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עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה 
בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א

חסדי שמואל
ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

שר  מרן  של  הטהורה  נשמתו  לעילוי  מוקדש  העלון 
התורה ופוסק הדור, מורנו ורבנו מרן הגאון

רבי עובדיה יוסף זצוק״ל, שזכותו הגדולה תגן עלינו.
להצלחת: דוד בן שמחה וב”ב לרפואת: יניב בן אהובה 
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ויהי דבר )יחזקאל לו(

"כי בו ישמח ליבנו כי בשם קודשו בטחנו"

רבנו המהר"ל כותב "בטחו בהשם עדי עד" יש הרבה אנשים 
הבוטחים בהשם, אבל באמצע הדרך מוותרים, מפסיקים לבטוח 
בהשם. "כמה גדול מידת הביטחון שבוטחים בו יתברך בכל 
לב ויודע שכל הדברים נעשים לו לטובה, מפני שהוא בוטח 
בו יתברך שיציל השם אותו שהוא כל יכול כפי שאמר "בטחו 
בהשם עדי עד", כלומר שרואים שאבדה תקוותם, אל יתייאש, 
כי השם יתברך יכול להושיע וכאשר שם בטחונו על השם, 

השם יתברך יציל אותו". 
השם יתברך נותן הבטחה בכל מקום שתלך, אם תלך עם 
ביטחון ולא תאשים אף אחד אני מוציא אותך מהצרה. "כי 
השם יתברך יושיע אותו, והשם בטחונו על השם, השם יתברך 
יציל אותו לכן זה נחשב מלחמות השם יתברך". אם אתה בוטח 
בי, זה כבר מלחמה שלי אומר השם. "השם ילחם לכם ואתם 
תחרישון" תהיה כמו חרש. "ואני כחרש לא אשמע וכאילם 
לא אפתח פיו", הבטחון זה להיות בטוח שרק השם עשה לי 

את זה אף אחד אחר לא. 
נגשו אלי זוג, הבעל אברך והאשה עובדת בניקיון, הם חסכו 
40,000 שקל פרוטה לפרוטה. רצינו לעשות שיפוץ לפני פסח, 
הבית נראה כמו מעברה. לקחנו קבלן שרצה על כל השיפוץ 
40,000. אבל הוא ביקש מקדמה של 15,000 שקל ונתנו לו, הוא 
לקח את הכסף ונעלם. חיפשנו אותו חודש שלם בסוף מצאנו 
אותו באיזה ישוב ליד רמאללה. אמרנו לו איפה הכסף? ענה 
הייתי חייב כסף לאנשים וכבר נתתי את זה, חכו אני יעבוד 
קצת יעשה כסף. שאלו אותי, הרב אני יכול לתבוע אותו? חס 
ושלום, תלך עם השם, עם הביטחון, השם יביא לך 150,000 
שקל ולא 15,000 שקל. אבל לא יהיה לי בית משופץ לפסח. 
אמרתי לו אל תתייאש, אל תיפול מהביטחון, אל תאשים אותו 
זה לא הוא, תהיה בטוח שזה השם לטובתך! הוא הוציא אותך 
מאיזה ניתוח ברגל, מאיזה ניתוח בגב. "בטחו בהשם עדי עד" 
השם מבטיח לך שזה שהוא ברח עם הכסף זה רק לטובתך, יהיה 
לך שיפוץ יותר טוב. רק תלך עם הביטחון. ביטחון זה שמחה, 

תחשוב על זה שאתה בריא. "הבוטח בהשם חסד יסובבנו".

ר' נתן בליקוטי הלכות כותב "כי באמת כשמודים לקב"ה על 
הצרות מתבטלים הצרות" כשאתה מודה לקב"ה, השם אני לא 
הולך לבית משפט, אני מודה לך שגנבו אותי "כי כשמודים 
מתבטלים הצרות כי זה מול זה עשה אלוקים ותכף כשמתחיל 
ראשית צמיחת הישועה של האדם הסיטרא אחרא והחיצונים 
מתגרים בו ביותר להגביר את הצרה חס ושלום, כמו שני בני 
אדם הנלחמים זה בזה שכשאחד רואה שחברו מתגבר הוא 
מתגרה בו ביותר ומזה באים כל הנפילות וההתרחקויות של 
כל בני אדם מהשם" כולם מתחילים עם הביטחון, אבל "ביטחו 
בהשם עדי עד" תישאר עם הביטחון עד הסוף. אומר הבעל 
שם טוב "כי בשעת חוליו של האדם מתגבר היצר מאוד ליקח 
מהאדם ביטחונו באלוקיו לכן צריך להתחזק ביתר שאת ולבקש 

מהשם 'אל תוריד לי הביטחון".
אומר רבנו הקדוש מתי השם כל הזמן עומד מאחורי הבעיה, 
מתי הוא יושב ופותר את הבעיות? "ואתה קדוש יושב תהילות 
ישראל" כשתתחיל לשיר לי תהילות אז אשב ואפתור לך את 
הבעיה. הקב"ה משנה עיתים ומחליף את הזמנים הכל הוא 
מסדר כרצונו, מה זה בעיה בשבילו לפתור לך את הבעיה? 
רק תבטח בי, תשיר לי והושיע אותך. אומר רבנו הקדוש השם 
רוצה את הלב "רחמנא ליבא בעי" מה זה הלב? "ולישרי לב 
שמחה" הישרות של הלב, זה אני לא רוצה ממך כלום בבעיה, 
רק שמחה בבעיה. "נתת שמחה בליבי" תן לי שמחה אני מבטיח 
לך אני פותר את הבעיה. "בני תנה לבך לי" מה השם רוצה 
מהלב שלך? את השמחה! "כי בו ישמח ליבנו כי בשם קודשו 
בטחנו" אומר הבעל שם טוב אני לא רוצה אפילו שתתפלל על 
הצרה רק תבטח בי. תתנתק מהבעיה, זרוק אותה "השלך על 

השם יהבך" אני מבטיח לך שאני אפתור לך אותה. 
ואומר בעל השומר אמונים "ואני השפל בידדי בחנתי זאת כמה 
פעמים והיה לפלא העצה מהבעל שם טוב והוא עניין נפלא 
ופלא ומי שיזכהו השם שיתחזק בעת צרה בביטחון" זה עובד 
מאה אחוז רק תבטח בי. וכן כותב ר' יצחק אבוהב בעל מנורת 
המאור "מידת הביטחון בהשם אין למעלה מידה טובה הימנה" 
אתה לא יכול להגיע באלוקות למשהו יותר גבוה ממנה. רק 

תבטח בקב"ה ותשמח בלי להאשים אף אחד בבעיה. 
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אתה תשפץ באלף שקל!
סיפור לשבת

קהילת "חסדי שמואל הר חומה" מקדמים בברכה את 
חברי קהילת "כאייל תערוג לוס אנגלס"

אשר באו לשבות במחיצתו של מורנו הרב שליט״א
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

"קומו לעבודת הבורא"

לא, לא התבלבלתי, אני יודעת שאנחנו מתכוננים לפסח, לא משכימים לסליחות. 
ובכל זאת הקריאה הזו מהדהדת באזני למעלה מעשור, בכל פעם שאני נזכרת 
באחד ממחנות השבת. אליו נסעתי בתפקיד. התארחנו במלון לא יוקרתי 
בנגב, כמובן עם אורחים נוספים. התלמידות הגיעו עם רמת אנדרלין גבוהה. 
בזמן סעודת השבת הן פרקו את המרץ על המזלגות ששמשו מקלות תיפוף, 
וזה לא סיפק אותן. המיטות בכלל לא קרצו להן. אורחי המלון הרגישו שהם 
יורדים מדעתם. רדפתי אחרי התלמידות עד לפנות בוקר. וב"ה כשרובן קרסו 
בשעה 5 לפנות בוקר. נכנסתי לחדרי. עברה שעה של שקט, ואז שרה מכתה 
י"א החליטה לעשות מעשה, עברה מתחת לחלונות החדרים ובשאגות רמות 

קראה: "קומו לעבודת הבורא". לא נותר לי אלא לשבת בחדר ולמרר בבכי. 
המפגש של בנות הנעורים עם חוויות של טיול, שהייה בצוותא מחוץ למסגרת 
הלימודים, מייצרת מרץ בלתי נתפס. זה יכול להיות במסיבת יום הולדת, אליה 
הוזמנו חברי חתן האירוע, זה יכול להיות במפגש בגינה. ההורים פשוט עומדים 
מזועזעים מהרעש הבלתי מבוקר במקרה הטוב, ומההרס מסביב במקרה 
הפחות מוצלח. גם אני בעבודתי עם נערות מתבגרות התמודדתי עם מרץ 
כלוא שהשתחרר והתפרץ כמו לבה מלועו של הר געש. איך מונעים כזה מצב?
אשתף אתכם בדרך ההתמודדות של סמינר הר חומה. ותנסו לאמץ את 

עקרונות השיטה גם בבית.
לפני שבועיים יצאנו לשבת בצוותא לצפת. היציאה תוכננה לחמישי בלילה 
עד מוצ"ש. התלמידות התלהבו, ההורים הרימו גבה. והמורות איבדו עשתונות.  
וכולם חשבו – איך נעביר את ליל שבת אחרי ליל שישי ללא שינה. התכנית 
המקורית הייתה תפילה במירון ומשם צפונה עד החרמון. ויושב בשמיים 
החליט אחרת, מירון נסגר, והחרמון לא נפתח. בסתר לבי קיוויתי שאולי נצא 
בשישי בבוקר, לא בחמישי בלילה. והחלטנו בכל זאת לצאת. ולמלא את הלילה 
– בספור אשי, שקצת הקשיבו, וקצת נמנמו. המשכנו לאטרקציה משחררת. 
בחוץ פתיתי שלג ואנחנו במתחם סגור. כשכל הכיף במקום אחד. כמה מרץ 
התפרץ בבת אחת, וזה לא הפריע לאף אחד, ההיפך. בשביל זה הן הגיעו לשם. 
ליל שבת, בחוץ קפוא. בפנים רגוע. אווירה רגועה, עריכה הדורה – בגבולות 
ה"חד פעמי". אוכל משובח של קייטרינג מקומי. זמירות שבת,  דברי תורה. 

סעור מוחות והבעות עמדה לאחר הסעודה. פיהקנו לא הרבה מידי. 
כהורים נבונים, תפסתם את העיקרון? מתבגר )ולא רק מתבגר( דומה לקפיץ. 
בפיזיקה הקלאסית, ניתן לראות בקפיץ מתקן האוגר אנרגיה פוטנציאלית 
באמצעות מתיחת הקשרים שבין אטומי החומר האלסטי. אם מופעל על 
הקפיץ לחץ, הוא משתחרר ללא שליטה. אם הוא נמצא בתוך שפורפרת 
של עט, ומופעל עליו לחץ מתון. הוא יגרום לפעולת פתיחת העט לשימוש. 
וסגירתו  שלא בזמן השימוש, שלא יכתים ולא ייהרס. ויש גם קפיץ המותקן 
על דלת, כשפותחים סוג כזה של דלתות, הן חוזרות אח"כ למקומן. תנו קצת 
לילדים להשתחרר. להוציא אנרגיות. בהתאם לגילם, למרץ שלהם, תעודדו 
אותם להשתחרר, הם בסוף יחזרו למקומם. דלת עם קפיץ לעולם אינה נטרקת,  

היא נסגרת לאט ובשקט. 
גם למנהלת של הר חומה וגם לי היה מאד קשה לעזוב את הבית כבר בחמישי 
בלילה. המנהלת שהייתה צריכה להכין לנשארים בבית שבת. למרות זאת, 
החלטנו שלצאת לילה לפני זה הדבר הנכון ביותר לעשות. זה היה כרוך 
בעלויות כספיות רבות יותר מהמתוכנן. וכאן הערכתנו לרב, המרא דאתרא, 

על האמון שנתן בשיקול הדעת שלנו. 
בשיחה עם התלמידות, הן נותנות חלק לא מבוטל בעזרה בבית. בהכנות 
לשבת, וכעת בערב פסח. תנו להם משהו משחרר לפני, הם יעזרו במשנה מרץ. 
הגמרא במסכת יומא דף ע"ח ע"ב, מספרת שרבה היה קונה כלי חרס שבורים 
לבניו, והם היו שוברים אותם ונהנים מכך. שחרור מבוקר, הוא מרפא לנפש. 

נותן לה כח להמשך, ואומר לה: "קומי לעבודת הבורא".

  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 כ"ו אדר ב 29.03 ידרוש מורנו הרב ב:
 דימונה - 18:30 | בית כנסת "גאון יעקב" רחוב שאול המלך 054-5778497

קריית גת - 21:00 | בית הכנסת "שארית יובל" רחוב מיכה 20 050-7621116

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



"ולהורות את בני ישראל את כל החוקים" )י' י'(

רבי שלום שבדרון זצ"ל סיפר מעשה שהיה בירושלים 
של ימי מלחמת העולם הראשונה, באותם ימים 

התרחש סיפור שכל ירושלים רעשה סביבו.
ליהודי פלוני היה בביתו מטבע זהב – 'נפוליאון'. בכזה סכום יכלו לעשות 

הרבה מאד בימים ההם.
הוא הניח את המטבע מעל הארון בבית, וידע תמיד שיש לו מטבע לעת צרה.

הילד הקטן ראה מדי פעם שהאבא מטפס על הארון. ענין גם אותו לדעת מה 
יש שם למעלה. פעם, כאשר אבא לא היה בבית, הוא טיפס וראה שם מטבע. 

מטבע! אפשר הרי לקנות בו חתיכת עוגה להחיות את הנפש.
טיפס ולקח את מטבע הזהב, ורץ לקיוסק לקנות. בדרך פגש אותו יהודי, 

וראה שיש לו בידו מטבע זהב.
"ילד, לאן אתה הולך?" – התעניין היהודי.

"אני הולך לקיוסק לקנות עוגה", סיפר הילד.
אמר היהודי לעצמו – כאן בירושלים משתולל הרעב, והנה ילד 
מסתובב ברחוב עם מטבע זהב?! החליף עם הילד את המטבע, 

נתן לו מטבע פשוט של נחושת, ואת מטבע הזהב שלשל לכיסו.
הילד נכנס לקיוסק וקנה עוגה במטבע. יום יומיים אחר כך טיפס אביו 

לראות את האוצר – והנה האוצר איננו! מי גנב. הילד אמר: "אני לקחתי".
"מה עשית עם הכסף?"

"קניתי עוגה".
רץ לקיוסק והתחנן לפני המוכר: "תרחם עלי, תחזיר את המטבע שהילד נתן לך".

אמר לו: "אני לא יודע על מה אתה מדבר".
"מה זאת אומרת אתה לא יודע? הרי הילד אומר שהוא נתן לך את המטבע!"
"באמת הילד היה אצלי, נתן מטבע וקנה עוגה, אבל זו הייתה מטבע של נחושת".

האבא מתחיל לצעוק: "רימית את הילד, תרחם עלי תחזיר את הגנבה", והמוכר 
בשלו: הוא נתן לי מטבע נחושת!

הלכו לרב.
הרב שמע את הסיפור, והכריע: "המוכר מחויב להישבע שלא לקח 

את מטבע הזהב, ויפטר".
המוכר, שהיה ירא שמים, אמר: "רב'ה, אינני נשבע אפילו שבועת 
אמת. ואם משום כך אצטרך לשלם – אשלם, אבל מאיפה יהיה לי 

מטבע זהב?"
בכל מקרה נהיה רעש גדול, הכל דיברו כי בעל הקיוסק גנב, אין 
בכך ספקות. הרי הילד מודה שלקח מטבע. כיצד יש לו בכלל 

חוצפה לומר שהביא לו מטבע נחושת!
הקונים נמנעו מלדרוך בחנותו. היו לו בזיונות, וכמובן שהיה עליו להשיג כסף 

לשלם על המטבע, מחמת כך נאלץ למכור את ביתו.
המלחמה הסתימה, חלפו הימים, נהיתה רווחה. היהודי שנטל את המטבע 
מהילד הרגיש כי עליו לחזור בתשובה. הלך לאבא וסיפר את הסיפור: "ראיתי 
שהילד שלך מסתובב בשנות רעב עם מטבע זהב, החלפתי איתו. כעת אני 

מחזיר לך, לקיים 'והשיב את הגזלה'"...
האב נבהל: "אתה מחזיר לי, יפה מאד, אבל ההוא הפסיד את פרנסתו, 

ונקרא ברחוב 'גנב'".
אמר אז אחד מגדולי הדור: הבה נחשוב ונראה מוסר השכל: כאשר 
שלושתם באים לעולם האמת, ודנים אותם: אבי הבן, המוכר שחשדו 

בו, והגנב האמיתי, מה דינם?
המוכר – מיד לגן עדן, איזו שאלה – כולו ביזיונות. "אשרי מי שחושדים 
בו ואין בו". לא עוד אלא שלא רצה להישבע אפילו שבועת אמת. 

האבא – מה כבר אפשר להאשים אותו? הבן מספר לו שלקח את 
המטבע וקנה עוגה, מה פתאום יעלה על דעתו שהמטבע הוחלפה בדרך?!
הגנב האמיתי – הוא ומשפחתו היו רעבים מאד, והוא חשב לעצמו שייקח 
עתה ואחר כך יחזיר. הוא כמעט מת מרעב ופה מסתובב ילד עם מטבע זהב. 

יענישו אותו, אבל לא בעונש מאד חמור.
את מי כן ידונו? את כל אלו שריכלו... אותם ידונו בחומרה רבה! מה אתם 
מתערבים? יש כאן מבוי סתום, ויש מצוה לדון לכף זכות, הייתם חוסכים את 

כל הצער לכל הצדדים!

3

נבטים

לנבטים יש סגולות מרפא רבות, בתהליך ההנבטה מתעוררים לחיים שפע 
של אנזימים הפועלים בתוך הזרע בכדי לבצע פירוק של חומרי המזון 

המצויים בו. 
הנבטים למעשה הם צמחים צעירים הניזונים מחומרי המזון שבזרע. לאחר 
שתהליך הנביטה מסתיים, וכבר הציץ החוצה שורש קטן, הנבטים עוברים 
לשלב של התפתחות והצמחת עלים. בין סיום הנביטה לתחילת ההתפתחות 
הנבטים מכילים את הערך התזונתי הגבוה והמשובח ביותר. הם מכילים 
את שלושת אבות המזון )חלבונים, פחמימות ושומנים(, ואלו כבר מפורקים 

בחלקם, מה שהופך אותם לקלים מאוד לעיכול.
תהליך ההנבטה מתבצע כאשר מתקיימים תנאים מתאימים התלויים 

בטמפרטורה, אור, לחות ואוויר. ניתן להנביט זרעים באדמה או במים.
הנבטים מכילים שפע אנזימים החיוניים לכל תא ותא בגוף בכדי להמשיך 
להתקיים. אנזימי העיכול פועלים בתוך הבלוטות והאיברים השונים במערכת 
העיכול, תפקידם לדאוג לעיכול של מרכיבי המזון השונים: חלבונים, 
פחמימות ושומנים. פעילות לא תקינה או מחסור של האנזימים הללו, 
יפגעו קשות ביכולת הגוף להתמודד מול מחלות, וכתוצאה מכך לתפקוד 
לקוי של מערכות רבות בגוף. בכדי להקל ולשפר את תפקוד האנזימים 

בגוף, עלינו לצרוך מזון חי המכיל אנזימים.

אנזימים קיימים רק במזון חי וטבעי. ככל שנקבל אנזימים רבים יותר מהמזון, 
כך פעילותם של האנזימים השונים בגוף תתחזק ותשתפר בהתמדה. צריכה 
קבועה של אנזימים מהמזון משפרת את תפקודן של המערכות השונות 
בגוף ומגינה אליהן. למשל: תהליכי נשימת התאים, מניעת תהליכי חמצון 
בגוף, עזרה לפעילות שריר הלב, עזרה בתהליך עיכול המזון, מניעת תהליכי 
הזדקנות, ומזעור נזקים של השפעות קרינה. בנוסף, אנזימים המגיעים ממזון 
ומסייעים להלחם במחלת הסרטן. חי פועלים גם כחומרים אנטי דלקתיים  

נבטים הם אחד מהמקורות העשירים והאיכותיים ביותר למינרלים, וויטמינים, 
וחומצות אמינו חיוניות. כמות הוויטמינים שבזרע מכפילה את עצמה במאות 
 C אחוזים בתהליך הנביטה. רוב הזרעים במצבם היבש אינם מכילים ויטמין
בכלל. לאחר הנבטה נבטים שונים מכילים כ- 20 מ”ג ויטמין C למאה גרם. 
הנבטים אינם מזון משמין, הם מכילים אנרגיה זמינה )סוכרים פשוטים 
הנספגים מהר בגוף(, סיבים תזונתיים )הגורמים לתחושת שובע(, חלבון 
איכותי, ומעט חומצות שומן חיוניות. המרכיבים הפעילים בנבטים )אנזימים 
למיניהם(, מגבירים את קצב שריפת השומנים בגוף, ותורמים לבניית 

רקמות שריר.
כמות הויטמינים הזמינים בנבטים היא דרך מעולה 

לשמור על הבריאות ועל המערכת החיסונית 
החורף  בחודשי  השנה.  ימות  כל  במשך 
הקרים, כשלא ניתן להשיג ירקות ופירות 
טריים הגדלים רק בעונה החמה, הנבטים 
הם מקור מצוין לויטמינים השונים. צריכה 
שוטפת של נבטים במהלך החורף תהווה 

מקור מצוין לויטמינים, ותשמור על מערכת 
חיסונית איתנה גם בחודשי החורף הקרים.



אתה תשפץ באלף שקל!

מעשה מדהים שארע בברכתו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי זצ"ל
מעשה באברך יקר, בן חו"ל שעלה עם משפחתו לארץ ישראל. אותו אברך - אין 
לו בעולמו אלא ד' אמות של תורה! שנים עברו, המשפחה גדלה, והבית הקטן 
בעל שלושת החדרים - היה קטן מלהכיל את המשפחה הגדולה. משכך החליט 
האברך לנצל את אופציית ההרחבה שהייתה בביתו, ולהרחיב את הבית בעוד שני 
חדרים נוספים. אותו אברך, לצד שקידתו ועמלו בתורה, נחשב תמים מאד בענייני 
העולם הזה, מה גם שלא היה 'ישראלי' שורשי... ולכך חשב, שהעיסוק עם בעלי 
מלאכה הוא דבר פשוט מאד... ממחשבה למעשה: בירור קצר העלה שהספיק, 
במשך השנים, לחסוך מאה ועשרים אלף ש"ח! לאחר מכן פתח ספר טלפונים 
וחיפש אחר קבלן שיפוצים. והנה צדה את עינו פרסומת: "גמ"ח שיפוצים! בניה 
ושיפוצים. מחירים מיוחדים לאברכים!". יותר טוב מזה כבר לא יכול להיות! כך 

חשב... התקשר לטלפון הרשום בתחתית המודעה, והזמין את "גמ"ח שיפוצים" 
לבקר אצלו ולתת הצעת מחיר! לאחר כשעה נחת אצלו יהודי עב בשר בעל 

זקן ארוך ועיניים יוקדות, שבמבט ראשון הבין שנפל לידיו 'טרף קל'.
לאחר ש'הקבלן' ראה את היקף העבודה, ניסה לדובב את האברך 
ולבדוק כמה הוא מוכן לשלם... האברך בתמימותו הודיע וביקש: 
יש לי רק מאה עשרים אלף שקל - אנא ממך התחשב בי! )למען 
האמת, מחיר השוק של שיפוץ שכזה לא עלה על שמונים אלף 

ש"ח(. "גמ"ח שיפוצים" חייך, ואמר: "תראה בעיקרון הייתי לוקח על 
עבודה מורכבת כזו מאה שישים אלף שקל, אך כיון שאני רואה שאתה 

אברך צדיק, אקח לך רק מאה עשרים אלף - רק אל תספר לאף אחד על 
המחיר המיוחד..." האברך התרגש מאד, וחיבק את הקבלן תוך שהוא מודה לו 
על "ההתחשבות וההנחה הגדולה"! עוגיות ומשקה קל הונחו על השולחן לרגל 
"מעמד הסיכום על השיפוץ", ותוך כדי לגימת כוס משקה מוגז נוספת - ענה 
הקבלן 'בנחת' על שאלותיו של האברך - "לא, לא צריך חוזה. תבין בין בני תורה 
לא עושים חוזה". בישראל נהוג לשלם הכל בהתחלה, אבל אתה יכול להשאיר 
אלף שקל בשביל הסוף..." תבין, המחיר שנתתי לך הוא מחיר למזומן בלבד, ברגע 

שאתה משלם, מתחילים עבודה".
שעתיים עברו, ומיודענו חוזר ובידו מאה ותשע עשר אלף שקלים במזומן! הקבלן 
מיד הגיע. במחווה מיוחדת הכריז: אני אפילו לא סופר את הכסף, אני סומך 
עליך! לאחר כחצי שעה הופיע בביתם הקבלן כשלצידו עובד ישמעאלי שפטיש 
גדול בידו: "תכירו את סעיד. כעת, ביחד נפרוץ את הקיר החיצוני, ומחר נתקדם 
עם צוות מורחב!". שעה עברה, והקיר החיצוני נפרץ כשגל חום חודר דרכו לבית. 

"צריך לנוח קצת. הפסקת קפה" הכריז הקבלן, תוך שהוא יורד עם סעיד "לנוח 
קצת ברכב". הקבלן לא חזר יותר! נעלם... הטלפון שלו נותק, ומהחברה הסלולרית 
נאמר "הקו אינו פעיל". שבועות עברו. כל הניסיונות להשיג את 'הקבלן', לא עלו 
יפה. בעצת רב פנה למשטרה בתלונה, ושם התברר לו שדפוס הפעולה מוכר, והוא 
לא הראשון שנפל בחלקלקות פיו של "גמ"ח שיפוצים" - "אוהב האברכים", אך 

הנ"ל עדיין לא בא על עונשו עקב "חוסר ראיות".
הכאב היה גדול. מצד אחד סכום כסף שהלך לטמיון. ומצד שני הבית נשאר קטן 
וכעת אין כסף להרחיב. וכל מה שנשאר זה מעטפה ובה אלף ש"ח, שהקבלן 'טוב 
הלב' הסכים לדחות לסוף השיפוץ...בלב כאוב נסע ללשכת הגזית של דורנו - מרן 
הגר"ח קנייבסקי שליט"א, לקבל את ברכתו ועצתו. מרן שליט"א מקשיב, ושואל: 
"כמה כסף נשאר לך? והאברך עונה "אלף שקל". אחד מבני הבית מציין באוזני 
מרן שמדובר באברך מתמיד במיוחד! מרן מחייך, הרי למי שעוסק בתורה יש את 
הברכה והשפע שלו, ואז אומר מרן שליט"א: "אתה תשפץ באלף שקל!", האברך 
מופתע: הרי אלף ש"ח לא מספיק אפילו לסתום את החור ש"גמ"ח שיפוצים" 
פרץ בסלון... אבל באמונת חכמים שהורגל בה - אינו שואל שאלות! שבוע עבר, 
ואין חדש. אך מיודענו הצדיק אינו מודאג. מחדיר הוא בבני ביתו אמונת חכמים, 
וכולם רגועים ושמחים וממתינים לבוא הישועה. בצהרי היום דפיקות בדלת. 
בפתח עמד אדם צעיר ולא מוכר. "שלום שמי גבי" הוא מציג עצמו, וממשיך: 
"אני קבלן שיפוצים, ומזה זמן מה אני עובר ליד ביתכם ורואה את הפתח הפעור 
בחזית הבית, אולי אתם צריכים עזרה? שמא נתקעתם באמצע?" האברך סיפר 
השתלשלות הדברים באריכות. גבי הציע את שירותיו: "אני כעת פנוי מעבודה, 
אם תרצו אוכל לעשות לכם מחיר טוב, מתוך התחשבות בעוגמת נפש 
שעברתם". מיודענו הבהיר לגבי הנחמד, שאין באפשרותו לשלם יותר 
מאלף שקלים... גבי צחק, "אתם מבין בוודאי, שבסכום זה לא ניתן 
לממן אפילו את הפיתה עם הזיתים לפועלים הערביים במשך זמן 

השיפוץ..."
לא חולפת שעה, ושוב גבי בפתח. כידיד ותיק הוא מתיישב מעצמו, 
ואומר בהתרגשות: "אומר לכם את האמת אני חדש בעיר הזו. במקום 
מגורי הקודם נחשבתי לקבלן מצליח וידי היו עמוסות בעבודה, אך כאן 
- משום מה עוד לא קיבלתי אפילו עבודה אחת... ניסיתי לפרסם בעיתון 
המקומי, אך לשווא. כנראה אנשים עדיין לא מכירים אותי. כעת חשבתי על רעיון 
שיעזור גם לי וגם לכם... החל ממחר בבוקר אכנס לביתכם עם פועלים, אשפץ 
את ביתכם באופן הטוב ביותר, וכך אנשים יכירו אותי. וגם אוכל לשלוח אליכם 
אנשים להתרשם מעבודתי... והמחיר: אלף שקלים בלבד, וגם זה רק בשביל שלא 
יאמרו שאני עובד בחינם"... הפעם היה האברך זהיר יותר, ובשמחה הסכים 
ל'עסקה' רק בתנאי שהאלף ש"ח ישולם רק לאחר גמר השיפוץ... ואכן, למחרת 
עם הנץ החמה מופיע גבי יחד עם צוות מורחב, שעה לאחר מכן באה האספקה: 
3 משאיות טעונות חומרי בניין! חודש עבודה מסיבי, וההרחבה הושלמה באופן 
מושלם - הרבה יותר מאשר חלם אי פעם! על הדרך, הוחלף גם הריצוף הישן 
בכל הדירה, ונצבעה מחדש - "שהדירה תראה דירה לדוגמא!". סיכומו של דבר: 
הדירה הורחבה, שופצה ושודרגה בשווי כולל של למעלה ממאתיים אלף ש"ח, 

והכל במחיר של אלף שקלים בלבד!

4

את הסיפור הבא סיפר יהודי בקהילת "חסדי שמואל" של מורנו הרב אייל עמרמי 
שליט"א:

'אני עובד למחייתי במשרד ממשלתי, יום אחד בשעות הצהריים באתי לצאת 
מהעבודה  עם רכבי בשביל משהו דחוף, התקרבתי לעבר מחסום היציאה, ליד 
המחסום נעמד רכב גדול וחסם את היציאה, ניסיתי לסמן לו לזוז קצת לצד כדי 
שאוכל לעבור, אבל הוא הוציא לי יד מהחלון וסימן לי בזלזול שאין מצב שהוא 
זז ושאני יכול לעבור. התקדמתי לאט לאט, אבל אני רואה שאם אמשיך לעבור 

בוודאות אשפשף לו את הרכב.
נעצרתי וחזרתי ברברס ונעמדתי בצד,  חשבתי לעצמי שאם היו לוקחים אותי רק 
כמה שנים אחורה הייתי ממש נכנס לריב עם הנהג "החצוף" הזה ורק בזכות שה' 

זיכה אותי להכיר את כבוד הרב שמלמד אותנו תמיד שהכל זה מה' ושאין אף 
אחד שיכול להפריע לנו בחיים נשארתי ממש מאופק ועוד שרתי לה'.

לאחר כמה דקות אני רואה שאותו נהג מעמיס לרכב איזו חברת כנסת שמוגבלת 
בכיסא גלגלים, וזה רק העצים אצלי את הנס שאם הייתי מתקוטט עם אותו נהג, 
זה בטח היה מגיע לעיתונות ולכלי התקשורת והיה יכול להגיע ממש למצב של 
חילול ה'. וכל הבלגן הזה נחסך לי רק בזכות האמונה והמוסר שהרב מחדיר 

בנו כל הזמן!!!!
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סיפר גיסו של ר' חיים קנייבסקי זיע"א ר' יצחק זילברשטיין: 
קבוצת בני תורה המתגוררים ביישוב קטן במרכז הארץ, 
עלו ובאו לביתו של רבי חיים קנייבסקי, וסיפרו על 

המצוקה התורנית השוררת ביישובם, המתבטאת 
בעיקר בהיעדר תלמוד תורה. בקרב תושבי המקום 
חל תהליך מרגש של התקרבות ליהדות וחזרה 
בתשובה שלימה, והם מעוניינים לחנך ולגדל 

ילדיהם במוסד תורני המושתת על דרך ישראל 
שנעשו על סבא. התושבים סיפרו על ניסיונות חוזרים ונשנים 

מנת לשכנע גורמים בעירייה שיתמכו בפתיחת תלמוד תורה, אך כל הניסיונות 
לא עלו יפה. העירייה טענה שאין לה

מגרש פנוי, ואף לא אמצעים כספיים לבניית מבנה.
העירייה דחתה את כל ההצעות שהועלו בפניה, וכעת הדרך היחידה העומדת 
בפניהם כדי לפתוח את החיידר היא, באמצעות הבאת קראוון באישון ליל, ו'הנחתתו' 
באחד המגרשים, כאשר למחרת בבוקר יובאו לשם גם הילדים הקטנים, שיתחילו 
מיד בלימודיהם. "החשש שלנו הוא שכאשר העירייה תבחין 
במעשה, היא תשגר מנוף שיסלק את הקראוון, ואף 
תקנוס אותנו בקנסות כבדים בגין מעשה זה", אמרו 
חברי הישוב, ושאלו את מרן הרב קנייבסקי האם 

לנהוג בדרך זו אם לאו.
"האם עומדת בפניכם אפשרות אחרת?", שאל מרן, 
משהשיבו בשלילה, ואמרו שכל הניסיונות בהם נקטו 
לא צלחו, השיב להם הרב כי הם יכולים להביא את 
הקראוון. "ומה עם העיריה?", הקשו האנשים. "אף אחד לא 
יוכל לכם", השיב הרב, וציטט בפני האורחים את דברי הגמרא "ברם זכור אותו 
האיש לטוב, ויהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל, עד 

שבא יהושע בן גמלא ותיקן שיהיו מושיבין מלמדי תינוקות 
בכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר". "אם כך תיקן 
רבי יהושע בן גמלא, מי יכול לקבוע ולתקן אחרת?!" 
– אמר מרן בפסקנות. אנשי היישוב יצאו מבית 
הרב מאוששים, והתחזקו בליבם בכך שאין חיים 
אלא תורה, וכל הנעשה בעולם – פועל אך ורק 
מכוח התורה. בלילה שלאחר מכן הזמינו את 
הקראוון, וזה 'הוצנח' לפנות בוקר במגרש העירוני. 

דיווחו גורמי העיריה על הנעשה, ואכן כפי שצפו ויהי בבוקר, 
הפעילים התורניים, כן היה. בעוד התלמידים לומדים בקראוון, הגיעו פקחי העיריה 
וציוו על המלמדים ותלמידיהם לצאת מהמקום, כאשר במקביל הובא מנוף גדול, 

שעשה את ההכנות האחרונות לעקירתו של הקראוון מהמגרש.
אנשי התלמוד תורה מביטים בעיניים כלות כיצד המנוף מתחיל בפעולתו ובהרמת 
זרועו. גם ברגעים אלה התחזקו בכל כוחם באמונה ובביטחון באלוקים חיים, שברא 
את עולמו אך ורק למען התורה. מה שהתרחש בדקות הקרובות, היה בבחינת 

הלא-יאומן: זרועו הכבדה של המנוף קרסה תחתיה, ונשברה בקול רעש גדול.
אנשי צוות ההפעלה של המנוף היו המומים. מעולם לא קרה להם כדבר הזה! 
המנוף נמצא תמיד בתחזוקה מלאה, ונבדק גם לפני הפעולה הנוכחית. לא הייתה 
כל סיבה טבעית להתרחשות התקלה המוזרה. למרות המאורע, לא התייאשה 
העיריה מניסיונותיה להפסיק את הלימודים, ובתוך מחצית השעה הובא למקום 
מנוף נוסף, גדול מקודמו, כדי לעקור את הקראוון ממקומו. והנה, המנוף מרים 
את זרועו, ו... נשבר אף הוא! כל האנשים שהיו במקום נתקפו בפיק-ברכיים. הם 
חשו כי מדובר באירוע על-טבעי. כאשר התקשר צוות המנוף אל הממונים עליו 
בעירייה והודיע על המתרחש, הורו לו אלה לעזוב מיד את השטח... גם בעירייה 
הבינו כי אסור להם להתערב יותר בעניין, והותירו את הקראוון על מקומו. בתוך זמן 
קצר הגיע שליח מהעירייה ובידו ההיתר הרשמי להפעלתו של ה'תלמוד תורה'....

תשבץתשבץ
שמינישמינילפרשתלפרשת

ִסּיּום ַמֶּסֶכת ִמּתֹוְך ֵׁשָנה

ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ְמַסֵּים ְּבָכל ָׁשָנה ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ַּתְלמּוד ַּבְבִלי, ַּתְלמּוד ְירּוַׁשְלִמי, 
'טּור' ְו'ֻׁשְלָחן ָערּוְך', ּתֹוֶסְפָּתא ּוִמְדָרִׁשים, ֹזַהר, 'ִמְׁשָנה ְּברּוָרה' ְועֹוד. ֶאת ַהִּסּיּום ַהְּכָלִלי 
עֹוֵרְך ַרִּבי ַחִּיים ְּבֶעֶרב ֶּפַסח, ּוְבַמֲהַלְך ְימֹות ַהָּׁשָנה הּוא עֹוֵרְך ִסּיּוִמים ַרִּבים, ָּבֶזה ַאַחר ֶזה, 

ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשהּוא ַמִּגיַע ְלסֹוָפּה ֶׁשל ַמֶּסֶכת ִמַּמֶּסְכּתֹות ַהַּׁש"ס.
ְּבָכל ִסּיּום ֶׁשָּכֶזה, ְמַבֵּקׁש ַרִּבי ַחִּיים ִמֶּנְכּדֹו: "ָאָּנא, ָהֵבא ִלי ּכֹוִסית ַיִין". ַהִּסּיּום ֶנְחָּגג ְּבֶמֶׁשְך 
ְרָגִעים ְספּוִרים. ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים לֹוֵגם ֶאת ּכֹוִסית ַהַּיִין ִלְכבֹוָדּה ֶׁשל ּתֹוָרה ְּבִׂשְמַחת ִסּיּום 
ַהַּמֶּסֶכת, ְוַכֲעבֹר ֶרַגע ָקט ְּכָבר ָׁשקּוַע רֹאׁשֹו ְוֻרּבֹו ַּבַּמֶּסֶכת ַהָּבָאה... ָּכָאמּור, ַמֲחֶזה ֶזה חֹוֵזר 
ַעל ַעְצמֹו ַעְׂשרֹות ְּפָעִמים ְּבַמֲהַלְך ַהָּׁשָנה. ַהַּמֲעָבר ֵּבין ַהַּמֶּסְכּתֹות ֶנְחָּגג ִּבְׁשִתַּית ּכֹוִסית, 
ְוַהִּלּמּוד ַמְמִׁשיְך ִמָּיד, ֶאל ַהַּמֶּסֶכת ַהָּבָאה. ַאְך ַהַּמֲעֶׂשה ַהָּבא, ֶׁשֵאַרע ְּבִתְׁשַעת ַהָּיִמים, ָהָיה 
יֹוֵצא ֹּדֶפן. ְּבֵסֶדר יֹומֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ֵיׁש ְמנּוַחת ָצֳהַרִים ְקָצָרה, ְלֶמֶׁשְך ֶעֶׂשר ַּדּקֹות. 
ֵיׁש ְלַצֵּין, ִּכי ַרִּבי ַחִּיים ַמְתִחיל ֶאת יֹומֹו ְּבָׁשָעה ְׁשַּתִים ַּבַּלְיָלה, ּוְמנּוַחת ַהָּצֳהַרִים ַהְּקָצָרה 

ִהיא ַהְּמנּוָחה ָהִראׁשֹוָנה ֵמָאז ַהָּׁשָעה ְׁשַּתִים ַּבַּלְיָלה.
ְּבאֹותֹו יֹום ִמיֵמי ִּתְׁשַעת ַהָּיִמים, ָעָלה ַרִּבי ַחִּיים ַעל ְיצּועֹו ִליׁשֹן. ַּכֲעבֹור ֶעֶׂשר ַּדּקֹות ִהְתעֹוֵרר, 
ּוָפָנה ֶאל ֶנְכּדֹו: "ָאָּנא, ָהֵבא ִלי ּכֹוִסית ַיִין!" ַהֶּנֶכד, ֶׁשָּיַדע ִּכי ָסִביו ֵאינֹו עֹוֵמד ִּבְפֵני ִסּיּום ַמֶּסֶכת, 
ֹלא ֵהִבין. "ּכֹוִסית ַיִין? ַמּדּוַע?" "ִלְכבֹוד ַהִּסּיּום!" ֵהִׁשיב ַרִּבי ַחִּיים. "ֵאיֶזה ִסּיּום?" ִהְתַעְנֵין ַהֶּנֶכד. 
"ִסּיּום ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות!" ָאַמר ַרִּבי ַחִּיים. "ָמַתי ִהְסִּפיק ַסָּבא ִלְלמֹד ּוְלַסֵּים ֶאת ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות?" 
ֹלא ֵהִבין ַהֶּנֶכד. "ַעְכָׁשו, ְּכֶׁשָּיַׁשְנִּתי!" ָאַמר ַרִּבי ַחִּיים ְּבַפְׁשטּות. ַהֶּנֶכד נֹוַתר ָנטּוַע ַעל ְמקֹומֹו 
ְּבַתְדֵהָמה. ְּדָמעֹות ָעלּו ְּבֵעיָניו. ְלֶפַתע ֵהִבין, ִּכי ֹמחֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים, ֹקֶדׁש ַהָּקָדִׁשים, ַמְמִׁשיְך 

ַלֲהגֹות ַּבּתֹוָרה ַּגם ִּבְׁשעֹות ַהֵּׁשָנה, ְּכִאּלּו 
הּוא ֵער...ּוְלֶפַתע ִנְׁשַמע קֹולֹו ֶׁשל ַרִּבי 
ַחִּיים: "ִמְסַּתֵּפק ֲאִני ִאם ֻמָּתר ִלְׁשּתֹות 
ַיִין ְּבִתְׁשַעת ַהָּיִמים, ְּבִסּיּום ֶׁשַּנֲעֶׂשה ַעל 
ִלּמּוד ִמּתֹוְך ֵׁשָנה", ָאַמר, "ָהֵבא ִלי, ֵאפֹוא, 
ּכֹוִסית ֶׁשל ַמְׁשֶקה טֹוב ַאֵחר, ִלְכבֹוָדּה 

ֶׁשל ּתֹוָרה, ְוַאְמִׁשיְך ִלְלֹמד"...

1.  קרבן שבא לכפר נקרא קרבן...

2.  שם הפרשה

3.  מן חיה הקרבה על המזבח

4.  רעיא מהימנא

5.  קרא משה לאהרון ולבניו ול...-...

6.  מילה נרדפת לחתיכות

7.  דוד אהרון הכהן

8.  אחד מבני אהרון שנפטר

9.  שומן שאסור באכילה

10.  רגל בהמה טהורה

11.  פינות המזבח נקראות

12.  אסור לכהן בעבודתו לשתות

צ"ל 
ר' חיים קנייבסקי ז

אם פתרתם נכון תקבלו בטור המודגש את שמו של גדול הדור שנפטר השבוע
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ימי פורים בשמחה וששון בבית הספר לבנות 
כאייל תערוג - הר חומה

 ילדי כיתות ג-ד
בסיום מסכתות סוכה ויומא 

בעל פה בפני ההורים היקרים 
ומורנו הרב שליט״א והרבנים 
החשובים הרב חיים זנתי הי״ו 

והרב אפרים אטיאס הי״ו 
שמרביצים תורה בתלמידים 

מתוך יראת שמים טהורה.
יהי רצון שיזכו לראות נחת 

ולגדול בתורה בדרך אבותינו!
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זמני  תפילות  ושיעורים

18:30 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:30 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות נידה  

07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  

16:00 - 15:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

16:00 מנחה   

16:30 שיעור מוסר  

 18:30 אבות ובנים                    

חצי שעה לפני צאת שבת שיעור הלכה  

19:30 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

פעילויות לנשים בשבת

13:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

15:00 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    05:50 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( 

שחרית מנין ב'    07:00

שחרית מנין ג'    07:30 )בישיבה הודו ב7:45(

שחרית מנין ד'    08:15

מנחה      18:40

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  22:00

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 יום רביעי

יום ראשון

מוצ"ש

יום שני

שיעורים נוספים מפי מו"ר הרב שליט"א בירושלים והסביבה:

055-6693471

בת מצוה | הרקדות לסמינרים | תוכנית קליקרים

 מערכת הצבעה אלקטרונית
 

 

 

 

 

 הוראות הפעלה
  

ציוד
מקצועי

כניסה
מיוחדת

הרקדות
בשטח

תוכנית
קליקרים

djtehila.co.il

שימו לב לשינויים בזמנים לפי שעון קיץ


