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ליצירת קשר: 1599-50-20-51
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
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כשתתחיל להודות תצא מהצרות

אומר ר' נתן "כל המשפטים העוברים על האדם הם בשביל 
לנסות אותו", כל משפט, כל פעולה כמו למשל שאדם אומר 
"לא רוצה לשלם על החתונה, לכם היה הרבה מוזמנים לנו רק 
קצת", ואתה חושב איזה אנשים גזלנים, אתה חושב שזה לא 
צודק. אומר הבת עין הקדוש, אם אתה ממית את המחשבה 
הזאת, אתה תצא מהצרות. זה רק מה שאתה ה' לוקח ממני, 
חמישים אלף שקל ועוד בלי כאבים. יש אנשים שאתה לוקח 

מהם חמישים אלף שקל עם כאבים. 
"כל המשפטים העוברים על האדם זה בשביל לנסות אותו" 
שנאמר "שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, שאם אינו מערער 
אחר משפטיו יתברך" הקב"ה אומר, אני מנסה אותך מה אתה 
תחשוב, כשאדם לא מערער אחר מה שקורה וכגון כשהוא 
אומר "זה עוד רחמנות", "חסד ה' מעולם", "זה חסד ה' עלי", 
"יודו לה' חסדו" "ויודה ומאמין כי צדיק ה' ויישר משפטיו" 

זה צודק, זה משפטים ישרים "ישרים דרכי ה'". 
ר' נחמן אומר למה השירה כל כך גדולה אצל ה', כי השיר זה 
מלשון ישר, כשאתה שר אתה אומר לה' מה שעשית לי זה ישר, 
זה צודק. לכן השיר כל כך גדול "השיר והשבח לחי העולמים" 
לכן השירים ממתקים לאדם את כל הדינים. ממשיך ר' נתן 
"ורק חוזר אל ה' ומבקש ומתחנן שיקל מעליו את המשפט" 
ה' זה כל כך צודק מה שעשית רק אני מבקש ממך חנינה. כל 
הבעיות שה' מביא עליך זה רק דמה זה לא אמיתי, זה ציורים 
"אין צייר כאלוקינו" רק לראות מה אתה חושב. "על ידי זה 
יבטל מעליו הדין ויתמתקו הדינים ויתהפך הכל לטובה", כשאדם 
יבטל את המחשבה שלו ויגיד שה' צודק הוא יצא מהמצרים 

שלו, יתהפך לו הכל לטובה. 
סיפר לי יהודי, הייתי בביטוח לאומי וקראתי תהלים קצת בקול 
וזה הפריע לאיזה מישהו שם, פתאום דחף אותי ליד כולם 
תפסיק עם התהלים שלך הרגת אותנו כבר. כולם יצאו עליו אבל 
אני השתקתי, לא קרה כלום. סיימתי שם עם הפקיד וחכתי לו 
בחוץ עם מנה פלאפל וקולה, כשיצא הבאתי לו. הוא אומר לי  
מה אתה מסתלבט עלי? אמרתי לו מה פתאום הרגזתי אותך 

אני רוצה לבקש סליחה. הבן שלי לא מדבר איתי כבר שנים, 
בקשתי מה', ה' רק תעשה שהבן שלי ידבר איתי. אחרי שעה 
וחצי הבן שלי מתקשר אלי, אומר לי אבא אני רוצה לשבת לסדר 
את העניינים ביננו, בא ניפגש. ישתבח שמו. במקום להגיד מה 
אתה דוחף אותי, אני אזמין לך משטרה. הוא אמר לאותו אדם 
שדחף אותו אתה צודק, תודה ה' על החסד הזה שרק דחפו 
אותי ושלא צריכים לדחוף אותי בכיסא גלגלים. אתה צודק 
"ואתה צדיק על כל הבא עלינו" כל מה שקורה לנו זה בשביל 
הניסיון אני לא מייסר אותך לפי העוונות שלך, אם אתה דן 
אותי כמעשי לא ישאר ממני מאומה. הקב"ה אומר איך אני 
אבדוק שאתה יודע שאני מרחם עליך, לא כשאתה זוכה בחיש 
גד, ה' בודק אותך בקשיים, בעיכובים. אומר ר' נתן "ועל ידי זה 
התמתק לו כל הדין והמשפט והתהפך לו הכל לטובה וההיפך 
להיפך חס ושלום, וזה גודל השירה בחינת חסד ומשפט אשירה 
שנאמר וישירו בדרכי ה' שעיקר השירה שמאמין כי ישרים 
דרכי ה' ". אדם שחושב שה' עשה לו רע ולא מבין שה' מרחם 

עליו, ה' אומר אז תישאר בצרות שלך עוד. 
לכן אומר ר' אליעזר פאפו "וידוע שכל מצווה לפום צערה 
אגרא, כך לעניין השמחה, האיש אשר הוא מר נפש מקורות 
הזמן ומפנה לבבו ושוכח עוצבו ורוגזו ושמח בעושיו יגדל 
שכרו יותר ויותר" היה לך קשה להכניס שמחה כי היית באיזה 
עצב, אבל אמרת ה' עושה לי חסד, זה רחמנות של ה' עלי 
"וידמה בעיניו כמי שהרוויח אלף אלפים דינרי זהב שבשמחתו 
משכח צער פרוטה שחוקה שאבדה לו", אדם שהרוויח מאה 
אלף שקל בלוטו לא יבכה על עשר שקל שאבד לו הבוקר. 
זה שהצלחת לצאת מהעצבות ולהגיד שזה חסד ה' עלי, אתה 
יודע מה הרווחת אלף אלפים דינרי זהב, אתה תראה את זה 
עוד מעט. לכן אדם צריך להיות מאוד חזק כשבאה עליו איזה 
צרה ולהגיד איך אתה צודק ה', אבל ה' תרחם עלי עוד קצת 
ואז ה' יגיד אני הופך הכל לטובה. "וכאשר תמצא את החוטא 
צרה ויצדיק עליו את הדין ויקבל את המוסר באהבה יהיה 
לו זה למגן מן הייסורים הרבים המעותדים לבוא עליו" אני 
יגין עליך. כמה חז"ל העריכו ושיבחו את האנשים שיצדיקו 

עליהם את הדין.
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ביום שלישי הקרוב כ"ג שבט 25.01 ידרוש מורנו הרב ב:
 טירת הכרמל - 18:30 | בית הכנסת "נחלת צבי" רחוב העוגן 17 
פרדס חנה כרכור - 20:00 | בית כנסת "ישראל" רחוב יוסף קארו

אליכין - 21:30 | בית כנסת "תפארת ישראל" רחוב השחף 1

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

פלאפון יש לכל מי שרק רוצה לצלצל ....

רחל ולאה, שתי תאומות עדינות ונעימות. למדו בכתה י'. בעוד שרחל הייתה 
תלמידה למופת, הייתה לאה ההיפך ממנה. יום אחד מגיעה יועצת בית הספר 
ומניחה על שולחני תמונות של לאה. לדברי היועצת לאה העלתה תמונות שלה 
באחת הרשתות החברתיות. התנהגות שנגדה לחלוטין הן את רצון ההורים, 
וכמובן נגד תקנון בית הספר. זימנתי את אמא של לאה לפגישה. הראיתי לה 
את התמונות. הסברתי לה מה מקורן. ראיתי שהתדהמה על פניה איננה הצגה. 
היא באמת מופתעת. לדבריה אין מחשב בבית, לילדה אין פלפון לא כשר, 
אין לה פלפון בכלל. המשכנו לעיין בתמונות, ומסתבר שהן הועלו בשעות 
11:00 בלילה, 12:00 בלילה. "אבל לאה תמיד הולכת לישון מוקדם", המשיכה 
האמא לתמוהה. השיחה המשותפת שלנו, הובילה למסקנה ברורה וכואבת. 
רחל עסוקה מאד בלימודים, יושבת על לימודיה עד חצות. לאה "מאד עייפה" 
עובדה שבשעה 10:00 היא נכנסת למיטה, ושוקעת בשינה ערבה. מתברר 
שאכן היא נכנסת בעשר למיטה, ואולי אפילו קודם. צוללת מתחת לשמיכה, 
ושם אף אחד לא רואה מה היא עושה עד השעות הקטנות של הלילה. אני 
קיוויתי בשבילה, שהיא זכרה להוציא מידי פעם את האף כדי לנשום אוויר צח. 
כהורים אתם בוטחים במתבגר שלכם. אתם משוכנעים שהוא ממש לא יודע 
לשוטט באינטרנט, במקורות של הרחק מן הכיעור. וביום בהיר, אתם מרגישים 
שחרב עליכם העולם. הבן או הבת,  בניגוד לכל הצפיות, צופים בתכנים 

שהתפללתם שלא יכירו לעולם. 
זה מדאיג, אתם חוששים שזו רק ההתחלה. אתם פוחדים מהמשך התדרדרות. 
כהורים חרדים, אתם פוחדים ממצב שמירת המצוות שלהם, ואתם צודקים. 
גם אם קשה לכם, תגובה חכמה היא הבלם. תגובה לא נכונה היא זרז להמשך 
התדרדרות. אל תפעילו וועידת חקירה מהיכן המכשיר שנאסר ע"י הרבנים. 
כדאי שתדעו, שאף חברה לא תיתן מתנת חינם, אלא אם כן זה למטרות הדחה, 
חבר וכו'. וודאי אל תיקחו ותטביעו בדלי מים. הקשיבו להם, נסו להבין יחד 

איתם מה הם מרגישים כשהם מחזיקים פלאפון שנאסר ע"י גדולי ישראל.
השיח הפתוח ייתן למתבגרים שלכם להרגיש שיש התעניינות ברגשות, במחשבות, 
בדחפים שלהם. לרגע זה לא אומר שאתם מסכימים איתם. הדיאלוג בינכם 
מוריד חומות והגנות שלהם, שזה חיוני לפתיחת ערוץ תקשורת יעיל. מתבגרים 
שמרגישים הקשבה ולא התקפה, יהיו פתוחים לפחות להקשיב לכם, גם אם 
עדיין לא לקבל את דעתכם. מותר לדעת שכואב לכם. לא להשאיר אותם 
עם תחושה גרועה, שהם האכזבה שלכם. מותר להוביל את השיחה לתובנה 
שמדיה לא כשרה היא היפך דעת תורה. לא בטוח שזה ישכנע. מה שבטוח, 
שמי שמכור למדיה מבזבז זמן ייקר, שיכול היה להיות מושקע בלימודים 

מחכימים, בעבודה שהכנסה בצידה.
החבור למדיה לא כשרה )מה שב"ה הפלאפון הכשר חוסך( יכול לנבוע מהרבה 
סיבות מגוונות. לעיתים עצם השיטוט באתרים השונים יוצר עניין, דריכות, 
והתלהבות. יש שזה נובע אצלם ממצוקה רגשית, דימוי עצמי נמוך, אכזבה 

ותסכול. ולאו דווקא קלקול. 
כדאי לשתף את מקום הלימודים, היום רוב בתי הספר לא ינשירו את התלמידים, 
אלא ירצו לעזור. לבקש מהצוות החינוכי שיביאו רב שידבר אל לב התלמידים. 
במקרה של התמכרות למדיה, ייתכן שבית הספר ימליץ על שיחות של איש 

מקצוע. תדרשו מהמנהל שם קונקרטי של מטפל, כי יש סתם שרלטנים. 
מומלץ כמובן למצוא את הדרך למלא את היום בתעסוקה ועשייה משמעותית. 

שלא יהיו שעות ארוכות של שעמום.
נחזור ללאה של תחילת העמודה. לאה בקשה להגיע למקום לימודים רחוק 
מהבית, בשבילה ולטובתה. פגשתי אותה אחרי כמה שנים, יציבה, יראת שמים, 

בחורה שאמא הרבתה להתפלל עליה. 
נכתב ע״י ז. קליין
מייעצת חינוכית, סמינר "הר חומה"

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

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

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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זורע חיטים
לשנים-  הדואג 

נוטע עצים
לדורות-  הדואג 
מחנך אנשים



"ואביא אתכם אלי" )שמות יט, ד(

אל חנותו של יהודי יקר, אשר עסק במכירת תשמישי קדושה, ובכלל זאת 
תפילין ומזוזות – נכנס ביום מן הימים יהודי, אשר ניכר היה בו כי רחוק הוא 

מעולמה של תורה.
"את התפילין הללו מצאתי בין חפציו של סבי שנפטר זה לא מכבר, וברצוני 

למכרן. כמה תשלם לי עבורן?״.
בכאב רב שמע המוכר את דבריו של היהודי. שאינו מייחס לתפיליו של סבו 
כל ערך מלבד ערכן הממוני. בתחילה, ניסה למשכו בדברים ולהציע לו כי יניח 
את התפילין בעצמו... אולם לאחר שהלה הבהיר כי הדבר אינו בא בחשבון, 
וכל מבוקשו אינו אלא למכור את התפילין ולהרוויח כמה גרושים במקום 
להשליכן אל פח האשפה רח"ל – נטל את השקיק ומסרו לאחד מעובדיו כדי 

שיבדוק את התפילין.
רגע לאחר מכן, נשמעה קריאת הפתעה מפיו של העובד. ״הפרשיות מהודרות 
ממש! הכתב נפלא!״ בעל החנות נזעק לראות את הדברים במו עיניו. ״כן... 

סבי היה רב גדול... אבל אני? אני כבר רחוק מכל זה!״, הבהיר הנכד. 
אלא שבטרם הספיק המוכר להשיב לשאלתו ולנקוב בסכום כלשהו, נכנסה אל 
החנות אשה, שאינה שומרת תורה ומצוות. ״אני רוצה לקנות תפילין!״, ביקשה. 
התפילין הללו מיועדות עבור הבן שלי, ואני מקווה שהן תשמורנה עליו היטב!״.

מיודענו בעל החנות, בעל ניסיון של שנים רבות, 'הריח' מיד כי מאחורי הבקשה 

מסתתר סיפור מעניין. הוא החל מדובב את האשה, והיא נענתה ברצון וסיפרה:
"אנחנו לא דתיים... אבל הבוקר קיבלתי טלפון מהבן שלי, שמשרת בדרום 

לבנון. בו סיפר על נס גלוי שנעשה לו. וכך הוא סיפר:
״'היום בבוקר, הגיע אל הבסיס שלנו חייל חדש, דתי. מוקדם בבוקר 
הוא פנה לצד להתפלל עם התפילין שלו. לאחר שסיים הוא הציע 
לכולנו להניח גם כן תפילין, אולם רוב החיילים סירבו. רק אני ואחד 

מחברי הסכמנו והנחנו את התפילין.
״'באותו הרגע, הרגשתי משהו חם שפושט בליבי, אולם לא ייחסתי 
לכך משמעות. החזרתי את התפילין לבחור הדתי, ורגע לאחר מכאן 
נקראתי עם עוד שנים מחברי לצאת לסריקת שטח. פעילות שגרתית.
"'מיהרנו לצאת אולם לאחר מספר רגעים רצועת התרמיל שלי הסתבכה בין 
השיחים, וככל שניסיתי לחלצה – היא הסתבכה יותר ויותר... שני חברי, המשיכו 

להתקדם. אני הייתי האחרון בשורה, כך שהם אפילו לא הבחינו שנעצרתי.
בדיוק באותו הרגע בו הצלחתי סוף סוף לשחרר את הרצועה – נשמע פיצוץ 

אדיר! התברר כי שני חברי עלו על מוקש ונפצעו קשות!
׳׳'מיהרתי להזעיק עזרה במכשיר הקשר, רכב הפינוי הגיע מיד ופינה את 
הפצועים, ואני – נותרתי המום! בדקתי את עצמי שוב ושוב, ולא האמנתי – אפילו 
לא נשרטתי! אין לי ספק שזה בזכות המצוה שקיימתי הבוקר. באותו הרגע 

אקנה לו זוג החלטתי להניח תפילין מדי יום ביומו!' – הכריז בני, וביקש כי 
של תפילין כשרות. והנה אני כאן. 

לא התעכבתי אפילו רגע!״, סיימה האשה בהתרגשות.
המוכר האזין בהתרגשות לסיפורה של האשה, 
וכשסיימה, מיהר אל תוככי החנות כדי לחפש זוג 
מתאים עבור הבן שלה. אולם אז, לפתע, נשמע 
קולו של הלקוח הקודם, שהגיע עם תפיליו של 
סבו: ״תן לי את התפילין שלי בחזרה... אני אניח 

אותם יום יום!״, הכריז, והוסיף: ״גם אני רוצה 
שישמרו עלי!״, הסביר.
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אבץ

אבץ הוא מינרל השותף לייצור ופעילות של אנזימים שונים בגוף. זהו נוגד 
חמצון בעל תפקיד מפתח בהליך בניית התאים, המהווה חלק מממברנת 
התא. אבץ לוקח חלק במטבוליזם של שומנים, בבקרה הורמונלית ובתהליך 
מוות מכוון של תאים )אפוטפוזה(, לצד היותו מרכיב חיוני לגדילה מהירה 
בתינוקות וילדים מתפתחים. אבץ מסייע גם להפוך ויטמין A למצב זמין 
בגוף, ומסייע להוביל אותו לכבד. האבץ נספג במעי הדק, ומשם עובר לתאי 
הגוף. רוב האבץ שבגוף )כ-2 גר’( מגיע לשרירים, לעצמות ולרקמת העור, 
ומתרכז גם בכליות, בטחול, בתאי הדם ובעיניים. רק כמחצית מהכמות 
שמגיעה לגוף נספגת בתאים, לכן חשוב מאוד לדעת שאתם מקבלים את 
הכמות היומית הנדרשת. שימו לב שחומצה פיטית 
– שנמצאת בדגנים מלאים, קטניות וירקות לא 
מבושלים – ומינרלים דוגמת סידן וברזל יכולים 
לעכב את ספיגת האבץ בגוף. לעומת זאת, 

פירות הדר מגבירים את ספיגתו בגוף.
אבץ נמצא במקורות מזון רבים וזמינים, 
למשל: בשר: בשר בקר וכבש – מכילים 
כמויות גבוהות שנספגות בגוף בקלות עוף: 
הודו ועוף. דגים: סרדינים וסלמון. קטניות: 
חומוס, עדשים, שעועית שחורה ושעועית לבנה. 

אגוזים וזרעים: זרעי דלעת ואגוזי קשיו. מוצרי חלב: חלב, יוגורט וגבינה. 
ביצים. דגנים מלאים: שיבולת שועל, קינואה ואורז חום. ירקות: פטריות, 
כרוב, אפונה, אספרגוס וסלק ירוק. אבץ בתוסף: אחת הדרכים הבטוחות 
לצרוך את הכמות שלה אתם זקוקים היא נטילה יומיומית של אבץ בתוסף 
או כדורי אבץ. יש לשים לב ולוודא שאינכם צורכים אבץ בכמות רבה מדי, 
כיוון שעודף אבץ אינו רצוי. חשוב לזכור גם כי ספיגתו בגוף של אבץ המגיע 
ממקורות צמחיים כמו קטניות ודגנים מלאים יעילה פחות, בגלל תרכובות 

צמחים אחרות המעכבות את הספיגה.
תסמינים לחוסר באבץ - חוסר באבץ מאפיין אוכלוסיות שהתזונה שלהן לא 
מספקת את הכמות היומית שלה הגוף זקוק, או שתזונתן אינה נכונה ומונעת 
ספיגה טובה. מחסור באבץ אפשר למצוא גם אצל אנשים הסובלים מבעיות 
ספיגה מסיבות שונות. פעמים רבות פצעים על העור שזמן ההחלמה שלהם 
מתארך מדי עלולים להיות קריאת אזהרה ראשונה למחסור באבץ. אבל העור 
לא לבד. מאחר שלאבץ תפקידים רבים בגוף, “זוכה” חוסר באבץ בתסמינים 
רבים, החובקים מערכות שונות בגוף: מחסור יכול לבוא לידי ביטוי בפיגור 
גדילה ובפגיעה בתפקוד המערכת החיסונית. מחסור באבץ עלול לגרום גם 
לאובדן שיער, צואה רכה ולנגעים בעור. הפרעות בטעם, פגיעה בתיאבון 
וירידה במשקל, וכן עייפות נפשית וירידה במצב הרוח יכולות להתרחש 
גם הן. מאחר שרבים מן התסמינים הללו אינם ספציפיים ולעתים קרובות 

קשורים עם מצבים בריאותיים אחרים, חשוב לבדוק אותם אצל הרופא.
מי עלול לסבול מחוסר באבץ?- ישנן כמה קבוצות של אנשים שהם בסיכון 
גדול יותר לסבול מחוסר באבץ. לאנשים אלה מומלץ לבדוק את האפשרות 
של השלמת צריכת האבץ בתוסף. צמחונים וטבעונים. נשים הרות ומיניקות. 
ילדים ובני נוער בגיל ההתבגרות,  אנשים הסובלים ממחלות מעיים,  אנשים 
מבוגרים וקשישים, אנשים הצורכים אלכוהול, אנשים הסובלים ממחלות 

כרוניות. 



כל קבוע כמחצה על מחצה

אני 'בעקער' – אופה מצות.. אני עובד כך שנים ארוכות מגיל צעיר ועם השנים יצא 
לי שם של מומחה גדול. העבודה שלי מבוקשת ומתוגמלת היטב. ומלבד העבודה 
הקבועה אני מקבל הזמנות מ'חבורות', קבוצות אנשים ששוכרים תנורים ואופים 
מצות בעצמם כדי להיות בטוחים שהמצות שנאפו כשרות על פי כל הדקדוקים 
וההידורים. העבודה הקשה גם נותנת בי את אותותיה. שריריי תפוסים, ידיי מגוידות, 
גבי כואב. גם כשאני מבקש לנוח מעמל היום איני מצליח להתרפות, מתקשה 
למצוא לעצמי תנוחה שלא תכאיב, מתקשה להירדם. יום השבת הוא היום היחיד 
בו אני מצליח להרפות את אבריי הדוויים, להירגע וליהנות ממשפחתי המקסימה. 
באחת השבתות קראתי בעלון השכונתי מאמר נאה. חז"ל אומרים 'כל קבוע 

כמחצה על מחצה'. מובא בשם ה'פלא יועץ' ש"אדם העמל לפרנסת ביתו 
וקובע עתים לתורה בשעה אחת מסוימת, בלי פשרות – נחשב לו כאילו 

למד חצי יום". גם ללמוד חצי יום וגם להרוויח כאילו שקדתי בתורה 
שעות רבות. אני משתדל ללמוד מדי יום משהו, אך זה לא קבוע, 
ואודה שלעתים אני כה עייף עד שראשי נשמט על הגמרא הגדולה. 
החלטתי לקבל על עצמי ללמוד מדי יום בשעה קבועה ומסודרת. 
מצאתי שיעור שמצא חן בעיניי בבית כנסת קטן ליד המאפיה, ומדי 

יום בשש בערב צעדתי לבית המדרש ללמוד תורה. כך עשיתי במשך 
חודשים בלי להפסיד ובלי לזוז מהסדר כמלוא הנימה. קרה שוויתרתי 

על חופה קרובה כדי לא להפסיד את השיעור היומי. ידעתי שבהקפדה זו אני 
מסדר לעצמי בשמים חצי יום לימוד. 

הסדר הקבוע עלה לרצון והשטן החל מרקד... יום אחד, בין הכנסה להוצאה אני 
מקבל שיחת טלפון: "שלום ר' חיים מאיר", עלה קול לא מוכר מן הטלפון. "מה 
שלומך?" ברוך ה' יום יום, מי מדבר? – "שמענו את שמך, קיבלנו עליך המלצות 
יוצאות מגדר הרגיל ואנחנו רוצים להזמין אותך לאפות איתנו מצות". בשמחה, 
אמרתי, מתי והיכן? "מחר בשש", הוא ירה ונתן כתובת מדויקת. בשש אני לא 
יכול, נקבע זמן אחר? "אי אפשר", התאכזב המזמין. "המאפיה פנויה רק בשעות 
הערב. הזמנו מקום מראש כבר לפני חודש. זה סיפור של לא יותר משעה". אז 
תיקחו 'בעקער' אחר, אמרתי בפשטות. אני לא אזיז את סדר הלימוד שלי עבור 
כמה דולרים. "אנחנו רוצים דווקא אותך", התעקש האיש, "אם נשלם לך שבעים 
דולר תסכים לפנות מזמנך היקר?" שעת עבודה שלי שווה חמישים דולר. בשביל 
עוד עשרים דולר איני מבטל קביעות בלימוד. השיחה התחילה להיות הזויה. כמו 

במכרז, העלה הדובר מעבר לקו את המחיר שיסכים לשלם תמורת עבודתי "מחר 
בשש בערב". אם רק אסכים לבוא הוא משלם מאה וחמישים דולר! לשעה! והדולר 
אז היה יותר מארבעה שקלים. מאה וחמישים דולר לשעה הם לא דבר שהולך 
ברגל... תתקשר אלי עוד שעה, אמרתי לו, אז תהיה לי תשובה ברורה. רציתי לענות 
לו מתוך ידיעה ששקלתי את העניין, שלא ארגיש שהחמצתי הזדמנות. רציתי לענות 
אחרי שאערוך בירור בתוכי, שתשובתי תהיה נקייה והחלטית. "אני מקווה שתענה 
בחיוב", סיים והותיר אותי נבוך ותוהה. המחשבות חבטו בי. אני יכול ללכת ללמוד 
בשבע, שעה אחת מאוחר יותר, ולהרוויח פי שלוש משעת עבודה רגילה. מי אמר 
שאני צריך לדחות את המזמין? אולי מצד מצוות צדקה עבור ילדיי אני כן צריך 
לקחת את העבודה הזו? מצד שני, הקבלה הטובה שמרוממת אותי ונותנת לי 
לעלות טפח מעל התנורים והפיח. האם לוותר עליה עבור כסף? רציתי שההחלטה 

הטובה תבוא מתוכי אך התקשיתי לאסוף את היהלומים מן הבוץ.
החלטתי לא להחליט. אחרי שעה הוא התקשר. 'אתה לא במקרה היצר הרע בכבודו 
ובעצמו?' – רציתי לשאול אותו, אבל התאפקתי... אני לא רוצה להעליב אף אחד. 
מחר אני לא יכול'. הופתעתי לשמוע את עצמי אומר בפסקנות. גם אם תשלמו 
מליון דולר. "חבל", הוא הצטער, אמר יפה 'שלום' ומערבולת שארכה שעה תמימה, 
הסתיימה בקול דממה דקה. עמדתי בניסיון לא קל בכלל. התחושה הנפלאה 
שלאחר השיחה הייתה המתנה עבור הוויתור הגדול. אך הסיום המתוק והמפתיע 
הוא התגמול שקיבלתי היישר מידו הרחבה והפתוחה של בוחן כליות ולב. 
ומעשה שהיה כך היה: ביום הראשון של חול המועד, הקיש השכן שלנו 
על דלת הבית. השכן הוא תושב חוץ, אדם אמיד המתגורר תדיר 
בארה"ב אך יש לו דירת נופש בבניין שלנו, אותה הוא פוקד מספר 
חודשים בשנה. בחגים ובחופשות. כעת הוא ניצב בפתחנו ובפיו 
שאלה: "אתה אופה מצות במאפיית..." – וכאן נקב בשם המאפייה 
בה אני עובד. הנהנתי לחיוב. "אנחנו אוכלים רק את המצות שלכם, 
הן ספיישל"... נהניתי מן המחמאה. הדבר נכון. המצות שלנו ידועות 
בטיבן, בדקות ובפריכות שלהן והן מיוצאות לחו"ל בכמויות. "חישבתי 
לא נכון את כמות המצות שנאכל בחג", אמר השכן הנחמד. "חסרים לי שני 
קילוגרמים. אולי תוכל למכור לי?" בשמחה! – הדגשתי. בעל המאפיה היה מצ'פר 
אותי, בנוסף למשכורת, במצות ביד נדיבה. יש לי כמות מספקת לתצרוכת הביתית 
וגם אפשרות לתת לשכן כמה קילוגרמים. עיניו אורו. "הו, תודה לך, חששתי שלא 
אוכל למצוא את המצות מהסוג הזה. הילדים שלי אוכלים רק את המצות הללו". 
מסרתי לו את הקרטון המכיל שני קילוגרם והוא שלף את ארנקו. זה בסדר, אין 

צורך לשלם. המצות מתנה בשבילך, מתנת חג, אמרתי בנדיבות.
"חלילה", נזעק השכן. הוא שלף שטרות ומסר לידיי... מאה וחמישים דולרים. הייתי 
עקשן אך הוא היה עקשן יותר. מאה וחמישים דולרים! הסכום אותו הייתי מרוויח 
אלמלא עמדתי בנסיון – הבזיקה בי פתאום מחשבה. כעת כבר לא התעקשתי. 
הודיתי לו על התשלום והתרגשתי עד דמעות. חשתי כאילו יד משמים ירדה 
והושיטה לי מתנה יקרה. זכיתי. התמורה המדויקת שניתנה עבור המצות הייתה 

הוכחה ברורה שהלימוד היומיומי הקבוע חשוב, מרוצה ומקובל לפניו כקרבן.
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את הסיפור המדהים הזה סיפר רבי נפתלי ניסים מק"ק של הרב אייל עמרמי 
שליט"א: 'אחותי היקרה לא הצליחה למצוא את זיווגה שנים ארוכות וכבר 
כמעט שהתייאשה, שמעתי שבראש חודש אלול הרב שלום ארוש שליט"א מגיע 
לבית הכנסת שלנו "חסדי שמואל" כדי להעביר שיעור 
לאברכים יחד עם מורנו הרב אייל עמרמי שליט"א, 
הצעתי לאחותי שתנסה להגיע אל בית הכנסת 
ולקבל ברכה משני הרבנים הגדולים האלו. 
אחותי הצדיקה הסכימה מיד והלכה לקבל 
את ברכתם של גדולי ישראל, הרב שלום ארוש 
בירך אותה מעומק הלב ואמר לה שאם היא 
תיקח על עצמה להתפלל לא רק על עצמה אלא 
על כלל ישראל, הוא מבטיח לה בע"ה ישועה תוך 

חודשיים. באמת אחותי לקחה על עצמה כל יום להתפלל על כלל "מעוכבות 
שידוך" שבבנות ישראל למשך כמה דקות, והנה הזמן חולף והיא אומרת לי 
שהיא לא רואה שום ישועה, הצעתי לה לחכות בסבלנות ולהאמין בישועת 
ה' ובברכת הרב. ממש ביום האחרון של החודשיים ראש חודש חשוון ואני 
הולך ללמוד בישיבה שלי, הגעתי קצת מוקדם והישיבה הייתה ריקה מאנשים, 
פתחתי את הספר והתחלתי ללמוד קצת, לאחר כמה דקות נכנס בחור ומכל 
המקומות הפנויים החליט לשבת ממש מולי. מנחמדות התחלתי לדבר אתו 
וגליתי שהוא בחור נבון ונראה גם בעל מידות טובות, שאלתי אותו האם הוא 
מחפש שידוך? והוא התפלא שאחרי כמה דקות בודדות של שיחה אני שואל 
אותו שאלה כה אישית, אבל אמר שבאמת הוא מחפש שידוך. תוך כמה דקות 
שידכתי בינו לבין אחותי ובעזרת ה' בחודש הבא תתקיים חתונה מפוארת 
לזוג. אם לא הייתי חלק מהסיפור לא הייתי מאמין איזו ישועה ה' שלח ביום 

האחרון להבטחת הרב אם רק תתפלל על כלל ישראל.
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השפע חיים- רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז זצ"ל

בעיצומו של יום הכיפורים שנת תש"ו הגיע הגנרל האמריקני אייזנהאואר 
לביקור במחנה העקורים 'פלדאפינג' – מחנה צבאי נטוש בו אוכלסו בו כמעט 
6000 ניצולי שואה ופליטים. כאשר הגיע למחנה יצאה לקראתו משלחת 
מראשי הפליטים, וביניהם האדמו"ר מצאנז בעל 'שפע חיים' זצ"ל, אשר כידוע 
פעל רבות לקומם את שארית הפליטה ולהפיח רוח חיים באודים העשנים. 
בפמלייתו של אייזנהאואר היה גם קצין יהודי בשם הרב סילבר )זילבר(, מתלמידי 
ישיבת 'תורה ודעת', אשר שימש כמתורגמן בין הרבי לבין אייזנהאואר. סיפר 
הרב סילבר: "בשלב מסוים ניתן היה להכיר על פני המצביא הוותיק אותות 
התרגשות... הוא פנה אלי בסבר פנים רציני, שאומר לרבי שהוא מבקש ממנו 
ברכה אישית. ואכן העניק לו הרבי את ברכתו: 'בזכות אשר זכה להציל את 
העולם ורבבות יהודים מידיהם האכזריות של חיילות הגרמנים, יזכהו השי"ת 

לעלות מעלה מעלה ולהגיע למשרה הכי רמה בארצו'
"לידו של אייזנהאואר עמד הגנרל פאטון, מפקד החזית האירופאית של הצבא 
האמריקאי, ולאחר הניצחון המושל הצבאי של האזור, שהיה ידוע בדעותיו 

והתבטאויותיו האנטישמיות הקיצוניות. כאשר שמע את הברכה החשובה 
שקיבל אייזנהאואר, ביקש גם כן לקבל ברכתו של הרבי.

"כאשר תרגמתי לרבי את בקשתו, ענה הרבי: 'ער זאל איינעמען א מיתה 
משונה!' )שתהיה לו מיתה משונה!(. אמרתי לרבי: 'וכי איך אני יכול להגיד לו 
דבר כזה?' ענה לי שוב הרבי בהדגשה את אותו הנוסח. הייתי במבוכה גדולה, 
אבל בזכותו של הרבי נתן הקב"ה בפי תרגום דו-משמעי: 'הרבי אומר שתזכה 
לפרסום גדול ושמך ייחקק באבן לנצח' )באנגלית יש לזה משמעות חיובית(". 
ההיסטוריה שהתרחשה במוקדם ובמאוחר, מלמדת אותנו עד כמה לא נפלה 
שערה אחת ארצה מאותה 'ברכה' ומאותה 'קללה' ששיגר הרבי זי"ע לשני 
האישים: שבע שנים לאחר מכן נבחר אייזנהאואר ברוב קולות לשמש כנשיאה 
ה-34 של ארצות־הברית וזכה להגיע למשרה הכי רמה בארצו. ]בדינר שנערך 
בארה"ב ע"י ועד הנאמנים של 'מרכז רפואי צאנז' בשנת תשס"ב, הוזמן לנאום 
כאורח, השגריר מקסוול ראאב, מי ששימש בזמנו כמזכיר ממשלתו של הנשיא 
אייזנהאואר, ובדבריו סיפר את אשר שמע לא אחת מפיו של הנשיא, שהוא 
זכה לקבל ברכה מרב יהודי שבירכו שיזכה לטפס עד למשרתו הרמה...[. 
ובאשר לרשע פאטון – לא חלפו שבועיים ימים מאז, וכבר החל הוא ליפול 
בדרכו אל מיתתו המשונה. היה זה ב'הושענא רבה' של אותה שנה, כשלאחר 
ראיון אנטישמי במיוחד שהוא העניק לעיתון ה'ניו יורק טיימס', גער בו הגנרל 
אייזנהאואר קשות, משהתפתח ביניהם שיח קולני, מיהר אייזנהאואר לפטרו 
ממשרתו הבכירה ולהורידו לדרגה צבאית נמוכה בהרבה. אבל בכך מפלתו רק 
החלה: ב'זאת חנוכה' של אותה שנה נפצע הרשע אנושות בתאונת דרכים כשנהג 
ברכבו האישי והתנגש בעוצמה רבה במשאית צבאית. הנוסעים האחרים ונהג 
המשאית נפצעו באורח קל מאד, אולם פאטון הרשע נפצע כאמור אנושות. 
פציעתו הביאה אותו לשיתוק מידי מצווארו ולמטה, וכעבור שלושה עשר יום, 

הוא מת מפצעיו במיתה משונה...

1.  מצווה לבנות לה' מזבח...
2.  שם התייצבו ישראל במעמד הר סיני.
3.  איסור עריות, אחד מעשרת הדברות.

4.  יתרו אומר למשה שאם לא ישמע אליו...
5.  שניהם נאמרו בדיבור אחד.

6.  קולו הלך וגבר.
7.  "ויחן ישראל כנגד..."

אם פתרתם נכון את התשבץ יופיע בטור המודגש תיאור מעמד הר סיני.

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת

יתרויתרו

חידון הא"בחידון הא"ב
לפרשתלפרשת

יתרויתרו

א. ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ּפֹוְתחֹות ַּבִּמִּלים...

ב. ַעל ֵּכן _______ ַהֵּׁשם ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו

ג. ֲאָבִנים ְמֻסָּתתֹות ִנְקָראֹות ַאְבֵני _______

ד. ְּבַמֲעַמד ַהר ִסיַני ַעם ִיְׂשָרֵאל ְמַבֵּקׁש ִמֹּמֶׁשה...

ה. ִהָּזֲהרּו

ו. ָׂשַמח

ז. ַהִּדְּבָרה ָהְרִביִעית ּפֹוַתַחת ַּבִּמִּלים...

ח. ִמיהּו ִיְתרֹו?

ט. ִיְתרֹו ָׂשַמח ַעל ָּכל ַה_______ ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַהֵּׁשם ְלִיְׂשָרֵאל

י. ִיְסַלח

כ. ַהֵּׁשם הֹוִציא ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ְוָנָׂשא אֹוָתם ַעל _______ _______

ל. ֲחֵמֶׁשת ַהִּדְּברֹות ָהַאֲחרֹונֹות ּפֹוְתחֹות ַּבִּמָּלה...

מ. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיְהיּו ְלַהֵּׁשם...

נ. ָזָרה

ס. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה ַעל ַהר...

ע. ֹמֶׁשה ִנַּגׁש ֶאל ָה_______

פ. ַהֵּׁשם ִהִּציל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד _______

צ. ֵאֶׁשת ֹמֶׁשה

ק. ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ָהָיה ְמֻלֶּוה ְּב_______ _______

ר. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִהִּגיעּו ְלִמְדַּבר ִסיִני ֵמ_______

ש. ֹמֶׁשה ִמָּנה ָראִׁשים ַעל ָהָעם...

ת. ְּבַמֲעַמד ַהר ִסיַני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעְמדּו ְּב_______ _______
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זמני  תפילות  ושיעורים

16:40 )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  

17:40 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

18:00 )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      16:50

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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