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הרימון
בריאות ותזונה

עיקר בחינת האדם בר"ה הוא מידת הביטחון

התחלנו את המסלול שבקצהו אנחנו מגיעים לראש השנה - יום 
המבחן, יום שה' יתברך בוחן לבבות. ובמה הוא בוחן אותנו? 
אומר הרב אהרון קוטלר בעל ספר משנת אהרון "עיקר הבחינה 
של ראש השנה היא במידת הביטחון של האדם" כמה האדם היה 
בטוח במה שעבר עליו במשך השנה שהכל מה' ולטובתו. זה 
עיקר המבחן. ה' לא בודק איך נטלת ידיים, איך ברכת 'המוציא', 
כל זה הם גלגלי עזר להביא אותך לאמונה. "כל מצוותיך אמונה" 
הקב"ה לא בודק איך שמרת שבת, איך הנחת תפילין, כי כל זה 
צריך להביא אותך למשהו, לכן הקב"ה בודק את המשהו. אני 

בודק את הטוטל - את הסוף.
בא רואה חשבון אומר לך תוציא לי זידים )דוח קופה רושמת( אני 
רוצה לראות את הסוף, אני רוצה לראות מה עשית בקופה היום. 
הוא לא אומר תראה לי מה הקשת, זה לא מעניין אותו עכשיו. 
אומר הרב אהרון קוטלר "אחרי שמידת הביטחון היא התחלה 
והיסוד לכל התורה והמצוות, היא תכלית הכל, הרי מידת הביטחון 
היא עיקר הבחינה של ראש השנה" הקב"ה הקציב לנו שלושים 
יום שבו הוא רוצה לבדוק שכל מה שעובר עליך זה לטובתך. לכן 
אומר בעל מאור השמש, עד שלא בא הבעל שם טוב לעולם, 
בחודש אלול כולם היו מסתגרים בחדרים, קוראים תהילים, לא 
יוצאים מבית המדרש, כשהגיע הבעל שם טוב אמר להם זו 
לא הדרך, כותב גדול תלמידיו "בדורות שלפנינו טרם התפשט 
בעולם אור הבעל שם טוב, בעת הזאת חודש אלול כל איש אשר 
נגע יראת ה' בלבבו והיה ירא וחרד מאימת הימים הנוראים 
היה נסגר חדר בחדר" היו יושבים כך כל חודש אלול זה נקרא 
'ירחי כלה' אפילו אנשים 'בעלי בתים' היו עוזבים את העבודה, 
את העסקים והולכים לשבת בישיבות. הקב"ה הולך לגזור עלי 
איזה נשמה תהיה לי שנה הבאה. "והיו בלי חברת בני אדם 
בבתי כנסיו והיו מהם שעשו תעניות וסיגופים. אולם לא זו 
הדרך העיקרית בעבודת ה', כי העיקר הוא היתד שהכל תלוי 
בו ותוכן כל התשובה כולה היא תיווצר ע"י אהבת החברים 
ודיבוק החברים" איך אתה מדובק לכולם, אוהב את כולם, אין 
לך תענה על אף אחד בחודש אלול. אתה מאמין שהכל זה ה'! 

אדם שחי חיי אמונה יודע "מה' מענה לשון" ה' אמר לו להגיד 
לי ככה. "ומידת הביטחון היא היסוד לכל המצוות והיא עניין 
המלכויות להתאמץ שנקנה לעצמנו מנוחת הנפש בכל ענייננו, 
בכל דברינו, בכל מקרינו כי זהו המסירות נפש שאנו מאמינים 

באמונה שלימה שהכל מאיתו יתברך" 
לכן אומר רבנו הקדוש "ועיקר השמחה של חודש אלול היא ע"י 
הדיבור, דיבור תודה והודאה שזה בחינת דוד בטחנה דמלכא 
שליווה לקב"ה שירות ותשבחות שהם דיבורים קדושים של שמחת 
האמונה וע"י זה יכנסו הדברים באוזניו ובליבו עד שתאיר השמחה 
בשלימות ותתבטל העצבות לגמרי", אדם צריך להגיד 'תודה 
לך ה' על הקושי הזה, איך אתה פודה אותי בזכות הקושי הזה'.

אומר האוהב ישראל מאפטא כל דבר בחיים יכול להיות או קללה 
או ברכה, קיבלת איזה עסק גדול, איזה דירה, אישה, יכול להיות 
מזה קללה או שיכול להיות מזה ברכה. מה יקבע? 'אנוכי' כמה 
אתה חי חיי אמונה, כמה אתה רואה את 'אנוכי ה' אלוקיך' זה 
יקבע אם יהיה לך מזה ברכה או חלילה קללה. "באמת כל דבר 
אשר יעבור על האדם בחיי חיותו, בכל דבר יכול להיות ברכה 
או קללה. על דרך משל אם ה' נותן לאדם עושר, לכאורה הוא 
ברכה לנראה העיניים, אך אם האדם הלזה נוטה מדרך התורה 
מחמת העושר" לא בא לשיעורים, לא בא לתפילות, הראש שלו 
בעסקים, אין לו זמן בשביל אלוקים אז זה הפך לו לקללה. אבל 
אם הוא הוא אומר קודם כל הקב"ה, תפילות, שיעורים אח"כ 

הכסף. נהיה לו ברכה. "יברכך ה' בכל מעשה ידיך". 
הרב שך זצ"ל בגיל 67 עבר ניתוח להסרת גידול, הוא אמר זה 
נתן לי כוח לחיות עד גיל 102, הכנעתי את הלב שלי יותר, 
הבנתי מה ה' רוצה ממני. הוא ראה בניתוח הזה ברכה, וה' 
הביא לו באמת ברכה זכה ובנה ישיבה והעמיד דור של תלמידי 
חכמים, עד גיל 102. אדם אחר היה אומר מה בא עלי, זהו אני 
בטח ימות בגיל צעיר, רואה בזה קללה. ולכן אם ה' הביא לך 
ילד קשה תראה אותו באמונה, הילד הזה הוא ויזה שלך לעולם 
הבא עם כל ההתמודדויות שיש לך איתו. תאמר לעצמך "אני 
מטפל בו ולא זורק אותו לאיזה פנימייה". אם אתה תראה בו 
ברכה הילד הזה יהפוך לברכה. אבל אם ההיפך אז הילד הזה 

יהפוך לקללה חלילה. 

שבת שלום! אייל עמרמי
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ר' שלום שבדרון זצ"ל
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

שילחו לי כוח, אל תיתנו לי לברוח

היה זה בסוף השנה. על שולחני היה מונח מכתב מתלמידת י"ב.  החלטתי 
להביא אותו כאן במדור.

"מנהלת יקרה, היום אני מסיימת כתה י"ב. הערב נחגוג את מסיבת הסיום 
ואימא שלי תשב לידי. בשנה הבאה אמשיך בעזרת השם ללמוד בכתה י"ג 

מסלול ראיית חשבון. הבלתי יאומן קורה.
אני הבת התשיעית בבית מתוך 13 ילדים. אחיותיי הגדולות ממני, חרוצות 
ומוצלחות. הן פשוט גאוניות. אני לא. קשה לי בלימודים. הציונים מאכזבים את 
ההורים. בכתה ח', במועד הרישום לסמינרים, לא קבלו אותי כמובן לסמינר בו 
למדו אחיותיי. זה סמינר למצוינות, סמינר שלא מקבל טיפשות כמוני. זה היה 
ברור מאליו שעלי לחפש סמינר ברמה לימודית נמוכה, וההורים שלי חיו עם 
זה בשלום. לשמחתי את קבלת אותי לסמינר שלך, שהיה ברמה לימודית מאד 
טובה. היה קשה לי מאד, את כתה ט' שרדתי. בכתה י' הלכו הקשיים וגדלו. 
אימא שלי לא ממש התענינה במצבי הלימודי, היא גם הייתה טרודה מידי 

בשביל להתעניין במצוקות שלי. היא לא ציפתה ממני להרבה. 
הורי עלו מעירק. יש לנו נשואים, נכדים, ואימא צעירה. לעיתים קרובות יש 
סועדים רבים לארוחת צהריים, והכל עם כלים אמתיים, כבדים, שהביאו אתם 
מעירק. ומי כמובן היה צריך לשטוף כלים? אני. כי חבל לבזבז את אחיותיי 
הגאוניות על שטיפת כלים. אתי אין בעיה, כי הרי ממילא לא יצא ממני כלום.

הגעתי לי"א, הלימודים היו לי פרך. מהסמינר בקשתי סיוע. ההורים הסכימו 
לשלם. באחד הימים, כשהמורה למתמטיקה החזירה מבחנים. התנוסס בראש 
המבחן ציון שלא ראיתי בחיים. 92%. צהלתי ובאתי לבשר לך המנהלת. התרגשנו 
ביחד. בקשת שאראה את זה בבית. וממש לא חשבתי כמוך. ממילא את אימא 
שלי זה לא ישמח שאני הטיפשה קבלתי ציון מעולה. היא אפילו לא תאמין 
שזה שלי. הפצרת בי שאראה את הציון לאימא, בשבילך. הראיתי ואימא באמת 

מאד שמחה. כמה כח קבלתי אז, כמה טוב שהפצרת בי.
עוד אירוע זכור לי. הכתה נבחנה במתכונת ביהדות 5 יחידות. כל המילים רקדו 
לי מול העיניים ממאנות להסתדר על הדף. יצאתי למסדרון מיואשת, בוכה. 
פגשת אותי והתעניינת מה קורה? התפרצתי בתסכול על הקשיים, הכישלונות. 
שאין סיכוי שאעבור 5 יח"ל. התעניינת באכפתיות איך למדתי, החמאת לי 
על השקעותיי, על הרצון להצליח, הצעת לי להקדיש עוד אחר הצהריים אחד, 
ולפנים משורת הדין להבחן בעוד יום או יומיים. נתת לי עוד כמה טיפים 
להתמודד עם החומר המתבלבל מול עיני. הרגשתי שאני לא מסוגלת לאכזב 
אותך. נבחנתי שוב אחרי יומיים והצלחתי. באותה שנה היו עליות, היו יותר 

מורדות. ואת למרות עיסוקיך הרבים דרבנת אותי. האמנת בי. 
היום, במסיבת סיום י"ב, אקבל את תעודת י"ב. אין ציון חסר. תעודת הבגרות 

בדרך. אימא תשב נרגשת לידי. 
קראתי והתרגשתי, גם היום כשאני כותבת את זה אני דומעת. הספור מדבר 
בעד עצמו. בכל בית יש ילד שקצת מאכזב, שזה לא בדיוק מה שחלמנו. שזה 
לא בדיוק הילד שיגרום שיקשרו לראשנו כתר של "הורים לילד מושלם". 
התגובות שלנו, האכפתיות שלנו, העוצמות שניתן הם יותר מכל כישרון. אימה 
של התלמידה לא ממש שיתפה פעולה עם בית הספר. קל יותר להתנהל עם 
ילדים מוצלחים, להגיע לאספות הורים ולקצור מחמאות, משיחה עם מורה 

של בתך המתקשה ולהירתם למציאת פתרונות.
בית הספר, מלבד מטרת העל שלו, להקנות ידע בתחומי דעת שונים, הוא 
המכשיר החשוב ביותר לחיי הבגרות ולהתמודדות עם אתגרי החיים. אל תשאירו 

לנו הצוות של בתי הספר את העבודה הזו, היו שותפים אתנו.

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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הרימון

ראש השנה קרב ובא והשווקים מעטרים את דוכניהם בפרי הרימון האדמדם. 
זרעי הרימון והמעטה המתוק והאדום שלהם, וכן מיץ הרימון, משתנה 
בטעמו, ויכול לנוע בין מתוק לחמוץ, כשרוב הפירות הינם בעלי מתיקות 
מתונה עם רמזים לחמיצות ועפיצות. חמיצות ועפיצות זו הינם חשובים, 
ומקורם בחומרים הקרויים פוליפנולים )בעיקר מסוג טאנינים( המהווים נוגדי 
חימצון חשובים. לעומת זאת, צבעו האדום של הרימון נובע מפוליפנולים 

אחרים הקרויים אנתוציאנינים, ובדרך כלל צבעו העז של הרימון 
יעיד על בשלותו.

ברפואה העממית קרומי הרימון וקליפתו משמשים כתרופה נגד 
פעילות מעיים גבוהה, דיזנטריה ופרזיטים במערכת העיכול. 
כמו כן, נעשה שימוש בזרעים כתרופה לדלקות גרון. הרימון 
אף נחשב "מחזק" את הדם, והתכונות העפיצות המצויות במיץ, 

בקליפה, בקרומים ובזרעים, נחשבים כעוזרים למטרות שונות 
הקשורות לדם כגון עידוד קרישת דם, הקלה על בעיות חניכיים ועוד.

ערכים תזונתיים של רימון - 100 גרם של גרגירי רימון מכילים כ- 83 
קלוריות )מעט יותר מחצי כוס(, 17% מכמות הויטמין C המומלצת ביום, 

ו- 4 גרם של סיבים תזונתיים.  
רוב הסוכרים שהרימון מכיל מקורם בסוכרים פשוטים מסוג פרוקטוז 
וגלוקוז, אשר מצויים בזרעים ובמעטפת האכילה האדומה. אותה מעטפת 
מכילה בנוסף חומצות שונות. בנוסף, מכיל הרימון פיטוכימיקלים הקרויים 
פוליפנולים שהינם נוגדי חימצון רבי עוצמה, והם ההופכים את הרימון לפרי 
כל כך בריא. תכולת הפולפנולים האלו נחלקת לשניים בפרי, ומצויה הן 

בזרעים ובמעטפת האדומה-המתוקה שלהם, והן בחלקים אחרים של הפרי 
כמו הקליפה. בזרעים ובמעטפת נוכל למצוא פוליפנולים ופלבונאידים 
שרובם ככולם משמשים כנוגדי חימצון. הזרעים עצמם הינם גם מקור 
עשיר לשומנים, סיבים תזונתיים, ויטמינים, מינרלים וחלבונים. קליפת 
הרימון מכילה רכיבים בעלי פעילות נוגדת חימצון גדולה וכן מינרלים 
שונים כגון אשלגן, סידן, זרחן ומגנזיום. בשל תכולה גבוהה ומרוכזת זו של 
נוגדי חימצון ומינרלים, מיצויים מקליפת הרימון מנוצלים לצורך יצירת 

תוספי תזונה שונים.
מחלות לב וכלי דם: מחקרים רבים נעשו על הרימון ומיץ הרימונים בהקשר 
של איזון רמות כולסטרול, טרשת עורקים ויתר לחץ דם. נמצא כי למיץ 
הרימונים יש השפעה בהפחתת רמות ה- LDL )הכולסטרול הרע(, וכן 
באיזון יתר לחץ דם )ובעיקר השפעה על הורדת ערכי לחץ הדם הסיסטולי 
- העליון מבין השניים(, ובהפחתת הסיכון לטרשת עורקים ושבץ בעזרת 
הפחתת מצבורי השומן בעורקים, הגברת זרימת הדם ללב וכן לעורק הראשי 
המוביל דם לראש ולצוואר. שני מחקרים אשר נערכו בטכניון מצאו 
ממצאים מעניינים בנוגע להשפעותיו של הרימון על לב וכלי דם: 
האחד מצא כי שתיית 50 מ"ל של מיץ רימונים באופן יומיומי 
במשך זמן של שנה סייעה בהפחתת לחץ הדם הסיסטולי בכ- 
21%-5%, והשני משנת מצא כי שתיית מיץ רימונים סייעה 

בהפחתת הסיכון לטרשת עורקים ושבץ.
השפעה אנטי סרטנית: קיימות עדויות מקדימות וראשוניות לכך 
ששתיית מיץ רימונים יכולה לסייע במניעת התקדמות של סרטן 
הערמונית. עוד נמצא כי מחקר השווה בין האפקט נוגד החימצון של 
סוגים שונים של מיצים מפירות שונים, ומצא כי למיץ הרימונים יש פעילות 

נוגדת חימצון גבוהה ב- 20% לפחות לעומת משקאות אחרים שנבדקו. 
בריאות הפה: הרימון מכיל פלבונאידים, שהינם סוג מסוים של פוליפנולים 
אשר ככל הנראה עוזרים בשמירה ובהגנה על בריאות הפה, וככל הנראה 
מסייעים בעיקר במניעה של דלקות חניכיים, כמו כן  הרכיבים הפנוליים 
ברימון נושאים באחריות לפעילות נוגדת סוכרת שלו. רכיבים אלו מסייעים 
לאיזון הסוכר ועלייתו, ככל הנראה תוך השפעת על ספיגת הסוכר במעי.

הרהורי תשובה - חודש אלול

צאו וראו: גם מאה אנשים כי יתלכדו יחדיו, לא יוכלו 
לעקור קיר בטון ממקומו, גם אם ידחפו בכל הכוח. 

הקיר יעמוד איתן ואף פיסת בטון לא תנשור ממנו. ולפעמים יכול אדם אחד 
בודד, להפיל ולהרים גם חמש קירות בטון גם יחד – כאשר אותו אדם נוהג 
על טרקטור. הטרקטור בכוחו החשמלי ובזרועות הפלדה שלו, נותן לבן אדם 

כוח שאין גם למאה אנשים יחדיו. איתו יוכל להרוס ולשבור, להזיז ולעקור.
בחודש אלול כל אחד מאיתנו יושב על טרקטור, כל אחד יש לו כוח עצום 
בידיו, להרים דברים, להרוס חומות בטון ולהתהפך לגמרי, מן הקצה אל הקצה. 
כוח רב עוצמה יש בידינו בחודש זה, ועלינו רק להשכיל להשתמש בכוח זה, 
על מנת לסלול לעצמנו דרך להגיע ליום הדין, זכים ונקיים, מנוקים מכל חטא 
ועוון ודבקים ביראת ה' ואהבתו. וכדי להצליח לנהוג על הטרקטור האלולי, 

יש לדעת דבר אחד: בנו הדבר תלוי!
מסופר על אחד מראשי הישיבות, שנכנס אל בית המרקחת השכונתי וביקש 
מהרוקח מספר ויטמינים שהיו נחוצים לו. "תביא לי ויטמין סי, גם ויטמין די", 
ביקש ראש הישיבה. משקיבל את מבוקשו, הוסיף וביקש: "והכי חשוב, ויטמין בי".

הרוקח פקח זוג עיניים ושאל: "מה זה ויטמין בי )לא B(, מה ייעודו?"
ראש הישיבה הסביר לו: "ויטמין בי הינו ויטמין מיוחד שמי שצורך אותו בימים 

אלה, יוכל להשיג שנה טובה, מתוקה ומבורכת". נוכח תמיהתו הכפולה של 
הרוקח, הסביר ראש הישיבה: "מקורו של ויטמין זה הנו במסכת עבודה זרה, בה 
מסופר על רבי אליעזר בן דורדיא שהיה חוטא מופלג ושב בתשובה, 
לאחר שבכה והבין שאין הדבר תלוי אלא בי – שעליו עצמו לעמול את 
עבודת חודש אלול, עליו לקחת אחריות על עצמו ולהשיג את היעד 
של תשובה והתעלות, הוא זה שיזכה בוודאות לשנה טובה ומבורכת".
על כן עלינו לקיים בעצמנו: עורו ישנים משנתכם ומתרדמתכם. 
להתעורר בתשובה ובמעשים טובים, למהר לעזוב דרך רשע, ולפלס 
לעצמנו דרך אל היכל התשובה, על ידי ריבוי התורה, התפילה 

והמעשים טובים ביגיעה וביתר שאת.
מרן הרב מפוניבז' זצוק"ל נכנס יומא חדא אל היכל הישיבה, והציע שאלה לפני 
הבחורים: "אם אדם שוקע בתרדמה, ובחלומו מגיח לעברו אריה חד שיניים, 
שועט ומבקש לטורפו. האדם רואה בעיני חלומו את האריה ופותח בשאגות 
מתוך שינה: 'הצילוני! הצילו!' ואנחנו עומדים מהצד ומתבוננים בו, סובל 

ומפוחד. מה נוכל לעשות על מנת להושיעו ממלתעות האריה?"
הוא הותיב לה והוא פירק לה: "אתם יודעים מה נוכל לעשות? נוכל פשוט 
לגשת ולהעיר אותו. לנער אותו. הוא יתעורר משנתו, החלום יתפוגג וגם האריה 

יימוג כלא היה".
זה,  את זה עלינו לעשות בחודש 
את  למשות  עצמנו,  את  להעיר 
עצמנו מתוך התרדמה העמוקה בה 
אנו שקועים. ואת זה עושה קול 
השופר הצועק ומריע: "תתעורר 
בן אדם! תתעורר משנתך! עור 

מתרדמתך!".



קלונו של הכומר- חלק א'

שלג ראשון כיסה את רחובות העיר מוסט. היה זה בבוקרו של יום ראשון, שעה 
שר' משה התכונן לצאת לדרך רחוקה בענייני מסחרו. העגלה כבר רתומה 
הייתה לסוסים, העגלון ישב הכן על דוכנו, ולא המתינה הכבודה אלא לבעליה, 
שיעלה ויבוא, ומיד הם יוצאים לדרך. מכיוון שהביא השלג עמו את בשורת 
החורף, שב ר' משה ונכנס אל מלתחתו, כדי לנעול לרגליו את מגפיו הגבוהות, 
שהרי בלעדיהן לא יוכל לצאת ולבוא בימות השלגים הללו. אלא שמצבם של 
המגפיים לא היה שפיר, וטעונים היו תיקון דחוף, בטרם ניתן יהיה להשתמש 

בהם. הוא עמד לרגע אובד עצות, השעה דוחקת, והעגלה והסוסים 
מוכנים ומזומנים וממתינים רק לו, והוא, ללא מגפים לרגליו. באין 

מוצא, תפס ר' משה בשני מגפיו ורץ עמהם, לביתו של יאנוש 
הסנדלר, אשר ברחוב השני הסמוך לביתו.

יאנוש היה עדיין סרוח על ערשו. ביום ראשון אין הוא מן המשכימים 
קום. אל מקום עבודתו אין הוא אמור לצאת היום, שהרי יום 

ראשון – יום שבתון הוא עבורו. הכומר וכנסייתו ימתינו עליו גם 
בשעה מאוחרת יותר, ופרנסה ממילא לא יעשה מהם, ומה לו, אם 

כן להשכים קום. לקול נקישותיו הנמרצות של ר' משה, זינק יאנוש מעל 
יצועו בבהלה, ואץ אל עבר הדלת. להפתעתו הרבה, מצא את היהודי הנכבד 
בעיר – ר' משה, ניצב לפניו, וזוג מגפים בידו. מיום עומדו על דעתו, אין יאנוש 
זוכר, אימתי ראה את ר' משה אוחז בידו מגפים, או מתי ראהו על פתח ביתו. 
אף איננו זוכר, אם ארע כבר כדבר הזה, שיעז מאן דהוא לבוא ולדרוש מנוצרי 

אדוק כמוהו, לעבוד עבודה ביום ראשון.
"ודאי שכחת, אדוני" מנסה יאנוש לעורר את זכרונו של ר' משה, "כי יום ראשון 
היום, והעבודה אסורה עלינו ביום זה". ברם, זמנו של ר' משה יקר היה לו, 
כל רגע חולף שווה בעיניו זהב, ואין דעתו פנויה עכשיו לדבריו של הגוי. הוא 
הניע, אפוא את ידו בביטול מוחלט, והבטיח לו ליאנוש המבולבל, שמותר לו 
לעבוד ביום ראשון. מספר מטבעות מצלצלות, פתרו את שארית ספקותיו של 
יאנוש, והוא ניגש במרץ רב לעבודה. תוך שעה קלה, מתוקנים היו מגפיו של 
ר' משה על הצד היותר טוב, ויכול היה לצאת לדרכו שמח וטוב לב. את סדנתו 
שנפתחה, כבר לא מיהר יאנוש לסגור. המטבעות שהרוויח בבוקרו של יום 
ראשון, נסכו בו מרץ לעבודה והוא החל להניף ידו גם על אותם זוגות נעלים 
שמוטלים היו אצלו עוד מן השבוע שעבר. העבודה קלחה בשטף וערמה של 

נעלים מתוקנות נערמה לימינו. דעתו נעשתה זחוחה עליו, והוא שכח את יום 
השבתון מכל וכל.

שכניו השבים מבית התיפלה, פקחו עיניים בתמהון. סדנתו הפתוחה של יאנוש 
וקול הלמות הפטיש שבקעו מתוכה, עוררו בהם סקרנות מרובה. ראשון לנכנסים 
היה ולאדק הנפח. "מה ארע, אחא" שאל בקול רם "כלום שכחת כי יום ראשון 
היום". "עזוב את השטויות, ולאדק", השיב יאנוש לעומתו "זה היום נודע לי 
שאין כל איסור לעבוד ביום ראשון". ולאדק היה המום מן החדשות המרעישות 
ששמע זה עתה. "מנין לך, יאנוש, כל זאת" שאל בפה פעור ובאזנים זקופות. 
"משה היהודי הנכבד, הוא זה שגילה לי הבוקר את הדבר הזה" השיב יאנוש 
בשיא רצינות "והלא מכיר אתה אותו בתור אדם חשוב, נשוא פנים, ישר ונאמן 

מאין כמוהו, וכל מילה היוצאת מפיו היא אמת לאמיתה".
ולאדק הנפח לא נצר את הדברים המרעישים בלבו. עוד באותו היום נתגלה 
הסוד הכמוס לכמה וכמה בעלי מלאכות נכרים במוסט. ביום הראשון הבא, 
נעדרו מן הכנסייה חמשה, שישה, בעלי מלאכה נוצרים, אשר העדיפו לפתוח 
את סדנאותיהם ולהשתכר את פת לחמם, מאשר להסתופף בצל קורת הכנסייה. 
בשבוע שלאחר מכן, הצטרפו אליהם עוד. וכך, מדי שבוע בשבוע, נוספים 
היו עוד ועוד בעלי מלאכה, פועלים וסוחרים, למעגל מפירי מנוחת 
היום הראשון, עד אשר תוך חודשים מועטים, נותרה הכנסייה 
שוממה וריקנית כמעט לחלוטין, מבלי שיהיה לו לכומר, אל מי 

לשאת את דברו.
קלונו של הכומר היה גדול. גם בערים הסמוכות החלו אט אט 
להיוודע מן המתרחש במוטס, והוא לא ידע אנה יוליך את חרפתו. 
ברור היה לו, כי שומה עליו לחגור בעוז מותניו, לאמץ את זרועותיו 
ולעשות מעשה נמרץ, שיהא בו כדי להציל את אמונת ההמון ואת כבודו, 
הכרוכים לפי שעה זה בזה. אולם, לא יודע היה כנגד מי עליו להפנות את 
זעמו. הוא גמר על כן אומר לצאת ולהתערב בקרב העם, כדי להיוודע בדרך 
זו, ידו של מי במעל הזה. לאחר ימים של חקירות ודרישות, הגיע הכומר אל 
סנדלרייתו של יאנוש. הסנדלר, אשר מימיו לא זכה לביקור רם דרג שכזה, לא 
ידע את נפשו מרוב התרגשות. הכומר התיישב לו בניחותא על אחד הכיסאות 
שבסדנא, והחל משיח עם בעל הבית כידיד ותיק. נסובה לה השיחה על דא 
ועל הא, על עניני בריאות, על פרנסה, על מזג האויר, ועל שאר מילי דעלמא, 

עד שהגיעה כבדרך אגב לנושא העבודה ביום הראשון.
גלגל עמו הכומר הלוך ושוב, סובב עמו סחור סחור עד שהצליח להציל מפיו 
דברים לאשורם. כלומר – כך וכך אמר משה היהודי, כך וכך דיבר, ומאמירתו 
שלו עברה השמועה בכל מחנה הנוצרים בעיר, להתבזות דתם ושבתם בעיניהם. 
וימלא הכומר חימה. מיהר הכומר אל קצין המשטרה הממונה על העיר מוסט, 
והגיש לפניו קובלנה רשמית כנגד היהודי משה, על אשר הסית והדיח את נוצרי 

העיר לבגוד באמונתם ולהפנות עורף לדתם. 
המשך אי"ה בשבוע הבא
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

סיפרה בחורה צדיקה: שדכנית מכובדת שידכה לי בחור נחמד מאוד, נפגשנו 
מספר פעמים ונראה שהקשר ממש זורם לכיוון החתונה. והנה לפני כמה ימים 
מתקשרת השדכנית ואומרת שהבחור החליט שהוא מנתק את הקשר בלי לתת 
סיבה מוצדקת למעשיו. ברגע הראשון קיבלתי את ההחלטה שלו בעצב, ואז 
נזכרתי בשיעורי מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שליט"א, שצריך לקבל את 
גזירת ה' בשמחה, ולדעת שכל מה שנעשה הוא הכי טוב בשבילי. נכנסתי 
לחדר, והתחלתי לרקוד במשך שעה שלמה כדי להוכיח שאני מקבלת את 
רצון ה' בשמחה ובטוב לבב. ממש איך שסיימתי לרקוד, מתקשרת השדכנית 

שנית ומודיעה לי שהייתה אי הבנה והבחור מאוד רוצה שנמשיך את הקשר. 
רציתי שתלמדו מהסיפור הזה איך באמצעות השמחה והריקודים מסירים 
את כל הדינים, ובקבלת רצון ה' נעלמים כל הבעיות. וכמה תודה לכבוד הרב 

שמלמד אותנו את מעלת האמונה והשמחה ברצון ה'!!!

//סיפור אישי
שידוך בזכות האמונה
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ר' שלום שבדרון זצ"ל

בוקר אחד, הבחינה הרבנית, אשת רבי שלום שפניו של בעלה לא כתמול 
שלשלום ושמבטו היה נפול. מיד שאלה הרבנית את בעלה לפשר הדבר. "הביטי 
אשתי! מאז חתונתנו עמלה את במלאכת שאיבת המים לפרנסתנו, יודע אני 
כי מלאכה קשה מאוד היא שאיבת המים, יש צורך להתכופף ולמלאות דלי 
אחר דלי, ולעיתים מתנפחות הידיים מכובד הדליים. מהיום אעשה זאת אני! 
מחשבות רבות התרוצצו במוחה של הרבנית לשמע תשובת בעלה, בתוכה היא 
ידעה היטב כי בעלה אכן צודק. ובאמת אין זו מלאכת נשים, וידיה כבר נפוחות 
מכובד המשא, אך מצד שני, לימוד התורה של בעלה חשוב הוא יותר משמירת 
כוחותיה, וכי היא זו שתסכים ותגרום לו לביטול תורה ולמניעת צמיחתו של 
גדול ישראל? רבי שלום, בתבונתו הרבה והמחכימה, זיהה את אשר מקונן 
בליבה, ולא נתן למחשבותיה לבלבלה. תיכף ומיד הכריע בפסקנות נחרצת: 
"החל ממחר אלך אני אל הבאר לשאוב דליים, מעתה מלאכת השאיבה מוטלת 
אך ורק עליי". בראותה כי הוא נחרץ כל כך בהחלטתו, לא הייתה לה ברירה 
והסכימה עמו. למחרת, המתינה לסיום התפילה ולבואו של בעלה הצדיק עם 

דליי המים, אך הזמן עבר ורבי שלום מתמהמה ולא מגיע. משבושש לבוא הלכה 
הרבנית אל החלון, להביט אל כיוון הבאר ולברר את סיבת העיכוב של בעלה. 
והנה מראה פלא נגלה לעיניה, רבי שלום נשען על הבאר, בידו כלי כתיבה 
ופיסת ניר והוא רושם עליו דבר מה, עתה גדלה פליאתה, 'מה הוא כותב שם 

דווקא על יד הבאר?' 
היא נגשה בזריזות אל הבאר ושאלה את בעלה: " שלום יקירי מה קרה? מה 
אתה כותב?" רבי שלום, התנער כמתעורר מתוך חלום, נבהל מקריאתה של 
אשתו, ותיכף ומיד השיב את העט אל תוך כיס מעילו, והתנצל: "הרהרתי בדברי 
תורה, והנה עלה ברעיוני דבר חידוש, חששתי שאשכח אותו ולכן החלטתי 
להעלותו על הכתב", "איפה הדלי?", שאלה הרבנית, "אבוי" השיב רבי שלום, 

"כנראה נפל אל בור המים כאשר הוצאתי את העט מן הכיס".
שמחה הרבנית שמחה גדולה, וכלל לא התאבלה על אובדן הדלי, מה שווי יש 
בו בדלי כה פשוט לעומת צמיחתו של גאון בתורה ויראה, איזו זכות גדולה 

להיות רעייתו של מתמיד ושקדן כרבי שלום.
בערוב ימיו של ר' שלום, גופו כבר היה תשוש ומיוסר אחרי אירוע מוחי קשה. 
בוקר אחד ניסו בני ביתו להעיר אותו לתפילת שחרית, אך לא הצליחו. "משכתי 
בשמיכה שלו" – מספר נכדו – "קראתי באזניו בקול גדול: 'סבא! סבא! צריך 
כבר לקום!', אך דבר לא הועיל. מידי פעם הוא פקח את עיניו אבל העייפות 
הכריעה אותו, הוא נרדם שוב ושוב. לאחר כמה ניסיונות נכנסה בתו אל החדר 
ואמרה: 'אני אראה לכם איך מעירים את אבא שלי'. היא ניגשה אליו וקראה 
בקול: 'אבא! זמן קריאת שמע! עוד כמה דקות סוף זמן קריאת שמע!'. "מיד, 
כאילו זה הניסיון הראשון להעירו, פתח רבי שלום את עיניו לרווחה, הסיט מעליו 
את השמיכה התיישב על מיטתו, כאילו לא היה זקן שעבר אירוע מוחי, וקרא 
בחרדה תוך כדי שהוא מביט בשעון: 'אוי! אוי! למה לא אמרו לי? הלא בעוד 
זמן מה סוף זמן קריאת שמע!'. "רק כאשר הרגיעו אותו בני הבית, ואמרו לו 
שיש עוד די זמן לקרוא קריאת שמע, נרגע, ונגש מיד לקיים המצווה בשמחה".

מלחמה, שבי, שמלה, אישה, סורר, גדילים, בית חדש, 
משפט מות, עלילות, שעטנז, אפרוחים, קן ציפור, 

אמת, נשך, כסף, ריבית, אלמנה, שכחה, אבן שלמה.

תפזורתתפזורת
לפרשתלפרשת
כי תצאכי תצא

שעשועי לשון לימים הנוראיםחידהחידה
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שנה את סדר האותיות לקבלת המילה המסתתרת.
1.  לולא  

2.  סחילתו  
3.  והשבת  

4.  מימי-אימורנ    -   
5.  שבוחנ-פנש     -     
6.  לומדי-ורתה    -   

7.  פרכה  
8.  קושדה  
9.  חוקזי  

 - 10. שמורתא-קבהרו  

תשובה:

פתרון לחידה משבוע שעבר:

הזיזו גפרור אחד כדי שהתרגיל יהיה נכון



צוות הר חומה והבנות העולות 
לי' מקדמות בברכה את תלמידות 

כתה ט הבאות בשערינו

שנת הלימודים תיפתח בעז"ה
 ביום ראשון י"ד באלול תשפ"א 

 בשעה 9:00 בבוקר
יש להצטייד בסידור תפילה,

 מחברות ומכשירי כתיבה

 בברכת 
 תהא שנת פריחה בכל

 ויהי נועם ד' עלינו.
 מחכות לכם המנהלת והצוות.

בית הספר לבנות בית יעקב כאייל תערוג וגני 
הילדים מתחילים יום רביעי יז אלול

 למתפללים היקרים

 לקראת הימים הנוראים הבעל״ט
 ניתן לרכוש מקומות בבית הכנסת "חסדי שמואל"

לפרטים ושמירת מקום:
נתנאל 050-6785912

סמינר ”בית יעקב” הר

”ב
-י
ט’

חומה
שע”י מוסדות ”כאייל תערוג”



זמני  תפילות  ושיעורים

18:50 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:05 )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  

18:50 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:20 )בשקיעה( שיעור הלכה  

19:50 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:10 )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    05:25 )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      19:00

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:
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סליחת א' - 04:15

סליחות ב' - 18:00

סליחות ג' - 00:30

זמני הסליחות 
בביה”כ המרכזי 
"חסדי שמואל":

ביום שלישי הקרוב ט"ז אלול 24/08 ידרוש מורנו הרב ב:

נהריה | 19:00  - בית כנסת "משה רבנו" רחוב נשר 1
נתניה | 21:00 - בית מדרש "יראנו ניסים" רחוב איתמר בן אבי 

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



בס״ד

יום שלישי ט״ז אלול || 24.8
בבית הכנסת הספרדי המרכזי חסדי שמואל

רח׳ הרב מן ההר 4 הר חומה

הסליחות יועברו בשידור חי באתרים השונים

ת
חו 

סלי
ה

 מעמדי 

בברכת ראש העיר משה ליאון
ומ״מ סגן ראש העיר הרב צביקה כהן

הציבור היקר מוזמן לשיחת התעוררות וסליחות לחודש הרחמים והסליחות
ממרן הראשון לציון רבן של כל בני הגולה הרב הראשי לישראל הגאון הגדול

בהשתתפות רבני הקהילות והמרא דאתרא 

הרה״ג אייל עמרמי שליט״א

השיחה מפי הראשון לציון בשעה 23:30
ומיד לאחמ״כ 00:30 סליחות ברוב עם

שלום כהן חבר הנהלת מינהל הקהילתי בברכת שנה טובה

שליט״א יצחק יוסף רבי
את הסליחות

יעביר החזן העולמי 
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שיחת חיזוק ממרן הראשון לציון בשעה 23:30 לפני הסליחות


