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וערבה )מלאכי ג'(

מי שבוטח בהשם לא יחסר לו כלום

אליהו הנביא כתב בספרו 'תנא דבי אליהו' "אשרי מי שיודע 
בלבבו מה הוא אצל אביו שבשמים" מסביר הישועות יעקב 
"אשרי מי שיודע מה הקב"ה חושב עליו שאם מעשיו רצויים 
בו ואיזה מדרגה הוא עומד" אומר אליהו הנביא איך נדע? "שכל 
מעשיו עושה בביטחון על אביו שבשמים ונשען ובוטח כמו 
שתופס מגן ותריס שנאמר )תהילים יח, ג( "ה' סלעי ומצודתי 
ומפלטי אלי צורי אחסה בו, מגיני וקרן ישעי, )שם, פס' ל, לא( 
כי בך ארוץ גדוד... מגן הוא לכל החוסים בו" מי שהולך תמיד 
עם ביטחון, הולך לניתוח עם ביטחון למרות מה שהרופא אומר, 
מה שצריך להיות זה מה שיהיה. הולך לקנות דירה הולך עם 
ביטחון, לא חושב אם יצליח לשלם משכנתא או לא, אני קונה 
דירה סתם, דירה כדי שיהיה לי ולילדים איפה לגור השם לא 

יתן לי? זה אדם שמעשיו תמיד רצויים אצל השם. 
הרב חיים קנייבסקי כתב ספר על דודו החזון איש "האיש 
ופעלו' והוא מספר שם שהחזון איש אף פעם לא הלך ללוויה  
בבני ברק, אפילו לא של אדמו"רים וצדיקים, אבל ללוויה של 
אדם אחד הוא הלך, וכך כותב רבי חיים: "היה אחד שקראו לו 
שלמה כהן בעל דפוס בבני ברק ומורי החזון איש הלך ללוותו 
בלוויה עד סתימת הגולל ואמר עליו 'אשרי הדור שהיה בו שלמה 
כהן' והסיבה לכך כי מול דפוס כהן נפתח עוד בית דפוס ואיך 
שנפתח הבית דפוס הלך כהן ואמר לו שיקנה דיו ומחברות 
במקום הזה ודפים במקום אחר להשיג בזול וכששאלו אנשים 
אותו, ענה להם פרנסה קצובה לו מראש השנה ומה שנפתח 
עוד בית דפוס לידו זה בשביל להקל עליו את הטרחה שלו", 
הוא היה יהודי פשוט שעבד כל היום, קצת קורא חוק לישראל 
בבוקר, נרדם במנחה וערבית אבל הוא חי את האמונה, הוא 
ידע שזה רק עוזר לו לעבוד פחות כשנפתח הבית דפוס מולו 
כי עכשיו העבודה מתחלקת לשתיים הרי כבר נקצב לו כמה 
ירוויח בראש השנה. זה נקרא "באמונתו יחיה" לא יכול להיות 

שאני יפסיד משהו אם אני מאמין בקב"ה.

אומר ר' חיים פלאג'י "ומרגלא בפומי לומר תמיד לאנשים, שמי 
שיש לו בטחון ושמח בחלקו ואינו סר וזועף ודואג יהיה ליבו נכון 
ובטוח בהשם כי לא יחסר לו כלום כל ימי חייו ובתנאי שיהיה 
בכל ליבו" אנשים היו באים להתייעץ אצלו ולשפוך צרותם, הוא 
לא היה אומר להם תקראו תהלים וכד', אלא היה אומר תהיו 

שמחים ותבטחו בהשם ולא יחסר לכם כלום! 
ניגש אלי יהודי וסיפר, אבא שלי קיבל אירוע מוחי ונפטר צעיר, 
היה לו מפעלי יודאיקה בכל העולם והשאיר 70 מיליון!! אנחנו 
11 אחים, כל האחים עשו יד אחת, חילקו את הכסף ביניהם, 
לקחו מפעלים ולי נתנו רק 200 אלף שקל! אמרו לי תשב בשקט. 
אני לא יודע מה יש להם נגדי ואמא שלי איתם, עוזרת להם 
ביחד. את האמת עמדתי להשתגע! 70 מיליון, תנו לי מיליון 
אחד לפחות, אני אברך בקושי מתקיים, היה לי ממש קשה. 
מישהו הביא לי דיסק של אמונה של הרב, נכנס בי אמונה, כל 
כך נכנס בי תחושה שהכל לטובתי, השם יתברך עשה כך, במקום 
שאקח את הכסף ואפול באיזה מחלה סופנית, במקום שאקח 
את הכסף ואפול בניוון שרירים, עדיף בלי הכסף ולהישאר 

בריא, עם אישה, עם שלום בית. 
התחלתי לדבר על האחים שלי רק טוב, להזמין אותם לשבת, 
הפוך, הם צריכים כל מיני שאלות בעסקים ואני יודע כי עבדתי 
עם אבא אני אומר להם הכל! לא הלכתי לתבוע אותם בבית 
משפט. אמרתי לו את מה שר' חיים פלאג'י אומר "ולא יחסר לך 
כל טוב". אני מקנא בך מה השם הולך לתת לך, מתנות רוחניות, 
מתנות גשמיות, אתה נשמה גבוהה שמקבלת ניסיונות גבוהים. 
ממשיך ר' חיים פלאג'י "וזה רמוז בכתוב "ברוך הגבר אשר יבטח 
בהשם והיה השם מבטחו" אין והיה אלא לשון שמחה, כשהוא 
בוטח בהשם יזכה ל'והיה' וזוכה 'השם מבטחו' שיהיה השם עמו 
ולא יעזבנו להיות נעזב ולא זרעו יבקש לחם, לא יחסר לו כלום. 
וזה כוונת הכתוב "כי בו ישמח ליבנו כי בשם קודשו בטחנו" 
והכוונה על ידי הביטחון זוכה להית השם עמו, אבל צריך להיות 
שמח ולא עצב וזה אמר "כי בו ישמח ליבנו" על ידי הביטחון 
בו אנחנו שמחים "כי בשם קודשו בטחנו" והוא בדוק ומנוסה". 
ר' חיים פלאג'י אומר שזה בדוק ומנוסה, השם בא להיות איתך!  
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

לשאוף להצליח

באחד מבתי הספר היסודיים באזור המרכז נערך ניסוי מעניין. את מקומם של 
המורים הקבועים, מילאו אנשים מהשורה הראשונה שלא מתחום החינוך. היו 
אלו אנשי עסקים מצליחים ביותר, מנהלי חברות כח אדם,  ואפילו פרופסורים 
מנהלי בתי חולים בארץ. תובנות הניסוי לא מעניינות אותנו כרגע. אתמקד 
בסיטואציה אחת. מנהל עסקים, שתחתיו עשרות חברות נכנס לכתה ו'. המקרן 
לא עבד. "המורה" שלח את אחד התלמידים לחפש את אב הבית. לאחר חמש 
דקות שב התלמיד לכתה והסביר שהוא לא מצא את אב הבית. לו היה זה 
המורה, הוא היה משלים עם המציאות, ומנסה להסתדר. אבל כאן מדובר היה 
באיש עסקים מצליח. "אין דבר כזה לא מצאתי". הוא הגיב לתלמיד ההמום . 
לא מצאתי בעולם האמתי לא קיים. אם מכשיר לא עובד, חייבים לגרום בסוף 
שהוא יעבוד. לא מצאת את אב הבית תחפש את המנהלת, ההורים של המנהלת, 
הילדים של המנהלת, לא משנה – התוצאה חייבת לקרות – המקרן יעבוד ויהי 
מה. יש כאן מסלול למידה של "תשיג דברים בחיים". המטרה להביא תוצאות 
בלי תירוצים של: "אכלו לי, שתו לי, שכחתי, לא הצלחתי". תלמידה הגיעה ללא 
שעורי בית לשיעור ותירצה – הייתי חולה, ולא אמרו לי שיש שעורי בית. מה 
פירוש לא אמרו לך, תמהתי. התברר שהתלמידה אפילו לא שאלה מה למדו, ואם 
היו שעורי בית. מה היא חשבה שביום שנעדרה לא למדנו. מה עשינו – שיחקנו?  
והתירוצים הללו יכולים להמשיך הלאה עד שמגיעים לחיים האמתיים, שם 
ילד רעב לא ישבע מתירוצי האמא. חשבון הבנק לא יתרשם מתירוצי האבא.  
אחד הדברים שהסמינר מנסה ללמד את התלמידות זה לא לוותר, לא להסתפק 
בבינוניות עטופה בתירוצים של: קשיים חברתיים, של מורה שלא הסבירה טוב, 
של קשיי קשב ומסוגלות. כמה הערכתי את דבריו של הרב עמרמי המרא דאתרא 
של קהילת הר חומה, שנכנס לכתה י' והודיע הכי ברור שאפשר, "כאן תבחנו 
חמש יחידות באנגלית, חמש יחידות במתמטיקה". "אם לא תשאף להיות גנרל, 

גם חייל פשוט לא תהיה" אמר נפוליאון בונפרטה לחייליו. 
אתם לא יכולים ללמד את ילדכם לקבל 100, אבל אתם יכולים ללמד אותו 
להשקיע ולשאוף גבוה. ותאמינו שאם הם ירצו, ולכם זה יהיה חשוב, הם יפתיעו 
אתכם עם מבחנים ברמה שלא חלמתם שהם מסוגלים.  כניסה למים בחוף 
הים מתאפיינת בשתי צורות: יש המשכשכים רגליים רק במים הרדודים, לא 
מתרחקים מהסנטימטרים הקרובים של החוף. וחוץ ממעט הנאה וכפות רגליים 
רטובות, הם לא השיגו כלום, ויש לעומתם את אלו שישחו קדימה, לעומק הים. 
מבינים שהם צריכים ציוד עזר. הם יצטיידו בשנורקלים, במכלי חמצן,  בביגוד 
צלילה מתאים,  יתאמנו עוד ועוד. ישפרו ביצועים, עד שיצליחו לשייט בין דגי 
הים, האלמוגים והשוניות המרהיבות. צריך לרצות להתקדם, להצליח. לחפש 
ולבקש אביזרי עזר, דרכים פדגוגיות להצלחה. אי אפשר לעלות בסולם עם ידיים 

בכיסים. ראשית צריך לרצות לעלות, ואח"כ לעלות נכון. 
פתגם חכם  אומר: ״כוון לירח, אפילו אם תחטיא, אתה תנחת בין כוכבים״ 
הורים, תלמדו את הילדים שלכם שאין אדם מקבל מעלה מהקב"ה אלא אם כן 

הוא מוכיח שהוא רוצה בה באמת
לא משתלם להסתפק ברדידות, בתעודה עם הישגים מינימליים,  תשאפו 
להשיג כמה שיותר. לכוון הכי גבוה שאפשר, לא להתייאש כשההישגים לפעמים 
משתבשים, תדעו לברך ולהעריך כל הישג באשר הוא, ולהסתכל תמיד לכיוון 

הירח, הרי בסוף נגיע גם לשם. זכרו, השמים הם הגבול!
ולמורות הקוראות את הדברים, אף אחד מאנשי השורה הראשונה שהשתתף 
בניסוי, לא הצליח לשרוד, לא מבחינת הסבלנות שיש להשקיע בעבודה עם 

תלמידים, וודאי לא עם גובה השכר. שכרכם רב מאת ד'.

  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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זורע חיטים
לשנים-  הדואג 

נוטע עצים
לדורות-  הדואג 
מחנך אנשים

המדור פתוח לתגובות, שיתופים, ועצות בנושא בית ספר והורות:
zkl55848@gmail.com 

ביום שלישי הקרוב י"א ניסן ב 12.04 ידרוש מורנו הרב ב:

 נתניה - 19:00 | בית כנסת תפארת עובדיה רחוב אחד העם 11 054-8191606
חולון - 21:00 | בית כנסת סודאי רחוב רוטשילד 12 050-4124155

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



אילו קרע לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה 
דיינו )הגדה של פסח(

בפיוט ׳כמה מעלות טובות למקום עלינו׳ שבהגדה של פסח, ישנו נוסח "אילו 
קרע לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה דיינו". וזה תמוה ביותר, כי הרי 
כל נס קריעת ים סוף היה בכדי להציל את ישראל, כאשר התקרבו המצרים 
אליהם וסגרו בעדם, ולא היה להם להיכן לברוח, עשה הקב״ה נס ובקע את 
הים ועי״ז ניצלו מהמצרים. אך אם היה רק בוקע את הים ולא מעביר אותנו 
בתוכו, על מה היה לנו להודות, הלוא לא היה בזה כל הצלה מיד המצרים, 

וזה פלא עצום.
להבין העניין, עלינו להשים פעמינו לשורש ענין 
קריעת ים סוף, כיצד ארע הדבר ומה הייתה 

צורת הנס.
הנה בפשיטות נדמה כי הנס היה שנבקעו המים 
לשני חלקים, חציים הלכו לצד זה וחציים לצד 
זה, וישראל צעדו על היבשה שהתגלתה מתחת 
למים. אך אילו היה כן, נמצא שהייתה דרכם קשה 
ומפותלת, שהרי בעומק הים הולכת האדמה כלפי 

מטה, וכפי שניתן לראות בבירור בחוף הים, שככל שנכנסים פנימה אל תוך 
המים נעשים המים עמוקים יותר, ובתוך הים – האדמה נמוכה מאוד וממילא 
המים עמוקים מאוד, ויש מקומות בים שהעומק יכול להגיע עד לגובה 
של אחד עשר קילומטר. נמצא אם כן, שלאחר שהתגלתה האדמה 
היה להם לרדת לעומק של מאות מטרים מתחת לקו החוף, ואולי 

אף יותר מכך, ולעלות שוב ביציאתם מהים.
אכן מבואר בדברי הגר"א בביאורו לישעיה, סוף פרק ח, כי לא כן 
ארע הנס, לפי שהקב׳ה לא רצה להטריח את ישראל ללכת בדרך 
קשה זו, על כן מה עשה? הקפיא את כל המים שבגובה החוף, 
כך שלא יצטרכו ישראל לצעוד על האדמה שתחת המים, אלא 
על המים הקפואים, והלכו במישור ללא מעלות ומורדות. אלא שעדיין נצרך 
היה גם הנס של ׳קריעת ים סוף׳ – כלומר שיבקעו המים ויחצו לשנים, ולא 

היה מספיק רק להקפיא את המים שיוכלו לצעוד עליהם.
והטעם, כי הנה לנו נדמה שהים מכיל את כמות המים שיכולה קרקעיתו 
להכיל, וכמו שהכוס והקערה יכולים להחזיק מים בכמות כזו שמגיעים עד 
דפנותיהם, ואם תכניס בהם עוד מים – אלו ישפכו לחוץ, כן גם הים מכיל 
מים בכמות כזו עד שמגיעים לדפנות המכתש. אך המציאות היא לא כן. הים 
מכיל הרבה יותר מים מיכולת הקיבולת שלו. על כן לא היה די רק להקפיא 
את המים שבגובה החוף, אלא עוד הוסיף ה׳ לעשות להם נס, שבקע את כל 

המים שמעל הגובה הזה לשנים, כך שהלכו ישראל על הקרח – בתוך הים.
ועל פי זה יתבארו דברי בעל ההגדה: אילו קרע לנו את הים, היינו שרק היה 
קורע את כל הים כולו, ואז היינו צריכים לרדת למטה אל קרקעית הים, מה 
שהופך את הדרך לקשה יותר – ולא העבירנו בתוכו בחרבה, גם אז ׳דיינו׳, כי 
גם בזה היה לנו הצלה מן המצרים. על אחת כמה וכמה, שגם קרע לנו את הים, 
וגם העבירנו בחרבה, כלומר שיישר את הדרך שלא יהיו בה מעלות ומורדות.
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מונית אהבת חינם

החתונה המפוארת הסתיימה זה עתה. השעה אחת בלילה. יוסף מזמין נהג מונית 
לחזור מבני ברק לביתר.  הנהג, שענה לשם רמי, מגיע ולוקח את ר' יוסף וילדיו 
העייפים ומטען המזוודות. והנה רק יצאו מן העיר, ופיו של הנהג החל נפתח. 
בשצף קצף החל מסיט את נושאי השיחה ומגלגלם אל ויכוחים והתרסות מתוך 
כעס ושנאה בלתי מרוסנת. מר היה לר' יוסף עם העובדה, אלא שכבר לא יכול 
היה לשנותה. ניסה לשתוק, לנסות להירדם, לשכך במלה או שניים את חמתו 
הבוערת של הנהג, אולם ללא הועיל. הנהג תסס על מקומו ולא חדל מלפרוק 
את זעמו ולקנטר: "אתם החרדים, אינכם נושאים בנטל, רק לעצמכם דואגים. לא 

תורמים כלום ליישוב. אין לכם בעולמכם אלא את חייכם הפרטיים, השאר 
לא מעניין אתכם. חיילים נהרגים בצבא ואתם סועדים עם הילדים. 

אתם החרדים סוחטים את קופת המדינה וכו'.. מספר ר' יוסף: "בסתר 
ליבי חששתי לשלומה של הנסיעה הזאת, בשעות הלילה הקטנות. 
'אם אין יראת אלוקים' – ידעתי את הכתוב – הרי שלא רחוק החשש 
מלסכן חיי אדם. דרוך הייתי ומתוח מהצעד הבא של הנהג, התפללתי 
בלבי כי נגיע בקרוב ואפרד בשלום מפקעת הזעם שלו. לא התווכחתי, 

לא נכנסתי לשיחה, שתקתי וקוויתי לטוב. ואז, במרכזו של כביש 
ירושלים תל אביב, נשמעה לפתע מהלומה אדירה מתוך הרכב. משהו 

התפוצץ בחלקי המנוע פנימה וענן שחור עלה וטשטש את הראות. קול הנפץ 
עורר את הילדים המבוהלים שפרצו בבכי מבועת. רמי השתתק באחת, הסב את 
הרכב אל השוליים, הבחין באש בוערת והורה לנו לצאת מיידית. 'לצאת' משמע 
להוציא ילדים קטנים מייללים ולהשכיבם בפאתי הדרך, בשולי כביש סואן, בשעה 
המתקרבת לשתיים וחצי לפנות בוקר. הוצאנו את המזוודות והעגלות אל שולי 
הכביש, נתונים למזג אוויר בלתי נעים. נפנופים לעוברים ושבים ותחנוני אצבעות 
אליהם כי יואילו לשית עין אל הקורה כאן בשולי הכביש – לא זכו לשום תגובה. 

עשרות מכוניות חלפו, איש לא עצר.
"כהד הצטלצלו באוזני דבריו של רמי: 'דואגים רק לעצמכם... חיים רק למענכם...'. 
על רקע דבריו מצפה הייתי שלכל הפחות אחד מבין אלה שאינם חרדים, הנמנה 
על אלו 'החיים עבור הזולת ורק עבורם', יואיל לעצור עבורנו. אולם לדאבוני זה 
לא קרה. "רגעים נוספים חולפים, פמלייתנו מחכה לישועה, והנה מכונית שנהגה 

הבחין בנו עוצרת בסמוך. הלב מחסיר פעימה בתקווה שאין זה אדם בלתי רצוי. 
והנה הפלא ופלא, לא יאומן כי יסופר. מי יוצא מהרכב? אברך חרדי. לא פחות 
ולא יותר. אחד מאלה 'החיים רק עבור עצמם, שאין להם בעולמם אלא את חייהם 
הפרטיים וזולת זה מאומה לא מעניין אותם'... ציציותיו ופאותיו נעות וכל כולו 
נכון לעזרה. "שחתי לו את המתרחש, שמע גם את חוות דעתו של רמי, ומיד 
הפשיל שרוולים. ראשית כל פנה להפעיל את המיזוג ברכבו והחל מעביר ביחד 
אתי את הילדים אל תוך רכבו. גם את החבילות והמזוודות העביר עמי אל תא 
המטען שברכבו. רק לאחר מכן החל לטפל בתקלה עצמה. בדק את העניינים עם 
רמי בצוותא, העניק לו את שהיה דרוש, הוציא מן הרכב גלוני מים, ושטף את 

האווירה במלל נעים, מרגיע ומעודד.
"ברגע מסוים, כאשר נכח האברך לראות שרמי אינו מצויד במכשיר קשר סלולארי, 
הושיט לו את הפלאפון שברשותו באדיבות רבה: 'תתקשר לגרר, תתקשר הביתה, 
סדר את ענייניך'. רמי בהה בשליח הישועה הזה כאינו מאמין. עולם הפוך ראה, 
החרדים האלה... שמהם תצמח עזרה כה חמימה ונעימה? מי פילל, מי מילל "שוחח 
מהפלאפון והסדיר את העניינים, אולם הפעם היה קולו חרישי, כאילו נעטף במין 
רוך ורכות. השיב את המכשיר במילות תודה מגמגמות אל האברך מבית שמש, זה 
העלוקה והטפיל... טרם יצאנו לדרך נפנה עמי האברך לצדדים ולחש לי: 'שמע, 
עשה טובה ליהודי, הענק לו את דמי הנסיעה אף אם למעשה לא הביאך הביתה. 
הבן, נהג מונית הוא זה, מדוכדך ועייף גם בלאו הכי. תן לו לפחות להרגיש 
שהרוויח משהו מכל העסק הזה. אני כבר אביאך ברכבי עד דלת ביתך'. 
ניסיתי להתנגד. לו היה זה נהג אחר – עוד ניתן היה לדון בדבר. אולם 
התנהגותו המחפירה של רמי לא גרמה לי לשמוח לנהוג עמו 'לפנים 
משורת הדין'. אלא שהאברך היה נפלא ממני: 'בין כך היית משלם 

את המאתיים הללו. היפרד מהם, תן לו אותם, הבן ללבו'.
"כאשר גואה לבו של אדם טוב, מוצפת כל סביבתו באור יקרות של 
טוב לב. דבריו חיממו את לבי, ניגשתי אל רמי עם מאתיים השקלים 
בידי. קח, דברתי בקולו של מיטיבי, אינך צריך להפסיד מהתקלה הבלתי 
צפויה.  רמי היה המום. ניצב נבוך ונכלם ולחץ את ידי. קולו רעד: 'אתם... אתם... 
אני טעיתי בכם... אתם... אצלנו זה לא...' מאתיים השקלים צרבו את בשרו. צר 
היה לי לראותו מתבייש כל כך. לא שמחתי לאיד, חלילה. לא נעים לראות אדם 
מתבוסס בבושה מבלי למצוא לעצמו מקום. החליף עמידה וחיפש נואשות אחר 
מילים מבטאות: 'הוכיחו לי מלמעלה שאתם טובים כל כך... אני לא בסדר... אני... 
אתם...' ליטפנו את שכמו: 'אתה בסדר גמור', דיבר האברך בחום על לבו הנרגש 
של רמי, 'הנה, גם לרכב קרה פנצ'ר ועוד מעט יתוקן, והכל יהיה בסדר. פנצ'רים 
זה ענין שקורה הרבה, לרכבים וגם לאנשים, העיקר שבסוף הכל מסתדר...'במלים 
כאלה הופשרה האווירה וחיוך נעים התפשט על פניו הנבוכות של רמי. לא פיללתי 
להיפרד מרמי בתחושה כל כך טובה. שווה היתה לי אותה תקלה, על כל שנלווה 
אליה – כדי לגלות את אורו של אברך זה, או יותר נכון: כדי שרמי יגלה אותה. 

גאווה מלאה את לבי. אשרי העם שככה לו...
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סיפר יהודי משומעי לקח הגר"א עמרמי שליט"א:
'אני חייל בצבא ובעקבות רצף אירועים שקרו לי בבסיס החלטתי יום אחד לקחת 
את הרגליים שלי ולברוח. לאחר כמה ימים כשנרגעתי, רציתי לחזור לבסיס אבל 
כשדיברתי עם חייל אחר שמשרת איתי גיליתי שברגע שאחזור הרס"ר מתכוון 
לתת לי עונש גדול מאוד שכולל מאסר בפועל, לא ידעתי מה לעשות ובינתיים 

נשארתי בבית.
לאחר כמעט חודש שאני עריק הבנתי שעוד מעט משטרה צבאית תתערב ואז 
אני אהיה באמת בצרות גדולות, ומצד שני אם אני חוזר לבד אז מחכה לי העונש 

של הרס"ר העצבני, ממש במצב של "ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִמְּדָבּר". 
וכשיש בעיה ולא יודעים מה לעשות פונים אל התורה הקדושה, ואם כבר אל 
התורה אז אין כמו העצות של הרב אייל עמרמי, נגשתי אל כבוד הרב וגוללתי 
בפניו את כל הסיפור ולהפתעתי הוא אמר שיש לו פתרון, הרב הציע שאחזור, 

וברגע שייקחו אותי למשפט בבסיס אני אחשוב רק בעין טובה על השופט, כל 
הזמן אני יהיה במחשבות טובות שהשופט הזה כל כך דואג לצבא ולביטחון 

ישראל ואחפש בו רק צדדים טובים. 
וזה בדיוק מה שעשיתי, למחרת בבוקר חזרתי לצבא ובאמת לקחו אותי לפני 
שופט צבאי קשוח מאוד ולמרות שראיתי בעיניי חיילים יוצאים עם עונשים 
קשים כולל מאסר בפועל, חשבתי רק טוב על השופט ועל הדאגה שלו לצבא. 
כשנכנסתי למשפט המשכתי עם העין טובה כלפי השופט ולהפתעתי כנגד כל 

הסיכויים קיבלתי רק עונש קל של ריתוק לבסיס. 
תודה רבה לרב על עצות התורה הנפלאות כל כך!!!!



5

רבי חיים קנייבסקי זצ"ל

סיפר הגאון ר' נתן איינפלד שליט"א: בשנת תשס"א הייתה לי סייעתא דשמיא 
מרובה להשיג כמה תורמים גדולים שהרימו תרומתם בסכום של כמה מאות אלפי 
דולרים למבצר התורה כולל 'חזון איש'. חשבתי שהכרת הטוב מחייבת לערוך 
עבורם מסיבת הוקרה מטעם הכולל. ברם, מפאת עומס עיסוקיהם היה ברור 
מראש שלא יאותו לבוא במיוחד לארץ הקודש אלא אם רבנו הגר"ח קנייבסקי 
שליט"א יאות לשבת בראש ולהאציל עליהם ברכותיו. עליתי ושטחתי בקשתי, 
אולם רבנו דחה אותה על הסף באמרו: "אם אתחיל להשתתף במסיבות, לא 
יהא לזה סוף, ותורתי אימתי נעשית? גדר גדרתי, שאיני משתתף בשום מסיבה!". 
אמרתי: קטונתי מלהעבירו על גדרו, אך זאת אוכל לומר, שאם כת"ר לא יבוא, 
תתבטל המסיבה. שכן יודעני בוודאות שהם לא יבואו אם לא ישתתף בה, ובפרט 
שהמדובר הוא בכולל חזו"א שיסודו ע"י מרן החזו"א זצ"ל, וכן היה קרוב ביותר 

לרבנו בעל הקהילות יעקב זצ"ל.
חשב רבנו ואמר: "בלא נדר אשתתף, אתם יכולים לומר להם זאת". המסיבה נקבעה 
לבין הזמנים תשס"א אחרי תשעה באב. הכל היה ערוך ומוכן. אך לפתע הורע 
המצב הבטחוני, והגבירים ביטלו את הגעתם. נכנסתי לבית רבנו ואמרתי: לנגד 
עינינו מתקיים הכתוב 'רצון יראיו יעשה' )ע' רש"י חולין ז עב, שהקב"ה נותן לבו 
על רצונם של צדיקים, שלא להעביר דעתם(, וסיפרתי שהמסיבה בוטלה, ואני 
מודה לכם שרציתם להשתתף במסיבה. אמר רבנו: "וכי עלה על דעתכם שאשתתף 
במסיבה? הן גדר גדרתי שאיני משתתף במסיבות מכל טעם שהוא!"... נדהמתי. 
אמרתי: "אבל הבטחתם לי שתבואו, כיון שלכולל חזו"א דין אחר!". והשיב ואמר 
שאינו זוכר שאמר כך מעולם! ובענוותנותו כי רבה, הוסיף רבנו ואמר: "אין זה דבר 
יוצא דופן. אספר לכם מעשה שהיה: "שליח מטעם ישיבות נובהרדוק הגיע לקארלין 
ונכנס אצל הגאון רבי דוד'ל קרלינער זצ"ל, שהפליג מעבר לגבורות תשעים ועיניו 
כהו מראות. ישב הגאון ושינן תלמודו בעל פה. נתן לו המשולח שלום והחזיר לו 
שלום. שאל מי הוא ומה רצונו, אמר שהוא המשולח מנובהרדוק. שאלו כמה היה 
רגיל לתת בכל שנה, ונתן תרומתו. ישב המשולח לכתוב קבלה על הסכום והגאון 
שב לתלמודו בקול ערב ובנעימה. היה קול הלימוד ערב, המחזה מרנין, ורגלי 
המשולח כבדות. ישב והאזין ללימוד, כיצד הגאון חורז מגמרא לרש"י ומרש"י וכו'.
"לפתע נשא עיניו וראה את המשולח. נתן לו שלום ושאלו: 'מי הוא כבודו?'... 
הבין המשולח שמחלת השכחה תקפה על הגאון, וענה: 'אני הגובה של ישיבת 
נובהרדוק. קיבלתי ממר תרומה וכתבתי לו קבלה'. והמחזה חזר על עצמו: 'מי 

הוא מר, ומה רצונו?' שב המשולח ואמר שכבר קיבל מבוקשו.
"נאנח הגאון ואמר: 'אח, לא עליכם, השכחה גוברת עלי באופן נורא. אני שוכח 
ממש מרגע אחד למשנהו. אבל את הש"ס, ברוך השם, אני זוכר כפי שזכרתיו 

בהיותי בן שש עשרה! ולא שכחתי כלום...'. 

תשבץתשבץ
מצורעמצורעלפרשתלפרשת

הרב חיים קנייבסקי לילדים/ "ְוה' ַיֲעזֹר ֶׁשִּתְמָצא ֶּכֶסף"

ַהְּיהּוִדי ֶׁשִּנְכַנס ֶאל ַחְדרֹו ֶׁשל ָמָרן ַׂשר ַהּתֹוָרה, ָהָיה ִנְרֶאה ָׁשבּור ּוְמֻדָּכא. "ְּכבֹוד ָהַרב", ָּפַתח 
ְלֹלא ְׁשִהּיֹות, "ַמָּצִבי ָקֶׁשה ְּביֹוֵתר. ָלַאֲחרֹוָנה ִנְקַלְעִּתי ְלחֹובֹות ְּכֵבִדים ֶׁשל ְלַמְעָלה ִמֵּמָאה 
ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְׁשָקִלים, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵּכיַצד אּוַכל ַלֲעֹמד ָּבֶהם!" ַרִּבי ַחִּיים ִהְקִׁשיב ִלְדָבָריו ֶׁשל 
ָהִאיׁש, ִהְתַעְנֵין ְּבָאְרחֹות ַחָּייו, ּוְלַבּסֹוף הֹוָרה: "ַּתֲעבֹר ִּדיָרה! ַהָּמקֹום ּבֹו ַאָּתה ִמְתּגֹוֵרר ֵאינֹו 
טֹוב ְלִחּנּוְך ְיָלֶדיָך!" "ָאֵכן, ְּכבֹוד ָהַרב", ֵהִגיב ָהִאיׁש ְּבֵׁשֶפל קֹול, "ָלַאֲחרֹוָנה ֻהַּצע ִלי ִלְרּכֹׁש 
ֶׁשַטח ְּבִגְבָעַתִים ְוִלְבנֹות ָעָליו ֶאת ֵּביִתי, אּוָלם ְּכֵדי ִלְקנֹות ֶאת ַהֶּׁשַטח ֶאְצָטֵרְך ָלַקַחת 
ַהְלָוָאה נֹוֶסֶפת, ְוִנְרֶאה ִלי ֶׁשַהָּדָבר ִיְקֶׁשה ָעַלי עֹוד יֹוֵתר". ֶאָּלא ֶׁשַרִּבי ַחִּיים ָהָיה ֶנֱחָרץ. 

"ַּתֲעֹבר ִּדיָרה, ְוה' ַיֲעזֹר ֶׁשִּתְמָצא ֶּכֶסף ְלַכּסֹות ֶאת ָּכל ַהחֹובֹות!"
ַהּׁשֹוֵאל ֹלא ָהָיה ָצִריְך יֹוֵתר ִמָּכְך. הּוא ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְלַמֵּלא ַאַחר ְּדָבָריו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים, 
ִהְתָּבֵרְך ִּב"ְבָרָכה ְוַהְצָלָחה", ְוָיָצא ְלַדְרּכֹו. ֹחֶדׁש ָיִמים ָחַלף, ְוָהִאיׁש הֹוִפיַע ַּבֵּׁשִנית ְּבַחְדרֹו 
ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים. ַהַּפַעם ָאַחז ְּבָיָדיו ַׂשִּקית ֵּכָהה, ְמֻלְכֶלֶכת ְּבחֹול, ּוָפָניו ִהְסִּגירּו ִּכי הּוא ָנתּון 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות ֲעצּוָמה. "ַהִאם ָהַרב ְמַזֶהה אֹוִתי?" ָׁשַאל, ּוִמְּבִלי ְלַהְמִּתין ִלְתׁשּוָבה ָּפַתח ְוִסֵּפר: 
"ִלְפֵני ְּכֹחֶדׁש ָהִייִתי ָּכאן, ִסַּפְרִּתי ַעל חֹובֹוַתי ַהְּכֵבִדים, ְוָהַרב הֹוָרה ִלי ַלֲעבֹר ִּדיָרה, ּוֵבְרַכִני 
ֶׁשְּבֶעְזַרת ה' ֶאְמָצא ֶּכֶסף ִלְסּגֹר ֶאת ָּכל ַהחֹובֹות!" "ָּבאִתי ְלַבֵּׂשר ָלַרב, ֶׁשַהְּבָרָכה ִהְתַקְּיָמה, 
ְּפׁשּוָטה ְּכַמְׁשָמָעּה!" ָאַמר. "ָנַטְלִּתי ַהְלָואֹות ְוָרַכְׁשִּתי ֶאת ַהֶּׁשַטח, ְוִלְפֵני ַּכָּמה ָיִמים ָעִלינּו ִעם 
ְטַרְקטֹור ְלַיֵּׁשר ֶאת ָהֲאָדָמה. ְוִהֵּנה, ֶאְתמֹול, ְּבַמֲהַלְך ַהֲחִפיָרה ָהִראׁשֹוָנה, ִנְתְקלּו ַהּפֹוֲעִלים 
ֶׁשִּלי ַּבַּׂשִּקית ַהּזֹו!" ָהִאיׁש ָּפַתח ֶאת ַהַּׂשִּקית ַהְּמֻאֶּבֶקת, ְוָחַפן ִמּתֹוָכּה... ַמְטְּבעֹות ָזָהב 
נֹוְצִצים! "ְּכבֹוד ָהַרב, ַהַּׂשִּקית ַהּזֹו ְמִכיָלה ֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים ַמְטְּבעֹות ָזָהב, ֶׁשַּמאן ְּדהּוא ִהְטִמין 

ָּבֲאָדָמה, ְּכָכל ַהִּנְרֶאה, ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות! 
ָּכל ַמְטֵּבַע ָּכזֹו, ָׁשָוה ַּכּיֹום ֶאֶלף ְׁשָקִלים! 
ְּבַסְך ַהּכֹל ֵיׁש ָּכאן ְּבִדּיּוק ֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים 
ֶאֶלף ְׁשָקִלים, ְּבִדּיּוק ִּכְסכּום ַהחֹובֹות 
ֶׁשֲאִני ַחָּיב!" "ַהְּבָרָכה ִהְתַקְּיָמה!" ִהְתַרֵּגׁש 
ָהִאיׁש ְוֵעיָניו ָנְצצּו ְּדָמעֹות, ְוָכל ַהּנֹוְכִחים 
ִנְסֲחפּו ְּבִהְתַרְּגׁשּותֹו. ֻּכָּלם, ְלַבד ֵמַרִּבי 
ַחִּיים, ֶׁשֵהִגיב ְּבַׁשְלַות ַהֶּנֶפׁש: "ֶׁשִּיְהֶיה 

ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה!".

1.  הוא מסגיר את המצורע
2.  "ואת כל שערו..."

3.  "ואת הבית...מבית"
4.  עוף שמביא המצורע לטהרה

5.  מין צרעת
6.  צומח שמביא המצורע לטהרה )ב' תיבות(

אם פתרתם נכון תקבלו בטור המודגש צמד מילים מהפרשה. 
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 הוראות הפעלה
  

ציוד
מקצועי

כניסה
מיוחדת

הרקדות
בשטח

תוכנית
קליקרים

djtehila.co.il

תלמידי כיתה ח׳ תלמוד תורה
"כאייל תערוג" יצאו לשבת מרוממת 

ועילאית  כהכנה לישיבה הקטנה
בתקופת המבחנים

פתרונות
ניקוי

חידוש 
חיטוי

לבית , לעסק 
ולרכב

הכל בהתאמה 
אישית ללקוח

במחיר המשתלם 
לכל כיס



זמני  תפילות  ושיעורים

18:40 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:15 )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  

 18:40 אבות ובנים                    

19:10 )בשקיעה( שיעור הלכה  

19:40 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:00 )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    05:40 )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      18:50

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:
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דרושים נהגים בשכר לפרטים: נתנאל 050-6785912

הציבור הרחב מוזמן
לתפילות חול המועד

בכל בוקר בנץ החמה בצילו של מורנו הרב 
שליט״א בבית הכנסת המרכזי חסדי שמואל

 רח' הרב מן ההר 4 הר חומה- ירושלים

בשירה ניגונים והתעלות רוחנית עם החזן והפייטן 
 הידוע ר' אלחנן משמרתי הי״ו

 ארוחת בוקר עשירה מיד לאחר התפילה

 זמני תפילות החג יפורסמו בשבוע הבא אי״ה

 בברכת פסח כשר ושמח 
מוסדות כאייל תערוג


