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ועמי תלואים )הושע יא(

"נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו"

ר' מאיר מצ'רנוביל שהיה תלמיד של החוזה מלובלין, כותב 
בספרו 'מאור עיניים', "אין לך אדם בעולם שמגיע לו לחם מצד 
הדין" אין אחד בעולם שמגיע לו לאכול כי הוא ראוי לזה. אפילו 
לא אברהם אבינו ולא משה רבינו. "וזה שכתוב "נותן לחם לכל 
בשר, כי לעולם חסדו" אין בשר אחד בעולם שמגיע לו באמת 

לאכול, אלא הוא יתברך זן בחסדו לכל בריותיו".
אומר בעל חובת הלבבות "וגם אם היה מעשה האדם במצוות 
כחול הים במספר לא יישקל בטובה אחת מטובות הבורא עליך 
והכל יהיה נשקע בקטנה שבטובות הבורא עליו", כל המצוות 
שאתה עושה שוקע בים לאומת הקטנה שבטובות שה' עושה. 
"ומה שמגיע מגמול הבורא על האדם אינו מגיע על מעשהו, 
אלא מחסד הבורא" אם ה' היה הולך לפי המקטרגים, לא מגיע 
לנו כלום, כל מה שהוא נותן לנו זה בחסד ורחמים בגלל שה' 
אוהב אותנו. היצר הרע אומר לך 'אתה רואה לא התקבלת 

לעבודה כי ה' לא אוהב אותך' לא, גם הגבורות זה בחסד.
ולכן אומר הבת עין הקדוש "ואפילו שאדם מחוסר ממשאלות 
ליבו" ביקשת משהו ולא קיבלת "אף על פי כן יהיה אשוריו 
ותהילותיו לה' יתברך, כי כל מה שהוא מחוסר יאמין באמונה 
שלימה שכלול בזה חסד ה' בהתכסיא ויברך על זה בשמחה 
ממש" איך אתה עושה טוב ה' שאתה לא נותן לי לקנות דירה 
זה לטובתי. ה' אומר רק תאמין בי ותסמוך עלי שאני לא עושה 

שום דבר לרעתך. 
בגמרא כתוב על רב חנין שלא היה לו ילדים בכה, בכה, בסוף 
נולד לו ילד ולמחרת נפטר. התיקון שלך להיות בעולם הזה 
בלי ילדים, אם יהיה לך ילדים הרסת את התיקון שלך. החפץ 
חיים אמר למה ה' לא עשה שאדם יאכל פעם בשבוע כמו דלק 
שממלאים פעם בשבוע. למה אדם צריך לאכול כל כמה שעות 
אלא שה' רוצה כל הזמן להזכיר לך איזה חסד ה' עושה איתך, 
"נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו" אתה אוכל, תראה איזה 
חסד אני עושה איתך כי אני אוהב אותך "ובזה האמונה גורם 
שמתמתקים כל הדינים" אם אתה מקבל את הגבורות והולך 

שמח ומודה לי על זה כל הדינים מתמתקים. הכל מתוקן עכשיו. 
בנית כלים יש לך איפה לשים ברכה עכשיו. "ואז יהיו לו כל 

ההשפעות טובות ומעדני מלך בהתגליא" .
אם אתה לא בוכה על זה שאשתך לא קיבלה פיצויים איפה 
שהיא עבדה שש שנים ומגיע לה, אתה מודה לה' על זה, תראה 

איזה השפעות תקבל. 
סיפר לי יהודי - הלכנו לקנות חנות פיצה בקניון, התחלנו משא 
ומתן, אמר לי המוכר, אני רוצה לדעת שאתם קליינטים רציניים 
שים לי 30 אלף שקל. שמתי לו 30 אלף שקל, אני עובד בעירייה 
וחשבתי לעזוב ולפתוח חנות פיצה. פתאום קידמו אותי למנהל 
במחלקה גדולה בעירייה. שידרגו לי את המשכורת. חזרתי 
אליו ואמרתי לו בסוף אני לא קונה את החנות. אמר לי 'אין 
בעיה אבל אין 30 אלף שקל, אמרתי לך לשים כדי שאני אראה 
שאתה רציני. שואל אותי אותו יהודי, הרב מה אני יעשה איתו? 
אמרתי לו תשאיר לו, רק ממנו תזמין פיצה. לא רוצה לתת 
זהו, הגבורות האלו לטובתך, קיבלת תפקיד שתי משכורות אתה 
מכסה, ה' נתן לך את המתנה מראש. תודה לה' מי יודע איפה 
היה צריך ללכת ה-30 אלף שקל האלו, לאיזה בעיה מטורית 
לבן שלך ה' ישמור. לך תראה מחלקת השתלות בהדסה כולם 
שם מסכנים היו נותנים 300 אלף שקל רק שיוציאו אותם 

מהמחלקה הזאת. 
תגיד לאשתך - מתנה בשבילו אל תגיד 'כפרה' אלא 'מתנה'. זה 
מה שאומר הבת עין, זה לא רק סיסמאות בדרשות צריך לחיות 
את זה. "באמונתו יחיה" תחיה את זה תראה איזה חיים יהיו לך. 
אומר הבת עין ואם אתה תחיה ככה אתה לא יודע איזה חסד 
והשפעות טובות ישפכו עליך. לכן אמרו רבותינו "בוא וראה 
כי מידת הקב"ה לא כמידת בשר ודם, אמר ר' חנניה מידת 
בשר ודם כלי ריקן מחזיק, כלי מלא אינו מחזיק" אם תבקש 
מהבוס העלאה במשכורת למרות שאתמול זכית בפייס ויש 
לך מלא כסף בבנק, הוא יעיף אותך, אבל אם תגיד לו אין לי 
איך לגמור את החודש, הוא ירחם עליך ויתן לך. אצל הקב"ה 
בדיוק הפוך, כלי מלא מחזיק כלי ריקן לא מחזיק, אם אתה 
אומר ה' אני מלא בחסד שלך, ה' אומר תנו לו עוד מיליון. כך 

היא מידתו של הקב"ה. 
שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת ויצא גליון 483, ח כסלו תשפ"ב

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א, באמונה ובטחון. לצפיה בשיעור המלא - אתר “כאייל תערוג“

"ויאכל גם אכול את כספינו..."
בראי הפרשה
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זיכוי הרבים בתחנה
סיפור לשבת

מידי שבת בשעה 16:15 תתקיים סעודה שלישית באולם 
למטה עם החזנים והפייטנים ר' אלחנן משמרתי הי"ו,
ר' אבי ניסים הי"ו ונחמן עמרמי הי"ו בשירת הבקשות

כל המעוניין להשתתף בסעודה זו יפנה לנתנאל 050-6785912
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

השלך על ה' יהבך – הוא יכלכלך

בנו של רבי מנחם-מנדל מרימנוב היה עני מרוד. נתן לו אביו שלושה זהובים 
לשבוע למחיית בני ביתו, הסכום הספיק למחצית הוצאותיו. טען הבן: ממילא 
אתה נותן את מחייתי, תן לי עוד שלושה זהובים ויהיה לי די צרכי. ענה לו 
אביו: " אם אתן לך כדי כל צרכיך אטול ממך חלילה את מידת הביטחון בד'.

ודאי הצלחתי לבלבל אתכם בשבוע שעבר, בגישתי לגבי ההרס הנגרם מעבודתם 
של המתבגרים שלכם, וזאת בשבוע של גזירות כלכליות, שאפילו על האוויר 
שאנחנו נושמים אנחנו משלמים יותר. ברצוני לשתף אתכם בספור אישי – שלי. 
לפני יותר משנה, נקראתי באופן מפתיע לפגישה עם בעלות הסמינר בו עבדתי, 
בנוגע להמשך עבודתי כמנהלת הסמינר. הבנתי שאיאלץ לעזוב את עבודתי 
כמנהלת. והנה תוך כדי פגישה, הרגשתי בבת אחת איך גל של שלווה יורד עליי 
מלמעלה ועוטף אותי בנינוחות וברוגע. הרגשתי בכל לב שמפתחות לפרנסה 
אינם תלויים במקום עבודה זה או אחר. קיוויתי שאם אכן איאלץ לעזוב את 
מקום עבודתי, הקב"ה יעזור לי למצוא אפיק פרנסה אחר. איך? במה? בעצמי 

לא ידעתי, השתדלתי לא להיות מוטרדת מכך. וזה לא היה קל.
הנתונים האישיים שלי לא היו מחייכים ומבטיחים מדי. נשים בגילי מבוקשות 
בדרך כלל רק כמתנדבות במחלקות בתי החולים... אבל עבודה? ועוד בתקופת 

הקורונה? 
סמוך ממש לסיום שנת הלימודים פנתה אליי אחת המורות בצוות שלי, חברה 
מסורה ואכפתית, ובפיה הצעת עבודה בשבילי. זו הייתה הצעת הנחייה מגדלת 

ומצמיחה. כמובן שעניתי תשובה חיובית!
עם המנהלת של הר חומה עבדתי שנים, ובכמה מקומות. עוד בהיותי מנהלת 
סייעתי לה בעצות ניהוליות. כששמעה שעזבתי את הניהול, קראה מיד בחום: 
את אצלי בשנה הבאה! אני לא מוותרת עלייך! בס"ד קיבלתי משהו שמתאים 

לי יותר בשלב זה של חיי – תפקיד ריכוזי מרתק. 
הקב"ה דאג לי לא רק לעבודה אלא גם להרגשה טובה. לא הספקתי לשקוע 

ברגשות לא נעימים בקשר להפסקת העבודה. 
לאחר חודשיים, ישבתי ובדקתי את הכנסותיי לעומת שכר המנהלת. בסוף 

החודש היה בבנק סכום זהה.... 
אנחנו שומעים הרבה על סיפורי ניסים, על צ'ק שהגיע פתאום, על נדיב 
אלמוני ששילם על הקניה. ואנחנו חושבים: מעניין למה לנו זה לא קורה, למה 
אלי סבתא לא הגיעה בחלום וגילתה את מספרי הלוטו. אני אומרת, שפרנסה 
היא משמיים וזו עובדה. זהו פזל גדול שמשתבץ בשלמות אלוקית במכלול 
של העולם הזה ואנחנו יכולים רק לעמוד ולהשתאות מול הדרכים המופלאות 

שבהן הקב"ה זן ומפרנס אותנו. 
גם כעת, שאנחנו עומדים מול עליית מחירים מדאיגה. פעם הגיעו אל אחד 
הרבנים, ששמעו שמחירי הסוכר עומדים לעלות. ולכן כדאי לקנות כמות 
גדולה ולאחסן. אמר להם הרב שבראש השנה לא נגזר כמה כסף יהיה, אלא 
כמה סוכר יהיה. אם המתבגרים שלכם יצאו לסייע בהכנסות הבית, תפסידו 
אותם ובגדול, כמו שהסברתי בשבוע שעבר. אל תהיו כאותו שוטה שרצה 
שיהיה לו יותר מים לשתייה ממיחם השבת. התקין לאותו המיחם שני ברזים.

ודווקא בשנת שמיטה, למדנו שהתורה מבטיחה לאדם, אם תשבות ותשמור 
את שנת השמיטה, אל תדאג הקב"ה ישלים לך את החסר. הוא יפרנס אותך 
ולא יהיה חסר לך כלום. הוא רק מבקש מאתנו שנאמין. שנזכור שהוא הפקיד 
בידינו את חינוך הילדים, עם ניסיונות של כל גיל. הוא גם נותן לנו את הכוחות 
לשמור עליהם, לא להפקיר את הרוחניות שלהם. קשה הפרנסה, הוא מבקש 
מאתנו שנאמין שלא אנחנו אלו שמפרנסים, וודאי לא הילדים שלנו, ולנו יש 

אבא בשמיים שיכול לתת הכל. הוא רק רוצה שנפנה אליו, שנבקש.

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!

ביום שלישי הקרוב י"ב כסליו 16/11 ידרוש מורנו הרב ב:

מושב מגדל - 19:00 | בית כנסת "שמח זבלון" רחוב נוף כנרת

בית שאן -21:00 | בית כנסת "אהבת חסד" רחוב הרימון

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

נזלת ואף סתום, עיניים דומעות, גרון צרוד וכואב, קצת חום. הצטננות נחשבת 
מחלה “קלה”, אבל היא יכולה להיות מטרידה מאד, להפריע ללימודים, לשינה 

ולבטל ימי עבודה ופגישות. כשמצוננים קשה לנשום, האוכל תפל 
והראש כבד, בקיצור, לא נעים גם אם לא נורא.

הצטננות או התקררות נקראת בשפה הרפואית “זיהום בדרכי 
הנשימה העליונות”. מדובר בזיהום נגיפי, כזה שאנטיביוטיקה 
איננה יעילה נגדו, ומשום שקיימים מעל ל-200 סוגים של 
נגיפי הצטננות, רובנו “חוטפים נזלת” מדי שנה ולעתים עד 
4 פעמים בשנה. סטטיסטית, ילדים נוטים להידבק בהצטננות 
הרבה יותר. על פי המידע הרפואי, תינוקות וילדים עלולים 

להידבק פעמים רבות במהלך השנה, ולא רק בחורף.
איך יודעים שזו הצטננות?

מאחר שמדובר במחלה קלה, כאמור, לא חייבים לרוץ לרופא. בדרך כלל 
התסמין העיקרי הוא אף סתום וגודש באף, ריבוי של נזלת, וכן התעטשויות. 
כל אלה הם סימן ודאי להצטננות. לעתים מלווים בחום נמוך, שיעול קל 
והרגשה כללית רעה. כשהחום עולה מעל 38 מעלות, או כשמתפתח שיעול 
תכוף וקשה, ייתכן שההצטננות התפתחה למחלה חמורה יותר. במקרים 

כאלה, כדאי לגשת לרופא ולקבל אבחנה, ותרופות.
בעניין התרופות: אמנם בבתי המרקחת נרשמים סוגים שונים של תכשירים, 
סירופ, טיפות אף וכדומה לטיפול בצינון ללא מרשם רופא, חשוב לציין כי 

אלה אינם מרפאים הצטננות. הם רק יכולים להקל על התסמינים.

האם כדאי להשתמש באלה? תלוי את מי שואלים. יש שירגישו הקלה מסוימת, 
אבל כדאי לדעת שההצטננות תחלוף מעצמה גם ללא תרופות. יש מי שממליצים 
להימנע מתרופות, בגלל תופעות הלוואי. בעיקר אלה שנגרמות  כתוצאה 
משימוש תכוף בטיפות אף, שמיועדות להקלה על הגודש והנזלת. ההמלצה 
היא לא  להשתמש בטיפות אף יותר משלושה ימים רצופים, כי שימוש ממושך 

עלול דווקא להחמיר את הנזלת.
טיפול בצינון

אבץ, בטא קרוטן ויטמין C: כדאי לאכול מזון שעשיר באלה, או להגביר את 
צריכת הוויטמינים והמינרלים באמצעות תוספי תזונה.

צמחי מרפא ותבלינים: ג’ינג’ר, קינמון וציפורן הם צמחי מרפא ותבלינים 
שמסייעים לפעילות המערכת החיסונית.

פרוביוטיקה: מזון שעשיר בחיידקים “טובים” ונטילה של תכשירים 
פרוביוטיים שונים עשויים לסייע בהתמודדות עם הצטננות 
ואפילו למנוע הדבקות נוספות. כמו כן, פרוביוטיקה שומרת 
על  בריאות מערכת העיכול ויכולה להועיל כשלוקחים תרופות, 
בעיקר אם יש צורך באנטיביוטיקה בגלל הצטננות שהסתבכה.
משקאות ומרקים חמים: תה ירוק או שחור, חליטות צמחים, 
מרק עוף “אמיתי”, מקלים על כאבי גרון, האדים העולים מהם 
מסייעים בפתיחת אף סתום, והם מספקים לגוף שפע של נוזלים 

וחומרים מזינים, במיוחד במרק עוף.
פירות וירקות: כידוע, באלה יש מגוון של ויטמינים, מינרלים ונוגדי חמצון. 
משום שחומרי הצבע שיש בהם נחשבים גם הם כנוגדי חמצון, כדאי לאכול 
פירות וירקות מכל הגוונים והצבעים. שום ובצל הם שני ירקות שנחשבים 

חיוניים במיוחד בזמן הצטננות.
תוספי תזונה: אם התזונה איננה מאוזנת או שאין חשק לאכול בגלל הצינון, 
אפשר להיעזר בתוספי תזונה המכילים ויטמינים ומינרלים, או במולטי-ויטמין.
חומץ תפוחים: נחשב יעיל להקלה על כאבי גרון. עדיף לערבב שתי כפות 

ממנו בכוס מים או בכוס מיץ, לגרגר ולשתות.

"ויאכל גם אכול את כספינו" )לא טו(

לבד מגאונותו הכבירה, היה הגאון בעל ה'נתיבות' ידוע 
גם במידת הענווה היתירה שלו. הוא היה נוהג להתלבש 

בבגדים פשוטים כדי שלא יכירוהו...
פעם נסע בעגלה לווורשה עם אנשים נוספים. לפתע צעק אחד הנוסעים שגנבו 
לו את חבילת שטרות הכסף שהחזיק בכיסו. ה'נתיבות' המשיך להגות בלימודו, 

ולא שמע כלל מהמתרחש סביבו.
לפתע הצביע הנגנב על הגאון ואמר שהוא הגנב, ואף נתן כמה 'סימנים' לכך, 
כמו למשל שישב בשקט, ועוד. בהגיעם לוורשה הזמין הנגנב את ה'נתיבות' 
לדין תורה אצל אחד מרבני העיר. לדיון הגיעו גם חלק מנוסעי העגלה, שחפצו 

לראות כיצד ייפול דבר.
הרב ההוא, שאל את הנתבע מה יש לו לומר בענין, אך הגאון הכחיש, ואמר 

שלא נגע בכספו של האיש.
ההכרעה של המרא דארא היתה שעל פי ה'סימנים' שעליהם הצביע הנגנב, 
יש מקום לחשוד שהנתבע הוא הגנב, ולכן פנה אל ה'נתיבות' ואמר לו שהוא 

מחויב להישבע.
מששמע הגאון כך, שאל את התובע מה הוא הסכום שגנבו ממנו, וזה השיב שמדובר 
בכעשרת אלפים רובלים. "למרות שאני חוזר ומכחיש את האשמה המוטלת עלי, 

כדי להיפטר מהשבועה אני מוכן לשלם חצי מהסכום הנ"ל", אמר ה'נתיבות'.
הנגנב לא היה מוכן לכך, וה'נתיבות' החל להתמקח איתו, ואמר שהוא מוכן 

לשלם ששת אלפים ושבעת אלפים, אבל הנגנב סרב. רבן של ישראל העלה את 
הסכום עד לתשעת אלפים וחמש מאות, ומשהתובע לא היה מוכן גם לכך, אמר 
ה'נתיבות' שבלית ברירה הוא מוכן להישבע, אבל ביקש מהרב שימתין לו כמה 

דקות להתכונן לכך.
הגאון עמד ליד הקיר, החל להתייפח בדמעות שליש, והכין את עצמו 
למעמד השבועה. הכל ראו לפתע שמדובר באיש אלוקים קדוש, 

ויחרדו איש אל אחיו.
לפתע נפל אחד הנוכחים בדיון ארצה והתעלף. כשהעירוהו מעלפונו, 
החל לצעוק: "אני הגנב! אני הגנב! תעזבו את היהודי הקדוש הזה!".
עכשיו פנה הרב אל ה'נתיבות', ושאלו מי הוא. כשסירב הגאון 
להזדהות ציווה עליו הרב בגזרת המרא דאתרא לעשות זאת, ואז 

השיב: "שמי הוא יעקב לוברבוים".
למשמע התשובה, ובידעו לפני מי הוא עומד, נפלה על הרב אימה ופחד, והוא 
ביקש מה'נתיבות' שימחל לו, אבל הגאון השיב שהרב נהג כשורה, ופסק הדין 

שלו בעניין השבועה היה נכון.
לאחר שנרגעו הרוחות והגנב השיב את הכסף, פנה המרא דאתרא לבעל ה'נתיבות', 
וביקש שיסביר לו מדוע היה מוכן לשלם לנגנב את רוב-רובו של הסכום, ובהגיעו 

לתשעת אלפים וחמש מאות נעצר, ולא רצה לשלם יותר.
"החשבון שלי היה כדלהלן", השיב ה'נתיבות': "חמשת אלפים יש לי בכסף מזומן, 
אלפיים נוספים אשיג על ידי מכירת כלי הכסף שבביתי, אלפיים חמש מאות 

נוספים אוכל להביא ממכירת הספרים שלי וכיוצא בזה.
"אבל כשהגעתי לתשעת אלפים חמש מאות, והתובע לא היה מוכן גם לסכום 
זה, ידעתי שיותר מזה לא אוכל להתחייב, אלא אם כן אקח הלוואות – ולכך 

אין אני מוכן!"...
שני לקחים חשובים ניתן להפיק ממעשה זה: האחד – על האדם לתת כל מה 
שיש לו, על מנת לחסוך את השבועה ]ובספר 'חסידים' כתוב שהרבה עיירות 
נחרבו בעוון שבועת אמת[. והלקח השני, בשום אופן לא לקחת הלוואות! לקח 

חשוב במיוחד לבני דורנו!



זיכוי הרבים בתחנה

היא סבלה קשות בכמה תחומים. בת ישראל רחוקה מיהדות, שלרגל תפקידיה 
ועיסוקיה התגוררה בסמוך לבאר שבע, ביום בהיר בעת ששהתה עם חברתה 
סיפרה לה את מצוקותיה. "שמעי לעצתי", אמרה לה חברתה בהצעה מפתיעה 
ולא שגרתית, "בבני ברק ישנה רבנית מבוגרת, הרבנית קניבסקי, תיכנסי אליה 
והיא תברך אותך". "השתגעת? נפלת על השכל? אני לרבנית קניבסקי? מי 
היא האשה הזו?" "אני אסביר לך את העניין, ואם בכל זאת לא תהיי מעוניינת, 
בבקשה. אבל תדעי, כי מה שטוב לי טוב לך, ואם אני – כמו שאת מכירה אותי 
– נסעתי לפני כמה חודשים לבני ברק אליה, גם את יכולה. אם אני התברכתי 

וגם נושעתי, גם את יכולה". "אנחנו בשני קצוות העולם, הדתיים הם נגדנו, 
וכיצד אני אכנס לרבנית?" " עם כל זאת את יכולה לנסוע לבני ברק. 

גם אני נסעתי לשעה אחת לברכה. אם את רוצה, אני אלווה אותך 
לבני ברק לרבנית, וכמובן שנתלבש בצניעות כפי שהתורה דורשת. 
היא רבנית שלא סובלת צל צילה של חוסר צניעות. נגיע בבגדים 
רגילים וצנועים". אולי זכות אבות או משהו דומה, חברתה המשיכה 
לשכנע אותה כי ממש לא נורא לקבל ברכה מרבנית צדקנית, 

ולמחרת הן יצאו לדרך. 
השתיים הגיעו לבני ברק הן נכנסות לרחוב רבי עקיבא ושואלות כיצד 

מגיעים לרחוב רשב"ם, והתשובה: קו 54 כאן בתחנת האוטובוס הסמוכה. 
המתנה של 50 דקות, והנה 4 אוטובוסים...  השתיים עלו לאוטובוס בתחילת 
רחוב רבי עקיבא, התיישבו בספסל האחורי. לפניהן ישב בחור צעיר בן 14 
ועיין בספר כלשהו. הן פנו אליו בשאלה: "היכן יורדים לרחוב רשב"ם לרבנית 
קניבסקי?" הבחור כנראה לא שמע או לא הבין, והשיב להן: "אני חושב שאתן 
צריכות לרדת כאן, מיד בתחנה הקרובה". הן ירדו, פנו להולכים ושבים: "היכן 
רחוב רשב"ם?" "ירדתם עשר תחנות לפני היעד, מי אמר לכם לרדת כאן?" 
השתיים הבינו מיד מה קרה להן. הזקוקה לברכה, במצוקתה קראה בקול למול 
חברתה: "אמרתי לך שאני לא מעוניינת להגיע לבני ברק. נוכחנו לגלות כבר 
בכניסה כיצד בחור חרדי לעג לנו. הוא ראה שתי חילוניות והחליט ללעוג להן 
והוריד אותנו כאן. אני חוזרת. הטיול היה די והותר בשבילי. זו רשעות של נער 
צעיר דתי". "אל תעשי בלגן. הגענו כבר עד בני ברק, נמשיך. אל תיקחי ללב. 
נעלה על אוטובוס שני". הן המתינו עוד כעשרה רגעים והאוטובוס המיוחל הגיע. 
הן עלו, וההיא בעלת המצוקות גינתה כמה פעמים את הדתיים ואת הבחורצ'יק 

הזה שהצליח להתל בהן ככה ברגעים הראשונים שרק דרכו על אדמת בני ברק.
 לאחר כמה תחנות ירדו במקום המיוחל. הן התקרבו למדרגות הבית ברחוב 
רשב"ם, וכמעט פרצה צווחה מפי שתיהן. מי עומד שם ליד המדרגות? לא 
פחות ולא יותר, אותו בחורצ'יק בן ארבע עשרה. הן התקרבו למדרגות וכך 
הבריחו אותו הצידה, כאילו שדחפו אותו, ואמרו לו בקול: "סליחה, אפשר לעלות 
לרבנית?" "כן, אפשר לעלות, אבל רגע, אולי אתן שאלתם אותי באוטובוס לפני 
כחצי שעה היכן רחוב רשב"ם?" "כן, בוודאי". "הייתי צריך לנסוע למקום אחר, 
רחוק בצד השני של העיר, אבל ירדתי כאן בדווקא וצעדתי לכאן כדי להמתין 
לכם ולהתנצל. כנראה הייתי שקוע במשהו ולא הבנתי מה ששאלתן אותי, 
והשבתי שצריכים לרדת מיד. אחרי שירדתם עמדתי על הטעות שלי, ולכן 
הארכתי את נסיעתי במיוחד להמתין ולהתנצל, וגם אני רוצה לשלם על מחיר 
הנסיעה הנוספת המיותרת שגרמתי לכם". הבחור הוציא מחיר נסיעה באוטובוס 
פעמיים, במטבעות בודדות במדויק, נתן להן והרים את רגליו ונעלם מהשטח 
כמי שנשאתו הרוח. הדיבור נעתק מפיהן. לא ידעו בדיוק מה קורה איתן. האם 
זה חלום או בהקיץ?... לא היה להן זמן מיותר לחשוב, הן עלו למעלה לבית 
הרבנית, ביקשו את הברכה ואת הבקשה, הרבנית אמרה מה שאמרה ובירכה 
מה שבירכה. לפני שהן עזבו הן שאלו את הרבנית: "שהרבנית תשמע, היה 
לנו כאן סיפור מוזר, איזה נער קטן הוריד אותנו מהאוטובוס וכו', ואחר 
כך ראינו אותו כאן למטה ואמר כי המתין בכוונה... זה היה סיפור, 
כמו שאומרים, מהחלומות, משהו משונה. כיצד בדיוק מסבירים 
כזה סיפור שנפל עלינו? איזה כפרה או דמיון או סתם חלום?"...

הרבנית השיבה להן: "תראו, זה לא סיפור משונה. ילד שגדל בבית 
יהודי זה בשבילו לא מיוחד, ההתנהגות הזו זו התנהגות טבעית, 
כיוון שכך התחנך מגיל ילד. אינני יודעת האם באמת היה חייב 
לשלם לכן את הוצאות הנסיעה השניה, אולי לפנים משורת הדין 
וכדומה, אבל הסיפור אופייני וטבעי לחלוטין לנער ירא שמים". הן 
שמעו, נפרדו וירדו במדרגות. למטה בתחתית המדרגות נעמדה הצעירה 
שהגיעה לכאן לראשונה ואמרה לחברתה: שמעי היטב מה שאני אומרת. אם 
כך הם החרדים, אם אכן כך מתנהג נער חרדי צעיר ללא שמישהו עמד על 
גביו, ללא פלפולים וללא צעקות, פשוט הגיע עד לכאן מעצמו והמתין, נתן, 
והתנצל. אם זו החממה בה צומחים הפרחים הללו, גם אני רוצה לצמוח בחממה 
הזו. זהו". באחת ההרצאות של מרצה ותיק בסמינר בירושלים, הוא סיפר את 
הסיפור, ובסיום, אחת הבנות ביקשה את רשות הדיבור ואמרה: "זו אמא שלי. 
אני הבת". כיום יש לה 4 בנים ו-4 בנות מהטובים והנעימים במוסדות החינוך 

החרדיים בירושלים.
כלומר, גם אם אתה לא יוצא לפעילות, וגם אם אתה בחור ישיבה שלא מוטל 
עליך בשום אופן להחזיר בתשובה, אתה בסך הכל מתנהג כפי שהבית והישיבה 
לימדו אותך – יש לך את הכוח ואת עוצמת האור להעלות את הנרות, ויהיה 
נזקף לזכותך אמא ושמונת ילדיה ונכדיה. כי השלהבת יכולה להעלות מאליה 
אם וכאשר היא דולקת בפנימיותך, ואתה עצמך נר של תורה וקיום מצוותיה.
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

את הסיפור הבא סיפר יהודי יקר משכונת "גאולה" בירושלים: נסעתי עם חברי 
באופניים החשמליות במרכז שכונת גאולה, ולאחר כמה דקות ירדנו לקנות משהו 
בחנות מסוימת. כשחזרנו לכיוון האופניים פתאום חברי מגלה שהמפתחות של 
האופניים נעלמו לו. שאלתי אותו: 'כמה מפתחות היו? והוא ענה שבסך הכל 
היו שלוש מפתחות. חברי ממש נכנס לעצב מאיבוד המפתחות כי לא ניתן 
לשחרר את האופניים ובטח שלא להתניע אותן בלעדיהם. אמרתי לו: 'הרב אייל 
עמרמי תמיד מלמד בשיעורים שכאשר קורה איזה מקרה מצער צריך לשיר 
ולהודות לה' ועל ידי זה מגיעה הישועה', הוא אמר לי שאין לו מצב רוח לשיר 
ושאני יעזוב אותו. קצת התעקשתי אתו ואמרתי לו: 'מה אכפת לך לנסות'. 

ובאמת התחלנו לשיר שירי הודאה לה' יתברך והנה עוד לא הגענו לאופניים 
ונמצא מפתח אחד מתוך השלושה. אמרתי לו: 'אתה רואה כבר קיבלת שליש 
ישועה, בוא נמשיך' והוא עוד פעם אמר שהוא שר מספיק ואין לו כוח בשביל 
זה, כמובן שלא ויתרתי לו והמשכנו לשיר, וממש ליד האופניים נמצא עוד 
מפתח. לא הייתי צריך לשכנע אותו לשיר ואיך שהוא הסתובב נמצא המפתח 

השלישי של המנעול.
איזה ישועות רואים שמקבלים באמונה ושרים לה' ותודה לרב על עצות הזהב!!!

מפתח האמונה
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הב"ח - רבנו יואל סירקיש זצ"ל

נער צעיר וממולח היה יוסל'ה, קשרי מסחר ענפים היו לו עם סוחריה הגויים 
של קרקא הגליצאית, אך הנוכרים לא ראו בעין יפה את הצלחותיו המסחררות 
שעוררו קנאה עזה בליבם. קנאתם העצומה הביאה אותם לידי החלטה להגותו 
מן המסילה, לפתע ביום בהיר פשטה השמועה בקרקא: יוסל'ה, הסוחר הצעיר, 

נמצא הרוג, ולא נודע מי הרגו.
מנהג הימים ההם היה, שכאשר נמצא אדם הרוג, ולרוצחים לא נותרו עקבות 
היו מניחים בידו, בעת הקבורה, סכין קטנה ואומרים: 'עקבות רוצחיך לא 
נודעו – נקום בעצמך נקמתך מהם'. כך עשו גם בעת קבורת הנער; וראה זה 
פלא, לא חלף זמן רב, וכמה מסוחרי קרקא הגויים החלו מתים בזה אחר זה, 
ללא הסבר טבעי. אך המאורעות לא הסתיימו בכך, קטל המוני החל פושט 
בקרב גויי קרקא, כשאיש אינו יודע מה גורם לקציר הדמים.ישבו ראשי העיר 

לאסיפת חרום, בניסיון לשים אצבע על התופעה המתמיהה.
בין היושבים באסיפה נכח יהודי מומר, הלז קם והכריז: "יודע אני מהיכן 
באה הצרה הזאת. כלום אינכם שמים לב שבקרב היהודים לא מת אפילו אדם 
אחד? דעו לכם, כי היהודים מסרו סכין בידו של יוסל'ה בעת קבורתו, והורו 
לו להתנקם בגויים!" כששמעו חבריו את דבריו, החליטו פה אחד, שכאשר רק 

יאיר הבוקר, ויתברר כי נכונים הדברים – לא יוותר בקרקא יהודי אחד בחיים .
שעת לילה מאוחרת. בביתו יושב רבי יואל סירקיש והוגה בתורה. לפתע מתנמנם 
הוא על גבי הספר, ובחלומו רואה הוא את אביו המנוח אומר לו: "חוש מהר, 
חפור בקברו של יוסל'ה ההרוג, והוצא את הסכין משם!" הקיץ הב"ח משנתו 
ותמה על פשר החלום, אך אמר: 'דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין', וחזר אל 
לימודו. אך כעבור זמן חטפתו שוב שינה, ובחלומו מופיע אביו בשנית ונזעק: 
"מדוע מתמהמה הנך? מהר לקיים את דברי; בסכנת נפשות עסקינן!" גם הפעם 
ביטל הב"ח את החלום. ברם, בפעם השלישית נגלה אביו אליו בחלום נרעש 
כולו: "בני! בהתרשלותך מסכן אתה את הכלל!" הרהר הב"ח: 'הלא דבר הוא!' 
ושלח שליח אל אנשי ה'חברא קדישא' לאמור: "מהרו והוציאו את הסכין מקברו 
של הנער!" הזדרזו הללו, הגיעו אל מקום הקבר והחלו לחפור, אך כאשר ניסו 
לחלץ משם את הסכין – לא הצליחו בשום אופן. סיפרו זאת לרבי יואל, קרא 
למספר תלמידי חכמים, הורה להם למהר אל הקבר, לגזור על הנער להניח את 
הסכין מידו – והם ילמדו משניות לטובת נשמתו. אך גם עצה זו לא הועילה, 

הסכין נותרה אחוזה בידו
ראה הב"ח שהשחר עומד להפציע, לבש את מעילו ויצא בעצמו לעבר בית 
העלמין, נעמד ליד הקבר ולחש מספר מילים. באותו רגע הצליחו אנשי ה'חברא' 
לשחרר את הסכין מיד הנפטר. עם שחר יצאה משלחת הגויים לעבר הקבר, החלו 
חופרים במרץ, אך העלו חרס, שום סכין לא נמצאה בו! "מדוע הולכת אותנו 
שולל" נזעקו בחרון על המומר, ואף הענישוהו בחומרה. כשהגיעה שעתו של 
הב"ח להסתלק מן העולם, ביקש: "חפץ אני שתקברוני סמוך לקברו של יוסל'ה!"
כשהבחין במבטי הפליאה שבעיניהם, גילה להם סוד ישן: "הזוכרים אתם את 
שארע לאחר מותו של יוסל'ה? דעו, כי כשהגעתי אל קברו, ובקשתי ממנו 
להניח את הסכין מידו, השיב לי: 'עתה, שהרב וכל בני קהילת קרקא זקוקים 
לי, מבקש אני בתמורה דבר-מה. הבטחתי ליוסל'ה, כי לאחר מלאות ימי איטמן 
לידו, ורק אז ניאות למלא בקשתי". ואכן לאחר הסתלקות הב"ח, טמנוהו בכבוד 

גדול, ליד קברו של 'יוסל'ה.

יעקב, מחנים, חרן, טרפה, מצבה, קרח, עקודים, נקודים, ברודים, כינור, 
שבויות חרב, לאה, רחל, ראובן, יששכר, יוסף, נפתלי, פרי בטן, שמעון, 

לוי, יהודה, דן, זבולון, , גד, אשר, פחד יצחק.

לפרשתלפרשתתפזורתתפזורת
ויצאויצא

מצאו מצאו 99
הבדליםהבדלים
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בסייעתא דשמייא בנות כיתה ט-י התחילו 
במגמות התיכון מחשבים ובקרוב מאד 
אדריכלות, לאחר שהוכנה עבורם חדר 

מחשבים מפואר בכלל הדרישה ללימודי 
 מחשבים ואדריכלות.

בקרוב יוצג בכנס הורים מרשים את 
תהליכי הלמידה והבחינות והכנה 

לבגרויות בכלל הנושאים.

ה
מ

חו
הר 

מינר 
ס

להרשמה לסמינר הר חומה
ש. הורביץ - 052-7653007  

סמינר ”בית יעקב” הר

”ב
-י
ט’

חומה
שע”י מוסדות ”כאייל תערוג”



זמני  תפילות  ושיעורים

16:15 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:00 )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  

15:00 - 14:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

15:00 מנחה   

15:30 - 16:15 שיעור   

16:15 באולם למטה עם     סעודה שלישית  
אלחנן משמרתי ואבי   החזנים והפייטנים ר'     

ניסים ונחמן עמרמי ושירת הבקשות    

16:45 שיעור הלכה  

17:15 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

17:35 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים                    

פעילויות לנשים בשבת

13:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    05:20 )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      16:25

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 בריאות טבעית ע״פ היהדו)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”

ביה"כ "קול יעקב" רח' הנביאים 22 מודיעין  20:45

20:45  ביה"כ "ספרא", רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

17:30   ביה"כ "מוסיוף", רח’ יואל ירושלים
20:45    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים

18:00  ביה"כ "בורכוב", רח’ פישל ירושלים
21:30   שיעור משתנה באיזור ירושלים, לעדכונים ניתן להצטרף לקבוצת  

         הווצאפ השקטה 050-852-0721

יום רביעי

יום ראשון

מוצ"ש

יום שני

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