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ויקרבו ימי )מלכים א ב(

"ברוך הגבר אשר יבטח בה' "

אומר רבנו הכלי יקר יש שני שלבים באמונה, שלב ראשון 
"ברוך הגבר אשר יבטח בה' " הוא בטוח שהכל מה', אבל 
השלב השני שזה יותר גבוה "והיה ה' מבטחו", הוא נותן לקב"ה 
להושיע אותו באיזה דרך שהוא רוצה. הוא לא מצמצם את 
ה' לדרך שהוא רוצה, מה שאתה רוצה ה' תושיע אותי. יש 
לו איזה משפט ורוצים להכניס אותו לכלא, העורך דין אומר 
אתה צריך להשלים עם זה אין מה לעשות, אם נוציא לך שנה 
בכלא זה יהיה נס. אבל הוא לא מתייאש, הוא אומר ה' לא 
רוצה להושיע אותי בדרך העורך דין, ה' רוצה להושיע אותי 
ממקום אחר, לקב"ה יש דרכים משלו. ה' אני בטוח שאתה 
תעשה לי ישועה לא מה שאני חשבתי, אלא מה שאתה חושב. 
אומר הכלי יקר "שלא יחשוב לומר הקב"ה יעשה לי ישועה 
זו על ידי סיבה זו" הרופא אומר אני לא יכול לנתח עקפנו 
את הגידול יש לך עוד שנה לחיות. ה' לא רוצה להושיע דרך 
הרופא. אל תתייאש ותגיד זהו נגמרו לי החיים בא נכתוב 
צוואה. אתה כולא אותי לישועה שאתה רוצה, אתה תיענש 
על זה. זה בטוח שהמחלה מה', אבל ה' רוצה ש"מאין יבוא 
עזרי", דווקא ממקום לא צפוי, ממקום שאתה לא חולם עליו 
תבוא הישועה, העזרה שלך. "לפי שאין אדם יודע איזה סיבה 
לטובתו, כי אולי אדם יחשוב איזה סיבה למצוא את מבוקשו 
ויכול להיות שהוא ההיפך, על כן נאמר "בטח עליו והוא יעשה", 
צריך לומר הקב"ה יעשה הסיבות ושיבוא הטוב בעיני ה' ולא 
אתה תבחר בהם, וזהו שאמר "והיה ה' מבטחו" רצה לומר 
שה' היה מבטחו בלי סיבה" זה הדרגה הגבוהה בביטחון. אדם 
שנופל בביטחון משלם על זה ישר במזומן. כי כל מה שישראל 

אוכלים בעולם זה בשכר האמונה.
 סיפר לי יהודי מהדרום שמישהו בא אליו וביקש ממנו לפתוח 
כולל לעשרה אברכים במושב והוא משלם. מספר אותו אדם 

"הלכתי ואספתי עשרה אברכים הבאתי אותם למושב וישבו 
ולמדו, הגיע סוף חודש אני מתקשר לאותו יהודי והוא לא 
עונה לי, מסנן אותי, מה אני יעשה ילך לבית דין? חס ושלום 
הקב"ה יביא ממקום אחר, הישועה לא חייבת לבוא מאותו אדם. 
התקשר אלי מישהו אחרי שבועיים אומר לי הרב, ראש המועצה 
אמר אנחנו צריכים כולל במושב, אני מביא מימון מהמועצה. 
הקב"ה אומר אל תכריח אותי מאיפה להביא לך את הישועה 
שלך, אתה עושה את ההשתדלות שלך וה' יעשה את שלו. אתה 
תעשה את ההשתדלות שלך בדרך הטבע, אבל הכל זה מעל 
הטבע. "אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל יתייאש 
מן הרחמים" אני בטוח בקב"ה שישלח לי את הישועה בדרך 
שלו. "קווה אל ה' " תחכה לה' "נפשנו חיכתה לה' " אל תחכה 
לעורך דין, אל תחכה לרופא, תחכה לה' וה' ישלח לך ישועה. 
אומר הבעל שם טוב, מתי הביטחון שלך חזק בה', כשאתה 
ממשיך לבטוח בהקב"ה, למרות שהשתדלות שעשית לא מועילה. 
וזהו שכתוב )תהילים סב( "בפיו יברכו בקרבם יקללו סלע" 
בפה שלו אומר בוטח אני "ויהי חסדך עמנו כאשר יחלנו לך" 
אבל "בקרבם יקללו סלע", הפקיד הזה לא רצה לעזור לי חכה 
יגיע הבחירות. מקלל, מתעצבן, מאשים. אז אתה כבר לא בטוח 
שזה מה', אלא שזה המנהל. שזה האחר "ואם היה מייחל לה' 
יתברך או אמת בקרבו זה אינו, כי הקנאה והשנאה עושה לו 

רושם, אם היה בוטח בה'".
אדם שבוטח בה' לא מוציא מילה רעה על אף יהודי, אף אחד 
לא זלזל בך, ה' לא רצה את הישועה בדרך הזו, אל תכריח 
אותי איך לתת לך את הישועה אומר ה'. זה נקרא "והיה ה' 
מבטחו" אתה רואה שהשופט הזה לא נותן לך את הישועה, 
עזוב אותו חסר לקב"ה מאיפה לתת לך ישועה. פתאום תקבל 
איזה ירושה, פתאום איזה כרטיס אחד בלוטו מה אתה דואג. 
לכן אדם צריך להיות תמיד עם מצב רוח מרומם, מחייך, מאיר 

פנים זה מראה שאתה בוטח בה'. 

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת ויחי גליון 488, יג טבת תשפ"ב

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

"האספו ואגידה לכם..."
בראי הפרשה
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ר' בונים מפשיסחא זצ"ל
גדולי ישראל
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שבת תציל ממוות
סיפור לשבת

 החל מ ד׳ טבת עד כ"ג בטבת השיעורים יימסרו מפי אברכי הכולל 
כמו כן בשבתות פרשת ויגש, ויחי, שמות 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

שבת גם יחד, תחת מטריה אחת

העוברים והשבים המעטים שהיו ברחוב שפשפו עיניים למראה המטריות 
הססגוניות פתוחות בידי עלמות חמד. ביום בהיר נטול אף לא טיפה אחת 
של גשם. על המטריות היה כיתוב מעורר עניין: "חום, אהבה, מסירות תחת 
מטריה אחת". גם על החולצות הכחולות האחידות של כולן, היה את אותו 
כיתוב.  נגלה לכם שהיו אלו התלמידות האיכותית של סמינר הר חומה 
בסדרת הסרטות לערב חווייתי שיערך בעזרת השם ביום ראשון הבעל"ט 
)ט"ו בטבת תשפ"ב(.  ערב מיוחד, בשבילכן אימהות לתלמידות בהר חומה, 
ולתלמידות שואפות להתקבל לסמינר המעולה שלנו בשנה"ל הבאה )תשפ"ג(.

שיגרת הלימודים חשובה,  וכדאי מדי פעם לשבור אותה. עם חוויות שהתלמידות 
והאימהות תזכורנה גם בעוד 20 שנה.  יש משהו בונה ומעצים בתהליך: 
חזרות, הקלטות באולפן, יציאה להסרטות. יש כאן מקום לגלות כשורים 
שאינם דווקא בתחום הלימודי, והם חשובים לא פחות. ויש גם חוויה הורית 
משותפת לאימהות לאורך ערב שלם, עם תכנית לה שותפות הבנות, לא רק 

כצופות, אלא כמופיעות בתכנית שנבנתה במיוחד איתן ובשבילן.
גיל ההתבגרות יכול להיות מאתגר, ויכול להיות נהדר. יש מתבגרים שמצליחים 
לשמור על מערכת קשרים קרובה להוריהם במהלך גיל ההתבגרות, ויש 
כאלה שיחסיהם עם הוריהם מתוחים.  אלו הן תופעות נורמליות, גם אם לא 
תמיד קל להתמודד איתם. יש מתבגרים שהופכים להיות לשותפים מדהימים 
במשפחתם בזכות הקשר הבוגר שנבנה עם ההורים. וערב אימהות זו אחת 

ההזדמנויות לבנות קשר נפלא. 
תקדישו להן ערב בנינוחות ובהנאה. תעבירו להם תחושה שאתם ממש מחכים 
לערב ההווי של הסמינר. כשתחזרו אל תעבירו אף מילת ביקורת. רק תספרו 
בהתלהבות לכל מי שרוצה לשמוע, וגם למי שלא, איזו הנאה הייתה לכם 
בערב הזה. מבטיחה לכן שהסמינר באמת מאד רוצה שתיהנו, כי מגיע לכם 
גם ליהנות מערב איכותי וזו בהחלט מטרה מאד חשובה. אבל חשובה יותר 
התועלת לטווח הארוך בקשר עם הבוגרים. ערב אחד יחד, יחסוך עימותים 

של כמה חודשים. 
מחקרים הוכיחו כי הזמן בו מבלים ההורים ביחד עם ילדיהם הוא גורם 
המסייע ברקימת קשרים טובים, ומפיג מתחים. מתברר שערב של חוויה 
משותפת,  מאפשרת למתבגרים לשמור על "ערוץ פתוח" עם הוריהם 
בנושאים שונים ותגרום בהמשך לילדים להיוועץ בהורים וזה הישג עצום. 
ההתעניינות בערב המדובר, מהווה הזדמנות מצוינת ליצירת דיאלוג פתוח 

בין האימהות למתבגרות. 
אחת השעות הקשות ביותר בבית עם ילדים קטנים, הוא זמן ארוחת הערב 
וההשכבה לישון. קחי את הערב הזה כפיס, כהזדמנות לתת למשהו אחר 
להתמודד עם הזמן הלחוץ הזה, תלבשי משהו שעוזר לך להרגיש טוב, עטי 
על פניך ארשת רגועה ושלווה, תשכחי ממה שקורה בשעות הללו בבית, 
ותני הרגשה לבת שלך שאת כל כולך שאובה להנאה המשותפת: שלך עם 
אימהות נוספות, שאת חלקן את מכירה, ואת חלקן לא. עם הבת שלך, עם 
הצוות של הסמינר. עם כבוד עשיר ומפנק, שלרה"ג הרב עמרמי חשוב מאד 
לכבד אתכם בכבוד מכבד. פעילות משותפת ומהנה של הורים ומתבגרים 
המאופיינת בתקשורת נטולת מתח, מהווה הזדמנות בה ההורה הופך נוכח 

יותר ויודע יותר בעולמו של ילדו המתבגר ובכך גם משפיע יותר.
אל תהיי לחוצה לערוך קניות דווקא בערב הזה, חבל בשבילך שתפסידי את 

הרגיעות בערב. ואת תחושת הקרבה שתיווצר אז. 
בגיל הנעורים המתבגרים  צמאים לדמויות סמכותיות שיעזרו להם להתגבש 
עם עולמם הפנימי. הורים שהשקיעו ולא הרגישו שלחוות ביחד זה בזבוז 
זמן,  קבלו ילדים שנענים לבקשותיכם כי אתם חשובים להם ולכן חשוב 

להם לא לאכזב אתכם. 

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

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



3

פשתן

הפשתה, או הפשתן, הוא אחד הצמחים המתורבתים העתיקים ביותר. 
במשך השנים שימשו סיבי הפשתה ליצור בדים וחבלים, שמן 

הפשתה שימש למנורות שמן והפשתה עצמה שימשה כמקור 
מזון בסיסי לאדם ולחיות המשק שלו. כיום, עיקר היבול של 
הפשתה מופנה לשימושים תעשייתיים כמו הכנת נייר, צבעים 
ולינולאום. אז מה יש בפשתן שהוא כ"כ בריא? התשובה 
היא הסיבים התזונתיים גורמים לתחושת שובע ממושכת 
ושומרים על תפקוד תקין של מערכת העיכול. הם מסייעים 

בהורדת רמות הכולסטרול בדם )חשוב למניעת מחלות לב(, 
משפיעים על ספיגת הסוכר מהמזון לדם )ומסייעים במניעת 

סוכרת מסוג 2( ולמי שחולה בסוכרת הם עוזרים בשמירה על איזון 
טוב יותר של רמת הסוכר בדם. כף זרעי פשתה מספקת שניים עד שלושה 

גרם סיבים תזונתיים )ההמלצה התזונתית היומית לצריכת סיבים תזונתיים 
הינה 30-38 גרם לגברים ו-21-25 גרם לנשים(.

"ליגננים"- הם רכיבים המצויים בקליפת הזרע. יש להם פעילות ביולוגית 
המחקה את פעילות האסטרוגן, אך בצורה חלשה. מחקרים בחיות מעבדה 
הראו שהליגננים יכולים להגן מפני סרטן על רקע הורמונלי, כולל מפני 

סרטן נשים, ואף הראו יכולת מסוימת להקטין גידולים קיימים.

לא ברור עדיין אם לזרעי הפשתה השפעה דומה על בני אדם ולכן המלצה 
סבירה לאנשים בריאים היא לצרוך לא יותר מכף זרעי פשתה ליום. 

החומצה האלפא-לינולאית  היא אחת מחומצות השומן ממשפחת האומגה 
3, הנחשבות לשומן בריא מאוד. שתי האחיות המפורסמות שלה – חומצות 
שומן מסוג אומגה 3 מצויות בעיקר בדגים כמו סלמון, מקרל וטונה. צריכת 
מזונות עשירים בחומצות שומן מסוג אומגה 3 מקטינה את הסיכון לחלות 
במחלות לב, מקטינה מצבי דלקת כמו דלקת פרקים ועשויה להפחית את 
הסיכון לחלות בסרטן.  כף אחת של זרעי פשתה טחונים מכילה כ-1,800 
מיליגרם של אומגה 3. למרות שחומצות השומן שמקורן בדגים 
עובדות באופן חזק יותר, למי שלא אוהב דגים )או לא יכול 

לאכול אותם( זרעי פשתה הם אלטרנטיבה מצוינת.
זרעי פשתה דומים בצורתם לזרעי שומשום, אבל צבעם 
חום-אדמדם. כדי לזכות במירב התועלת הבריאותית מהם, 
צריך לשבור את הקליפה העוטפת אותם. ניתן לטחון אותם 
במטחנת קפה או במעבד מזון )והעצלנים יכולים לקנות את 
הזרעים טחונים(. אבל! יש לשים לב לתנאי האחסון. הזרעים 
הטחונים יכולים להישמר עד ארבעה חודשים במיכל אטום 
לאוויר במקרר. איך יודעים? הזרעים הטחונים צריך להפיץ ניחוח 
נעים של אגוזים, ולא ריח מעופש. הריח המעופש מצביע על כך שחומצות 
השומן שהיו בזרעים התחמצנו ואיבדו את התכונות הטובות שלהן. אפשר 
להשתמש בזרעי הפשתה הטחונים במגוון של מאכלים: להוסיף אותם לדגני 
הבוקר, לפזר מעל הסלט, ולערבב עם יוגורט או גבינה. את הזרעים השלמים 
והטחונים אפשר להוסיף גם לבצק של לחם או פוקצ'ה. את שמן הפשתה 
יש לאכסן במקרר הואיל ואורך החיים שלו קצר יחסית. ניתן להשתמש 

בשמן זה רק לתיבול קר, ולא לטיגון או לבישול.

"האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית 
הימים" )בראשית, מט, א(

אומרים חז"ל )פסחים נו, א(, כי באותה שעה ביקש יעקב לגלות לבניו את קץ 
הימים, אבל "נסתלקה ממנו שכינה והתחיל אומר דברים אחרים".

מוסיפים חז"ל ואומרים, כי באותה שעה חלשה דעתו של יעקב שמא אין מיטתו 
שלמה. נענו בניו ואמרו לו: "שמע ישראל, ה' אלוקינו ה' אחד"- "כשם שאין 
בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד". באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר: 
"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". התרגום הירושלמי מוסר את הדברים 
באריכות יתר, ומביא כי יעקב ענה להם: "יהא שמיה רבא מברך לעלמי עלמין", 

ומפרשים כי זהו תרגום ל"ברוך שם כבוד מלכותו".
כשחז"ל משבחים )שבת קיט, ב( את העונה "אמן  

יהא שמיה רבא", הם אומרים כי "קורעים לו גזר 
דינו", וביתר אריכות כתוב בפסיקתא )מובא 
בתוספות שם, ד"ה כל( "כשישראל נכנסים 
לבתי כנסיות ואומרים יהא שמיה רבא בקול 

רם, מבטלים גזירות קשות".
למדנו מכך, כי בכוחה של עניית "אמן", 
ובעיקר "יהא שמיה רבא" לבטל גזירות קשות 

ורעות.

***

את הסיפור הבא סיפר הרב דוד גרוסמן שליט"א
ר' מרדכי שמעון טפרברג היה איש ישר וירא אלוקים. בכל בוקר, לפני 
לכתו לבית הכנסת ב'מאה שערים', היה נכנס חרש ליקב המפורסם 
שלו, ששכן ברחוב 'חיי אדם', ושר בדד את שירת הבורא במתיקות 
ונעימות. היה מזמר את ברכות השחר וקריאת שמע, מניח את תפיליו 

ופוסע לבית הכנסת.
מול בית היקב, בשכונת בתי ויטנברג, התגוררה סבתי, הרבנית 
הצדקנית ליבא גוטפרב ע"ה. היא היתה בעלת חסד וגבאית צדקה 

בירושלים, ונודעה בכינוייה ליבא הגבאית.
בכל בוקר היתה סבתא משכימה קום, ועוד לפני עלות השחר שמה פעמיה 
אל עבר היקב. שם, מבעד לחלון, היתה מקשיבה לברכותיו של טפרברג ועונה 
'אמן' אחר ברכותיו. משם היתה ממשיכה לעזרת הנשים בבית הכנסת, עונה 

'אמן' אחר כל ברכה, ובייחוד 'אמן יהא שמא רבא' בכוונה ובקול רם.
באותו בוקר קמה בתחושה לא טובה... היא נחפזה לצאת מהבית, עושה דרכה 

לכיוון היקב, עדיין נועלת לרגליה את כפכפי העץ, ושביס שינה לראשה.
ואז, מול היקב המפורסם, היא הבחינה בשודד שארב לטפרברג, פרץ את דלת 
היקב ועשה שמות בתוכו. היא שמעה קולות גונחים של בעל המקום, והבינה 
כי הוא שרוי במצוקה. הקולות השקטים הונמכו באחת, כששודד הדרכים הרים 

את הגרזן מעל טפרברג כמאיים להורגו.
בעוד סבתא עומדת מתחת לחלון, הבינה כי היא חייבת להתעשת ולעשות 
מעשה. היא עצמה עיניה והשתחלה דרך החלון פנימה לתוך היקב. היא ראתה 
את השודד מניף בשנית את הגרזן, ומאיים להרוג את בעל היקב, היא התכופפה, 

נטלה כפכף מרגלה ותקעה אותו בחוזקה בעורפו 
של השודד האלים. הלה הסתובב לאחור, מבולבל, וסבתא ניצלה את ההזדמנות 

וצעקה: "אדון טפרברג, אנטלויף )ברח לך!("
וכך, בעוד השודד שוכב על הרצפה כואב וגונח, ברח בעל היקב, וברחה גם 
סבתא לכיוון בית הכנסת. טפרברג עלה לתורה ובירך בשם ומלכות "הגומל", 
וסבתא ע"ה, עומדת בעזרת הנשים, מחתה דמעה מעיניה וענתה "אמן" בקול 

רם. גם היא ידעה: הכול בזכות ה"אמן"!...



שבת תציל ממות

לפני קרוב למאה שנה חי בירושלים הרב זלמן גרוסמן זצ"ל. באותם הימים 
סבלו יהודי ארץ ישראל מעוני ומרעב, ואפשרויות התעסוקה היו מעטות. 
לא הייתה לר' זלמן ברירה אלא לצאת את הארץ למשך שנים אחדות ולנסות 
למצוא לו פרנסה בארצות הברית. הוא לווה כסף לצורך קניית כרטיס נסיעה, 

נפרד מבני משפחתו ויצא למסעו הארוך.
בין מעלותיו הגדולות בלטה הצטיינות מיוחדת בשמירת השבת. רגיל היה לומר 
שהואיל והשבת נקראת בפי חז"ל 'שבת המלכה', אם כן, יש לנו הזדמנות נפלאה 
להיות בכל שבת במחיצת המלכה, והיה מוסיף לספר על מלך אחד שמיעט 
בשינה, וכאשר נשאל לפשר הדבר, אמר שכאשר הוא ישן הוא אינו מרגיש 

שהוא מלך, ולכן חבל לו לבזבז את זמנו בשינה, ולכן, "אף לי חבל לבזבז 
את הזמן שבו אני יכול לחוש את הקרבה לשבת המלכה". ואכן, לא 

עצם עין מכניסת השבת ועד צאתה, וניצל את כל יום השבת מבואו 
ועד צאתו לתפילה, ללימוד, לאמירת תהילים ולשירת הזמירות.
גם בהיותו בספינה, לא ויתר ר' זלמן על הנהגתו המופלאה בניצול 
יום השבת. כדרכו, התפלל בהתלהבות, קידש, אכל וששר זמירות 
בהשתפכות הנפש, ומתוך תחושת התעלות. תוך כדי הסעודה 

ואחריה עיין באחד מספריו הרבים שלקח עמו לנסיעה, וכך ישב 
ולמד עד אור הבוקר. בדרך זו עבר עליו יום השבת.

אחד מנוסעי האונייה הבחין בדרך המיוחדת, שבה כיבד הרב את יום 
השבת. הוא עקב אחריו בפרקי זמן שונים במשך כל היום הקדוש, והנוכח 

לדעת שהאיש מקדש את היום השביעי במלוא מובן המילה.
הדבר שבה את לבו ומיד עם צאת השבת ניגש אליו באמרו: "עקבתי אחריך 
במשך כל היממה האחרונה, וחייב אני לומר לך, שמעודי לא ראיתי אדם 
המקדש את השבת כמוך. שמי הוא הברון רוטשילד, ורצוני למלא משאלה 
כלשהיא שתהיה לך. אני מקציב לך 15 דקות למחשבה. חזור אליי ואמור לי 

במה אוכל לסייע לך.
הרב גרוסמן הופתע מאוד, כמובן, על המתנה הגדולה שזימנו לו משמים. הרי 
בידו לבקש מהברון את סכום הכסף הדרוש לו, ולמנוע בכך את גלותו הארוכה 
מארץ הקודש. אך, כדרכו לחשוב תחילה, נכנס לתאו כדי לחשוב ולשקול האם 

אין לו צורך חשוב יותר מזה.
כאשר החל הרב גרוסמן להתבונן בעניין, נזכר בביקור פתע שערך אצלו אחיו 
ערב נסיעתו. אחיו, הרב שלמה גרוסמן, היה  ממקימי היישוב 'משמר הירדן' 

שבצפון, והגיע אליו כדי לספר לו על מגפת המלריה שפקדה את יישובו, 
ואת היישובים השכנים: 'יסוד המעלה' ו'ראש פינה'. "מדי יום ביומו מתים 
מהמחלה אנשים, נשים וטף. רבים מרותקים למיטותיהם ואינם יכולים לצאת 
לעבוד ולפרנס את משפחותיהם. המצב מחריף והולך", אמר רבי שלמה לאחיו. 
"פשוט אין לנו כסף לקנות תרופות לכולם. לכן, בקשתי שטוחה לפניך: כאשר 
תגיע לארה"ב, אל תשכח את הילדים והוריהם, וכל דולר שתשלח – יעזור לנו 

להצלת נפשות".
כעת, בעת שבתו באוניה, נזכר הרב זלמן בבקשתו של אחיו וחש מבוכה נוראה. 
נטייתו הטבעית הייתה לבקש מהברון רוטשילד עזרה לפתור את בעייתו 
הפרטית, מאידך עלתה במוחו מחשבה שונה אשר העלתה את השאלה: מה 
יהיה עם מאות היהודים שנאבקים על חייהם? האם אין להעדיף הצלחת נפשות 
של מאות יהודים, על פני נוחותי האישית? ודאי שכן. אבקש מהברון לעזור 

לתושבי משמר הירדן ושכנותיה.
מחשבותיו התרוצצו לכאן ולכאן, ובתום רבע השעה שהקציב לו הברון יצא 
אליו ואמר לו את החלטתו. הוא סיפר לברון על מצוקת יישובי הצפון, ואמר לו: 
'שאלתי ובקשתי לשלוח לשם צוות רפואי שיטפל בחולים ויעצור את המגיפה. 
זו תהיה הטובה הגדולה ביותר שתוכל לעשות עבורי'. הברון נענה לבקשה 
והבטיח שיעשה כל שביכולתו להביא רפואה ומזור לכל האזור הנגוע במחלה.

כארבעה חודשים לאחר הגעתו של ר' זלמן לארה"ב, קיבל מכתב מרגש 
מאחיו רבי שלמה. כה לשון המכתב: "אחי היקר, דלו המילים מלתאר 
לך את אשר התרחש כאן, במשך השבועות האחרונים כאילו נענינו 
מן השמים וישועתנו הגיעה ממקור בלתי צפוי לחלוטין. בוקר אחד 
הגיעו לאזורינו צוות רופאים ואחיות ומשאיות עמוסות בציוד 
רפואי. הם פתחו כאן שלושה בתי מרקחת המספקות תרופות 
לחולים, וניתנו זריקות לפי הצורך. ההשפעה הייתה מיידית, אפשר 
היה לראות את השיפור בעליל, ולמעשה המגיפה נעצרה. אנו מלאי 
הודאה לה' יתברך על השינוי הפתאומי הזה, ואחרי תקופה ארוכה 

מאוד – שוב אנשים מחייכים זה לזה ומלאים תקווה וביטחון".
"ישנה שמועה כי הברון רוטשילד עומד מאחורי מבצע הצלה זה", מסתיים 
המכתב. "אחי היקר, אינך צריך לדאוג לנו שם. הקב"ה כבר טיפל בנו ושלח 
את שליחיו הנאמנים. דאג לבעיות הפרטיות שלך, ואני מאחל לך ולכל אשר 

לך לקבל עזרה כפי שאנחנו קיבלנו"...
הרב זלמן גרוסמן קרא את המכתב פעמים אחדות עד שפרץ בבכי על שזכה 
לעסוק בחסד ובהצלת נפשות בשלמות, שהרי אף אחד מהניצולים לא ידע 

שידו הייתה בדבר עשיית חסד בדרך כזו, שיש בה מעלה מיוחדת.
לימים, סיפר לילדיו שהייתה סיבה נוספת לאותו בכי: "בכיתי מכיוון שהייתי 
אפוף ברגשות הודיה לה' על שנתן לי את הכוח להתגבר על הנטייה הטבעית 
להציל תחילה את משפחי. הייתה דרושה גבורה מיוחדת לחשוב על אחרים 
באותה תקופה קשה בחיי. הייתה לי אפשרות כשרה וקלה לשפר את מצבי 
הכלכלי, לחזור לביתי ולחיות בשלווה עם בני משפחתי, וה' נתן לי את הכוח 

להתגבר ולוותר על משאלתי הפרטית למען תרומה לכלל ולהצלת נפשות".
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הסיפור הבא סיפר רבי נפתלי ניסים בנו של הנדיב רבי אברהם ניסים: 'לפני 
כמה שנים היה ברשות אבי כמה סופרמרקטים והוא היה כהרגלו תורם בעין 
יפה לישיבות ולמוסדות של הרב אייל עמרמי שליט"א, יום אחד כאשר ישבו 
הרב ואבי ודיברו בניהם, הרב פנה לאבי ואמר לו: 'אתה תורם בעין יפה מאוד 
למוסדות תורה וחסד, איך יכול להיות שעדיין יש לך מספר חנויות קטן יחסית 
ולא הצלחת לפרוץ יותר, חייב להיות איזה גורם מפריע שעוצר אותך'. אבי 
ניסה לחשוב אבל במחשבה הראשונה לא עלה לו איזה פגם או משהו שהוא 
צריך לתקן, ואז פתאום הוא נזכר ואמר לרב: 'יש לי איזה סופר שמעליו גרה 
אלמנה אחת וכל הזמן היא מתלוננת שיש רעש של משאיות וזה מפריעה לה 

למנוחה, פעם בית המשפט הזמינו מישהו שיישאר כל הלילה כדי לבדוק את 
הרעש אבל הוא אמר שאין כל רעש ובית המשפט דחה את בקשתה'. אמר לו 
הרב: 'אני בטוח שזאת הבעיה, אני ממליץ לך לוותר לה ותראה איזה ברכה ה' 
ישלח לך'. כמו תמיד אבי שומע תמיד לעצות הרב והחליט למכור את הסופר 
המצליח רק כדי לפייס את אותה אלמנה, ותראו איזו ישועה, באותו יום ממש 
שנסגרה עסקת מכירת הסופר הציעו לאבי לקנות רשת אחרת של סופרים 
במחיר "ריצפה", והוא הכפיל את מספר הסופרמרקטים שברשותו ביום אחד.

ויתור שהביא להצלחה
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ר' בונים מפשיסחה זצ"ל

פעם אחת היה רבי שמחה ּבּוִנים מְּפִׁשיְסַחה בדרכו מהעיר ַדנציג ועבר בעיר 
ֵׁשְּפס. בעיר זה גר חסיד חשוב בשם ר' זלמן, שהיה שרוי בעוני קשה.

נכנס ר' שמחה בונים לאכסניה שבעיר, ושלח לקרוא לאותו ר' זלמן החסיד. 
כשבא, נתן לו הרבי כסף מלוא חופניו, וביקש שיכין סעודה עבורו בביתו, כפי 

שנוהגים חסידים לעשות.
הלך ר' זלמן לביתו וקנה עופות, דגים ומצרכים שונים בשפע ועוד נשאר כסף בידו.
ועוד עשה מעשה ר' שמחה בונים – לאחר שיצא ר' זלמן מביתו, מיד ביקש 
מאחד המשרתים שבאכסניה להזמין אליו סוחר מעילים, וקנה ממנו מעיל וכובע 
עבור ר' זלמן, והוסיף וקנה עבורו גם נעליים וגרביים. אחר כך קנה פשתן, 

והזמין חייט שיתפור כותנות עבור ר' זלמן ויביא אל ביתו.
כשהגיע לביתו של ר' זלמן, ביקש תחילה הרבי שיצאו כולם מן החדר, ואז 

הלביש את ר' זלמן בבגדים החדשים שקנה לו, מכף רגל ועד ראש בכבוד ממש. 
כיוון שראה שגם לשאר בני הבית חסרים בגדים, הוסיף ונתן מעות לחנות 
כדי לקנות מלבושים לכולם. כשהגיעה הסחורה אל הבית הייתה שם שמחה 
גדולה. ואחרי הסעודה – משקה. שוב נתן הרבי כסף רב עבור שתיית לחיים, 

והשמחה רבתה מאוד.
לבסוף שב ר' שמחה בונים אל האכסניה, ור' זלמן ליווה אותו בדרכו. כשבאו 
אל האכסניה הושיט שוב הרבי את ידו ונתן כמה זהובים בידו של ר' זלמן. 
התפלא החסיד ואמר: "הלוא נשאר בידי כסף ממה שנתת לי קודם, ועוד 

מלבושים קנית עבורי."
ענה לו ר' שמחה בונים: "התורה מצווה לתת צדקה ואומרת: 'ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו, 
ְוֹלא ֵיַרע ְלָבְבָך ְּבִתְּתָך לֹו' )דברים טו, י(. מדוע נאמרה בפסוק נתינה כפולה 

– 'ָנתֹון ִּתֵּתן'?
פירושים רבים ניתנו לפסוק, אך לדעתי כך יש לפרש – תן, ותן עוד, עד שנתינתך 

לא תהיה מתוך רחמנות, אלא תיעשה באמת כדי לסייע לעני.
תחילה אתה נותן עבור עצמך – כי אינך יכול לסבול עוד את הצער והמצוקה 
שאתה רואה. רק אחרי שנתת כמה פעמים אתה נותן באמת עבורו, ומקיים בכך 
מצוות צדקה. בנתינה האמיתית אינך פועל בשל הכאב שלך. זה מה שנאמר 
בפסוק 'ְוֹלא ֵיַרע ְלָבְבָך ְּבִתְּתָך לֹו'. ואני – כמה טרחתי היום כדי להגיע לנתינה 
זו, שאעשה אותה שלא עבור עצמי אלא כצדקה של אמת, כפי שציוותה התורה. 
ועכשיו, אם תסרב לקחת יהיה כל יגיעי לריק." אז הסכים ר' זלמן, קיבל את 

הכסף בסבר פנים יפות ונפרד מרבו בברכה ושלום.
נפטר בי"ב באלול תקפ"ז ונטמן בפשיסחא על יד רבו "היהודי הקדוש מפשיסחא". 

זיע"א.

1.  ראובן התנהג בפזיזות ולו אמר יעקב )ב' מילים(.

2.  "שמעון ולוי אחים...-..." )ב' מילים(.

3.  שם מתה רחל )ב' מילים(.

4.  ביקש יעקב מכל בניו.

5.  על מי שם יעקב ידו הימנית?

6.  לא רצה יעקב להיקבר שם.

7.  היכן נקבר יעקב אבינו? )ב' מילים(.

אם פתרתם נכון תקבלו את בקשת יעקב מיוסף: "ועשיתה עמדי                  -                   ".

לפרשת לפרשת תשבץתשבץ
ויחיויחי

חידון הא"בחידון הא"ב
לפרשת לפרשת 

ויחיויחי
א.   ָרֵחל ִנְקְּבָרה ְּבֶדֶרְך...

ב.   ַיֲעקֹב ֵּבֵרְך ֶאת ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים

ג.   ְיהּוָדה

ד.   ְּבִבְרָכתֹו ֶׁשל ֵאיֶזה ֵׁשֶבט ֵיׁש ְנבּוָאה ַעל ִׁשְמׁשֹון?

ה.   ִהֵּנה ָאנּו

ו.   ָּבָכה

ז.   ִּבְנָיִמין ִנְמַׁשל ל...

ח.   ָאֹדם

ט.   ָהַאִחים ָּפְגעּו ְּביֹוֵסף, אּוָלם ָהֱאֹלִקים ֲחָׁשָבּה ְל...

י.   ַיֲעֹקב הּוא...

כ.   ָהָיה לֹו ַהְרֵּבה ַיִין

ל.   ַהֵּׁשם ִנְגָלה ְלַיֲעקֹב ְּב_______ ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען

מ.   ָהָיה ָרִגיל ְלִהְׁשַּתֵּלַח ֶאל ַיֲעקֹב ְּבֵעת ָצָרתֹו

נ.   ָּדן ּדֹוֶמה ל...

ס.   ְּב_______ ַאל ָּתֹבא ַנְפִׁשי

ע.   ַאְבָרָהם ָקָנה ֶאת ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ֵמ...

פ.   ֶּבָהָלה

צ.   ֶאְפַרִים הּוא ַהֵּבן ה...

ק.   ָחְזקֹו

ר.   ַיֲעקֹב ָׂשם ַיד ְיִמינֹו ַעל...

ש.   ָנַתן ָיד ְיִמינֹו ִּבְׂשֹמאלֹו ְוַיד ְׂשֹמאלֹו ִּביִמינֹו

ת.   ַמֲעַמִּקים

 

            
            
            
            
            
            
            
 

 

 



מיאמי לוס אנג'לס



זמני  תפילות  ושיעורים

16:15 )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  

17:15 )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    05:45 )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      16:25

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:

7



Miami ממראות מסע מורנו הרב שליט״א בקהילה היהודית

 לאס וגאס
8:00PM יום ראשון: טו בטבת 

west Sahara ave Las Vegas Nevada 89117 9590 בית הכנסת יאנג ישראל 

 מונסי-ניו יורק
 5:00PM יום שני: טז בטבת

Carlton Ave monsey 62 :ישיבת ׳אור ישראל׳ כתובת

 ניו ג׳רזי 
pm 8:00 בשעה

arnot pl Paramus N.J 140 :בקהילה הספרדית - פראמוס כתובת 

 ניו יורק-קווינס
 יום שלישי: פרטים יבואו

 טקסס
יום רביעי:  קהילת קודש תורה וחסד

south Braeswood Blvd houston Texas 77096 5925


