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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

ופרוש עלינו סוכת שלומך
סיפור מחזק
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ר' בן ציון פלמן זצ"ל
גדולי ישראל

שר  מרן  של  הטהורה  נשמתו  לעילוי  מוקדש  העלון 
התורה ופוסק הדור, מורנו ורבנו מרן הגאון

רבי עובדיה יוסף זצוק״ל, שזכותו הגדולה תגן עלינו.
להצלחת: דוד בן שמחה וב”ב לרפואת: חיים בן תמר

יניב בן אהובה לעילוי נשמת: מרדכי בן שמחה
ניר אלון בן מרגלית

זמני שבת לפי לוח אוה"ח *שעון קיץ

כניסה      יציאה       ר“ת

ירושלים

תל אביב
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באר שבע

הפטרה
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השורשים שנעקרו
סיפור לשבת

19:21       18:41       17:32

19:17       18:39       17:49

19:18       18:39       17:49

19:20       18:41       17:51

למה תאמר )ישעיה מ(

ביום שלישי הקרוב י"ג חשון 19/10 ידרוש מורנו הרב ב:

טבריה - 19:00 | בית כנסת מקדש שלמה רחוב שפע חיים 4 055-9914833 

נוף הגליל - 20:30 | בית הכנסת אחדות ישראל רחוב צבעוני 2 054-5530965

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

״ְוֻחַּבל עֹל ִמּפֵני ָשֶׁמן..." ישעיהו י' כ"ז

חז"ל מספרים שכשהגיע סנחריב מלך אשור לכבוש את ירושלים עם צבא של מליונים בעוד 
שמלך יהודה וירושלים באותה תקופה היה חזקיהו, לא היו 50 איש שיודעים לרכב על סוסים 
ובכ"ז במערכה בין חזקיהו לסנחריב, נחל סנחריב מפלה עצומה כל צבאו נכחד, בלילה אחד 
במגפה קשה שפרצה בין חייליו, ולא נותר מהמיליונים שהגיעו רק 10 אנשים סנחריב ובניו, 

ועוד מס' אנשים.
וכל זה מכיוון, שחזקיהו דאג שלא יתכבה האור בבית המדרש  שלו, שהאור דלק שם במשך 24 

שעות שבעה ימים, וע"ז אמרו חז"ל ״ְוֻחַּבל עֹל ִמּפֵני ָשֶׁמן..." – חובל עולו של סנחריב ]חבלה 
קשה[ בגלל שמנו שלחזקיהו שהיה דולק בבתי מדרשות.

זה היה הסיבה שבהם הקב"ה הושיע את ירושלים ויהודה.
וברוך ה' אנו עומדים לפני סיום קומת הישיבה, וקומת המסעדה, שתספק אוכל וארוחות חמות 
לכל מאן דבעי, וקומת הישיבה תספק מקום שמאפשר לכל מי שרוצה ללמוד למצוא בית מדרש 

פתוח ופעיל דולק ומואר, ומחומם, וממוזג, מקום שלומדים שם רק תורה.
מקום שאין הפסקה לתורה גם לא לתפילות, וגם לא לשאר מצוות.

זה המקום שאנו הולכים לבנות, בית מדרש פתוח 24 שעות עם אור דולק ומקום ממוזג ומשופע 
בשתיה, בדברי מאכל, כדי שכל מי שירצה ללמוד בכל שעה שירצה ימצא מקום ערוך מוכן.

לכן מי שיבוא לעזרת ה' בגיבורים, לעזור לסיים את בית המדרש ששמנו לא ייכבה, שאורו לא 
ידעך, רק ללמוד תורה 24 שעות שבעה ימים. שילוב של תורה רצופה, ללא הפסקה, שילוב 

של חסד, אוכל לכל מאן דבעי, שילוב של תורה וחסד, אומרת הגמ' יעסוק בתורה ובגמ"ח, זה 
הכרטיס הצלה מחבלי משיח הנוראים.

קומת בית הכנסת - תפילות
קומת המסעדה – חסד

קומה עליונה – ישיבה ובית מדרש

תורה, תפילה, וגמילות חסדים, שלושת העמודים שעליהם העולם עומד, ובודאי, יכול להעמיד 
גם אנחנו,  אם עולם שלם מסוגל לעמוד על ג' עמודים אלו, עולם מלא עוונות, ופשעים, 

ואכזריות, ק"ו אנחנו.
מי ייתן ונזכה לברך על המוגמר בקרוב, וזכות המקום יגן על כל המסייעים והתומכים תבורכו 

בכל מילי דמיטב אכי"ר

בברכה הצב"י- אייל עמרמי
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

"מנעי קולך מבכי"

כשהייתה תהילה בסיום כתה ז', ישבו הוריה המסורים וטוו חלומות על הסמינר 
אליו הם ירצו לשלוח את תהילה. חלמו על ילדה שחברותיה צנועות, יראות 
שמים. על סמינר שיקפיד על לבוש תואם לכללי ההלכה. על סמינר שיאסור 
בתוקף מדיה אסורה. על סמינר שיקנה הרבה ערכים, ולא יוותר כמובן על 
לימודים ברמה גבוהה. מצד שני, שיהיה זה סמינר שיחבק, שיאהב. שתהילה 
תצא בבוקר בשמחה, ותשוב אחר הצהריים ברינה. סיימת 40 יום פרק שירה. 
ספר תהילים כל שבת. מה לא עושים בשביל חינוך טהור לתהילה האהובה.

עברו שנתיים. תהילה כבר בכתה ט' )בהר חומה כמובן....(. היא בהחלט יוצאת 
בשמחה. חוזרת ברינה, עמוסה מעל הראש בלימודים. נהנית עם החברות 
והפעילויות. אמא של תהילה השתתפה בכנס תשובה של הסמינר התחזקה 
מהרצאה מעצימה על מעלת הקרבה אל הקב"ה ביום כפור. לאילו ספירות 
עליונות היא הגיעה עם השירה המרוממת. ההורים מודים לקב"ה על הבחירה.
וביום בהיר חוזרת תהילה דומעת. העירו לה על פריט לבוש, מראה שיער, 
סגנון של נעל שאינה תואמת. זו הבת שלך היקרה, זה אכפת לך שהיא בוכה. 
מתחשק לך בוודאי להגן עליה, לסוכך עליה. מי מעז להטיל דופי בילדה 

המושלמת שלך? מה תעשי? 
יש אימהות שמתקשרות מיד למנהלת, למחנכת או לכל מי שרלוונטי, ומתחילות 
לשאוג: "את לא תגידי לבת שלי מה לעשות ...." האמת, זה נראה לך חכם? 
ראשית לבית הספר הזכות והחובה כן להגיד לבת שלך מה לעשות. זה א"ב 
של ניהול מסגרת לימודית תקינה. נניח בצד כעת את הזכויות והחובות של 
התלמידים לבית הספר וההיפך. העירו לבת שלך על משהו שנוגד תקנון, 
או גרוע יותר, נוגד הלכה. זה הרי גם מה שאתם ההורים רציתם, בחרתם 
והתפללתם. הרי רציתם סמינר שמאד יקפיד על לבוש תואם לכללי ההלכה. 
על סמינר שיאסור בתוקף מדיה פסולה. על סמינר שיקנה הרבה ערכים. ודאי 

שלא התכוונת שידרשו מכל בת אחרת בסמינר, רק לא מהבת שלך. 
יש אימהות שמבינות שההערה צודקת. הן פגועות מעצם ההערה, ואז הן 
מתחילות להתגונן בסגנון של: "נכון, בית הספר צודק, אבל תלוי איך מעירים. 
למה על הבוקר. למה לעיני כולם )המנהלת קראה לה אליה לחדר....( יש בנות 
שנראות יותר גרוע, עוד בנות לא הגיעו לפי התקנון. עם כאלה תגובות רק 
ההורים מפסידים ובגדול. נורמלי שאכן הבת נעלבה, ברור שלא נעים לקבל 
הערות, לפעמים זה באמת נאמר לא בצורה הכי מעודנת. אולי חשוב למנהלת 
או למורה להעיר לפני הכתה, כדי שהבנות האחרות בכתה לא תחשובנה 

שהפרת התקנון עוברת בשתיקה.
מה תעשו? תקשיבו לכאב שלה. לשטף המילים המתוסכלות. הורים צריכים 
להיות המשענת המאזינה. שגם הבעת הפנים שלכם תהיה מקשיבה ולא כעוסה. 
תדאגו שהיא תירגע: עם ארוחה, עם גלידה טובה, עם כמה דקות של מנוחה. 
)לא, אל תפסיקו את הדבורים שלה שאתם עמוסים כעת( היא נרגעה למראית 
עין. כעת אתם לא שופט: "זה מוצדק, זה לא מוצדק, החצאית מספיק ארוכה 
היא רק... וכו" לא! אל תלבשו את גלימת השופטים. האזנתם, אל תאשימו 
אף אחד. תזכרו שהקו החינוכי של הסמינר עולה בקנה אחד עם מאווייכם. 
אחרי שנתתם לה לפרוק. דאגתם שתירגע, תשוחחו אתה איך נראה לה שניתן 
למנוע הישנות של תקרית כזו עם הסמינר. הרעיון שיהיה שלה. תעזרו לה 
קצת. ונקווה שהיא תצליח ליישר קו עם החינוך שאתם רוצים לתת, והסמינר 

מסייע בידכם. נתפלל שיהיה שכר לפעולתכם.

נכתב ע״י ז. קליין
מייעצת חינוכית, סמינר "הר חומה"

המדור פתוח לתגובות, שיתופים, ועצות בנושא בית ספר והורות:
zkl55848@gmail.com 

50 ש"ח 
לספר!
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ויטמין c יתרונות

ויטמין C, המכונה לעתים גם חומצה אסקורבית, הוא ויטמין מסיס במים.
שלא כמו רוב היונקים, בני-האדם אינם יכולים לייצרו בעצמם, לכן יש 

לקבלו מן התזונה.
תפקידים: ויטמין C חיוני לפעילויות הבאות: יצירת קולגן, מרכיב מבני חשוב 
בכלי הדם, הגידים והעצמות, יצירת הנוירוטרנסמיטור – נוראפינפרין, החיוני 
לתפקוד המוח, יצירת קרניטין, הנחוץ להפקת אנרגיה משומן. מחקרים 
חדשים מראים כי יתכן שיש לו תפקיד בהפיכת הכולסטרול למלחי מרה, 
כך שעשויה להיות לו השפעה על רמות הכולסטרול בדם ועל שכיחות אבני 
מרה. ויטמין C משמש כנוגד חמצון יעיל המגן על מולקולות בגופנו, כמו 
חלבונים, שומנים, פחמימות, והדנ"א, מנזקים הנגרמים על ידי רדיקלים 
חופשיים מחמצנים. כמו כן, הוא יכול למחזר 
 .E אנטיאוקסידנטים נוספים כמו ויטמין
ויטמין C תורם לשיפור ספיגת הברזל 

במעי.
מניעת מחלות: מחלות לב וכלי דם – 
צריכה מוגברת של ויטמין C בתזונה 
גורמת להגנה מפני מחלות לב וכלי 
דם, כמו התקפי לב ושבץ. ממחקרים 
עולה כי קשה להפריד את ההשפעה של 
ויטמין C על הפחתת הסיכון למחלות אלה, 

מההשפעות של יתר המרכיבים בירקות ובפירות, לכן חשוב לצרוך תזונה 
העשירה בירקות ובפירות, ולהעדיפה על פני נטילת תוסף הויטמין. 

מחלות סרטן – צריכה מוגברת של ויטמין C בתזונה נמצאה קשורה להפחתת 
הסיכון לסרטן של הפה, הגרון ומיתרי הקול, הושט, הקיבה, המעי הגס והריאות. 
קטראקט – מחקרים מסוימים מראים כי צריכה מוגברת של ויטמין C קשורה 
בסיכון נמוך יותר לקטראקט )התעכרות עדשת העין(, הסיבה המובילה 

לעיוורון במבוגרים. 
סוכרת – צריכה מספקת של ויטמין C עשויה לתרום למניעת כמה מן 

הסיבוכים הקשורים בסוכרת.
C צריך ביום ? מנה יומית מומלצת של ויטמין c כמה ויטמין

ואת הנפש אשר עשו...)י"ב, ה'(

בפרשת השבוע, מתוודעים אנו לדמותו של גדול מזכי 
הרבים, אברהם אבינו, שקירב אנשים לבורא עולם, 

ועליו נאמר 'ואת הנפש אשר עשו בחרן' – כי נחשב לו הדבר כאילו 'עשה' 
ו'יצר' את אותם אנשים, כי הוא זה שהעניק את המימד הרוחני לחייהם, הוא 
שרומם אותם והעניק להם את הידיעה על רוממותו של הקדוש ברוך הוא, 

הוא כאילו ברא אותם מחדש!
דמותו והשראתו של אברהם אבינו, הן שעומדות ביסוד האנרגיה המפעמת בלב 
כולנו, לפעול ולעשות כדי לרומם את מצבו הרוחני של יהודי אחר, להעניק לו 
את הזכות לחוות טעמו של דף גמרא, סעיף הלכתי, או עונג שבתי מרומם. כי 
אנו מבינים שזה לא רק חסד עצום כלפי היהודי הזוכה 
בחוויה רוחנית בלתי נשכחת, אלא זה מה שמקרב 
אותנו לבוראנו, ומעניק למעשינו מימד של יצירה 

חדשה, בריאת היהודי מחדש, ממש כך.
'זיכוי הרבים',  הבה נאמץ את הכלי שנקרא 
בכל הכח ובמלוא העוצמה. יש מי שחושבים 
שהמשימה הזו כבידה עליהם, אך האמת היא 
שכולנו יכולים לקרב עוד יהודי, לפגוש מישהו 
ברחובה של עיר ולהציע לו שיעור יומי או שבועי, 

שיחה מרוממת על מצוה שהוא יכול לקיים, הזמנה לחוות שבת יהודית אמיתית. 
ונזכור, כי החיבור של יהודי שהוא מזכה את הרבים עם אביו שבשמים 
– הופך לחיבור כה אמיץ וחזק, עד שמילה שלו היא כמילה של בורא 

עולם, הבטחה שלו היא כיוצאת מפיו של הקדוש ברוך הוא.
וגם אם כל אלו אינם בידינו, כולנו – יהודי מבוגר כאיש צעיר, מחנך 
כמו בחור, איש עמל כמו מרביץ תורה – כולנו יכולים לתת מילה 
טובה בראותנו ילד או נער צעיר שמתאמץ להתפלל בכוונה, ללמוד 
שעה עם בחור מתקשה, או לעודד את עוסקי מלאכת החסד. המילה 
הטובה שלנו יכולה לרומם, להעניק תמיכה ועידוד, לתת תחושה 

טובה שבעקבותיה ישאפו וגם יגיעו למעלה גבוהה וגדולה יותר.
כח מופתי...

אחת מדמויות ההוד שהיו אות ומופת בדור הקודם, היה הגאון רבי בן ציון 
אבא שאול זצ"ל. הוא התפרסם כגאון וכצדיק, ונודע גם בכח ברכותיו שהיו 
מתקיימות אחת לאחת. רבים באו אליו בעת מצוקה, וזכו לברכתו החמה 
שהביאה את ישועתם. פעם נשאל על כך: מנין לו לרב כח הברכה? מה מיוחד 

בכבוד הרב, עד שככל היוצא מפיו ייעשה? במה זכה הרב למעלה יקרה זו?'
חייך הרב בענווה, והשיב: 'אין לי כל כח מיוחד, אלא זה – שרבים פונים אליי 
ומבקשים את עצתי וברכתי, ואני מנצל זאת לקרב אותם לבוראם ולרומם 
את נפשם. הואיל ואני זוכה לקרב יהודים לאביהם שבשמים – בכך אני זוכה 
שבורא עולם יקיים את כל היוצא מפי, וככל אשר אני גוזר הוא מבצע, כי אני 

מקרב את בניו!'
דבריו אלו, המובאים בספר תולדותיו, מוכיחים עד היכן הדברים מגיעים, עד 
כמה כל אחד מאיתנו יכול, לו רק ירצה, להפוך לפועל ישועות בהבל פיו. מזכי 
הרבים זוכים בכך, ברכותיהם מתקיימות, בורא עולם מרעיף עליהם שפע טובה 

וברכה. הבה נימנה עליהם ונזכה גם אנחנו!
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השרשים שנעקרו

ר' יעקב יוסף מפולנאה היה מתנגד הבעש"ט. פעם עשה בעל בית אחד, מתלמידי 
הבעש"ט חגיגת נישואין לבנו, והחתן היה תלמיד מובהק של הרה"ק ר' יעקב 
יוסף, החתונה התקיימה במזיבוז, עירו של הבעש"ט. אביו של החתן הפציר 
בר' יעקב שיסע עמהם לחתונה.  בבואם לבית מלון אחד בסמוך למיזבוז, ראה 
בעל ה"תולדות" שעושים הכנות וכותבים פתקאות כדי ללכת לקבל את פני 
רבם הבעש"ט. וכאשר ראה זאת, חרה אפו מאוד ולבו נוקפו על החלטתו להגיע 
לחתונה. ונתיישב בדעתו לראות את פני הבעש"ט, כי עוד לא הכיר תוארו והיה 
ברצונו לראות כל הליכותיו ותרומת מידותיו באכילה, בשתיה ובעבודה, וגם 

התנהגותו בלילה, ואולי יראה איזה דבר זר שיוכל על ידי כך להגביר התנגדותו.
כשבא למזיבוז שאל על בית הבעש"ט וראה שם החתונה. עמד תחת 

החלון לראות התנהגותו של הבעש"ט. באמצע הסעודה התחיל 
הבעש"ט לספר מעשיות ומאוד היה לפלא בעיני כל, ובתוך כך 
אמר למחותנים: "דעו שהרב דקהילתכם הוא צדיק וגאון באמת. 
פעם בשבת הגדול הכין הרב לדרוש בעניני דיומא. רצה ללמוד 
הדרשה בביתו. אמנם לא היה לו מקום בביתו, כי הייתה לו דירה 

קטנה מאוד, ובפרט לפני חג הפסח, כאשר מעבירין הכל מהבית 
ומנקים כל החדרים. עלה לעליית חדרו ללמוד שם הדרשה. ויהי 

בעת לימודו צמא מאוד למים, אך לא רצה לבטל לימודו. פתאום ראה 
איש אחד רץ עם שני כדי מים על כתפיו, ביקש ממנו לתת לו מים לשתות, 
אבל השואב מים לא השגיח לדבריו, וכאשר שינה ושילש והשואב מים לא שת 
לבו, קם הרב דקהילתכם והכה אותו על לחייו וגער בו: "אם אני רב ואב"ד 
דפה צעקתי כמה פעמים ולא ריחמת עלי, לזה אני מכה אותך". כאשר סיים 
הבעש"ט את דבריו אמר: הרב שלכם לא ידע מזה שהמוכה הוא אחד מל"ו 

צדיקים, והיה אז ממהר להביא מים לשם מצה של מצוה".
לאחר ששמע הרב בעל ה"תולדות" את זאת, נבהל: רוח הקודש דיברה בו! 
ותיכף ביקש לגשת להבעש"ט הק', כי הדברים האלו היו לפלא בעיניו, אמנם 
מרוב התנגדותו חזר בו, ואמר כי יתכן והשואב מים הלז ביקר אצל הבעש"ט 
וסיפר לו את המעשה הזה. כשהרגיש הבעש"ט שלבו עדין נוקפו מלהאמין 
אמר: "יש לי עוד מעשה אחד מהרב שלכם, פעם בליל תשעה באב, לאחר 
הקינות בלילה, היה לומד מדרש איכה רבתי ובכה בכיה גדולה עד למאוד על 
חורבן בית המקדש ועל שריפת בית אלוקינו, ועיניו זלגו דמעות, ולא היה עוד 

ביכולתו ללמוד, מפני רוב חולשתו והשעין את עצמו רגעים אחדים על משכבו. 
חלפו ועברו ברעיונותיו, הצרות אשר עברו על בני ישראל מאין מספר בזמן 
חורבן ביהמ"ק, ומאוד כאב עליו לבו, בא אצלו אברך אחד מתלמידיו, וראה 
כיצד הרב מקהלתם התעלף, דיבר על לבו ויעץ לו שיטעם משהו להחיות את 

נפשו העגומה, ולא רצה באמרו: "הלא כעת תשעה באב".
הפציר בו התלמיד בראיות ברורות שאסור לאבד עצמו לדעת והביא לו פירות, 
ובירך עליהם ברכה, ומיד לאחר הברכה עוד לפני שהבא משהו לפיו, נתיישב 
בדעתו, מה עשה הלא תשעה באב היום ולא רצה לאכול, אך מצד שני היה לו 
צער רב מאוד על שבירך ברכה לבטלה, וחשב בדעתו שבודאי האברך הלז הוא 
מצד הטומאה מסיטרא דמסאביתא ופער בפיו עליו: "צא טמא מביתי" ונעלם 

מאתו והיה לרב עוגמת נפש גדולה.
מרוב דאגתו ומר נפשו נרדם, וחלם חלום שהוא הולך בפרדס בעירו במקום 
נאה ויפה מאוד, והיה הדבר לחידוש אצלו, כי ידע היטב שבעירו לא נמצא 
פרדס כזה, והבין שאם יש כאן גן כזה, בטח יש כאן שומר בגן, והלך לארבע 
רוחותיו עד שמצא איש אחד יושב בתוך הגן, ושאל הרב את השומר: "למי הגן 
הזה, אשר לא ראיתי מעולם גן יפה כזה ולמי הוא שייך" השיב לו השומר: "הגן 
הזה שייך לרב המקום". אמר לו: "הלא אני רב דפה, ומאין בא לי זה השיב לו: 

"מהברכה לבטלה בתשעה באב בלילה, נברא גן זה לצד הטומאה".
בשומעו זאת החל לדאוג מאוד והתאבל רבות על כך. עיניו זלגו דמעות 
בחשבו, כיצד יתקן את זה ניגש אל שומר הגן ושאל אותו: במה אוכל 
לתקן את זאת" השיב לו השומר: "אם תעקור את האילנות עם 

השרשים, אזי יהיה בזה תיקון".
לאחר מכן הקיץ משנתו, ונזכר במעשה הברכה לבטלה ובאברך 
ודאג בעצמו כי החלום אמת, מה יוכל לתקן והיכן הוא התיקון 
של הגן שיש לו לעקור בו את השרשים הוא בכה בכיה גדולה 
מאוד ורצה לומר תהלים, אך נזכר כי היום תשעה באב ואין אומרים 
תהלים בתשעה באב. הוא דאג כל היום והיה הולך כאיש מבוהל, 

בלי למצוא דרך לנטות ימין או שמאל.
מיד במוצאי תשעה באב קם בחצות הלילה, לקח ספר תהלים ואמר בקול רעש 
גדול כל ספר ראשון שבתהילים, עד שחרדה מכך כל הפמליא של מעלה. בא 
אחד אצלו ואמר לו: "דע כי הפירות נשרו". הוא המשיך ואמר גם ספר שני 
שבתהילים בקול רעש גדול, ובא אחד ואמר לו: "דע כי העלים נשרו". אמר 
אחרי זה ספר שלישי שבתהלים בקול רעש גדול ובא אחד ואמר לו כי הענפים 
הקטנים נפלו. אמר גם ספר רביעי שבתהילים בקול רעש גדול, ובא אחד ואמר 
לו: "הענפים הגדולים נפלו". אמר אח"כ ספר חמישי שבתהלים ובא אחד ואמר 

לו: "דע שהדקלים עצמם נפלו ארצה".
אמר הבעש"ט הק': "אבל השרשים עצמם צריך לעקור אצלנו, כי אין עוד בכוחו 
לזה". כאשר שמע זאת הרב בעל ה"תולדות", אמר: מאין יודע מהמעשה הזה, 
אין זה כי אם ה' דובר אליו". הלך תיכף ומיד לקבל פני הבעש"ט הקדוש. כאשר 
באו ואמרו לו שעקר גם כן את השרשים, אז נתן תשואות חן לרבי הקדוש 
הבעש"ט, ומאז היה הרב בעל ה"תולדות" לתלמיד מובהק של רבנו הבעש"ט.
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

הסיפור הבא סיפר יהודי צדיק מק"ק "חסדי שמואל" של מורנו הרב אייל 
עמרמי שליט"א: אני משכיר דירה כבר תקופה ארוכה בשכונת "הר חומה", 
לפני מספר חודשים הודיע לי המשכיר שהוא מוכר את הדירה ולכן אצטרך 
לפנות את הדירה לפני החגים. התחלנו אני ואשתי לחפש דירה באזור כי רצינו 
להישאר קרובים לאזור הבית הכנסת והקהילה. ראינו כמה וכמה דירות אבל אף 
אחת מהן לא התאימה לנו מבחינת הגודל וכו', והנה הגענו למצב שכשבועיים 
לפני פינוי הדירה, לא מצאנו דירה חלופית, יום אחד הוצעה לנו דירה גדולה 
ומתאימה אבל שהגענו לראות אותה גילינו שאין לה "מרפסת סוכה". אני כבר 

כמעט ונכנעתי, אבל אשתי לא הייתה מוכנה בשום אופן לקחת דירה שלא 
נוכל לבנות בה סוכה. למרות לחץ הזמן שנכנסנו אליו ובעקבות שיעוריו של 
הרב הסכמתי לוותר )מה גם שהרב לימד אותנו שחשוב מאוד לקחת רק דירה 
עם אפשרות לבניית סוכה(, וממש יומיים לפני שאנחנו צריכים לפנות את 
הבית מצאנו דירה יפה ומדהימה שעונה על כל הדרישות! כמה כדאי ללכת 

עם ה' ועם עצות הרב תמיד!!!

ופרוש עלינו סוכת שלומך
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ר' בן ציון פלמן זצ"ל

שני חתנים למדו באחת הישיבות בבני ברק.
הם היו מוכרים לר' בן ציון, ולמזלם הטוב, גם נודע לו כי מצבם קשה מבחינה 
כספית. כיון שרחמיו היו מרובין, ומעשיו היו מרובין כמו רחמיו, יצא לסייע להם.
מיוזמתו, ללא בקשות וללא תחנונים ממישהו, החליט ר' בן ציון לצאת מאוזן 
לאוזן של כמה תושבים מבני ברק, וכן סיפר באוזני שומעי לקחו בתל אביב 
ובשאר מקומות כי "עומדים לו על הלב" שני חתנים הזקוקים לעזרה. בסיום 
השיעורים היה אומר בקול: "יש בידי שקית שאפשר להכניס לתוכה כספי 
צדקה לחתן אחד, ושקית שניה לחתן שני – להכנסת כלה לחופה". הנותנים היו 
בטוחים כי כל לירה תגיע ליעודה, והכסף יעמוד להם לחתנים ולכלות, ויעמוד 

לנותנים בזה ובבא. עם ישראל קדושים נתבעים ונותנים.
באותה תקופה שבין האירוסין לחתונה של אותם שני חתנים, היו לו בבית שתי 
מגירות, באחת שם את הכסף עבור חתן א' ובשניה הכסף בעבור חתן ב'. ומדוע 
עמדו הכספים במגירות מיוחדות? כדי שחלילה וחס לא יתערבו כספים אלו 
עם המעות שלו – "שמא יתערבו לו מעות במעות", כפי שקרה לאיש האלוקים 

רבי חנינא בן תרדיון, שהמעות של פורים התחלפו במעותיו.
כשבוע וחצי לפני החתונה של אחד מהם, כאשר רבי בן ציון כבר התכונן 
להעביר את הכספים, הוא גילה שבעבור החתן הראשון נאסף כסף רב. אבל 
משום מה לחתן השני נאסף מעט. כאב לו. ואף על פי שלא ביטל רגע מתורה 
והיה משקדני הדור, היה סבור כי עליו להקדיש זמן מסויים נוסף, וערך סיבוב 

התרמה עבור חתן ב'.
למרות הכל, עדיין הפער בין חתן א' לחתן ב' היה משמעותי. או-אז החליט 
להוסיף מכספו שלו. החלטה זו הייתה 'מסירות נפש' כפשוטה, לא כזו הנאמרת 
כמטבע לשון שחוקה, כפי שנהוג היום לקרוא לכל מאמץ קל 'מסירות נפש', 
במקרה דנן אכן ההחלטה היתה כרוכה במסירות נפש, כי העברת הכסף לחתן, 
היתה מאלצת את משפחת ר' בן ציון להצטמצם באותו חודש, באוכל ובדברים 
בסיסיים לילדים ולהורים. הרבנית שאלה את בעלה: "הכיצד? כי יתכן הדבר, 
כי אין לה במה להאכיל את הקטנים וכיצד יתנו מכספם לחתנים?!", אלא שבכל 
זאת ר' בן ציון התחנן בפניה ואמר לה, כי במקרה נדיר שכזה "אין לנו ברירה, 

וניאלץ לתת מכספנו לחתן". וכך עשו.
ועדיין הפער בין המגירות היה ניכר, אבל יותר לא הייתה לו אפשרות.

יום החתונה של שניהם התקרב. רבי בן ציון ניגש אל שני החתנים ונתן להם 
את כספם.

ה'רכילות' התרכלה ביניהם, ותיכף נודע לחתן ב' שחתן א' קיבל כסף רב יותר...
והחושך כיסה ארץ.

חושך של טיפשות של צעיר החושב שחכמתו נכונה ופקחותו אמת, וכל העולם 
לפניו כקליפת השום. הוא החליט להכיר רעה תחת טובה.

פרסם אותו חתן שאסור עוד לתרום לר' בן ציון פלמן, כיון שר' בן ציון לוקח 
מן התרומות אחוזי רווח לצרכיו האישיים.

הפרסום הכאיב מאד לר' בן ציון. לבו נצבט בקרבו. לאחר שעשה מה שעשה 
במאמץ עליון – הוא מדבר עליו סרה. אבל כדרכו, שתק והבליג.

אלא שקשה היה לו לעמוד מול צערה של הרבנית. אמר הרב לזוגתו הרבנית: 
"פייגא, דעי לך שכאשר עושים צדקה באמת, צדקה שבצדקות – חסד שבחסד, 
בשלמות, לשמה, לא צריך לצפות לתודה, אלא אדרבה, יש להתכונן שיזרקו 
עלינו אבנים ויטענו טענות. כך מנסה הקב"ה את האדם, אך צריך לעמוד גם 

בניסיון הזה ולהמשיך הלאה". 
והחיים המשיכו במסלולם.

כי לאחר ימים בודדים, כאשר נודע לר' בן על אברך שנפל לחובות ובתו לפני 
חתונתה, דפק קלות על השולחן בסוף השיעור, וקרא לציבור: "יש כלה נזקקת 
במיוחד שראוי לתת לה צדקה, ולמי שיש מעשר כספים וכדומה, שיתן"... ואיש 

לא ידע ולא היה יכול לדעת, על הניסיונות שהרב עבר זמן קצר קודם לכן.

חידוןחידון
א"בא"ב

תפזורת מילים לפרשת לך לך:
גוי, ברוך, סדום, לוט, עמורה, ירדן, חשכה, צדקה, חוט, רעב, מצרים, 

אברם, שרי, ישמעאל, ברית עולם, אור כשדים, כוכבים, שרוך נעל

א. ְׁשמֹו ִהְׁשַּתָּנה ֵמַאְבָרם ְל_______

ב. ֶמֶלְך ְסדֹום

ג. ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון _______

ד. ֶּבן ֶמֶׁשק ֵּביתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם הּוא _______ _______

ה. ִׁשְפַחת ָׂשַרי

ו. ָאִקים

ז. ְוַׂשְמִּתי ֶאת _______ ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ

ח. ֵׁשם ָמקֹום ִמְּׂשמֹאל ְלַדֶּמֶׂשק

ט. ַהֵּׁשם ַמְבִטיַח ְלַאְבָרָהם ֶׁשִּיָּקֵבר ְּבֵׂשיָבה _______

י. ֵעֶמק ַהִּׂשִּדים ָהַפְך ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ְל_______ _______

כ. ַהֵּׁשם ַמְבִטיַח ְלַאְבָרָהם ֶׁשַּזְרעֹו ִיְהֶיה ְּכמֹו ַה_______

ל. ַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶלְך ָׁשֵלם יֹוֵצא ִלְקַראת ַאְבָרָהם ְּב_______ _______

מ. ִהְסִּגיר

נ. ָּבְרחּו

ס. ִעיר ֶׁשֲאָנֶׁשיָה ָהיּו ָרִעים ַוֲחָטִאים

ע. ְּכָדְרָלֹעֶמר ָהָיה ֶמֶלְך...

פ. ַהַּמְלָאְך ָאַמר ְלָהָגר ֶׁשִּיְׁשָמֵעאל ִיְהֶיה _______ _______

צ. ֶׁשְמֵאֶבר ָהָיה ֶמֶלְך...

ק. ַהֵּׁשם הּוא ֵא-ל ֶעְליֹון...

ר. ַאְבָרָהם ָיַרד ִמְצַרְיָמה ִּבְגַלל ַה_______ ָּבָאֶרץ

ש. ַמְלִּכי ֶצֶדק ָהָיה ֶמֶלְך...

ת. ַאְבָרָהם ִנּמֹול ְּכֶׁשָהָיה ֶּבן...

 

 

 

 

 

 צ ו מ ה מ צ ר י מ
 ד א ל ט ר ה כ  ע ס
 ק כ  ו כ  ב י מ ל ב
 ה ח ת ר א כ  ט א ר
 ה ש י כ  כ  ג ו ע ו
 ר כ  ר ר ו ש ל מ כ 
 ו ה ב י ד י ד ש י

 מ ו ד ס כ  נ ר י ס
 ע ל ע נ כ  ו ר ש מ

לך-לךלך-לךלפרשתלפרשתתפזורתתפזורת
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פעילות מיוחדת יוצאת דופן התקיים 
לתלמידי כאייל  תערוג בראשות 
הגאון הרב אייל עמרמי שליט"א. 

לזכרו של 8 שנים לפטירת מרן שר 
התורה הרב עובדיה יוסף זצק"ל 
התלמידים הרגשו וחשו מקרוב 

את גדולתו של גדול הדור ומזכה 
הרבים. תודות לראש המוסדות על 

הפעילות הנפלאה בשם התלמידים 
וההורים.

ה
תור

ד 
מו

ל
ת



זמני  תפילות  ושיעורים

17:40 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:50 )כ-65 דק' 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  

15:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

16:00 מנחה מנין א  

16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב  

17:40 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

18:10 )בשקיעה( שיעור הלכה  

18:40 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

19:00 )כ-20 דק' לאחר ערבית 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    06:00 )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      17:50

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 חנה בקרמן תחי'

יום שני                     21:00 שיעור חדש! בריאות טבעית ע״פ  
     היהדות - א. פורמן

פעילויות לילדים

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

תפילות לימות החולתפילות ושיעורים בשבת קודש

ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

18:15   ביה"כ "איילת השחר", רחוב מצפה, גבעת זאב
20:45  ביה"כ "ספרא", רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

17:30   ביה"כ "מוסיוף", רח’ יואל ירושלים
21:30    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים

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

16:00  שיעור לאברכים כולל "לב אריאל", רחוב מגן האלף 3
18:00  ביה"כ "אבני החושן", רחוב אבני החושן, מעלה אדומים

יום רביעי

יום ראשון

יום חמישי

יום שני

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