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עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה 
בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א

חסדי שמואל
ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

מעלת העונה "אמן יהא שמיא רבא" בכל כוחו 

בגמ' בשבת דף קי"ט מובא "אמר ר' יהושע בן לוי כל העונה 
אמן יהא שמא רבא מברך בכל כוחו קורעים לו גזר דינו 
שנאמר "בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו השם"... 
ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן אפילו יש בו שמץ של עבודה 
זרה מוחלים לו... אמר ריש לקיש כל העונה אמן בכל כוחו 
פותחין לו שערי גן עדן שנאמר פתחו שערים ויבוא גוי צדיק 
שומר אמונים, אל תקרי 'שומר אמונים' אלא 'שאומרים אמן' 

מהי 'אמן' אמר רבי חנינא "אל מלך נאמן".
הגמרא אומרת אם אתה רוצה לפרוע את הפרעות, את הגזרות 
צריך שהעם יתנדב "בהתנדב עם" במה יתנדב העם, ב'ברכו את 
השם' לברך אותו בברכות 'שהכל', 'המוציא', 'מזונות', מסביר 
רבי יהושע פינטו ידוע שהשם של הקב"ה בנוי מארבע אותיות, 
האותיות "י" ו "ה" מראה על מידת הדין  כמו שכתוב "יסור 
יסרני י-ה" והאותיות "ו" "ה", מראה על הרחמים של השם. 
בדרך כלל קודם בא הדין ואח"כ מגיע הרחמים, צדיקים תחילתם 
ייסורים וסופם שלווה, רשעים תחילתם שלווה וסופם ייסורים. 
ככה זה צדיקים בהתחלה קשה להם, קשה להם עם הילדים, 
הפרנסה, הלימוד, אבל בסוף זוכים לשלווה והנאה גדולה מזה. 
"התגדל ויתקדש שמיה רבא" איזה שם, "שם י-ה" יתגדל, אני 
מברך את השם על הייסורים. כשאדם אומר ריבונו של עולם 
כל הקשיים שעברתי היום הכל אתה מבורך וצודק "יהא שמיה 
רבא מבורך" הכל צודק, הכל מבורך, הכל נכון, מייד מתבטל 
מעליו כל הדינים אפילו של 70 שנה, אפילו שישבו 70 דיינים 

בסנהדרין ופסקו עליו בשמים את גזר דינו הכל מתבטל. 
כמו שאמר רבינו יונה בספרו שערי תשובה "כאשר יקבל מוסר 
השם באהבה אם תמצא את החוטא ותקרא אותו צרה ומצדיק 
עליו את הדין", לא קיבלו את הבת שלו לסמינר הוא לא מקלל 
את המנהלת, זה עונש שלי, זה עבירות שלי. הוא לא מוצא 
דירה להשכיר, הוא לא אומר אני לא מפנה לך את הדירה כי 
לא מצאתי דירה אחרת, אלא אומר, אני אלך לרחובות מגיע לי. 

"יקבל את המוסר באהבה, יהא זה למגן מן הייסורים הרבים 
המעותדים לבוא עליו", בזכות זה שאתה מצדיק עליך את הדין 
אתה עושה לך מגן, עוד ייסורים רבים היו צריכים לבוא עליך 
ועכשיו זה יפסק. "וזהו שכתוב בתהלים )עו, יא( "כי חמת אדם 
תודך שארית חמת תחגור" כאשר צר האדם ויודה אותך, כלומר 
שיודה לך בעת צערו אז "שארית חמות" שאר החמות שהיו 
מפותחות לבוא על האדם... תחגור ותעכב אותם ולא תביאם 
עליו", הכלל הוא שאדם שבאו עליו צרות והוא מהלל ומשבח 
את הקב"ה ולא מתחיל לקלל ולגדף זה "אמן יהא שמיה רבא" 

מה שאתה עושה הקב"ה, אני מברך אותך. 
הבן איש חי אומר יש בזה נדבה "יתגדל ויתקדש שמיא רבא" 
זה נוגע לכבודו יתברך ואח"כ אומר "ויצמח פורקנה ויקרב 
משיחה" שזה נוגע לכבוד ישראל. הקהל משיבים ומבקשים 
על טובתו יתברך ולא על טובתם, לא אכפת לנו על הישועה, 
אכפת לנו על השם שלך. לכן זו התנדבות. זה מה שכתוב "זכרתי 
לך חסד נעוריך לכתך אחרי במדבר" התנדבתם ללכת אחרי. 
יש כאן מחלוקת משולשת בין רש"י, תוספות ומהרש"א, מה 
זה "בכל כוחו" ושלושתם נפסקו להלכה. רש"י מסביר בכל 
כוונתו, התוספות מסביר בקול רם, מהרש"א אומר בכל כוחו 
של הקב"ה "כל העונה אמן. בכל כוחו קורעים לו גזר דינו. 
הקב"ה מפעיל את כל הכוח כדי לקרוע לו גזר דינו. אדם 
מרגיש דבוק לקב"ה ועונה אמן בכל כוחו, בקלות מציל את 
עצמו מדינים. אתה כבר בא לתפילה מה אכפת לך להתלהב 
קצת בקדיש. "והצטרך להתעורר כל שויפוי" אומר המתוק 
מדבש כל אביריו צריכים להרגיש את זה. להבדיל כמו אלו 
במגרשים איך הם צועקים "גול" הידיים והרגליים שלהם זזים, 
עם דגלים, זיקוקים, הוא לא אומר "גול" בעדינות בלי לזוז. אם 
הם אומרים ככה אנחנו על אחת כמה וכמה נגיד "יהא שמיה 

רבא" בהתלהבות כל הגוף שלנו צריך לזוז. 
ואומר על זה בעל היסוד ושורש העבודה "ותראה ממאמרים 
של הזוהר איך השתדל האדם לענות "אמן יהא שמיה רבא" 
כי בענייה זו משבר כל הקליפות ומשפילם עד עפר וכבודו 

של יוצרנו מתעלה ומתקדש בכל העולמות.     

שבת שלום! אייל עמרמי

בחוקותי גליון 510, י"ט אייר תשפ"ב

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

מנהג "חאלקה" אצל גדו"י
בראי הפרשה
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שאיפת עשן
סיפור לשבת

הכל מתהפך לטובה
סיפור אישי
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האדמו"ר מבלאז'וב זצ"ל
גדולי ישראל
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משפט מהיר
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
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מברכים את מורנו ורבנו ביציאתו לשלום לחזק את יהודי 
 עמך ישראל בגולה לחזקם באמונה וקרבה לה׳ יתברך

בברכה קהילת
כאייל תערוג באה״ק

יהי רצון שיפוצו כל מעיינותיו חוצה 
ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה!!
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

חיובי ומחייב

חול המועד פסח. יצאתם לטיול עם הילדים. לגינה בשכונה מרוחקת. שני 
הבנים ישראל בן ה - 10, יעקב בן ה – 9, נעמדו בפתח הגינה סוקרים את 
המתקנים. ישראל כולו התלהבות רץ לתפוס מתקן פנוי. סיים ועבר למתקן 
הבא. יעקב )כרגיל( הפטיר, זה בכלל לא שווה. איזה מתקנים משעממים, 
ויש פה כל כך הרבה ילדים. וצפוף לו, וחם לו, והחול מעצבן אותו בנעליים. 
מוכר? יש את הילד שבדרך כלל הוא מרוצה, מתלהב. נהנה. ויש את המתלונן 
הסדרתי, הוא אף פעם לא מרוצה, גם אם התאמצתם במיוחד לקלוע לטעמו 
בבחירת מקום הבילוי, בהכנת האוכל האהוב עליו. הייתם בטוחים שהוא ישמח 
עם השניצל, והוא מתלונן שהיום הוא דווקא חלם על פיצה. זה קורה לכם 
בבית, זה קורה לנו בסמינר, יש את המודות, המתלהבות והנהנות. ויש שמה 
שתעשי, לא טוב להן. הן תסתובבנה חמוצות פנים.  יש שיחזרו מפעילות עם 

אור בעיניים, ויש שבחיים לא ראו את האור, רק את החושך, הקושי, הרע.
כהורים אתם חולמים שאם תספקו את רצונות  הילדים הם יהיו מאושרים.  
"מקסימום הנאה, מינימום תלונות", אתם חושבים. אבל זו טעות. תלונות של 
ילד לא נובעות מזה שחסר לו משהו, זה משהו עם הפנימיות שלו. הרמב"ם 

כתב כי "סוד האושר והסיפוק נמצא בליבו של אדם". 
מחקרים בדקו וחלקו לשלושה את משפיעי האושר: 30% זה גנטיקה, 10% 

נסיבות חיים, ו-60% זה פעולות מכוונות. 
גנטיקה. או במילים אחרות, תורשה. זה תלוי בהורים. באיך שהם תופסים את 
החיים. ילד קטן נופל בגינה. הוא קם ומיד מסתכל מה מגיב ההורה המלווה. 
אם ההורה יגיב בהיסטריה, הילד יגיב בהתאם. אם הוא יהיה עניני, יחבק, 
ירגיע, יחבוש, הילד יירגע. כך גם הבחירה בין ראייה באור חיובי או ההיפך.

אמא שלי נאלצה להסתפק בעין אחת. המשפט ששמעתי ממנה הרבה היה, 
שיש אנשים עם שתי עיניים, שרק רואים את הרע. ואני ב"ה עם עין אחת 
רואה רק טוב. ולא שלא היו לה קשיים או סבות על מה להתלונן, הבחירה 
אם לראות את השחור דרך האישון השחור של העין, או את לובן העין, זה 
ביד האדם, או כתכונה מולדת, או כמעלה נרכשת. כי רק עשרה אחוזים בטיב 

הראות תלויים בנסיבות החיים.
וטיפ ששמעתי מחברה. כשילדיה היו קטנים, לפני השינה הייתה עושה סוג 
של חשבון נפש – "לא הספקתי לסדר את הבית, ולא הספקתי כביסות, ולא 
הספקתי לדבר עם אימא שלי ולא ולא ולא," עד שעשתה שינוי קטן לעשות 
חשבון נפש מה כן עשתה. ואז לקחה מחברת והקפידה לכתוב כל ערב בין 
20 ל-30 דברים עליהם עליה להודות לקב"ה. שינוי זווית הראיה, שינה את 
כל האווירה בבית. היא גם שמה לב שרק שאחרי שעשתה את החשבון על 

מה עליה להודות, איכות השינה השתנתה לטובה. 
ועדיין נשארו לנו ה60 אחוז של הפעולות המכוונות. דר' מרטין סליגמן, 
פסיכולוג אמריקאי אשר נחשב לאבי הפסיכולוגיה החיובית, התמקד בעבדותו 
המחקרית בזיהוי הגורמים והתכונות העומדים בבסיס האושר. סליגמן טען, על 
בסיס מחקריו, כי ניתן לפרק את ה60 אחוזים של הפעולות המכוונות, לשלושה 

פרמטרים מרכזיים: רגש חיובי, מעורבות בחיים ויצירת משמעות בחיים.
רגש חיובי מוגדר במילון כרגש המשקף את המידה בה הפרט נלהב, פעיל 
דרוך וערני. אדם החווה רגש חיובי גבוה יהיה בעל אנרגיה רבה, סף ריכוז 
מלא וייהנה מפעילויות ומפגשים חברתיים. לעומת זאת מצב של רגש חיובי 
נמוך מאופיין בעצבות, תשישות, ואפילו דכאון. אל תקברו בתוככם רגשות 

של התלהבות, חיוניות. החמיאו לכם, לילדים שלכם. לסובב אתכם. 
על הפרמטרים הנוספים בעזרת השם בשבוע הבא. תנסו בינתיים להציף 

ולהעצים רגשות חיוביים. בהצלחה.

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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זורע חיטים
לשנים-  הדואג 

נוטע עצים
לדורות-  הדואג 
מחנך אנשים

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



מנהג "חלאקה" - גזיזת השיער אצל גדולי ישראל

סיפר הרב גדליה הוניסברג:
דבר מפליא אנו רואים אצל רבי חיים קנייבסקי זצ"ל שתורם מזמנו היקר לגזוז 
לילדים בני שלוש 'חלאקה', על אף שהרב התבטא לא פעם שאינו יודע מקור 
לכך שבאים לרבנים לגזוז את השיער. רבי חיים עצמו לא נהג כך וגם לא היה 
כל כך מקובל בציבור הליטאי. אולם רבי חיים אמר, היות ורואה שזה משמח 
את האנשים ונותן להם הרגשה טובה, ממילא הוא עושה זאת לשם חסד ולשם 

כך מקדיש מזמנו היקר יום – יום. לא להאמין.
השבוע )תשפ"א(, בל"ג בעומר, רבי חיים יכול לשבת במשך שעה ואף 

יותר מכך ועוברים תחת ידיו מאות ילדים בלע"ה והוא גוזז להם 
'חלאקה' במאור פנים ומברך. בדרך כלל גם שואל כל ילד איך 
קוראים לך, מברך אותו ונתן לו סוכריה. אם רבינו רואה שהילד 
בא עם  אחיו הקטנים, אומר רבינו, "גם להם מגיע" ונותן לכל 

אחד מהאחים בנפרד סוכריה.

קיבל לחלאקה לפני הסתלקות הרבנית
ביום פטירת הרבנית שטינמן ע"ה, בשעה חמש ועשרים אחה"צ, היה יום 

החלאקה של בני. לא ידעתי שום דבר על מצבה הקשה של הרבנית. לקחתי את 
בני כדי שמרן ראש הישיבה יעשה את החלאקה לבני ויברך אותו. כשהגעתי 
לפתח הבנין ראיתי את אחד מבני הבית ושאלתי אם אפשר עכשיו להיכנס 

לראש הישיבה לחלאקה.
הוא השיב שלא נראה לו כי המצב של הרבנית קשה וראש הישיבה אמור 
עכשיו לנסוע לביה"ח. 'תחכה ונראה'. לא עברו כמה שניות וד"ר רוטשילד 
יוצא מהבית. בן הבית שהיה ליד הדלת שאל את הד"ר, "נו, מה עושים?" ענה 

לו הד"ר, "לא צריכים עדיין לנסוע, אפשר עוד להמתין קצת".
לאחר מעשה הבנתי שדיברו על שעותיה האחרונות של הרבנית ע"ה. "אם כך", 
אמר לי אותו בן בית, "אלך לשאול את ראש הישיבה אם אתה יכול להיכנס". 
מיד חזר ואמר, "אתה יכול להיכנס". לקחתי את הילד, נכנסתי לחדרו של מרן 
ראש הישיבה, הוא היה באמצע לומר תהילים על הרבנית. כשנכנסנו התרומם 
מהכיסא, קיבל אותי בחיוך ובמאור פנים. הילד החל מעט לבכות, מרן ראש 
הישיבה פנה אליו בחיבה ואמר לו, 'בוא בוא, אל תפחד", גזר לו קצת מהשיער 

ובירכו שיהיה צדיק. מיד לאחר מכן המשיך לומר תהילים על הרבנית.
כשיצאתי, אמר לי נאמן הבית הרה"ג רבי יצחק לוונשטיין זצ"ל, "ממש מפליא 
לראות שבכזה זמן מתוח ראש הישיבה קיבל אותך בכזה מאור פנים". באותו 
מעמד נתתי מצלמה לאחד מבני הבית שיצלם את החלאקה ובצילום נקלט 
השעון על הקיר שסימן את השעה 5:25 אחה"צ. לאחר כמה שעות כבר הסתובב 

רמקול ברחובות על הלוויית הרבנית הצדקת ע"ה.

חלאקה נוסף למניעת אכזבה
מדהים לראות בכל פעם כיצד גדולי ישראל מקדישים מזמנם היקר 
למען הכלל. סיפר נכד של רבינו מרן הרב אלישיב זצ"ל, שפעם 
הגיע אליו עם בנו לחלאקה ולאחר שרבינו זצ"ל גזז שער החלאקה 
הבחין שהם מאוכזבים מעט והבין שכנראה לא הספיקו לצלם 
איך שגוזר את השיער. מיד קרא לילד ואמר ביידיש "עוד פעם", 
החזיק את המספרים באוויר ולא החל לגזור עד שהיה משוכנע 
שבוודאי מצליחים לצלם כשהמספריים בתוך השער, ואמר: "נו, 

הצלחתם? בסיידר?!"...

ביקש להצטלם עם מרן
מעניין לעניין באותו ענין, סיפר לי אברך שבהיותו בחור הגיע לרב ליפקוביץ 
זצ"ל עם בחור נוסף וביקש להצטלם עם ראש הישיבה, האם מרשה לו. אמר 
לו הרב, "תהיה לך מזה תועלת?" אמר הבחור "כן". אמר הרב, "אם כך, בסדר". 
סידר את עצמו לרגע קט ואמר לבחור, "תשב לידי" וחברו צילם אותו.לאחר 
שסיים לצלם פנה אליו הרב ליפקוביץ ואמר: "הבחור שהבאת בטח גם רוצה 
תמונה, תן לו לשבת ותצלם אותו"... וכך הווה. להתפעל מהמעשה הנורא הזה!
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שאיפת עשן – סכנות ודרכי התמודדות

הילדים עומלים שעות נוספות לתור ולחפש אחרי כל פיסת עץ 
נכבדה שמנוחתה כבוד בתוך מדורת לג בעומר גדולה, עם כל 
זאת חשוב מאוד לשים לב לא להיות קרובים אל המדורה, 

ולשמור על כל אמצעי הזהירות
יש לתת דגש על נזק משאיפת עשן, גם אם לא נפגענו ישירות 
מהלהבות, אנחנו עלולים להיות בסכנת חיים ואפילו לא להרגיש 

זאת. אך ישנן פגיעות פנימיות שלא תמיד נחוש בהן מיידית 
והן עדיין דורשות התייחסות, כאלו הן פגיעות הנגרמות משאיפת 

עשן – שאיפת עשן הורגת יותר אנשים מהלהבות עצמן.
ישנן כמה דרכים בהן שאיפת עשן עלולה להרוג או לפגוע, ביניהן פגיעת 

חום ישירה, פגיעה כימית, תגובה דלקתית ומחסור בחמצן.
פגיעת חום ישירה: האוויר באיזור שריפה עלול להיות חם מאוד )ומתחמם 
ככל שגדל המרחק מהקרקע(. החום עלול לגרום לכוויות, לרוב באיזור האף 
והפה ולא עמוק יותר. מלבד הכוויה עצמה, עלולה להיווצר באזור בצקת 
)הצטברות נוזלים בתוך הרקמה שגורמת להתנפחות שלה(, שעלולה לחסום 

את דרכי הנשימה.

פגיעה כימית: ישנם חומרים שונים שנשרפים. הרבה מהחומרים עלולים 
להיות רעילים בנשימה. רהיטי גינה, משטחים שמשמשים בתעשיית הבניין 
ועוד עוברים טיפול בחומרי חיטוי שונים, ועשויים מחומרים שלפעמים 
משחררים חומרי רעל לאוויר במהלך הבעירה. חומרים אלו עלולים לפגוע 
בכל מערכת הנשימה. מעבר לגירוי מקומי )בדומה לזה שנוצר לפעמים 
כתוצאה ממגע בחומרים שונים(, החומרים עלולים לגרום לגירוי של תאי 
הרירית כך שתהיה הפרשה מוגברת של נוזלים אל חלל דרכי הנשימה – 
מה שעלול לגרום לחנק וכן לתגובה דלקתית ברירית )התאים שמצפים את 

מערכת הנשימה מבפנים(.
תגובה דלקתית: הגירוי שנוצר על ידי העשן והחומרים השונים שעלולים 
להיפלט בשריפה גורם לתגובה דלקתית )לא זיהומית( בדרכי 
הנשימה. התגובה הדלקתית גורמת להיצרות חלל דרכי הנשימה 
ולבצקת שמחמירה את ההיצרות הזו. יש גם הצטברות של 
נוזל בתוך הריאה עצמה, מה שמקשה על מעבר החמצן לדם.

מחסור בחמצן: תהליך השריפה צורך חמצן מהסביבה, כך שאוויר 
שנשאף בשריפה מכיל פחות חמצן מאוויר רגיל. חמצן הוא 
חיוני לחיים, ונשימת אוויר שאין בו מספיק חמצן תגרום למוות.
שאיפת רעלים: במהלך שריפה נוצרת כמות גדולה של פחמן חד 
חמצני )CO(. חומר זה נקשר להמוגלובין, המרכיב נושא החמצן בדמנו, 
בצורה חזקה שלא מאפשרת לו לשאת חמצן מהריאות לרחבי הגוף. כפי 
שאמרנו קודם לכן, חומרים אחרים שנשרפים עלולים לפלוט חומרי רעל 
נוספים, למשל ציאניד שעלול להיפלט משריפה של מספר סוגי פולימרים 

סינתטיים ופוגע ביכולתו של התא לנצל חמצן.
הצטברות חומרים בדרכי הנשימה: חלקיקי חומר שנשאפים בשריפה בתוספת 
נוזלים שמופרשים אל חלל דרכי הנשימה גורמים לחסימה מכנית של החלל 

ולקושי בנשימה.



משפט מהיר

מנדל זיידנפלד, יהודי חסידי, בעלים של בניין מגורים בווילאמסבורג, מערכת חימום 
הבניין באותם ימים עבדה על גחלים. הממונה מטעם הרשויות, יהודי מתבולל, 
אלצני להחליף את מערכת החימום לכזו הפועלת על גז. עשיתי כך. כאשר ילדם 
בן השש של אחד מהשוכרים הגויים קיבל מחלת ריאות ומת תבע אותי היהודי 
המתבולל, ודרבן את השוכרים להפגין ולהפסיק לשלם שכירות. השוכרים הגויים 
עוד הוסיפו להזיק למבנה. בימי החנוכה לפנות בוקר פרצה לה שריפה ענקית 
אשר כילתה את הבניין באש שבערה בעוז, כי המים בצינורות כיבוי האש קפאו 
מהקור. ברוך השם איש לא ניזוק. היה לי כיסוי ביטוחי מלא. אך בטיפשותי ירדתי 
לשטח לראות מה קורה. השוכרים שראו אותי כעסו והעידו לשוטרים כי ראו שאני 
בעצמי הדלקתי את האש, כדי לזכות בדמי הביטוח. לתדהמתי נעצרתי במקום 

ושוחררתי בסוף בערבות גבוהה.
נסעתי לרבי מריבניץ זיע"א. עסקנים טובים שכנעו עו"ד ממולח ויקר 

להתגייס לעזרתי. הלה לא הסכים בתחילה לקחת את ה"קייס" שלי 
בטענה שהסיכוי שאצליח הוא קלוש. העו"ד דחף לעסקת טיעון 
בה אודה באשמתי ואשב רק חמש שנים בבית הסוהר. הריבניצער 
רבי אסר עלי להודות בשום אופן. כומר מקומי רע לב הלהיט את 
השוכרים הגויים להעיד נגדי, קבעו זמן למשפט ביום שני אחרי פסח. 

העו"ד הסביר לי שההליך המשפטי אמור לארוך שלושה שבועות בערך, 
בהוסיפו: "תהיה מאושר אם תקבל רק עשרים וחמש שנה בכלא". המצב 

היה בכי רע. התביעה עירבה במשפט גם את הריגת הילד ממחלת הריאות, 
בעקבות אי חימום הבניין כדבעי לטענתם.

לילה לפני בדיקת חמץ באתי לריבניצער זיע"א, הרבי ביקש כי אבוא חזרה בערב 
המשפט מיד אחרי פסח. בחצות ליל ערב המשפט הגעתי לרבי שרק אז התפנה 
והחל לקבל קהל, בשעה שתיים הרבי יוצא מחדרו ומעיף בי מבט חמור סבר 
ומסלק פניו ממני. נגשתי לגבאי ר' יצחק וולף שאמר: "אל תדאג אני אסדר לך את 
העניין..." אך הוא יצא אחרי רבע שעה בפנים נפולות ואמר: "הרבי אומר שהוא 
לא רוצה לראותך הערב". שבתי הביתה שבור ורצוץ, רעדתי מהמשפט הקשה 

הצפוי למחרת ונשברתי בכפליים כי ברגע הכי קשה עוזב אותי הרבי לנפשי...
עודי מתהפך במיטתי, הגבאי מתקשר ומבקש שאבוא מיד. נכנסתי לרבי בערך 
בשעה שלוש לפנות בוקר. הרבי שאל האם למדתי בשבת פרקי אבות כנהוג בשבתות 
אלו. עניתי לרבי כי בגלל מצבי הקשה אני לא מסוגל ללמוד. ענה לי הרבי: "לא 
זו דרך היהודי, גם בשעת צרה לא עוזבים את התורה – 'לולי תורתך שעשועי אז 

אבדתי בעוניי'". הוציא הרבי סידור 'עין יעקב' והחל ללמוד עמי. כשהגיע למשנה 
"אל תרבה שיחה עם האשה" הסביר הרבי כך: "כלומר: באשתו להרבות שיחה 
זהו איסור קל! אך חומר באשת חברו, שם זהו איסור חמור! הרבי ביקש ממני את 
הקויטל ושאחזור על הפרטים. אחר כך הוריד הרבי את הראש ובכה בקול רם. 

כך המשיך בעמדו ליד הקיר.
ואז פונה אלי הרבי: האם אתה אכן מאמין באמונה שלימה שאני יכול לפעול לך 
ישועה? משעניתי בחיוב ביקש הרבי מהגבאי שידליק שני נרות ואמר לי: "אומר 
לך מה יהיה מחר במשפט: ישאלו אותך שאלות וכו' ומחר אתה מזדכה לגמרי!" 
ואז הוסיף הרבי כנביא מה יהיה מחר במשפט ואמר: "במהלך היום ייראה המצב 
גרוע מאוד, תזכור אז שחיים זאנוויל בן משה הנו"מ איטא צפורה אומר שאין לך 
מה לפחד!!". הרבי ביקש ממני שארשום על פתק את שם הכומר הגוי. רשמתי, 
והרבי שרף את הפתק באש הנרות, אך את שם היהודי המתבולל שהציק לי לא 
הסכים להכניס לאש. "הוא מאחינו בני ישראל", אמר הרבי. אבל הוא קומוניסט 
ורשע, טענתי לעומתו, אך הרבי בשלו: "מנדלה, אני לא יכול לעשות כלום ליהודי".
לקח הרבי מטבע והצמיד אותה למצחו הק' לכמה דקות ואמר לי: "קח את 
המטבע ותחזיק אותה בידך הימנית במשך המשפט, וכשישאלו אותך מה זה תגיד 
שחיים זאנוויל נתן לך המטבע כדי שהאמת תצא לאור שלא היית שם כלל בשעת 
השריפה". הרבי לווה אותי החוצה כשהוא מרגיע את כל הממתינים הרבים בשעה 
כה מאוחרת כי יש כאן עניין דחוף, ובעצם ההמתנה הארוכה שלהם פועלים 
הם את ישועתם. למחרת לפני פתיחת המשפט שילמתי לעו"ד מקדמה 
בסך חמש עשרה אלף דולר והוספתי לו שהיום נצליח בס"ד והמשפט 
יסתיים היום. עורך הדין עשה ממני לעג וקלס: "פנאטי שכמוך, אם 
המשפט מסתיים היום אני מוותר על הצ'ק". הפרשה תפסה מקום 
ציבורי רחב. היו שם המון אנשים מלבד העדים הרבים. השופטת 
האיטלקית, מרשעת ידועה במיוחד, שאלה אותי: "מה יש לך ביד 

שאתה מחזיק אותה ישר כל הזמן, האם אתה חולה?"
יש לי מטבע ברכה מהרבי מריבניץ כדי שהאמת תצא לאור.

"אתה באמת מאמין בזה?" היא שאלה? כולם צחקו! השופטת ביקשה שאתן 
לשוכרים את פרטי חברת הביטוח כדי שכל הדיירים שניזוקו מהשריפה יוכלו 
לפנות ישירות לחברת הביטוח ולקבל מהם את הכסף במקומי. סרבתי, בטענה 
כי עדיין לא הוכח שאני אשם וממילא כסף הביטוח מגיע לי. "חוצפן!" צעקה 

השופטת, "אתה עצור בגלל זלזול בבית המשפט".
הסתיימה ההפסקה.  והנה, ראו זה פלא! קם לו העד הראשון להעיד נגדי, ומעיד 
שהיום זה לו פעם הראשונה בחייו שהוא רואה אותי. הוא אמר כי הסיבה שבא 
להעיד נגדי שהדלקתי את האש היא כי הכומר הבטיח לו תמורת העדות דירה 
גדולה בבניין החדש לכשיבנה מכספי הביטוח – "אך אני לא מוכן להעיד שקר!"

בית המשפט סער כמרקחה... "אני משחררת אותך ומזכה אותך לחלוטין, וברשותך 
אני רוצה לעצור מייד את כל עדי השקר".

אני צריך את רשות הרבי, עניתי. התקשרתי לרבי, ועוד לפני שאני מדבר, הגבאי 
יצחק וולף מכריז: "מזל טוב! הרבי אמר הרגע שמנדל זכה במשפט". הרבי הורה 

לי לא לעצור אף אחד, דבר שעשה קידוש השם גדול...

4

את הסיפור הבא סיפר יהודי שהיה גר בארצות הברית תקופה ארוכה והיום 
הוא גר בארץ ישראל: 'בניתי עסק משגשג ומצליח בארצות הברית ולאחר מכן 
צירפתי כמה שותפים נוספים. באיזה שהוא שלב החלטנו אני ואשתי לעשות 
עלייה לארץ ישראל, פניתי אל השותפים והודעתי להם על זה שאני עולה לארץ 
הקודש ועשינו הסכם שהם כל חודש יעבירו אלי את הנתח המגיע לי מהעסק.

באמת בחודשים הראשונים הם העבירו את הסכום כמו שעון והכל זרם מצוין, 
אבל לאחר מספר חודשים אני שם לב שהם כבר לא מעבירים את הסכום 
שסיכמנו עליו. פניתי אליהם והם אמרו שהחליטו לא להעביר יותר כסף כי הם 
עובדים ושאני לא נמצא יותר איתם. אמרתי להם שאני זה שבניתי את העסק 
ושהם לא עומדים בהסכם, אבל לא עזר כלום והם הודיעו לי שכך הם החליטו 

ושאין לי מה לעשות.

מיד ניגשתי לרב היקר רבינו אייל עמרמי שליט"א וסיפרתי לו את כל התגלגלות 
העניינים. הרב אמר לי: 'תלך עם האמונה הקדושה ולא תתאכזב, ושהצער הזה 
מחליף לך איזה צער בבריאות או בשלום בית'. ככה חצי שנה חייתי באמונה 
ובשמחה שהכל לטובתי. לאחר חצי שנה הבנתי וראיתי כמה ה' הטיב לי, רשות 
ההגירה והמיסים עלתה על השותפים שלי והכניסה את כולם לכלא על העלמות 
מיסים ואפילו אנשים שהיו קשורים אל העסק והיו כבר בארץ נשלחו להם צווי 
הסגרה לארה"ב כדי שישפטו אותם שם, ובארה"ב שופטים ללא רחמים, כמה ה' 
ריחם עלי שהוציאו אותי מהרישומים שלהם. אני מודה לה' יתברך על האמונה 

הקדושה ולרב הקדוש על ההדרכה בחיים!!!
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רבי ישראל שפירא - האדמו"ר מבלאז'וב זצ"ל

היה זה בערב פסח תש"ד, במחנה ברגן בלאזן הארור, רוח אלוקים פקדה את 
האדמו"ר מבלאז'וב רבי ישראל שפירא זצוק"ל. הוא ניגש בדחילו ורחימו למפקד 
המחנה, ובבקשה נועזת שטומנת בחובה סכנת חיים בעצם בקשתה, עזר אומץ 
וביקש מהמפקד ימ"ש בשם ארבעים יושבי הצריף שאיתו, לתת להם רשות 
לאפות מצות, ולספק להם חיטים לשם כך )!(, ובמקום זה הם מוותרים שמונה 
ימים על מנת הלחם המגיעה להם. באופן לא טבעי, ענה לו המפקד שיש לבקש 
רשות מהמפקדה הראשית בברלין, ולמרבה הפלא הישועה הגיעה, אחרי שבוע  
התקבלה ההודעה מהמפקדה בברלין, כי יש להם רשות לכך. הם נגשו למלאכת 
הקודש של בניית תנור מאולתר מאבנים שאספו ברחבי המחנה, ולאחר יום עבודה 
מפרך, נאספו כולם בשארית כוחם לטחון את החיטים ברחיים מאולתרים, לאחר 
מכן הציתו את התנור בעצים, והחלו במלאכה הקדושה של אפיית המצות, מחזה 
מרגש בתוך התופת שחיממה את לבבות היהודים השבורים. ואימצה את רוחם.

ולפתע באמצע האפיה התפרץ המפקד הרשע לצריף, ובחמת זעם ניפץ ברגליו 

את התנור ורמס את כל המצות שנאפו בטורח רב, ולאחר מכן אף שפך את 
שארית הקמח שנשארה. המפקד הסביר כי ראה מכתב שנכתב מהמחנה ונשלח 
החוצה על התנאים הרעים שיש להם, והנה אני בא לקראתכם ואתם כפויי טובה... 
אין לתאר את עוגמת הנפש שהייתה לרבי מבלוזב ושאר היהודים... הם אספו 
מבין הריסות התנור את מה שנשאר, ומצאו פיסת מצה קטנה בגודל של מטבע!! 
בליל הסדר הם התיישבו לקיים מצות היום באכילת מצה קטנטונת זו בהתרגשות 
רבה, וכשהגיע זמן אכילת המצה כולם היו בטוחים כי הרבי יזכה באכילתה שכן 
הוא המבוגר החכם הצדיק וזה שמסר נפשו עליה, ואולם הרבי סרק את הצריף 
כמחפש מישהו.... ואז התרוממה אשה מפאתי הצריף, זו היתה האלמנה קושינצקי, 
היא נעמדה ואמרה בשארית כוחותיה: כיון שהלילה הוא הלילה בו מעבירים את 
המסורת לדור הבא, אני מציעה כי בני הקטן יאכל את המצה. שקט סרר במחנה, 
אך את השקט הפר הרבי, שהנהן בראשו ואמר נחרצות: 'בודאי, זוהי מטרת ליל 

הסדר למען ידעו דורותיכם'. וכך היה.
אחרי השחרור, הרב היה אחד השורדים הבודדים ממחנה ההשמדה הארור ברגן 
בלאזן. אשתו נרצחה בשואה. הוא היגר לאחר המלחמה לבריסל, ומשם לארצות 
הברית. הוא התגורר בויליאמסבורג ובהמשך בבורו פארק בה הקים את בית מדרשו. 
נישא בשנית למרת ברוניא ]האלמנה מהסיפור[ בת הרב משה מנחם מלכיור, 
אלמנת הרב ישראל אברהם קושיצקי וכששאלו את הרבי מה ראה לגשת להצעת 
נישואין זו? אמר: בימים ההם בהם האופק לא היה יותר מכמה דקות ספורות 
ובכל מקרה לא יותר מיום, והיתה אישה כזו גדולה שהאמינה שעם ישראל חי 
לנצח ויש לדאוג לדור הבא, היא הראויה להמשיך עמו את השושלת. לימים אותו 
בן קט שזכה במצה הקטנה במחנה, הפך להיות בנו וממשיך דרכו. זוהי מסירות 
הגוף למסירות הנפש למען המצוות, להקריב את המעט של הגוף, בשביל מצוות 

ה' זה השיא של 'מסירות הנפש'!!
ר' ישראל שפירא נולד לרבי יהושע שפירא מריבטיטש והרבנית ציפורה. נפטר 

קרוב לגיל 100, וגופו הועלה לקבורה להר הזיתים. זיע"א.

תשבץתשבץ
לל"גלל"ג

בעומרבעומר

חידון הא"בחידון הא"ב
לפרשת לפרשת 
בחוקותיבחוקותי

1.  בנו של ר' שמעון היה ר'...
2.  כמב שנים היו רשב"י ובנו במערה?)באותיות(

3.  איזה עץ גדל להם במערה?
4.  רבו של ר' שמעון היה ר'...

5.  היכן נקבר ר' שמעון?
6.  היכן התחבאו ר' שמעון ובנו?

7.  ר' שמעון בר יוחאי בר"ת.

אם פתרתם נכון יופיע בטור המודגש את יום הילולת רשב"י זיע"א.

א. ֲאַפֵּזר

ב. ִּבְזַמָּנם

ג. ָמֲאָסה

ד. ְוִהִּׂשיג ָלֶכם _______ ֶאת ָּבִציר

ה. ָּכל ַהָּיִמים ֶׁשִּתְהֶיה ָהָאֶרץ ְׁשָמָמה, ָּכל ְיֵמי _______

ו. ַאְכִרית ֶאת ַהַחּיֹות ָהָרעֹות

ז. ֵעֶרְך ָּכל ֶׁשַטח ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְזֹרַע ּבֹו ֹחֶמר )=ּכּור( ְׂשעֹוִרים

ח. ִמי ֶׁשִהְקִּדיׁש ְּבֵהָמה ְוָרָצה ִלְפּדֹות אֹוָתּה ִמיֵדי ַהֶהְקֵּדׁש, ָעָליו 

ְלהֹוִסיף ַעל ֵעֶרְך ַהְּבֵהָמה ַהּכֹוֵלל _______

ט. ֵיׁש ִאּסּור ְלָהִמיר ְּבֵהָמה ֶׁשֻהְפְרָׁשה ְוֻהְקְּדָׁשה ַלִּמְזֵּבַח ִּבְבֵהָמה 

ַאֶחֶרת, ֹלא _______ ְּבָרע ְוֹלא ַרע ְּב_______, ְוִאם ֵהִמיר, ְׁשֵּתי 

ַהְּבֵהמֹות ְקדֹוׁשֹות ַלִּמְזֵּבַח, ּוְׁשֵּתיֶהן ְקֵרבֹות ְלאֹותֹו סּוג ֶׁשל ָקְרָּבן

י. ַהָּיָׁשן ְּביֹוֵתר

כ. ָּכְך ִיְהֶיה

ל. ֶׁשֹּלא

מ. ַּפַחד

נ. ָעֶלה ֶׁשִּנְתַלׁש ִמֶּצַמח, ְוָהרּוַח ּדֹוֲחפֹו ּוַמֵּכהּו, הּוא ָעֶלה _______

ס. ֵאֶּלה ַהִּמְצוֹות ֶׁשִּצָּוּה ַהֵּׁשם ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר _______

ע. "ָוֶאְׁשּבֹר ֹמטֹות _______"

פ. "ְוֵעץ ַהָּׂשֶדה ִיֵּתן _______"

צ. "ְׁשָמָמה" ַּבֲאָרִמית

ק. ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה

ר. ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים

ש. "ְוָנַתִּתי ______ ָּבָאֶרץ"

ת. "ְוַאֶּתם _______ ִלי ְלָעם"
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(קבלות ע״פ סעיף 46)

בס“ד

בכל יום

500 לחמניות

לכל רעב

ב"ה קנינו עוד עגלה - תרומתם של שבתאי יבנאל וטל ויציק דוידוף ועוד המעונין בעילום שם

להשתתפות במצווה חשובה זו ניתן להעביר ל:
בנק מזרחי 20 סניף 458 ח-ן 445404 לציין עבור ניידת בית התבשיל

 דרושים נהגים בשכר לפרטים: נתנאל 050-6785912

מראות ממעמד 
ההדלקה המרכזי 
בהר חומה קהילת 

כאייל תערוג 
בראשות מורנו 

הרב שליט״א



ביה"כ "קול יעקב" רח' הנביאים 22 מודיעין  22:00

20:45  ביה"כ "ספרא", רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

17:30   ביה"כ "מוסיוף", רח’ יואל ירושלים
20:45    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים

18:00  ביה"כ "בורכוב", רח’ פישל ירושלים יום רביעי

יום ראשון

מוצ"ש

יום שני

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

זמני  תפילות  ושיעורים

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

04:35 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות נידה  

07:30 שחרית מנין ראשי  

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'  

 19:10 אבות ובנים                    

19:40 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:10 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:30 )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    04:55 )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      19:20

ערבית מנין א'    סמוך למנחה

ערבית מנין ב'     בתום השיעור המרכזי

שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30

יום ראשון     עין יעקב - עיון באגדות חז"ל

יום שני     אמונה ובטחון

יום שלישי                 פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא

יום רביעי     ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב

יום חמישי                 הלכות שבת/מועדים

פעילויות לנשים

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

פעילויות לילדים

א'-ה'      18:00  מתמידים לילדים, משניות, תהילים,
   סיפורי צדיקים ועוד. הגרלות ופרסים למשתתפים

תפילות לימות החולתפילות ושיעורים בשבת קודש

ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”
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פתרונות
ניקוי

חידוש 
חיטוי

לבית , לעסק 
ולרכב

הכל בהתאמה 
אישית ללקוח

במחיר המשתלם 
לכל כיס



תפילת מנחה

 שיעור - דרך הביטחון בה׳ בבית הכנסת
Sephardic Kehila Centre 
Bathurst St, Vaughan 7026
ON L4J 8K3 

May 22 יום ראשון כ"א אייר

May 26 יום חמישי כ"ה טבת

May 23 יום שני כ"ב אייר

May 24 יום שלישי כ"ג אייר

 תפילת שחרית )45 דקות לפני הנץ(

Sephardic Kehila Centre 
 בית מדרש בקומה השניה 
 ,Bathurst St, Vaughan 7026 
ON L4J 8K3 

ביקור ושיעור לתלמידי תלמוד תורה
 בקהילה היהודית טורנטו

תפילת מנחה
 שיעור - אמונה 
J.B.C, 2nd floor :כתובת 

 Bathurst street 9225  
Richmond Hill 

תפילת שחרית
 Sephardic Kehila Centre 
Bathurst St, Vaughan 7026
ON L4J 8K3 

 כולל אברכים

 מנחה ומיד השיעור המרכזי בחסידות 
J.B.C, 2nd floor 
Bathurst street Richmond Hill 9225  
לאחר השיעור תפילת ערבית

שיעור לנשים - אמונה- שמחה - תודה

     5:00AM 

     5:00AM 

     7:45PM 
     8:00PM 

7:45PM

12:00AM

7:15PM

9:00PM

8:00PM הציבור הרחב מוזמן להילולת רבי משה 
חיים לוצאטו זצוק״ל
סעודה כיד המלך, שירים וריקודים

 Jewish Bucharian centre 9225
 Bathurst street
Richmond Hill

שבתון הגדול עם מורנו 
 הרב שליט״א

ביקור מורנו ורבנו

הרה״ג אייל עמרמי שליט״א
בקנדה - טורונטו והקהילות היהודיות

Sephardic Kehila Centre, 
Lower level, 
7026 Bathurst St, Vaughan,  
ON L4J 8K3 

Mincha / מנחה )Lower floor( 
Kabbalat Shabbat / קבלת שבת  
arvit/ערבית
dinner / ארוחה )By registration 
lecture / עונג שבת שירה ודברי תורה  
)free admission( 

sacharit / שחרית )Lower floor( 
 lunch / ארוחה )By registration( 

            lecture / שיעור לנשים
lecture / שיעור לגברים
mincha / מנחה
seuda shlishit / סעודה שלישית  
arvit / ערבית

 סעודה רביעית עם ארוחה בשרית לכבודו
של דוד המלך ע״ה- יפורסם במהלך השבוע

6:45PM

5:45PM-6:30PM

7:15PM

6:45PM

7:45PM

7:45PM

8:00PM

8:20PM

8:30AM

9:30PM

9:35PM

12:00PM

 Saturday שבת בבוקר

 Friday/שישי

Friday/Saturday May 28 

בס"ד


