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עייפות כרונית
בריאות ותזונה

האמונה היא עיקר החיים

עיקר עבודת האמונה של האיש היהודי זה לגלות כבוד מלכות 
ה' בעולם, כמו שאנו אומרים בתפילת ראש השנה  "גלה כבוד 
מלכותך עלינו מהרה" שנראה שהכל במלכות שמים "יקבלו 
כולם את עול מלכותך" "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" זה 

הברכה של העולם, כבודו זה רצונו, ככה זה רצונו.
אומר ר' נתן בליקוטי הלכות, שאדם נמצא בצער ובחשכות הוא 
חייב לברוח לאמונה, מ"ח תיבות יש בפרשת "שמע ישראל" 
שהוא יסוד כל האמונה שלנו ויש כנגדם 48 ערי כהנים ולויים 
ו-6 ערי מקלט כנגד 6 תיבות שבפסוק "שמע ישראל", ועל כן 
הרוצח בשגגה צריך לנוס לשם, כי האמונה היא עיקר החיים... 
ועל כן מ"ח ערי הלויים שהם בחינת "שמע" "ואהבת" הם עיקר 
המשכת האמונה, על כן הם קולטות ומגנות מסיטרא דמותא 

ומצילים אותו ממיתה".
רבנו האר"י כותב בספר הכוונות בקריאת שמע "הכתוב אומר 
)תהילים ס"ח( "תנו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו" פרוש, כביכול 
ה' צריך סיוע ממעשי ישראל התחתונים דהנה המלכות נופלת, 
כי נפלה בעוונותינו ע"י מעשינו הרעים וכאשר רוצים להעלותה 
צריך לשלם בזכויות, כי עוונותינו מפילים אותה וזכויותינו מעלים 
אותה ואי אפשר להעלותה אם אין בנו צדיקים גמורים... עם כל 
זה יש תיקון במה שנמסור עצמינו בקריאת שמע על קדושת ה' 
בכל לב וע"י כן אפילו אין בנו שום מעשים טובים והרשענו עד 
להפליא, ע"י מסירת נשמותינו להריגה מתכפרים כל עוונותינו". 
כשאדם חושב בזה הלשון "אם ה' רוצה להרוג אותי, עכשיו אני 
מוסר את נפשי בשמחה" אדם יכול להגיע עם המחשבה הזאת 
עד התשובה הכי עליונה של הקב"ה. "כמו שאמרו גדולה תשובה 
שמגעת עד כיסא הכבוד שנא' )הושע יד( "שובה ישראל עד ה' 
אלוקיך" כי עניין התשובה הזו מעלה את האדם עד כיסא הכבוד 
ועל כן תוכל המלכות לעלות איתנו... וזה סוד קידוש ה', " אדם 
צריך להגיד 'ריבנו של עולם גזרת עלי לא להתחתן, למות בלי 
ילדים. מי שאין לו בנים חשוב כמת. אני מקבל עלי בשמחה למות 
עכשיו', 'מגיע לי למות מבעלי חובות, אם זה רצונך ומלכותך 
אני כל כך סומך עליך ה' ואני מוכן לבוא אליך בשמחה עכשיו', 

זה עיקר קריאת שמע אומר האר"י הקדוש. 
אומר ר' נתן "וכשסלק דעתו לגמרי כאילו אין לו שום דעת 
וסומך על האמונה, על זה נאמר  )בראשית א( "יקוו המים 
מתחת לשמים אל מקום אחד ותראה היבשה" כי הדעת הוא 
בחינת מים כמו שנאמר )ישעיהו יא( "ומלאה הארץ דעה את 
ה' כמים" אבל צריך להמשיך כל מיני דעת לתוך האמונה שזה 
עיקר הקדושה וזה עיקר קיום העולם שעומד על האמונה וזה 
"יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד" שכל מימי הדעת 
ימשכו אל מקום אחד ובחינת "שמע ישראל... ה' אחד"... ולכן 
עיקר שלמות האמונה שיסלק דעתו וחוכמתו לגמרי וישים עצמו 
כבהמה ויאמין בה' יתברך אמונה שלימה כי עיקר האמונה מה 
שאין השכל מבין" למה אני צריך לסבול כל כך? אין השכל 
מבין! "כי מה שמבינים בשכל לא שייך אמונה ועל כן האמונה  
"אני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך" )תהילים עג( וזהו "אדם 
ובהמה תושיע ה'" )תהילים לו( בני אדם שערומים בדעת עושים 

עצמם כבהמה" זה החוכמה הכי גדולה. 
כתוב )שמות לא( "ובלב כל חכם לב נתתי חכמה" מישהו מציק 
לך בעבודה כל הזמן מבייש אותך. זה מה שאתה רוצה ה', אני 
משליך דעתי לגמרי "וע"י זה יזכה להבין השגות וחוכמות אלוקות 
אמתיות מה שאי אפשר בשכל אנושי להשיג..." זה היה עיקר 
עבודה של האבות הקדושים. "כשמאמינים בה' יתברך שהוא 
מקומו של עולם ואין העולם מקומו ורק הוא יתברך יודע מקומו 
של כל אחד ואחד, כי בוודאי ה' יתברך יודע שזה האדם אינו 
יכול אלא תכליתו הנצחית כי אם ע"י עניות ודוחקות והכל כפי 
מקומו של כל אחד, שזה אינו יודע על שום אדם, רק הוא לבדו 
יתברך יודע מקומו של עולם" ה' יודע שאתה צריך עניות ואתה 
צריך בעיות בריאות, בלי בעיות בריאות לא תגיע למקומך לעולם. 
אומר האר"י לעתיד יהיו ישיבות שלימות קדושות שילמדו הלימוד 
של האמונה הקדושה, כמו שכתוב )הושע יב( "עד אושיבך באהלים 
כימי מועד "  וכל הלימוד שלמד יעקב אבינו עם בניו הכל היה 
בלימוד האמונה, כי המצוות אז עדיין לא ניתנו ועיקר לימודם 
היה ללמדם את האמונה הקדושה לבטל כל הכפירות ולקבוע 
בלב כל אחד האמונה הקדושה בשלימות ולעתיד יתעסקו רק 
בזה, להודות לו יתברך על החסד שעשה בזה העולם".                                                                                                             

שבת שלום! אייל עמרמי
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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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ר' דון יצחק אברבנאל זצ"ל
גדולי ישראל

ביום שלישי הקרוב ד' אב 13/07 ידרוש מורנו הרב ב:

גדרה - 19:00 | בית כנסת "שערי ירושלים" רחוב יונה מזגני 2

בית שמש – 21:00 | בית הכנסת "תפארת יעקב" רחוב נריה הנביא 4

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

21:19       20:24        19:33

21:16       20:21        19:31

21:26       20:24        19:34

21:16       20:21        19:30

שמעו דבר )ירמיהו ב'(
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות
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לאהבה וליראה
ילדים לא מצטיינים בקשב להוריהם, אבל אף פעם לא מפסיקים לחקות אותם. 
אביו הזקן של יצחק, היה נראה כאחד הקבצנים העלובים שבעיר, וזאת בעוד 
בנו מתגורר בבית הדור. יצחק התעלם מאביו הישיש, ולא הסכים להכניסו 
לביתו ולתת לו אוכל ובגדים. "ידאג הוא לעצמו!" נהג יצחק להפטיר בזלזול. 

באחד הימים, פגש הסב את נכדו, בנו של יצחק. "בקש מאביך שישלח לי בגד 
חם ללבוש בימים הקרים הללו". הפציר הסב בנכד. אץ הנכד הביתה ואמר 
לאביו: "סבא מבקש בגד חם!" "עלה אל עליית הגג, שם יש בגד התלוי על 

מסמר, הורד את הבגד ותן לו"!. ענה יצחק לבנו. 
טיפס הנכד אל עליית הגג, וראה כי הבגד ישן, קרוע ובלוי. ריחם הנכד על 
סבו, הרהר רגע קט, נטל זוג מספריים וגזר את הבגד לשניים. "מה זה?" שאל 
האב, וכעס בקולו, "מדוע חתכת את הבגד לשניים? והיכן המחצית השנייה? 
"את המחצית השנייה שומר אני בשבילך. בעוד שנים, כשאתה תזקין, ותסתובב 
ברחובות העיר יחד עם יתר העניים. ובימות הקור, כשתבקש ממני בגד חם 

ללבוש, שומר אני לך אבי היקר את מחצית הבגד שנותר.
בוש האב ונכלם. מיד יצא לחפש את אביו ברחובות העיר, ביקש ממנו מחילה 

והכניסו לביתו.
לילדים זה ספור, להורים זו תפיסת חיים. הילדים שלכם הם בבואה להתנהגותכם. 
לדוגמה האישית יש משמעות מכרעת על עיצוב אישיותם של ילדינו. כבר 
מגיל צעיר לומדים הילדים איך להתנהל מהתבוננות בהוריהם. להעדר דוגמא 
אישית ראויה קיימות השלכות הרסניות על התנהגותם וערכיהם של הילדים. 
על ההורים להתנהל בדיוק כפי שהיו מצפים מילדיהם לנהוג ולהקפיד לא 

להסתפק רק במילים והנחתת פקודות.
הגיעו פעם זוג לאדמו"ר הזקן מחב"ד לבקש ברכה. ביקש הבעל ברכה שיצליח 
בעסקיו. ביקשה האשה ברכה שתצליח בחינוך ילדיה. ברך האדמו"ר את הבעל. 
את האשה סרב לברך והסביר  שלהצלחה בעסקים יש טעם לברך, על חינוך 
ילדים לא מועילה ברכה. חינוך ילדים תלוי בדוגמא אישית של ההורים. בבית 
שמשוחחים בכבוד, בנחת. הילדים ידברו גם הם בצורה מכובדת. בית ששפת 
הדבור בו זולה, שההורים מאזינים לשירים לא ראויים, גם הילדים ידברו כך, 

או יאזינו לתכנים שההורים ממש לא היו רוצים.
בשבוע האחרון שהיתי בחופשה. לחדר האוכל נכנסה אם חרדית עם בנותיה. 
הבנות היו לבושות בצורה מבישה. ברגע אחד הופרה השלווה: סגנון דבור זול, 
ביטויים רחוביים. התנהגות שצרמה  לכל הסועדים. התברר שהתלמידות לומדות 
בסמינר שנחשב מעולה. כששמעתי את "הפנינים" היוצאים מפי האמא, ואת 
הבנות שלה שמחקות אותה, התוצאה התנהגות שכל בית ירא שמים ירחק מהם.

דפוס ההתנהגות שלנו, מצולם ומועתק על ידי ילדינו. 
באמצעות פעולותינו היום יומיות, אנחנו מהווים דוגמה אישית לילדינו, גם 
כשאנו במיטבנו וגם כשלא. התנהגותנו, משמעותית הרבה יותר משעות של 

הטפות ונאומים ארוכים אודות ערכים.
במלון התעוררה בעיה – אין מספיק גברים למניין. אחד השוהים במקום בתפקיד 
לא יכול היה להשלים עם הרעיון שאין מניין לתפילות. בעיקר הוא הצר על 
שבת. מה יהיה? מדובר היה במקום נידח, שאין בו יהודים שומרי תורה ומצוות. 
להפתעתנו, ביום חמישי התבשרנו על שש זוגות שאמורים להגיע להתארח 
בשבת. )וב"ה כל קבוצת הנשים והבנות הרעשנית עזבה(. עמדנו נפעמים – 
כשחדורים ברצון עז כל כך לקיים מצוות – הקב"ה מסייע. ההתעוררות והרצון 

לעשות הטוב והיישר, זה תלוי אך ורק במעשים.
עם כל ההשפעה שיש לבית- הספר ולסביבה, בסופו של דבר הילדים מחקים 
את הוריהם. דפוסי-ההתנהגות שראו הילדים אצל ההורים נחקקים בנפשם, 
והם מאמצים התנהגויות אלו. וזו הירושה מחיים הגדולה ביותר  שעוברת 

מההורים לילדיהם.
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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עייפות כרונית 

כמה פעמים אתה מוצא את עצמך נוהג, כשהעיניים נעצמות לך, ואתה 
מתקשה לשמור על עירנות? הסיבות לכך יכולות להיות רבות ומגוונות.

עייפות יכולה להיות מצב זמני או מצב קבוע. עייפות היא תחושה 
שמאותתת לגוף להאט את הקצב, או להגיע למצב של שינה. חוקרים 

מאמינים שתחושת העייפות מצויה במערכת הפעלה רשתית של 
המוח התחתון. תחושת עייפות יכולה להיגרם מהיעדר חשיפה 
מאור יום שמשפיע על הפרשת מלטונין. שינוי בכמות האור 
הנקלטת בעיניים, מביאה לשינוי במידת ההפרשה של מלטונין.

גורמי העייפות הנפוצים ביותר הם:
• חוסר שינה כרוני. רובנו סובלים מחוסר שינה בגלל שעות 

פעילות מרובות במשך היום ולחצים.
• אכילה לא מספיקה או אכילה דשנה מדי. כשהארוחה מכילה חלבון 

ושומנים מן החי בכמות רבה, המאמץ העיכולי גדול יותר ועקב כך אנו 
מוצאים את עצמנו מנומנמים אחרי הארוחה.

• התייבשות )חוסר בנוזלים(
• פעילות פיזית מאומצת מביאה ג"כ להרגשת עייפות בגלל קושי באספקת 

חמצן לשרירים.
• פעילות מנטלית מעייפת וגורמת לתחושת בלבול ותחושות פיזיות כמו 

בחילה וכאבי ראש.
• מחסור בויטמינים ומינרלים )מחסור ב-12B מחסור בברזל, אנמיה(.

• הפרעות בקצב הלב, הסתיידות כלי דם, פגיעה מוחית וכו'.
• "HE" – תת תפקוד בלוטת התריס )היפותאירוידיזם(.

)Sleep apnea( נחירות והפסקות נשימה בשינה •
• נטילת תרופות שגורמות לעייפות.

• אלכוהול, סמים, צריכה מופרזת של קפה.
תסמונת התשישות הכרונית

ידועות כ-30 מחלות המאופיינות בתסמונת תשישות כרונית, כשהגורם 
למחלה בלתי ידוע.

כאשר הבדיקות כולן תקינות והעייפות נמשכת למעלה משישה חודשים, 
המצב מכונה תסמונת עייפות כרונית )CFS(. עייפות כזו אינה משתפרת 
עקב מנוחה, ויש בה סממנים של עייפות פיזית ומנטלית כאחד.

הסיבות למחלה אינן ידועות ויכולות להתחיל אחרי תקופה 
ממושכת של לחץ פיזי ונפשי, או אחרי מחלה זיהומית ממושכת 
כגון התקררות או מחלה ויראלית, או – ללא כל סיבה מיוחדת.
מה שמאפיין את המחלה היא ירידה באנרגיה, חולשה, כאבי 
ראש, קשיי ריכוז, כאבי שרירים, כאבים במפרקים ובבלוטות 

הלימפה ועוד.
קיימת גם מחלה דומה הנקראת "מחלת הנשיקה" )או בלשון העם 

"מונו"(!
טיפים לשמירה על אנרגיה במשך היום:

• אפשר להתחיל את היום עם שתייה של בין חצי ליטר לליטר של מים 
עם או בלי מיץ לימון.

• לשתות מים במשך כל היום ולהשתדל כוס בכל שעה.
• לשתות מיץ עשב חיטה לפחות פעם ביום בכמות של 50 מ"ל.

• לקראת ערב, כשאנו בבית, לפנק את עצמנו עם אמבט חם בתוספת כף 
גדושה של דבש, או 2 חופנים מלח אנגלי )מרפה את השרירים(, אפשר גם 

שמנים למינהם.

"איש כי ידור נדר לה'... לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו 
יעשה" )במדבר ל, ג(

התורה החמירה מאוד באדם שמחלל את דיבורו ואינו 
מקיים את נדריו ושבועותיו. עד כדי כך שאמרו בגמרא: "בעוון נדרים בניו 

הקטנים של אדם מתים", ה' יצילנו.
מסופר בגמרא: )גיטין לה.( מעשה באדם אחד, שבשנת בצורת הפקיד דינר 
זהב אצל אשה אלמנה. האישה לקחה את הדינר והניחה אותו בכד של קמח 
למשמרת. עבר זמן רב, והיא שכחה מהעניין. היא לקחה את הקמח שבכד ואפתה 
ממנו לחם. באותו יום הגיע אל ביתה עני רעב ללחם. נכמרו רחמיה עליו והיא 
נתנה לו את אותו לחם שבו היה הדינר. לימים בא בעל הדינר ודרש את הדינר.

חיפשה וחיפשה אך לשווא. נשבעה האישה ואמר, שאם נהנתה מן הדינר, ימות 
אחד מבניה. לא עברו ימים מועטים ואכן אחד מבניה מת. כששמעו חכמים את 
המעשה המחריד אמרו: אם מי שנשבע על אמת - קרה לו דבר כזה, הנשבע 

על שקר - על אחת כמה וכמה!
ויש להבין, "בעוון נדרים בניו הקטנים של אדם מתים", 
ואילו האוכל חזיר וכיוצא, לא נענש עד כדי כך מדוע?! 
וביארו בזה משל למה הדבר דומה:  לאדם שחיפש 
עבודה, והציעו לו להיות סוהר, להשגיח על האסירים 
בבית הסוהר, הלה הסכים והתחיל לעבוד כסוהר. 
בבואו ראה אנשים יושבים בתנאים קשים, חלקם 
בצינוק, בקושי בא אוכל לפיהם, לחם צר ומים לחץ, 

וקשה להם מאוד.
כעבור מספר ימים הגיע אסיר חדש, והנה הכניסוהו לחדר נוח, והגישו לו 3 
ארוחות ביום. התפלא הסוהר ושאל: מה ההבדל בינו לבין שאר  האסירים? 
מדוע זוכה זה לתנאים מועדפים?!  אמרו לו: רוב האסירים כאן הם 
פושעים, גנבים, ולכן מגיע להם עונש קשה. אבל זה האחרון מסכן, 

פשט את הרגל.
לא הבין הסוהר, מה זה 'פשט רגל'? הסבירו לו שהיו לו הרבה חובות 
ולא היה לו לשלם, וכי מה אפשר לעשות לו, ליטול את נפשו? לכן 
שמו אותו פה כמה ימים עד שהשופט יכריז עליו שהוא פשט רגל. 
הלה - מצאו הדברים חן בעיניו, עזב את עבודתו, וכששאלוהו 
למה, השיב שמצא עבודה אחרת, טובה יותר. הלך מיודענו לבית 
מלון יוקרתי, שהה שם חודש שלם, הוא ובני ביתו, אכלו שתו וישנו. 
כשבא לחזור לביתו, הגישו לו את החשבון לתשלום. אמר להם: אֹמר את האמת, 
אין לי כסף. וכי מה תעשו לי? תיטלו את נפשי? תבעו אותו למשפט, אך הלה 
לא נבהל, אמר: אני מבקש שיכריזו עלי כפושט רגל!...  אמר השופט: הלקוהו 

מאה מכות והשליכוהו לצינוק.
התקומם ומחה: היכן הצדק והיושר?! הלוא אך לפני זמן קצר ראיתי אדם 
שפשט את הרגל, בילה כמה ימים ברווחה ושולח לחופשי, פטור מחובותיו!"

גער בו השופט: "אין כאן מקום להשוואה! הלוא הוא היה סוחר ישר דרך, אשר 
ניהל את עסקיו כהוגן, ולפתע הפסיד את כספו - גלגל הוא שחוזר בעולם, ויכול 
לקרות לכל אחד. אין מקום להענישו, די כבר במה שנענש באובדן נכסיו... 
אבל אתה, מי הכריחך להתפטר ממשרתך ולהיכנס לבית המלון, להונות את 
בעליו, לשכור חדרים מפוארים, וליהנות ממיטב המאכלים?! אם ידעת שאין 

ביכולתך לשלם, היה עליך לישון בחוצות ולפשוט יד ללחם!"
והנמשל:

אדם שימעד ויחטא באחת מכל מצוות ה' אשר לא תעשינה, יכול להצטדק 
ולומר כי היצר הרע הסיתו, ובהיותו בשר ודם נכשל ומעד. יכול הוא לייחל 

לרחמי שמים, למידת רחמים וחמלה.
אבל כאשר הוא עצמו, מיוזמתו, נודר ומחייב את עצמו בדבר שאין בכוחו 
לקיימו - על כך ייענש בכל החומרה, שכן, מי הכריחו להכניס עצמו בחיוב זה?! 



שר הכספים המומר- חלק ב'

תקציר: בשעת לילה מאוחרת נודע לרבי משה לנדאו רבה של קראקא על תלמידו 
אברהם יוזפוביץ שעומד להמיר את דתו, על אתר, נסע רבי משה לוילנא, אך 
כשהגיע, אברהם כבר המיר את דתו,  בין מקבלי פניו של רבי משה, היה אחיו 
של המומר ר' מיכל, שאירח את רבי משה בביתו, למחרת אברהם המומר הגיע 
לבית אחיו, ולאחר הפצרות נאות אחיו להכניסו לרבי משה, אברהם סיפר 
שבסתר ליבו הוא נשאר נאמן לדרך אבותיו, אך רבי משה אמר לו, "הרבה 

שונאים ואויבים יקומו נגדך..."
שנים חלפו מאז שאברהם המיר את דתו. מעמדו בחצר המלוכה הלך ושגשג 
המלך רחש כלפיו אמון רב והוא מינהו למנהל שר הכספים וליועצו האישי. גם 
הון רב הצליח לצבור במשך השנים. את בית מגוריו, שהיה ארמון לכל דבר, בנה 
על גבעה רמה המשתפלת אל נהר הויסלה – לא הרחק מעיר הבירה קראקא.
בחלקה האחורי של אחוזתו, שקיבל במתנה מהמלך, הורה אברהם להקים 

טירה קטנה. טירה זו הייתה חיקוי מדוקדק של טירה עתיקה בת אלפי 
שנים. יער קטן של עצי אורן וברוש, הקיף כטבעת עגולה את הארמון 

והטירה שמאחוריו. כאן, במרתף הטירה, מוסתר מעין זר, קיים 
אברהם את מצוות היהדות.

מידי יום ביומו היה יורד אל המרתף הנסתר, מתעטף בטלית 
ומתעטר בתפילין, ושעה ארוכה היה עומד בתפלה ושופך את 
צקון לחשו בפני בורא עולם. בשבתות ובמועדי ישראל, היו כל בני 

המשפחה מתכנסים במרתף. אברהם היה מקדש על היין, ובלחש 
היו מזמרים את זמירות השבת והחג. איש לא שיער בנפשו כי המומר 

אברהם יוזפוביץ – שר הכספים ויועצו האישי של המלך, נשאר בסתר לבו 
נאמן לדת אבותיו...

בד בד עם עלייתו המסחררת והצלחתו האישית, רבו שונאיו בקרב השרים 
ואנשי האצולה. חבריו החדשים הראו לו כלפי חוץ פנים שוחקות, אולם בליבם 
פנימה רחשו כלפיו שנאה כבושה, וחיכו בקוצר רוח להזדמנות כדי שיוכלו 

להנחית עליו מכה ניצחת ולהפילו מרום מעמדו.
הגיע חודש ניסן של שנת ש"י. בליל הסדר, התאספו כל בני המשפחה במרתף 
הנסתר. לאחר תפלת ערבית, הניח אברהם את ידו על ראש ילדיו וברכם בזה 
אחר זה, כשדמעות זולגות מעיניו. לאחר מכן, נטל את כוס הקידוש בידו והחל 
לומר: "ברוך אתה ה'... ותתן לנו ה' אלקינו באהבה מועדים לשמחה, חגים 

וזמנים לששון, את יום חג המצות הזה זמן חרותנו..."
לפתע נשתתק. נקישות עזות נשמעו פתאום על דלת הברזל הכבדה של המרתף. 
"בשם החוק פתחו מהר!" נשמע קול נוקשה מעבר לדלת – "אתם עצורים!". 

בני הבית קפאו כמאובנים. הילדים פרצו בבכי היסטרי.
אברהם התאושש חיש מהר מתדהמתו הראשונה. כנשוך נחש, הוא ניתר 

ממקומו אל אחת מפינות המרתף, והסיט את אחת האבנים הבולטות מן הקיר. 
בעקבותיה הוציא אבנים נוספות, עד שפתח קטן נפער בקיר המרתף. הכול 
הביטו לעברו בעיניים נדהמות. אברהם לא איבד רגע. הוא נטל בידו עששית 
דולקת וזירז את כולם לרוץ בעקבותיו אל תוך המנהרה שבמעמקי האדמה.

"זמן רב יעבור עד שיצליחו החיילים לפרוץ את דלת הברזל של המרתף" אמר 
אברהם לאשתו ולילדיו המודאגים, "בינתיים נוכל אנו להימלט דרך המנהרה, 
ובעזרת השם יתברך נגיע למקום מבטחים". לאחר הליכה ממושכת, הגיע אל 

פתח המנהרה הרחק מן הארמון. הם ניצלו.
בדרכים צדדיות הוביל אברהם את משפחתו עד לעיר קראקא הקרובה. עלטה 
כסתה אותה שעה את העיר. רק ברובע "קזימיריש" הוא הרובע היהודי של 
קראקא, עדיין הבליחו האורות מחלונות הבתים. לאחר מאמצים ממושכים, 

עלה בידי אברהם למצוא את בית הרב.
רבנו הרמ"א כבר סיים את עריכת ה"סדר". הוא ישב בחדר לימודו ועסק 
בתלמודו. כל כולו שקוע היה בנבכי סוגיה קשה ומסובכת, על השולחן שלפניו 

נערמו ספרים על גבי ספרים.
נקישות בדלת הפריעו פתאום את הרמ"א מתלמודו. הוא פתח את הדלת, ונדהם 
לראות לפניו משפחה שלמה אשר מראה פניהם כשל גויים. הרמ"א הזמינם 
להיכנס אל הבית, תוך שהוא תמה על מטרת בואם בשעת לילה כה מאוחרת.

אברהם גולל לפני הרמ"א את סיפור חייו, ואת דבר בריחתו מן המרתף הנסתר, 
"שאיפתי הגדולה היא" אמר אברהם "להימלט עם משפחתי לתורכיה, שם 

אוכל לשוב בגלוי אל חיק היהדות".
"זכות אבותיך" – אמר הרמ"א – "וזכות רבך הקדוש רבי משה לנדאו, עמדו 
לך להינצל מידי אנשי הכמורה שונאי נפשך, ולשוב בחזרה אל צור 
מחצבתך. אל לך לדאוג כלל וכלל" הרגיעו הרמ"א בדברי נועם 
"אעשה כמיטב יכולתי להסתירכם במקום סתר, עד אשר יתייאשו 
אנשי הכמורה מלחפש אחריכם. או אז, נמצא בעזרת השם, דרך 

כיצד למלט אתכם לתורכיה".
אברהם היה נרעש כולו מדבריו הנלבבים של הרמ"א. הוא לא 
מצא מלים בפיו. דמעות גיל הציפו את פניו. הוא גחן קדימה 
ונישק בחום את ידו של הרמ"א. את ימי החג בילו אברהם ומשפחתו, 
בביתו של אחד מתלמידיו של הרמ"א, אשר התגורר בבית מבודד 

באחד מפרברי העיר.
קמעא קמעא נשתנה מראה פניו של אברהם. זקנו צמח ומראהו היה עתה 
כשל יהודי מבטן ומלידה. יהודי קראקא לא העלו על דעתם כי היהודי העבדקן 
היושב בבית הכנסת של הרמ"א, אינו אלא האיש שהיה עד לפני כחודשיים, שר 
הכספים של פולין, "דומני" – אמר הרמ"א לאברהם באחד הימים "כי הגיעה 
השעה שתמלט עם משפחתך מפולין. השהיה בקראקא מהוה בעבורך סיכון 
רב. מרגלי השלטון עלולים חלילה לעלות על עקבותיך". אברהם פרץ בבכי 

נרגש. הוא הודה במלים חמות לרמ"א על כל החסד שעשה עמו.
כעבור יומיים, בשעת לילה מאוחרת, עצרה כרכרה ליד ביתו של אברהם. חיש 
מהר עלו בני המשפחה על הכרכרה, והסוסים פתחו בדהירה. לאחר מסע 
ממושך, הגיעו בני המשפחה לתורכיה. אברהם נשא באמתחתו מכתב מרבנו 
הרמ"א אל דון יוסף הנשיא, שהיה אז שר נכבד בממשלה התורכית. דון יוסף 
קבל את אברהם בזרועות פתוחות ובסבר פנים יפות, ודאג לכל מחסורו. לאחר 
שהות קצרה בתורכיה, המשיך אברהם עם בני משפחתו לארץ ישראל, ושם 

בילה את שארית ימיו בקדושה ובטהרה.
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

יהודי יקר משכונת "רמת אשכול" בירושלים סיפר: קניתי דירה בשכונה ובעל 
הדירה ביקש שאשים פיקדון של 10,000 דולר כדמי רצינות. חשבתי לעצמי 
שהדירה טובה ועם משכנתא לא תהיה בעיה לקנות אותה ולכן העברתי לו 
את הכסף, יום למחרת הלכתי לבנק והמנהל לא מאשר לי לקחת משכנתא 
בשום אופן. ידעתי שהכסף שנתתי לבעל הדירה "הלך", והלכתי לשאול בעצת 
הרב מה דעתו על העניין. הגעתי אל הרב ופרסתי את כל הסיפור, והרב אמר 
לי דבר מדהים: אם תהיה עם אמונה בה' שהכל יסתדר, הכל יבוא על מקומו 

בשלום. החלטתי שאני הולך עם עצת הרב עד הסוף ולמרות שכבר הגעתי 
ימים ספורים לפני היום שבו אני צריך להעביר את שאר הכסף, שמרתי על 
שלוות הנפש ובטחתי בה' יתברך. והנה פתאום בעל הדירה מתקשר ואומר 
לי שיש לו בעיה למכור את הדירה ואם אני מסכים לוותר לו על המכירה 
הוא ישמח מאוד ויחזיר לי את ה-10,000 דולר בחזרה. כמובן שהסכמתי, זה 

היה מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שליט"א, ה' ישמרהו וחייהו!



5

ר' דון יצחק אברבנאל

מעשה בר' יצחק אברבנאל שהיה שר אוצרו של מלך ספרד. ויקנאו בו השרים, 
ויאמרו למלך אתה נותן אמון בשר היהודי, שעושרו בא במרמה מהמדינה. והמלך 
לא קיבל טענותיהם, אך אחר הפצרות רבות ע"י השר הקתולי ששנא לר' יצחק 
הסכים המלך לקרוא לר' יצחק, ואמר לו: אבקשך להגיש בפני הצהרת הון. ואכן 
הגיש ר' יצחק דו''ח ובו היה כתוב אמדן עושרו והוא כשבע מאות אלף זהוב. 
כשמוע השרים כן ויאמרו למלך: השר היהודי משטה בך! הרי רק ארמונו עולה 
כפול מסכום זה. ואכן חזקו דבריהם שהחשבון שהגיש שר האוצר אינו מגיע 
לרבע מנכסיו. ויקצוף המלך מאוד! אך לא הענישו על כך וישמור הדבר בלבו. 
השר הקתולי הקנאי עדיין חיפש כיצד לטמון מוקש וללכדו בו. וילך לשחד את 
משרת השר, ותמורת השוחד שנתן ביקש שיגנוב לו מסמכים סודיים של שר 
האוצר, וכן עשה המשרת. ויבוא השר הקתולי למלך ויזכיר לו דרך אגב סוד 
כמוס שרק המלך ור' יצחק ידעו עליו. תמה המלך ושאל: מניין לך ידיעה סודית 
זו?! ענהו השר: דון יצחק גילה לי ולשרי הממלכה, וכך חרחר ריב ביניהם. ויכעס 
המלך על שר האוצר והחליט להרגו בצינעא. מחוץ לעיר היה מפעל ליצור 
לבנים ובו כבשן אש. החליט המלך להשליכו לכבשן וימות ויעלם. ולא ידע ר' 
יצחק לקראת מה הוא הולך. ויקרא המלך לר' יצחק ואמר לו: יש לי שליחות 

חשובה ואני רוצה שתבצע אותה. וימסור בידו אגרת חתומה בחותם המלך, 
וציוה עליו שילך וימסור האגרת למנהל המפעל, ובאגרת נכתב: "לכבוד מנהל 
הלבנים! זוהי פקודה סודית מהמלך, להשליך לכבשן האש את מוסר האגרת 

הזו ללא דין ודברים! על החתום מלך ספרד ". 
כמובן ר' יצחק לא ידע תוכן האגרת, ומיהר לקיימה. אך טרם יציאתו מהעיר, 
הנה הבחין ביהודי המאותת לו לעצור, ר' יצחק ציוה על העגלון לעצור ולשמוע 
את מבוקשו של היהודי. היהודי הכיר את השר וידע שהוא ר' יצחק הידוע גם 
כמוהל. ויאמר לו: לפני ח' ימים נולד לי בן, והיום הברית. היואיל כבודו למול 
את בני?- ר' יצחק נענה לבקשת היהודי. וציווה על משרתו הנוכרי שייקח 
האגרת וימסרנה למנהל המפעל, וימתין לו שם עד שיסיים את מצוותו ואח"כ 
יבוא למפעל. וילך המשרת למפעל ור' יצחק הלך למול התינוק, כמובן שעיכבו 
את ר' יצחק לסעודת המילה ולדרשה. ובסיומה הלך ר' יצחק למפעל. בהגיעו, 
יצא לקראתו מנהל המפעל, ויאמר: כבוד השר! וכי חושש אתה שלא אקיים צו 
המלך?! ידע, כי מיד עם קבלת האגרת לידי לפי צו המלך ופקודתו השלכתי 
את המשרת לכבשן האש. ר' יצחק החוויר, והמנהל המשיך: אף לפני מותו 
התודה על עוונו שבגד באדונו השר וגנב מסמכים סודיים ומסרם לשר הקתולי 
בעבור שוחד. ויחרד ר' יצחק, שהבין מה היה צפוי לו אילו מסר האגרת במו 
ידיו היה מת! ונתקיים: ''שומר מצוה לא ידע דבר רע''. למחרת הלך לארמון 
המלך, ובראות המלך את ר' יצחק לפניו, שאלו: האם ביצעת בקשתי ומסרת 
האגרת ליעדה? ויספר השר את הקורות אותו ואת וידוי המשרת בפני מנהל 
המפעל, ושניצל בחסד ה' ממוות. והוסיף לומר: אנא ממך מלכי! צווה למשרתיך 
לערוך חיפוש בבית השר הקתולי ושם תמצא המסמכים הגנובים. ויעש המלך 
כן, ואכן נמצאו כל המסמכים שנגנבו, ואז ידע המלך מהיכן ידע השר הקתולי 

את הסודות הנ"ל. ויצו המלך לתלותו.
אחר הדברים האלה אמר המלך: אכן לא מעלת באמוני, אך מדוע בהצהרת 
ההון, הגשת סכום זעום? ויען ר' יצחק: אכן יש ברשותי הון רב, אך אינו רכושי, 
החשבון שמסרתי למלך היה סכום כסף שהוצאתי לצדקה. כסף זה הוא שלי 
ולא יוכל איש ליטלו ממני!. וזו היתה כוונתי בהצהרת הוני. ראה המלך את כנות 

דבריו ומאז עלתה קרנו של שר האוצר בעיני המלך ובעיני השרים.

1.   מיטתו של בלעם הייתה ב...?

2.   שבטו רצה להישאר בארץ מקנה.

3.   איך נקרא "האיש שלה" בפרשה?

4.   מה שאי אפשר להטביל באש במה מטבילים?

5.   "ככל היוצא מפיו..."

6.   הקב"ה מבקש לנקום בעם זה.

7.   תכשיט אצבע.

8.   אביו של בלעם.

9.   איך קרא יאיר בן מנשה לעריו? )ב' תיבות(

". אם פתרתם נכון תקבלו בטור המודגש: "וידבר משה אל    - 

פתרון לחידה משבוע שעבר:

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת

מטות-מסעימטות-מסעי

חידהחידה

סוף סוף, תחילת שמי.

תחילת סוף, סוף שמי.
בא נח לתיבה נמצא שמי.

תשובה: פנחס
סוף המילה סוף - פ,

תחילת שמי תחילת המילה סוף - ס, סוף שמי.
בא המילה נח לאמצע התיבה קיבלנו פנחס

חידה לפרשת מטות מסעי:
אין לי כנפיים אבל אני עף אין לי 

עינים אך אני בוכה- מי אני?
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 לקראת סוף שנת הלימודים הקרבה ובאה 
בתלמוד תורה כאייל תערוג הר חומה תצא 
לאור החוברת המסכמת מרתקת חינוכית 

ומשעשעת לימי בין הזמנים.

שמי יצחק לרזה לומד בכיתה ה'
אני מאד שמח לבוא לת"ת . אנחנו עכשיו כבר בסוף שנה ויש 

דברים טובים כמו שלמה חיות, טרמפולינות ועוד דברים טובים... 
אני מאד אוהב את הרב והחברים.

ה
תור

ד 
מו

ל
ת



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

זמני  תפילות  ושיעורים

19:20 )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  

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                    

19:50 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:24 )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    04:55 )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      19:30

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:



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


