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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

הביטחון זה כספומט אצל הקב"ה

הבן איש חי אומר יש אצל הקב"ה כספומט, אתה מכניס כרטיס 
יוצא כסף. לא מבקשים תעודת זהות, לא מבקשים חתימה. 
כך אומר ר' יוסף חיים "הבטחון אותיות "טוב חן", כלומר על 
ידי הביטחון זוכה האדם לשפע טוב בתורת חן, היינו חינם, 
אף על פי שאינו ראוי", אדם שבטוח שהקב"ה עושה לו רק 
טוב הוא יודע שהשם יתברך מנהיגו בעולמו לטובתו, אפילו 
שבאולטרסאונד אמרו שיש בעיה קשה עם העובר, אפילו שלא 
נתנו לו את הכסף על העבודה שהוא עבד, הוא יודע שהכל זה 
השם והשם עשה לו רק טוב. הוא לא נופל לדאגה ולא לכעס. 
אומר הבן איש חי, "על ידי הביטחון זוכה לשפע טוב בתורת 
חן", חן פירושו חינם, כי מצאת חן בעיני, אף על פי שאינו 
ראוי, וזהו שכתב במשלי )כב, א( "נבחר שם מעושר רב מכסף 
ומזהב חן טוב" כאותיות בטחון אותיות חן טוב, נמצא על ידי 
הבטחון אדם ממשיך שפע טוב מלמעלה", אף על פי שאינו 
ראוי. לא מגיע לך, אתה צריך להיות חסר לחם, אני אקח לך 
את העבודה שיש לך, אבל בזכות הביטחון שלך אני אביא לך 
עבודה אחרת יותר טובה "וזה אמר בטח בהשם ועשה טוב, 
רצה לומר אם יהיה לך ביטחון יהיה לך טוב אף על פי שאינך 
ראוי לו". אם אתה בוטח בהשם אתה יוצר טוב עכשיו. לכן זה 
כספומט, מכניס את הכרטיס, הביטחון, ויוצא מה שאתה רוצה. 
בטחת בי למרות האולטרסאונד יצא לך תינוק בריא ושלם. 
"וזהו שכתוב )יואל ג,ה( "והיה כל אשר יקרא בשם השם ימלט", 
כי אין האדם נקרא בשם השם, אלא אם כן משים ביטחונו 
בו יתברך, שאם אין משים בטחונו בהשם, מסתלק שם השם 

מעליו" השם ישמור. 
כמו שאומר חובת הלבבות, המסיר השגחתו מהשם השם 
יתברך מסיר השגחתו ממנו" אתה לא סומך עלי שאני עושה 
לך טוב לך תסתדר לבד. מה זה ביטחון? ביטחון זה אתה 
שליו ונינוח, מרוצה מכל מה שעושה לך השם. אני סומך 
עליך שאתה יודע יותר טוב ממני מה טוב לי. "ולכן אמר מי 
שתולה ביטחונו בהשם על ידי כך שם השם דבק בו ונקרא 

עליו, לכן הפסוק אומר "כל אשר יקרא בשם השם", כי תיבת 
יקרא יש לה שתי משמעויות, האחד רוצה לומר שהאחד קורא 
להשם ושם ביטחונו בו והשני שנקרא בשם השם, שאם יקרא 
בשם השם וישים ביטחונו בו אז יקרא בשם השם עליו וימלט 
מהצרה", אם אתה מחזיק בשם השם, אני ימלט אותך, אתה 
לא צריך לעשות כלום, יבוא לך חן טוב, יבוא לך שפע, אבל 
היצר הרע עושה לך הכל, העיקר שלא תלך עם הביטחון ולכן 
אומר חובת הלבבות "אלוקי רעבתני, ועירום עזבתני, במחשכי 
הלילה הושבתני, ובעוזך ובגודלך נשבעתי, אם תשרפני באש לא 
הוסיף כי אם אהבה ושמחה בך", כל יהודי צריך להגיד ריבונו 
של עולם גם אם תזרוק אותי ערום, במקום חשוך ורעב גם אם 
תצית אותי באש, נשבע לך השם שארקוד לך. גם אם השם 
יקח לך את הפרנסה, יקח לך את הילדים, יקח לך את השם 
הטוב, אני ארקוד לך ולא אגיד למה זה קרה לי, למה אין צדק, 
כי אני מאמין שאתה עושה לי רק טוב כי אתה אוהב אותי. 

חובת הלבבות אומר "כל אורחות השם חסד ואמת" שתבוא 
חלילה רעה על האדם בגופו ובממונו יקבל הכל בשמחה כי 
אורחות השם חסד ואמת, כי הרעה הבאה על האדם או היא 
אמת או היא חסד, אם היא למחול עוונו, היא אמת, או שזה 
התחלה מאת האלוקים לתת את תמורתה גמול הטוב על סבלו 
הניסיון" או שזה אמת - יש לך הרבה עונות ואני נותן לך איזה 
מחלה כדי לכפר על העוונות שלך, או שזה בגלל שאני רוצה 
לתת לך איזה מתנה טובה, אבל קודם צריך לעבור בחושך כי 
כך קבעתי אז זה חסד איתך. לכן כל אורחות הם חסד ואמת. 
לכן אומר אור החיים הקדוש "אלה המצוות אשר יעשה אותם 
האדם וחי בהם" כי אדם שעושה מאהבת בוראו" ברור לי 
שאתה עושה לטובתי "ישנו גם בטוב העולם הזה יתר על 
הגמול הקבוע לו בעולם הנצחי" אתה תקבל גם את העולם 
הזה וגם את העולם הבא. לכן "וחי בהם" ו' זה תוספת גם 
בעולם הזה וגם בעולם הבא. "וזהו שאמרו "ואהבת את השם 
אלוקיך, להודיע כי מצווה זו יש לה שכר גם בעולם הזה וראוי 

הוא ליהנות משתי עולמות".
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מוסדות כאייל תערוג מקדמים בברכה את תלמידי גני הילדים, תלמוד התורה, הישיבה קטנה המצטיינים ואברכי הכולל היקרים

בס״ד הישיבה מתכבדת להיכנס למתחם החדש בבניין הישיבה

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

רבי עובדיה יוסף זצוק״ל, שזכותו הגדולה תגן עלינו.
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

אוי טאטע

השיר המרגש מתנגן ברקע, מספר על השאלה החמישית ששאל הנכד את 
סביו, ניצול שואה, בליל הסדר. סבא, שאל הנכד, איך אתה שמח למרות השואה 
האיומה שעברת. ענה הסבא לנכד שבאמת לא היה לו קל בחיים. אולם פעם 
התארח לליל הסדר אצל האדמו"ר מבעלזא זי"ע, וכאשר הגיע הרבי ל 'מה 
נשתנה', וחיכה שבנו הקטן ישאל  'מה נשתנה', הבן שתק ולא שאל. התחיל 
הרבי לבצע כל מיני מעשים ופעולות בהגזמה, לעורר את הבן לשאול:  הזיז 
הרבי את השולחן עצמו למקום אחר, אך הבן עדיין לא שאל. הוריד את המצות 
מהשולחן, והבן עדיין לא שאל! לבסוף פנה הרבי לבנו ושאלו: 'אתה רואה שאני 
עושה כל כך הרבה שינויים, ואינך שואל 'מה נשתנה'?'. מביט הבן על אביו וענה 
בתמימות: " לימדת אותי אבא יקר שעל אבא - לעולם לא שואלים שאלות!'".

עוברת בי צמרמורת. יש לנו הרבה שאלות ותהיות, ולמרות זאת אין מהרהרים 
אחר מידותיו של הקב"ה.  "על אבא לא שואלים שאלות?!"

אני מאמינה באמונה שלימה שהכל מאתו יתברך, אצל בן אנוש יכול להיות 
חסדים שבסוף יצא מהם דברים גרועים, ואילו חסדיו של הקב"ה מושלמים, 
לעולם לא מזיקים.  צריך להתרגל לקבל כל דבר באהבה. "למה – יאמרו 
הגויים". אני יודעת שלא שואלים למה בקמץ. אם שואלים אז זה למה בשווא. 
מה רוצה הקב"ה ממני? במה אני צריכה להתחזק? מה אני צריכה לתקן. על 

אבא לא שואלים שאלות.
אבל מאבא כן מבקשים בקשות, כבן המתחטא אל אביו ועושה לו רצונו. שכך 
למדתי מחוני המעגל. "עג עוגה ועמד בתוכה, ונשבע שלא זז עד שירדו גשמים". 
רוצה אני לאחוז בנשקו של ילד קטן המבקש ממתק. אני רוצה לרתום את 
מעיין הדמעות ולבקש ממך אבא שבשמים בקשות. להפציר, להתחנן, לבכות: 
על בריאות, פרנסה, על קושי בחינוך הילדים. אני רוצה להתנהג כמו ילד קטן 
שהולך לקניות  עם אבא. ושם ליד הקופה יש דברים שאני חייבת, ואני אתחיל 
לנדנד שאני רוצה, ואם זה לא מצליח לי אני רוצה שיהיו לי הכוחות להשתטח 
על הרצפה, לרקוע ברגליים, רוצה שאבא שלי לא יוכל כבר לעמוד בבכי שלי  
והוא ייתן לי. ישפיע עלי, יסיר את כל הקשיים, המכאובים, הדאגות. שישכח 
את כל השיטות החינוכיות, שלא נכנעים למסע הדמעות של ילד קטן.  שיספור 

את דמעותיי, וישים דמעותיי בנאדיות להיות.
נכון, להיכנע לסחטנות של ילד, להתרגש מהדמעות ולזנוח את הקווים החינוכיים 
זה פסול, אבל הקב"ה, אני רוצה לזכות להתפלל בצעקה, בבכייה גדולה. ואנא 
קבל את תפילותיי ספוגות הדמעות, כי האהבה של אב לבנו מנצחת ללא תנאים, 

אפילו  תוך וויתור על עקרונות חינוכיים. 
אני יודעת אבא שלי, שזה בהחלט מטריד שאני קמה שוב ושוב מהמיטה: 
"אני רעבה, אני צמאה, כשאתם ההורים כבר רוצים קצת שקט, יועצים יאמרו 
שילדים עושים זאת רק כדי לראות את ההורים מתזזים סביבם, אני מבטיחה 
שזה מסיבה אחרת. אני פוחדת להיות בחדר חשוך לבד. וכמו הורים שמבינים 
שמאזינים לחרדות של ילדם, מרגיעים ונותנים תחושה של חוסן.  אני רוצה 
להרגיש שיש לי אב בשמים להישען עליו. להרגיש אותו לידי, בכל נשימה 

ונשימה. להרגיש שאני מוגנת. לבטוח בו.
בשיר על הנכד והסבא, פנה הסב לנכדו ואמר: "לאחר השואה, היו לי הרבה 
'שאלות', אבל מאותו ליל הסדר מלווה אותי תשובתו האמתית של הילד הזך, 

כי 'על אבא לא שואלים שאלות'... 
לפעמים אתה מכה. יש הורים ששואלים – כאב לך? כאלו שהם לא יודעים 
את התשובה. רוב הילדים נוטים לשקר ולענות "לא, מה פתאום". ואני לא 
מתביישת לומר "כן זה כואב". בן נושר, מחלה גופנית או נפשית לא עלינו. ואני 
מרגישה שהשמים נופלים. תן לי כוח להמשיך להאמין. לראות את החסדים 
בתוך הקושי. לבקש בשמע קולנו ולא לשכוח להודות במודים. תן לי לחוש 

שאני צריכה להודות. וטוב להודות.

  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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לשנים-  הדואג 

נוטע עצים
לדורות-  הדואג 
מחנך אנשים

המדור פתוח לתגובות, שיתופים, ועצות בנושא בית ספר והורות:
zkl55848@gmail.com 
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משפחה חרדית אחת המקפידה על קלה כבחמורה, הכירה בהשגחה עליונה זוג 
עולים חדשים עריריים מאחת מארצות העמים. שהיו שניהם רופאים ידועי שם. 
מחמת האנטישמיות שהיתה אותה עת בארץ מוצאם, לא יכלו לעסוק בגלוי 

ביהדות ושמירת המצוות, אבל זוך תמימותם ותשוקתם הרוחנית לא 
כבו, ובהשפעת אותה משפחה חרדית החלו להתקרב לתורה ולשוב 

בתשובה, ולקיים את עיקרי המצוות.
הם הוזמנו כסדר לסעודות שבת קודש בבית אותה משפחה, ונהנו 
מאוד מאווירת השבת הנעימה, כעבור תקופה כבר היו שומרים 
רוב המצוות כראוי, וכמובן החלו גם בשמירת שבת כדת, להנאת 

בני המשפחה המקרבת, ששמחו לראות פרות בעמלם.
כך התנהל הכל למישרים במשך כשנתיים, עד שבאחת השבתות נחלה 

האשה החרדית אכזבה קשה, היה זה כשיצאה אל המרפסת בדיוק  בשעה 
שעזבו בני הזוג בתום סעודת השבת, והנה רואה היא את הזוג עולה למונית 
חולפת, כך בשאט נפש וללא שום היסוסים, ברמיסת כבודה של שבת מלכתא!
המחזה שנתגלתה לעיניה קומם אותה מאד – הרי עובדים אנו כאן איתם 
ומשוחחים זה עידן ועידנים על חשיבות קדושת השבת ושמירתה! הם אף 
העמידו פנים שאכן הדברים מקובלים עליהם, וסיפרו שכבר החלו בשמירת 

השבת כדין. והנה מתבררת עתה נוכלותם וחציפותם הגדולה...
החליטה האשה ברוב כעסה ואכזבתה, על ניתוק הקשר לחלוטין!

כשהתקשרה האשה ההיא באותו שבוע, נענתה להפתעתה בניכור 
ובקוצר רוח, בני הזוג נאלצו להשלים עם המצב, כשהבינו לאכזבתם 
הגדולה שאינם עוד אורחים רצויים בבית אותה משפחה, ובתקופה 

קצרה נותק הקשר עימם לגמרי!
חלפו כעשרה חודשים, והנה נפטר הרופא והלך לעולמו, כשהגיע 
השמועה המצערת אל האשה החרדית, חשבה שמן הראוי לגשת 

לנחם את הרופאה בצערה הגדול.
יצאה אפוא האשה לניחום אבלים ושם שמעה לתדהמתה את הרופאה 

מספרת לחברותיה את נסיבות הענין.
"זה לנו כמה שנים שחזרנו בתשובה, ובשנתיים האחרונות התחלנו אף בשמירת 
השבת בשלמות! לפני כעשרה חדשים התארחנו לסעודת שבת אצל משפחה 
חרדית שקרבה אותנו מאד, אולם באותה שבת לא חש בעלי בטוב – היו 
לו כאבים חדים בחזה, והוא חשש מאד שזה התקף לב, לא עלינו. 
כשיצאנו מבית המשפחה המארחת התגבו הכאבים, ודקירות הלב 
הלמו בעוז. בהיותו פרופסור מומחה הבין בעלי שהוא לקה בהתקף 
לב חמור, ושעליו לסור תכף ומיד לבית החולים לניתוח דחוף להצלת 
לבו המפרפר. מיד עצרנו מונית חולפת, והאצנו בנהג לדהור לבית 
החולים, תוך שאנו מסבירים לו את המצב הדחוף, ומבטיחים לשלם 

את שכרו לאחר השבת.
הוא עבר מאז עוד כמה ארועי לב קשים עד שהשיב את נשמתו לבוראה – 

סיימה האלמנה את סיפורה הכואב.
האשה החרדית שישבה מן הצד ושמעה את הסיפור לא האמינה למשמע אוזנה! 
בלב מלא בושה וצער סיפרה לפניה דברים כהוויתם, שראתה אותם בדיוק 
באותה נסיעה והתנצלה בפניה בלב שלם על שדנה אותם לכף חובה! מאז שבה 
האלמנה לביתם, בשמירה שלמה והדוקה של כל מצוות התורה כל ימיה לטובה.
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מיוקימיה - אדוות שרירים

מיוקימיה )myokymia(, או אדוות שרירים, היא רעידה בלתי רצונית 
וספונטנית של שרירים בגוף. כשזה קורה לנו בשרירים המקיפים את העיניים 

אנחנו אומרים שהעין שלנו "קפצה" – תופעה שחולפת לרוב תוך 
שניות מעטות. אך קורה לפעמים שבמשך ימים ואפילו כמה 

שבועות העין קופצת בתדירות גבוהה יותר, חוויה שעלולה 
להיות מטרידה ואפילו מדאיגה. העוויתות הקטנות הללו בעין 
נובעות מפעילות של אחד משני שרירים השולטים על פתיחת 
העפעפיים וסגירתם. הראשון הוא שריר העין החוגי, שאחראי 
על סגירת העפעפיים, והשני הוא שריר מרים העפעף העליון 

שאחראי על פתיחת העפעפיים. הרעידות שלהם אינן מזיקות 
בדרך כלל, והן חולפות מעצמן כעבור זמן קצר. רעידות כאלה קורות 

לרוב עקב עייפות יתר, לחץ נפשי, תשישות או צריכת קפאין מופרזת. כמו 
כן הן עלולות להתפתח כתופעת לוואי של שימוש בתרופות מסוימות, כגון 
פלונריזין המיועדת לטיפול במיגרנות ובאפילפסיה או התרופה הפסיכיאטרית 
הנפוצה קלוזפין. מעבר לכך, מיוקימיה מופיעה לפעמים כתופעת לוואי של 
מצבים שונים כמו טרשת נפוצה ובעקבות טיפול בקרינה. המנגנון העומד 
מאחורי העוויתות הללו בשרירי העפעפיים אינו מובן לחלוטין, אך נראה 
שהוא קשור לבעיה כלשהי בתעלות מסוימות הנמצאות בתאי העצב. כשתא 
העצב מופעל, תעלות אלו מכניסות יונים מחוץ לתא אל תוכו, ובכך מתחילות 

תהליך המאפשר העברת הוראות לשרירי העפעף.
השפעת הבעיה בתעלות קשורה לאופן שבו פועלים השרירים שלנו. בגופנו 
קיימים תאי עצב תנועתיים )מוטוריים(, שנמצאים בקליפת המוח המוטורית, 
המפקחת על תנועותינו, בגזע המוח או בחוט השדרה. תאי העצב הללו 
שולחים סיבים ארוכים, שנקראים אקסונים, לעבר השרירים בגופנו. נקודת 
המפגש בין האקסון לשריר נקראת צומת עצב-שריר, והיא חשובה מאוד 

לפעולת כיווץ השריר.
כשתא העצב פעיל, הוא מעביר דרך הצומת הזה אות שמורה לשריר 
הרלוונטי להתכווץ, כלומר לנוע. העברת האות תלויה בתעלות בתאי העצב. 
התקשורת התקינה בין תא העצב לשריר תלויה בין השאר בריכוז הסידן 
בתוך התאים ומחוצה להם, ובנוכחות של מולקולות תקשורת שנקראות 

"מוליכים עצביים" בנקודת המפגש בין העצב לשריר.
ייתכן ששיבוש בתעלות פוגע באיזון הביוכימי בצומת העצב-

שריר של שרירי העפעפיים. זה גורם לתאי העצב לפעול באופן 
ספונטני ו/או בלתי רצוי העלול לגרום לאדוות שרירים לא 
רצונית, שמחוללת את העווית הלא נעימה בעפעף. כדי לצמצם 
את שכיחות התופעה מומלץ למי שסובלים מקפיצות בעיניים 
לאמץ כמה שינויים באורח חייהם. בין השאר רצוי לישון יותר 
שעות בלילה, להפחית את שעות העבודה מול מסכים מרצדים, 
לשתות פחות קפה ומשקאות קלים שמכילים קפאין וכמובן להפחית 

את המתחים הפיזיים והנפשיים שאנו חווים בחיינו. 
במקרים חריפים וקיצוניים במיוחד, רעידות השרירים עלולות להתגבר 
למצב בשם בלפרוספזם )Blepharospasm(, שמתבטא בעוויתות של 
שרירי העפעפיים הגורמות לעצימת עיניים בלתי רצונית. חוקרים סבורים 
שמקורן של העוויתות הללו אינה בתאי העצב התנועתיים עצמם, אלא 
בשלב מוקדם יותר בשרשרת העצבית במוח – פעילות בלתי תקינה של 
גרעיני הבסיס )הגרעינים הבזליים(: אזורים במוח שממלאים תפקיד חשוב 

בתיאום התנהגויות, ובכלל זה תנועה. 



''

וילאו למצוא הפתח

איש חסיד היה ור' יעקב שמו, מהגר מגליציה שהגיע לארץ הזהב של אמריקה, 
בשנות התר"פ. לימים פתח מכבסה בעיר מנהטן שאכלסה בימים ההם את 
הריכוז היהודי הגדול ביותר באמריקה. ואכן בסייעתא דשמיא האירה לו ההצלחה, 
הביקוש היה גדול ועמהם תפחה פרנסתו. אך, הצלחתו לא סתרה את דעתו ולא 
סר מדרכי אבותיו ומלבושו החסידי כמלא נימה, דבר גדול כשלעצמו באותם 
הימים באמריקה ההיא.  חלפו מספר שנים, והנה מגלה ר' יעקב לחרדתו כי 
מעבר לכביש מול חנותו הקים גוי איטלקי לא פחות ולא יותר אלא מכבסה גדולה 

חדישה ורחבה פי כמה משלו, ומלבד זאת אף הוסיף בה שירותים חדשים– 
שלא היו קיימים אצלו. דבר שהעמיד בסכנה את מפעלו של ר' יעקב. 

גוי מרושע זה בעל המכבסה המתחרה, ידוע היה לשימצה בקרב 
כל תושבי העיר, ככל אחיו האיטלקים שמפורסמים היו כאכזרים 
וכמסוכנים וכראשי כנופיות הפשע של האיזור כולו. על כן הוכפלה 
דאגתו של ר' יעקב, שמלבד המורא מקיפוח הפרנסה חשש אף 
על נפשו וחייו, כי הללו לא יבחלו בכלום בכדי להשיג את מטרתם.

ואכן מיום ליום התדלדלה ופחתה התנועה בחנותו של ר' יעקב, כאשר 
לקוחותיו רובם ככולם עוברים לצידו השני של הרחוב אל המכבסה 

החדישה והמשוכללת, כשר' יעקב רואה זאת בעיניים כלות ובוכיות. והנה 
סובבה ההשגחה העליונה והגיע שם לארה"ב משולח מקערסטיר שבהונגריה – 
דבר נדיר בימים ההם. הלה שחיפש אכסניא מהודרת שבעליה מחמירים בקלה 
כבחמורה בחר להתארח אצל ר' יעקב. ששמע את צרת מארחו חיזקו בדברי 
אמונה והוסיף כי ללא ספק תועיל בעסק זה ברכת קודשו של הצדיק הקדוש רבי 
ישעיל'ה אב"ד עירו קרעסטיר, ובכוחו לסדר העניינים בכי טוב, אמטי להכי מוכן 
הוא – השד"ר – להיות שליח להולכה להזכיר אותו בפני רבי ישעי'לה בחזרתו 
לביתו, ובמהרה כל קרני רשעים אגדע... חזקה על שליח שעושה שליחותו, וכך 
הוי. מיד בשובו אל עירו נכנס אל הקודש פנימה ותינה בפני הרה"ק רבי ישעי'לה 
את צרתו של ר' יעקב שמטה לחמו נשבר. רבי ישעי'לה העריף על ר' יעקב ברכות 
לרוב, ואף טרח למענו וכתב לו קמיע מיוחדת אותו ביקש מהשד"ר שימסור לידיו 
של ר' יעקב בנסיעתו הבאה. עברה תקופה קצרה והשליח נסע שוב לאמריקה. 
בחרדת קודש קיים שליחותו ומסר לר' יעקב את הקמיע שנכתבה עבורו ע"י ר' 
ישעי'לה בצירוף הברכות המרובות שבירכו הרבי. שמחתו של ר' יעקב שהושבתה 

מזה זמן רב התעוררה הוא הרגיש שהנה בוודאי ישועתו קרובה.

בינתיים גברה שנאתו של האיטלקי המתחרה שלא ידעה גבולות. בהידור רב 
קיים את ה'הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב' ולכן השקיע ראשו ורובו להצר 
דרכיו וצעדיו עוד ועוד וחרש בליבו רק רע כל היום. יום אחד פקעה סבלנותו 
של אותו גוי רשע והחליט כי לא יותר, הוא שכר גבר ביריון וחפן לידו חבילת 
שטרות כמעות קדימה ומסר בידו פתק עליה רשם את כתובת המכבסה והורה 
לו להעלותה באש כליל תקטר – לשרוף את החנות ואת כל אשר בה. ולכשיבצע 
זממו ושליחותו יקבל השאר. באישון ליל פסע הגברתן מעדנות כשבידו האחת 
ה'מראה מקום' ובידו השנית חומרי בעירה לרוב. הוא הגיעה לשכונה המבוקשת 
והחל תר אחר הכתובת המופיעה ע"ג הכתב. הסתובב מהכא להתם ומהתם להכא 
פישפש מישש וחיפש אך לא מצא, אין בכל האזור רמז לא לכתובת המצורפת 
ולא למכבסה המבוקשת. משראה כי כלתה אליו השעה עזב בלית ברירה את 
המקום והחליט לנסות שוב למחרת. בצהרי יום המחרת הלך 'לתומו' ברחובות 
השכונה וחיפש לאור השמש את הכתובת. גם כאן נחל אכזבה כואבת והוא לא 
מצא אפי' לא זכר לדבר. בלית ברירה העמיד פני תם ושאל לאחד מהולכי הרגל 
היכן יש מכבסה, הלה שגם לא חיבב יהודים החווה לאלתר אל כיוונו של בית 
מסחרו החדש של האיטלקי. הגברתן צעד לכיוונו שמח וטוב לב, בחן את המבנה 

מכל צדדיו לבל יצטרך לחפשו שוב באפילת הלילה.
ויהי בחצי הלילה, בלב בוטח יצא הלה מצויד כדבעי בכל המצרכים 
הנדרשים וצעד לכיוונו של החנות אותה ראה ביום, והנה היא לקראתו. 
בקלילות הוציא את חומרי הבעירה עשה מה שעשה ולא עברו דקות 
ספורות עד שעלו הלהבות ודמו לכבשן האש באור כשדים, תוך 
דקות ספורות בער מפעלו של האיטלקי כולו ויהי המקום למאכולת 
אש. כשבטוח היה כי סיים את מלאכתו פנה לחמוק מזווית הרחוב 
אך לביש מזלו הגיח בדיוק אז שוטר למולו וכשהבין את המתרחש 
אזקו באזיקים והביאו לתחנת המשטרה. החקירה נוהלה ביעילות רבה 
ומהר מאוד נשבר הכושי וסיפר שזה לא הוא אלא האיטלקי שדחף לידו 
חופן שטרות בכדי להצית את המכבסה )אך הלא נכונה...(. עוד באותו לילה 
מצא גם האיטלקי את עצמו תחת מנעול ובריח בבית האסירים, עד למשפטו 
שם הודה הלה את המיוחס לו, ולא זו בלבד שמצאו השניים את עצמם שנים 
ארוכות תחת סורג ובריח, אלא אף המכבסה הייתה לערימת אפר דק עד עפר 
לא נותר מאומה, מה שכמובן החזיר את כל הלקוחות לחנותו של ר' יעקב, ולר' 

יעקב הייתה אורה ושמחה.
גם לאחר המעשה שמר ר' יעקב על הקמיע ולא העיז לפתוחו. ביום ג' אייר ה' 
תרפ"ה רפו עמודי עולם בפטירתו של הרה"ק ר' ישעיה ב"ר משה מקערסטיר 
זי"ע, בתום ימי האבל העז ר' יעקב לפתוח את הקמיע שכתב הצדיק עבורו, 
כשפתחו הסתנוור כשמצא גוויל ועליו פסוק אחד: "ואת האנשים אשר פתח 
הבית הכו בסנוורים מקטן ועד גדול וילאו למצוא הפתח'. ויהי לפלא. הגוי הכושי 
לא רק שהוכה בסנוורים והשמיד את חנותו של משלחו בעצמו אלא אף הספיק 
להכניס אותם בעצמם לבית האסורים. וכאשר זמם לעשות – עשה לו לעצמו, 

ביקש להשמיד ונשמד מהרה, ואויב בעצמו ניתן תחת נפשו.
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סיפר יהודי מק"ק "חסדי שמואל" של הגאון רבי אייל עמרמי שליט"א: לאחר 
שעברו כמה חודשים מהחתונה שלי ושל אשתי גלינו לשמחתנו הגדולה שאשתי 
בהריון. ההיריון התקדם כמו שצריך עד שיום אחד אשתי הרגישה כאב ולצערנו 
גילינו בבית חולים שהיא עברה "הפלה טבעית". נכנסנו לעצבות ודכדוך, אבל 
מה שחיזק אותנו מאוד היו דברי מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שמלמד אותנו 
כל הזמן שה' עושה רק טוב לאדם ושגם מה שקרה לנו זה חלק מהתיקון שלנו 
בעולם הזה. החלטנו שאם קיבלנו עלינו את הדין במחשבה נעשה גם משהו 
במעשה, והזמנו בני משפחה מרובים לארוחה שבה אנו מודים לה' שעשה אתנו 

רק טוב, זה היה ממש כאילו קיימנו "ברית מילה". האורחים היו קצת בהלם 
מהסעודה הזאת, אבל אני ואשתי הבנו באמת שה' לא עושה רע לאף אחד ומי 
שמראה לו אמונה, הוא בטח לא יפסיד וכדברי מורנו: "אדם כזה ירוויח מה' פי 
שתיים". לאחר שנה בדיוק הבנו את מה שהרב אומר, ונולדו לנו תאומים חמודים 
ובריאים. תודה רבה לה' יתברך ולרבינו  שזכינו ללמוד על האמונה הקדושה!!!
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ר' ישעיה מקרעסטעיר זצ"ל

בתקופת מלחמת העולם הראשונה, כשהפרנסה התדלדלה והתרבו הפליטים, הנהיג 
רבי ישעיה בחצרו אפית לחמי-ענק לחסידים, שהתפלאו על ההוראה שגרמה 
טרחה רבה באפיה וסידור השולחנות, הסביר רבי ישעיה שכעת מגיעים יהודים 
רעבים במיוחד שזקוקים למנת לחם גדולה. מלחם רגיל הם יתביישו לפרוס נתח 
שישביע את רעבונם, אך ביחס ללחמים הגדולים, הפרוסות הגדולות אינן בולטות 
וכך יאכלו כאוות נפשם ללא בושה. כאשר ראה יהודי 'מנגב' את צלחתו והבין 
שהוא עדיין רעב נגש למלא את צלחתו באמרו "אתה עוד לא קבלת". כשהעני 

אמר כשכבר קיבל מנה הדגיש ר' ישעיה "אבל עוד – לא קבלת".
באותה תקופת מחסור, כשלא ניתן היה לייבא מחו"ל והממשלה החרימה את 
רוב התבואה לצרכי הצבא, התעורר קושי גדול להשיג תפוחי אדמה עבור כל 
הסועדים בפסח. שנה אחת ישב ר' ישעיה ליד החלון ועל פניו טרדה מהעניין. 
לפתע ראה עגלה עמוסה 'נתקעת' מול ביתו והעגלון מכה בכל כחו את הסוסים, 
שאינם זזים ממקומם. ברחמיו על הסוסים המוכים יצא ושאל את בעל העגלה 
מדוע הוא מכה אותם, והלה השיב לו שבכל הדרך הקשה הם רצו ללא לאות, 
ודווקא כאן, בדרך מישורית וסלולה, הם אינם זזים! ר' ישעיה שאל במה טעונה 

העגלה, וכששמע שמדובר בתפוחי אדמה הציע שיקנה מספר שקים כדי להקל על 
הסוסים. באורח פלא, כשזכה ר' ישעיה בכמות השקים להם היה זקוק לסעודות 

יום טוב, חזרו הסוסים לריצתם והסתלקו מהמקום.
כאשר רב מספר האורחים על האוכל שהוכן, הרבי הרגיע את מקורביו – "כאשר 
ישעיה יחלק, יהיה מספיק לכולם". "אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן 
העין" – ר' ישעיה נהג לכסות את הסיר או הבקבוק ולחלק מתוכם בלי גבול. 
היתה לו גם 'שיטה' – לערבב. כך, כשהגיע מחנה שלם של חיילים במוצאי שבת 
וטענו אין מספיק 'בארשט' )סוג של מרק( לכולם הוא טען "מה זאת אומרת אין 
מספיק? מערבבים ומחלקים, מערבבים ומחלקים!", ובעצמו פנה לסיר שרק מעט 
נוזל נשאר בתחתיתו, ערבב ודלה כף מלאת בורשט ותפוחי אדמה, שוב ושוב, עד 
שכולם אכלו לשובע. פעם הגיעה קבוצת אורחים גדולה נוספת סמוך להדלקת 
נרות וכשהרבי עודכן הוא שלח את הגבאי לרבנית. הרבנית, שכבר ישבה בבגדי 
שבת והמתינה לבוא המלכה, החליפה לבגדי חול, נטלה כף גדולה ובחשה שוב 

בכל הסירים המוכנים כבר ויצאה מהמטבח. האוכל, כמובן, הספיק לכולם...
רבי ישעיה פקד אף על חולים ורגישים במיוחד לאכול ממאכליו השמנים וכבדים, 
בקובעו שהם לא ינזקו, ואף ריפא במאכליו מחלות מעיים ומחלות חשוכות מרפא. 
בנו של בעל-עגלה עם הארץ מקרסטיר עקר לבודפשט הבירה והתדרדר לאכילת 
טריפות ולחינוך לא-יהודי לילדיו. פעם נסעו שנים מבניו לסבם בקרסטיר ונכנסו 
בסקרנות לבית המדרש של רבי ישעיה, שכיבד את שניהם בחתיכת קוגל חם. רק 
אחד הבנים אכל מהקוגל, אך שניהם יחד התלוצצו מהליכות החסידים. כשחזרו 
לביתם האח שאכל מן הקוגל הודיע שאינו רעב, ומאותו זמן הצליח לאכול רק 
פירות וירקות. כעבור כמה ימים, אחרי שהרופאים לא מצאו סבה לעניין, נזכר 
האח השני שאחיו אכל קוגל בקרסטיר וסבר לכן חלה... האב המודאג נסע עמו 
לר' ישעיה וטען שהזיק לבנו. ר' ישעיה צווה להגיש לבן ארוחה דשנה, אותה 
אכל בתאבון, ואז פנה לאב: "למה אמרת שאינו יכול לאכול! טריפות הוא לא 
יכול לאכול!". הוא צווה עליו לחזור לביתו ולהכשירו, ואז יראה שהבן יאכל כרגיל. 

כשראתה זאת המשפחה התעוררה בתשובה וחזרה כולה לדרך התורה.

קדושיםקדושיםלפרשתלפרשתתשבץתשבץ

חידון הא"בחידון הא"ב
לפרשתלפרשת
קדושיםקדושים

1.  הפך הברכה
2.  אחות של האמא נקראת

3.  אינו יהודי
4.  יום השביעי נקרא יום ה...

5.  "לא תלך...בעמך"
6.  כלי למשקל

בטור המודגש: פרשת השבוע...

        
        
        
        
        
        
 

א. ִּפיתֹום ַהְמַדֵּבר ִמֶּׁשְחיֹו

ב. ָאסּור ָלָאָדם ִלְׂשֹרט ֶאת _______

ג. ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ָהיּו _______

ד. ָעִני

ה. ַהֵּׁשם _______ ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהַעִּמים

ו. ַּכֵּבד ֶאת ַהְּזֵקִנים

ז. ָאסּור ְלַהְׁשִחית ֶאת ְּפַאת ַה_______

ח. ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ָזַבת _______ _______

ט. ָצִריְך ְלַהְבִּדיל ֵּבין _______ _______

י. ַמְכִניס ֶעֶצם ַחָּיה, ֶׁשְּׁשָמּה ָידּוַע, ְלתֹוְך ִּפיו ְוָהֶעֶצם ְמַדֵּבר

כ. ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך _______

ל. "ָוַאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים _______ _______"

מ. ָאסּור ָלֵתת ִלְפֵני ִעֵּור

נ. ְמֹיֶעֶדת ּוְמֻיֶחֶדת ְלִאיׁש

ס. ָזֵקן ַּבֲאָרִמית

ע. ֲחֵברֹו

פ. ָּדָבר ְמֹתָעב ְּבֵעיֵני ַהֵּׁשם

צ. ְּבִעְנְיֵני ִמּדֹות ּוִמְׁשָקלֹות ַהּתֹוָרה ּדֹוֶרֶׁשת

ק. ַצו ַהָּפָרָׁשה

ר. ָאָדם ַהְּמַסֵּפר ְּבַבִית ֶאָחד ָמה ֶׁשָרָאה ְּבַבִית ַאֵחר

ש. ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים ַיְחָּדו

ת. ְּגַנאי, ַמֲעֶׂשה ְמֹתָעב
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למעוניינים להרשם:

03-9055290
שלוחה 1



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

18:50 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:50 )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  

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'  

 18:55 אבות ובנים                    

19:25 )בשקיעה( שיעור הלכה  

19:55 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:15 )כ-20 לאחר ערבית, עד זמן ר"ת( שיעור במדרש  

פעילויות לנשים בשבת

14:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

14:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    05:10 )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      19:00

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

יום שלישי     20:45  שיעור בחסידות מהרבנית חנה בקרמן תחי'
   עם כיבוד חלבי עשיר - ברוכות הבאות

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”
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שבת מברכין



(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 מרכנתיל סניף 635 ח-ן 55208 לציין עבור ניידת בית התבשיל

 דרושים נהגים בשכר לפרטים: נתנאל 050-6785912

 באר שבע | 11:00
 מרכז רוחני בית אברהם - רחוב בזל 52

052-8322020 

 גן יבנה | 13:00
 כולל תורה וחסד - גן יבנה

 054-9570777 

 אשקלון | 15:00
 בית כנסת משכן מוהר"ן - רחוב מפל התנור 6

 0502154438 

 יהוד | 17:00
 בית כנסת בית אל נמני - רחוב הרצל 21

050-6888778

שיעורי הרב ביום העצמאות

יום חמישי ד' אייר 5.5


