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חסדי שמואל
ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

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

חיפה

באר שבע

הפטרה

19:04       18:27       17:17

19:00       18:24       17:34

19:01       18:25       17:35

19:04       18:27       17:37

והמלך דוד )מלכים א א(

מי שחברו נענש בגללו לא זוכה לדין אצל הקב"ה

כתוב בגמרא "אמר רב אחא בר יעקב כל שחברו נענש על ידו 
אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה", לקחת עורך דין וכבר 
חצי שנה לא זז כלום אתה אומר 'מה זה שילמתי לו והוא לא 
עושה כלום' הקפדת עליו, בוודאי הוא יענש, אבל אתה אם יהיה 

לך דין, ה' לא ישפוט אותך, מי שה' שופט אותו הכל רחמים. 
הגמרא אומרת כל יום ה' עושה משפט על ר"ה כמו שכתוב 
"לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו" אם גזרו 
על האדם בר"ה כל מיני דברים, כל יום בבוקר ה' עושה משפט 
לראות אם תקבל את מה שגזר עליך". אומרת הגמרא "כל שחברו 
נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה שנאמר 
"כי לא אל חפץ רשע אתה", אני לא רוצה שתגיד על מישהו 
שהוא עשה לך רע. ולמה לא יכניסו אותך במחיצתו של הקב"ה 
אומר ר' אליעזר פאפו "כי האמונה שלנו אומרת מפי עליון יצאו 
הרעות והטובות הבאות ביד אדם וביד ה' ליבות בני אדם ואין 
אדם יכול להרע ולהיטיב את חברו כמלא נימה, חוץ מגזרת ה', 
ומי שאין לו מקטרגים מלמעלה אין לו צרים מלמטה", בן אדם 
עשה לי טוב, בן אדם עשה לי רע, זה ה' גזר ככה. אז אם הקבלן 
ברח לך באמצע השיפוץ ואתה אומר 'שילמתי לו כל כך הרבה 
כסף ותראו איזה נוכל איך הוא עושה לי כזה דבר' אתה צודק 
הוא יענש על זה, אבל אתה אני לא רוצה לראות אותך אומר 
ה'. אתה לא תכנס איתי למשפט בגלל שאתה לא מאמין שאני 
אמרתי לו לעשות את הרע הזה ואם אין לך מקטרגים מלמעלה 

לא יהיו לך מצוקות כאן מלמטה. 
"נמצא שכל העושים הרעות והטובות שלוחא דרחמנא עבדא" 
כולם שליחים נאמנים של ההשגחה העליונה "ולכן לא ימצא 
שום מקום להקפיד" זה האמונה ועל זה בנויה היהדות שלנו. "כי 
הוא על ימים יסדה" על זה מיוסד כל התורה שלנו. אתה רוצה 
להקפיד, אומר ה' אני לא ארחם עליך, אני אתן שידונו אותך 
בבית דין של מעלה אין להם רחמנות הם 'שכל קר' מגיע לך או 
לא. אבל מי שזוכה שה' דן אותו "זכות ומישור לפני כסאו חסד 

ורחמים מלא כבודו". 
אומר הרב מקומרנה "תמיד יהיו כל עניינך בסבלנות גדולה מאוד 
ואם יעמדו עליך אנשים המצערים אותך מאוד שתוק, כי כך עלה 
במחשבה ותקבל באהבה עזה ובחיבה ואל תבן ברוחך להוציא 
מפיך דבר, למה יקצוף האלוקים על קולך וחיבל את מעשה ידיך" 
אם אתה תוציא מילה מהפה שלך כשעושים לך רע כשאתה צודק 
יש לך מקטרגים מלמעלה, אם לא היה לך מקטרגים מלמעלה 
לא היה לך גם צרים מלמטה. "ואם הייתה יודע הטובה שעושה 
לך שונאך והמחליש דעתך והמגדילים עליך חינם, דורונות היית 
שולח להם" אם רק הייתה מבין איזה טובה גדולה הוא גורם לך 
היית שולח לו מתנות והוא באמת מקליפת נוגה ואתה שתוק וקבל 
באהבה ובחיבה ויאיר עליך אור מן השמים עד שתטעם טעם 
העולם הבא בעולם הזה, וזהו "אור זרוע לצדיק" אור האמונה", 
יש אור שרק הצדיק מקבל אותו ומי הוא הצדיק 'צדיק באמונתו 
יחיה', עברתה ניסיון באמונה אתה תקבל את האור הזה, כשתברך 
ברכת המזון אתה תרגיש את אותה התרגשות כאילו אתה בתפילת 

נעילה, תברך 'אשר יצר' תרגיש כמו 'בכל נדרי'. 
"ואם תדום לגמרי, הקב"ה יפיל עליך חללים חללים" כמו שכתוב 
"דום לה' והתחולל לו, יתחוללו חללו בחללים"  תשיר לקב"ה. 
הגמרא אומרת "אוי לו לצועק יותר מן הנצעק" מי שצועק נענש 
יותר ממי שעשה את הרע, כי אתה לא מאמין שאני עושה את זה 
והכל מסודר. לכן ממשיך הרב ואומר "ומי להשיג האמונה יודע 
שאין שום דבר רע כי הכל נצרך לך לעבודת ה', כי היצר הרע 
וכל השונאים וכל המגדילים עליך מחלישים דעתך... כמו שהיה 
בהכרח ליעקב להשתחוות לפני עשיו לקרוא אותו 'אדוני' ובזה 
נתעלה יעקב עד שהגיע למדרגה שקראו הקב"ה 'א-ל' במדרגת 
אלוקות", הרע הזה טוב לי, הוא מקדם אותי בעבודת ה'. "ולכן 
תכניע נפשך ותקבל בשמחה כי ההכנעה מכפרת על הכל ותשיג 
על ידי זה השגה נפלאה מה שלא היית יכול להשיג במאה אלף 
תעניות ובלבד שתקבל את זה באהבה". כמה אדם יכול להתקדש 
במאה אלף תעניות זה כמו מאה אלף יום כיפור נהיית קדוש 

בזכות שקבלת את הרע שלך בהכנעה ובשמחה".

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת חיי שרה גליון 481, כג מרחשון תשפ"ב

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א, באמונה ובטחון. לצפיה בשיעור המלא - אתר “כאייל תערוג“
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הרב משה פינשטיין  זצ"ל
גדולי ישראל
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שלולית של ישועה
סיפור לשבת

ביום שלישי הקרוב כ"ז חשון 02/11 ידרוש מורנו הרב ב:
 חולון - 19:30 | בית כנסת "דרכי נעם" רחוב לנדאו 12 

בת ים - 21:00 | בית כנסת "צאן קדושים" רחוב דב הוז 4

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

לעבדה ולשמרה

כמנהלת, לא אחת נתקלתי בתופעה מאד לא מובנת ומתקבלת על הדעת. 
בחרתי לשתף. פגשתי ברחוב את שרה בלבוש רחוק מחזות מתאימה לבת 
חרדית. התקשרתי מיד לאמא של שרה, והיא הצהירה ששרה ישנה כעת 
במיטה, לאחר ששבה עייפה מהלימודים. ידעתי שראיתי את שרה בברור. מה 
אגיד לאמא שהיא לא דוברת אמת. זה לא קרה רק עם אמא של שרה, זה 
היה גם עם אמא של יפעת. היה זה ביום שישי, ידעתי שיפעת עומדת כעת 
במטבח של שרונה, והן מכינות מאכלי שבת לשבת חברות, למרות שהסמינר 
אסר זאת. אמא של יפעת טענה בלהט שיפעת מתקלחת בבית לכבוד שבת. 
בשיחה פנים אל פנים אמרה לי האם, שהיא ענתה כך, כי עדיין לא תיאמה 

עמדות עם הבת שלה מה לענות אם אתקשר..... וזה ספור אמיתי.
פעם נוספת, כשפגשתי את אילנה בכותל  בליל שבועות בחברה לא הולמת, 
והאמא כמובן גם ידעה לספר לי שאילנה בכלל לא הלכה לכותל בליל שבועות, 

ואני רק מדמיינת, החלטתי שאני חייבת לשנות את השיח.
היה זה כשנאלצתי להזמין את אמא של אילנה, לאחר שהיא נעדרה רבות 
מביה"ס. בהכוונת היועצת של בית הספר שאלתי את האם איך היא רואה את 
אילנה בבית. בהתחלה האם הרעיפה שפע שבחים על הבת המדהימה שלה, 
אבל כשהמשכתי לשאול מה החלומות שלה על עתידה של אילנה, כאמא 
יהודיה. למה היא מצפה מאילנה, התברר שאמא של אילנה קצת דואגת, 
הרבה חרדה. היא רוצה כמובן בת חרדית יראה ושלימה. בת שתזכה בעז"ה 
להקים בית נאמן בישראל על אדני התורה, אבל אילנה לפעמים קצת מזגזגת. 
לפעמים היא מתחברת עם חברות שאינן לרוח הבית. קורה שהיא לבושה לא 
בדיוק כחלום הוריה. וקורה שהיא אפילו משקרת ..... )כשהאמא תמיד רק 
דוברת אמת!(. השיחה המשיכה לזרום, לאמא של אילנה ולי היו בדיוק אותם 
רצונות. אותם חלומות. השיחה הפכה גלויה. "את זוכרת את הספור של ליל 
שבועות, את צודקת, באמת ראית את אילנה. גם לנו מאד כאב שהיא הלכה 

לכותל עם מי שאנחנו ממש לא רוצים, אבל פחדתי לומר את האמת".
כמה זה מתסכל, כי הרי זו לא רק אמא של אילנה. זה גם קרה עם אמהות 
נוספות, שכדי להגן על הבת היו מוכנות לסלף את המציאות. ושכחו שסילוף 

המציאות לא משנה אותה.
נחשוב ביחד – אתם שולחים את הילדים היקרים שלכם לבית ספר חרדי כי זה 
תואם את הרצונות שלכם, כי בית הספר מחנך כפי שאתם רוצים לחנך בבית. 
כתבה לי מורה שקוראת את הטור: "כשהכנסתי את ביתי לכתה א' הביאו משהי 
שתדבר על שיתוף פעולה בין ביה"ס לבית היא תיארה והמחישה בכפות ידיה 
שתי ספינות השטות זו לצד זו: ספינה אחת זו ההנהלה, השנייה זה הבית. 
הילדה עומדת כשרגלה הימנית על הספינה האחת, ורגלה השמאלית על 
הספינה השנייה. אם הספינות תתרחקנה האחת מהשנייה, תיפול התלמידה 
ותטבע ח"ו. כאשר תשוטנה הספינות צמודות אחת לשנייה, תפליג התלמידה 
למרחוק. כאשר ההורים רוחשים כבוד לצוות החינוכי, והצוות החינוכי רוחש 
כבוד להורים, מתאפשרת שותפות חינוכית. הורים הבוחרים במקום לימודים 
לילדם חייבים לכבד ולהסכים עם שיקולי הדעת המקצועיים של הצוות 
החינוכי. והצוות החינוכי חשוב שיהיה קשוב למצוקות ההורים, להתלבטויות 
שלהם. ולסייע להם .כשהצוות החינוכי של בית הספר וההורים הולכים ביחד, 
צמודים, בדעה אחידה, בשיתוף פעולה, מדברים באותה שפה, עם מטרת על 
אחת – שתגדל התלמידה עם עוצמות רוחניות, עם חוסן נפשי, עם ערכים 

יהודיים. תגדל הבת לתפארה. 

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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מלח

מלח הוא מינרל גבישי שהמרכיב העיקרי בו הוא התרכובת נתרן כלורי 
)40% נתרן, 60% כלור(. נעשה בו שימוש רחב מאוד בבישול בכל רחבי 
העולם והוא ממלא תפקיד מרכזי בקביעת טעם המזון שאנחנו אוכלים: 

הטעם המלוח אחד מחמשת הטעמים הבסיסיים שאנו חשים.
מלח במזון הוא המקור העיקרי לנתרן בגוף. מרבית הנתרן בגוף נמצא בנוזל 
הבין תאי ובדם. הנתרן ממלא תפקידים חשובים בשמירה על מאזן נוזלים 
תקין ובתפקוד מערכת העצבים והשרירים. הגוף מבקר את כמות הנתרן 
בשני אופנים. כמות הנתרן הכללית מבוקרת על ידי מאזן הנתרן: הפער בין 

הצריכה בתזונה לבין הפרשת הנתרן מהגוף בזיעה ובשתן. 
ריכוז הנתרן, לעומת זאת, מבוקר על-ידי מאזן המים. כמות הנתרן הכללית 
בגוף משפיעה על כמות הנוזלים בדם ומסביב לתאים, הנתרן נשמר בתוך 
כמות המים הנחוצה כדי לשמר אותו בריכוז קבוע בטווח צר מאוד של ערכים. 
הכליות מווסתות את ריכוזי הנתרן בגוף באמצעות 
הפרשת העודפים שלו במי רגלים. עלייה בריכוז 

המלח מובילה לרוב להתייבשות.
אצל אנשים בריאים, צריכה עודפת של מלח 
במזון לא תשנה את ריכוז הנתרן בדם כל 
עוד האדם יכול לשתות ואין מגבלה על 
הזמינות של נוזלים שמאפשרים לשמור על 
ריכוזי נתרן קבועים. השתייה המרובה מעלה 
את נפח הדם, את לחץ הדם ואת נפח הנוזלים 
הבין תאיים, שמעודדים בתורם את הפרשת המלח 

באמצעות הכליות וכך מורידים מחדש את נפח הנוזלים והלחץ שלהם. 
לפיכך, רמות הנתרן בדם הן בראש ובראשונה מדד לכמות הנוזלים בגוף.

צריכה קבועה עודפת של מלח בתזונה קשורה ליתר לחץ דם ומחלות לב. 
לשינוי בצריכת המלח יש השפעות מעורבות על לחץ הדם. אצל חלק 
מהאנשים הפחתת המלח תוביל לירידה משמעותית בלחץ הדם, ואילו אצל 
אחרים הירידה תהיה קטנה מאוד או שלא תהיה כל השפעה על לחץ הדם 
שלהם. על כן מקובל כיום לדבר על מצב של רגישות למלח לעומת עמידות 
למלח. ידוע שההשפעות של המלח על לחץ הדם גבוהות יותר אצל אנשים 
מבוגרים שסובלים מיתר לחץ דם, סוכרת או מחלות כליה כרוניות. עם 
זאת, עד כה לא הצליחו לפתח כלים קליניים שיסייעו לאבחן אם מטופל 

רגיש או עמיד למלח.
עצות להפחתת כמות המלח בתזונה: קראו את תווית הסימון התזונתי: רצוי 
להעדיף מוצרים שמוגדרים מראש כדלי נתרן או ללא תוספת מלח. ארוחות 
ביתיות שהוכנו ממוצרים בסיסיים, כדי שתוכלו לשלוט בכמות המלח במזון. 
תבלו ללא מלח: אפשר להשתמש במקום זה בתערובות תבלינים וצמחי 
תבלין כדי להוסיף טעם בלי מלח. קנו אוכל טרי: בחרו בבשר, עוף ודגים 
טריים ולא מעובדים. כמו כן איכלו יותר ירקות ופירות טריים והעדיפו 
ירקות קפואים ללא תוספת של מלח או רטבים. איכלו מזון שמכיל אשלגן: 
אשלגן מוריד לחץ דם וסותר את פעילות הנתרן שבמלח. דוגמאות למזונות 
עשירים באשלגן הם בננות, ירקות ירוקים, יוגורט, תפוחי אדמה, תרד, 
בטטות, עגבניות ושעועית לבנה. שטפו לפני האכילה מזון משומר המכיל 
מלח, כגון שעועית, טונה וכו', וכך תיפטרו מעודפי מלח. התרחקו מחטיפים 
מלוחים. בחרו היטב את הרטבים: רטבים ותבלינים תעשייתיים עלולים 
להכיל כמויות מלח גדולות, לכן עדיף להפחית את כמותם או אף להימנע 

מהם לגמרי ולהעדיף לתבל את הסלטים בשמן וחומץ.
הבשורה הטובה היא שאנחנו יכולים לאלף מחדש את בלוטות הטעם שלנו 
לאכול פחות מלח. ככל שנצמצם את צריכת המלח, נתרגל לטעם המזון 

ונרצה פחות מלח במזון שלנו.

"ולקחת אשה לבני ליצחק" )כד, ד(

"מעשה בשידוך שהוצע והתקדם מאוד יפה, ועמדו 
לסגור את השידוך בשעה טובה. כבר סיכמו על מקום 

ה'ווארט', קנו בגדים חדשים לחתן והכלה, אפו עוגות והכינו 'לחיים', וכשמשפחתו 
של החתן כבר התארגנה בטנדר וממש עמדה לצאת לדרך, צלצל הטלפון. השדכן 

היה על הקו, ואמר שיחכו קצת, כי יש "עיכוב קטן של השנייה האחרונה".
"מה התברר? האמא של הכלה המיועדת התקשרה להזמין את משפחתה 
הקרובה לאירוסין, ואחותה כששמעה את שמו של החתן הזדעזעה עמוקות. 
"מה??? מוישל'ה פרידמן? את יודעת שכשהוא היה בגן הוא היה פרא אדם, 

והיה מקבל ריטלין??? שלא תעזי לסגור את השידוך הזה!!!".
"ואכן, אם המדוברת שמעה בקול אחותה ולא סגרה את השידוך. כולם התפזרו 
איש איש לביתו, והבחור הזה נשאר מושפל ומבויש בעודו בן 20, בגלל שכשהוא 
היה בן חמש הוא היה ילד תוסס והגננת החליטה שהוא צריך לקבל ריטלין...
" אותו שידוך ירד מהפרק, וכעבור זמן קצר התארסה המדוברת עם בחור 

אחר, שלא לקח ריטלין....
"אחרי החתונה התברר לה ולהוריה, שלפעמים זה דווקא חיסרון כשהבחור לא 
לוקח ריטלין, כי הוא היה אדם אלים ובעייתי והסתבך כל הזמן עם אנשים, עם 

שכנים, עם המעסיקים בעבודה שהתחלפו בזה אחר זה כי הוא לא החזיק בשום 
מקום לימודים או עבודה יותר משבוע וחצי... עבר זמן מה ונפרדה החבילה.
"והנה כעבור כמה שנים, אביה של המדוברת ההיא השתתף באפיית 
מצות בחבורה. הוא הבחין בבחור מבוגר שהיה קצת מוכר לו, הוא 
לא הצליח להיזכר מאיפה הם מכירים אבל היה בטוח שהוא פגש 

אותו בעבר. הבחור דווקא לא זיהה אותו.
"בכל פעם שהייתה הפסקה קלה במלאכת אפיית המצות, התיישב 
אותו בחור בצד, ולמד משניות בשקידה. במקום לפטפט עם חברים 

כמו שעשו כל השאר.
החליט האבא שהבחור הזה יכול להתאים לבתו הגרושה, הוא בירר 
עליו והתברר לו שזה אותו חתן שכמעט התארס עם בתו. עכשיו הוא כבר 
יודע מאיפה הוא מכיר אותו. הוא הופתע מאוד שהבחור עוד לא התחתן עד 
עכשיו, והבין את גודל הטעות שנעשתה כשוויתרו על השידוך הזה. ואכן, לא 
עברו ימים מרובים והשידוך ההוא שממנו נמנעו בעבר ברגע האחרון, קם והיה 

למציאות מוגמרת לשמחת כל הצדדים.
"רק אשה אחת עמדה שם, אבלה וחפוית 

ראש! אותה דודה בעלת לשון, שבדיבור 
פיה גרמה לחתן ולכלה צער עצום 
שנמשך מספר שנים, נזק כספי אדיר 
וצלקות שילוו אותם לכל החיים, 
רק כי היא לא הצליחה לשמור 
על הפה שלה, ודיברה מה שלא 

היתה צריכה לדבר".
)דרשו(



שלולית של ישועה

שמי מנחם. בשלהי חודש שבט, צעדתי ברחובה של עיר בשעה עשר בלילה. זו 
השעה שבחורי הישיבה קטנה מסיימים את חוק לימודם והולכים הביתה. קבוצה 
של כשלושים בחורים יצאה במרוצה מבניין הישיבה קטנה, ואני עברתי על 
פניהם. משהו בהבעתם של הבחורים, ובשיח השקט שלהם, היה נראה לי קצת 
אחר. מין מתח עמד באוויר. המשכתי ללכת, ופתאום שמעתי צעקה. התברר לי 
שכל הבחורים חיכו לבחור האחרון שיצא, ואחד מהם שם לו רגל. הבחור שיצא 
במרוצה נתקל ברגלו של חברו, והשתטח אפיים ארצה. הוא נפל לתוך שלולית 
מים עכורה, וספג מכה חזקה מאד. הוא התרומם לאט, כשהוא נראה נורא. כל 
החולצה שלו שחורה, נוטפת, הפנים שלו רטובות, וטיפות מים ניתזים ממנו, 

החליפה סחוטה, הכובע מעוקם, כל זה מול שלושים בחורים שעומדים 
ומסתכלים. התביישתי בשבילו. ריחמתי עליו, ריחמתי על הבחורים 

שאין להם מושג איזה עוול הם עשו עכשיו לחבר שלהם. ריח של 
סכנה עלה באפי. זהו אירוע רב נפגעים! הבחור האומלל, הבחור 
שפגע, כל אלה שנתנו יד למעשה הזה, כולם נמצאים בסיכון עכשיו. 
הפחד מהדין וחשבון שעושה המעשה יצטרך לתת, והרחמים על 
הבחור הנפגע לא נתנו לי מנוח. ראיתי שהבחור עלה חזרה לבניין 

הישיבה, והחלטתי ללכת לעודד אותו, לתת לו הרגשה שהוא לא 
לבד, ולנסות לרכך לו את ההשפלה הנוראה שהוא חש.

כשהגעתי לישיבה ראיתי אותו יושב ובוכה בכי מטלטל. תבינו, הסיפור 
הזה הרי לא היה המערכה הראשונה. הבחורים נקמו כאן על איזה מעשה 

מצדו של הבחור. בהמשך הבנתי שהוא העביר שולחן משיעור אחד לשיעור 
אחר. איני נכנס לפרטי העניין, ובהחלט יתכן שלא היה צדק עם הבחור, אבל 
כבר אז, כשראה כמה חבריו כועסים עליו, הוא סבל. הוא יצא אחרון, לבד, בעוד 
כל חבריו יוצאים יחד, בחבורה. הנפילה האיומה שלו היתה רק המכה בפטיש 
לסבל ולעלבון שהיו היום מנת חלקו. נעמדתי לידו, ליטפתי אותו, כמה בחורים 
עדיני נפש חזרו גם כן לישיבה, כשהבעה של חרטה ורחמים על פניהם, אבל הוא 
לא התייחס אליהם. גם אני לא. אולי היה עלי להעמיד אותם על חומרת העניין, 
אך למעשה לא שוחחתי איתם כלל. מעייני היו נתונים רק לבחור הסחוט, תרתי 
משמע. אמרתי לו, לבחור: עברת עכשיו חוויה משפילה. זה דבר קשה, אני לא 
מקנא במי שפגע בך ועבר על 'המלבין פני חברו ברבים', לא מאחל לאף אחד 
להיות במקום הזה. אבל אתה, שאתה כבר נמצא כאן, תדע לך שזה זמן גדול. 

קיבלת עכשיו רגעים גדולים וחשובים. תחשוב מה אתה רוצה לבקש, שתצליח 
במבחנים לישיבה גדולה, שיהיה לך חברותא טוב, אם מישהו במשפחה שלכם 
צריך ישועה, רפואה, זוג שעוד לא נפקד בילדים – תתפלל עליהם. הבחור המשיך 
ובכה, הוא היה נסער מאד, ובכל זאת הקשיב לי. יש לי אחות בשידוכים, אמרתי לו, 
כבר תקופה ארוכה. תברך אותה שתמצא את הזיווג שלה. יש לי קרובת משפחה 
מאושפזת בבית חולים. אנא, תברך אותה ברפואה שלמה. הבחור השתנק, אבל 
הצליח לעצור, ולברך את האנשים שהזכרתי לפניו . הוא בירך את אחותי בזיווג 
הגון ואת קרובת משפחתי ברפואה שלמה. עמדתי שם עוד קצת, עד שהיה נראה 

לי שהוא נרגע מעט, והלכתי לדרכי.
יומיים אחר כך עלתה הצעת שידוך הגונה לאחותי, ושבועיים מאז המפגש שלי 
עם הבחור היא התארסה למזל טוב! מצבה של קרובת משפחתי שבבית החולים 
השתפר פלאים. היא שוחררה תוך שבוע, וזמן קצר אחר כך חזרה ללימודים 
סדירים בבית הספר. הברכות התקיימו באופן מפתיע ובמהירות. לא היה כל 
ספק שהישועות שראינו בעינינו הן מכוח ברכתו של הבחור בעת הביזיון. חזרתי 
אל הבחור, סיפרתי לו על הישועות שלנו, הזמנתי אותו לווארט ולאירוסין, והוא 
השתתף גם בחתונה. כל בחורי הישיבה נודעו מהברכות שהתקיימו, ונוצר מזה 
חיזוק גדול. הבחור עצמו קלט איזו טובה עשו עמו מן השמים, והוא הצליח 
למחול לחבר שלו. באותם רגעים שהיה מהנעלבים ואינם עולבים, פשוט 
הקפיצו אותו בכמה דרגות. הוא היה כמו גדול בישראל שברכותיו 
מתקיימות! הסיפור התפרסם ברבים, אני עצמי סיפרתי אותו לכל 
החפץ לשמוע, ביניהם רב של קהילה, מורה הוראה. הוא סיפר 
לי כמה הסיפור השפיע עליו. תקופה לאחר מכן, בערב פסח, 
הוא קיבל טלפון מאחד מבני קהילתו, יהודי שהיו לו טענות על 
החלוקה של קמחא דפסחא. הוא לא הבין מדוע נתנו לו מעט 
כל כך. וכך, בתוך הערב פסח, שיא הלחץ והמתח. היהודי פשוט 
הרים את קולו בצעקות, והטיח ברב את כל תסכולו. הרב סיפר לי 
אחר כך: "זכרתי את הסיפור שסיפרת לי, ולמרות שהיה לי מה להסביר, 
שתקתי. נתתי לו לפרוק הכל, ולא אמרתי מילה. סיימתי את הטלפון בכמה 
מילות הרגעה וזהו. הטלפון הזה היה לי כמו מכה על הפנים, בדיוק בתקופה 

שאני כל כך מתאמץ בשביל כולם".
הרב סיפר לי שאחרי כמה שעות התברר לו איזו טובה אדירה היתה טמונה 
בטלפון הזה. כלתו שהתה בחדר לידה, כאשר לפתע נכנסה למצב חרום. התקשרו 
אל הרב שיתפלל עליה, והוא התפלל שהכל יעבור בשלום. אכן, באורח פלא, 
הכל הסתדר, נולד תינוק בריא ושלם, ושלום לאם ולילד. "ואני יודע שהישועה 
שהגיעה אלינו היא מכוח אותו ביזיון שהיה מנת חלקי באותו יום". וזה – הגם 
שלא היה ברבים. עצם השתיקה, ההבלגה, עצם המעמד של להיות מהנעלבים 
ואינם עולבים, יש בו כוח אדיר! אנחנו צריכים להיות מוכנים למצבים כאלו, כי 
הזדמנויות כאלו אי אפשר להזמין, הן באות בפתע פתאום, אבל אם כשזה קורה 

זוכרים שהם מתנה גדולה מן השמים – אפשר לפעול גדולות ונצורות.
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

את הסיפור הבא סיפר אחד שתלמידיו של מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי 
שליט"א, מספר ימים לפני ל"ג בעומר האחרון התארגנו כמה עשרות אנשים 
מאזור הדרום והשכרנו אוטובוס שייקח אותנו לקבר של התנא הקדוש רבי שמעון 
בר יוחאי בליל ל"ג בעומר. והנה באותו לילה האוטובוס הגיע בסביבות השעה 
תשע, אסף אותנו והתחלנו את הנסיעה למירון. לקראת אמצע הנסיעה הנהג 
שהיה די חדש בחברת האוטובוסים טעה בדרך ולא הצליח למצוא את הנתיב 
שמוביל למירון. כל הנוסעים ממש התעצבנו עליו ואפילו קיללו אותו, ואני 
בעקבות שיעוריו של הרב נסתי לשכנע את עצמי שה' עושה רק לטובתנו, ולא 

הצטרפתי אליהם לתלונות ולצעקות. בסופו של דבר הנהג הצליח למצוא את 
"דרך המלך" והגענו אל הציון כבר לאחר ההדלקות. כמו שכלום יודעים באותו 
ל"ג בעומר קיפחו את חייהם עשרות יהודים צדיקים והמזל שלנו שהאוטובוס 
איבד את הדרך והתעכבנו. צריכים להאמין שכל הזמן ה' דואג לנו ויודע בדיוק 

מה טוב בשבילנו!!!

מירון של אמונה
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הרב משה פינשטיין זצ"ל

את המעשה שלפנינו סיפר הגאון רבי אפרים גרינבלאט בעל שו"ת רבבות 
אפרים, תלמידו של מרן הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל. מדי יום ביומו 
היו מגיעים לישיבה אנשים מכל החוגים והעדות, זה לברכה מרבי משה, זה 
להסכמה על ספרו וזה כדי לקבל המלצה, וכך נשנה מחזה זה מדי יום ביומו. 
אחד הימים – היה זה בחורף שנת תשי"א, בפר' בשלח – נכנס לביהמ"ד אדם 
הלבוש כעשיר, עם כובע וחליפה יוקרתית וכו', כשכל הליכותיו מעידות על 
עושרו. רבי משה ראהו מרחוק וניגש אליו וכיבדו בכבוד הראוי לו, ואף ביקש 
ממנו לשבת לידו במזרח. רבי משה שאלו לפשר בואו, והלה השיב כי יש 
בפרשה רש"י שמאוד קשה לו, וגם רב הקהילה שלו אינו יודע לענות לו פשט 
ברש"י, אולי יוכל אפוא ראש ישיבה לעזור לו...כמובן, רבי משה נענה מיד 
לבקשתו וביקש ממני שאביא לו חומש, והתחיל ללמוד עם היהודי את הרש"י. 
ואז אומר לו רבי משה: 'אכן, יש כאן רש"י קשה מאד. בשנה שעברה בלומדי 
זאת, גם אני התקשיתי בזה מאד. אנא תואיל בטובך להגיע מחר, שאז בעז"ה 

כבר יהיה לי ברור יותר הפשט ברש"י'. אותו יהודי נפרד מר' משה כשבדעתו 
להגיע למחרת שוב. אדהכי מבקש ממני ר' משה שאחפש את מס' הטלפון של 
רב הקהילה של אותו יהודי, וכשהשגתי לו את המספר נכנס למשרד הישיבה 

והתקשר לאותו רב ושוחח עמו בטלפון כחצי שעה.
"אח"כ סיפר לי רבי משה, כי גילה שאותו יהודי הינו אחד מעשירי הקהילה 
והוא שונא ותיק של רב הקהילה, וכבר זמן רב שהוא מחפש דרך איך לפטר 
את הרב ממשרתו. 'הוא הגיע אלי אתמול כדי להכשיל את רב הקהילה שלו, 
שלא ידע כ"כ טוב את הרש"י הנ"ל, מתוך כוונה שאני אדבר בגנותו שאינו יודע 
פשט ברש"י, ועל ידי כך יצליח לפטרו ממשרתו... לכן עשיתי עצמי כאילו גם 
אני לא יודע היטב את הפשט ברש"י, ומיד התקשרתי לרב הקהילה כדי ללמוד 
עמו היטב את הרש"י וכך לא ימצא הלה שום עילה להתנכל לו, ואדרבה, יראה 
שגם אני לא יודע את הרש"י, וכשיחזור לרב הקהילה ייווכח שהוא יודע יותר 
טוב ממני את הפשט ברש"י'. "ואכן כך הווה, כשחזר העשיר לקהילתו ניגש 
אליו הרב והסביר לו את הרש"י על בוריו... ולמחרת חזר אותו יהודי לר' משה 
וסיפר לו כיצד הרב שלו כבר הסביר לו היטב את רש"י, וכבר אינו צריך להטריח 
את רבי משה. 'ובכלל', סיפר היהודי לר' משה, 'כעת נהפכתי לידידו הטוב של 

הרב שלי ואני מעריך אותו בגין הבנתו המעולה ברש"י'... 
הרב משה פיינשטיין נולד בז' באדר ה'תרנ"ה, ונפטר בי"ג באדר ב' ה'תשמ"ו. 
נקבר בהר המנוחות בסמוך לקברו של רבי אהרן רוקח, האדמו"ר מבעלז.. היה 
מגדולי פוסקי ההלכה החרדים לאחר השואה, כיהן כיושב ראש מועצת גדולי 
התורה של 'אגודת ישראל' בארצות הברית, וראש מתיבתא 'תפארת ירושלים' 
בניו יורק. הרב פיינשטיין היה מוכר כפוסק החרדי הבולט והמשפיע ביותר 
בארצות הברית. אלפי תשובותיו בהלכה הופצו בעולם היהודי כולו ורוכזו בסדרת 
הספרים אגרות משה. בין היתר הוא דן בתשובותיו בבעיות טכנולוגיות מודרניות, 
רפואה והלכה, ואף בעיקרי היהדות. כמו כן היה פעיל בענייני ציבור וחינוך 
בקהילה היהודית. התנגד בחריפות לתנועה הרפורמית ולקונסרבטיבית. זיע"א.

גמלים, כד, רבקה, שרה, עין המים, לבן, בתואל, עפרון, הגר המצרית, מדין, 
עבד אברהם, כנען, אשה, מצרים, מערת המכפלה, כסף, זהב, צמיד, נזם.

חיי שרהחיי שרהלפרשתלפרשתתפזורתתפזורת
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תלמוד תורה

נכונה , בסיום המבצע יוצאים התלמידים לטיולי חורףכהלכתה שהגיע לסיומו בו התלמידים קיבלו עידוד לכתיבה תלמוד תורה כאייל תערוג- הר חומה במבצע כתיבה 





17:25 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:55 )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  

17:30 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

17:55 )בשקיעה( שיעור הלכה  

18:30 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

18:50 )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    06:10 )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 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

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:

7

מנחה ערב שבת קודש – ר' אברהם ניסים הי"ו

קבלת שבת וערבית ליל שבת – הרב אלחנן משמרתי הי"ו

שחרית שבת מנין מרכזי הרב אלחנן משמרתי הי"ו

קריאת התורה – שבת  - ר' אברהם ניסים הי"ו

מוסף בשבת – ר' אברהם ניסים הי"ו

מנחה של שבת – הרב אלחנן משמרתי הי"ו

ערבית מוסצאי שבת – ר' אברהם ניסים

הבדלה  - ר' אלחנן משמרתי

שבת בנץ וקורא בתורה – הרב גלעדי הי"ו

יום חול נץ החמה – הרב אלחנן משמרתי הי"ו/ הרב אייל עמרמי שליט"א

יום חול מנין שני שחרית – ר' אברהם ניסים הי"ו/ נחמן עמרמי

בשבח והודיה לה' יתברך קהילת חסדי שמואל מקבלת בברכה
את החזן ה"ה אלחנן משמרתי הי"ו

שעבר לגור בקהילתנו וישמש כחזן הקבוע של בית הכנסת
וימלא את מקומו של ר' בנימין נחום הי"ו, ישלח לו הקב"ה רפואה שלמה א.כ.י.ר.

כמו כן הציבור היקר מוזמן לסעודת מלווה מלכה וחנוכת בית
אצל החזן ר' אלחנן משמרתי בביתו רח' מנחם אלעזר גרלנטר 9/2 – הר חומה

סדר תפילות וחזנים:

זמני  תפילות  ושיעורים
ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”


