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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 
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השלום- כלי מחזיק ברכה

חז"ל הקדושים למדו אותנו שיש קופסה שבתוכה יש את כל 
הברכות שבעולם, לקופה הזו קוראים 'שלום' "לא מצא הקב"ה 
כלי מחזיק ברכה אלא השלום". כל אדם שרוצה את הברכות 
מה' צריך את השלום. לכן כשהקב"ה רוצה להביא ברכה לאדם 
הוא נותן לו חומר גלם לבנות את הקופסה הזו. החומר גלם 
זה שהקב"ה שולח מישהו שירמה אותך, יכעיס אותך ואתה 

תצטרך לחיות איתו בשלום.
אומר החפץ חיים "למה הדבר דומה לאיש שבניו מסובים על 
שולחנו ומחלק מנות לכל אחד ואחד מבניו, ילד אחד חטף 
מנה מיד אחיו, הלך הבן הנגזל לאביו ואמר לו "אבי, אני יודע 
שאין רצונך שנריב ונכה אחד את השני לכן בקשה לי אליך, 
תן לי מנה אחרת, כשמוע אביו את הדבר הזה האב מנשק 
אותו ונותן לו מנה אחרת אפיים גדולה יותר ואומר לו מצאת 

חן בני בעבור מידתך הטובה".
בא אדם וגוזל את הפרנסה שלך, את העסק שלך, עשית לו 
עבודה והוא לא משלם לך, לא מעביר לך שכירות של הדירה, 
אתה אומר לעצמך "זה הפרנסה שלי איך אני אשלם משכנתא?" 
אבל אתה אומר "אבא אני לא רוצה לריב איתו, לא רוצה בית 
דין, לך אבא יש הרבה כסף תן לי פרנסה ממקום אחר" הקב"ה 
אומר "מצאת חן בעייני בעבור מידתך הטובה ולסעודה אחרת 

אתן לך כפליים". 
אבל אם הבן הנגזל לא יעשה כן, אך יריב עם אחיו ויריבו זה 
עם זה לעיני אביו עד שיוציא מפיו את המנה שגזל לו, אף 
שהאמת עם הבן הנגזל הזה, אף על פי כן יהיה זה למורת רוחו 
של האב וישנא את שניהם". הקב"ה אומר, למה אתה רב, וכי 
חסר לי אוכל, חסר לי משהו, פעם בקשת ממתק ולא נתתי לך? 
"ואפילו שבוודאי האמת עם הבן הנגזל באמרו עליך לבקש 
ממני והייתי נותן לך ברוב שמחה מנה אחת אפיים ולא לריב 
איש את אחיו עבור דברים הבלים כאלה" ה' אומר 'על מה 
אתה רב איתו, על כסף? חסר לי כסף? הייתה בא אלי מבקש 
ממני, הייתי נותן לך בשמחה, למה אתה לא בא אלי.' 'קח את 

הכסף שאתה רוצה אבא יביא לי כסף אחר'. "כן הדבר הזה 
ממש בעניין הקב"ה המחלק מזון לכל ברואיו, כדכתיב "נותן 
לחם לכל בשר" הוא אבינו ואנחנו בניו כדכתיב "בנים אתם 
לה' " ורוצה בשלומינו ואין רוצה מחלוקתנו דאיתא בתנא דבי 
אליהו "אמר להם הקב"ה לישראל 'בני כלום חסרתי ממכם 
דבר"? תפתח את המקרר חיסרתי לך שם משהו? תפתח את 
הארונות חסר לך שם איזה קופסת שימורים? חסר לך משהו 
בבית? אתה חושב שהחנות שלך מכניסה לך פרנסה? "ומה 
אני מבקש מכם שתהיו אוהבים אלו את אלו ולכן כשאדם נוגע 
בעסק של חברו ובקש ממנו שיפסיק ולא רצה ובא לפני ה' 
ומתחנן לו שייתן לו מנה אחרת מאחר והוא לא רוצה לריב" 
"בוודאי ימצא בעבור זה חן בעיני ה' מאוד כדכתיב "תולה 
ארץ על בלימה" העולם קיים על מי שבולם את פיו במריבה. 
לא רק כשעקפו אותך בתור אתה שותק, אלא גם כשלקחו לך 

כסף, מילה לא מדבר. 
סיפר לי יהודי שבקשו ממנו למסור שיעורים באיזה בית כנסת, 
אמרו לו תבוא נשלם לך. פעמיים שילמו לו ומאז שנתיים לא 
שילמו לו, אבל הוא היה בשקט, לא דיבר כלום. יום אחד הגיע 
אליו אחד מהציבור אמר לו 'לא משלמים לך אני נותן לך את 
כל הכסף' אמר לו 'לא צריך, בסוף ישלמו לי' אמר לו ' אני 

משלם לך הכל!' ונתן לו את כל הכסף. 
עברו כמה שבועות בא אליו הגבאי 'אני מתבייש לא שילמנו 
לך שנתיים, הנה קח את כל הכסף' אמר לו 'כבר שלימו לי 
הכל' אמר לו הגבאי 'מה אכפת לי מה שילמו לך, אני הבית 
כנסת אני משלם לך' נתן לו את כל הסכום. חזר היהודי לראשון 
ששילם לו 'הגבאי שילם לי אני מחזיר לך את כל הכסף' אמר 
לו אותו יהודי שהביא לו את הכסף, 'מה אכפת לי מה שילם 

לך הבית כנסת, אני נתתי לך מתנה' קיבל כפול. 
אומר החפץ חיים "ובעבור בטחונו בה' ישלם לך מנה אחת 
אפיים" תשב בדירה, תהנה מהדירה אל תשלם שכירות, אני 
אלך לאבא יגיד 'אבא אני לא רוצה לריב איתו תן לי ממקום 
אחר' "וכשיתנהג במידת הביטחון יזכה לראות בטובו וחסדו של 
ה' כמו שכתוב "טעמו וראו כי טוב ה' אשרי בגבר יחסה בו"
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

אחזקה למניעת נשירה

בכל פעם שמדווחים  על שר בממשלה שנמצא חיובי לקורונה, מוסיפים שהוא 
ממשיך לעבוד מהבית, והוא מרגיש טוב כי הוא התחסן, אני חושבת עליך 
אימא, שנמצאת חיובית לקורונה, ואת ממשיכה לעבוד מהבית מעבר לשגרת 
יומך, כי הילדים נדרשו לשהות בבידוד,  ופלא שאת לא מרגישה טוב, למרות 
שהתחסנת..... מגיע הערב, המבודדים הצעירים כבר נמים את שנתם. הגדולים 
ממשיכים להטריד, הם בחופש לא? והנה רעש של גלגלי מזוודה נשמעים 
מבחוץ, המזוודה נעצרת ליד הדלת, הדלת נפתחת הבן מהישיבה נכנס, ומכריז 
בקול שזהו, עם הישיבה הוא סיים. נמאס לו ועוד כאלה פנינים. את כבר לא 
מרגישה קורונה. את כל כולך חומונה. השמים נופלים עליך, על בעלך. אפשר 
לחתוך את המתח באוויר בסכין.  כמה התרגשנו כשליונו אותו לישיבה. כמה 
שמחנו שהוא לומד במקום טוב, בישיבה קדושה, ושהוא נהנה. מה קרה? 
איפה טעינו? מה נעשה אתו הלאה? ובכלל איך נעמוד בצער הזה? באכזבה?

תהליך הנשירה לא קוראת פתאום. הפעם, אני רוצה לדבר על מניעת נשירה. 
ילדים הם כמו עלים, נושרים אם לא מחוברים חזק. וכדי ליצור דבק חזק, זה 
לא יכול להיות דבק שלוש שניות. שממש לא מדביק הכל. זה צריך להיות דבק 
אפוקסי, שלוקחים במינון מדויק, מערבבים, מנקים את המשטח ומדביקים. 
דבק לתורה והמצוות יוצרים בבית. זו האווירה בבית. ילדים קולטים כל מילה 
או תחושה גם אם היא לא נאמרה. אם נאנחתם שמחיר העוף מהדרין, יקר 
יותר מעוף בכשרות לא מהודרת. אם הם חווים לחץ ורטינות ביום שישי, כי 

ההכנות לשבת הן עבודת פרך. הילדים יקשרו מצוות עם קושי. 
מספרים על היהודים המהגרים שהגיעו מאירופה לאמריקה. אבי המשפחה 
עבד שישה ימים. הגיע שבת, והוא כמובן לא התייצב בעבודה. כשהגיע ביום 
שני, קבל מכתב פיטורין, כי סרב לעבוד בשבת. היה חוזר האבא הביתה ונאנח, 
כמה קשה להיות יהודים. וילדים כדרכם, קלטו את האווירה הקשה בבית, ולא 
את המסירות וההנאה בשמירת שבת. כי ילדים קולטים הכל. ילדים שומעים  
אותנו וקולטים את האווירה. אווירה טובה מקרבת, אווירה גרועה מרחיקה. 
בפסיכולוגיה ישנו מושג: "התניה אופרנטית" שמשמעה תהליך למידה הנרכשת 

על ידי הצמדת פעולות לחיזוקים חיוביים או שליליים. 
קבוצת מדענים הכניסה חמישה קופים לכלוב. במרכז הכלוב הציבו סולם 
ועליה כמה בננות. כצפוי, בכל פעם שאחד הקופים עלה על הסולם כדי לקחת 
לו בננה, המדענים התיזו מים קרים על הקופים שישבו על קרקעית הכלוב. 
ואז קרה משהו מעניין, בכל פעם שקוף ניסה לעלות על הסולם, היו שאר 
הקופים מתנפלים עליו ומונעים את עלייתו על הסולם. כי אצלם התחבר 
עלייה על סולם, סילון מים קרים. אם אצל הילדים שלכם שמירת מצוות, 
לימוד תורה, אהבת השם, תהייה מקושרת לשמחה, ואף לתגמול, הילדים 

יאהבו לקיים תורה ומצוות. 
בעלון עשיר התוכן, והנעים לעין שהוצא לכבוד טו בשבט, מפרי עטן של מורות 
ותלמידות של הסמינר הכי מצמיח שיש – סמינר הר חומה. שתפו תלמידות 
בערכים שהנחילו להן בבית. נהניתי לקרא על תלמידות ששיתפו באווירת 
שולחן השבת אצלן בבית. כולם יושבים יחד אוכלים ונהנים. וההורים לא 
מוותרים לאף אחד, כי הם לא מוותרים על אף אחד. הילדים יקרים להם וחשוב 
להם הנוכחות של הביחד. יצירת אווירה חיובית וטובה, זה ההורים יוצרים. 

לעיתים קרובות ניתן לשמוע, בלי משים לב, סוג של אמירות אפילו בבתים 
שלנו: הדוסים האלה, ועוד כל מיני אמירות מזלזלות, ומפי אנשים חרדים 
למהדרין. אתם משתמשים בביטויי סלנג ללא מחשבה. ילד מפרש את זה 

אחרת. תזהרו מביטויים כאלה, זה מצנן את להט קיום מצוות.
עשה לך רב, מציאות ברוכה דווקא בקהילות חוזרות בתשובה. בבית שיש 
שייכות לקהילה, לרב מנווט, יש גב רוחני תומך לבית כולו. לא רק כשמתעוררת 
שאלה הלכתית.ושוב, העיקר האווירה בבית. אווירה שעובדים עליה קשה. 

והיא שווה כל השקעה. בהצלחה. 

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

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 052-7178225052-7653007 .
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לימים-  הדואג 

זורע חיטים
לשנים-  הדואג 

נוטע עצים
לדורות-  הדואג 
מחנך אנשים

ביום שלישי הקרוב ל' שבט 01.02 ידרוש מורנו הרב ב:

גדרה - 19:00 | כולל "שערי ירושלים" רחוב יונה מזגיני 2
בית דגן - 20:30 | בית כנסת "אוהל יצחק" רחוב מנחם בגין 11

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



"לא תשא שמע שוא" )שמות כ"ג, א'(

בפתיחת הספר חפץ חיים )לאוין ב'( מבואר שמפסוק זה נלמדת אזהרה למספר 
ולמקבל לשה"ר.

ומה שהוצרכו חז"ל ללמוד את איסור סיפור לשון הרע מפסוק זה ולא הסתפקו 
בלאו של "לא תלך רכיל" ביאר החפץ חיים )כלל ו' בהגה"ה לבמ"ח סק"ב( שהוא 
כדי ללמוד שכשם שאת מקבל הלשון הרע ראוי להשליך לכלבים, כפי שדרשו 
בגמרא )מכות כ"ג.( מסמיכות הפסוקים, דכתיב "לכלב תשליכון אותו" וסמיך 
ליה "לא תשא שמע שוא" ]שהוא אזהרת קבלת לשה"ר[, כן גם המספר שאיסורו 
נדרש מדקרינן ביה לא תשיא ]היינו לא תספר[ ראוי אף הוא להשליכו לכלבים.

והנה משמע מדברי החפץ חיים שהיתה לגמ' צד שרק את המקבל ראוי להשליך 
לכלבים, וחידשה שלא כן אלא גם המספר ראוי להשלכה לכלבים. ולכאורה 
קשה, אדרבה הלא לגבי מספר יותר מובן מדוע משליכים אותו לכלבים, משום 
שהוא נובח על אנשים כאותן "כלבין דחציפין", אך המקבל אינו נובח ככלב, 

ומדוע פשוט לחז"ל שראוי להשליכו לכלבים.
את הדברים ביאר הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א, בספרו "שפתי 
כהן" שכשם שאיסור "סיפור" לשון הרע תלוי ברוע מדתו של המספר שמחפש 
רע בחבירו, כן גם "המקבל" לשון הרע דומה לו בתכונה זו. שהרי פשוט שאם 
היו מספרים לאדם לשה"ר על אביו למשל, היה דוחה את הדברים וממאן 

לקבלם וטוען שאין נאמנות למספר, והיה מוצא תואנות להראות שסיפור 
הגנאי אינו נכון, ואף אם היו מנסים לשכנעו באמיתות הדברים היה 
מכחיש ודוחה דבריו מכל וכל, כי על עצמו או על קרובו אין הוא 
רוצה להאמין, ומזה שמאמין לדברי לשה"ר על חבירו מוכח שאינו 

אוהבו, ולכן גם אותו ראוי להשליך לכלבים.
ולהמחשת הדברים הביא סיפור ששמע מאחיו הגאון רבי נחום קוק 
זצ"ל, שהיה עמו, כאשר הלך פעם בחוצות עיר, וראה פשקוילים 
שהיו דבוקים שם בגנות מישהו, וכמובן לא נעצר לקוראם, אך יהודי 
אחד שעמד שם הסב את תשומת לבו לאותם פשקוילים, שיסתכל 

מה כתוב בהם, והחל לשכנעו עד כמה חשוב לדעת דברים "נכונים" אלו.
רבי נחום זצ"ל היה נראה כמקשיב לו היטב וכקורא הדברים ברצינות, ואח"כ 
השפיל עיניו בצער ואמר לו: הדברים מאד מצערים אותי, משום שזה שכתובים 

הפשקוילים נגדו, הוא אחי!
כששמע האיש כך הרגיש מאד לא נעים, ופנה לרבי נחום זצ"ל להפיס את דעתו 
ואמר לו: יראה נא הרב, הרי אלו רק פשקוילים, אף אחד לא חתום עליהם, 

ומי אומר בכלל שהם אמת.
נענה ושאל אותו: אבל בכל אופן קודם אמרת שמסתבר שהדברים נכונים, 

ומדוע לפתע אתה אומר שלא ברור הדבר?
הצטדק הלה וטען בתוקף: יעזוב נא הרב את הדברים 

שאמרתי קודם, ודאי וודאי שדברים כאלו בלי 
חתימות רבנים כותבים בדרך כלל אנשים חסרי 
אחריות, והסביר לו באר היטב עד כמה שלא 

ראוי לסמוך על דברים כאלו.
כשסיים הלה את דבריו ענה רבי נחום זצ"ל ואמר 
לו: רצוני לומר לך עוד דבר אחד, והוא: שהאדם 

הזה שכתובים עליו הפשקוילים הוא אח לא רק 
שלי, אלא הוא אח גם שלך!... ]שהרי הוא יהודי כשר[.
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התפוז

תפוז, ראשי תיבות של תפוח זהב, הוא אחד מפירות ההדר הנפוצים ביותר. 
הזנים העיקריים שלו הם תפוז מתוק, תפוז טבורי, תפוז ולנסיה, תפוז דם, תפוז 
סיני והזן המוכר יותר בארץ - תפוז שמוטי, המוכר גם בשם "תפוז ג'אפה".
אחד הרכיבים הבולטים בתפוז הוא ויטמין C ותפוז אחד מספק את כל 
הצריכה היומית המומלצת של הוויטמין. ויטמין C פועל כנוגד חמצון המגן 
על הגוף מפני הנזק של רדיקלים חופשיים ובכך תורם למניעת מחלות 
שונות כגון מחלות לב וכלי דם וסרטן. ויטמין C גם נחוץ ליצירת החלבון 
קולגן – רכיב חיוני ברקמות החיבור בגוף, לו יש 
תפקיד משמעותי בריפוי פצעים. הוויטמין גם 
חיוני לסינתזה של  קרניטין - הנחוץ להעברה 
של חומצות שומן אל מיטוכונדריית התאים 
 C אנרגיה(.  בנוסף, ויטמין( ATP ליצירת
גם מסייע לספיגת ברזל ומסייע לשמור על 
תפקוד תקין של מערכת החיסון. יש לציין 
כי ויטמין C רגיש מאוד לחום ולאור. הדרך 
הטובה לקבל ויטמין C מתפוז היא לאכול אותו 

בשלמותו, ואם שותים מיץ תפוזים - לשתות אותו מיד בסיום סחיטת התפוזים. 
בתפוז יש גם לימונן – הרכיב שנותן את הריח המיוחד של פירות ההדר 
– לו יש תכונות אנטי סרטניות. כמו כן בתפוז קיימות תרכובות פנוליות 
וקרוטנואידים שגם הם נוגדי חמצון התורמים למניעת מחלות לב וכלי דם, 
סרטן ומחלות נוספות. תפוזים מהווים מקור טוב לסיבים תזונתיים. סיבים 
תזונתיים חשובים מאוד לבריאות: הם מסייעים להפחית כולסטרול וכך למנוע 
טרשת עורקים וגם מסייעים בשליטה על רמות לחץ הדם. סיבים תזונתיים 
גם מסייעים במניעת סרטן מעי גס. תפוז מכיל פקטין, סיב תזונתי מסיס 
שפועל לאיזון רמות סוכר, רמות כולסטרול בדם, חיידקי המעי, הפחתת 
דלקתיות ושימור תפקוד מחסום המעי. פקטין עשוי לסייע גם למניעת סרטן 

על-ידי השראה של אפופטוזיס )מוות טבעי של תאים(. 
תפוזים מהווים מקור טוב גם למגוון של ויטמינים ומינרלים, בין הבולטים 
שבהם: חומצה פולית, ויטמינים מקבוצת B, סידן ואשלגן. במחקר אמריקאי 

נמצא כי מנה של פירות הדר – מפחיתה ב 19% את הסיכון לשבץ.
רצוי לאכול את הפרי בשלמותו. מיץ תפוזים מופק ממספר תפוזים ולכן יכיל 
יותר סוכר וגם יכיל פחות סיבים תזונתיים, כך ששתייתו עשויה להעלות את 
רמות הסוכר בדם. אמנם, אנשים לאחר ניתוח בקיבה או במעי הדק, כולל 
ניתוחי סטומה וקיצורי קיבה מכל סוג, צריכים להימנע מציפה של פירות 
הדר ובכללם תפוז כי הציפה עלולה לגרום לחסימת מעי. ניתן לקלף את 
הציפה ולאכול את פנים הפלח. גם לאנשים שחוו בעבר חסימת מעי מומלץ 

להימנע מציפת פירות הדר.
מומלץ לשמור תפוז בטמפרטורת חדר עד שבוע. תפוז נשמר היטב 

בטמפרטורה של 5-6 מעלות.



ההגה בידי שמים

ירושלים של שנת תש״ח מלומדת הייתה ברעב ובסבל, בצער וייסורים, וקשה 
שבכולם, במלחמת חורמה שניהל נגדה אויב קשה ואכזר, הלגיון הירדני. כלי 
מלחמה מעטים היו בידיהם של מגיניה. תושביה היו חלשים מרוב רעב, ולחם 
צר היה באותם ימים לא מטבע לשון ומליצה שחוקה, אלא מזונם הדל. חוסנם 
הנפשי של בני ירושלים מפורסם היה, כדורי מוות שרקו ברחובות ובני העיר 
מצליחים לשמור על שגרת חיים במידת האפשר. בישיבות המעטות שהיו בימים 
ההם, ישבו הבחורים ולמדו תורת ה׳ בעוז רוח ובנחישות כמתריסים בפני האויב: 
לא תנצחו אותנו. בישיבת ״בית אברהם״ של חסידי סלונים, התנהלו הלימודים 

כאילו לא התחוללה מלחמה בחוץ. את האש המתגברת של לימוד התורה 
בישיבה ליבה ביד רחומה ראש הישיבה המסור, מי שלימים נעשה לרבם 

של חסידי סלונים, האדמו״ר בעל נתיבות שלום זצוק״ל. 
אביה של הרבנית, חמיו של ראש הישיבה, כ״ק אדמו״ר בעל ״ברכת 
אברהם״ התגורר באותם ימים בטבריה, והשמועות על המצב הקשה 
בעיר הקודש והחללים שנפלו בכל יום ויום, נטלו את שלוות נפשו. 
לכן נסע מטבריה לירושלים בדרך קשה ופתלתלה על מנת ליטול 

עמו בדרכו חזרה את נכדו. מכיון שראה כי חתנו לא יטוש את 
משמרתו בישיבה בשום אופן, פרס את חסותו על נכדו, ועל דעת בתו 

וחתנו הוחלט למלט את הילד מן הרעב, מן המצור, מקולות הירי ואווירת 
המלחמה הבלתי פוסקת, ובעיקר מאותם תותחים היורקים אש וגופרית על 
ירושלים ומפילים חללים לאין ספור, ולהעבירו לטבריה, מקום מבטחים יחסי, 
עד יעבור זעם. בדרכו עבר דרך בני-ברק, ושאל עצה מפי החזון איש זצ״ל, 

שהסכים עמו ואף ברכו.
התור לאוטובוס ארוך היה. מורכב כמעט כולו מזקנים, נשים, וילדים שהתפנו 
מירושלים מאימת המלחמה והרעב. רק גבר צעיר אחד היה בין הממתינים 
לאוטובוס. לאחר המתנה ממושכת הגיע האוטובוס. התיישבו הנוסעים במקומותיהם 
וחיכו בקוצר רוח לעזוב בכל המהירות את עיר הדמים. הנהג התניע והאוטובוס 
המעשן בנדיבות יצא ממקומו בטרטור רועם. אלא שהוא לא הרחיק והנהג לפת 
את ההגה בכוח כדי להיטיב לסובב את האוטובוס עם תוואי הכביש, ולתדהמתו 
נשאר לפתע עם ההגה בידיים... ההגה החלש נתלש ממקומו! מאותו רגע ואילך 
יצא כלי הרכב מכלל שליטה. הוא ירד מהכביש והחל לשעוט במורד הישר לעבר 
מחסומי הגבול. מרוב מהירות, פרץ האוטובוס את גדרות התיל והמחסומים ופלש 

הישר לשטח האויב,  מעבר לקוי הגבול, עד שעצר. הנוסעים ההמומים בדקו 
את עצמם. בנס לא קרה שום דבר לאף אחד. אבל הם היו כעת בשטח האויב. 
עודם מתקשים לעכל את מה שקרה וכבר הם רואים את חיילי הלגיון הירדני,  
לבושי מדים ועטויי כאפיות, מגיעים במרוצה, בקריאות צהלה על הטרף השמן 
שנפל לידיהם ומכתרים את האוטובוס. צרחות פחד ואימה בקעו מפיות הנשים 
והילדים. ״אוי ואבוי. הם יהרגו אותנו״. מבטיהם אמרו הכל, מבטים מלאים פחד 
מוות. מפקדם של החיילים הירדניים ערבי מלומד היה, הוא קנה אצל הבריטים 
את תורת הלחימה. ובשעה זו היה חינוכו הבריטי של הקצין לטובה. באשר 
הקצין הערבי ריסן מיד את לוחמיו צמאי הדם, ולא נתן להם לכלות את זעמם 
ולחולל טבח ביהודים שנפלו לידיהם. ״לא לגעת באף אחד״ צעק עליהם בקולי 
קולות. ״קודם כל נברר מה קורה כאן, ואיך האוטובוס הזה נכנס לשטח הירדני״.

הוא וחייליו עלו על האוטובוס והחלו לסרוק את הנוסעים. אלו היו מבוהלים עד 
מוות ולחשו וידוי בשפתיים רועדות. נוסע אחד ויחיד לא איבד את עשתונותיו, 
האדמו״ר ה״ברכת אברהם״ זצוק״ל.  ״איסמע״ פנה הרבי בנחת אל המפקד 
הערבי. ״אוסקוט״!  )שתוק( צרח עליו המפקד בכעס. הצעקה הדהדה באוטובוס 
ובישרה למי שעדיין קיווה לטוב. הרבי עצמו, נרתע לרגע ואכן השתתק. אבל 
אחרי דקה של דומיה שוב פנה אל הערבי והתחיל לדבר אתו. ״אתה הרי חייל 
גיבור״ החל מלטף את האגו של הערבי בהכירו היטב את המנטאליות 
הערבית. ״אתה גבר. לך נאה להילחם בשדה הקרב מול חיילים חמושים 
ולנצח אותם. זה מתאים לך, אבל כאן באוטובוס,  מי ניצב מולך? 
אנשים חלשים.  נשים! אתה הולך להילחם עם נשים? זו תהיה 
חרפה בשבילך.  עם מי אתה הולך להילחם, עם ילדים קטנים? 
עם זקנים תשושים? על מי אתה הולך להיות פה גיבור?״ נס היה 
שהמפקד לא השתיק אותו כבראשונה, וללא שהרגיש הטה אוזן 

לדברי הטעם של היהודי הדור הצורה.
המילים האלו קלעו למטרה. לבו האכזר של המפקד הערבי התרכך 
במקצת, והוא הסכים להוציא מן האוטובוס את הילדים ולהעבירם חזרה 
לשטח היהודי. הרבי המשיך לדבר על לבו. ״אז מה, לא תוותר לנשים?״ המפקד 
גידף מתתת לשפמו, אבל לא היה נעים לו להצטייר כגיבור על חלשים והוא 
שיחרר גם את הנשים , ואח״כ בשיטת הסלאמי של הרבי החכם, גם את כל 
הזקנים. לבסוף נשארו רק שני יהודים צעירים, נהג האוטובוס והנוסע הצעיר. הם 
עמדו ורעדו בכל גופם. הלוחמים הערביים בקשו לשפוך עליהם את כל חמתם 
ולכלות בהם את זעמם היוקד. ברם, הרבי בחכמתו הוציא את בולעם מפיהם 
כשפנה בלי פחד אל המפקד. ״מה, אתה גבר על שני אנשים לא חמושים? מי 
הם לעומתך בכלל? שתי נמושות!״. הערבי חרק בשיניו לנוכח חכמתו של היהודי, 
שהצליח למלט בזה אחר זה את כל הנוסעים, וניאות לשחרר גם את שני הנוסעים 
הצעירים, ואלו חצו את הגבול יחד עם הרבי ונכדו ועברו אל הצד היהודי,  הישר 
מגוב האריות. בחוכמתו ופקחותו הציל כשלושים נפשות מישראל, מן השמים 
גלגלו זכות על ידי זכאי, להציל יהודים לקוחים למוות, ולפדותם לחיים.  חסדי 

ה' כי לא תמו, כי לא כלו רחמיו.
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את הספור הבא סיפר יהודי על העניין להתחזק באמונה בכל עת - אבי 
שיחי' זקוק לרחמי שמים מרובים באשר שהוא אינו בקו הבריאות וסובל ל"ע 
ממחלת הסכרת , והוא צריך למדוד תמידין כסדרן את רמת הסוכר בדמו 
ולקחת את התרופות הראויות. אמי רגילה למדוד לאבי את הסוכר רק באמצע 
השבוע, אבל בשבת היא אינה מודדת, אמנם היות שבתקופה האחרונה נחלה 
אבי בוירוס הקורונה ל"ע, לכן הסתפקה אמי אם למדוד לאבי את הסוכר גם 

בשבת, ולבסוף החליטה שלא למדוד לו את הסוכר בשבת.
אתמול בליל שב"ק ישבנו כולנו בסעודת שבת ביחד עם ההורים שיחיו, 
וסיפרנו סיפורי צדיקים ועניינים של אמונה. אחי שיחי' סיפר איזה סיפור 

מאחד הצדיקים הגדולים זי"ע, והסיפור היה קשור משהו לענין ה"סוכר". 
אמי ששמעה שמדברים משהו מענין ה"סוכר", החליטה שאולי הפעם היא כן 
תמדוד לאבי את הסוכר, ואכן ממחשבה למעשה, הלכה מיד למדוד את הסוכר.
כשהסתכלה על המודד לראות את המצב, חשכו עיניה! הסוכר כלל לא היה 
מאוזן והמצב היה מסוכן ביותר. מיד קראו ל"הצלה" והבהילו את אבי לבית 

החולים, שם ייצבו את מצבו והצילו את חייו.

בזכות האמונה וסיפורי צדיקים
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ר' רפאל ברוך טולדנו זצ"ל

היה זה בתקופה שהשלטון במרוקו היה בידי הצרפתים. רוחות חדשות החלו 
לנשב במדינה, והתרבות המערבית – הצרפתית החלה לחדור אט אט ולהתפשט, 
בהשפעת השלטון. עבור יהודי מרוקו, הדבר הצריך ערנות מתמדת מפני כל 
סטייה מהדרך, גם כזאת שבתחילתה נראית תמימה ובלתי מזיקה אך אחריתה 
עדי אובד. הגאון רבי רפאל ברוך טולידאנו זצ"ל אב"ד מקנס, היה מהחשובים 
והבולטים שבין רבני מרוקו בתקופה ההיא, והשפעתו הייתה רבה. הוא עמד 
איתן על משמרתו וטיכס עצות תדיר כיצד למנוע קלקולים, ולחם בעוז נגד 

כל פרצה שבאה מבחוץ ופעמים גם מבפנים.
באחד הימים הודיעו השלטונות הצרפתיים על בריכת שחיה חדשה שהוקמה 
לרווחת תושבי מקנס. השימוש בבריכה הוקצה לבני כל דת ביום השבתון 
השבועי שלהם: ביום שישי – למוסלמים; בשבת – ליהודים; וביום ראשון – 
לנוצרים. רבינו הבין כי בהחלטה זו טמונה סכנה גדולה. רובם המכריע של בני 
הקהילה – לרבות הרופפים ביותר מבחינה רוחנית – הקפידו על שמירת שבת, 
ופתיחת הבריכה העירונית תעמיד פיתוי גדול בפרט בפני בני הנוער וחומות 

השבת עלולות להתמוטט. זאת מלבד הסכנה הגדולה לפריצת גדרי הצניעות. 
אולם נדרשה תבונה יתירה כיצד לפעול בעניין, שכן תלונה על הקמת הבריכה 
תצטייר ככפיות טובה מצד הקהילה היהודית, שאינה מעריכה את מאמצי 

השלטון לשפר את איכות החיים של התושבים. מה עושים?
רבינו פעל בחכמה למזעור הנזק. את המכתב ששיגר לראש העיר פתח בדברי 
שבח ותודה לשלטונות על מסירותם והשקעתם למען תושבי העיר. בנוסף 
ציין את תרומת הבריכה לבריאות הציבור ולהנאתו. אולם – הוסיף והסביר – 
קיימת 'בעיה קטנה'... מאחר ומרבית תושבי העיר היהודים הינם שומרי שבת 
שבה אסורה כל מלאכה, הרי שיבצר מהם ליהנות מהבריכה החדשה. לפיכך 
הציע להחליף את יום פתיחת הבריכה ליהודים לאחד מימות השבוע. מעבר 
למניעת חילול שבת, ידע רבינו, כי אם הבריכה תהיה פתוחה לשימושם של 
היהודים בימות החול, רק מעטים יוכלו לפנות את הזמן הנחוץ לשם רחצה. 
כך, בפעולה חכמה אחת, הצטמצמו המכשולות החמורים הכרוכים בחילול 

שבת ופריצת גדרי צניעות.
השלטונות קיבלו את הבקשה ברוח טובה, ומקץ ימים ספורים הוזמן אחד מעסקני 
הקהילה כדי לדון בהעברת יום פתיחת הבריכה לאמצע השבוע. אותו אדם, שהיה 
מתומכי ההשכלה הצרפתית, הבין היטב את הכוונה העומדת מאחורי הדברים 
ומחה בתוקף. הוא טען באוזני המושל כי בימות החול לא ימצאו היהודים זמן 
לרחוץ בבריכה, שהרי טרודים הם בעבודתם מבוקר עד ערב. אולם ראש העיר 
לא השתכנע. הוא נטל לידו את מכתבו של רבינו והחל מקריא אותו במתינות 
ובנחת בפני חבר הוועד. "האינך שומע את הכנות הבוקעת מבין המילים, ואת 
הדאגה לטובתם של בני הקהילה? ניכרים דברי אמת! רוב בני הקהילה הם 
שומרי שבת ולא יחללו את קדושת היום ברחצה בבריכה – ולמה יגרע חלקם 
ולא יהנו מהבריכה?" כך בדרכי חכמה ותבונה השכיל רבינו להשיג את מטרתו, 

כאשר ראש העיר עצמו נחלץ לעזרתו...

1.  אותה רוצעים במרצע.
2.  מילה נרדפת למילה "יריבו".

3.  אסור לתת או ליטול אותו.
4.  אסור לצער אותו.

5.  שמו של חג השבועות )ב' תיבות(.
6.  אסור לבשלו בחלב אמו.

7.  מצווים אנו לא להחיות אישה זו.

אם פתרתם נכון את התשבץ
תקבלו את ציווי ה' בפרשה "_____-_____ תהיו לי"

משפטיםמשפטיםלפרשתלפרשתתשבץתשבץ

חידון הא"בחידון הא"ב
לפרשתלפרשת
משפטיםמשפטים

א. ָעֶליָה ֶנֱאַמר ֶׁשֹּלא ֵּתֵצא ְּכֵצאת ָהֲעָבִדים

ב. ְּבֶהְמּתֹו

ג. ַמֲעָמֵדנּו ְּבִמְצַרִים ָהָיה ַמֲעָמד ֶׁשל _______

ד. ֵיׁש ְלִהְתַרֵחק ִמֶּזה

ה. ְּכבֹוד ַהֵּׁשם ָׁשַכן ַעל _______ _______

ו. הּוא ָּבא

ז. ֵהִאיָרה ָעָליו

ח. ַאַחת ִמִּמּדֹות ַהֵּׁשם

ט. ְּבֵהָמה ֶׁשֶּנֱאֶכֶלת ַעל ְיֵדי ַחָּיה ָרָעה

י. ָיִריבּו

כ. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמְבִטיִחים...

ל. ִהיא ָהְיָתה ְלָפָניו ִּבְׁשַעת ַהִּׁשְעּבּוד, ִלְזֹּכר ָצָרָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָהיּו ְמֻׁשְעָּבִדים 

ְּבַמֲעֵׂשה ַהְּלֵבִנים.

מ. ָאסּור ְלַהֲחיֹות אֹוָתּה

נ. ִרִּבית

ס. ֹמֶׁשה ָלַקח אֹותֹו ְוָקָרא ִמֶּמּנּו ְּבָאְזֵני ָהָעם

ע. ַהִּמְצָוה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבּה ּפֹוַתַחת ַהָּפָרָׁשה

פ. ִמי ֶׁשְּמַׁשֵּקר ַּבְּׁשבּוָעה עֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה _______

צ. ִהְתַּכֵּון

ק. ֻּכָּלם ָאְמרּו ְּבַיַחד

ר. ֲחֵברֹו

ש. ַהֵּׁשם ְמָגֵרׁש ֶאת ָהאֹוְיִבים ִמן ָהָאֶרץ ְמַעט ְמַעט, ְּכֵדי ֶׁשָהָאֶרץ ֹלא ִּתְהֶיה _______

ת. ׁשֹור ֶׁשָּנַגח ַרק ַּפַעם ַאַחת אֹו ַּפֲעַמִים ִנְקָרא: ׁשֹור _______
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זמני  תפילות  ושיעורים

16:45 )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  

17:50 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

18:10 )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      16:55

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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