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משהו מתוק
בריאות ותזונה

ע"י השירה מתיישבת דעתו של האדם

רבנו הגר"א כותב בספרו 'אדרת אליהו', "כי דור תהפוכות המה 
בנים לא אמון בם". ידוע הדבר שכל פעם שכתוב בתורה את 
המילה 'בנים', הכונה לתלמידי חכמים, "כל בניך לימודי ה' ורב 
שלום בניך" )ישעיהו נד. יג(. הזוהר הקדוש אומר שבני ישראל 
נקראים בנים. כשאדם יודע שיש הקב"ה בלי פרטים, זה עבד. 
ועבד אין לו רשות לחפש במקומות הסודיים של הבית. אבל 
כשאדם יודע את הפרטים של הקב"ה "לדעת בארץ דרכך" 
)תהילים סז. ג(. לדעת איך הקב"ה מתנהג, איך מנהיג את 
עולמו, הוא נקרא בן של הקב"ה, ויש לו רשות לפתוח דברים 
סודיים של הקב"ה שנא' "בני בכורי ישראל" )שמות ד. כב(. 
"דור תהפוכות המה" )דברים לב. כ(, פירוש אפילו שעוסקים 
בתורה "לא אמון בם", לשון קיום לא מתקיימת תורתם בידם 
מחמת חיסרון ביטחון. כמו שאמר "בא חבקוק והעמידם על 
אחת" )חבקוק ב. ד(, הוא הביטחון שנאמר "וצדיק באמונתו 
יחיה" וכן אמרו בגמרא 'העולם עומד על עמוד אחד' שנאמר 
"וצדיק באמונתו יחיה" אומר הגר"א זה דור תהפוכות שהכל 
מתהפך אפילו שהם לומדים תורה אבל 'לא אמון בם' - יש 
להם חסרון אמונה בכל מקרה שכך ה' רצה. אם אין לך את 

האמונה הזאת התורה לא תתקיים בידך.
ר' מרדכי עבדי היה רבה של ארם צובא כתב בספרו  'דברי 
מרדכי' על מעלת השירים "גדול השיר שאדם שר שמציל את 
האדם מאויביו שנא' "ובעת אכילם נתן מערבים על בני עמון" 
ברגע שאתה מתחיל לשיר האויבים שלך כבר נופלים, ועל 
ידי שירה מתברכת פרנסתו שנאמר "בא יבוא ברינה נושא 
אלומותיו" )תהילים קכו. ו(. כל העבודה שלך מתברכת כשאתה 
שר בעבודה. "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ללמדה את 
בני ישראל" )דברים לא. יט(. לא משנה מה העבודה שלך, אתה 
מוכר בשר, תשיר. אתה צבעי תשיר. ר' מרדכי מונה כאן 20 
מעלות למי ששר. הוא היה הרב של ארם צובא שם היו שרים 
במקאמים, לא היה תפילה בלי שירים. אתה לא שר אל תתפלל. 
ואומר "וכששר מתיישב בדעתו של אדם", אדם שמבולבל ולא 

יודע מה לעשות שישב לשיר ויראה שיהיה לו יישוב הדעת. 
שנאמר בגמרא "קול מראה וריח מיישבים דעתו של אדם 
והשירה שאומר קודם אור היום סגולה היא לבנים כי על ידי 
השיר מגביה כוח הזיווג העליון עם השכינה הקדושה ונפתח 
אוצר הנשמות" "ברון יחד כוכבי בוקר ישירו כל בני אלוקים" 
וכותב רבנו הרשב"א "שעל ידי השיר זוכה לחוכמת התורה 
ונמחלים לו עוונותיו וזוכה לצאת מן הגלות" לכן כמה שאדם 
יכול לשיר תמיד ישיר כי על ידי השירה יוציא את האדם מכל 
הצרות. "ועל ידי הניגון מעורר רחמי ה' יתברך על עמו ישראל" 
וכותב האדמו"ר מאפטא "למנצח מזמור לדוד" "למנצח" אותיות 
'למ - נצח' אומר הרב "ידוע שהעיקר הוא להכניע את הרע" הבן 
איש חי אומר על הנחש כתוב "הוא ישופך ראש אתה תושיפנו 
עקב" )בראשית ג. טו(. מה יש לפני המילה נחש? לפני ה-נ' 
יש מ'. לפני ה- ח' יש ז' ולפני ה-ש' בא ר'. אתה רוצה לנצח 
את הנחש אז תזמר. "עיקר ניצחון האדם על היצר הרע הוא 
בשירה" כשאדם שר הוא מכניס לליבו שמחה וזה עיקר הניצחון.
"ודוד המלך כל ימיו מלחמות לנצח את הרע עד שבימי שלמה 
היה שיא הרע בשלמותה אך בימיו הוצרך לנצח את הרע" דוד 
המלך בא מהמקום הכי עמוק של הקליפות וכל הזמן היה 
צריך להילחם עם הרע שבו והוצרך לנצח את הרע ע"י השיר 
והניגון כי יש עיתים שאפשר להכניע את הרע רק ע"י והניגון 
והיכל הנגינה הוא גבוה מאוד וזהו למצנח מל- נצח. ע"י השיר 
והניגון היה ממולל את הרע מנצחו ומכניעו", כינור היה תלוי 
מעל מיתתו של דוד. מל- לשון ממולל מלילות, ניצח לשון 
ניצחון. הוא פרק את כל הרע כמו מלילות, כמו שמפרקים את 
השיבולים. אדם שנשאר בשיעור תורה ולא נשאר בשירים הוא 
לא יכול לנצח את הרע, התורה לא יכולה לנצח את הרע. כמו 
שהגמרא אומרת "כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זימרה, 
חוקים לא טובים משפטים בל יחיו בהם" לכן אומר ר' אלימלך 
הכהן רואה אותו לא בתשובה אומר למנגנים 'תשירו' אם תשירו 
יהיה לו תשובה והוא יהיה שמח. עיקר זה האמונה שמה שה' 
עשה זה לטובתי. אדם צריך לקבל את זה בשמחה, בהבנה ולא 
במרמור. כל העולם עומד על עמוד אחד- אמונה "באמונתו 

יחיה" "כל מצוותיך אמונה" "כל מעשהו אמונה".

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת שלח לך גליון 462, כ"ד סיון תשפ"א

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

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

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

בניית בית התבשיל בעיצומה!!
בואו להשתתף ולקחת חלק
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ר' שמעון סופר זצ"ל
גדולי ישראל

4

נס ההצלה של שוכר הנעליים
סיפור לשבת

ביום שלישי הקרוב כ"ח סיון 08/06 ידרוש מורנו הרב ב:
לוד - 19:00 | בית כנסת "שובה ישראל" רחוב אלפעל 8 

קריית אונו  – 20:30 | בית כנסת "אור ציון" רחוב הרצל 33 

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

התורה  שר  מרן  של  הטהורה  נשמתו  לעילוי  מוקדש  העלון 
ופוסק הדור, מורנו ורבנו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק״ל, 

שזכותו הגדולה תגן עלינו. להצלחת: דוד בן שמחה וב”ב
משפחת מזרחי | לרפואת: יחזקאל מאיר בן שרה | חיים בן 
תמר | דליה בת נעמי לעילוי נשמת: מרדכי בן שמחה | ניר 

אלון בן מרגלית יוסף חיים בן עזיזה

זמני שבת לפי לוח אוה"ח *שעון קיץ

כניסה      יציאה       ר“ת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה
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21:11      20:16        19:24
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

2

אבות ובנים
מי לא מכיר את המסגרת של "ָאבֹות ּוָבִנים" מסגרת שבה מתאספים יחד 
אבות ובניהם לשעת לימוד שבועית. מסגרת שקיימת ברחבי העולם ומונה 
מאות אלפי בתי אב.  בחורף במוצאי שבת, בקיץ ביום שישי. הלימוד הוא 
בבית הכנסת, התוכן הנלמד נקבע לפי בחירה אישית. ובסוף כל מפגש 
מקבלים הילדים פרסים לעידוד הלמידה. צוברים נקודות, ומתוגמלים בהתאם.
האם לרגע חשבתם שדור השפע של היום ירוץ ללמוד במוצ"ש, ביום שישי, 
בפורים, בחנוכה או במוצאי יום הכפורים בשביל קרטיב, סביבון מנגן, או 

ספינר? 
כששאלתי את נכדי מה מושך אתכם ב"אבות ובנים" ענו בהתרגשות: "כי 
לומדים עם אבא". האבות ידעו להסביר כי הפעילות מחזקת את הקשרים 
עם הילדים. והתועלות הצומחות זה לא רק במישור הלימודי, אלא במישור 
התורני והריגשי. שעת איכות שבועית עם אבא. ואני מכירה משפחות שהבנים 

מבקשים שעת איכות כזו גם באמצע השבוע.
סיפר לי אלי נכדי בן ה-9 שאבא מקפיד ללכת אתו לאבות ובנים, אבל מה 
לעשות במהלך השבוע אבא נמצא בישיבה, כל יום עוד לפני השעה 4:00 
אחה"צ וחוזר ב12:00 בלילה. לאלי היה קשה לוותר על הלימוד המשותף 
היומי, והוא סכם עם אבא שכל ערב בשעת ההפסקה של אביו בין השעות 
19:00 עד 19:30 הם לומדים טלפונית. אלי לא מפספס את החצי שעת 

עונג הזו עם אבא.
הפעם אני פונה רק אליכם האבות. לעתים עלולים האבות לזלזל בתפקידם 
כאבות ולשכוח את חשיבותו הגדולה, אך מחקרים רבים מראים כי לאבות 

יש חלק משמעותי ביותר רגשית ולימודית ובהצלחתו של הבן. 
מחקר גויי הראה כי תלמידים שאבותיהם ישבו ולמדו אתם, ידעו מה לומדים, 
כמה מספיקים,  היו בסיכוי גבוה לקבל ציון מצטיין. מצד שני, תלמידים 
המתגוררים בבתים בהם האב היה "עסוק" מידי, ולא היה מעורב בחיי 
הלימודים שלהם, היו בסיכון גבוה פי שניים להישאר שנה נוספת באותה 
כיתה. אז שיש ערך מוסף של הקניית אהבת תורה, ערך לימוד תורה, איזה 

אבא יוותר על זה?
טוב, אתם אומרים, הבנו, אנחנו רוצים ומתאמצים ללמוד עם הילדים. רק 
שזה תלוי גם בסוג הילד. עם חלק זה עובד מצויין, ועם אחרים ממש לא. 

איך נהפוך שעת לימוד לשעת איכות נחשקת?
כשאתם יושבים ללמוד עם בנכם, השקיעו את מלוא תשומת הלב לבן התורן. 
אם נתן לכם הקב"ה אחראיות על כמה בנים, הוא גם נתן לכם את הכישורים 
לכך. חלקו את הזמן מראש כשכל ילד יקבל לפחות רבע שעה של תשומת לב. 
אל תהפכו את "זמן הלימוד המשותף" ל"זמן בחינה". אתם לא בוחנים את 
הילד, אתם לומדים בחברותא. תנסו לסכם עם החברותא הצעיר שלכם, 
שהוא מסביר לכם, מלמד אתכם. תשמרו על התחושה הזו במשך כל זמן 
הלימוד: "אתם חברותא, ואתה האבא רוצה ללמוד מהתלמיד חכם הצעיר". 
אל תשאלו שאלות בנימה של "בויחן". זו דרך להפוך למידה לחוויה. וזו 

הזדמנות לבנות קשר חם, תומך ומעצים.
אז אם אי פעם הטלתם ספק בחשיבותו של תפקידכם, אבות יקרים, דעו 
כי ככלות הכל, מערכת היחסים של הבן עם אביו הוא משמעותי במיוחד, 
והוא בסיס לבגרות יצוקה ואיתנה. )יותר מאשר עם האם. ןאל תגלו לאמהות 

של הילדים שלכם(.
כדאי שתתמקדו בלהיות האבות הכי טובים שאתם יכולים. גלו מעורבות 
בלימודים שלהם, ברגישות, לא מהמקום החופר. עודדו אותם ללמוד, האהיבו 
עליהם את חיי התוכן, אלו דברים יום יומיים שיש להם תשואה ענקית לבניה 

הרוחנית והריגשית של הילדים שלכם.

נכתב ע״י ז. קליין 
מייעצת חינוכית, סמינר "הר חומה"

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

בס"ד

אמא יקרה!
הנך מוזמנת

לחגוג איתנו את
מסיבת בת המצווה
"ודגלו עלי אהבה".

ערב שכולו
חיבור, חוויה וקצב...

ביום שני כז' סיוון התשפ"א
7.5.21

באולמי "חסדי שמואל"
רחוב מן ההר 4

בשעה 19:30 בערב.
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בבית יעקב לבנות כאייל תערוג-הר חומה כיתה ו׳
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משהו מתוק

הצורך ב"משהו מתוק" במהלך היום הוא חלק בלתי נפרד מהחיים של 
אנשים רבים.

מדוע זה קורה? מה הן הסיבות שגורמות לנו לחפש "מתוק" גם בלי 
קשר למצב הרעב, או אפילו בחלק מהמקרים, "למרות שמרגישים 

שבעים מחפשים לאכול משהו מתוק"?
החיפוש אחרי משהו מתוק נובע מחסרים תזונתיים או שינויי 
פיזיולוגים בתוך הגוף שמובילים אותנו בטעות או שלא בטעות 

לחפש משהו מתוק.
עייפות- העייפות היא אחד מהגורמים הכי משמעותיים 

שמובלים אותנו לחפש מתוק. הגוף מותש ומשדר לנו שיש 
צורך באספקת אנרגיה מהירה ומיידית. המוח מכוון אותנו לחפש 

מזון מתוק, שמספק סוכרים זמנים ומהירים לספיגה.
חוסר שינה– מצב של חסר שינה או שינה לא טובה במשך הלילה או 
מיעט שעות שינה, אומנם מוביל לעייפות, אבל במקביל הפגיעה עצמה 
באיכות השינה משבשת את האיזון ההורמונאלי ביום למחרת. על סמך 
מחקרים יודעים כיום, כי יש עליה של 35-40% באכילה של פחמימות 
לאחר לילה עם מעט שינה או שינה לא איכותית. מכאן שבמצבים אלו, 
לא רק העייפות משפיעה, אלא כל האיזון ההורמונאלי של תחושת השובע 

ושריפת השומנים נפגעים.
חוסר בברזל- ברזל הוא מינרל חיוני בגוף. הוא חשוב לתפקוד המוח, השרירים, 
בניית ההמוגלובין ועוד. חוסר בברזל יפגע ביכולת שלנו לחשוב, להתרכז, 

לזכור, עלול להשפיע על מצבי הרוח ויגרום לעייפות כרונית. כאשר יש 
חוסר בברזל, בחלק גדול מהמקרים הגוף יחפש "מתוק".

חוסר בויטמין B12– ויטמין B12 הוא ויטמין חשוב שמשפיע על תפקוד 
מערכת העצבים המרכזית, חשוב לתהליך שרפת השומן, משפיע על ייצור 
ההמוגלובין ועל לתפקודים רבים נוספים של הגוף. גם חסר של ויטמין  
B12 עלול להיות מלווה בעייפות כרונית וצורך עז במתוק. במידה ואתם 
בסיכון של חסר ויטמין B12  )לא צורכים בשר אדום ואיברים פנימיים 
באופן קבוע(, בצעו בדיקות דם ושלבו תוסף מציצה של ויטמין B12 מתחת 

ללשון לספיגה מיטבית.
 B חוסר בחומצה פולית- חומצה פולית היא חלק מהויטמינים של קומפלקס
והיא חשובה מאד לחלוקה של תאים, תפקוד מערכת העצבים, בריאות הלב, 
נדודי שינה, יצירת המוגלובין ועוד. חסר של חומצה פולית עלול 
להוביל אף הוא לעייפות גדולה בשל פגיעה בייצור ההמוגלובין 
ולצורך במתוק. חומצה פולית נמצאת בעיקר בפירות וירקות 
טריים, אגוזים וקטניות ואף בכמה מוצרי מזון מועשרים 
בחומצה פולית )דגני בוקר, לחם ועוד(. במידה וחסר לכם 
חומצה פולית על סמך בדיקות דם או תזונה לא מאוזנת, 

הגבירו את פירות ההדר והירקות הירוקים בתפריט.
חוסר בויטמין D– ויטמין D חשוב לבניית העצמות, לתפקוד 
מערכת החסון ולשמירה על בריאות השרירים והגוף כולו. חוסר 
בויטמין D עלול להיות מלווה בחולשה ועייפות, במיוחד עייפות שרירים 
ועלול להוביל לצורך במתוק מתוך תחושה של עייפות. בצעו בדיקות דם 
לאיתור חסר בויטמין D )נפוץ מאד( ושלבו תוסף במידה וסובלים ממחסור, 

כיוון שלא ניתן לקבל את ויטמין בצורה מלאה מן המזון.
צמא- אנשים רבים לא מצליחים לזהות את ההבדל בין צמא לבין רעב. 
במצבי צמא כאשר לא מבינים למה הם רעבים )כי בפועל הגוף לא רעב, 
אלא צמא…( הם הולכים ומנשנשים מתוקים… אם אתם לא שותים מספיק 
מים ומרגישים שקשה לכם להפסיק לנשנש מתוקים, הקפידו בשלב ראשון 
לשתות 8-10 כוסות מים ביום. שימו לב האם אתם עדין מנשנשים או 

שהצורך נרגע כי אתם כבר לא צמאים…

לשמוע מה שמעודד אותי
״עלה נעלה כי יכול נוכל לה״ )במדבר יג, ל(

פרשה זו היא אחת מסדרת פרשיות שמספרות על 
הטעויות והחטאים של דור המדבר. 

"חטא המרגלים" הפותח את הפרשה נתפש כגורם המרכזי של אותה ״גלות״ 
במדבר: ״ובניכם יהיו רועים במדבר ארבעים שנה״.

יש להעמיק בפרשת המרגלים גם כדי לשמוע ולהבין כיצד להתמודד עם 
האתגרים הבסיסים של החיים שבאים בה לידי ביטוי. מתוך שניים עשר מרגלים 
שנשלחו לתור את הארץ, היו שניים שלא הסכימו לבטל את דעתם מפני הרוב. 
כלב בן יפונה ויהושע בן-נון, נלחמו ממש של מנת להביא את התקווה למחנה, 
ולהשתדל להציל העם מלהיכשל בתחזית ה״שחורה״ של שאר המרגלים. כשכולם 
אמרו נואש - ״אי אפשר״, הם צעקו: ״עלה נעלה כי יכול 

נוכל לה״.
כשהמרגלים הוציאו דיבת הארץ רעה - ישנו קול 
אחר, קול האומר ״הארץ אשר עברנו בה לתור 

אותה - טובה הארץ מאד מאד״.
לצערנו לתוך אווירה חברתית שכזאת אנו נשלחים 
בכל יום עם הקשיים שיש בו, עם התפישות 
והאמונה שבנו. אם כך איך אפשר להמשיך בכל 
המעשים הקטנים שמבטאים את החיבור בינינו 

להקב״ה?! אנחנו כל כך צריכים את הדוגמה והעידוד של כלב ויהושע שהעיזו 
להאמין ולפעול מתוך התחושות הכי פנימיות שלהם שנבעו מאמונה תמימה בה׳.
דוגמא לכך נוכל לשאוב מהמשל הבא:  להקה של צפרדעים טיילו להם ביער, 
ולפתע נפלו שתי צפרדעים לתוך בור עמוק מאוד. יתר הצפרדעים 

התגודדו יחד סביב הבור. 
כשהם ראו עד כמה הבור עמוק הן צעקו לצפרדעים שנפלו: ״ אין 
לכן שום סיכוי שתצאנה מכאן בחיים... אתן נחשבות כבר למתות... 
חבל לכן בכלל להתאמץ! ״ לצפרדעים שנפלו לא היה שום חשק 

לוותר על חייהן בכזאת קלות. 
שתי הצפרדעים התעלמו מהצעקות והסימנים של חברותיהן מלמעלה 
וניסו לקפוץ החוצה בכל כוחן, בשעה שהצפרדעים שמחוץ לבור 
ממשיכות לצעוק להן ולסמן להן בכל מיני דרכים עם הידיים שאין 

להן כל סיכוי... ״בחיים לא תצאנה מכאן״.
אחת הצפרדעים מהבור שמעה בעצתן של הצפרדעים ואז אט אט אפסו כוחותיה 

היא פשוט נכנעה ומתה בקרקעית הבור.
הצפרדע השנייה, לא ויתרה, היא ניסתה והמשיכה בכל כוחה בשעה שהצפרדעים 
מסמנות לה בתנועות וצועקות מפתח הבור, ״חבל על המאמץ... אין לך שום 

סיכוי בעולם הפסיקי את המאמץ והסבל שלך, ופשוט תוותרי״. 
בכל זאת הצפרדע המשיכה לנסות, היא קפצה אפילו חזק יותר... ובסופו של 
דבר, היא נתנה ניתור כזה חזק והצליחה לצאת החוצה מהבור לקול צהלה של 

חברותיה. 
כשהיא יצאה החוצה, שאלו אותה הצפרדעים: איך עשית את זה? הבור היה 

ממש עמוק... 
בשפת הסימנים הסבירה להן הצפרדע כי היא חירשת... היא לא שמעה מה 
אומרים לה, ובטעות פירשה את קריאותיהן הנרגשות כמילות עידוד... עידוד 
זה כוח, עוצמה וחוזק.  עידוד הוא הכלי החשוב ביותר שמאפשר לנו להרגיש 
שייכים, בעלי ערך, בעלי יכולות ומעוף, וכל אלו בונים תדמית עצמית חיובית.

מהמרגלים אנו למדים שגישה אופטימית לחיים הינה חלק מהאמונה...



נס ההצלה של שוכר הנעלים - פרק א'

"בית מסחר לעורות" הכריזו האותיות החרוטות על הפח המתנוסס מעל דלתות 
החנות שבעיירה ההונגרית. בפנים, ליד שולחן החנווני ישב בעל החנות אברך 
חסיד יר"ש בשם ר' חיים יעקב דייטש ז"ל, וניהל את החנות ביד רמה. מדי 
כמה רגעים סבה הדלת על צירה, קונים יהודים ולהבדיל נוכריים נכנסו פנימה 

ובדקו בטיב הסחורות, המוצעות למכירה.
באותו היום, נכנס גוי הונגרי, בגיל העמידה, הוא בדק בעין בוחנת את העורות 

ומישש בכמה מהן, אך ניכר היה שלא מצא את מבוקשו.
"במה אפשר לעזור לך?" פנה אליו המוכר.

"יש לכם את העור המיוחד לשולי הנעליים?" שאל הגוי בנימוס.
פניו של המוכר נשתנו ככרום, לשונו כמו נבלעה, והוא החל מגמגם, אההממ... 

השאלה נותרה תלויה באוויר זמן רב.
בימים כתיקונם היה משיב כמובן בחיוב על השאלה הזו, כלום ראיתם פעם סוחר 

שאינו חפץ למכור את הסחורה שבידיו?! אבל כעת, במצב הנוכחי, התשובה 
על השאלה הזו עלולה להיות עבורו ענין של חיים או מוות, ה"י.
במדינת אונגארן )הונגריה(, לפני שמונים שנה. שנת ת"ש, בה 
התרחש הסיפור דנן, הוגבלו צעדיהם של הסוחרים, במיוחד 
סוחרים יהודים. 'מלחמת העולם' טרם פרצה אמנם לתוככי 
המדינה, אך היא כבר הורגשה בכל תחומי החיים. הממשלה 
ההונגרית הכבידה את עולה ואסרה על הבאת סחורות שונות, 

ביניהם עור מסוג מסוים המשמש לייצור סוליות נעלים.
בדרכים שונות הצליח ר' חיים יעקב סוחר העורות, להביא ממדינה 

אחרת כמות קטנה של העור המדובר, אך המסחר בו נעשה בסודי סודות, 
מתחת לשולחן ובחדרי חדרים, זו הסיבה שהוא התכוון להשיב בשלילה לבקשתו 
של הקונה הגוי. אלא שאז החלו נשמעות מפיו של הלקוח זמירות שהשפיעו 

על נימי לבו הרחום ומצפונו של ר' חיים יעקב המוכר.
"יש לי אב זקן שסובל מכאבים ברגליו, הוא זקוק מאד לנעליים אורטופדיות 
חדשות, שבועות ארוכים אני מחפש עבורו את העור המיוחד הזה... אל תדאג, 

אני לא אגלה לאיש שרכשתי אותו בחנות הזו...", התחנן הקונה מול פניו.
ור' חיים יעקב, שלב יהודי רחום פועם בקרבו, התקשה לדחות את הלקוח. הבעת 

פניו והסיפור שבפיו נשמעו כאמיתיים, והוא החליט למכור לו את הסחורה.
"בוא אחרי", הורה לו ר' יעקב חיים בלחישה. הקונה והמוכר נבלעו מאחורי 
הפרגוד, יריעת העור המבוקשת נארזה היטב, ועברו לידיו של הקונה הגוי, כמובן 
תמורת תשלום נאה. גם כשהלוקח ביקש פתק 'קבלה' על הקניה לא סירב לו 
ר' חיים יעקב, תלש מהפנקס דף עליו התנוסס השם ולוגו החנות, רשם עליו 

את שם העור והמחיר ששולם עבורו.
הלוקח 'התמים' יצא מהחנות, ושם מיד פעמיו לעבר תחנת המשטרה המקומית, 
שלף מתרמילו את רצועת העור וה'קבלה', שני עדים מובהקים שדי בהם כדי 
להפליל את ר' חיים יעקב באופן חמור, ומסר אותם לידי השוטרים. ר' חיים 

יעקב נפל בפח יוקשים, עיסקא זו עלתה לו ביוקר רב...

לא עברה שעה קלה, ופלוגת שוטרים הונגריים פשטה על חנותו של ר' חיים 
יעקב, לאחר שהפכו את החנות וזרעו בה הרס ומהומה, מצאו בתוכה יריעה של 
העור האסור למכירה. החנות ננעלה מיד, ובעליה קיבל 'צו התייצבות' למשפט, 

שייערך בעוד כיומיים בבית המשפט שבעיר בערגסאז.
מצבו של ר' חיים יעקב היה בכי רע. החוק באונגארן, במיוחד המצב השורר 
כעת ברחבי המדינה )כידוע שגם ההונגריים לא היו 'אוהבי ישראל' במיוחד, 
ולימים אף היו שותפים במישרין או בעקיפין במסע רציחת הרבבות שערכו 
הגרמניים בזרע עם קודש, תושבי אונגארן, ימ"ש וזכרם(, במצב כזה, לא היסס 

החוק להטיל עונש מוות על מי שחטא בהברחה וסחר בשוק השחור.
"מול שתי ראיות חזקות כאלו, אין הרבה מה לעשות" – הבהירו לו עורכי הדין, 

עמם התייעץ, שאלו הפילו עוד יותר את רוחו.

*
המשפט המהיר שנקבע לו, לא אפשר לו להתכונן יתר על המידה. בדמעות 
רותחות נפרד ר' חיים יעקב מבני ביתו וממשפחתו האהובה, בידיעה כי יתכן 

וזו הפעם האחרונה שהם רואים זה את זה...
הוא עלה על הרכבת כשפניו מועדות לעיר 'ראצפערט' בה התגורר בנו של הרה"ק 
ה'דברי חיים' מצאנז זיע"א, הלא הוא הצדיק רבי שלום אליעזר מראצפערט 
זיע"א, שנודע ברחבי אונגארן כבעל מופת ואיש קדוש. ר' חיים יעקב נמנה 
על חשובי חסידיו של אותו צדיק, לעתים קרובות היה נוסע להסתופף בצילו.
בהגיעו לראצפערט, ביקש להיכנס בדחיפות לקודש פנימה, אך כאן הופתע 
לשמוע מפי הגבאי והמשמש בקודש ה"ה הרה"ח ר' צבי אלימלך דים ז"ל, כי 
"הרבי ציווה עלי שלא אכניס עתה לחדרו שום אדם, יהיה מי שיהיה, בשום 

פנים ואופן", ומנע ממנו בגופו, בנעימות דרכו, להיכנס.
"הערש מיילעך", פנה אליו ר' חיים יעקב בתחנונים, "זהו אינו מקרה 
רגיל, לא באתי הנה לבקש ברכה רגילה, כפי שהורגלתי תמיד. באתי 
עכשיו לכאן בעניין הגובל ב'פיקוח נפש ממש'. הרבי בוודאי לא 
התכוון למקרה כזה". במילים ספורות סיפר לו ר' חיים יעקב על 
האסון שניתך עליו בעקבות המשפט האמור להתקיים מחר. מול 

טענה כזו התקשה המשמש בקודש לעמוד נגדו.
נכנס לו המשמש לחדרו של הרבי, וסיפר לו כי החסיד ר' חיים 

יעקב מבקש להיכנס בעניין של פיקוח נפש.
"וכי לא אמרתי לך שאין להכניס עתה שום אדם לכאן?!" – תמה 

הצדיק.
את כל הדיבורים הללו שמע ר' חיים יעקב מבעד לחרכי הדלת, ולפלא גדול היה 
בעיניו שהרבי אינו מוכן לקבל אותו בשעה כה קשה וקריטית עבורו. "בבקשה, 
הערש מיילעך", פנה אליו, "תן לי את המפתחות, ואני מוכן לחרף את נפשי 

ולהיכנס בכל מחיר, אין לי מה להפסיד".
אבל הגבאי המסור היה נאמן על משמרתו, והבין כי יש דברים בגו. אם הרבי 

אמר שאין להיכנס, לא ייתן בשום אופן לעבור על דברי הרבי.
בלית ברירה נשאר להמתין שם ב'חדר ההמתנה', כשכל גופו רועד ומפחד, כי 
פנה יום, ועוד שעה קלה הרכבת יוצאת לקליינווארדיין, ומשם לבערגסאז, מקום 
בית המשפט. הוא ידע גם ידע היטב מהו פירושן של הדברים 'שלא להשתתף 
למשפט', דבר זה עלול להיחשב כחטא נוסף על הפשע, ואז דמו בראשו ודינו 
נחרץ מיד למוות רח"ל בלי שום דין ודברים; ומאידך, עוברים חלקי שעות 

הנראים כנצחיים, ודלתו של הרבי עדיין סגורה ומסוגרת...
כך, כשהוא מסתובב אנה ואנה, עברו עליו כמה שעות מלאות פחד ורעדה, 

ודומה כמי שמונח עליו חרב חדה.
והנה, דלתו של הרבי נפתחה. הגבאי אץ רץ מהר לקרוא לו: "מהר והכנס, 

הרבי קורא לך".
המשך שבוע הבא
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי מספר: העברתי שיעור מחזק בנושא אמונה 
וביטחון באזור צפון הארץ ופתאום באמצע השיעור קם אדם מבוגר והתחיל 
לספר שהוא בן 87)!( ושלא לימדו אותו כל השנים מה זה היהדות היפה 
הזאת, ומה זה לקנות אמונה בה', ולדעת שהכל זה מה' יתברך, כולל הבעיות 

ועוד שהכל נעשה לטובת האדם. ואז הוא הודיע שהוא החליט שהוא מקבל 
על עצמו להניח תפילין בפעם הראשונה בחיים שלו )!(. וזה מה שרבי נחמן 
מברסלב מלמד אותנו, שברגע שאדם לומד ורוכש את הגזע ששמו אמונה, 

הוא יגיע לכל המצוות שהם הענפים של אותו עץ. אשרינו שזכינו!!
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רבי שמעון סופר זצ"ל בנו של החתם סופר

התרגשות רבה שררה בקראקא העיר. כעת עתיד להגיע לקראקא הגאון הצדיק 
רבי שמעון סופר, בנו של הגאון הקדוש רבי משה – ה"חתם סופר" מפרשבורג. 

עתיד הוא לכהן בה כרב.
רב חדש הוא אכן סיבה טובה להתרגש, אך מדוע זהו נושא לסיפור עליו יכתבו 

לאחר 140 שנה בערך?
ובכן, בקראקא, כאמור לעיל, ישבו תלמידי חכמים גאוני עולם, בתקופת הזמן 
האמורה לעיל, לא הסכימו תלמידי החכמים שישב בקראקא רב – גדול ככל 
שיהיה – אשר יהיה שווה להם בחכמתו. רק רב אשר יהיה גדול מכל בני העיר 
כולם, ולא תהיה קושיה או פסק הלכה אשר לא יצליח להתמודד עימם בכבוד 

– הוא ישב על כיסא הרבנות בעירם.
כעת מתמנה לתפקיד רם זה, רבי שמעון סופר. בהגיע מרכבתו של הרב החדש 
לשערי העיר נעמד ראש הקהל ביראת כבוד וחיכה שהרב יפנה אליו. לאחר 
ברכות שלום הדדיות שאל ראש הקהל את הרב: "האם כבודו קיבל את הטלגרמה 
הדחופה ששלחתי אליו?" רבי שמעון הנהן בראשו אך מיד שלף מכיסו את 

הטלגרמה. "קיבלתיה והנחתיה בכיסי. עדיין לא קראתיה".
בטלגרמה היה כתוב: "הרב החדש מתבקש שלא לבוא לקראקא. על החתום: 

ראש הקהל".
למראה עיניו השואלות של רבי שמעון, הסביר ראש הקהל: "חוששני שתלמידי 

החכמים שבעיר יקשו עליך קושיות שלא תהיינה לך תשובות עבורן. דרשתך 
הראשונה תיהפך למאורע מביך, וייתכן שאף יתחיל לחץ מן הציבור להורידך 

ממשרת הרב שאינך מתאים לה".
רבי שמעון חייך בסלחנות. "המשיכו את כל ההכנות כמתוכנן. עם הדרשה 

אני אסתדר".
ביום המיועד נמלא בית הכנסת מפה לפה. אחרי שנים לא מעטות בהן לא 
הסכים אף מועמד ליטול סיכון שיתבזה ברבים מול כל אנשי העיר, כאשר 
תלמידי החכמים יקיפוהו בחבילות של קושיות שאין לו עליהן תשובה, מוכן 

בנו של ה"חתם סופר" לדרוש ללא מורא ברבים.
טרם שהחל רבי שמעון בדרשתו בהלכה, נענה ואמר: "ברצוני לספר לכם סיפור 
שאירע עמי". תלמידי החכמים שהיו מוכנים כבר להתקפה, הסוו גיחוך. 'הוא 
מפחד משאלות בהלכה אז הוא מספר סיפורים? אנחנו כבר נראה לו מי הם 

תלמידי החכמים שבקראקא'...
ורבי שמעון סיפר: "נער כבר מצוה הייתי וישבתי ללמוד עם אבי הקדוש "החתם 
סופר". בתוך הלימוד הגיע יהודי מתושבי העיר וסיפר לאבא שהקצב המקומי 
מוכר בהמה שהיא טרפה, ואינו מוכן לציית להוראות השוחטים שהבהמה 
פסולה ואסורה באכילה ליהודים. כל מי שעומד ומזהיר את הקונים שהבהמה 

טרפה – הקצב מוכן להכותו עם הסכין בו הוא משסף את חלקי הבשר...
אבא עצר מלימודו" – המשיך רבי שמעון סופר – "ושלח אותי אל הקצב. 'אמור 
לו שאם לא יחדול ממעשיו – אצטרך להענישו באופן חמור ביותר'. רעדתי 
מפחד. אבא חש בזאת ואמר לי תיכף 'אלמד אותך שם קדוש לכוון בו, אם יצא 
אליך הקצב עם הסכין וינסה לרצוח אותך נפש – תכוון בשם זה ותינצל מיד'...
יצאתי לכיוונו של הקצב, כשאך ראה אותי מרחוק הבין שאני בא לנזוף בו. 
רץ לכיווני ורצה להכותני בסכין שבידו. כיוונתי מיד את השם שאמר לי אבי 

ובתוך רגע נפל הקצב ללא רוח חיים"...
"מורי ורבותי", הרעים רבי שמעון סופר בקולו, "אם רצונכם לשאת ולתת 
בהלכה לשם שמים – הריני מוכן ומזומן. אך דעו לכם ששם קדוש זה שמסר 
לי אבי עודנו חקוק בזכרוני, ומי אשר יקשה לשם קנטור או גאווה – יישא 

בתוצאות מעשיו"...
דממה עזה שררה בחלל, ואז פתח רבי שמעון את דרשתו הנפלאה כרבה של 

קראקא.

1.    כמה זמן תרו המרגלים את הארץ? )ב' מילים(.

2.    נסמכה פרשת מרגלים לפרשת...

3.    מצווה להטיל בבגד בעל ארבע כנפות.

4.    אנשים גדולים נראו בארץ.

5.    ראש שבט ראובן. )ג' מילים(.

6.    העיר בה נקברו האבות הקדושים.

7.    ראש שבט דן. )ג' מילים(.

8.    "ארץ זבת...-..." )ב' מילים(.

אם פתרתם נכון את התשבץ תקבלו בטור המודגש את ארצנו הקדושה.

ר:
עב

ש
ע 

בו
ש

מ
ה 

יד
ח

 ל
רון

ת
חלוקה אי-זוגיתפ

ישנם 3 שקים ו-12 כדורים.

צריכים לשים את כל הכדורים בשקים כך שמספר הכדורים שצריך להיות בכל 

שק הוא אי זוגי.

נדרשת חשיבה מחוץ לקופסה

תשובה:

בשק הראשון נשים כדור אחד.

בשק השני נשים שני כדורים ואת השק הראשון כולו.

בשק השלישי נשים את יתר תשעת הכדורים.

חידהחידה
משחק מילים
אחוד חידה יפה

על אחת שראשה כסופה,
לו יחסר ממנה,
והוכפל מניינה.

 

 

             
             
             
             
             
             
             
             

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
שלח לךשלח לך
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עקב הביקוש הגדול לדירות באזור בית הכנסת
רחוב ההר מן ההר )שלב ב׳( והגעה של משפחות חדשות

כל המעונין למכור/לשכור יפנה לגבאי בית הכנסת נתנאל 050-6785912

השבוע התקיימה מסיבת סידור מושקעת מרוממת מרגשת 
לבנות כיתה א׳ בבית הספר ׳כאייל תערוג׳ - הר חומה 

בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א ומנהל בית הספר 
שנשא מדברותיו.

התודה והברכה לצוות המסור עד מאוד שמשקיע ימים 
 ולילות  בהקנייה לתלמידות - יראת שמים תורה וחסד 

בית יעקב לכו ונלכה



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

זמני  תפילות  ושיעורים

19:15 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:30 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

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

07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  

15:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

16:00 מנחה מנין א  

16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב  

19:20 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:45 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:18 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:40 )כ-20 דק' לאחר ערבית עד זמן רבינו תם( 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      19:15

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 שיעור חדש! בריאות טבעית ע״פ  
     היהדות - 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”

18:15   ביה"כ "איילת השחר", רחוב מצפה, גבעת זאב

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

17:30   ביה"כ "מוסיוף", רח’ יואל ירושלים

21:30    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים

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

21:30   ביה"כ המרכזי, רחוב הקטלב הר גילה

16:00  שיעור לאברכים כולל "לב אריאל", רחוב מגן האלף 3

18:00  ביה"כ "אבני החושן", רחוב אבני החושן, מעלה אדומים

22:00  ביה"כ "קול יעקב", רחוב הנביאים 22, מודיעין

יום רביעי

יום ראשון

יום חמישי

מוצ"ש

יום שני

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



המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

עקב הביקוש הגדול לדירות 
באזור בית הכנסת רחוב 
ההר מן ההר )שלב ב׳( 

כל המעונין למכור/לשכור יפנה לגבאי 
בית הכנסת נתנאל 050-6785912


