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אבטיח
בריאות ותזונה

ישועת ה' כהרף עין

אומר רבנו אור החיים הקדוש "וזכרת את ה' )דברים ח, יח( 
" שצריך לתת על ליבו טובתו כי מה' הייתה לו" אדם צריך 
לזכור את כל הטובות שלו וזה מצות "וזכרת את ה' ", מצוות 
עשה מן התורה לזכור את הטובות שלך, שאתה רואה ולא 
עיוור, ושאתה לועס בשיניים ולא צריך זונדה "ודבר זה יעיר 
אותו תמיד להכיר את בוראו ולהאמין בהשגחתו עליו", מה 
יגרום לאדם לזכור את ה' תמיד. "זכר רב טובך –יביעו" כל 
הזמן תזכור את הטוב שעשיתי לך כמו מעיין יביעו. "ותחילת 
תחבולת יצר האדם להשכיחו דבר זה". איך היצר הרע מתחיל 
להפיל אותו לעצבות, לכעס? קודם כל תשכח מה יש לך. תשכח 
שאתה חי, ואתה אוכל ושותה, ויש לך דירה יפה, ופרנסה 
ואתה בריא ולא נמצא בבית חולים. "ותכף זה יכנס לאבדו" 
אחרי ששכחת מה יש לך, עכשיו אני יאבד אותך, אומר היצר 
הרע. "הטוב כי לא תמו חסדיך והמרחם כי לא תמו חסדיך" 
כמה טוב ה' משפיע עלינו, מה נשלם לו על זה "מה אשיב 
לה' כל תגמולוהי עלי" אין אחד בעולם שאין לו משהו שחסר, 
משהו עקרוני לא משהו שטותי. "בורא נפשות רבות וחסרונן" 
יש חסרון אבל ה' רוצה שתתעלם מהחיסרון. איזה נס שאני 
לא נמצא על כיסא גלגלים, כמה היום נהפכו להיות על כיסא 
גלגלים. אכלתי חביתה היום, איזה נס, כמה אנשים אוכלים 
ביצה ומתנפחים - אלרגיים לביצים, צריכים סטרואידים. תודה 
לה' שאכלתי חביתה היום. נשארתי נשוי, לא התגרשתי היום 
איזה נס. כמה התגרשו היום. אני בלי בלון חמצן, איזה נס! כמה 
ניסים ה' עושה לי!  "ולזה סמך מאמר "אם שכוח תשכח" פרוש 
אם תשכח שה' היטיב לך. אם תשכח את זה סופך שתשכח 
את ה'. וסופך ללכת אחרי אלוהים אחרים לא מחשבה לבד 
אלא מעשה. כאומרו "ועבדתם" ולא עבודה מסוימת, אלא 
"והשתחווית להם" שעבודה זרה אסורה לכל העבודות זרות 
שבעולם" אתה תרד למקום הכי נמוך בגלל שאתה שוכח את 

הטובות שה' עושה לך. 

לכן תדע, שכל מה שה' עושה איתנו זה לטובתנו. כל יום צריך 
לעשות חתונה לה'. למדנו כבר בליקוטי מוהר"ן איך עושים יום 
הולדת לה'- ע"י שמפארים יהודי "ישראל אשר בך אתפאר" 
כי ה' ברא את העולם בשביל ישראל כמו שנאמר )ישעיהו 
מט, ג( "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר", איך 
מחתנים את ה' 'להתאמץ בנפשו לקבוע אמונת ה' יתברך'. 

ככה ה' הבין שזה הכי טוב לי. 
אומר הזוהר הקדוש, כל דבר שעובר עליך ה' מעביר כרוז בכל 
הרקיעים. ברקיע של אברהם יצחק יעקב, משה, אהרון, דוד, 
הגאון מוילנא. אבל אם מישהו מתנגד אומר שזה לא טוב לו, 
ה' לא נותן את זה. אין מצב בעולם שה' עושה משהו לא טוב 
ליהודי. זה נקרא "ישועת ה' כהרף עין" סגור את העין ופתח 

אותה מחדש ותראה שאתה בישועה. 
מספר  ר' יחזקאל לווינשטיין שבצעירותו היה בגליציה, הוא 
חלה בדלקת ריאות חריפה וממחלת הריאות נהיתה לו מחלת 
מעיים קשה, שבזמנו לא היה לה ריפוי ואי אפשר לאכול כלום 
רק אורז ומים. ואח"כ ראיתי שזה המפתח לחיים. ובזה נתן לי 
ה' כוח להתגבר על תאוות האכילה" סגר את העיניים ופתח 
מחדש וכבר חיכתה לו הישועה. לכן נתחזק באמונה "איש את 
רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" )ישעיה מא, ו( כל אחד יאמר 
את זה בבית. "בשבתך בביתך" להגיד את זה לילדים זה יותר 
חשוב מהכל. זה יותר חשוב מללמוד תורה אומר הרב, זה סוד 
כל התורה כולה. להחדיר בבית, במשפחה, בעצמך שכל דבר 
זה השגחה פרטית לטובתי. ובעז"ה הבא לטהר מסייעים אותו, 

עוזרים לו לעבור את הניסיונות. 
ה' נותן לך יד "כי אתך אני נאם ה' להצילך" )ירמיהו א, יט( ה' 
אומר 'בוא תן יד נעבור את זה ביחד'. "עמו אנוכי בצרה". צריך 
לזכור כאשר אומרים "לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא" 
להתאמץ בנפשו אמונת השגחתו. האמונה זו השכינה. האמונה 
שה' עשה, עושה ויעשה לכל המעשים כולם. זה נקרא "לאקומא 
שכינתא מעפרא" הקמת את השכינה מהעפר והבאת אותה 

למלך. איך המלך שמח כשבאה לו השכינה.

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת שופטים גליון 472, ה' אלול 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“

דמעות שבקעו רקיעים
סיפור לשבת
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הרב יחזקאל אברמסקי זצ"ל
גדולי ישראל

שר  מרן  של  הטהורה  נשמתו  לעילוי  מוקדש  העלון 
התורה ופוסק הדור, מורנו ורבנו מרן הגאון

רבי עובדיה יוסף זצוק״ל, שזכותו הגדולה תגן עלינו.
להצלחת: דוד בן שמחה וב”ב לרפואת: חיים בן תמר

יניב בן אהובה לעילוי נשמת: מרדכי בן שמחה
ניר אלון בן מרגלית

זמני שבת לפי לוח אוה"ח *שעון קיץ
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מחשב של השגחה פרטית
סיפור מחזק

סליחת א' - 04:15 | סליחות ב' - 18:00 | סליחות ג' - 00:15

זמני הסליחות בביה”כ המרכזי "חסדי שמואל":
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

Yes you Can תכנית העצמה – מפתח ההצלחה
בוקר לחוץ. את מעירה פעם אחת, מעירה פעם שניה. מתגעגעת לזמנים שהם 
היו קטנים. לבקרים שהכנת משקה חם, הכנת כריכים. השתדלת לוודא עוד 
בערב שהילקוט מוכן, רוכנת לנשיקה ומשלחת עם ברכת הצלחה לבית הספר. 
וכעת, בפתח מתייצבת בת הסמינר שלך. לבושה לפי כללי התקנון של  הסמינר. 
אבל מראה השיער כאלו שכחה להסתרק. אסור לה לצאת ללמודים בשום 
פנים ואופן בצורה הזו. יש לך שתי אפשרויות. האחת לגעור בה שתלך מיד 
לסדר את השיער. ולשלוח אותה לעוד יום של כישלון בבית הספר.  מה דעתכם 
לשנות כיוון? להחמיא דבר ראשון על החולצה המגוהצת, על אורך החצאית. 
ובאגביות להציע: "אני אכין לך  שתיה, כריך, כדי שתספיקי להסתרק ולהגיע 
בזמן לבית הספר. בטוח שהשיער יעבור טיפול כראוי, והיא תצא מהבית מלאת 

אנרגיות לצלוח גם את היום העמוס ביותר.
בתגובה הראשונה למראה השיער הלא מסורק היא הצליחה לשמוע שהיא 
"לא נורמלית" שהיא מעצבנת וגרועה. בתגובה השנייה למראה השיער הלא 
מסורק, היא בכלל לא תזכור שהיא באמת התכוונה להראות לא כמקובל בבית 
הספר, כי היא שמעה כמה היא נראית טוב. כמה אימא מאמינה שהיא רוצה 
לסדר את השיער, אבל אין לה זמן, והיא אעזור לה. אחרי תגובה כזו הבת 

תצא מהבית מועצמת. 
החיים שלנו מלאים באתגרים.  חיי ילדינו לא פחות. עליהם להתמודד בבית 

הספר, בחברה, במשפחה. לנו, ההורים, יש תפקיד חשוב בכך. 
אחד הגורמים המובילים להצלחה בחיים היא תחושת מסוגלות והכרה בערך 
העצמי. ילד לא יכול לעמוד באתגרים אם הוא מרגיש שהוא כישלון, שהוא לא 

שווה, שממילא הוא לא יצליח. 
"yes we can!" הייתה סיסמת התעמולה של ברק אובמה. סיסמא בת 
שלוש מילים שנשאה מסר של אמון, העצמה ומסוגלות, והיא שהביאה את 
ברק אובמה להיבחר לנשיא ארה"ב. סיסמא שתפסה חזק, כי אנשים מקבלים 
עוצמות למשמע עידוד בסגנון: "כן, אנחנו יכולים". "כל מה שילד צריך, זה 
מבוגר אחד שיאמין בו" )ר' שלמה קרליבך.( לראות את ילדינו באור חיובי, זה 
בהישג ידינו, באם נבחר להתמקד בכך. נפנה זרקור אל התכונות הייחודיות 
של ילדינו, ונבטא אותן במילים: איזה זיכרון טוב יש לך, אתה גאון מוסיקלי, 
אלופה באפייה, בעלת חוש הומור. חשוב מאוד "לצוד" הזדמנויות שבהן באו 

תכונות ייחודיות אילו לידי ביטוי ולהדגיש אותם.  
הניסיון מלמד שכל התנהגות שנחמיא עליה תחזור על עצמה, בתנאי שהמחמאה 
תתייחס להתנהגות אמתית ותיאמר בצורה נכונה. בעזרת הכוונה וחיזוקים, 
הנער או הנערה יקבלו את תחושת המסוגלות לבצע משימות בהצלחה. אותו 
ילד מתקשה במקצועות מסוימים יקבל מחמאות וחיזוקים במקצועות שהוא 
כן מצליח. תוך נכונות לסייע ולחזק במקצועות לימוד בהם הוא מתקשה. 
יתחיל להרגיש שהוא יכול להצליח, גם כאשר יהיה מדובר במשימות ופעולות 

מורכבות יותר בעתיד.
כדי להיות מסוגל, נערינו צריך סביבה אוהדת ותומכת עם יחס שמאפשר 
גדילה וצמיחה. זה נכון שלא תמיד מצליחים בפעם הראשונה וגם אולי לא 
בפעם השלישית, אבל ברגע שיש חיזוקים חיוביים והסביבה תורמת ומעודדת, 
הילד מרגיש שהוא יכול ומסוגל להצליח. כשהילד מרגיש שהסביבה מקרינה 
לו בטחון והוא יודע שיש למי לפנות כאשר צריך עזרה, זה גורם לו לחוש 

מסוגלות, ובכך מעלה לו את היכולת להצליח. 
סמוך לבתי ספר מצאתי שלט המנחה הורים שבאים עם רכבם להביא את 
הילדים ללמודים: "חבק, נשק וסע" אמצו את ההנחיות האלה כדרך חיים – בכל 
מצב: חבקו את הילדים אהבו אותם. האמינו בהם, החמיאו להם, נשקו אותם 

והם ייסעו הלאה להצלחה.
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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אבטיח

האבטיח הוא אחד מפירות הקיץ האהובים בישראל. הוא טעים, מתוק 
ועסיסי. מסתבר שלמרות המיתוס הנפוץ הוא לא מכיל רק מים וסוכר, 

אלא גם שפע של רכיבי תזונה בריאים לגוף - כולל הגנה מפני 
השמש, סיוע למניעת מחלות לב ומלחמה בסרטן. לדוגמ' ב-300 

גרם אבטיח יש כ-90 קלוריות בלבד. ו 4 כפיות סוכר, בדומה 
לרוב הפירות האחרים. שימו לב: אם אתם סוכרתיים או 
שרמות השומנים בדם שלכם גבוהות, הקפידו לא לעבור את 
מכסת הפירות המומלצת לכם וקחו בחשבון את כמות הסוכר. 

לסוכרתיים, עדיף לקחת כל פעם מנת פרי אחת ולשלב עם 
מעט שקדים או אגוזים.

תכולת מים גבוהה- 90  אחוזים מהאבטיח הם מים! מה שהופך אותו 
למקור מצוין לנוזלים, בדיוק בעונה הנכונה. הילדים לא רוצים לשתות? 
שיאכלו אבטיח. בלי להרגיש הם יקבלו את הנוזלים שהם צריכים... כמו 
כן, אבטיח עשיר בליקופן!- באבטיח יש פיטוכימקל עם פיגמנט אדום 
בשם לייקופן. חומר זה מוכר כאחד מנוגדי החימצון החזקים שיש )נמצא 
גם בעגבניות(, ומונע הרס של תאים ורקמות כתוצאה מקרינה ומסטרס. 
הליקופן ידוע גם כמי שיכול לנטרל חומרים שמזיקים לגוף, לעצור הרס 

של תאים ומולקולות, להאט הזדקנות תאי עור ואף לחזק אותם ולשמור 
על בלוטת הערמונית. ובקיצור, בריא לנו מאוד! ככל שאבטיח אדום יותר 

יהיה בו יותר ליקופן.
נלחם בסרטן - מחקרים הראו שליקופן ביחד עם בטא קרוטן )עוד פיגמנט 
 ) A נוגד חמצון שנמצא באבטיח ומשמש כמקור העיקרי לייצור ויטמין
מסייעים בהגנה על העור מפני קרינת השמש. אכילה שגרתית של מזונות 
עשירים בליקופן ובבטא קרוטן, משפרים לאורך זמן את יכולת ההגנה 
העצמית של העור. נוגדי החמצון שיש באבטיח יכולים לעזור גם במניעת 

מקרי סרטן אחרים.
בריא למניעת מחלות לב - באבטיח יש חומצה אמינית שנקראית 
ציטרולין. חומצת אמינו זו נמצאת במינונים קטנים בתפוח ובמלון, 
והרבה באבטיח, עוזרת לזרימת הדם בגוף, וכתוצאה מכך 
מסייעת לבריאות הלב וכלי הדם. השילוב של נוגדי החימצון 
ליקופן, בטא קרוטן וציטרולין שיש באבטיח גורם לירידה 
בסיכוי להצטברות של כולסטרול ושל טסיות דם. ולהפחתה 
בסיכון למחלות לב וכלי דם. ויטמין C - אמנם כמויות ויטמין 
C באבטיח הן קטנות יחסית )10 מ"ג ל-100 גרם(, אבל בזכות 
השילוב עם הליקופן ההשפעה שלו גדלה. ויטמין C מסייע בספיגת 
סידן וברזל מהמזון בגוף, חיוני למערכת החיסון, לבניית רקמות החיבור 

כמו החניכיים שלנו, ועוד. 
יתרונות נוספים - ישנם ספורטאים ששותים מיץ אבטיח לפני פעילות 

גופנית, לטענתם זה מקל על כאבי שרירים.
זיכרו! אמנם האבטיח הוא מתוק טעים בריא ומזין אך כמו תמיד יש לאכול 

כמויות מתונות ולא להפריז באכילתו.

תמים תהיה עם ה' אלוקיך )יח, יג(

ה' מחפש תמימות

התורה מתווה לנו דרך בעבודת השם: ״תמים תהיה עם ה׳ אלוקיך״ לנהוג 
בתמימות אל מול מצוות ה׳ שבזה נגרם נחת רוח גדולה להקב״ה, הקב"ה 
רוצה שהאדם ילך בתמימות, יבין שהכל מה' יתברך, ולא ינסה להתחכם, 
על האדם להאמין 'מה שקורה איתי הוא הדבר שהכי טוב עבורי', להאמין 
שההבנה השכלית האנושית - מוגבלת. ולכן רק אדם שהולך בתמימות עם 
הקב"ה יכול להרגיש ביטחון מוחלט, אותו אדם יודע שמישהו אחר "מסדר" 

עבורו את החיים, הוא דואג לכל צורכו ולכל מחסורו.
על מנת להבין את מעלת התמימות נביא סיפור שהתרחש בתקופתו  של 

האר״י הקדוש:
באחת העיירות הסמוכות למקום מגוריו של האר״י הקדוש נתמנה רב צעיר 
כרב קהילה. באותה קהילה חי איש פשוט ותמים שהתפרנס מיגיע כפיו, יום 
אחד שמע את דרשתו של רב העיר שעסקה אודות לחם הפנים שהיה בבית 
המקדש אמר לעצמו אותו יהודי: ״הרי גם בית הכנסת נקרא מקדש מעט אם 
כן, בוודאי מצווה גדולה תהיה לי אם אביא לארון הקודש את לחם הפנים"!

גמלה בליבו החלטה לאפות בכל ערב שבת שתים עשרה חלות ולהניחן בארון 
הקודש שבבית הכנסת השכונתי. אמר ועשה, יום שישי הגיע ומיודעינו אפה 
תריסר חלות קלועות, הביאן לבית כנסת, הניחן לפני ארון הקודש והתפלל 

בתמימות להקב״ה שיקבל את המנחה מידו - ואת לחם הפנים שהכין לכבודו 
יקח הקב״ה אליו לשמי מרום. לאחר שסיים האיש את תפילתו שם האיש את 

פעמיו לביתו להתכונן לקראת השבת המתקרבת.
מה רבה הייתה שמחתו עת פתיחתו של ארון הקודש למחרת והנה 
החלות אינם ״בוודאי קיבל הקב״ה את המנחה מידי״ חשב האיש 
ולא גילה את סודו לאיש. בליבו גמלה החלטה בכל שבת הוא ישמח 

את הקב״ה ויכין לכבודו את ״לחם הפנים״.
שמש עני ולו שישה בנים היה בבית הכנסת, ביום שישי האחרון 
כבר לא יכל לסבול את חרפת הרעב בה מצויים הוא ומשפחתו, 
מה עשה? התפלל בכל מאודו לה׳ שלפחות חלות ימציא לו לשבת. 
בצהרי יום שישי ניגש לבית הכנסת על מנת לנקותו ריח החלות 

הטריות מילא את בית הכנסת.
הוא ניגש לארון הקודש והנה 12 חלות מוכנות לשבת. הוא הבין שה׳ שמע 

את תפילתו ושלח לו לחם משמים... וכך בכל שישי זה מביא וזה לוקח.
בשישי אחד התעכב הרב בביה״כ והנה מגיע היהודי התמים ושם פעמיו 
אל ארון הקודש שבידיו ״לחם הפנים״. לפליאתו של הרב הסביר בתמימות 
שבכל יום שישי הוא מביא לה׳ את לחם הפנים... גער בו הרב וביקשו לחדול 

ממנהגו לאלתר.
ביום ראשון הוזמן הרב אל האר״י הקדוש שצפה ברוח קודשו בנעשה.

משהגיע הרב אליו גער בו האר״י ואמר לו:  ״תדע לך שמנעת מהקב״ה נחת 
רוח גדול שהיה לו בכל יום שישי 
מאותו יהודי תמים - תמהה אני אם 
תשלים את שנתך...״ ואכן לאחר 
כמה חודשים נפטר הרב לבית 

עולמו.
זוהי כוחה של תמימות הבה 

נתהלך לפני ה׳ בתמימות  
ונגרום לו נחת רוח...



דמעות שבקעו רקיעים

יום אחד, ְּבֶׁשֶבת ר' שמעלקע בכוך הצורפות, מעיין בספר כהרגלו, קלטו 
אוזניו קולות בכי ואנחה ההולכים ומתקרבים לעבר בית מלאכתו. עד שהספיק 
ר' שמעלקע לתהות על הקולות, נפערה הדלת העקומה של הכוך, ופנימה 
התפרצה יהודייה אחת מתושבי העיירה. פוכרת ידיים עמדה לפני ר' שמעלקע, 
מתנשפת בקולניות, הדיבור קשה עליה ורק בכי מקוטע פורץ מגרונה מלווה 
באנחות קולניות. ר' שמעלקע חש רחמים גדולים ההומים בלבו על היהודיה 

העלובה. הוא המתין בסבלנות שזו תתאושש ותפתח פיה לספר מה 
בקשתה. היהודיה ניסתה בין אנחה ליבבה להגיע לכדי דיבור עד 

שהצליחה למלט מפיה כמה מילים שעדיין לא הבהירו את המועקה 
שבלבה. "רבי שמעלקע!" – זעקה מקירות לבה, "רק אתה תוכל 
להושיע, בעזרת השם יתברך…". ר' שמעלקע המתין שתבהיר את 
דבריה, והיא הסבירה: בתה, אם לחמישה ילדים קטנים, שוכבת 
על ערש דוי, רחמנא לצלן, כבר כמה ימים שהיא קודחת בחום 

גבוה, וארוכה אינה עולה למחלתה. "רבי שמעלקע" – סיימה האם 
הבוכיה, "לא אזוז מכאן עד אשר תבטיחו ישועה לבתי!". לבו של ר' 

שמעלקע חישב להישבר נוכח צערה של בת ישראל. "חפץ אני מאד לסייע" 
אמר בכאב "אך אין ביכולתי לעשות מאומה". אבל האם המיוסרת לא רצתה 
לשמוע את דבריו. היא האמינה בכל לבה כי בכוחו של צדיק נסתר זה לפעול 

ישועות אצל השי"ת.
"הקב"ה שומע קול תפילה של כל יהודי באשר הוא. תתחנני לפניו כפי שאת 
מתחננת פה אליי ואולי יש תקווה". – הוסיף ר' שמעלקע לדבר על לבה 
השבור. האמא האומללה לא הקשיבה. שקועה הייתה ביגונה, ובכיה לא פסק 
לרגע. ולפתע אמר ר' שמעלקא: "לכי לך הביתה, וחזרי הנה כעבור שלוש 
שעות". – סלע כבד שרבץ על לבה עד עתה, כמו התפוגג ונעלם. לאחר 
ששמעה את דבריו שנית, התעוררה תקווה בלבה כי עומדת היא לקראת 
ישועה. היא מיהרה לעזוב את בית המלאכה ולשוב לביתה. שלוש שעות 
חלפו עליה כמו שלוש שנים… וכבר התייצבה היהודיה לפני דלת הכוך של 
ר' שמעלקע. לבה הלם בפראות וידיה רטטו מתוך התרגשות בלתי נשלטת. 
בצאתה מביתה היה מצב החולנית חמור מאד, אף על פי כן בטח לבה כי ה' 
יתברך יעזור והיא תשוב לאיתנה בזכותו של אותו צדיק נסתר. להפתעתה 

מסר לה ר' שמעלקא בקבוקון קטנטן מלא בנוזל שקוף. הוא הורה לטפטף 
מן הנוזל על פיסת סוכר, שלוש טיפות, ולהגיש לפיה של החולה כל שלוש 
שעות. "יברך אתכם השי"ת בבריאות טובה לאורך ימים" אמרה היהודיה בלב 
רוגש. בזהירות יתרה אחזה בבקבוקון, שלא ישבר חלילה בדרך, היא חשה כמי 

שנענה כבר בישועה ומיהרה הביתה.
הסערה שפרצה בעיירה לא שקטה ולא נחה ימים רבים. אנשים סחו בפליאה 
על אודות המעשה של כמעט תחיית המתים. על תרופת הפלאים של ר' 
שמעלקע שבזכותה ניצלו חיי האם הצעירה. אם החולנית שהבריאה לא נלאה 
לספר לעוד ועוד שואלים ומתענינים היאך קרה הנס. "ובכן" סיפרה מתנשפת 
כולה בסערת רגשות, מרימה עיניה בתודה השמימה, ולא נלאית להביט בבתה 
שהבריאה באורח פלאים, וכבר מטפלת באפרוחיה. "הרב הקדוש רבי שמעלקע, 
נרו יאיר לנצח נצחים, נתן  בקבוקון עם תרופת פלא, והורה לטפטף שלוש 
טיפות מן השיקוי על פיסת סוכר. את הטיפות הראשונות נאלצו להלגימה 
בכח, כי כבר לא היתה חיות בשפתיה כדי לטעום מן המשקה, אבל מ'טיפול' 
ל'טיפול' הורגש היטב השינוי. החום שבער בקרבה החל לסגת, וטיפות 
זיעה ביצבצו על מצחה. ביום השלישי כבר הכניסה את השיקוי 
לפיה ללא עזרה… ועכשיו, השיר והשבח לבורא עולמים, כבר 
מתהלכת היא על רגליה… קהל המונים צבא על דלת הכוך של 
ר' שמעלקע. ה'מופת' היכה גלים. סקרנים רצו לשמוע את פרטי 
הנס מן ההתחלה, ממקור ראשון. אבל ר' שמעלקע נחבא אל 
הכלים, ולא יצא אל הצובאים על דלת בית המלאכה כדי לספר 

למתעניינים דברים שחפצו לשמוע.
עברו ימים נוספים, והעיירה לא שקטה עדיין. איש לא ידע אל נכון 
מה היא התרופה שרקח ר' שמעלקע, ומדוע חוללה את הנס הגדול. ובאחד 
הימים, כאשר ר' שמעלקע השכים קום ללכת לבית התפילה, ניגשו אליו כמה 
מן השוהים בבית ה' וביקשו ממנו הסבר. איך יצא בריש גלי וביצע 'מופת' 
של ממש… ר' שמעלקע שביקש להתחמק מן המבטים הסקרניים שניתלו בו 
בציפיה, ביטל בתנועת יד את דברי סובביו. "אל תתלו בי את ה'מופת'" אמר. 
"אבל בכל זאת, הרי נתת בקבוקון עם שיקוי עבור החולנית, מה היתה תרופה 
זו? מגן עדן הבאת אותה?" – שאל מאן דהו. כשראה ר' שמעלקע כי לא ימלט 
מן הסקרנים, וה'מופת' ירדוף אחריו באשר ילך, החליט לגלות את ה'סוד': 
"כאשר עמדה לפני היהודיה האומללה ובכתה לפני בדמעות שליש, נקרע לבי 
בקרבי. לאחר הפצרות רבות, וכשלא אבתה לזוז ממקומה, אמרתי לה לשוב 
לביתה ולשוב כעבור שלוש שעות. "מה עשיתי באותן שעות? פתחתי ספר 
תהילים והחילותי לשפוך את לבי ועיני על פרקי התהילים. אבל שלא כמו 
תמיד, לא נתתי לדמעות להספג בדפים, אלא אגרתי אותן בכלי זעיר. נוזל זה 
הוריתי לתת לחולנית... "בטוח הייתי כי הישועה לא תאחר להגיע. כי דמעות 

היוצאות מלב קרוע ומורתח של יהודי בוקעות שערי שמים "...
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

לצורך הבת מצוה של הבת שלי, נתבקשתי להקרין מצגת קטנה שהכינה 
המשפחה, המחשב של אשתי לא נותן אינדיקציה מדוייקת על המצב של 

הסוללה, ואני הייתי בטוח שהבטרייה מלאה לפחות בחצי.
למעשה איך שאני מתחיל להקרין המחשב מראה שהסוללה נגמרה והמחשב 

נכבה....
העוגמת נפש, השעות של ההשקעה וגם הכסף... לא צריך לתאר, מטען 
למחשב לא היה לי, ניסיתי להקרין ישירות מהדיסק און קי - וגם לא צלח.

אחרי 3 דקות, בלי כל התראה אח שלי נוחת במקום ובידו.. מחשב!

הוא בכלל לא היה מוזמן )זה היה רק לנשים(, והוא הרגיש לא נעים להופיע 
שם, הוא לא ידע להסביר למה הוא בא, אבל הוא בא, הוא גם לא הבין למה 

הוא לקח איתו מחשב, הוא בכלל לא פתח אותו והוא לא היה צריך אותו.
אבל אני הבנתי למה הוא בא ולמה הוא הביא מחשב, אבא שבשמים שלח 

אותו בדיוק בזמן הנכון ובמקום הנכון.

//סיפור אישי
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הרב יחזקאל אברמסקי זצ"ל

הרב אברמסקי נולד בכפר דשקאווצי בפלך גרודנא בו' באדר תרמ"ו. למד 
בישיבת נובהרדוק אצל הסבא והתעלה בלימוד התורה מתוך שקידה נפלאה. 
בער"ח אלול תר"צ נאסר ונגזר דינו לעשר שנות מאסר ועבודת פרך במחנה 
הסגר בהרי אוראל. לאחר השתדלות רבה של הגאון רבי חיים עוזר, נעשה 
הסכם בין ראש ממשלת גרמניה לבין סטאלין, שגרמניה תשחרר ששה אסירים 
קומוניסטים תמורתו, ואכן בעריוה"כ תרצ"ב שוחרר ממאסרו וחודש לאחר 

מכן גורש מרוסיה. 
המגיד הירושלמי הצדיק רבי שלום שבדרון זצ״ל מתאר את התקופה בה 
הוגלה רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל לסיביר לשש שנים של עבודת פרך, ב"עוון" 
לימודו עם תלמידיו תחת שלטון הבולשביקים, כפי שסיפר זאת הרב אברמסקי 
בלשונו: "בבוקר הראשון במחנה, שרר קור נורא, חמישים או שישים מעלות 
מתחת לאפס. הממונים פקדו עלינו להוריד את הנעליים והגרביים, כיון שאנו 
עתידים לרוץ כך שלושה קילומטרים על השלג הקפוא ברגליים יחפות. עמדנו 
כך כשרגלינו רועדות וקופאות מקור, מוכנים ומזומנים לאות מפי המפקד 
להתחיל לרוץ. בעוד אני עומד יחף על השלג, התפללתי לפני הקב"ה ואמרתי, 
'אבא שבשמים, אתה אמרת )כתובות ל, א( "הכל בידי שמים חוץ מצינים 
ופחים" )קור וחום(, אבל כאן אינני יכול לשמור על עצמי. מבקש אני ממך 

אבי שבשמים שתשמרני אתה, גם מצינה וקור'. ובאמת, במשך כל התקופה 
ששהיתי בסיביר, לא הצטננתי אפילו פעם אחת". "ועוד סיפר לי", הוסיף ר' 
שלום, "בבוקרו של ערב יום כיפור, בא אלי המפקד ואמר לי, 'אתה יכול לצאת 
לחופשי, ללכת להיכן שליבך חפץ'. בדברו, הושיט לי כרטיס נסיעה ברכבת, כדי 
לנסוע אל ביתי הרחוק משם מאות קילומטרים. נטלתי את מעט הסמרטוטים 

שעוד נותרו ברשותי, וצעדתי לכיוון תחנת הרכבת.
לפתע ראיתי ממרחק את המנהל הראשי של המחנה מתקרב לכיווני. הוא 
פסע לקראתי, הביט כה וכה וירא כי אין איש, התכופף ושאל בלחישה, 'האם 
אתה רב?' ושוב הביט אנה ואנה, וביקש, 'הצג נא לפני את הכרטיס שנתנו לך'. 
הוצאתי את הכרטיס, שצבעו היה לבן. הוא נטלו, הביט בו, והפטיר, 'ראביי, 
יודע אתה, אם תיסע בכרטיס זה, בוודאי תמות בדרך וגופך יושלך מהחלון 
על פני השדה, כי כרטיס זה שניתן לך, הינו כרטיס לקרון ללא חימום, ואתה 
לא תוכל להחזיק מעמד בקור כזה'. המנהל הביט בשלישית לכל עבר, הוציא 
מדש מעילו כרטיס אחר בצבע ירוק ולחש: 'קח את הכרטיס הזה, זהו כרטיס 
לקרון מחומם, כך תגיע הביתה בשלום'. בעודי נוטל את הכרטיס הוסיף המנהל 
ואמר לי: 'גם אני יהודי'." "בדרך", מספר רבי יחזקאל, "ראיתי אכן כמה וכמה 
מתים שהושלכו לשדות מחלונות הקרונות האחרים, אבל אני, בחסדי ה', נסעתי 
בקרון מחומם וכך הגעתי לביתי חי ושלם". מעניין כי בתקופה ההיא עשו 
מכריו של רבי יחזקאל השתדלויות רבות, לשחרר את הרב אברמסקי ממאסרו 
בסיביר. קשה היה לקומינסטים לסרב, ולכן הם ערכו את ה"תרגיל" הזה, שיוכלו 
להתחמק ולומר אנחנו שחררנו אותו, ואיננו אשמים שהוא מת בדרך. המשיך 
רבי יחזקאל לספר: "בדרכי לליטא, הגעתי לאודסה, משם עליתי לרכבת לכיוון 
וורשא. ברכבת פגשתי את רבי אלחנן וסרמן זצ"ל ואמר, 'האכן יצאת מבית 

האסורים בערב יום הכיפורים בבוקר?'
'כן', השבתי לו, ושאלתי בפליאה: 'מהיכן כבודו יודע על כך, הרי אפילו בבית 
לא ידעו שאני משתחרר', השיב רבי אלחנן, 'בשעה עשר בבוקר, בערב יום 
הכיפורים יצאתי עם ה"חפץ חיים", מבית הכנסת שבו התפללנו תפילת שחרית, 
כאשר צעדנו בשביל היוצא מבית הכנסת, נעצר ה"חפץ חיים" על עומדו ואמר: 
'נו, הבולשביקים לא ניצחו, על כורחם הוציאו את הרב אברמסקי מסיביר'." 

הרב עלה ארצה ונפטר בכ"ד באלול תשל"ו ונטמן בהר המנוחות.

שופטים, משפט צדק, שוחד, עיני חכמים, דברי צדיקים, מזבח, 
אבנים, מצבה, אשרה, ירח , עיר מקלט, גואל הדם, חלל, עגלה, 

ברזל, גרזן, עץ, אוב, נפש, חבר, קסם

תפזורתתפזורת
לפרשתלפרשת
שופטיםשופטים

חידהחידה

הזיזו גפרור אחד כדי שהתרגיל יהיה נכון

 ע י ר מ ק ל ט ק ס מ 
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 י ב ב ז ר ו כ ש צ פ
 ח  ח  ר נ א נ פ ש ב ט
 כ ק ח  ל ל ט ו ק ה י

 מ ר ה ע צ א ב נ י מ
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אנו מברכים את התלמידים היקרים 
והמשפחות החדשות שהצטרפו 

למשפחת קהילת
"כאייל תערוג" בברכת ברוכים 

הבאים לזמן אלול ולתחילת שנה 
תשפ״ב שבמהלכה תהיה הכניסה 

 למבנה החדש בעזרת ה׳ יתברך 

 בברכת 
"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"
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זמני  תפילות  ושיעורים

19:00 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:00 )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  

19:00 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:30 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:00 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:20 )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    05:20 )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      19:10

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

16:00  שיעור לאברכים כולל "לב אריאל", רחוב מגן האלף 3
18:00  ביה"כ "אבני החושן", רחוב אבני החושן, מעלה אדומים

יום רביעי

יום ראשון

יום חמישי

יום שני

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

7

סליחת א' - 04:15

סליחות ב' - 18:00

סליחות ג' - 00:15

זמני הסליחות 
בביה”כ המרכזי 
"חסדי שמואל":

ביום שלישי הקרוב ט' אלול 17/08 ידרוש מורנו הרב ב:

מבשרת )קסטל( | 19:00  - בית כנסת "מקווה הראשונים" רחוב קיבוץ גליות
מושב מחסיה | 20:30 - בית הכנסת המרכזי

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



המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!


