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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

מעלת סעודה רביעית

הגמרא במסכת שבת דף קי"ט "אמר רבי אלעזר לעולם יסדר 
אדם שולחנו בערב שבת אע"פ שאינו צריך אלא לכזית ואמר 
רבי חנינה לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת אע"פ 
שאינו צריך אלא לכזית, חמין במוצאי שבת מלוגמה פת חמה 
במוצאי שבת מלוגמה" הגמרא מלמדת אותנו את גודל מעלת 
סעודה רביעית שהיא מסעודות השבת במוצאי שבת, הגמרא 
אומרת כמו שאדם צריך לסדר את השולחן בכניסת השבת 
ואפילו שלא צריך אלא לכזית ואיך שמקבל את המלך כך 
גם בצאת השבת שמלווים את המלך, גם במוצאי שבת יסדר 
שולחנו, הגמרא אומרת שאדם ששותה משקה חם במוצאי 
שבת ורש"י אומר ורוחץ במים חמים ומענג את עצמו במאכל 

חם, זה רפואה לאדם.
הגמרא מספרת על ר' אבהו שהיה גדול הדור באותו דור והיה 
שוחט כל מוצאי שבת עגל בשביל לאכול את הכליה של העגל, 
כשגדל הבן שלו אבימי אמר לו אבא לא חבל על כל הבשר 
של העגל? אתה שוחט אותו בשביל כליה אחת, יום שישי גם 
ככה אנחנו שוחטים עגל בשביל ארוחות של שבת, נשמור 
כליה אחת למוצאי שבת. הקשיב לו ר' אבהו ושמר כליה 
אחת מהעגל ששחט בערב שבת למוצאי שבת. במוצאי שבת 
בא אריה ואכל את העגל שהיו צריכים לשחוט אותו במוצאי 
שבת, העגל הזה היה מיועד לסעודה של מוצאי שבת. כל זה 

כדי להראות לנו כמה גדולה החשיבות של סעודה רביעית.
אומר רבנו הבן איש חי, אפשר לצאת ידי חובת סעודה רביעית 
אפילו בתפוח, אבל אם אדם עושה את זה בצורה מהודרת, 
עורך שולחנו כמו בליל שבת, לחם משנה אפילו שאוכל רק 
קצת, על זה הפסוק אומר "מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני 
מלך" כי סעודות שבת הם ארבעה ובכל אחד צריך לחם משנה 
וגם בסעודה רביעית, הרי שמונה ככרות וזהו "מאשר"- מאושר 
"שמנה לחמו" שמונה לחמים יש לו "והוא יתן מעדני מלך", 
איזה שפע שהוא יזכה, מעדנים מהמלך. ומעלתה גדולה מאוד 
שמצלת מחיבוט הקבר" אומר ר' אליהו דווידש שצדיקים לא 
נמלטים מחיבוט הקבר, אפילו גמולי חלב נידונים בו. הרב שך 

התפלל כל החיים שלו שיפטר ערב שבת אחר חצות ויקבר 
סמוך לשבת כדי להינצל מחבוט הקבר, ובאמת נפטר בערב 

שבת אחר חצות ונקבר סמוך לשבת. 
אומר המדרש וכיצד חיבוט הקבר, זמן שנפטר האדם מן העולם 
בא המלאך ויושב על קברו ומכה אותו בידו ואומר לו קום 
הגידה לי מה שמך. ואומר לו גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה 
העולם שאיני יודע מה שמי. מיד מכניס בו רוח ונשמה ומעמידו 
ומעמיק לו קברו ואמר ר' יהושע בן לוי יש לו שלשלות ברזל 
בידו וחיצים של אש ופעם ראשונה איבריו מתפרקים ופעם 
שניה עצמותיו מתפרקים ובאים המלאכים ומלקטים אותם 
ומכה אותו פעם שלישית ומבקשים ממנו דין ודנים אותו על 
כל מידה ומידה" כל זה על מה הדין הזה, אומר הגאון חיד"א 
כל מה שאדם נהנה בעולם הזה לא לשם שמים. אתה רוצה 
ליהנות מהעולם הזה לבריאות, אבל תן יותר תפוקה, תן יותר 
תורה, יותר יראת שמים, יותר מידות, בן אדם לחברו. לכן 
חיבוט הקבר הוא דין נורא ואיום עוד לפני שהוא מגיע לבית 
דין למעלה. הבן איש חי אומר דע לך אדם שאוכל סעודה 
רביעית מעלתה גדולה שניצול מחיבוט הקבר. יגיע לקבר המלאך 
יגיד לו אתה אכלת סעודה רביעית אני לא מתעסק איתך. 
"כמו שאמר הגאון מוילנא פעם אחת קבלה אשתו של הגר"א 
להתענות תענית הפסקה" קבלה על עצמה להתענות ממוצאי 
שבת עד ערב שבת" והפסיקה לאכול מסעודה שלישית ונודע 
הדבר לבעלה הגר"א ושלח להודיע לה כל התעניות שתעשה 
לא יכופר לה הפסד של מניעת סעודה רביעית אחת, תכף 

קמה ואכלה סעודה רביעית. 
ר' חיים וולוז'ין כותב על דברי הגר"א שפעם אחת חלה הגר"א 
במוצאי שבת והקיא את האוכל, לאחר שישן ונרגע ציווה על 
בני ביתו לראות עם עלה עמוד השחר ויפוררו כזית פת לתוך 
מים ויאכילו אותו בעל כורחו כדי לקיים סעודה רביעית". ועל 
זה אומר רבנו החיד"א "ואף שהוא שבע ונפשו קצה באכילה 
ושתיה מכל מקום ידחוק את עצמו ובזה ינצל שלא יצטרך לאכול 
מאכלים המרים לרפואה במשך השבוע וזהו דכתיב "והנה סולם 
מוצב ארצה ראשו מגיע השמימה" סולם ר"ת סעודת לווית 
מלכה". לכן גם הגברים וגם הנשים כולם חייבים בסעודה זו.

שבת שלום! אייל עמרמי

בהר גליון 509, יב אייר תשפ"ב
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לשמיעת שיעורי הרה״ג אייל עמרמי שליט”א בשידור חי וכן בשידור חוזר התקשרו למס’: 08-6170437 
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

חיובי ומחייב

חול המועד פסח. יצאתם לטיול עם הילדים. לגינה בשכונה מרוחקת. שני 
הבנים ישראל בן ה - 10, יעקב בן ה – 9, נעמדו בפתח הגינה סוקרים את 
המתקנים. ישראל כולו התלהבות רץ לתפוס מתקן פנוי. סיים ועבר למתקן 
הבא. יעקב )כרגיל( הפטיר, זה בכלל לא שווה. איזה מתקנים משעממים, 
ויש פה כל כך הרבה ילדים. וצפוף לו, וחם לו, והחול מעצבן אותו בנעליים. 
מוכר? יש את הילד שבדרך כלל הוא מרוצה, מתלהב. נהנה. ויש את המתלונן 
הסדרתי, הוא אף פעם לא מרוצה, גם אם התאמצתם במיוחד לקלוע לטעמו 
בבחירת מקום הבילוי, בהכנת האוכל האהוב עליו. הייתם בטוחים שהוא ישמח 
עם השניצל, והוא מתלונן שהיום הוא דווקא חלם על פיצה. זה קורה לכם 
בבית, זה קורה לנו בסמינר, יש את המודות, המתלהבות והנהנות. ויש שמה 
שתעשי, לא טוב להן. הן תסתובבנה חמוצות פנים.  יש שיחזרו מפעילות עם 

אור בעיניים, ויש שבחיים לא ראו את האור, רק את החושך, הקושי, הרע.
כהורים אתם חולמים שאם תספקו את רצונות  הילדים הם יהיו מאושרים.  
"מקסימום הנאה, מינימום תלונות", אתם חושבים. אבל זו טעות. תלונות של 
ילד לא נובעות מזה שחסר לו משהו, זה משהו עם הפנימיות שלו. הרמב"ם 

כתב כי "סוד האושר והסיפוק נמצא בליבו של אדם". 
מחקרים בדקו וחלקו לשלושה את משפיעי האושר: 30% זה גנטיקה, 10% 

נסיבות חיים, ו-60% זה פעולות מכוונות. 
גנטיקה. או במילים אחרות, תורשה. זה תלוי בהורים. באיך שהם תופסים את 
החיים. ילד קטן נופל בגינה. הוא קם ומיד מסתכל מה מגיב ההורה המלווה. 
אם ההורה יגיב בהיסטריה, הילד יגיב בהתאם. אם הוא יהיה עניני, יחבק, 
ירגיע, יחבוש, הילד יירגע. כך גם הבחירה בין ראייה באור חיובי או ההיפך.

אמא שלי נאלצה להסתפק בעין אחת. המשפט ששמעתי ממנה הרבה היה, 
שיש אנשים עם שתי עיניים, שרק רואים את הרע. ואני ב"ה עם עין אחת 
רואה רק טוב. ולא שלא היו לה קשיים או סבות על מה להתלונן, הבחירה 
אם לראות את השחור דרך האישון השחור של העין, או את לובן העין, זה 
ביד האדם, או כתכונה מולדת, או כמעלה נרכשת. כי רק עשרה אחוזים בטיב 

הראות תלויים בנסיבות החיים.
וטיפ ששמעתי מחברה. כשילדיה היו קטנים, לפני השינה הייתה עושה סוג 
של חשבון נפש – "לא הספקתי לסדר את הבית, ולא הספקתי כביסות, ולא 
הספקתי לדבר עם אימא שלי ולא ולא ולא," עד שעשתה שינוי קטן לעשות 
חשבון נפש מה כן עשתה. ואז לקחה מחברת והקפידה לכתוב כל ערב בין 
20 ל-30 דברים עליהם עליה להודות לקב"ה. שינוי זווית הראיה, שינה את 
כל האווירה בבית. היא גם שמה לב שרק שאחרי שעשתה את החשבון על 

מה עליה להודות, איכות השינה השתנתה לטובה. 
ועדיין נשארו לנו ה60 אחוז של הפעולות המכוונות. דר' מרטין סליגמן, 
פסיכולוג אמריקאי אשר נחשב לאבי הפסיכולוגיה החיובית, התמקד בעבדותו 
המחקרית בזיהוי הגורמים והתכונות העומדים בבסיס האושר. סליגמן טען, על 
בסיס מחקריו, כי ניתן לפרק את ה60 אחוזים של הפעולות המכוונות, לשלושה 

פרמטרים מרכזיים: רגש חיובי, מעורבות בחיים ויצירת משמעות בחיים.
רגש חיובי מוגדר במילון כרגש המשקף את המידה בה הפרט נלהב, פעיל 
דרוך וערני. אדם החווה רגש חיובי גבוה יהיה בעל אנרגיה רבה, סף ריכוז 
מלא וייהנה מפעילויות ומפגשים חברתיים. לעומת זאת מצב של רגש חיובי 
נמוך מאופיין בעצבות, תשישות, ואפילו דכאון. אל תקברו בתוככם רגשות 

של התלהבות, חיוניות. החמיאו לכם, לילדים שלכם. לסובב אתכם. 
על הפרמטרים הנוספים בעזרת השם בשבוע הבא. תנסו בינתיים להציף 

ולהעצים רגשות חיוביים. בהצלחה.

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 



כדאי הוא רבי שמעון

הסיפור שלי ראוי לפרסם לקראת ההילולא של רשב"י. 
רעייתי רצתה מאוד שאשאר בבית בליל ההילולא של 

רשב"י כדי שנשמח ונרקוד יחדיו עם הילדים הקטנים סביב המדורה השכונתית 
ונסעד יחדיו, ואחרי זה לא אכפת לה שאסע למירון להתפלל, 
ללמוד ולהמשיך ישועות עבורנו ועבור כלל ישראל.

אך מה אעשה, שאת הכרטיס לאוטובוס כבר רכשתי, 
ובשעה כה מאוחרת אין סיכוי להשיג כרטיסים, 

שהלוא הכל כבר נמכר מראש.
נזכרתי בסיפור של אחד מגדולי הדור הקשור 
בעבותות אהבה לרשב"י ואף כתב כמה וכמה 
חיבורים בתורת הסוד. באחד משיעוריו עלה 
הנושא של העלייה למירון, ואמר הרב שבהיותם 
זוג צעיר מבורך בילדים קטנים חפצה אשתו לנסוע 

לרשב"י להעתיר בתפילה, והרי גם הוא רצה מאוד, אלא שהוא נקט במידת 
הוותרנות ונשאר עם הילדים הקטנים, ואת רעייתו שלח למירון להתפלל. 
ובבית, כך סיפר, הדליק נר לכבוד רשב"י וישב ללמוד את הזוהר הקדוש בין 
טיפול בילד האחד למשנהו. כך היה מנהגו כמה וכמה שנים, עד שגדלו 

הילדים ונסעו כל המשפחה יחדיו מירונה.
עד כאן הסיפור שזכרתי. עכשיו עשיתי חשבון פשוט וקל: אם צדיק זה 
ויתר כמה שנים לעלות מירונה, אז אני, שרק קניתי כרטיס, לא אוותר?!

ויתרתי, והייתה שמחה גדולה באותה שנה לכל המשפחה, וגם לי היתה 
הארה מיוחדת. בגמר הריקודים והארוחה, כבר היתה שעה מאוחרת 
בלילה. סיימנו להשכיב את הקטנים ופרשתי לי לסלון לפינתי, הדלקתי 
נר ופתחתי את ספר הזוהר כפי שעשה רבי ומורי משך כמה וכמה 
שנים. אמנם איני מתקרב למדרגה שלו, אך ניסיתי. למרות שחשתי צביטה 

בלב המשכתי ללמוד בזוהר הקדוש.
ניגשתי למטבח להכין לי כוס שתיה חמה, והפלאפון שלי מצלצל פעם אחר 
פעם. עניתי לשיחה ועל הקו היה חבר שחודשים לא שוחחנו ושאלה בפיו: 
"האם אתה רוצה להצטרף אלי לנסיעה לרשב"י? אני רוצה לנסוע ברכב שלי 
אבל אני מעדיף לנסוע עם חבר שיש לו רישיון כדי שאם אתעייף הוא יחליף 

אותי בנהיגה"...
לשמחתי לא היה גבול. הרי כל כך חפצתי לנסוע ולא היה לי שום מוצא בדרך 
הטבע, והנה טלפון מחבר, המבקש שאצטרף אליו ברכב חדש ונוח. נסענו, 

התפללנו, וחזרנו בשלום ובשלווה...
)טיב הקהילה(

3

תפוח אדמה

אם לקראת ל"ג בעומר אתם מתכוננים להדליק מדורה ולזרוק תפוח אדמה 
לאש, כדאי לכם להכיר תכונותיו מרכיביו של התפוח אדמה.

תפוח-אדמה הוא צמח פקעתי רב-שנתי ממשפחת הסולניים המונח תפוח-
אדמה מתייחס הן לצמח עצמו והן לפקעת שלו. תפוחי-אדמה אינם ירקות 

שורש; הם מהווים למעשה את החלק הָתפּוח של הגבעול, הקרוי פקעת. 
הפקעת מספקת מזון לעלי הצמח. ‘עיני’ תפוח-האדמה הם ניצנים 

אשר נובטים לענפים. תפוחי-אדמה מהווים את גידולי הירקות 
מספר אחת בארה”ב, ומדורגים במקום הרביעי של הגידולים 
הנצרכים ביותר בעולם, אחרי אורז, חיטה ותירס. מבחינת ייצור 
מצרכי מזון, הם מדורגים במקום השישי, אחרי קנה סוכר, 
תירס, אורז, חיטה וחלב. הם מהווים מצרך בסיסי בקרב שיעור 
הולך וגדל של בני אדם בחלקים רבים בעולם, ובמיוחד באסיה.

משרד החקלאות האמריקאי מחשיב את תפוחי-האדמה כירקות 
במסגרת המלצותיו לצריכת תזונה בריאה, וממליץ על צריכה יומית 

של ספל אחד של תפוחי אדמה חתוכים או מעוכים או תפוח-אדמה אחד 
בינוני מבושל או אפוי על פי פירמידת המזון החדשה של משרד הבריאות 

הישראלי, תפוחי-אדמה שייכים לקבוצת הדגנים.

ערכם התזונתי של תפוחי-האדמה
לתפוחי-אדמה תפקיד חשוב במניעת תת-תזונה, במיוחד באזורים עניים 
בעולם. כאשר מכינים את תפוחי-האדמה בצורה בריאה ללא תוספת שומן, 
הם מזינים למדי. הם בעלי ערך קלורי נמוך, כשתפוח-אדמה בינוני אפוי 
ללא קליפה )148 גרם( מספק כ-137 קלוריות. אחוז השומן בתפוחי-האדמה 
זניח. בהשוואה למקורות מזון אחרים מהצומח, תפוחי-האדמה אינם נחשבים 

למקור מזון טוב לחלבון.
תפוח-אדמה בינוני אפוי ללא קליפה מכיל כ-32 גרם פחמימות. עמילן הוא 
הפחמימה השלטת בתפוחי-האדמה. חלק ממנו הוא עמילן עמיד לעיכול, 

אשר תכונותיו דומות לאלה של סיבים תזונתיים מסיסים, אשר אינם נעכלים 
במעי הדק ומפורקים על ידי החיידקים במעי הגס לחומצות שומן קצרות-
שרשרת. סיבים תזונתיים, כולל עמילן עמיד לעיכול, מעודדים השפעות 
פיזיולוגיות מיטיבות, כולל שיפור יציאות, רמות כולסטרול ורמות גלוקוז 
)סוכר( בדם. סיבים תזונתיים מסיסים בתפוחי-האדמה, מאטים את ריקון 
הקיבה ומגדילים את זמן המעבר במעי באמצעות יצירת תמיסה צמיגה, 

ועל ידי כך מאטים את ספיגת הגלוקוז.
בישול תפוחי-האדמה גורם לירידה בריכוז העמילן העמיד לעיכול. תכולת 
עמילן עמיד לעיכול שונה בין צורות הכנה שונות של תפוחי-אדמה, כשהתכולה 
בטוגנים גבוהה מזו של תפוחי-אדמה מבושלים במים. תהליך ההכנה של 
תפוחי-אדמה משנה את המבנה של תפוח-האדמה, כאשר בעת בישול במים 

מבנה התאים נהרס כליל והעמילן הופך לג’ל הקל יותר לעיכול. 
תכולה גבוהה של עמילן עמיד לעיכול מורידה את האינדקס הגליקמי 
של המזון )האינדקס הגליקמי מדרג את המזונות לפי מידת השפעתם 
על רמות הסוכר בדם( תפוחי-אדמה מבושלים במים או מעוכים 
נחשבים לבעלי אינדקס גליקמי גבוה יותר מזה של תפוחי-אדמה 

מטוגנים, אפויים או מבושלים במיקרוגל.
תפוחי-אדמה מהווים מקור מזון טוב לויטמין C, ותפוח-אדמה 
בינוני אפוי מכיל כ-19 מיליגרם )ההמלצה לצריכה יומית של 
ויטמין C לגבר ולאישה היא 90 ו-75 מיליגרם, בהתאמה(. 
תפוחי-אדמה מהווים גם מקור מזון טוב לויטמין B6, כשתפוח-

אדמה בינוני אפוי מכיל כ-0.45 מיליגרם )ההמלצה לצריכה יומית 
של ויטמין B6 היא 1.3 מיליגרם(. תפוחי-האדמה מהווים גם מקור 
מזון טוב לאשלגן, ותפוח-אדמה בינוני אפוי מכיל כ-600 מיליגרם. הודות 
ליחס הגבוה בתפוחי-האדמה בין אשלגן לנתרן )מלח(, תפוחי-האדמה הינם 

שימושיים בדיאטות מוגבלות נתרן.
תפוחי-אדמה מכילים גם חומרים נוגדי-חימצון. כל צורות הבישול גורמות 
לאובדן ניכר של נוגדי החימצון. למרות זאת, תפוחי-אדמה מבושלים תורמים 

כמויות ממשיות של נוגדי חימצון לתזונה בשל צריכתם הגבוהה.
זמינות המינרלים מתפוחי-האדמה גדולה יותר מאשר ממזונות אחרים 
מהצומח, כיון שתפוחי-האדמה מכילים כמות קטנה באופן יחסי של חומצה 
פיטית, היוצרת תרכובות בלתי-מסיסות עם מינרלים, כמו ברזל ואבץ, 

המופרשות מהגוף.
באופן כללי, תפוחי-אדמה, המבושלים בקליפתם, מאבדים פחות ויטמינים 
מסיסי-מים ומינרלים )במיוחד אשלגן(. אפייתם, צלייתם וטיגונם גורמת, 

בדרך כלל, לאובדן קטן יותר של ויטמינים מאשר בישולם במים.



המצבה המסתורית

במעלה הר המנוחות, שוכן לו קבר שעל מצבתו חקוקות השורות האלה: "פ"נ 
ר' אליעזר יוסף בן ר' יצחק הלוי לדרברג זצ"ל. הרביץ תורה ברבים, למד וחזר 
בעל־פה למעלה מ-4,000 פעם על מסכתות ביצה וראש השנה. נלב"ע ביום ה', 

כ"ג סיוון תשי"ד. תנצב"ה. 
מה מסתתר מאחורי נוסח לא שגרתי זה? 

כה היה המעשה: ר' אליעזר יוסף היה יהודי חינני ותוסס, תלמיד חכם וחסיד, 
התגורר ב'בתי ורשה' ואת רוב עיתותיו הקדיש לתורה ולעבודת ה'. מדי יום ביומו 
מסר שיעור תורה בבית הכנסת ואף חיבר ספר בשם 'אהבת השם', המבאר את 

מצוות אהבת ה' על פי תורת הסוד.
את פרנסתו מצא בחנות לממכר מכשירי כתיבה ליד שער יפו. בחנות זו נוהג 

היה ר' אליעזר יוסף גם מידה מרובה של הכנסת אורחים. עוברים ושבים, 
יגעים מטורח הדרך ומחום השמש, היו נכנסים פנימה, והוא היה מוזג 
להם כוס מים צוננים להשיב את הנפש. אגב כך היה משוחח עם 
תלמידי החכמים שבהם בדברי תורה, ואילו באוזני האחרים היה 

משמיע דבר תורה נאה לפרשת השבוע.
יום אחד הופיע בחנות לקוח ממורמר. "ביקשתי נייר לבן וחלק, 

ובמקומו ארזת לי נייר אפור ומחוספס!", קבל. יצא ר' אליעזר יוסף 
החוצה עם גליל הנייר בידו, הביט בו לאור השמש ונוכח כי הצדק עם 

הקונה. בימים ובשבועות הבאים חזרו ונשנו מקרים דומים. לקוחות ביקשו 
דבר מה מסוים ור' אליעזר יוסף הגיש להם דבר דומה אך לא את מה שרצו. או 

אז הבין ר' אליעזר יוסף כי משהו בראייתו השתבש.
ביקור אצל רופא מומחה אישר את חששו. בדיקה יסודית של העיניים גילתה בעיה 
של ממש, שעל פי דרך הטבע תחריף ותלך. "יהיה עליך לעבור ניתוח מסובך", 
פסק הרופא, "ניתוח שמצד אחד יש סיכוי כי יציל את ראייתך, אך מצד שני יש בו 
לא מעט סיכון כי במהלכו תאבד את ראייתך כליל". על אף הסיכון תמך הרופא 

בניתוח, שכן בלעדיו תיחלש הראייה בוודאות, עד כי תיעלם לגמרי.
חזר ר' אליעזר יוסף לביתו ורוחו נסערת. נכנס פנימה, הליט את פניו בין שתי 
כפות ידיו וזרם של דמעות פרץ מעיניו. בקול רועד סיפר לבני משפחתו את דברי 
הרופא. "אם לא אנותח, אאבד בוודאות את הראייה. ואם אנותח, גם אז מסתכן 
הנני באיבוד ראייתי. ותורה מה תהא עליה? האומנם נגזר עליי שלא אוכל עוד 
לעיין בספר, להתעמק בסוגיה, ולקיים מצוות תלמוד תורה השקולה כנגד כל 

המצוות?!", התייסר.
חלפו ימים מספר ור' אליעזר יוסף חזר אל הרופא. ישב אצלו כמה שישב, נבדק 

שוב, ויצא משם כשחיוך דק נסוך על פניו. מבית הרופא פנה היישר אל בית 
הכנסת, הוציא גמרא מארון הספרים והתיישב להגות בה.

שישה חודשים רצופים בילה את רוב שעות היום כשראשו טמון בין דפי הגמרא 
ופיו אינו פוסק מלימוד.

לאחר חצי שנה שב בשלישית אל הרופא, הפעם כדי לעבור את הניתוח שעליו 
המליץ. הניתוח בוצע ועיניו של ר' אליעזר יוסף נחבשו לתקופת מה, עד אשר 
יתאחו החתכים והפצע יגליד. מתח וחרדה אפפו את בני המשפחה, ואילו דווקא 
רוחו של המנותח בעצמו הייתה משום מה טובה עליו. נראה היה כאילו כלל אינו 
מוטרד מתוצאות הניתוח. עובדה זאת עמדה בסתירה מוחלטת לתגובתו הראשונה 

על הודעת הרופא על הניתוח וסיכוניו. אז, כזכור, היה נסער כולו.
יום אחד העז אחד הסועדים אותו לשואלו, הכיצד זה בשעה שהכול סביב אכולי 
מתח ודאגה, מצליח הוא לשמור על שלוות רוחו. השיב לו ר' אליעזר יוסף: "ברור 
לך שגם אני חרד מאוד שמא אהיה סומא, שעליו נאמר כי הוא חשוב כמת. מיותר 
להסביר כמה איני רוצה לאבד את כוח הראייה, שהרבה ממצוות התורה והידוריהן 
תלויים בו. ואולם מן הרגע הראשון שבו הבנתי את חומרת מצבי הייתה עיקר 
דאגתי נתונה לעניין לימוד התורה. שכן איזה ערך יהיה לחיי בלי לימוד תורה... 
"כששמעתי לראשונה את חוות דעת הרופא נחרדתי והתמלאתי צער עמוק. אולם 

בימים שלאחר מכן התעשתי וחיזקתי את עצמי באמונה ובביטחון בה'.
"לאחר בחינת המצב מכל צדדיו, חזרתי אל הרופא ושאלתיו בכמה זמן אפשר 
לדחות את הניתוח בלי להסתכן יתר על המידה. 'חצי שנה', פסק הרופא. 
מהקליניקה שלו שמתי פעמיי היישר אל בית הכנסת, בהחלטה נחושה 
להקדיש את ששת החודשים הבאים לשינון מסכת או שתיים בגמרא, 
כדי שאם חס וחלילה הניתוח ייכשל, אזכור מסכתות אלו על בוריין 
ואוכל ללומדן על-פה. וכך אמנם עשיתי. במשך תקופה זו שיננתי 
חזור ושנן את מסכת ביצה ואת מסכת ראש השנה ואני בקיא בהן 
עכשיו. התבין אפוא מדוע אינני שותף לחרדה האופפת את כולכם?"...
חלפו כמה שבועות והרופא בא לביתו של ר' אליעזר יוסף להסיר את 
התחבושות מעיניו. בני ביתו של ר' אליעזר יוסף הקיפוהו כשהם אפופי 
מתח נפשי נוראי. ברגעים הבאים יתברר האומנם הצליח הניתוח או שמא איבד 

יקירם את מאור עיניו, לצמיתות.
בעוד הסובבים ממלמלים פרקי תהילים ונושאים תחינה נרגשת לה' – הוסרו 
התחבושות והרופא הציץ לתוך שני האישונים המתרחבים. "אדוני רואה", קבע הרופא.
נקל לשער איזו אנחת רווחה השתחררה מקרבם של הסובבים. מיותר גם לתאר 
את שמחתו העצומה של ר' אליעזר יוסף עצמו, שמעתה יכול לשוב לשגרת חייו 

ולתלמודו היקר לו כל-כך.
מאז והלאה ניצל ר' אליעזר יוסף את שליטתו המושלמת במסכתות ביצה וראש 
השנה כדי לשוב ולשננן על־פה בכל עת. עד ערוב ימיו הספיק ללומדן ולסיימן 

למעלה מ-4,000 פעמים!
בצוואתו לבניו כתב ר' אליעזר יוסף את המשפט הנ"ל, בהסבירו כי "אנשים 
יעברו ליד המצבה, יראו את המילים וסקרנותם תתעורר. אז ישאלו וייענו כי פעם 
התגורר בעיר יהודי שאהב את התורה, ומאהבתו אותה חזר ושינן שתי מסכתות 

יותר מ-4,000 פעמים".
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את הסיפור הבא סיפר מורנו ורבינו הגר"א עמרמי שליט"א:
לאחר אחד השיעורים שהעברתי ניגש אלי יהודי צדיק וסיפר לי בהתרגשות רבה 
שנולד לו בן ומיד לאחר לידתו התאספו כל הרופאים סביב התינוק והבהילו אותו 
לטיפול נמרץ. לאחר זמן ממושך ניגשו הרופאים לאדם הזה ולאשתו ואמרו להם 
שיש לתינוק בעיות קשות מאוד והסיכוי שהוא יחיה שואף לאפס. והבחור הזה 
ביקש עצה מה אפשר לעשות כדי שיהיה נס והילד הזה ייצא מבית החולים 

בריא ושלם.
אמרתי לו שאני יודע דבר אחד: אם נותנים לשבת הקדושה היא חייבת להחזיר 
לאדם, הצעתי לו להזמין את כל המשפחה אליו הביתה ולעשות להם את השבת 
הכי יפה, ובשבת הזאת רק לשמוח ולשיר ולשכוח מכל הבעיה שיש עם התינוק 

הזה. הצדיק הזה ואשתו החליטו לשמוע בעצתי ולעשות שבת הכי יפה ומדושנת 
עונג למשפחות שלהם.

הם הזמינו אליהם הביתה את כולם והכינו אוכל הכי משובח, ולא סיפרו לאף 
אחד על הבעיה עם התינוק אלא אמרו לכולם שהברית תהיה כרגיל, והוא מספר 
שאשתו ניסתה בכל כוחה להיות שמחה למרות שמרוב הבכי נפלו לה הדמעות 
לסירים. והנה יום ראשון הם חוזרים לבית החולים והרופאים עומדים המומים 
ומספרים להם שתוך כדי השבת התינוק ממש השתפר והזוג הזה זכה להכניסו 

בבריתו של אברהם אבינו בעתו ובזמנו!!!
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רבי יהושע ליב דיסקין זצ"ל 

רבי יהושע רבה של ירושלים, היה רגיל לעשות בשבת סיבוב של חסד בירושלים. 
מנהגו היה לעשות ביקור חולים אצל שני סוגי אנשים: הסוג אחד – אלה שהחולי 
שלהם היה רוחני. לא היו באים לבית הכנסת. רבי יהושע ליב היה בא אליהם 
ומברכם במאור פנים: "שבת שלום! שבת שלום! מה נשמע? איך הבריאות של 
כבודו?". מחמת ביקורים אלו, אנשים היו חוזרים ומתקרבים לבית הכנסת ולקיום 
מצוות. סוג אחר היה ביקור חולים כפשוטו, אצל אנשים שסבלו מבעיות בריאות. 
הלך רבי יהושע ליב ב'מאה שערים', ירד שלוש מדרגות ונכנס לכוך של סבתא 
אייזנבך. "גוט שבת!", אומר רבי יהושע ליב דיסקין לאשה הישישה. "גיט שבת!", 
היא עונה. "תודה שבאת, אם אתה כבר פה – תן לי ברכה!". רבי יהושע ליב מסכים 
לברך, בודאי. הוא עוצם את העינים, ואומר: " תהי בריאה." אומרת לו סבתא 
איזנבך: "כבוד הרב, אני מבקשת ברכה טובה, ואתה מגבב לי ברכה כזו?" תמה 
רבי יהושע ליב: "אני מברך אותך שתהיי בריאה, האם לא טובה הברכה הזאת? 
מה יותר טוב מזה?" ובכל זאת, אמר לה. "אני מברך אותך, שתהיה לך נחת מכל 
יוצאי חלציך!".! אמרה לו: "כבוד הרב זה לא זה...ביקשתי ברכה טובה!". אמר לה: 

"ברכתי שתרווי נחת מכל יוצאי חלציך. את יודעת כמה זה חשוב? הגמרא אומרת, 
שקשה תרבות רעה בביתו של אדם, יותר ממלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג 
היא הקשה שבכל המלחמות תרבות רעה בבית – קשה ממנה. אני מברך אותך, 

שלא תהיה ח"ו תרבות רעה בביתך!
הוא רואה שסבתא איזנבך עדין איננה מרוצה. "את יודעת מה – הגידי לי באיזו 
ברכה את רוצה שאברך אותך!". אמרה לו: "רב'ה, תברך שאני אזכה לאריכות 
ימים ושנים!" אשה בת מאה ושלוש, עם כל כך הרבה צרות, עם כל כך הרבה 
בעיות בריאות, והברכה שהיא מבקשת – שתזכה עוד לאריכות ימים ושנים... 
ר' יהושע ליב משתומם, ואומר לה: "את כל כך נהנית מהחיים האלה, שכל מה 
שאת צריכה זו ברכה לאריכות ימים ושנים? המשנה אומרת באבות: 'בן מאה 
כאילו מת ועבר ובטל מן העולם'. הגעת לגיל הזה, וכל מה  שמענין אותך זה 

לחיות עוד כמה שנים?". 
אמרה לו סבתא איזנבך: "כבוד הרב! מלאכים ושרפים ואופנים עומדים רבבות 
שנים, כדי לומר פעם אחת 'קדוש' לפני הקב"ה. מישהו עמד בתור לקופת חולים 
במשך שעה? תראו איזו מהומה נהיית. הם עומדים רבבות שנים להגיד 'קדוש' 
לקב"ה, וכדאית להם הצפייה הזאת!". המשיכה הסבתא והסבירה: "כמעט כל 
השבוע אני לא יכולה להגיד תהילים או כל דבר שבקדושה, כי אני לא מספיק 
נקיה, ואדם שאינו נקי אסור לו לומר דברי תורה.  אבל פעם בשבוע מגיעות הנה 
המתנדבות מהשכונה, והן מרימות אותי לאמבטיה, רוחצות אותי ומחליפות לי 
את כל הבגדים. הן מושיבות אותי על הכסא ומביאות כוס תה ולימון, ובהזדמנות 
הזאת אני עושה ברכה: 'ברוך' – מקור הברכות, 'אתה' – יש לנו הזכות להגיד לה' 
'אתה', 'ה" – אדון הכל היה הווה ויהיה. 'אלקינו' – תקיף ובעל הכוחות כולם, 

'מלך העולם שהכל נהיה בדברו'!
"כבוד הרב, האם לא שווה לעבור את כל היסורים הנוראים האלה כל השבוע – פצעי 
הלחץ, הסוכר והבעיות בלב, ושאר החלאים הקשים, כדי לברך ברכה?! לא פעם 
אחת ברבבות שנים, אלא כל שבוע אני זוכה להגיד תודה לאלוקים על כוס התה 

שמביאים לי!". רבי יהושע ליב פרץ בבכי, ואמר: "אוי, כמה הסבתא צודקת!"...

לפרשתלפרשתתשבץתשבץ
בהרבהר

חידון הא"בחידון הא"ב
לפרשת לפרשת 

בהרבהר

1.  מצווה בשנת החמישים לתקוע ב...
2.  בהר הזה דיבר ה' עם משה )ב' תיבות(.

3.  "וכי ימוך..."
4.  שבת שבתון יהיה לארץ.

5.  סוג של עבודה זרה שהיו שוטחין על הרצפה )ב' תיבות(.
6.  שנת החמישים.

אם פתרתם נכון יתקבל בטור המודגש את החג שיחול ביום 
ראשון.

א. ִיְׂשְרֵאִלי ְּבַיַחס ְלִיְׂשְרֵאִלי ַאֵחר ַעל ִּפי ַהָּפָרָׁשה הּוא _______

ב. ָאסּור ִלְרּדֹות ְּבֶעֶבד ִעְבִרי _______

ג. ְּבָכל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּבּה ֶנֱאָחִזים ַחָּיִבים ְלַאְפֵׁשר ַהְחָזָרה ֶׁשל ְׂשֵדה ֲאֻחָּזה ִלְבָעֶליָה, 

ְוֶזה ִנְקָרא _______

ד. ֵחרּות

ה. ְׁשַנת ְׁשִמָּטה ָחָלה ַּבָּׁשָנה _______

ו. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יֹוֵדַע ַמְחָׁשבֹות ְוָכל ָמה ֶׁשָּמסּור ַלֵּלב, ָלֵכן ָאנּו ְמֻצִּוים: _______ 

_______

ז. "ְמַעט" ַּבֲאָרִמית

ח. ֶאְפָׁשר ִלְגאֹל ַּבִית ַעד ֹּתם ַהָּׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ְלִמְמָּכרֹו, ִאם ַהַּבִית ִנְמָצא ָּבִעיר 

ַהֻּמֶּקֶפת _______

ט. "ֱאִליִלים" ַּבֲאָרִמית

י. ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ִנְקֵראת ְׁשַנת _______

כ. ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִנְקְרָאה ֶּבָעָבר ֶאֶרץ _______

ל. ַלֲחלּוִטין

מ. ֶאֶבן ֶׁשְּמַצְּיִרים ָּבּה ְסָמִלים ּוְתמּונֹות ֶׁשל ֱאִליִלים ִנְקֵראת ֶאֶבן _______

נ. ִרִּבית

ס. ַמה ֶּׁשִּמְצָטֵרף ִלְתבּוַאת ַהָּׂשֶדה

ע. ֲחֵבְרָך

פ. "ְּגֻאָּלה" ַּבֲאָרִמית

צ. "ֶּפֶסל" ַּבֲאָרִמית

ק. ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ִהיא ְׁשַנת _______

ר. "ְלִפי _______ ַהָּׁשִנים ִּתְרֶּבה ִמְקָנתֹו"

ש. ְׁשַנת ְׁשִמָּטה, ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית, ִהיא _______ _______

ת. ֶאת ַׁשְּבתֹוַתי _______ ּוִמְקָּדִׁשי _______
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בימים אלו, ימי הספירה 
בבית ספרינו מורגשת האוירה 
מבצע ”ואהבת“ וכבוד הבריות 

נלמד יחד לבנות ולהיבנות 

בכיתה א‘ נערכה מסיבת תפילה 

כפתיחה ללימוד נושא התפילה 

והכנה למסיבת סידור 

פתיחת המוכנות לכיתה א‘ 

תכנית העצמה 
חודש אייר 

כיתה ז‘ 

(קבלות ע״פ סעיף 46)

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 מזרחי 20 סניף 458 ח-ן 445404 לציין עבור ניידת בית התבשיל

 דרושים נהגים בשכר לפרטים: נתנאל 050-6785912



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

19:05 )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  

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'  

 19:05 אבות ובנים                    

19:35 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:05 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:25 )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    05:00 )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      19:15

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

פעילויות לילדים

א'-ה'      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



מוסדות 'כאייל תערוג' - הר חומה
מזמינים את הציבור הרחב

עזרת נשים וילדות הכניסה מסביב עם צפייה במעגל סגור

ההדלקה המרכזית עם מורנו ראש המוסדות

הרה״ג אייל עמרמי שליט״א
ברחבת התלמוד תורה - רחוב שמחת כהן 23 הר חומה

מנחה, ערבית ושיעור המרכזי בבית הכנסת 19:00

21:00

הגרלה!!!
 3 קורקיניטים 

חשמליים, 

3 אופני הרים
ו-2 רחפנים

בס“ד


