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דברי ירמיהו )ירמיה א(

מי שמטפס על חומת הברזל מגלה את כבוד ה' 

אליהו הנביא כותב בספרו 'תנא דבי אליהו' "לא ברא הקב"ה 
את היצר הרע אלא רק בשביל בשר ודם, משלו משל למה 
הדבר דומה, למלך שהיו לו עבדים והיו יושבים מעבר לחומה 
של ברזל והיה המלך מכריז ואומר 'כל מי שאוהב אותי יעלה 
על החומה של ברזל ויבוא אלי,' כל מי שעולה על חומה של 
ברזל בוודאי אוהב את המלך וכל מי שאינו עולה בחומה, בוודאי 
אינו אוהב את המלך. אותם שעלו על החומה מה שכרם ומה 
נאמר בהם "מראה כבוד ה' כאש אוכלת בראש ההר לעיני 
בני ישראל" הוא רואה את ה' יתברך, כך האדם צריך לפעמים 
לטפס על החומה לראות שזה ה', שזה לא בני אדם, שזה לא 
מציאות של החיים שלו, ריבונו של עולם, כדי לראות אותך 
אני מוכן הכל גם לטפס על חומה של ברזל. אדם מגיע לו 
איזה ניסיון, אכזבה, הפסד, איזה צער, אבל הוא רואה חומה 
של ברזל, אנשים שלא מעריכים אותו, אנשים עם מידות רעות. 
תטפס על החומה תראה מי נמצא מאחורה "מראה כבוד ה' " 
אומר החפץ חיים אנחנו אומרים "ה' מלך, ה' מלך, ה' ימלוך 
לעולם ועד", למה צריך להגיד גם בעבר גם בעתיד, ה' מלך 
בהווה נגמר הסיפור. הוא היה הוא הווה הוא יהיה. אומר החפץ 
חיים בספרו 'חומת הדת' "כשיאמין באמונה שלימה ויתחזק 
שכן היא האמת שכל מה שנעשה בעולם לכל הברואים בין מה 
שנעשה כעת בעולם, בין מה שיעשה בעתיד בעולם ובין מה 
שכבר נעשה, הכל ברצון ה' יתברך וזה שאנחנו אומרים "ה' 
מלך, ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד", מלך בסגול משמע כעת, 
מה קורה איתי עכשיו זה ה'. מלך בקמץ בעבר, מה שנעשה 
כבר גם ה' עשה את זה. וימלוך מה שיקרה איתי הלאה זה 
גם רק ה' משמע לעתיד. שכן נמצא הוא יתברך לבדו על כל 

מקום" לכן אנחנו חוזרים על זה כל הזמן, הכל זה ה'! 
ממשיך אליהו הנביא "ולמה דומים בני ישראל בעולם הזה 
אצל אביהם שבשמים, למלך שיש לו בנים ועבדים הרבה ואמר 
אצרוף את בני ואת עבדי מי שיאהבני. עמד ובנה מבוי שהוא 
ארבע אמות על ארבע אמות ועשה בתוכו חצר שהוא ארבע 

טפחים על ארבע טפחים ועשה בתוכו פשפש קטן )מחילה 
קטנה( שהוא יוצא לפרוזדורים גדולים, להקביל מתוך הפשפש 
הקטן פניו של השר, ובני השר ועבדיו באים ועומדים בחצר, 
והשר יודע מי הוא אוהבו ומי ירא ממנו ומי אינו אוהבו. 
האוהב את השר מצער את גופו ונכנס בפשפש הקטן שהוא 
יוצא לפרוזדורים גדולים להקביל פני השר, ומי שאינו אוהבו 
עומד בחצר ואינו מצער את גופו להיכנס בפשפש הקטן". מה 
אני יכנס כאן, אני יפסיד כסף בשביל האמונה. תדחוק את 
עצמך קצת, יהיה לך קשה החודש לגמור את החודש, יהיה 
לך קשה לשלם משכנתא החודש, כדאי לך לדחוק את עצמך 
קצת, אתה תצא לפרוזדורים גדולים אחרי זה. מהדוחק הזה 
מגיעים לאולמות. "מן המצר קראתי יה" כשהיית במצר קראת 
ה', תראה לאיזה מרחב אתה תגיע "ענני במרחב" קשה להבליג, 
לראות רק את הדברים הטובים, אבל מכאן יוצאים לראות את 
המרחבים, את ה'. שווה להחזיק באמונה הקדושה שהכל זה 

ה'. מה שה' רוצה אני מרוצה! 
לכן ה' מביא ניסיונות, כל הניסיונות הם רק באמונה. אומר 
הרמח"ל "כל ענייני העולם, הטוב והרע הם ניסיונות לאדם 
ואם יהיה גיבור חייל וינצח במלחמה יצא לראות באור החיים" 
לא קשור אליך ההצלחה והכישלון, זה קשור אלי, הכל זה אני, 
אומר ה'. וכן אומר המדרש "נתת ליראיך נס להתנוסס מפני 
קשט סלה" ניסיון אחר ניסיון אביא לך, וגידולים אחר גידולים. 
כל ניסיון שאני מביא לך אני מגדל אותך. כשה' רוצה לקרב 
אליו יהודי, אבל יש מקטרגים שמפריעים, אז ה' עושה לו ניסיון 
באמונה והוא עומד בניסיון וכך הוא מדלג מעל כל המקטרגים. 
אתה כבר משהו אחר ואז המקטרגים כבר לא יכולים להרע 
לך. פתאום אתה רואה שהוא לא מחזיר לך את הכסף, וההוא 
מלשין עליך. ה' מנסה אותך, אומר המדרש "בשביל לגדלך 
בעולם כנס הזה של הספינה" כמו שלספינה יש תורן גדול 
"וכל כך למה מפני לקשט את מידת הדין, שאם יאמר אדם 
מי שרוצה יעשיר מי שרוצה יעני, מי שרוצה עושה מלך" אין 
צדק בעולם. לא ולא אני ניסיתי אותו באמונה והרמתי אותו. 
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

סמינר הר חומה: הכי קרובה, באהבה.

באולם נשמעה שירה שמחה ונרגשת, של תלמידות סמינר הר חומה: "הטוב 
כי לא כלו רחמיך...." היה זה בערב ההורים שנערך השבוע. האולם היה מלא 
באימהות נכבדות שנתנו אמון בצוות של הסמינר, והפקידו בו את האוצר 

הכי יקר שלהם. את בנות העשרה.
נשיא המוסדות הרב עמרמי שליט"א בשיחה מרחוק, אמר שסמינר הזה לא 
דומה לאף סמינר אחר בירושלים, הקמנו משהו אחר, ייחודי ואיכותי, מקום 
עטוף בתפילות שנזכה להחדיר אהבת השם, ובזה ימדדו ההישגים שלנו, כמה 
אהבת השם תהיה ספוגה בלב התלמידות, לאחר מכן המתמטיקה והדקדוק. 
אם נצליח לייצר דור שאוהב את הקב"ה ומצוותיו, שנהנה מההכנות הפיזיות 
לשבת, לפסח, והיה זה שכרנו. הלימודים הם אמצעי להצמחה רוחנית. המקום 
הזה, משתף הרב, נבנה נטו לשם שמים. וסופו להתקיים. אין כאן שיקולים 
כלכליים, אלא כדי שיקומו כאן בנות הבונות בתים של דורות ישרים מבורכים. 

ועם מטרת על כזו, וברכת הדרך אנחנו ממשיכים לעלות אל הפסגה. 
אצלנו בהר חומה מצוינות היא לא פעולה, אלא הרגל. ואת החינוך והלמידה, 
אנחנו עושים הכי טוב. כי מצוינות, בכל תחום, מושגת רק לאחר חיים שלמים 
של עבודה. למנהלת עשייה עשירה בתחום החינוך, ההוראה והייעוץ. המורות 
גם הן עם ניסיון עשיר, ורוח צעירה. את הריכוז הפדגוגי אני מרכזת, ולא 

אגלה כמה עשרות שנות וותק בחינוך וניהול יש לי ... 
ספור שארע בתקופת בהלת  הזהב בקליפורניה. צעיר דל אמצעים, החליט 
לנסות את מזלו במציאת זהב. נסע לקליפורניה, קנה שטח אדמה בפרוטות 
והחל לחפור. עמל ימים רבים, ובסוף הצליח לגלות כמה מטילי זהב. משמע 
יש זהב בשטח הזה. לווה סכומי כסף גדולים, קנה מכשור לחפירות וחזר 
לחפור. לתדהמתו הזהב נעלם. לאחר מספר ניסיונות, החליט למכור את 
חלקת האדמה וכלי החפירה, ולהתחיל להחזיר חובות. מי שקנה את חלקת 
האדמה, הבין שזהב לא נעלם פתאום. מה שנעלם זה הידע היכן למצוא את 
הזהב. היוועץ במומחים. ואכן התברר שהצעיר הראשון לא חפר במקום 
המתאים. והאדמה העשירה בזהב נמצאת במרחק כמה מטרים מהמקום בו 
חפר הראשון. הקונה חפר במקום בו יעצו לו המומחים, גילה שפע של זהב 

והתעשר, ואלו הראשון חזר למדינתו והמשיך לשלם חובות ...
כדי להצליח צריך מקצועיות, ידע. כלל שמביא לידי הצלחה אומר: בואו לא 
נפעל בדרך שלי או בדרך שלך, אלא בדרך הטובה ביותר. לא כל מי שהצליחה 
בלימודיה, יכולה להיות מורה שמובילה להישגים. יש היום דרכים ושיטות 
מעוררות תקווה לתלמידות שקצת יותר קשה להן, ואנחנו חלוצים לאמץ את 
הדרכים הללו. לי אישית יש ניסיון בהצלחות בלמידה. זה אחד התחומים 
בהם אני עוסקת במשרד החינוך, ומטמיעה אותם גם בסמינר של הר חומה.
ולכם הורים, שיש תלמידות בכתה ז', כן מותר כבר בכתה ז' לחשוב על 
ההמשך, אל תהיו כאותו צעיר שחיפש זהב, התייאש שלא מצא, פספס את 
הזדמנות חיו ונשאר עם חובות.  אל תתפתו להבטחות בלי כיסוי. תטו אוזן 
להבטחות עם קבלות.  אל תהססו להתייעץ עם בעלי ניסיון ואנשים מומחים 
בתחום החינוך. למי שמכיר כמובן את עולם החינוך החרדי. וגם אחרי 
שהחלטתם, הבת כבר לומדת בסמינר. יש התלבטות, מתעוררת בעיה. אתם 
שומעים משהו שקשה לכם אתו, בואו ותשאלו בצורה מכבדת. אנשי חינוך 
אמתיים לא נפגעים או כועסים כשיש שאלות, כשמבקשים פתרון, ההיפך 
זה מראה על האכפתיות של ההורים, ועל המקצועיות של צוות בית הספר. 
ואסכם עם המסר שיצאו ההורים והתלמידות בסוף המחזמר המושקע: לבחור 
מה שנכון, בלי להסתנוור, להיות ולתת בלי להישבר. לא לבד כי את שלו, לא 
לבד את בידו, וכל מה שנתת הביא תקווה, לא שואלת אדמה, יודעת בשביל 

מה, בוחרת את עצמך באהבה.
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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D ויטמין

ויטמין D הוא ויטמין חיוני שמיוצר ברובו בגוף האדם, מצוי במספר קטן 
של מזונות ומשּווק בתוספי תזונה. ממחקרים שנעשו בשנים האחרונות על 
הוויטמין הזה עולה, שיש לו תפקידים חיוניים נוספים כמו הגנה על מערכת 

הנשימה, על הלב ועל המוח. מחקרים נוספים נעשים כדי לבחון 
את יכולתו של ויטמין D למנוע סדרה ארוכה של מחלות ובהן 

סוכרת, סרטן, מחלות נפש, מחלות לב, אירוע מוחי, טרשת 
נפוצה ומחלות מעי דלקתיות.

?D מהן הדרכים שבהן מקבל הגוף ויטמין
 חשיפה של העור לקרני השמש גורמת לו לייצר ויטמין 
D. ויטמין D קיים גם במספר קטן של מזונות, ובהם דגים 

מסוימים, שמן דגים, שמן של כבד דגים וחלמון ביצה. בישראל 
 D משווקים גם מוצרי מזון שהועשרו באופן מלאכותי בוויטמין

כמו חלב ומוצריו, משקאות סויה ומוצרי סויה, דגני בוקר, לחמים, 
מרגרינה ומיצי פירות. הויטמין משּווק גם בתוספי תזונה למינהם.

מה התפקיד של ויטמין D בגוף האדם?
ויטמין D חיוני לבריאות העצמות. הוא מעודד ספיגה של סידן ממערכת 
העיכול, שומר על רמות תקינות של סידן וזרחן בדם ובעצמות, מעודד בנייה 
של העצם ומפחית את פירוק העצם. ללא רמות תקינות של ויטמין D בדם 
עלולה להיווצר רככת )מצב שבו העצמות נעשות רכות ועלולות להישבר(. 
נוסף על כך עלול מחסור בוויטמין D לגרום לחולשת שרירים, להחמרה 

של מחלות שרירים ולמחלות מפרקים. 
?D אילו אוכלוסיות עלולות לסבול במיוחד ממחסור בוויטמין

אנשים בגיל המבוגר. ככל שמתבגרים כך פוחת הייצור הטבעי של ויטמין 
D בעור בעת החשיפה לשמש. אנשים שמסיבות שונות ממעטים להיחשף 
לשמש. אנשים שלובשים כל היום בגדים ארוכים וחובשים כובע. אנשים 
שמסיבות רפואיות יכולים להיחשף לשמש רק אחרי שהתגוננו היטב באמצעות 
מסנני קרינה. בנוסף אנשים בעלי עור כהה אשר עורם מכיל כמות רבה של 
מלנין. מלנין מפחית מהייצור של ויטמין D, ולכן כהי עור סובלים מייצור 
מופחת של ויטמין D בהשוואה לבהירי עור. אנשים שסובלים ממחלות 
מעי דלקתיות אנשים שסובלים ממחלות שמפחיתות את הספיגה של מזון 
שומני. אנשים שסובלים מהשמנת־יתר ואנשים לאחר ניתוחים לקיצור קיבה. 
אנשים שסובלים מאי־ספיקת כליות מתקדמת ומטופלי דיאליזה, שכן 
במצבים כאלה הכליות אינן קולטות את הוויטמין שנוצר בעור.
והאחרונים חביבים אלו התינוקות מיום הלידה ועד גיל שנה. 

איזו כמות של ויטמין D מומלץ לצרוך מדי יום?
ויטמין D נמדד ביחידות בינלאומיות )יחב"ל(. הכמות היומית 

של ויטמין D שמומלץ לצרוך משתנה בהתאם לגיל:
• תינוקות מיום הלידה ועד גיל שנה: 400 יחב"ל ביום. בישראל 
נותנים לתינוקות עד גיל שנה תוסף של ויטמין D במינון 

של 400 יחב"ל ביום.
• מגיל שנה ויותר: 600 יחב"ל. לא קיימות הנחיות של משרד 
הבריאות למתן תוסף של ויטמין D לבני שנה ויותר. יש להתייעץ עם 

הרופא המטפל.
• נשים הרות או מיניקות: 600 יחב"ל ביום.

• מבוגרים עד גיל 70 שנים: 600 עד 800 יחב"ל ביום.
• בני 70 שנים ויותר: 800 יחב"ל ביום.

אנשים שסובלים ממחסור בוויטמין D מקבלים מינונים גבוהים יותר - 
בהתאם להמלצות הרופא.

"ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך" )א' י"ג( 

מספר הרב גלינסקי, נאמר בפסוק "בפרך", דרשו 
רבותינו )סוטה יא ע"ב(, בפה רך. פרש רש"י: "משכום 

בדברים ובשכר, עד שהרגילום לעבודה". ויש להבין מדוע סובב ה' כך, שתחילת 
שעבודם יהיה בפיתוי ומרצונם? אך דבר גדול השמיעונו, ונספר סיפור. מקומם 
ומרגיז: פעם פגש בי יהודי: "אולי ידוע לכם על איזה גמ"ח?" גם זו גמילות 
חסד, ליידע על קופת גמילות חסד. אמרתי: "שמעתי שפלוני מנהל קופת 

גמ"ח". הודה, והלך.
ויהי כעבור שלושה חודשים, ובעל הגמ"ח פוגש בי: "רבי יעקב, לא נעים לי, 
אבל אתם שלחתם אלי את פלוני שאלווה לו, ורק מפני 
כבודכם הלוויתי לו" – הרי לך: "אני שלחתי?!" 
וההמשך צפוי: "שטרותיו חוזרים בלי כסוי"... 
והוא מספר: "הבוקר איתרתי אותו, אחרי ריצות 
וטרחות. אמרתי לו: 'ראה, קורה שחוזר שטר, 
אבל האחד אחרי השני? האינך חושב לפרוע 
את ההלוואה?!'... "ומה, חושב אתה, ענה? לא 
תאמין! משך בכתפיו ואמר: 'מי ביקש ממך 
להלוות לי!'... השמעת?! חשבתי שאני מתעלף!! 
– מי ביקש ממך להלוות לי! לא נשמע כדבר הזה!" 

לא נשמע? דווקא כן, ומימות עולם!
כשאדם הראשון חטא, אמר שהאישה אשמה. נשאלה האישה, ואמרה שהנחש 
אשם. הנחש לא נשאל מה בפיו, כי "אין טוענים למסית". שאלה 
הגמרא: ומה היה לו לומר? והשיבו, שהיה טוען: "דברי הרב ודברי 

התלמיד, דברי מי שומעין" )סנהדרין כט ע"א(
השומעים אתם! הוא פיתה והסית, ולבסוף מיתמם: מי אמר להם 
לשמוע לי... וכידוע, כתב הרמב"ם )באגרתו לבנו( שפרעה הוא משל 
ליצר הרע. אין, אפוא, פלא בכך שראשית שיעבודו בפה רך, בפיתוי 

מרצון – ומי אמר להכניס עצמם לעולו?!
הנה, שבט לוי לא נתפתו, והיו חופשיים מעבודתו!

רב אחד הגיע אל ה'חפץ חיים' זצ"ל, הציג עצמו: רב הוא, בעיירה פלונית. 
התעניין ה'חפץ חיים': "מה מצב היהדות שם?"

נאנח הרב: "האידישקייט בשפל המדרגה. המסיתים מרימים ראש, וסוחפים 
להתפקרות גורפת, ומה ביכולתי לעשות?"

שאל ה'חפץ חיים': "יש שיעורי תורה?" ענה: "אני אומר שיעור לקומץ ישישים. 
הנוער מדיר רגליו, ומה ביכולתי לעשות?"

המשיך ושאל: "ומה בשטח הכשרות?" נד הרב: "הקצב פוסק בעצמו את 
השאלות. כמה שאני מזהיר ומתריע אין לי שומע. סומכים על הצהרתו, ומה 

ביכולתי לעשות?"
"וטהרת המשפחה?" "המקווה סגורה על מסגר. הקהילה אינה משלמת לבלן 

את שכרו, ומה ביכולתי לעשות?"
"והתלמוד תורה?" "התחסל מזמן. ההורים שולחים בניהם לבית הספר החילוני, 

ומה ביכולתי לעשות?"
פקעה סבלנותו של ה'חפץ חיים', והקפיד: "מה ביכולתכם לעשות? להתעלף 

הרי אתם יכולים!"...
כשנאנחים וזועקים, השוועה נשמעת והישועה באה!
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צפירת הרכבת, שנשמעה היטב בישרה את בואה הקרוב, עוררה גלי התרגשות 
בקרב המון הנאספים ברציף. לא גדולה הייתה העירה, אך מאוכלסת ביהודים 
יראים ותמימים, בתלמידי חכמים, בחסידים ובסתם "עמך", העוסקים באומנויות 
ובמשלחי יד שונים. ההודעה, כי הרבי יחזקאל משינווה, עומד לבקר בעיירה, 
נתקבלה בשמחה ובהתרגשות אצל כל התושבים. מבעוד יום סגרו בעלי מלאכה 
את עסקיהם, סוחרים עזבו את מסחרם, שלא לדבר על חסידי שינווה, שהתלבשו 
אותו יום בגדי יום טוב ויצאו בהתרגשות אל רציף הרכבת כדי לקבל פני רבם. 
הרציף געש והמה מתושבי העיירה, שיצאו בהמוניהם לקראת הרבי משינווה 
מנער ועד זקן טף ונשים התאספו כאן לחזות בבואו של הצדיק. כאשר נשמעו 
צפירות הרכבת, פרצה תרועת שמחה מפי ההמון. עד מהרה נראתה הרכבת 

המתנודדת, נוסעת בכבדות על המסילה ונושפת ושורקת כזקנה באה 
בימים. הגונחת מרוב מאמץ. הנה עצרה הרכבת, הכרטיסן פתח 

לרווחה את הדלת, והקהל הסתער לעבר הרבי. אם כי גדול היה 
הלחץ מנשוא, הסתדרו שני  טורים ישרים לפני הרבי לקבלת 
שלום בסדר ובדרך ארץ. אחד אחד נגשו הנאספים בראש מורכן 

ובפנים קורנות ליטול שלום. 
בין הנדחקים לקבל שלום היה גם אחד הסוחרים שבעיירה. הלה 

לא נמנה עם חסידי שינווה, אך, כאמור, יצא לקבל את פני הרבי 
כפי שכל התושבים יצאו לקראתו. כאשר עמד אותו סוחר לפני הצדיק, 

הישיר בו הרבי את עיניו ואמר: "האם אינך שומע קול בכי, הבוקע מאי שם, 
מאחת הזויות של הרציף"? הסוחר הופתע מאוד משאלת הרבי. כה מבולבל 
היה, שלא חשב אפילו מדוע שואל הרבי שאלה זו אותו דווקא ובכלל לאיזה 
קול בכי הוא מתכוון. הסוחר חידד את אזניו להקשיב היטב, ולפתע מבעד לכל 

הרעש והשאון קלטו אזניו יבבות, גניחות וקול בכי קטוע, 
"גש מיד אל הכיוון, ממנו בוקע הקול וברר את סיבתו"! – ציוה הרבי. 

הסוחר, מופתע עדיין, ואינו מבין, פילס לו מיד דרך בתוך הקהל הנדחק כדי 
לקיים את מצות הרבי. קשה היה לאתר את הכיוון, ממנו בוקעת הבכייה, ברם 
הסוחר הביט כה וכה, הקשיב היטב, עד שהגיע לאחת הפינות הנדחות של 
הרציף. על גבי אבן ישב נער כבן שתים עשרה, פניו לטות היו בידיו, ומדי פעם 
התפרצו מפיו יבבות וגניחות. הסוחר הביט בילד שלפניו: שערותיו בהירות, 

לבושו הדר, עושה רושם, כי הינו בנו של אחד הנוצרים האמידים.

תוך כדי בוחנו את הילד הבוכה נזכר הסוחר, כי בפקודת הרבי הגיע הנה, ועליו 
לברר את סיבת הבכי."מדוע הנך בוכה?" – פנה הסוחר רכות אל הילד. הלה 
נרעד. כה שקוע היה בעצמו, עד שהקול החיצוני הבהילו. הוא הוריד את שתי 
ידיו מפניו והביט אל הדובר אליו. הסוחר שינה את שאלתו. "אך!" – השיב 
הילד תוך התייפחות – "הבוקר הגעתי עם אבי לעיירה. הייתה צפיפות גדולה 
בצריף. אבי ירד לפני מן הרכבת בעוד שאני נעצרתי קמעא להביט במעשי 
מנהל הקטר, כאשר ספקתי את סקרנותי, דילגתי בזריזות לחפש אחר אבי, אך 
לצערי לא מצאתיו... אבא נעלם, כאילו בלעו האדמה, ואני הנני זר פה, איני 
יודע לאן לפנות. אילו כסף היה בידי, אזי הייתי קונה כרטיס וחזור לביתי, ברם 
אבי לא השאיר בידי מאומה..." הסוחר הקשיב לסיפורו של ה"שיגץ", ולאחר 
שסיים, ביקש ממנו להמתין מספר דקות. קודם כל רצה לקיים את שליחותו 
ולספר לרבי את אשר בירר. הוא נדחק בין הנאספים והתייצב שנית לפני הרבי, 

שם סיפר את כל אשר ראו עיניו ושמעו אזניו.
הקהל סביב עמד משתומם. שום איש לא ירד לעומק העניין מה לו לרבי 
ולבכיו של הנער הנוצרי?...אך בעוד כולם עומדים ותמהים, ביקש הרבי מן 
הסוחר, שימהר אל הילד וייתן לו סכום כסף, שיספיק עבורו להוצאות נסיעה 
וצידה לדרך. הסוחר – עדיין נרגש מכל הסיפור – אץ למלאות את פקודת 
הרבי. ה"שיגץ" עדיין ישב על האבן וחיכה בקוצר רוח לאיש, שהתעניין בו 
מקודם, כי הלא מאז הבוקר לא ניגשה אליו שום בריה לשאול אותו לסיבת 
בכיו... הסוחר התקרב אל הנער, ובידיו החזיק כריכים ובקבוק משקה. 
פני הנער אורו. בביישנות נטל את המזונות מיד הסוחר..."תודה לך! 
תודה לך!" – מלמל – "משעות הבוקר המוקדמות עדיין לא בא 

שום אוכל לפי אמנם רעב אני וצמא לאין שיעור..."
"היכן הנך מתגורר?"  שאל הסוחר את הילד. הלה נקב בשם 
עירו. הסוחר לא התמהמה וניגש לקנות כרטיס נסיעה למקום 
יעדו של הילד. רק כאשר ראה אותו יושב שליו ושבע רצון ברכבת 
המתאימה, ובידו צרור כסף קטן "לכל צרה שלא תבוא", נפרד ממנו 
הסוחר והלך לדרכו, בעוד שה"שיגץ" מחייך אליו בחולפו את טור שיניו 

המבריקות ובנפנפו לעברו בידיו לשלום בחיבה ובשמחה...
חלפו חדשים מספר. הצבא האוסטרי זקוק היה למעילי חורף עבור החיילים. 
הסוחר שלנו, שידע כי בעסקים עם הצבא אפשר להרוויח יפה יפה מה עוד 
שמידי פעם הציע את עצמו לספק לצבא את צריכיו, החליט להציע את 
מועמדותו במכרז על המעילים. הצעתו הייתה הזולה ביותר והתקבלה על 

לבו של המפקד.
הסוחר היהודי רבי יעקב, הוזמן למשרדו של המפקד, ושם נערך החוזה בין 
שני הצדדים. במסמך צוין מספר המעילים, צבעם ומידותיהם השונות. שני 
הצדדים חתמו על המסמך, ורבי יעקב אץ לדרכו להתחיל בעבודה. ראשית 
בא הסוחר בדברים עם סוחרי בדים, ולאחר שבחר בבד המתאים, פנה לדבר 

עם חייטים מעולים, העושים מלאכתם באמונה.
המשך אי"ה בשבוע הבא
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סיפר מורנו הרב אייל עמרמי שליט"א: 
'בימים אלו אנו שוקדים על סיום בניית הפנים של שתי הקומות החדשות 
שישמשו בעזרת ה' לישיבה ולבית התבשיל, אבל הרבה לא יודעים את 

הסיפורים והקשיים שהיו עד לקבלת האישור, נספר על אחד מהם: 
כאשר קיבלנו את האישור היינו צריכים להגיע לוועדה בעריית ירושלים כדי 
שיגידו לנו כמה מותר לנו לבנות. לקחנו עורך דין בשביל ההשתדלות ואמרנו 
לו שאנחנו רוצים לבנות קומה אחת, העורך דין אמר לנו שיש לו ניסיון רב 
מאוד בהוצאת אישורים מהעירייה לבנייה ושנדע, שבדרך כלל ממה שמבקשים 
בוועדה הם מאשרים חצי, ואז הראה לנו כמה וכמה מקרים שאנשים ביקשו 
היתר להוצאת מרפסת בגודל מסוים ואישרו להם חצי מהשטח. אמרנו לו 
אנחנו בטוחים בקב"ה והולכים בכוח זה אל הוועדה, נכנסנו וכבר קרה נס 

ראשון ראש הוועדה שהוא אדם נוקשה בדרך כלל יצא לחופשה ומחליפה אותו 
בחורה הרבה יותר נעימה, העורך דין החל לדבר וסיפר על טובת המוסדות 
וחשיבותם לשכונה. חברי הוועדה התחילו להקשות עליו: 'למה צריך דבר 
כזה? ולמה כל השטח הגדול הזה וכו', פתאום הבחורה המחליפה הזאת קמה 
ואומרת: 'אני לא מבינה, הרב הזה עושה כל כך טוב לשכונה עם מוסדות 
וגנים אז למה לא לתת לו שתי קומות?', וככה נסגרה הישיבה שמאשרים 
לנו 2 קומות. העורך דין אמר לי בחוץ שבחיים הוא לא נתקל בדבר כזה וזה 
בטוח בגלל האמונה שנכנסנו איתה לדיון. האמונה היא פשוט מטה קסמים!

בית התמחוי של כאייל תערוג
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ר' אהרן קוטלר זצ"ל

"לדעתי לא כדאי. זה מסוכן!" התרה ראש הישיבה בפני התלמיד המפציר. הימים 
היו ימי תחילת מלחמת העולם השנייה. תלמידי ישיבת קלוצק התפזרו בכמה 
עיירות בליטא. ניסו לא לבלוט בשטח המלחמה. כאשר כבשו הרוסים את ליטא, 
החלו לרדוף את חיי הדת. אחד מתלמידי קלוצק, יענק'ל שמו, החליט לנסות את 
מזלו ולברוח מן הארץ השסועה. הוא פנה לשגרירות הבריטית וביקש שינפיקו 
עבורו אשרת הגירה לבריטניה. בתחילה סירבו עובדי השגרירות לבקשתו, אולם 
יענק'ל היה עקשן לא קטן והצליח למצוא חן בעיני כמה פקידים ולקבל מהם 
אישור בכתב שהשגרירות הבריטית תשקול את בקשתו לקבלת אשרת הגירה.
האישור כמובן לא היה שווה מאומה כרגע, אולם היה בכך פתח של תקווה. 
ימים נקפו והדי המלחמה התגברו. השגרירות הבריטית נסגרה ואנשיה ברחו 

לממלכה המאוחדת הרחוקה מהדי הקרב.
יענק'ל החליט שאין לו מה להפסיד. נטל את המסמך המאשר שהשגרירות 
הבריטית שוקלת לאשר לו הגירה, נכנס עימו אל ראש ישיבת קלוצק, הגאון 
רבי אהרן קוטלר )ב' בכסלו יום פטירתו(. "החלטתי לנסות את מזלי ולהפליג 
לבריטניה", סיפר יענק'ל לרבי אהרן, "אולי ירחמו עלי בכניסה לשערי המדינה 

ולא ישיבו את פני ריקם."
"לא כדאי לך!" הזהיר אותו רבי אהרן. "הדרכים מסוכנות, אין ברשותך כל 
מסמך חוקי שמאשר לך לנוע. גדולים הסיכויים שתשוב במפח נפש, אם בכלל 
תישאר בחיים. אל תיטול את הסיכון". יענק'ל מיאן להאזין. הוא הגיע להיפרד 

מראש הישיבה. הוא מוכן לנסות את מזלו בכל מקרה.
משראה רבי אהרן קוטלר שהדבר מנוי וגמור עמו, 'נכנע' להפצרותיו של 

תלמידו, בירכו ונפרד ממנו לשלום.
כעת עלה יענק'ל על אוטובוס צפוף ומחניק שעשה את דרכו לקובנה. מקובנה 
יעלה על רכבת הנוסעת לעיר נמל גדולה, ממנה יפליג לבריטניה. כשבידו, 
כזכור, המסמך המאשר שהשגרירות הבריטית 'שוקלת' להעניק לו אשרת כניסה.
בהגיעו לתחנת הרכבת נוכח יענק'ל לגלות שהמוני אזרחים ממתינים לרכבת. 
כולם כמוהו רוצים לברוח כל עוד אפשר מהמלחמה הקרבה ובאה. במאמץ 
אדיר פילס לו יענק'ל תור לקופה, רכש כרטיס לקרון זול במיוחד והמתין לביאת 
הרכבת לתחנה. משזו הגיעה, נדחק יענק'ל לקרון צפוף וחיכה לתחילת הנסיעה.

לאחר דקות ארוכות, כשמימ"ינו ומשמאלו נדחקים אנשים, שמע יענק'ל קריאות 
בשמו. הוא היה בטוח שמדובר בדמיון, או שמא מחפשים יענק'ל אחר. זה הרי 

שם לא נדיר כלל.
אלא שאחרי כעשר דקות התפרץ אל הקרון מורו ורבו רבי אהרן קוטלר. "יענק'ל", 
קרא רבי אהרן נרגש, "הם אישרו! כמה דקות אחרי שעזבת את העיירה הגיעה 

טלגרמה מהבריטים שכניסתך לבריטניה אושרה! סע לשלום".
יענק'ל היה נרגש. רבי אהרן עלה לאוטובוס מהעיירה אל קובנה, טרח לחפש 
אותו בתחנת הרכבת ואף עלה לקרון דקות ספורות לפני היציאה לדרך, כדי 

להעביר לו את הידיעה על אישור כניסתו לממלכה המאוחדת.
"רגע", התנער יענק'ל, "למה הרב טרח להגיע עד לפה לספר לי זאת? הרי 

הבריטים היו מכניסים אותי ממילא".
"מה זאת אומרת?!", היה תורו של רבי אהרן להתפלא, "וכי אניח לך לעשות 

את כל הדרך מלא חששות ופחדים מהעתיד? כעת תיסע בשמחה".

1.  שמה השני של יוכבד.

2.  ירדה לרחוץ בנהר ומצאה תינוק.

3.  אותו היכה איש מצרי.

4.  אחד משמותיו של רעואל.

5.  ויבן ערי...

6.  כך אמר פרעה על עם ישראל

7.  שמה השני של מרים.

8.  כי אמר גר הייתי בארץ נכריה.

אם פתרתם נכון יופיע בטור המודגש כמות היורדים למצרים.

שמותשמותלפרשת לפרשת תשבץתשבץ

חידון הא"בחידון הא"ב
לפרשת לפרשת 

שמותשמות א. ִנְׂשַרף

ב. ָרֲאָתה ֶאת ֹמֶׁשה ַּבֵּתָבה ְוָחְמָלה ָעָליו

ג. ְּבנֹו ְּבכֹורֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה

ד. ֵמַאַחר ֶׁשּמֶֹׁשה ֹלא ָמל ֶאת ְּבנֹו, ִצּפֹוָרה ִּכְּנָתה אֹותֹו ָחָתן _______ ַלּמּוֹלת

ה. ַהִאם ַאָּתה רֹוֶצה ַלֲהֹרג אֹוִתי?

ו. ַהָּפָרָׁשה ּפֹוַתַחת ַּבִּמָּלה _______

ז. ִאּמֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ִצְּפָתה ֶאת ַהֵּתָבה ֹלא ַרק ְּבֵחָמר ֶאָּלא ַּגם ב_______

ח. ָהִעְבִרּיֹות ֵאיָנן ַּכִמְצִרּיֹות, ִּכי _______ ֵהָּנה

ט. ִאּמֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ָרֲאָתה אֹותֹו ְּכֶׁשּנֹוַלד ִּכי _______ הּוא.

י. ֶאָחד ִמִּׁשְבַעת ַעֵּמי ְּכַנַען...

כ. ִיְתרֹו ָהָיה...

ל. ֵחֶלק ֵמֲעבֹוַדת ַהֶּפֶרְך ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ְלָהִכין...

מ. ִׁשּנּוי ַהַּיַחס ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ָקָרה ַּכֲאֶׁשר ָקם...

נ. ַזֲעַקת ַאְנָחָתם

ס. ַהֵּׁשם ִהְתַּגָּלה ְלֹמֶׁשה ְּבַלַּבת ֵאׁש ִמּתֹוְך ה_______

ע. ַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְקָרִאים ַּבָּפָרָׁשה...

פ. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבנּו ְׁשֵּתי ָעִרים ְלַפְרֹעה...

צ. ִלְפֵני ֶׁשָהַפְך ֹמֶׁשה ְלַמְנִהיג ִיְׂשָרֵאל הּוא ָהָיה רֹוֶעה _______

ק. ֹמֶׁשה ִנְתַּבֵּקׁש ְלָהִסיר ֶאת ַנֲעָליו, ִּכי ָעַמד ַעל ַאְדַמת _______

ר. ַהֹּצאן ֶׁשל ְּבנֹות ִיְתרֹו ָׁשתּו ַמִים ִמּתֹוְך ָה_______

ש. ַּכָּמה ְנָפׁשֹות ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִהִּגיעּו ְלִמְצַרִים?

ת. ִאּמֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ִהְסִּתיָרה אֹותֹו ְּב_______ _______

    

         
         
         
         
         
         
         
         

 





זמני  תפילות  ושיעורים

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

05:30 )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  

17:20 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

17:40 )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    05:50 )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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לוס אנג'לס   |   ניו יורק    |    ניו ג’רזי    |   קווינס    |   הישיבה הגדולה במונסי    |    טקסס

מראות מהמשך ביקורו של מורנו הרב שליט״א

שבתון התעלות, חיזוק, שירים ודברי תורה עם 
מורנו הרב שליט״א במלון הילטון L.A עם מלווה 
מלכה, שירה וניגונים ריקודים ותשבחות להשי״ת


