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תפוח בדבש
בריאות ותזונה

השלימות היא הדביקות בו יתברך

דברי הרמח"ל הקדוש במסילת ישרים מפורסמים, שיש לאדם 
משימה אחת בעולם הזה, אדם שמגיע לזה מגיע לשלמות 
והשלמות האמיתית היא הדביקות בו יתברך" מה זה דביקות? 
כמו שהפורמייקה דבוקה לשולחן תמיד והידית מחוברת למגירה 
תמיד, כך האדם, כל מאורע שקורה לו ישר מחבר את ה', כל 
עיכוב, כל כישלון מחבר את ה', "כי רק זה הוא הטוב וכל זולת 
זה שיחשבו בני אדם לטוב אינו אלא הבל שווא ונטעה", זה 
הטוב בעולם ושום דבר אחר לא, זה טעות. כמה שאדם יעלה 

יותר בסולם הזה הוא יותר בשלימות. 
סיפר לי יהודי שאבא שלו נתן לו לפני שנפטר את מספר המונית 
שלו כדי שיעבוד עם המונית ועכשיו אחותו רוצה חצי מהמספר, 
הלכה הוציאה צו בית משפט, אומר לי אותו יהודי, למה היא 
נהגת מונית? אבא נתן לי את המספר, לא לה. והתשובה היא 
'דביקות בו יתברך', ה' יתברך עושה לך את הדבר הזה, זה לא 
אחותך. היא 100% ה' יתברך לא רוצה שתעבוד במונית כנראה, 
אז הוא לוקח לך את זה, שם לך צו מבית משפט, זה נקרא 
דביקות, ה' רוצה את זה בשבילי. אתה הדבקת את ה' למספר 

מונית שלך עכשיו. 
אומר רבנו בחיי בפירושו לתורה, כדי להגיע להיות עם ה' כל 
הזמן צריך את התמימות "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" מה זה 
התמימות? אומר רש"י  )דברים יח, יג( "אתהלך עמו בתמימות 
ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך 
קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו" למה פיטרו אותי? למה 
לא שילמו לי כמו ששילמו לעובד אחר? למה לא קידמו אותי? 
אל תעקוב אחרי עתידות, אל תחפש את השאלה הזו בכלל. 
קבל כל מה שה' מביא עליך בתמימות, "פרה אדומה תמימה" 
שום עול, שום קושיה לא יושבת לי על הראש. "ואומר על 
זה רבנו בחיי "והודיענו דוד המלך כי בשכר התמימות יזכה 
להיות קיים נצח נצחים לפני ה', שנאמר "ואני בתומי תמכת בי 
ותציבני לפניך לעולם" אתה רוצה להיות ניצב לפני ה', תהיה 
תמים "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" אם אתה מגיע לדרגה הזו 

אתה בשלימות, לא מצפים ממך בשמים לכלום. 

ואומר רבנו החיד"א בנחל קדומים על הפסוק הזה "תמים 
תהיה עם ה' אלוקיך" אפילו בליבו לא יערער אחר פעולות ה'"
ואומר רבנו החפץ חיים בשער התבונה "וכיון שדעת האדם 
מועטה כל כך" אנחנו כל כך חסרי דעת, המוח שלנו שואף 
לאפס. הביולוגים אומרים שמתוך 100% פוטנציאל של תאי 
מוח אצל האדם הכי חכם מנוצלים רק 3% לכן אומר החפץ 
חיים "וכיוון שדעת האדם מועטה כל כך, אין לנו לחקור אחר 
שום הנהגה של מלך מלכי המלכים וצריך האדם להתהלך עם 
ה' בתמימות ולהאמין שכל מה שהוא עושה הכל לטובתנו, 
כי מפיו לא תצא הרעות ואז בוודאי יראה בסוף באלו דברים 
גופה שהכל היה רק טוב וחסד בשבילו", אם אתה תקבל כל 
דבר בתמימות אומר הקב"ה,  אראה לך למה הבן שלך עזב את 

הישיבה והלך להיות פועל הובלות. 
סיפר לי אברך, שאחד השכנים נכנס לו ברכב הוריד לו את כל 
הטמבון, אומר לו השכן סליחה אבל הטמבון כבר היה שבור 
לפני זה, אמרתי לו היה שבור לפני זה? טוב סע לשלום לא 
קרה כלום. עברו שבועיים, אשתי נסעה עם האוטו עשתה רברס 
באיזה חניה ונכנסה ב-BMW כיסחה אותו ואין לנו ביטוח צד ג'. 
התקשרתי אליו אמרתי לו 'שמע אשתי נכנסה לך ב- BMW ויש 
נזק רציני' הוא שואל אותי 'אתה אברך' אמרתי לו 'כן' אומר לי 
'עזוב, כפרה עלי ועליך, לך שב תלמד', איך ה' שילם לי מהר?! 
אני ראיתי עוול, כולנו ראינו איך השכן נכנס לי בטמבון. אבל 
ה' ראה שעוד שבועיים אשתי תכנס ב- BMW , הוא לא רוצה 
לשלם ה' הקדים תרופה למכה. ה' מבטיח שהוא יראה לך 
שהכל יהיה לטובתך. ואם אדם אומר 'אני לא עומד בזה, אני 
לא ר' עקיבא' אל תדאג ה' לא מביא לך ניסיונות של ר' עקיבא.

ואומר הרמח"ל בדעת תבונות "וזה הניסיון לראות היעמדו בני 
אדם באמונתם ולא תמוש מדעתם היתד התקועה לאמור ודאי 
אין עוול" שיהיה תקוע לך בלב אין עוול! אין חוסר צדק! הכל 
צודק. "ואף על פי שאנו לא מבינים דרכיו ועל זה נאמר "וצדיק 
באמונתו יחיה" וכמו שביארנו למעלה והנה זה רווח גדול מאוד 
מהתעלם שלימות העליון ומקום הניח לרע להחשיך בעיני 
העולם" זה היופי של הבריאה שה' נותן לרע להחשיך בעיני 

העולם כאילו יש רע. זה המתנה שה' נתן בעולם.

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת כי תבוא גליון 474, יט 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“

קלונו של הכומר/חלק ב'
סיפור לשבת
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תמונות ממעמד אמירת סליחות 
 עם הראשון לציון בהר חומה

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

כניסה      יציאה       ר“ת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה

ר' אהרון יהודה לייב שטינמן זצ"ל
גדולי ישראל

סליחת א' - 04:30 | סליחות ב' - 18:00

זמני הסליחות בביה”כ המרכזי "חסדי שמואל":

20:32       19:44       18:34

20:29       19:42       18:52

20:32       19:43       18:54

20:30       19:42       18:52

קומי אורי )ישעיה ס(
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

העיקר שאתם תאמינו בעצמכם

מי לא שמע את שמעו של תומס אדיסון?  תומס היה כבד שמיעה, ויתום 
מאב מגיל צעיר. מספרים,  שיום אחד חזר מביה"ס עם מכתב ממנהל בית 
הספר. אמו פתחה את המכתב, ותומס ראה שהיא מאוד נסערת מן המכתב. 
ניגש אליה וביקש שתספר לו בבקשה מה כתוב במכתב כיון שלא ידע קרוא 
וכתוב. התיישבה אמו וכך קראה בהתרגשות: " לאמא של תומס, בנך תומס 
חכם וגאון, ולא מתאים ללמוד בבית ספרנו.עליך למצוא לו מסגרת מתאימה. 

באיחולי הצלחה, הנהלת בית הספר"
הרגיש טומס שאמו כל כך נרגשת )האמת, הייתה נסערת( ממכתב זה, לאחר 
מכן היא גם שכרה לו מורה פרטי. שני הדברים הללו גרמו שטומס הפך להיות 
שוחר ידע. כל חייו היה לו דחף עצום להתקדם עוד ועוד, למרות כל מגבלותיו.  
תומאס אדיסון המציא ופיתח מוצרים רבים,  בהם פונוגרף, הטלגרף הדו כיווני 
ועוד. בזמנו נחשב אדיסון לממציא הגדול והמפורסם בעולם, הוא רשם מספר 

שיא של 1,093 פטנטים.
בגיל מבוגר, לאחר פטירת אמו, מצא תומס מוחבא היטב את מכתבו המקורי 
של ביה"ס בו למד, והחל לקרוא בו בשקיקה, כי הלא זה המנוע להצלחות של 
חייו. לתדהמתו גילה שבמכתב היה כתוב משהו אחר לגמרי, ממש לא מה 

שאמו קראה לו. 
וכך במקום לקרוא כנוסח המקורי: "בנך תומס טיפש וחצוף, לא מתאים ללמוד 
בבית ספרנו". האם החכמה שינתה רק שתי מילים: "בנך תומס חכם וגאון", 

בשינוי מבריק זה, הצילה את חיי בנה, ואת כל המצאותיו לדורות.
אמא של טומס אלמנה, מגדלת את בנה כבד השמיעה, מקבלת מכתב פוגע 
ומקומם. לו יצויר שלמקרא המכתב היא הייתה מתפרצת מול בנה, ומטיחה בו 
האשמות על היותו טיפש וחצוף. נחשוב הלאה, לו היא הייתה מגוננת על בנה 
החרש והיתום, ומשלחת לשונה במילות זעם  נגד הנהלת בית הספר, המורים, 
וכל מה שזז בבית הספר, מאיימת שהיא תפנה למשרד החינוך, היא תדאג 
לפיטורי המנהל, והבן יקיר שלה יגיע לבית הספר על אפו וחמתו של המנהל, 

היה העולם מפסיד את גדול הממציאים והמצאותיו גם יחד. 
אמא של טומס, שהייתה מורה, הבינה דבר חשוב. המגבלות של טומס אינם 
הבחירה שלו, ולו ייגלה המכתב לעיניו, הוא יישבר. לצוות בית הספר אין כלים 

להתמודד עם המגבלות של טומס. "אבל אני לא אפסיד את הבן שלי".
תפקידנו כהורים להאמין שיש בכם עוצמות להאמין בילדיכם, ולשדר להם 
את האמונה הזו. גם לאמץ תובנת יסוד. לא לחכות שבית הספר יעשה את 
עבודת השיקום של הילד שלכם. אתם ההורים, ובכוחכם לעזור יותר מכל איש 

חינוך או צוות פדגוגי.
יש לכם כלים שאין לנו אנשי הפדגוגיה. יש לכם את החיבוק החם והנעים 
של הבית, שאין לו תחליף בעולם. והילדים יתאמצו להראות לכם שיש כיסוי 

להערכה שמורעפת עליהם.
במסגרת עבודתי במשרד החינוך, בקרתי בבית ספר בחיפה. על דלת המנהלת 
היה כתוב בענק: " העיקר שאתה תאמין בעצמך, כמו שאני מאמין בך, שיש 
ביכולתך להתחיל התחלה חדשה. )רבי נתן מברסלב(. הכיתוב על הדלת הוא 
המוטו של בית הספר, בתי הספר של היום בכלל , ושל סמינר הר חומה בוודאי. 
היום אף מנהל או מנהלת לא יכתבו להורים מכתב מן הסגנון שקבלה אמו 
של תומס. היום צוותי בתי הספר אמונים על הכלה וקידום. והעיקר שתסייעו 
לילד שלכם להאמין בעצמו, בכוחות שנתן לו בורא עולם, כמו שאתם מאמינים 

בהם, ותמיד, אבל תמיד אפשר לפתוח דף חדש להצלחות.

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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תפוח בדבש

התפוח בדבש הוא אחד מסממני ראש השנה הבולטים ביותר ולדעת כל 
הילדים אף הכי אהוב. התפוח בדבש אינו רק פחמימה, אלא מזון 

המכיל ויטמינים, מינרלים, חומצות אמינו וסיבים תזונתיים מסיסים. 
יש חוכמה רבה בשילוב התפוח בארוחת החג עתירת הקלוריות 
והמזונות. התפוח עשיר מאד בפקטין שהינו סיב תזונתי המצוי 
בקליפתו. הפקטין משפר את היחס בין הכולסטרול ה"רע" 
)LDL ( והכולסטרול ה"טוב" )HDL( והוא מצוין להסדרת 

פעילות המעיים.
לפקטין יש גם פעילות אנטי סרטנית. זהו סיב מסיס שהינו למעשה 

מולקולה רב סוכרית המורכבת בין היתר מגלקטוז. הגלקטוז נמשך 
לחלבונים שנקראים גלקטינים היושבים על קרומים סרטניים ובכך מונע 
תקשורת בין תאי הסרטן, מונע הדבקות בין תאים סרטניים ולמעשה מונע 
היווצרות גרורות. התפוח נחשב לפרי חמצמץ ובהתאם לאסכולות מסוימות 
ברפואה הטבעית יהיה נכון לשלבו עם מזונות חמצמצים או מתוקים. כך 
הדבש מתאים לתפוח. התפוח והדבש משפיעים על מערכת העיכול והינם 
בבחינת "מזונות המזרזים את פעילות בני המעיים" ולכן, לפי תורת הרמב"ם, 
טוב לאכלם לפני הארוחה. משך העיכול של התפוח הינו בין חצי שעה 

לשעה ולכן אכילתו בטרם ארוחת החג הדשנה והמעתירה אינה מכבידה 
על מערכת העיכול.

לגבי הדבש - הוא מכיל יותר מ 181 מרכיבים כימיים שחלקם משותפים 
לכל הדבשיים וחלקם ייחודיים לדבשיים מסוימים. הדבש מכיל סוכרים, 
ויטמינים, מינרלים, חומצות אמינו והוא מתוק פי 3 מסוכר לבן וזאת עקב 
תכולת הפרוקטוז הגבוהה שבו. מאחר ובד"כ האדם אוכל כ2-5 גר' דבש ביום, 
הדבש לא יכול להיות מקור לכמויות משמעותיות לויטמינים ומינרלים. אבל 
לדבש יש ערכים רפואיים חשובים ביותר: הוא מרפא פצעים, קוטל חיידקים, 
מטפל בכיבי קיבה ומעיים, מטפל במחלות כרוניות של הכבד, ידוע כמזון 
מרגיע ומונע התפתחות מיגרנה ויש לו השפעה על זירוז המעיים. 
לדבש יש השפעה מרגיעה על מערכת העצבים והוא "פותח 
תאבון". לכן האמהות אינן צריכות לחשוש שאכילת התפוח בדבש 

לפני ארוחת החג "תסתום" את התיאבון לילדיה- אלא הפך.
עוד שימוש חשוב ישנו לדבש ובעיקר אצל ילדים, דבש הוא 
הטיפול היעיל ביותר לשיעול. בילדים קטנים דבש מהווה 
תרופה חשובה במיוחד לשיעול, מאחר והרפואה המודרנית לא 
מספקת פתרונות לשיעול בגיל זה. החוקרים בחנו את העדויות 
המדעיות על היעילות של טיפולים שונים במניעת הצטננויות וטיפול 
בהן באמצעות סקירה של מאות מחקרים ומצאו כי למנה יחידה של דבש 
)חצי כפית עד שתי כפות( בלילה עשויה להיות השפעה קלה על שיעול 
ושינה בילדים מעל גיל שנה )אין לתת דבש לילדים מתחת לגיל שנה!(. 
לדברי החוקרים המחקרים מצביעים על כך שדבש יעיל יותר בהפחתת 
שיעול ושיפור השינה מאשר תרופות לדיכוי שיעול. עם זאת הם מציינים 

כי הנושא נבדק הרבה בילדים, אך לא במבוגרים.
יהי רצון מלפניך ה' שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה!

3 פעמים, מילה אחת!

ישיבת 'רבי חיים ברלין' שבארצות הברית, שעת ערב 
אלולית מאוחרת. בקצה היכל הישיבה ישב משגיח הישיבה הנודע, הגה"צ רבי 
אביגדור מיללער זצ"ל, ועסק בלימוד מוסר. לפתע, ניגש בחור מבני הישיבה, 
ובפיו שאלה 'רבי, איך זוכים בדין? מהו הסוד להיכתב ולהיחתם לחיים טובים 

וארוכים?!.
רבי אביגדור חייך אליו חיוך עדין, והשיב באנגלית – השפה המדוברת בישיבה, 

מילה אחת: 'סמייל!' – חיוך!
התלמיד התבלבל. החיוך הוא אכן חשוב, אך הלא אנו בימי מתח, רגע לפני 
יום הדין! לתומו חשב, כי רבי אביגדור רמז לו להעלות חיוך על שפתותיו, ולכן 
חייך קלות ושאל שוב: 'כן, אבל אני מבקש לשאול על העצה לזכות ביום הדין?

רבי אביגדור שמע היטב את שאלת תלמידו, ונענה בשנית: 'סמייל!'
התלמיד חש מבוכה, לרגע חשב שלא הסביר את עצמו נכון. לפיכך שב ושאל 
בשלישית. אך גם הפעם, נענה רבו והשיב מילה אחת, פשוטה, קצרה וקולעת: 

'סמייל!'
נבוך ומבולבל היסב התלמיד את צעדיו לאחור, ויצא מהורהר מהיכל הישיבה. 
בצאתו, פגש את אחד מנכדיו של רבי אביגדור, וניסה לברר את פשר תשובת 
סבו. גם הנכד הצטרף לתמיהה, ונכנס אל סבו רבי אביגדור שמע את השאלה, 

וניאות להסביר:
מעשה בעסק מצליח ורב מוניטין, שהציע שירותים לרוב וגם לקוחות לא 
חסרו לו. אחת לשנה ישב בעל העסק עם המנהל וערך את חשבונותיו, ולצד 

כל החישובים – התמקדו בחישוב עלות כל עובד למול התועלת והרווח שהוא 
מפיק לעסק.

יום ניהול החשבונות היה יום המבחן לעובדים. היה ברור לכולם, כי מי 
שהנתונים יוכיחו כי הוא ריווחי ומועיל לעסק – יישאר בתפקידו, ומי 
שהנתונים לא יוכיחו כן – ימצא עצמו מפוטר. כל העובדים השתדלו 
לשפר הישגים לקראת היום הגורלי, מי שהצליח בכך – נותר בתפקידו 

לעוד שנה, ומי שנכשל בכך – נפלט ממערך כח האדם בעסק.
ויהי באחת השנים, הסתבר כי ישנו עובד שאינו יעיל דיו. עלות 
אחזקתו אינה תועלתית ביחס לרווח אותו הוא מייצר. זהו עובד 
שגזר דינו כמו נחרץ להישלח הביתה, ובעל העסק כבר רמז על 

כך למנהל העבודה.
אך אז חלה התפתחות מפתיעה: מנהל העבודה התנגד לפיטורין, בעל העסק 
ראה ותמה, המנהל הבחין בתמיהת בעל העסק, והשיב מיד: 'נכון שהוא לא 
מספיק ריווחי' – טען, 'אך הוא חייכן, עליז, תמיד יש לו מילה טובה בפה לומר 
לכל אחד. בסופו של דבר – גם אם תועלתו הישירה אינה כה גדולה, אך הוא 
זה שיוצר אווירה טובה בעסק, הודות לחיוכיו הלקוחות נהנים להתעכב כאן, 

וגם אנחנו נהנים לבוא לעבודה…'
רבי אביגדור סיים את הסיפור, הרים 
את מבטו אל נכדו, והוסיף: 'הלא 
בימים אלו ניצבים אנו לפני בדיקת 
המאזן השנתית, וזה לא פשוט. 
יש אדם שאינו  הרי לפעמים, 
תועלתי מספיק בעולמנו, אבל 
יש נתון אחד שיכול לשנות את 
הכל: החיוך. אדם חייכן, אדם 

שמשרה סביבו אווירה עליזה, 
יהודי שנוח לברואי תבל לשהות במחיצתו – לאיש כזה יש תנאים מיוחדים, 
נותנים לו משמים שנים נוספות, מעטרים אותו ברוב ברכות, שיהיו לו סיבות 

טובות לחייך!' )דרשו( 



קלונו של הכומר- חלק ב'

תקציר: ר' משה הסוחר שיחד את הסנדלר הנוצרי שיתקן את נעליו ביום 
המנוחה באומרו שמותר לעבוד ביום המנוחה שלהם. וכך מפה לאזון עברה 
השמועה עד שכל הנוצרים בעיר הפרו את יום המנוחה... הדבר חרה לכומר 
והלה הגיש תלונה במשטרה נגד ר' משה על הסתת נוצרי העיר והדחתם 
מדתם. בחמלת ה' עליו, הגיעו הדברים לאזניו של ר' משה עוד בטרם היה 
סיפק בידי המשטרה לעוצרו, ויקם ויברח בלאט לבלז, לחצר רבו הקדוש 

הצדיק רבי יששכר דוב זצ"ל.
עם בואו לבלז, נכנס ר' משה אל הקודש פנימה, ושטח בפני הצדיק 

את צרתו שנתרגשה ובאה עליו. מה יענה ומה יאמר להם? האם 
עליו לומר שהוא כלל לא ידע בין ימינו לשמאלו מכל המתרחש 
בכנסייתם, וכי כל מה שאמר לו ליאנוש הסנדלר, לא היתה אלא 
הוראת שעה לצורך תיקון המגפים? כלום יכול היה להעלות על 
דעתו שמאותו תיקון סוליה תתרופף אמונת הנוצרים בכל העיר 

כולה? עכשיו, סכנה כבדה מרחפת מעל לראשו וחרב חדה מונחת 
לו על צווארו, והוא מבקש לעורר עליו רחמי שמים ולפתוח לו פתח 

ישועה להצלתו.
פניו של הצדיק הרצינו מאד. מבין היה בדעתו הרחבה, שלא ענין של מה בכך 
יש כאן, וכי לצרה גדולה הכניס ר' משה הלזה את עצמו. הכומר מחד גיסא, 
וקצין המשטרה מאידך גיסא לא יוציאו את העסק הזה מתחת ידם, מבלי 
שיקימו עליו רעש גדול בכל המדינה. ומי יודע אם לא "עלילת דם" חדשה 

עלולה לצמוח מכך, רחמנא לשיזבן.
היה הצדיק יושב ומעיין בדבר בכובד ראש. קם ממקומו ופסע על פני החדר 
אנה ואנה. אחרי דממה ארוכה ורבת מחשבות, פנה שוב אל ר' משה ואמר לו: 

"חזור נא בפני במדויק, על הדברים שהשמעת באזניו של הסנדלר".
בשפה רפה ובעיניים מושפלות, שב ר' משה להשמיע באזני הצדיק את הדברים. 
הוא מנה את מילותיו כמונה מעות ודקדק בהן היטב, עד כמה שיד זכרונו 
מגעת, שלא ישנה באזני הצדיק כמלוא נימה. הצדיק אימץ את חושיו, עצם 
את עיניו, חידד את שמיעתו וכולו היה דרוך לקלוט את המילים אחת לאחת.
אחרי שחזר ר' משה על דבריו, זקף הרבי את קומתו, פקח את עיניו והפטיר 
כפוסק את הדין. "נו, אם כך אמרת, הרי שלא אמרת להם אלא אמת לאמיתה 

בלבד".
ר' משה נשאר בבעלז להמתין עד יעבור זעם, אך בעירו מוסט לא שקטו 

השונאים על השמרים.
קצין המשטרה הכניס את עצמו בעובי הקורה, ולא נתן לעצמו מנוח. בעידודו 

של הכומר, החל עורך חקירה רחבה ומסועפת, רצופה גביית עדויות ורשימת 
פרוטוקולים, מכל אשר התרחש בעיר מאז אמר ר' משה את דברו ליאנוש. 
תיק החקירה הלך ותפח מיום אל יום, לכתב אישום כבד, שראוי יהיה לעלות 

על שולחן השופטים.
בדאגה רבה, עקבו יהודי העיר אחרי עבודתו של הקצין. פה ושם, החלו 
כבר להישמע דברי הסתה כנגד היהודים, אשר הדיחו את הנוצרים שבמוסט 
מאמונתם, ונראה היה בוודאות, כי לפחות לגביו של ר' משה הנאשם המרכזי 
– כלתה הרעה וחייו תלויים לו מנגד. ואולם, לפתע ביום בהיר אחד עמדו 

ריווח והצלה ליהודים.
באותו היום הוזמנו כל קציני המשטרה אשר בפלך ז'לקוב, להתכנס לאסיפה 
דחופה וחשובה אצל מפקד המחוז. גם העיר מוסט שייכת הייתה לפלך ההוא 
וקצין משטרתה נימנה אפוא על המוזמנים. בשבועות האחרונים היו כל מעייניו 
של הקצין נתונים רק לחקירה בעניינו של ר' משה וזו גזלה מממנו את כל 
הגיגיו וחושיו. גם עתה כשהגיעה השעה לנסוע ז'לקובה לאסיפה, היה טרוד 
בחקירתם של כמה עדים נוספים בפרשה, ודבר האסייפה נשכח כליל מזיכרונו.
משנזכר, הייתה כבר השעה מאוחרת. הוא זינק ממקומו בבהלה רבה 
ותוך שהוא נוטל עמו את תיק החקירה, עלה על מרכבתו במהירות 
האפשרית למקום האסייפה. עם הכנסו של הקצין לאולם האסייפות, 
הבחין בו מפקד המחוז בהיכנסו. למראה הקצין המאחר, ניצת 
בו זעמו. הוא לא ברר במילים ופתח ואמר בפני כל הנאספים 

מילים בוטות, על מנת לחרפו ולגדפו כאחד הריקים.
הקצין הנכנס נחרד וכדי להצדיק את עצמו הצביע על תיק החקירה 
והתנצל כי בגין עיסוקו בחקירה זו, נאנס ואיחר. אולם כעסו של 

מפקד המחוז לא נצטנן בכך.
"שוטה מופלג שכמותך" שאג בחימה שפוכה "את מי מעניינת חקירתך 

האווילית".
ותוך כדי דיבורו, אחז בתיק החקירה שבידי הקצין והשליכו בזעף אל תוך 

האש הבוערת באח שבחדר.
אך גם בכך לא נתקררה דעתו עדיין. הוא התנפל על הקצין בחמת רצח, ותלש 
מעל מדיו את סמל המשטרה, את דרגותיו ואת עיטוריו, ודחפו מן האולם 

החוצה כלעומת שבא.
אבל וחפוי ראש עזב הקצין את ז'לקוב, כשהוא עוזב אחריו את כבודו, את 
מישרתו ואת תיק החקירה. למחרת, עם עשות לה השמועה כנפים בכל העיר, 

יכול היה ר' משה לשוב לביתו שבמוסט בשלום ובשלוה בהשקט ובבטח.
לימים, זקוק היה ר' משה למלאות את דיר העצים שבביתו. הוא יצא לשוק, 
ושכר את אחד מהפועלים הבטלים שציפו להרוויח את פרוטותיהם העלובות 
מכל מלאכה. חטב הלה את העצים, נשאם מן היער, סידרם בדיר על מכונם, 
ובא לקבל את שכרו הזעום. הטיל בו ר' משה מבט, וכל בשרו נעשה חידודין 
חידודין: לא היה זה אלא אותו קצין משטרה לשעבר, אשר ניהל נגדו את החקירה.

משהבחין הלה בארשת ההפתעה שעל פניו של ר' משה, נענה ולחש לו:
"כלום סבור אתה כי אינני יודע, רק הרבי שלך הוא זה שהורידני , רק בגללו 

הגעתי ובאתי למצבי הנוכחי".
המשך אי"ה בשבוע הבא

4

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

סיפר יהודי לכבוד הרב: לאחר שנים ארוכות שניסיתי להיכנס לעבודה 
במקום מסודר, בעזרת ה' ובהשתדלות גדולה שאשתי עשתה עבורי, הצלחתי 
להתקבל לתפקיד טוב מאוד בחברת חשמל, המשכורת והתנאים היו מעל 
המצופה והכל נראה כמו חלום. לאחר תקופה ארוכה בתפקיד בעקבות טעות 
שעשיתי החליטו בהנהלה לפטר אותי לאלתר. הגעתי שבור ורצוץ הביתה 
וחיפשתי נחמה אצל אשתי, כאשר סיפרתי לה את מה שקרה היא אמרה 
במילים האלה: "אם פיטרו אותך מהעבודה לאחר כל ההשתדלות שעשיתי 

בשבילך, אז אתה מפוטר גם מהבית". לא ידעתי איפה לקבור את עצמי 
והרגשתי שהעולם מתמוטט מלפני.

הגעתי לשיעור של הרב הגאון אייל עמרמי שליט"א, וכל השיעור כאילו הרב 
דיבר בשבילי והסביר שצריך להחזיק באמונה וביטחון ושזה הדבר הגדול 
ביותר. החלטתי שאני הולך על זה בכל הכוח ומקבל את רצון ה'. לאחר 
מספר ימים הונחו לפני ארבע הצעות עבודה שונות כולל עבודה מצוינת 
במשטרת ישראל ואפילו הצעה לחזור לתפקיד שלי בחברת החשמל, חזרתי 

לאשתי ואמרתי לה: "רק תבחרי"!!!!
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ר' אהרון יהודה לייב שטינמן זצ"ל

נולד בעיירה קמיניץ לנח צבי וגיטל פייגא שטינמן. היה היחיד ממשפחתו 
ששרד את השואה.  בתחילת שנות ה- 50 הוא הגיע לישראל וכל חיוו ישן על 
מיטת העץ עם המזרון הדק שקיבל מהסוכנות היהודית.  אודות עצותיו של 
הרב מסופר על יהודי שפתח מרפאה בלונדון שהפכה לסיפור הצלחה. אלא 
שבאותו אזור כבר הייתה מרפאה של רשת מרפאות רצינית באנגליה. אט אט 
קליינטים של המרפאה הזו עברו אליו. בעלי הרשת העבירו אליו מסרים שכדאי 
לו לסגור. והגישו נגדו תביעה משפטית. היהודי החליט להיוועץ ברבנו מה 
לעשות, וכך יום אחד נכנס לביתו של הרב שטיינמן. האיש סיפר את השתלשלות 
הדברים לרבנו ששאל: "למה שלא תצטרף אליהם?" בעל המרפאה השיב: "הם 
לא צריכים אותי, יש להם כבר מרפאות באיזור". רבינו שאלו: "אז מה הם 
רוצים?": "שאני אסגור את המרפאה שלי". שאלו רבינו: "ולמה לא תסגור את 
המרפאה?" האיש נדהם: "מה הרב מתכוון? עבדתי קשה להקים את המרפאה, 
זו פרנסתי". רבינו השיבו: "יש פרנסות אחרות". ענה האיש: " זה בלתי אפשרי, 
אצטרך לשלם, כשבעים אלף יורו ! אמר לו רבינו: "לה' אין שבעים אלף יורו 
לתת לך?! נער הייתי גם זקנתי, לא מפסידים אם מוותרים בשביל שלום! דע, 

חמישים שנה אני מייעץ אף פעם לא יעצתי עצה שחשבתי שהיא רעה, אני 
מבטיח לך שזו עצה טובה!" היהודי עמד נבוך, טוב אני מסכים.  יצא החוצה, 
ובישר למתחריו על החלטתו. תדהמה שררה בצידו של הקו. הם לא הבינו 
מה מסתתר מאחורי החלטתו. הם שאלוהו "מה אתה מבשל לנו?". אמר להם: 
"אני עושה כפי עצתו של הרב". תמהו: "מה לך ולרב?!  השיב להם: "זה לא 
סתם רב, זה צ'יף רבאיי." לא האמינו לו. הדבר היה נראה להם לא מציאותי, 
לכן החליטו לברר את העניין. ושלחו לארץ את אחד השותפים לבית רבנו. 
הכניסוהו פנימה. הוא הסתכל בתדהמה על הקירות. ניגש לרב ושאל: מה הרב 
התכוון בעצתו לסגור את המרפאה? מי ישלם לו את ההפסד?" רבנו השיבו: 
"ה' ישלם לו! התורה אומרת שהוא צריך לוותר, אסור לרדת לאומנות חברו. 

הוא לא היה צריך לקבוע את מרפאתו לידכם". 
האיש נדהם "ומי ישלם לו את ההפסדים?" רבנו השיבו: זו לא שאלה של 
הפסד ורווח, זה מוטל עליו לעשות! - "הבנתי" אמר האיש והמשיך "זה הרב 
יעץ למתחרה, ומה הרב מייעץ לנו? הרי מה יגידו אנשים, זה יראה מלוכלך 
בתקשורת. אף אחד לא יאמין שהוא עזב בגלל עצת הרב..." רבנו השיב: "יש 
לכם סניפים נוספים באנגליה תפתחו לו שם סניף, והוא ינהל אותו, תעשו אותו 
שותף, אתם רואים שהוא מוכשר, שיכל להילחם בגוף גדול כמוכם". האיש דיבר 
עם שותפיו בלונדון. וסיכמו ביניהם שהרעיון מוצא חן בעיניהם. עתה הוציא 
האיש שלושת אלפים יורו והניחם לפני הרב. "מה זה?" הגיב הרב "קח מכאן 
את הכסף, אל תשאיר פה כלום!" האיש התפלא ואמר: "ככה הולך בכל מקום. 
זה שעת ייעוץ". אמר לו רבינו: "אותם שלוקחים דמי יעוץ, למדו בשביל הכסף. 
הכסף הזה עוזר להם לתת יעוץ טוב. אבל אני לא למדתי לייעץ. אני אומר 
לפי מה שאני מבין מהתורה ואם אקח כסף לא יהיה לי שכל לייעץ!" סופו של 
סיפור - לאחר זמן סיפר האיש: "סגרתי את המרפאה, שילמתי פיצויים לכל 

אנשי. חודשיים אחר כך כבר פתחנו את המרפאה במנצ'סטר ...!"
הרב נפטר בכ"ד בכסלו תשע"ח בגיל 103.

1.  אסור להניף על המזבח.
2.  הפך המילה "ברוך".

3.  פרש"י: "חולי המחממו תוף הגוף וצמא תמיד למים".
4.  "יפתח ה' לך את...-..." )ב' תיבות).

5.  מהו שיעור הנפשות "מתי מעט" )ע' רש"י(?
6.  סל )סלסלה( בלשון התורה.

7.  מיהו אותו ארמי אובד אבי? )ב' תיבות(.

בטור המודגש:
"וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת               -               "

תפזורתתפזורת
לפרשתלפרשת
כי תבאכי תבא

שעשועי לשון לפרשת כי תבאחידהחידה

מצאו את המילים המסתתרות מהפרשה
 - יכ-בותא    .1

  - ריפ-אהרץ    .2
נטא     .3
מראי     .4
מריצם     .5

 - לחב-בדשו    .6
 - גיו-דגלו    .7

מיות    .8
מאלנה    .9
יול    .10

 

            
            
            
            
            
            
            
 

 



 למתפללים היקרים

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

לפרטים ושמירת מקום:
נתנאל 050-6785912

הראשון לציון באמירת סליחות 
 בשכונת הר חומה בירושלים

אמש בחצות לילה נערכו סליחות מרכזיות 
בבירה בירושלים בחסות עיריית ירושלים 
ובנוכחות סגן ראש העיר הרב צביקה כהן 

הי״ו. הסליחות נערכו בשכונת הר חומה 
בדרום העיר בהשתתפות הראשון לציון 
והרב הראשי לישראל הגאון הגדול הרב 

יצחק יוסף שליט״א שהתקבל בקבלת 
 פנים בשירה על ידי מקהלת הילדים

וברוב עם, מאות מתפללים בשכונת הר 
חומה והסביבה בבית הכנסת הספרדי 
המרכזי של המרא דאתרא הרה״ג אייל 

עמרמי שליט״א, לפני התיבה עבר החזן 
העולמי ר׳ משה חבושה הי״ו.
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זמני  תפילות  ושיעורים

18:40 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:10 )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  

18:45 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:15 )בשקיעה( שיעור הלכה  

19:45 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:05 )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    05:30 )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      18:50

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' - 04:30 | סליחות ב' - 18:00

זמני הסליחות בביה”כ המרכזי "חסדי שמואל":

ביום שלישי הקרוב כ"ג אלול 31/08 ידרוש מורנו הרב ב:

חדרה | 19:00  - בית כנסת חפץ ה' רחוב תרמ"ב 9
בני ברק | 21:00 -בית כנסת יביע אומר רחוב עוזיאל 41 

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




