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"להגיד כי ישר השם"

בעל השומר אמונים אומר: יש הבטחה מהשם שכל אדם יגיע 
לזקנה בריא ושלם ויהיה רענן כמו צעיר, וזה רק בתנאי אחד 
"להגיד כי ישר השם" לחנך את עצמו מהצעירות "עוד ינובון 
בשיבה דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר השם צורי ולא 
עולתה בו" כל חייו יגיד איך השם ישר, איך השם צודק. זה 
צודק שהוא לא מחזיר לי את ההלוואה, איך זה נכון שפיטרו 

אותי מהעבודה, לא עשו לי בעולם שום עוולה. 
אומר ר' נתן, במה זה מתבטא "ולהגיד כי ישר השם הוא 
בחינת "חסד ומשפט אשירה" בחינת "וישירו בדרכי השם" 
שעיקר השירה שיהודים הם מאמינים כי ישרים דרכי השם. 
אתה שר לקב"ה כשבאה לך הבעיה. "שמשפטיו והנהגותיו 
ישרים וזהו "חסד ומשפט אשירה אשכילה בדרך תמים", כי 
כל תיקון המשפט הוא שיודעים "כי הצור תמים פעולו וכל 
דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול" וזה בחינת תיקון המשפט, 
כי כל המשפטים עוברים על האדם בשביל ניסיון" כל משפט, 
כל מצוקה שבא עליך, זה רק ניסיון לראות אם אתה יודע שזה 
צודק, "משפטי השם אמת צדקו יחדיו" אחיך לא אומר לך 
שלום, הוא רואה אותך ברחוב עובר מדרכה, זה צודק. הוא 
אומר עליך שגנבת את הירושה, זה לא נכון, אבל זה צודק, 
השם אמר לו להגיד עלי ככה. "כל המשפטים העוברים על 
האדם הם בשביל ניסיון כמו שכתוב "ׁשם ׂשם לו חוק ומשפט 

שם ניסהו", כל מה שאני מביא לך אני בודק אותך. 
אומר הבעל שם טוב "צדיק השם בכל דרכיו" מי זה צדיק? 
השם בכל דרכיו. שעל כל דבר אומר זה השם. "ויודע ומאמין 
כי צדיק השם וישרים משפטיו ורק חוזר אל השם ומבקש 
שיקל מעליו המשפט". כתוב במדרש, השם נותן תורה למי 
שש לו חוכמה, מה זה חוכמה? החוכמה זה התורה. במדרש 
כתוב "פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה", מיום שברא 
הקב"ה את עולמו לא מצינו אדם שאמר שירה לקב"ה, ברא את 
האדם הראשון ולא אמר לפניו שירה. ברא את אברהם והציל 
הקב"ה את אברהם מכבשן האש ולא אמר שירה וכן הצלתי 

את יצחק מן המאכלת ולא אמר לפני שירה וכן הצלתי את 
יעקב מן המלאך ולא אמר לפני שירה. כיון שבאו ישראל לים 
מיד אמרו לפני שירה שנאמר "אז ישיר משה" זהו שכתוב פיה 
פתחה בחוכמה", אמר הקב"ה לאלה הייתי מצפה", קודם "פיה 
פתחה בחוכמה" אתה שר לקב"ה על הבעיה, אח"כ "תורת 
חסד", אחרי זה תקבל את התורה. הוא יודע שהשם דואג לו 

יותר ממה שהוא דואג לעצמו. השם דואג לנשמה שלו. 
לכן אומר ר' נתן "להגיד כי ישר השם", זה לשיר להשם 
וכשהקב"ה רואה שאתה שר לו בעיות ובצרות כמו שאומר 
הזוהר הקדוש, שהקב"ה רוצה להגיד לכל העולם בואו תראו 
מי זה דוד, אפילו שהיה לו צער גדול מאוד וכולם רודפים אחיו 
הוא היה משתדל לומר שירים ותשבחות לקב"ה. אין לו מים 
במדבר "ארץ ציה ועייף בלי מים" ובמקום להתלונן להשם 
ולהגיד "למה תעלים עיניך בעתות בצרה למה תעמוד ברחוק", 
אתה משחת אותי למלך למה אתה נותן לשאול לרדוף אחרי. 
שום תלונה לא אמר דוד המלך, רק שירים ותשבחות והוא לא 
השתנה לעולם, אף פעם הוא לא אמר היום לא מתחשק לי 
לשיר. תמיד הוא שר שהשם צודק, הוא לא אמר השם עשרים 
שנה אני קם לתיקון חצות וזה מה שאתה מחזיר לי. אין לו 
שום תלונה רק השם צודק "להגיד כי ישר השם", הרופא 
לא מוצא את הבעיה, עשה לך סי. טי. עשה לך אם. אר. אי. 
עשה לך בדיקות דם הכל נקי לא מוצא את הבעיה בינתיים 
כל הגוף שלך פריחה. אתם רופאים איך אתם לא יודעים. לא 
מוצאים את הבעיה קח קורטיזון בינתיים. מה אתה עושה? 
נכנס לדיכאון? השם אתה צדיק, איך אתה יודע מה מתאים 
לי עם הכאבים שלי אני אנגן לך השם. זה הכל אני עושה לך, 

רק שמהפה שלך לא יצאו תלונות. 
אומר רבנו הקדוש "שירו לו שיר חדש נפלאות עשה" תשיר 
לי שיר אני יעשה לך פלא. אומר הגר"א "זכרו נפלאותיו אשר 
עשה מופתיו ומשפטי פיהו" מופת הוא על דבר שנמצא בעולם, 
אלא שהוא על היפוך הטבע" לדוגמא אם אדם היה כל הזמן 
מקיא השם הופך את הטבע ומסדר את הקיבה שלו שתעבוד 
טוב, זה מופת, אבל פלא זה שהשם מוריד משהו חדש שלא 
היה בעולם עדיין, רק אני רוצה ממך שתעשה לי "שיר חדש". 
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

בסמינר הר חומה – סוללים לך את הדרך להעפיל לפסגה

יום שני השבוע. השעה הייתה 2:00 בלילה. זה עתה ניסיתי לשבץ במערכת 
השעות של סמינר הר חומה הקבצות נוספות באנגלית ובמתמטיקה, כדי 
לאפשר לתלמידות שמעוניינות ורוצות להבחן חמש יחידות באנגלית וחמש 
יחידות במתמטיקה. וכמו תמיד, לפני כבוי המחשב, אני מרפרפת על מיילים 
שהגיעו. את עיני לכד מייל מכתובת לא מוכרת. על אף השעה החלטתי לקרא. 
שלום, כותבת הגברת, אני גרה בהר חומה ממש קרוב לבית הספר. יש לי 
בת בכתה ח', שלא לומדת בשכונה. לפני שמונה שנים עשינו עלייה. זה היה 
קשה, לא ידענו כמעט עברית. חיפשנו בית ספר בו לומדות הרבה מהארץ 
ממנה הגענו. הילדה שלי באמת מאושרת בבית ספר. רק הנסיעות מאד קשות. 
בתחבורה ציבורית זה קשה. ובעלי לא תמיד יכול לקחת אותה. כעת היא 

צריכה להירשם לסמינר, שמעתי שיש פה סמינר טוב. למה לשלוח רחוק?
אני אישה מלומדת. לא גדלתי בארץ. בארץ בה גדלתי למדתי לימודים גבוהים. 
יש לי דיפלומה במדעים. אני מבינה שפה בארץ זה לא קיים בבתי ספר 
חרדים, ולי זה מאד חשוב שהבת שלי תלמד ברמה גבוהה. את יכולה לעזור 

לי? חתמה עם מספר פל' להתקשרות.
שעה שלימה שוחחתי עם הגברת למחרת, בשעות אחה"צ. אימא אינטליגנטית, 
אבא ירא שמים, שבחירוף נפש עזבו את הארץ בה נולדו, בה הקימו בית 
לתפארה. עזבו הכל בשביל חינוך חרדי לילדים. ספרתי לה מעט על הסמינר. 
על הרמה הלימודית, על ההכוונה לתעודת בגרות איכותית. האימא לא רק 
הייתה אינטליגנטית, היא גם מקורקעת. "כשאני הייתי תלמידה המורה הייתה  
מפקדת, פחדנו ממנה, פחדנו לא ללמוד" אמרה האמא, "אבל היום הילדים 
הם אחרת, איך גורמים להם שירצו ללמוד? שיבינו שזה חשוב?" מצאתי את 
עצמי מדברת "פדגוגיה טיפולית". איך מחברים ידע, למידה ורגשות. תלמידים 
מתקשים להתחבר ללמידה כאשר ישנו קו ייצור אחד. חינוך אחיד לוקח את 
האושר של התלמידים. החכמה לאפשר לתלמיד לבחור מקצוע אחד מתוך 
כמה. יש מקצועות חובה כמו: תנ"ך מחשבת, ספרות, היסטוריה. בחירת מגמה 
מסייעת לפוטנציאל להיהפך לממשות. הר חומה הוא תיכון חדש. הכתות 
קטנות, ובכל אופן מוצע לתלמידות לבחור מגמה אחת מתוך שלוש. מומנט 
הבחירה מרגיע את ההתנגדות ללמודים, בפרט שהתלמידות מקבלות הכוונה 
טרם בחירת המגמה. הן מונחות לבדוק האם זה התחום המועדף עליהם והאם 
העיסוק בו מרתק אותם. קל יותר להצטיין בתחומים שנמשכים אליהם. ולאחר 

שבוחרים, לומדים לאהוב את מה שעושים.
מגמות, מה זה? שאלה הגברת. הסברתי: עיקר הלמידה בשנות התיכון, הם 
הרחבת הידע והעשרה. ורק לאחר מכן, למידת מקצוע מתגמל. אנשי חינוך 
הגיעו למסקנה שחבל להסתפק בהעשרה והעמקת הידע העיוני. כדאי להעמיס 
יותר, להוסיף עוד שעות למידה, כבסיס ללימודי מקצוע.  כך שתלמידה 
שמסיימת ארבע שנות לימוד יוצאת עם ידע רחב, ובסיס למקצוע, אותו היא 

תרחיב בלימודי המשך.
האימא נשמעה עדיין דאוגה. היום הלימודים הקשים להשגת התעודה הנכספת 
– תעודת הבגרות. רצופה בתסכול. יש המכנים את הבגרויות כ"מסדר הדמעות". 
זה נכון, הסברתי. יש כאלה מקומות, לא אצלנו. בהר חומה נחפש לתלמידות 
סוג של חוויות. משהו שיאפשר "לעוף עליהם".  אם זה בתפקיד חונכות 
לתלמידות בית הספר היסודי. אם זה בהפקת הופעה להורים. אם זה בהקלטת 
שיר באולפן. וכל זה במסגרת מעורבות חברתית פעילה למען הכלל, שהיא 

עשייה המתורגמת לציון חובה בתעודת הבגרות. 
החינוך הבלתי פורמלי, תופס מקום מרכזי בסמינר, הפעילות מצטיינת בדגש 
חברתי-ערכי, כלומר: עוסקת בדינמיקה קבוצתית ובהקניית ערכים וקישורים 

חברתיים לא דרך הוראה פרונטלית, ויוצרת אווירה פטריוטית.
לאורך כל הדרך אנחנו זוכרות שהמטרה העיקרית היא "ערכים יהודיים 
שורשיים של הלכה ויראת שמים, ולימודים ברמת מצטיין". ואסיים במשפט 

עוצמתי שקראתי: "האחרון להתעייף הוא הראשון לניצחון".

  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 ה' אדר ב 08.03 ידרוש מורנו הרב ב:

רמת גן - 19:00 | בית הכנסת "תפארת יעקב" רחוב העמל 26 054-2893566
כפר סבא - 20:30 | בית כנסת "אוהל רחל" רחוב הנביאים 11 054-8561232

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



משנכנס אדר מרבים בשמחה

את הסיפור המדהים הבא סיפר מגיד המשרים רבי 
חיים זאיד שליט"א:

באופן קבוע, כשמזמינים אותי לשאת דברים על מעלתם וגדולתם של ימי 
הפורים הקדושים והנוראים, אני נוהג לפתוח במדרש רבה ידוע על מגילת 

אסתר, אולי לא כולם שמעו על כך, בכל אופן אומר אותו לטובת קוראינו.
המדרש רבה אומר, שביום פורים, אדם שיושב ומנצל את היום הזה במלואו 
ומתפלל להשם יתברך בדמעות שליש, ובנוסף לכך יקרא בהתמדה תהילים 
או שילמד משניות – מובטח לו שיראה ישועות בעצם היום הזה. וכמו שכבר 
הזכרנו על מעלתו של פורים, שמגיע עד כדי אותו הרגע הגבוה של 'איה מקום 

כבודו' במוסף של יום הכיפורים.
ובשעה שאני מדבר על הנושא הזה האדיר הזה של מעמד 
קריאת התהילים וחיזוק עניין התפילה בימי הפורים, 
אני נזכר בסיפור מדהים שאירע איתי לפני שנתיים:

כדרכי בקודש בכל שנה ושנה אני נוהג לערוך את 
סעודת הפורים שלי בבית הוריי. אנו נוהגים לשבת 
כל המשפחה סביב שולחן ערוך בכל טוב מצרים, 
ואוכל מכובד כיאה וכראוי לחג הפורים המסוגל 

ביותר מכלל החגים שאנו חוגגים במעגל השנה.
בשעה שאנו יושבים עם המשפחה, ומרגע לרגע נפרצת 

הדלת בעוד 'סיירת' שבאה להתרים בביתנו  – לפתע נכנסת לבית הוריי נערה. 
פניה הביעו צער וקולה המשתנק החל ומתחלש עד שפרצה בבכי.

היה זה שעה קודם שקיעת החמה, זמן שנקרא 'נעילה' של יום הפורים, 
אך בפיה כמה מילים לומר לי. "הרב זאיד", היא אומרת לי, "עשיתי 
בדיוק מה שאמרת לנו בהרצאה וקראתי בכל הפורים שלושה ספרי 
תהילים והתפללתי רבות. והנה אני בת עשרים ותשע ועדיין לא 
מצאתי את זיווגי ולא הקמתי בית נאמן בישראל, אנא ממך תברך 

אותי עכשיו שאזכה עוד השנה לבנות בית נאמן בישראל".
מאז כניסתה לבית כל המצב רוח עמד מלכת. כולם מהצד עומדים 
ומורידים יחד איתה דמעות של רגש וצער, של תפילה ותחינה על 
אותה נערה מסכנה חסרת ישע שעשתה את הסגולה שהמדרש רבה אומר 

ומקווה לשמוע בעקבותיה בשורות טובות.
כמובן לא היססתי ומיד ברכתי אותה שבזכות הסגולה שעשתה והתהילים 

שקראה, יה"ר שתזכה עוד השנה לבנות בית נאמן בישראל בקרוב ממש.
בתוך כדי הדברים נכנס אליי השכן מלמטה ובידיו משלוח מנות. הוא מגיע לבית 
ורואה את המצב רוח העגום ששורר בו, וניסה לשאול לפשר העניין. סיפרתי 
לו את הסיפור של אותה נערה בת עשרים ותשע שמעוכבת בשידוכים, ועתה 
אחרי שעשתה את הסגולה שאמרתי לעשות היא באה לבקש ברכה ותוך כדי 

כך פרצה בבכי ומאז כל הסיפור התחיל.
השכן הניח את המשלוח מנות וזעק בכל גרונו: "לא ייאמן! משמים, הבן דוד 
שלי, בן שלושים ואחת נמצא אצלי, וגם הוא רווק, וכל הפורים התפלל שיזכה 

למצוא אשה. ואולי זה משמים כל המעמד הזה שמתרחש לנגד עיניי".
כמובן, מיד אמרתי לו שזה לא 'אולי' משמים – אלא בוודאי משמים. כבר באותו 
רגע סגרנו את הפרטים מלמעלה, כך שבמוצאי פורים כבר סידרנו לשניהם 
פגישה ראשונה, ובשבוע שאחרי פורים הם כבר סגרו ווארט ונישאו לאחר 
תקופה קצרה. לאחרונה ברוך השם נולד להם תאומים חמודים. וכמובן עד 

היום הם לא שוכחים את הסגולה.
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טלית שכולה חינוך

איש יהודי תמים וישר דרך התגורר באחת הערים הגדולות שבארצות הברית, 
סוחר ותיק ועשיר גדול מיוצאי אשכנז– גרמניה ]'יקה'[. הוא נודע כמדקדק על 

קלה כבחמורה, וחינך את ביתו ואת בניו בדרכי התורה והיראה.
אחד מבניו, בחור חרוץ ומוכשר, נכנס היטב בעסקיו המסועפים של אביו העשיר 
והצליח בהם יפה מאוד. הוא עשה חיל במסחרו, ועד מהרה התמנה על ידי אביו 
כאחד המנהלים הגדולים של הביזנעס. – יחד עם זאת השגיח אביו מאוד על חינוכו 

כראוי, שלא יזוז כמלוא נימה מדרך התורה ודרך ישראל סבא.
פעם נקרתה בפניהם הזדמנות פז של רכישת עסק ענק במדינה רחוקה במחיר 
טוב. הייתה זו עסקה הנושאת פירות טובים של רווחים עצומים! כדי שלא להחמיץ 
ולפספס את העסקה המופלאה, נצרך הבחור המנהל הנמרץ לצאת תיכף בטיסה 
בהולה אל אותה מדינה, כדי לבצע שם את 'עסקת הזהב'... לנהל את דיוני המשא 

ומתן על פרטי העסקה, ולחתום עמהם בשעה טובה ומוצלחת על החוזה המיוחל!
כחץ מקשת רץ הבחור אל הבית, ארז במהרה מזוודה קטנה, עם צרכיו 

הבסיסיים הדרושים ליום או יומיים, ויצא בטיסה מיידית כדי 'לחטוף' 
את אותה עסקה, שיש בה הזדמנות נדירה שאינה חוזרת!

כשחזר האב העשיר הביתה מעסקיו, נכנס אל חדר בנו וראה את 
הבלגן שהשאיר אחריו הבחור ברוב חפזונו לתפוס את הטיסה... – והנה 
לפתע צדה עינו בטלית של הבחור, והוא נדרך על אתר בתדהמה!...

כידוע, מנהגם של הייקים יוצאי גרמניה, שבחורים מגיל בר-מצוה 
מתעטפים בטלית ביחד עם התפילין כמו מנהג הספרדים, ואינם ממתינים 

בזה עד לאחר הנישואין כמו מנהג חלק מקהילות אשכנז, אלא אף הבחורים 
לובשים גם טלית וגם תפילין. – הבחור הסוחר הממולח דנן, כנראה מחמת רוב 
מהירות ופזיזות תפס את התפילין ותחבן אל תוך המזוודה הקטנה, אבל את 
הטלית שכח לדחוף פנימה! כך שאת תפילת שחרית שלמחרת בבוקר, שאמור 
הוא להתפלל באותה מדינה רחוקה, או על כבש המטוס בדרכו חזרה – יצטרך 

להתפלל עם תפילין בלבד בלא הטלית.
על אתר הזמין האב טיסה מיידית לאותה מדינה, לקח בידו את הטלית של בנו 
הבחור, ויצא היישר בנסיעה שארכה כשבע שעות טיסה)!(... הוא הפתיע את כולם 
כשנקש על דלת אולם הכינוסים, ונכנס בכבודו ובעצמו באמצע דיוני המשא ומתן!
ההפתעה הייתה גדולה, כולם קמו לכבודו וברכוהו לשלום, כשהם מתפלאים על 
מה ולמה נצרך להופיע לכאן בעצמו, לאחר ששלח את בנו המנהל הגדול לסידור 

כל העסקה על הצד היותר טוב. אך האב לא התיישב עמהם, רק התנצל על 
ההפרעה, ותיכף הבהיר שלא הגיע הנה כדי להשתתף בענייני עסקים, אלא רק 

משום ענין דחוף שעליו 'לסדר' עם בנו.
הוא פנה אל הבן, וביקשו לצאת עמו לרגע החוצה. הבן הצעיר, שנבהל מאוד 
מהופעתו הפתאומית של אביו, חשש לגרוע מכל! הוא יצא מיד עם אביו מן 
האולם, ובחרדתו הגדולה המטיר עליו מטר שאלות חפוזות: מה קרה אבא? כולם 

בריאים? מה עם הביזנעס?
האב המסור עצר אותו, ובחיוך שובה לב הרגיע את בנו. תנוח דעתך! ברוך השם 
כולם בריאים וקיימים, גם הביזנעס מתנהלים על הצד היותר טוב, אך הוכרחתי 

לטוס הנה מיידית מחמת דבר אחד חשוב מאוד ששכחת לקחת עמך!
הבן נרגע מעט כששמע שברוך ה' הכל בסדר, אבל תיכף נדרך ושאל: וכי מה 
שכחתי? הלא הארנק התפוח נמצא עמי כאן בכיסי... המסמכים הדרושים כולם 
מסודרים בקפידה בתיק המיוחד לעסקה זו, ביחד עם החותמת של החברה... 

הדרכון וכרטיס הטיסה גם הם מסודרים להפליא, ומה אם כן שכחתי?
תא חזי! אמר האב. הוא פתח את מזוודתו, ושלף מתוכה את הטלית של הבחור! 

הנה – אמר – את זה שכחת!
מה?! – נזעק הבן כשכולו נדהם ונרגש – בשביל להביא לי את הטלית הזו הגעת 
בטיסה מיוחדת עד הנה?! ומה יקרה אם אתפלל שחרית פעם אחת בלבד ללא 
טלית?! הלא מנהג רוב העולם שאין הבחורים לובשים טלית כלל! וכי לא יכולת 
להתקשר אלי ולהזכירני שאשיג כאן איזו טלית בבית הכנסת המקומי? בשביל מה 
עשית את כל הדרך הארוכה הזאת? והלא במחיר כרטיס הטיסה שלך יכולתי 

גם לקנות פה בשופי עשר טליתות מהודרות עם העטרה?!...
הבחור היה מלא תהיות כרימון, כשאינו מתחיל להבין את מהלכיו של 

אביו, שאותו הכיר תמיד כאיש פיקח ומחושב בכל דרכיו ומעשיו.
הבה אסביר לך, אמר האב החכם. אדרבה! דווקא משום כך שאין 
כאן אלא 'מנהג' בעלמא, שנהגו בבית אבותינו, נצרכתי לעשות את 
כל הדרך הזו במיוחד כדי להביא אליך את הטלית הקדושה. וזאת 
כדי ללמדך ולהראותך עד היכן מגעת חובת הזהירות במנהג בית אבא! 
שכן אם תתחיל חלילה לזלזל כיום בתפילה אחת שלא על פי מנהג 
אבות, חוששני מאוד שזלזול יגרור זלזול... עד שצאצאיך אחריך כבר יתירו 
לעצמם לזלזל גם בדינים מפורשים בשולחן ערוך. הזלזול במנהג אחד קטן יש בו 
פתח לירידה והתדרדרות מדחי אל דחי, ואחריתו מי ישורנו! – אדרבה, נסיעה זו 
שעשיתי הנה במיוחד בשביל שמירת מנהג משפחתנו, כדי להביא אליך טלית זו, 
חשובה לי יותר מהרבה טיסות עסקיות, שיש בהן פגישות עם אילי הון ורווחי 
עתק... החיים הרוחניים הרוחניים שלך חשובים לי הרבה יותר מכל הביזנעס 

ועסקים חובקי עולם!
מעשה זה עשה רושם חזק בלב הבחור, להתחזק מאוד בשמירת התורה והמצווה 
כדת וכראוי. ולימים זכה גם הוא להקים את ביתו לתפארת, וזכה אביו הזקן 
לראות ממנו דורות ישרים מבורכים, בנים ובני ובנים עוסקים בתורה ובמצוות 

על ישראל שלום!

4

סיפר הר"ר מרדכי הגר בספרו 'שמחת מרדכי'.
היו שני בחורים מבוגרים שהתפללו אצלנו בבית הכנסת שהגיעו כבר מזמן 
לפרקם ולא מצאו את זיווגם. שניהם היו בחורים מוצלחים ולא היה חסר להם 

דבר, ובלא שום סיבה הנראית לעין, התעכבו מלמצוא את שידוכם.
הבחורים הללו היו מדברים בתפילה. יום אחד נגשתי לבחורים האלה, אמרתי 
להם – בואו ונעשה עסק. אתם מפסיקים לדבר בתפילה למשך שלושה חודשים, 

ואם אתם לא מתארסים אני נותן לכם אלף דולר.
בחור אחד הסכים וקיבל על עצמו שלא לדבר. נסעתי באותה תקופה למשך 
כחודש, כשחזרתי פגשתי אותו, והוא אמר לי שבשבת האחרונה לא החזיק מעמד 
ודיבר בזמן התפילה. אמרתי לו שאני אאריך לו את הזמן בעוד חודש, ומעכשיו 

שימשיך שלא לדבר.

ביום האחרון של החודש הנוסף הוא מצלצל אליי: אני מתארס!
הבחור השני שלא הסכים לקבל על עצמו קבלה זו. אמרתי לו, לאחר שחברך 
נושע בעקבות שהפסיק לדבר בעת התפילה, בא נעשה הסכם נוסף, שאני אתן 
לך אלף ושמונה מאות דולר אם אתה מקבל על עצמך להפסיק לדבר, ובכל 

זאת לא תתארס.
הוא סרב גם לזאת, וכך עברו עוד כמה שנים. אני בינתיים עברתי דירה למנהטן. 
יום אחד אני מקבל הודעה כתובה מהבחור הזה: "הפסקתי לדבר באמצע התפילה 

והתארסתי".
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ר' יהודה משה לייב מסאסוב זצ"ל

דרכו של הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב הייתה, לקום השכם בבוקר כל אימת 
שנזדמנה לו מצוות ברית מילה. מלבד פעם אחת, שבה קיים מצווה זו באיחור רב.

היה זה כשנולד נכדו, בן בתו, ביום ד' בשבט שנת תקס"ז. לשמחת הברית התקבצו 
ובאו אנשים רבים וחשובים, תלמידי חכמים, חסידים ואנשי מעשה. אך למרבה 
הפלא התמהמה רבי לוי יצחק לבוא. זמן רב חיכה לו הקהל לבואו, ורק ארבע 
שעות לאחר חצות יצא הרבי מחדרו, מל את הנכד וקרא שמו: "משה יהודה לייב".
לאחר הסעודה שאלו חתנו אבי הבן, אם יוכל לגלות לו מה עיכבו מלבוא, ועל שם 
מי קרא את הילד. סיפר רבי לוי יצחק את הסיפור הבא לכל המסובים שהקשיבו 

באוזניים כרויות:
היום, כשהשכמתי בבוקר כדרכי והתכוננתי להכניס את נכדי לבריתו של אברהם 
אבינו, ראיתי חושך גדול שמכסה את העולם. נודע לי כי שר וגדול נפל בישראל; 

הצדיק רבי משה יהודה לייב מסאסוב נסתלק לעולמו.
עודני יושב אבל וחפוי ראש, שמעתי קול יוצא ומכריז: "פנו מקום לרבי משה 
יהודה לייב בן רבי יעקב, וצאו לקבל את פניו!" לקול הכרוז התכנסו ובאו נשמות 

קדושות וטהורות שיצאו להקביל את פני הצדיק.

כשהגיע רבי משה לייב מוקף בנשמות הצדיקים, נשמע פתאום קול זעקה שהלך 
מסוף העולם ועד סופו. באותו רגע עזב את החבריא קדישא ורץ לעבר הקול, עד 

שהגיע בעקבותיו אל פתחו של הגיהינום ונכנס לתוכו.
באותה שעה התעורר רעש גדול בעולם העליון על שרבי משה לייב הצדיק הלך 
לגיהינום. מיד ניתנה פקודה לשרו של גיהינום שלא יבעיר את האש, כל זמן 

שהצדיק מצוי שם.
בא השר אל רבי משה לייב וביקש ממנו לעזוב את המקום, מכיוון שכל זמן שהוא 
כאן אין לו רשות להשתמש באש. השיב לו הצדיק: "לא אזוז מכאן עד שיצאו עמי 
כל הנשמות הנמצאות כאן". שאל אותו השר: 'וכל זה למה?' השיבו רבי משה 
לייב: "בהיותי בחיים עסקתי בפדיון שבויים והצלתי נפשות רבות, לפיכך ברצוני 

גם כאן להציל נפשות משביין".
הלך השר אל בית דין של מעלה וסיפר על טענתו של רבי משה לייב, אלה החליטו 
להביא את המשפט לפני כסא הכבוד. כשהגיע שליח בית הדין אליו והודיע לו על 
ההזמנה, השיב הצדיק: "כל ימי חיי החזקתי במצווה אחת ומסרתי נפשי עליה – 
ועכשיו, כאן בעולם האמת לא אקיימנה?! לא אזוז מכאן עד שאקיים מצווה זו" 

והתעקש לעמוד על מקומו.
אחר נשא עיניו אל כסא הכבוד ואמר: "ריבונו של עולם! אתה יודע כמה גדולה 
מצוות פדיון שבויים, ומרוב חשיבותה קיימת אותה בעצמך, לא על ידי מלאך ולא 
על ידי שליח, שהרי כשהיו ישראל במצריים ירדת בכבודך לפדותם מבית עבדים. 
אני במידתך אחזתי; כל ימי טרחתי במצווה זו וכל השבויים היו כשרים בעיני, לא 
הבדלתי בין צדיק לרשע, וכאן מצאתי כל כך הרבה שבויים, על כן רצוני לקיים 
את אותה המצווה. ואם לאו, מוטב לי להישאר עמם בגיהינום ולסבול כמותם, 

מלישב עם הצדיקים ולהנות מזיו השכינה".
מייד פסק הקב"ה שכמנין השבויים שפדה רבי משה לייב בחייו, יוכל לפדות גם 

כאן. יצאו גדודי נשמות מהגיהינום והוא בראשם, כשהוא מביאם לגן עדן.
כאן סיים רבי לוי יצחק את הסיפור הנורא. כעת הנך מבין את פשר האיחור?

פקודיפקודילפרשתלפרשתתשבץתשבץ

חידון הא"בחידון הא"ב
לפרשתלפרשת

פקודיפקודי

א. ָּפֹרֶכת ַהָּמָסְך ִּכְּסָתה אֹותֹו

ב. ַנֲעׂשּו ִמְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני

ג. ְקִליָעה, ְׁשִזיָרה, ְּכִמין ֶחֶבל

ד. ֵמֵאיֶזה ֵׁשֶבט ָהָיה ָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמְך?

ה. ִהְסַּתְּלקּותֹו

ו. ִחְּברּו ְּבֶקֶׁשר

ז. ַּפֲעמֹוֵני ַהְּמִעיל ָהיּו ֲעׂשּוִיים _______ _______

ח. ּבֹו ָהיּו אֹוִתּיֹות ּבֹוְלטֹות ּוְבֶעְזָרתֹו ָהיּו ַמְטִּביִעים ֶאת צּוַרת ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשל 

ְׁשמֹות ַהְּׁשָבִטים ְּבַאְבֵני ַהֹחֶׁשן.

ט. ַּבֹחֶׁשן ִמְּלאּו ַאְרָּבָעה _______ _______

י. ִּבְׁשעֹות ַהּיֹום

כ. ִמְׁשָקל ְלָזָהב, ֶּכֶסף ּוְׁשָאר ַמָּתכֹות

ל. ַעּמּוד ָהֵאׁש ֵהִאיר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּב_______

מ. ַהֹחֶׁשן ְּכַמֲעֵׂשה ָהֵאפֹוד ָהָיה _______ ________

נ. ֵהיָכן ָהְיָתה ֻמַּנַחת ַהְּמנֹוָרה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד?

ס. ָהֶאֶבן ָהֶאְמָצִעית ַּבּטּור ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהֹחֶׁשן ָהְיָתה _______

ע. ָהָיה ֻמָּנח ַעל ַהִּמְׁשָּכן ַּבּיֹום

פ. ַעל ַהִּמְצֶנֶפת ִמְּלַמְעָלה ָהָיה _______ _______

צ. ְּבֵאיֶזה ַצד ֶׁשל ֹאֶהל מֹוֵעד ָהָיה ֻמָּנח ַהֻּׁשְלָחן ֶׁשל ֶלֶחם ַהָּפִנים?

ק. ְׁשֵּתי ַטְּבעֹות ָזָהב ָׂשמּו ַעל ְׁשֵני _______ _______

ר. ֵהם ָהיּו ַעל ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל, ֲעׂשּוִיים ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני, ָמְׁשָזר.

ש. ֵׁשם ּתֹוַלַעת

ת. ֶאָחד ִמַּמְרִּכיֵבי ָהֵאפֹוד

1.  מפקד מלאכת המשכן.

2.  אבנים מיוחדות שהיו במשכן "אבני..."

3.  מידה של משקל למדידת זהב.

4.  בו משחו את המשכן וכל כליו )ב' מילים(

5.  "חושב ורוקם בתכלת וארגמן"

6.  כמה טורי אבן היו באורים ותומים?

7.  ארון ה' נקרא "ארון...."

8.  בו רחצו הכהנים ידיהם ורגליהם.

9.  אותה חבש אהרון לראשו.

אם פתרתם נכון את התשבץ יופיע בטור האמצעי

את שמו של המשכן )ב' מילים( "       -      "
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הצגות פורים בתלמוד תורה כאייל תערוג 
הר חומה, הכנות רבות לימי ראש חודש 

ושוק פורים.



זמני  תפילות  ושיעורים

17:15 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:55 )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  

18:15 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

18:35 )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    05:25 )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      17:25

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:

7

055-6693471

בת מצוה | הרקדות לסמינרים | תוכנית קליקרים

 מערכת הצבעה אלקטרונית
 

 

 

 

 

 הוראות הפעלה
  

ציוד
מקצועי

כניסה
מיוחדת

הרקדות
בשטח

תוכנית
קליקרים

djtehila.co.il



לתרומות:
1599-50-20-51

שותפות בהרחבת בניין
מוסדות 'כאייל תערוג' 

בקומה נוספת של 
'בית המוסר' שיבנה מעל 
בניין בית הכנסת הקיים.

מחצית 
השקל

לזכר


