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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

מצוות שבין אדם לחברו

כתוב במדרש )תנחומא ויצא( "אמר רבי מאיר עשה אדם מצוה 
אחת נותנים לו מלאך אחד, שתי מצוות נותנים לו שתי מלאכים, 
מצוות הרבה נותנים לו מלאכים הרבה, שנאמר "כי מלאכיו 
יצווה לך" ולמה, כדי לשומרו מן המזיקים, שנאמר )תהילים 
צא( "יפול מצדך אלף" אמר רבי יצחק למה מן הימין רבבה 
ומן השמאל אלף, אלא שהשמאל אינה צריכה מלאכים הרבה 

לפי ששמו של הקב"ה כתוב בתפילין שנתונים בשמאל..." 
המדרש מספר לנו על המלחמה שיש מעל ראשו של האדם 
בכל עת בין המזיקים לבין המלאכים שהקב"ה הביא לאדם 
עקב המצוות שהוא עושה, המדרש אומר שאם היה ניתן לנו 
רשות לראות איזו מלחמה מתחוללת מעל ראשנו זה, המלחמה 
באוקריאנה צחוק לאומת זה. על זה אנחנו אומרים "אתה גיבור 
לעולם השם" ריבונו של עולם תהיה גיבור, נכון אין לנו זכויות, 
אבל תנצח בשבילנו את המלחמה. "ורבבה מימנך" כל יום יש 
עשרת אלפים הרוגים של מלאכי חבלה שבאו לשתות את הדם 
שלך. על זה אמרו רבותינו "חכם לב יקח מצוות" שכל ישראל 
ביציאת מצרים היו עסוקים בכסף וזהב ומשה רבנו היה עסוק 
בלחפש את ארונו של יוסף", השם ציווה לקחת כסף וזהב וכל 
ישראל היו עסוקים במצווה הזו לאסוף כסף וזהב, אבל היה 
יהודי אחד שביקש שיקחו את העצמות שלו ומשה רבנו העדיף 
לעזוב את המצווה הזו כדי לקחת את עצמות יוס,  זה חכם 
לב. אומר המדרש שהקב"ה אמר ליוסף אתה התעסקת עם 

עצמות יוסף כשאתה תפטר אני יטפל בקבורה שלך. 
כמו שאומר רבנו הרא"ש בהקדמה למסכת פאה "דע לך יותר 
חפץ הקב"ה במצוות של בין אדם לחברו ממצות של בין אדם 
למקום" יותר משמח את הקב"ה אם לקחת מישהו טרפ מאשר 
אם עשית הפרשת חלה. לכן אומר רבנו הגר"א כל הטבות 
והרעות בעולם הזה הכל לפי המידות" אף אחד בעולם הזה 
לא סובל בגלל שבת או בגלל שהוא בא לתפילה מאוחר, "כל 
הטובות והרעות" הוא לא אומר "רוב". אתה סלחן יסלחו לך, 
אתה רואה בעין טובה יראו אותך בעין טובה, אתה מלמד 
זכות ילמדו עליך זכות. אתה גורם צער לבריות יגרמו לך צער. 

וכן כתוב בירושלמי רבי פנחס בן יאיר הלך למקום של חכמים 
ללמוד איתם תורה ונהר גינאי פתאום היה לו גאות ולא היה 
אפשר לעבור בספינה אמר לו ר' פנחס גנאי, גנאי, איך אתה 
מפריע לי ללמוד תורה, מיד נחתך הנהר לשתיים ועבר ביבשה, 
אמרו לו תלמידיו אנחנו גם יכולים לעבור, אמר להם מי שיודע 
שהוא לא מזלזל ביהודי שיעבור. הוא לא אמר מי שלא חילל שבת. 
לכן כשעושים חסד עם יהודי, מלמדים זכות על יהודי יוצרים 

חייל – מלאך, שיהרוג אלף מקטרגים.
אם באה לך רעה, במקום לקחת על עצמך תיקון חצות תחפש 

מי עשה לך רע ותעשה לו טוב. 
אומר חובת הלבבות איך יודעים אם אדן יש לו יראת שמים, 

אמונה, רואים איך הוא מתנהג עם האויבים שלו. 
מעשה ברבי ינאי שהיה מהלך בדרך וראה אדם אחד שיש 
עליו הילה, אור גדול, אמר זה צדיק, אמר לו כבוד הרב אולי 
תבוא אלי הביתה, הכניסו לביתו ונתן לו לאכול ולשתות, אמר 
לו יש לי קושיא במקרא אני יכול לשאול אותך, אמר לו אני 
אגיד לך את האמת אני לא יודע לקרוא חומש, שאל אותו 
במשנה ולא ידע, בדקו במוסר, השקפה ולא ידע, בתלמוד לא 
ידע, אמר לו תברך ברכת המזון יפה בבית שלי, אמר אני לא 
יודע, תברך אתה אני יענה אמן, אמר כנראה מתפרנס ככלב 

וכעורב למרות שלא מגיע לו. 
קם אותו אדם ותפס את ר' ינאי מהחולצה שלו אמר לו אתה 
יודע למה זכיתי לאכול על השולחן שלך, אף פעם לא קרה 
שמישהו אמר עלי משהו רע והלכתי לריב איתו או כעסתי 
עליו וכשראיתי שתי אנשים רבים עשיתי ביניהם שלום. אמר 
לו ר' ינאי כזאת דרך ארץ יש לך, קרא עליו את הפסוק "שם 
דרך הראנו בישע אלוקים", אני מבין למה יש עליך כזה אור. 
כותב החיד"א שהלך ללמוד אצל הרש"ש והיה שם גם את 
ר' חיים אלגזי, ר' חיים דלרוזה, ענקים. אמר להם הרש"ש מי 
שרוצה ללמוד אצלי צריך לחתום על שטר התקשרות שלא 
להקפיד איש על חברו, דבר שני שאם יחליטו בשמים לקחת 
את הטוב ממשהו ולהביא לחברו מתחייבים להחזיר לו את 
זה, ואם יחלה משהו כולם בוכים וצמים עד שמבריא, ועוד 

מתחייבים על בן אדם לחברו כדי ללמוד אצל הרש"ש. 

שבת שלום! אייל עמרמי

אמור גליון 508, ה' אייר תשפ"ב
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"וספרתם לכם ממחרת השבת"
בראי הפרשה

4

חשיבות השינה
סיפור לשבת

זה לא המגבעת, זה ה' יתברך
סיפור אישי

5

5

ר' ישראל אלתר זצ"ל
גדולי ישראל

4

השכן האלמוני
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

הורות זה מקצוע

הרבה גבות הורמו בשבוע שעבר למקרא המשפט: "כי האהבה של אב לבנו 
מנצחת ללא תנאים, אפילו  תוך וויתור על עקרונות חינוכיים.". מה עם הצבת 

גבולות? מה עם עמידה על עקרונות? מה עם עקביות? 
תשובתי – לא, העקרונות הללו לא השתנו. אז מה הכוונה במילים: "ויתור על 
עקרונות חינוכיים"? השתתפתי בפיתוח מקצועי, והמרצה שיתפה במקרה 
שהגיע לפתחה. אמא של נועה בת ה- 17. נועה בעלת עודף משקל, פנתה 
בתסכול לאם בערב שביעי של פסח, שאף בגד לא עולה עליה. לאמא באותה 
רגע מאד התחשק להטיח בבתה נועה את האמת: כל הפסח רק אכלת ואכלת: 
מצות, ביצים, תפוחי אדמה, צ'יפס, שוקולד, עוגות. הנה התוצאות. רק מה 
ששבועיים קודם היא השתתפה בסדנה על ידי מנחת הורים, ובו היא נחשפה 
למושג חדש – רפריימינג – ) Reframing( שמשמעו מסגור מחדש. מסגור 
מחדש מאפשר לראות דברים אחרת ולהגיע להבנה אחרת, ומתוך כך, לפעולה 
שונה ממה שפעלה עד עתה. מסגור מחדש כרוך בהחלפת העדשה שבה אנו 
מתבוננים במשהו. וזה מסייע בחשיבה על פעולות ואפשרויות חדשות. ברור 
לכולם שנועה שמעה רבות מהאם אמירות בסגנון: "את חייבת לעשות דיאטה, 
תראי איך את נראית. עם מי תתחתני". תכלס זה לא עזר. וכעת היא בערב 
שביעי של פסח עם 4-5 קילוגרמים נוספים..... אין טעם לחזור שוב על התגובות 
המוכרות. אמא רוצה כבר תוצאות אחרות, ועזרה לה הסדנה שעברה להבין 
שעליה להגיב אחרת. המנחה הציעה להתבונן על הבעיה בפרספקטיבה חדשה 
להתבונן ולדון בה. למשל להתחבר לרגשות ולתסכול של הבת המלאה, שלא 
הצליחה להתגבר על ייצר האכילה, וכידוע, לא מצום וסיגוף, בא השומן לגוף. 
הכיוון החדש להתבוננות, גרם לה לתגובה אחרת, שונה, הנובעת מפרשנות 
שונה: לא הטחת אשמה, אלא התייחסות למציאות. ערב חג, ערב שבת, ובאמת 
אין לה מה ללבוש. האם ספקה כפיים ובהשתתפות בצער ובתסכול של נועה 
אמרה: "מה, באמת כלום לא עולה עליך? יש לך רעיון מה אפשר לעשות? 
אולי יש חנות פתוחה? אני מוכנה לעשות הכל כדי שיהיה לך מה ללבוש בחג". 
אני לא בטוחה שכעת נועה התחילה כבר לרדת כבמשקל, אם בכלל. אני כן 
בטוחה שהיא הרגישה שלאמא אכפת ממנה. שהיא מבינה אותה שאין לה מה 
ללבוש, שהיא אוהבת אותה ומוכנה להתאמץ בשבילה. לא הייתה כמובן אף 

חנות פתוחה. אבל היו כאן לבבות פתוחים.  
אחד המשפטים הכי נפוצים, ששומעים אותם העוסקים בחינוך היא תובנתו 
של אלברט איינשטיין: "לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה צורת חשיבה 
שהשתמשנו בה כשיצרנו אותן". לכל בית יש כללים ארגוניים, חינוכיים, 
התנהלותיים. כל הורה מבין שהתנהגות סחטנית לא מקובלת, וחשוב שהילד 
יפנים זאת. אבל תמיד חשוב להפעיל שקול דעת, על התגובה שלנו. ואולי 
הפעם הרווח של ההיענות לבקשה, או התגובה המזדהה והאוהבת תניב תוצאות 

ברוכות יותר. כמובן כשזה לא פוגע בהלכה.
דוגמה נוספת, בחרתם בסמינר הר חומה, עם רמה לימודית גבוהה. חשוב 
לכם שהבת תשקיע בלימודים ותסיים עם תעודת בגרות איכותית. אתם רואים 
בהבחנות של 4-5 יחידות, כיעד לימודי. )ברור שבראש ובראשונה זה יראת 
שמים(. אתם אפילו מצטערים שהאפיק התעסוקתי שלכם קצת חסום, רציתם 
להיות יותר מלומדים מה שלא התאפשר לכם בתנאים של פעם. היום תעודה 
טובה פותחת מרחב. והבת שלכם מתפשרת על המינימום. היא כבר יודעת גם 
ממה היא תתפרנס. אין לה את הכלים לחוש בהפסד בבחירה המינימליסטית, 
לא רק מבחינה תעסוקתית אלא גם מבחינה אישיותית. איך תצלחו לגרום לה 

לשנות את ההסתכלות שלה?
המקום המוקצה לטור שלי הוא קטן. אני רק אשת בשורה – האמהות של 
סמינר בהר חומה זכו בפיס. סדנה להנחיית הורים על ידי פסיכולוגית קלינית 
וחינוכית מהשורה הראשונה. אל תחשבו שזה מיותר, שאתן עסוקות. מסגרו את 
החשיבה מחדש. והבית כולו ייהנה מהתוצאות. כי הורות זה מקצוע המצריך 

פיתוח מקצועי.
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

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



"וספרתם לכם ממחרת השבת" )כג טו(

ימים אלו שבין פסח לעצרת, הם זמן להתבונן בדרכי 
המידות, שהרי תלמידי רבי עקיבא מתו בימים אלו, על שלא נהגו כבוד 

זה בזה. לכן קבעו רבותינו ללמוד בימים אלו מסכת אבות, שכולה דברי 
מוסר והנהגות ראויות. כל כך למה? – כי הרי 'דרך ארץ קדמה לתורה', בלי 

דרך ארץ, לא יכול האדם לזכות לתורה, ו'דרך ארץ' משמעותה הנהגות 
ראויות בין אדם לחברו.

ואהבת לרעך כמוך – כיצד יגיע לאהוב חברו כגופו?
לכאורה לא מובן, כיצד מצווה התורה שאדם יאהב את חברו כמו 

שאוהב את עצמו? האם זה יתכן?
והביאור שעם ישראל כולו גוף אחד. לכן צריך האדם לחשוב 
שמה שעושה לו חברו אינו אלא לטובה, ולא ישנא אותו על כך.

יהודי אחד עמד לטוס לארץ מארצות הברית. לפני עלותו למטוס 
הסתובב מעט בחנויות וחיפש מתנות. תוך כדי שעבר עם התיקים 

שלו, נתקל בלי כוונה במדף, ומאפרה עשויה מזכוכית נפלה ארצה והתנפצה.
למשמע קול הנפץ הזדעק המנהל, שהיה סדיסט, פשיסט ושונא ישראל. 

"מה זה?".
כשראה את אחד העובדים מתכופף להרים את השברים עצר אותו: "לא 

להרים! מי ששבר את זה ירים!".

היהודי התכופף והרים את השברים. המנהל פנה אל הפקידה, והורה לה 
שתעשה חשבון מדויק, ועד שהוא לא ישלם את עלות המוצר הזה במלואו 

– שלא יזוז מן החנות.
אחת הקונות הלא יהודיות לא יכולה הייתה לשאת את ההשפלה, 
וניסתה להתערב כשהיא גוערת במנהל: "התבייש לך! מה זה צריך 
להיות? כולם יודעים שבחנות של מתנות קורה שמשהו נשבר! מה 

פשר היחס הזה?".
"את מדברת שטויות!" – החזיר לה – "כל הכסף של העולם נמצא 
אצל היהודים. יש להם חברה כללית בכל העולם כולו, וכל אחד 

נותן לחברו... אלו היהודים!"...
היהודי עמד שם, וגרד מכיסיו דולר אחרי דולר. בדרך כלל, מי שעומד 
לטוס לא משאיר אצלו דולרים... הוא הצליח להגיע לשבעה דולר בלבד, 

והמטוס עומד להמריא בעוד זמן קצר...
"זה מה שיש לי כרגע", הוא התנצל, "אני מצטער, אבל אני מפסיד טיסה!"

"אל תספר לי סיפורים. אתה תמצא מאיפה להביא לי".
פתאום רץ לתוך החנות צעיר יהודי, גורר אחריו מזוודות ותיקים. 
הוא ניסה לפלס לו דרך בתוך ההתקהלות הזו באמצע החנות. 

"מה קורה פה? יש בעיות?"
אנשים התחילו להסביר לו: "הוא שבר משהו, ואין לו כסף לשלם".

"כמה כסף?" – שאל הצעיר, ובו במקום שלף שנים עשר דולר ודחף 
לידי המנהל. "קח, גוי פשיסט, קח ותן לנו ללכת למטוס שלנו!...".

בבת אחת הבינו כל הנוכחים מהו עם ישראל, ומי הם היהודים!
שני אנשים זרים זה לזה, כאלו שמעולם לא נפגשו, מאוחדים לגוף אחד עם 
רוח אחת ונשמה אחת. כולנו מאוחדים, והעזרה שיהודים מושיטים זה לזה 

אינה פוסקת לעולם!
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חשיבות השינה

"איך ישנת?" היא ה-שאלה של הבוקר, שהתשובה קובעת פעמים רבות 
איך ייראה המשך היום שלנו. קל מאוד לשכוח את החשיבות המכרעת של 
השינה על מצבנו הנפשי והפיזי, ואנחנו נוטים לעיתים להקל בה ראש. 

מחקר ישראלי חדש, ממחיש את החשיבות של התנאים בסביבתנו על 
איכות השינה שלנו, ומוכיח שהאור המלאכותי והרעש באזורים 

העירוניים משפיעים באופן ברור על משך השינה ואיכותה. 
השנים האחרונות מאופיינות בעלייה מתמשכת בזיהום הרעש 
)הצלילים ממקור אנושי, ממכונות או מבעלי חיים שגורמים 
להפרעה לפעילות, לאיזון ולבריאות של בני האדם ובעלי 
החיים( וזיהום האור )הארה במקום, בזמן או בעוצמה שלא 

נדרשים(. זיהומים אלו משפיעים באופן ישיר על איכות ומשך 
השינה. לפני המהפכה התעשייתית, בני אדם חיו בעולם שבו 

בלילה היה חושך כמעט מוחלט בחוץ, והרעש היחיד היה קולות 
טבעיים של בעלי חיים ומזג אוויר. נמצא קשר ישיר בין חשיפה לאור, 
ובמיוחד לאור בספקטרום הכחול, לבין דיכוי הפרשת מלטונין, שמכונה גם 
'הורמון השינה' או 'הורמון הלילה'". המלטונין מופרש בגוף החל משעות 
בין הערביים ורמותיו מגיעות לשיא במהלך השינה, ובשעות הבוקר חלה 
ירידה בהפרשתו עד להפסקה מוחלטת עם ההגעה לערות. קיים קשר 
בין המלטונין לבין העין – חשיפה לאור משבשת את הפרשתו ואת מנגנון 
השעון הביולוגי. לכן, בהיעדרו תהליך השינה נפגע. זיהום רעש מצוי 

תמיד בסביבה ונקלט כל העת במערכת השמיעה. "על פי מחקרים, רעש 
מכבישים ברמה של 42 דציבלים ומעלה משנה את מחזור השינה התקין".  
ירידה באורך ובאיכות השינה- במחקר אחר, נבדקה ההשפעה של זיהום 
אור וזיהום רעש על קשיי שינה ועל משך השינה באזורים עירוניים. 
החוקרים אספו נתונים על איכות השינה אספו החוקרים באמצעות סקר 
של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתמקד בשאלות על איכות חיים 
וביניהן שאלות על קשיי שינה ומשך שינה, והשוו את תוצאותיו למפת 
לוויין שהציגה מוקדי אור ולמפת הכבישים של ישראל )שמהווים זיהום 
רעש משמעותי( .על פי ממצאי המחקר, כשצפיפות הכבישים באזור מגורים 
גבוהה יותר )5 קילומטרים של כביש בכל קילומטר רבוע של אזור מגורים, 
לעומת קילומטר אחד של כביש(, ממוצע משך השינה נמוך יותר בכ-18 
דקות, ותדירות הדיווח על קשיי שינה גבוהה יותר ב-3.5 אחוזים. בנוסף 
לכך, חשיפה גבוהה יותר לאור מלאכותי מורידה את משך השינה 
הממוצע בכ-12 דקות ומעלה את תדירות הדיווחים על קשיי שינה 
בכ-11 אחוז בממוצע. כמו כן, במחקר נמצא שקיימת השפעה 
משותפת של זיהום אור ורעש –כלומר, מידת ההשפעה של 
זיהום האור תלויה ברמת זיהום הרעש בסביבה. באזורים 
שבהם זיהום הרעש היה נמוך, ההשפעה של זיהום האור על 
ממוצע שעות השינה הייתה מינורית. לעומת זאת, כשזיהום 
הרעש היה גבוה, כמות שעות השינה הממוצעת הייתה נמוכה 

ב-4.5 אחוזים כשעוצמות האור היו גבוהות.  
נדודי שינה מזיקים לבריאות- הפגיעה באורך ובאיכות השינה שלנו 
משפיעה באופן ישיר על בריאותנו הנפשית והפיזית. "למלטונין יש אפקט 
אנטי-דלקתי, ולכן שיבוש בהפרשתו עלול לפגוע בתפקוד המערכת החיסונית 

ולהעלות את הסיכוי לסרטן.
"רעש בזמן שינה עלול לגרום לכאבי ראש, עייפות, דיכאון, ירידה קוגניטיבית, 
שיבוש במחזורי השינה, הפרשת קורטיזול )הורמון לחץ( ועלייה בסיכון 
למחלות לב איסכמיות. מחסור בשינה מעלה את הסיכויים לסכרת, השמנה, 

מחלות דם כליליות וסרטן".



''

השכן האלמוני

דיירי הבניין לא ידעו מאומה על שכנם הגלמוד שגר בקומה השנייה. זה כמה 
עשרות שנים שהוא מתגורר בשכונה. תדיר ראוהו עוסק בתורה, וחזותו הרצינית 
העידה על אישיותו. מעולם לא ראה איש את פנים דירתו. כאשר נתקל בשכניו 
לבניין הנהן דומיה בראשו כשעיניו נעוצות בקרקע והמשיך בהליכתו. השכנים 
כיבדוהו והעריצוהו. מעבר לערפל המסתורין, ניתן היה להבחין כי מסכת חייו 
רצופה הייתה בתלאות וייסורים. הם לא שמעו ממנו על כך מאומה, אך הגיבנת 
הנוראה שעל גבו, גילתה יותר משהסתירה. שכן אחד, ר' יוסף, התאמץ להתקרב 
אליו, עד כמה שאפשר היה ולסייע לו. שנים ארוכות ניסה ר' יוסף לגלות את 

המסתתר מאחורי דמותו המסתורית של שכנו ולא עלה בידו. פעם אף 
ההין לשאלו על אודות הגיבנת שהוא נושא על גבו, אך תמיד נתקל 

בחומה אטומה. כפי שחי בדממה, כך גם נעלם. לפני שקרס ארצה 
הספיק להפציר במוקדן, שהאמבולנס לא יפעיל את צופריו מחרישי 
האוזניים. בקשתו מולאה, ולשביעות רצונו המלאה הוא הובהל לבית 
החולים בחסות החשיכה. עם בוקר הודיעו לר' יוסף מבית החולים 

כי שכנו מאושפז בו וכי הוא ביקש שיבקרנו.
פניו של השכן האלמוני נראו זכים יותר מתמיד. שמץ של דאגה לא 

נראה על פניו כאשר הסביר לר' יוסף כי עומד הוא ללכת בדרך-כל-הארץ 
ולפני כן רצונו לשטוח בפניו בקשה קטנה. ר' יוסף כרה אזניו כאפרכסת, והשכן 
סיפר: "בן יחיד לי, בארץ נכר. למרבה היגון הוא סר מן הדרך הישרה, וכל ניסיונותיי 
להשיבו למוטב לא צלחו. כעת, כאשר אני עומד לשוב לעולם האמת, אפעל משם 
כדי להחזירו לכור מחצבתו. ממך אני מבקש, אנא, קנה לי עבורו זוג תפילין 
מהודרות, אותן תשמור ברשותך עד שהוא ידרשן ממך". בסיימו את דבריו הושיט 
השכן לר' יוסף מעטפה ובה כסף עבור הרכישה. החשיפה המפתיעה קירבה בין 
הנוטה למות ובין שכנו אוהבו, ולבקשתו ניאות הגלמוד לספר את תקציר תולדות 
חייו-יסוריו. הוא לחלח את שפתיו בכוס מים, ור' יוסף שמע דברים אותם לא יכול 
לשכוח עד יום מותו: "בן שש הייתי כאשר הלכה אימי לעולמה" שח ביבושת. 
"אבי לא יכול היה לגדלני. שכנים טובים ניסו למלא את מקומו, אך לא בהצלחה 
מרובה. כך נדדתי מבית לבית בלי דאגתה של אם רחמניה ובהעדר פיקוחו של אב 
אוהב. למרות זאת חשקה נפשי בתורה, ולשם כך עשיתי הסכם עם סוחר נרות 

בעירי, שאני אסובב עם סחורתו על פתחי הבתים. במחצית מרווחי הוא ישכור 
לי מלמד ובמחצית הנותרת ידאג לצרכי הגשמיים. כך היה.

"יום אחד" סיפר השכן, ודמעה קטנה ושקופה החלה להתגלגל במורד לחיו החיוורת, 
"סובבתי כדרכי על הפתחים עד שנקלעתי לבית ששהו בו אנשים שסרו מן הדרך. 
לאחר שהתלוצצו על חזותי הדתית ניסו להכשילני בדבר עבירה, ומשראיתי שאין 
בפני ברירה, השלכתי את סחורתי וזינקתי היישר אל הרחוב מחלון ביתם שהיה 
בקומה השלישית! לאחר חודשים ארוכים יצאתי מבית החולים גיבן לכל ימי חיי". 
הוא עצם את עיניו, כמעביר שנים אחדות בגלגלי הזכרון, והמשיך: "לימים נישאתי, 
נולד לי בן, התאלמנתי, ואת השאר אתה כבר יודע", סיים, ואנחה רבתי נמלטה 
מקרבו. דומה היה כי מעולם לא שמע ממנו איש את קורות חייו ובמאמצים 
מרובים עלה לו הדבר כעת. ר' יוסף נפרד משכנו ביראת קודש. במשך כל היום הוא 
התרוצץ לחפש אחר ה"בתים מאכער" הטוב ביותר, שיעשה תפילין לבנו של היהודי 
הקדוש. באותו לילה לא הצליח ר' יוסף לעצום את עיניו. נרעש ונרגש התהפך על 
משכבו מצד לצד כשהוא משחזר בראשו שוב ושוב את הרגע הנשגב בו מחליט 
ילד יהודי זך וטהור לקפוץ מן הקומה השלישית כדי לשמור על קדושתו. הבוקר 
אור, והטלפון צלצל שנית: "הוא מבקש שנית לראותך" הודיעו מבית החולים. הוא 
רכן אל עבר מיטת החולה, והופתע לשמוע בקשה נוספת: "במטותא מינייכו, הבא 

אלי מפה של בית הקברות, ברצוני לבחור לעצמי מקום קבורה".
ר' יוסף הלך לאן שהלך ושב עם מפת בית הקברות. השכן הביט בחלקות שנפרשו 
בפניו ואמר: "ראה, איני רוצה להיטמן באף חלקה, גם לא בזו של חשובי 
העיר! עליך לדעת, כי מאותו יום בו קפצתי מהחלון והפקרתי את גופי 
למען כבודו יתברך, לא נכשלתי אפילו פעם אחת בראיה אסורה. 
לפיכך איני רוצה להיטמן אלא בחלקה שבה קוברים תשמישי קדושה 
שבלו, או בחלקה שבה נקברים תינוקות רכים בשנים שלא טעמו 
טעם חטא!!!" למחרת צלצל הטלפון בשלישית, בפעם האחרונה. 
קבוצה קטנה ליוותה את השכן למנוחתו האחרונה, סמוך לקבריהם 

של תינוקות של בית רבן.
ארצות הברית. התנועה זורמת כסידרה. אלפי מכוניות נוסעות בסדר מופתי. 
לפתע אחת מהן סוטה ממסלולה ומתהפכת. הנהג הועף מן הרכב והובהל לבית 
החולים במצב קשה. לאחר ימים מספר, נכנס יהודי מבוגר לחדרו של הפצוע: 
"באתי לבקר חולה אחר. ראיתי ששוכב כאן יהודי נוסף, והריני לבקרך". לאחר 
שיחה קצרה התברר שהמבקר הכיר היטב את אביו של הפצוע. על מיטתו בבית 
החולים התייפח בנו של השכן הגלמוד. זה עתה שמע לראשונה כי אביו איננו. 
"אינני יודע מה קרה לי!", סח הפצוע לאורח. "זה עשרות שנים אין לי כל קשר 
ליהדות, אך בימים האחרונים, מאז הפציעה, החלה לבעור בקרבי תשוקה עזה 
לחזור אל המקורות ולהתקרב בחזרה ליהדות. אודה לך מאד, לו תשיג לי זוג 

תפילין, כדי שאוכל להתחיל לקיים מצווה זו לפחות".
האורח מילא את בקשתו ושב לביתו, בארץ ישראל. כאן, הוא פגש את ר' יוסף, 
סיפר לו את דבר המעשה, ור' יוסף יצר קשר עם הבן, מסר לו את התפילין שאביו 

רכש עבורו, והבן הלך ונעשה בעל תשובה גמור, עד שהפך לירא שמים מרבים.
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סיפר יהודי יקר משכונת "הר חומה" בירושלים: 'לשמחתנו הגדולה שלי ושל 
אשתי, הבת שלי שתחיה נפגשה מספר פעמים עם בחור ישיבה מצוין והחליטו 
שהם רוצים להתחתן. לאחר מפגש עם המשפחה של החתן לא נשאר שום ספק 
בליבנו וממש הרגשנו שזכינו בחתן ובמשפחה צדיקים ונדירים מאוד, עשינו בנינו 
הסכם בעל פה על מה שכל צד ייתן לזוג הטרי. בין הדברים שאנחנו התחייבנו 
לקנות הייתה מגבעת חדשה לחתן הצעיר, הלכנו אני ואשתי עם הזוג המיועד 
לחנות המגבעות ובחרנו לו די מהר מגבעת יוקרתית, חשבנו שבזה נגמר הסיפור, 
אבל למחרת חיכתה לנו הפתעה לא כל כך טובה, הבת שלי הודיעה לנו שהיא 
לא רוצה להתחתן עם הבחור בגלל שהמגבעת לא נראית עליו יפה. בהתחלה 
חשבתי שהיא צוחקת אתנו אבל לאט לאט הבנו שהיא ממש רצינית ונכנס לה 
איזה "ג'וק" לראש, הצענו להחליף את המגבעת אבל היא לא הייתה מוכנה לשמוע 
על כלום חוץ מביטול החתונה. הייתי ממש מתוסכל וידעתי שיש רק פתרון אחד 

והוא התורה הקדושה, וכשאני רוצה לקבל דעת תורה אמתית אני פונה למורנו 
ורבינו הרב אייל עמרמי שליט"א, כבר למחרת ניגשתי לכבוד הרב וממש שפכתי 
את ליבי עם כל הסיפור הזה, הרב ממש הבין אותי ואמר לי שזה לא המגבעת, 
זה ה' יתברך ועלי לעשות שני דברים: לקום כל חצות לילה ולהתפלל לה' עם 
בכיות, והדבר השני לדאוג להיות בשלום עם כל מי שאני מכיר בעולם. קיבלתי 
על עצמי את שני הדברים וממש לאחר מספר ימים מועטים הבת ניגשה אלי 
ואמרה לי שהיא לא מבינה מה קרה לה ואיזה שגעון נכנס בה, ושהיא מאוד רוצה 
להתחתן עם הבחור הזה. איזה ישועה מהירה בזכות העצות הקדושות של הרב!!!
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ר' ישראל אלתר- הבית ישראל מגור

בירח האיתנים של שנת תשל"ד לפ"ק השתוללה מלחמה קשה ברחבי ארץ הקודש, 
בעיצומו של יום הכיפורים כשפרצה המלחמה הקשה במפתיע במלוא עוזה. 
בשעות הצהריים נשלפו אנשים רבים מתוככי בתי הכנסת כשהם עטופים בקיטל 
ובטלית, רעבים גם צמאים נשלחו היישר אל חזית המלחמה בעוצם תוקפו של יום  
הכיפורים הקדוש. אחד מחסידי גור בירושלים עיר הקודש, שיצא עם חבריו אל 
המלחמה, הגיש בקשה למפקד הפלוגה לקראת 'הושענא רבא' שברצונו 'לקפוץ' 
ליום אחד לירושלים, כדי לזכות להשתתף בתפילה ובטיש אצל רבו הקדוש בעל 
'בית ישראל' מגור זצוק"ל. המפקד נענה לבקשתו והוא קיבל 'חופשה' ליום אחד. 
באמצע הלילה הגיע החסיד לביתו, ובני משפחתו שדאגו מאוד לשלומו שמחו 
לקראתו. כששמעה זוגתו הצדקנית שהגיע ליום אחד בלבד כדי להתפלל אצל 
הרבי, דרשה ממנו שיראה לקבל 'ברכה' מן הצדיק בטרם יחזור אל חזית הלחימה. 
למחרת עם שחר התפלל החסיד בבית המדרש הגדול במחיצת רבו הקדוש, אך 
כשניסה לאחר מכן להתקבל בקודש פנימה לבקש את ברכת הקודש בטרם ישוב 
למלחמתו כבקשת זוגתו, לא עלתה בידו, הדלת הייתה נעולה והגבאים הנאמנים 

לא הרשוהו להיכנס פנימה.
בלית ברירה חזר החסיד לביתו באין הברכה בידו, ולאחר שסיים את סעודת החג 
של הושענא רבא ביקש לשוב לחזית, אך כששמעה אשתו שלא קיבל את הברכה 
המיוחלת אמרה שאי אפשר בשום אופן לצאת למלחמה קשה כזו בלא ברכה! הרי 
אי אפשר עתה להיכנס אל הרבי! – אמר הבעל. אם כן, אמרה האישה, נמתין עוד 
קמעא שמא בהמשך היום יהיה 'פתוח' אצל הרבי, ותוכל לגשת לקבל הברכה. 
האיש ניסה להתעקש, הוא חשש מן הנזיפה של המפקד על האיחור – אך האישה 
החכמה נטלה את הטלית ותפילין שלו, ואמרה: עד שאין ברכה מהרבי לא יוצאים 
לדרך! האיש שהיה עייף מאוד מתלאות הלחימה הקשה והאכזרית נשכב במיטתו 
לישון, כדי לאגור כוחות להמשך המלחמה, אשתו הצדקנית לא הפריעה את שנתו, 
והוא ישן כך שנת ישרים כמה שעות. כשהתעורר בשעת צהרים מאוחרת רץ היישר 
אל ביתו של הרבי, שלשמחתו היה 'פתוח' באותה עת, והרבי קיבל קהל לעצה 
ולברכה. תיכף משנכנס אל הקודש פנימה, נתן בו הרבי הקדוש מבט חודר חדרי 
לב ונפש, הוא לקח ממנו את הקוויטעל ]פתק[, וכשביקש ברכה לקראת חזרתו 
למלחמה התחייך הרבי חיוך רחב, ואמר לו בלשון הגמרא )סנהדרין קי.(: "חכמת 
נשים בנתה ביתה )משלי יד, א( – און בן פלת אשתו הצילתו", פאר ]סע[ לחיים 
ולשלום! החסיד התפלא על המשפט המוזר... אך כבר הורגל שעל דברי הרבי לא 
שואלים ולא מהרהרים! אולם כשהגיע לאחר כמה שעות אל החזית, התברר לו 
שבאותה עת שהיה אצל הרבי בקודש פנימה לברכה, נפל פגז בדיוק על אוהל 
חברי פלוגתו ונפלו כולם ונהרגו, הי"ד! והוא ניצל ממוות לחיים בזכות עקשנותה 

של מחברתו בקודש, שדחקה בו שלא לצאת בלא ברכת הצדיק!
הרבי נולד בפולין באסרו חג הסוכות )בחו"ל( ה'תרנ"ה. עד גיל עשר למד עמו 
סבו יהודה אריה ליב אלתר וכבר אז נודע כעילוי. היה ידוע בייחוד בהקפדתו 
על זמנים. התארס בגיל שלוש עשרה עם חיה שרה, בת דודו הרב יעקב מאיר 
בידרמן, ונישא לה בשנת ה'תר"ע. נפטר ב- ב' באדר התשל"ז ונקבר ב"מערת 
גור" בהר הזיתים. עם תום ימי השבעה מונה אחיו רבי שמחה בונים אלתר, בעל 

ה"לב שמחה" למלא את מקומו.

לפרשתלפרשתתשבץתשבץ
אמוראמור

חידון הא"בחידון הא"ב
לפרשתלפרשת

אמוראמור

1.  ההפך מחול.
2.  "ולא...זרעו בעמיו".

3.  בו נמשח הכהן.
4.  "ובגדיו לא..."

5.  מסך שהבדיל בין הקודש לקודש הקודשים בבית המקדש.
6.  אישה שנפטר בעלה.

7.  בעל חטוטרת.
בטור המודגש נושא הפרשה                                 

א. ֵׁשם ַהָּפָרָׁשה

ב. ָאָדם ָחׁשּוב ְוִנְכָּבד ְּבַעָּמיו

ג. ָאסּור ְלֹכֵהן ְלִהְתַחֵּתן ִעם ִאָּׁשה _______

ד. ִמָּלה ַהּמֹוִפיָעה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַּבָּפָרָׁשה

ה. יֹום ַהַּׁשָּבת ִנְקָרא ַּגם: ַהּיֹום _______

ו. ִיְהֶיה

ז. ְּבֵאיֶזה ֶׁשֶמן ִהְדִליקּו ֶאת ַהְּמנֹוָרה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש?

ח. ִמי ֶׁשָחְטמֹו ָׁשקּוַע ֵּבין ְׁשֵּתי ֵעיָניו

ט. ָאסּור ֶלֱאֹכל ֹלא ְנֵבָלה ְוֹלא _______

י. ַמֲחַלת עֹור

כ. ֶׁשָּכְתׁשּו אֹותֹו

ל. ֶאת ַהְּמַקֵּלל הֹוִציאּו ֶאל ִמחּוץ _______

מ. ֶאת ָהֹעֶמר ְמִניִפים _______ _______

נ. ֲעָטָרה ְוִתְפֶאֶרת

ס. ֶלֶחם ַהָּפִנים ָעׂשּוי ִמ_______

ע. ַעְנֵפי ֲהַדס

פ. ֶאְתרֹוג

צ. ְלׁשֹון ֵזרּוז ְּבִעְנַין ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה

ק. מֹוֲעֵדי ַהֵּׁשם ֵהם ִמְקָרִאי _______

ר. ַהָּקִציר ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהְּתבּוָאה

ש. יֹום ַהִּכּפּוִרים הּוא _______ _______

ת. הֹוָלָכה ַוֲהָבָאה ַהֲעָלָאה ְוהֹוָרָדה
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למעוניינים להרשם:

03-9055290
שלוחה 1

ה
תור

ד 
מו

ל
ת

תלמידי תלמוד תורה "כאייל תערוג" - הר חומה בראשות מורנו 
הרב שליט״א שבו מחופשת הפסח לזמן קיץ משגשג 

לקביעת ראיון והרשמה:
הרב אליצור רבין 054-8404080 | הרב מיכאל ארגמן 052-7696276

ההרשמה לשנת תשפ״ג בעיצומה - הכניסה למתחם החדש בקרוב ממש



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:

זמני  תפילות  ושיעורים

19:00 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:45 )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 מנין א'  

16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב'  

 19:00 אבות ובנים                    

19:30 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:00 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

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

פעילויות לנשים בשבת

14:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

14:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    05:05 )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      19:10

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 שני               21:00 בריאות טבעית ע״פ היהדו)א. פורמן(

יום שלישי     20:45  שיעור בחסידות מהרבנית חנה בקרמן תחי'
   עם כיבוד חלבי עשיר - ברוכות הבאות

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”
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פתרונות
ניקוי

חידוש 
חיטוי

לבית , לעסק 
ולרכב

הכל בהתאמה 
אישית ללקוח

במחיר המשתלם 
לכל כיס



בס“ד

בכל יום

500 לחמניות

לכל רעב

ב"ה קנינו עוד עגלה - תרומתם של שבתאי יבנאל וטל ויציק דוידוף ועוד המעונין בעילום שם

להשתתפות במצווה חשובה זו ניתן להעביר ל:
בנק מרכנתיל סניף 635 ח-ן 55208 לציין עבור ניידת בית התבשיל

(קבלות ע״פ סעיף 46)


