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ויכרות יהוידע )מלאכים ב יא(

כתר שם טוב עולה על כולם

האדמו"ר מסוכוצ'וב בספרו 'אמרי שמואל' כותב על המשנה 
באבות "שלושה כתרים הם, כתר תורה, כתר כהונה, כתר 
מלכות וכתר שם טוב עולה על גביהם, ובמדרש אמרו כתר שם 
טוב הוא נגד המנורה כי הארון הוא כתר תורה, המזבח הוא 
כתר כהונה, השולחן הוא כתר מלכות והמנורה רומזת לכתר 
שם טוב" שמן זית הוא דבר מאוד מפליא מכיוון שהזיתים הם 
מרים ומזיקים לזיכרון, אבל לאחר שהזיתים עוברים תהליך, 
השמן שיצא מהם עושה בדיוק הפוך, שמן זית מחזיר לימודו 
של האדם ומחכים את האדם ואומר האדמו"ר מסוכוצ'וב 
"וכתישת הזיתים עד שמבטל צורתם הוא דומה לאיש המבטל 
דעתו ורצונו לרצון השם יתברך" אדם עובר איזה כתישה, איזה 
מרמור ואומר 'רבונו של עולם, זה מה שאתה רצית שיהיה 
וזה מה שיהיה' הוא לא מחזיר אש, הוא מבטל את הרצון שלו 
מפני רצון השם, מאיש כזה יוצא שמן טהור, ממנו מאירה 

המנורה, זה כתר שם טוב. 
סיפר לי יהודי "אני עובד באיזה חנות מרוויח יפה, אני מחזיק 
כאן כמה משפחות, אתמול בא אלי בעל החנות ואומר לי 'תשמע, 
אתה מרוויח כל כך יפה, למה שאני לא ירוויח את זה, אני 
רוצה שסוף חודש תעזוב' אבל סיכמנו עשר שנים 'כן, הכנסתי 
לך שורה בחוזה שאני יכול להוציא אותך באמצע' אמרתי לו 
'אל תריב איתו, אתה עובר כתישה, אתה עובר ריסוק, קח לך 
חנות 200 מטר כאן, אל תדאג יהיה לך ברכה יותר ממה שהיה 

לך שם' זה כתר שם טוב, זה המנורה הטהורה. 
אם נראה אדם ששקוד בתורה יומם וליל אין ספק שנעריך אותו 
כמו הרב קניבסקי שליט"א או כמו הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, 
זה כתר תורה, זה כתר יפה, מכובד, אבל אדם שהמשכיר של 
הדירה שלו לא מתקן לו איזה משהו והוא לא רב איתו הוא 
יותר מכתר תורה. כי אדם יודע את מה שאומר חובת הלבבות 
"כי השם משגיח על כל הנהגת בני אדם לא יניחם ולא יתעלם 
מהם ולא יסתר מהם דבר של דבריהם, מקוטנם ועד גודלם 
ולא ישכיחהו דבר". אין כזה דבר שכחתי, לא שמתי לב אצל 

השם. אדם עובר כתישות, לפעמים בעבודה מבטיחים לו כל 
מיני קידומים וזה לא מתממש, הוא עובר את הכתישה הזאת 
ולא אומר להם כלום, זה כתר שם טוב זה יותר מכתר מלכות, 

יותר מהכתר של דוד המלך.  
אומר החינוך "שאם היות והשם ברוך הוא משגיח בכל פירטי 
בני אדם ויודע כל מעשיהם וכל אשר יקרה להם טוב או רע 
הכל בגזרתו ובמצוותו" כל פרט שלך, אם שרוך בנעל נקרע 
לך, זה אני קרעתי לך, הכפתור של המעיל נפל לך, את לא יכול 
לכפתר את המעיל, אני עשיתי לך את זה אומר השם. זה לא 
הכיסא שנתקלת בו ונפל לך הכפתור. ככה אני בקשתי שיהיה 
לך. "והכל לפי זכותם או חיובם של האנשים ועל זה אמרו 
רבותינו "אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים 
עליו מלמעלה" מכה בציפורן לא תקבל אם אני לא הכרזתי 
את זה בבית דין ל מעלה. הקב"ה יתברך שמו הכל מסודר 

אצלו, הכל לטובתך. 
החיד"א אומר כשאומרים "השם איש מלחמה" צריך לחשוב 
בראש איך הקב"ה לובש מדי קרב והולך להילחם עם המקטרגים 
שאתה יצרת, הם רוצים שתסבול ייסורים בעולם הזה ובעולם 
הבא והקב"ה מלך רחום יודע משתיק אותם עם איזה משהו 

קטן שהוא שולח לך, זה הכל בשבילך. 
אומר חובת הלבבות "אין לך אוהב בעולם כמו בוראך, אין לך 
חומל בעולם כמו בוראך" אין מי שמרחם עליך בעולם כמו 
השם. "הטוב כי לא כלו רחמיו" "אל תדברו גבוהה גבוהה יצא 
עתק מפיכם כי אל דעות השם" אומר הכלי יקר "אל תגידו 
שמצד שהקב"ה גבוה מעל כל גבוהים אין לו השגחה בפרטי 
מעשיהם" השם רם ונישא "על השמים כבודו" יש לו עכשיו 
זמן לראות אם מישהו חתך אותי בכביש הרי צריך מיקרוסקופ 
בשביל למצוא בכלל את כדור הארץ במפת הקוסמוס ובתוך 
כדור הארץ למצוא את ישראל, ירושלים, הר חומה כדי למצוא 
אותך שמישהו בדיוק חתך אותך בכביש. אל תגידו שהשם גבוה 
"כי אל דעות השם" יש לו דעה על כולם "ולו נתקנו עלילות" 
כל העלילות ממנו באו, כאילו הוא חוסם לך את החניה, זה 

עלילות, הכל זה השם יתברך.
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אוהב את הבריות ומקרבן לתורה

יום שישי אחה"צ. בחצר הישיבה ישבו ארבעה בחורים. לא נראים כבחורי 
ישיבה סטנדרטים. רחוק מלבוש של שחור לבן. הם ספרו שהם לומדים כאן 
בישיבה. אוהבים אותה. נהנים בה. המשותף לכולם, שהם הגיעו לישיבה אחרי 
ש"הועפו" מכמה ישיבות. אם זה בגלל חברים גרועים שגררו החוצה, אם 
זה חוסר התאמה לישיבה שההורים בחרו. וברור שההורים רצו את הישיבה 
ברמה הגבוהה ביותר. ומה לעשות שלבן קשה היה לימודית. בקיצור בחורי 
ישיבה שמצאו את עצמם בחוץ עד שהגיעו ל"ישיבת ההזדמנות האחרונה". 
מה קורה שם בישיבה, זה נראה בפעם הבאה. הפעם נתמקד בהורים. שהבינו 
או שנאלצו להשלים עם המציאות, שמלחמות נגד הבן, ההנהלה, הצוות, לא 
יגרמו לבן לשבת ולהגות בתורה יומם ולילה. בשביל הבן הם צריכים לשתף 

פעולה עם מסגרת מעט שונה. 
רוב ההורים לבנים שחרגו מהמסגרת טוענים: "נתנו להם חום ואהבה". צמד 

המילים חום ואהבה נשלפים בכל שיחה על מתבגרים נושרים. 
חום ואהבה צמד מילים הנקשרים למילות איום: אם לא תתנו חום ואהבה.... 
לא נתתם חום ואהבה. כשאתם משתמשים בצמד המילים הללו איך אתם 
תופסים אותם? איך אתם מפרשים מה זה חום ואהבה?  חום ואהבה זה 
לא לדאוג לצרכיו הפיסיים. חשוב כמובן לדאוג לאוכל, לבגדים נקיים, לבית 
מסודר. אבל אם הדאגה לצרכים הפיסיים יהיו מלווים בשאלות, פקודות, 
הערות בסגנון: אמרת ברכות השחר? התפללת? נטלת ידיים? זה מתפרש על 
ידי המתבגר כהטרדה, כחפירה. שמעתי שיחה בין שתי תלמידות. האחת נגסה 
מכריך, והשנייה אמרה לה בקול מעובה, מחקה משהו – נטלת ידיים? החברה 
עונה לה – "בוודאי". ממשיכה החברה ואומרת לה באותו קול מעובה – "לא 
נטלת ידיים". והחברה חזרה והתנצלה, "כן נטלתי ידיים". נחרדתי לחשוב 
שהחברה מדברת מגרונו של אביה, שיח שכולו מלווה בחשדות: "לא נטלת 
ידיים...." ככה לא אוהבים, גם אם האבא יסביר שהוא שואל וחוקר, וזה מרוב 
אהבה. לאהוב זה קשר זה להתחבר לרגשות של הילדים. כדי ליצור קשר 
טוב, תשוחחו  אתם על נושאים שמעניינים אותם. על עולמם. על החוויות 
שלהם. הגבתם: "מה זה השטויות האלה? תעלו את הרמה". ציננתם את כל 

החום והאהבה שנדרשתם לתת. 
נקודה נוספת - לילד חשוב מאד שההורים יהיו שבעי רצון ממנו. וכל תגובה 
של ההורים נבחנת בפרמטר הזה – ההורים שבעי רצון ממני? ההורים 

מתפארים בי או מתביישים בי?
בתפילת שחרית אנחנו מבקשים ונהיה אנחנו וצאצאינו כולנו יודע שמך 
ולומדי תורתך לשמה. ומה לעשות שיש ילד שכבוד להיות ההורים שלו, ויש 
ילד שפחות. אבל אם תיצרו אתו קשר מהמקום שמעניין אותו. מהתחום ממנו 
הוא מתלהב, תגלו שזה ילד שכיף להיות ההורים שלו. דווקא יהיה זה הילד 
שיבצע שלל תיקונים בבית. שיהיה יד ימינכם. ואבוי אם תגידו: "הייתי יותר 
שמח שתלמד דף גמרא, ומתיקון הקצר בבית". אמירה כזו מחבלת בקשר. 

חשוב להדגיש שקשר טוב עם ההורים. לא נוגד סמכות, לא נוגד גבולות 
ומשמעת. אתם לא הופכים להיות חברים של הילדים. חברים יש להם מספיק 
בבית הספר. הם צריכים אתכם ברורים. מנהיגים, מובילים. מציבים גבולות. 
סמכותיים. בית שלא הכל מותר לעשות בו. )ולא הכל אסור לעשות( הם 
צריכים אתכם הורים שמבינים אותם. "חנוך לנער על פי דרכו". מתוך קשר 
וחבור של תחומי העניין שלו בהתאם לגילו. חייבים שהסמכות, והגבולות 
והמשמעת יתחברו אל הרגש ואל הלב. לפעמים נצטרך להתאזר בסבלנות 
כי יש ילדים שאצלם החיבור, הוא תהליכי. אהבה וקשר אמתי ונכון, מקרבים 
לתורה והמצוות. ואת אימא בהדלקת נרות חברי את הרגש למילים: "ְוָהֵאר 

ֵנֵרנּו ֶׁשֹּלא ִיְכֶּבה ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְוָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה. ָאֵמן."

 נכתב ע״י ז. קליין
מייעצת חינוכית, סמינר "הר חומה"
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"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת..." 
)לב, כו(

"ששת ימים ֵתעשה מלאכה" – וכי ממתי מלאכת 
האדם נעשית מעצמה? "ששת ימים ַתעשה מלאכה" 

– צריך להיות כתוב?
שאלה זו שאל ה'חפץ חיים' את אחד הסוחרים הגדולים בעיר צרניקוב שברוסיה, 
וזה היה סיפור המעשה כפי שהביא הגאון רבי יעקב ניימן זצ"ל, בספרו 'דרכי 

מוסר', מעשה ששמע מפי ה'חפץ חיים' בעצמו:
פעם הגיע ה'חפץ חיים' לעיר צרניקוב, ושמע שיש שם בעיר יהודי בעל בית 
חרושת, המעסיק פועלים יהודיים בשבת! נכנס אליו ה'חפץ חיים' ודיבר על 
לבו שיפסיק את העבודה בשבת, וימנע מלגרום חילול 

שבת לו ולעובדיו היהודים.
ענה לו בעל בית החרושת: "אני מרוויח בכל יום 
ארבעת אלפים רובל מתוצרת בית החרושת, וכי 
רוצה אתה שאפסיד כתוצאה מן השביתה בשבת, 

סכום כל כך גבוה בכל שבוע?".
אמר לו ה'חפץ חיים', שהוא אינו צודק כלל ואין 
לו ממה לחשוש, כי משמירת השבת לא מפסידים, 

ולעומת זאת מחילול השבת רק מפסידים!

והמשיך ה'חפץ חיים' לשכנעו בזכות של שמירת השבת, והביא מדברי הפסוק: 
"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת..." – וכי בשביל אזהרת שמירת 
השבת, צריכה התורה להזכיר את ששת ימים שבהם מותר לעשות מלאכה? 

מה זה נוגע לעניין אזהרת המלאכה ביום השבת?
אלא ביאר ה'חפץ חיים' במתק לשונו: בוודאי שהתכוונה התורה לומר 
בזה לאדם, שהאחד תלוי בשני: אם הנך רוצה שתהיה לך מלאכה 
בששת ימי השבוע, זה בתנאי שביום השביעי שבת וינפש, אבל אם לא 
תנפוש ממלאכה ביום השביעי, אז גם בששת ימי השבוע לא תעשה 

לך מלאכה, ותפסיד את כל עסקיך ופרנסתך!
לשמע דברים אלו ענה לו בעל בית החרושת בלעג: "מה הרבי 
חושב? וכי פסוק אחד בחומש, יעמיד את בית החרושת שלי ללא 

עבודה עשרים וארבע שעות בכל שבוע??"
זמן קצר אחרי השיחה הזו, שהתקיימה בין ה'חפץ חיים' לבין בעל בית החרושת, 
נכנסו הבולשביקים לרוסיה, וכבשו בסערה גדולה את כל הערים והמושבות, 
ובין שאר פעולותיהם שם החרימו את כל בתי החרושת ובתי המלאכה, ואיתם 
גם את בית החרושת שהיה בבעלותו של אותו האיש. ממש ברגע האחרון 
הצליח בעל בית החרושת עצמו, בדרך נס, לברוח בעירום ובחוסר כל, אבל 

שמח שזכה להינצל ממוות ודאי.
בראותו את אשר עבר עליו נזכר בדברי ה'חפץ חיים' ומיד הריץ לו מכתב בו 
הודה לו וכתב: "עכשיו אני רואה שדבריו צודקים ואמתיים! אכן יש בכוחו של 

פסוק בחומש לשתק את בית החרושת!"
מעתה גם מתורצת הקושיא הראשונה, שהובאה בראשית המאמר: מדוע כתבה 
התורה: "ששת ימים ֵתּעשה מלאכה", והרי המלאכה לא נעשית מעצמה? אלא 
שגם מלאכת ששת ימי השבוע, לא נעשית בידי האדם בלבד, אלא היא נעשית 
בזכות שמירת השבת: "ששת ימים ֵתּעשה מלאכה – אם ביום השביעי שבת 

וינפש"!!!
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כמה עובדות שחשוב לדעת על פירות 

"כל הוויטמנים נמצאים בקליפה", האמת: הוויטמינים נמצאים בכל הפרי, גם 
בקליפה, והקליפה עשירה בסיבים תזונתיים ובנוגדי חימצון. אז חשוב לאכול 

את הקליפה, אבל אם לא אכלתם אותה, כמעט לא הפסדתם ויטמינים.
"צריך לשתות מיץ טבעי מיד אחרי הסחיטה אחרת הוויטמינים 

נאבדים". נכון: ויטמינים, במיוחד ויטמין C, נהרסים בחשיפה 
לאור, לחמצן ולטמפרטורה גבוהה. לכן חשוב לסחוט את המיץ 
סמוך ככל האפשר למועד שתייתו, ואם לא, לפחות לכסות את 

הכוס ולשמור במקרר.
"פירות זה משמין"- האמת: כמו כל מאכל - תלוי כמה אוכלים. 

פירות מכילים בממוצע כ־50 קלוריות ל־100 גרם, לעומת למשל 
350 קלוריות בממוצע ב־100 גרם עוגה. נכון שקל לאכול כמות 

גדולה של פירות, במיוחד אם אנחנו אומרים לעצמנו שזה בריא, ולכן 
צריך לשים לב לכמות.

"לסוכרתיים אסור לאכול פירות"- האמת: סוכרתיים יכולים לשלב פירות 
בתפריט בכמות ובסוג לפי המלצת הדיאטנית. 

"פירות מכילים חלבון ולכן אפשר לחיות רק על פירות" לא מדוייק. כדאי 
לדעת שפירות מכילים בממוצע גרם אחד של חלבון על כל 100 גרם פרי, 
כלומר אחוז אחד ממשקלו. וכדי להגיע לכמות החלבון הדרושה לאדם בוגר 
צריך לאכול כ־6 קילוגרם פירות ביום, כמות שמספקת 600 גרם פחמימות 
)יותר מחצי חבילת סוכר או 150 כפיות סוכר(, כ־3000 קלוריות ורק 6% 
שומן מסך הקלוריות )התפריט שלנו צריך להכיל לרוב 30% שומן(, בכלל 
לא בטוח שהחלבון יהיה חלבון מלא שמספק את כל חומצות האמינו. וזה 

עוד לפני שדיברנו על חוסרים אחרים שיכולים להתפתח בתזונה כזאת 
כמו מחסור בחומצות שומן חיוניות ובוויטמין B12. פירות הם חלק חשוב 
מתזונה בכלל ומתזונה טבעונית במיוחד, אבל לא יכולים לספק 100% 

ממה שהגוף צריך.
"ככל שפרי מתוק יותר כך יש בו יותר סוכר"- לא בהכרח: מידת המתיקות 
של הפרי אינה מדד לרמת הסוכר שבו, כיוון שפירות מכילים גם חומצות 
כמו חומצה אסקורבית )שהיא ויטמין C(, חומצה מאלית )בתפוחים(, חומצה 

ציטרית )חומצת לימון( ועוד שממסכות על הטעם המתוק.
"אבטיח הוא בעיקר סוכר"- האמת: אבטיח הוא בעיקר מים, ליתר דיוק - 

91% ממשקלו הוא מים. רק 8% ממשקל האבטיח הם סוכר.
"רימון עשיר בברזל"- האמת: רימון הוא פרי נהדר, שעשיר בנוגדי חימצון 
רבי עוצמה, אבל תכולת הברזל בו נמוכה יחסית )0.3 מיליגרם ל־100 
גרם(. הפירות העשירים ביותר בברזל הם תמר )0.8 מיליגרם( 

ופסיפלורה )1.6 מיליגרם(.
"תפוז הוא הפרי שמכיל הכי הרבה ויטמין C"-האמת: תפוז מכיל 
49 מיליגרם ויטמין C ל־100 גרם, כמות מכובדת שמספקת 
כ־60% מהכמות היומית המומלצת למבוגר, אבל פומלה מכילה 
יותר - 61 מיליגרם, קיווי מכיל 93 מיליגרם והשיאנית היא 
הגויאבה עם 228 מיליגרם ויטמין C ל־100 גרם פרי. מי שלא 

מחבב גויאבות, הפסיד.
"שזיפים טובים נגד עצירות"- נכון מאוד- מייחסים את ההשפעה שיש 
לשזיפים לתכולת הסורביטול הגבוהה שבהם, סוג של סוכר שנקרא "סוכר 
אלכוהולי" )לא אלכוהול!( בעל השפעה מעוררת יציאות. בנוסף, משערים 

שגם לחומצות הפנוליות שמכילים שזיפים יש השפעה דומה.
"סוכר פירות זה בריא כי הוא מפירות"- נדייק: פרוקטוז, סוכר הפירות, 
אינו בעייתי כשאוכלים פירות במסגרת תפריט בריא. הבעיה מתעוררת 
כשמשתמשים בפרוקטוז המבודד כממתיק ומוסיפים אותו למשקאות. 
כנראה שהפרוקטוז לכשעצמו, בלי "מעטפת" הסיבים והרכיבים הנוספים 
שבפרי, מגביר סיכון להשמנה, לכבד שומני, למחלות לב ולבעיות נוספות. 
לכן אם תראו "פרוקטוז" או "סוכר פירות" ברשימת הרכיבים של המוצר 

שימו לב, בכלל לא בטוח שהוא בריא יותר.



דמעה של יתום

למרן החפץ חיים היה חתן, רבי צבי הירש לוינסון, אשר נפטר בגיל צעיר, הוא 
היה אדם גדול וצדיק עד למאוד ]עד כדי כך, שכשנפטר, רעייתו, בתו של החפץ 
חיים, באה לפני אביה הגדול וטענה: "אבא, מכל הנבראים שישנם בעולם, לא 
מצא הקדוש ברוך הוא רק את בעלי?", אמר לה החפץ חיים: "וכי מה רצית, 

שבמקום זה ייקח הקדוש ברוך הוא שליש מהעולם?!"[.
לרבי צבי לוינסון הייתה אחות שאינה שומרת תורה ומצוות. יום אחד קרה אסון: 
היא ובעלה, שניהם נפטרו והשאירו אחריהם ילד יתום בן עשר. נסע רבי צבי 
לבית אחותו, שם פגש את אחינו האומלל. ארז את חפציו, כל מה שהיה בחדרו, 

ולקח אותו עמו הביתה, לראדין. בבית יחד לו חדר, וסידר אותו עבורו בדיוק 
כמו החדר שהיה לו בביתו. דא עקא, שהילד לא היה רגיל ללמוד תורה. 

ומתוך שיעמום, היה יושב ובוכה כל הזמן. ר' צבי ניסה בכל כוחו 
להטיב עמו בכל דבר אפשרי אמנם הילד לא נח מבכיו לרגע. לאחר 
הרבה מחשבות ויגיעות אינספור אמר רבי צבי: אין ברירה, נדאג 
ללמדו את אותם מקצועות שהיה רגיל ללמוד, ושכר עבורו מורה 
ללמוד השפה הרוסית. מי שקרא מעט ספרים על התקופה ההיא, 

יודע שאצל החפץ חיים, לימוד רוסית היה חמור מאד. הוא נלחם 
נגד זה רבות! והנה כאן חתנו, רבי צבי לוינסון, לוקח אליו הביתה מורה 

ללמד רוסית את הילד הזה! באו אנשי העירה אל החפץ חיים והרימו קול 
צעקה ומחאה כנגדו: לימוד רוסית בביתו של גדול הדור! היתכן?! אמר להם 
החפץ חיים: "רבי צבי הוא אדם גדול, והוא יודע מה שהוא עושה", ובזה נגמר 
הדיון. עברו שנים, הילד גדל, עזב את העיר ראדין והתגיס לצבא הרוסי. לאחר 
כמה שנים, ביום בהיר אחד, הוא מגיע לעיירה, לבוש מדים ועטור מדליות ודרגות. 
התברר שהילד הקטן התבגר ונעשה קצין בכיר בצבא הרוסי. הוא ניגש ישירות 
לבית האלמנה, הרבנית לוינסון ]בתו של החפץ חיים שבעלה כבר נפטר[, ישב 
ושוחח איתה כשעתיים, ובסיומן קם והלך. אף אחד לא ידע מה הייתה מטרת 
בואו ועל מה נסבה השיחה התמהונית הזו. חלפו שנים וכל בני משפחתו של 

החפץ חיים נפטרו. נשארה רק בתו הרבנית פיגה זקס, אשר הגיעה לאמריקה.
בחתונת אחד מצאצאיה, נכנס לפתע לאולם אדם שהיה נראה כמו גוי, והתחיל 
לצעוק: "היכן פיגה" ]זו היתה הרבנית[. היא נגשה אליו ושאלה: "במה אוכל 
לעזור לך?" אמר לה: "אני הוא הבחור שגדלתי אצל רבי צבי". "הו, יופי שבאת", 
שמחה הרבנית, "בוא תשב איתנו". ואז הוא סיפר לה את כל סיפור המעשה: 
"דעי לך", כך הוא אמר, "באותו לילה שהיו האנשים אצל החפץ חיים וצעקו על 
כך שרבי צבי לוינסון לוקח מורה לרוסית, והחפץ חיים דחה אותם, ואמר שרבי 
צבי אדם גדול הוא, באותו לילה בא החפץ חיים לביתו של רבי צבי ואמר לו: 
"יודע אני בך שהנך אדם גדול. לכן אין לי שום טענות כלפיך. אלא ש'תורה היא 
וללמוד אני צריך'. תסביר לי בבקשה: איך קרה הדבר שלקחת מורה לרוסית?". 
נענה רבי צבי ואמר: "הילד הזה הוא יתום מאבא ואמא, לא מפסיק אפילו רגע 
לבכות. ואני יושב וחושב, איך יכול אני לעשות לו שיהיה לו טוב יותר כדי שיבכה 
פחות. לכן לקחתי לו מורה לרוסית, וזה באמת עוזר שהוא בוכה פחות". אמר 

לו החפץ חיים: "אתה צודק".
"אני", כך מספר אותו רוסי לרבנית, "שמעתי את השיחה הזאת של החפץ חיים 
עם רבי צבי, שמעתי איך יושבים שני גדולי הדור ודנים כיצד ניתן למנוע דמעה 
מיתום, והדברים חדרו עמוק בתוך ליבי. "עברו שנים, התגייסתי לצבא, 
ושם עמדתי בפני ניסיונות קשים, אבל היו שני דברים ששמרתי עליהם 
במסירות נפש: לא חיללתי שבת, ולא הסכמתי בשום אופן להתחתן 
עם גויה. עד שפעם אחת עמדתי בניסיון נורא. היתה גויה אחת 
שרציתי להתחתן איתה, אך ידעתי שאם אתחתן איתה, אנתק את 
עצמי מעם ישראל. ואז חשבתי לעצמי: עם שכזה, ששני הגדולים 
שלו מסוגלים לשבת ולדון איך למנוע כמה דמעות מיתום – עם כזה 
לא עוזבים ברגע. צריכים על זה שיקול דעת גדול! החלטתי שלפני 
שאעשה את הצעד המכריע הזה, אלך להתייעץ. ועם מי יש להתייעץ, 
מי יש לי בעולם? הרבנית לוינסון! הגעתי לראדין, ישבתי עם הרבנית וספרתי 
לה את סיפורי, והיא שכנעה אותי בכל כוחה לא לעשות זאת. היא אמרה לי: 
"היום נראה לך שיהיה לך טוב עם הגויה, אך דע לך: ביום שלא תמצא חן בעיניה 
במשהו הקטן ביותר, היא תירק עליך ותצעק שאתה יהודי מלוכלך. לא כדאי לך 
להתעסק איתה כי בסוף אתה עוד תסבול ממנה, עליך להישאר יהודי לעולם".

"ואני", המשיך אותו רוסי וסיפר לרבנית פיגה, "קיבלתי את דבריה, והלכתי 
להודיע לאותה גויה שאינני מתחתן איתה. אבל עוד לפני שהספקתי לומר לה 
זאת, היא כבר ירקה עלי!!! נשארתי יהודי", סיים את דבריו בהתרגשות, "בזכות 

החפץ חיים ורבי צבי. בגלל ששמעתי כמה אכפת להם מדמעה של יתום"!!
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סיפר מורנו הרב אייל עמרמי שליט"א: 'בתקופה האחרונה אני מעמיק בהלכות 
אשר שייכות לחלק של "חושן משפט" בשולחן ערוך. והנה הגעתי לאחד הסעיפים 
וגליתי שלהלכות האלו כמעט ולא קיימים מפרשים אחרונים שהתעסקו וכתבו 
על הסעיפים האלו בשולחן ערוך. ניסיתי  לבדוק בכל מיני מאגרי מידע וספריות 

והחומר שמצאתי היה ממש דל ולא השביע את רצוני.
כמו שתמיד אני מנסה ללמד את שומעי השיעור אין כמו התפילה כדי לפתור 
כל בעיה בעולם והחלטתי להתחיל להתפלל על זה ומחכה לישועת ה'. לאחר 
כמה ימים ספורים אחד מהמתפללים הניח על שולחני שלושה ספרים ואמר 
לי שאת הספרים האלו הביאה איזו שכנה אלמנה שעברה לגור בבניין שלו, 
היא הסבירה לו שהבן שלה תלמיד חכם וכתב כמה ספרים בהלכה והיא מנסה 
לעזור לו למכור קצת ספרים בשביל הפרנסה. פתחתי את הספרים וממש לא 

האמנתי, הספרים ממש בנושא שלא הצלחתי למצוא חומר עליו והתלמיד 
חכם הזה דווקא התעמק במפרשים האחרונים, בקיצור בדיוק אחד לאחד מה 
שחיפשתי. מיד רכשנו מאותה אלמנה כמות נכבדת של ספרים בשביל הישיבה. 
תראו איזו ישועות מקבלים מה' מתפילה על כל נושא בעולם ועוד שאותה 

ישועה הגיעה עד שולחני בלי כמעט שום מאמץ והשתדלות!!!
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ר' יעקב אדלשטיין זצ"ל

בכל יום שלישי היה רבנו יעקב אדלשטיין זצ"ל מקדיש שעות ארוכות לקבלת 
קהל, במהלכן צבאו המונים על דלתות ביתו ליטול ממנו עצה ותושיה. שעות אלו 
היו קודש קודשים. למרות שהדלת נפתחה רק בשעה שש בערב, לאחר שרבנו 
היה כבר אחרי יום גדוש בתורה והרבצתה, בעבודת ד' ובכתר הרבנות והדיינות, 

עם כל זאת היה מתיישב במאור פנים ושומע כל אחד מתוך לב רחב ורחום.
סיפור מדהים המאפיין את רבנו יותר מכל, מספר לנו אחד הנכדים: "שנים רבות 
הייתה קבלת הקהל העיקרית מתקיימת במוצאי שבתות. לפני קרוב לעשר שנים, 
בעת שעלה רבנו על כסא גבוה כדי להוריד מהארון למעלה יין להבדלה – היות 
ומעולם לא ביקש רבנו שיעזרו לו ולא הסכים שיסייעו בעדו – מעד ונפל לפתע 
מהכסא. היה ברור לנו שנחבל קשות ויש לו שברים רבים בגופו, כי ראינו שאינו 

מסוגל לזוז מרוב כאבים ואף ביקש שיעזרו לו להתיישב על כסא ולהבדיל.
"לאחר ההבדלה, שאלתי את רבנו אם להזמין לו אמבולנס שיפנהו לבית החולים, 
אך הוא השיב לי בקול ברור: 'לא! הרי הזמנתי לכאן אנשים, הם יחכו לי'... היה זה 

מוצאי שבת חורפית, וכך ישב רבנו במשך שלוש וחצי שעות וקיבל את כל האנשים 
שהוזמנו ותיאמו מראש לקבל את עצתו וברכותיו. רבנו ישב עם כל אחד בסבלנות 
יתירה שהייתה קיימת רק במעונו, והדריך כל אחד בכל כוחו ברחימאיות אין קץ. 
רק כשנגמרו השואלים, שאלני רבנו אם יש עוד אנשים המחכים לו, משעניתי 

בשלילה, ביקשני שאזמין אמבולנס בדחיפות כמה שיותר מהר, וכך עשיתי.
"כשהגיע האמבולנס, שאלתיו אם להוריד אותו עם כסא גלגלים או ללא כסא 
גלגלים. אבל רבנו ביקש ממני שאחכה מעט, כי הוא 'חייב' לכתוב מכתב לאחד 
שהבטיח לו לעשות זאת היום. כך ישב וכתב את המכתב במסירות נפש, באותה 
תנוחה אופיינית שהורגל בה כל ימי חייו. כשהורדתי את רבנו לאחר מכן במדרגות 
לעבר האמבולנס, ראיתיו רועד כולו. שאלתיו אם קר לו, ורבנו משיב לי: 'לא קר, 
אבל הכאבים הם בלתי נסבלים ממש'... כשהגענו לבית החולים, התברר שרבנו 
סובל משברים חמורים בגופו וכך שכב כמה חודשים מתוך ייסורים קשים ומרים 

עד שנרפא לגמרי".
ממשיך הנכד ומספר בהתפעלות: "התפעלתי כל כך לראות זאת, כי היו אלו 
שעות בהן היו לו ייסורים נוראים, אך רבנו בחפצו העז לסייע לרבים שביקשו את 
טובתו, לא שת ליבו לכל צרכיו האישיים והתמסר כולו אך ורק בעבורם. גם כשקם 
ממיטת חוליו, היה זה כשנקרא בהזדמנות הראשונה לסייע ליהודי שביקש ממנו 
דבר מה חשוב שלא סבל דיחוי. הרופאים לא האמינו שרבנו קם ממיטתו, אבל 
הוא, שראה כי כוחותיו מאפשרים לו לעשות זאת, קם מיד והתגבר כארי בחדווה.
ר' יעקב- נולד בעיירה שומיאץ הסמוכה לסמולנסק, בברית המועצות, לרבי צבי 
יהודה אדלשטיין, רב העיר ובנו של רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין, בעל "בן אריה" 
על הש"ס, ולמרים, בתו של רבי מרדכי שלמה מובשוביץ, רבה של מלסטובקה. 
היה רבה של רמת השרון במשך קרוב ל-70 שנה ודיין בכיר בבית הדין של הרב 
נסים קרליץ בבני ברק.  היה גם רב שכונת "נאות יוסף" בבני ברק ובמשך השנים 

כיהן בראשות ישיבת השרון, ישיבת "כתר ישראל"-רוז'ין ועוד. זיע"א.

ויקהלויקהללפרשתלפרשתתשבץתשבץ

חידון הא"בחידון הא"ב
לפרשתלפרשת

ויקהלויקהל

א. אֹוָתם ֵהִביאּו ַהְּנִׂשיִאים

ב. ַהֵּׁשם ָנַתן ָּבֶהם ָחְכָמה ּוְתבּוָנה ַלֲעֹסק ִּבְמֶלאֶכת ַהֹּקֶדׁש

ג. ֵהם ִקְּׁשטּו ֶאת ַהְּמנֹוָרה

ד. ִהְסִּפיָקה ָלֶהם, ָהְיָתה _______

ה. ַוִּיָּכֵלא ָהָעם ֵמ_______

ו. ָעָׂשה

ז. ָהָארֹון ַהֻּׁשְלָחן ּוִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת ָהיּו ְמֻקָּׁשִטים ב_______ _______ ָסִביב

ח. ֶאָחד ֵמַהַּתְכִׁשיִטים ֶׁשֵהִביאּו ַהְּגָבִרים ְּתרּוָמה ַלִּמְׁשָּכן

ט. ַהָּנִׁשים ַהֲחָכמֹות _______ ֶאת ָהִעִּזים

י. ָיִביא אֹוָתּה

כ. ַהְּכרּוִבים ָהיּו ּפֹוְרֵׁשי _______

ל. ָהָיה ַעל ַהֻּׁשְלָחן ָּתִמיד

מ. ַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ַהְּיִריעֹות ָהיּו ֻּכָּלן _______ _______

נ. ָהָעם ֵהִביא ְּבָכל ֹּבֶקר

ס. ַהְּכרּוִבים ָהיּו _______ ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל ַהַּכֹּפֶרת

ע. ָהָארֹון ָהָיה ָעׂשּוי מ_______ _______

פ. ַהִּכּיֹור ָהָיה ְּב_______ _______ _______

צ. ַהַּמְראֹות ַהּצֹוְבאֹות _______ ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד

ק. ִמִּצִּדי ַהְּמנֹוָרה ָיְצאּו ִׁשָּׁשה _______

ר. ָמַסְך ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ָהָיה ָעׂשּוי ַמֲעֶׂשה _______

ש. ַּכָּמה ֵנרֹות ָהיּו ַּבְּמנֹוָרה?

ת. ָׁשִוים ּוְצמּוִדים ֶזה ֶאל ֶזה

                
                
                
                
                
                
                
                
 

1.  סוג של מתכת.

2.  פניהם כפני תינוק.

3.  "להורות נתן בלבו הוא ו..."

4.  במה ציפו את ארון ה'? )ב' מילים(.

5.  צבעו כצבע השמים.

6.  הביאו אותם הנשיאים.

7.  "ראו קרא ה' בשם..."

8.  צורת יציקת המנורה )ב' מילים(.

אם פתרתם נכון את התשבץ תקבלו בטור המודגש מצווה 

המופיעה בפרשה: "                     -                           ".
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פעילות חברתית יוצאת דופן במגרש הר חומה 
כשהתלמידים משחקים ברווח בשחרור ביראת שמים 

בשפה נקיה וברורה בשני קבוצות המכבדות זה זה.



זמני  תפילות  ושיעורים

17:10 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:05 )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  

18:10 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

18:30 )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      17:20

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
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