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חשיבות המים
בריאות ותזונה

"שיוותי ה' לנגדי תמיד"

עיקר האמונה זה שאנו צריכים להאמין שהקב"ה נסוך בתוכנו, 
בתוך חיינו, איתנו רגע רגע. הוא מנהל את כל המאורעות 
שקוראים לנו, מתכנן את כל מה שבא אלינו, הוא מביא את 
כל המתנגדים עלינו "שיוותי ה' לנגדי תמיד" הוא תמיד מולי, 

הוא תמיד הכל עושה. 
"זה כלל גדול במעלות הצדיקים לעיניהם" כך פותח בעל השולחן 
ארוך את השולחן ערוך. אומר היעבץ הקדוש ר' יעקב בן צבי 
"ודע כי המופת המובהק על האדם, אם ה' לנגדו תמיד שזה 
פרי כל התורה כולה הוא השפלות והענווה" אם אדם מרגיש 
שפלות תמיד. אדם הכין קייטרינג למישהו והוא בא לשלם 
התחיל להתלונן 'מה זה, איזה אוכל, היה חמוץ, לא רוצה לשלם' 
זה שפלות 'אתה צודק אני לא צודק' "ואתן לך משל על זה שני 
אנשים יש להם אלף דינרי זהב כל אחד, האחד בכפר אשר כל 
אנשיו לא השיגו אלף דינרים והאחד גר בצור אשר סוחרה שרים, 
מי שגר בכפר אין ספק שמתגאה על אנשי הכפר כן מי שהוא 
רחוק מה' יתברך וממלאכיו מתגאה על מי שלמטה ממנו" מי 
שרחוק מה' מסתכל על השני 'אני הצודק מי אתה בכלל' אבל 
מי שיודע כל ילד יש לו יותר ממני כאן, כל ילד הכי קטן יש 
לו יותר ממני תורה, יש לו יותר ממני מצוות ומעשים טובים 
"אומנם מי שה' יתברך לנגדו תמיד ישפיל עצמו עד עפר כי 
בהביטם במעלת ה' וחסידיו מאוד מאוד ישפלו בעיניהם" אדם 
מכל דבר מבין שהשני צודק והוא זה שלא בסדר, הוא רואה את 

ה' כל הזמן מול העיניים שלו.
ולכן אומרת הגמרא במסכת תענית "מה יעשה האדם ויחיה,ישפיל 
את עצמו" מי שאומר 'אתה צודק אני לא בסדר' אתה תחיה 
"ומה יעשה האדם וימות יחיה את עצמו" אומר רש"י "יגביהה 
את עצמו" אדם שאומר 'אתה בא ללמד אותי? מי אתה בכלל?' 
הוא הגביה את עצמו – ימות. לכן אומר התולדות, רש"י אומר 
שהתורה לא הייתה צריכה להתחיל ב"בראשית ברא אלוקים" 
היתה צריכה להתחיל ב"החודש הזה לכם" מצווה ראשונה, שואל 

התולדות יש מצווה ראשונה והיא 'גיד הנשה', היא מגיעה בתורה 
לפני 'החודש הזה לכם', מתרץ התולדות, רש"י רצה להגיד שכל 
התורה הייתה צריכה להתחיל עם האדם, להסביר לו בא תהיה 
כמו הלבנה תראה איך היא מתקטנת, עד שבסוף הקב"ה עושה 
אותה מלאה כך האדם צריך להקטין את עצמו ולכן אמר לה 

הקב"ה "הקראו צדיקים על שמך" 
לכן אומר ר' אליעזר פאפו "ואין לו לאדם בעולמו אלא לבזות 
את עצמו שראוי שיהיה נבזה בעיניו נמאס ביודעו ומכירו 
במומי ונגעי עצמו, ומנהגו של עולם בהפיך הוא, שכל הנגעים 
אדם רואה חוץ מנגע עצמו, ואדם מחפש בנגעי חברו ודן אותו 
לכף חובה, אבל את עצמו מבקש מ"ט פנים לטהר את השרץ 
ומדמה לעצמו כי זך וישר פעולו ואין כמוהו בכל הארץ ולעולם 
יאמר בפיו שום מעשה טוב לא עשיתי ויהיה נבזה בעיניו ונמאס 
יותר מכל הנבראים, אפילו הבעלי חיים, שבכולם אין מכעיס 
את בוראו כמותו וכל שכן יהיה נבזה מהילדים הקטנים". איזה 
צדיק הילד הזה, הלוואי ואני יהיה כמוהו פעם, איזה לב טהור 
יש לו, אני כמה חטאים יש לי "ואם יבזוהו בני אדם לא יקפיד 
כלל ולא יצא לריב, אלא יאמר הנה האות שאני נתעב בפני 
הבורא שלא ביזה אותי על דעתו האיש הזה, כי ה' אמר לו 
קלל וישמח ליבו בה' שחפץ לדכאו בייסורים קלים כאלו שאין 
להם חסרון כיס וכבוד גדול עשו לו מן השמים שהחליטו לכפר 
עוונותיו בביזיונות", מי שה' אוהב אותו מביא עליו ביזיונות, וזה 
סימן שמכבדים אותך מהשמים "ובלבד שיקבלם באהבה וישמח 
ביסורים" יקבל אותם באהבה ולא יעשה ברוגז עם אף אחד 
"ותמיד יזכור דברי אור החיים הקדוש שאמר לנו "באמצעות 
יחוד הלבבות מתייחד שמו יתברך להיות שכל ישראל ענפי ה' 
יתברך הוא" כאשר אין לך פירוד בלב עם אף אחד, אתה גורם 
לה' להיות ה' אחד, כי כל יהודי הוא ענף מה' יתברך "וזהו שאמר 
"ואהבת לרעך כמוך אני ה' " פירוש ונתינת טעם לדבר, למה 
אמר לך לאהוב אותו, כי ע"י שאתה אוהב אותו אתה עושה 
אותי ה', ואם לא, אתה עושה פירוד בשם ה'. מתי אדם מגיע 

לזה רק כשהוא באמת חושב שהוא שפל.
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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“

פיצוי של אמונה
סיפור מחזק
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מרן הרב עובדיה יוסף זיע"א
יום השנה//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

בזכות ספר התהילים
סיפור לשבת

19:30       18:50       17:40

19:27       18:47       17:57

19:28       18:48       17:58

19:29       18:49       17:59

רני עקרה )ישעיה נד(

ביום שלישי הקרוב ו' חשון 12/10 ידרוש מורנו הרב ב:

אזור - 19:30 | בית כנסת "בית ישראל" )הבוכרים( רחוב סמטה אלמונית 5

אלעד - 21:00 | בית כנסת “חזון עובדיה” רחוב הרי"ף 12

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

תקנון – תו תקן

שירה נערה נחמדת מבית טוב. אבא בתפקיד תורני, אמא אשה יקרה ועדינה. 
לשירה בקשו ההורים סמינר שונה משל אחיותיה, וסיבותיהם עמם. ההורים 
לחצו, הפיקוח גם הוא. קבלתי את שירה עם הרבה תקוות שתצליח. לדאבוני 
העסק חרק. מצאתי את עצמי מתעמתת מולה בלי סוף: על אורך חצאית, על 
כפתור פתוח, על איחורים, חיסורים ומה לא.  ההורים השתדלו לשתף אתי 
פעולה. אבל גם להם היה קשה. ידעתי שיש גם דברים גרועים מתחת לפני 
השטח. אהבתי אותה כתלמידה בסמינר, התפללתי עלי ועליה. ניסיתי לחפש 
הזדמנויות להחמיא, והן לא היו רבות.  האחראיות הניהולית חייבה אותי מעל 
הכל להרחיק את שירה מידי פעם. לקראת סוף י"ב עדכנה אותי המחנכת, ששירה 
מאד מאד טעונה וכועסת עלי ועל מורות נוספות. מרוב כעס היא לא מסוגלת 
לחשוב על המשך לימודים במסגרת שתצעיד אותה הלאה. חזרתי ממסיבת 
הגמר של שירה וחברותיה. נפרדנו בדמעות, באיחולים ובתודות. אחרי יומיים 
נח מכתב מאשים בתיבת האימייל שלי. שפע האשמות על התנכלות, על חוסר 
רגישות לתחושות שלה, על דרישות שהיה קשה לה לעמוד בהם. על כך שגם 
ההורים כועסים עליה בגללי, כי הם מאוכזבים ממנה. ולסיום חתמה שירה, אל 

תבקשי ממני סליחה, אל תתנצלי, כי אני מרוסקת בגללך. 
ארבע עשרה שנה הייתי מנהלת. עבודה יצירתית, מצמיחה, בונה, וגם הרבה 
מתסכלת. אחד הדברים השנואים ביותר עלי כמנהלת, ועל כל מורה או מנהלת 
בתיכון זה להתעמת על תקנון. לא אחת שמעו ממני התלמידות שאני שונאת 
את התפקיד הזה שלי. וגם היום שומעות ממני התלמידות בהר חומה שאני 
עדיין בטראומה מהתפקיד הזה של המנהלת. ההורים ששולחים לתיכון חרדי, 
הם מלאי צפיות שתגדל הבת ערכית, דבוקה בהשם ובמצוותיו. "העיקר יראת 
שמים" אמרו לי אימהות בראיון קבלה. והנה כשמנהלת, מרכזת או מורה מנסות 
לממש את צפיות ההורים, ולעמוד על תקנון שהוא תו תקן בתיכון חרדי, אנחנו 

חוטפים אבני בליסטראות, לא רק מהתלמידות, אלא גם מההורים.
שירה הביעה סוג של תסכול מקובל אצל בנות שהתבנית הנוקשה שלנו קשה 
להם. כמה נדרשתי להיות תקיפה ואוכפת, בכאב הייתי מתבטאת בפני התלמידות, 

שאני שונאת את תפקיד השוטר. 
כעת כשאני מחוץ לכל הקונפליקט בין דרישות התפקיד, המערכת התחרותית 
והמאבק למצוינות רוחנית, אני יכולה לנתח את  נחיצות התקנון אתכם ההורים  

- ורואה בכם כשותפים לחינוך.
לכן את הטור בשבועות הבאים אייחד למערכת המחויבות והקשר המשולש: 
מורה-הורה-תלמיד. קשר שמזמן לא מעט כעסים, אכזבות וקונפליקטים. ננסה 
להבין את הצרכים והקשיים של כל קודקודי המשולש הזה כדי לסמוך אחד על 

השני ולעבור את השנים בתיכון בנעימות.
ונחזור כעת לספורה של שירה. לא מצאתי טעם להתנצל בפניה. כן כאב 
לי התסכול והשנאה העצמית ששידרה שירה במה שכתבה. אכפת היה לי 
גם הנתק מההורים. חלמתי להיפגש ופשוט לתת לה לדבר, בלי לשתף מה 
אחראיות המנהלת או המורה. כתבתי לה מייל חוזר: "שירה היקרה, את אחת 
התלמידות האיכותיות ביותר שאני מכירה, הבעיה שאת לא מאמינה בכוחות 
המיוחדים שלך, ולכן את חושבת שכולם שונאים אותך ופועלים נגדך. קחי כל 
ביטוי שלילי, ותהפכי אותו לחיובי - במקום את שונאת אותי ואת משפחתי 
תכתבי את אוהבת וכו'..... ועם כוחות כמו שלך תצליחי להתגבר על התסכול. 

לדאבוני המייל חזר. 
יש תלמידות שלי לשעבר שקוראות את הטור, אל תנסנה לנחש מי זו שירה. 
כי זו לא שירה אחת. זה לא שיר על תלמידה אחת. זה מקהלה של בנות בגיל 

ההתבגרות.
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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חשיבות המים

מים הם החומר החיוני ביותר לצורך קיום חיים. כאשר שותים מים, ניתן 
לחיות ללא מזון במשך כ-60 יום. הישרדות, ללא  מים, קצרה יותר 

ונמשכת מספר ימים בלבד. מים מהווים את החלק המירבי של 
משקל הגוף, בין 45%-75%, בהתאם לגיל ולשוני ברקמת 
השומן )המכילה מעט מים(. עם הגיל שעור המים בגוף 
יורד ועולה שעור השומן. מים מאפשרים תפקוד תקין של 

התהליכים בגוף. 
למים שני תפקידים עיקריים בתהליכים המטבוליים:

הראשון, המים מעבירים חמצן ורכיבי תזונה לחלקים שונים 
של הגוף והשני מסלקים רעלים ופסולת מהגוף. במצב רגיל, 

אנו מאבדים נוזלים בהזעה, בנשימה )עד שתי כוסות ביממה( 
וביציאות הגוף. אובדן נוסף מתרחש בזמן מחלה, כאשר חום גופנו 

עולה, וכמו כן, בהקאה ויציאות הגוף. כמות הנוזלים הדרושה לנו מושפעת 
גם ממידת הפעילות הגופנית שאנו עושים, התרופות הנלקחות, תפקוד 

כלייתי וטמפרטורת הסביבה.
מצבים גבוליים של מחסור במים גורמים לעצבנות, עייפות-יתר, כאבי ראש, 
עצירות ונטיה לקרישיות הדם )צמיגות הדם עולה(. מצב של מחסור חמור 
מתבטא בהתייבשות. חשוב לזכור שגוף מיובש שואב מים מכל איבר, כולל 
כולם. כך, למשל, הדיסקים שמפרידים בין החוליות של עמוד השדרה מורכבים 
מ-75% מים. בגוף מיובש הם נאלצים לוותר על חלק מהמים והאלסטיות 

שלהם נפגעת. התוצאה היא שחיקת דיסקים מואצת. מים מהווים גורם סיכה 
במרפקים ובשרירים והם עוזרים להפחית התכווצויות ועייפות בשרירים. 
כמו כן, שתיית מים מוסיפה לעור לחות בשכבות הפנימיות ומונעת ממנו 

להיראות יבש.
ההמלצות לצריכת נוזלים ע"פ מחקרים רבים ובדיקות רפואיות שנערכו, 
מדברות על צריכת 10-8 כוסות נוזלים ליום )35-30 מיליליטר נוזלים לכל 
ק"ג משקל גוף(, לא כולל אלכוהול ]שאין כאן המקום להדגיש ולציין שצריכה 
מוגברת ממנו מייבשת את הגוף ופוגעת בו[. הנוזלים המומלצים ביותר 
לשתיה במהלך היום הם מים. שתייה מרובה של קפה ותה גורמת למי רגלים 
מרובים ומגבירה הפרשת מינרלים במי הרגלים. משקאות ממותקים ועתירים 
בסוכר תורמים להשמנת יתר ולהיווצרות עששת בשיניים. משקאות 
ממותקים בממתיקים מלאכותיים מגבירים את התשוקה לצרוך 
מוצרי מזון עתירי סוכר אחרים. הרבה אנשים לא אוהבים/לא 
רגילים/לא מסוגלים לדבריהם לשתות מים. הדרך להיכנס 
להרגל של שתייה מוגברת היא להתחיל לשתות מתוך החלטה 
שזה חשוב. ההרגל ייבנה עם הזמן. מתחילים מארבע כוסות 
ביום או מכל מספר מינימאלי שנראה סביר ועולים בהדרגה. 
אך אם בכל זאת קשה לשתות מים רגילים, ניתן למתק את 

המים ע"י תרכזי פירות אמייתים ללא סוכר[
הקפידו לא לשתות מים מהמקרר. מים קרים לפני האוכל מכווצים 
את כלי הדם של הקיבה ויקשו על עיכול המזון. מומלץ לשתות מים 
בטמפ' החדר או מים חמים. כמו כן חשוב להקפיד שהקיבה תהיה ריקה בעת 
שתיית המים, מכיוון שאם נשנשתם מזון כלשהו זמן קצר לפני כן, כמות 
המים הזאת תדלל את אנזימי העיכול ותפגע בעיכול הנשנוש שאכלתם. 
שתיה מבוקרת של מים יכולה בהחלט לסייע בהרזיה טבעית ללא כל מאמץ.
חשוב מאוד לפזר את השתייה לאורך כל היום כדי לאפשר לנוזלים להיספג 
ולא רק להיות מופרשים. וכמו כן אין לשתות בבת אחת הרבה מים, דבר 
שמאוד יעמיס על הגוף ולא יפיק ממנו תועלת הרבה. עצה טובה לשתיה 

מרובה: קחו לכם בקבוק מים המכיל 2 ליטר וכל חצי שעה תשתו כוס.

ותמלא הארץ חמס! )ו, יא(
הגשם המועדף על פני...

היה זה יום חורפי במיוחד, בטבורו של רחוב רבי 
עקיבא בבני ברק. באותם ימים לא היתה תחבורה סדירה מירושלים לבני 
ברק, והנוסעים נסעו באוטובוס מירושלים לתל אביב, ומשם לבני ברק בקו 
54. באותו יום נסעו המשגיח הגה"צ רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל והרבנית 

ע"ה במסלול האמור, בדרכם לישיבת פוניבז'.
כשירדו מהאוטובוס במרכז רחוב רבי עקיבא, גשם עז ניתך על הארץ והדרכים 
היו מלאות בוץ. הרב והרבנית החלו עושים את דרכם לכיוון הישיבה, מתמודדים 
עם מזוודות הנגררות ביד אחת, ועם מטריה מתנודדת 
ברוח ביד השניה. הם הולכים ומטפסים בדרכם 
לגבעת ישיבת פוניבז', ואז עוצרת לידם מכונית 

הדורה.
החלון נפתח, וממנו מציצות פניו של אחד 
מתלמידי המשגיח לשעבר, שראה את רבו 
נגרר כך בחוצות העיר, ונחרד. 'אתם בוודאי 
צריכים להגיע לישיבה', אמר התלמיד מבעד 
לחלון וכבר זינק החוצה אל הגשם השוצף, 'ייכנסו 

נא הרב והרבנית, אעמיס גם את המזוודות, ואקח אתכם בבטחה אל היעד!'
'יש לי שאלה!' – הגיב הרב דסלר, שלא ממין העניין. 'נו, ייכנס הרב פנימה, 
נהיה מוגנים מהגשם בתוככי הרכב, ואז הרב ישאל...' – דחק התלמיד 
שהלך ונרטב... 'לא ולא, חלילה!' – השיב הרב. 'אני חייב לשאול 
אותך דווקא לפני שאני נכנס לרכב! אמור לי, הרכב הוא שלך או של 
המפעל בו אתה עובד, שנתן לך את הרכב לצורכי עבודתך? אתה 

רשאי בכלל לקחת נוסעים נוספים שלא לצורך העבודה?'
התלמיד השיב על אתר: 'הוא אמנם ניתן לי לצורכי עבודתי, אבל 
ניתנה לי גם הרשות לקחת עמי נוסעים נוספים. ייכנס נא הרב, 

הגשם שוטף...'
'אני כבר אכנס. אולי...' – השיב הרב והוסיף לשאול: 'אמור לי רגע, מי שנתן 

לך את הרשות, הוא הממונה עליך או בעל המפעל בכבודו ובעצמו?'
'אה...', גיחך התלמיד על האפשרות, 'את בעל המפעל לא ראיתי זה עידן 
ועידנים, ספון הוא בחדרו ובמשרדו הנעול. את הרכב, כמו את רשות השימוש 

בו, קיבלתי מהממונה עליי!'
'וכי רשאי הממונה לתת אישור להשתמש בנכסי בעל המפעל? ממונה הוא על 
עבודתך, הוא לא מונה כממונה לתת אישורי שימוש בנכסיו של בעל המפעל. 
לא אוכל לנסוע ברכב, כשבעליו – הבוס של המפעל, לא נתן לך רשות לקחתני 

בתוכו!'
'אני מודה לך על הרצון הטוב', חייך הרב דסלר, 'אבל אין דבר, באמת. אנחנו 
נמשיך ברגל. נסתדר!' – חתם הרב את השיחה, והמשיך לשרך רגליו בואכה 

גבעת הישיבה, מוותר על הטרמפ שהוצע לו בחפץ לב...
את דמותו העילאית של הרב דסלר זצ"ל, בטפסו לגבעת ישיבת פוניבז' בעיצומו 
של יום גשום, גורר עמו מזוודות כבדות ומסרב להיכנס לטרמפ שיש בו חשש קל 
של שימוש ברכוש הזולת שלא ברשות – כדאי לנו לראות מול עינינו. )יחי ראובן( 



בזכות ספר התהילים

סיפר מרן רבנו עובדיה יוסף זיע"א: מעשה שהיה בעיר בגדאד לפני כמאה 
שנה, בימיו של הגאון רבינו יוסף חיים )בעל ספר בן איש חי(, שהיו אז בעיר 
כמה שווקים, "שוק אל אל סמאק" הוא שוק הדגים, "שוק אל ספאפיר" הוא 
שוק הכלים, וכן "שוק אל חארג'", הוא שוק הבדים. בתוככי השוק שכנה 
חנותו של סוחר ירא השם בשם רבי אברהם, שהיה ישר ונאמן. בכל בוקר, 
לאחר תפלת שחרית, היה רבי אברהם יושב בבית הכנסת, וקורא שם את ספר 
התהלים כולו, בערגה לה' יתברך ולאחר מכן היה פונה אל ביתו, שם היה סועד 
את לבו בפת שחרית, ורק אחר כך היה מגיע באיחור אל השוק. שם כבר היו 

ממתינים לו סיטונאים ערבים שהעריכו את ישרותו ואת טיב סחורתו, והיו 
רוכשים ממנו בדים יקרים, בפרט בדי משי, שלא נמצאו כמותם. והיו 

עמו בקשרי מסחר מאוד מצליחים.
מנהג סוחרי בגדאד היה, שכאשר היו מסכימים על המקח, היה 
תוקעים כף זה לזה )כמו לחיצת יד(, באומרם "שארף מוחמד", 
כלומר, בכבוד מוחמד, שהוא נביאם, שהיו נשבעים בכבודו 
שיתקיים המקח, ומאותה שעה לא יכלו עוד לחזור בהם המוכר 

והקונה מן המקח. והנה רבי אברהם הצדיק, לא רצה להוציא 
מפיו דבר בשבחו של מוחמד נביא השקר של הישמעאלים, לכן 

היה דרכו לומר "ישרף מוחמד", במקום "שרף מוחמד". והערבים שהיו 
שומעים כן, היו סבורים כי יש לו איזו טעות בהגיית המילה "שארף", ולכן 

לא ייחסו לכך כל חשיבות.
פעם אחת, אחד הסוחרים הצעירים הרגיש בלבו כי מסתתר כאן איזה דבר. 
לאחר שסיים את המקח אצל רבי אברהם, פנה לצעיר יהודי אחד שעמד בשוק 
ושאל אותו, אמור לי, בלשונכם אבן אל סבאת )לשון היהודים(, מהו פירוש 
המילה "ישרף"? השיבו אותו צעיר בתמימות: ישרף, פירושו יחארק", שהוא 
פירוש המילה ישרף באש בלשון הערבים. שמע כן אותו סוחר ערבי צעיר, 
ומיהר לביתו של המושל, כשהגיע ללשכתו, הודיע לאחראים כי דבר חשוב 
לו אל המושל. ויתנו לו להיכנס אליו תכף ומיד. לאחר שהמתין כמה זמן, 

הורשה להיכנס אל המושל וכה אמר לו:
דע לך כבוד אדוני הווזיר, כי ישנו סוחר אחד מגדולי הסוחרים בשוק הבדים 

בעירינו, וכל הערבים לוקחים ממנו את הבדים, וכאשר גומרים את המקח, 
הם אומרים לו שארף מוחמד והוא אומר "ישרף מוחמד", וביררתי היטב את 
הדברים, ונודע לי כי פירוש דבריו הם קללה כנגד נביאינו, שאומר שישרף 
הנביא, ובכך הוא מבזה אותנו ואת נביאנו ואת דתינו, לכן אם על המלך טוב, 
יכתב להמיתו תיכף ומיד! השיב לו המושל בדברי תודה על שהביא לידיעתו 
ענין חשוב כל כך, אך מאחר והוא עדיין חושש שאולי נפלה כאן טעות, הוא 
יברר את הדברים ביום הקרוב, ולאחר מכן יחליט בעניין. לקח המושל את 
פרטי היהודי וכתובתו מיד הסוחר הערבי, ונפרד ממנו לשלום. והימים היו 

ימי חודש אלול.
בלילה ההוא, כאשר חזר הגאון רבי יוסף חיים מבית הכנסת אל ביתו, התלוו 
אליו מספר אנשים מיהודי בגדאד לברר כמה שאלות כפי שהיו רגילים תמיד. 
רק אחד מהם, לא היה מוכר לנאספים, שערו היה אדמוני ופניו מאירות, והנה 
הוא פונה בעזות לרבי יוסף חיים ושואל אותו: חכם! מה פירוש המילה "ישרף" 
בלשון הקודש? השיבו רבי יוסף חיים, "ישרף, פירושו יחארק". אמר לו אותו 
יהודי, "לא כן חכם! ישרף פירושו ינהר"! )ינהר, כלומר, יאיר(. שמע רבי יוסף 
חיים ושתק. והנה לאחר כמה דקות שוב חוזר אותו יהודי ושואל, "חכם, מה 
פירוש המילה ישרף"?, ושוב השיב רבי יוסף חיים, "ישרף פירושו יחארק"! 
אמר לו אותו יהודי, לא נכון, חכם! ישרף פירושו ינהר! ינהר!, שמע זאת 
רבי יוסף חיים ושוב שתק. לפני שנכנס רבי יוסף חיים אל ביתו, פנה 
אליו שוב אותו יהודי ואמר לו, "חכם! כבודו לא ישכח! יחארק 
פירושו ינהר! ינהר!" תמה רבי יוסף חיים ובלבו שמר את הדבר.

לפני עלות השחר, קם הגאון רבי יוסף חיים ויצא מביתו, כשהוא 
פונה אל בית הכנסת לאמירת הסליחות. והנה הוא רואה לפניו 
כרכרה הדורה בפתח ביתו, ומן הכרכרה יורד המושל בכבודו 
ובעצמו. מיהר רבי יוסף חיים אל המושל ושאל אותו, אדוני 
המושל, איזה דבר הטריד אותך בשעה מוקדמת כל כך עד שבאת 
אל ביתי? אמר לו המושל, אדוני הרב, רציתי לדבר עם כבודו באיזה 
ענין, אך תחילה ירשה לי לשאול אותו דבר מה שמעניין אותי, מהו פירוש 
המילה "ישרף" בשפתכם היהודים? אז נזכר רבי יוסף חיים במה שאירע עמו 
בליל אמש, והבין כי יש דברים בגו, ותכף ומיד השיב למושל, ישרף, פירושו 
ינהר, שיאיר כאור יומם! שמע כך המושל, הודה לרבי יוסף חיים ואמר לו, דע 
לך חכם, כי אחד הערבים הצעירים, רצה להעליל על הסוחר אברהם משוק 
אל חארג', כאילו הוא ביזה את נביאינו, וכעת נודע לי כי לחינם ניסה להעליל 
עליו, ועתה אוציא אותו בעצמו להורג היום הזה! ואמנם, מיד הורה המושל, 
ולקחו את אותו סוחר ערבי ותלו אותו על העץ. כאשר הגיע רבי יוסף חיים 
לבית הכנסת, קרא אליו את רבי אברהם ואמר לו, דע לך, כי בזכות ספר 
תהלים שאתה קורא בכל יום, זכית עד שבאה דמות דוד המלך לפדות נפשך 

מן המוות! ומעתה שמור נפשך מאד!
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

סיפר יהודי יקר מקהילת קודש "חסדי שמואל" של הגר"א עמרמי שליט"א: 
'הייתי אמור להיכנס ליחידה מובחרת בכוחות הביטחון לאחר שעברתי כמעט 
את כל השלבים שצריך, לקראת סיום המיונים עשיתי איזה טעות קטנה 
ופתחו לי תיק פלילי במשטרה, והיחידה המובחרת כבר לא רצתה לקבל 
אותי אליה. נגשתי לכבוד הרב אייל עמרמי שליט"א והוא ייעץ לי לקחת על 
עצמי תיקון חצות כל לילה, תפילה בנץ החמה, לשיר ולרקוד כל הזמן לה' 
והכי חשוב "לזרוק את השכל" ולהשליך את הכל על ה' יתברך. לאחר כמה 
ימים התקשר אלי העורך דין ואמר לי שלא רק שהתיק נסגר, אלא המשטרה 

החליטה לתת לי פיצוי כספי על העוגמת נפש שנגרמה לי'. זה בדיוק מה 
שכותב ר' נפתלי מרופשיץ "ועיקר הביטחון שבעת שפלות מצבו ולא יכול 
לשית עצות בנפשו", אין לו שום עצה איך לצאת מהמצב המביש הזה "וכל 
זאת לא יתהלך ביגון ואנחה". תודה רבה לרב על עצות הזהב, ותודה רבה 

לה' יתברך על האמונה הקדושה!!!

פיצוי של אמונה
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מרן הרב עובדיה יוסף זיע"א
לרגל יום השנה השמיני שחל השבוע

מרן לא  נשאר חייב 

אני סופר סת”ם המתגורר באשדוד, לפני למעלה משנה הזמין אצלי מאן 
דהו ספר תורה מיוחד בגודל 30 ס”מ, כמובן שספר במידות כאלה אינו דבר 
שמזדמן בכל יום, העלות שלו יקרה, ומאידך גם המאמץ והאחריות בכתיבתו 
הינם מעבר למאמץ שיש בכתיבת ס”ת רגיל. עבדתי קשה מאוד על הס”ת, 
והנה זמן קצר לפני סיום כתיבתו הודיע לי הלקוח שאינו מעונין בספר ועלי 
למצוא לקוח אחר... כך בפשטות ללא הקדמות וללא התנצלות. בתחילה הייתי 
אופטימי, והשתעשעתי בתקוות שמיד אמצא לקוח חדש לספר והכל על מקומו 
יבא בשלום, אך עבר חודש וחודשיים ועוד חודש ועוד חודשיים, פרסמתי בכל 
המקומות האפשריים, וכך חלפו ששה חודשים כשעדיין הספר מחכה לגואל. 
הגיע ג’ חשון תשפ”א, הדלקנו נרות לכבוד מרן, ביקשנו שזכותו תעמוד לנו, 
ולפתע נזכרתי שעדיין לא העברתי את כספי הכפרות שלי, למרות שבזמנו 

ביקשתי מידידי הרב אליהו כהן שליט”א מח”ס מעדני המלך )מתורתו של מרן 
זצ”ל( שיבוא לקחתם ולחלקם כראות עיניו, פרח הדבר מזיכרון שנינו, עד ליום 
ההילולא של מרן, ומיד הודעתי לידידי הנ”ל שאני בא להעביר לו את הכסף.

אך לידידי הנ”ל היה רעיון אחר, “תקנה בכסף הזה עוגות ורוגלך, בקבוקי קולה 
קרה ושתיה קלה ותביא הכל לכולל החיד”א לכבוד ההילולא של מרן, ודע לך 
כי מרן לא נשאר חייב למי שעושה לכבודו”, תוך זמן קצר ערכתי את הקניה 
והבאתי הכל לכולל, הנחתי על השולחן עבור האברכים שיברכו לכבוד נשמת 
מרן, השארתי סכום נוסף ביד ר’ אליהו וחזרתי לביתי. לפתע נזכרתי איך לא 
ביקשתי על הספר תורה שימכר??? ביקשתי מרעייתי תחי’ נרות נוספים, הדלקנו 

אותם כשפינו ממלמל תפילה שנזכה למכור כבר את הספר תורה שברשותי.
לא חלפו עשר דקות ואני מקבל שיחה מאחד שרכש ממני סת”ם לפני שנים 
רבות ומאז לא שמעתי ממנו, “שלום לך” הוא אומר “אני בציון של מרן, ופגשתי 
כאן ידיד מברזיל שמחפש בדחיפות ספר תורה 30 ס”מ מוכן, יש לך רעיון איך 
לעזור לו?” במשך דקות ארוכות עמדתי נדהם ללא יכולת להוציא מילה מפי, 
הייתי בטוח שמישהו חומד לי לצון, אך הלה דחק בי שאעזור לו...עד שסוף 
סוף התעשתתי, סיפרתי לו בהתרגשות את מאורעות היום, ואמרתי לו עוד זה 
מדבר וזה בא ויאמר, יש לי בדיוק ספר תורה שמחכה רק לך! תוך שעות ספורות 
עבר הספר תורה לבעליו בתיווכו של מרן, ואם חשבתם שבזה נסתיים הסיפור, 
זהו שלא. כעבור כשבוע נכחנו עם קבוצת ידידים בקבר התנא רבי יוסי הגלילי, 
ושם עמדתי וסיפרתי להם את הסיפור הנ”ל, כולם התפעלו מצירוף המקרים 
הנדיר, אך למה שקרה בהמשך אף אחד לא התכונן, בעודנו שם צלצל הטלפון 
שלי ועל הקו היה הסוחר שהביא את הלקוח מברזיל, ובקשתו בפיו שאכתוב 
לו ספר כזה נוסף! החברים שהיו עמי שמעו את השיחה, ואם עד עכשיו היה 
מי שחשב שעירבתי דמיונות בסיפור כעת ראו כולם את חסדי ה’ המופלאים 

ורחמיו הגדולים עלינו!

חידון על הרב חידון על הרב 

עובדיה לילדים 
עובדיה לילדים 

מתוך הפרשה:
מתוך הפרשה:

תפזורתתפזורת
מר"ןמר"ן

מילים לתפזורת על מרן רבנו עובדיה יוסף זיע"א:

חזון עובדיה, לוית חן, טבעת המלך, הליכות עולם, מרן, הלכה, יחוה 

דעת, ילקוט יוסף, טהרת הבית, פוסק, יביע אומר, בגדד, מצרים, ג חשון

ה. "  נרדה ונבלה שם שפתם"
." ר. "פרו ו  

ב. "כי השחית כל                 ."
ע. נשלח ע"י נח מהתיבה.

ו. ִהְתעֹוֵרר.
ד.  אחד מבני יקטן.

י. לא מצאה מנוח לכף רגלה.
ה. בנו של תרח.

י. אחד מבניו של נח.
ו. "עוד כל ימי הארץ זרע         ."

ס. אחד מבני כוש.
פ. ה' ברך את נוח בצאתו מן התיבה.

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

 ד י ב י ע א ו מ ר ע
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בס"ד

 עם כניסת זמן חורף תשפ״ב הבעל"ט
 אנו מברכים את כל באי המוסדות היקרים,

 אשר ב"ה בשערינו באים, הן החדשים והן הישנים,
לשנה הבאה עלינו לטובה שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה,

ובכללם בחורי הישיבה הקטנה לצעירים ישיבת "אמרי שפר" והרמי"ם, 
תלמידי תלמוד תורה "כאייל תערוג", בנות בי"ס "בית יעקב" וילדי 

 הגנים, צוות סמינר הר חומה בנות תיכון ט-יב

וכן את כלל צוות המוסדות, המחנכים והמורות אשר במלאכת הקודש עוסקים 
ועמלים, בברכת הצלחה ושגשוג, ונזכה להרבות תורה וכבוד שמים וכמאמר 

 רבותינו: 'אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן'

בברכה ראש המוסדות,
הרה"ג אייל עמרמי שליט"א



זמני  תפילות  ושיעורים

17:50 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:35 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות נידה  

07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  

15:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

16:00 מנחה מנין א  

16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב  

17:50 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

18:20 )בשקיעה( שיעור הלכה  

18:50 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

19:10 )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    05:55 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( 

שחרית מנין ב'    07:00

שחרית מנין ג'    07:30 )בישיבה הודו ב7:45(

שחרית מנין ד'    08:15

מנחה      18:00

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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