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ויהי דבר )יחזקאל לז(

"למען יטב לך"

"כל מצוותיך אמונה" אין אמונה - אין מצוות. האמונה שאדם 
מאמין שכל דבר מאת ה' יתברך זה יחליט אם יהיה לו שכר 
על המצוות. ר' יעקב מפולנא בעל התולדות יעקב מוכיח את 
זה מסטירה בין שתי גמרות, הגמרא בקידושין אומרת שמי 
שעושה אפילו מצווה אחת, מטיבין לו ומאריכין לו את ימיו 
ונוחל את הארץ, רש"י אומר מאריכין ימיו בעולם הזה, ואילו 
הגמרא בחולין אומרת "למען יטב לך לעולם שכולו טוב", והיינו 
כל השכר למצוות תקבל בעולם הבא, פה לא תקבל כלום. 
ממשיכה הגמרא שם ומספרת על ילד אחד שאבא שלו אמר 
לו תעלה לגג ותביא משם את הגוזלים תקיים מצוות שילוח 
הקן, הילד עלה לגג ועשה שילוח הקן וגם כיבוד הורים, אלו 
שתי המצוות היחידות בתורה שהתורה אומרת מה השכר 
שלהם, "למען יאריכון ימיך ולמען יטב לך", כשחזר הילד נפל 
מהסולם ומת, אם כן שואלת הגמרא היכן אריכות ימיו של זה? 

ומתרצת הגמ' שמדובר באריכות ימים לעולם הבא.
נשאלת השאלה איך יכול להיות שגמרא אחת סוטרת את השניה? 
אומר ר' יעקב גמרא אחת עונה על השניה, מתי אני יטיב לך 
ויאריך ימיך אפילו על מצוה אחת "עולם שכולו טוב" אם אתה 
אומר גם על הכישלונות שלך זה טוב לי . אבל אם אתה אומר 
זה רע לי, לא טוב לי בעבודה, לא טוב לי בישיבה, לא תקבל 
שכר על המצוות. ולכן אומר, אותו ילד שלקח את הגוזלים ומת 

הוא לא היה אומר על כל דבר שקורה לו זה לטובתי. 
אומר ר' יעקב מפולנא על יעקב אבינו, הוא ביקש ליישב 
בשלוה והיה צריך לקבל את זה "קפץ עליו רוגזו של יוסף" 
כי גם בעולם הזה היה ראוי יעקב ליישב בשלוה, קפץ עליו 
רוגזו של יוסף, כי אילו היה מקבל יעקב את המאורע של יוסף 
לטובה כמו שקיבל יוסף שאמר לאחים "אל תעצבו כי אם 
למחיה שלחני אלוקים" היה מקוים בו למען ייטב לך בעולם 

הזה כמו יוסף, כי הכל לפי המקבל. 

סיפר לי יהודי יש לי גרושה והיא לא נותנת לי לראות את 
הילדים כבר ארבעה חודשים, הילדים מתגעגעים אלי והיא 
בשום אופן לא נותנת, היא מתעללת בי ובילדים, הילדים 
מסכנים. אמרתי לו אל תלחם בה, אל אמונה ואין עוול" הילדים 
מסכנים?! תודה לקב"ה על זה! היא הולכת לבית משפט יש 
לה עורך דין, אני אין לי את זה הקב"ה, ואני מודה לך ה' על 
זה, כי זה טוב לי "כי לעולם שכולו טוב" אתה רוצה שכר על 
מצה שאכלת בפסח, רוצה שכר על נטילת ידיים, אתה צריך 
להראות לי אמונה אם לא, לא תקבל כלום. עיקר עסק האדם 
זה האמונה. אדם הולך למסעדה מזמין סטייק, מקבל חומוס, 
חמוצים, סלטים, קטשופ, פיתה אבל את הסטייק לא הביאו לו. 
מה זה איפה הסטייק? אומר לו המלצר כל כך הרבה דברים 
קיבלת רק משהו אחד חסר אתה מתלונן? הסטייק זה העיקר, 
על זה אני משלם ואם לא תביא לי סטייק לא תקבל אגורה 
על הסלטים גם על הקטשופ לא תקבל. אם אתה לא עומד 
בניסיונות האמונה, על שום נטילת ידיים לא תקבל שכר, אפילו 
שאין הקב"ה מקפח שכר הבריאה, בלי אמונה אני לא אתן לך 
כלום. אם אתה מודה לי על כל דבר, גם זה שהשכרת דירה 
לנוכל והוא לא מוציא לך שום שיק, אתה אומר ה' אני מודה 

לך גם על זה, אני מודה לך שזה הייסורים שלי.
אמרה לי אישה שבעלה על ריב הכי קטן חודשיים הוא לא 
מדבר איתה. בהתחלה חשבתי שזה יעבור לו אבל זה מחמיר 
אני מתפוצצת מזה! תודי לה' שככה הוא גובה את החובות שלך 
במקום ניבון שרירים, במקום כימותרפיה, ה' תודה אני אמצא 
לשמח את עצמי בדברים אחרים. ואל תגידי למה מגיע לי ככה 
הייתי בחורה טובה והוא הרס לי את החיים, כל האחיות שלי 
קיבלו בעלים טובים ורק אני סובלת. אין דבר כזה הכי טוב לי 
בעולם! אומר המאור עיניים "וזהו "ויהי ה' את יוסף" שעשה 
עצות בנפשו להרחיק מליבו כל העצבות והסיח דאגתו מליבו 

"ישועת ה' כהרף עין". 

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת ויגש גליון 487, ו' כסלו תשפ"ב

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

"ולא יכל יוסף להתאפק..."
בראי הפרשה
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שמן קוקוס
בריאות ותזונה

הצעת מחיר עם אמונה
סיפור אישי
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החפץ חיים זצ"ל
גדולי ישראל
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ארבע שעות של קידוש ה'
סיפור לשבת

 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

דמי חנוכה להורים
דמי חנוכה לאחר חנוכה? ודאי אתם מרימים גבה. נזכרים אולי במושג של 
אתרוגים אחרי סוכות שמשמעו, דבר שכבר עבר זמנו, שנעשה באיחור, לא 
אקטואלי. נראה מי לא מוכן לקבל דמי חנוכה אחרי חנוכה, הרי כסף זה תמיד 
יעיל. כך גם מקווה שתשמחו לקבל דמי חנוכה: ממני, מהילדים שלכם, מבן או 

בת הזוג, ומכל מי שמוכן לתת בלי לדרוש תמורה.
מיום שלישי השבוע חזר הסדר בבית על כנו. הגדולים שבו למקומות הלימוד. 
)לקטנים יש מסגרות גם בחנוכה – חידוש של השנים האחרונות(. ואנחנו לשגרה 
התובענית, הדורשת, המאתגרת. לפנינו חורף ארוך, עם שני אדרים. בואו ביחד 

נמלא מצברים. )הבטחתי דמי חנוכה .....(
אחד הדברים שמרפים את ידינו, שמכבידים על התפקוד בבית זה דימוי עצמי 
נמוך. "אני לא מוצלח/ת בארגון הבית, לא חכם/ה מספיק כדי לחנך את הילדים 

ועוד כהנה וכהנה. 
אם אתם חושבים כך, זה כי אתם לא מכירים את עצמכם. אמליץ על תרגיל 

קטן, פשוט. ערכתי אותו בכמה מקומות. 
שבו בנחת התבוננו בכפות הידיים. בחרו את היד החזקה שלכם, והעמידו אותה 
מול עינכם. יש אצבעות נוטות קדימה, אחורה. מי נשארה זקופה ויציבה? אם 
זו האגודל, אתם מצטיינים ברצון עז להצליח, גם בבית גם בחוץ, ויש לכם את 
הכוחות והידע לכך.  אצבע זקופה, מצביעה על היותכם בעלי אופי חזק, שלא 
ניבהל מקשיים. אמה זקופה מעידה על היותכם אנשים אחראיים. קמיצה 
זקופה שייכת לבעלי חוש אומנותי מפותח ובכישרון לבטא את עצמכם במגוון 
דרכים. זרת זקופה מתארת את היכולת הגבוהה שלכם ליצור קשרים חברתיים. 
וכעת הניחו את כפות ידיכם על משטח שטוח ומתחו את האצבעות ככל הניתן 
כדי ליצור מרווח בין כל אצבע לאצבע. אם אצבעות ידיכם מרוחקות האחת מן 
השנייה, אז אתם בעלי חשיבה עצמאית,  ואוהבים להתנסות בדברים חדשים 
ובחוויות שלא הכרתם. אם אינכם מצליחים לשמור על מרווח גדול בין אצבעות 
הידיים, אתם זהירים ונמנעים לנסות דברים שאינם מוכרים לכם. אתם קשובים 

לציפיותיהם של האנשים הקרובים אליכם.
עוד אבחון אחד: התבוננו ביחס אורך האצבעות: אצבע וקמיצה. אם הקמיצה 
והאצבע באורך שווה: אתם חותרים להיות יעילים,  מעדיפים לעבוד לבד כדי 
לקצר תהליכים. מצליחים להתחבב על  כולם. אתם מציבים לעצמכם רף גבוה. 
אם הקמיצה ארוכה יותר מאצבע: יש לכם קסם אישי, שכל חד וחשיבה הגיונית, 

אתם יודעים לשכנע בפתירת בעיות, מאוד רחומים.
אם הקמיצה קצרה מהאצבע: אתם שלווים ונינוחים. 'שוחרי שלום" ותמיד 

תעדיפו להימנע מעימות ישיר. 
יש לכם כבר רשימה של עוצמות. יש דברים שידעתם, ויש שמעתה תדעו 
ותכירו. יש בכם סבלנות, יש בכם חשיבה עצמאית, יש בכם אחראיות וזהירות. 
אם בחרתם לבחון כישלונות, חבל.  כי זה ממש לא אתם. האבחון של כף היד, 
איננו המצאה. הוא מקצועי. בכוונה השמטתי חסרונות, כי התבוננות בהם לא 

תביא לשום מקום. היא רק תחבל בנכם ובסביבה.
מזגן עובד על טרמוסטט, כדי לשמור על טמפרטורה קבועה. כך גם הדימוי 
העצמי שלכם. אם אתם מרגישים פתאום דכדוך, חוסר אונים, כישלון – התבוננו 
בעצמכם, באבחון כף היד שלכם. תשלפו את האחראיות, המעוף, התקשורת 
הטובה. מה שמתאים וייתן לכם כח, התרמוסטט יתעורר ויעזור לכם לעלות 

חזרה למצב היעיל. 
אומרים בשם רבי ישראל מסלנט זצ"ל שאדם גר עם עצמו במשך שמונים או 
תשעים שנה ובכל זאת הוא לא מכיר את עצמו באמת, וזאת מפני שלא השכיל 
לדעת עד כמה הוא יקר חשוב ומוערך, וכדברי רבינו יונה )"שערי העבודה" אות 
א'(:"הפתח הראשון הוא שידע האיש העובד ערך עצמו, ויכיר מעלתו ומעלת 
אבותיו וגדלותם וחשיבותם וחיבתם אצל הבורא יתברך. וישתדל תמיד להעמיד 

עצמו במעלה ההיא ולהתחזק בה תמיד". בהצלחה!
נכתב ע״י ז. קליין
מייעצת חינוכית, סמינר "הר חומה"

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

הקוקוס הוא אגוז מדהים ויש לו המון תכונות מופלאות ובריאות 
עבורנו, מעבר להיותו אחד המזונות הטעימים ובעל ריח ניחוח 

נפלא. שמן הקוקוס מופק בתהליך של כבישה קרה מהחלק 
הלבן של אגוזי קוקוס טריים, ללא חימום, זיכוך או תהליכים 
כימיים, באיכות מעולה, מה שהופך אותו להיות אחד המוצרים 
הפופולאריים והנחשקים ביותר על המדף. שמן קוקוס הוא 
מוצר מעולה לבישול, אפיה וטיגון מעצם העובדה שטמפ' 

ה"עישון" שלו )שזו הטמפ' שבה השמן מתחיל להישרף והופך 
להיות מזיק( היא הרבה יותר גבוהה מרוב השמנים האחרים 

המאפיינים את המטבח הסטנדרטי )מדובר על 177 מעלות( הוא 
קל לעיכול, לא מכיל כולסטרול ויכול בכיף להחליף את החמאה והשמן.

יתרון מובהק שניתן לומר על שמן הקוקוס הוא שהוא מכיל הרכב חומצות 
שומן אשר לא נאגרות ברקמת השומן ולא מתחמצנות באותה מהירות 
בטמפרטורות גבוהות כמו חומצות שומן בלתי רוויות, מה שאומר שנוצרים 
בגוף הרבה פחות רדיקלים חופשיים מזיקים בהשוואה לטיגון בשמן רגיל. 

כמו כן, שמן קוקוס עשיר במיוחד )כמעט 50%( בחומצה הלאורית שהיא 
חומצת שומן ייחודית בטבע )מצויה גם בחלב אם( ולה סגולות בריאותיות 
כמו העובדה שהיא אנטי חיידקית עוצמתית ונחשבת כמחזקת את מערכת 
החיסון. חומצות השומן בשמן הקוקוס נספגות ישירות בכבד )שיכול לנצל 
אותן במהירות לאנרגיה(, הן לא זורמות במחזור הדם ולא גורמות להצטברות 
שומנים בכלי הדם מה שמונע מחלות לב, סתימות, עומס על הכבד וכו'. 
חומצות השומן מסיסות במים ומהוות מקור אידיאלי ליצירת אנרגיה זמינה 
לגוף, בנוסף שמן קוקוס הוא אנטי פטריתי, אנטי ויראלי, אנטי בקטריאלי, 
מעולה למריחה על הגוף ועל השיער, מרכך, מזין, מונע גרודים, 
אדמומיות ויובש וניתן להשתמש בו על בסיס יומי ללא חשש.

שמן קוקוס הופך למוצק בצבע לבן מתחת ל24 מעלות, והופך 
לנוזל שקוף מעל לטמפ' זו )קרוב ל-30 מעלות( עם זאת, 
עדיף להשתמש בשמן במצבו המוצק. ריחו של שמן קוקוס 
מעיד על האיכות שלו, ככל שהריח דומיננטי יותר, כך איכות 

השמן גבוה יותר.
שמן קוקוס שעבר חימום לא יהיה בעל ריח ומן הסתם גם 

יאבד מתכונותיו המשמעותיות.
שמן קוקוס מעולה לדיאטה! הוא מגביר את קצב חילוף החומרים 
בגוף ומעלה את רמות האנרגיה, בכך הוא מסייע לירידה במשקל, שמירה 
על המשקל התקין ויחד עם זאת מעורר ומחזק. ניתן לשלב שמן קוקוס בכל 
מאפה, תבשיל, מוקפץ, כממרח על לחם, בדייסה ואפילו בסלטים...והוא גם 
טוב לשימוש קוסמטי - מריחתו על הגוף, השיער והקרקפת נחשבת לבעלת 

סגולות רבות )מעולה גם לילדים ותינוקות(.

"ולא יכל יוסף להתאפק וכו' ולא עמד איש איתו בהתודע 
יוסף לאחיו" )מה, א(

עשרים ושתיים שנה עברו מאז שנמכר יוסף למצרים, 
ועד שהתוודע לאחיו. עשרים ושתים שנה של סבל בלתי יתואר ליעקב, שיוסף 
בנו שהיה אהוב עליו מכל אחיו – נעלם ממנו, והוא לא ידע מה עלה בגורלו!

מדוע באמת לא טרח יוסף לאחר שעלה לגדולה בבית פרעה, לשלוח מיד 
טלגרמה או מכתב לאביו בארץ כנען, להודיעו שהוא חי, להודיעו על הדרת 
כבודו בבית המלך? כיצד נתן לאביו להמשיך לסבול על העדרו במשך עשרים 

ושתים שנה?
שאלה זו שואל ה'אור החיים' הקדוש, והוא מבאר באור שהוא יסוד גדול לחיים: 
יוסף חשש שמא כשאביו ידע מהימצאותו בארץ מצרים, יברר סיבת הדבר, ועל 
ידי כך תתברר לו מכירתו על ידי אחיו, ויתכן כי יקפיד עליהם ויקללם, ולא 
רצה יוסף לגרום לאחיו צער ונזק. והוסיף על כך בפירוש הטור על הפסיקתא 
זוטרתא )פרשת ויחי מח, ז(, שיוסף לא גילה לאביו את דבר היותו חי, אף 
שידע צער אביו הגדול, כי חשש שכשיבוא אל אביו וישב עמו, וישאלו על דבר 
ישיבתו במצרים וכיצד התגלגל לשם, ואז יצטרך לספר לשון הרע על אחיו 

ולביישם, וזה הוא לא רצה לעשות בכל מחיר.
מעתה נתבונן! יוסף היה מוכן לוותר על כל אוצרות התורה שהיה יכול ללמוד 
אצל אביו, התגבר הוא על כל רגשותיו העזים לפגוש את אביו, ולו בשביל שלא 
יצטרך לדבר לשון הרע ולבייש את אחיו, ולגרום להם נזק וצער ולהתכבד 

ח"ו בקלונם!
מסופר על המהרי"ל דיסקין שהיה סובל ממיעוט סוכר, והיה צריך לשתות 

תה עם הרבה סוכר, בשביל לאזן את רמת הסוכר שבגופו. פעם הביא לו 
שמשו תה לשיעור ושם כמה כפיות סוכר כהרגלו.

והנה הרבנית שמה לב, שליד מיחם התה עמדה שקית המלח במקום 
הסוכר, ונזעקה לראות את שלום בעלה הגדול, שבטעות שתה כוס 
תה עם כמה כפיות מלח במקום סוכר, שזו ממש סכנה עבורו. שאלו 
את המהרי"ל מדוע לא העיר על כך, ואף לא נראה על פניו ולו עווית 
קטנה, ואמר: "הלא אם הייתי מעיר על כך, זו היתה הלבנת פנים 
ברבים לשמש... וזה בכל מחיר אסור". זו ההנהגה: להתגבר על 

הרגשות כדי לא לבייש השני.
באחד ממסעיו של ה'חפץ חיים' למכור את ספריו, קרה שברדתו מהעגלה 
באחת התחנות למתוח את איבריו, האיץ העגלון בסוסיו וברח, בהשאירו 
אותו לבד באמצע הדרך. כך נאלץ מרן ה'חפץ חיים' לכתת רגליו, עד שהגיע 
לעיירה. בבואו חקר על מקום מגוריו של העגלון, וכשנודע לו בא לביתו ושילם 

לו שכר הנסיעה.
מיד לאחר מכן שכר עגלה אחרת, ועזב את העיירה מבלי שיוודע לאיש על 
ביקורו במקום. הוא נימק את הנהגתו המוזרה בכך שלא רצה לגרום עגמת נפש 
לעגלון, שהלא בודאי חשב אותי להלך עני, ומשום כך הרשה לעצמו להתלוצץ 

ממנו, "והיה אם אתעכב בעיירה 
עם ספריי, אולי הייתה מגיעה 

השמועה לעגלון שהאיש 
בן  הוא  בו,  שהתל  הזה 
ספרים,  ומחבר  תורה 
ויהיה מצטער מאוד". כדי 
למנוע צער זה, ושלא יהיה 
העגלון  בקלון  מתכבד 

יגלו שכך עשו  כשכולם 
לו, הזדרז הח"ח ועזב את 

העיירה מיד...



ארבע שעות של קידוש ה'

סוחרים מהסוג הישן היו רבי אברהם יצחק רוטשטיין ושותפו רבי ברוך מנדלבוים.  
חדר פרטי היה לו לר' אברהם בבית החרושת ושם היה נועל עצמו מדי יום 
לארבע שעות תמימות של לימוד תורה החל מהשעה 2 אחה"צ עד לשעה 6 
בערב. היו אלו ארבע שעות שבהם כמאמר הפתגם 'יכול כל העולם להתהפך' 
ורבי אברהם לא מש מהגמרא. זמן קצר אחרי שרבי אברהם הסתגר וננעל 
בחדרו הגיעה לבית החרושת שלו משלחת מלכותית ממצרים. "מטעם בית 
המלוכה באנו וחפצים אנו לעשות אתכם עסקה גדולה מאד שתניב לכם רווחים 
עצומים. אנחנו זקוקים לכמות עצומה של בגדים מכל הסוגים, החל בכפפות 
ובסוודרים וכלה בגרביים משובחות". ר' ברוך ידע על בואה של המשלחת. 
אלא שהמשלחת הודיעה כי היא תגיע בשעה 12 בצהרים. זאת, כדי שהמשא 

ומתן יוכל להתנהל בנחת בלא להפריע ללימודו של המנהל. "איחרתם 
בשעתיים" אמר ר' ברוך. ראש המשלחת אמר בצער: "נכון, איחרנו את 

הרכבת והיינו צריכים לחכות שעתיים עד הרכבת הבאה". "המתינו 
לי כאן שעה קלה" אמר ר' ברוך לחברי המשלחת המצרים. "אלך 
לחדרו של שותפי לבקש את הסכמתו. אולי כשישמע שאין מדובר 

בהפרעה גדולה יפתח לפני את חדרו".
ר' ברוך התקרב אל הדלת הנעולה וקרא בקול: "ר' אברהם". אין 

תשובה. קרא פעם ופעמיים ושלוש. הדלת אינה נפתחת. חזר לבית 
החרושת והודיע לחברי המשלחת. "עליכם להבין כי השותף שלי מסתגר 

בחדרו בכל יום לארבע שעות רצופות של לימוד. יהיה עליכם להתאזר 
בסבלנות עד שש בערב". מה?" נדהמו חברי המשלחת. "לשבת כאן עוד כמה 
שעות באפס מעשה ולחכות עד ששותפך יואיל בטובו להתפנות אלינו? אם 

השותף שלך יכול לבוא עכשיו, מוטב, ואם לא, אנחנו הולכים מכאן".!
עם מעט רוגזה בלבו חזר להקיש על הדלת וקרא: "ר' אברהם. אנא, מדובר 
בעסקה ענקית. אני כבר סיכמתי הכל, רק תפתח את הדלת לרגע ותחתום על 
הנייר וכבר אתה חוזר ללימודך. זה לא יקח יותר משתי דקות". סמוק פנים 
שב לבית החרושת ואמר להמצריים, "אין מה לעשות הוא לא יבטל דקה 
מלימודו..." הלך ר' ברוך לביתו של שותפו וסיפר לזוגתו, כי בעלה כנראה 
אינו שומע אותו במעמקי חדרו וכי ההפסד הצפוי יהיה גדול מאד. "יש לי 
רעיון" אמרה היא. "מעל הדלת ישנו אשנב קטן, מעין חלון כזה לאוורור. אדם 

מבוגר לא יוכל להשתחל דרכו אבל הבן שלי דוב צבי הוא ילד קטן" הפעוט 
דוב צבי טיפס ללא קושי וחמק פנימה מבעד לחלון הקטן. הגיע אל אביו וסח 
לו: "אמא אמרה שאתה חייב לפתוח את הדלת. סוחרים מצריים רוצים לקנות 

ממך כמות ענקית של סחורה והם לא רוצים לחכות הרבה זמן".
"בשום אופן איני מפסיק מלימודי" ענה ר' אברהם קצרות. "תגיד לאמא שתמסור 
לסוחרים שאם הם רוצים לחכות עד שש בערב, נוכל לחתום על העסקה, אם 
לא, לא". הילד יצא כלעומת שבא ומסר את דברי אבא בדייקנות. פליאתם של 
הסוחרים הערביים הפכה לזעם גדול. "הוא לא עושה לנו טובות" הכריז ראש 
המשלחת המלכותית בכעס, הם קמו ועזבו. הניירות המיותמים התגוללו על 
השולחן, ריקים מחתימה... זמן קצר לאחר שש בערב חזר אל המשרד. עיניו 
הביטו כה וכה כמחפשות את הסוחרים הישמעאלים. "ומה חשבת, שהם יחכו 
לך?" אמר ר' ברוך בכאב, "אני לא מבין אותך. מה פשר העקשנות הזאת? לא 
יכולת להפסיק את הלימוד לכמה דקות?! אתה יודע איזה הפסד נגרם לנו? 
מילא אתה. אתה רוצה להפסיד, זכותך. אבל למה אתה גורר אותי אל ההפסדים 
שלך?" ר' אברהם שלח את ידו אל ארנקו ללא היסוס. "תגיד לי כמה הפסדת 
בגללי ואני אפצה אותך". ר' ברוך הביט בו נדהם. "כן, אני מוכן לשלם לך 
הכל – אבל מהתורה לא אתבטל. 'כל חפציך לא ישוו בה'- כל העולם כולו, 
עם כל החפצים שבו, הם שווים טריליארדי דולרים, מספרים מוגזמים שאין 
לנו השגה בהם, עם עשרות רבות של אפסים, ועדיין זה איננו שווה לעומת 
התורה. אז איך אתה רוצה שאני אעזוב את הגמרא בשביל מאתיים או 

שלש מאות לירות מצריות?" ר' ברוך נותר פעור פה.
שני השותפים ישבו אותו יום במשרד כאשר לפתע שמעו המולה 
ליד הדלת. מול עיניהם המופתעות נכנסו פנימה כל חברי המשלחת 
המלכותית המצרית שעזבו את המקום בכעס גדול. "חזרנו לכאן 
כדי לסגור אותה עסקה שרצינו לעשות איתך. אנחנו מבינים אותך 
טוב מאד לא רצית לחתום אתנו בשעתו כי לא נתנו לך מחיר טוב. 

במקום שלש מאות לירות נשלם שש מאות".
ר' ברוך בלע את רוקו. לדבר כזה לא האמין. לא רק שלא נגרם נזק, 
אלא רווח כפול! אבל את מהלך מחשבתו של שותפו טרם הכיר... ר' אברהם 
שמע את דבריו של המצרי ולא מצמץ. "לא" אמר בפסקנות. " רציתם לשלם 
לי שלש מאות? לא אקח מכם לירה אחת יותר". לאחר שחברי המשלחת עזבו 
שמחים וטובי לב, פנה ר' ברוך אל ר' אברהם. "אני לא מבין אותך בכלל, יכולת 
לעשות כעת את עסקת השנה". "אסביר לך" אמר ר' אברהם, "שתי סיבות: 
ראשית, אינני רוצה ליהנות הנאה כספית שבאה בגלל לימודי. שנית, אני חושש 
מהונאה. המצרים רצו להוסיף על המחיר כיון שפירשו את סירובי הראשוני 
כסירוב להצעת המחיר. וזה לא נכון. איני רוצה לשקר, אפילו לנוכרים." 
הסוחרים המצרים המתפעלים לא שתקו מול התנהגותו האצילית של היהודי, 
הם הפיצו את הסיפור ברבים, וכך גרם ר' אברהם בהתמדתו העצומה לא רק 
לייקור ערך לימוד התורה אלא גם לקידוש שם שמים ברבים באופן נעלה ביותר.
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לפרנסתי אני עובד בשיפוץ מול קבלנים. אחרי תקופה בת כמה חודשים 
שבה לא חשתי בטוב והייתי כלוא בבית, הגיעה אליי הצעת עבודה מקבלן 
אחד. שמחתי מאוד, וישבתי לערוך הצעת מחיר שכוללת את כל הפרטים. 
בשביל זה הוצרכתי לברר מספר דברים, להשקיע 
מחשבה רבה. הגשת הצעת מחיר הוגנת היא 

עבודה בפני עצמה.
אחרי ששלחתי את ההצעה לקבלן וכבר סיכמנו 
על דמי קדימה, הוא אמר לי שזה עתה הגיעה 
אליו הודעת פקס ממשפץ אחר, שנותן לו את 
אותה העבודה אך בששת אלפים דולר פחות. 
"אם אתה מוריד מהמחיר שלך ששת אלפים 

דולר, אקח אותך, ואם לא, אקח את המתחרה".

לא היו לי טענות על הקבלן, כי ככה זה בעסקים. אבל לעצמי, אחרי שהשקעתי 
כל כך הרבה בהצעת המחיר, היה לי קשה לבלוע את זה. אבל אחר כך חשבתי: 
הרי אם אוריד מהמחיר ארוויח ממש מעט, וכי למה עלי לעבוד כל כך קשה 
בשביל רווח כה מועט? הקב"ה יכול לתת לי פרנסה יותר בקלות. ומי יודע?! 
אולי העבודה הזאת קשה מדי בשבילי, והקב"ה רוצה להציל אותי ממנה? 
משהבנתי שטמון כאן חסד ה', התחלתי להודות ולהלל ולשבח לבוראי על 

שהוא דואג לי, הן לפרנסה, והן שומר על הכוחות שלי שלא אתייגע לריק.
אחרי כמה דקות של הודיה לה', התקשרתי לקבלן ואמרתי לו, שיברר אם 
הצעת המחיר השנייה כוללת באמת את כל הפרטים כמו ההצעה שלי. ואכן 
אחרי זמן קצר הוא חזר אליי, ואמר שיש דברים שהשני לא לקח בחשבון, 

והוא מחליט בסופו של דבר לקחת אותי.
הודיתי לה', ובסופו של דבר הרווחתי מהפרויקט הזה סכום יפה יותר ממה 
שחשבתי. הרגשתי שכוח ההודיה והביטחון עמדו לי, לזכות לסייעתא דשמיא 

הזאת.
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החפץ חיים- ר' ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל

בחור צעיר, כבן חמש-עשרה, הגיע לישיבת ראדין, באמצע הזמן. הוא היה לבוש 
בצורה מכובדת, שהוכיחה כי הוא בא מבית אמיד. מיד כשנכנס להיכל השיבה 
התיישב ללמוד בהתמדה. באותה תקופה לא היה לבחורים אוכל בישיבה, והיה 
צורך לסדר להם בעלי בתים, שם הם "אכלו ימים". הבחור הזה לא ביקש מאיש 
שיארגן לו מקום לאכול, וככל שניסו לדובב אותו מי הוא ומה הוא, מילא פיו 
מים, וכל מה שהסכים לומר הוא שקוראים לו לייבל. אפילו את מקום מגוריו 
לא גילה. מידי פעם נידבו לו הבחורים את ה"ימים" שלהם, והסכימו לותר על 
מקומם לטובתו. ביום שלא נמצא מתנדב הוא נותר בצום, ולפעמים היה זה 

פעמיים או שלוש בשבוע.
באחד הימים נכנס ה"חפץ חיים" לישיבה וראה את הבחור החדש. "איך קוראים 
לך?", שאל. "לייבל". "מהיכן אתה?" "מוילנא". "מהו שם משפחתך?" "ברוידא". 
"האם אתה בנו של העשיר הגדול ברוידא מוילנא?" "כן" ענה הבחור. "ומה אתה 
עושה כאן?" שאלו ה"חפץ חיים". "אבי החליט שעלי ללכת ללמוד באוניברסיטה, 

לרכוש השכלה", אמר הבחור, "כדי שאוכל להמשיך ולנהל את עסקיו הענפים, 
ואוכל גם להיות מחזיק תורה גדול. אולם נפשי חשקה בתורה! מובן שהורי 
לא הסכימו לוותר על תכניתם. ועל כן נאלצתי לעזוב את הבית, ובאתי ללמוד 
כאן בישיבה". נענה ה"חפץ חיים" ואמר לו: "מהיום הזה אתה הופך להיות 
בן ביתי, ואוכל על שולחני". ואכן, במשך מספר שנים זכה לייבל להיות בן 
בית, ומשמשו בקודש של ה"חפץ חיים" זצ"ל. באותה תקופה נגזרה גזרה שיש 
להכניס לימודי חול לחומר הלימודים בישיבות הקדושות, ה"חפץ חיים" נפגש 
עם ראשי השלטון כדי להשתדל לבטל את רוע הגזירה. לייבל משמשו, הלך 
איתו. תמונתו של ה"חפץ חיים" כשהוא ניצב מול אנשי השלטון ומדבר על 

ליבם הופצה בכל העיתונים.
העשיר ברוידא ישב ביתו ואכל ארוחת בוקר. משרתיו הגישו לו את העיתון 
היומי, ולהפתעתו הרבה הוא רואה את לייבל בנו, עומד לצידו של ה"חפץ 
חיים", וידו אוחזת בידו. הוא התרגש עד עמקי נשמתו: "במה זכה לייבל שלנו 
לכבוד הגדול הזה להיות משמשו של רבן של כל ישראל?" הוא החליט, על 
אתר, שהם שגו בהחלטתם כאשר התנגדו ללימודיו של לייבל בישיבה ועליהם 
לתקן זאת. הגביר יחד עם אשתו מיהרו לראדין כדי לפייס את בנם, ומאז חיו 
איתו בשלום ובאהבה. ה"חפץ חיים" נפטר בחודש אלול תרצ"ג. ימים ספורים 
לפני פטירתו הוא קרא ללייבל והחל לבכות: "הנביא אומר: 'בקשו צדק בקשו 
ענווה אולי תסתרו ביום אף ה" )צפניה ב, ג(. אולי, אולי, תסתרו ביום אף 
ה'. לייבל! אני מצווה עליך: אחרי פטירתי תאסוף את כל חפציך ותסע לארץ 
ישראל! אולי תסתרו ביום אף ה'". בשנת תרצ"ט פרצה מלחמת העולם השניה, 
ומכל משפחתו של לייבל לא נותר לפליטה אלא הוא. הצלתו הייתה כתוצאה 
ממסירות הנפש המופלאה שלו, מסירותו למען לימוד התורה, עזיבתו את בית 
הוריו העשירים על כל המשתמע מכך, ואהבתו העזה ללימוד התורה, הם אשר 

עמדו לו ולהוריו לזכות לדור המשך של תלמידי חכמים, דור ישרים יבורך.

1.  מה שלח יוסף ליעקב?

2.   שם הפרשה.

3.  "וישב ישראל בארץ מצרים, וירבו..."

4.  שמו של יעקב.

5.  היכן ישבו בני ישראל במצרים? בארץ...

6.  כלכל את מצרים בחכמה.

7.  מלך מצרים הרשע.

8.  בנו הבכור של ראובן.

9.  בנו הבכור של שמעון.

לפרשת לפרשת תשבץתשבץ
ויגשויגש

חידון הא"בחידון הא"ב
לפרשת לפרשת 

ויגשויגש

א. ִנְגַמר ַהֶּכֶסף

ב. ָאָּנא, ְּבַבָּקָׁשה

ג. ְּבֵני ַיֲעקֹב ִהְתַיְּׁשבּו ְּבֶאֶרץ

ד. ִּבּתֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב

ה. ִהֵּנה, ֲהֵרי

ו. ִהְתַעְּיָפה

ז. יֹוֵסף ָקָנה ֶאת ָהָעם ְוֶאת ַאְדָמָתם ְוָנַתן ָלֶהם _______ ֶׁשַּיְצִמיַח ָלֶהם ְּתבּוָאה.

ח. ִּבְׁשנֹות ָהָרָעב ֹלא ָהָיה ______ _______

ט. ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶכם

י. ַהֵּׁשם קֹוֵרא ְלַיֲעקֹב ִּבְלׁשֹון ִחָּבה

כ. ָּכְך

ל. ֵאין ְּבָכל ָהָאֶרץ ַרק ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים

מ. ַיֲעֹקב אֹוֵמר ְלַפְרֹעה ַעל ְׁשנֹות ַחָּייו ֶׁשָהיּו...

נ. ְנַׁשֵּקר

ס. ִמָּלה ַּבָּפָרָׁשה ֶׁשִּמְסַּתֶּיֶמת ִּבְׁשֵני ָסֶמ"ִכים

ע. ַּפְרעֹה ְמַצֶּוה ֶאת ֲאֵחי יֹוֵסף ָלַקַחת _______ ּוְלָהִביא ֶאת ָּכל ְּבֵני ִמְׁשַּפְחָּתם ְוֶאת ְרכּוָׁשם ְלִמְצַרִים.

פ. ַיֲעקֹב ֵּבֵרְך ֶאת...

צ. יֹוֵסף ָנַפל ַעל _______ _______ ּוָבָכה

ק. ְׁשמּוָעה

ר. ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ַיֲעקֹב ֶׁשּיֹוֵסף ְּבנֹו ַחי, הּוא ָאַמר: _______, עֹוד יֹוֵסף ְּבִני ַחי.

ש. ֶאָחד ִמְּבֵני ִׁשְמעֹון

ת. ְּבנֹו ְּבכֹורֹו ֶׁשל ִיָּׂשׂשָכר

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 



הבה"ח אלעאי ברזני  | 500 דפי גמרא + 1000 שעות לימוד
הבה"ח ישראל חיומי  | 400 דפי גמרא + 1000 שעות לימוד
הבה"ח נהוראי אחדות | 150 דפי גמרא + 400 שעות לימוד
הבה"ח אלעזר עמרמי  | 400 דפי גמרא + 400 שעות לימוד

הבה"ח מיכאל גדניאן     | 400 דפי גמרא
הבה"ח יואל אביטבול     | 600 שעות לימוד
הבה"ח אליהו אריאלי     | 650 שעות לימוד
הבה"ח ליאור שלום בן ישי      | 300 שעות לימוד

ויה"ר שיזכו הבחורים בסייעתא דשמיא מיוחדת

ראשון ערב    הבה"ח ניתאי אראלי = 4500 שעות לימוד נר ראשון: 
שני בוקר       הבה"ח שאול חי הלוי = 800 דפי גמרא  

שני ערב         הבה"ח מיכאל גדניאן= 3200 שעות לימוד נר שני: 
שלישי בוקר  הבה"ח נהוראי הכהן  = 1010 דפי גמרא  

שלישי ערב  הבה"ח ליאור שלום בן ישי = 700 דפי גמרא נר שלישי: 
רביעי בוקר   הבה"ח יהודה אילון  = 1920 דפי גמרא  

רביעי ערב     הבה"ח מרדכי בוזגלו = 3400 שעות לימוד נר רביעי: 

באור התורה מכח הימים הקדושים אלו

סיכום הדברים
סה"כ : 15.250 אלף שעות לימוד        שהם: 915.000 דקות לימוד       6280 דפי גמרא

 

בברכת:

ישיבה לצעירים - הר חומה

אמרי שפר
לע"נ נפתלי בן חבובה זצ"ל

בראשות הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

רח' הרב מן ההר 4. טל': 02-5344400 פקס: 02-6242801

ונהיה אנחנו וצאצאנו וצאצאי עמך בית ישראל 
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה

כל דפי הגמרא נלמדים לעילוי נשמת נפתלי בן חבובה ז“ל ואסתר בת שרה ז“ל

ומה
מסיבת חנוכה תשפ״ב בישיבת אמרי שפר - הר ח



זמני  תפילות  ושיעורים

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

05:25 )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    05:45 )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:
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