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מזון על - "סופר פוד"
בריאות ותזונה

"ממנה יוושע" )ירמיהו ל, ז(

אחד מהיסודות הגדולים של תורת האמונה, זה שבכל צרה שיש 
לאדם טמונה הישועה שלו "ממנה יוושע" אם יקבל את הצרה 
בשמחה, התרופה מיד תצא לפועל והעוונות שלו יתנקו באמונה.

אומר רבנו החפץ חיים בזכור למרים "כתוב בתורה "ואהבת את 
ה' " ודרשו רבותינו "בכל מידה שמביא עליך קבלנו בשמחה" 
אומר הקב"ה, מה שאני מביא עליך תשמח, זה מראה שאתה 
אוהב אותי, אם אתה מאמין לי שאני אוהב אותך ואני רוצה 
בטובתך אז אתה אוהב אותי אבל אם אתה לא מאמין שאני 

אוהב אותך אז אתה לא אוהב אותי. 
"הווה מודה לו ומקבלו בשמחה וברוב אהבה כי העולם הזה 
הוא מעט המחזיק את המרובה כמבואר בדברי התוכניים )חכמי 
התכונה - אסטרונומיה(, כי כאשר נעתק השמש בארץ טפח 
אחד, יעתק בשמים מעל אלפים פרסאות" כאשר אנחנו רואים 
שהשמש זזה כאן 8 ס"מ 'בלטה אחת במרפסת שלנו' בשמים היא 
זזה מאות אלפי ק"מ "ככה תדע כי עונשי הגלגולים והגיהינום 
הוא בלי שיעור וחקר אשר לא יושג כלום בשכלנו", אי אפשר 
לשער את גודל העונשים שיש בשמים והקב"ה אומר מי שיאמין 
בי אני לא אתן לו לראות גיהינום. מי שיקבל עליו כל מה שאני 
מביא לו בשמחה, אני אנקה אותו. ותאמין שטיפה סבל פה חוסך 
לך מאות שנים בגיהינום, "אבל הקב"ה רוצה בתיקון ישראל 
ומרחם לבלתי לדחות לראות פני קודשו ולבל יצטרך האיש 
היהודי לסבול כל העונשים האלה לכן שולח לו מעט ייסורים 
בעולם הזה באהבתו ובחמלתו הגדולה", ה' אומר אני אוהב 
אותך ולכן אני שולח לך את המחלה הזאת, אתה לא מבין מה 
מחכה לך שם אני מוציא אותך מזה. אני לא רוצה שתתבייש 
שם "סוף דבר הכל נשמע" אני יוציא אותך מהעולם הזה כמו 

כלה נקיה רק תסמוך עלי ותשמח, תאהב אותי. 
ממשיך רבנו החפץ חיים "וזה מה שנאמר "את אשר יאהב ה' 
יוכיח" כי בכוח ייסורים קטנים בעלמא שפלא" יסורים קטנים 
בעולם השפל הזה. לא החזירו לך את ההלוואה, הקניטו אותך, 
לקחו לך את המשמרת. שטויות. "נתמעט ממך ייסורים בלי 

גבול ואין חקר".

ר' יחזקאל לווינשטין כותב בספרו קובץ שיחות "פשוט אצלי 
הדבר שמי שחייו שטופים בשקט ובשלווה הוא האומלל הכי 
גדול בעולם" מי שהכל זורם לו בחיים אין לו בעיות בעבודה, 
בבריאות, במשפחה, בפרנסה הוא אומלל, לא מנקים אותו, 

מסכן מה מחכה לו. 
אומר החפץ חיים "בעוד שאדם מקבל ייסוריו בעולם הזה 
הוא דואג ומצטער ולא רוצה לסובלם אך שיבוא לעולם הגמול 
ושמה יקבל שכר על כל שעה של ייסורים שסבל בעולם הזה, 
כדאיתא במדרש זכור ימות עולם, אמר להם הקב"ה כל זמן 
שאני מביא עליכם ייסורים תזכרו כמה נחמות אני עתיד לתת 
לכם" ויחשוב  האדם בנפשו הלוואי וכמה טובה היה לי, אם 
היה לי אז יסורים יותר" אדם יגיע לעולם האמת ויגיד לקב"ה, 
למה לא הפרעת לי יותר בחיים. "כי אז היה לו הרבה יותר 
עונג נצחי" העולם הזה נגמר "ימי חיינו כצל על הארץ" רק 
תקבל את מה שה' נותן לך בשמחה ואמונה. ואומר החפץ 
חיים "ואם מצדיק עליו את הדין באמת" לשמוח באמת, יהודי 
מתקשר אלי בוכה "הרב אני מצדיק עלי את הדין" ככה לא 
מצדיקים באמת. תשמח. כששופט גוזר על אדם שלוש חודשי 
עבודות שירות במקום מאסר עולם הוא יוצא שמח באמת ולא 
בוכה. ה' מציל אותו משנים של ייסורים צריך לשמוח באמת, 
'ה' אני מודה לך על כל קושי שאתה נותן לי' ולהרגיש בלב 
את ההצלה שה' הציל אותנו, אומר החפץ חיים "ואם יצדיק 
עליו את הדין באמת ולא יערער אחר מידותיו של הקב"ה אין 
הייסורים יתעכבו עליו, אלא עוברים ממנו מיד" למה הייסורים 
לא עוזבים אותך, כי אתה אומר מגיע לי, אבל אתה לא באמת 
מאמין שה' מציל אותך. אתה לא מאמין שה' עושה לך טוב 
באמת. על כל צרה או בעיה תגיד בשמחה בפה מלא  'ה' אני 
יודע שהצרה הזו, האכזבה הזו טובה בשבילי' "כדאיתא באגדת 
בראשית אם באו עליך ייסורים אל תפתח פיך. סגור דלתיך 
בעדיך שאין הייסורים מתעכבים ועוברים שנא' "עד יעבור 
זעם"  וגודל מעלת השמח בייסורים ומקבלם באהבה עבור 
זה יראה זרע, יאריך ימים, חפץ ה' בידו יצליח". כשאדם שמח 
באמת ומקבל באהבה את הייסורים ה' אומר אתה תראה כמה 
מתנות אני אתן לך אחרי הבעיה הזאת במה שאתה תיגע יהיה 

הצלחה "חפץ ה' בידו יצליח". 
שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת פינחס גליון 466, ט"ז תמוז תשפ"א
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ליצירת קשר: 1599-50-20-51
harav.eyal@gmail.com :לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל

www.ayal-taarog.co.il

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

חסדי שמואל
ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

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

ממראות המסע הרוחני ברחבי 
אוקראינה עם מורנו הרב

8
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שלד הבניה מגיע לסיומו!! 
הזדמנות אחרונה לקחת חלק

4

רבינו האר"י זצ"ל
סיפור לשבת

ביום שלישי הקרוב כ"ו תמוז 06/07 ידרוש מורנו הרב ב:
רמת אביב - 18:30 | בית כנסת תהילת אביב רחוב אמיר גלבוע 1

רמת גן – 20:00 | בית כנסת שערי ניסים רחוב באר אורה 17
נס ציונה - 21:30 | בית כנסת שערי ניסים רחוב באר אורה 17

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 לרפואת: חיים בן תמר
לעילוי נשמת: מרדכי בן שמחה | ניר אלון בן מרגלית

זמני שבת לפי לוח אוה"ח *שעון קיץ

כניסה      יציאה       ר“ת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה

21:21       20:25       19:34

21:18       20:23       19:32

21:22       20:26       19:35

21:18       20:22       19:31

דברי ירמיהו )ירמיהו א'(



2

על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

2

לאהבה וליראה
יומיים, המנהלת ואני, היינו ביחד עם תלמידות  סמינר "הר חומה" בצימר בצפון. 
יומיים עמוסים בחוויות הכי שאפשר. עם תכניות, שנמשכו עד השעות הקטנות של 
הלילה, ושפע אטרקציות ביום. שבנו משולהבות )וצוות מותש כמו כל צוות בכל 
סמינר(, כי הבנות של היום צריכות ריגושים, והרבה. לא היינו היחידות בשטח. 
כל הפעלה, אם זה רפטינג, אם זה ג'יפים, היה עמוס בבנות סמינרים אחרים. 

תעסוקה ליומיים, שלושה, מנוחה עוד יומיים. ומעכשיו יש כמעט חודשיים.
 לא מזמן שהינו בבית עם הילדים לומדי המרחבים הקוליים בגלל הקורונה. 
בקושי השתחררנו מהטראומה התשפ"א הזו. והנה הגיע החופש הגדול. למזלנו 
הקטנים מסודרים בבית הספר של החופש הגדול. ודווקא המתבגרים, שקל כל 

כך להגיע אתם ל"פיצוץ" נמצאים בחופשה.
כבר כמה חודשים אתם קוראים את המדור הזה. מקבלים כלים, וודאי גם עכשיו 
אתם מבטיחים לעצמכם נעשה הכל, כדי לשמר את האווירה בבית. אנחנו מאד 

רוצים, רק שלעיתים גם נופלים.
אם בעבר ההורים התוו את הקו הברור בבית. ולהתנהגות ההורים הייתה השפעה 
מכרעת על כל נשימה ונשימה של המתבגרים. היום הרחוב והחברה הם הכח 
המשפיע העיקרי. אנשי החינוך מודעים לכך, ויזמו, מלבד המחנה החוויתי, 
תכניות מעצימות במהלך החופש. גם בסמינר "הר חומה" הרכזות החברתיות 
מכינות מפגשים אטרקטיביים, כדי למזער את נזקי השוטטות במקומות לא 
ראויים. התפקיד שלכם ההורים לדאוג שבנותיכן תגענה ותשתתפנה. אל תוותרו 
על הזכות שלהן להיות חלק מחוויות החופש הגדול. אתנחתא מבוקרת מעניקה 

בילוי כשר לימות החופשה, ומונעת סגנון בילוי פסול. 
ועדיין ההתמודדות העיקרית היא של ההורים. במערכת היחסים עם ילדינו, השגת 
המטרה הינה תהליך, אין קיצורי דרך. סבלנות, הינה מילת המפתח בחינוך. טעות 
היא להתמקד בתוצאות מידיות, נפילות של ההורים, גם של הילדים, הם חלק 

מההתמודדות בדרך לבניית מערכת ביתית מיטבית.
משלו של אזופוס על השמש והרוח: באחד מימי האביב נפגשו הרוח והשמש. 
הרוח השחצנית הצביעה על איש שהתהלך ברחוב, ואמרה לשמש: "הנה אוכיח 
לך שאני חזקה ממך ואגרום לאיש הזה להסיר את מעילו". התחילה הרוח נושפת 
ונושבת, מחוללת סביבה סערה. האיש הידק היטב את מעילו קרוב יותר לגופו, 
הרוח המשיכה לנשוב בחוזקה , והאיש הידק את מעילו חזק יותר. הרימה הרוח 
ידיה בבושה, ופינתה את מקומה לקרני השמש הנעימות והחמימות. כשחש האיש 

בחום הרך של השמש הוא פשט את מעילו...
בתפילת שחרית אנחנו אומרים "לאהבה וליראה". נקדים ונאהב, כריפוד ליראת 

החטא. איך?
ספרה לי נכדתו של האדמו"ר מסלונים זצוק"ל, שבאה לסבה לפני תחילת שנה"ל 
לבקש ברכה. הוא שאל אותה האם היא אוהבת את התלמידות? ענתה לו: "סבא, 
אני עדיין לא מכירה אותן. במהלך השנה וודאי אוהב אותן". אמר לה הסבא, 
שידוע היה כאיש חינוך ממדרגה ראשונה. לא משנה בכלל מי התלמידות. את 
חייבת לאהוב אותן. )אני באמת אוהבת את התלמידות שלי מכל הלב(. כך עם 
הילדים שלנו. ראיתי את הבנות שלי מחבקות את התינוקות מיד אחרי הלידה 
באהבה טבעית של אם לתינוק הרך שזה עתה נולד. כולנו היינו באותה סיטואציה. 
כשהילדים גדלים זה כבר פחות טבעי.  יש ילדים שיעשו הכל כדי להעמיד את 
רגש האהבה ההורית במבחן. אנחנו המבוגרים האחראיים. אם נחליט שאנחנו 

אוהבים אותם ויהי מה. נצליח.
אהבה ללא תנאי היא גם קבלה ללא תנאי: אתה מי שאתה וזה בסדר. אנחנו 
אוהבים אותך כמו שאתה, "כאשר יישא האומן את היונק". אומן, שנותן תחושה 
למתבגר שהוא ראוי לאמון. וחזקה על המילים הללו שישפיעו גם על ההרגשות 

המקשים לאהוב אותם. בהצלחה!
נכתב ע״י ז. קליין
מייעצת חינוכית, סמינר "הר חומה"

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

50 ש"ח 
לספר!
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מזון על- "סופר פוד"

מזונות עיליים הם מזונות המכילים כמות גבוהה ומרוכזת של רכיב תזונה 
חיוניים כמו ויטמינים, מינרלים, פיטוכימיקלים, חומצות אמינו ועוד.

סופר פוד זהו מזון מרוכז ומזין המאפשר לנו להזין את הגוף ולהטמיע בו 
כמות גבוהה של חומרי הזנה בכמות קטנה של מזון ובעיכול קל יחסית, 
בכך בעצם הוא מיטיב עם בריאותינו, מקורות הסופר פוד העיקריים הם 
סוגים שונים של פרות, גרגרים, זרעים, ירקות, עלים, עשבי תיבול, פטריות, 
אצות ואגוזים. כלומר, זהו בעיקר מזון מהצומח בריא, עשיר ומזין במיוחד 

ביחס לכמות צריכתו.
צריכת נכונה וקבועה של מזונות עיליים יכולה לשפר את בריאותינו, את 
הרגשתנו הכללית, להעלות את רמת האנרגיה שלנו ואף לטפל באתגרים 

בריאותיים שונים.
מערכות הגוף השונות מקבלות באהבה את רכיבי התזונה הנמצאים במזונות 
העיליים ומשתמשות בהם להיטיב עמן. כך למשל מערכת החיסון מתחזקת 
בעקבות כמות גבוהה של נוגדי חמצון המצויים בסופר פוד, מערכת כלי 
הדם מתחזקת ומשתפרת אף מאותם נוגדי חמצון מיוחדים. מערכת העיכול 
פועלת טוב יותר וכך משפרת גם את מערכת פינוי הרעלים בגופינו, רמת 
האנרגיה בגוף עולה בעקבות העיכול הקל ובעקבות הכמות גבוהה של 

הוויטמינים והמינרלים המצויים במזונות אלו.
כיוון שמזונות העל מכילים כל כך הרבה חומרים טובים ומגוונים, יש למזון 
זה השפעה מיטיבה על מגוון מאד מאד רחב של אתגרי בריאות ושיפור 
תהליכי כימיים וביולוגיים בגופינו המתרחשים בכל מערכות הגוף השונות: 
איזון הסוכר בדם, שמירה על בריאות הלב וכלי הדם, שמירה על משקל 

תקין, טיפול בדלקות למיניהן, שיפור תפקוד המוח ומערכת העצבים ועוד.
צריכת סופרפוד מתאימה במיוחד למבקשים לקיים אורח חיים בריא 
יותר ושאין ברשותם די זמן התעסקות בהכנת מזון בריא, טבעי, טרי 

ושאינו מעובד.
לרוב, נשלב את מזונות העל בשייקים קלי ומהירי הכנה, מה שמאפשר 

הזנת הגוף בדרך קלה לצריכה ולעיכול וגם די טעימה.
כמובן שאם במהלך היום מתאפשר המשך צריכת מזונות על נוספים, כמו 
למשל בסלט ירקות עשיר ליד תבשיל קטניות ודגן מלא / דייסת סופר 

פוד עשירה – הרי זה משובח.
דוגמאות לסופר פוד  – מזונות עיליים:

פירות, תותים וגרגרי יער למיניהם – אוכמניות, גו'ג'י ברי, מאקי ברי, 
פטל, ארוניה וכדומה

זרעים ואגוזים – קקאו, זרעי צ'יאה, זרעי המפ, אגוזים, קוקוס וכדומה
עלים ירוקים  – עלי קייל, תרד, מנגולד, מורינגה ,עשב חיטה ושעורה ועוד
אצות – ספירולינה, אצה כחולה ירוקה, אצת וואקאמה, קומבו, נורי ועוד

נבטים – נבטי ברוקולי, נבטי חמנייה, נבטי צנונית ועוד
שורשים ועשבי תיבול – מאקה, כורוכם, טימין , ג'ינג'ר, קינמון , ציפורן ועוד

כמו בכל דבר, גם כאן חשוב האיזון וחשובה צריכה נבונה של מזונות העל. 
הגיוון חשוב לא פחות. לבריאות!

זהירות משוחד דברים

לפני הכניסה לארץ ישראל התייצבו בנותיו של 
צלופחד לפני משה רבנו, וטענו כלפיו על כך שאביהן 

מת בחטאו ואין לו בנים, לכן מגיעה להן הירושה. וכך הן אומרות בהקדמה 
לדבריהן:  "ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר... אבינו מת במדבר והוא לא היה 
בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קורח כי בחטאו מת ובנים לא היו לו". הן 
אומרות למשה, אבינו לא מת בגלל שהשתתף בחטא של כלל העם כמו חטא 

קורח וכל עדתו, אלא הוא מת בגלל חטא אישי.
ומה היה חטאו? רש"י מביא שתי דעות: א. שהוא היה מקושש העצים בשבת 
ולכן נענש בסקילה. ב. שהוא היה בין אילו שהעפילו, מאלו שרצו כבר לעלות 
לארץ ישראל, וחשבו שנגמר העונש של 40 שנה במדבר וכשעלו לארץ לבדם 
בלי משה, עמי הארץ הרגו אותם. משה לא עונה להן תשובה מידית ומיד: 

"ויקרב משה את משפטן לפני ה'"
נשאלת השאלה: מה היה כל כך מסובך בשאלתן של בנות צלופחד, שמשה 

היה זקוק להכרעה מיוחדת של הקב"ה, בכדי שיוכל לתת להן תשובה?! רש"י 
על המקום אומר שנתעלמה ממשה ההלכה בנושא בנות צלופחד, כדי 
ללמדו לקח על שאמר לזקני העם שבכל דבר שיקשה עליהם להחליט 
בדין, יביאו למשה שיפסוק, ומכך משתמע שהוא יודע הכול. הסבר 
נוסף של רש"י: שראויה הייתה פרשה זו להיכתב על ידי משה, אלא 
שזכו בנות צלופחד מפני שהיו כשרות, ונכתבה הפרשה על ידם.

השל"ה הקדוש מביא נימוק מפליא: משה לא רצה לפסוק כיוון 
שבנות צלופחד אמרו: "אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך 
העדה הנועדים על ה' בעדת קורח..." כיוון שפתחו בכך שאבא 
שלהן - צלפחד לא היה חלק מהמחלוקת של קורח ועדתו, שהייתה 

מכוונת כנגד משה ואהרון.
ובמילים שלנו: "הוא היה מהמקורבים אליך"... לפיכך לא רצה משה לפסוק 

בדינן שלא ייראה כנוגע בדבר ומיד: "ויקרב משה את משפטן לפני ה'"...
כמה זהירות נהגו גדולי ישראל בשוחד ואפילו בשוחד של מילים... מסופר 
על רבי יוסף באב"ד בעל ספר "מנחת-חינוך" כשבאה אליו שני אנשים לדין 
תורה, משפתחו בטענותיהם, הזכירו לרב כי בשעתו נמנו בין ידידיו הקרובים 

ומנעו מחלוקת שעמדה לפרוץ כנגד הרב.
מיד הפסיק רבי יוסף את הדיון, ואמר שאין הוא יכול עוד לדון כאן, שהרי  גם 
משה רבנו, לא רצה לשבת בדינן של בנות צלופחד, והביא זאת לקב"ה, כי גם 
הוא חשש שמא יושפע מדברי תחנוניהן של הנשים – משוחד פיהן, ואז הוא 
עלול לפסוק דינן שלא בצדק. כמה עלינו ללמוד מחכמתם של רבותינו זצ"ל...



שר הכספים המומר- חלק א':

באחד מימי הקיץ הלוהטים של שנת ר"פ, יושב היה הגאון רבי משה לנדאו 
– רבה של קראקא בחדר לימודו ועסק בתלמודו.

נקישות בדלת הפריעו פתאום את רבי משה מתלמודו. הדלת נפתחה ושני 
יהודים נכנסו פנימה. הם ברכו לשלום את רבי משה והמבוגר שבהם נענה ואמר:
"הגענו זה עתה מווילנה. באנו בשליחות חשובה ובידינו אגרת אישית מרבנו 

אל כבוד הרב". 
ארשת פניהם העצובה של בני שיחו, העידה כי דבר מה אינו כשורה. ללא היסוס 
נטל רבי משה את המעטפה לידו, הוציא מתוכה את האגרת והחל קורא בה.
לפתע חשכו עיניו, עולמו נסתחרר בעדו, ומפיו נפלטה זעקת שבר: "אוי לי 

שכך עלתה לי!"
מה היה תוכן האגרת שכה הסעירה את רוחו של הגאון? רבה של וילנה כתב 
לו בצער רב כי תלמידו לשעבר – אברהם יוזפוביץ, מתכוון חלילה, להמיר 

את דתו...
"אוי לי!" – נאנח שוב רבי משה מתוך שברון לב – "תקוות כה רבות תליתי 

בו – באברהם. הרי הוא נמנה בין בחירי תלמידי, ועתה שוד ושבר!...
לפתע ננער ממחשבותיו ואמר חרש: "עלי לנסוע תיכף ומיד לווילנה, שמא 

עוד יעלה בידי להטות את לבו של אברהם תלמידי לדרך הטובה".
עוד באותו היום, עלה רבי משה על כרכרה שעשתה דרכה לווילנה. צלצוליהם 

המתכתיים של פעמוני בית היראה נשמעו למרחוק.
באותה שעה התקיים בכנסיית "אוסטרה בראמה" טכס התנצרות של אברהם 

יוזפוביץ.
השמועה על דבר בואו של רבי משה לנדאו לווילנה, התפשטה חיש מהר 
ברחוב היהודי. ראשי הקהילה יצאו לקבל את פניו כשעל פניהם נסוכה עננת 
תוגה קודרת. בין מקבלי פניו של רבי משה היה גם רבי מיכל יוזפוביץ – אחיו 
של המומר, שאף הוא היה מתלמידיו של רבי משה לנדאו. רבי מיכל ניגש אל 
רבו, ואמר בנימת צער, כשדמעות שוטפות את פניו: "יום מר ונמהר הוא היום 

הזה למשפחתי ולכל קהלת יהודי ווילנה. אחי אברהם כבר המיר את דתו".
הבשורה המרה נפלה על רבי משה לנדאו כרעם ביום בהיר. הוא לא ידע את 
נפשו מרוב צער ועוגמת נפש. עד מהרה קרע קריעה, ישב על הארץ ונהג 
מנהג אבלות. תלמידו לשעבר, אברהם יוזפוביץ נחשב בעיניו מרגע זה כמת...
רבי משה חשב לסוב מיד על עקבותיו ולשוב אל עירו קראקא. אולם לאחר 
הפצרות חוזרות ונשנות מצד ראשי הקהילה, נאות לשהות בווילנה עד לאחר 

השבת. הוא התאכסן בביתו של רבי מיכל יוזפוביץ.
דבר בואו של רבי משה לנדאו לוילנה נודע איכשהו לאברהם יוזפוביץ המומר.
למחרת היום, עם רדת החשכה, נשמעו נקישות על דלת ביתו של רבי מיכל 
יוזפוביץ. כשפתח רבי מיכל את הדלת, קפא תחתיו כמאובן. מולו עמד לא 
אחר מאשר אחיו המומר. לאחר רגע, התאושש רבי מיכל מתדהמתו הראשונה 
וקרא בקול לא לו: "מרגע שהמרת את דתך, אינני רוצה להכירך. מעתה איננו 
אחים זה לזה. המטת אות קלון על משפחתנו לדורי דורות. אבקשך לעזוב 

תיכף ומיד את ביתי.
נחל דמעות שטף את פניו של אברהם והוא אמר בקול בוכים: "מיכל אחי, אל 
נא תדונני כך. אל נא תדחני בשתי ידיך. דע לך אחי היקר, כי אך למראית עין 
המרתי את דתי. בסתר לבי נשארתי נאמן ליהדותי. נודע לי, כי רבנו ומורנו 

רבי משה לנדאו מתאכסן בביתך וברצוני לשוחח עמו".
הוא הכניס את אחיו אברהם לחדרו של רבי משה.

פגישת הרב ותלמידו המומר הייתה מזעזעת. במלים נוקבות היוצאות מן 
הלב, הוכיח רבי משה את אברהם על מעשהו המחפיר, ודיבר על לבו כי ישוב 

מדרכו הרעה אל חיק היהדות.
"רבי!" – השיב אברהם בקול שבור ורצוץ – "האמנה לי כי בחפץ לב הייתי שב 
בגלוי אל יהדותי. מאז שהמרתי את דתי, מיסרות אותי כליותי ואינני מוצא 
מרגוע לנפשי. לא מרצוני החופשי המרתי את דתי. בתוקף תפקידי כממונה 
על גבית המכס מטעם המלך, הייתי יוצא ובא בארמון המלוכה. המלך זיגמונד 
העמידני בפני ברירה גורלית: או שאמיר את דתי ובכך ייטיב המלך עם יהודי 
ליטא ופולין, או שאסרב לרצונו – וצו גרוש יוכרז מטעם המלך על כל יהודי 
הארץ. אם הייתי מסרב לרצונו של המלך, הן הייתי ממיט בכך אסון לכל יהודי 
ליטה ופולין. עתה" – המשיך אברהם כשדמעות מציפות את פניו – "לכוד אני 
בין הפטיש והסדן. לפי חוקי המדינה נחשב אני כנוצרי לכל דבר. אם אשוב 

בגלוי אל יהדותי, צפוי אני להנמק בכלא, ואף לגזר דין מות..."
אברהם הליט פניו בשתי ידיו ופרץ בבכי מר. לאחר שנרגע מעט המשיך 
אברהם ואמר: "רבי! אם כי בהופעתי החיצונית אאלץ לחיות כנוצרי, אולם 
בסתר לבי אשאר כל ימי חיי נאמן לדת אבותי. אשתדל בכל יכולתי לקיים 

את מצוות התורה".
לרגע שררה דומיה בחדר. ולאחר אותו הרגע, נענה רבי משה ואמר: "דע 
לך אברהם, כי בהמרת דתך לא תצמח כל תועלת ורווחה ליהודים. אם אין 
באפשרותך לשוב בגלוי לחיק היהדות בארץ זו, מוטלת עליך החובה להימלט 

אל ארץ אחרת".
ולאחר רגע המשיך רבי משה ואמר: "אף מעמדך הרב בחצר המלך, לא ימשך 
לאורך ימים... הרבה שונאים ואויבים יקומו נגדך, ובסופו של דבר, תאלץ בעל 
כרחך להימלט מן הארץ. זכור נא את דברי רבותינו שאמרו "יפה שעה אחת 

של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא".
ראשו של אברהם נסתחרר עליו. רגשי חרטה מלאו את לבו. הוא חש כי תהום 

נפערה בינו ובין היהדות.
אברהם נפרד מרבו הישיש כשבאזניו מהדהדות המלים: "הרבה שונאים 

ואויבים יקומו נגדך..."
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

שמי יעל, לפני מס' שנים זכיתי להתחזק ולהכיר את טוב ה', נולדתי וגדלתי 
בעיר אילת, ללא קשר לתורה ומצוות מלבד מה שני דברים שהורי הקפידו 
א. לא לעבוד בשבת, ב. לא להדליק אש בשבת. חוץ מזה שום דבר. בערך 
בגיל 16 התחיל הניצוץ הראשון כאשר הלכתי לבית הכנסת ושמעתי את 
הפיוט "לכה דודי" נכנסה לי בלב התרגשות רבה ולא ידעתי איך להכיל 
אותה, ומאז הכל היסטוריה. התחלתי לשמוע שיעור תורה ולשתות בצמא 
את דברי התורה שנאמרו שם. וכל תהליך התשובה היה הדרגתי ומאוזן ללא 
קפיצות גבוהות מידי, ב"ה. לאחר שלוש שנים בערך, רציתי ללכת למדרשה, 
אך הורי הי"ו התנגדו בכל תוקף, פניתי לרב הגאון הרב אייל עמרמי שליט"א 

והוא הנחה אותי לעלות למדרשה למרות כל הקשיים שאפפו צעד זה, הרב 
חיזק אותי ובירך אותי בדרך צלחה. תראו מה גודל העוצמה של התייעצות 
עם דעת תורה, נכנסתי למדרשה מאוד איכותית בירושלים ת"ו ושם זכיתי 
בס"ד לבנות את עצמי, את מידותיי ולבסס את השקפתי, הורי עם הזמן 
השלימו עם המצב, אולם לאט לאט כשהם ראו את הכיבוד הורים ואת כל 
הטוב שהתורה משנה את האדם - בבחינת "המאור שבה מחזירן למוטב" 
הם כ"כ שמחו עד שכיום שאני אשת אברך ב"ה, הם גאים בדרכי ומתפללים 
שכל ילדיהם ילכו בדרך זאת. בתודה ובהערכה לכבוד הרב עמרמי שליט"א.
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רבנו האר"י - ר' יצחק לוריא אשכנזי זצ"ל

מעשה שהיה בזמן רבנו האר''י בשעה שישב ולמד סתרי תורה עם תלמידיו, 
ופתאום באמצע הלימוד הפסיק רבנו האר''י ואמר ברוך דיין האמת, קול כרוז 
אני שומע מבית הדין של מעלה, שיעלה ויבא ארבה, אין מספר לגדודיו, ויחנה 
בכל גבול צפת, ויאכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ, וכל תבואתה ישרש, 
ולא תישאר מחיה לכל יושביה, והכל בעון שהעלימו עיניהם מאת עני תלמיד 
חכם וצדיק אחד, ושמו ר' יעקב אלטרץ, שיושב בתענית ומתרעם כביכול על 
הקב''ה, על שנשאר בחוסר כל ואין חומל ואין מרחם. והקב''ה לא יוכל להחריש, 
התאפק על צערו של העני הזה, ויחר אפו על שכניו תושבי צפת שאינם משגיחים 

ואינם חסים עליו, ע''כ לשון הכרוז. 
וסיים רבנו האר''י, לכן אחי ורעי, הבה נקבץ מעט כסף מאתנו כל אחד כאשר 
תשיג ידו, ואחד מן הישיבה יקנה מצרכי מזון לחם ולפתן, לפרוס לרעב לחמנו, 
והנשאר מן הכסף יתנוהו לעני הנזכר שיקנה בהם מה שירצה, ויקום אחד מן 

החבורה רבי יצחק הכהן, ויקח הכסף בידו, וימהר ללכת אל החנות, ויקנה 
מצרכי מזון, וירוץ אל בית העני הנזכר, ויראהו משתטח על הרצפה, ובוכה על 
רוע מזלו, כי מנהגו היה לשאוב מים בחביות של כלי חרס ולמוכרם בפרוטות 
להחיות את נפשו, ובאותו יום בבוקר השכם, נפלו מידיו החביות, ונשברו ונשאר 
בלי מזון ובלי משען ומשענה, וכשמוע אותו ר' יצחק הכהן החזיק בידו והושיבו 
על השולחן, ונתן לו מברכת ה' אשר בידו, האכילו והשקהו, ויתר המעות נתן 
לו לקנות חביות אחרות להתפרנס על ידם, כאשר היתה באמנה אתו. ויאמר 
לו, אדוני החכם למען השם עמוד והתפלל לפני הקב''ה שירחם על תושבי 
צפת ולבטל מעליהם כל גזרות קשות ורעות, כי בגללך נגזר שיעלה ארבה ויבא 
בכל צפת, ולא יותיר מחיה לכל תושביה, ואנא הזהר מכאן ולהבא מלהתרעם 
על מדותיו של השם יתברך, וקיבל עליו שלא יוסיף לעשות כדבר הזה, ועמד 
והתפלל בדמעות לפני השם יתברך שימחול לו ושיסיר חרון אפו מעל תושבי 
צפת, ויבטל מעליהם כל גזרות קשות ורעות, וינחם על הרעה לעמו, ואח''כ חזר 

ר' יצחק הכהן אל הישיבה וסיפר להם כל המאורע.
ויאמר להם רבנו האר''י, דעו וראו כי בגלל הצדקה שעשינו עם העני הנזכר 
נתבטלה הגזירה של הארבה, הודות להשם יתברך על רוב רחמיו וחסדיו, וחזרו 
ללמוד עם הרב, והנה כעבור שעה אחת עלה הארבה על גבול צפת חיל גדול 
וכבד מאד, ויכס את עין כל הארץ ותחשך הארץ, וכל התלמידים נבהלו ונחרדו, 
ויבואו אל הרב ויאמרו: הבטחתנו רבנו שהתבטלה הגזירה! ויאמר להם הרב, 
אל תיראו! כי כבר נתבטלה הגזירה, ורק טרם נמסרה הידיעה לארבה שלא 
יבוא הנה, וכך היה, לאחר זמן קצר הפך ה' רוח ים חזק מאד וישא את הארבה 
ויתקעהו לתוך הים הגדול, ושם נטבע הארבה וכל המונו, לא נשאר ארבה אחד 
בכל גבול צפת, וישע ה' לעמו ולנחלתו, בזכות הצדקה והחסד שגמלו לאותו עני. 
רבנו האר"י נפטר לבית עולמו ב- ה' באב, כשהוא בן ל"ח שנים בלבד. מקום 
קבורתו בבית העלמין העתיק בצפת, בסמוך לקבר רבו הרמ"ק ובנו רבי משה.

1.   בנו של יהודה.

2.   נשיא שבט השמעוני.

3.   בכור ישראל.

4.   בנותיו ביקשו נחלה וירושה.

5.   בנו של זבולון.

6.   "כצאן אשר אין להם..."

7.   שם האישה המדיינית.

8.   "איש אשר רוח בו".

9.   איזה עם מצווה לצרור?

אם פתרתם נכון את החידה יופיע בטור המודגש שמו של

"צדיק הפרשה":    -           .
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סוף סוף, תחילת שמי.

תחילת סוף, סוף שמי.
בא נח לתיבה נמצא שמי

איזה מהאפשרויות מתארת את הפירמידה במבט מלמעלה?
תשובה: 3
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לקראת סיום שנת הלימודים
בית יעקב לבנות -

"כאייל תערוג" הר חומה 
חולקו לתלמידות התעודות 

עם חוברת מושקעת לימי בין 
הזמנים עם חוויות העבר ותוכן 

 עשיר לתלמידות.
בברכת קיץ בריא וחופשה 

מהנה לכלל התלמידות.



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

זמני  תפילות  ושיעורים

19:25 )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  

19:25 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:55 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:25 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:45 )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    04:50 )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      19:35

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!

קהילת "כאייל תערוג" בראשות מורנו הרה״ג 
אייל עמרמי שליט״א נסעו סוף שבוע עילאי 

 ורוחני בקברות הצדיקים אוקראינה.

החל מציון רבי נתן - וכן רבי נחמן באומן 
ובסיומו ר' לוי יצחק מבדרדיצ׳ב - בליווי נגנים 

 ופייטנים.

במרכז המסע שבתו קהילת כאייל תערוג 
בהיכל הבעל שם טוב במעז׳יבוז בסמוך 

לציונו של סנגורם של ישראל הבעל שם טוב 
 הקדוש 

בשבת עילאית מרוממת ברוב תעצומות 
בשירה ותשבחות ארוחות עשירות כיד המלך 
עונג שבת ומלווה מלכא וכן - שיעורי תורה 
ממורנו הרב שליט״א עם תפילות מרוממות 

עם החזן ר׳ אלחנן משמרתי הי״ו.


