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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 האכילה בשבת

הגמרא )שבת קיט( מביאה מעשה, שאל קיסר רומי את ר' 
יהושע, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נוסף? אמר לו תבלין 
אחד יש לנו ושבת שמו שאנו מטילין לתוכו וריחו נודף, א"ל 
תן לנו הימנו, א"ל כל המשמר את השבת מועיל לו ושאינו 

משמר את השבת אינו מועיל לו.
הגמרא לא מביאה סתם סיפור, כל סיפור בגמרא יש לו משמעות, 
והעניין כמו שאנחנו יודעים מדברי אור החיים הקדוש ומדברי 
רבנו מברסלב ואחרים שהאכילה של שבת כולה נותנת אלוקות 
לאדם. כשאתה אוכל בשבת נהיה לך עוד ענווה, עוד אהבת 

ישראל, עוד אמונה.
כותב הליקוטי מוהר"ן "מה שאדם אוכל בימות החול היצר 
הרע גם מתגבר בך." היצר הרע מתגדל מתוך אכילה ושתיה. 
"וכן ציווה אותנו על אכילה בשבת וזה שכתוב "אכלוהו היום 
כי שבת היום להשם" כי אכילה של שבת נעשית ממנו קדושה 
ואלוקות גמור בלי תערובת סיגים כלל וכלל" אל תחשוב שיהיה 
לך עכשיו יותר קלוריות, "אין שום סיגים", המשנה ברורה מביא 
את המאירי, מצווה להשמין בשבת "איכלו משמנים ושתה 
ממתקים" תאכל את הדברים הכי מתוקים ומשמינים. ממשיך 
רבנו הקדוש "ופועל באכילת שבת מה שפועל בתענית ומפיל 
כל אויביו לפניו בזכות עונג שבת כמו שפועל בצום לכן נקראת 
שבת לשון משבית כי בסגולתו משבית אויב ומתנקם" כמה 
שאתה אוכל יותר בשבת בהנאה אתה משבית יותר אויבים. 

אומר הבן איש חי הקדוש "נאמר על השבת "ברכת השם 
היא תעשיר ולא יוסיף עצב הימנה" פירוש פלונית )אשתו של 
הס"מ( היא העצב" כל העוונות מגיעים מהעצבות" לא תוסיף 
כלום מחמת תענוגי שבת, כמה שאתה אוכל בשבת היא לא 
מקבלת מזה כלום כנזכר בזוהר הקדוש, יען כי בשבת כל עונג 
שהתענג האדם בריבוי אכילה נחשב מזון לנשמה" תאכל עוד 
מנה, עוד חלה, עוד פיצוחים אתה נהיה יותר אלוקי. "ואין 
לסיטרא חלק במזון הזה". אומר ר' יששכר מרומינוב השטן 
מנסה אותך בכאבי בטן כדי שלא תאכל, אבל אם אתה תאכל 

תראה שלא יהיה לך כאבי בטן אל תגיד כבד לי החמין, תאכל 
ותראה שלא יקרה לך כלום. ואומר הבן יש חי הקדוש "וזה 
פרשתי הפסוק "צדיק אוכל לשובע נפשו ובטן רשעים תחסר" 
כי פלונית היא בטן הרשעים וכיון שאוכל לשבוע נפשו אין 
לפלונית הנאה... ובזה יובן הפסוק "אז תתענג על השם" שכל 

התענוגים שלך בשבת הם על השם שילכו לחלק הקדושה."
ר' חיים צ'רנוביץ תלמיד הבעל שם טוב הקדוש גם כן כותב 
את זה בסידורו של שבת "דע לך, כי אכילת שבת כולה רוחנית, 
כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילה של ימות 
החול כי בחול אין השכינה והעולמות נהנים ומתברכים כי 
אם מברכת המוציא" מה שאכלת ב'המוציא' זה השכינה נהנית  
השאר הסיטרא אחרא נהנית. לכן הצדיקים היו אוכלים מעט 
בימות החול. "ובשבת השכינה וכל העולמות נהנים ומתברכים 

מהאכילה עצמה כמבואר בזוהר הקדוש".
לכן בא הקיסר ואומר יש לכם תבלין עם ריח נודף. ריח זה 
דבר שהנשמה נהנית ממנו, למה דווקא הריח, אומר האר"י 
הקדוש, כשחטא האדם הראשון הוא חטא בכל החושים, חוץ 
מחוש הריח, היא לא הריחה את הפרי לכן הריח זה הנשמה. 
"והריחו ביראת השם" "ריח ניחוח אישה להשם" בקורונה לא 

יכלו להריח, השם אמר יש לכם בעיה בנשמה. 
אומר בעל ליקוטי הלכות "האכילה של שבת יקרה מאוד כי 
על ידה זוכים לצחצח את הנשמה בחינת צדיק אוכל לשובע 
נפשו וזהו "והשביע בצחצחות נפשך" ועל ידי זה זוכים לגלות 
ולגלות את המים שהם עצות ועל ידם גדלה האמונה ועל ידי 
אכילתו מתכפרים כל העוונות וזהו שכתוב מאמתי קורין את 
שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן"  כי 
על ידי אכילת הכהנים הרי זה מתקן את האמונה הקדושה 

בחינת קריאת שמע".
"עיקר כבוד השבת הוא אכילה" ירבה במאכלים ומטעמים 
בשבת, לכן יש נשמה יתרה בשבת בשביל האכילה הרוחנית, 
יעשה סעודה שלישית מכובדת ולא יקמץ בה כדי לצאת ידי 
חובה, יעשה, שניצלים, עופות מה שנאכל זה אלוקות! שנזכה 

ששבת קודש תגן עלינו.

שבת שלום! אייל עמרמי

במדבר גליון 511, כו אייר תשפ"ב

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

"וידבר ה' אל משה במדבר סיני"
בראי הפרשה
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שבץ מוחי
סיפור לשבת
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סיפור אישי
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הרב יצחק גרוסמן שליט"א
גדולי ישראל
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כסף כשר
סיפור לשבת

שר  מרן  של  הטהורה  נשמתו  לעילוי  מוקדש  העלון 
התורה ופוסק הדור, מורנו ורבנו מרן הגאון

רבי עובדיה יוסף זצוק״ל, שזכותו הגדולה תגן עלינו.
להצלחת: דוד בן שמחה וב”ב לרפואת: יניב בן אהובה 
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

לראות ָׂשׂש ָׂשׂש

פסימיות ואופטימיות זה עניין של מבט.  "רואי שחורות תמיד בוכים, שבין 
פרחים גדלים חוחים, רואי טובות תמיד שמחים גם בין חוחים פורחים פרחים". 
נמשיך לבחון איך מלמדים את הילדים בבית להרכיב את משקפי האושר? 
אושר זה תוצאה של נתינה. תלמדו אותם לתת. ילד שנותן בבית, מעורב 
במחויבות של עשייה בבית, ייהפך ממקטר, למגן בלהט על מה שעושים בבית 
שלו. תלמידה שהסמינר הוא חלק ממנה, תצליח ליהנות. ולא תראה חסרונות. 
על זה הפסיכולוגיה החיובית מדברת, על איכות החיים. ועל שותפות ועשייה 
בחיים, הגורמים ומסייעים לראות את החיובי והטוב בנו בילדים שלנו, בסביבה 

שלנו. והפרמטר השלישי, בעל משקל רב זה חיים של משמעות. 
תתעמקו בכותרת, אל תוותרו על הניקוד. אל תוותרו על הכלי, כלי שהוא כל 
כך יהודי: "שש אנוכי על אמרתך". מובא בשם הבעל שם טוב, על אדם הולך 
בדרך ופתאום מוצא אוצר גדול. הוא ממלא את תיקו, את כיסיו, ועדיין נשאר 
הרבה מן האוצר שאינו יכול לקחת אתו. הוא גם יודע, שלעולם לא יוכל לשוב 
ולקחת עוד מהאוצר שהשאיר. האדם הזה שש ושמח שמחה גדולה, שש אנכי 
על אמרתך, אך נשארת בליבו תחושת החמצה על שלל רב שאינו יכול לקחת 
אותו. המשל מסייע להבין מהו צימאון לדעת. ואין כמו פקודי השם משמחים 

וממלאים, ומביאים לתשוקה של עוד.
נרחיב את המושג של חיים של משמעות ברוח הפסיכולוגיה החיובית של סליגמן. 
סליגמן כותב, שאפשר לטפח אושר באמצעות זיהוי החוזקות והחולשות שלנו, 
ושימוש בנקודות החוזק ובתכונות קיימות כמו: חריצות, הארת פנים, אדיבות, 
מקוריות, אופטימיות, פרגון. כך נוכל לא רק למגר רגשות שליליים, אלא גם 
לנתב את חיינו למישור חדש וחיובי יותר. זיהוי הטוב שבנו מכניס משמעות 

לחיים, אם הוא מוביל ומדרבן לעשייה. 
על מנת לקבל תעודת בגרות, מחייב משרד החינוך  ציון במעורבות חברתית. 

שההגדרה התנדבות ועשייה בקהילה.
מעבר לכך, מחקרים מראים ש"הצלחה", הצטיינות ומצוינות לא בהכרח מובילים 
לאושר, מה שמקבע את האושר זו העשייה. ועשייה שמוכחת כמוצלחת, מעלה 
את תחושת המסוגלות. ובעקבותיה ביסוס ההכרה של החוזקות.  אושר הוא 
מכלול של רגשות: עצב, כעס, קנאה ועוד. לכל הרגשות יש מקום, וחשוב 
שכולנו נחווה זאת וניתן לילדים לחוות זאת, כי רק מתוך כך נוכל להבין מה 

זה רגש של שמחה, אושר והנאה. 
ממצאים מחקריים מסוימים אכן מצביעים על תרומת הפסיכולוגיה החיובית 
על הילדים שלכם, וודאי גם עליכם. אנשים שחיזקו אצלם את המבט החיובי, 
את הנתינה והעשייה הביאו לירידה של כ-50% במספר הסובלים מדיכאון. 

היה זה לאחר השואה האיומה. רכבת עמוסה בנוסעים. משפחה יהודית 
עלובה למראה התמקמה על הספסלים. ניכר היה שהעניות שם גדולה. אל 
הקרון נכנס יהודי הדור פנים. ניצול שואה. משהו במראה המשפחה גרם לו 
להתעניין בהם. הם שוחחו על מוצאם, הקשיים, באיזשהו שלב שמע היהודי 
הדור הפנים את שמו של האב ושם משפחתו, והתרגשות אחזה בו. היה זה 
הבן של ידידו הטוב, בערב המלחמה, כשהיהודים חששו מפלישת הגרמנים, 
העביר הידיד שהיה עשיר, סכום של כמה מיליונים לבנק בשוויץ, ושיתף את 
חברו בפרטים. כדי שאם הוא או משהו מילדיו ינצל, יוכל לקחת את הכסף. 
אתה מיליונר, אמר היהודי לאבי המשפחה עלובת החיים, ושיתף אותו בפרטי 
הכסף בבנק. המשפחה שמעה, התרגשה. וכמובן הכסף הגיע אליהם. לאחר 
מספר ימים הגיע אבי המשפחה שהתעשרה לחבר של אביו ואמר לו, כעת 
אני מיליונר, אבל גם קודם הייתי מיליונר. זה שניצלתי מהשואה, זה שזכיתי 
להקים משפחה חרדית לתפארת, זה שיש משמעות לחיים שלנו, זה עושה 

אותי מיליונר יותר מהמיליונים שהוריש לי אבי. חיים של אושר וכבוד!

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 

ראש המוסדות

צוות הסמינר 

והתלמידות

 של מנהלת הסמינר  גב׳ הורביץ תחי'

על מות בעלה ר׳ יעקב יצחק הורביץ ז״ל

מן השמים תנוחמו

מוסדות כאייל תערוג וסמינר הר חומה משתתף באבלה בצער רב



"וידבר ה' אל משה במדבר סיני" וגו' )א, א(.

במדרש רבה )א, ז(: "כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר – הפקר, אינו 
יכול לקנות את החכמה והתורה, לכך נאמר: במדבר – סיני", עד כאן.
סיפר הרב הצדיק רבי אליהו ראטה זצ"ל, משמשו ותלמידו הנאמן של 
האדמו"ר הקדוש רבי שלמה מזוועהיל זיע"א, כמה וכמה עובדות 
על גודל ענוותנותו ושפלותו של רבו הקדוש, שהיה משים עצמו 
כהפקר וכמדבר בפני כל נברא ממש, והיה בטל ומבוטל בעיני 

עצמו, כאין ואפס הגמור, לא יאמן כי יסופר!!!
פעם אחת בערב שבת קודש ליווהו אל המקווה. הרבי מצא לו 

איזושהי פינה צנועה להניח את כליו, והנה נכנס אדם אחד שהיה כעוס 
ועצבני, מריר ורוטן, וכולו מלא טענות ותלונות. כשהבחין ברבי הקדוש 

החליט להוציא את כל כעסו ומרירותו דווקא כנגדו. הוא החל לצעוק עליו 
ללא שום בושה על כל מיני עוולות שלא היה לו קשר אליהן כלל. הרבי מצידו 

שתק והבליג, כמובן, ולא ענה לאיש מאומה.
כראותו שאין צעקותיו עושות שום רושם על הרבי, הגביר את קולו עוד ועוד 
לצעקות רמות מאד, רטן כנגדו דברים חמורים בתרעומת קשה וזעק עליו מרות 
זמן ארוך ברצף וללא הפסקה. הוא ביזה את הרבי עד מאוד, לגלג עליו והדביק 

לו כל מיני כינויי גנאי לאזניהם ולעיניהם של כל הנוכחים והלבין פניו ברבים.
הרבי מצידו שתק ברוב שפלותו ולא ענה מילה ואף לא חצי מילה. עד כדי 
כך השים עצמו הפקר כמדבר, שהיה נראה לפי התנהלותו וחוסר התייחסותו 
לחרפות ולגידופים המוטחים כנגדו בצרורות, כאילו לא אליו מכוונים הדברים 

כלל, והוא לא חש ולא הרגיש שום עלבון אישי כלל!
בדרכו לשוב לביתו מן המקווה ביקש מרבי אליהו שיואיל בטובו לגשת לביתו 
של יהודי פלוני, שהיה אדם אמיד ובעל יכולת, ויבקש ממנו הלוואה של סכום 
כסף נכבד, הואיל וזקוק הוא בדחיפות למעות עוד בטרם תכנס שבת מלכתא.
כחץ מקשת רץ רבי אליהו למלא פקודת רבו ומשאלתו. אותו אדם, שהכיר 
וידע את טיבו של רבי שלומק'ה נענה על אתר והוציא את מלוא הסכום 

להלוואה.
כשחזר רבי אליהו וחבילת המעות בידו, נדהם והופתע לשמע 
בקשת המוזרה של הרבי: "לך נא לביתו של אותו יהודי שביזה 
אותי היום במקווה ותן לו במתנה את מלוא הסכום שהשגת עתה!" 

ביקש-פסק הרבי.
רבי אליהו עמד נדהם ומשתומם כולו, אינו מאמין למשמע אוזניו, 
ושאל ברוב פליאה: "היכן הוא הגבול של שבירת המידות?! אטו 
משום שביזה וכעס על הרבי, מגיע לו על כך מענק נכבד שכזה?! הלא 

אין לרבי אפילו ממה להחזיר את ההלוואה!"
ענה לו הרבי בחיוך "צריך אתה להבין! כאשר יהודי בא למקווה בערב שבת 
ומתנהג בצורה שכזאת, ושופך קיתונות של כעס ומרירות כנראה אין לו עדיין 
צרכי השבת... אילו היו מוכנים לפניו כל צרכי שבת, סדורים וערוכים על 

מכונם, לא היה מתנהג כך..."
עמוד והתבונן, עד היכן מגעת מידת שפלותו וכמה ירד ונכנס לעומק נבכי נפש 
איש ישראל, להבין מה חסר לו, ולא עלה כלל על דעתו להיפגע ממנו אישית.

3

שבץ מוחי

אירוע מוחי מתרחש כאשר ישנה הפרעה פתאומית בהספקת הדם לרקמת 
המוח. ההפרעה הזאת גורמת נזק נוירולוגי אשר יכול לבוא לידי ביטוי 
בדרכים שונות ובהן הפרעה בדיבור, חולשה או שיתוק של הגפיים וקשיים 

בהליכה. לעיתים עלול אירוע מוחי לגרום למוות.  
ישנם שני סוגים עיקריים של אירועים מוחיים: 

איסכמי- נגרם בגלל קריש דם שחוסם עורק המוביל דם למוח. הקריש 
יכול להיווצר באזור החסימה או להגיע לאזור ממקום אחר בגוף. 

קריש הוא בדרך כלל תוצאה של תהליך טרשתי בכלי הדם. 
זהו תהליך שמתחיל בשקיעה של כולסטרול בדופן כלי הדם. 
לעומת זאת, קריש דם שמגיע אל המוח - מקורו או בטרשת 
בכלי דם גדולים שמובילים דם למוח או מהלב. בלב הוא 
נוצר עקב תהליכים שמעודדים היווצרות של קרישי דם שם 

כמו הפרעות בקצב הלב - ובעיקר פרפור פרוזדורים. האירועים 
המוחיים הם ברובם איסכמיים. 

המורגי )דימומי(- אירוע מוחי המורגי נדיר יותר מאירוע מוח איסכמי 
ומתרחש בעקבות דליפה של דם מכלי דם במוח. דליפה כזאת היא בדרך 
כלל תוצאה של לחץ דם גבוה שלא טופל או של פגם בדופן של כלי הדם 

שגורם להחלשת הדופן ולנטייתה להתפוצץ ולדלוף. 
מהם התסמינים של שבץ מוחי?- התסמינים של אירוע מוחי כוללים, בין 
היתר, חולשה או שיתוק בגפיים ובפנים, קשיי הליכה, קושי בדיבור והפרעות 
בראייה. בדרך כלל מופיעים התסמינים האלה רק בחלק מהגוף, כמו חולשת 
פלג גוף אחד )חולשת צד(, הפרעה במחצית שדה הראייה )ימין או שמאל( 

וכדומה. מקום הפגיעה במוח הוא שקובע את אופי התסמינים. הנזק שנגרם 
באירוע מוחי משתנה מאדם לאדם ונע בין נזק קל המאפשר חיים עצמאיים 
לנזק קשה ביותר שגורם לנכות קשה. ישנם גם אירועים מוחיים קצרים שאינם 
מותירים אחריהם נזק קבוע. אלה אירועים שבהם מתרחשת הפרעה זמנית 
לזרימת הדם למוח. האירועים האלה מכונים TIA והם נמשכים בין דקות 
בודדות לכמה עשרות דקות - אך בדרך כלל פחות משעה. הם מתאפיינים 
בפגיעות נוירולוגיות זמניות כמו הפרעה זמנית לראייה, קושי זמני בדיבור 
או חולשת גפיים שחולפת. גם במקרים האלה יש לפנות מיד לקבלת טיפול 
רפואי, שכן הם סימן מקדים לאירוע מוחי של ממש. בירור וטיפול דחופים 

יכולים למנוע את הופעת האירוע המוחי הגדול. 
איך מטפלים באירוע מוחי?- ברגע שנגרם אירוע מוחי, יש, כאמור, להגיע 
לחדר המיון מהר ככל האפשר. אם מדובר באירוע איסכמי, ישנם כמה 
טיפולים אפשריים שמיועדים למוסס את קריש הדם שמפריע לזרימת הדם 
למוח: מתן תרופה )TPA( דרך הווריד הממיסה קרישי דם )את הטיפול 
הזה יש לתת בתוך 4 שעות וחצי מרגע קרות האירוע.  פרוצדורות 
שונות כמו צנתור לפתיחת כלי הדם החסום )את הטיפול הזה יש 

לתת בתוך 8 שעות מקרות האירוע(.
לאחר הטיפולים הדחופים האלה, שניתנים במקרים של אירוע 
מוח איסכמי, יש לתת תרופות לדילול הדם כמו אספירין. אדם 
שאובחן אצלו אירוע מוחי מאושפז בבית חולים לצורך טיפול 
ומעקב עד להתייצבות מצבו. בהמשך הוא נשלח לשיקום בבית 
או במסגרת שיקומית מתאימה. מטרת השלב הזה היא להשיב 
את האדם למצב התפקודי הטוב ביותר האפשרי - בהתאם למצבו 
לאחר האירוע. מטרה נוספת היא ללמד את האדם לחיות עם המגבלות 

החדשות שעלולות להישאר לצמיתות לאחר האירוע.
הדרך הטובה ביותר להתמודד עם אירוע מוחי היא למנוע אותו באמצעות 
נטרול של כל גורמי הסיכון הידועים: לאזן לחץ דם גבוה, להפחית את רמות 
השומנים בדם, לאזן סוכרת, להימנע מעישון, לשמור על המשקל ולהקפיד 
על פעילות גופנית סדירה. את האיזון של לחץ הדם, של הכולסטרול ושל 
רמות הסוכר בדם רצוי להשיג באמצעות אורח חיים בריא, אך אם לא 

מצליחים בכך יש להיעזר בתרופות.



כסף כשר

היה זה בשבת חתן שנערכה במשפחתנו. כולנו ישבנו בחדר הילדים בבית חמותי, 
שהוסב לצורך השמחה הגדולה לחדר אוכל. המיטות הוצאו למרפסת, וכל מרצפת 
פנויה אוכלסה בכיסא, שולחן או עגלת תינוק. הסעודה הסתיימה, בשלב כלשהו 
כבה האור, בהוראת שעון השבת, וכולנו נאלצנו להתנער, מנסות כל אחת למצוא 
את ילדיה הרדומים למחצה או לשליש. על אף העייפות, הבנו שעלינו לסדר עתה 
את הבית, לפנות את השולחן ולנקות את שיירי הסעודה. האור הקלוש מהמסדרון 
הספיק לנו כדי לזהות את בקבוקי היין ואת גביע הכסף ולשלוח אותם למטבח, 
רגע לפני שכל המפה נצררה על כל תכולת הכלים והשאריות והוצאה אחר כבוד 

אל תוך הפח הטמון שבחצר הבניין. בבוקר, הגענו כולנו ישר לבית הכנסת. 
כשניגשתי אל הסבתא באיחולי מזל טוב נלבבים, חשתי שמשהו מעיק 

עליה. סבתא, את מרגישה טוב? – שאלתי. היא הנהנה בשתיקה 
וסימנה לי בידיה שאינה יכולה לדבר בשעת קריאת התורה. מיד 
אחרי הקידוש מיהרתי להתיישב לצידה. סבתא הושיטה לי את יד 
ימין שלה. "הטבעת שלי, טבעת הנישואין שאני כבר עונדת עשרות 
שנים, איננה". עצב קל ניקד את פניה של סבתא. "זו לא סתם טבעת, 

זו טבעת הנישואין שלי! וכבר לפני שלושים וחמש שנים ניסו לגנוב 
אותה!"... סבתא המשיכה: "גנב פרץ לבית שלנו... הייתי לבד בבית, 

כששמעתי את הקולות, וניגשתי אל הדלת שהוא פתח בכוחות עצמו. כל 
הגוף שלי רעד, לא הצלחתי אפילו לפתוח את הפה כדי להתפלל! ה', תציל אותי! 
לחשתי בלי מילים. כשהרגשתי קרובה לעילפון, שמעתי פסיעות מוכרות מאחורי 

הגנב. סבא הגיע באופן מפתיע, יחד עם אחיו שבא לדון איתו בעניין חשוב.
"הגנב היה אובד עצות. סבא ואחיו הבינו מיד את המצב, בכוחות משותפים 
הצליחו לגבור על הברנש ולפתוח את האגרוף שלו שהיה קמוץ בחוזקה, ובתוכו... 
טבעת הנישואין שלי! שזכתה לחזור אל אצבעי למשך מספר שנים נוספות. "שנים 
ספורות לאחר סיפור הגנב הגיעה אולגה, העוזרת הגויה, לנקות את התנור לקראת 
פסח. את תענוג ההתעסקות בחומרים כמו סנט מוריץ אני נותנת רק לעוזרות 
גויות", הצטחקה סבתא. באותו יום, רגע לפני שהיא הלכה לדרכה, גיליתי שטבעת 

הנישואין שלי איננה.
"לא רציתי לחשוד בכשרים, אבל אוטומטית נפל מבטי על אולגה העוזרת, שמלבד 
היושר שחסר לה – חסרו כמה ברגים בראשה; לא תאמינו – הטבעת שלי היתה 
ענודה על אצבעה, מתחת לכפפה השקופה ולשכבת השומן שדבקה בה. זו טבעת 

הנישואין שלי, אמרתי לה, והצבעתי על הבליטה הקטנה מבעד לכפפה.
"פניה של אולגה סמקו. במהירות קרעה את הכפפות מידיה, השליכה את הטבעת 

על הרצפה, חטפה את התיק שלה וברחה... מאז לא שבה יותר".
סבתא הוסיפה: "כששמע סבא שטרן )חמיה של סבתא( את הפלא הזה, איך נגנבה 
הטבעת פעמיים וחזרה בשלום לבעליה, הוא ענה בהתרגשות ואמר: "מה הפלא 
שהטבעת חזרה? הלוא אני משתדל כל כך להיזהר שכל משאי ומתני יהיו באמונה! 
כל הכספים שלי כשרים! את הטבעת לנישואי בני קניתי בכסף כשר, כסף כשר 

אינו הולך לאיבוד לעולם! הוא חייב לחזור!"
סבתא נשמה עמוק. כל המעגל ההדוק של בני המשפחה שהתאסף סביבה ושמע 
את הסיפור באוזנים פעורות, נשם יחד איתה בהערכת אמת; הערכה ליושר הזה 
שסבתא וגם סבא אינם זזים ממנו כמלוא נימה, יושר שנמצא בעורקי המשפחה 

ועובר בה דור אחר דור.
"מתי ענדת את הטבעת בפעם האחרונה, סבתא?" שאלה אותה חמותי – בתה. 
סבתא שקעה בהרהורים, ואחר טפחה על מצחה, מחייכת. "נו, מה יש כאן לנבור 
בזיכרון? מתי יכולתי להשיל מעליי את הטבעת, אם לא לפני נטילת ידיים בסעודה 

של אתמול??? השאלה היכן הנחתי אותה אחרי נטילת הידיים".
"אני זכיתי לשבת לידך", נזכרה גיסתי, "ואני חושבת שהטבעת הייתה על השולחן, 

ליד הצלחת הסגולה".
"כן, כן!" סבתא הנהנה. "אולי ראיתן את הטבעת, כשסידרתן אתמול את השולחנות?"

"לא היה אפשר לראות", חנה'לה בת השמונה הייתה הדוברת של כולנו, "היה חושך 
גמור. הדודות בקושי הצליחו לראות את הגביע של הקידוש ואת היין, לפני 

שעשינו 'לוויה' גדולה לכל השקיות עד הפח שקבור בחצר".
תמונת המצב העגומה התבהרה לנו עד מהרה. כל שקיות הזבל שלנו, 
ושל בית המדרש והטיש הממוקם בסמיכות, דחוסות היטב היטב 
בתוך הפח הטמון, על אלפי הצלחות הריקות, שאריות הרוטב ומאות 
הכוסות. כל אלו קוברים את אחרון הסיכויים למצוא טבעת אחת של 
זהב, יקרה מאוד מאוד לבעליה, הקבורה עמוק מתחת לכל הצחנה. 
נראה שמי שהמציא את הביטוי מחט בערימת שחת, התכוון בדיוק לזה.
אחר יציאת השבת התקשר אחד הבנים של סבתא לעיריית בני ברק, 
למחלקת התברואה. הם שמעו את הסיפור, והסכימו לחכות עם פינוי הפח 
הטמון עד מחר בבוקר. בבוקר הגיע ה'אוטו פח הזבל', ומספר בנים של סבתא 
עטו כפפות, סתמו נחיריים, והוציאו על הכביש עשרות שקיות אשפה. "כל שקית 
שאינה כחולה, היא לא שלנו", דוד יוסל היה פרקטי ועזר לכולם במלאכת המיון.
"אתם משהו!", עובד התברואה דפק כפפה בכפפה, וצפה מהצד בצוות המסור 
שנבר ונבר בכל השקיות, בלי לומר נואש. "משהו משהו, אתם!" העשיר את דברי 

ההתפעלות שלו, מאוצר המילים הרחב שלו. "משהו משהו משהו".
"מצאנו!!!"

עיגול קטן מכוסה שכבת שומן היה בידיים של דודי. הוא שפשף אותו קלות, עד 
שהזהב בהק מול השמש וסנוור את העיניים של כולם.

"ידעתי שתמצאו!" אמר ירון מהתברואה, מחא שוב כפפה אל כפפה, ורגע לפני 
שקפץ אל מקומו הקבוע מאחורי משאית האשפה, הוא אמר: "כל הכבוד לכם. 

במסירות כזו, ידעתי שתמצאו את האבדה!"
שיירה קטנה חזרה אל הבית של סבתא, מביאים לה את האבדה שחזרה אליה 
עתה בפעם השלישית. טבעת קטנה, שהעידה בפעם השלישית כי נכונים דברי 

הסבא, וכסף כשר אינו נאבד לעולם.
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סיפר מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שליט"א: 'סיימתי שיעור תורה בשכונת 
הבוכרים בירושלים וניגשתי לרכבי כדי לנסוע לשיעור הקבוע שאני מוסר בשכונת 
"הר- חומה" נכנסתי לרכב ופתאום דופק לי איזה אברך על החלון, מיד פתחתי 

את החלון ושאלתי לרצונו, הוא סיפר לי סיפור מדהים:
הוא הגיע עם אשתו לחדר לידה בבית החולים ומה שלא מנסים לעשות לאשתו 
היא לא מצליחה ללדת. אותו אברך סיפר שניסו לתת לה זירוז וכל מיני תרופות 
והילד לא מצליח לצאת במשך שלושה ימים )!(, לאחר שלושה מים כאשר האישה 
ובעלה מותשים לגמרי, הגיע לחדרם בחור ישיבה אחר וסיפר שיש איזה רב 

משכונת הר חומה שאומר שאם רוקדים ושרים לה' מקבלים ישועה.

אותו אברך מספר לי שהוא חשב לעצמו: 'בטח איזה רב מבולבל זה' אבל לא היה 
לו מה להפסיד והוא והבחור ישיבה התחילו לשיר ולרקוד במחלקה.

אותו אברך סיפר לי שתוך חצי שעה הוולד היה בחוץ, עוד לפני שאשתו הספיקה 
לקחת אפילו אפידורל. ועכשיו הוא הגיע במיוחד לשיעור שלי בבוכרים כדי 
להודות לי על העצה שקיבל בדרך עקיפה. שירה וניגון היא הוכחה לאמונה 

הקדושה ודרכם אפשר למשוך ישועות נוראות!!!

לידה מתוך שמחה

ביום שלישי הקרוב א' סיון 31.05 ידרוש מורנו הרב ב:
 רמת גן - 20:00 | בית כנסת היכל משה רחוב זבוטינסקי 7 058-5034040

לוד - 21:30 | בית הכנסת שובה ישראל רחוב אלפעל 8 054-5230800

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

רב אל יהוד, אני חייב עזרה שלך! הצעקה הזאת – ובעיקר המבטא שבו הדהדה 
– הקפיאו את דמי.  אברך צעיר הייתי, ואותו יום שבין כסה לעשור ניצלתי, כמו 
בכל שנה, למצוות הסוכה. ירדתי בקרבת ביתי לחורשת עצים הסמוכה ליישוב 
זרזיר. שם קיוויתי לקטוף ענפים מן ההפקר, שיהיו לנו לצל סוכה. הצעקה הזאת 
שינתה את תוכניותיי. לפניי ניצב נער צעיר, בדואי בעל אישונים בוערים בטוהר 
לא ברור.  הוא היה ממש להוט לדבר. בלי שום הקדמות הוא ירה את העובדות 
בעברית משובשת, שמתוכה חילצתי את המילים הבאות. "יש לי מה להגיד לרב. 

אני יהודי. נחטפתי. תחזיר אותי להורים שלי ולעם שלי".
האמת היא שלא נטיתי להאמין לו. היה זה רע מכדי להישמע אמיתי; אבל הוא 
התעקש והוסיף דמעות נוגעות ללב. עבדאללה קראו לו, והיו לו ראיות: "פעם 
הצצתי בתעודת הזהות של הערבייה הזו, שמתיימרת להיות אמא שלי, וראיתי 
באיזה שנה היא נולדה. היא צעירה מדי. היא לא יכולה להיות אמא שלי. וכשעדיין 
לא השתכנעתי, הוא פרץ בבכי קורע לב: "אני לא המצאתי את זה, רבי. השרת 
בבית הספר גילה לי את זה בסוד. הוא אמר לי שאני יהודי חטוף". הרבה לא 
יכולתי לעשות. כל מה שיכולתי היה לתת לו את פרטיי ואת כתובת ביתי. 'בוא 

אלי בחג הסוכות, ונראה מה אפשר לעשות'. חשבתי שבזה הסתיים הסיפור, אבל 
בחול המועד הוא דפק על דלתי וסיפר את סיפורו מחדש.

בהשגחה פרטית נכח אז בסוכתי ידידי, העיתונאי הוותיק עמנואל אלנקווה. למחרת 
הוא פרסם את הסיפור בצירוף תמונה של הבחור. הפרסום – אם להתבטא בעדינות 
– הוסיף גם אותי לרשימת המסתכנים בהברחת ילד.  יום אחרי הפרסום, לפנות 
בוקר, אני שומע דפיקות על דלת הסוכה. זינקתי ממיטתי ומיהרתי לפתוח.  ניצבה 
שם סיעה שלמה של משפחה ממושב תירוש. גם להם לא היה זמן להקדמות. 
'ראינו את התמונה',  צעק האב, זה הילד שלנו, ויש לנו סימנים. על מיטתו בסוכה 
הסמוכה ישן עבדאללה שנת ישרים. פסוקו של דוד המלך כמה הדהד לנגד עיניו: 
כי אבי ואמי עזבוני וה' יאספני )תהילים כז י(. בזכות ידידי העיתונאי הוא זכה אז 

לפומביות וחולל קידוש שם שמים.
המתנו עד שעבדאללה יקום משנתו, ועד אז שמעתי את הסיפור מפיו של ראש 
המשפחה: היה זה בשנים שלפני קום המדינה. היה להם ילד קטן ויפה תואר, 
ובאחד הימים עזב את הבית ולא שב. שבועות של חיפושים ושנים של תקוות לא 
הועילו כלום. "יש לנו סימן מובהק", התפרצה לדיון אישה מבוגרת שישבה בצד 
נרגשת. 'אין לי ספק שזה הוא'. הסבירו שזו המיילדת של הילד, והיא המשיכה 
לספר: כשנולד הוא עבר ניתוח. יש לו צלקת גדולה בגב. אי אפשר להסתיר את 
זה.  וכמו לאשר את דבריה אחרי כמה רגעים נכנס עבדאללה לסוכה. האב לא 
השתהה אפילו רגע; הרים את חולצת בנו. מראה הסימן הבולט שעל הגב מצמרר 
את עורי גם בשעה זו כשאני נזכר בזה. את הרגעים הבאים של המפגש המאוחר 

קשה לתאר במילים. בעיקר היו שם דמעות.
בבוקרו של אותו יום, כבר קבלתי אזהרה חמורה ממפקד המשטרה שהגיע במיוחד 
לביתי: 'הבדואים משתוללים מזעם', הוא אמר. הוצמדה לי אבטחה. עבדאללה 
נשלח לבדיקה גנטית. בינתיים מהרתי ליצור קשר עם החמולה הבדואית. התנצלתי 
עמוקות והסברתי את הסיטואציה. "מחר",  סיכמנו, "יגיעו תוצאות הבדיקה, ונראה 

עם מי הצדק. כמיטב המסורת פתחנו שולחן, נשחט כבש"...
בלב הולם פתחנו את מעטפת התוצאות. היה שווה: עובדיה בן ר' ישראל חזר 

לחיק העם היהודי.

במדברבמדברלפרשתלפרשתתשבץתשבץ

חידון הא"בחידון הא"ב
לפרשת לפרשת 

במדברבמדבר

1.  איזה בגד פרשו על המזבח?
2.  מיהם משרתי המשכן?

3.  בנו של לוי
4.  "נשיא נשיאי הלוי"

5.  "והזר הקרב..."-
6.  השבט שנפקד ראשון בפרשה?

7.  מאיזה גיל ספרו כל זכר? )ב' תיבות(.
8.  שם החומש והפרשה

אם פתרתם נכון תקבלו בטור המודגש את המקום בו השרה הקב"ה 
שכינתו )במדבר א, א(.

א. ְנִׂשיא ֵׁשֶבט ְזבּולּון

ב. ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדֹעִני ָהָיה ְנִׂשיא ֵׁשֶבט _______

ג. ְנִׂשיא ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה

ד. ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי הּוא ְנִׂשיא ֵׁשֶבט _______

ה. ִנְמנּו

ו. ְוִסֵּים

ז. 57400 ִאיׁש – ִמְנַין ַמֶּטה _______

ח. ֶאָחד ִמְּבֵני ְקָהת

ט. "ִּדְגלֹו" ַּבֲאָרִמית

י. ִמֶּמּנּו ָיְצאּו ְׁשֵני ְׁשָבִטים

כ. ֶאת ַהְּבכֹורֹות ָהעֹוְדִפים ַעל ַהְּלִוִּיים ָּפדּו ְּב_______

ל. ַהֵּׁשֶבט ֶׁשֹּלא ֻׁשַּבץ ְּבַתְפִקיֵדי ַהָּצָבא ָהְרִגיִלים ְוַגם ֹלא ִנְכַלל 

ְּבִמְסַּפר יֹוְצֵאי ַהָּצָבא ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

מ. ַמְחִלי ּומּוִׁשי ֵהם ִמְׁשְּפחֹות ְּבִני _______

נ. ְנִׂשיא ֵׁשֶבט ְיהּוָדה

ס. ַהִּמְפָקד ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ַנֲעָׂשה ְּבִמְדַּבר _______

ע. ֵאין יֹוֵצא ָצָבא ָּפחֹות ִמִּגיל _______

פ. ְנִׂשיא ֵׁשֶבט ָאֵׁשר

צ. ְנִׂשיא ֵּבית ָאב ְלִמְׁשְּפחֹות ְמָרִרי

ק. ַעְמָרם ְוִיְצָהר, ֶחְברֹון ְוֻעִּזיֵאל ָהיּו ָּבָניו ֶׁשל _______

ר. ְנִׂשיֵאי ַהְּׁשָבִטים ִנְקְראּו _______ _______ _______

ש. ָנִׂשיא ִלְבֵני ִׁשְמעֹון

ת. ִמְׁשְּפחֹות ְּבִני ְקָהת ָחנּו ַעל ֶיֶרְך ַהִּמְׁשָּכן _______
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לקביעת ראיון והרשמה:
הרב אליצור רבין 054-8404080 | הרב מיכאל ארגמן 052-7696276

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

מבצע קיץ מתחיל בתלמוד תורה

׳כאייל תערוג׳ הר חומה

"דרך ארץ קדמה לתורה"



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

19:10 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:30 )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'  

 19:15 אבות ובנים                    

19:45 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:15 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:35 )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    04:50 )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      19:20

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



(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

 Miami לאחד מתלמידי מורנו הרב שליט״אבשמחת ברית יצחק וסנדק בברית המילה ב

משיעורי מורנו ורבנו שליט״א 

CA בקהילה הספרדית טורונטו


