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harav.eyal@gmail.com :לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל

www.ayal-taarog.co.il

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

חסדי שמואל
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כה אמר )יחזקאל מה(,
וב' פס' מהשמים כסאי )ישיעה סו(

ולעולם לא נבוש כי בך בטחנו

"ולעולם לא נבוש כי בך בטחנו" לא נתבייש אם נבטח בהשם. 
אומר רבנו הגר"א בביאורו לסידור, "בושה הוא שורש בושש ואיחור 
כמו שכתוב במשלי "אשת חיל עטרת בעלה ורקב בעצמותיו 
מבישה" וברש"י "עצלנית ומעכבת תנועתה", לא די שאינה 
מפרנסת בעלה, אלא היא כרקב בעצמותיו בכל עת ובכל שעה 
וזהו אומרו "ולעולם לא נבוש כי בך בטחנו", שלא תתאחר 
תקוותינו כאשר נבטח בך". בושה זה לשון איחור. השם מבטיח 

אני לא אאחר לך את הישועה, אביא לך אותה בצורה זמינה.
ניגש אלי יהודי, אשתו בהריון והרופאים אמרו לה שיש בצקת 
על הראש של העובר ועכשיו צריך לעשות כל מיני בדיקות 
והיא נכנסה לפחדים. כל השמחה שלנו נהפכה לתוגה. אמרתי 
לו עכשיו השם רוצה בטחון, להסיר דאגה, לשכוח מזה כאילו 
אין צרה, שים מוזיקה, תגיד לאשתך לא צריך שום בדיקות גם 
ככה הם לא יכולים לתקן משהו עכשיו, גם אם יש משהו זה 
רק לעתיד. תשמחו במתנה שהשם נתן לכם ותתעלמו מהבעיה, 
תתחזקו במידה בטחון "כי בו ישמח ליבנו כי בשם קדשו בטחנו" 
והשם מבטיח לך אני לא אתן לך עד הלידה לחכות, כבר 
בסקירת מערכות הבאה יגידו לכם טעינו. רק הבטחון שלך 

יכול לעזור עכשיו. 
אומר הסטיפלר הקדוש, אבא של הרב חיים קניבסקי זצוק"ל 
"ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך" שייך להתפלל על שכר 
מצוות? אלא אין מדובר על שכר העולם הבא, אלא על העולם 
הניתן בעולם הזה מכוח הביטחון, ומציאות שהבוטח בהשם חסד 
יסובבנו ועל זה מתפללים שאף שאדם אינו ראוי לחסדי השם 
מכל מקום עושה השם רצונו תמורת בטחונו בו" לכן כמה אדם 
צריך לחזק עצמו במידת הביטחון במיוחד בשעת צרה ובעיה.
ואומר רבנו הגר"א "משען ומבטח לצדיקים" הגם שהוא מבטח 
לבוטחים בו ואף שנותן שאלתם לאחר זמן קודם יבוא שאלתם 
ומשען להם שלא יאבדו ביטחונם", לפני שתבוא הישועה השלימה 
שלך אני נותן לך איזה שהוא משענת. בשעות הקשות, כשהרופאים 
אומרים דברים לא טובים, כשהשוכר לא רוצה לשלם שכירות, 
עכשיו אני רוצה לראות את הביטחון שלך. לא רוצה לשלם אל 

תשלם, אני לא הולך לריב איתך. ברגע שיהודי משוכנע אני חי 
לא כי מגיע לי, אני אוכל לא כי מגיע לי. לא בגלל שאני עובד 
השם והנחתי תפילין. אני חי כי השם מכלכל את העולם בחסד. 

כשאדם באמת מבין את זה קל לו לבטוח בהשם. 
מה מונע את הביטחון של האדם מהשם? לי השם לא יעזור, אני 
יודע מי אני. הוא עוזר לצדיקים כמו ר' חיים קניבסקי. בדיוק 
הפוך. הרמב"ם אומר למה מביאים קורבן "כי חטא לאלוקיו וראוי 
לו שישפך דמו וישרף גופו לולי חסד הבורא לכן לקח הבורא 
תמורה ממנו וכיפר הקורבן הזה שיהיה דמו תחת דמו" זה על 
שוגג, מה היה קורה לנו על מזיד. הכל זה חסדים של הקב"ה 

"כי לא כלו רחמיך כי לא תמו חסדיך". 
כותב רבנו יונה בשערי תשובה "המדרגה בעניין הביטחון ימסר 
הנפש להשם כעניין שנאמר "אליך השם נפשי אשא" ונאמר 
"בידך הפקיד רוחי" ומסירות הנפש הוא שהוא בוטח בהשם 
שיבחר את הדרך הטובה בשבילו וידע כי כל מעשי השם יתברך 
לטובתו כמו שאמרו רבותינו "כל דעביד רחמנא לטב עביד" 
ויקבל עליו כל הבא באהבה וידע כי טובתו וזה לתועלתו יותר 
הוא מבקש לעצמו כי הוא אינו יודע הטוב לנפשו", מסירות נפש 
זה להגיד אני לא יודע ולא מבין מה טוב לי השם, קח תעשה 
מה שטוב לי. רוצה לקחת לי את הדירה, קח לי את הדירה, אני 
מאמין בך שזה הכי טוב לי. רוצה לקחת לי את התפקיד, את 
העבודה, את הכבוד, מה שהשם רוצה אני מרוצה! זה מסירות 
נפש אומר רבנו יונה. וכאשר האדם הולך בדרך הזו, הוא לא 
נבהל מכלום ולא מפחד משום דבר, הוא הולך שליו ורגוע. "ויודע 
שזה תועלתו יותר ממה שהוא מבקש לנפשו כי הוא אינו יודע 
הטוב לנפשו וזה שנאמר "בחבלי אדם אמשכם בעבתות אהבה" 
אני מושך אותך עם חבל, אבל אני אוהב אותך! אתה לא רוצה 
את הבעיה הזו אני יודע, אבל אני מושך אותך לבעיה הזו כי 

זה טוב לך, אני מושך אותך באהבה. 
ואומר החזון איש בספרו אמונה ובטחון "וכאשר האדם נפגש 
במקרה אשר לפי נוהג העולם צפוי לו סכנה ומדרכי הטבע לפחד 
מטבע העולם... וההבלגה בשעה קשה זו ולהשרות בקרבו את 
האמת כי אין לפניו פגע רע ורק הכל מאיתו יתברך בין לטוב 

בין למוטב ושורש תמונתו מפיגה פחדו". 

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת תזריע גליון 504, כט אדר ב' תשפ"ב

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א, באמונה ובטחון. לצפיה בשיעור המלא - אתר “כאייל תערוג“

פנינים מר' חיים קנייבסקי זצ"ל
בראי הפרשה

3

החסה
בריאות ותזונה

עורך הדין הטוב ביותר!
סיפור אישי
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ר' חיים קיינבסקי זצ"ל
גדולי ישראל
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מגפיים לעולם הבא!
סיפור לשבת

חברי קהילת "כאייל תערוג" מברכים את תלמידי הישיבה לצעירים וכולל האברכים 
יציאה לבין הזמנים פורה ומשגשג ומברכים את הישיבה הקטנה בראשות מורנו 

הרב שליט״א על סיום מסכת בבא קמא )ק דפים( בשקידה עצומה

"אמת 
מה נהדר 
מראה 
כהן"
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

שואלים ודורשים ומנקים
השבת מברכים את חודש ניסן, כמו בכל בתי ישראל, מצויים אנו כעת בהכנות 
לקראת חג הפסח. אינני יודעת באיזו פעולה רוויית חומרים, או ספוגת מים 
עוסקת את עתה,  או אולי את קוראת את העלון בשבת, נינוחה אחרי עמל 
השבוע. מסופר על רבנית צדקנית שהייתה עוברת בין בתי השכונה בערב פסח, 
יושבת כמה דקות. כמובן שעקרת הבית הזדרזה להגיש קפה ועוגה, כשהיא 
נאלצת לשבת עם הרבנית ולשוחח מעט על הא ועל דה. לימים הסבירה הרבנית 
את פשר מנהגה. היא יודעת שהנשים טרודות, לא מרשות לעצמן לנוח בערב 

פסח אפילו לא לכוס קפה. לא נותר לי אלא לגרום להן להפסיק מהמרוץ...
אז גם אם הרבנית לא הגיעה לביתך, קחו פסק זמן מהקרצופים והשפשופים, 
ותנו קצת מקום לנפש, במנוחה ובתוכן, כי הרי שלושים יום קודם הפסח שואלין 

ודורשין בהלכות הפסח.
הלימוד והחינוך ירדו כרוכים זה בזה. עצם המושג חינוך מעיד על מהותו. 
חינוך פירושו שלימות. כאשר אנו מחנכים מאן דהוא, הרי אנו עושים להבאתו 
לידי שלמות. כך חנוכת המשכן, חנוכת המזבח, חנוכת המקדש. עם חנוכתם, 

הושלמו והוכנו לצורך עבודת הבורא.
"והגדת ובנך". בליל הסדר מורגשים יותר ויותר יסודותיו של החינוך בכלל, 

וגיל הנעורים בפרט. 
ליל הסדר - בנוי על פי סדר מסוים: קדש ורחץ... כל שנה אותו סדר. הבן גם 
יודע מראש מהו הסדר, מה הוא אמור לאכל ובאיזו כמות )שיעורים(. מכאן 
נלמד יסוד חשוב: ככל שהילד שלכם יחוש בעקביות, הוא לא יחפש דרכים 
ל"הסתדר". ככל שהעקרונות החינוכיים בבית יהיו ברורים וידועים מראש. נמגר 

את כיסי המרי של גיל הנעורים.
בעל ההגדה מביא את הסמנים כהקדמה, עוד לפני שמתחיל הסדר. אם ניתן 
לילדים בבית להכין וללקט רעיונות וחידושים, הם ירגישו שותפים. כדאי לכם 
לעיין בחוברת הרעיונות שליקטו התלמידות של סמינר הר חומה, תתמוגגו 
מהנאה. ומובטחני שהן באות מוכנות ועשירות בתוכן לקראת אמירת ההגדה.

מה נשתנה - ההגדה בנויה משאלות ותשובות. קשר מקנה תוכן וערכים בנוי 
מגירויי חשיבה. משאלה שבעקבותיה תבוא התשובה. השאלה מחדדת את 
עוקצה של התשובה המתבהרת והמודגשת יותר בהיותה באה בעקבות שאלה. 
ואם אין לו ילדים תשאל אשתו את ארבע הקושיות. אפילו מי שסועד לבד 

עליו לשאול את עצמו. 
רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל היה אומר, כתוב: מה לך הים כי תנוס הירדן תיסוב 
לאחור. ההרים תרקדו כאלים גבעות כבני צאן. וכי מה היה המקרא חסר בלי 
הצגת השאלה "מה לך הים?" די היה לכתוב שהים נס, הירדן נסוב מפחד 
הקב"ה. אלא כשדברים מובאים דרך שאלה ותשובה הם מובנים יותר.  ולעיתים 

יש צורך לגרות ילד ביישן כדי שישאל.
"בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך" אמצעי המחשה. התוכן בליל הסדר יהיה 
מלווה בהמחשות. כל עדה ומנהגי ההמחשה שלה. יש כאלה שממש נוטלים 

מקל נדודים, אל תוותרו על ההמחשה הזו.
מצווה עלינו לספר – להחיות מסרים של אמונה והשגחה דרך ספור. דוגמאות 
מהנהגותיהם של גדולים. ספורים על מסירות נפש. וכל המרבה לספר, הרי 

זה משובח. 
הלשון "כל המרבה.. הרי זה משובח", ידועה לנו במיוחד מן ההגדה של פסח 
אבל היא מצויה עוד כמה פעמים בדברי חז"ל: למשל, בהלכות ברכות "וכל 
המרבה להודות את הד' ולשבחו תמיד הרי זה משובח". ובהלכות שבת על 
חובתו של האדם לטרוח בעצמו בצרכי השבת, נאמר: "וכל המרבה בדבר זה הרי 
זה משובח". כל השקעה והתלהבות בקיום המצוות, בחשיבה עליהם, בשמחה 

בהכנות ובעת קיומם, הופכים את חיי הרוח שלנו, למשובחים.
ובסוף אפיקומן - השקענו יותר משלושים יום קודם הפסח, השקענו באווירה 
המרוממת בכל דרך אפשרית. בשם האר"י זיע"א שהנזהר ממשהו חמץ בפסח 
מובטח לו שלא יחטא כל השנה, מעניין וכדאי. וכעת המשיכו לנקות עם כל 

הכוחות.
  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 ד' ניסן ב 05.04 ידרוש מורנו הרב ב:
 עכו- 18:30 | בית כנסת אבני החושן רחוב אבני החושן 4 050-9811995

 חיפה - 19:30 | בית כנסת אור הכרמל רחוב שער הלבנון מרכז הכרמל 052-8840077
כפר יונה - 21:30 | משפחת הרוני רחוב ויצמן 22 050-4121345

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



פנינים שסיפר רבי חיים קנייבסקי זצ"ל

הרגיש בקדושת התורה
סיפר חיים קנייבסקי זיע"א: "פעם לוויתי את החזו"א 

ברחוב  לפתע נעצר והתבטא: במקום שעומדים אנו עכשיו, בעבר כבר עברו 
כאן ודיברו בלימוד התורה. ואמר החזו"א שבמקום שעברו לומדי תורה 
ושוחחו או התפלפלו בלימוד התורה הקדושה אפשר להרגיש את קדושת 
המקום בחוש! וסיים הגר"ח זיע"א: שהחזון איש זכה 
להגיע לדרגה גבוהה זו ע"י יגיעה ועמל בלימוד 

התורה הקדושה.

להיות שומר של החזו"א
סיפר הגר"ח זיע"א, שהוא עצמו היה 'שומר' 
לחזו"א בליל שבת קודש שהיה לומד לאור הנר 
בהיותו קטן קודם שהגיע לגיל המצוות. וכן סיפרה 
לו אמו שהייתה 'שומר' לחזו"א כשהייתה קטנה. 
וסיפרה שפעם אחת ראתה שכאילו החזו"א הולך להטות 

את הנר, ולא ידעה מה לעשות, ופחדה לומר לו שאסור. ולאחר מכן אמר 
החזו"א שהיא כבר פסולה מלהיות שומר. ואמר שהיה בכוונה נוהג לבדוק 
את ה'שומרים', שלו באופן זה, שמשים עצמו כאילו רוצה להטות, 

כדי לראות אם השומר יזכיר לו.

שמירת יו"ט שני
הגר"ח היה פעם בבית החזו"א ביו"ט שני, והחזו"א ביקש ממנו 
שידליק האור עבורו, משום שהחזו"א היה מחמיר לעצמו לאסור 
מלאכה ביו"ט שני. והדליק הגר"ח את האור בשבילו. והוסיף 
שהטעם שהדליק ]אף שגם הוא שומר בצנעה יו"ט שני[ כי זה היה 
– כיבוד גדול הדור – לאחר שביקש ממנו במפורש, הרי שזה מצוה דאורייתא, 

ואילו יו"ט שני דרבנן.
והוסיף והסביר הגר"ח, שהוא עצמו נוהג בשמירת יו"ט שני בצנעה מאחר 
שאביו הגאון בעל ה'קהילות יעקב' זצ"ל נהג כן, אבל לא נהג כן בתור נדר, 
לכך כשהחזו"א ביקש ממנו שידליק, ולא ידע שהוא נוהג בזה כמנהג אביו, 

מאחר שביקש ממנו במפורש, יש להדליק.

כפתור ופרח
מעשה באחד מבאי בית הגר"ח קנייבסקי זיע"א שלאחר סעודת שבת שאל 
את הגר"ח, שיש בתחתית חולצתו כפתור תפור במיוחד, כדי שאם יפול אחד 
הכפתורים ישמש כפתור רזרבה להחלפה. וכידוע שהחזו"א החמיר בהוצאה 
בדבר שהוא אינו חלק מהמלבוש, רבינו שמע את השאלה, קרא לרבנית וביקש 
ממנה חולצה שלו כדי לתת להנ"ל ללבוש ולהחליף כותנתו עד לאחר שבת.
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החסה

ליל הסדר מתקרב ועמו קערת ליל הסדר, אחד מן הסימנים הבולטים 
הנאכלים הינו צמח החסה שחלק משתמשים בה לטיבול במי מלח בתור 

מרור ושוב בכורך עם חרוסת ומצה.
חסה היא צמח חד שנתי המוכר לנו כמאכל. היא נפוצה במגוון זנים, 

ואנחנו מכירים את צבעה הירוק, את צבעה הסגול ולפעמים חלקים 
מגוף הצמח בעלי צבע לבן. במרבית מדינות המערב עלי החסה 

מוגשים בצורתם הטבעית והרעננה, ואילו במדינות המזרח, כמו 
בסין, החסה מוגשת בצורה מבושלת, כאשר נעשה שימוש בכל 

חלקיה ולא רק בעלים שלה.
אנחנו נראה שלחסה יש גבעול קצר, לעיתים אף בלתי נראה, 
ובזמן הפריחה של הצמח הוא מגדל ענפים המפיצים פרחים 

רבים, אולם הם פורחים במשך יום אחד.
ערך תזונתי - החסה מזוהה מאוד עם עולם הבריאות. לכן, 

לא מעט תזונאים ומאמנים ימליצו לכם לשלב את החסה בתפריט 
שלכם, בין אם אתם בתהליך ירידה במשקל, רצון להיכנס לכושר, או 
סתם כי מתחשק לכם לאכול בריא. למעשה, ב- 100 גרם חסה יש כ- 55 
קלוריות. נחדד אפילו, שבעת אכילת חסה מתקבל מאזן קלורי שלילי. מה 
זה אומר? שהחסה מכניסה לגוף פחות אנרגיה ממה שהגוף שלנו מוציא 
עליה, אולם אם תיבלתם את הסלט שלכם, הכנתם סלט קיסר, או מזגתם 
רוטב מיוחד - הפרתם את המאזן השלילי. שימו לרגע את עניין הקלוריות 

בצד והסתכלו על העלים הכהים יותר של החסה. לרוב אנחנו זורקים 
את העלים הכהים הללו, בעוד שהם אלו שמכילים את מרבית החומרים 
המזינים שהיא מכילה, כמו ויטמינים שונים, חומצה פולית ובטא קורטן 

)סוגים שונים של נוגדי חמצון חזקים במיוחד(.
לחסה יש לא מעט יתרונות שלא הרבה אנשים מודעים אליהם כלל.  החסה 
מסייעת לסובלים מנדודי שינה: כאשר חותכים את עלי החסה, יוצא מהם 
נוזל לבן שנקרא לקטוקריום. לרכיב זה יש השפעה מרגיעה המזרזת שינה, 
השפעה הדומה לאופיום אך ללא תופעות לוואי כלל. לכן, אכלו כמה עלים 
לפני השינה או הכינו לכם מיץ חסה - וצפוי לכם לילה ארוך במיוחד. 
 C החסה מצוינת לפעילות הלב שלכם: הויטמינים השונים, וביניהם ויטמין
ובטא קורטן המצויים בחסה מונעים את התחמצנות הכולסטרול. מניעת 
התחמצנות הכולסטרול מסייעת למניעה של בניית פלאק בעורקי הדם. 
החסה מסייעת לשמירה ולירידה במשקל: טוב, האמת שהעובדה הזו לא 
באמת מפתיעה. החסה מכילה סיבים תזונתיים ותאית. היא מסייעת 
מאוד לתחושת השובע, אך מעבר לכך, הסיבים התזונתיים המצויים 
בחסה משפרים את תהליך העיכול. שיפור תהליך העיכול אומנם 
יכול להישמע כלא טוב לדיאטה ולהפחתה במשקל, אך הוא 

חשוב מאוד לשמירה על המשקל לטווח הארוך.
מצאנו עבורכם את הדרך לשמור על החסה שלכם טרייה 
ואיכותית לאורך זמן: קרח ומים: יש להניח את החסה בקערה 
עם מים קרים כ- 5 דקות. אם לוהט בחוץ אפשר להוסיף למים 
גם מספר קוביות קרח. השריית החסה במים קרים מחדשת ומרעננת 
את העלים ומסייעת למרקם שלהם להפוך להיות פריך יותר. סינון המים: 
לאחר ההשרייה, סננו את המים, הפרידו את העלים, ושטפו  אותם היטב 
בעזרת מים קרים. ייבוש החסה: מנערים בעדינות את המים מעלי החסה 
ואז מייבשים עם מגבת. קירור: מניחים את עלי החסה השטופים בקערה, 
מכסים ומכניסים למקרר. מומלץ להניח את הקערה במדף האמצעי, מאחר 
שבחירה במיקומים פנימיים תזרז את נבילת החסה. במיקום זה, החסה 

תשאר טרייה לשבוע לפחות ואולי למשך זמן ארוך יותר.



מגפים לעולם הבא

הלילה עוד היה שחור כפחם כשנביחות רצחניות בשפה הגרמנית "שנעל! שנעל, 
ראוס!" מלוות בנביחות כלבים, הרעישו את הצריפים במחנה ההשמדה הנאצי. 
מסדר בוקר, ספירה יומית. רגע לפני שיקפאו למוות בעמידה מסתיים המסדר, 
חבורת האסירים יוצאת בדרכה 'לעבודה המשחררת', דקות ארוכות הם צועדים 
בלב היער הקפוא. "היי, עצור, מה קרה לנעל שלך?" נשמעת פתאום שאגה. 
אחד השומרים הבחין שנעלו של יוסקה פייגנצוויג אחד האסירים היהודים, אינה 
מהודקת על כף רגלו. עם כל פסיעה היא נוקשת בקרקע ומשמיעה קול חבטה 

עמומה. "תקשור טוב את השרוכים" צועק הנאצי.
"אין לי שרוך" ממלמל יוסקה לנאצי. "לא, לא", מצטחק הנאצי ברשעות, "אם אין 
שרוך, אין נעל, תוריד את הנעל מהרגל" לא הייתה לו ברירה, הוא פשט את הנעל 
מרגלו, השליך אותה בצדי הדרך והמשיך ללכת, נעל אחת נעולה והרגל השנייה 

יחפה, כשהחייל הנאצי אינו כולא את צחוקו למראה היהודי המקפץ בשלג, 
עולה ויורד. אם חשב יוסקה שבכך הוא יעזוב אותו לנפשו, הרי שטעה. 

"היי, עצור", נשמע שוב קולה של החיה הנאצית האכזרית, "אתה לא 
יכול ללכת ככה, רגל אחת עם, רגל אחת בלי. אם אין לך נעל אחת, 
תוריד גם את השנייה, שתי הרגליים חייבות אותו דבר".בארשת 
קפואה פשט גם את הנעל השנייה והמשיך ללכת עם כל השיירה, 

יחף בשלג, מודע היטב למה שצפוי לקרות תוך כמה דקות לכף רגלו. 
הקרקע הלחה והקפואה הדביקה אליה את כפות הרגליים. בכל פעם 

שהוא הרים את כף רגלו התקלפה שכבה אחת של עור מכף הרגל. עוד 
פסיעה, עוד שכבה. אחרי כברת דרך קצרה כבר הייתה כף רגלו חשופה לגמרי, 
אפילו ללא עור שיגונן עליה. הייסורים הגיעו עד לב השמים, יום שלם התרוצץ 
יוסקה יחף, כשרגליו הולכות ומתבקעות. את הדרך חזרה לצריף הוא עוד הצליח 
לעשות על שתי רגליו, אבל מיד בהיכנסו פנימה הוא צנח ארצה מעולף למחצה, 
לא מסוגל לעמוד על הרגליים, שתי כפות רגליו לא עמדו יותר בעומס. הוא ידע 
שמחר הוא לא יוכל לצאת שוב לעבודה ככה, מה שאומר שבבוקר שיגיעו הנאצים 

ויראו שהוא לא כשיר לעבודה ישלחו אותו ל'צריף החולים', ומשם...
על אחד מדרגשי העץ העליונים, שכב אסיר ונעץ מבטים ביוסקה. הוא נראה 
כמו כולם. שום דבר לא הזכיר בו את מר דב גלייכר, דוב היה יהודי אמיד, בנקאי 
לפרנסתו. הנאצים כמובן לא הבדילו בין עשירים לעניים ושיגרו אותו אל מחנות 
ההשמדה. ברגע האחרון לפני שנשלח הוא פנה לרופא שיניים, שישתול בתוך 
אחת משיניו יהלום יקר. עד לרגע זה מתהלך גלייכר עם היהלום החבוי. שומרי 

המחנה אמנם רוצחים מושבעים, אך תאבי בצע לא פחות. יהלום יקר כזה יכול 
להציל את חייו. היום, לראשונה מאז הגיע למחנה ההשמדה, החליט גלייכר שהרגע 
הזה הגיע. הוא צריך להשתמש ביהלום. מה קרה? מתברר שגם הוא סובל מבעיה 
דומה לזו של יוסקה. יש לו זוג נעליים, אך הן התבלו מזמן, כל פסיעה מסבה לו 
ייסורים לא קטנים. הוא נטל חתיכת עץ שהייתה זרוקה בצריף, הקיש על השן 
והצליח לחלץ מתוכה את היהלום היקר. ירד מהדרגש, פנה אל אחד הקאפואים 
ולחש באוזניו: "אם אתה רוצה להתעשר הלילה, לקבל יהלום ששווה אלפי מארקים, 
כל מה שאני זקוק לו הוא זוג נעליים, תביא לי נעליים והיהלום שלך". הקאפו 
הנהן בראשו ויצא מן הצריף. כעבור שעה קלה הוא החזיק בידיו צמד מגפיים 
מרופדות בפרווה שעירה, מוצר נדיר במחנה. תוך רגע החליפו המגפיים ידיים, 
וגם היהלום. גלייכר היה רגוע, סוף סוף הוא יוכל לצעוד לעבודת הכפייה כשרגליו 
נתונות בנעליים מחממות, הוא ישרוד. ואז נתקלו עיניו ביוסקה השרוע על הרצפה, 
כשרגליו שותתות דם. 'יש לי עכשיו זוג נעליים מיותרות', הבזיקה בליבו מחשבה, 
הוא החל לצעוד לעבר יוסקה, אוחז בידיו את הנעליים הישנות הקרועות, אלא 
שבאותו רגע התלקחה בליבו מחשבה 'אני לא אתן לו, ליוסקה בעל הרגליים 
הפצועות, את הנעליים הישנות שלי' הוא פשט את המגפיים המרופדות, וניגש 
ליוסקה והחל לחבוש – לנעול לרגליו הפצועות את המגפיים הרכות, המחממות 
החדשות. "מה אתה עושה?" הזדעק יוסק'ה, "זה שלך, אל תקריב את החיים שלך 
בגללי, תן לי את הנעלים הישנות שלך, זה מספיק טוב בשבילי". לא יוסקה, תן לי 

לקיים את המצוה בשלימות", זלגו דמעות מעיניו של גלייכר.
גלייכר לבש שוב את הנעליים הישנות, הקרועות, וכך הוא הלך למחרת 
לעבודה, כך הוא המשיך ללכת עד סוף המלחמה. השואה הסתיימה, 
גלייכר עושה את דרכו לארצות הברית, שם מאירה לו ההצלחה את 
פניה, כישורי העסקים שלו מתגלים מחדש והוא הופך לאיל הון 
אמריקאי. באחד הימים הוא מקבל בדואר חבילה מארץ ישראל. 
הפתעה קלה אוחזת בו, למיטב ידיעתו אין לו קרובי משפחה בארץ 
ישראל. הוא פותח את האריזה וליבו מחסיר פעימה, הוא מכיר היטב 
את מגפי הפרווה הישנים, הקרועים למחצה, שנחים בתוכה. המגפיים 
ההן, שהוא נתן ליוסקה במחנה, במתנה. לא עברו כמה ימים והטלפון צלצל 
בביתו. "מדבר יוסקה", נשמע קול ממרחקים. "יוסקה, אתה חי?" שאג גלייכר, 
"איפה אתה?"."אני גר בארץ ישראל" השיב יוסקה חנוקות. ימים ספורים לאחר מכן 
נפגשו שני היהודים שחייהם נקשרו זה בזה, המציל והניצול, יוסקה ומר גלייכר, 
בביתו של מר גלייכר באמריקה, פגישה רוויית בכי ודמעות. שנים רבות חלפו מאז, 
באחד מבתי החיים היהודים בארצות הברית, בין אבני מצבות אדמדמות ולבנות 
הטובלות בדשא ירוק, צעדה באחד הבקרים שיירת יהודים נושאת את ארונו של 
ר' דב ברנרד גלייכר הזקן שהשיב את נשמתו ליוצרה בגיל שיבה, מותיר אחריו 
משפחה לתפארת. רגע לפני שנסתם הגולל, נשמעה לפתע בקשה יוצאת דופן. 
קופסה קטנה נפתחה, מתוכה נשלפו זוג נעליים ישנות וקרועות. "הנפטר ביקש 
בצוואתו", הסבירו בני המשפחה לאנשי החברה קדישא, "שהוא רוצה להיטמן עם 
הנעליים האלו לצדו, הוא אמר שכשהוא יעלה לשמים, רצונו שהם יהיו לצידו". 

והבקשה, כמובן, מולאה...
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סיפר יהודי צדיק משומעי לקח הרב אייל עמרמי שליט"א: אני ואשתי כבר תקופה 
ארוכה במצב של מחלוקות וריבים, ולמרות ניסיונות חוזרות ונשנות מצדי לשלום 
בית היא החליטה סופית שהיא רוצה להיפרד. התייעצתי עם כבוד הרב והוא 
אמר לי שכדאי לפחות  לנסות ולסגור את סיפור חלוקת הרכוש בצורה יפה. 
ניגשתי לאשתי ואמרתי לה: 'בואי נחלק את הרכוש חצי-חצי ואני נותן לך את 
האפשרות לבחור איזה חלק שתרצי', חשבתי שבזה נגמר הסיפור אבל אז התגלה 
לי שהיא שכרה סוללת עורכי דין שישאירו אותי בלי כלום. ניגשתי לכבוד הרב 
ושאלתי מה עושים? הרב אמר: 'תלך לבית המשפט עם העו"ד הכי טוב שיש 
והכל יהיה בסדר' הבנתי את כוונתו והלכתי בביטחון מלא לבית המשפט. כאשר 

השופט התחיל את הדיון הוא ראה את כל עורכי הדין שגרושתי הביאה ושאני 
יושב לבד, הוא שאל למה אין לי עורך דין שייצג אותי ואמרתי לו שדווקא יש לי 
והוא יושב ממש לידי, השופט לא הבין את הכוונה עד שהסברתי לו כמו שהרב 
הדריך אותי שהעורך דין הכי טוב שיש זה ה' יתברך והוא ממש לידי ודואג לי. לא 
תאמינו אבל מאותו הרגע כאילו השופט התהפך וכל הפסיקות היו לטובתי, ועוד 
שלח את הרווחה שידאגו לי לדיור מידי וכל יום רודפים אחרי נציגים ומציעים 

לי דירות. אין כמו האמונה ואין כמו העצות של הרב!!!
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ר' שמריהו יוסף חיים קנייבסקי זצ"ל

מסאג' בגב הלא נכון...היה זה ביום בהיר, במעונו של הגאון רבי יעקב ישראל 
קנייבסקי זצ"ל, מי שנודע בכינויו הסטייפלער. הבית ההומה בדרך כלל היה 
שקט בשעת בוקר שלווה זו. אל הסטייפלער נכנסה בתו, הרבנית ברזם, וסיפרה 
לאביה כי 'לר' חיים כואב הגב, יש לו כאבים חזקים ובלתי נסבלים, הוא אינו 
מצליח לתפקד כראוי. אולי יש לאבא רעיון?' מיד כששמע זאת הסטייפלער, בלי 
להתמהמה יצא בהליכה מהירה לעבר ביתו של בנו, הגאון רבי חיים קנייבסקי 
)שליט"א(. רבי חיים היה המום מהביקור הפתאומי – ומיהר לקום מלוא קומתו. 
'אוי, אל תקום', אמר הסטייפלער, 'ההיפך, שכב נא על המיטה...' רבי חיים מיהר 
לשכב, ואביו ניגש וביד רחמנית עשה לו טיפול מסאג' בגב. לחץ על החוליות 
הנכונות, הידק את הפרקים, טפח במקומות מסויימים וליטף באחרים. כשסיים, 

הורה לבנו להישאר לשכב בתנוחה מסויימת עד שעה פלונית, ומשעה זו לשכב 
בתנוחה שונה עד שעה אחרת. אחרי כן הסטייפלער סיים את הביקור ושב לביתו. 
והנה, בשעת ערב, שבה ונכנסה אליו בתו הרבנית ברזם. הוא הניח שהיא הגיעה 
בכדי לספר לו כי רבי חיים מרגיש טוב יותר בעקבות טיפול המסאג' המסור שניתן 
לו, אך מה רבה היתה הפתעתו כשפנתה אליו בהתנצלות: 'אבא בטח שכח, הייתי 
כאן בבוקר. ביקשתי שתיכנס לר' חיים לראות אם אפשר לעשות משהו עם גבו 
יש לו כאבים חזקים והוא אינו מצליח לתפקד כראוי". 'מה זאת אומרת?!' – שאל 
הסטייפלער בהפתעה, 'הרי הייתי אצלו מיד אחרי שדיברת עמי, עשיתי לו טיפול 

ונתתי לו הוראות מדוייקות כיצד לשכב! איך זה יתכן?!'
ובעודם מדברים הטעות התבררה מיד: כששמע הסטייפלער כי 'לר' חיים כואב 
הגב', הבין שהכוונה לבנו – רבי חיים, בעוד בתו הרבנית ברזם התכוונה לחתנה 
– הגאון רבי חיים קלופט שליט"א. וכך, רבי חיים אחד ישב וציפה לאבי חמותו, 
בעוד רבי חיים השני מקבל מסאג', ללא כל צורך, ואינו פוצה פה! מיד מיהרה 
הרבנית ברזם לבית אחיה, רבי חיים קנייבסקי )שליט"א(, להתנצל על הטעות. 
לנוכח עיניה המופתעות נגלה מחזה מדהים: רבי חיים עודו שוכב במיטה באותה 
תנוחה, כאשר ציווה לו אביו! נכון, לא כואב לו הגב, הוא בריא לחלוטין ואין לו 
כל בעיה רפואית. גם זמנו אינו בידו – רבי חיים סיים כל שנה את כל התורה, 
הגמרא בבלי וירושלמי ולכל דקה ושעה ביומו יש תפקיד והספק מוגדר, והוא לא 
מהאנשים שיכולים לשכב שעות ארוכות במיטה ללא מטרה. אך אביו היה כאן, 
ביקש לטפל בו והורה לו לשכב בתנוחה כזו. ואם אבא אומר – זה מה שעושים, בלי 
להבין, בלי להקשות, בלי לנסות להתחכם, בלי תירוצים שאין זמן! כי כיבוד אב אינו 
תלוי בכאבי גב, אם ישנם – מכבדים את בקשות האב, ואם לאו – מוותרים עליהן. 
כיבוד אב זה עובדה, וכשאבא מבקש, ממלאים את הבקשה. כך ציוותה התורה.

תשבץתשבץ
תזריעתזריעלפרשתלפרשת

ַהּיֹום ֵאין ְנָחִׁשים?

ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ִהְקִּפיד ֵמָאז ְיֵמי ַּבֲחרּותֹו ַעל ָּכל ִמְנֲהֵגי ַה'ֲחזֹון ִאיׁש', ַּגם ֻחְמרֹוָתיו ֶׁשל 
ַה'ֲחזֹון ִאיׁש' ָהיּו לֹו ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים, ְוהּוא ֹלא ָסָטה ֵמֶהם ֲאִפּלּו ִּכְמֹלא ַהִּניָמה. ֶאָחד ִמִּמְנֲהֵגי 
ַה'ֲחזֹון ִאיׁש', נֹוֵגַע ְלִעְנַין ִּגּלּוי ַהַּמְׁשִקים. ֲחָכֵמינּו ָאְסרּו ִלְׁשּתֹות ַמְׁשִקים ְמֻגִּלים, ֶׁשָּמא ָנָחׁש 
ַאְרִסי ֵהִטיל ְּבתֹוָכם ֶאֶרס, ּוֵמִעַּקר ַהִּדין ִאּסּור ֶזה ָחל ַעל ַמְׁשִקים ֶׁשּנֹוְתרּו ְמֻגִּלים ְּבֶמֶׁשְך 
ַלְיָלה ָׁשֵלם. אּוָלם ְלִׁשיַטת ָמָרן ַה'ֲחזֹון ִאיׁש', ָהִאּסּור ִלְׁשּתֹות ַמְׁשִקים ְמֻגִּלים ָחל ַּגם ַעל 
ַמְׁשִקים ֶׁשּנֹוְתרּו ֶרַגע ָקט ְלֹלא ַהְׁשָּגָחה... ַּגם ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ִהְקִּפיד ַעל ָּכְך, ְוָכְך הֹוָרה 
ַּגם ְלַרְעָיתֹו ַהְּצִעיָרה. ְוָאֵכן, ִהיא ִהְקִּפיָדה ַעל ָּכְך ַעד ְמאֹוד. ַהַּמֲעֶׂשה ַהָּבא ֵאַרע ְּתקּוָפה 
ְקָצָרה ְלַאַחר ֲחֻתָּנָתם. ְּבאֹותֹו יֹום, ָעָליו ָנסֹוב ִסּפּוֵרנּו, ֶהֱעִמיָדה ָהַרָּבִנית ִסיר ָחָלב ַעל 

ַהְּפִרימּוס, ְוִהְמִּתיָנה ֶׁשַהַּמְׁשֶקה ִיְרַתח.
ְּכהֹוָרָאתֹו ֶׁשל ַּבֲעָלּה ַהָּדגּול, ִהְׁשִּגיָחה ָהַרָּבִנית ַעל ַהִּסיר ְוֹלא ֵהִסיָרה ִמֶּמּנּו ֶאת ֵעיֶניָה. אּוָלם 
ְלֶפַתע ִנְׁשְמָעה ְנִקיָׁשה ַעל ַהֶּדֶלת. ָהְיָתה זֹו ַאַחת ַהְּׁשֵכנֹות, ֶׁשִּבְּקָׁשה ִלְׁשאֹל ְּדַבר ָמה. ָהַרָּבִנית 
ִמֲהָרה ֶאל ַהֶּדֶלת, ְוָׁשְכָחה ְלֶרַגע ָקט ֶאת הֹוָרָאתֹו ֶׁשל ַּבֲעָלּה, ֶׁשֹּלא ְלָהִסיר ֶאת ָהֵעיַנִים ִמן 
ַהִּסיר. ַרק ַּכֲאֶׁשר ָסְגָרה ֶאת ַהֶּדֶלת ִנְזְּכָרה. "אֹוי ַוֲאבֹוי! ֶהָחָלב נֹוַתר ְמֻגֶּלה ְלֶמֶׁשְך ַּכָּמה 
ְרָגִעים!" ַּבַּצר ָלּה ָּפְנָתה ֶאל ַרִּבי ַחִּיים ְוָׁשֲאָלה ָמה ָעֶליָה ַלֲעׂשֹות. "ֵיׁש ִלְׁשּפְֹך ֶאת ֶהָחָלב!" 
הֹוָרה ַרִּבי ַחִּיים ְלַאְלַּתר. ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ָהָיה ַהַּמָּצב ַהַּכְלָּכִלי ָּבָאֶרץ ְּבִכי ַרע, ּוַמָּצָבם ֶׁשל 
ָהַאְבֵרִכים ָהָיה ָקֶׁשה עֹוד יֹוֵתר. ַהְּפרּוָטה ֹלא ָהְיָתה ְמצּוָיה ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים, ְוֶהָחָלב ַּגם 
הּוא ֹלא ָהָיה ָמצּוי ְּבֶׁשַפע. ָהַרָּבִנית ִנְּסָתה ְלַׁשְכֵנַע: "ָהַרב, ֹלא ֲחָבל ִלְזרֹק ִסיר ָחָלב?! ַוֲהֹלא 
ַהּיֹום ֵאין ְנָחִׁשים, ּוִבְכָלל, ֲהֵרי ֶהָחָלב ָהָיה ָּגלּוי ַרק ְלֶמֶׁשְך ְרָגִעים ּבֹוְדִדים..." ָטֲעָנה. ֲאָבל ַרִּבי 
ַחִּיים ֹלא ִהְׁשַּתְכֵנַע. "ֵיׁש ִלְזרֹק ֶאת ֶהָחָלב! ֵאיֶנּנּו ְמַעְרֲעִרים ַעל ִמְנָהָגיו ֶׁשל ָמָרן ַה'ֲחזֹון ִאיׁש'!" 

ָּפַסק ְּבַחּדּות. ָהַרָּבִנית ָׁשְמָעה ְוִקְּבָלה. 
ִהיא ָנְטָלה ֶאת ִסיר ֶהָחָלב ָהרֹוֵתַח, ְוָיְצָקה 
ֶאת ְּתכּוָלתֹו ַּבֲעִדינּות ֶאל ַהִּכּיֹור. ְוָאז, 
ִנְפְלָטה ְצָוָחה ִמִּפיָה. ְּבַתְחִּתית ַהִּסיר, 
ָנח לֹו ָנָחׁש ָקָטן, ְלֹלא רּוַח ַחִּיים ָאֵכן, ִמן 
ַהָּׁשַמִים הֹוִכיחּו ֶאת ִצְדָקתֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון 

ַרִּבי ַחִּיים ִּבְדֵבקּותֹו ְּבִמְנֲהֵגי ּדֹודֹו.

1.  אינו טהור
2.  הוא מחליט על הצרעת

3.  שם הפרשה
4.  "בדד ישב מחוץ למחנה..."

5.  הפך הבן
אם פתרתם נכון תקבלו בטור המודגש את נושא הפרשה

      
      
      
      
      
 



הקהילה הקדושה 
"כאייל תערוג" 

בראשות מורנו הרב 
שליט״א בציון ר׳ 

אלימלך בליזענסק 
בתפילות ובהתעלות 

רוחנית עם סעודת 
מצווה כיד המלך, 

שירה ותשבחות

אמר הקב"ה:
אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך

)מדרש תנחומא(

קמחא דפסחא
עבור אברכים ונזקקים בקהילתנו הק'

ניתן להניח בקופה על שולחן הרב בביה"כ

לתרומות:
ayal-taarog.co.il :בטלפון: 1599-50-20-51 | באתר
העברה בנקאית: בנק מרכנתיל, סניף 635 ח-ן 55208
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 מערכת הצבעה אלקטרונית
 

 

 

 

 

 הוראות הפעלה
  

ציוד
מקצועי

כניסה
מיוחדת

הרקדות
בשטח

תוכנית
קליקרים

djtehila.co.il



זמני  תפילות  ושיעורים

18:35 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:25 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

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

07:30 שחרית מנין ראשי  

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

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

16:00 מנחה   

16:30 שיעור מוסר  

 18:35 אבות ובנים                    

19:05 )בשקיעה( שיעור הלכה  

19:35 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

19:55 )כ-20 לאחר ערבית, עד זמן ר"ת( שיעור במדרש  

פעילויות לנשים בשבת

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

15:00 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

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

שחרית מנין ב'    07:00

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

שחרית מנין ד'    08:15

מנחה      18:45

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'
   עם כיבוד חלבי עשיר - ברוכות הבאות

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:

שימו לב לשינויים בזמנים לפי שעון קיץ
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