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ליצירת קשר: 1599-50-20-51
harav.eyal@gmail.com :לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל

www.ayal-taarog.co.il

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

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
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כה אמר )עמוס ב(

תכלית הבריאה כדי לגלות את האמונה

רבנו מברסלב כותב "כלל בריאת העולם הכל בשביל לגלות 
האמונה שהיא בחינת המלכות" כל הזריחות שלך והשקיעות 
שלך כל הגלים המתנפצים עליך רק כדי לגלות האמונה. "גלה 
כבוד מלכותך" אדם צריך לבקש ' ה' תגלה לי את האמונה' פעם 
אתה בעליה נהיה כמו יעקב אבינו ופעם את בירידה נהיה כמו 
עשיו, 5 דקות אתה הופך מיעקב אבינו לעשיו, "שהיא המלכות 

שבשביל זה נברא הכל כמו שכתוב "וכל מעשהו באמונה". 
אמר לי יהודי "הרב, הקב"ה נתן לי סמיטריילר ולכולם נתן 
מכונית ספורט עד שאני מתקדם מילימטר בחיים האלה, כולם 
טסים, אני לא מצליח להתקדם לא ברוחניות ולא בגשמיות 
וכולם כבר נתנו גז'". אמרתי לו, הקב"ה עשה לך את זה כדי 
שתגלה את האמונה אתה צריך להתפלל, הקב"ה תן לי להבין 
בשבילי עשית את זה כדי לגלות את האמונה', ה' אומר ' אני לא 
רוצה ממך כלום, רק תגלה את האמונה, תראה שזה לטובתך' 
ואומר רבנו "ועל כן בתחילת הבריאה לא היה לבריאה שלימות 
מחמת שלא התגלתה האמונה ועל כן נברא הצפון חסר" האות 
ב' של 'בראשית' חסרה מצד צפון, האות ב' פתוחה מכל הצדדים 
ומצד צפון היא סגורה, צפון זה הרעות, אין רעות הכל הולך, 
הכל רץ, אדם הראשון צולים לו  בשר מביאים לו יין משרתים 
אותו, אבל ה' אומר העולם לא מושלם, אין אמונה. רק אחרי 
שאדם הראשון חטא העולם נהיה מושלם, עכשיו צריך אמונה. 
"על כן נברא הצפון חסר לראות שעדיין הבריאה חסרה עד 
שבאים הצדיקים וממשיכים רוחניות אלוקות לתוך הדינים" מה 
עושים הצדיקים? "רננו צדיקים בה'" הם שרים בתוך הדינים" 
אדם מרגיש שנים אני מתפלל ושום דבר לא זז, שום דבר לא 
משתנה. זה בדיוק מה שה' רוצה שתאמין שזה לטובתך, כשיגיע 
הרגע "ישועת ה' כהרף עין", אתה לא תספיק למצמץ וכבר 

תראה ישועה, רק תאמין שזה לטובתך. 
אבל מתי? מתי שה' יחליט, תתפלל לה' "ה' תעזור לי להבין 
שאי אפשר להבין אותך" זה האמונה! "לּו ְיִחי ְגַבר ְׁשִנין ַאְלִפין 
ָלא ֵיעּול ְּגבּוְרָּתְך ְּבחּוְׁשְּבַנָּיא" גם אם נחיה אלפי שנים לא נצליח 

להבין חשבון אחד של הקב"ה, ככה בראת את העולם וככה 
אתה רוצה שלא נבין אותך. וזה הכי טוב! העולם לא נברא 
בשביל הצלחות, אלא בשביל קשיים ובעיות, איפה מגלים את 
האמונה? בחושך. יעקב אבינו 60 שנה למד תורה כלום לא 
ראה. רק הוא הלך לחושך מה הוא ראה שם, מלאכי אלוקים. 
20 שנה חמיו לבן נותן לו לישון בקור עם העיזים, מילה הוא 
לא אומר לו ואפילו לא זורק מילה לרחל איזה אבא יש לך. אם 
חמיך ייתן לך שבת אחת לישון בפרוזדור מה תעשה לו. "ועל 
ידי זה נתקנה האמונה בשלמות וזה שלמות כל הבריאה של 
מעשה בראשית ועיקר כלי השפע הוא ע"י האמונה השלימה 
שהוא עיקר הכלי לקבל כל טוב מה' וכמו שצרך שיהיה לו 
אמונה בה' יתברך שהוא מנהיג לכל ומשגיח על הכל ובידו 
לשנות הטבע כרצונו ולהשפיע כל טוב, כך צריך שיהיה לו 
אמונה שהקב"ה שומע ומאזין ומקשיב כל דיבור ודיבור של כל 
אחד מישראל אפילו הגרוע שבגרועים, כי הוא שומע תפילת כל 
פה ויש כוח בכל אחד בישראל לפעול בקשתו ברחמים אצלו 
אם מתפלל באמת אליו כמו שכתוב "קרוב ה' לכל קוראיו" 
וכל זמן שאין לו אמונה שיש לו כוח להמשיך השפע בתפילתו 

אין לו כלי לקבל השפע".
הרמב"ן הקדוש כותב בפרוש על המשנה "כאשר יאמין האדם 
ביסודות האמונה והתברר אמונתו בה' מצווה לאוהבו ולרחם 
עליו ולנהוג בו כל מה שציווה ה' מן האהבה ואחוה ואפילו 
עשה כל מה שיוכל מן העבירות מחמת התאווה והתגברות 
הטבע הגרוע וכשהתקלקל לאדם האמונה הרי זה כפר בעיקר 

ויצא מן הכלל ונעשה צדוקי".
ולכן אומר ר' לוי יצחק מברדיצ'וב הבן הגדול של האמונה זה 
השמחה. שמח בכל מה שה' נותן לו ה' הוא טוב, התשוקה של 
ה' זה לתת לך יותר ממה שאתה רוצה, אבל הסיטרא אחרא לא 
נותנת יש עוונות, אבל אומר ר' לוי יצחק "וכשישראל מתערים 
בשמחה השמחה הזו דוחה את הסיטרא אחרא ואז ה' יתברך 
ברוב רחמיו משפיע שפע של ברכה", כאשר אדם בשמחה הם 
רואים שאין מה לחפש אצלו והם בורחים ממנו, אפילו שיש 

לו עבירות, למידת הדין אין מה לעשות אצלו. 

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת וישב גליון 485, כב כסלו תשפ"ב

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א, באמונה ובטחון. לצפיה בשיעור המלא - אתר “כאייל תערוג“
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ברכת מזל טוב חמה ולבבית
לידיד המוסדות ר' אברהם ניסים הי"ו ורעייתו מנב"ת לרגל אירוסי ביתו תחי'.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן" יזכו לבנות בית נאמן בישראל על דרכי התורה והיראה
בברכה ראש המוסדות הרה"ג אייל עמרמי שליט"א, אברכי הכולל,

תלמידי הישיבה אמרי שפר, צוות המוסדות
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

אווירה דוחה עבירה
אינכם יכולים לשנות את מזג האוויר בחוץ, אבל את האווירה בבית אתם 

יכולים לשנות.
ביום ראשון בערב, אור לכ"ה בכסלו, נדליק נר ראשון של חנוכה. וכך ערב 
ערב שמונה ימים, מתכנסת המשפחה למצווה המאירה הזו. האור מהנרות, 

האווירה תלויה בנו. 
כשנצטווה אברהם אבינו על מצוות המילה, עשה זאת בשמחה. "ויעש אברהם 
משתה גדול ביום הגמל את יצחק". ה"ג מל. ביום השמיני מל אברהם את 
יצחק בנו. חז"ל אומרים: "כל מצווה שקבלו ישראל עליהם בשמחה, עדיין 

עושים בשמחה". 
לכל בן אדם יש מאגר במח, בו משתמרים זיכרונות העבר. הוא לא זוכר רק את 
האירועים עצמם, אלא גם את האווירה שליוותה אותם, ואת הרגשות שחברו 
להם. יש כאן יסוד בחינוך: כל דבר טוב שנרצה שישמר חקוק בזיכרון טוב 
לילדנו, עלינו לקיים אותו באווירה טובה, כדי שיהיה לאותו מעשה קיום לאורך 

זמן, ורצון תמיד לשוב אליו.
אין ספק כי בית שמתנהל באווירה טובה ומצוות השם מתקיימות שם בשמחה, 
מוציא ילדים עובדי השם בשמחה. לעומת זאת בית שיש בו טרוניות, קיטורים 
ומרירות, מקום בו המצוות מתקבלות בכעס, הוא בית שהסכנה הרוחנית שם 

גדולה בהרבה.
מותר לגעור, מותר להעניש על מעשה לא הולם, אולם מצוות התורה צריכות 

להתקבל באהבה ובשמחה. 
איך משלבים בין אווירה טובה, זיכרונות נעימים לצד החינוך ל"סור מרע". חנוכה 
מלשון חינוך. בחנוכה )מר"ח חשוון...( אוכלים סופגניות. הסופגנייה הטובלת 
בשמן, מזכירה את נס פך השמן. אוכלים פעם אחת, וזה בוער שמונה ימים...

הסופגנייה מלמדת אותנו חכמת חיים לקשר בונה ומצליח בין ההורים לילדים. 
סופגנייה עשויה מקמח סוכר מלח מים . וכעת לעבודה: לערבב את כל החומרים 
יחד, ללוש, לאחד. בלי שמשקיעים בקשר טוב עם הילדים, עם המשפחה אין 
תוצאה. אם נשים מידי הרבה נוזלים, הבצק יהיה דביק. נשים הרבה מידי קמח, 
הבצק יתפורר. החכמה להקפיד על מינון נכון. אל תכנסו יותר מידי לחיי הילדים, 
תסמכו עליהם. תנו להם להחליט בדברים לא עקרוניים. מצד שני ריחוק, חוסר 

התעניינות בחוויות של הילדים, גורמת לאווירה יבשה ושברירית בבית. 
את הבצק ממשיכים ללוש, בסבלנות, לא דקה שתיים, הרבה יותר. כך זה בחינוך 
ילדים, בסבלנות. לא הכל מתרחש ברגע. הבצק יתפח מהר יותר באזור חמים. 
ואתם מספיק חכמים להבין למה הכוונה.  את הבצק שתפח מרדדים. אם 
נוהגים בעת הרידוד בחוסר כבוד, בלי רגישות, הבצק נקרע. כאן החכמה לא 
לזרוק את הבצק הקרוע, אלא לאחות בחזרה לדעת לתקן, להדביק שוב, ואפשר 
לתקן. גם אם מערכת הקשרים עם בני הבית עלה על סרטון, דווקא בחנוכה זה 
הזמן לתקן.  מטגנים את הסופגנייה: אם הבצק עבה מידי – זה נשאר לא אפוי 
מבפנים. ואכילת בצק לא אפוי גורם לכאבי בטן. אם לא תשקיעו בקשר טוב 
עם המשפחה, תגרמו לעצמיכם גם כאב בטן, גם כאב לב וגם כאב ראש. בצק 
דק מידי, הסופגנייה תצא חלולה, אם לא תשקיעו בערכים בבית, הילדים יצאו 
ריקנים. חשוב סופגנייה בעובי מתאים, ובחום מתאים, ומשך זמן טיגון מדוד, 
אז הסופגנייה תצא ספוגית וטעימה. קשר טוב הופכת את הילדים לסופגים 

טוב בבית.
מה שמעדיפים אצלכם בבית: סופגנייה, ספינג' או דונאטס – כולן מצריכים 
אותם הדגשי הכנה: מינון, עבודה, סבלנות, כבוד. וכשתתבוננו בנרות תתפללו 

שיאיר השם דרככם ללכת בדרך הנכונה. 
התלמידות היקרות שלי, אם תקראו את זה בעלון של הסמינר על קשר איכותי 
עם חברה, זה בסדר. זה גם מתכון לקשרים נכונים עם חברות. ולמי ששמעה 
אותי בסדנה על קשרים בצוות ועל הצמחת התלמידים. גם לשם זה מתאים. 

שיהיה לכולנו חנוכה שמח. שנראה רק אור.
נכתב ע״י ז. קליין
מייעצת חינוכית, סמינר "הר חומה"

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

50 ש"ח 
לספר!

ביום שלישי הקרוב כ"ו כסליו 30/11 ידרוש מורנו הרב ב:

 מושב אורה - 19:00 גני אורנית אירועים צומת מושב אורה 050-7167675

ראשון לציון - 21:00 בית משפחת יומטוביאן רחוב ימית 7 052-6548852

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

שלושים יום קודם חג החנוכה מוכרים וקונים סופגניות )מנהג זה יסודתו 
בהררי קודש...( חנוכה, חג האורות והסופגניות, החנויות מעוטרות בשלל 
סופגניות בכל הטעמים, רק שבהחלט לא פשוט בחג כזה לשמור על המשקל. 

ראשית כי הוא חל בחורף, תקופה בה אנו יותר רעבים גם ככה. 
בנוסף, ישנם הרבה מפגשים חברתיים, סביב הדלקת הנרות. 

במפגשים אלה יש הרבה אוכל שומני טעים ומגרה, ובראשו 
עומדת לה בכבוד- הסופגניה. למען הידע הכללי, סופגניה 
פשוטה מכילה 350-450 קלוריות בעוד הסופגניות המשודרגות 
והגדולות יכולות להכיל גם -550עד 1200 קלוריות בקלות. 
כמובן שיש גם את הלביבות המטוגנות בשמן. כאשר לביבת 

תפו"א בינונית מכילה 150 200- קלוריות, ואין הרבה אנשים 
שיאכלו רק לביבה אחת... 

אז כדי שנעבור את החג הזה ללא עליה במשקל או אפילו אולי 
בנס - גם לרדת קצת במשקל. 

אם אתם מארחים אצלכם בבית, או מתארחים, תוכלו לדאוג שיהיו מאכלי 
חג בריאים, וכך להגדיל את יכולת הבחירה שלכם. למשל לביבות אפויות 
בתנור )2-3( ולידם סלט ירקות עשיר זה פתרון מצוין. כדאי להזכיר לעצמכם 
ששמן מטוגן בסופגניה מאוד לא בריא וגם - הסופגניה מכילה כמויות 

אדירות של שמן.  בנוסף, ההרגשה הפיזית אחרי אכילת סופגניות מרובה 
היא לרוב לא נעימה עד כדי צרבת.

נאכל על השובע - אם נאכל את הסופגניה כשאנו מורעבים כנראה שנצטרך 
לאכול 3-4 עד שנרגיש שבעים. לכן לא כדאי להסתובב עם תחושת רעב גדולה.  
במידה ובחרנו להכין סופגניות או לביבות, כדאי לדעת שניתן להכינן בצורה 

בריאותית יותר עם פחות שמן
סופגניות: בד"כ עדיף לקנות סופגניות כמספר הסועדים, כך אוכלים מהן 
פחות )ולא להכין בבית כמויות(. אבל אם בחרתם להכין: חשוב לדעת 
שטיגון בשמן עמוק עדיף על טיגון רגיל. שימוש בסיר חשמלי ששומר 
על טמפרטורה אחידה תורם לספיגה נמוכה יותר של שמן. כמו כן, יש 
להמתין עד שהשמן יהיה חם מאוד לפני הכנסת הסופגניות. בדרך זאת 
הטיגון קצר ביותר והסופגניה סופגת פחות שמן. טיגון סופגניות גדולות 
עדיף על קטנות. ככל ששטח הפנים של הסופגניה גדול יותר, היא 
סופגת באופן יחסי פחות שמן. זה אומר שבאכילה עדיפה 1/2 

סופגניה גדולה על 2 קטנות.
מומלץ להוסיף כשני אחוז קמח סויה לקמח הרגיל: הדבר 
יקטין את ספיגת השמן בסופגניות באופן משמעותי. דרך 
נוספת לצמצם את כמויות השמן היא הוספה של מעט 
אלכוהול לבצק/לבלילה. האלכוהול בגלל מבנהו הכימי דוחה 
שמן כך שהבצק בזמן הטיגון יספוג כמות שמן פחותה. תוכלו 
לשלב גם בין קמח לבן וקמח מלא – כך תחושו מלאים יותר, 
ותזכו בסיבים תזונתיים. לאחר הטיגון )סופגניה או לביבה( כדאי 
לספוג את עודפי השמן בנייר סופג. מומלץ להשליך את השמן לאחר 
הטיגון ולא לטגן בו פעם נוספת. שמן שעבר טיגון הוא שמן לא בריא ]אמנם 
ניתן לצמצם את ההיזק ע"י נתינת פרוסות גזר בתוך השמן הרותח ואח"כ 

מוציאים את הגזר ומשתמשים בשמן[.
בברכת חג חנוכה שמח ואכילה מהנה.

מפקח ת"ת כאייל תערוג-הר חומה
 הרב אליצור רבין שליט"א

הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל הרב מפונוביז' הוזמן לחנוכת הבית לבית 
כנסת בישוב יסודות, ופתח את דרשתו בציטוט מתוך תפילת "על הניסים" "על 
הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות 

]ועל המלחמות ]נוסח אשכנז[[ שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה".
כאן נשא הרב והרים את קולו "ואני שואל אתכם ממתי יהודים מודים על 
מלחמות? וכי אוהבי מדון אנחנו? וכי על חרבנו אנו חיים? עד ששמחים אנחנו 
כביכול, על שזימן לנו הקב"ה מלחמות? הלא ברצון אנו מוותרים על הניצחונות 

אילו חסך מאתנו הוייתור הזה גם את המלחמות!
והלא הבטחה מפורשת היא בחלק הברכות בפרשת בחוקותי "וחרב לא תעבור 
בארצכם" ורש"י שם מסביר "אפילו חרב של שלום" – כלומר הקב"ה מברך 
אותנו שאפילו סתם חיילים לא יעברו דרך ארצינו, מתאים היה שנודה רק על 

הניצחונות שבהן מיגרנו את האויב, ולא על עצם המלחמות!"
אלא, אמר הרב כהנמן זצ"ל עדיין מוקדם להודות על הניצחון שהרי המלחמה 
נגד היוונים הייתה בעיקרה מלחמת הקדושה נגד הטומאה, ובמלחמה זו 
הניצחון הסופי עוד לא היה, הוא יהיה רק כשיבוא משיח צדקנו, עד אז יוסיפו 
הטוב והרע להתגושש ולהילחם ביניהם, כך שאין מקום עדיין לטפוח על שכם 
עצמינו, ולהבשם מריחו של הניצחון, בעוד שהקרב עדיין בעיצומו רק על דבר 
אחד יש בידינו יכולת להודות גם כיום, על עצם העובדה שאנו נלחמים על 
כך, גם במצבים הקשים ביותר כאשר הטומאה מאיימת להשתלט ולכבוש הכל, 

יהודים אינם נכנעים ואינם אומרים נואש, אלא נלחמים בכל כוחם על יהדותם.
הרב מפונוביז' סיים בדברי ברכה וירד מן הבמה.

והמילים האלו ממשיכות להדהד באוזנינו, וההודיה ספק אם ניתן לעוצרה, הרי 
אנו מודים על עצם זה שיש לנו את הכוחות להילחם במלחמה הזו, שלעולם 

לא נגמרת, וגם מה שנראה כניצחון לפעמים אינו אלא הכישלון.
כמה מיוחד הוא חג החנוכה, בו מאירים הנרות החביבים שהם זכר ודוגמא 
למנורה שהייתה מאירה במקדש, ובה היה הכהן הגדול עולה ומדליקה כל ערב, 
גדולתם של נרות אלו נר חנוכה ונרות המנורה במקדש, שהם עדות לישראל 
שכל אור ושמחה שיש להם בעולמם, אינה אלא ממה שמאיר להם הקב"ה 
ואפילו אם האור קטן וזעיר אינם חפצים אלא באור הזה בלבד ולא באור אחר, 

כי הוא האור שהקב"ה מאיר להם.
ימי החנוכה הם ימי שבח והודאה לקב"ה על הניסים והגבורות והתשועות 

שעשה עם אבותינו ועימנו. 
ימים של חנוכה הם ימים של חינוך, וחינוך משמעותו התחלה, יחדיו נעלה את 
האור הזעיר בו אנו חפצים במחשבה, בדיבור, ובמעשה של התגברות על פיתויי 
היצר, של התרוממות באהבת ה' ויראתו, בהתמדה בלימוד התורה, וחיזוק גדול 
בבין אדם לחבירו עם דרך ארץ, או אז נזכה שתהיה השלהבת עולה מאליה, 

שלהבת הלב הרצון ובוודאי ההצלחה.
זכתה שכונת הר חומה בתלמוד תורה "כאייל תערוג" שראש המוסדות מאור 
עיננו ומורה דרכינו הגאון רבי אייל עמרמי שליט"א בנוסף לכל העול שיש על 
כתפיו הלימוד, השיעורים בבית כנסת וברחבי הארץ, הקהילה, הישיבה קטנה, 
הסמינר, הבית ספר לבנות, מגיע בכל שבוע לתלמוד תורה לראות מקרוב את 
הרמה הלימודית הגבוהה, ואת צוות ההוראה המסור בכל ליבם בעבודת הקודש, 
ונכנס לכל הכיתות כל שבוע לבחון ולבדוק מקרוב את התלמידים כמה הם 
יודעים, כמה הם מתקדמים, ורוקד איתם ושמח איתם בלימוד שהם לומדים, 
בזה מורינו מקיים את המילים "עד שתהיה השלהבת עולה מאיליה", נישא 
תפילה שיזכה מורינו ורבינו שליט"א להגדיל תורה ולהאדירה ולראות את כל 
תלמידיו תלמידי חכמים מרביצי תורה ברבים רבנים דיינים גדולי ומאורי הדור 
הבא, שזה הנחת שלו לראות את אור התורה בוקע ממוסדות כ"אייל תערוג".



ההצלה של הרב וואזנר

כשנה וחצי לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה, הרגיש הרב וואזנר כי הקרקע 
בוערת תחת רגליו. הוא שמע על הצורר הנאצי שהתחיל לכבוש מדינות. באחד 
הימים שמע צעירים אוסטריים האומרים לקבוצת יהודים: "אתם היהודים, לא 
תמשיכו לאכול את לחמנו!". על אף שבאותה תקופה הוא כבר מסר שעורי תורה, 
והיה לו ילד קטן בגיל שנה וחצי, הוא שב הביתה ואמר לאשתו, שקיבל החלטה 
לעזוב את אוסטריה. חמיו היה אדם עשיר. הרב וואזנר סיפר לו על כוונתו לעזוב 
את המדינה. "אני מריח ריח של שריפה. אירופה בוערת. צריך לברוח מכאן!" 
"לאן תלכו"? שאל חמיו, והרב וואזנר השיב: "לארץ ישראל!". באותה תקופה 
שלטו הבריטים בארץ, והם ניהלו מדיניות שלא אפשרה ליהודים לעלות לארץ 

בלי 'סרטיפיקט' – אישור עלייה. האישורים ניתנו במשורה, כאשר ההנהגה 
ששלטה על האשורים הללו, דאגה שרוב מקבלי האשורים יהיו אנשים 

חילוניים, כאשר לחרדים היו זורקים בקושי אישורים בודדים, וזאת 
כדי שלא יגיעו לארץ יותר מדי חרדים. אך עדיין נותרה בעיה 
אחת: מה יהיה גורל הילד. הרב וואזנר הסכים להשאירו בבית 
חמיו, וכאשר הוא יסתדר בארץ, כבר ימצא את הדרך להביאו 
אליו. לאחר ימי הפלגה ארוכים, כאשר התקרבה הספינה לחופי 

הארץ, התברר לקברניט שהם התגלו על ידי הבריטים, ואם ינסו 
להתקרב לחוף – יילכדו. הוא המשיך להפליג במרחק מהחוף, כדי 

לנסות למצוא מקום לעגון, אבל במהלך ההפלגה נגמר הדלק באנייה, 
והיא נעצרה במקום.

היה זה יום שני של חנוכה שנת תרצ"ט, כאשר הספינה נעצרה במרחק של 
כשני קילומטרים מול חופי נתניה. הקברניט הודיע לנוסעים, שהדרך היחידה 
להגיע לחוף היא בשחייה. היה עליהם לשחות שני קילומטרים בים החשוך. 
חודש כסלו, ים סוער, לילה, הנוסעים קפצו לים והחלו לשחות. הרב וואזנר 
סיפר, שהוא ואשתו התרחקו מעט מהנוסעים האחרים מטעמי צניעות, הם, 
כאמור, ידעו לשחות היטב, ועובדה זו הצילה אותם. למרבה האסון, רק שישה 
אנשים מכל נוסעי האנייה הגיעו בשלום לחוף...הרב ואשתו נותרו חסרי כל, 
כאשר רק הבגדים הרטובים לעורם. הם החלו לחפש בית שיש בפתחו מזוזה. 
כאשר מצאו בית כזה, דפקו על הדלת, עייפים, רטובים ורעבים. היה זה באמצע 
הלילה, לשמע דפיקותיהם התעורר בעל הבית משנתו ופתח את הדלת, הוא 
גילה שני אנשים רטובים ותשושים, ולתדהמתם, הוא סילקם בצעקות וטרק 

את הדלת! לאחר מכן הם דפקו על דלת נוספת, ובעלי הבית הכניסו אותם 
לדירתם, ונתנו להם אוכל, בגדים ומעט כסף כדי שיוכלו להמשיך בדרכם. כך 
הגיעו לירושלים, שם החל הרב לחפש ישיבה או כולל, וגם מקום מגורים. כסף 
לא היה להם, ואשתו הצדקת, שהייתה בת עשירים והורגלה מילדותה לחיי 
תפנוקים, הסכימה להסתובב בין הבתים ולבדוק היכן מחפשים עוזרת לניקיון 
ולכיבוס בגדים, כך תוכל להשתכר מעט למחייתם, ובלבד שבעלה יוכל לשבת 
וללמוד. כבר ביום הראשון שהגיעו לירושלים, אסף הרב חבורת אברכים ומסר 
להם שיעור בהלכה. לאחר מכן הוא הצטרף לכולל שלמדו בו באותה עת כמה 
מגדולי הדור, הגרש"ז אויערבך זצ"ל ועוד. העוני היה כה גדול, עד שהוא ביקש 
שיממנו לו את דמי הנסיעה לכולל, תוך שהוא מבטיח שגם בשעת הנסיעה 

יעסוק בתורה ללא הפסקה.
סיפר הרב דושינסקי, כי תמיד שהסתכל לעבר חלונו של הרב וואזנר, היה 
רואהו יושב ועוסק בתורה, עד שלא ידע אימתי הוא הולך לישון. בינתיים נולד 
ילדם השני בארץ, כאשר בנם הגדול, כאמור, נותר בחו"ל אצל חמיו וחמותו. 
המלחמה פרצה, ובמשך 6 שנים הם לא ידעו מה עלה בגורל בנם. השמועות 
שהגיעו מעבר לים סיפרו על הרג המוני יהודים, והדאגה הייתה רבה. כל 
אותה עת הרגיעו הרב דושינסקי והבטיח, כי בעזרת ה' יראה את בנו בריא 
ושלם ויגדלו לתורה. זו הייתה הבטחה מופלאה, וכי מי יוכל להציל פעוט 
יהודי, בעת שמיליוני יהודים נטבחים?! אך כפי שהבטיח הרב דושינסקי, כך 
אכן היה. בניסים גלויים הצליח הילד לשרוד את ימי השואה הנוראים. הסב 
מסר אותו ואת בן דודו לידי גויה הונגריה, ושילם לה הון עתק, תוך 
שהוא מבטיח לה שאם הילד יינצל, ישלם לה סכום כסף נוסף. אותה 
גויה הייתה מחסידות אומות העולם, והיא שמרה על שני הילדים 
במסירות נפש, כל אימת ששמעה שהקלגסים הארורים מחפשים 
אחרי יהודים, החליפה מקום מחבוא. פעם אחת הלשינו השכנים 
הארורים שהיא מחביאה ילדים יהודיים, והקלגסים הגיעו אליה. 
היא הכחישה בכל תוקף, ואז לקחו את בעלה ואיימו עליה, שאם 
לא תגלה היכן הילדים, הם יהרגו את בעלה. הגויה המשיכה להכחיש, 
והארורים ירו בו למוות. עד כדי כך הייתה גדולה מסירותה למען הילדים! 
בגמר המלחמה, נותרו הילדים בריאים ושלמים. כאשר החלו להגיע רשימות 
הניצולים, גילה הרב וואזנר כי בנו נכלל ברשימות, והוא נמצא בלונדון. כך 
התקיימה הבטחתו של הרב דושינסקי, והבן הגיע אל הוריו בריא ושלם. אלו 
הן רק מקצת מהתלאות שעבר הרב במהלך השנים, כאשר בכל מצב המשיך 
לעמול בתורה, עד שיצא שמו למרחקים. כבר בגיל עשרים ושש התמנה הוא 
למורה הוראה ולדיין ב'עדה החרדית' בירושלים. היה זה דבר מופלא ויוצא 
דופן, עד שבאחד מעיתוני אותה תקופה פורסמה הידיעה המופלאה, שה'עדה 
החרדית' מינתה אברך צעיר לדיין. שמעו הגיע עד לאוזני ה"חזון איש" שהתגורר 
בבני ברק, והוא פנה אליו בבקשה שיבוא לכהן כרבה של שכונת "זיכרון מאיר" 
בבני ברק. ואכן, הרב וואזנר הגיע לבני ברק, שם הקים את ישיבתו הגדולה, 
ישיבת "חכמי לובלין", הרביץ תורה ברבים, פסקיו שהופיעו בספרי "שבט הלוי" 
התפרסמו בעולם כולו, והוא העמיד אלפי תלמידים, המפוזרים בכל קצווי תבל.
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

יהודי אחד מהקהילה הקדושה "חסדי שמואל" סיפר את הסיפור המדהים 
הזה: 'אני מנהל מספרה והיה לי עובד שפוטר, ולאחר בדיקה  מדוקדקת עם 
הרואה חשבון שעבר על כל המספרים התברר שמגיע לעובד אחרי שש שנות 
עבודה פיצויים של 15,500 ₪. והעובד הזה טוען שמגיע לו 20,050 ₪, 
נסתי להסביר לו שלא זרקתי סתם מספרים והראיתי לו בדיוק את הנוסחה 
שדרכה הגיע הרואה חשבון לסכום אבל שום דבר לא עזר, הוא מתעקש 
על 20,050 ₪. חשבתי לעצמי שאני יכול להגיע אתו לבית משפט ואין לי 
ספק שהשופטים יזרקו אותו תוך כמה דקות מכל המדרגות, אבל אז נזכרתי 
בשיעורי האמונה של מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שליט"א שתמיד מלמד 
אותנו שאסור לריב עם אף אחד ובטח לא על כסף, ושבמקום שאשתי יכנס 

לה איזה שיגעון לנסוע לחו"ל עם הכסף הזה עדיף לי לתת אותו לעובד הזה. 
וכך ישבתי וכתבתי לאותו עובד צ'ק של 20,050 ₪ אפילו בלי להוריד את 
החמישים שקל. והנה לאחר שלושה ימים מתקשר אלי הרואה חשבון בבהלה 
ואומר לי: 'אתה לא מאמין למה שאני הולך לספר לך עכשיו, המדינה הכניסה 
מענקים לעסקים בעקבות נזקי הקורונה וגם לך הכניסו', שאלתי אותו: כמה 
הכניסו? לא תאמינו 20,050 ₪ בדיוק!!! אין כמו האמונה בעולם ואין כמו 

הרב היקר שלנו שמלמד אותנו איך לחיות נכון!!

לא מפסידים מאמונה
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סגולתם המיוחדת של נרות חנוכה

כתב הרה"ק ה'ישמח ישראל' )אות כח(, כי המידה הרביעית ]מי"ג מידות של 
רחמים, המאירה ביום רביעי של חנוכה[ לפי דעת האר"י היא 'ארך' )כי 'ארך 
אפיים' מחולק לב' מידות(, ורומז לרפואה, כמו שאומרים 'והעלה ארוכה 
ומרפא', וכן 'כי הוא חייך ואורך ימיך' )דברים ל כ(, וכלשונו: "ויוכל להמשיך 

רפואה לכל תחלואיו ולנגעי נפשו ולטהר המח", עיי"ש עוד.
אמנם, גם בכל ימי החנוכה ישנה סגולה מיוחדת לרפואת הגוף והנפש על ידי  
ההבטה בנרות החנוכה. וכן אמר הרה"ק ה'דברי חיים' זי"ע, שמהלשון שאנו 
אומרים 'אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם', נראה ש'לראותם' הוא 
כמין השתמשות )ורק השתמשות זו מותרת(, כמו רופאי הנפשות שמביטים 
בעינו של אדם ומשם יבינו מהותו ומצבו של החולה, גם דרכי רפואתו יבינו 
מההבטה בעיניו, והכי נמי על ידי ההבטה 'באישון עינו' על הנרות חנוכה, אפשר 

לו לזכות לרפואת הנפש והנשמה על ידי שישאב אל תוכו מקדושת הנרות.
סיפר הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב זי"ע, שפעם הזכירו לפני הרה"ק 
בעל ה'אוהב ישראל' מאפטא זי"ע איש שהיה שקוע במרה שחורה ובעצבות, 
והורה לו הרה"ק מאפטא שיביט ויסתכל בנרות חנוכה, ואכן אחר שעשה כן 

יצא הלה מכל מיצריו.
מעשה נורא שמעתי מאחד שהיה באותו מעמד נשגב: פעם אחת שהה הרה"ק 
מריבניץ זי"ע בימות החנוכה בלוס אנג'לס. בין הבאים לחזות בעבודת הקודש 
של הדלקת הנרות הגיע יהודי עם תינוק בידיו, והיתה ניכרת דאגה 
גדולה על פניו. ומעשה שהיה כך היה – תינוק זה נולד לו לפני 
כמה חדשים קודם זמנו, על כן הניחוהו באינקובטור. והנה, מדרכי 
הרפואה להניח מנורה המאירה באור חזק וחם כדי לחמם את הוולד, 
אך חשש סכנה יש בדבר שמא האור הגדול יסמא את עיניו, על כן 
מניחים רטייה לכסות את העיניים לבל ינזקו. אכן מאת ה' היתה 

זאת שנפל הכיסוי ונתעוור התינוק בשתי העיניים רח"ל.
כאשר הבחין בו הרה"ק הבין כי הוא בצרה גדולה ושאל עליו, 
וסיפרו לו מה שאירע לו ל"ע. מיד החל הרה"ק להביט בחזקה בנרות ואח"כ 
הביט בעיניים יוקדות על התינוק, וחזר הדבר ונשנה כשהוא מביט בנרות ובתינוק 
וחוזר חלילה, עד שלאחר עשרים דקות הכריז הרה"ק: "הודו לה', התינוק כבר 
רואה בעינו הימנית". שוב המשיך בעבודתו הקדושה, כשהוא מביט בנרות 
ובעיני התינוק חליפות, עד שאמר: "עתה עדיין אינו רואה בעין השמאלית, אבל 
בעזהשי"ת יראה בה בעתיד". ומסיים אותו עד ראיה לנס המופלא שהתחולל 

ברוב עם, כי לאחר עשרים שנה קיבל הזמנה לחתונה 
של אותו 'תינוק' )וכן קיבלו גם שאר הנוכחים באותו 

מעמד(, להודות ולהלל על שרואה כאחד האדם.
פשיטא שאין לנו שייכות למדרגות הנשגבות של 
הרה"ק מריבניץ, אך ללמדנו על גודל הניסים 
והנפלאות הנעשים על ידי ההבטה בנרות חנוכה, 
ועל כוחם הגדול להאיר כל 'מחשכים', לפקוח 

עיניים עיוורות כל אחד ואחד בשלו, ולסלק כל 
עקמימות שבעין...

1.  מלכות הרשעה.
2.  מלאה ריבה.

3.  יהודית ערפה את ראשו.
4.  ההפך מגיבורים.

5.  אחד מן המכבים.
6.  ההפך מצדיקים.

7.  מי כמוך באלים ה' ]ר"ת[
8.  "שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם... ]ב' תיבות["

אם פתרתם נכון את התשבץ יופיע בטור המודגש שמו של נס חג החנוכה.

תשבץתשבץ
לחנוכהלחנוכה
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זמני  תפילות  ושיעורים

16:10 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:10 )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  

15:00 - 14:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

15:00 מנחה   

15:30 - 16:15 שיעור   

16:15 באולם למטה עם     סעודה שלישית  
אלחנן משמרתי ואבי   החזנים והפייטנים ר'     

ניסים ונחמן עמרמי ושירת הבקשות    

16:40 שיעור הלכה  

17:10 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

17:30 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים                    

פעילויות לנשים בשבת

13:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    05:30 )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      16:20

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'

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

פעילויות לילדים

יום שלישי     18:00  מתמידים לילדים, משניות, תהילים,
      סיפורי צדיקים ועוד. הגרלות ופרסים למשתתפים

תפילות לימות החולתפילות ושיעורים בשבת קודש

ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

ביה"כ "קול יעקב" רח' הנביאים 22 מודיעין  20:45

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
21:30   שיעור משתנה באיזור ירושלים, לעדכונים ניתן להצטרף לקבוצת  

         הווצאפ השקטה 050-852-0721

יום רביעי

יום ראשון

מוצ"ש

יום שני

שיעורים נוספים מפי מו"ר הרב שליט"א בירושלים והסביבה:
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דרוש.ה מנקה
לבית הכנסת

050-6785912

בימי החנוכה תפילת שחרית בנץ בליווי קלידים עם החזן אליהו משמרתי הי"ו



שמחים ונרגשים להציג בפניכם
כי ארועי ׳השלוחה החרדית׳

מעתה תיקרא

׳תרבות תורנית
 חומת שמואל׳

 התודה והברכה למורנו הרב שליט״א 
ולמסייע בקודש ר׳ שלום כהן נציג 

מנהל חומת שמואל


