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ותשר דבורה )שופטים ה(

הדינים הם רחמנות של הקב"ה

אומר רבנו החתם סופר "ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם 
לאלוקים וידעתם כי אני ה' "  "לקחתי אתכם לי לעם" להביא 
אתכם למדרגה שאם יהיה לכם לאלוקים אתנהג איתכם במידת 
הדין" דינים, הרצונות שלך לא מתמלאים ואתה תדע שזה 
רחמנות של ה' עליך. "וידעתם כי אני ה' " שהכל רחמים כלומר 
תקבל באהבה ולא תתרעם" ה' אני מקבל בשמחה, אתה לא 
רוצה שישלמו לי על העבודה אז לא ישלמו. זה דין, לוקחים 
לי את הפרנסה, תאמין שזה מרחמנות של ה' עליך. זה במקום 
שהבן שלך יפול לאיזה סיבוך רפואי. זה פסגת הרצונות של 
ה' מהאדם יותר משאדם ידע את הגמרא בעל פה. ה' רוצה 
שנדע שהכל ממנו והוא אב רחמן. אם אדם מצליח להגיע לזה 

הוא כמו משה רבנו. 
וכן אומר האדמו"ר מקומרנה "והאמונה שהאדם מאמין שאין 
שום מציאות בלי ה' יתברך" שאין שום הפסד או מאורע שקרה 
לו בלי שה' יתברך היה מעורב שם. "וכל דבר קטן וגדול ואף 
ייסורים שמצער אותו אדם בעל בכירה הן בגשמיות שלוקח 
את פרנסתו ויורד אומנותו ולוקח הסוחרים שלו וסוחר בית 
העסק שלו ואת הבית שלו שלא על פי תורה ומאמין שגם הוא 
רצון ה' יתברך ואם לא יצא מפיו של ה' אי אפשר לשום נברא 
שיצער אותו לא בדבר קטן ולא בדבר גדול ומקבל באהבה 
משתחווה ומודה לשמו הגדול יתמתקו כל הדינים מעליו ומלך 
עליון ישרה עליו נעימות וזיו אורו יתברך עד שכל ענייני העולם 
הזה לא ירגיש בחסרונם כי החומל ומרחם על הכל ברוך הוא 
וברוך שמו". סיפר לי יהודי שקיבל ירושה חצי דירה פתאום 
גרושתו מגישה תביעה היא רוצה גם הייתי אשתך 20 שנה 
גם לי מגיע חצי מהדירה. והעורך דין אומר יש לה סיכוי טוב 
לקבל. אמרתי לו מה עשית שה' יתברך אוהב אותך ככה ה' 
הרחמן לוקח לך חצי דירה במקום לקחת לך חצי כליה הוא 
פודה לך את הצרות שלך בכסף. אם ה' לא גזר את זה מפיו אף 
אחד לא יכול לשרוט אותך. עשית עבודה גדולה ולא משלמים 
לך על זה אם אתה לא רב איתם ואומר איך אני מודה לך ה' 

יתברך זה הכל מתוך אהבה אלי, כל הבעיות האלו שיש לך 
יהפכו לממתקים שלך. ה' ישרה עליך את השכינה שלו. ממשיך 
האדמו"ר מקומרנה "ואפילו איש עמוני שאין נשמתו מסוגל כל 
כך לזה וכשמאמין שכל אלו שמצערים אותו ומקפחים פרנסתו 
הוא אלופו של עולם והוא בכבודו ובעצמו מייסר אותו כאב 
את בנו" זה הקב"ה בכבודו ובעצמו בא לקחת לך את הכסף 
הזה "מיד התפרדו ממנו כל פועלי אוון ויבוא לו ישועת אמת 
ובלבד שיאמין באמת שלטובתו ולא ידבר שום דבר ויקבל 
באהבה" זה התכלית אצל הקב"ה, התורה והמצוות שנתן לנו ה' 
רק כדי להגיע למטרה הזו. סיפר לי יהודי שיש לו עסק ואחד 
העובדים שלו שהוא בעצמו לימד אותו את כל העבודה הלך 
ופתח את אותו עסק בדיוק ועוד ברחוב שלו. בדיוק התחלתי 
לשמוע את השיעורים באמונה ואמרתי הכל מאת ה'. יום אחד 
הוא מתקשר אלי אני צריך את המס' טלפון של הרואה חשבון 
שלך אני רוצה אותו לעסק שלי. נתתי לו אבל כמה אני יכול 
לראות ולשתוק איזה כפוי טובה. אמרתי לו עמדת בניסיון 

עכשיו תחכה איזה ישועת אמת ה' הולך לתת לך. 
אומר רבנו החתם סופר כל המלחמה של היצר אם האדם זה 

ה' או זה לא ה'. 
ולכן אומר החוזה מלובלין "כשבא העניין על הרשעים אינם 
באהבה" איך מזהים רשע או צדיק, לא מה הוא יודע ומה הוא 
לא יודע, זה מקבל באהבה וזה לא מקבל באהבה. הוא הולך 
לריב, הולך לבתי משפט, לא מקבל באהבה הוא נקרא רשע. 
"ורועשים בקול ומתיחים דברים על הייסורים"  אבל צדיק 
באמונתי יחיה, ככה ה' רוצה ככה יהיה. "ואין בהם ה' כדכתיב 
"לא ברעש ה' " אתה צודק עשקו אותך אבל ה' לא אוהב רעש, 
תקבל באהבה ותהיה בשקט. אני מרחם עליך, הצלתי אותך 
"אבל בצדיקים כתיב שמע קול צעקה מובטח זה אין בתוך 
ביתי כי היו מלומדים שאם כך עלה במחשבת הבורא מקבל 
הכל באהבה" זה ההבדל בין צדיק לרשע, צדיק הוא מצדיק, 
רשע הוא רעש. "ובזה שהצדיק מקבל הכל באהבה מתהפך 
הרשע לעושר" בזכות שמקבל באהבה ה' מוריד עליו עושר. 

זה האמונה להאמין שה' מרחם עליו. 
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

רק לימון סוחטים!

דורית, ילדה נעימה ורגישה. באחד הימים נגשה אליה שולמית וביקשה לבוא 
אליה אחרי הלימודים. דורית הסכימה כמובן, מה גם ששולמית נראתה קצת 
דחויה והרבה מתמודדת. האירוח בפעם הראשונה עבר בטוב ובנעימים. אחרי 
יומיים שוב הזמינה שולמית את עצמה. וחזר חלילה. משיחות נעימות על 
הא ועל דא, התחילה שולמית לחשוף כל מיני קשיים, על בית שלא ממש 
מתפקד, על מצב בריאותי לקוי של אחד ההורים, על מריבות משפחתיות 
שמאמללות את חייה. דורית מצאה את עצמה נשאבת רגשית לסיפוריה של 
שולמית. השיחות לא הסתיימו בביקורים, הם גם גלשו לשיחות טלפוניות 
ארוכות, בשעות לא שעות. מחנכת הכתה שמה לב לריבוי השיחות שביניהן, 
והחליטה לשתף את אמה של דורית. כן אמרה האמא, אני רואה שהן מרבות 
לדבר, אבל דורית שלי מאד מאד בוגרת )ילדה בת 15(. תאמיני לי שיש בה 
כזו חכמה ורגישות, יותר מכל הפסיכולוגים. כזו היא דורית המהממת שלי.... 
הנה, הוסיפה אמא של דורית, יש טיול בסמינר. בעלי ריחם על שולמית, ונתן 
לה כסף לטיול. הייתי קצת בשוק, בפרט ששולמית לא השתתפה בטיול, מה 

עשתה עם הכסף לא ידעתי.
מה שכן הבנתי, שדורית נסחטת רגשית, מחברה שמנצלת את רגישותה, והופכת 
אותה לתומכת רגשית, שזה גדול על ילדה בגילה. גם אם אמא שלה בטוחה 

שהיא אבי אבות הפסיכולוגים.
אימהות שבטוחות, ש"הבת שלי ממש מומחית לטיפול רגשי", שמעתי לא 
אחת. ואני חייבת לזעוק בקול, יש לך בת רגישה, בת שאוהבת לעזור, הכל טוב 
ויפה. היא לא למדה את תורת הנפש, היא עדיין לא בשלה דייה כדי לשמוע 
על "צרות של אחרים", היא נסחטת רגשית. מה את יכולה לעשות במקרה ואת 
מרגישה שזה מה שקורה לבת שלך? וזה נכון כמובן גם לבנים. סחטנות רגשית 
מתחילה עם שיתוף של קושי רגשי, דרישה להאזנה מוגזמת, ואם לא בדיוק 
היא זמינה להאזנה, היא נתקלת בתגובה של כעס, עלבון. סחיטה זו עלולה 
להוביל לבלבול, תחושת פחד, אשמה וחובה כלפי החברה. והצורך "להרגיע" 

את השטח על ידי הענות למתן התמיכה ודרישות נוספות.
בלימוד שחיה מסבירים, שאם רואים חברה טובעת, אם תושיטי לה יד, תטבעו 
שתיכן ביחד. תלמידה בת 15 , ואפילו בת 20, תהיה מוכשרת, עוצמתית 
ורגישה ככל שתהיה, היא לא הכתובת לתמיכה רגשית. היא יכולה לעזור 
בלימוד למבחן, בהכנת שעורי בית. ברעיונות לאפיית עוגה או בפריט שיקשט 
את החדר. וזה חשוב שתפנימו זאת אתם ההורים, כי אתם לא רוצים שהבת 

שלכם, תטבע נפשית עם החברה. 
נהלו שיחה פתוחה, תסבירו שנכון שלחברה קשה, אבל לא היא יכולה לעזור. 
ברור שתתקלו בהתנגדות כמו: "היא ממש חייבת אותי. איך אני יכולה לתת 
לה להתמודד לבד". כדאי להוביל על ידי שאלות: מה היא צריכה ממך, איך 
את חושבת שצריך לעזור לה? היא תתן רעיונות של ילדה בת 15. אל תקטינו 
אותה, רק תגרמו לה להבין שהיא לא הכתובת לעזרה אמתית. בשום פנים 
ואופן אל תציעו סיוע כספי, או כל "אימוץ" אחר. לחברה יש בית, ואם אתם 
מרגישים שהיא בסכנה תשתפו את המחנכת. ייתכן שיש כאן חובת דיווח. 

בדכ' זה רק ניצול וסחטנות, לא מעבר.
בשיחה תגרמו לה להרגיש חזקה. זה ייתן לה כח  לעשות שינוי במערכת 
הקשרים הלא מאוזנת. למדו אותה לומר באסרטיביות לחברה, שהיא מוכנה 
ללמוד אתה, ולא לדבר על "צרות אישיות". תכינו אותה לכך שהחברה תתבכיין 
שהיא היחידה שמקשיבה לה. כמה היא מעריכה אותה. או אם היא לא תשמע 
לה היא תשתגע מרוב צרות. תנתבו אותה שלא  תיכנע לדרישות הפאסיביות 
או הסימפתיות של החברה. גם אם היא תנסה לגרום לבת שלכם להרגיש 
אנוכית. תצמצמו למינימום את הפגישות ביניהן.  תלמדו אותה שאפילו שאלה 
של: "מה שלומך? האם את בסדר? קרה משהו"? לא טובה וראויה במקרה 
הזה. החברה וודאי תתאמלל, אפילו תפסיק לדבר עם הבת, הכעס הזה יעבור. 

ונרמול קשר חברתי, זו הצלת נפשות בשביל הבת שלכם. 
נכתב ע״י ז. קליין
מייעצת חינוכית, סמינר "הר חומה"

50 ש"ח 
לספר!



3

כוסות רוח

טיפול בכוסות רוח הוא  שיטת טיפול מוכרת ועתיקה ברפואה הסינית. 
כוסות הרוח משמשות לטיפול במגוון מצבים, החל מכאבים מקומיים, 
דרך התקררות, דלקות, קשיי נשימה ועוד. בעולם המערבי משמש הטיפול 
בכוסות רוח בעיקר כנגד כאבים וחולשה של מערכת החיסון אך הסינים 

עושים בכוסות רוח שימוש לטיפול במגוון רחב של תלונות.
כוסות רוח הן כוסות שיכולות להיות עשויות מחומרים שונים: זכוכית, עץ 
ואפילו פלסטיק או גומי, כשזכוכית היא החומר המוכר יותר ממנו עשויות 
הכוסות. עיקרון העבודה עם כוסות רוח הוא יצירת ואקום על ידי חימום 
הכוס והנחתה על עור המטופל באזור כלשהו הנקבע בהתאם לסוג הבעיה 
או המקום המטופל. לאחר הנחת הכוס על העור נעשית שאיבה של העור 
המתאפשרת בשל הואקום שנוצר. שאיבה זו של העור ואזורים פנימיים 
יותר, למשל השריר יוצרת שחרור וזרימה טובה יותר של הצ'י – אנרגיית 
החיים והדם. לפני שמתחילה השאיבה באמצעות כוסות רוח מבצע המטפל 
הכנה של האזור המטופל. ההכנה נעשית בעיסוי באמצעות שמן.  תנועת 
העיסוי והשמן גורמים לכך שנקבוביות העור יהיו פתוחות יותר ויעילות 
הטיפול תגדל. גם העיסוי בפני עצמו מעודד שחרור וזרימת דם ואנרגיה 

טובים יותר. כוסות הרוח מוצמדות לגוף באמצעות וואקום פנימי שנוצר 
בהן. בשיטה המסורתית, את הוואקום יוצרים באמצעות חימום הכוסות 
בעזרת אש שמחממת למשך מספר שניות את פנים הכוס. המטופל מרגיש 

את תחושת היניקה אך זו אינה גורמת לכאב. 
טיפול בכוסות רוח מתאים למגוון רחב של בעיות, במיוחד כאלה שנגרמות 
מתקיעות כלשהי שנוצרת בגוף, הצטברות קור בגוף: קור שכלוא ומצטבר 

בגוף יכול לבוא לידי ביטוי בין היתר בשרירים תפוסים. 
שפעת, הצטננויות: כוסות רוח מסייעות מאוד כאשר ישנה חולשה של מערכת 
החיסון, חולשה אשר גורמת להידבקות במחלות כמו שפעת, הצטננויות 

חוזרות ונשנות. 
כאבים: הטיפול מסייע להקלה על כאבים שיכולים אף הם להיווצר כתוצאה 
משרירים תפוסים, גידים או רצועות כואבים, במיוחד באזור הכתפיים 

והשכמות, הגב או העורף. 
קשיי נשימה: טיפול באזור הריאות, שנמצאות באזור הגב העליון - תיכון, 

יכול לסייע ולהקל על קשיי נשימה ואסטמה.
טיפול בכוסות רוח יוצר שאיבה חזקה של כלי 

הדם כלפי חוץ, לכיוון העור. הדבר גורם לכך 
שכלי דם קטנים מאוד מתפוצצים וכתוצאה 
מכך ישנם שטפי דם הבאים לידי ביטוי 
בסימנים כחולים- סגולים. זוהי תופעה 
מוכרת ובלתי נמנעת שמצביעה על כך 
שהמטפל ביצע את עבודתו. אותם שטפי 

דם חולפים תוך מספר ימים. הטיפול משפיע 
במהירות וגורם לתחושה טובה יותר ולשחרור 

שרירים.

"אז ישיר משה" )טו, א(

הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל, היה קובל ומיצר 
על כך שאנשים יודעים להודות לה' על ניסיו וחסדיו 
שבפועל, אך אינם מרגישים כל צרכם, ואינם מודים לה' 

על ניסיו וחסדיו שעל דרך השלילה, כלומר, על הצרות והייסורים שנמנעים מהם.
והוסיף ואמר: צא וראה, הלא אמרו חז"ל )אבות ה, ה(: "עשרה ניסים נעשו 
לאבותינו בבית המקדש", ומה היו ניסים אלו? כולם על דרך השלילה: "לא 
הפילה אשה... ולא הסריח בשר הקודש... ולא נראה זבוב... ולא ארע... ולא כבו 

גשמים... ולא נצחה הרוח... ולא נמצא פסול... ולא הזיק נחש ועקרב... 
ולא אמר אדם...".

ללמדך, שלא פחות משיש להודות על נסים שבפועל, יש להודות 
על נסים שבאים על דרך השלילה – כאשר הכל הולך למישרין 

ונמנעת רעה מן האדם.
באחד מבתי החסידים ערך אחד המתפללים קידוש. התעניינו 
המתפללים: על מה ולמה? סיפר להם: "אתמול חציתי את 

הכביש ופגעה בי מכונית ובדרך נס יצאתי ללא פגע, עושה אני 
קידוש של הודאה לה' יתברך על חסדו הגדול שהצילני ממיתה".

בשבת הבאה ערך מתפלל אחד קידוש משלו. שאלוהו: "גם בך פגעה מכונית 
וניצלת בדרך נס?". השיב: "לא". – "אם כן, על מה ולמה הקידוש?"

השיב: "כי כבר עשרות שנים אני חוצה את הכביש ומעולם לא פגעה בי 
מכונית!"... אומר רבי יאיר ישראלי : שני סוגים ניסים עושה הקדוש ברוך הוא 
בעולמנו: יש ניסים נסתרים, כאלה שנעשים בתוך מסגרת הטבע וחוקיו. טבע 

האדם שמן הניסים הגלויים הוא מתפעל ומתפעם. אך לעומת זאת הניסים 
ה'טבעיים' אינם מעוררים התפעלות מיוחדת.

כאשר גופו של האדם ואבריו פועלים כתיקנם, אין הוא מתעורר לחשוב 
ולהתפעל מן הנס הנפלא הזה של המכונה המשוכללת ביותר בעולם. 
ואימתי הוא מתעורר להרגיש בהם? כאשר מתחילות הבעיות 
הבריאותיות ואחד מאבריו אינו פועל כראוי. ואם חלילה יחדל האיבר 
לפעול וישתילו בגופו איבר מלאכותי, אז הוא כבר ידע להעריך 

ולהתפעל מגודל הנס...
משל למה הדבר דומה: שני ילדים קבלו מתנה מהוריהם מכונית 
צעצוע, האחד קיבל מכונית המופעלת על ידי קפיץ, והשני זכה 
במכונית משוכללת ויקרה המופעלת על ידי שלט. הפעילו השניים 
את מכוניותיהם – זה באמצעות הקפיץ וזה בלחיצה קלה על כפתור השלט, 

ושתי המכוניות נעו מעצמן קדימה במהירות רבה.
כשראה בעל מכונית השלט את חברו זורח מאושר, חשב בלבו: איך אפשר 
להשוות ביננו? הלא המכונית שלי משוכללת ויקרה הרבה יותר 
מהמכונית המיושנת שלו. ואז עלה במוחו רעיון: בתרועת 
ניצחון הוא לחץ על כפתור השלט, המסיט את כיוון המכונית 
אחורה, עתה, לאחר שהוכיח לעין כל את עליונותו, שוב לא 
הוצרך הילד להניע את מכונית השלט שלו אחורה, והיא שבה 
ונסעה קדימה במקביל למכונית הקפיץ של חברו. הרי הכל 
כבר יודעים שמכוניתו המשוכללת, מופעלת על ידי שלט ולא על 

ידי קפיץ מיושן, והוא לא זקוק להוכיח זאת שוב ושוב...
הנמשל: הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, וחקק בו חוקי טבע קבועים והנהגה 
הנוהגת כמנהגו של עולם, ואז עלול להתגנב בלבם של ספקנים רפי אמונה איזה 
הרהור כפירה: הלא הכל פועל בדרך הטבע, והיכן יד ההשגחה? כיצד נדע שיש 
'שלט' המפעיל את העולם? מה עושה הקדוש ברוך הוא? – אחת לכמה זמן 
משנה מסדרי הטבע ומחולל איזה נס גלוי, ובזה מוכיח שהכל 'תחת שליטה', 
ועתה, לאחר שהוכחה עליונותו ושליטתו של בורא עולם, יכולה הבריאה לשוב 

ולפעול כמנהגו של עולם. "הכל בגזירת עליון".



החייט המברך

בימי הבעש"ט היו בעיר ווילנא שני חייטים פשוטים. לימים נעשו שני החייטים 
שותפים, והחליטו לעזוב לזמן מה את ווילנא וללכת מכפר לכפר ולהתעסק שם 
באומנותם, עד שיאספו סכום כסף מסויים, ואז ישובו לביתם. החליטו ועשו, 
צברו סכום כסף וחזרו לוילנא. בדרך באו לכפר אחד, וסרו אל היהודי היושב 
בכפר. היהודי היה מוכסן מטעם בעל הכפר. ראו החייטים את פני היהודי והנם 
זועפים. פנו אליו: "מדוע פניך עצובים?" סיפר להם שהוא נמצא בצרה: האדון 
של הכפר משיא את בתו וציווה עליו שימציא לו חייט אומן לתפור לבתו בגדי 
נישואין, והנה כבר הביא לו חייטים מומחים ואף אחד לא מצא חן בעיניו. 

והאדון דורש מאתו להביא לו חייט טוב, ואם לאו יגרשו מהכפר ". 
פנו אל היהודי ואמרו לו: "אנו חייטים במקצוענו, לך נא ואמור לאדון 
שיש לך שני חייטים חדשים, וינסה לתת לנו לתפור את הבגדים". 
שמע בקולם והלך והודיע לאדון שמצא שני חייטים חדשים. ציווה 
האדון שיתפרו לו בגד אחד. והנה פלא: הבגד מצא חן בעיני האדון 
באופן מיוחד! לא פסק האדון מלהפליג בשבח עבודתם, עד שמסר 

להם לתפור את כל בגדי הנישואין של בתו. ישבו החייטים בבית 
האדון זמן מסויים, עד שגמרו את עבודתם. חלק להם האדון מחמאות 

על טיב העבודה ושילם להם שכרם ביד רחבה ובעין יפה, וליהודי המוכסן 
של הכפר קרא האדון, והביע לו תודה על שהמציא לו חייטים מומחים כאלה, 

והודיעו לו שהוא יכול להמשיך לשבת בכפר בשקט ולהמשיך בתפקידו.
ראתה אשת המוכסן את ההצלחה הזו ומיד פנתה אל בעלה ואמרה: "היהודים 
הללו נהנים שבן אמונתם לא יגורש מהכפר, ספר נא להם על המוכסן השבוי, 
היושב תפוס אצלנו בבור, אולי יפדוהו מאתנו?" סיפר האדון לחייטים, שיהודי 
אחד לא שילם לו את תשלומי החכירה המגיעים ממנו, ועל כן אסר אותו ואת 
בני ביתו, והם יושבים תפוסים וכלואים בבור זה זמן רב, עד שכבר שואלים הם 
את נפשם למות! שאלו החייטים: "כמה כסף הוא חייב?" השיב האדון: "שלוש 
מאות רובל". השיב אחד החייטים: "מה אומר ומה אדבר? אילו היה הדבר תלוי 
באיזה סכום זעום, הייתי מסכים שנשתתף במצווה של פדיון שבויים, אבל כלום 
נוכל להוציא סכום רב כזה?" עמד החייט הראשון מהרהר רגעים אחדים ופנה 
אל חברו: "שמע נא אחי, רוצה אני לבטל את השותפות שבינינו, הואילה נא 

לעשות חשבון כמה כסף עולה בחלקי ומסור לי את חלקי לידי". עשו חשבון, 
והנה בחלקו של כל אחד מהשותפים עולה שלוש מאות רובל. חילקו את כספם 
והחייט הראשון לקח את שלוש מאות הרובל כסף שלו, ומסרם לאדון בפדיון 
חובו של היהודי האסור ומשפחתו. האדון הוציא לחפשי את השבויים, הציג 
אותם לפני החייט והודיעם שהיהודי הזה שילם לו את חובם, והוא משחרר אותם. 
נפלו השבויים על צווארו של החייט, ובכו דמעות גיל, והחייט שמח אף הוא.

החייטים חזרו לוילנא. זה שהביא את צרור כספו עמו, מסחרו הצליח בידו ועלה 
מעלה. והשני, שבא בלי פרוטה ירד מטה. מרוב עניו המרוד נפל בעצבות, ויצא 
לו שם: "החייט בעל המרה שחורה". כשתקף אותו הרעב, היה מבקש נדבה, 
ואיש לא ידע את אשר עבר עליו. ויהי היום ואיש אחד מתושבי ווילנא עבר 
ברחוב והחייט בעל המרה שחורה ניגש אליו וביקש ממנו נדבה כדי לקנות לחם. 
"מה יהיה כשאתן לך נדבה" שאל האיש בצחוק. "אברך אותך" – השיב החייט. 
אמר וברך. נתן לו נדבה פעוטה והסיח את כל הדבר מלבו. באותו יום שפגש 
את החייט חל זמן נסיעתו ל"פריץ" אחד שהיה איש קשוח-לב מאד, ובעמל 
רב היה עולה לו בכל פעם לגמור עמו את העסק. והנה פלא: אותו היום בלא 
שום קושי גמר עמו את העסק ויצא ברווח גדול יותר מתמיד. תמה הסוחר על 
ההצלחה המשונה, ופתאום נזכר בברכתו של החייט. נצנץ רעיון במוחו: מי 

יודע אם לא ברכתו של זה עמדה לי? 
עבר זמן מה והסוחר הוצרך שוב לנסוע למקום אחד לרגל מסחרו. חזר הסוחר 
אחרי אותו החייט, ומשמצאו נתן לו נדבה וביקשו שיברכו שיצליח 
בדרכו. החייט ברכו והסוחר נסע לדרכו. שוב האירה לו ההצלחה 
פנים. עתה כבר ראה הסוחר בעליל, שברכת החייט מצליחה את 
דרכו. מאז שם לו לחוק שבכל פעם שנסע בענייני מסחרו, לתת 
נדבה לחייט ולקבל ממנו ברכתו. ככה נהג הסוחר חצי שנה, 
ובמשך הזמן הזה נתעשר מאד על ידי ברכותיו של החייט ואיש 
לא ידע מזה מאומה. בימות החגים נפגשו בבית הסוחר למסיבה 
משפחתית כל קרוביו ובני משפחתו, וכטוב לבו ביין סח להם על 
מקור הצלחתו בזמן האחרון: החייט וברכותיו.. כך נתפרסם הדבר בעיר, 
שהחייט בעל ה"מרה-שחורה" ברכותיו מתקיימות. מאז התחילו נוהרים אליו 
רבים לקבל את ברכתו. באותו זמן עברו דרך וילנא שנים מתלמידי הבעש"ט. 

ביקש מהם הבעש"ט שכאשר יזדמנו לוילנא יביאו עמהם את החייט.
כשהגיעו בפעם השניה לוילנא השפיעו על החייט שיסע עמהם לבעש"ט. 
כשבא החייט לפני הבעש"ט, התחיל לחקור ולדרוש אותו במה זכה לכוח הזה 
שברכותיו מתקיימות, אך החייט לא ידע לסיבת הדבר. ביקש ממנו הבעש"ט 
שיספר לו על תולדות חייו. סיפר החייט לפניו את מאורעותיו והרפתקאותיו, 
עד שהגיע לאותו מעשה של בגדי הנישואין שתפר לאדון, וכן סיפר אודות 
השבויים שפדה בעד כל כספו. מששמע הבעש"ט מעשה זה, הפסיקו ואמר: 
"זהו זה!" עיכב הבעש"ט את החייט אצלו, והתחיל לטפל בו. ראשית ריפא 
אותו מהמרה שחורה שהיה נתון בה והתחיל ללמדו תורה, נגלה ונסתר, ופתח 

בפניו מעיינות החכמה, עד שנעשה לתלמידו.
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מורנו הרב אייל עמרמי שליט"א סיפר: 'נסעתי לארצות הברית כדי לחזק את 
היהודים שגרים שם, את השבת האחרונה שלי שם הייתי אמור לעשות עם 
קבוצת יהודים במיאמי, נסעתי עם אחד הבחורים לשדה התעופה והתחלנו 
עם כל הניירת כדי שנוכל לעלות לטיסה הבאה למיאמי, זמן מועט לפני 
ההמראה אני מסתכל על הטפסים שנתנו לי ורואה ששמו את כל המזוודות 
שלי עם כל הציוד בכלל במטוס שנוסע ללוס אנג'לס, ניגשתי את הפקידים 
והסברתי את הבעיה. בינתיים  חשבתי לעצמי שאין לי בגדים לשבת ולא 
פלאפון להתקשר הביתה ואפילו אין לי את הספרים שמהם אני אמור להכין 
להם את השיעורים לשבת, לקחתי את הבחור שהיה איתי והתחלנו לרקוד 
ולשיר לה' יתברך באמצע שדה התעופה, ממש הבנתי שאם ה' סיבב את כל 
העניינים כך, זה בטוח לטובתי ומחליף לי איזו צרה אחרת גרועה יותר. ככה 

רקדנו כמה דקות ופתאום הופיעה הדיילת ואמרה לי שהיא בעצמה הולכת 
למטוס שטס ללוס אנג'לס ומעבירה לי את המזוודות למטוס למיאמי ושאני 
יעלה רגיל למטוס, אמרתי לה שהבעיה היא שעוד חצי שעה המטוס כבר 
אמור לצאת ואין סיכוי לעשות את כל הבדיקות בזמן קצר כזה, היא אמרה 
שאעשה מה שאני חושב. אמרתי לעצמי אני סומך על הקב"ה שעושה לי רק 
טוב, אני אעשה את ההשתדלות שלי וה' ידאג לכל השאר. סיימנו את הבידוק 
ופתאום אנחנו רואים שבאמת המטוס התעכב כאילו מחכה לנו כי היו צריכים 
להחליף את הטייס והוא היה חייב ללמוד את המסלול לפני ההמראה. איזה 

נס והכל בזכות האמונה והשירים!

האמונה אצל מורנו הרב
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הדברי חיים - רבי חיים הלברשטאם מצאנז זצ"ל

מסופר על אחד מחסידיו של רבי חיים מצאנז, בעל ה'דברי חיים' זכר צדיק 
לברכה, שהיה בעל חסד גדול מאוד, ומפזר ממונו לצדקה. יום אחד הוא קיבל 
ירושה גדולה, והפך לעשיר מופלג. במקום להרבות בצדקה וחסד כפי עשרו 
הגדול, התקשה ליבו, והוא החל להמעיט במתן צדקה, עד כי חדל לתת. יודעים 
אנו בימינו, כיצד עשירים פותחים לעצמם משרדים מפוארים, ומי שרוצה 
להיפגש עם העשיר, צריך לעבור כמה וכמה פקידים ועוזרים, והסיכוי שיצליח 
להגיע לעשיר, קטן עד אפסי. כך היה עם אותו חסיד, שהחל לקפוץ ידו ולתת 
פחות צדקה. כאשר נודע הדבר ל"דברי חיים", חרה לו מאוד. ושלח לקרוא 
אליו את החסיד בדחיפות. כמובן שהחסיד מהר להתייצב לפני רבו. לקח אותו 
הרבי, העמידו ליד החלון מזכוכית ושאל אותו: "מה אתה רואה כאן?" החסיד, 
שלא הבין מה פשר שאלת הרבי, הסתכל מבעד לחלון והחל לומר לרבי שהוא 
רואה אנשים מסתובבים ברחוב. נטל אותו הרבי לחדר אחר, שם עמדה מראה 

גדולה ומפוארת, ושוב שאל אותו: "מה אתה רואה כאן?" הסתכל החסיד על 
המראה, כאשר כל כולו פליאה על שאלת הרבי והשיב: "אני רואה במראה את 

עצמי". אמר לו הרבי: "שאלה לי אליך, ממה עשוי החלון?"
"מזכוכית", השיב החסיד הלז. ""וממה עשויה המראה הזאת" המשיך ושאל 
הרבי, והלה השיב בפליאה: "גם כן מזכוכית". אם כן איני מבין" – המשיך 
ושאל הרבי – הרי גם החלון וגם המראה שניהם עשויים בעצם מזכוכית, ומדוע 
כשהסתכלת דרך החלון ראית אנשים, ואילו כאשר התבוננת במראה ראית את 
עצמך? החסיד לא ידע להשיב על שאלת הרבי התמוהה. לבסוף ענה ואמר לו 
הרבי: "ההבדל פשוט ביותר, הזכוכית היא שקופה, לכן רואים דרכה אנשים, 
אבל המראה מצופה בכסף, וכאשר יש ציפוי של כסף, האדם רואה אך ורק את 
עצמו! "...כל עוד לא היית עשיר" – המשיך הרבי והוכיח את החסיד – "ראית 
אנשים ונתת להם צדקה ביד רחבה, אך ברגע שהגיע ציפוי של כסף ועטף 
אותך, התחלת לראות רק את עצמך. וכי לשם כך נתן לך הקדוש ברוך הוא 
כסף רב? והלא אני יכול להתפלל עליך שהכסף יינטל ממך, ואז תשוב לראות 
אנשים כבעבר!"  החסיד נבהל והבין לפשר התוכחה המגולה והבטיח לרבי, כי 

מעכשיו יפתח את דלתו בפני כולם, ויתן צדקה ביד רחבה כבעבר.
רבי חיים הלברשטאם מצאנז- נולד בשנת תקנ"ז בטרנוגראד לר' אריה לייבוש 
הלברשטאם, מצאצאי רבי צבי אשכנזי- "החכם צבי". כאשר היתה אמו הרה, 
אמר לה רבי משה לייב מסאסוב כי בנה שיוולד יהי מנהיג הדור, וכן בגיל 
שמונה כשביקר לראשונה אצל החוזה מלובלין, אמר החוזה כי הילד יהיה מנהיג 
הדור. בשנת תרכ"ז בריאותו החלה להתרופף, ועיקר עיסוקו אז היה בעריכת 
תשובותיו ההלכתיות, והרבנות בצאנז עברה לבנו ר' אהרן. בשנת תרל"ו החל 
לדבר על הסתלקותו הממשמשת ובאה, ומשמשו החל לרשום יומן של ימיו 

האחרונים. נפטר בכ"ה בניסן תרל"ו ונקבר בצאנז.

1.  בארץ זו לא נחם ה' שיעברו ישראל.
2.  ביטוי למניין עם ישראל, דומה לחומש?

3.  עם ישראל התוואה לאכול.
4.  אותם לקח משה ביציאת מצרים )ב' תיבות(.

5.  מי יצא להילחם בעמלק?
6.  רצו לשתות ולא היה במדבר.

7.  לשם יצאו ישראל בצאתם ממצרים.
אם פתרתם נכון תמצאו בטור המודגש את השירה המופיעה בפרשה 

"             -                    "

תשבץתשבץ
בשלחבשלחלפרשתלפרשת

חידון הא"בחידון הא"ב
לפרשתלפרשת
בשלחבשלח

א. ַהְּמהּוָמה ְּבַמֲחֵנה ִמְצַרִים ָהְיָתה ְּב_______ _______

ב. ֶאת ַהָּמן ָלְקטּו _______ ________

ג. ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָׁשרּו ְלַהֵּׁשם ִּכי _______ _______

ד. ֵּבין ְׁשֵּתי ִׁשְכבֹות ַהַּטל ָהָיה ָּדָבר _______ _______

ה. ֹמֶׁשה ַמְבִטיַח ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּיׁשּוַעת ַהֵּׁשם ִּתְהֶיה _______

ו. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֲאַקֵּבל ָּכבֹוד

ז. ֹמֶׁשה ִנְצַטָּוה ִלְכֹּתב ַעל ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ַּבֵּסֶפר ְל_______

ח. ֲעֹזב אֹוָתנּו

ט. ַהְּמֻיָחד ַּבָּמן

י. מֶֹׁשה ִהְבִטיַח ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשעֹוד ַהּיֹום ִיְראּו ֶאת _______ _______

כ. ְלַאַחר ְּתלּונֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִהֵּנה _______ _______

ל. ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָלְקטּו ַעם ִיְׂשָרֵאל _______ _______

מ. ָּכל ַהָּנִׁשים ָיְצאּו ַּבֻּתִּפים ּוִבְמחֹולֹות ַאֲחַרי _______ _______

נ. ֵמי ַים סּוף ִנְּצבּו ְּכמֹו _______ _______

ס. ָלֶזה ִהְתַּגְעְּגעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֶׁשָּיְצאּו ִמִּמְצִרים.

ע. ִהְנָחה ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַּבּיֹום

פ. ֶׁשֹּלא

צ. ֹעֶמר ֵמַהָּמן ִהִּניחּו ְלִמְׁשֶמֶרת ְלדֹורֹות ְּבתֹוְך _______

ק. ְוֹלא ָנָחם ֱאֹלִקים ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ִּכי _______ _______

ר. ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִמְצַרִים ֹלא ָאִׂשים ָעֶליָך ִּכי ֲאִני ַהֵּׁשם _______

ש. ַׁשָּבת ֶׁשָּבּה קֹוְרִאים ֶאת ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח ִנְקֵראת _______ _______

ת. ִּתְׁשְּתקּו

        
      
     
         
        
      
        
 





זמני  תפילות  ושיעורים

16:30 )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  

17:35 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

17:55 )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      16:40

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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סמינר "הר חומה"
בנשיאות הרה"ג הרב אייל עמרמי שליט"א

hrchoma@gmail.com :לטופס רישום ופרטים
המנהלת גב' הורביץ 052-7146991052-7653007 .
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לימים-  הדואג 

זורע חיטים
לשנים-  הדואג 

נוטע עצים
לדורות-  הדואג 
מחנך אנשים

מקומך אתנו-
הר חומה

הסמינר שלך,
בשבילך.

אם חשובה לך
אווירה רוחנית מצמיחה

אם חשובה לך
אווירה חברתית בונה

אם חשובה לך
רמה לימודית גבוהה

אם חשובה לך
תעודת בגרות מלאה

הרישום לשנת תשפ"ג
בעיצומו

מוזמנת לה(ת)רשם!
נותרו מקומות בודדים


