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harav.eyal@gmail.com :לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל

www.ayal-taarog.co.il

עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה 
בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א

חסדי שמואל
ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

שר  מרן  של  הטהורה  נשמתו  לעילוי  מוקדש  העלון 
התורה ופוסק הדור, מורנו ורבנו מרן הגאון

רבי עובדיה יוסף זצוק״ל, שזכותו הגדולה תגן עלינו.
להצלחת: דוד בן שמחה וב”ב לרפואת: יניב בן אהובה 

לעילוי נשמת: מרדכי בן שמחה |
ניר אלון בן מרגלית | חיים בן תמר

זמני שבת לפי לוח אוה"ח *שעון קיץ
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הדבר אשר )ירמיה מו(

דביקות המחשבה בה'

בעל האור שמח ר' שמחה מדוויסק כותב בספרו על התורה 
בפרוש הפסוק "את ה' אלוקיך תירא ואותו תעבוד ובו תדבק" 
לדעתי היא מצווה פרטית כוללת כל אנשי האומה והו עניין 
הביטחון שהפליג אליהו וקילל כל אשר שם בשר זרועו" על 
הביטחון בה' "ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו" 
אם אדם דבוק בה' הוא בטוח שהכל מנהל ה'. "ודוד בכל 
קהילותיו אמר בה' בטחתי, ישראל בטח בה'. ומה הביאור של 
המצווה הזאת "והעניין נקרא ובו תדבק שכיון שיצייר האדם 
שהוא דבוק להשגחה העליונה" אדם צריך לראות שכל דבר זה 
השגחה עליונה זה ה' עושה לך את זה. הילד קם בבוקר צועק 
מתעצבן, 'איפה החגורה שלי' הילד מותק הוא לא עושה כלום 
זה ה' עושה לך את זה. אתה רואה בבוקר שהגננת של הבן שלך 
מאחרת וכבר העירו לך בעבודה ועכשיו אתה מאחר בגללה, 
אתה דבוק בה', זה ה' עושה לך את זה. אומר ר' שמחה "אז 
מרגיש ה' ענייניו יותר ממה שמרגיש האדם בעצמו" הקב"ה 
אומר אתה מבין שכל דבר זה אני. כל המקטרגים ששלחתי 
לעשות לך צער אני עכשיו מרגיש את הצער שלך יותר ממך 
ואני הולך לטפל בהם עכשיו. "ועל זה דרשו "כי ידעתי את 
מכאוביו" ואז האדם בטוח ונח ליבו ואינו דואג מאומה כי מה 
יועיל יכולתו כנגד יכולת הבורא הדבוק עמו ומרגיש בעדרו 
וזה נקרא דביקות" אם אתה מדביק את המחשבה שלך בה' 
שכל התמודדות שיש לך במשך היום זה ה', ה' ירד לתוך הצער 
שלך וירגיש אותו יותר ממך. עכשיו אתה יכול לשבת בנוחה 
כי "עמו אנוכי בצרה" "ידעתי את מכאוביו" ה' יתברך נכנס 
עכשיו לטפל בבעיה שלך שב תנוח. "וזה פרוש המצווה ובו 
תדבק" אתה מדביק את המחשבה שלך אליו והוא מדביק את 
המחשבה שלו אליך. לכן אדם צריך כל הזמן לחזק בליבו שה' 
ממציא לכל הנמצאים יום אחד אתה לא מחזק עצמך בזה 

אתה נחלש בזה מידית. 
ואומר הרמב"ם הקדוש "וכל מי שתמצא אותו רע מרעות 

העולם לא מצאהו הרעה ההוא רק בעת השכחה מה' " האיש 
הזה שכח שה' עושה לו הכל בחיים. אם הוא לא היה שוכח 
כל הרעה הייתה נגמרת מידית. ועם היפנות מחשבת האדם 
בהשיגו את ה' יתברך אי אפשר שיקרה לאיש ההוא מין ממני 
הרעות אבל בהסב מחשבתו מה' אשר הוא נבדל מה' ה' נבדל 
ממנו כי העניין המביא להשגחה הוא השפע השכלי" כשאתה 
מחבר את הכל שלך לה' ומבין שזה לא הילד ולא הבוס ולא 
השכן אז מגיע השפע. וזה שאמר דוד "ה' לי לא ירא" אם אני 
זוכר שזה ה' אין לי מה לפחד מה יעשה לי אדם. "והתבונן 
בשם של פגעים ותראה שמספר שההשגחה היא המחסה 
והשמירה מכל הרעות הפוגעות  "והוא יצילך מפח יקוש" 
למה "כי בי חשק" ישר חשבת על ה' יתברך. וזה שאמר דוד 
"שיוויתי ה' לנגדי תמיד כי מימני בל אמות" אומר דוד איני 
מפנה מחשבתי מה' וכאילו הוא יד ימיני אשר לא ישכחה אף 
אדם" יש אדם ששוכח את היד ימין שלו? הוא צריך אותה כל 
רגע. "ומפני זה לא אמות כלומר לא אפול לעולם". יבואו לך 

התמודדויות אבל לא לרעות.  
ולכן אומר הזוהר הקדוש "בטחו בה' עדי עד" אדם צריך כל 
ימי חייו לחשוב כל דבר שזה הקב"ה ואז כל מלאכי החבלה 
והמקטרגים אף אחד לא יכול להרע לך ועל זה אמר דוד "בך 
בטחתי אל אבושה" סיפר לי יהודי שהוא עשה איזה טעות 
בעבודה ומישהו הלך להלשין עליו בנציבות ועכשיו רוצים 
לפטר אותו מהעבודה בלי שום פיצויים איך אני יכול לסלוח לו? 
אמרתי לו אתה לא צריך לסלוח לו כי הוא לא עשה לך כלום, 
זה לא הוא זה ה' עשה לך את זה. אם הוא לא היה עושה לך 
את זה היו תופסים אותך דרך המצלמה. את המצלמה הייתה 
גם מאשים שעשתה לך את זה? אם זה לא היה זה אז הכסף 
היה הולך על שתלים של שיניים מישהו אמר לי שהשתלים 

עלו לו שבעים אלף. איזה סכומים! 
על זה אומר המהר"ל הקדוש "והמאמין בה יתברך ודבק בו 
הוא יגיע עד אין קץ ועד אין סוף" אתה עולה בדרגות ועוקף 
את כולם. ולכן ראוי שירש העולם הזה והעולם הבא" אתה 

תקבל גם את העולם הזה וגם את העולם הבא.
 

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת בא גליון 491, ה שבט תשפ"ב

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

"ויקם פרעה בלילה"
בראי הפרשה
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כבד שומני
בריאות ותזונה

מחסד לא מפסידים
סיפור אישי
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הרבי מטשרנוביל, הרב נחום 
טברסקי /גדולי ישראל

4

והנה נער בוכה/חלק ג
סיפור לשבת

ביום שלישי הקרוב ט' שבט 11/01 ידרוש מורנו הרב ב:
קריית מוצקין - 18:30 | בית כנסת "רבי מאיר בעל הנס" רחוב ציגל 26 

קרית ים - 19:30 | בית כנסת "הארי הקדוש" רחוב רמב"ם 10
נתניה - 21:30 | בית כנסת "שמחה ושלמה" רחוב אירוס הארגמן 55

לשמיעת שיעורי הרה״ג אייל עמרמי שליט”א בשידור חי וכן בשידור חוזר התקשרו למס’: 08-6170437 
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

או מיתותא, או מיתותא

לא, זו לא טעות הקלדה, לא התכוונתי ל"או חברותא או מיתותא". ברצוני 
להתמקד הפעם בחברה שיכולה להמית. אולי לא פיזית, נפשית כן.

האדם הוא ייצור חברתי. )תורת המדינה של אריסטו(. אחד הדברים הקשים 
בתקופת הקורונה, מעבר לחרדות, הייתה  ההתנתקות מהחברה. יש תלמידים 

שבאים לביה"ס רק בגלל החברים, בדרך כלל אלו המתקשים בלימודים. 
בגיל בית הספר היסודי מתבטאים חיי החברה במשחק משותף, שעורי בית 
ביחד, ללמוד למבחנים ביחד, לפעמים קצת רבים. לא מוותרים. אם זה לא הופך 
לתגרת ידיים או מצבים מסכנים, מומלץ להורים לא להתערב. הם בסוף ישלימו 
וימשיכו בשגרת חייהם. וכמו כל דבר, חברות בין המתבגרים הוא מורכב יותר, 
סבוך יותר, כמו כל דבר בגיל הזה. ותזכרו, כאן כבר המתבגרים שלכם צריכים 
אתכם. יש מבוגרים שסובלים מחרדות רק בגלל "מיתותא" מצד חבר בכתה. 
כל אחד מכם יכול לספר על חברות שהדאיגה אתכם, שהרגשתם שהיא לא 
בריאה, שהיא סוחפת יותר מידי עד כדי השתעבדות. ניסיתם להביע את מורת 
רוחכם מהחברות, שיתפתם את מחנך הכתה, והוא הסכים אתכם שיש לנתק 

בין הבן לחבר, ניסיתם והשגתם תוצאה הפוכה. למה? 
כאשר אתם מרגישים שהחברות הרסנית, ואני מאד מאמינה באינטואיציה 
של הורים, כדאי דבר ראשון לשבת להערכת מצב עם עצמכם, מה מפריע 
לכם? אם מדובר בחבר שהחינוך בבית שלהם שונה מהקו החינוכי שלכם, 
ולכן הוא לא מתאים לכם, או חבר שהבן שלכם כבול אליו בצורה שהוא סובל 
מהחברות, ואין לו כוחות נפש להתנתק. כמובן שהקטגוריה הראשונה הרבה 

יותר פשוטה, וקלה לתגובה מהשנייה. 
כילדה הייתה לי חברה מאד טובה. גרנו בשכנות, היינו אורחות קבע זו אצל 
זו. משחקות יחד, מכינות שעורי בית ביחד, בקיצור "דבק חברות גם יחד" לא 
התקשרנו אחת לשנייה, כי לא היו לנו טלפון בבית. )להם דווקא כן. היחידים 
ברחוב שהיה להם טלפון(. וכשרצינו לדבר, פשוט נפגשנו. הדרך מבית הספר 
הביתה לקחה שעה מעבר כי היה לנו מלא מה לדבר. היחידה שהייתה מודאגת 
מהחברות, הייתה המחנכת של כתה ו'. היא הציעה להגביל את השהייה שלנו 
ביחד. ביום הראשון שלאחר אסיפת ההורים, צעדנו בדממה כי אסור ללכת 
ביחד. ביום המחרת שוב, ולאחר עשר דקות נפגשנו בפינת הרחוב, נפלנו זו 
על צווארה של זו בקריאה, די! מה חושבת המורה לאה.  בכתה ז' היא עברה 

בית ספר כי הם עברו דירה לשכונה מרוחקת. 
ושוב, זו ההתמודדות הכי קלה בכל הסאגה של קשרים חברתיים )להם יוקדש 
הטור בשבועות הקרובים(. מותר וחשוב להציב גבולות לחיי החברה עם החבר. 
תמיד תפעילו שיקול דעת. גבולות בלי נוקשות התנהלותית. מותר לנסות ליצור 
סדר יום של: קודם תכין שעורי בית, אח"כ תלך לחבר. אבל אל תדחקו את 
הקשרים החברתיים לתחתית הסולם של "אם יישאר זמן" כי תזכרו, להיות 
חלק מחברה, זה חשוב לנפש הילד שלכם לא פחות מאוכל. בהחלט תגבילו 
את השהייה ביחד. מותר גם לומר, היום אני מאד צריכה את עזרתך, אבל 

שהיום לא ייהפך ל"כל היום".  
בבית של החבר של הבן שלכם יוצאים לפארק מרוחק. הם מציעים לצרף את 
הבן. אלא מה שהוא עדיין לא הספיק להכין שעורי בית. אם זה אירוע של 
פעם ב ... אל תיצמדו לסדר היום ההגיוני של "קודם תסיים את שעורי הבית". 
כך הוא יפסיד את הטיול. מותר לאפשר להכין בערב את שעורי הבית. מותר 
גם לצייד בפתק למורה שאת שעורי הבית ישלימו מחר. וזאת כמובן אם עצם 
היציאה עם החבר מקובלת עליכם. אם אתם מתנגדים להצטרפות הבן שלכם 
תסרבו בלי קשר לשעורי הבית שעדיין לא הוכנו. אתם אפילו לא חייבים לנמק 
מדוע אתם מסרבים. חשוב ששדרו אמפתיה, תתחברו לאכזבה. אם תתנו לו 

הרגשה שמותר לו להתאכזב, תוסיפו נדבך לעמידות שלו בהמשך החיים.
ועדיין, המקרים הקשים עוד לפנינו.

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

השבוע ביקר בסמינר )תיכון( הר חומה ברחוב שמחת 
כהן 23 סגן מנהל אגף חינוך בעיריית ירושלים הרב 
שלום אביטל והתרשם מהצמיחה ברישום לקראת 

שנת תשפ״ג הבעל״ט כסמינר המקצועי בכל שכונות 
דרום ירושלים בראשותו של הרה״ג אייל עמרמי 
 שליט״א שמשקיע רבות בהצלחתו של הסמינר

בימים אלו נערכים למבחני וראיון
 בוועדת הקבלה של הסמינר

לפרטים וקביעת ראיון
מנהלת גב׳ ש.הורביץ 052-7653007

סמינר ”בית יעקב” הר

”ב
-י
ט’

חומה
שע”י מוסדות ”כאייל תערוג”
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כבד שומני

כבד שומני היא מחלת הכבד השכיחה ביותר כיום בעולם המערבי והיא 
נגרמת כתוצאה מהצטברות לא תקינה של שומן בתאי הכבד. כ-30%-20% 
מהאוכלוסייה סובלים מכבד שומני ובקרב בעלי משקל יתר, היקף החולים 

מזכיר מממדים של מגיפה: כ-60%. בעשורים האחרונים שכיחות 
המחלה עולה בהתאם לעלייה בהיקף השמנת היתר באוכלוסייה 

והצפי הוא שבעתיד מספר בעלי הכבד השומני יגדל באופן 
דרמטי. גורמי הסיכון העיקריים הם משקל יתר, סוכרת, לחץ 
דם גבוה, מחלות לב וכלי דם. בנוסף גם בעלי יתר שומנים 
בדם )טריגליצרידים( הם בעלי סיכון לחלות בכבד שומני. 
רוב החולים אינם מרגישים כל תסמין ואינם מודעים למחלה 

שאותה הם נושאים. לעתים ניתן לחוש עייפות מוגברת או 
אי נוחות בצידה הימני של הבטן, אך לרוב המחלה לא תלווה 

בסימנים מזהים כלשהם.
אבחנה- ברוב המקרים ההפניה לבדיקה תיעשה על-ידי רופא המשפחה, 

לאחר שהבחין שהמטופל נמצא בקבוצת הסיכון. ישנן 3 דרכים לאבחן כבד 
שומני: בדיקת אולטרסאונד או בדיקת MRI. בדיקת דם: בבדיקה זו נבחנים 
ריכוזי האנזימים בכבד. ריכוזים גבוהים מעידים על היתכנות לקיומו של כבד 
שומני אם כי ישנן סיבות רבות נוספות לעליה באינזימי הכבד. ביופסיה: 
לקיחה של דגימה מרקמת הכבד. זוהי הדרך המדויקת ביותר לקבוע האם 
המטופל הוא בעל כבד שומני. על פי המחקר הרפואי עד כ-20% מהחולים 
בכבד שומני יפתחו מחלת כבד כרונית משמעותית.  חולים אלה נמצאים 
בסכנה להתפתחות של צירוזיס )שחמת הכבד(, או סרטן כבד, אך מדובר 

באחוזים בודדים בלבד.
הדרגה הראשונה היא המצב הקל ביותר וגם הנפוץ ביותר של מחלת הכבד 
השומני. בדרגה זו יש זיהוי של המחלה שמתאפיינת באבחון של הצטברות 
10 אחוזים ומעלה של תאי שומן בכבד. הסובלים העיקריים בשלב זה הם 
אנשים שסובלים מעודף משקל.  בדיקת אולטראסונד ייעודית תגלה מה 
אחוז השומן בכבד שלהם. כדי להתמודד עם המחלה בשלב זה יש להתאים 
למטופל תכנית תזונה קפדנית ודלת שומן בהתאם לגילו, מצבו הבריאותי 
ואורח החיים. הדרגה השנייה של מחלת הכבד השומני מאובחנת בבדיקת 
אולטראסאונד והיא נקראת סטוטוהפטיטיס. בדרגה השנייה מתחילה דלקת 
התחלתית בכבד. הדלקת נוצרת בגלל  הצטברות השומן בכבד. בדרגה זו 
הכבד עדיין לא נפגע או הצטלק ולכן המצב הפיך וניתן לטיפול באמצעות 
שינוי מיידי של אורח החיים מבחינת תזונה. התזונאית בבית החולים תתאים 
למטופל תפריט שיכלול מזונות שביכולתם לסייע להוריד את רמת 
השומן מהכבד ולעודד הפחתת תהליך דלקתי.  בדרגה השלישית 
מתחיל פיברוזיס – כך נקרא בשפה הרפואית המקצועית השלב 
המתקדם של הכבד השומני בו מתחילה להופיע הצטלקות 
על הכבד. בשלב זה יש צורך בבדיקה במכשיר פיברוסקאן 
שנמצא בבית חולים וזאת על מנת לקבל אבחנה מדויקת בנוגע 
לרמת מרקם הכבד ולבדיקה האם רקמת הכבד החיה הפכה 
מרקמה מתפקדת לרקמה שאינה מתפקדת. אם ההצטלקות 
תמשיך ותתפשט – המטופל יגיע למצב החמור ביותר – שחמת 
הכבד. דרגה רביעית: צירוזיס - שחמת הכבד זהו המצב החמור 
ביותר ומסכן החיים של כבד שומני שבו כבר יש הצטלקות רחבה של 
הכבד. במצב כזה יש להיות בטיפול ומעקב צמוד של הרופא המומחה 

בבית החולים.
לכבד שומני אין טיפול תרופתי או ניתוח אשר בעזרתם נרפאים, לכן הטיפול 
בכבד שומני יתמקד בנושא המניעתי, שמטרתו להפחית את גורמי הסיכון 

ולשנות את אורח החיים דרך פעילות גופנית ותזונה נכונה.
המלצות הרופא המטפל יכללו לרוב: שליטה ברמת הכולסטרול תפריט יומי 
הכולל מזונות בריאים והימנעות ממזון עתיר בשומן ובפחמימות. הפחתת 

משקל. פעילות גופנית. איזון ושליטה ברמות הסוכר בגוף.

ויקם פרעה לילה... ותהי צעקה גדולה במצרים כי אין 
בית אשר אין שם מת" )יב, ל( / הרב בנימין בירנצוייג

ביום הכי דרמטי לאומה המצרית, אחרי תשע מכות שהביא עליהם הקב"ה, 
ושכולן התקיימו בדייקנות מופלאה – ברגע שנאמר לפרעה שתבא מכה – היא 
הגיע בתזמון מפליא! הנה... מגיעה המכה הכי נוראה מכת בכורות, מכה שקשורה 
לכל בית מצרי, וגם ביתו של פרעה, הוא בכור ובנו בכור. היה מתבקש שפרעה 
שראה את התזמון המדויק של כל המכות, שבלילה הזה יהיה בחרדה נוראה, 
ישב עם הקבינט הבטחוני שלו כל הלילה, לראות כיצד מקדמים פני הרעה...

אבל... "ויקם פרעה לילה", פרעה הלך לישון כבכל לילה, כאילו אין סכנת מוות 
מוחשית מרחפת על ראשו וראש בנו. היתכן?!

מבאר הרב דסלר זצ"ל יסוד גדול: הקב"ה ברא בעולמו את 'כח הבחירה' – שהאדם 
לא מודרך רק מדרכי הטבע, בשונה מהחיות שהטבע מדריך אותן, ואפילו גדי 
בן יומו ייסוג מהתהום ויברח מאש, ואילו האדם הוא היצור היחידי שמסוגל 
להתעלם מסכנות הטבע, מידיעות ברורות על סכנה מתקרבת, ולמה?! כי הקב"ה 
נטע בו את 'כח הבחירה' שהוא הקובע, הוא המחליט, ולא הטבע ולא המקרה!

'כח הבחירה' הוא ההוכחה הניצחת לאמונה! כי יש בורא לעולם שהטביע טבע 
לַחיות, וכח בחירה לאדם!

פרעה הלך לישון בלילה הכי דרמטי ומסוכן בחייו! כי כח הבחירה 
שבאדם סותם בפניו את כל אזהרות הטבע, תחליט אתה לטוב ולמוטב, 

ובזה תקבל שכר על החלטתך לבחור בטוב ולהיפך בבחירת הרע.
הגר"י גלינסקי זצ"ל סיפר והמחיש מה זה כח הבחירה: הוא מספר 
שבהיותו בסיביר גזרו הרוסים את דינו למוות, ושמו אותו בכלא 

בחדר עם שאר הנדונים למוות, ושהה שם במשך שלוש יממות.
"במשך שלושה ימים אלו", מספר הרב גלינסקי, "התנהגתי רגיל 
בביטחון גדול בהקב"ה, שאר האסירים שקעו בדיכאון וחלקם בכו ומיררו את 
מר גורלם, והנה אני המשכתי את סדר יומי הרגיל, עד שכשביקשתי אוכל, 
התפלאו שאר הנידונים למוות שבחדרי, 'מי יכול לאכול בכזו שעה, איך בכלל 
אפשר לבלוע אוכל?!'. וכשהייתי נרדם בלילה גם החרו 

אחרי: 'איך אתה מצליח להרדם?!'".
"כן זה ההבדל בין מי  זצ"ל:  ר' יעקב  אמר 
שמרגיש ב'כח הבחירה' לבין אלו שלא. ההם 
ראו את המוות לנגד עיניהם, ומצד הטבע 
זה מה שהולך לקרות, ואין בידינו לשנות את 
הטבע! אבל יהודי שמאמין ויודע שניתן לו 'כח 
הבחירה', שבכוחו להתעלם לחלוטין מכוחות 
הטבע, למסור כל טבעי ורצונותי בידי הקב"ה 

כפי שציוה!".



והנה נער בוכה / חלק ג

תקציר: ר' יעקב עוזר לנער נוצרי נטוש בתחנת הרכבת לחזור חזרה לביתו 
בעצתו של הרב יחזקאל משינווא, בד בד מיודענו זוכה במכרז ליצור מדים 
לצבא האוסטרי אך דא עקא שלא חשבן צעדיו נכון וכעת מוטל הוא למשפטו 
של הגנרל הרשע, אך רחמי ה' לא תמו והוא ניגש לר' יחזקאל משינווא אשר 

השיאו עצה ללכת ולספר את מה שבאמת קרה לגנרל הרשע. 

שמע הסוחר את רמזי ידידיו, ואבן כבדה על ליבו. איככה  יעז לגשת אל גנרל 
רם מעלה, רשע וגאותן, ולבקש אצלו רחמים על ה"פושע" וה"גזלן", ש"עשק" 
את הצבא המלכותי?!... ברם דברי הרבי עמדו חיים לנגד עיניו. הוא האמין 

בכל לבו, כי למרות שבדרך הטבע אינו נראה כאן פתח לישועה, הרי שרבות 
הדרכים בהן יכול הקדוש ברוך הוא לעזור לבן אדם, הרי אלו רק 

נסיונות כדי לנסות בהם את האדם לראות היאך עומד הוא בפניהם, 
ועד היכן מגיע בטחונו בה' יתברך. במחשבות אלו פנה רבי יעקב 
לילך לביתו של הגנרל. טירתו הגדולה של הגנרל מוקפת הייתה 
בחומה גבוהה, ושושנים פורחות משתרגות על מעקותיה. בלב 
נרגש עמד רבי יעקב לפני שער הברזל הכבד, המפותח ורקוע 

בפתוחים אומנותיים. הוא משך במצילה בידיים רוטטות, שנשמעו 
לו בקושי, ועצר נשימתו בחרדה ממתין לבאות. השוער, שפתח לפניו 

את השער, התבונן בו רגע, אך במקום לפצות פיו ולשאלו למבוקשתו 
פרץ בצחוק רועם. היהודון העלוב והנפחד בידח את לבבו של השוער. קול 
צחוקו של השוער עורר את התעניינותו של מישהו, ששהה בפנים הגן. הלה 
הגיע בדילוג אל השער ושאל בקול צרחני את השוער לפשר צחוקו. רבי יעקב 

התבונן בנער שפנה אל השוער, ומשום מה נדמה היה לו, כי הנו מכירו.
היהודי הזה גרם לי לצחוק, תיאודור חביבי". – הורה השוער באצבעו על רבי 
יעקב, שעמד סמוק ונרגש מעברו השני של השער. הנער העיף מבט מהיר 
ביהודי הלזה ולפתע החוויר. הוא החדיר את מבטיו ברבי יעקב דומם, ולפתע 
דילג לעברו, ותוך שהוא מושיט לו שתי כפותיו, הצטווח נרגש: "אתה הוא זה! 
אתה! נכון שאתה הוא זה שקנית לי כרטיס הביתה, כאשר נפרדתי מאבי?..." 
התרגשותו של רבי יעקב לא ידעה גבולות. בקושי הצליח להנהן בראשו כדי 
לאמת את דברי הנער. ובעוד השוער מביט בהשתאות במראה שלפניו, משך 
הנער אחריו את היהודי תוך שהוא מלהג בקולי קולות: "בוא נא, אדם יקר! 

כמה התאוויתי להציגך לפני אבי! כמה ישמח אבי להכיר אדם אציל שכמוך, 
שהתפנה מכל עסקיו כדי לסייע לי לשוב לביתי. הזוכר אתה את הכריכים 

והממתקים, שקנית עבורי? יתכן ששכחת, אך אני זוכר זאת יפה יפה..." 
צווחותיו הנרגשות של הנער הוציאו את הגנרל מביתו. בפתח הבית פגש 
בבנו ה"מוביל" עמו יהודי נרגש ומיוזע. מה ההלצה הזאת, תיאודור?" נזף בו 
הגנרל בחומרה. רבי יעקב הציץ מן הצד והבחין באדם קשוח למראה, שאינו 
מעורר כל רצון לפתוח לפניו את הלב ולבקש ממנו רחמים. ברם תיאודור בנו 
לא שעה לדברי אביו."איזו הלצה, אבא?!" – דיבר נעלב – "הכר נא את מצילי 
ואיש חסדי – אותו יהודי טוב לב, שקנה לי כרטיס לשוב הביתה". החומרה 
סרה מעל פניו של הגנרל, נדמה היה לו לרבי יעקב, כי חיוך קל מרפרף על 
שפתיו הדקות."אהה!" – המהם הגנרל  "זה משהוא אחר!" הוא הושיט את 
ידו לרבי יעקב וביקש ממנו לאשר את דברי בנו. רבי יעקב השיב במנוד ראש 
צנוע. עתה צעד רבי יעקב מאושש ובלב מלא בטחון. במו עיניו חזה בישועת 

ה', הזולגת עליו טיפין טיפין.
הגנרל הזמינו לחדר נאה ומרווח וכיבדו לשבת בכורסא מפוארת."תיאודור!" – 
פנה אל בנו – "גש וצווה להכניס תקרובת!" הנער התחייך אל רבי יעקב בחיבה 
ויצא מן החדר."סלח נא לי" – פנה הגנרל אל היהודי" – "על אשר לא קיבלת 
עדיין את כספך בחזרה, מרוב התרגשות שכח בני את כתובתך..." רבי יעקב 
החווה בידו והוסיף, כי אין לו שום חפץ בקבלת החוב וכי העזרה שהגיש 
לבנו חביבו, יקרה לו מכל תשלומים. הגנרל השתקע לרגע במחשבותיו 
ולפתע שאל: "תמהני, כיצד זה שמעת את בכיו של בני? הלה סיפר 
לי, כי שעות ארוכות ישב ובכה, ואיש לא ניגש אליו, איך זה קרה 
שהבחנת בו?""מה הביאך עתה לסביבתנו?" – שאל שוב הגנרל. 
עתה סיפר רבי יעקב לגנרל את השתלשלות העניינים בהוסיפו כי 
גם לוינה נסע בעצתו של אותו צדיק משינווה, שיעץ לו להיפגש 
עם הגנרל ולספר לו דברים כהווייתם. שמע הגנרל את הסיפור, 
הרהר ואמר: "דומני, כי עד עתה מסורבלים מדי המעילים, שלבשו 
אנשי הצבא. הגיעה העת לתקן את הדברים. אודה ואומר, כי למעשה 
צריכים אנו לכתחילה להזמין עבור הצבא מעילים במידות שספקת, ואם כך 
הדבר – הרי שלא מעלת בעבודתך; להיפך! גרמת לדבר טוב!..." רבי יעקב 
הביט מופתע בפני הגנרל, שליטף קלות את לחיו של בנו יחידו, שישב על גבי 
מסעד כורסת אביו." מה דעתך, תיאודור?" – פנה הגנרל אל בנו – "צריך לשלם 

לו לבעל טובתך"... ודאי, אבא! ודאי!" – השיב הנער בשמחה. 
רבי יעקב נסע לביתו שמח וטוב לב. במשך כל זמן הנסיעה לא פסק מלהרהר 
בהתרחשויות המופלאות, שהתרחשו עמו מוינה נסע הישר לשינווה להודות לו 
לצדיק על "עצותיו המופלאות". כאשר הגיע לביתו, כבר מצא הודעה, המבשרת 
לו, כי בית המשפט הצבאי מבטל את התביעה, ולפי הנתונים המתקבלים 
יזוכה בעוד מספר ימים בסכום זה וזה על חשבון המעילים הטובים, שסיפק 
לצבא. רבי יעקב שמט את המכתב מידו. דמעות אושר והודיה להקדוש ברוך 

הוא נקוו בעיניו.
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סיפרה אישה צדיקה אחת: 'בעלי לא נמצא הרבה בבית בגלל השתדלותו 
להביא פרנסה לבית, והילדים ברוך ה' מקסימים אבל ההתעסקות איתם לא 
קלה ובעיקר שבחודשי החורף הם חולים לא מעט, יום אחד אמר לי בעלי 
שאימא שלו כלומר חמותי תעבור לגור אצלנו לתקופה של כמה חודשים 
בגלל איזה שיפוץ שהיא עושה בבית, מיד נכנסתי אתו לריב ואמרתי לו שאין 
על מה לדבר ושלא מתאים לי שהיא "תסתובב לי בין הרגליים", בעלי לא 
כל כך ידע מה לעשות, מצד אחד רצה כל כך לעזור לאמו ומצד שני תגובתי 
באה לו בהפתעה. לאחר שנרגעתי קצת החלטתי לשאול את כבוד הרב אייל 
עמרמי שליט"א מה דעתו. באמת הצלחתי לשוחח עם כבוד הרב והוא אמר 

לי: 'בטח שתסכימי ותראי ישועות גדולות', הלכתי לבעלי והודעתי לו שיכול 
להגיד לאמו לבוא והוא הופתע ושמח כאחד. אני מעידה שמהיום שחמותי 
הגיעה אלינו, הילדים לא היו חולים אפילו פעם אחת וגם הרגשתי שינוי 
לטובה בהתנהגות שלהם. כמה שמחתי ששמעתי לעצות התורה הנפלאות 

של הרב ועל הדרך שימחתי את בעלי ואישה מסכנה.

מחסד לא מפסידים
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הרבי מטשרנוביל, הרב נחום טברסקי

היה זה ביום השבת, בשעת אחר הצהרים. איצל'ה עשה את דרכו אל הכותל 
המערבי, כשהוא חולף בשער יפו ועובר בעיר העתיקה דרך רובע מאוכלס 
בערבים למכביר. לפתע צדו עיניו מטבע זהב נוצצת על הקרקע בצד הדרך. 
ערכה של מטבע כזו היה כה רב, עד כי אפשר היה לכלכל באמצעותה משפחה 
מרובת ילדים כמו שלו במשך שבועיים ימים. גדולה הייתה הדחקות בביתו 
והילד התרגש מן האפשרות הטמונה במציאה זו לסייע למשפחתו המתמודדת 
עם חיי דחקות. היטב זכר איצל'ה שעקב קדושת השבת אסור לו להרים את 
המטבע, שהיא בגדר מוקצה, על כן הניח את רגלו על המטבע כדי להסתירה 
מעין רואים, והחליט לעמוד כך עד צאת השבת, מועד בו יוכל ליטול אותה 
ולהביאה להוריו. עדיין נותרו ארבע שעות עד צאת השבת. והנה לפתע התקרב 
אליו נער ערבי ושאל אותו מדוע הוא עומד כמו פסל ואינו מש ממקומו. תחילה 
לא השיב איצל'ה דבר, אך הנער המשיך לחקור אותו הוא ענה לו בתמימות 

ילדותית: "יש לי משהו מתחת לרגלי שאסור לי להרים מפני שהיום שבת..."
עוד בטרם סיים איצל'ה את משפטו, הדף אותו הנער הערבי והפילו ארצה, 
גחן במהירות לעבר המטבע, חטף אותה ונמלט. איצל'ה שכב המום על הקרקע 

ועד שהתאושש והתרומם, כבר הספיק הנער לדלג מעבר לגדר ולהעלם מן 
העין. בשעת אחר-צהרים מאוחרת עשה הילד המדוכדך את דרכו חזרה לעבר 
בית המדרש של הרבי מטשרנוביל, הרב נחום טברסקי, שם נהג אביו להתפלל 
מנחה ולאכול סעודה שלישית. בדרך כלל היה זה תפקידו של איצל'ה לסדר את 
הכיסאות, לערוך את השולחנות ולהגיש את המזון עבור כל הסועדים במחיצת 
הרבי, אך הפעם חרג ממנהגו והצטנף לו בפינה בחוסר מעש. הרבי מטשרנוביל, 
שחיבב מאד את הילד, הבחין שמשהו אינו כשורה. הספסלים והכיסאות נותרו 
באי-סדר והוא תר בעיניו אחרי איצל'ה. הרבי ראה את הילד העצוב היושב לו 
לבד בקרן זווית. ניגש הרבי אל הילד ושאל אותו: "מה קרה היום? אתה נראה 
כל כך עצוב"...סיפר איצל'ה לרבי את קורותיו באותה שבת והביע את עצבונו 
הגדול על הזדמנות הפז שהוחמצה. הרבי הקשיב בתשומת לב, ואז נטל את 
ידו של הילד ואמר לו: "בוא איתי אל השולחן עכשיו, אחרי צאת השבת בוא 
בבקשה אל ביתי". במוצאי שבת יצא הילד יחד עם הרבי לעבר ביתו, שהיה 
צמוד לבית המדרש. שם, בבית, פתח הרבי את מגרת שולחנו והוציא ממנה 
מטבע זהב, דומה לזו שראה הילד בסימטה בעיר העתיקה. "הנה, המטבע הזו 
שלך", אמר הרבי, "אני נותן לך אותה בתנאי אחד: מבקש אני כי תתן לי את 

שכר המצווה שקיימת היום".
הילד הנרגש הביט אל הרבי ושאל בתדהמה" "הרבי רוצה את שכר המצווה 
תמורת המטבע?" "כן", השיב הרבי. "היום קידשת שם שמים באופן בולט בכך 
שלא הרמת את המטבע בגלל קדושת השבת. הנה לפניך מטבע זהב אחרת. 
שלך היא. אני מבקש רק את שכר המצווה". איצל'ה היה המום. האומנם הייתה 
זו מצוה כל כך גדולה? האמנם היה ערכה כה גדול? הוא הביט במטבע הזהב 
וחישב במהירות כל מה שאפשר לקנות באמצעותה עבור משפחתו. הוא נשא 
עיניו אל הרבי ואמר: "אם כה גדול ערכה של המצווה, הרי שהמצווה אינה 
עומדת למכירה". גחן הרבי לעבר הילד ונשק לו במצחו. במשך שנים רבות 
אחר כך, נהג ר' יצחק לספר לילדיו ולנכדיו שהלקח הזה, אותו למד בילדותו 
מהרבי מטשרנוביל, המחיש לו יותר מכל מה שלמד במשך שנותיו בעתיד, את 

גודל המשמעות של קיום המצוות.

1.  בא אל פרעה כי אני...את לבו.
2.  אסור לשבור מקרבן פסח.

3.  מצרים משולה לבית...
4.  צריך לקחת אותו ולטבול בדם.

5.  מה הכינו ישראל בצאתם ממצרים
6.  צריך למרוח דם עליו.

7.  מתי היכה ה' בכורי מצרים? )ב' תיבות(
8.  מצווה לפדותו.

9.  הארבה כיסה את? )ב' תיבות(
10.  כי בחוזק יד הוציאנו ה'-מהיכן?

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת

באבא

חידון הא"בחידון הא"ב
לפרשתלפרשת

באבא

א. ַהַּמָּכה ַהְּׁשִמיִנית

ב. ַהַּמָּכה ָהַאֲחרֹוָנה ְוַהָּקָׁשה ְּביֹוֵתר

ג. ַהֵּׁשם ַמְבִטיַח ְלֹמֶׁשה ֶׁשְּלַאַחר ַמַּכת ְּבכֹורֹות ַּפְרֹעה...

ד. ַּכֲאֶׁשר ַהֵּׁשם ִיְרֶאה ֶאת ַה_______ ַעל ַהַּמְׁשקֹוף ְוַהְּמזּוזֹות

הּוא ִיְפַסח ַעל ָּבֵּתי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים

ה. ִׂשַחְקִּתי

ו. ַאַחת ַהִּמְצוֹות ַהֲחׁשּובֹות ְּביֹוֵתר ֶׁשל ֵליל ַהֵּסֶדר

ז. ְלַאַחר ַמַּכת ַהחֶֹׁשְך, ַּפְרעֹה ָמַסִּכים ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵיְצאּו ִעם ַטָּפם, ּוְמַבֵּקׁש 

ֶׁשַרק ֶאת ַהֹּצאן ַיְׁשִאירּו. ֹמֶׁשה אֹוֵמר ְלַפְרֹעה, ֹלא ַרק ֶׁשִּיְּקחּו ִעָּמֶהם ֶאת 

ַהֹּצאן ֶאָּלא ֶׁשַּפְרעֹה ִיֵּתן _______ _______

ח. ֶאת ָקְרַּבן ַהֶּפַסח ֵיׁש ֶלֱאכֹל ְּב_______

ט. ְּתִפִּלין ֶׁשל ֹראׁש

י. ֶאָחד ִמִּׁשְבַעת ַעֵּמי ְּכַנַען

כ. ָיֶפה ִּדַּבְרָּת

ל. ֵליל ַהֵּסֶדר הּוא...

מ. ִמָּׁשָנה ְלָׁשָנה

נ. ֶׁשֵאינֹו ָצלּוי ָּכל ָצְרּכֹו

ס. ֶּפַתח ַהַּבִית

ע. ִהְצָטְרפּו ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאָתם ִמִּמְצַרִים

פ. ְּבכֹור

צ. ֶאת ַהֶּפַסח ָצִריְך ֶלֱאֹכל...

ק. ָהרּוַח ַהַחָּמה ַהּנֹוֶׁשֶבת ִמן ַהִּמְדָּבר ִנְקֵראת...

ר. ֹחֶדׁש ִניָסן

ש. ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ַמַּכת ַהֹחֶׁשְך ֹמֶׁשה ָנָטה ָידֹו ַעל ַה_______

ת. ָלֶאְזָרח ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש _______ _______

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 





זמני  תפילות  ושיעורים

16:25 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:35 )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  

17:30 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

17:50 )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    05:55 )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      16:35

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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