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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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"בכל מקום שתזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

אומר האדמו"ר מקומרנה "עושה חסד לאלפים", כי כל התיקונים 
בעולם הם לאוהבי הנעלבים ואינם עולבים". שורש כל התיקונים 
הם לתקן את האדם, כדי שהוא יסכים לאהוב את מה שה' 
עושה לו, "שמחים בייסורים, שומעים חרפתם ואינם משיבים 
ואפילו על איש המעליל, כי באמת כל הפוסל במומו פוסל 
והם רואים על עצמם דקות ומקבלים על עצמם שיפה מעליב 
זה העולב, עליהם נאמר "ואוהבי כצאת השמש", כשהאדם 
אוהב את מה שה' עושה לו, הוא מבין שעכשיו ה' דואג לו, 

אדם אומר לעצמו "אני בטיפול אצל ה' עכשיו. 
"כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, מחשבות לשלום ולא לרעה 
לתת לכם אחרית ותקווה". כשאדם הולך לאיזה תביעה בבית 
משפט, או לאיזה חקירה בעירייה, או לפקיד במס הכנסה, 
הוא לא הולך בפחד 'וואי ריבונו של עולם מה יהיה', אלא 
ההיפך, הוא אוהב את זה 'ריבונו של עולם אני הולך בטיפול 
שלך', עכשיו אתה עושה לי משהו טוב, עכשיו אתה נותן לי 
אחרית ותקווה' כל התיקונים זה לאוהבי, לאהוב את מה שה' 
עושה, כמו שאמרו רבותינו כל העולם הבא של האדם יוצא 
מהכישלונות של העולם הזה, מה שלא הצלחת בעולם הזה, 
קנית עולם הבא. מה שכאב לך בעולם הזה וקיבלת אותו זה 
הנצח שלך. ממה שנהנית בעולם הזה, מחאו לך כפיים על זה, 
לא תקבל כלום בעולם הבא. הפסדת כסף בעולם הזה, הפסדת 

תפקיד, אבל הרווחת תפקיד לעולם הבא. 
ממשיך האדמו"ר מקומרנא "ולכן תירא לנפשך מלדבר דיבור 
רע על שום בר ישראל" אל תגיד 'תראה מה פלוני עשה לי, 
איזה גנב' "כי לא תראה שום רעה על ישראל, כי את עצמך 
אתה רואה ואם תעורר דינים עליו את עצמך אתה דן ומאוד יש 
להיזהר מזוהמת הנחש הזה" זוהמת הנחש זה "נחש אישיני" 
אומר ר' יששכר מרומינוב "אישיני" אותיות 'יש ו'אין' "יש השם 
בקרבנו אם אין", שהרי אם אתה דן את חבריך, הרי שאתה 

מבין שזה לא השם.
רבנו הקדוש אומר "כל מקום שתזכיר את שמי אבוא אליך 
וברכתיך" אם יש לך בעיה ואתה רוצה שהבעיה תביא לך ברכה, 

תזכיר מיד שזה אני. אל תאשים את הרב מהישיבה שזרק את 
הבן שלך. אל תגיד שזה השכן גרם לבעיה. בכל דבר תגיד זה 
הקב"ה, "בכל מקום שתזכיר את שמי, שהשם יתברך בכל מקום 
שנמצא, כל הברכות וכל טוב נמצא ועיקר המשכת אלקותו 
יתברך על כל דבר ודבר הוא על ידי הזיכרון, על ידי שמזכירים 
שהשם יתברך בכל דבר. כי באמת השם יתברך בכל מקום, בכל 
דבר[ רק שאין זוכרים אותו אז הוא מתעלה ומסתיר את פניו 
בחינת "ואנוכי אסתר אסתיר את פני" ואז יש אחיזה ושליטה 
לקליפות אחיזה ושליטה לקליפות זה העצבות, הכעס, העצבים, 
המריבות בגלל שהוא לא מזכיר שזה השם. אבל כאשר אדם 
נמצא בבעיה ומזכיר שזה הקב"ה, מתוך הבעיה מגיעה לך 

הברכה, הטובה והישועה. 
יהודי אחד מכאן היה צריך ללכת לבית משפט עם הגרושה 
שלו, חייב לה שלוש שנים מזונות ולא נתן לה. אומר לי 'הרב, 
אבא שלה עשיר הביא סוללה של עורכי דין ולי אין דירה, אין 
לי להביא עורך דין', אמרתי לו 'לך ותגיד לשופט כשישאל 
אותך איפה העורך דין שלך, שהבאת את הקב"ה עורך דין והוא 
עומד כאן לידי', אמר לי 'הרב, הוא יכניס אותי לכלא', אמרתי 
לו 'הוא לא יכניס אותך לכלא, הוא יאהב אותך' וכך הוא עשה. 
הלך למשפט, היה שופט עם כיפה סרוגה אמר לו 'מי מייצג 
אותך מהפרקליטות, אין לך ייצוג?' אמר לו 'יש לי עורך דין 
יותר טוב מהפרקליטות' שאל השופט 'איפה הוא' 'הנה הוא 
כאן לידי אתה לא רואה אותו? הקב"ה! ואתה יכול להיות רגוע 
השופט שמה שאתה תחליט זה הקב"ה ישים לך בפה, זה לא 
אתה אל תחשוש מה להחליט', אומר לי הרב אתה לא מאמין 
השופט התחיל לצעוק על העורך דין של הגרושה 'איך אתם 
גובים מאדם מזונות כשאין לו מקום לגור, הוא דייר רחוב. אני 
מקפיא את כל תשלומי מזונות, עד שלא יהיה לו דירה, הוא 
לא משלם שקל ואני נותן עכשיו צו למשרד הרווחה להשיג 
לו דירה מיד', אומר לי 'הרב, רק באים לבקר אותי עובדים 
סוציאליים, 'איפה אתה רוצה לגור?' "כל מקום שתזכיר את 
שמי אבוא אליך וברכתיך" כל אחד חושב 'נו טוב, מקרה אחד 
למיליון ומה עם כל שאר המקרים שלא הצליחו' לא, זה מצליח 
במיליון מקרים מתוך מיליון, אם אתה באמת הולך רגוע ויודע 

שהשם איתך ועושה לך רק טוב והכל זה השם יחליט.

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת תרומה גליון 495, ב אדר א' תשפ"ב

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א, באמונה ובטחון. לצפיה בשיעור המלא - אתר “כאייל תערוג“
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45 ק"ג של דעת תורה
סיפור לשבת
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

תובנות בהשפעת מזג האוויר:
שלג רך אינו מחליק. שכבת קרח נוקשה כן.

כשמודיעים החזאים על שלג שעומד לרדת בירושלים, אני מתחילה לקבל 
פניות משפחתיות מנכדים שרוצים להגיע לשלג לירושלים. סתם באקראי בלי 
להתכוון הסביר לי הבן שלי, שהוא כילד זוכר את השלג כאירוע הכי חווייתי. 
נכון, אני לא מסוגלת לדרוך על המשטח הלבן הזה, לילדים אפשרתי לשחק 
בשלג והרבה. הבן שלי, שכבר אבא לילדים, זכר את הימים האלו כהכי מהנים. 
אני לא זכרתי מה שסיפר, הוא סיפר נתתי לשחק בשלג. הם עלו בכל פעם 
הביתה רטובים, ואני עם מקסימום סבלנות נתתי להם להחליף בגדים עוד 
פעם ועוד פעם. הכנסתי את הבגדים הרטובים למייבש וחוזר חלילה. ואת 

ההנאה הזו הוא ממש רוצה להעניק הלאה לילדים.
היה זה בשבילי עוד הוכחה למה שאני יודעת - חוויות שמתבגרים ובוגרים 
סופגים בילדותם. מלווים אותם לאורך ימים ושנים. הבית אמור להיות חממה 

עוטפת בזיכרונות נעימים, שמרפדים לגדלים בו הלאה את הדרך.
צפיתי בהכנסת ספר תורה שנערכה בישיבה של בחורים שקשה להם לחבור 
לתורה, וקשה להם גם בבית. האזנתי לדברי הראש ישיבה שאמר לבחורים 
עם הרבה רגש: "כמה התמודדנו, כמה עברנו ביחד, כמה מכם נשברו, כמה 
הרגישו שזהו, אנחנו עוזבים, מפסיקים ללמוד. התגברתם ונשארתם". נכון 
זו לא ישיבה שבה רק לומדים עשרים שעות ביממה. יש שם הרבה מקום 
לתחביבים. ובעיקר יש שם יחס קרוב, מרומם ומחזק, והרבה מאד חוויות. 
הבחורים היו עסוקים בעיצוב השולחנות לסעודת המצווה. מצד שני הרב לא 
וויתר על חזות של בחור ישיבה באירוע. בחורים טענו שהחליפות התלכלכו 
בשבת, והרב דאג שהחליפות ישלחו למכבסה. ולא גער בהם שזה תירוץ, הם 

לא נראו ממש גדולי הדור, אבל הם הרגישו מחוברים. 
השבוע ביום שני בערב, בשיעור של הרב, הופיעה מקהלת תלמידי כתה ה' 
מתלמוד תורה כאייל תערוג, עם שיר של ל"ט אבות מלאכה. זה היה עוצמתי. 
כולם עם חליפות דומות ועניבות. הקהל שהיה הכי מפרגן שיש. המרא דאתרא 
שהוסיף מילים מגדלות: "ככה התנאים למדו".  הרב של התלמידים שהוסיף 
הסבר לשירה, שהילדים לא רק מדקלמים את לט האבות, הם מבינים משמעות 
כל מלאכה ומלאכה. ברור שהתלמידים הללו, גם אם בבגרותם חלילה יהיו 
קשיים, משברים. אולי חלילה קושי בשמירת השבת. תמיד יצופו ויעלו אותן 
דקות מרוממות של שירה קבל עם, עם טעם מענג של לימוד חוויתי שילווה 

אותם לאורך כל השבתות.
שבו פעם עם עצמכם, ונסו לכתוב או להיזכר בחוויה הכי טובה שזכורה לכם 
מהבית. וחוויה הכי קשה שזכורה לכם מהבית. תנתחו עם עצמיכם מה גרם 
לתחושת החוויה הטובה? ומה גרם לתחושה הקשה. ובכלל מה גרם לכם לזכור 
את אותם אירועים. מחקר שנערך על סטודנטים, לגבי זיכרונות מבית הספר, 

הציג מצב לא נעים. חוויות קשות היו רבות מהחוויות הטובות. 
יש מצבים בחיים של מצוקות ומשברים. נרחיב עליהם בהמשך. זה הבן שחזר 
הביתה מהישיבה בתואנה שנמאס לו. זו תלמידה שהסתבכה בבית הספר. זה 
קושי כספי ועוד ועוד. הבן או הבת שלכם מאכזבים בהתנהגותם, בהתנהלותם. 
צריך לשקם את האינטליגנציה החבולה שלהם. לייצר להם עוד ועוד חוויות. 
לגרום להם להיזכר בחוויות הללו. אם נתפרץ, אם נפרוק את התסכולים שלנו, 

נדחיק עמוק את החוויות הטובות שהיו להם לתחתית הבור.
נתתי שפע של דוגמאות לייצר חוויות. וזה אף פעם לא יותר מידי. שימו את 
המתבגר במקום שלכם. מה היה לכם קשה. מה זכור לכם כטראומטי.  תגיעו 
לילדים שלכם בעיקר מהלב. מהרגש. נקודת ההנאה היא מהלב, מהרגשות. 
ואתם יודעים לעשות את זה מצוין. העניקו להם שיזכרו חוויות, וזה עוד 

מחסום מונע נשירה.
 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 052-7178225052-7653007 .
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לימים-  הדואג 

זורע חיטים
לשנים-  הדואג 

נוטע עצים
לדורות-  הדואג 
מחנך אנשים

ביום שלישי הקרוב ז' אדר א 08.02 ידרוש מורנו הרב ב:

דימונה- 19:00 | מרכז רוחני "משכן שאול" רחוב שאול המלך 
באר שבע - 20:30 | בית כנסת "יצחק פרוכטר" רחוב המשחררים 44

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



ויקחו לי תרומה )כ"ה, ב(

פרשת השבוע פותחת במילים 'ויקחו לי תרומה', 
ואין פתיחה מתאימה מזו לימים אלה, תחילת חודש 

אדר, כדי להזכיר לנו: לא כתוב כאן 'ויתנו לי תרומה', כי הנותן תרומה, עם 
כל הכבוד לנתינה – הוא לוקח הרבה יותר... לתת זה לקבל, לתת זה להעניק 
לעצמך את החוויה הרוחנית העילאית של תמיכה בזולת, זה למלא את הלב 

בשמחה של אמת. 
בין שלל דמויות ההוד שעיטרו את ירושלים של מעלה לפני למעלה משבעה 
עשורים, התבלטו שני ידידים אהובים, אנשי מעשה ויראי אלוקים. האחד היה 
הגה"צ רבי שמעון קלפוס זצ"ל, ורעהו הוא הגה"צ רבי מרדכי אהרן שיינברגר 
זצ"ל. הם היו דמויות הוד, שנודעו בעבודת ה' המיוחדת שלהם, ביראת שמים 
ובמידות עילאיות. שעות ארוכות עסקו בתורה בהתמדה וברציפות, וגם תפילתם 

נישאה בדבקות.
לימים, חלה רבי שמעון את חוליו האחרון. כשרבי שמעון חש כי אכן המצב 
הולך ומחמיר, קרא לידידו הרב שיינברגר ושוחח עמו ביחידות שיחת פרידה 

במהלכה ביקש הרב שיינברגר בקשה לא שגרתית:
מבקש אני ממך בקשה אחת: בעלותך השמימה ולאחר שייפסק דינך בבית דין 
של מעלה, אנא תבוא אלי בחלום ותגלה לי מה נעשה 
בדינך, עז רצוני לדעת מה קורה בעולם העליון...'
רבי שמעון שמע את הבקשה, וקודם שנפרד 
מידידו הבטיח בתקיעת כף, כי באם יתאפשר 
לו – יקיים את הבקשה במלואה, ויבוא לספר 

מהנעשה בבית דין של מעלה...
ויהי לתקופת הימים, הצדיק רבי שמעון הסתלק 
לבית דין של מעלה, וכשנתיים אחר כך התגלה 
בחלום הלילה לידידו הרב שיינברגר. הוא סיפר כי 

לא היה קל עבורו לרדת מבית דין של מעלה, אולם לנוכח תקיעת הכף שעשו 
ובמאמץ רב – ניתנה לו הרשות לספר מקצת מהנעשה בשמי מעל, כאשר על 
רוב הדברים כבר אמר הכתוב 'כבוד אלוקים הסתר דבר'. ותיאר מהנעשה 

בבית דין של מעלה:
מיליוני מלאכים נקבצו ובאו לדיון בעניינו של רבי שמעון, נושאים 
בכנפיהם צרורות של זכויות. שעות לימוד תורה ארוכות, זכויות 
של המוני מצוות, תפילות מרוממות ונלהבות. הכל עלה על שולחן 
הדיינים, הדיינים בחנו ובדקו, החלו לחשב חשבונו של עולם האמת...
במתח רב ובציפיה דרוכה הביט רבי שמעון במתחולל לנגד עיניו, 
מצפה שהזכויות הללו יעניקו לו את כרטיס הכניסה הנכסף לגן עדן. 
אך בית הדין ממשיך בדיון, בוחן את כל הזכויות, ועדיין – הדיינים 

לא קובעים דבר, כנראה, אין די בזכויות עד עתה!
כמה נורא יום הדין הגדול! הגיעו עוד המוני מלאכים, צרורות של תפילות, תיקוני 
חצות, מצוות רבות שקיים רבי שמעון במסירות ובהקפדה. כל אלו עשו רושם 
רב בשמים והדיינים התייחסו אליהם בכובד ראש, אך עדיין, למרבה החרדה, 
רבי שמעון עומד ומביט כיצד הדיינים קובעים פה אחד: 'זה עדיין לא מספיק!'
ואז, הגיעו משלחות של מלאכים, והעלו על השולחן את זכרו של יום פורים 
אחד. ויום הפורים הזה – הוא שהכריע את הכף ופתח בפניו את שערי גן עדן!

ומה היה באותו יום פורים? – את הסיפור כולו סיפר רבי מרדכי אהרן שיינברגר 
בעצמו, וכך תיאר: 'לאחר תפילת שחרית מרוממת כיאה ליום בו 'כל הפושט 
יד נותנים לו' – גם משמים, ולאחר קריאת המגילה בדבקות ובשמחה, עסקנו 
בתורה יחדיו. קיימנו את מצוות היום כדת וכהלכה, ולאחר חצות היום יצאנו 

לכיוון בתינו לסעודת פורים...
אלא שאז משהו השתבש: פגשנו יהודי עני ואביון ודמעתו על לחיו. אין לו 
כסף לסעודת הפורים, והלא עיניהם של עניים נשואות ליום הזה... ואותו עני, 

כמה נורא, גם ביום הזה לא היה לו כסף לרכוש מוצרי מזון לסעודת פורים!
היינו בדרך הביתה לחוג את סעודת פורים, אולם ביטלנו את התוכנית. במקום 
סעודת פורים עליזה, השקענו את השעות הבאות בכיתות רגליים בין בתי 
תושבי ירושלים, מבקשים מאנשים לעורר רחמיהם ולתרום למען יהודי עני 
הזקוק לכסף לסעודת פורים. זה לא היה קל, השעה הייתה מאוחרת, רוב תושבי 
ירושלים כבר נתנו 'מתנות לאביונים' בשעה מוקדמת, ובכל זאת – עשינו את 
שלנו, טרחנו והתאמצנו, עד שהיה בידינו סכום נכבד, שיש בו כדי לשמח את 

העני האומלל...
זה היום בזכותו צדיק כמו רבי שמעון קלפוס הוכנס לגן עדן. זה היום שהכריע!'
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שמירה על החום בחורף

אף שאנחנו לא מדינה צפונית כמו קנדה והחורף הישראלי נוח רוב הזמן, הרי 
גם בו יש ימים קרים במיוחד - ולא רק בפסגות של ההרים הגבוהים". 

מכות קור" אפשר לספוג גם במדבר - שם עלולה הטמפרטורה לצנוח 
בליל חורף - וגם על חוף הים בעת שנושבת בו רוח מקפיאה.
קו ההגנה הראשון בהתגוננות מפני הקור הוא לבוש הולם. 
הלבוש התרמי המקצועי מורכב משכבות ביגוד דקות יחסית. 
בין השכבות נכלא חום הגוף, וכך משיגים בידוד טוב יותר. 
שיטת הלבוש הזאת עדיפה על בגד אחד עבה ומסורבל המפריע 

לתנועה, אינו מבודד ואינו מאפשר להתאים את הלבוש לתנאים 
המשתנים.

טמפרטורה נמוכה אינה הגורם היחיד שמאיים עלינו בסערה. קיימים 
גורמים נוספים שמחמירים את המצב: ביגוד רטוב מוליך חום באופן יעיל 
במיוחד וכך מחמיר את קצב האיבוד של החום. לכן חשוב מאוד ששכבת 
הלבוש התחתונה תהיה מבד מנדף )שאינו סופג זיעה) ואילו שכבת הלבוש 

העליונה תהיה אטומה לחדירת מים ורוח ומבודדת. כך נשמור על גוף יבש 
ונגן עליו מפני איבוד חום ומפני חשיפה לקור.

יש לתת תשומת לב מיוחדת לראש: מאחר ששטח הפנים שלו גדול למדי, 
הוא עלול להיות מקור משמעותי לאובדן חום. לכן יש להגן עליו באמצעות 
כיסוי הולם. זה חיוני במיוחד כשמדובר בתינוקות ובילדים. ]במזג אוויר קיצוני 
מאוד יש לשקול חבישה של מסיכת פנים מלאה ושל משקפי מגן לעיניים.[ 
יש לדעת שבמקרה של אובדן חום חמור, מגן הגוף קודם על האיברים 
החיוניים בחזה ובבטן, והספקת הדם מתרכזת בהם על חשבון איברים 

מרוחקים, ובמיוחד כפות הידיים והרגליים. 
גם אם התלבשתם כמו שצריך, הרי בתנאי קור מומלץ לנוע כל 
הזמן, שכן פעולת השרירים מייצרת חום. שתייה חמה עשויה, 
כמובן, להועיל מאוד. בניגוד למיתוס, אלכוהול אינו מחמם, 
אלא רק יוצר אשליה רגעית של חום, ולמעשה מחיש את 
אובדן החום. הסיבה: הוא גורם להרחבה של כלי הדם הקרובים 
לעור )כלי הדם הפריפריים(, והתוצאה היא תחושת חום, בעוד 

שלמעשה נגרמים אובדן חום והחמרת הפגיעות.
גם כשנמצאים בבית יש לזכור אין לחמם את הבית יתר על המידה. 
אפשר להסתפק ב־22 מעלות. חימום יתר לא בריא - במיוחד בחדרי תינוקות. 
ממחקרים עולה כי ישנה עלייה בשכיחות של מוות בעריסה בחדרי תינוקות 

שחוממו יתר על המידה.



45 ק"ג של דעת תורה

מספר הרב יצחק אלחנן גיברלטר ז"ל בזכרונותיו: בשבועות הראשונים לקיום 
הגטו, ציוו הגרמנים להביא להם את כל הזהב והכסף שנמצאים בגטו, גרמני איש 
הס״ס סדיסט ורוצח בשם יורדן, שהיה השטן בהתגלמותו, הוא זה שעמד בקשר 
עם הנהלת הגטו, הוא היה צעיר ולקח לו עוזר ליטאי מטעם עיריית קובנה בשם 
קאמינסקי, קאמינסקי היה מביא את כל דרישותיו של יורדן להנהלת הגטו, וכעת 
הייתה הדרישה לשדוד את כל יהודי הגטו, קאמינסקי לטש עיניו אל הרכוש, 
וכנראה לקח חלק ממנו לעצמו. כאשר נודע הדבר לגרמנים, הם פיטרו אותו 

מתפקידו להיות המקשר ביניהם להנהלת הגטו. 
הגרמנים איימו שאם תושבי הגטו לא יביאו מרצונם הטוב את הרכוש – הם 

ישלחו חיילים מצויידים בגלאי מתכות לחפש זהב, משפחה שימצא 
ברשותה זהב – תירצח כולה יחד עם כל הדיירים, השכנים ודיירי 
הבתים הקרובים לבית. הם הטילו פחד נוראי על כולם, כל אחד 
החליט להביא מרצונו את כל הרכוש כדי להציל את החיים, את כל 
דברי הערך היו צריכים להביא למקומות איסוף במשטרת הגטו או 

במשרד הנהלת הגטו. הגרמנים החלו לעבור בגטו וערכו חיפושים 
בעזרת גלאי מתכות, אנשים פחדו שמא מישהו מהשכנים החביא משהו, 

ואז יוציאו גם אותם להריגה, בבית הייתה סכנת נפשות להחביא רכוש, 
אנשים חכמים החביאו רכוש בלילות באדמת הגטו, מחוץ לבתי הגטו, בצורה 
שלא סיכנה אף לא אחד, אך רוב היהודים לא חשבו מרוב פחד, הם ראו בזה 
סכנת חיים, והחיים יקרים יותר מכל הון שבעולם, מי שהצליח להחביא בגטו 
זהב ויהלומים התפרנס בכבוד ולא ידע רעב, תמורת זהב יכלו גם להתחבא אצל 
הליטאים, אבא נכנס, אפוא, לספק בהלכה – אם הוא מחויב להביא את הזהב 

כדי לא לסכן את חייו, את חיי משפחתנו ואת חיי שכנינו.
סמוך לנו בגטו הקטן גר הגאון הקדוש רבי יחזקאל ברנשטיין זצ"ל הי״ד, בעל 
'דברי יחזקאל', ראש ישיבת 'אור ישראל' בסלבודקה, אבא הלך אליו וגם אני 
הצטרפתי, ושמעתי את שאלתו של אבא ואת תשובת הגאון, אז לא הבנתי בדיוק 
את השאלה ואת התשובה, אולם במשך השנים שאחר כך הסבירו לי, אבא לא 
שאל את הרב על האיום של הגרמנים לרצוח את מי שימצאו אצלו כסף וזהב, 

כיוון שזה ספק נפשות שקול, אם יביא את הרכוש – ימותו מרעב בגטו כי בזהב 
יכלו לרכוש מזון, ומצד שני, אם לא יביא את הרכוש לגרמנים והם ימצאו זהב 
– הם ירצחו את המשפחה, אם כך, הספק שקול ואבא הכריע: ״שב ואל תעשה 

– עדיף״, ומצד זה החליט לא למסור להם את הרכוש. 
השאלה של אבא הייתה לגבי מה שאמרו הגרמנים שאם ימצאו זהב ירצחו 
גם את השכנים, אבא שאל האם ב״שב ואל תעשה״, כלומר – אם אינו מביא 
את הרכוש אלא מחביאו, חל עליו ״דין רודף״ )אפילו ב״שב ואל תעשה״( בכך 
שהשכנים עלולים להסתכן, ואם כך עליו למסור את הזהב והכסף. הגאון רבי 
יחזקאל ברנשטיין ענה שזו שאלה של דיני נפשות, ולזה צריכים סנהדרין של 
לשכת הגזית, הוא הוסיף ואמר, שהוא גר בבניינו של הגאון הקדוש רבי אברהם 
גרודז'נסקי זצ"ל הי״ד, מנהלה הרוחני של ישיבת סלבודקה, והם נתנו תקיעת 

כף ביניהם שהם מביאים את כל הרכוש שיש להם. 
מבהיל! שני גאוני וצדיקי עולם לא הסתפקו בדיבור ובהבטחה, אלא נתנו 
תקיעת כף שהם אינם משאירים אצלם את הרכוש, אלא מביאים הכל למקום 
האיסוף. כשאבא שמע זאת, הוא אמר: ״הגאון בשבילי הוא לשכת הגזית. הנני 
מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה לשמוע בקול החכמים״. אבא הביא את כל הונו 

שנאמד במיליונים!
עד היום כשאני נזכר במעמד זה – אני בוכה, אף על פי שאז הייתי רק בן 
שתים עשרה. אבא עמד ליד הסמובר ושרף דולרים ושטרות של לירות 
שטרלינג אנגליות בשווי מיליונים. את כל המתכות, הכסף והזהב, 
שגם הן היו שוות הון רב, אספנו והבאנו למשטרת הגטו, היו שם 
שרשרות זהב שהיו ירושה מדורי דורות וכל אחת שקלה מעל 
קילו זהב טהור, הבאנו כ-45 ק״ג זהב, את היהלומים שהיו בגודל 
עצום שהיום רואים רק בתערוכות – זרקנו בבור החפירה של בית 
השימוש בחצר, מקום ששום גלאי מתכות לא יוכל לגלותם, אבא 
נשאר עני ואביון, אבל ד' בשמים שראה את מסירות נפשו של אבא 
לשמוע בקול חכמים בזמן קשה כל כך, לא עזב אותנו, הוא זן ופרנס 
אותנו כל הזמן ברחמיו הגדולים בהשגחה מיוחדת, זכינו כולנו לעבור את כל 
הגיהינום ברעב, בצמא ובסכנת נפשות, ונשארנו כולנו בחיים, פרט לאמא ע״ה 
שנפטרה במחנה האיום שטוטהוף, השכנים שלנו בגטו פחדו מאד שמא לא ניתן 
את הזהב, הם היו עניים מאד וידעו שאנו עשירים, ורק לאחר שראו שאמא 
לוקחת את כל הזהב ומביאה למשטרה, הם נרגעו קצת, אך בכל זאת הם חששו 
שמא לא החזרנו הכל, וחשדו שזרקנו את הזהב בתוך באר המים העמוק בחצר 
הבית, כדי שבמשך הזמן נוכל להוציאו משם, על כן הם קראו למכבי אש של 
הגטו, והם רוקנו את כל המים שבבאר, השכנים חפרו באדמת הבור לראות שמא 
החבאנו שם זהב, ומשלא מצאו מאומה – נרגעו, אני לא ראיתי על אבא חרטה 
כלשהי על שמסר את כל הונו, אף בזמנים הקשים ביותר שבהם סבלנו חרפת 

רעב בגטו. להפך, הוא היה שלם עם עצמו בתכלית בקיימו דעת תורה.
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את הסיפור הבא סיפר יהודי מק"ק "חסדי שמואל" בהר חומה: 'עבדתי בחברת 
מזון גדולה בירושלים בתור סוכן שטח, הכל היה בסדר עד שיום אחד לאחר 
כמעט שלוש שנים בתפקיד, ניגש אלי מנהל העבודה ואמר לי שעובדת אחת 
עזבה והוא לא מצליח כרגע למצוא מישהי שתחליף אותה ולכן הוא החליט 

שאני ימלא את מקומה עד שתימצא עובדת ראויה. 
התחילו לעבור לי בראש כמו מיני מחשבות כמו: 'הגעתי לחברה כדי להיות 
סוכן שטח ולא איזו מזכירה' ו-'רק חסר שיקנה לי חצאית ', ואז נזכרתי בכל 
שיעורי האמונה של מורנו הרב אייל עמרמי שליט"א ואמרתי לעצמי שאני 

מחזק את עצמי עכשיו באמונה ובעזרת ה' עוד אראה ישועות. 
התחלתי לעבוד במשרד ולעשות את העבודה על הצד הטוב ביותר, ובגלל 

שהעבודה היא משרדית התחילו ללמד אותי כל מיני יישומי מחשב שכלל 
לא הכרתי. לאחר מספר שבועות פנו אלי ממשרד ממשלתי לגבי קורות 
חיים ששלחתי מזמן, הלכתי לראיון עבודה ושם ישבו מספר נציגים ששאלו 
שאלות, מסתבר שהיו כמה מועמדים, אבל הם בחרו בי הרבה בגלל שהיה 
לי את הידע ביישומי המחשב שרכשתי בעבודת המזכירות בחברה. תראו 
איך ה' מגלגל הכל לטובת האדם ותודה רבה לרב שמכניס לנו את האמונה 

לוורידים!!!

בורא העולם מסדר לך 
את העניינים בלי שתדע
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רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל

פעם אחת ביום ראשון בלילה, נזכר בחור מהישיבה ששכח לצאת חובת הבדלה 
במוצאי שבת. אמנם כבר היה מאוחר בלילה ולא היה יכול להשיג יין. כשאמר 
את הדברים לרבו הגאון ר' אברהם גניחובסקי אמר לו כהלכה, שיבדיל מחר 
אחר התפילה. לאחר רגעים מספר שאל אותו רבי אברהם אם יש לו קביעות 
ללמוד לפני תפילת שחרית. הלה ענה בחיוב. "ואתה שותה קפה אז?" שאל הרב. 
"כן" היתה התשובה. "זה כבר משהו אחר.. הרי לפני הבדלה לא תוכל לשתות 
קפה. הלימוד בבוקר לא יהיה באותה רמה, בלי השתיה המעוררת שאתה רגיל 
לה.. צריך לטכס עיצה שתוכל להבדיל עוד הלילה..." בזריזות האופיינית ניגש 

הגאון לבצע זאת תיכף ומיד.
הוא נזכר שיש לו תלמיד אברך שגר בשכנות לישיבה ומאריך בתלמודו בלילות. 

הוא החליט לעלות אליו ולבקש ממנו יין. וכך צעדו יחדיו הרב והבחור באישון 
לילה לעבר מגורי האברך. כשהגיעו לבית אמר הרב למלוהו, שהוא רוצה לעלות 
לדירה לבד. הוא לא רצה שיתבייש הבחור בגלל הבדלה לאור ב'... התלמיד עמד 
בחדר מדרגות ושמע את רבי אברהם דופק על הדלת בעדינות. האברך יצא 
והופתע לראות את רבו הגאון עומד לפניו. וכאן פנה רבי אברהם במשאלתו: 
"כלתה נפשי למיץ ענבים ". האברך שמח שבידו להחיות את נפש רבו, בשמחה 
נתן לו את הקנקן  וכך חזרו הרב והתלמיד אל הישיבה מצוידים ביין הבדלה. 
"כלתה נפשי למיץ ענבים"... גאון התורה והחסד לא שינה בדיבורו! באמת 
כלתה נפשו לכך! בכל ליבו השתוקק להיטיב עם תלמידו והעניק לו חביבות 
ואהבה. להשיג לו יין שיכול לקיים מצווה בהקדם, נכסף היה שיוכל הלה ללמוד 
מחר בבוקר מתוך יישוב הדעת... לא היה אכפת לו שיחשוב בעל הבית שהוא 
בעצמו זקוק לכך לצימאונו. הוא באמת היה צמא מאוד, צמא ליראת ה' ולקיים 
מצוותיו מתוך הטבה גוברת.. חשק המצוות וקיום רצון ה' בער בו עד כלות 

הנפש. אה! כלתה נפשי למיץ ענבים...
והרי ַפּן נוסף  בתהלוכותיו של אותו גאון, הדקדוק בהלכה במחושב בכל צד 
ואופן. כשחזרו הרב ותלמידו יחד לחדר, חיפש לו הבחור כוס להבדלה. לכוס 
"חד פעמית" שהיתה לו שם, לא התרצה הגאון. שוב חפשו ומצאו כוס גדולה של 
זכוכית. הבחור שפך את היין לתוך הכוס, אלא שלא הספיק היין אלא למלאות 
חלק מן הכוס. מה עושים עכשיו? השעה כבר הייתה מאוחרת מאוד. כבר לקחו 
את היין מן השכן ב"כלתה נפשי". ברם, הגאון לא איבד עשתונות. בין רגע 
פתח את המקרר הוציא פרי-ירק, חילקו לשניים והכניס חלק אחד לתוך הכוס, 

עד שנמלאה הכוס, ושוב פנה אל התלמיד כעת אתה יכול להבדיל כהלכה...

1.  עליו הקריבו קורבנות.

2.  אבני החושן נקראים: "אבני-..."

3.  "ועשו לי מקדש ושכנתי...".

4.  בעצים אלו השתמשו לבנית המשכן: "עצי-..."

5.  בו משחו את כלי המשכן: "שמן-ה..."

6.  בו הדליקו את המנורה "שמן ל..."

7.  "ופניהם איש אל אחיו".

בטור המודגש: בחומר זה ציפו את ארון הקודש:"__-__" ]שמות כה,יא[

לפרשתלפרשתתשבץתשבץ
יתרויתרו

חידון הא"בחידון הא"ב
לפרשתלפרשת

יתרויתרו א.  ֶאָחד ִמִּצְבֵעי ַהָּפֹרֶכת

ב.  ֲעׂשּוִיים ֵמֲעֵצי ִׁשִּטים

ג.  ֲעׂשּוִיים ַּבְּמנֹוָרה ְּכִמין ּכֹוִסּיֹות ְקַטּנֹות ְלנֹוי ִּבְלַבד

ד.  ַהֹּפַעל: ד.ב.ר. ְּבִצּוּוי ְלנֹוֵכַח

ה.  ֶרֶמז ֶׁשָרָאה ֹמֶׁשה ְּבַהר ִסיַני ֶאת ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשל ַמְעָלה ְוִנְצַטָּוה ַלֲעׂשֹות ְּכַמְתֻּכְנּתֹו 

ֶאת ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשל ַמָּטה

ו.  ְלַעּמּוֵדי ֶהָחֵצר ּוְלַעּמּוֵדי ַהָּפֹרֶכת ּוְלַעּמּוֵדי ַהָּמָסְך ָהיּו ______

ז.  ָהָיה ַעל ְׂשָפתֹו ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל ָהָארֹון ְּכִמין ֶּכֶתר ַהַּמִּקיף ֶאת ָהָארֹון

ח.  ִמְסַּפר ַקְרֵסי ַהָּזָהב ֶׁשִחְּברּו ֶאת ַהְּיִריעֹות

ט.   ָיְצקּו אֹוָתם ְּבַצְלעֹות ָהָארֹון ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ָלֵׂשאת אֹותֹו ְּבֶעְזַרת ַהַּבִּדים ֶׁשֵהִביאּו ָּבֶהם

י.   ִּגְליֹונֹות ֶׁשל ֲאִריִגים ֵמֶהם ָהָיה ֲעׂשּוי ַהִּמְׁשָּכן

כ.  ֵהם ָהיּו ִּבְדמּות ְנָעִרים ַּבֲעֵלי ְּכָנַפִים

ל.  ֶאת ַהְּקָרִסים ָהיּו ַמְכִניִסים ְּבתֹוָכן

מ.  ָּבֶהם ָהיּו אֹוֲחִזים ַּבְּפִתילֹות ַהְּכבּויֹות ְּכֵדי ְלהֹוִציָאן ִמן ַהֵּנר

נ.   ְּבִנּגּוד ְלַקְרֵסי ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשָהיּו ִמָּזָהב, ַקְרֵסי ָהֹאֶהל ָהיּו מ_______

ס.  ְמִטיִלים ֵצל

ע.  ָהְיָתה ְנתּוָנה ְּבתֹוְך ָהָארֹון

פ.  ַרְגָליו

צ.  ִצּדֹו

ק.  ָעׂשּו אֹוָתם ֵמֲעֵצי ָהֲאָרִזים ֶׁשֶהֱעלּו ִמִּמְצַרִים, ְּכִפי ֶׁשִּצָּוּה ַיֲעֹקב, ֶׁשָּצָפה ְּברּוח 

ָקְדׁשֹו ֶׁשִּיְצַטּוּו ִלְבנֹות ִמְׁשָּכן

ר.  ַהִּמְכָּבר ָהָיה ֲעׂשּוי ַמֲעֶׂשה _______ _______

ש.  ֶאָחד ִמְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכן

ת.  ַהְפָרָׁשה ִמן ַהְּיבּול אֹו ָהְרכּוׁש ְלֵׁשם ְקֻדָּׁשה אֹו ְלֵׁשם ִמְצָוה

 

        
        
        
        
        
        
        
 



 חלוקת תעודות מידי מורנו הרב:
תלמוד תורה לבנים "כאייל תערוג" יום שלישי ז׳ אדר א

בית יעקב לבנות - יום שישי י׳ אדר א

ה
תור

ד 
מו

ל
ת

"משנכנס אדר     
מרבים בשמחה"

ראש חודש אדר בתלמוד תורה "כאייל תערוג"



זמני  תפילות  ושיעורים

16:50 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:25 )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  

17:55 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

18:15 )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    05:45 )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      17:00

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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