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עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה 
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טוב לחסות בהשם

אומר האדמו"ר מקומרנה אדם שבאה עליו איזו צרה והוא לא 
מוצא לה פתרון "ואם תחזק את עצמך לעומת הצר הצורר 
באמונה גדולה ובלב נשבר", והיינו שהאדם בוכה על מעשיו 
ועל עוונותיו בלב נשבר וקרוע, ואומר 'אב הרחמן רחם בכל 
מיני רחמים, אל תעזבני'... אותו אדם בוכה להשם 'אל תשליכני 
מלפניך, אני יודע שזה בגלל העוונות שלי, אל תפיל אותי 
באמונה, שלא יהיה לי מחשבות של כעס'. "ומשתף עצמך עם 
כל ישראל אפילו הפחות שבפחותים, יהיה בענייך כמשה רבינו 
בדורו ולא תבזה שום אדם ולא תבזה שום מדרגה להתפלל 
בשפתיים בלבד, ואז תראה נפלאות כימי צאתך מארץ מצרים" 
תתחזק באמונה כנגד היצר הרע שרוצה שתגיד שזה השכן 
עשה לך וזה הבוס, תתחזק באמונה שזה בגלל העוונות שלך, 
אתה תראה ניסים כמו במצרים "ופתאום יבוא האדון ויאיר לך 
מאורו יתברך לא יכילהו רעיון", יבוא לך כזה אור גדול שהשכל 
שלך לא יוכל להכיל אותו, אור של שמחה, של סיפוק. "וממש 
נבראת בריאה חדשה ותטעום מאור העולם הבא בעולם הזה 

ובלבד שלא תיגרר אחר המסיט".
אומר ר' אברהם בן הרמב"ם בספרו 'המספיק לעובדי השם' 
ודע לך האמונה היא ההפקדה, ופרושו שיפקיד את ענייניו בידי 
השם ויערטל עצמו מכל ציפייה ותשוקה" לא אומר השם אני 
רוצה את הדירה הזו, את העסק הזה, אלא, מה שאתה נותן 
לי זה הכי טוב, אני רק רוצה שתתן לי את האמונה והשמחה. 
אתה השם הגאון שבגאונים מבין מה טוב לי ומה לא טוב לי, 
"אתה בראת" אותי ויודע מי אני ומה טוב לי. "וזאת המעלה 

היא העליונה שבכולם במידת הביטחון".
דוד המלך כשברח מירושלים אמר לו אביתר הכהן בוא ניקח 
את ארון הברית איתנו שישמור עלינו, אומר לו דוד אל תכריח 
את השם לבוא איתנו, אם השם ירצה הוא יבוא איתנו ואם 
השם לא ירצה אז הוא לא יבוא איתנו "הטוב בעיניו יעשה" 

מה שטוב להשם יעשה. 
וזה שאומר חובת הלבבות " וכאשר תחזק הכרתו בחמלת 
הבורא על ברואיו ירצה במה שיהיה מגזרת האלוקים בלבו 

בחושיו.. וישמח בכל אשר עושה לו אלוקים" מי שמבין כמה 
רחמן השם, ישמח בכל מה שהשם עושה לו. "וישמח בכל אשר 
עושה לו האלוקים ממוות וחיים ורש ועושר ובריאות וחולי, 
לא יכסוף לזולת מה שנתן לו האלוקים ולא ירצה אלא מה 
שרצה לו האלוקים ומשליך רוחו וגופו אל דינו" מה שאתה 
רוצה תעשה לי השם, רק תן לי אמונה, רק תן לי שמחה, עין 
טובה, כוח. "כי עצם השקטת הלב והשלכת דאגותיו על הקב"ה 
ממשיכה ישועת השם בנגלה בעולם, כי הקב"ה הטוב בעניו 

יעשה וממשיך את ישועת השם ותתגלה הטובה" 
ואומר ר' צדוק הכהן מלובלין בספרו 'צדקת הצדיק' "כל ישראל 
יש להם אמונת השם שלימה בליבם במציאותו, אחדותו והשגחתו 
כמו שנאמר בגמרא שבת "כולם מאמינים בני מאמינים" וזה 
נקרא נפש דקדושת ישראל והזוכה יותר, נותנים לו רוח עד 
שמזדכך הלב עד שהוא מרגיש את זה בלב, וכשמזדכך יותר זוכה 
לנשמה שבמוח, דהיינו מצד החוכמה להחכים בהשגת אלוקות.
כותב הבעל שם טוב הקדוש "יחשוב בכל עת שכל דבר שיש 
בעולם הזה, הכל הוא הבורא יתברך שמו" כל מה שהוא רואה 
בבריאה הוא רואה אלוקות "ירגיל עצמו שכל דבר שבעולם 
הזה הכל הוא הבורא יתברך שמו, כמו שכתוב "את השמים 
ואת הארץ אני מלא" וכל המעשים ומחשבות בני אדם הכל 
הוא הבורא יתברך שמו ווכל תחבולות בני אדם הכל הוא 
הבורא יתברך שמו, ואפילו דבר קל שבקלים שנעשה בעולם 

הכל הוא יתברך שמו. 
וכשיודע סוד זה לאדם, צריך שלא יהיה חילוק אצלו בין דבר 
שהוא רוצה לעשות לבין דבר שלא נעשה כרצונו, כיון שהכל 
הוא הבורא יתברך ויודע שטוב לו שלא נגמר ונעשה כרצונו, 
ומכוח זה לא יקפיד לעולם ולא יצטער על איזה דבר שחשב 
לעשות ולא עלה בידו ושיבין שרצון הבורא הוא להיפך, ודאי 
אם זה היה ישר לפני הבורא היה לי סעד לגמור, עכשיו שאין 
לי כוח לגמור ודאי לא עלה דבר זה לרצון לפני הבורא מכוח 
זה עשה לי טובה, מכוח זה שלא עשה לי דבר זה וגם בעת 
המבוכה ושערי הצלחה נעולות השם יתברך מציל את החוסים 
בו". גם כשמרגישים ששערי ההצלה נעולות ואין שום סיכוי, 

השם יציל את החוסים בו. 

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת כי תשא גליון 498, יז אדר א' תשפ"ב
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ביום שלישי הקרוב י"ד אדר א 22.02 ידרוש מורנו הרב ב:

קצרין - 18:30 | בית כנסת "רבי אבון" רחוב האנפה
מגדל העמק - 21:00 | בית הכנסת "צעירי נוף העמק" רחוב שושנת העמקים 45

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

מתכון ללפתן, מתפוח רקוב.

היום נפגשתי עם כמה נשים, שהעלו את הנושא הכואב שהועלה בשבוע 
שעבר: "ילד שנשר". מעט מהאימהות מתמודדות עם מתבגר שנשר מהישיבה. 
כואבות את נשירתו, חוששות ובצדק לילדים האחרים שבבית. אחרות חרדות, 
רק שלנו זה לא יקרה. יש גם הורים שבטוחים שהילדים שלהם תמימים, 
והעלאת הנושא מעל גבי העלון תכניס להם רעיונות לראש. לדאבוננו תופעת 
הנשירה מאד גלויה. פעם מה שהמורה לימד בבית הספר, זה מה שידעו. היום 
מקורות הידע הראייה והשמע זמינים גם אם לא נרצה. הצגת הנושא כזה 
ככואב ליקרים להם ההורים, מציף נכון את הבעיה מהמקום הכואב והקשה 
לשני הצדדים, יוצר רתיעה. נכון, אין ביטוח לאף אחד. נשתדל לעשות הטוב 

והנכון, ולעטוף כל עשייה בתפילה.
חזרה בשאלה זה צעד קיצון. יש חריקות שהן קשות פחות, אבל בהחלט 
יוצרות בלבול וחוסר אונים. בשנים הראשונות של הילדים, ידעתם בדיוק 
איך לגדל אותם: איך לגמול מחיתול, לאיזה גן לשלוח ואילו חברים להזמין 
הביתה. כשהתלוננתם על קושי, אמרו לכם הורים מנוסים: חכו, הם יגדלו 
והקשיים רק יצמחו איתם  והיום אתם כאן, והם? יש שהולכים ומתרחקים 
אל העולם שבחוץ, אל הרשתות החברתיות, אל החברה הקורצת שסוחפת 

אותם לבילויים רדודים
ולבוש שמשתנה מיום ליום, אל האינטרנט, הרחוב ואפליקציות שאין לכם 
מושג מה בדיוק קורה שם.  בתחילה צעקתם, איימתם, התחננתם הבטחתם, 
התערבתם, עד שהבנתם ש... השליטה כבר לא בידיים שלכם נותר לכם רק 
להביט בעיניים כלות בבן או הבת ההולכים ומתרחקים לעבר עולם בלתי 

מוכר... מה עושים? 
כשילד נמצא בשפל רוחני שההורים לא חלמו עליו, התפילות מתמקדות 
רק בילד הנושר. ומה עם יתר הילדים? תזכרו בבית יש עוד ילדים, והם 
צריכים אתכם לא פחות מהילד המדובר. תתגברו, למרות שזה קשה. תמשיכו 
להתעניין בחוויות שלהם. לדאוג לצרכים הפיסיים – בית נקי, כביסה נקיה, 
ארוחות מסודרות. תתרכזו איתם בהכנת שעורי בית. אני מודעת שזה קל 
לכתוב, וגיהינום ליישם. רק אם תדעו שזו תרופה לחולי של הבן או הבת, 

גם אם היא מרה, היא מצילת חיים.
כשההורים יפנימו שצריך להתפלל ולבקש על כל הילדים. תוסיפו תפילה 
מיוחדת  לבן לנשר. רק שלא תתפללו רק עליו. כשההורים יחשבו ויתפללו 
על כל הילדים בשווה, זה גם יעזור להם לא לחשוב רק עליו. זה ירגיע קצת 

את הכאב. ואת האווירה הקשה בבית.
אבא ואימא, תחזרו להיות ההורים המדהימים שתמיד חלמתם להיות, ההורים 
הבטוחים שיודעים איך לגדל את הנשמות שהופקדו בידיהם, להחזיר את 

הסמכות, הגבולות והאמון הביתה!
בעיה לא פחות קשה היא, שהאח או האחות האהובים, כבר לא כ"כ אוהבים 
את המצוות. והם משתפים את הקטנים במה שרואים באיפון וכו'. וזה מגרה 
ומעניין. כאן אל תתבלבלו. תודיעו בצורה הכי ברורה, שיש כללים בבית הזה 
מה רואים ומה לא. ואתם אוסרים להסתכל במכשיר עם הילדים. זה קשה, 
זה מעורר תגובות. אל תגררו לוויכוחים, אל תגידו לילדים האחרים שאתם 
לא מרשים להיות עם האח. אל תפסלו או תשפילו את האישיות שלו, גם 
אם הוא מתריס. תתייחסו רק אל החפץ. לא מסתכלים במכשיר, לא מדברים 
כך. תתאמצו שהילדים האחרים יהיו עסוקים בשגרת יומם וגם אתם. כדאי 
לכם לשוחח על הנושא הזה עם עוד הורים שמתמודדים כמותכם, זה אחד 
הכלים הטובים בכדי להתמודד עם המצב הזה. כדאי למצוא את הזמן הנכון 
כשאתם רגועים והבית שקט וריק מילדים אחרים, ולשוחח אתו על הגבולות 
שלו בבית .ולהציב לו גבולות של קווים אדומים, ותקוו, שבסוף ימאסו עליו 
חיי ההפקרות, והוא יבחר בעצמו שוב בהשם ובתורתו. ורק הוא יכול להפוך 

מספד למחול.
 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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"ֶהָעִׁשיר ֹלא ַיְרֶּבה ְוַהַּדל ֹלא ַיְמִעיט ִמַּמֲחִצית ַהָּׁשֶקל" 
)שמות ל', ט"ו(

תני ר' יוסף ג' תרומות הן: של מזבח למזבח, של אדנים 
לאדנים, ושל בדק הבית לבדק הבית" )מגילה כט:(, ורש"י ביאר שהתרומות 
לאדנים ולקרבנות ציבור היו ע"י מנין, והושוו בהם כולם – עניים ועשירים, 
לתת כל אחד מחצית השקל, אבל בשאר נדבות המשכן לא הייתה יד כולם 

שווה בהם אלא איש איש את אשר נדבה ליבו.
ר' אליהו לופיאן זצוק"ל סיפר שבאחד ממסעותיו למען הישיבה, נקלע לעיר 
אחת לאסוף כסף מנדיבי עם. הכל שלחו אותו לגביר מסוים התומך ביד רחבה 
במוסדות תורה, ומוכן לסייע כמעט בכל פניה המוגשת אליו. למרות שהיה 
רחוק מדרך התורה והמצוות רחמנא ליצלן, נהג לתת לישיבות ממון רב. אך 

ר' אליהו החליט שלא לגשת אליו, "התורה לא תיבנה ממחלליה". 
מששמעו הסובבים את החלטתו ניסו לשכנעו להתפשר, הם חששו שאם ידע 
העשיר שהחרימו אותו בשל אורח חייו, ייפגע מאוד ויפסיק לתרום למוסדות 
התורה בקהילה, וע"כ ביקשו מהרב שבכל אופן יעלה לביתו של הנדיב. לאחר 
הפצרות חוזרות ונשנות נעתר הרב לבקרו בביתו אך בליבו החליט שלא יקח 

מאומה.
"עליתי לביתו של הנדיב בלוויית ראש הקהילה", מספר ר' אליהו, "ועל אף 
שידעתי מראש על אורחות חייו, הזדעזעתי למראה עיניי, כל סממן יהודי לא 
היה בבית! הוא קיבלני בכבוד רב, ולמורת רוחם של מלוויי פתחתי בשאלה: 
"יאמר נא מר, מה לו ולישיבות קדושות? מדוע מרבה הוא לתרום מכספו 
למטרות שאינו מזדהה עימן, ואל ייפגע חלילה משאלתי – אני תמה, מכיון 
שנודע לי עד כמה מוסדות התורה המקומיים תלויים בתרומותיו, ולכן השאלה 

כה מציקה ונוקבת!"
הגביר חייך בהבנה ואמר: "איני נפגע, השאלה אכן במקומה עומדת. ברצוני 

לספר לך, כבוד הרב, סיפור מעניין שודאי תרצה לשמוע. בצעירותי, לאחר 
שמלאו לי שלוש עשרה שנים, שלחני אבי לראדין ללמוד בישיבתו של "החפץ 
חיים". פניתי אל המשגיח כדי להתקבל לישיבה, אך המשגיח הבחין במבטו 
החודר, שיצר ההתפקרות כבר כרסם בי, ועלול אני לדרדר גם אחרים. 

היתה זו אבחנה מדויקת, הוא סרב לקבלני לישיבה.
האמת ניתנת להיאמר – שלא הצטערתי כלל. רק דבר אחד הציק לי, 
הלילה כבר ירד והרכבת תצא לדרכה רק מחר בבוקר, היכן אבלה 
את הלילה? בצר לי, פניתי אל ה"חפץ חיים" וביקשתי את רשותו 
ללון בישיבה. "לא ולא", ענה לי, "בחור שאינו מתאים לישיבה 

לשנה – אינו מתאים לה גם ללילה אחד"!
"אם כן, אפוא, מה אעשה?!", שאלתי בחוסר אונים, "האם אבלה את 

הלילה בתחנת הרכבת?" היה זה לילה חורפי קר ומושלג...
"חלילה וחס", חיבקני ה"חפץ חיים" בחום, "לא יעלה על הדעת! אמנם לא 
תוכל ללון בישיבה – אבל ביתי פתוח לרווחה!" הוא נטלני בידי והביאני לביתו, 
כבדני בארוחה דשנה והכין למעני מיטה נוחה, נשא מצעים, כרים וכסתות 
והפציר בי לעלות על יצועי, לישון את שנת הלילה. השינה היתה ממני והלאה. 
מאורעות היום הגדושים חלפו עברו במוחי. הצדקתי את קביעתו של המשגיח, 
ותמהתי על יחסו של ה"חפץ חיים" כלפיי. גאון וצדיק זה, שכבר הגיע לגיל 
שיבה, מכבדני בכבוד מלכים, ואני – נער צעיר, פוקר והולל, וזר לו לחלוטין.

עודני תוהה, וקול רחש נשמע באוזניי. עיני, שכבר התרגלו לחשיכה, הבחינו 
בדמותו של ה"חפץ חיים" הנכנס אל החדר. כסבור היה שכבר נרדמתי, הוא 
עמד ליד מיטתי ונשם נשימות עמוקות. קר היה בחדר, ואדים עלו מנשיפתו. 
"כל כך קר", לחש, "אולי עוד קר לו, לאורח". במהירות הסיר את המעיל שלגופו 

ושטח על השמיכה שמעלי, פרש היטב ויצא מן החדר".
בעל הבית סיים את סיפורו, ובטרקלין השתררה דממה. 

לאחר שניות מספר הוסיף בעל הבית ואמר: "יאמין 
לי רבינו, כי אותו מעיל, המאנטל של ה"חפץ חיים", 
עדיין מחממני – מאז ועד היום. ומכוחו מקננת 
בי חמימות וחיבה לכל עולם התורה והישיבות, 
והיא זו שדוחפת אותי לתרום ולשוב ולתרום!"

ורבינו סיים את דבריו באומרו: "מי יודע ומי יוכל 
לשער את השפעתו של מעשה אחד קטן. לטוב או 

למוטב..." )הרב אהרון הכהן(

3

השומן

השומן הוא מולקולה אורגנית, המורכבת בעיקר מחומצות שומן, העשויות 
מפחמן, מימן וחמצן. שומן הוא חומר חיוני שהגוף זקוק לו כדי 

לתפקד באופן מלא. שילוב שומן בתזונה, יכול לעזור לגוף לספוג 
ויטמינים ומינרלים משמעותיים לאחסון אנרגיה ולחילוף חומרים, 
ויסות טמפרטורת גוף, שמירה על האיברים החיוניים ועוד. 
יחד עם זאת, צריכה של כמות גדולה מדי של שומן, עלולה 
להשפיע על עליית משקל הגוף ואף לגרום לתופעות שליליות 

כדוגמת: מחלות לב וכלי דם, דלקות, השמנת יתר ועוד. המומחים 
מסווגים שומנים לשלוש קבוצות עיקריות: שומן רוויי, שומן בלתי 

רוויי ושומן טראנס. 
השומן הרווי – שומנים רוויים מכילים כמות גדולה של מולקולות מימן 
וקשרים בודדים בין מולקולות הפחמן. על פי אורכן של מולקולות אלו, 
נקבע סוג השומן הרווי והשפעתו על בריאות הגוף. הרכב זה של השומן, 
גורם לו להיות במצב מוצק בטמפרטורת החדר. שומן רווי הקרוי גם ‘השומן 
הרע’, ידוע כאחד הגורמים למחלות ותופעות שליליות רבות וכמזיק לבריאות 

הגוף.  מקורות תזונתיים לשומן רוויי כוללים: מוצרי חלב, בשר בקר, עוף, 
טלה, שמנים טרופים מטוגנים חטיפים ומאפים.

שומן בלתי רווי - מכיל קשרים כפולים או משולשים בין המולקולות, ונוטה 
להישאר במצב נוזלי בטמפרטורות החדר. באתר משרד הבריאות נכתב 
כי עדיף לצרוך שומן בלתי רווי שמכיל חומצות שומן כדוגמת אומגה 3, 
אומגה 6 ואומגה 9, החיוניות לגוף. בנוסף, יכול שומן זה לסייע בהורדת 
כמות הכולסטרול בדם, ברגע שהוא נכלל בשגרת תזונה נכונה. מקורות 
תזונתיים לשומן בלתי רוויי כוללים: שמן זית וזיתים, שמן אבוקדו ואבוקדו 
שמן בוטנים וחמאת בוטנים, שמנים צמחים דגים שומניים, אגוזי מלך, 
שקדים, בוטנים, קשיו, שומשום, זרעי דלעת, וזרעי פשתן. מזונות 
אלו, המכילים שומן בלתי רווי, עשויים לתמוך גם בהתפתחות 

המוח, בחיזוק מערכת החיסון ובשיפור בריאות הלב.
שומן טראנס - הנקרא ‘שומן מוקשה’, מתקבל בתהליך חימום 
השומן הצמחי הנוזלי, בנוכחות גז מימן עד להפיכתו למוצק 
ויציב. שומן מוקשה חלקית או מוקשה, יכול לעמוד בחימום 
חוזר מבלי להתפרק, מה שהופך אותו לכוכב בתעשיית המזון 
בכלל ובמסעדות המהיר בפרט. שומן טראנס נמצא באופן טבעי 
גם בשומן בקר ובשומן חלב בכמויות קטנות. נוכחותו של שומן 
טראנס עלולה להשפיע לרעה על הלב, כלי הדם, לגרום לעליית הכולסטרול 
הרע LDL ולירידת הכולסטרול הטוב HDL. שומן טראנס נקשר גם עם 
התפתחות דלקות, שבץ מוחי, סכרת ומצבים כרוניים אחרים. מקורות 
תזונתיים שעלולים להכיל שומן טראנס )תלוי במרכיבים( הם: עוגות ועוגיות, 

סופגניות, מזון מטוגן, מזון מעובד.



מזמור לדוד שמש

מוצאי שבת, יומיים לפני ראש השנה תשפ"ב. אני עומד בחלון ביתי שבבית שמש. 
מאורעות השנה האחרונה חולפים מול עיני רוחי. עוד מעט יבוא ראש השנה, עוד 
מעט יגזרו עלינו את כל שיתרחש בשנה הבאה. השנה האחרונה בכלל לא הייתה 
קלה בעבורי, וכך גם השנה שלפניה. קשיי הפרנסה השתרגו על צווארי, וחודש 
אחר חודש שרדנו אנו ומשפחתי במאמצים גדולים. אולי עתה, עם פתיחתה של 

שנה חדשה ובואה של הזדמנות חדשה, יבוא גם שינוי לטובה בכלכלת הבית?! 
והנה אני מבחין בקו מבריק שעובר בחצר, ומחזיר את אורו של הפנס שמעל הבית. 
זהו נחל של מים. מאיפה מגיע לכאן נחל? מן הסתם יש נזילה במקום כלשהו. 
אני מזיז את ראשי ומתבונן, ואז למגינת לבי, מגלה שהנזילה נובעת מדוד השמש 

שלי. מכיוון שיש לי משפחה גדולה ואני מוכרח שיהיו מים חמים במקלחת, 
היה עלי לסדר את העניין בדחיפות, כדי שנוכל להתארגן כראוי לראש 

השנה ולכל השבתות והמועדים הבאים עלינו לטובה. למחרת בבוקר 
התקשרתי לחבר שעוסק בשיפוצים ושאלתי אותו, מה לדעתו יכולה 
להיות התקלה בדוד. הוא אמר שסביר להניח שגוף החימום יצא מכלל 
שימוש, ולכן כדאי לי לקרוא בהקדם לאינסטלטור, שיחליף לי אותו 
בעלות של 450 שקלים. מכיוון שהמצב הכספי אצלנו, כאמור אינו 

מזהיר, והרבה לפני שהחל הדוד לדמוע כבר רבו הוצאות היו"ט למעלה 
ראש, ניסיתי להציע שאקנה גוף חימום ואתקין אותו בעצמי. אולם חברי 

הזהיר אותי שלא ארוויח מכך כלום, כי ההרכבה של גוף החימום דורשת ידע 
ומיומנות שאין לי. הוא המליץ על אינסטלטור אמין ולא יקר, ואכן יצרתי אתו 
קשר. תוך זמן קצר הופיע האינסטלטור אצלי בבית. הוא יצא אל הדוד, בדק אותו 

מכל הכיוונים וקבע נחרצות: הדוד הלך! צריך להחליף את הדוד כולו.
כמה זה עולה? שאלתי באימה. "שלושת אלפים שקלים!" ענה. 

חייכתי חיוך עגום. בעוד אני מנסה לחסוך 450 שקלים, מתגלה לי שבכלל אנחנו 
צריכים להוציא שלושת אלפים. אמנם אמרתי לעצמי: הקב"ה יודע את הכתובת 
שלנו, הוא יודע שאנחנו צריכים מים חמים, והוא יעזור לנו. בסדר, אמרתי, מתי 
תוכל להביא את הדוד? "מחר", ענה האינסטלטור. אתה יודע שמחר זה ערב חג, 
ואנחנו צריכים לנסוע מחוץ לעיר, אז בבקשה תבוא מוקדם, כדי שנספיק להשתמש 

במים החמים. "בסדר גמור", ענה האינסטלטור. "אני אצלך מחר על הבוקר!" 
הוא סגר את הברז הראשי ואת הכפתור שמפעיל את הדוד, ויצא לדרכו. רק יצוא 

יצא האינסטלטור, והנה מצלצל הטלפון. 

התוכנית שלנו היתה לצאת לראש השנה לרבי שלי ולהשכיר את הדירה לאדם 
שרצה להיות ליד הרבי שלו בבית שמש. בדמי השכירות האלו אנחנו משלמים 
חלק משכירות הדירה שאנו נמצאים בה בראש השנה. והנה השוכר עמו סיכמתי, 
מתקשר ואומר כי אשתו חלתה בקורונה, והם מבטלים את הנסיעה לבית שמש, 
וממילא גם את השכירות. תוך כמה דקות נודע לי שעלי להוציא 3000 שקלים, וגם 
שדמי השכירות שיכלו להועיל – התבטלו. זה היה הרבה מדי, זה היה קרוב מדי 
האחד לשני, ואני הרגשתי שהקב"ה מדבר אלי. כן. הרי רק הוא עושה הכול, ורק 
הוא סידר את זה כך, שבשיא הלחץ תיפולנה על ראשי בשורות לא מרנינות שכאלה.
אספתי את ילדיי ואמרתי להם: הקב"ה מדבר אלינו, הוא אומר לנו משהו. בואו 
נשתף פעולה בשיחה הזאת. בואו נודה לה' על שככה אנחנו חשובים לו. וכך 
פתחתי ואמרתי בהתרגשות גדולה "מזמור לתודה"! אמרתי פעם אחת, וחזרתי 
ושוב אמרתי, ובשלב מסוים יצאתי בריקוד, תוך שאני רואה מעם החלון את הנחל 
הזורם בחצר, שיצא מהדוד הסדוק שלי. שמחתי, כי היה לי ברור שהקב"ה איתנו. 
שמחתי כי ידעתי שהקב"ה מדבר רק עם מי שחשוב לו, ואני חשוב אצלו! הוא 
מטפל בי! הוא אוהב אותי. הכול-הכול לטובה. אין בכך כל ספק! מזמור לתודה... 
זמר נישא על שפתיי, שוב ושוב שוררתי וזימרתי את המזמור היקר – מזמור לתודה, 
ורגיעה הגיעה ללבי. ה' עושה הכול, והוא יעזור לנו. הוא יסדר את כל העניינים. 
איני יודע איך, ואם יהיה צורך אגיע להסדר של תשלומים עם האינסטלטור. אני 
מוכן להתאמץ לעשות מה שצריך, ובטוח שה' ייתן לי את הכוחות ואת 

האפשרות לעשות את הנדרש. 
למחרת, ערב ראש השנה, לפנות בוקר אני קם לסליחות. בשעה תשע 
אני כבר בבית, מחכה לאינסטלטור. מחכה ומחכה, והוא אינו מגיע. 
הזמן הולך ומתאחר, אנחנו אמורים לצאת אל חוץ לעיר וחייבים 
להתחיל להתארגן, וכך אני מחליט לנסות בכל זאת להשתמש במים 
חמים. פותח את הברז הראשי, מדליק את הבוילר, ותוך רבע שעה 
זורמים באמבטיה מים חמים. אני מודיע לבני הבית שהכול בסדר 

ושיזדרזו, והכל זורם תרתי משמע.
בשעה שתים עשרה חונה מנוף ליד הבית שלי. האינסטלטור הגיע להחליף 
את הדוד. הוא עולה עם העוזר שלו לגג, מתבונן ומסתכל מכל עבר ואומר, "נראה 
שטעינו בכתובת". כשאני רואה אותו אני קורא אליו – לא. לא טעית. היית אצלי 
אתמול, ודיברנו שתבוא על הבוקר. ""אז אני לא מבין מה קורה פה" אומר לי 
האינסטלטור וכולו נדהם. "אתמול ראיתי דוד מקולקל לגמרי, והיום אני רואה 
דוד שלם, והכול בסדר. פתחת את הברז הראשי?" כן, עניתי, וזה כבר שעתיים 
שהוא עובד ומזרים לנו מים חמים. "טוב. אני לא יכול להסביר את זה. זה משהו 
מהשמים". הוא הלך כלעומת שבא, עם כמה איחולים לשנה טובה ומתוקה, ושוב 
לא קראתי לו. היום אנחנו עומדים בחודש חשוון, והדוד פועל עוד יותר טוב ממה 
שהיה לפני התקלה. גם דמי השכירות שנחסרו מאתנו השנה, לא העיבו על המצב 
הכלכלי. איני יודע להסביר זאת, אבל עובדה. הסתדרנו, וכמה טוב שנמנע מאתנו 
הלחץ של הכנת הדירה. וכל זה בזכות ההודיה מעומק הלב, על ההבנה הברורה 

שהקב"ה מדבר אתנו.
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סיפר יהודי יקר משומעי לקחו של הרב אשר מתגורר בעיר באר שבע: 'ברוך 
ה' יש בבעלותי חנות בגדים מצליחה ביותר, לפני כמה שבועות נסגרה אחת 
החנויות שבסמיכות אלי והיא עברה לידיים של בחור צעיר שהחליט לפתוח 
חנות בגדים שמיועדת בדיוק לפלח הציבור שאני מוכר לו. היה לי קשה לקבל 
בשלווה את הצעד הזה ועוד שראיתי לקוחות שתמיד נכנסו לחנות שלי, עכשיו 

נכנסים לחנות שלו ויוצאים עם שקיות עמוסות.
סיפרתי את הדברים לרב היקר אייל עמרמי שליט"א והוא החדיר בי אמונה רבה 
שאין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה ואין לבחור הזה שום רשות מהשמיים 
לגעת אפילו בשקל ששייך לי. למרות שלא היה לי פשוט, החלטתי להתחזק ולקבל 
את דברי הרב ולעשות כל מה שאני יכול כדי להאמין בזה, ובאמת ראיתי שינוי 
חיובי אצלי במחשבה ובאמונה, אני מודה שעדיין היה לי קצת קשה אבל הרבה 

פחות בגלל דברי הרב וחיזוקו.

יום אחד עמדתי בפתח החנות וראיתי שמגיעים שני לקוחות עם בגדים יוקרתיים 
שממש נראו אמידים ונכנסו לחנות המתחרה, לאחר תקופה פתאום הרגשתי 
שוב את אותה צביטה קטנה בלב שאם החנות הזאת לא הייתה נפתחת בטח 
הם היו נכנסים אלי וקונים ממני. הרגשתי שאני ממש מאמץ את עצמי להתחזק 
באמונה ולזכור את דברי הרב שה' עושה רק לטובתי, וברגע שהם יצאו הבנתי 
כמה ה' אוהב אותי ואת גודל הנס. מתברר ששני האנשים האלו היו ממס ההכנסה 
ואם לא הייתה החנות המתחרה הם היו נכנסים אלי ואני הייתי מקבל מהם את 
הקנס הגדול מאוד שאותה חנות קיבלה. אני מודה לכבוד הרב על החיזוקים ועל 

האמונה הטהורה שהוא מכניס בלבבות עם ישראל!!!
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האדמו"ר מלעלוב-רבי שמעון נתן נטע זצ"ל

מספר הרה"ח ר' אהרן ברזסקי: היה זה בתקופה שבה הייתי עם הרבי מלעלוב 
בצפת. הרבי ישב ולמד, ובאותן שעות כאשר היה שקוע בלימוד אסור היה להפריע 
לו בשום פנים ואופן. הוא היה יושב בחדרו ומעיין בגמרא ובספרי ראשונים 

ואחרונים בריכוז מוחלט ולא קם ממקומו במשך שעות רבות.
באמירת ספר התהילים מדי יום, שהיה אומר כידוע מרישא ועד גמירא בלי שום 
הפסק, היה לפעמים מתהלך בבית הלוך ושוב אפוף רגשי קודש, כאשר התהילים 
בידיו ופיו הוגה את המילים בדבקות; אך כאמור, בשעת הלימוד, ישוב היה ליד 

הגמרא והכל ידעו כי כעת – רק במקרים של פיקוח נפש מותר להפריע לו.
והנה מצלצל הטלפון ועל הקו נמצא הרה"ח רבי יחיאל רבינוביץ זצ"ל מירושלים 
שהיה מקורב מאוד לרבי ובתוקף היותו עסקן ציבורי ידוע שידיו רב לו בכל מיני 
עניינים ופרשיות, אם של הכלל ואם של הפרט, היה לו קשר קרוב מאוד לרבי. 
והרבה עניינים ועסקנויות שבהם עסקו ביחד, נותרו עד היום טמונים תחת כיסוי 

עבה של חשאיות.
הרמתי את הטלפון ור‘ יחיאל אומר לי: אני צריך את הרבי בדחיפות. כאשר ר' 
יחיאל אמר "דחוף", היה זה עניין דחוף לחלוטין. אבל מנגד, הרי אסור להפריע 
לרבי. אלא שבדיוק עבור מקרים כאלה, הייתה לי הוראה מהרבי: אם ישנו עניין 

שאינו סובל דיחוי, אתה יכול להתקרב אלי עד מרחק 2 מטר ושם תעמוד. אני 
ארגיש בך, ואם אוכל, אענה.

אמרתי לר' יחיאל שימתין על הקו ואני ניגש למשש את הדופק. התקרבתי בשקט 
אל חדרו של הרבי. עמדתי במרחק 2 מטר ולא השמעתי הגה. הרבי לא הרים את 
עיניו והמשיך ללמוד בריכוז עמוק. התרחקתי משם, ניגשתי אל הטלפון, ואמרתי 

לר' יחיאל: הרבי לא מתייחס אלי. תנסה להתקשר בעוד 10 דקות".
העניין באמת היה דחוף, ור' יחיאל חזר והתקשר בדיוק לאחר 10 דקות. ניגשתי 
שוב פעם אל 'טווח הביטחון' במרחק 2 מטר, והרבי מן הסתם הבחין בצלליתי 
אבל לא הגיב כלל. כאילו לא עמדתי שם. חזרתי לטלפון ואמרתי לר' יחיאל: זה 
לא הולך. הרבי מאוד מרוכז ושקוע באיזה עניין כנראה. תחכה עכשיו עוד 20 

דקות ואז תתקשר.
עוברות 20 דקות והטלפון מצלצל. אמרתי לר' יחיאל: אני ניגש אל הרבי בפעם 
השלישית, ואתה המתן על הקו. הוא חיכה ואני התקרבתי בפעם השלישית ל'מרחק 
הביטחון' ונעמדתי שם. הפעם הרבי הגיב. הוא הרים את שתי ידיו ועשה איזו 

תנועה של תרעומת גדולה, כמי ששואל – למה מפריעים לי פעם אחר פעם?
זה הספיק לי. נמלטתי משם בבהלה. ניגשתי אל הטלפון ואמרתי לר' יחיאל: אין 
על מה לדבר, הרבי לא רוצה לענות. אל תתקשר יותר בכלל! ר' יחיאל נבהל גם 
הוא. גם הוא למרות שעסק בעניין דחוף, לא אבה להפריע לרבי כשעסק בלימוד 
בעומק העיון. לתומו חשב שאם הרבי ישמע שיש עניין דחוף, יפסיק מלימודו, 
כפי שאכן קרה לפעמים, אבל כאשר רצון הפלדה של הרבי היה שלא יפריעו לו 

עכשיו בשום פנים ואופן, אזי הכל נסוגים לאחור.
ארבע שעות תמימות היה הרבי שקוע בעומק הסוגיה ולא קם ממקומו כלל. 
לאחר ארבע שעות, הרבי מסיים את לימודו. סוגר את הגמרא ואת כל הספרים 
שעיין בהם בעת הלימוד וקורא לי. "תעשה לי טובה ותתקשר מיד אל ר' יחיאל 

רבינוביץ, אני צריך אותו דחוף!"...
מיותר לומר שכלל לא אמרתי לרבי מי התקשר אלי, ומן החדר השני אי אפשר 
היה לשמוע עם מי דיברתי. אבל הרבי ידע ממקורותיו הסמויים מי צריך אותו 
דחוף... ובנוסף גם לימד אותנו כי שום עניין ציבורי או פרטי לא יינזק בגלל לימודו 

השקדני, שכן ברגע בו סיים את חוק לימודו ידע בדיוק מה הוא צריך לעשות!

1.  "נוצר חסד ל..."
2.  אביו של אורי
3.  בנו של אורי

4.  בו רחצו הכהנים ידיהם ורגליהם
5.  שם הפרשה ]ב' תיבות[

6.  בנו של אחיסמך
7.  בעל ממון רב

8.  סגולה נגד מגפה-פרשת ה..."
9.  מילה נרדפת ל-"עני"

כי תשאכי תשאלפרשתלפרשתתשבץתשבץ

חידון הא"בחידון הא"ב
לפרשתלפרשת
כי תשאכי תשא

א. ַּכָּמה ְזַמן ָהָיה ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ְּבַהר ִסיַני?

ב. ַהֵּׁשם ִמֵּלא אֹותֹו רּוַח ֲחָכָמה ַלֲעֹסק ִּבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן

ג. ֵׁשם ִמָּדה

ד. ֵמֵאיֶזה ֵׁשֶבט ִהיא ָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמְך?

ה. ִהֵּנה ֲאִני

ו. ִסֵּים

ז. ַׁשְמנֹו ֶׁשל ֵאיֶזה ֵעץ ֵעְרבּו ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה?

ח. ַאֲחֵרי ֶׁשָּבָנה ַאֲהֹרן ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ָלֵעֶגל, הּוא ִנָּסה ִלְדחֹות ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד 

ֶׁשָּיבֹוא ּוֹמֶׁשה ְוָאַמר...

ט. ָנִקי ִמָּכל ְּפֹסֶלת

י. ִיְרֶאה אֹוִתי

כ. ָּכל ֶאָחד ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָנַתן ָממֹון ְלָׁשם ַּכָּפָרה ַעל ַעְצמֹו ִּבְׁשַעת ַהִּמְפָקד

ל. ָמה ֵהִביא ִאּתֹו ֹמֶׁשה ְּכֶׁשָּיַרד ֵמַהר ִסיַני?

מ. ִמֵּכיָון ֶׁשָּקַרן עֹור ָּפָניו ֶׁשל ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיְראּו ִמֶּגֶׁשת ֵאָליו, הּוא ָׂשם ַעל 

ָּפָניו _______

נ. ֵׁשם ָאִביו ֶׁשל ְיהֹוֻׁשַע

ס. ֵאֶצל ַהֶּׁשֶמן ֵהם ְקרּוִיים: ְּבָׂשִמים, ְוֵאֶצל ַהְּקֹטֶרת ֵהם ְקרּוִיים: _______

ע. ַּכֲאֶׁשר ֹמֶׁשה ָרָאה אֹותֹו הּוא ִהְׁשִליְך ִמָּיָדיו ֶאת ַהּלּוחֹות

פ. ָּכְך ִּדֵּבר ַהֵּׁשם ִעם ֹמֶׁשה

צ. ַהֶּסַלע ַהָּזקּוף ֶׁשְּבַהר ִסיַני

ק. ְּתכּוָנתֹו ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשהּוא ַעם _______ _______

ר. ָהָאָּמן ַהָּבִקי ַּבֲהָכַנת ַהְּבָׂשִמים

ש. ּדֹור ְׁשִליִׁשי

ת. ֵהיָכן ִנְׁשְּברּו ַהּלּוחֹות?
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פורים קטן בתלמוד תורה "כאייל תערוג" בראשות מורנו הרב שליט״א



זמני  תפילות  ושיעורים

17:05 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:15 )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  

18:05 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

18:25 )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    05:35 )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      17:15

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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055-6693471

בת מצוה | הרקדות לסמינרים | תוכנית קליקרים

 מערכת הצבעה אלקטרונית
 

 

 

 

 

 הוראות הפעלה
  

ציוד
מקצועי

כניסה
מיוחדת

הרקדות
בשטח

תוכנית
קליקרים

djtehila.co.il



התודה והברכה למאות האנשים שהגיעו לתמוך בהקמת בית 
התבשיל והישיבה לבחורים להרים קרנה של תורה במוסדות מורנו 

הרה״ג אייל עמרמי שליט״א שמוסר נפשו בכל דבר שבקדושה


