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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

השבת היא מקור הברכה

הגמרא במסכת שבת )קיט:( אומרת "אמר רב יהודה משמי דבי 
שמואל משמי דרב אין הדלקה מצויה אלא במקום שיש חילול 
שבת שנאמר... "ואכלה ארמונות ירושלים ולא תכבה" מאי ולא 
תכבה, אמר רב נחמן בר יצחק בשעה שאין בני אדם מצויים 
לכבותה, אמר אביי לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחללו בה 
את השבת, שנאמר "משבתותי העלימו עיניהם ואחל בתוכם".

הגמרא מביאה את הפסוק שמזהיר ירמיהו שתפרוץ אש בעם 
ישראל ואי אפשר לכבותה. הגמרא אומרת על מה העוון שפורצת 
אש בביתו של אדם, בחנותו, במפעלו, זה לא בגלל קצר חשמלי 
או איזה סגריה שזרקו, זה סתם סיבות, אין הנחש ממית, אלא 
החטא ממית. יכול לקרוא אלף קצר חשמלי ולא יהיה שום 
שריפה, אלא שבמקום הזה מחללים שבת. נכון שהוא מכין אוכל 
טוב לשבת, ושר זמירות שבת, אבל הוא כועס בשבת, הוא מחלל 
את השבת. הזוהר הקדוש אומר "לא תחללו אש נורא דכעס" 
הוא כועס בשבת על הילדים, על הגבאי, האדם הזה מחלל שבת 

כאילו הוא מדליק מדורה בשבת. 
מסביר רבנו יוסף חיים למה דווקא הדלקה קשורה לשבת, אומר 
הבן איש חי בספרו 'בן יהוידע' "אמרו רבותינו, אמרה השבת 
לקב"ה לכל הימים יש בן זוג ולי אין בן זוג, אמר לה הקב"ה 
כנסת ישראל היא בן זוגך, אם כן השבת, עם ישראל, כדמיון 
איש ואישה וידוע שאיש ואישה זכו שכינה ביניהם ואם לא זכו 
אש אוכלתם, לכן בעוון חילול שבת שפגמו בזיווג בין ישראל 
לשבת לכך תהיה דלקה באש", כמו איש ואישה שלא זכו, 
במקום להסתכל על החסרונות שלו הוא מסתכל על החסרונות 
של אישתו, לך אין חסרונות, אתה מתוקן? "קשוט עצמך", אבל 
אם הוא מסתכל רק על החסרונות שלו, ומפרגן לה, יש שמחה 
בבית, יש חיוכים, וזה לא משנה אם יש להם כסף, או אין להם 
כסף, יש נסיעה בעול אחד עם השני, אישתו לא התעוררה בזמן 
בוקר אחד, אז הוא מלביש את הילדים, טורח בגופו לכבוד זולתו 
אזי הם זכו ושכינה ביניהם. אבל אם לא זכו יש אש ביניהם, 
מריבות וצעקות כל היום. כך גם בשבת שהיא הבת זוג של עם 
ישראל, לכן תראו בהרי יהודה כל הזמן יש שם שריפות, זה לא 
הצתות זה בגלל שכביש 1 עובר שם וכל הזמן נוסעים בו בשבת 

רכבים. זה בדיוק מה שהכתוב אומר "והצתי אש בשעריה ואכלה 
ארמונות ירושלים ולא תכבה" אם כעסת בשבת, לך תבדוק את 

הפלטה שלא יהיה בה קצר השבת.
המהרש"א הקדוש אומר "דאין לך פורענות גדולה בעולם כמו אש 
שאוכלת הכל, כמו שכתוב "השם המטיר על סדום אש וגופרית 
מן השמים" כל המכבד את השבת נתן לו משאלות לבו ולהיפך 
כל המחלל את השבת נשרף כל משאלות לבו" לכן אדם צריך 
מאוד להיזהר במחשבה דיבור ומעשה. במחשבה- לא להכניס 
דאגות, ועצבות וכעסים. דיבור- אסור לדבר דיבורי חול בשבת. 

מעשה- הזהר ב-ל"ט מלאכות האסורות בשבת. 
ולכן אומר בעל הבני יששכר "ואל תהי צרה ויגון ביום מנוחתנו" 
למה רק ביום מנוחתנו, שלא יהיה צרה ויגון בכלל. דע לך אם 
תזהר לא להצטער ולכעוס בשבת, שום צרה לא תבוא לך השבוע. 

השבת היא מקור הברכה. 
אומר הזוהר הקדוש "לעשות את השבת לדורותם" לדרתם כתיב, 
אשרי מי שעושה לי דירה בשבת, מהי דירה, הלב שלך נקרא דירה 
אתה מסלק מהלב את העצבות של הטחול והכעס של המרה. 
אין לך בשבת עצבות וזה לא משנה אם ביום ראשון מחכה לך 
משפט או ניתוח או שאתה צריך לשם כסף של שכירות ואין לך. 
התורה הבטיחה שאם תעבור את השבת בלי צער, ביום ראשון 
תפטר הבעיה. כך הבטיח רש"י בגמרא שבת יב' לשבת יש כוח 
של "רפוא ירפא" לתקן הכל. שבת זה "חמדה גנוזה בבית גנזי" 
זה לא משהו בעובר ושב. בשבת לא כועס משום דבר, אפילו 
שזה קשה, כי שבת זה יום לנשמה, אדם יעשה כל שביכולתו 

לא ליפול לכעס ועצבות. 
אומר הרמ"ק שהשמחה יורדת לעולם בשבת "ישמחו במלכותך 
שומרי שבת" ומשבת נמשכת ליום חול. כל עבודת האדם זה 
להיות שמח בחיים האלה, "תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך 
בשמחה" בלי שמחה אין כלום, אומר הרד"ק  "בחול השמחה 
נעלמת, אומנם בשבתות וימים טובים נפתח שער השמחה 
והוא מאיר למטה ושולטת השמחה והמתעצב פוגם בשמחה, 
אלא צריך לעשות מדור בעצמו בשמחתו ואם היות שיש דברים 
רבים שאדם נעשה כיסא למעלה, אבל מכל הדברים הטובים 
מזה נעשה כיסא לשמחה העליונה ושורה עליו הבינה" אם אתה 
כלי קיבול, כיסא לקבל את השמחה יהיה לך שמחה כל השבוע. 

שבת שלום! אייל עמרמי

קרח גליון 515, כה סיון תשפ"ב

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

"רב לכם... ומדוע תתנשאו..."
בראי הפרשה
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צמח האכינצאה
סיפור לשבת

טבילה של אמונה
סיפור אישי

5

5

ר' יחזקאל הלוי לנדא זצ"ל
סיפור אישי

4

שגריר אונקולוגי
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 

לעילוי נשמת: מרדכי בן שמחה |
ניר אלון בן מרגלית | חיים בן תמר

זמני שבת לפי לוח אוה"ח *שעון קיץ

כניסה      יציאה       ר“ת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה

21:21      20:25       19:13

21:18      20:22       19:31

21:22      20:26       19:35

21:18      20:22       19:31

ויאמר שמואל )שמואל א יא(

ביום שלישי הקרוב כ"ט סיון 28.06 ידרוש מורנו הרב ב:
 זיכרון יעקב - 19:30 | בית כנסת אוהל חנה רחוב הלל יפה 20 052-3360453

מושב פרזון - 21:00 | בית הכנסת המרכזי ע"ש הרב דוד נורי זצ"ל 052-6762225

לשמיעת שיעורי הרה״ג אייל עמרמי שליט”א בשידור חי וכן בשידור חוזר התקשרו למס’: 08-6170437 
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הרינו מתכבדים להזמינך להתרגש עמנו בחנוכת הבית 

לקריית החינוך כאייל תערוג
תלמוד תורה - בית יעקב - וגני הילדים

יום רביעי ראש חודש ל’ סיון הבעל״ט
בשעה 9:00 בבוקר

רחוב חיים מרינוב 10 הר חומה - ירושלים

בהשתתפות:

יו״ר תנועת ש״ס

הרב אריה דרעי שליט״א

ראש העיר ר’ משה ליאון הי״ו

חברי הכנסת וידידי המוסדות
 סגני ראשי העיר

חברי מועצה
הורים ותלמידים נכבדים

בברכה והערכה רבה
ראש המוסדות הרב אייל עמרמי

בס”ד

בית הכנסת המרכזי הספרדי 
“חסדי שמואל”

מזמין את הציבור היקר

ביום רביעי וחמישי ר”ח תמוז

מתחילים ב5:00 בשירה, שמחה, 
ניגונים והתעלות רוחנית 
שמתדלקת את כל החודש

סעודת ראש חודש
בסוף התפילה

בית כנסת הספרדי המרכזי
“חסדי שמואל” רחוב הרב מן ההר 4

לחוויה רוחנית ייחודית מסוגה
בירושלים עיר הקודש

עם מורנו הרב אייל עמרמי שליט״א

עם החזן 
אלחנן והפייטן

משמרתי 
הי״ו

תפילת שחרית
בנץ החמה

4:45



טז, ג  ַרב-ָלֶכם... ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו, ַעל-ְקַהל ה'. )טז, ג(

בפרשתנו אנו רואים את גנותה של אש המחלוקת ששורפת כל חלקה טובה 
ופוגעת באנשים גדולים כקטנים. מתוך גנותה של המחלוקת נבין מה המעלה 

של הבולם פיו בשעת מריבה, ונמנע מלהכנס למחלוקת.
בספר "עלינו לשבח" מובא מעשה מופלא:

המדובר היה באברך תלמיד חכם שלא זכה להפקד בזרע של קימא, 
ולמרות שנקט כבר בכל הפעולות והסגולות, והרבה בתפילה ובתחנונים, 
ואף פקד קברי צדיקים, והתדפק על דלתותיהם של צדיקי הדור 

החיים עמנו, עד מאה ועשרים, לא נושע מצרתו.
התלמיד חכם היה גם כמה פעמים אצל הגר"ח קנייבסקי, אלא 

שבפעם האחרונה הירבה לבכות ולהתחנן שיביא עצה הגונה. לאחר 
דקות ארוכות של בכיות נוראיות, אמר לו הגר"ח שיחפש אדם העונה 

לתואר של 'הנעלבין ואינן עולבין', ויבקש ברכה ממנו, ובעזרת ה' יוושע. 
שמע התלמיד חכם את העצה והתעודד ביותר. הוא יצא מבית הגר"ח והחל 

לחפש אחרי יהודי העונה לתואר המכובד הנ"ל...
בתחילה, היה בטוח שזו משימה קלה, אבל מיד לאחר מכן התברר לו שהחיפוש 

יקח זמן רב... שכן לא כ"כ פשוט למצוא אדם שכזה...
והנה, סובב מסובב כל הסיבות, וממש באותם ימים התעורר ויכוח סוער בין שני 
שכנים המתגוררים בשכונה מסוימת בבני ברק. גם לאחר שהטלטלו כבר בין כמה 

בתי דין, ובקרו בבתיהם של כמעט כל הרבנים בעיר, לא הגיעו לידי הסכמה.
ויהי היום, והאברך הנ"ל, ששמע את העצה מהגר"ח, מגיע לחתונה של קרובי 
משפחתו, וכאשר כל המסובים ישבו לסעודה, נכנס לאולם איש פלוני, ופתח 
בצעקות ובחרפות, בגידופין ובהעלבות בוטות, נגד אדם אחר שכבר הסב לסעודה. 

דבריו היו כל כך בוטים עד שכל הנוכחים היו המומים למשמע אזניהם.
וראה זה פלא, האדם שהעליבו אותו לא הגיב במאומה לדברי הגידופין שהומטרו 
עליו. הוא המשיך להתנהג כמו שהדברים אינם קשורים אליו... אבל גם האיש 

המעליב לא התייאש, והמשיך להמטיר עליו עוד ועוד חרפות.
כל הארוע התרחש סמוך מאד לשולחן בו ישב האברך שהיה זקוק לישועה. 
והוא, שהבין לפתע שהנה התגלגלה לו הזדמנות פז למצוא אדם מהנעלבין ואינן 
עולבין, התרגש מאד לנוכח המראה, נעמד על רגליו והביט באדם שפגעו בו, 

כדי 'להשגיח' שאכן לא יענה לדברי הבזיונות שהוטחו בו.
בשלב מסוים, כאשר האיש המעליב החל להשמיע דברים שממש אין הדעת 
סובלתם, עלתה חמתו של הנפגע, והא עשה סימנים כמי שמתכונן 

להשיב מלחמה שערה.
ברגע זה, זינק אליו התלמיד חכם שהמתין לישועה, וזעק באזניו בקול 
גדול: "עשה לי טובה ואל תענה ולו במילה אחת..." כשהאיש הביט 
בו בתמהון, כרוצה לשאול מה הוא קשור לארוע, השיב לו: "אענה לך 
אחר כך, אבל עשה עמדי חסד, ואל תשיב לפגיעות שהלה פוגע בך..."
והארוע חוזר על עצמו כמה פעמים. ככל שהתרבו והוחמרו הפגיעות, 
כך גברה חמתו של השני, שרצה להשיב, אבל התלמיד חכם המשיך להתחנן 

לפניו שלא יגיב...
כך במשך שעה ארוכה, עד שהמעליב ההוא התייאש, ועזבו לנפשו...

אז קם התלמיד חכם וסיפר לנפגע את העצה ששמע בבית הגר"ח וביקש שיברכנו....
הנעלב ההוא נבוך מאד, ולא ידע את נפשו מרב השתאות, אבל ברך בו-במקום 

את התלמיד חכם שיזכה לזרע של קימא.
ולאחר תשעה חודשים, נערכה הברית.
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צמח האכינצאה

מוצא הצמח הוא מצפון אמריקה, שם הוא משמש מאות שנים ברפואה 
האינדיאנית המסורתית. טרם עידן האנטיביוטיקה, אכינצאה הייתה הצמח 

המוביל לטיפול בזיהומים שונים, הכשות נחשים, פריחות בעור וכו'. 
כיום ישנם מחקרים רבים המנסים להבין את דרך הפעולה של אכינצאה. 
הצמח הוא ללא ספק מהחשובים ביותר לחיזוק יכולת העמידות של הגוף 
על ידי חיזוק וויסות פעולת מערכת החיסון ומערכות נוספות בכמה רמות. 

ברמה הפשוטה ביותר, הצמח מעצים את האפקט הכללי של מערכת 
החיסון ע"י הגברת פעילות התאים הפגוציטים כקו הגנה ראשון 

של מערכת החיסון והנעה של הזרימה הלימפטית.
בניגוד לצמחים אחרים, הוא אינו משמש כמשקם ריריות אלא מעלה 
את רמת התנגודת החיסונית שלהן. הריריות הן ברוב המקרים אזור 
החיץ המפריד בין הגוף לסביבה החיצונית ה"מזוהמת" - במערכות 

הנשימה, העיכול, עיניים, גרון וחלל הפה וגם במערכת השתן. ברוב 
המקרים )למעט זיהומים בעור(, כאן נתקל המזהם לראשונה בגוף 

והמערכה המתנהלת בין הרירית לגורם המזהם תקבע אם תתפתח מחלה. 
לכן, האכינצאה יעילה נגד זיהום, ובמיוחד נגד זיהומים חוזרים, המעידים 
על התנגדות נמוכה של הגוף. למשל, ילדים ומבוגרים אשר לא מצליחים 
להפטר משיעול או צינון, הנדבקים בכל וירוס חולף ונגררים בקלות לשרשרת 
מחלות מתמשכות. האכינצאה יעילה במיוחד בקרב ילדים ותינוקות למגוון 
גדול של בעיות זיהומיות, כאשר קו הגנה זה עדיין פרוץ, עד להשלמת 

ההתפתחות הביולוגית.  
כעת ברור כי האכינצאה מיטיבה עם מערכת החיסון. מחלה אוטואימונית 
נוצרת כאשר מערכת החיסון אינה מבחינה בין מזהמים חיצוניים לתאים של 
הגוף עצמו, ותוקפת אותם. כלומר, הבעיה היא במיקוד של מערכת החיסון. 

השימוש באכינצאה נפוץ בקרב הרבליסטים רבים ברחבי העולם לשימוש 
בזמן מחלות אוטואימוניות ולאחרונה החלו מחקרים המנסים לאשש שימוש 
זה ולהבין את מנגנון הפעולה. עם זאת, השימוש באכינצאה אינו מומלץ 

בזמן טיפול כימותרפי בסרטן בלוטות הלימפה או הדם.
צמח האכינצאה מעורר ומחזק בעקיפין את התגובה החיסונית הכללית גם 
ע"י המרצה וחיזוק מערכות נוספות בגוף.  זרימת הדם: זרימת דם לקויה 
פוגעת בתגובה החיסונית. בהיותו צמח מניע ודינאמי, מגביר האכינצאה את 
זרימת הדם לאזור פגוע.  עיכול: תהליך העיכול ושריפת הקלוריות בחילוף 
החומרים גורם לעומס מטבולי ומחליש את הגוף. האכינצאה משפר את 
תהליכי הספיגה במערכת העיכול. תקשורת: מערכת חיסון יעילה תלויה 
בתגובה עצבית נכונה וערנות למזהמים אפשריים. האכינצאה מגבירה ומאזנת 

את התקשורת החיסונית, החשובה ביותר לתפקודה של מערכת החיסון.
האמונה הרווחת כי אכינצאה אינה יעילה למניעת זיהום והתבססה על 
מחקרים אשר לא הראו שינוי בין קבוצה אשר נטלה אכינצאה לבין קבוצת 
הביקורת שנטלה תרופת פלסבו – כאשר שניהם נחשפו לזיהומים 
שונים. ברוב המחקרים משך לקיחת האכינצאה היה קצר, המינונים 
היו נמוכים מהמקובל, והשימוש לא היה נכון )עלים או פרחים 

במקום השורשים(.
בנוסף, ישנה טענה כי שימוש ארוך טווח באכינצאה יגרום לגוף 
"להתרגל" ובסופו של דבר לא להגיב לזיהום. לטענה זו אין ביסוס, 
לא במחקרים ומעקבים קליניים ולא מניסיונם של הרבליסטים רבים. 
יתרה מכך, מחקר שנערך ב-1986 הראה כי העמידות החיסונית בשבוע 
ה-12 לשימוש באכינצאה היתה טובה יותר מאשר בשבוע השני. מניסיוננו, 
הצמח יעיל למניעת זיהומים ע"י חיזוק מערכתי כללי, בעיקר למטופלים 
הסובלים מזיהומים חוזרים. הצמח יעיל לטיפול גם למחלות אקוטיות וכן 

במחלות כרוניות.
השימוש בצמח יעיל מאד בזמן הריון ובתקופת ההנקה. יתרה מכך, אכינצאה 
נותנת מענה טיפולי בתקופה רגישה זו, כאשר ישנם מספר רב של צמחים 
האסורים בשימוש )ממשפחת השפתניים( במקרים של נטייה לשפעות חוזרות 
וזיהומים שונים, לרבות קנדידה. ככלל, הצמח בטוח לשימוש לתקופות 
ארוכות, במינונים גבוהים ולאורך זמן, בקרב תינוקות, ילדים מבוגרים 

וקשישים וכאמור גם בזמן הריון והנקה.



שגריר אונקולוגי

אחרי חצות הלילה, הרב אהרן מרגלית יושב לבדו בחדר העבודה שלו, ומכשיר 
הפקס פולט מסמך שמשנה לו את החיים, או אולי יותר נכון "עושה לו את המוות".
באותיות לטיניות צפופות ומעט מטושטשות, כתוב שם שחור על גבי לבן: אהרן 
מרגלית חולה בסרטן מסוג אלים במיוחד, שתקף אותו קרוב מאוד לקליפת המח.
העולם נשבר והתנפץ לרסיסים. העתיד נראה קצר מתמיד, הבית רחב המידות 
נראה מיותר וחסר כל תועלת. הכל מתערבל מול העיניים, דמיון ומציאות 

מתערבבים יחד, ולא במובן החיובי של ההגדרה הזאת.
הוא נשבר, פרץ בבכי, אבל אחרי שמונה דקות התאושש הרב מרגלית וחזר 

לעצמו. הוא אדם מאוד מעשי, וכמו תמיד גם עכשיו הוא החל לחשוב 
בצורה מעשית. מה עושים, איך מכינים צוואה, איך מתכוננים לגרוע 

מכל בצורה הטובה ביותר, וגם: איך משיבים מלחמה למלאך המוות. 
להיכנע ולהמתין לסוף מתוך יאוש – זו בכלל לא אופציה מבחינתו.
לצד התוכנית שהכין הרב מרגלית בצורה מסודרת ומסוגננת, שעות 
אחדות לאחר שהתבשר על מותו הקרוב, הוא גם קיבל החלטה 

אסטרטגית שליוותה אותו מאז ועד היום, יותר מעשור אחרי אותה 
מערכה קשה נגד המוות.

"ההחלטה שלי היתה מאוד ברורה", הוא מספר. "החלטתי שלא משנה מה 
קורה ומה המצב שלי, אני נמצא כאן כדי לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא 

רוצה ממני. עכשיו נשאר רק להבין מה הוא רוצה ממני.
"פניתי לקדוש ברוך הוא בלשון נוכח והתחלתי לדבר אליו: "אבא" אמרתי לו, 
"אני רוצה שתתן לי להבין מה אתה רוצה ממני. אם אני אבין, אני אבצע. אני 
לא כועס עליך שהפלת עלי עכשיו מחלה קשה כל כך, אני לא מנסה להילחם 
נגד הרצון שלך, אני רק רוצה לדעת מה אני צריך לעשות. מה התפקיד שלי 

עכשיו בעולם הזה".
"משך שעה ארוכה דיברתי ככה לקדוש ברוך הוא. החזקתי בשלחן בכח, וזעקתי 
בקול שקט. אבא! אבא'לה!! מה אתה רוצה ממני? רק תתן לי  להבין ואני מבצע.
"כך המשכתי לדבר ולהתחנן משך שעה או שעה וחצי, ואז הרגשתי שהקדוש 
ברוך הוא מאיר את עיני, ונותן לי להבין מה התפקיד שלי כעת. הרגשתי כאילו 
הוא אומר לי "אהרן, נכון שגם עד עכשיו השתדלת לחזק חולים, השתדלת לעזור 
למי שצריך עזרה, לשמח את מי שקשה לו לשמוח בכוחות עצמו, אבל איפה 
אתה עושה את זה? במשרד המרווח שלך? זה לא מספיק טוב. עכשיו אני רוצה 

שאתה, אהרן, תשמח אנשים בתוך המקומות הכי אפלים וכואבים, אני שולח 
אותך למרתפים העמוקים של הכאב, למקום שבו הילדים שלי שוכבים ונאנקים 
מסבל, מזרימים להם רעלים לוורידים כדי להתגבר על המחלה שלהם, לשם אני 
שולח אותך! האם אתה מסוגל להיכנס לשם ולעשות שם את העבודה הזאת? 
תוכל לבצע את המשימה הזאת למרות שאתה עצמך תהיה מחובר בדיוק כמוהם 

לצינוריות של רעל ששורף כל חלקה טובה בגוף שלך?!
"זה התפקיד שלך אהרן!

"אתה חייב להיכנס לשם, אבל אי אפשר להיכנס לשם בלי המדים המתאימים. 
המדים במקרה הזה זאת המחלה עצמה", כך הקדוש ברוך הוא אומר לי. "יש לי 
הרבה ילדים שבורים, לך דבר איתם על אמונה, על ביטחון, על תפקיד הייסורים 
בעולמנו. לך תשכיח מהם לכמה דקות את הסבל הנורא, תעלה חיוך על שפתיהם".

"מאותו רגע", מספר הרב אהרן מרגלית, "הרגשתי שאני השגריר של בורא עולם. 
המחלה היא כרטיס הכניסה שלי.

"התנהגתי כמו שגריר! דיברתי עם אנשים במצבים הכי קשים. עם כולם. לא 
דילגתי על אף אחד. אני כאן בתפקיד, אין לי זמן להתעסק בסבל האישי שלי. 
אף אחד לא היה יוצא בלי שהוא יקשיב לי. התנהגתי כמו תינוק, כמו ילד, עשיתי 
שטויות כדי לשמח אותם, כדי לתפוס את תשומת הלב שלהם. מדי פעם הייתי 
מתעשת ולא מאמין על עצמי שאני מתנהג ככה, אבל עשיתי את תפקידי. לא 
היה אחד שהצליח להתעלם ממני. הייתי מגיע ומתחבר לכל אחד מהחולים 
שנתקלתי בו. את רוב הטיפולים שלי עשיתי באשפוז יום. אתה מגיע 
בבוקר, נכנס לאולם שבו עושים את הכימותרפיות, ושם אתה מבלה 
כמעט את כל היום. זה מתחיל בבדיקה הכימית של הדם, ממתינים 
לתוצאות, לאחר מכן מזמינים מבית המרקחת את השקיות שלך. 
היו שמים לי שש שקיות, שהיו תלויות על שני עמודי אינפוזיה. 
הייתי לוקח את שני העמודים, ויחד איתם מטייל באולם הגדול. עובר 
ממיטה למיטה, מחולה לחולה, עובר בין המיטות והכורסאות של מקבלי 
הטיפולים. כל אחד והסיפור שלו, כל אחד והרעל שלו. היו אנשים שבכיתי 
איתם, צחקתי איתם, יש אנשים שהתיידדתי איתם. לא תמיד זה היה אפשרי, 
חלקם היו באמצע טיפולים קשים מאוד שגרמו להם לבחילות, הקאות, הרגשה 

רעה מאוד, חולשה שאי אפשר לתאר.
"אבל הייתי שגריר. הייתי פועל בלי הרף לשמח אותם, לחזק אותם, לתת להם 
תקוה, לסייע להם להבין שאנחנו נמצאים כאן בגלל סיבה שלפעמים היא נסתרת 
מעיננו ולפעמים לא, זה לא סתם סבל, יש לו סיבה ויש לו מטרה, כמו לכל דבר 

אחר שקורה בעולם שברא הקדוש ברוך הוא.
"הייתי שגריר, וזכיתי להחלים, ושוב חליתי והחלמתי וחוזר חלילה. ואני עדיין 
שגריר, אני יוצא להרצאות, כתבתי את ספרי 'אתהלך', ומזמינים אותי פעמים רבות 
לשוחח עם חולים במצב קשה, עם ילדים שחולים במחלות נוראיות. מזמינים 
אותי אל מרתפי הכימותרפיה, ואני עושה כל מה שאני יכול כדי לשמח אותם, 
לחזק, ולהעביר את המסר שבסופו של דבר, כולנו שגרירים. לא רק אני, אלא כל 
אחד. גם אתה שגריר, וכל אחד צריך למצוא ולהבין מה התפקיד שלו, ולבצע 

אותו מתוך דבקות במטרה".

4

ביום  למקווה  לי, הלכתי  באמונה שהיה  בחיזוק  הרב  רציתי לשתף את 
שישי כהרגלי מידי שבוע, הבלן באותו מקווה הוא אדם כעסן, ובמיוחד על 
המאחרים. בשלט היה רשום שהמקווה נסגר ב16:15 הגעתי ב15:55 והבלן 
כבר סגר, כעסתי עליו מאוד והתחלנו להתקוטט, ניסיתי להתקשר לערייה 
אבל בשעה כזו כבר לא היה מענה, גמרתי בליבי שביום ראשון אני מערב 
 את גורמי החוק שיעבירו אותו מתפקידו ואני לא עובר על זה בשתיקה.
במוצאי שבת, שמעתי שיעור של הרב עמרמי שליט"א בנושא אמונה, והבנתי 
שלא הבלן סגר את המקווה מוקדם, אלא ה' יתברך, והכל מה'. ואין שום סיבה 

בעולם לכעוס על שום אדם.

התקשרתי לבלן, התנצלתי, ביקשתי את סליחתו וקיבלתי על עצמי שאשתדל 
 לפקוח את העניים ולהבין שהכל מה' יתברך. 

כמה ימים אחרי זה, פגש אותי שכן שיש לו מקווה פרטי בבית, והציע לי 
שכל פעם שארצה אוכל לבוא אליו לטבול. ראיתי בכך יד ה'.



5

ר' יחזקאל הלוי לנדא זצ"ל

כאשר נתמנה ה'נודע ביהודה' ר' יחזקאל הלוי לנדא לרבה של פראג, שלח לשם 
את חתנו רבי יוסף פוזנר כדי לתהות על קנקנם של בעלי הבתים שבעיר, אם הם 

עמי ארצות או תלמידי חכמים, וכך יכין עצמו כראוי למשרה הרמה.
תחנתו הראשונה של רבי יוסף פוזנר היתה בבית המרזח היהודי. הוא קנה לעצמו 
כוס שתיה והתיישב עם ספר ליד אחד השולחנות. בינתיים נכנס לשם החייט 
וביקש מהמוזג כוס יי"ש, והנה שומע ר' יוסף שתוך כדי שיחתם מדברים הם 
בלימוד, בסתירת הרמב"ם בפ"א מהל' גניבה ואבידה מגמרא מפורשת, ומתפלפלים 

ביניהם, זה אומר בכה וזה אומר בכה.
עודו מתפעל ממה שאוזניו שומעות, והנה הוא שומע שאף בשולחן הסמוך יושבים 
כמה יהודים, חלקם סנדלרים, חלקם נגרים, ואף הם מתערבים בדיון הסוער בעניין 
הרמב"ם, וכך במשך שעה ארוכה הפך בית המרזח כולו לבית מדרש סוער וערני, 

כשאת כולם מטריד דבר אחד 'יישוב דברי הרמב"ם'.
הרוחות לא נרגעו, עד שהציע אחד מהיהודים שיחכו לבואו של ר' יעקב שומר 

הלילה, שכוחו רב בידיעת התורה, והוא בוודאי יישב את הקושיה, ואכן כך היה, 
כאשר הגיע ר' יעקב ושמע את הקושיה, הרצה לפניהם מהלך ברור בסוגיה, מהלך 

המיישב את כל שיטות הראשונים, ובכך הסתיים הדיון.
למחרת בבוקר חזר רבי יוסף לחמיו, ה'נודע ביהודה', וסיפר לו את אשר ראו עיניו, 
איך פשוטי העיירה העמלים במשך היום לפרנסתם, שקועים בלימוד, ובתום יום 

עבודה מפרך, זה מה שמעניין ומסקרן אותם.
כאשר שמע זאת ה'נודע ביהודה', לקח את כתב הרבנות ששלחו לו מפראג ושלח 
להם אותו בחזרה. הוא נימק את מעשיו, כי אינו ראוי לכהן כרב בעיר כה מפוארת 
שמלאה סופרים וגדולי תורה. כמובן שהגבאים סירבו לקבל את התפטרותו, וכתבו 
לו שכל תפקידי הציבור נקבעים מן השמים, ואף תפקיד הרב כבר נקבע מלמעלה, 

"כבוד הרב יבוא ולא יפחד", כתבו לו, "ה' יהיה בעזרו וכל אשר יעשה יצליח".
טקס ההכתרה התקיים ברוב פאר והדר, ובמרכזו נשא ה'נודע ביהודה' את שיעורו 
הראשון בפראג, שיעור שכולו פלפול בסברות עמוקות, כיאה וכיאות לעיירה בה 
אף פשוטי העם למדנים. בסיום השיעור הכריזו כל השומעים 'מזל טוב', ובזאת 
קיבלו על עצמם את מרותו של הרב החדש, אלא שאז קם ראש הקהל ואמר 
שאת ברכת ה'מזל טוב' האמיתית המגיעה לרב, נוכל לברך רק כאשר גם הסבלים 
ישמעו את השיעור, והם לא שמעו את השיעור, כי היו עדיין טרודים בעבודתם...

הנה כי כן, תושבי פראג זכו כולם לתורה, התורה שם הייתה שייכת לא רק ללמדנים 
וליושבי בית המדרש, אלא לכל שכבות הציבור, אף לאלו שנזקקו לעסוק לפרנסתם. 

עיסוקם העיקרי היה לימוד התורה, ובלית ברירה יצאו מעט לעמול למחייתם.
רבי יחזקאל סג"ל הלוי לנדא זצ"ל היה מגדולי הפוסקים האשכנזים ורבה של 
פראג. ידוע בכינוי "נודע ביהודה" על שם ספרו המפורסם ביותר. כמו כן, חיבר 
את הספרים הבאים: "ציון לנפש חיה", "אהבת ציון", "דגול מרבבה", "דורש לציון", 
"מראה יחזקאל", "חוקי האישות על פי דת משה והתלמוד" )נכתב בגרמנית( ע"פ 
בקשת הקיסר יוזף השני, "דרוש נצחון", ו"דרוש הספד". נולד באפטא לרבי יהודה 
הלוי, מפרנסי הקהילה וחבר ועד ארבע ארצות. מצאצאי רש"י ורבי יוחנן הסנדלר.

לפרשתלפרשתתשבץתשבץ
קרחקרח

חידון הא"בחידון הא"ב
לפרשת לפרשת 

קרחקרח

1.  מה קרה למטה אהרון? 

2.  עונשו של הזר הקרב?

3.  מי היה סבו של קורח?

4.  יצאה ואכלה את מקטירי הקטורת.

5.  האחים שהצטרפו למחלוקת )ב' תיבות(.

6.  נתנו עליהם את הקטורת.

7.  "ואהרן                   הוא כי תלינו עליו"

התשובה לטור המודגש בתשבץ: נפתחה ובלעה 

" את קורח ועדתו? "   -  

א. ָּדָתן ַוֲאִביָרם ָהיּו ְּבֵני...

ב. ַהָּפָרָׁשה עֹוֶסֶקת ְּבִפְדיֹון...

ג. "ִאיׁש" ַּבֲאָרִמית

ד. ְּתרּוָמה ְּגדֹוָלה נֹוְתִנים ִמֶּׁשֶמן, ַיִין ְו_______

ה. ְוִלְבֵני ֵלִוי _______ ָנַתִּתי ָּכל ַמֲעֵׂשר ְּבִיְׂשָרֵאל ַלַּנֲחָלה

ו. ַהָּפָרָׁשה ּפֹוַתַחת ַּבִּמִּלים...

ז. ַרק ְלֹכֵהן ֶׁשהּוא ִמֶּזַרע ַאֲהֹרן ֻמָּתר ְלַהְקִטיר ְקֹטֶרת, ּוְלִעְנָין ֶזה ִמי ֶׁשֵאינֹו 

ֹּכֵהן ֶנְחָׁשב ִאיׁש _______

ח. ְּתמּוַרת ֲעבֹוָדָתם

ט. "ֵחֶלב" ַּבֲאָרִמית

י. ֵׁשם ָאִביו ֶׁשל ֹקַרח

כ. ְלַאַחר ֶׁשִהְקִהיל ֹקַרח ֶאת ָּכל ָהֵעָדה ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ִנְגָלה _______ 

_______

ל. ֹקַרח ִמֵּׁשֶבט...

מ. ָּדָבר ַהָּבִריא ּוִמְתַקֵּים ּוַמְבִריא ֶאת ֲאֵחִרים

נ. ֲעַדת ֹקַרח ָהיּו...

ס. "_______ ָנא ֵמַעל ָאֳהֵלי ָהֲאָנִׁשים ָהְרָׁשִעים ָהֵאֶּלה"

ע. "_______ _______ ֶאֵּתן ֶאת ְּכֻהַּנְתֶכם"

פ. ֶׁשֹּלא

צ. ַמֶּטה ַאֲהֹרן ָּפַרח ְוהֹוִציא _______...

ק. ָעְצָרה ֶאת ַהַּמֵּגָפה

ר. ִמַּמְחּתֹות ַהֲחָטִאים ָעׂשּו...

ש. ֲעַדת ֹקַרח ָיְרדּו ַחִּיים...

ת. ּוְתַכל _______ ֵמָעַלי
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(קבלות ע״פ סעיף 46)

בס”ד

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

בכל יום

500 לחמניות

לכל רעב

 מסיבת בת מצווה לבנות כיתה ו' בבית הספר "בית יעקב" כאייל תערוג הר חומה

בהשקעה נפלאה עם 
תוכניות עשירות ומלאות 
תוכן בהשתתפות הצוות 

היקר של בית הספר 
שנותן מכל טוב ליבו למען 

התלמידות להעלותן 
בדרך העולה מעלה מעלה 

בתפילה ויראת שמים



זמני  תפילות  ושיעורים

19:25 )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'  

 19:25 אבות ובנים                    

19:50 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:25 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:45 )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      19:35

ערבית מנין א'    סמוך למנחה

ערבית מנין ב'     בתום השיעור המרכזי

שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30

יום ראשון     עין יעקב - עיון באגדות חז"ל

יום שני     אמונה ובטחון

יום שלישי                 פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא

יום רביעי     ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב

יום חמישי                 הלכות שבת/מועדים

פעילויות לנשים

יום שלישי     20:45  שיעור בחסידות מהרבנית חנה בקרמן תחי'
   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

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

יום שני

שיעורים נוספים מפי מו"ר הרב שליט"א בירושלים והסביבה:



ארוחת בוקר עשירה!


