
אם לא צועקים, לא מקבלים!
בראי הפרשה
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מתח ותזונה
בריאות ותזונה

"מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי" 

אחד היסודות הגדולים באמונה זה מלכותו. שאדם יודע שכל 
מה שיש לו בעולם לא מגיע לו כלום מזה. הכל מתנת חינם 
וחסדו של הקב"ה. שלא תחשוב לרגע שקיבלת אישה טובה, 
בגלל שאתה אדם טוב. או שקיבלת עבודה טובה בגלל שעזרת 
למישהו. הכל בחסד וברחמים של ה'. "לא בצדקתך וביושר 
לבבך אתה בא לרשת את הארץ הזאת" )דברים ט, ה( אומר 
חובת הלבבות "אילו היינו מקבצים מעשי כל בני האדם כל 
ימות העולם ונותנים אותו לאיש אחד" היינו הולכים לאברהם 
ולוקחים את כל הזכויות שלו, הולכים ליצחק ולוקחים את כל 
הזכויות שלו, הולכים לר' שמעון, לר' עקיבא ונותנים את כל 
הזכויות האלו לאדם אחד "לא היה מספיק לו לגמול טובה אחת 
מטובות הבורא עליו", על הקטנה שבטובות אתה לא יכול לשלם 
לקב"ה "ואיך לא יתבייש זה העז פנים לבקש מן הבורא יתברך 
שיקדים לו טובות עוד", אין לנו מה לשלם לה', "מה אשיב לה' 
כל תגמולוהי עלי" )תהילים קטז( אדם חושב שאם הוא ניקה 
בית כנסת עשר שנים, ה' הביא לו ילד טוב. גם אם הוא היה 
מנקה את כל בתי כנסיות  שבעולם הוא לא היה מצליח לשלם 
על טובה קטנה לקב"ה. ה' ריחם עליו. "ואם תעשה איזה מצווה 
תאמר לעצמך כי אינה כנגד עוונותיי כניצוץ  מן האש בים הגדול" 
אם תזרוק גפרור לאוקיאנוס זה יזיז משהו בים? יחמם אותו 
קצת? המצווה שלך זה כמו גפרור בתוך הים של העוונות שלך. 
לכן הגמרא אומרת מתי מגיע לאדם בעיות בלב. כשהוא מתפלל 
ואומר עכשיו ה' חייב לענות לי, אני התפללתי. זה נקרא "כל 
המאריך בתפילתו ומעיין בה סוף בא לידי כאב לב" אומר רש"י 
שאומר בטוח תעשה בקשתו, ישר בא לידי כאב לב.  "ללמדך 
שאין לבריאה כלום אצל בוראה, שהרי משה רבנו רבם של כל 
הנביאים לא בא אלא בלשון תחנונים" "ולא נאמר עוד אלוקינו 
למעשי ידינו" )הושע יד, ד( לא תחשוב שמהידיים שלך אני 
מביא לך את האלוקות שלך "אשר בך ירוחם יתום" )שם( אומר 
המלבים כמו יתום שאין לו כלום. "ידענו כי היתום אין לו עזרה, 

גם לא עוצם ידו ועם כל זה עיננו רואות כי לפעמים אחריתו של 
היתום ישגה מאוד, אין זה כי ליתום אתה היית עוזר ובך ירוחם 
יתום" כך יהודי צריך להרגיש יתום ממצוות ורק ה' מרחם עליו. 
לכן כשאדם הולך תמיד עם הידיעה הזו חקוקה בלב הוא לא 
כל דבר מתלונן כי הוא מבין שלא מגיע לו כלום. למה אין לי 

פרנסה? בכלל לא מגיע לי פרנסה, אני צריך לצום. 
לכן אומר הבן איש חי נאמר בפסוק )במדבר כו, נד( "לרב תרבה 
נחלתו, ולמעט תמעיט נחלתו" כל אדם יש לו מלה בנפשו שהיא 
זוהמת הנחש, אך לרב תרבה נחלתו, רוצה לומר מי שהוא גהה 
וגס רוח מתרבה אצלו זוהמת הנחש. אדם שחושב שמגיע לו יותר 
הערכה, יותר יחס, אז המחלה שלו מתרבה אצלו "ונחלה" לשון 
"מחלה" כדכתיב "מחלה מכתך" )ירמיהו ל( "ומי שהוא מעט 
בעיני עצמו רוצה לומר שפל" אומר כל הזמן, לא מגיע לי. יותר 
מידי מתנות ה' נתן לי. אם ה' היה נותן לי אוהל בגן סאקר זה 
היה הרבה מאוד בשבילי, "תמעט נחלתו" הזוהמה שלו קטנה". 
לכן אומר הדברי יואל "עולה תמיד העשויה בהר סיני" )במדבר 
כח, ו( בא הכתוב לפרש ע"י השפלות, דוגמת הר סיני שהיה 
נמוך מכל ההרים, נחשב כאילו מקריב עולה תמיד" כמו שאמרו 
רבותינו "זבחי אלוקים רוח נשברה" לתת זבחים, קורבנות לאלוקים 

זה שפלות. מי אני בכלל? מי אני שאריב איתו?
אישה מניו יורק סיפרה שהלכה עם אמא שלה בת 70 לבדיקת 
מיפוי עצמות וזה לוקח 5 שעות. כשהיו בהמתנה הגיע בחור 
בן 30 אומר לה 'אני לפניך בתור' אמרה לו 'איך יכול להיות, 
אני מחכה כאן כבר הרבה זמן' אבל הבחור התעקש, 'לא אני 
לפנייך'. אמרה לו 'אתה צודק אתה לפני, תכנס. מספרת האישה 
בד"כ לוקח להם הרבה זמן הבדיקה ובעיקר עד שמוצאים לה 
וריד. והפעם ברגע מצאו לה וריד והבדיקה עברה מאוד מהר, 
מה שלא קרה אף פעם. היא הביאה קורבן עולה לה'. "וגם 
בזמנים שאין שייך להקריב בהם קורבן מעלה עליו הכתוב כאילו 
מקריב קורבן" כמו בזמנים שלנו שאין בית מקדש "עולה תמיד 
העשויה בהר סיני" למה? כשמעירים לו בעבודה הוא אומר 
'הייתי צריך בכלל להחתים אבטלה. זה שאני עובד פה זה חסד 
ה' אני יכול בכלל להתלונן, לריב עם מישהו, איפה שבורא עולם 

רוצה שישים אותי.  
שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת דברים גליון 468, ז' אב 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“

שר הכספים המומר
סיפור לשבת
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שלד הבניה מגיע לסיומו!! 
הזדמנות אחרונה לקחת חלק
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הסטייפלר זצ"ל
גדולי ישראל

ביום שלישי הקרוב י"א אב 20/07 ידרוש מורנו הרב ב:

נתיבות - בית כנסת "בית משה וגבריאל" רחוב נצר חזני 22 | 20:00

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

21:14       20:19        19:05

21:12       20:17        19:28

21:16       20:21        19:19

21:12       20:18        19:26

חזון ישעיהו )ישעיה א(
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

סכנה, כאן שרים.
כולנו רוצים ילדים צדיקים, יראי אלוקים. אנחנו מתפללים, מבקשים, משתדלים. 
והפעם אני רוצה שתשימו לב בבקשה איזו מוסיקה אתם שומעים? מה דולק 
אצלכם בבית? האם באמת הכל על טהרת הקודש? למה זה כל כך חשוב, יש 

ששואלים. תסתכלו על הכותרת על המילה המכרזת – סכנה!
פסיכולוגים ומטפלים שונים מזכירים את הכוחות התרפויטיים של המוסיקה. 
בנביא מסופר על יכולותיו המיוחדות של דוד וכינורו "ולקח דוד את הכינור 

וניגן בידו ורוח לשאול וטוב לו וסרה מעליו רוחו הרעה" )שמואל א', ט"ז(. 
בעלון העשיר שאתם מחזיקים עתה בידכם, אתם מתבשרים על שעורו השבועי 
של הרה"ג הרב אייל עמרמי, עם ניגונים הנכנסים לתוך הלב. כי זה דרכם של 
ניגונים, בעלי השפעה עצומה על הלב, הרגש, על מצב הרוח. אחד הטיפים 
לזיכרון טוב יותר, הוא לצרף מנגינה למילים אותם חשוב לזכור. קריאה לתלמידים 
בכתה א', נלמדת בעזרת שירה. שינון פרשיות התורה גם היא נעשית בעזרת 

ניגון. שירים באנגלית מקנים את השפה הזרה מהר יותר. 
כשהייתי תלמידה בבית ספר יסודי למדתי בבית יעקב הכי חרדי שיש. שיעור 
זמרה היה שיעור קבוע במערכת. בו לימדה המורה שירי ארץ ישראל: "למולדתי 
הבאת אותי" ו"כחול ים המים". לפעמים המילים עברו איזשהו שינוי קל, 
שהחליף את גבורת בשר ודם, עם גבורתו של הקב"ה. תוכן שתאר נוף, 
אירועים היסטוריים, אלמנטים מעציבים או משמחים, לא מעבר. היום, שומו 
שמים. התוכן, הוא לא של רק של כפירה, הוא של גסות רוח ונבול פה. חיי 
קדושה של בית יהודי מובאים בצורה מעוותת ומסולפת שרק מגבירים את 
הפנטזיות, והורסים כמיהה לחיי טוהרה. מילים גרועות של שיר, תכנים לא 

ראויים שמלווים במנגינה, נקלטים בקלות וממיטים אסון רוחני. 
האם אתם באמת רוצים שהילדים שלכם יזכרו תכנים מזעזעים ששומעים 

בשירים החילוניים של היום? סכנה – כאן שרים!
איך נעזור לילדים להאזין לשירים ראויים? איך ננתב אותם ליהנות משירים 
המחנכים לאמונה, לאהבת השם? איך נחבר אותם לשירים המחנכים ליראת 
שמים. מוזיקה מלווה אותנו מגיל ינקות לאורך כל חיינו. לכל אחד יש שיר 
שמזכיר לו תקופה או רגע משמעותי בחיים. השמיעו מוסיקה יפה, שירים 
עם תוכן מעשיר אמונה ברגעים משפחתיים: בהכנות לשבת, בטיול משפחתי 
ובכל סיטואציה מהנה. הילדים יחבבו את השירים הללו כי מתלווה אליהם 
קונוטציה של הנאה, וזה עובד. שמעתי תלמידה מספרת לחברתה, שהיא מאד 
אוהבת את השירים של הסמינר, כי זה מזכיר לה את החוויות: של המחנה, 

של הטיול, של ההפעלה בפורים. 
תקפידו מאד בבית לא להדליק שירים חילוניים. ואם אתם שומעים מילים לא 
ראויות מזדמרות בפי הילדים, תראו שזה כואב לכם. אל תצעקו, אל תאיימו. 
בנחת, בשלווה, עם הבעת פנים מיוסרת תגידו שלא מתאים לעדינות שלהם 
ליהנות ממילים כל כך מכוערות. שני הטיפים הללו: לחבר מילים טובות 
לחוויות ביתיות, ולסלוד בנעימות משירים לא ראויים, יחליפו שירי טומאה 
בשירים של קדושה. שינוי זה לא ביום, זה תהליך, אבל בוא יבואו רגעי הנחת.

ובדרך שאדם רוצה לילך - הייתי בטוחה שבשבוע שעבר לא אצליח לכתוב 
את הטור. חזרתי מחופשה ביום ראשון בלילה. ומיד נשאבתי לעומס עבודה. 
ד' עזר ובשבת היה במלון שליח חב"ד באוקראינה. את המעיל הקרוע, ואת 
העדר ברכת האדמו"ר על חינוך ילדים סיפר בליל שבת, ואני הרווחתי את 

השלד לטור. ד' מסייע כשהכוונה לשם שמים, מוצאים את דרכי הביצוע.
היכל השירה קרוב להיכל התשובה. נזהר מלשמוע שירים שיחייבו אותנו 

למהר לחזור בתשובה.

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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מתח ותזונה

מתח הינו בעייה בפני עצמה, אולם מתח עלול לגרום להרגלי חיים 
לא בריאים המגבירים עוד יותר את הרמה שלו ואת תופעות הלוואי 
שבעקבותיו, כאשר אנו בלחץ אנו עלולים לעשות בחירות לא נכונות 

של המזון שאנו אוכלים, כזה העלול לגרום לנו למתח רב וגבוה יותר.
הגורמים:

1. שתייה מרובה של קפה – המודל המוכר של קפה "על הבוקר", 
קפה בישיבה עם הבוס" , קפה עם האורחים", והחשבון הכולל 

של הקפה בסופו של יום מפתיע גם אותך…
2. אכילה של מזון לא בריא עתיר שומן, מלח וסוכר, גורם 

לעלייה של רמת הקורטיזול – "הורמון הלחץ".
חשוב על כך – כמה פעמים סיימת את יום העבודה המתיש 

ועמוס המתחים, הטלפון המלחיץ מהבוס, המזכירה ששכחה 
למסור הודעה חשובה, הספק שלא השיב לך בזמן – היכן? בסניף 

הקרוב של רשת הגלידות או ההמבורגרים – פורק את המתח על 
מנה ענקית ומכלה בה את כעסיך?

דילוג על ארוחות – אנשים לחוצים נוטים לדלג על ארוחות. האם מצאת 
עצמך לעיתים קרובות "טס" מהבית מוותר על ארוחת בוקר או נזכר 
שאתה "מת" מרעב בשעת אחר צהריים מאוחרת, כמעט בסוף היום, 

אחרי יום שלם של כמעט צום ?
לעיסה ללא מחשבה – מתח גורם לאכילה גם ללא רעב ובעיקר של מזון לא 
בריא. כמה פעמים "חטפת משהו" מתוך כעס, מתח וצורך שאיננו רעב?

"שכחתי לשתות מים" – קל מאוד "לשכוח" לשתות. רבים מאיתנו מחשיבים 

את אין ספור כוסות הקפה כשתייה. האם אתה אכן שותה לפחות 8 
כוסות מים?

מזון מהיר – אנשים רבים אוכלים פחות ופחות בבית , כי כמה קל לנסוע 
אל מסעדת המזון המהיר הקרובה ולא לבשל בבית. לאכילה בחוץ יש 

מחיר יקר – גם כספית וגם בריאותית.
שבירת הדיאטה – מכיוון שמתח גורם לעליה במשקל, אנשים רבים 
אוכלים פחות ממה שהם זקוקים, או מנסים דיאטות לא מבוקרות כדי 
לרדת במשקל. הם לא מאוזנים ע"י אכילה של כל סוגי המזון הנחוץ 
לקיום בריא ותקין של גופם, ירקות, פירות, חלבונים ופחמימות ועלולים 
להזיק לעצמם לטווח הרחוק, גם אם המראה החיצוני שלהם משתפר 

כעבור זמן קצר.
הרגלים לקויים אלה משפיעים על הגוף במספר דרכים:

כאשר אנו אוכלים פחות מדי, או לא אוכלים מזון בריא, אנו עלולים 
להתנסות בתנודות של רמת הסוכר בדם העלולות לגרום לשינויים 
בצב הרוח, עייפות, קשיים בריכוז בטווח הקצר ולבעיות קשות 
יותר – כמו יתר סוכר בדם בטווח הארוך. תופעות לוואי ליתר 
קפאין בגוף – עודף קפאין גורם לקשיים בריכוז, הפרעות 
שינה, ולעליה ברמת הקורטיזול. תופעות נוספות – ירידה 

במערכת החיסון עם נטייה לחלות לעתים קרובות.
הטיפול:

1. הקפד על ארוחת בוקר – סגל לעצמך אכילה מסודרת של 
ארוחת בוקר מזינה שתעניק לגופך את ה"דלק" לו הוא זקוק למשך 

שעות הבוקר והיום כולו.
2. החלף את הקפה בתה ירוק וטעים המכיל אנטיאוקסידנטים – נוגדי 

חימצון.
3. דאג לחטיפי בריאות ובקבוק מים בהישג יד אלה יסייעו לך להימנע 

מנפילת רמת הסוכר ומתנודות מצבי רוח ועייפות. 
4. שלב פירות וירקות בכל ארוחה.

5. עשה שימוש תכוף בטכניקות להפגת לחצים – צחוק, נשימה נכונה, 
הרפיית שרירים, דמיון מודרך, חשיבה חיובית ועוד.

אם לא צועקים - לא מקבלים!

ר' חיים פלאג'י בביאורו, מביא מדרש שמופיע בתחילת 
פרשת פקודי - "ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת". 

שואלים חז"ל: מדוע נאמר פעמיים ִמְׁשַּכן? משיב רש"י במקום: המשכן משכן. 
שני פעמים, רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין על עונותיהן של ישראל.

שואל ר' חיים פלאג'י: איך הקב"ה יכל לקחת משכון כזה? הרי הקב"ה כותב 
בעצמו בתורה לגביי החזרת משכון )שמות כב, כו(:  "ִּכי ִהיא ְכסּותֹו ְלַבָּדּה 
ִהיא ִׂשְמָלתֹו ְלעֹורֹו ַּבֶּמה ִיְׁשָּכב...". ומבארת הגמרא – אם 
זה כסות יום, צריך להחזיר לו את זה ביום, ואם זה 
כסות לילה, צריך להחזיר לו את זה בלילה. אם 
זו ִׂשְמָלתֹו ְלעֹורֹו צריך להחזיר לו! אם כך, כיצד 
הקב"ה לקח את המשכן, שזה הכסות שלנו? 
והלא אין לנו אחר?! הקב"ה מצווה בתורתו 
שאסור לקחת משכון כזה, וצריכים להחזיר את 
המשכון הזה, או ביום או בלילה, איך הקב"ה 

לקח מאיתנו משכון כזה?!
אומר ר' חיים פלאג'י: כי הפסוק ממשיך ואומר מהו התנאי להחזרת המשכון: 
"ְוָהָיה ִּכי ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני" - צריך שהאדם שלקחו לו את 
המשכון יצעק!...  אם היינו צועקים שאנחנו לא יכולים בלי המשכן, 
בלי בית המקדש, היינו מקבלים אותו! הבעיה שאף אחד לא צועק!  

אם לא צועקים, לא מקבלים! שכחנו את העיקר.
מספרים בדרך מליצה: פרופסור איינשטיין ואשתו יצאו לכמה 
ימי קמפינג. בנו אוהל וישבו לאכול, לאחר ארוחה דשנה איחלו זה 
לזה לילה טוב ופרשו לשינה. כעבור כמה שעות  גב' איינשטיין 
מתעוררת ומעירה את הפרופסור. "בעלי היקר, הבט לשמיים 
ואמור לי, מה אתה רואה?" "מליוני כוכבים", ענה לה הפרופסור 
המכובד. "אוקיי... ומה זה אומר לך?" - שאלה אישתו. איינשטיין  חשב רגע 

ובמאמץ להרשים את אשתו אמר :
"מבחינה אסטרונומית זה אומר שקיימים מליוני גלקסיות ופוטנציאלית - ביליוני 
כוכבי לכת. מבחינה  כרונולוגית אני משער שאנו מתקרבים לשעה 3.15 אחר 
חצות... מבחינה תיאולוגית  אני רואה שהקב"ה הוא כל יכול ואנחנו יצורים 
קטנטנים חסרי כל חשיבות, מבחינה מטאורולוגית אני משער שמחר נועד 
לנו יום יפה ושמש נפלאה! ומה זה אומר לך אשתי היקרה?" – פנה כעת מר 

איינשטיין אל רעייתו. המתינה האישה בייאושה ואמרה:
"בעלי היקר, - זה אומר שגנבו לנו את האוהל !!!"

אנשים יקרים, "גנבו לנו את האוהל!" - זה אלפיים שנה אנו בלי בית המקדש ואנו
שוכחים על קיומו ונחיצותו. אנו עסוקים בכל הבלי העולם הזה, אנו מנסים 
לשפר את איכות חיינו ושוכחים את העיקר: כל החיים שלנו היו נראים אחרת 
אילו בית המקדש כבר היה עומד על תילו. לא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות! 



עשרת הדברות של ה"סבא משפולי"

סמוך לעיירה שפולי התגורר "פריץ" עשיר ורע לב. כל כפרי המחוז שייכים היו 
לו והוא החכיר את השדות, הכרמים ובתי המזיגה שבכפרים ליהודים מהם לקח 
כסף רב. אכזר ומר היה הפריץ וכל אשר לא עומד בתנאים ניזרק היה לצינוק.
בימים ההם התפרסם שמו של "הסבא משפולי", תלמידו של הבעל שם טוב 
הקדוש. קהל חסידים גדול היה לו ל"סבא משפולי" כל דל וכל נדכא בא 
אליו בבקשת עזרה וישועה. בין הבאים היו גם יהודים שסבלו מידו הקשה 
של הפריץ, ובפתקאות הבקשה שלהם מהרבי בקשו שיתפלל עבורם, שהשם 

יתברך יהפוך את לב הרשע של הפריץ לטובה עבורם.
ימים עברו ומצבם הרע של היהודים באחוזותיו של הפריץ, לא השתנה, מיום 
ליום הציק להם יותר ויותר, לרעיונותיו הנוראים לא היה גבול. באחד הימים 
ציווה לתלות את תמונת "אותו האיש" בבתיהם. אסון זה לא יכלו היהודים 

לסבול ובצר להם התאספו ויחד הלכו אל "הסבא משפולי", שפכו לפניו 
את מרי לבם בכו ואמרו ש"הגיעו מים עד נפש" ויותר אינם יכולים 

לשאת ועתה מתחננים הם בפני הצדיק שיעזור להם ויושיעם.
לשמע גזרתו האחרונה של הרשע, קפץ הסבא משפולי ממקומו 
כנשוך נחש הכה על השלחן וצעק: "צודקים אתם, אכן באו מים 
עד נפש, זמן רב חיכיתי לאותו רשע שיחזור מדרכו הרעה, קיוויתי 

שיתקן מעשיו, אך מעתה לא אחכה יותר. הגיעה השעה ללמדו 
לקח ולהשמיע באזניו את עשרת הדברות".

משתוממים עמדו היהודים ולא הבינו את כוונתו. ועוד בטרם שאלו 
ובקשו הסבר לדבריו, הוסיף הרבי ואמר: "הקשיבו היטב לדברי ועשו את 
מצוותי. בכל שנה נוסעים אתם לחוג את חג השבועות בעיר הגדולה. הפעם 
אל תעשו כן. התאספו כולכם בבית החוכר ושם תחוגו את חג מתן תורה. 
לפני החג גשו אל הפריץ וספרו לו על תוכניתכם. אמרו לו שאת תפלות 
החג תערכו בבית היהודי והזמינו אותו ואת ידידיו הרבים לבוא ולשמוע את 
תפלתכם. ואתם התקדשו והטהרו לפני החג היו מוכנים לקבל את פני החג 
הקדוש, וגם אני אבוא ואהיה אתכם. ותכף ומיד מיהרו בחרדת קודש לביתם 

לקיים ולעשות את מצוות הרבי.
השליחים התיצבו בפני הפריץ ובקשו ממנו לבוא ולהשתתף בשמחת חגם 
חג מתן תורה. ובשמחה נאות הפריץ לבקשתם. עוד באותו יום הזמין אליו 
הפריץ את ידידיו בעלי האחוזות הסמוכות ובמסיבה המפוארת שערך לכבודם 
סיפר להם על המחזה הנהדר שעתידים הם להיות עדים לו בחג השבועות 
הקרוב. בצחוק פרוע של הוללים וריקים התפזרו האורחים והבטיחו לבוא 

ביום המיועד לביתו של החוכר היהודי.

בערב חג השבועות הגיע הסבא משפולי אל ביתו של היהודי ואיתו עם רב. 
מכיוון שצר היה המקום להכיל את כל האורחים ציווה הרבי לצאת אל הגבעה 
הסמוכה לכפר, לפרוש חופה גדולה, להציב מתחתיה בימה ועליה ספר תורה.
זמן התפלה הגיע, החורשה אשר סביב הגבעה התמלאה בהמוני אדם. ליד 
הרבי הצטופפו היהודים וחיכו בדחילו ורחימו לבאות. ומאחוריהם ערב רב 
של גוים בעלי אחוזות, עשירים ונכבדים ובראשם הפריץ הרשע, ממתינים 

להפתעת החג שהובטח להם.
לפני התיבה עבר הצדיק בעצמו, ותפילת היהודים הנרגשים נאמרה בהתלהבות 
ובדבקות עצומה. הגוים שראו את הצדיק מתנועע בחרדת קודש כשהוא עטוף 
בטלית המכסה את ראשו וציציותיו נגררות ארצה פרצו בצחוק רועם שהופסק 
לפתע כאשר הגיע הצדיק לקריאת שמע. כשקרא הרבי שמע ישראל, נשמע 
קולו כשאגת ארי ביער, וכל העומדים נזדעזעו. את הפחד שאחז בהם נסו 
הפריצים להסתיר, אך כשהגיע הצדיק לתפלת שמונה עשרה התפשט קולו 
ונשא על פני הסביבה כולה. ורגש רך עדין ומופלא, ומתיקות שלא מהעולם 
הזה הרגישו הנאספים, יהודים וגוים כאחד. דומה שהיקום כולו האילנות ציפורי 

השיר, ופלג המים שזרם לרגלי הגבעה הצטרפו לתפלה הנשגבה.
לאחר תפלת שמונה עשרה ואמירת "אקדמות", גולל הרבי את ספר התורה 
לפרשת "יתרו" והזמין לקרוא בתורה את אחד מאנשיו שבאו אתו. בעל הדרת 
פנים מרשימה היה הקורא וקולו ערב חזק ועדין כאחד. כשהגיע לעשרת 
הדברות אחזה חרדה את הנאספים ולפתע התקדרו השמים, ענן כבד נפרש 

מעל הנוכחים כעומד ליפול עליהם, וקולות רעמים נשמעו בחזקה.
ליד הפריץ עמד אחד היהודים והסביר לו כל מלה ומלה שיצאה מפי הקורא 
בתורה, אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, 
לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני, לא תעשה לך פסל וכל תמונה 
אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת" רעם קולו של הקורא, 

והמתרגם מבאר.
הפריץ ששמע והבין נבהל, בפחדו נזכר בפקודתו לתלות את 

תמונת משיחם של הגוים בבתי המזיגה של היהודים.
זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך 
ויום השביעי שבת לה' אלקיך", כשהסביר היהודי לפריץ, הוא נזכר 

בפקודותיו לפתוח את בתי המזיגה בשבתות.
בסוף הקריאה בתורה נפלו כולם מתעלפים על הארץ. לאחר דקות ספורות 

שנראו כנצח קמו הגוים ובבושת פנים הסתלקו כל אחד לדרכו.
אחרי התפילה סעד הסבא בביתו של החוכר היהודי את הסעודה החלבית 
של חג השבועות. בין מאכל אחד למשנהו אמר הצדיק לחסידיו שאותות של 
התרגשות עדיין נכרו על פניהם: "את עשרת הדברות האלה ששמעו היום 
יזכרו הפריצים כל ימי חייהם ולא יציקו לכם יותר. לשם כך נאלצתי להטריח 
לכאן את משה רבנו בכבודו ובעצמו והוא שקרא בתורה, אך כדאי היה הדבר, 
ודעו לכם, כי גם הפריץ שלכם אינו גוי ככל הגוים, יש בו ניצוץ מנשמתו של 
יתרו כהן מדין שבא אל בני ישראל למדבר והודה בקיומו של הקדוש ברוך 

הוא ובעמו הנבחר ישראל".
במוצאי חג השבועות שלח הפריץ שליחים ובקש מהצדיק לבוא אליו והתייחד 
אתו שעות אחדות בחדר סגור. למחרת שב הסבא קדישא לביתו ומאז חיו 
היהודים באחוזותיו של הפריץ בשלווה, ובעזרת אנשיו נבנה בית כנסת חדש 

וגדול עבור היהודים על הגבעה שעליה התפלל הסבא קדישא"...
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

סיפרו זוג יהודים יקרים: קנינו דירה חדשה מהקבלן באזור ירושלים, והנה 
לאחר מספר חודשים ירדו גשמי ברכה וכל הדירה נעשתה מוצפת במים, 
ואנחנו יושבים ובוכים ממש כמו הפסוק: "על נהרות בבל, שם ישבנו גם 
בכינו". פנינו לקבלן שבנה את הבניין ולהפתעתנו הוא הסיר את האחריות 
שלו לגמרי ואמר שהנזילה לא קשורה אליו. ברגע הראשון חשבנו לריב 
אתו ולתבוע אותו בבית המשפט, אבל אז נזכרנו בשעורי הרב אייל עמרמי 

שליט"א, שלא שווה לריב על שום דבר ושאם מקבלים באמונה הכל מסתדר, 
וכך עשינו. תיקנו את הבית על חשבוננו בסכום לא מבוטל, וחכינו לישועת 
ה'. והנה לאחר תקופה של חצי שנה בלבד עשינו כמה עסקאות מוצלחות 
מאוד וה' החזיר לנו יותר מפי שניים)!( מהסכום שהוצאנו. אין כמו האמונה 
בעולם, גם גרמה לנו להיות בשלווה ובשמחת הלב בתוך הצרה וגם הסירה 
מאתנו את כל הצרות והדינים. ותודה רבה לכבוד הרב על השיעורים מצילי 

החיים!!!!
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ר' יעקב ישראל קנייבסקי- הסטייפלר זצ"ל

"הסטייפלר"- רבי יעקב ישראל קנייבסקי ]אביו של שר התורה ר' חיים קנייבסקי 
שליט"א[ נולד בעיירה סטייפל )מכאן כינוהו "הסטייפלר( בשנת תרנ"ט לאביו 
החסיד ר' חיים פרץ. בהיותו בן שש נפטר אביו, וכעבור שנתיים, שלחה אותו 
אמו מרת ברכה קנייבסקי לישיבת נובהרדוק, מישיבות תנועת המוסר, למרות 
שרבי יעקב היה מבית חסידי, ישיבה כזו לא היתה בנמצא. הוא גדל בתורה 
ובעבודת ה' ועד מהרה יצא לו שם של 'עילוי', ומונה על ידי ה'סבא' מנובהרדוק 
לשמש כראש ישיבה בכמה מסניפי הישיבה. בזמן מלחמת העולם הראשונה 

גוייס לצבא הקומוניסטי, שם שמר במסירות נפש על היהדות. 
מסופר בספר תולדותיו "תולדות יעקב", שבאחד מלילות שבת הקרים שברוסיה, 
כאשר היה חייל בצבא הרוסי, הוצרך לשמור על המחנה. וכך היה הסדר, 
שהשומר לובש מעיל פרווה עבה במשך זמן שמירתו, ובהתחלף המשמרת היה 
מעביר השומר את המעיל לבא אחריו. השומר שרבינו החליפו היה גוי, ובגמר 
משמרתו הוריד את המעיל ותלאו על האילן שצמח שם, רבינו הגיע וראה את 
המעיל תלוי על העץ. הקור היה עז עד כדי פיקוח נפש, אך אסור להשתמש 
באילן, ולעבור על איסור דרבנן גם הוא פיקוח נפש אצל רבינו. הרב חשב לעצמו 

והחליט להמתין כמה דקות עד שירגיש בעצמו כי הגיע לידי פיקוח נפש, וכך 
עשה, המתין כמה רגעים, ועוד כמה רגעים, ועוד כמה רגעים, עד שנסתיימה 

המשמרת, וחזר לצריפו מאושר על שלא נזקק לעבור על איסור דרבנן. 
שוב מעשה אירע שנצטוו לערוך אימונים בקליעה למטרה בשבת קודש, רבינו 
כמובן סרב כדרכו, אך המפקד כעס עליו מאד, כיון אליו את רובהו, ואמר לו: 
אם אינך ממלא אחר הפקודות אטול את נשמתך. רבינו לא התרגש ואמר לו: 
לך אין זכות להורגני, רק הממונים עליך יכולים להחליט על כך. המפקד בכעסו 
התקשר תיכף למפקדיו ודיווח להם על התמרדות החייל, והם הורו לו להרוג 
את החייל אם יסרב לפקודה. רבינו שראה כי אין לו ברירה, "וחי בהם ולא 
שימות בהם", החל מסתפק ומהרהר כיצד יעשה: נכון שפיקוח נפש דוחה את 
התורה, אך אפשר שיטול הרובה וירה בו כלאחר יד בשינוי, ואז אין בזה איסור 
דאורייתא, אבל אם יעשה כך, יצטרך לירות שוב ושוב עד שיקלע למטרה, ואז 
הוא מרבה בחילולי שבת דרבנן. לבסוף החליט לירות בשינוי, והשליך על ה' 
יהבו. רבינו היה שמאלי בידיו, נטל את הרובה ביד ימין וירה בלא לכווין כלל 
אל המטרה. והנה הכדור קלע אל המטרה בדיוק נמרץ, הפלא ופלא ממש. אמר 
הקב"ה: הוא עשה את שלו ואף אני אעשה את שלי, כדי שלא יצטרך לירות 

שוב ושוב, ורצון יראיו יעשה. 
מספר רבי קלמן פינסקי זצ"ל כי המפקד שהרגיש בפליאה, אמר לו: עכשיו 
רואה אני כי אינך פאנאטי, אלא איש קדוש, ופטרו מאז מאימונים בשבת... 
הסיפור עם הרובה בשבת נתפרסם אז בכל עיתונות התקופה ההיא, וזכה רבינו 

לקדש שם שמים ברבים.
בליל שבת קודש, כ"ג מנחם-אב נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון 
הקודש - השיב הסטייפלר את נשמתו הטהורה ליוצרה.  וביום ראשון הושחרו 
רחובותיה של בני ברק מהמון אדם שזרם אליה כדי ללוות את הסטייפלר 
בדרכו האחרונה, רבבות רבבות אנשים הלכו אבלים כיתומים, באטיות רבה 
לכיוון "בית החיים" שבבני ברק, שם נקבר בסמוך למורו ורבו, גיסו החזון איש.

1.   עירו של עוג.

2.   מי ינחיל את ארץ ישראל?

3.   היכן דיבר משה לעם ישראל?

4.   אותו בקע ה' למען ישראל.

5.   שם פרשתנו.

6.   "לא אוכל לבדי              אתכם"

אם פתרתם נכון תקבלו בטור המודגש את שמו של "הנהר הגדול"

פתרון לחידה משבוע שעבר:

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
דבריםדברים

חידהחידה

חידה לפרשת מטות מסעי:
אין לי כנפיים אבל אני עף אין לי עינים אך אני בוכה- מי אני?

תשובה: ענן.

מה הופך להיות רטוב יותר 
בזמן שהוא מייבש?
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אנו מברכים את תלמידי מוסדות "כאייל תערוג" ואברכי הכולל לדיינות
 לאחר קיץ ארוך ומגיע בברכת בין הזמנים ואוהבי ה׳ יחליפו כח 

כמו כן כמידי שנה מרעננים ומוסיפים כוחות ועם סיום שנת הלימודים תשפ"א והצלחה והישגים מבורכים 
 נתבשרנו בהודעה משמחת בהנחיית מורנו הרב הגאון אייל עמרמי שלי"טא ראש המוסדות ומנהל הת"ת 

החל מתחילת שנת הלימודים תשפ"ב יתוגברו התלמידים במערך חונכים - עם אברכים חשובים הרב חננאל 
קדושים והרב בוארון הי״ו שיהיו לעזר ולתגבור התלמידים ולהשיגים גבוהים בגמרא.

 בכיתות ז' וכיתה ח' וכן צוות מקצועי לכיתות ד' - ז׳ במקצועות חשבון ואנגלית.

 בברכת קיץ בריא
זמני תחילת שנת הלימודים בכלל המוסדות יפורסמו אי״ה

זמני התפילות
לתשעה באב

בית הכנסת המרכזי הספרדי "חסדי שמואל" רחוב הרב מן ההר 4

שחרית מנין ראשון בנץ החמה   5:00 
מנין שני באולם קידושים  והמשך בבית הכנסת    8:00 

תפילת מנחה ומיד ערבית ולאחר מכן ברכת הלבנה ברוב עם,   19:30
כיבוד לקהל הרחב שירה וריקודים בבית הכנסת   

חולצים נעלים ונשארים יחפים עד 20:10    19:50 
מחליפים בגדים לאבלות ונועלים נעלי תשעה באב    20:10 

תפילת ערבית - קינות   20:30

י׳ אב:

מוצאי שבת: 

ונזכה לראות בבניין ירושלים אמן!



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

זמני  תפילות  ושיעורים

19:20 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:45 )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                    

19:50 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:20 )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    05:00 )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      19:30

ערבית מנין א'    סמוך למנחה

ערבית מנין ב'     בתום השיעור המרכזי

שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30

יום ראשון     עין יעקב - עיון באגדות חז"ל

יום שני     אמונה ובטחון

יום שלישי    פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא

יום רביעי     ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב

יום חמישי    הלכות שבת/מועדים

פעילויות לנשים

יום שלישי    20:45  שיעור בחסידות
     מהרבנית חנה בקרמן תחי'

יום שני                     21:00 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:
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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


