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סגולות האתרוג
בריאות ותזונה

הענוה היא עיקר המידות הטובות

אנחנו יודעים שעיקר דרישת התורה מהאדם זה מידות טובות, 
כמו שאומר הגר"א "אדם לא נברא אלא כדי לתקן מידותיו", 
אומר התומר דבורה רבי משה קורדובירו "והנה עיקר המידות 
הטובות היא ענווה פירושו שלא ימצא בעצמו ערך כלל", לא 
מוצא בעצמו שום דבר שמגיע לו עליו כבוד או הערכה, "אלא 
יחשוב שהוא איין כמאמר משה "ונחנו מה", עד שיהיו בעיניו 
הבריאה השפלה והבזויה שבעיני כל הנבראים ובזוי ומאוס 
מאוד", כלומר, ניקח את האדם הכי שפל, ויחשוב האדם, אני 
יותר גרוע ממנו "וכאשר יתייגע להשיג מידה זאת כל השאר 
נגרר אחריה", זה כמו קטר שסוחב את כל הקרונות, אם אתה 
עובד על הענווה אתה תהיה גם נדבן, גם חייכן, גם סלחן, גם 

עין טובה, הכל יהיה לך, זה העיקר. 
במקום להגיד 'הילדים שלי קנו דירה ולא התייעצו איתי, למה 
הם לא באים להתייעץ איתי קודם'.  'באתי לשבת חתן ולא 
כיבדו אותי, לא נתנו לי מקום לישון'  תגיד 'מי אני בכלל, אני 
האדם הכי שפל ובזוי בעולם, למה שיכבדו אותי' "שהרי הכתר 
היא המידה הראשונה אשר בו נראה לאיין לפני מאצילו" לפני 
הקב"ה שנקרא 'מאציל' והבריות נקראים 'מאצילים' "כך ישים 
האדם עצמו איין ממש ויחשוב בלבו העדרו טוב מן המציאות" 
אם לא הייתי בעולם, היה כביכול יותר טוב. לא יחשוב 'אני 
בעל חסד איך ה' היה מסתדר בלעדי בעולם', אם אדם מרגיש 
שהוא בעל חסד, שהוא אבא טוב לילדים, שהוא נותן שיעורי 
תורה, שבזכותו האחים שלו מתחזקים, אז הוא מרגיש שיש לו 
איזה מעלה, הוא לא עומד בדרישת התורה להיות עניו "ובזה 
יהיה לנוכח המבזים אותו כאילו הדין עמהם והוא הנברא אשר 
עליו האשם", פעם מישהו זרק לו איזה מילה לא יגיד 'איזה 
שטויות אתה מדבר, למה מי אתה בכלל', אלא יגיד 'צודק, הוא 
אמר את האמת' זה דרישת התורה מהאדם "ועתה ישראל מה 
ה' שואל מעמך" אנחנו מה, כלום. "וזה סיבה של כל קניין 
המידות הטובות "ומצאתי תרופה להרגיל האדם לדברים אלו 
מעט מעט, ובזה אפשר שיתרפא מהחולי המאוס הגאווה והוא 

תחבושת הנעשה בשלושה סממנים. 

הראשונה שירגיל עצמו להיות בורח מהכבוד כל מה שיוכל, 
שאם עד היום היה רגיל שיכבדוהו בני אדם על צד הגאווה, 
הנה ירגיל מחשבתו לראות בזיונו", לא לקחתי טרמפ איזה אדם 
רע אני, ראיתי אותו מחכה למה לא עזרתי לו. הילד בכה בלילה 
לא קמתי אליו, רק האשה קמה כל פעם. איזה אנוכי אני, דואג 

רק לשינה שלי. 
"ויאמר אם היות ובני אדם אינם יודעים את גריעותי מה לי 
מזה וכי אני אינני מכיר בעצמי שאני נבזה בכך ובכך" הם 
באים מכבדים אותי, אבל הם לא יודעים איזה שפל אני "עד 
שיהיה נבזה בעניו נמאס כמו שכתוב "נבזה בעניו נמאס יראי 
ה' יכבד... עושה אלה לא ימוט לעולם" אף פעם לא תתמוטט. 
אם הילד שלי לא מצליח בת"ת זה בגלל שאני אבא שלא יודע 
לחנך, אם אני הייתי אבא כמו שצריך הבן שלי היה הכי מוצלח 
"והשלישי שיחשוב תמיד על עוונותיו" איך ברכתי ברכת המזון 
היום, איך איחרתי לתפילה "וירצה שה' יטהרו בתוכחות ויסורים" 
אני רוצה בעולם הזה, כי בעולם הבא כולם יראו את הנשמה 
שלי איזה בושות יהיה לי. "ויאמר מה היסורים היותר טובים 
שבעולם שלא יטרידוני מעבודת ה', הן חביב מכולם אלא מאלה 
שיחרפו ויבזו ויגדפו ויזלזלו בני אדם" הלוואי שמישהו יבוא 
ויזרוק לי איזה מילה, יזלזל בי, זה הכי הרבה יטהר אותי ולא 
יפריע לי בעבודת ה'  "שהרי לא ימנעו ממנו כוחו ואונו בחוליים 
ולא ימנעו אכילתו ומלבושו ולא ימנעו חייו וחיי בניו במיתה" 
לכן אדם צריך להתמקד רק בענווה שהיא הראש לכל המידות 

הטובות "למקללי נפשי תידום נפשי כעפר לכל תהיה"
ואומר האדמו"ר מקומרנה "וע"י אמונה פשוטה שמאמין שכל 
תנועה זה אלופו של עולם יכול לבוא לכל מדרגות הקדושה 
ומידות הטובות ודביקות באור אין סוף וכשיתחזק לקנות נקודה 
זו בקביעות, לקבל על עצמו אמונה באלוקי ישראל באמונה 
ובטחון, נקל לו לקנות כל המידות הטובות ולעשות כל המצוות 
ולהעלות כל הנשמות והאורות", רק אמונה פשוטה בלי חוכמות, 
בקלות, אתה תקנה את כל המידות הטובות "כי עיקר הכל הוא 

האמונה " זה מביא את האדם למידת הכתר שזה הענווה.
וכן כותב רבנו מברסלב "ועיקר התשובה הוא לשוב מהגדלות 
להשפיל עצמו ולהרגיש שפלותו" צריך להרגיש את השפלות 

שלו ולא רק לדבר עליה. 

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת בראשית גליון 477, כ"ה תשרי תשפ"ב
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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“

מסעדה של אמונה
סיפור מחזק
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רבי אורי "השרף" מסטרליסק
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

כניסה      יציאה       ר“ת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה

4

הריקוד של אליהו הנביא
סיפור לשבת

19:40       18:58       17:49

19:37       18:56       18:06

19:38       18:57       18:07

19:39       18:58       18:08

כה אמר )ישעיה מב(

ביום שלישי הקרוב כ"ט תשרי 05/10 ידרוש מורנו הרב ב:

שלומי - 19:00 | בית כנסת "שבת אחים" רח' סחלב 1

חצור הגלילית – 21:00 | בית הכנסת "בית רבינו תורה ודעת" רח' הרמב"ם 3

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

ההבדל בין פינוק ואהבה

לפנק זה לתת מה שהם דורשים - לאהוב זה לתת להם מה שהם צריכים.
יצחק בן 15, נכנס הביתה באיחור של שעתיים. "שלום לך", אתה האבא אומר, 
ונענה בהמהום, ספק נביחה כשהוא בדרך לחדר הבנים להניח את חפציו. אחרי 
זמן מה הוא יוצא לכיוון המטבח, ואת האמא מנסה בזהירות לשאול לשלומו 
ואיפה היה, ונענית בתגובה האופיינית "אולי תניחו לי עם החקירות שלכם". "לא 
חקירות", את מנסה להתגונן, "בסך הכל רציתי לדעת מה שלומך ואיפה היית?". 
האווירה נעשית עכורה. הטונים קצת עולים... הפסיכולוגים קוראים לזה "משבר 

גיל ההתבגרות", ואנחנו צריכים לחיות עם זה? אתם מתמרמרים. ממש לא!
משפרה ופועה )הלא הן יוכבד ומרים(, שתי המיילדות העבריות שהיו במצרים, 
למדים אנו שיעור עמוק בחינוך בכלל, ובקשר עם המתבגר בעיקר. שפרה  – 
על שם שמשפרת את הולד, מטפלת בו טיפול פיזי: רוחצת, מחתלת, מאכילה. 
ופועה  – שפועה ככבשה, אומרת ומדברת והוגה לוולד. יש כאן שתי פעולות: 

Handling, שמשמעו טיפול פיזי. Holding, שמשמעו החזקה רגשית.
הקשר הראשוני בין התינוק הרך לבין אימו, הוא שמאפשר את התשתית 
להמשך החיבור. היכולת של האם להבין את הצרכים שלו, ולהיענות אליהם, 
תלויה בהתמסרות האימהית. האם מתאימה עצמה לתינוק, ולא מצפה ממנו 
שיתאים עצמו ללוח הזמנים או לצרכים שלה. היא לא מסתפקת במילוי הצרכים 
הפיזיים, אלא מחבקת אותו, ממלמלת אליו, מחייכת, מאפשרת לתינוק להעביר 
אליה את כאביו, תסכוליו, חוסר האונים שלו. כך גורמת לתינוק חוויית רגיעה.

העולל שלכם גדל, הוא כבר "בוגר". הוא כבר לא בוכה בלילות,  את לא ישנה 
בגללו יום ולילה. איך סבתא שלי הייתה אומרת: "ילדים קטנים נמצאים על 

הידיים, מתבגרים נמצאים על הראש".
נאמר בתהילים ''אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו'', כמו תינוק, 
עולל, שתלוי באימו לחלוטין בדרך המושלמת והקיצונית ביותר, ויודע שהיא 
תספק לו את כל צרכיו, כך המתבגר. נכון שלא נאה לו להראות שהוא צמא 
ומשתוקק לחיבוק שלכם, אבל הוא מצפה להחזקה שלכם, ויודע שבידכם הכוח 

שיכול לעזור לו להתחבר אל עצמו.
המשיכו את צורת ההתקשרות איתו, כמובן בהתאם לגיל. את הטיפול הפיזי 
ללא התניות. בלי לצפות להכרת תודה מיידית: להתעניין בנעל הקרועה, לגלות 
אכפתיות שהמכנס לא ממש נסגר, להציע אוכל אהוב. ודאי שלא להעניש או 
לאיים במניעת אחד הדברים הללו. לפעמים זה דורש כוחות נפש עצומים. 
אבל הנתינה הזו תרכך את הקיפודיות שלהם. אין הכוונה להעניק כספים 
בלי גבול, או לרכוש מתנות יקרות. מדובר על סיפוק צרכים הגיוניים עטופים 

בחום, אהבה ואכפתיות.
המשיכו ב-Holding – בהחזקה הרגשית. להיות האוזן הקשבת. לא מהמקום 
השיפוטי – שופטים יש מספיק בחוץ. אלא מהמקום האמפטי, המקשיב. אל 
תחסכו במילות הערכה וחיבה. לא מספיק לחשוב שהילד שלכם ודאי יודע 
שאתם אוהבים אותו. מה שברור לכם לא תמיד ברור לילדיכם. הבן מרגיש 

שההורים לא מוותרים עליו, למרות ההתנהגות המכבידה.
ננסה את ההחזקה הפיסית והרגשית, וברור שתהיינה תגובות מרגיזות ומקוממות. 
ואנחנו לא מלאכים. ובכל זאת, זה שווה להתאפק. לחבק, לאהוב. השינוי לא 

יבוא ברגע, אבל הוא בא יבוא. 
לבקר אחרים ולתת להם הרגשה שהם לא רצויים – זאת יכול לעשות כל אחד. 
אך לרומם את רוחם ולהעניק להם הרגשה טובה – לכך דרושים כישרון מיוחד 

והשקעת מאמץ. )רבי נחמן מברסלב(

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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סגולות האתרוג

עברנו את חג הסוכות, וזיכנו בעזרת ד' לברך על האתרוג יחד עם שאר 
המינים. נכתוב מעט על סגולתיו של האתרוג

רפואה שלמה- מובא ברש”י על מסכת סוכה דף מו’: )ד”ה מיד.( שאכילת 
אתרוג אחרי סוכות הוא סגולה לרפואה. בספר “מעשה טוביה” 

לרבי טוביה הרופא כתוב במפורט, איך כל חלק מן האתרוג 
מביא רפואה, והפרי כולו, משמח את הלב ומגן על הגוף. 
כגון כאבי עיניים ומחלות לב. כמו כן מובא בספר המידות: 
”הסתכלות על אתרוג היא רפואה לכאב עיניים” וכן כותב 

הרמב”ם :”אכילת קליפת האתרוג מחזקת את הלב” 
לידה קלה וזרע של קיימא - זה שנים שלריבת האתרוגים 

מיוחסות סגולות ללידה קלה, ולזרע קודש בר קיימא לחשוכות 
בנים. הסגולה מיוחסת לגאון רבי רחמים ניסים יצחק פלאג'י, 

והיא מובאת במקורות רבים )יפה ללב מרבי יצחק פלאג’י חלק ב סימן 
תרסד אות טו( הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל כתב על הסגולה באכילת 
ריבה מאתרוגים שבירכו עליהם בחג הסוכות. כה דבריו: "ואני יודע מעשים, 
שהאתרוג שברכתי עליו בימי החג ויצאתי בו ידי חובת המצווה, חילקוהו בני 
ביתי לנשים חשוכי בנים, אחר שמונה שנים ושתים עשרה שנה מנישואיהם, 
ונתנו לכל אחת חתיכה מן האתרוג, ובאותה שנה נפקדו בבנים ובבנות לחיים 

טובים ולשלום". )חזון עובדיה סוכות, תנ(
בספר "לבוש יוסף" מובא סיפור ממקור ראשון: "סיפר אברך יקר שלא זכו 
הוא ואשתו לפרי בטן כעשר שנים. יום אחד השתתפו בברית מילה שבו 
היה הרב עובדיה יוסף סנדק, כשראה הרב את האברך אמר לו: 'בא אל 
ביתי לאחר מכן, כי יש לי משהו להעביר לך'. והנה כאשר פנה אל מרן קבל 
ממנו חלק מאתרוגו שבירך עליו בחג סוכות, ואמר לו: "תאכלו מאתרוג 
זה ובעזרת השם תפקדו בזרע של קיימא". והנה זה פלא לאחר חודש ימים 
נפקדה אשתו ונולד להם בן זכר בשעה טובה ומוצלחת". הרבנית בת שבע 
קנייבסקי ע"ה נהגה לרקוח ריבת אתרוגים מהאתרוג שבירך עליו הגר"ח 
קנייבסקי ומאתרוגים נוספים – והעניקה לנשים כסגולה להיכנס להריון 

וללידה קלה.
חשוב להיזהר מצריכת יתר של אתרוגים. מבירור שנעשה 
לאחרונה מול מגדלי אתרוגים - התברר כי אכילת כמות 
מסוימת של אתרוגים מהווה סכנה של ממש, היות והם 
מרוססים בכמויות אסטרונומיות של חומרי הדברה מדי שנה 
- ללא הגבלה, וללא פיקוח. לדברי המגדלים, הריסוס המוגבר 
בחומרי ההדברה נועד לסלק את המזיקים והטפילים הרבים 
שנצמדים אל הפרי, והיות והוא אינו 'נחשב' כפרי המשווק 
לצורכי אכילה, המוטו שלהם הוא לרסס 'כיד המלך' - עובדה 
שגורמת לפרי להכיל כמויות גדולות מאוד של חומרים מסוכנים. 
על אף זאת, טעימה קטנה של אתרוג מהריבה איננה מהווה סכנה. מדובר 

באכילה של כמויות גדולות יותר".
עוד דבר מעניין כתב בספר "טעמי המנהגים" בשם ילקוט משה  "סגולת 
האתרוג"- מי שנתאלם וניטל ממנו הדיבור רח"ל, יקחו קליפת אתרוג וישימו 

בפיו של החולה, ויראו פלאות.

ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ָקִין ָלָּמה ָחָרה ָלְך... ַלֶּפַתח ַחָּטאת ֹרֵבץ 
ְוֵאֶליָך ְּתׁשּוָקתֹו ְוַאָּתה ִּתְמָׁשל ּבֹו )ד ו ז(

 
נכד אחיו של הגר"א, רבי מאיר בספרו 'מלחמות ה" 

הביא בשמו, על מה שנהוג בפי העולם 'מנהג ישראל תורה היא', וכי איך נוכל 
לדמות 'מנהג' ל'תורה'?

אלא, גדרי וסייגי חז"ל למדו אותנו שעל כל האדם לייצר גדרים וסייגים לפי 
היכרותו את עצמו, למען לא יכשל חלילה בדברי תורה, כי זהו כוחו של היצר 
לחפש את הפרצות ולהרחיבם לכדי עבירה, וע"י הגדרים והסייגים, יסגור 

האדם בעד דרכו של היצר.
אם כן, יש לומר שזהו 'מנהג ישראל תורה', כי המנהגים הטובים שישראל 
הנהיגו על עצמם, בכוחם לשמור על דברי התורה, 
ומביטול המנהג, יבואו חלילה לבטל עיקרי תורה.

***
הסיפור הבא מובא בספר 'עובדות והנהגות 
לבית בריסק' בשמו של הגאון רבי משולם 
דוד הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, וממנו נוכל 

ללמוד מעט על כוחו של היצר הרע:
אברך ישב ולמד בוולאזי'ן אצל מרנא הגאון 
רבי חיים זצ"ל, ועול פרנסתו ופרנסת בני ביתו 

היו מוטלים על כתפי חותנו.

יום אחד קיבל האברך מכתב מחותנו ובו הוא מספר לו שהחנות ממנה התפרנס 
נשרפה כליל, וכיון שהם דחוקים בפרנסה, הוא מתבקש לשוב לביתו. רבי חיים 

שמר את המכתב אצלו ולא ספר עליו לאברך כלל וכלל.
כעבור תקופה קצרה, הגיע מכתב נוסף ובו הם מספרים לו שביתו 
נשרף ורעייתו וילדיו הלכו לגור אצל חותנו, והוא שוב מתבקש לשוב 
לביתו לעזור להם בעמל יומם. אך גם את המכתב הזה החליט רבי 

חיים לנצור אצלו ולא לספר לאברך את תוכנו...
רק כאשר הגיע המכתב השלישי ובו בשורה קשה שכל בתי העיר 
נשרפו כליל ומצבה הכלכלי של המשפחה בכי רע, והפעם בקשתם 
היתה תקיפה וברורה: שוב נא הביתה...! רק עתה נטל רבי חיים 

את כל שלושת המכתבים ומסר לידי האברך השקדן.
האברך עיין בהם ולא הבין, ופרש את תמיהתו באזני רבי חיים: "בשלמא בשני 
הבשורות שנתבשרתי עליהם במכתבים הראשונים, הייתי יכול עדיין לעזור 
למשפחתי, ומכל מקום הרב החליט שלא להודיע לי עליהם, אך עכשיו שהכל 
נשרף, במה אוכל להועיל להם...? מדוע דוקא עתה מספר לי הרב את שאירע...?"
"האמת" – ענה לו רבי חיים – "גם עכשיו לא הייתי מראה לך את כל המכתבים 
ששלחו לך, אך רציתי להראות לך עד כמה חשובה תורתך, שהיה כדאי ליצר 
הרע לשרוף את חנות חותנך ואת ביתך ואף את בתי כל העיר, והכל כדי לבטל 

אותך מלימודך..."



הריקוד של אליהו הנביא

בכל ליל שבת, אחר תפילת קבלת שבת, נוהג היה רבי אריה ֵלייּב, "הסבא 
משּפֹולי", לרקוד ריקודים נפלאים. פעם אחת התארח אצלו בשבת רבי אברהם 
"המלאך". כאשר התחיל "הסבא" לרקוד התבונן בו "המלאך" היטב והביט בכל 
פסיעה וריקוד. אחר התפילה פנה "המלאך" אל הסבא, ואמר: "אתה רוקד 
היטב. לא ידעתי איך רוקדים באמת לפני ה'כלה' – שבת המלכה – עד שראיתי 
את הריקוד שלך. עתה ראיתי כי בכל תנועה כיוונת כוונות ועשית 'ייחודים'." 
השיב לו הסבא: "כוח זה קיבלתי מברכתו של הבעל של טוב, שבירך אותי 
שבכל מקום שבו אדרוך תתחבר הרגל שלי היטב אל הארץ." "אבל מאין אתה 

יודע לרקוד כך?" צחק הסבא והשיב: באחד הכפרים נתפס יהודי ונכלא בשל 
חובותיו לאדון הכפר, שהיה מן השרים המכונים 'גראף'. אותו הגראף 

לא היה רשע כל כך, אך המושל שניהל את כל ענייני הכפר היה 
שונא ישראל גדול, והוא שהסית את הגראף לאסור את היהודי. 
בכפר ההוא, כאשר אסרו יהודי בשל חוב, היו שמים אותו בבור 
עמוק, שאליו הורידו רק מעט לחם ומים פעם בשבוע. היהודי 
המסכן היה נותר בבור עד יום ההולדת של האדון. אדונים רבים 

הגיעו לחגיגת יום ההולדת ועשו משתה ושמחו שמחה גדולה, 
והביאו את היהודי לרקוד לפניהם כדי לשעשעם. היו מלבישים 

אותו בעור של דוב שיובש כך שנראה כמו דוב חי ממש. היו מכניסים 
את השבוי היהודי אל עור הדוב, קושרים לצווארו שלשלת ברזל, ואדם אחד 
היה מנהל ומוביל אותו אל ההיכל הגדול שבו יושבים האדונים הנכבדים. שם 
היה עליו לרקוד לפי המוזיקה שניגנו המנגנים, לכל ניגון היה הריקוד המיוחד 
לו. לפני שהיה השבוי מתחיל לרקוד היו מכריזים, שאם ירקוד הדוב יפה יוכל 
ללכת לביתו. יתרה מזאת – אם ירקוד יפה יותר מן האדם שמוביל אותו, יותר 
לו להתנפל עליו ולהכותו כדרך הדובים. ואולם, אם לא ירקוד היטב ולא ישמח 

את האדונים – ישלחו אותו 'לרקוד' עם הכלבים שיקרעו אותו מיד לגזרים.
ובכן, אותו יהודי ישב זמן רב בבור וניזון רק ממים ומלחם בדוחק, ולא היה 
לו כוח אפילו ללכת כמו שצריך. באותו זמן נגלה אליי אליהו הנביא ואמר 
לי שאלך לכפר הזה, ואשכיר עצמי למלמד בבית אחד היהודים שבכפר. כך 
אגלה את כל הפרטים הנחוצים לי כדי להציל את היהודי, על ידי שאחליף 

אותו וארקוד במקומו בעור הדוב. שאלתי את אליהו הנביא איך אוכל לעשות 
כן, הרי איני מבין דבר בריקודים ובאותו זמן לימד אותי אליהו הנביא לרקוד, 
עד שנעשיתי רקדן מומחה. באותם הימים בדקתי כיצד ניתן להיכנס אל הגן 
שבו נמצא בור השבי. נודע לי כי ניתן להוריד אדם אל הבור בעזרת חבל, 
אך קשה יותר לטפס דרכו מעלה. האדון היה נוהג לערוך את משתאותיו 
בשעות הלילה. יום אחד לפני כן, בשעת לילה, התגנבתי אל הגן דרך חור 
שהיה בגדר ובעזרת חבל השתלשלתי מטה אל הבור. היהודי השבוי נבהל, 
אך הרגעתי אותו וסיפרתי לו שבאתי להצילו ממוות. אחר כך החלפנו את 
בגדינו. הסברתי לו, שכאשר יבואו לקרוא לו אל החגיגה כדי שירקוד, אצא 
במקומו, והוא ימשיך להתחבא בבור עד שאלך עם השומרים, ואז ילך לביתו 
דרך החור שבגדר הגן. וכך היה – סמוך לחצות נשמעו קולות צחוק גדולים 
עד לבור ואחר כך נפתחה דלת הברזל הנעולה ואיש שכבר היה חצי שיכור 
קרא ליהודי לצאת החוצה. זחלתי אליהם על ארבע, בעודי גונח ונאנח כאילו 
איני יכול ללכת על רגלי, כדי שלא יחשדו בי. הם צחקו צחוק גדול, ומיד זרקו 
עליי את עור הדוב, קשרו לצווארי את השלשלת ובעודם צוחקים הובילוני 
אל האולם.  בא אחד ועמד לפניי, לבושו אדום מכף רגל ועד ראש, כתליין. 
בידו היה נייר והוא קרא את דיני: אם ארקוד יפה כפי שצריך על פי תנועות 
הניגון ואשמח בכך את הקרואים – אצא חופשי לביתי עם עור הדוב. 
אם אנצח את הרוקד שכנגדי המנהל אותי – יש לי רשות להתנפל 
עליו ולהכותו. ואם אכשל – יבוא ִקצי, המנהל שלי ייקח אותי אל 

הכלבים, והם כבר ילמדו אותי לרקוד.
שקט השתרר, תחילה החל המנהל לרקוד כנגדי, ואז נתן לי 
אות להתחיל לרקוד בעצמי. רקדתי היטב – טוב הרבה יותר 
ממה שרקד הוא. צחוק נשמע בין הקרואים וכולם מחאו כף, 
וסימנו למנגנים שיעצרו מלנגן. ראיתי על פניו של המנהל את 
הבהלה הגדולה שבה היה שרוי. רשע זה לא שיער כי כך יקרה. שוב 
יצאה פקודה לנגן. כאשר התחיל הניגון, החל המנהל להסתובב יחד 
אתי כמקובל בניגון זה, אבל כיוון שהיה שתוי מאוד לא יכול היה לעמוד על 
רגליו ונפל ארצה. מיד התנפלתי עליו כדוב והתחלתי להכותו ולחנוק אותו. 
התחיל האיש לצעוק בקול ובין הקרואים – מהומה. יש מהם שאמרו שיפה 
אני עושה, כי הרשות בידי להכותו כרצוני, וכך המשפט. אבל שני אדונים 
רצו אליי והתחננו בפניי על חיי המנהל הזה, שלא אמית אותו. ואמרו לי כי 
אני חופשי, ומוטב שארוץ לביתי לשמח את אשתי ובני ביתי. אז הרפיתי מן 
המנהל, והם מיהרו אליו להחיותו מן המכות. הוא שכב על הארץ מעולף ואני 
רצתי, לבוש בעור הדוב אל בית היהודי, ונעשתה שם שמחה גדולה." כשסיים 
הסבא את סיפורו פנה אל ר' אברהם "המלאך" ואמר לו: "נו, ר' אברמֶלה, 
בוודאי מבין אתה כעת כיצד אני יודע לרקוד היטב. הרי היה לי מורה טוב." 

ענה "המלאך" ואמר: "אם כך, הריקודים שלך טובים מן התפילות שלי."
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א מספר שהגיע אליו מסעדן שהמסעדה שלו נמצאת 
בתוך מרכז מסחרי גדול ואמר בצער: 'הרב, אחד מערוצי התקשורת הגדולים 
בארץ "שתל" אצלי במסעדה עובד פיקטיבי, והוא צילם ופרסם שעובדים 
במסעדה מרימים אוכל מהרצפה ומגשים אותו לסועדים. הרב, זה שקר גס! 
אולי תפוח נפל לרצפה ועובד הרים, שטף והגיש לסועד, אבל אותו ערוץ 
תקשורת ערך כתבה של רבע שעה על כך שהמסעדה שלי מלוכלכת ולא 
כדאי להיכנס אליה. עורך הדין שלי אומר שעליי לתבוע את גורם התקשורת 

בסכום עתק. הרב, באתי לשאול כיצד עלי לנהוג'.
הרב ענה לאותו מסעדן: 'תשלח תכתב לאותו ערוץ תקשורת ותכתוב בו 

שאתה מודה להם מאוד ושהם עזרו לך בחיים יותר מההורים שלך. ושיפרסמו 
את אותו הסיפור בכלי התקשורת, תגיד לה': 'הכל מגיע לי'. לאחר כמה 
חודשים הגיע אותו מסעדן לרב אייל וביקש ממנו לקבוע מזוזה במסעדה 
חדשה שהוא פותח. הרב אמר לו שהוא חייב תודה לאותו ערוץ תקשורת 
שביזה אותו, כי ברגע שקיבל את הביזיונות באהבה ובאמונה הקב"ה נתן לו 

בתמורה עוד מסעדה. 

מסעדה של אמונה
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רבי אורי "השרף" מסטרליסק

ר' אורי שימש מלמד לילדים קטנים. משכורתו הצנועה והדלה בקושי הספיקה 
לפרנסת המשפחה. אשתו נשאה בעול ועסקה בעבודות שונות כדי להביא עוד 
כמה פרוטות הביתה. מדי שבוע היה ר' אורי מניח בצד זהוב אחד, אותו היה 
מפריש ממשכורתו הדלה. בתום השנה, בעשרת ימי-תשובה, היה פותח את 
הקופה, סופר חמישים זהובים שהצטברו בה במשך השנה, נפרד מביתו ויוצא 
לדרך. מצווה אחת היתה יקרה לו ביותר, ועבורה היה חוסך מלחמו: מצוות 
ארבעת המינים. הון רב נהג לשלם עבור אתרוג יפה ומהודר לחג-הסוכות. כל 
אנשי העיר ידעו שאתרוגו של ר' אורי הוא היפה והמהודר ביותר, והיו באים 

לקיים בו את המצווה.
שוק האתרוגים הגדול נמצא בלמברג. לשם מגיעים האתרוגים היפים והמהודרים 
ביותר. ר' אורי הולך רגלי. כסף לשכור עגלה, אין לו. בפונדק-דרכים עצר 
למנוחת-ביניים. לפתע הגיעה לאוזניו צעקה נוראה. מיד יצא ר' אורי לחצר 
לראות מה קרה. אולי יוכל לעזור במשהו? בחוץ ראה את הפונדקאי מנסה 
להרגיע איש שפניו מפיקים ייאוש ומצוקה, התברר שאירע לו אסון – הסוס 
שלו מת. "נשבר מטה לחמי", בכה האיש, "מנין אביא עכשיו לחם לפיות ילדיי? 
"אסור להתייאש", ניסה ר' אורי לנחמו, "שים את מבטחך בקב"ה והוא יכול 

לעזור". אך דבריו לא הועילו. "יש ברשותי סוס טוב, ששוויו 80 זהובים", פנה 
אליו לפתע הפונדקאי. "אני מוכן למכרו לך, נוכח האסון שקרה לך. אתן לך 
את הסוס תמורת 50 זהובים בלבד". אותו רגע התעוררו רגשותיו של ר' אורי. 
בכיסו נמצאים 50 זהובים ומוטב להציל את פרנסתו של יהודי מלהוציא את 

הכסף על אתרוג יקר ומהודר.
"מהו המחיר האחרון שתבקש תמורת סוסך?", פנה ר' אורי לפונדקאי ולאחר 
דין-ודברים, הסכים הפונדקאי לוותר על חמישה זהובים. ר' אורי שילשל לידי 
הפונדקאי ארבעים וחמשה זהובים, והסוס נמסר לעגלון הנדהם. תחילה לא 
היה מסוגל להוציא הגה מפיו, ואחר-כך לא פסק מלשבח ומלהודות למצילו 
המופלא. "לא לי עליך להודות, אלא לקב"ה", הצטנע אורי, "הרי אמרתי לך 
שהקב"ה יכול תמיד לעזור". ר' אורי מיהר לדרכו, ללמברג. עתה היו בכיסו 
רק חמישה זהובים. בכסף הזה יוכל לקנות רק אתרוג פשוט. אמנם כשר, אולם 
לא כעין-זה שזכה לו בכל שנה. הוא התבייש לעשות את החג בעירו. הלוא 
הכול יבקשו לברך על האתרוג שלו, ומה יתן להם? אתרוג בחמישה זהובים? 
בהתייעצות עם אשתו, החליט לחוג את חג-הסוכות במקום שאין מכירים אותו. 
הבחירה נפלה על העיר ליזנסק, שם ישב הצדיק רבי אלימלך. יום ראשון של 
חג-הסוכות. הוא נכנס לבית-המדרש, התיישב בפינה, ושקע בתפילה. רבי 
אלימלך ניצב לפני עמודו, והתכונן לאמירת ה'הלל'. לפתע החל להביט לצדדים, 
להסתכל אחורה - כאילו הוא מחפש משהו. ופתאום אמר לאחיו, רבי זושא: 
"מרגיש אני ריח גן-עדן הממלא את בית-הכנסת". האחים הקדושים חלפו על 
פני המתפללים, עד שנעצרו ליד ר' אורי, שהיה שקוע בתפילתו. "הנה", קרא 
הצדיק, "מכאן נודף הריח המופלא, מן האתרוג של הצעיר הזה". ר' אורי הרים 
את עיניו ונבוך. הצדיק לא הותיר לו זמן למבוכה והאיץ בו לספר מנין בא 

האתרוג הזה. ור' אורי סיפר...
"האתרוג שלך הוא באמת מיוחד במינו", נענה הצדיק. "זהו ריחה של המצווה 
הגדולה שקיימת כשהצלת משפחה בישראל!". "חזור לביתך", הורה לו הצדיק, 
"והייה מנהיג בישראל. אולם לפני-כן, אנא הרשה לנו לברך על האתרוג שלך". ור' 
אורי אכן נעשה מנהיג גדול בישראל, הלוא הוא - רבי אורי "השרף" מסטרליסק.

בראשית, שמים, ארץ, דשא, דגים, מאורות, קין, הבל, אדם, גן 
עדן,כי טוב, חיות, עופות, חושך, יום, בוקר, לילה, שבת, חוה

תפזורתתפזורת
מיליםמילים
לפרשתלפרשת
בראשיתבראשית

חידוןחידון
האלף-ביתהאלף-בית

א. ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ָּבָרא ַהֵּׁשם ֶאת ַה_______

ב. ַהֵּׁשם ָּבָרא ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְּלמֹו _______ _______

ג. ַהֵּׁשם ָׂשם ֶאת ָהָאָדם ֶׁשָּיַצר ְּב_______ _______

ד. ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ _______ _______

ה. ֵׁשם ְּבנֹו ֶׁשל ָאָדם

ו. ִהְלִּביׁש אֹוָתם

ז. ַהֵּׁשם ָּבָרא ֶאת ָהָאָדם...

ח. ֵׁשם ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ָאָדם

ט. ַהֵּׁשם ָרָאה ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשָּבָרא, ְוִהֵּנה _______ _______

י. ְּבנֹו ֶׁשל ַמֲהַלְלֵאל

כ. ְנַהר ַהִּגיחֹון סֹוֵבב ֶאת ָּכל ֶאֶרץ...

ל. ַהַּבַעל ֶׁשל ָעָדה ְוִצָּלה

מ. ַּבּיֹום ָהְרִביִעי ָּבָרא ַהֵּׁשם ֶאת ַה_______

נ. ַהֵּׁשם ָנַפח ְּבַאָּפיו ֶׁשל ָאָדם _______ _______

ס. זֹוִהי ְסִפיַרת ּתֹוְלדֹות ָאָדם – "ֶזה _______ ּתֹוְלדֹות ָאָדם"

ע. ַהֵּׁשם ָאַסר ַעל ָאָדם ֶלֱאכֹל ֵמ_______ _______

פ. ַהָּנָהר ָהְרִביִעי הּוא...

צ. ַאַחת ִמְּנׁשֹות ֶלֶמְך

ק. ֵהִביא ִמְּפִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה ְלַהֵּׁשם

ר. ִנְבָרא ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני

ש. ַהֵּבן ֶׁשּנֹוַלד ִּבְמקֹום ֶהֶבל

ת. ֵׁשם ֲאחֹותֹו ַנֲעָמה

 ת א ק ה ל י ל ל כ  ע
 ב ר ד ג מ כ  ע ג ה י

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

 ע ע ה ק ג ך ג ש י ת
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נשגר קניה דמורנו ורבנו המרא דאתרא ראש המוסדות ׳כאייל תערוג׳

 הרה״ג ר׳ אייל עמרמי שליט״א וכן לרעייתו הרבנית תחי׳

 להולדת נכדם הרך הנולד איתי אייל נ"י

 בסנדקאות כובד הראשון לציון מרן הרב יצחק יוסף שליט״א

שיזכו לרוות נחת מכל יוצאי חלצם בבריאות איתנה
וימשיך מורנו הרב להרביץ תורה בעדרים בארץ ובעולם

 לעשות חיל ולקדש שם שמים ברבים אמן ואמן

 מברכים באהבה רבה

 צוות מוסדות
 אנשי הקהילה

רבנן ותלמידהון

 מראות משמחת בית השואבה המרכזית בבית הכנסת "חסדי שמואל"
המוני עמך בית ישראל מהקהילה הקדושה בראשות מורנו הרב שליט״א בשירה וריקודים



זמני  תפילות  ושיעורים

18:00 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:30 )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  

18:00 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

18:30 )בשקיעה( שיעור הלכה  

19:00 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

19:20 )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    05:50 )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      18:05

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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