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"מן המצר קראתי יה"

לאדמו"ר משטפענשט היה רב שקראו לו הרב אברהם מלאך, 
הוא היה תלמיד של ר' ישראל מרוז'ין, האדמו"ר משטפנעשא 
מספר מה שראה אצל רבו "מעשה אצל שתי חסידים עשירים 
שהיו רגילים לנסוע אל הרבי ביחד ולאחד מהם הייתה אישה 
רעה שגרמה לו הרבה סבל וצער ולא הרשה לו הרבי לגרשה 
בשום פנים ואופן, והחסיד השני הייתה לו שדה השווה מאות 
אלפי רובלים ולא נתן לו הרבי למכור השדה ולשלם חובותיו, 
כך היה אצלם שנים רבות, יום אחד אותו חסיד שהייתה לו 
עוגמת נפש מהתובעים של החובות מכר את שדהו ולא שאל 
את רבו כיון שידע שרבו לא יסכים לכך והרוויח הרבה כסף 
ושילם לכל האנשים שהיה חייב להם ומיד לאחר מכן חלה 
ונפל למשכב וביקש מחברו שיסע לרבו המלאך להזכירו לבקש 
רפואה שלימה, כשנסע החסיד השני כשהוא סובל מאישתו 
ונכנס לרבו שאלו הרב איפה חברך למה לא בא איתך, השיבו 
משום שנפל למשכב וסר לרב קוויטל שיתפלל בעדו, אז אמר 
לו הרב דע לך, אין דרכי לגלות דברים, אבל אגלה לך ותבין 
למה אמרתי לו שלא ימכור את שדהו ולמה אתה לא תתגרש 
מאישתך, הפסוק באיוב אומר "ֶהן ָכּל ֵאֶלּה ִיְפַעל ֵאל ַפֲּעַמִים 
ָשׁלֹוׁש ִעם ָגֶּבר. ְלָהִשׁיב ַנְפׁשֹו ִמִנּי ָשַׁחת ֵלאֹור ְבּאֹור ַהַחִיּים." 
מסביר הזוהר שאדם שמת בלי תשובה שולח אותו ה' בגלגול 
שלוש פעמים וכאשר עברו שלוש פעמים ולא תיקן אין לו תקנה. 
אבל ה' יתברך הוא בעל הרחמים המרחם על בריותיו ולא רוצה 
שיידח ממנו נידח אז עושה איתו הקב"ה חסד חינם ושולח 
אותו פעם רביעית וחמישית ושישית לזה העולם כדי שיוכל 
לתקן, אבל באמת אין לאיש הזה זכות לחיות, ומה עושה בעל 
החיים – הקב"ה, נותן לו חיים כאלה שאינם חיים, מזמין לו 
אישה רעה ועונשים הרבה ומחמת יסורי הדעת שיש להם 

אותם אנשים מואסים בחיים. 
אמר להם הרב שניכם אותם הגלגולים ובאתם לעולם הזה רק 
בתנאי שלא יהיה לכם נחת בחיים האלה ובמה תוכלו לתקן 
את אשר שיחתתם בגלגולים הראשונים רק על ידי שלא יהיה 

לכם מנוחה בעולם הזה" .

אם כן, לא בורחים מהצרות שה' מביא, לא בורחים מצרות 
ע"י מריבות ומחלוקות. אם תברח מהצרות הקב"ה יביא לך 
צרות עם לבוש אחר. גמרת עם הצרות של השכן אני אביא לך 
צרות עם הכליות – אומר הקב"ה. אי אפשר לברוח מהצרות, 
ה' רוצה "מן המצר קראתי יה" שב במצר ותקרא לי ה,' תראה 
לי שזה אתה, אל תסתתר. אדם קשה לו בעבודה, אומר 'יאלה 
אני עוזב את העבודה הזאת' מה אתה בורח מהצרה, שב 
תתפלל לה' תאיר עיני, תן לראות שזה לטובתי, תן לי לגלות 
את האמונה פה. אל תנסה להתחבא מה' "אנה מפנך אלך, 

אנה מפניך אברח". 
אומר השפת אמת "והפיץ ה' אתכם בעמים ובקשת משם את 
ה' " כשהקב"ה שולח לאדם דבר אשר לא לפי רצונו לא יעשה 
פעולה להיפתר ולא ישתוקק לברוח, רק יבקש את ה' משם 
"ובקשת משם את ה'" כשרואה אדם שבא לו צער לא ישית 
על עצמו עצות לברוח מהצער ולבעוט בו, הוא באותו הצער 
צריך למצוא מקום לה' ע"י האמונה בה' שהכל מאיתו יתברך", 

יש לך צער תצעק אלי "ויצעקו אל ה' בצר להם".
אומר ר' יעקב מפולנא שמעתי מרבי הבעל שם טוב "מי שרוצה 
להיפתר מהצר והמייצר הצרה נוסעת אחריו, משל לאישה 
יולדת שהלכה למקום אחר להיפטר מחבלי לידה והצער הולך 
אחריה והעצה היעוצה שיתפלל לה' מתוך הצער וזה שאמר 
"מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה" וזה שאמר "והנה מצרים 
נוסע אחריהם", אז הבינו בנ"י ולכן "ויצעקו בני ישראל אל 
ה' " ניסתם לברוח ממצרים אז מיצרים נוסע אחריכם. מה 
חשבת שאם תתבע את החבר בבית משפט שהוא לא החזיר 
לך את הכסף אז תתפטר ממנו, מחר הבן שלך יקבל סכרת 
נעורים, עד עכשיו הראש שלך היה עסוק בכסף עכשיו הוא 
יהיה עסוק בסכרת, אתה לא יכול לברוח מה'. תתפלל מתוך 

הצרה לה' שיתן לך אמונה שהכל לטובתך. 
אומר המלבים הקדוש, "כי האיש הבלתי מושגח ה' בעוזבו 
את הביטחון" מי שלא בוטח בקב"ה אין השגחה של ה', אבל 
"הבוטח בה' חסד יסובבנו" הוא מוקף בטבעת סביבו של 
השגחה מה'.  כל מה שהשגת בחיים לא על פי אמונה השגת 
רווח, אבל הרבתה לעצמך יגון" אתה תהיה אדם יותר עצוב. 
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 החל מ ד׳ טבת עד ט"ז בטבת השיעורים יימסרו מפי אברכי הכולל 
כמו כן בשבתות פרשת ויגש, ויחי דרשת ליל שבת מאברכי הכולל

 בעקבות נסיעתו של מורנו הרב שליט״א לשיעורים בקהילות בארצות הברית 
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

מעות צור ישועתי
שיפרה מורה צעירה, נישאה לפני חודש. תוך כדי שיחה אומרת לי שיפרה 
שעשרה שקלים לזוג צעיר זה מיד מתורגם לחלב ולחם. את שיפרה הכרתי זמן 
רב לפני שנישאה,  את היחס לעשרה שקלים היא הרגישה רק אחרי החתונה.

אחד המנהגים החביבים ביותר על ילדים בחנוכה הוא קבלת דמי חנוכה. ראיתי 
את הנכדים שלי עסוקים בלהתחשבן כמה ניתן להם השנה? מה הם יקנו בכסף? 

אישית אנחנו תמיד מתלבטים האם לתת להם ישירות, או לתת להורים? 
יש בערב לביבות המשפחתי, משהו מענג כשהנכדים שלי מקבלים את השטר 
ביד. הם עוד קטנים, וההורים יכולים לנווט שהם יקנו להם משהו כבחירתם.  
עם הגדולים זה כבר הרבה יותר מורכב. ועדיין, זו הזדמנות להעביר תדרוך 

בכלכלה נבונה.
בגישה מה ואיך לקנות, אין שחור לבן. יש הורים שחושבים שבכסף שהילדים 
מקבלים כדמי חנוכה, יממנו משהו שהם חולמים עליו, כמו תיק ממותג, מטריה 
יוקרתית. ויש הורים שחשוב להם שהילדים יממנו בכסף את מחנה השבת או 
את הטיול של הסמינר. אלו הבדלי גישה, ויש הגיון בכל אחת מהם וזה בסדר.
לכל ההורים קשה הרבה יותר לראות את אותם ילדים שקונים בדמי החנוכה 
ממתקים. כל כך הרבה כסף על ממתקים! איך הם מסוגלים? מדוע הם לא 

חושבים צעד אחד קדימה? למה לבזבז סתם? 
חנוכה הוא זמן של חינוך. חינוך הוא מלשון חניכה. חונכים דבר לצורך תפקידו, 
משמע שהחינוך אמור להכשיר לעתיד. זו הזדמנות לפתח שיח כלכלי עם הילדים, 
כמו למשל: מה אתם חולמים לקנות?  האם כדאי לחסוך? אולי נצרף פרוטה 

לפרוטה? אולי משהו אחד לכל הילדים?
ואם נראה לכם שאצלי בבית תמיד הצלחתי להוביל את הילדים לקנייה חכמה? 
ממש לא! אחת מבנותיי ראתה בחנות ערכת מדבקות לעיצוב בלונים ב-49 ₪. 
אני ראיתי ביצירה הזו משהו מבוזבז. אני ראיתי את זה לפני הרכישה. בתי רק 

יומיים אחרי הרכישה .....
איך נפתח שיח נכון דווקא עם המתבגרים, שבטוחים שהם מבינים יותר טוב 
מההורים. בפרט שיש להם הרבה יותר חלומות על ביגוד אופנתי, גדג'טים, ציוד 

דיגיטלי )כשר כמובן(. אקססוריז תואם גיל ועוד.
כמה טוב לערוך מיני סיעור מוחות. עצם הפטפוט המכוון מחבר בין ההורים 
לילדים. תכבדו את דעת הילדים, אל תפסלו, גם אם עצתם טיפשית. אם תבטלו 
את דעתם, תפסידו את ההשפעה שלכם על הילדים. הרחיבו להם בשיחה את 

האופקים. העשירו פיננסית את הידיעות שלהם. 
לכל  בית יש חוקים ותפיסה משלו. בעת מתן דמי חנוכה, או כל דמי כיס, יש 
להגדיר למה נועדו דמי הכיס, מה ניתן לקנות ומה לא. שיחה מבינה בין דעת 
ההורים לרצון הילדים במטרת דמי הכיס, תמנע ויכוחים כמו "זה הכסף שלי 

ואני אקנה בו מה שאני רוצה".
תזכרו, שמדובר בילדים, שלא אמורים לשאת על גבם את עול כלכלת הבית. 
מותר לכם ללמדם תיעדוף, וקנייה חכמה מהי. אבל מותר לילד )והאמת, לפעמים 
גם לכם ההורים( לקנות דברים שהם רוצים לקנות, גם אם זה פינוק. כמובן 

תואם הקו החינוכי של הבית.
תלמדו אותם להשוות מחירים, מוצר שווה או סתם יקר. לא להאמין לכל פרסומת. 
לא להתפתות לקנה קבל.  תשתפו אותם בסיפורי נפילות שלכם. מותר אפילו 

לצחוק על זה ביחד. ולקוות שהילדים יסתפקו בכישלונות שלכם. 
כהורים זכותכם לבקש דיווח  על מה הוצא הכסף וכמה נשאר. כל ילד בהתאם 
לגילו. התנהלו בחכמה וברגישות, שימו לב מתי אתם חופרים, ומתי באמת 

נותנים כלים לכלכלה נבונה ומנתבת לזמן שבה יפרנסו את הבתים שלהם.
וגם אתם כהורים, שאתם חושבים איך להתנהל כלכלית, תזכרו כשאתם אף 
פעם לא באמת לבד במחשבות שלכם, הורים חייבים לחשוב פעמיים,  פעם 

אחת בשבילכם ופעם אחת בשביל הילדים שלכם.

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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סידן

סידן הוא המינרל השכיח ביותר בגוף האדם, הגוף זקוק לו לתפקודים רבים, 
בהם בניית עצמות ושיניים ושמירה עליהן, קרישת דם, העברת דחפים 
עצביים, כיווץ שרירים, ויסות קצב הלב, שמירה על בריאות הציפורניים 
והעור ושחרור הורמונים ואנזימים המשפיעים כמעט על כל תפקוד בגוף 

האדם. כ-99% מהסידן בגוף מאוחסנים בעצמות ובשיניים, 1% 
הנותרים נמצאים בדם, בשרירים וברקמות אחרות. הגוף מקבל 

את הסידן הדרוש לו בשתי דרכים: האחת היא אכילת מזונות 
או תוספי מזון המכילים סידן, והשנייה היא משיכה ממאגרי 
הסידן בגוף, שנמצאים בעיקר בעצמות, כלומר, אם לא מגיע 
מספיק סידן אל הגוף, הגוף ייקח סידן מהעצמות כדי לכסות 
על המחסור, מצב שלאורך זמן עלול לגרום לדלדול של העצם, 
לכן חשוב להקפיד על צריכת סידן טובה. ריכוז הסידן בגוף 

נוטה לרדת ככל שאנו מתבגרים, מכיוון שהסידן משתחרר 
מהגוף דרך זיעה, תאי עור ופסולת.

קצובת הסידן המומלצת לילדים היא 1,000-700 מ”ג ביום, למתבגרים 
– 1,300 מ”ג ביום, לגברים בגילאי 70-19, לנשים בגילאי 50-19 – 1,000 מ”ג 
ביום, לנשים מגיל 51 ולגברים מגיל 71 – 1,200 מ”ג סידן ביום. הדרך הטובה 
ביותר לוודא שאנחנו צורכים מספיק סידן – היא פשוט לאכול אותו… סידן 
זמין נמצא במקורות מן החי, ואם אתם נמנעים ממזון מן החי – אל דאגה, 

אפשר לקבל מספיק סידן גם מהצומח. המקורות הזמינים ביותר מהחי 
והעשירים בסידן הם חלב ומוצריו. מקור טוב נוסף הם דגים עם עצמות 
רכות שאפשר לאכול אותן, כמו סרדינים וטונה משומרים וסלמון. באגף 
הצומח ישנו מגוון רחב של מוצרים עשירים בסידן – שומשום וטחינה, טופו, 
פרג, עשב חיטה, תה שחור, חרובים, אגוזים וזרעים, פיסטוק חלבי, שקדים 
ואגוזי לוז, שעועית, תאנים, ברוקולי, תרד, באופן כללי, מומלץ לבדוק את 
תכולת הסידן במוצר שאתם קונים, ולבחור אחד עם תכולה גבוהה. אפשר 

לצרוך סידן גם בתוסף, בהתייעצות עם איש מקצוע.
ספיגת הסידן בגוף היא תהליך המושפע מכמה גורמים – רכיבים תזונתיים, 
שלהימצאם או היעדרם יש השפעה גדולה, ובראשם ויטמין D, גיל, חומציות 
הקיבה, פעילות גופנית ועוד. הסידן נספג במעי בשתי דרכים – ספיגה 
אקטיבית וספיגה פסיבית – אשר מושפעות מכמות הסידן בדם ומכמות הסידן 
שמגיעה לגוף מהמזון. לא כל הסידן הנצרך נספג במעיים. באופן 
כללי אנו סופגים כ-30% מהסידן שבמזון, אך זה משתנה בהתאם 
לסוג המזון הנצרך ובהתאם לגיל. ספיגת הסידן תלויה בויטמין 
D, הנחוץ לתהליך הספיגה האקטיבית של הסידן ותפקידו 
לסייע להגברת חדירות תאי המעי לסידן. רכיבים נוספים 

.C-ו A שמעודדים את ספיגת הסידן הם לקטוז וויטמיני
לעומת זאת ישנם רכיבים שמעכבים את ספיגת הסידן – 
חומצה פיטית וחומצה אוקסלית, שנמצאות באופן טבעי בכמה 
צמחים, נקשרות לסידן ויכולות לעכב את ספיגתו. מזונות עם 
רמות גבוהות של חומצה אוקסלית כוללים תרד, בטטות וקטניות. 
בין המזונות העשירים בחומצה פיטית נמנים מוצרים המכילים סיבים 
מלאים וסובין חיטה, שעועית, זרעים ואגוזים. גם כך צריכת קפאין מופרזת, 
שיכולה להגביר את הפרשת הסידן ולהפחית את ספיגתו )צריכת שתי כוסות 
קפה ביום אינה אמורה להשפיע על ספיגת הסידן( וצריכת אלכוהול, שגורמת 

גם להגברה של יציאת מגנזיום וסידן בשתן.

החביבות של מצוות הדלקת נרות חנוכה

נודעים דברי הרמב"ם )הלכות חנוכה ד, יב( שכתב: 
"מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד. וצריך 

והודיה האדם להזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל 
לו על הנסים שעשה לנו. אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל או 

מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק".
ויש לדקדק בדברים שכתב, שמצוות נר חנוכה חביבה היא עד מאד, והרי כל 
המצוות חביבות הן? ומה החביבות היתירה שקיימת במצוות חנוכה יותר 

מבשאר מצוות?
הגאון רבי ישכר שלמה טיכטל זצ"ל הי"ד, בעל ה'משנה שכיר', מסביר זאת 

באמצעות משל נפלא:
משל לאב שהיה לו בן יחיד וחביב, שנולד לו לאחר שנות צפיה רבות. מטבע 
הדברים בן זה היה כל שמחתו וקניינו של האב, ובו תלה את כל תקוותיו, תמיד 
הרבה להתבונן בהנהגותיו. כשראה בו מדה טובה והגונה שמח עד מאוד והתגאה 
בה, ואם חלילה ראה בו פגם כל שהוא בהנהגה או מידה מגונה היה עצוב מאד.

באחד הימים, ראה הוא את בנו שרוי בשמחה יתירה, ושאלו מה פשר השמחה? 
השיב הבן כי זה עתה הלך בשוק ופגש כמה אנשים רעים שביקשו להכותו, 
ובאופן פלאי ניצל מהם עוד לפני שהספיקו לבצע בו את זממם, ומחמת נס 
זה הרי הוא שמח ומאושר. כשמוע האב את הפרטים ניכרו בו אותות אושר 

ושמחה, ותחושות השתתפות כנים בשמחת בנו.
כעבור ימים אחדים שוב מצא האב את בנו צוהל ושמח, והפעם השמחה 

גדולה יותר מהפעם הקודמת. התעניין מדוע הוא שמח? השיב הבן שזה עתה 
שב מבית המדרש, לשם הלך כהרגלו להגות בתורה, לפתע באו כמה 
מידידיו לבית המדרש והחלו לשוחח עימו על דא ועל הא, ולבינתיים 
התבטל מתלמודו. הבן שהכיר וידע את ערך התורה, התפלל בלחש 
לבורא עולם שיציל אותו מהם וביטולם, ואכן כאשר סיים להתפלל 
נכנסו לבית המדרש אנשים אחרים והתעסקו עימם, וכך ניצל מביטול 

תורה. "לכן אני כה מאושר ושמח", הפטיר הבן.
עתה, כששמע האב את סיבת השמחה, חש אושר עילאי מאין כמותו, 
והודה לבוראו שזיכהו בבן רם המעלה, השמח בהצלתו מעוון ביטול 
תורה יותר מהצלתו מיסורי גוף. שמחה זו היתה לאב שמחה גדולה ועצומה 
יותר מהשמחה הראשונה, כי אכן זו היתה תקוותו כל הימים שבנו יוסיף אומץ 
ויגדל בתורה ובעבודת השם כראוי, וכעת כשזכה לראות עולמו בחייו, כיצד בנו 

דבק בתורה ומכיר בערכה כראוי, חש שהתגשמה משאלת לבבו.
מסביר בעל ה'משנה שכיר', שבבחינה מסויימת דומה הנס של חנוכה למשל 
זה. עד נס חנוכה כל הנסים שעשה לנו הקדוש ברוך-הוא היו עוגן והצלה נגד 
יסורי הגוף, כמו בנס מצרים, נס פורים ועוד, ואכן, על כך שהצילנו מידיהם 

אנחנו מודים ומהללים לו, וגם מכך יש לו להקב"ה נחת רוח.
אולם השמחה שנגרמת לקדוש ברוך הוא משמחת נס חנוכה היא נחת גדולה 

שנס  משום  יותר,  וחביבה 
זה היה הצלה רוחנית, כנגד 
להפר  עלינו  שגזרו  היוונים 
את חוקי התורה ולבטל את 
קיום המצוות, לכן כאשר אנו 
עושין זכר לנס זה, השמחה 
גדולה יותר מבשאר השמחות, 
והמצווה הזאת חביבה היא אף 

יותר משאר המצוות.



שבת לה' אלוקיך

פרצה חמורה נפרצה בעיירת לוצק: צעיר מבני העיירה, בן למשפחה מכובדת, 
קנה לעצמו מונית קטנה כדי להוביל נוסעים מהעיירה ועד לתחנת הרכבת. 
החל להסיע נוסעים גם בשבת, רחמנא ליצלן, אותו נהג משך את הנסיעות 
של יום שישי עד לאחר קבלת השבת, ומיהר להתחיל את הנסיעות עוד לפני 
תפילת מנחה של שבת קודש. עיניהם של תושבי העיירה, ביניהם הרב זלמן 
סורוצקין, רואות וכלות. הם הצטערו צער רב על הצעיר הפוחז, ועל אביו – 
יהודי נכבד השומר תורה ומצוות שחלה לפתע במחלה קשה ואושפז בבית 
החולים הגדול בוילנא. באחד הימים הזדמן רבי זלמן לוילנא, והמתין בתחנת 
הרכבת לבואו של החפץ חיים. בעודו ממתין, צץ מולו... אותו יהודי חולה, 

אביו של הצעיר פורץ הגדר. "מה אתה עושה כאן?!" קרא רבי זלמן, 
משתומם, "הן אתה חולה מסוכן, ומה מעשיך בתחנת הרכבת?"

כאן פתח האיש בסיפורו, על חלום נורא שחלם בלילה כאשר 
שכב בבית החולים. החלום הקים אותו על רגליו והוליך אותו עד 
לתחנת היציאה של הרכבת לראדין. הוא סיפר על סבתו שנפטרה 
לפני שנים רבות ועתה נראתה בחלום. בשפה נמרצת ובהירה 

אמרה לו: "לשווא הנך מחפש תרופות אצל רופאים. קום מהר מן 
המיטה, לך אל ה'חפץ חיים' ובקש ממנו ברכה. הוא ירפא אותך!" 

"יש לך מזל מיוחד", אמר רבי זלמן לאיש. "אינך צריך לנסוע לראדין, 
משום שה'חפץ חיים' נמצא כאן, בתחנה". רבי זלמן מיהר אל נכדו של ה'חפץ 
חיים', רבי הלל גינזבורג. הוא סיפר לו בחיפזון את תמצית הענין, וביקש ממנו 
לנצל את ההזדמנות שה'חפץ חיים' יסתום את הפרצה החמורה בחומת השבת.
אלא שלמרבה צערו התעכב רבי הלל, והיהודי החולה הקדים וניגש אל ה'חפץ 
חיים', להתברך מפיו ברפואה שלמה. "היה זה מעמד מרגש שהרטיט כל לב" 
סיפר לימים רבי זלמן. "בקרון הרכבת ישב ה'חפץ חיים', מולו ניצב היהודי 
החולה, ואילו רבי הילל גינזבורג ואני עמדנו מן הצד והאזנו בדממה לדו-שיח 
שהתנהל בין הצדיק הישיש לבין היהודי. האיש השמיע את דבריו במילים 
נרגשות, סיפר שהרופאים לא מוצאים כבר למעלה משנה תרופה למחלתו. 
אתמול בלילה תקפו אותו ייסורים עזים. לפתע נרדם וראה בחלומו את סבתו 
מעולם האמת, אשר אמרה לו: "עזוב את כל הרופאים עם התרופות שלהם, 

ולך אל ה'חפץ חיים' שיעניק לך ברכה, ותרפא". ה'חפץ חיים' לא יכול לשאת 
את העובדה, שמרמזים עליו כי הוא בעל מופת ויכול להושיע, וכי יש על כך 
עדות מעולם האמת... הוא קם ממקומו ואמר: "מה הינך רוצה ממני? מי יעניק 
לך ברכה, אני? ישראל מאיר? והברכה הזו תועיל לך? חס ושלום! הברכות 

אינן מסורות בידי!"
היהודי החולה נבהל אך בן רגע התאושש והמשיך לדבר בנמרצות, כי הצדיק 
חותם תמיד את שמו 'ישראל מאיר הכהן', והברכות נמסרו בידי הכהנים, בני 
לוי, ומצוה עליהם לברך את בני ישראל. עתה השתררה דממה בקרון הרכבת. 
ה'חפץ חיים' שקע בהרהורים מספר דקות ואחר כך פנה ליהודי ואמר: "יש 
לי עצה עבורך. הנך זקוק לרפואה שלמה, אך יודע אתה מהו מקור הברכה? 
שבת קודש היא מקור הברכה! שהרי כתוב מפורש בבראשית: 'ויברך אלוקים 
את יום השביעי ויקדש אותו'. מדוע הנך בא לחפש ברכה דווקא אצל ישראל 
מאיר?!" "נדהמתי ממש למשמע הדברים" ממשיך רבי זלמן ומספר "ה'חפץ 
חיים' כמו קרא את מחשבותיי, ומדבר עם היהודי בענין שמירת שבת! וה'חפץ 
חיים' המשיך ואמר ליהודי: "אם תקבל על עצמך לשמור שבת כהלכתה, ותרצה 
לקבל ברכה גם מישראל מאיר – אז גם הוא יתן לך ברכה. אבל אם הנך חושב 
שישראל מאיר הכהן יכול לתת לך ברכה בלי שתדאג לקבל את ברכת השבת 

– הנך טועה! שום תועלת לא תצמח לך מברכה כזו!"
רבי זלמן ורבי הלל גינזבורג היו נרגשים והמומים, כאשר ה'חפץ 
חיים' המשיך לדבר: "ואם תאמר שהנך שומר שבת ומדקדק בקלה 
כבחמורה וראוי הינך לברכת השבת – הרי כבר נאמר בעשרת 
הדברות 'זכור את יום השבת לקדשו... שבת לה' אלקיך, לא 
תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך' – הנך מבין? בשום מצוה 
בתורה לא נאמר כך, רק בשמירת שבת. סימן שהאחריות מוטלת 
על האב גם עבור הבנים שלו. ולכן גם אם הנך שומר שבת אבל 
בנך חלילה מחלל את השבת לא תוכל לקבל את ברכת השבת שהיא 
מקור הברכות". בשמוע האיש את המילים, פרץ בבכי גדול והחל מתוודה 
ואומר, כי אכן זו האמת, בנו מחלל את השבת! כעת ידוע לו מדוע באה אליו 
הסבתא בחלום וציותה עליו לפנות אל ה'חפץ חיים', כי שם, בעולם האמת, 
היא מתביישת שהנכד שלה מחלל שבת, והיא שלחה אותו אל הצדיק שישמיע 
בפניו תוכחה זאת. אחר כך קרא היהודי בהתרגשות ובסערת נפש: "רבי, אני 
מקבל על עצמי לתקן את מעשי. אעשה כל מאמץ לקים את שמירת השבת, 
אתחנן בפני הבן שלי, את מיטב כספי אתן לו, את כל רכושי אעניק לו, בתנאי 
שלא יחלל את השבת. אני נשבע שאעשה הכל כמיטב יכלתי". רבי זלמן סיים 
את הסיפור המפעים: "היהודי החולה השיג את מבוקשו – הוא  קיבל את 
ברכתו של ה'חפץ חיים', ובתוך זמן קצר הבריא. הוא תיאר באזני בני משפחתו 
את המעשה המופלא, והבן הסורר שחילל את השבת, התעורר בו רגש חרטה 

בשמעו זאת והוא שב למוטב".
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

סיפר הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א: הגיע יהודי למפתן ביתי וראה 
 שהמנעול בדלת הכניסה לבית תקול. על אתר הציע את עזרתו בתיקון הצילינדר.

לשאלתי האם הוא מבין בתחום המנעולים, השיב בקול תרועה: "בטח!!!" אבל 'בטח' 
 כזה שאינו משתמע לשתי פנים, ותיכף מדיבור למעשה התחיל לסדר את המנעול.
 אך שככל שחלפו הדקות הוא נהיה מתוסכל יותר ויותר מחוסר ההצלחה שלו...
כאשר ראיתי את גודל התסכול שלו, אמרתי לו, שיכול להיות שהקב"ה 
 'מעמיד אותו במקום' ונותן לו שיעור לחיים. הוא תמה ושאל: "איזה שיעור?"
השבתי לו, שהוא ענה בביטחון עצמי מופרז 'בטח', במקום להגיד: "אנסה 

ובעזרת ה' נעשה ונצליח". 
 סבר וקיבל ואמר שהוא חוזר בו ממה שאמר, ורק בעזרת ה' יתברך יצליח...

לא חלפו שלוש דקות והכל תוקן וסודר באומנות... הוא היה בהלם, שכן באמת 
הוא רגיל בסידור תקלות מעין אלה בשניות, וכאן אכן קיבל שיעור לחיים.

גם תיקון מנעול צריך אמונה
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רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל

כאשר הגיע רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל לגור בירושלים, עלה תחילה לבקר את 
רבה של ירושלים, הגאון רבי זעליג ראובן בענגיס, ראש בתי הדין של העדה 
החרדית. ברגע שנכנס לביתו, עוד בטרם החלו לשוחח בדברי תורה, פרץ רבי 
איסר זלמן בבכיות נוראות. הוא הושיט את שתי ידיו לעבר הרב בענגיס, ואמר 
לו בקול בוכים: "כל מה שזכיתי להגיע אליו – הוא בזכותכם". הרב בענגיס 
התפלא, ורבי איסר זלמן פתח את פיו ואמר את הדברים הבאים: "הוריי היו 
עניים מרודים. בהגיעי לגיל בו עלתה השאלה האם אלמד בישיבת וולוז'ין או 
בישיבת מיר, אמר לי אבי: 'איסר זלמנק'ה, אינני יכול לומר לך איזה מקום עדיף 
לך, כי שני המקומות מצוינים. אבל, אתה הרי יודע שאין לנו כסף לשכור עבורך 
מקום לישון, ויהיה עליך לישון בלילות על גבי ספסלי בית המדרש. הספסלים 
בישיבת מיר רחבים מעט יותר מהספסלים בישיבת וולוז'ין. עדיף אפוא שתלך 
לישיבת מיר, שם תוכל להניח את גופך הצנום לשנת הלילה, על ספסל רחב 

מעט יותר. כך תוכל לצבור יותר כוחות לקראת יום הלימוד שלמחרת'. 
"בסופו של דבר יצא שהלכתי ללמוד בישיבת וולוז'ין", ממשיך רבי איסר זלמן 
לספר לרבה של ירושלים. "הגעתי לשם בראש חודש אלול. בית המדרש היה 

מלא וגדוש בלומדים. הבחנתי שכל הבחורים לבושים בצורה נורמלית ומכובדת, 
ואילו אני לבוש במכנסיים מטולאים, בחליפה דהויה, על ראשי כובע מקומט 
ולרגלי נעלים קרועות. התביישתי שיצחקו עלי. כל אותו היום וגם בלילה ישבתי 
בישיבה ולמדתי. חיכיתי ליום המחרת שיגיע. "עם שחר נטלתי את המזוודה, 
שאפילו לא פתחתי אותה מרוב בושה, וצעדתי לכוון תחנת הסוסים והעגלות, 
כשכוונתי לחזור הביתה. לא הייתי מסוגל ללמוד במקום שכולם מסתכלים עלי 
כעל מישהו שלבוש כעני מרוד. "עודי ממתין בתחנה", מספר רבי איסר זלמן, 
"ניגש אלי בחור ושאל אותי: 'קוראים לך, אולי, איסר זלמן?' השבתי בחיוב. 
"בישיבת וולוז'ין היתה הנהגה מופלאה: היו לומדים עשרים וארבע שעות ביממה 
ב'משמרות'. חלק מהבחורים היו הולכים לישון בשעה מוקדמת, וקמים באמצע 
הלילה ל'משמרת לילה'. בצורה כזאת, שקק בית המדרש לומדים ביום ובלילה, 

בלי הפסק", מציין הרב טויסיג.
אותו בחור שניגש לרבי איסר זלמן אמר לו: 'דע לך שראש הישיבה, הנצי"ב 
]הרב נפתלי צבי יהודה ברלין[, אינו מתפעל כל כך מהר מבחור. אתמול בלילה 
הוא עבר במשך הלילה משולחן לשולחן בין משמרות הלומדים ושאל קושיה, 
ואף אחד לא הצליח לענות לו עליה תרוץ שהניח את דעתו. 'רק אחד הצליח', 
כך סיפר ראש הישיבה. הוא סיפר לכולם כי הגיע היום בחור חדש צעיר לימים, 
בשם איסר זלמן, שענה לו תרוץ ישר ושכלי. ראש הישיבה הוסיף ואמר, כי 
ככל הנראה בחור זה יגדל ויהיה גדול בישראל!' "ואני, שהיה בדעתי לעזוב את 
הישיבה ולחזור הביתה, שאבתי עידוד גדול מהדברים", מספר רבי איסר זלמן 
בקול חנוק. "כהרף עין נטלתי את המזוודה וחזרתי לישיבה. אמרתי לעצמי: 
'וכי מה אכפת לי מה יאמרו על החליפה שלי, על הכובע שלי, העיקר שהנצי"ב 
שיבח את התירוץ שלי, ותולה בי תקוות להיות גדול בישראל. הכל בזכות אותו 

בחור, שמילות העידוד שלו נפלו על אוזני כטל תחיה.
שמו של אותו בחור",  סיים רבי איסר זלמן את דבריו,  "היה זעליג ראובן 
בענגיס! לכך התכוונתי כשאמרתי שכל מה שזכיתי להגיע אליו הוא בזכותכם. 

איני יכול לדמיין מה היה יוצא ממני אם הייתי חוזר הביתה"...

1.  שם הפרשה.

2.  עלו מן היאור.

3.  הפך המילה "ער".

4.  אשת יוסף.

5.  בנו השני של יוסף.

6.  כמה שנים היה שובע בארץ מצרים?

7.  בכורו של יוסף.

8.  פוטיפר היה מכונה גם שר ה...?

"  - אם פתרתם נכון תקבלו את שמו של יוסף כפי שכינהו פרעה: " 

לפרשת לפרשת תשבץתשבץ
מקץמקץ

חידון הא"בחידון הא"ב

לחנוכהלחנוכה

 

       
       
       
       
       
       
       
       

 

  

 א.  אותו הרגה יהודית

 ב.  שעשה ניסים לאבותינו...

 ג.  מסרת...ביד חלשים.

 ד.  דנת את?

 ה.  פיוט הנאמר אחר ההדלקה.

 ו.  ".... מחוקי רצונך"

 ז.  שמן טהור

 ח.  מתתיהו הכהן היה.

 ט.  ההפך מהטמא

 י.  מלכות הרשעה

 כ.  משרת במקדש

 ל.  "... תורתך"

 מ.  פיוט הנאמר אחר ההדלקה.

 נ.  ושם תודה...

 ס.  מלאה בריבה.

 ע.  הפך זדים.

 פ.  מדליק את הנר

 צ.  רשעים ביד.

 ק.  ולך עשית שם גדול ו...

 ר.  עד שתכלה... מן השוק.

 ש.  מיצוי הזיתים

 ת.  לשכחם...
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בהוד והדר התקיימה מסיבת חנוכה בתלמוד תורה
 כאייל תערוג- הר חומה בראשות הרה״ג אייל עמרמי שליט״א

בתוכנית עשירה מפוארת ומגוונת סביב שולחנות ערוכים בארוחה 
בשרית כיד המלך. התלמידים נבחנו שקלא ותריא במערכת קליקרים 
חכמה על נושא כיבוד אב ואם הנושא המרכזי בו עמלו מתחילת 
 השנה בידיעת ההלכות על בוריים וביישום בבית עם ההורים הנכבדים.

את השירה הנעימו מקהלת "כאייל תערוג" שפצחו בהמנון התלמוד 
 תורה, ולסיום הערב הפרסים והגרלות למובילים בתשובות החידון
בברכת המנהל וראש ה המוסדות הרה״ג אייל עמרמי שליט״א 

ומפקח הפדגוגי הרב אליצור רבין שליט״א.



זמני  תפילות  ושיעורים

16:10 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:15 )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    

16:40 שיעור הלכה  

17:10 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

17:30 )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    05:25 )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      16:20

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:

7

דרוש.ה מנקה
לבית הכנסת

050-6785912

בימי החנוכה תפילת שחרית בנץ בליווי קלידים עם החזן אליהו משמרתי הי"ו



ערב שבת בית הכנסת "נתיבי עזרא"
NE 207th St Miami FL 33180 2655 
מנחה

 דרשת ליל שבת מפי מורנו הרב אייל עמרמי שליט״א

ליל שבת שיעור תורה
NY-ומ LA-לכל באי שמעי לקחו של הרב מ

 שבת בבוקר 
שחרית

 קידוש סיום מסכת ודברי תורה

 אחרי צהריים
שיעור תורה

מנחה

מלווה מלכה
 לכבוד דוד המלך עליו השלום ושיעור על פי החסידות  
NE 208th ter Miami FL 33179 1865

מנחה וערבית, שיעור תורה קהילת קודש נתיבי עזרא
NE 207th St Miami FL 33180 2655 
 משפחת ארוד 
NE 211th St Miami FL 33180 2360

יום רביעי ד' טבת 8.12.21 יום רביעי י"א טבת 15.12.21

יום חמישי י"ב טבת 16.12.21

שישי - שבת 10-11.12 שבתון

שישי - שבת 17-19.12 שבתון

יום חמישי ה' טבת 9.12.21

יום שני ט' טבת 13.12.21
 ערבית, שיעור שורשים חיזוק של נוער 
N 46th Ave Hollywood FL 33021 4008   

  בית כנסת בית אליהו 
royal palm Ave , Miami Beach 33140 4016

 שחרית נץ, שיעור תורה בית הכנסת שובו בנים ברסלב 
NE 29th Ave Aventura FL 33180 19088 

 מנחה וערבית, שיעור קהילת יצחק הרב לסרי      
griffin Road , Fort Lauderdale FL 33312 3342 

שיעור תורה, על האש קהילת קודש שובה ישראל
  מידטאון הרב מיכאל דהן 
NE 2nd ave Miami FL 33137 2931 

     5:15PM 

     5:15PM 

     8:30PM 

יום ראשון ח' טבת 12.12.21
 שחרית נץ, דרשה בית הכנסת ספרא 
mystic Point Dr Aventura FL 33180 19275 

 מנחה וערבית, שיעור תורה שובה ישראל רבי משה אביטל 
W dixe hwy N Miami FL 33160 18461 

 שיעור נשים בבית משפחת אוחנה 
 NE 207th st Miami FL 33180 2545 

     5:15PM 

     8:00PM 

8:00PM

6:00PM

8:00PM

8:00PM

9:00PM

5:00PM

7:30AM

3:30PM

7:00PM

8:00PM

10:00AM

6:45PM

בית הכנסת ‘חזק’
 Burbank Blvd, Valley 12422 
Village, CA 91607

Ventura blvd Woodland Hills 19819 
שידור חי השיעור המרכזי ליקוטי מוהר״ן

   Miami

 סיומי מסכת וסעודה כיד המלך סביב שולחנות
 דברי תורה עם מורנו הרב שליט״א
Martha st valley village 91607 ca 12637

  Los Angeles

מורנו הרב ייצא לשיעורי תורה בארצות הברית מיאמי - לוס אנגלס
בשיעורי תורה וחיזוק לרבים וקהילות "כאייל תערוג"


