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harav.eyal@gmail.com :לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל
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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
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התורה ופוסק הדור, מורנו ורבנו מרן הגאון

רבי עובדיה יוסף זצוק״ל, שזכותו הגדולה תגן עלינו.
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כה אמר )ירמיה ז(

מה שהאדם חושב זה מה שיהיה

עיקר האמונה זה "ואמונתך בלילות", כאשר אדם נמצא בחושך 
ויש לו איזה קושי הוא צריך להוציא את האמונה שלמד מהכוח 
אל הפועל, כי התורה נותנת פתרונות לכל בעיה, "לעולם אין 
הקב"ה מכה את ישראל אלא א"כ מקדים רפואה למכה", תמיד 
יש תרופה, השאלה אם תרצה לקחת אותה. התרופה הבדוקה 

מול כל בעיה זה האמונה. 
אומר החזון איש "מסודות הבריאה כי אדם במחשבתו מניע 
גורמים נסתרים בעולם המעשה" מה שאתה חושב זה מה 
שאתה מתחיל להזיז בעולם שלך. הרופא רואה באולטרסאונד 
איזה שומן על הכבד, מה אתה חושב עכשיו? אכלנו אותה ה' 

מכה אותי. ככה יהיה לך. 
"במחשבתו מניע גורמים נסתרים בעולם המעשה ומחשבתו 
תוכל לשמש להרס וחורבן של דברים מוצקים", ה' אומר רק 
ניסיתי אותך, אתה יכול לחשוב בעיניים של אמונה, ה' רוצה 
להראות לנו איזה נפלאות עשית לנו עד היום, ששה ילדים 
בריאים. המנהל של העבודה מודיע לך שיש קיצוצים ומורידים 
לך את רוב המשרה. מה אתה חושב? הוא נגדי, שונא אותי 
מהיום שהגעתי לכאן. ככה יהיה. אבל אם אתה חושב, ריבונו 
של עולם איך אתה דואג לי שאני אגיע לבית יותר מוקדם 
יהיה יותר עם הילדים, הפרנסה לא תיפגע בכלום, הכל זה 
ממך אני את ההשתדלות עושה. תודה רבה המנהל. כך יהיה, 

המחשבה שלך תקבע! 
כך גם כותב המגיד ממזריטש תלמיד הבעל שם טוב הקדוש, 
"וכשהוא מתיירא מן העונש מדבק עצמו בדינים" אם הוא 
חושב הנה השם מעניש אותי. עכשיו באמת יבוא עליך עונשים. 
שהרי הקב"ה מתהלך להצילך מהעבירות שלך, ואיך אתה חושב 
שהקב"ה עושה לך עונש, כמו שכתוב בישעיהו "ומגורתם אביא 
להם" שבכל מקום שאדם חושב שם הוא מדבק ואם יחשוב 
בדין ידבק בדין וכשהוא בוטח בחסד השם, ואומר לעצמו אני 
בטוח שזה מתנה מהשם, זה עטוף עכשיו, אני לא רואה את 
זה אבל עוד מעט אגלה את זה. "שמה ידבק נשמתו והחסד 
יסובבנו", אתה תראה את המתנות מהשם מהבעיה הזו, "ועל 
כן אשיב אל ליבנו כי אין להכניס דאגה ללב ולסמוך הכל על 

השגחת הבורא, לאמץ מאוד את הלב אשר מטבעו אשר טבע 
בו יוצר הכל לנסות את האדם שלא יחדל מלדאוג ולהתעצב", 
השם נתן לך טבע בלב כל הזמן לדאוג. מה יהיה הילד לא 
מתחתן? מה יהיה כבר שנתיים אין לי ילדים? מה יהיה איך 
אקנה דירה? איך אגמור את החודש? כל הזמן דאגות, אבל 
השם מביא את זה על האדם כדי לנסות אותו. אני רוצה ממך 
רק דבר אחד אל תדאג! אני אפתור לך את הבעיה רק תישאר 
שמח. "להתעצב על מכשולות העבר ולדאוג על העתיד" כל 
הזמן אתה אוכל את הלב, איך השקעתי כסף שם. חבל שעשיתי 
ככה. זה הטבע שלך כמו שהטבע שלך לאכול ולישון. "וציווה 
אותנו השם לעצור את האש הטבעית כוח הכועס וציווה אותנו 
לעצור את כוח הנקימה הזוכר את אשר שעשה לו פלוני על 
מנת לשוכחו כן ציווה אותנו השם לכוף את הלב מהדאגה 
והפחד", כמו שהשם ציווה אותך לא לכעוס, אתה לא יכול 
להגיד ככה אני. צריך לעבוד על זה. ככה השם ציווה אותך, 
לא לדאוג מכלום לא לפחד "לא תירא מהם" מעולם לא תבוא 
הישועה על לב דואג. מעולם לא באה מפלה על לב שליו. 
"ולאמץ ולשמח את הלב", הקב"ה ציווה אותנו תן לי רק את 
הלב "בני תנה ליבך לי" "רחמנא ליבא בעי" מה זה הלב? "כי 
בו ישמח ליבנו כי בשם קודשו בטחנו" תשמח, תצחק לרופא 
"הבוטח בהשם חסד יסובבנו", אתה תראה את החסד של השם 

איך הבעיה נפטרת מיום ליום עד שלא תזכור אותה בכלל. 
רבנו מברסלב כותב "דע לך שהמחשבה יש לה כוח גדול ואם 
יחזיק דבר במחשבתו יפעל שכך יהיה", אתה רוצה פתרון, 
תחשוב על זה שהשם עושה לך רק טוב. "ויכולים לפעול על 
ידי מחשבתם מה שחושבים וכשהמחשבה אחוזה ודבוקה בדבר 
אחד שיהיה כן, דהיינו כל הבחינות שיש במחשבה על ידי זה 

פועלים שבהכרח יהיה כן"
אומר רבנו הרמב"ם "והדאגה היא מגונה מאוד והיא לא נמצאת 
בבוטחים בהשם, כי הדאגה מכלה הגוף" אם אתה דואג מה 
יהיה עם ההורים שלי, איך יהיה. דע לך אתה לא בוטח בהשם 
כלל. "הדאגה היא מגונה מאוד והדואג על העולם הוא רחוק 
מאוד מהתורה ומהמצוות ומהתפילה, לכן יחוש מאוד לתקן את 
המידה המגונה הזאת להסיר אותה ממנו ואין צריך להאריך 

ברעתה וכל הטובות באות מן השמחה.
 

שבת שלום! אייל עמרמי
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נקניקיה בלחמניה
בית התבשיל הנייד!

ר' אלימלך מליז'ענסק זצ"ל
גדולי ישראל
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ממראות הפורים בתלמוד תורה
"כאייל תערוג"
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צוואת החולצות
סיפור לשבת
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ביום שלישי הקרוב י"ט אדר ב 22.03 ידרוש מורנו הרב ב:

עפולה - 19:00 | בית כנסת מרכז תורני בני ידידיה רחוב וולפסון 25 054-2837983

 אור עקיבא - 21:00 | בית כנסת תורת חכם רחוב שידלובסקי 053-5555912

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

על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

תינוקת שלא בורחת מבית הספר

יום רביעי, השעה 3:00 אחה"צ. תלמידות כתות ד' של בית הספר "כאייל 
תערוג" לכאורה כבר סיימו את יום הלימודים. התלמידות כולן נשארות בכתה 
ומחכות. עוברות חמש דקות. נערות נמרצות מכתה י' של סמינר הר חומה, 
נכנסות לכתה לזמן איכות. כל פעם עם רעיון הפעלה ולמידה אחרים. הפעילות 
הייחודית החד שבועית נערכת גם בכתות ה' וו'. אין תלמידה שמוכנה לפספס 
את החוויה הזו. לא ה"מורה" שלומדת בסמינר, ולא התלמידה מבית הספר 

"כאייל תערוג". 
אמא של חנה )שם בדוי( הגיעה לקחת אותה בשעה 5:00, חבוק מתגעגע לבת 
שנפרדה ממנה ב - 8:00 בבוקר. היא ספרה לי שהיא למדה בצרפת. ילדי צרפת 
לדבריה, לומדים 78 ימים פחות מילדי ישראל, אך בצרפת ההורים נלחמים 
על כל יום חופש. ואלו כאן בהר חומה אני רואה שהילדה שלי מתגעגעת 
ללמודים, ומחכה שהחופש יעבור. כי הלימודים כאן זה משהו אחר. זה כתה 

שהילדות אוהבות.
לשיחה הצטרפה אמא נוספת. ספרה משהו מעניין. דווקא סבא שלי סיפר 
שהוא למד במרסיי שבצרפת .הלימודים היו אינטנסיביים משבע בבוקר עד 
חמש אחר הצהריים. מה שכן החופשות היו ארוכות יותר. אבל פה הילדות 
שמחות, מאושרות. טוב להם פה בבית הספר. אני מסתכלת במחברות, כמה 
הרבה מקצועות לומדים פה. בחשבון היא לומדת מה שאני למדתי בתיכון. 

חכמה הילדה שלי. 
אמא של חנה מהנהנת בראשה. לדבריה דווקא לחנה היה קשה בשפה. 
העברית של אמא עם שגיאות, והיא בקשה עזרה מהמנהלת. היועצת ספרה 
לאימא על תכנית מיוחדת  ייעודית המסייעת הן בתחום הרגשי והמקצועי והן 
בתחומי הלמידה, זאת ע"י אבחון החסמים בבית הספר, מתן מענה מקצועי. 
קצת חששתי שחנה לא תשמח עם התכנית. המחנכת הסבירה לחנה ולי מה 
נרוויח מהשתלבות בתכנית, וב"ה שהשתכנענו. חנה היום פורחת גם בעברית. 

היא מאד אוהבת את המורה שלה. מאד אוהבת ללמוד אצלה.
ילדות בבית הספר היסודי לא מספיק מבינות בחשיבות הלימודים. לא לחינם 
דימו חז"ל: "כתינוק הבורח מבית הספר". ואתם ההורים כן חשוב לכם שהילדים 
ירוצו בשמחה ללמודים. איך גורמים להם להתעניין בלימודים לאהוב את 
הלימודים, להשקיע בהם, וממילא גם להצליח במבחנים.  לשם כך צריך 
לתת לילד הנאה כלשהי. פרסים. פידבקים חיוביים. וכאן בבית הספר עושים 
את זה.  ובהפסקות יש מוסיקה שמחה, והרכזת החברתית נמצאת יחד אתן 
בהפסקה מלאת רוח חיים. מחקרים מראים שהחשיבות של האינטראקציה 
הבין ־ אישית בבית ספר היא אדירה. זה מקום מרכזי שבו התלמידות לומדות 
איך לתקשר נכון. ושהות הרכזת החברתית אתן בהפסקה תורמת להקניה זו.

התבוננתי בקירות הכתות המקושטים בחומר הלימודים. קירות פעילים שמספרים 
שכאן לומדים וברמה הכי גבוהה שאפשר. חכי חכי הבטיחו לי, כשנגיע לבניין 
הגדול והמפואר שנבנה עבור בית הספר, כמה הוא יהיה מושקע ומקושט. עם 

פינות למידה והעשרה לא רק במקצועות הלימוד של בית הספר. 
 נכנסתי למשרד של בית הספר כאייל תערוג לקחת מכשיר כלשהו. על שולחן 
המזכירה היו דפים צבעוניים יפים ומושכים. עשירים בתוכן – מאתגרים בחידות, 
דפי פרשת שבוע. נטלי שנכנסה באותו רגע למשרד ממש התגאתה בזה שהיא 
בכל שבוע יודעת לחזור על הרעיונות של פרשת השבוע בזכות הדפים היפים 
הללו. בצד היו מונחות חוברות שחולקו לקראת ימים מיוחדים – חנוכה, טו 
בשבט. פורים, פסח. יפים, מושכים, מספרים על הרבה עשייה. מעידים על 
צוות ניהולי וצוות מורות איכותי. שיודעות לא רק ללמד את החומר, אלא 
להשתמש בשיטות חדשות מיוחדות, מפתחות חשיבה יצירתית. מנסות לגוון 

באמצעי המחשה ובדרכי העברת החומר. 
כדי להעביר לשון התבונה דרך הלב יש צורך להשקעת חשיבה ויצירת פדגוגיה 
חווייתית שתחבר בין המורה, מתווכת הידע, והתלמידה צורכת הידע. ובבית 

הספר של הרה"ג הרב עמרמי עושים את זה הכי הכי!

  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



סיפור שלא אירע בפורים

הסיפור הבא לא אירע בפורים, אך למען האמת פלא 
הוא הדבר.

היה זה לילה רגיל. בליל של אנשים שבעי-יום השתפך אל מתחם התחנה 
המרכזית מכל מרחבי העיר תל אביב, בין המזדרזים אל רציפי התחנה המרכזית 

נדחף יהודי בעל ארשת פנים דאוגה. עליו להגיע לנתניה.
עכשיו. הנהגים בישרו לו, כי אין קו ישיר לנתניה, אך הוא לנתניה חייב 

להגיע. עליו למצוא נהג שכבר נלאה מלסרב לפניות הנוסעים, ולבקש 
ממנו כי יורידו על אם הדרך, בואכה נתניה. משם כבר יסתדר. 
לשמחתו הנהג האיר לו את פניו. איש נחמד, שהפטיר תוך הרמת 
גבות: מה שתרצה. היום כבר ביקשו ממני דברים קשים בהרבה, 

להוריד אותך בנתניה זו בכלל לא בעיה.
האוטובוס יצא לדרכו...

מה כבר ביקשו ממך היום? שאל אחד הנוסעים, הנהג נענה לאתגר 
וסיפר: בצהרים עלה אדון בן חמישים, שישים או שבעים, התיישב מאחורי 

ואמר לי שהוא עייף מאד.
עשה לי טובה, תעיר אותי בעפולה. שמע השיחה הגיע אל מיודענו השואף 

נתנייתה.
שמורות עיניו עמדו להיעצם. ולא ארך הזמן עד שאזר אומץ, קם מכסאו 

ופנה אל הנהג: אולי גם אותי תעיר, כשנגיע לנתניה?
– אין בעיה. רק תאמר לי באיזה ספסל אתה יושב.

– בספסל החמישי ליד החלון.
– לך לישון. יהיה בסדר. לילה טוב.

– ראה, אדוני, לא נעים לי לומר, אבל כשאני ישן...

לפני הלילה אני שם סוללה של שעונים מעוררים סביב מיטתי, וגם אותם 
אני שומע רק אחרי שהשכנים מתקשרים. אז תעיר אותי חזק, אל תתבייש. 

בקיצור תעשה כל מה שצריך כדי להוריד אותי מהאוטובוס.
– אל תדאג אמרתי לך. אתה באוטובוס לא תשאר.

– אני מודה לך מאד, אדוני.
האוטובוס יצא מפאתי העיר.

שאון חרישי בקע ממערכת המיזוג המעולה. הנהג עימעם את התאורה 
הפנימית באוטובוס, ומיודענו שקע בשינה נעימה.

האוטובוס גלש באיטיות לתחנתו האחרונה, ומיודענו ניעור לטפיחה 
קלה על השכם: אדוני.

הגענו. חיפה.
– חיפה?–

אבל אני ביקשתי ממך לעצור לי בנתניה.
– שמע, אם היית מבקש ממני לעצור לך בנתניה, הייתי עוצר לך. מה אתה 
חושב? היה פה איזה נוסע שישב בספסל החמישי, בצד שמאל, כאן בצד 
המקביל אליך. הוא ביקש ממני להוריד אותו בנתניה, והוא הזהיר אותי, 
שגם אם הוא יישן חזק ולא מתעורר, אוריד אותו מהאוטובוס בכח.

אל תשאל מה היה פה.
הוא בכלל היה ער. עצרתי את האוטובוס בצומת של נתניה, המתנתי 
שיירד, אבל הוא לא ירד. ניגשתי אליו, חשבתי אולי הוא נוהג לישון 
עם עיניים פקוחות. הפצרתי בו לרדת, אבל הוא הסתכל עלי בעיני 

עגל. הבנתי שיש לי פה עסק עם חולה ירח.
התחלתי להזכיר לו שהוא ביקש שאוריד אותו בנתניה, אבל הוא התחיל 
לרטון ולצעוק, לא ביקשתי ממך, מה אתה רוצה ממני?! לא היתה לי ברירה. 
תפסתי אותו עם המזוודה שלו, גררתי אותו מחוץ לאוטובוס, בסיוע של כמה 
אנשים טובים שהבינו מה קורה פה, ובסופו של דבר, אחרי מאבקים מתישים 
הצלחתי לסגור את הדלתות של האוטובוס ולהמלט על נפשי מהמשוגע הזה.

– אדוני הנכבד, אני הוא האיש שביקש לרדת בנתניה.
אני יושב בספסל החמישי בצד ימין, ואתה הורדת את האומלל שישב בספסל 

החמישי בצד שמאל...
הנהג המסור לא ידע את נפשו, ומיודענו למד לקח, כי כאשר דבר חשוב עומד 

על הפרק לא הולכים לישון. אם לא תשאר ער – לא תגיע.
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צוואת החולצות

אוניה קטנה ועמוסה עגנה עם שחר בחופי ארצות הברית. מהאוניה מיהרו לרדת 
הנוסעים המרובים, אודים מוצלים מגיא ההריגה באירופה. על היורדים מהאונייה, 
נמנה גם נער צעיר, צנום ובודד, שכל משפחתו נותרה מאחור, נעקדה על קידוש 
ה'. רק הוא ניצל והגיע הנה, שקית קטנה בידו המכילה את כל רכושו בעת הזאת. 
באין לו מכר וגואל, התגלגל ממקום למקום, עד שנקלע לבית מדרש הומה ששימש 
כישיבה לבחורים שנמלטו מאירופה. זה המקום בו חשקה נפשו, בו יוכל לעלות 
ולהתעלות בתורה באין מפריע... מבוקר ועד ליל וגם אל תוך שעות הלילה, לא 
הפסיק להגות בתורה, ללומדה ולשננה. הוא הפך לבן תורה אמיתי בכל מהותו 
וישותו, כאשר כל העולם הזה ממנו והלאה. יש לו את המזוודה הקטנה עם כמה 

פריטי לבוש, יש לו מזון מהישיבה, ויש לו את הגמרא – והיא העיקר! בתוככי 
השקית שצרר כשנמלט, הצליח להכניס חולצה אחת, שהייתה למעשה 

מחצית ממלתחת בגדיו. חולצה אחת הוא לובש, חולצה נוספת מקופלת 
בשקית. את היפה שבהן – הצניע לכבוד שבת, ואילו את החולצה 
השנייה – לבש בימי השבוע. כך התנהלה חלוקת החולצות על מי 
מנוחות, כשיום השבת זוכה לכבוד גדול – חולצה יפה ומכובדת, 
לעומת חולצת ימי החול המתבלה והולכת... אלא שחלפו הימים 

ושתי החולצות הלכו והתבלו. ראשונה בלתה חולצת ימי החול, ומעט 
אחריה גם החולצה השבתית. עם הזמן, החולצות הבלויות כבר איבדו 

את שלמותן, חורים נפערו, תפרים נפרמו, הן נראו כמו נפה מחוררת... מה 
עושים עכשיו? הן הוא לא יעזוב את הגמרא בשביל חולצה! בהרהור נוסף עלתה 
במוחו הברקה, שהעלתה חיוך על שפתיו ושימחה את לבו. הוא יכול ללבוש את 
חליפתו, ואז החורים לא יהיו ניכרים! ממחשבה למעשה, מיהר ולבש את מעילו 

העליון, והחורים שבחולצה כבר לא נראו...
אלה שהפתרון הזה טוב וראוי לבית המדרש, בו בחורים רבים לבשו חליפות, אך 
בחדר האוכל שבישיבה, כשכל הבחורים לבושים בחולצות בלבד, איך יוכל לרדת 
לחדר האוכל בחליפה ולהרגיש כה שונה ומוזר מכולם? שב הנער וחשב, ובמוחו 
עלתה הברקה נוספת, העולה על קודמתה. "הן לאחר התפילה, משתהים הבחורים 
ומתעכבים בבית המדרש עוד כמה דקות. בזמן הזה חדר האוכל ריק ושומם וניתן 
לאכול בו כשאיש אינו רואה כי אני לבוש במעיל העליון. זה הפתרון!". למחרת, 

רגע אחרי הקדיש שלאחר "עלינו לשבח", נמלט מיודענו הבחור אל חדר האוכל, 
אכל בזריזות, בירך, ועלה לבית המדרש כשחבריו החלו יורדים. כך הצליח לאכול 
כשהוא לבוש במעיל העליון, ורבע שעה לפני תחילת הסדר – כבר היה בבית 
המדרש, אחרי ארוחת הבוקר, בעוד חבריו סועדים עדיין פה שחרית. יש עכשיו 
רבע שעה פנויה, עד שיבוא החברותא, עד שהסדר יתחיל. כמה זמן? רבע שעה! 
"זה זמן יקר, אי אפשר לתת לו לחלוף בחוסר מעש", פסק לעצמו, ובנה סדר 
לימוד ייחודי. ברבע השעה הזו ילמד מדי יום מסכת נוספת, אשר אינה נלמדת 
בישיבה. הוא ינצל את רבע השעה הזו לצורך נעלה – להספיק לימוד נוסף בסדר 

יומו. למשך כמה זמן? לרבע שעה!
עיניו נחו על הגמרא מסכת זבחים הסמוכה, והוא החל ללמוד בה. מדי יום, רק 
רבע שעה. החל בגמרא, המשיך למפרשים, חזר ושינן. סיים מסכת זו, ועבר ללמוד 
מסכת מנחות. גם כאן, לא הרבה זמן, סדר יומו קפדני להפליא. רק את רבע השעה 
שהוא חוסך כתוצאה מהמהירות והחיפזון בארוחת הבוקר, רק את הזמן הזה הוא 
מקדיש ללימוד המסכת הנוספת: רבע שעה! חלפו כמה שנים. מיודענו הנער לומד 
בישיבה, עולה ומתעלה בתורה ויראת שמים. את רבע השעה הוא מנצל, קונה 
את המסכתות הללו ישר והפוך, בקי בהן בעל פה. זה בא לו די בקלות, סך הכל: 
רבע שעה! חלפו עוד כמה שנים. הנער נישא, הקים בית, בנה משפחה לתפארת. 
שלח ידו במסחר, וראה ברכה בעמלו. הוא התפרסם בידע התורני הנפלא שיש 
לו וגם בעושרו המופלג, זכה ל"תורה וגדולה במקום אחד". לימים, נלקח האיש 
לבית עולמו ובניו האבלים פתחו בהתרגשות את הצוואה. השורות הראשונות נראו 
בעיניהם מוזרות, ממש חידה סתומה. לקח להם זמן לעכל, להבין מה אבא 
רצה להביע... וכך כתב האב "בניי היקרים! בכספת שלי מצויות שתי 
חולצות בלויות להחריד, מחוררות מכל עבר. אני מבקש כי תיקחו את 
שתי החולצות הללו ותתלו אותן במרכז טרקלין הבית, בשעה שיעלו 
המוני המנחמים לנחמכם על פטירתי. לכל חולצה תצמידו תווית, 

על אחת תכתבו "זבחים", ועל חברתה "מנחות".
וכולם ישאלו לפשר החולצות והתוויות המודבקות עליהן, וזו מטרתי... 
שתספרו להם כי החולצות הללו לימדו אותי מסר יקר לחיים, על 
חשיבות הזמן. בזכותן למדתי לגלות מהי רבע שעה, עד כמה כל דקה 
וכל רגע, בניצול נכון, יכולים להפוך לכלי רב עוצמה להשגת יעד נוסף, למימוש 
שאיפה נכספת! בגלל החולצות הבלויות, נותרו לי כמה דקות פנויות ביום. הייתי 
יכול לאבד את הזמן הזה על דא ועל הא, ואז הייתי מפסיד קניין נצחי רב ערך. 
בזכות העובדה ששתי החולצות האלו בלו והוכרחתי למהר בחדר האוכל – הרווחתי 
רבע שעה ביום! רבע שעה! זה נראה כמעט כלום, אבל זה עולם ומלואו! שתי 
החולצות האלו ישמשו כמזכרת, יעידו כתמרור: רבע שעה זה המון זמן, בכל דקה 
ניתן להשיג, לקנות, לזכות, לאסוף. לעולם אל תוותרו על רבע שעה, אל תתנו לה 

לחלוף בחוסר מעש!". עד כאן דברי צוואתו, שהותירה את בניו המומים. 
החולצות נתלו לראווה בסלון הבית וכל המנחמים שאלו לפשרן, וקיבלו את התשובה 
המסעירה בפרוטרוט. וכבר בצאתם מבית האבל, החלו לפשפש בסדר יומם, למצוא 

את רבע השעה האבודה ולמלא אותה בתוכן מועיל ונצחי.
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את הסיפור הבא סיפר יהודי צדיק מקהילת הקודש "חסדי שמואל" של הגר"א 
עמרמי שליט"א:

'אני עובד למחייתי בחברת "הגיחון", הצוות שאליו הצטרפתי הוא לא הצוות 
שהכי מתאים להתקדם איתו, וכך, למרות שהעבודה קשה, קיבלתי זאת באהבה, 
מה שחיזק אותי ביותר זה השיעורים של הרב בכל ערב. יום אחד חזרתי אל 
משרדי החברה כשבאתי להיכנס לחניה עם הרכב שהחברה נתנה לי, נכנסתי 
ברכב שמאחורי. רק כשנכנסתי למשרד הבנתי את גודל הצרה, מסתבר שהרכב 

הזה היה שייך ללא אחרת מאשתו של המנכ"ל!!
נכנסתי לדבר אתו והוא צועק עלי: 'לא רוצה לראות אותך יותר'. הלכתי לבית 
קצת בדכדוך וחיכיתי ליום שלמחרת כדי שהמנהל קצת יירגע, הגעתי למחרת 
לפתח דלתו לבקש את סליחתו, ואיך שהוא ראה אותי הוא צעק עלי עוד יותר 

גרוע מאתמול.
נזכרתי בשיעורי הרב שאומר שה' מחביא משהו מתוק תמיד בעטיפה מרה, ואכן 
כך התברר, אמנם "נזרקתי" מהעבודה בצוות הזה, אבל הצלחתי בחסדי ה' לדבר 
עם מנהל אחר שמכיר אותי, ולא רק שהוא החזיר אותי לעבודה בחברה, אלא 
שעשה אותי סגן מנהל בצוות אחר, והיום אני רק מבקר את העבודה שעושים 
אחרים וכבר בשלוש בצהריים חוזר הביתה. אני רוצה להודות לרב על שמלמד 

אותנו על האמונה הקדושה וזה היה בשבילי ממש "הצלת נפשות"!!!

תאונה עם אמונה
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רבי אלימלך מליז'ענסק זצ"ל

בימיו של רבי אלימלך מליז'ענסק גזר קיסר מלכות אוסטריה כי מי שירצה להשיא 
את בתו חייב לתת לאוצר המלך ארבע מאות זהובים. באותם הימים יכולים היו 
לשלם סכום כזה רק עשירים מופלגים, וכך נותרו נערות רבות עגונות וגלמודות, 

ללא בעל. בכו היהודים וצעקתם עלתה השמיימה.
באותם הימים חי בכפר אחד סמוך לליז'ענסק, יהודי עני, הגון וירא שמים, ולו 
בת יחידה שהגיעה לפרקה. הזדמן לו שידוך הגון עבור בתו, וגם משפחת החתן 
לא ביקשה ממנו לשלם דבר, אך את המס לאוצר המלך לא יכול היה לשלם ולא 

יכול היה להוציא לפועל את השידוך.
ידע האיש כי אם לא ישיא כעת את בתו לא יוכל עוד למצוא שידוך בעבורה, 
בשל גילה המבוגר ועונייה. והנה כעת הזמין לפניו השם שידוך ראוי – ורק גֵזרת 

המלך עומדת לפניו למכשול.
פעם אחת אחזו צער גדול ולבו היה מר בקרבו. מרוב יגון רץ אל ר' אלימלך 
שבעיר ליז'ענסק. אך דרך על המפתן קרא ואמר מתוך צערו: "רבי, יש לי דין-

תורה עם השם יתברך!"
מיד כשהוציא האיש את המילים מפיו נבהל: "מה זה שדיברתי בחוצפה כלפי 
השמים. ולפני מי דיברתי כך!" חרטה מילאה את לבו. בטוח היה כי הרבי ידבר 

עמו קשות, יעניש אותו על דבריו ויגרש אותו מביתו.
והנה שמע את קולו של ר' אלימלך לוחש לו: "עמוד בני, עמוד ואל תלך." אחר 
כך אמר הרבי: "בני, אמרת שרצונך לעמוד לדין עם השם יתברך – טוב הדבר. 
ואולם, עלינו להושיב בית דין של שלושה דיינים, כשם שאמרו חז"ל. לך וקרא 

לשני הדיינים שלי, ואמור להם בשמי שיבואו לשבת עמי לדין.
פחד אחז את האיש, אך מה יעשה? את דבר הרבי אין להשיב, כי באותם הימים 

היו יראים כולם מרבי אלימלך ונזהרו לקיים את דבריו.
בעל כורחו הלך בעצב אל הדיינים, ואלו באו עמו מיד אל ביתו של הרב.

אז אמר הרב לאיש העני: "אמור לנו את טענתך ונשמע."
פתח האיש ואמר: "הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, ובה ַתּרַי"ג מצוות. מצווה 
ראשונה לכולן היא מצוות 'ְפּרּו ּוְרבּו' )בראשית א, כח(. והנה גזר הקיסר שלא ישיא 
אדם את בתו עד שייתן ארבע מאות זהובים לאוצר המלך, ומי יוכל לתת סכום 
עצום שכזה? יושבות הבתולות עגונות בביתן, וגם בתי נותרה ללא בעל. והנה 
הזמין לי השם שידוך טוב והגון, אבל הדבר הזה מונע ממני להוציא לפועל את 
השידוך. ואם כך – עושה אתה את תורתך זיוף, כי את המצווה הראשונה הכתובה 

בה מבטל השם בעצמו. לזאת אבקש, שיבטל השם יתברך את הגֵזרה הרעה."
כשסיים האיש את דבריו אמר ר' אלימלך: "את טענותיו של השם יתברך – יודעים 
אנו כבר. אחר כך לא דיבר הרבי, אלא ישב בעיניים סגורות ופניו בערו בדבקות 
נפלאה כרבע שעה. אחר כך התעשת ואמר בהתרגשות: "הביאו לי את מסכת 
גיטין." כשהביאו לפניו את הספר פתח אותו וציווה על הדיינים שיקראו עמו ממנו. 
וכך נכתב בספר, כי אדם שהוא חציו עבד וחציו בן-חורין אינו יכול לשאת אישה. 
שפחה אינו יכול לשאת בשל צד החירות שבו, ובת-חורין אינו יכול לשאת בשל 
צד העבדות שבו. בשל כך, כופים את אדונו לשחררו, כדי שיוכל לשאת אישה בת 
חורין. וכך נכתב במפורש: "ּכֹוִפין ֶאת ַרּבֹו ְועֹוֶׂשה אֹותֹו ֶבן חֹוִרין" )גיטין, פ"ד מ"ה(.
כשאמר ר' אלימלך את המלים "ּכֹוִפין ֶאת ַרּבֹו", נשא את ידיו ועיניו אל השמים. 

אחר כך אמר מיד: "לך לביתך לשלום, כי כבר ביטל הקיסר את הגֵזרה".
טרם עבר האיש את חצי הדרך אל ביתו שמע קול ששון ושמחה, כי יצאו בני 

ביתו לקראתו לבשרו את הבשורה הטובה...

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת

צוצו

חידון הא"בחידון הא"ב
לפרשת צולפרשת צו

א. מֶֹׁשה ִנְצַטָּוה ְלַהְקִהיל ֶאת ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאל ֶּפַתח _______ _______ 

ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו נֹוְכִחים ְּבִקּדּוׁש ַהֹּכֲהִנים.

ב. ַמֵּדי ַהֹּכֵהן ָהיּו ֲעׂשּוִיים ָאִריג ֶׁשל ִּפְׁשִּתים, ְּכלֹוַמר, _______

ג. "ָּכִליל" ַּבֲאָרִמית

ד. ִמָּלה ֶׁשּמֹוִפיָעה ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ַּבָּפָרָׁשה

ה. "ָמקֹור" ַהְּמַׁשֵּמׁש ִּבְמקֹום "ֹּפַעל ָנטּוי" ְוהּוא ָחָזק ִמֶּמּנּו

ו. ִהִּתיז, ָזַרק

ז. ָקְרָּבן

ח. ָאסּור ֶׁשַהּנֹוֶתֶרת ִמן ַהִּמְנָחה ֵּתָאֵכל _______

ט. ֵיׁש ְלִהָּזֵהר ֶׁשְּבַׂשר ַהָּקָדִׁשים ֹלא ִיַּגע ְּבָכל ָּדָבר _______

י. ִקּדּוׁש ַאֲהֹרן ּוָבָניו ִנְמַׁשְך ִׁשְבָעה _______

כ. ְלַגְמֵרי

ל. ְלָקְרַּבן ַהּתֹוָדה הֹוִסיפּו ַחּלֹות _______ _______

מ. ִמָּלה ַהּפֹוַתַחת ְּבמ"ם זעירא

נ. ְלַאַחר ָקְרַּבן ּתֹוָדה ְמַדֶּבֶרת ַהָּפָרָׁשה ַעל ָקְרָּבן...

ס. ִמְנַחת ֹּכֵהן ָּגדֹול, ִמְנַחת ֲחִבִּתים, ֶׁשִהְקִריב ְּבֵׁשם ָּכל ַהֹּכֲהִנים ָהְיָתה 

ִמ_______

ע. ְּכֵדי ְלַסֵּדר ֶאת ֵאׁש ַהַּמֲעָרָכה ֶהֱעלּו ַהֹּכֲהִנים ִּגְזִרי _______

פ. ָּדָבר ָמאּוס

צ. ֵׁשם ַהָּפָרָׁשה

ק. ַחָּטאת עֹוָלה ְוָאָׁשם ֵהם...

ר. ֹמֶׁשה ָיַצק ִמֶּׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ַעל _______ _______

ש. ֹמֶׁשה ִהָּזה ִמֶּׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ַעל ַהִּמְזֵּבַח _______ _______

ת. ׁשֹוק ַהָּיִמין )ִמְּלַבד ֶהָחֶזה( ִמִּזְבֵחי ַהְּׁשָלִמים ָנְתנּו _______ _______

1.  "אש תמיד...על המזבח"

2.  שם הפרשה

3.  ההפך מנקבה

4.  החלק השומני האסור באכילה

5.  הכהן הגדול

6.  אוכלים בפסח

7.  עונשו של האוכל דם.

אם פתרתם נכון תקבלו בטור המודגש את נושא הפרשה
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בהתרגשות וברעדה תלמידי 
תלמוד תורה "כאייל תערוג 

הר חומה" ביקרו בחדרו של 
מרן הראשון לציון מאור הדור 

והדרו הרה״ג עובדיה יוסף 
זצוק״ל, בו הכירו וראו מקרוב 
את חדר הלימוד של עשרות 

בשנים של לימוד בספריו 
וכתביו בכתב ידו וספגו 

מהקדושה ששרתה שם 
במקום הקדוש.

ממראות פורים בתלמוד תורה כאייל תערוג



זמני  תפילות  ושיעורים

17:25 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:40 )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  

18:25 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

18:45 )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    05:00 )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      17:35

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



17:30  תפילת מנחה:   

18:00 קריאת מגילה ולאחמ״כ ׳אדלאידע׳ עם שירה וריקודים ערבית ומקרא מגילה:  

21:00 בבית הכנסת ע”י מו”ר הרב שליט”א  קריאת המגילה לנשים:  

05:05 )עם הנץ( אורגן והחזן ר אלחנן משמרתי הי"ו  תפילת שחרית מנין א’: 

07:30  תפילת שחרית מנין ב’: 

10:00 בבוקר ע”י מו”ר הרב שליט”א קריאת מגילה לנשים:  

סעודת פורים ברוב עם בהשתפכות הנפש והגוף לצלילי אבי מילר
במחיצתו של מורנו הרב שליט״א - אולמי ארטמיסיה לשעבר

יום חמישי, תענית אסתר אור ל-ט"ו אדר - ליל פורים

 יום שישי בבוקר ט"ו אדר - פורים

זמני תפילות ושיעורים לשבת זכור ופורים

בבית הכנסת המרכזי ׳חסדי שמואל׳
רחוב הרב מן ההר 4 הר חומה

תזכורת: מחצית השקל לטובת אברכי הכולל
ובניית בית התבשיל ניתן להניח על שולחן הרב

וזרעו לא יסוף מזרעם מעתה ועד עולם

מקומות 

אחרונים!


