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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 )יחזקאל כה(

"אשירה לה'"- "ויהי לי לישועה" 

הגיע אלי אברך ואמר הרב אני חייב לספר לך נס שקרה לי, 
נסעתי עם אשתי ותינוקת בת שלושה חודשים לשווייץ למשפחה 
של אשתי. כשהיינו בשווייץ פתאום התינוקת קיבלה התקף 
התחיל לצאת לה קצף מהפה והעיניים שלה התגלגלו, הלכנו 
לבית חולים אמרו לנו לכו דחוף לטיפול נמרץ, חיידק אלים 
תקף את התינוקת וזה מצריך אשפוז של שמונה ימים לפחות. 

הבעייה שלי היא שלא עשיתי ביטוח רפואי. 
אומרת לי הרופאה כל יום אשפוז זה 10,000 דולר, שמונה ימים 
לפחות הילדה צריכה להיות כאן זה 80,000 דולר. אני מתקשר 
לחמי החל הוא צועק עלי איך עשית שטות כזאת לנסוע בלי 
ביטוח רפואי. אני מתקשר לאבא שלי בארץ, גם הוא מתחיל 
לצעוק עלי, איזה חוסר אחריות לנסוע בלי ביטוח רפואי, עכשיו 

תמכור את הדירה שיש לך כדי לשלם את הכסף הזה. 
הילדה נמצאת בסכנת חיים, כולם צועקים עלי, בשווייץ הרופאים 
קשוחים וחמורי סבר, לא כמו בארץ מחייכים, כולם גויים, 
גרמנים בלי אנושיות. אני לא יודע מה לעשות, החלטתי שאני 
אמכור את הדירה שלי בבית שמש ואז פתאום נזכרתי בשיעור 
של הרב שהרב אמר אם מגיע לאדם צרה והוא מתחיל לשיר 

מגיע לו הישועה. 
פניתי לקב"ה, הלכתי לפינה בטיפול נמרץ והתחלתי לשיר לה' 
מתוך שמחה "הטוב, הטוב, הטוב... כי מעולם קיווינו לך" אשתי 
התחילה גם לצעוק אלי, מה אתה שר עכשיו. אני שר ורוקד  
פתאום באה אלי הרופאה הראשית בטיפול נמרץ ואומרת לי 
תשמע, יש לנו קרן סודית שאנחנו משלמים את האשפוזים למי 
שאנחנו רוצים, החלטתי שנשלם לך את האשפוז אל תדאג. עוד 
לא גמרתי לשיר באה הרופאה. הרב באתי לספר לך את הנס 
הזה שרתי לה' "אשירה לה'" מיד באה הישועה. ב"ה התינוקת 
שלי בסדר, התגברו על החיידק. תראה מה זה "אשירה לה'", 

כשאדם מודה לה' על מה שהוא מביא לו.
אומר החפץ חיים הקדוש: כתוב בתורה "ואהבת את ה' אלוקיך" 
ודרשו רבותינו בכל מידה ומידה הווי מודה לו" מה זה לאהוב 

את ה'? כתוב "ועושה חסד לאלפים לאוהבי ולשומרי מצוותי" 
יש שומר מצוות ויש אוהב את ה'. זה שני דברים נפרדים, אין 
קשר ביניהם. אדם רץ לבית כנסת הוא מקיים מצוות בהידור, 
אבל זה לא אומר שהוא אוהב את ה'. "הווי מודה לו בכל מידה 
ומידה שמודד לך, בין במידת פורענות ובין במידה טובה. מי 

שאוהב את ה' לא יכול לייחס לו שהוא עשה לו משהו רע. 
אומר החפץ חיים "הווי מודה לו וצריך לקבלו בשמחה וברוב 
אהבה, ונסביר הדבר אם נטול מאומן העושה מעשה חרש 
את המגרה הגדולה שלו העשויה לנסר העצים" נבקש מהנגר 
את המסור שלו" וניתן לו מגרה קטנה טובה העשויה לנסר 
אבנים טובות" ניתן לו מסור של יהלומנים עדין, אומנם הוא 
הרבה יותר יקר מהמסור שלו, אבל הרסת לנגר את הפרנסה 
שלו, לא יהיה לו איך להכין ארונות. "אף שהמגרה הזו יקרה 
היא, מכל מקום לבעל המלאכה הזאת היא ללא תועלת ולהיזק 
גדול יהיה לו, כי לא יהיה לו להחיות נפשו בפרנסתו, כי לאומן 
החרש הנגר צריך מגרה פשוטה וגדולה", הוא צריך מסור מסיבי 
"כך הדבר הזה ממש, הקב"ה שהוא אלוקי הרוחות יודע כל 
אחד העיניים המסוגלים לכל נפש ונפש כי כל הנפשות ירדו 
לניסיון בזה העולם, יש ניסיון ע"י עוני ושאר מצוקות הזמן, 
יש מי שניסיונו ע"י עשירות וזה שכתוב "אשרי אדם העומד 
בניסיון... ויתן הודאה לקב"ה על מה שהביא לו ייסורים דאיתא 
במדרש, סביב רשעים יתהלכון, ר' יהודה אומר סביב לרשעים 
צדיקים הולכים ורואים את הרשעים בגיהינום ובאותה שעה 
נותנים הודאה לקב"ה על הייסורים שנתן להם בעולם הזה, 
שנאמר "ואמרת ביום ההוא אודך ה' כי ענפת בי ישוב אפך 
ותנחמני", צדיקים בעולם העליון הולכים ורואים את הרשעים 
נידונים, כמה אני מודה לך ה' שהקשת עלי את החיים, שעמדתי 
בניסיונות ולא כפרתי בך. שבזכות זה יתכפרו לי העוונות שלי. 
"וכל פרט שמזדמן לאדם בכל ימי חייו הוא עניין ששייך לחלק 
נפשו לבד על פי התיקון הנדרש ממנה" כל מה שאני יביא לך 
בעולם הזה, זה כמו המסור של הנגר, אתה לא יכול בלי זה, זה 
התיקון שלה אי אפשר להביא לה את הניסיון של מישהו אחר.

 

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת וארא גליון 490, כז טבת תשפ"ב

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א, באמונה ובטחון. לצפיה בשיעור המלא - אתר “כאייל תערוג“
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בראי הפרשה
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ר' יעקב גלינסקי זצ"ל
גדולי ישראל
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והנה נער בוכה/חלק ב
סיפור לשבת

 המצפים לשיעוריו הרבים
תלמידי מורנו הרב

קהילת ׳כאייל תערוג׳ בארץ הקודש וחברי קהילת חסדי שמואל הר חומה
מברכים את מורנו ורבנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א

 בברכת ברוכים הבאים בשם ה׳ מסדרת השיעורים בקהילות היהודיות אמריקה.

 "כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לו"
השיעורים בבית הכנסת בעזרת ה יתברך מיום ראשון בשעה 7:30 בכל ערב
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

'שכל בלי זיכרון הוא כמו מבצר בלי חיילים' אמר המצביא נפולאון

מה קורה לחגית? אתם חושבים בדאגה. היא עצבנית, מתוחה, מלעיטה את 
עצמה בממתקים. השבוע, כשהיא חזרה מהסמינר היא הראתה לכם את לוח 
המבחנים המסודר שקיבלה, ובוכה שזה "טונות של חומר", והיא לא מסוגלת 
לזכור מחברות שלימות בעל פה. אתם מעלעלים במחברת, בספר הלימוד, ובאמת 
מתרשמים שזה המון חומר. למה לא לחלק לשני מבחנים? עדיף לשלושה! תקופת 
מבחנים, חדש למתבגרת שלכם שלומדת השנה בכתה ט'. מבחנים היו גם בכתה 
א'. בשונה מבית ספר יסודי, היקף החומר עליו נבחנים בתיכון הוא גדול הרבה 

יותר. זה חשוב להקניית מיומנות להבחנות במבחני הבגרות. 
בסמינר הר חומה, ערכתי סדנא לתלמידות, על אסטרטגיות לשיפור הזיכרון, 
אם גם אתם תהיו מונחים באסטרטגיות אלו, זה שילוב מנצח. והעצות טובות 

לא רק לתלמידות.
בראש ובראשונה להתכוון בתפילת עמידה בברכת אתה חונן לאדם דעת ולבקש 

ממי שהזיכרון שלו.
המילה זכור מגלמת בתוכה דרכים מופלאות לזכירת החומר הנלמד: בקריאה 
משמאל לימין – רכוז – חשוב מאד הריכוז. לשבת בפינה שקטה, בלי מוסיקה. 
בלי פטפוטי רקע. ובלי גיחה על בסיס דקותיים למטבח, או פטפוט בפל' עם 

חברה. כל אלו מסיחים את הדעת.
כשלומדים חשוב גם להתרכז בפרטים של החומר, לא לרפרף מלמעלה, אלא 
בהחלט לתת את הדעת לפרטים הקטנים. דיוקים בפרוש הפסוק, שלבים במהלך 

המלחמה ועוד.
אם נשנה את סדר האותיות של המילה זכור – כרוז – ללמוד בקול, שהאזנים 
יהיו שותפות. לא התכוונתי שההדים יגיעו עד השכנים. אבל לאזני הלומד כן.  
מבחינה גרפית, חבור של כ' וו' יוצרים את האות מ' זכור = זמר. וודאי אתם 
מכירים את ניגון לימוד הגמרא, את לימוד האותיות ע"י מנגינה. את שמות 
הפרשות בחומשים, ואת מכות מצרים ששרים הילדים בהתלהבות. כתלמידה 
אני זוכרת את הפעלים היוצאים מהכלל, רק בזכות הלחן שהוצמד להם. אומרים 
על כך בעלי התוספות, שהיו רגילין לשנות המשניות בזמרה לפי שהיו שונין 

אותן על פה וע''י כך היו נזכרים יותר )תוספות מסכת מגילה(.
את המילה זמר, שכזכור מורכבת מזכור נקרא משמאל לימין – רמז – מה 
שנקרא בלשון חז"ל – סימנים. את שמות שישה סדרי משנה זוכרים מראשי 
התיבות – זמן נקט. ועוד. לא מחויבים לרמזים כתובים, רמזים הם כיד הדמיון 

הטובה על הלומד/ת.
במקורותינו יש רשימה של פעולות שעל פי המשנה והפוסקים עלולות לגרום 
לשכחה, אציין רק את מה שיש להם מקור בכתובים: מובא במסכת הוריות: 
חמישה דברים משכיחים את הלימוד, האוכל ממה שאוכל עכבר וממה שאוכל 
חתול, והאוכל לב של בהמה, והרגיל בזיתים, והשותה מים של שיורי רחיצה, 
והרוחץ רגליו זו על גבי זו. ויש אומרים אף המניח כלי או בגד תחת מראשותיו.
והגאון רבי יוסף חיים זוננפלד בספרו שו"ת שלמת חיים, כתב שאם אוכל 
את הזיתים עם שמן זית, יש בכך תועלת שלא יבא לידי שכחה, ששמן הזית 

מועיל לזיכרון. 
עוד קשה לשכחה: ניגוב ידיים בבגדים, אכילת הקצה של הלחם, נטילת ציפורניים 

כסדר.
ויש דברים המסייעים לזיכרון: אכילת אפר שרוף, שמן זית, להריח את העשן 
מהנר של הבדלה. כל אלה עוזרים אם לומדים ומשננים. בלי עמל לא עוזרות 
כל האסטרטגיות שמניתי. שאלו את הרב עובדיה איך זוכר. הוא היה ידוע כזכרן. 

אמר שחשוב ללמוד ולשנן. אינו דומה הלומד 100 פעם לשונה פרקו 101.
רבי חיים ברים זצ"ל בספרו "מרבה חיים" מספר שפעם נכנס בחור אל החזו"א 
זצ"ל ותנה לבו שזכרונו חלוש ואינו זוכר לימודו, ובקש עצה לחיזוק הזיכרון. 

ענה לו החזו"א: "יראת שמים היא סגולה לזיכרון!"
ולכל הלומדים/ות לפני מבחן עד השעות הקטנות של הלילה, לכו לישון זמן קצר 
לאחר שאתם לומדים מידע חדש. שינה הופכת את הזיכרונות שלנו להישמר 
למשך זמן רב. אתם צריכים לשחזר בראשכם את המידע שלמדתם ממש לפני 
הכניסה למיטה, כך שבמהלך השינה המוח יוכל לעבד אותו, ולהציף אותו בזמן 

המבחן ביום שלמחרת. בהצלחה!
נכתב ע״י ז. קליין
מייעצת חינוכית, סמינר "הר חומה"

ביום שלישי הקרוב ב' שבט 04/01 ידרוש מורנו הרב ב:
קריית מלאכי - 18:00 | בית כנסת שערי רחמים רחוב הרב עובדיה יוסף

 חולון - 19:30 | בית כנסת באר האמונה רחוב יטבתה 24
אור יהודה - 20:30 | בית כנסת עטרת כהנים רחוב סמטת המעפילים 6

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

50 ש"ח 
לספר!
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אסטמה 

)או בעברית "קצרת" - מחלה בדרכי   - מחלת האסטמה 
הנשימה( משמעותה: היווצרות של דלקת בדרכי האוויר 
בריאות )הסימפונות( והצרתן. השריר המקיף את הסימפונות 
מתהדק ובדרכי האוויר נוצרת ליחה מרובה, שחוסמת אותן. 
הסימנים והסימפטומים של אסטמה נעים מחרחורים וצפצופים 

קלים בזמן הנשימה ועד התקפי אסטמה מסכני חיים. למחלות 
בדרכי הנשימה אין מרפא, אך ניתן לשלוט בתסמינים. השליטה 

בבעיות נשימה כוללת הימנעות מגורמים שעלולים לעורר אותה 
)כגון חשיפה לקור או מאמץ מרובה( ומעקב אחר התסמינים. לעתים 

יש צורך ליטול תרופות ארוכות טווח באופן קבוע, כדי למנוע התפרצות 
של המחלה וכן תרופות "חירום" קצרות טווח , על מנת לשלוט בתסמינים 
מייד כאשר הם מתחילים להופיע.  אצל רוב האנשים אסתמה משתנה עם 
הזמן, לכן יש להיות במעקב רפואי צמוד, לעקוב אחר הסימנים והתסמינים 

ולהתאים את הטיפול התרופתי על פי הצורך.
סימפטומים - התסמינים של קצרת נעים מתסמינים קלים ועד חמורים 

ומשתנים מאדם לאדם. יתכנו תסמינים קלים, כגון צפצופים וחרחורים 
נדירים בזמן הנשימה והתקפי אסתמה מידי פעם. בין ההתקפים החולים 
עשויים להרגיש טוב ולא לחוות קשיים בנשימה. לחלופין, עלולים להופיע 
סימנים ותסמינים כמו שיעול וצפצופים וחרחורים בזמן הנשימה - כל 
הזמן, ואפשרות נוספת היא שתסמיני המחלה יופיעו בעיקר בלילה, או רק 

במהלך אימון גופני.
תסמינים: קוצר נשימה ובעיות נשימה, התכווצויות או כאבים בחזה, בעיות 
בשינה הנגרמות מקוצר נשימה, שיעול, או צפצופים וחרחורים בזמן הנשימה, 
צליל של צפצוף או חרחור, שניתן לשמוע אותו בזמן נשיפה, התקפי 
שיעולים או חרחורים בזמן נשימה, המחמירים כתוצאה מפגיעה 
של וירוס בדרכי הנשימה, כמו במקרים של הצטננות או שפעת. 
סימנים לכך שמחלת האסטמה מחמירה: עליה בחומרה 
ובתדירות של סימני ותסמיני המחלה. נפילה בשיעורי זרימת 
השיא, הנמדדים באמצעות מד שיא הנשיפה, מכשיר פשוט 
שנועד למדוד את רמת הפעילות של הריאות. צורך מתגבר 
בשימוש בתרופות שגורמות לפתיחת דרכי הנשימה, על ידי 
הרפיית השרירים המקיפים אותן. חשוב להיות במעקב רפואי, 
על מנת לקבוע מתי יש צורך להגדיל את מינון התרופות, או לנקוט 
צעדים אחרים לטיפול בתסמינים או בהחמרה של המחלה, כך שהיא 
תהיה שוב תחת שליטה. במידה והאסטמה ממשיכה להחמיר, לעתים יש 
צורך בביקור בחדר מיון. הרופא יכול לסייע בזיהוי הסימנים והתסמינים 
המצריכים פניה לחדר מיון, כך שתדעו מתי לפנות לקבלת עזרה. הזנחת 

התסמינים עלולה לגרום למקרה מוות ח"ו .
חשוב לציין שאצל ילדים הסובלים מקצרת ילדים יש סיכוי מאוד גדול 

להחלמה עם השנים מה שאין כן אצל מבוגרים הסובלים ממנה.

"ַוִּיְכַּבד ֵלב ַּפְרֹעה" )שמות ט', ז'(

את הסיפור הבא סיפר הגה"צ רבי שלום שבדרון 
זצ"ל, והוא ממש מתאים גם לימים אלו, ימים של 

התנגחות והצרת צעדיהם של לומדי התורה, וכך מספר 
הרב שבדרון:

זכורני מימי צעירותי מעשה שהיה בראדין בסוף ימיו של החפץ חיים זצ"ל, 
מעשה שהרעיש בשעתו את העולם היהודי כולו והיה לשיחת היום, וממנו נלמד 
עוד מהו כוחן של תהפוכות לבב האדם, ואנה יכול הוא לבוא ע"י "קושיותיו" 

ו"שאלותיו" הנובעות מלבו ותאוותיו.
בעיירה ראדין היו קבוצת פורקי עול בשם "פועלי ציון", הללו התארגנו והוציאו 
איזה כתב עת, בו הפיצו את דעותיהם הכוזבות. קבוצה מבני הישיבה בראדין 
התארגנו כנגד וטכסו עצה להשיב מלחמה שערה, עד שפעם אחת הגו רעיון: 
באחת הפעמים שהיה העלון צריך להיות מופץ, הקדימו הבחורים בשעת 
לילה מאוחרת טרם הפצתו, קפצו דרך החלונות של 
בית הדפוס, רוקנו מתוכו את כל החומר המודפס, 
והוליכוהו אחר כבוד אל התנור שבפאתי היכל 
הישיבה, ישיבת ראדין – שם בעזרת כמה גזרי 

עצים הבעירו את כל העלונים...
אלא שעם כל רצונם הטוב וכשרונם המבורך, 
לא זכרו הבחורים את הכלל הבסיסי שלא 
להשאיר עקבות, ולפיכך למחרת, כאשר ראו 
אותם "פועלי ציון" את אשר חולל כבודם, רצו 
בזריזות אל הכתובת החשודה – הישיב'ע בוחרים, 

ומשפתחו את התנור מצאו שיריים. אכן נודע הדבר... תכף ומיד החישו הפרחחים 
צעדיהם, ובאו לפרוק את זעמם בבית הכהן הגדול החפץ חיים זצוק"ל.

והנה נכנסים המה קבוצה של מספר אנשים, ואיזה חצוף אחד פתח ראשון 
את פיו בדברי חוצפה נגד מרן הח"ח, ובו ברגע – תוך כדי חירופיו 
וגידופיו – מיד נכנסה בו רוח שטות והשתגע לפתע לעיני כל, ובשגעונו 
יצא את הבית, הרחיק לכת עד שפת הים, שם עלה אל אוניה כלשהיא 
והטביע עצמו למוות, ותהום כל העיר. המעשה כמובן היה לשיחת 
היום בין הבריות, זה אומר בכה וזה אומר בכה, ואילו בכתב העת 
של הציונים היוצא בוורשה בשם 'האינט' )אצל היראים היה נקרא 
'אינט' בחיריק תחת האלף... ומשמעותו באידיש "כלב נובח"(, 
שאלו שאלה על החפץ חיים! הבה ונשמע את הקושיא של 'האינט'...
"הרי החפץ חיים חיבר ספר על הלכות לשוה"ר, והרי כולם יודעים שהח"ח 
מעורר על הצורך באהבת איש את רעהו, וא"כ הכיצד זה קילל הח"ח את האיש 
שישתגע וימות?"... שאלת תם, ממש כשאלתו של אחאב... הרי מודים המה 
שלפי הסיפור שהם בעצמם סיפרו – הח"ח קילל את האיש ומחמתו השתגע 
ומת, והאך עשה זאת הח"ח? אלא ודאי יודעים הם שהקב"ה שמע את דבריו 
וקיימם, ועל כרחך שדבריו חשובים מאוד בשמים. וא"כ הכיצד זה שואלים על 
איש כזה ועל מעשה כזה, בו קיבל הסכמה פרטית מהשמים? איך מדפיסים כזו 
שאלה ברצינות תהומית ומפיצים אותה בכל מקום ללא כל בושה עצמית? איך??
כנראה שהיו להם מלמדים טובים לשיטת ה"שאלות המופרכות מיניה וביה", 
שיטה ההופכת כל שאלה להגיונית אם נועדה היא כדי לנגח את התורה. ומי 
הם? אחאב ופרעה... סופו של מעשה שכבר אינו נוגע לענייננו היה, שהח"ח 
שמע את שאלתם וענה להם תשובה. ומכיון שהיה כבר זקן, ציוה לאברך אחד 
לכתוב מילה במילה, והוא ז"ל חתם למטה. וכה נכתב במכתב שהתפרסם אז 

בתפוצות ישראל בארץ ובגולה:
"מה שהם אומרים שקללתי אותו – זה שקר! מימי לא קללתי יהודי!! אבל סוף 
המעשה שהשתגע ואח"כ נאבד מן העולם – זה אכן אמת ויציב!! וזאת למען 
ישמעו ויראו שעם 'ישיב'ע בוחרים' אסור להתחיל!!". עכ"ד מרן הח"ח זצוק"ל, 

וכמה הילכתא גבירתא איכא למילף מיניה.
)לב שלום(



והנה נער בוכה / חלק ב

תקציר משבוע קודם: ר יעקב עוזר לנער נוצרי נטוש בתחנת הרכבת לחזור חזרה 
לביתו בעצתו של הרב יחזקאל משינווא, בבד בד מיודענו זוכה במכרז ליצור 

מדים לצבא האוסטרי אך דא עקא שלא חשבן צעדיו נכון. 

לאחר שרבי יעקב סיכם את סכום הוצאות קניית הבד בנוסף לדמי החייטים 
התברר לו, כי נפל לעסקה לא טובה לא רק שלא ירוויח, אלא שיהא עליו 
להוסיף עבור המעילים את כל רכושו, שצבר במשך שנים רבות... זאת אומרת 
להתרושש כליל... איך זה קרה, שכה נפל בפח? מדוע מיהר להציע את הצעתו 
הזולה? מה טיפש היה, כשחשב שמישהו אחר יחטוף לו את העסק מבין ידיו, 

ו"האוצר" ישמט מבין אצבעותיו! הנה אסון זה הביא על עצמו בפזיזותו 
ובחוסר בטחונו בה' יתברך, כי כל מה שמוקצב עבור האדם, אין אדם 

אחר זולתו יכול לנגוע בו... זיעה קרה שטפה את גופו. אולי לנסות 
לקנות בד אחר, יותר פשוט?... לפנות אל חייטים זולים יותר?... 
שטויות! הצבא האוסטרי, צבא הקיסר, לבוש בגדים  טובים...

המפקדים מבינים היטב בבד טוב ובעבודה מדויקת. עלול הוא לשלם 
ביוקר, אם ינסה לגרוע מן הטיב... אך מה עושים בכל זאת???... 

החייט הראשי, שראה בעצבונו של הספק, בא לקראתו בהצעה: 
לפי דעתי העסק אינו אבוד לגמרי, אפשר לקצר מעט באורך המעיל, 

ובכך ירוויח מעט; ודאי שלא ירוויח על ידי כך הון, ברם על ידי כך לפחות 
לא יפסיד...שמע רבי יעקב את דברי החייט, וברוב ייאושו הסכים לדעתו. 
בשברון לבב הלך לקנות את הבד והורה להעבירו לחייטים, זהו מה שנקרא 
לטחון מים – הרהר הסוחר בעצבות, והלך לרחרח אחרי עסקות מוצלחות יותר.

כעבור שבועות מספר הושלמו המעילים, בראש מורד יצא רבי יעקב עם מטענו 
לשלחו אל המפקדה הצבאית. עברו ימים ספורים, והנה מגיע מכתב בחותמת 
המלכות לביתו של יעקב. בלב רועד פותח הסוחר את המכתב לבו מנבא לא 
טובות. במילים רשמיות נוקשות הודיעו לרבי יעקב, כי היות ומעל בעסקה 
בספקו לצבא מעילים שלא לפי המידה שהוזמנה אצלו, עתיד הוא לעמוד 
בקרוב למשפט, בו יתן את הדין על גזילת רכוש הצבא המלכותי. פיק ברכים 
אחזו לרבי יעקב. עיניו חשכו. אובד עצות עמד בוהה בחללו של החדר, כאשר 
לפתע שמע קול פנימי זועק בקרבו: קום ברח! שמע! עומדים לאסרך כל רגע! 
הסוחר יצא בחפזה את הבית. הוא רץ לרציף במטרה לברוח מהר ככל האפשר 

מן העיירה – אך לאן יברח??? "רבונו של עולם!" – דובב רבי יעקב בשפתים 
חרבות – הוציאני מן המיצר!" סע לשינווה – פילחה בו מחשבה – הצדיק רבי 
יחזקאל עוזר לכל הפונים אליו. רבי יעקב מיהר לקנות כרטיס לרכבת, הנוסעת 
לשינווה. רבע שעה צריך היה לחכות רבע שעה, שדמתה בעיניו לנצח."מדוע 
כה רטוב כרטיסך?" – שאל הכרטיסן את רבי יעקב. רבי יעקב התגמגם. מה 
יספר לו? כי ידיו רועדות ומזיעות מרוב פחד, חיל ורעדה? הודו לה' כי טוב! 
הרכבת יצאה כבר לדרכה! הוא בלש בעיניו בכל הזויות, כדי להשקיט את 
דמיונו המגורה והמפוחד, בו צייר לו בלשים ושוטרים, המתחבאים בפינה אי 
שם באחד הקרונות, ואשר אחד מהם יוצא לפתע לשים אזיקים על ידיו...כאשר 
הגיע רב יעקב לשינווה, כבר היתה השעה מאוחרת למדי. על אף עייפותו מן 
המאמץ והמתח הלא רגילים, מיהר רבי יעקב לביתו של הרבי. אולם הקבלה 
כבר ריקן היה, בשעה זו כבר לא באו אנשים להטריד את הרבי. רבי יעקב דפק 
על הדלת, שנקרתה לפניו. יצא אליו הגבאי והביט בו ברחמנות – יהודי כה 

רצוץ ושבור שעיגולים שחורים מקיפים את עיניו ועיניו מרטטות.
שאל הגבאי את הסוחר למבוקשו, והלה תחת להשיב תשובה פרץ בבכי. הבין 
הגבאי, כי בצרה גדולה האיש והחל להרגיעו: "אסור ליהודי לאבד את בטחונו 
אף לרגע!" עצר רבי יעקב את בכיו, נפש רגע וסיפר לגבאי, מה הביאו הלום. 
נכנס הגבאי אל הרבי, השתהה מעט ושב אל רבי יעקב."הרבי אמר" – דיבר 
הגבאי – "כי תשאר מספר ימים בשינווה, אחר כך נראה מה לעשות הלאה..." 
רצה רבי יעקב להוסיף מילה, להסביר ביתר פרוטרוט את חומר הענין 
– ברם הגבאי חייך אליו בחיבה: "הרבי שמע היטב את הכל; אם הוא 
ציוה עליך להשאר בשינווה, משמע שמע היטב את הענין, רבי 
יהודי! אל לך לדאוג! בטח בה' והכל יבוא על מקומו בשלום!" עזב 
רבי יעקב את ביתו של הרבי ופנה לילך לבית המדרש המקומי. 
למרות עייפותו הדיר שינה מעיניו ושיקע עצמו בתפילה ותחנונים 
לפני המקום. ימים אחדים ישב רבי יעקב בשינווה. בימים אלו ישב 
בבית המדרש, ופיו לא פסק מתפילה ושיוועה. באחד הימים, ביושבו 
כדרכו בבית המדרש, הגיע משמש מבית הרבי והזמין את רבי יעקב 
לבוא עמו. בלב רגש הלך רבי יעקב עם המשמש. הרבי דיבר עמו קצרות: 
עליו לנסוע תיכף ומיד לוינה, שם עליו להתעניין מיהו הגנרל, המטפל בעניינו. 
כאשר יוודע לו הדבר, עליו לסור לביתו של אותו גנרל ולספר את האמת 
לאמיתה. היות כי ידע שיפסיד כל רכושו בעסקה הלא מוצלחת, החליט לקצר 
במידת המעילים כדי שלא להינזק לכל הפחות, שלא לדבר כבר על רווחים. 
דברי הרבי אמנם תמוהים היו בעיניו של הסוחר, ברם בהיותו מאמין גדול 
ברבי, קיבל דבריו בלא פקפוק, ובתפילה על שפתיו הכין עצמו מיד למסע. 
ידידים ומכרים טובים היו לו לרבי יעקב בוינה, ובעזרתם התברר לו במהרה, 
מי מטפל בעניינו, ברם עם היוודע לו הדבר נחל מפח נפש ידידיו רמזו לו, 
כי אותו גנרל ידוע כאדם קשה עורף, תקיף ומלא יוהרה. בנוסף ל"מעלותיו" 

אינו מצטיין באהבת ישראל יתירה.
המשך אי"ה בשבוע הבא
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הרה"ג אייל עמרמי שליט"א מספר שהגיע אליו מסעדן שהמסעדה שלו 
נמצאת בתוך מרכז מסחרי גדול ואמר בצער: 'הרב, אחד מערוצי התקשורת 
הגדולים בארץ "שתל" אצלי במסעדה עובד פיקטיבי, והוא צילם ופרסם 
שעובדים במסעדה מרימים אוכל מהרצפה ומגשים אותו לסועדים. הרב, 
זה שקר גס! אולי תפוח נפל לרצפה ועובד הרים, שטף והגיש לסועד, אבל 
אותו ערוץ תקשורת ערך כתבה של רבע שעה על כך שהמסעדה שלי 
מלוכלכת ולא כדאי להיכנס אליה. עורך הדין שלי אומר שעליי לתבוע 
 את גורם התקשורת בסכום עתק. הרב, באתי לשאול כיצד עלי לנהוג'.
הרב ענה לאותו מסעדן: 'תשלח תכתב לאותו ערוץ תקשורת ותכתוב בו 

שאתה מודה להם מאוד ושהם עזרו לך בחיים יותר מההורים שלך. ושיפרסמו 
את אותו הסיפור בכלי התקשורת, תגיד לה': 'הכל מגיע לי'. לאחר כמה 
חודשים הגיע אותו מסעדן לרב אייל וביקש ממנו לקבוע מזוזה במסעדה 
חדשה שהוא פותח. הרב אמר לו שהוא חייב תודה לאותו ערוץ תקשורת 
שביזה אותו, כי ברגע שקיבל את הביזיונות באהבה ובאמונה הקב"ה נתן לו 

בתמורה עוד מסעדה.

מסעדה של אמונה



5

ר' יעקב גלינסקי זצ"ל

סיפר ר' יעקב גלינסקי זצ"ל סיפור מרגש מימיו המטלטלים בגלות רוסיה 
הנוראה: באחד מן הלילות בהם הסתתרתי אצל השוחט והמוהל גיבור הרוח 
רבי אייזיק רוט, שמענו לפתע דפיקות עזות על דלת הבית, 'רבי אייזיק תתכונן 
ליד הדלת האחורית כדי לברוח אם צריך ואני אפתח' אמרתי לו. פתחתי את 

הדלת וכמו שחששתי, היה זה קצין הבולשת.
הוא הדף את הדלת ושאל 'פה גר השוחט?' 'לא', אמרתי לו, 'הרי אסור לשחוט 
ברוסיה'. הוא לא הרפה ושאל 'אז מי גר כאן אולי המוהל?' עניתי לו 'לא, גם 

זה אסור ברוסיה!'
ולפתע התחיל לדבר באידיש עסיסית – 'דריי ניט קין קאפ )אל תבלבל את 

המוח(, היכן הוא?!'
בהבזק של רגע קלטתי שאין תוכו כברו ואם בחר להשתמש במאמא לשון, 
סימן הוא כי הוא רוצה משהו שרק יהודי יכול לרצות. קראתי לר' אייזיק, ואז 

הקצין גילה את אשר בליבו:
'נולד לי ילד יהודי, ואשתי חולמת כל לילה שאבא שלה בא אליה בחלום ותובע 
ממנה למול את הבן שלה שהוא יהיה יהודי, מחר בבוקר תבוא לרחוב ברזני 

5, אם יוצאת אישה עם סל, סימן שהבית ריק, המשרתת נמצאת והיא בסדר, 
תכנס לבית ותערוך לילד ברית', ואז פנה אלי 'ואתה בא גם ותעזור לו'.

למחרת השוחט לא הלך לעבודה, וזה עצמו כבר היה סיכון, אך מה לא עושים 
בשביל מצוה כזו גדולה.

אם כבר זוכים לכזו מצוה גדולה, אמרנו לעצמנו, בא כבר נלך לטבול כדי 
לקיימה בקדושה ובטהרה, בתום מסע של קילומטרים בשלג, הגענו לנהר 

הקפוא, טבלנו... ובנס עלינו משם נושמים וחיים...
משם חזרנו למרכז העיר, השתדלנו שלא לעורר תשומת לב, כי עדיין לא הגיע 
השעה המיוחלת ואנחנו מסתובבים ויחשדו בנו, התקרבנו לכיוון הבית בברזני 
5, והנה יוצאת אישה עם סל מהבית, נכנסו, המשרתת הראתה לנו את העריסה 
ובה התינוק ולצידו היה כתוב ברוסית השם העברי שיש לתת לרך הנולד, 
המוהל מל בהתרגשות גדולה את הילד ואני קבלתי סנדקאות עם כל הברכות.
כשסיימנו הכניסה המשרתת ככר לחם גדולה וטיגנה לעיננו במחבת חדשה 
תריסר ביצים, והגישה בפנינו ולראשונה זה זמן רב שאכלתי לשובע. סיימנו 

ופנינו חזרה לדרכנו מלאי התרגשות על הזכות העצומה שנפלה בחיקנו.
לאחר חודש פגשתי את האב ברחוב, לא יכולתי להתאפק ובקשתי לשואלו 
שאלה אחת, הוא היה נראה מבוהל הסתכל לצדדים ואמר 'שאל אבל בקצרה'!
מיהרתי לשאול 'למה היית צריך את כל זה, איך לקחת על עצמך סיכון כזה 

גדול למול את בנך?'
אף היסוס לא היה נראה על פני כשענה לי בקצרה ונחרצה 'העם שלנו קיים 
3000 שנה, נכון שכעת קשה מאד, אבל זה כמו יום המעונן, מחר תזרח השמש 
וזו תהיה גאווה להיות יהודי, אני רוצה שבני ידע לאן הוא שייך!!' ומיד הסתלק 

מהמקום.
זה היסוד! החושך הוא בסך הכל יום מעונן, שמאחוריו שמש זורחת ומאירה! 
החושך עצמו מראה לנו שזה רק ארעי שזה רק ענן וסופו לחלוף והוא הסיבה 

להבין כי האור בא יבא!

1.  מסרו נפש ונכנסו לתנורים.
2.  איפה לא היו מכות? )ב' מילים(

3.  מכת חיות רעות.
4.  הוא לקה ראשון

5.  במה הכה הארון את היאור?
6.  מתו כל בעלי החיים במצרים

7.  כמה ימים רצה משה ללכת לזבוח לה'? )ב' מילים(
8.  מילה נרדפת בפרשה למילה "ויתפלל".

מלך  של  הכינוי  את  האמצעי  בטור  תקבלו  נכון  פתרתם  אם 
מצרים....________-_____.

לפרשת לפרשת תשבץתשבץ
ואראוארא

חידון הא"בחידון הא"ב
לפרשת לפרשת 

ואראוארא א. ָעְמָדה ְּבִאֶּביָה

ב. ַהַּמָּכה ֶׁשִהְּכָתה ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה – ָאָדם, ַחי ְוצֹוֵמַח.

ג. ְּבֵני ֵלִוי

ד. ַהַּמָּכה ָהִראׁשֹוָנה ְמ-10 ַהַּמּכֹות ֶׁשָּבאּו ַעל ִמְצַרִים

ה. ִהְתַּפְּללּו

ו. ַאְרַּבע ְלׁשֹונֹות ְּגֻאָּלה, ֻּכָּלן ּפֹוְתחֹות בו"ו

ז. ְׁשמֹו ֶׁשל ֶאָחד ִמְבֵני ְקָהת – ָהאֹות ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשל ְׁשמֹו ז' )ֹלא ָהִראׁשֹוָנה!(.

ח. ְּבנֹו ְּבכֹורֹו ֶׁשל ְראּוֵבן

ט. ֲעַדִין ֹלא

י. ַעְמָרם ָנָׂשא ָלִאָּׁשה ֶאת ּדֹוָדתֹו

כ. ַּפְרֹעה ַעְקָׁשן

ל. ְּבֵני ֵּגְרׁשֹון

מ. ְמָסֵרב

נ. ַזֲעַקת ַעם ִיְׂשָרֵאל

ס. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְבִטיַח ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמַּתַחת _______ _______

ע. ְמַגְמֵּגם

פ. ְּבנֹו ֶׁשל ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהֹרן

צ. ַהַּמָּכה ַהְּׁשִנָּיה

ק. ַמַּכת ַהָּבָרד ָהְיָתה ְמֻלָּוה ְּבֵאׁש ּוב_______

ר. ַּפְרֹעה מֹוָדה: ַהֵּׁשם ַהַּצִּדיק, ַוֲאִני ְוַעִּמי ָה_______

ש. ֶּבן ַּכָּמה ָׁשִנים ָהָיה ֹמֶׁשה ְּכֶׁשִּדֵּבר ֶאל ַּפְרֹעה?

ת. ַּכֲאֶׁשר ַאֲהֹרן ִהְׁשִליְך ֶאת ַהַּמֶּטה ִלְפֵני ַּפְרֹעה, ַהַּמֶּטה ָהַפְך ל_______

             
             
             
             
             
             
             
             
 





זמני  תפילות  ושיעורים

16:20 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:35 )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  

17:25 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

17:45 )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    05:55 )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      16:30

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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