מכן ארוחת צהריים בשרית

חוק לישראל   9:30-10:15
ילקוט יוסף ברכות השחר   10:15-11:00

אור החיים על הפרשה   11:00-11:45
משניות   11:45-12:30

תהילים עם פירוש   12:30-13:00

בית מדרש יום לבעלי בתים בביה"כ "חסדי שמואל"
תה קפה 

וכיבוד קל בין 

השיעורים

השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב

05:30 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( זמני תפילות ושיעורים שחרית הנץ החמה  
07:00 שחרית מנין ב'  

07:30 )בישיבה הודו ב7:45( שחרית מנין ג'  
08:15 שחרית מנין ד'  
13:00 מנחה מנין א'  
17:10 מנחה מנין ב'  

סמוך למנחה ערבית מנין א'  
19:15 )בתום השיעור בגמרא( ערבית מנין ב'  
20:15 )בתום השיעור המרכזי( ערבית מנין ג'   

גמרא מסכת בבא בתרא עם הרב שליט"א
18:45 ימים א', ב', ה'  

20:30 לאחר ערבית יום ד'   
שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30

עין יעקב - עיון באגדות חז"ל יום ראשון   
חובת הלבבות יום שני   

פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא יום שלישי   
ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב יום רביעי   

הלכות שבת/מועדים יום חמישי   
פעילויות לנשים

20:45 שיעור לנשים מפי הרבנית עטיה יום שלישי   

תפילות לימות החול

17:00 )כ-30דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
05:35 )כשעה קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות נידה  
07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  
13:30 חושן משפט שיעור הלכה, שולחן ערוך 

14:00 מנחה מנין א'  
14:30 שיעור מוסר  

15:15 )בתום השיעור( מנחה מנין ב'  
17:30 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  

18:00 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש  
18:20 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים  

פעילויות לנשים בשבת
13:00 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:00 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

תפילות ושיעורים בשבת קודש

חדש בשכונה 

לכל סוגי הארועים | משלוחים בשכונה
בהכשרים מהודרים של כלל הבדצי״ם

לפרטים נתנאל: 0506785912

בס"ד

לסוגרים 
בחודש פברואר
עיצוב מתנה!

אפשרות לחדרים לשבתות חתן
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להזמנת מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א לשיעורים וכנסים - אליהו: 1-599-502051 שלוחה 5!

בשבוע הבא יום ג', י"ד אדר א)19/02(
ימסור מורנו הרב שיעור ב-

קרית מלאכי בשעה 20:00, כולל החיד"א, רחוב העמק 35,
הקהל הקדוש מוזמן!

ת לקריאה בימי החול בלבד!
ת הפרסומיו

המודעו


