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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

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
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משא דבר )מלאכי א(

הדרך הכי טובה לפתור בעיות זה האמונה

כותב ר' ישראל מקוז'ניץ בספרו 'ישמח ישראל' על הפסוק 
)משלי יד, טו( "פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשורו" אנחנו 
חושבים שזה גנאי 'פתי יאמין לכל דבר' הערמומי- "הערום יבין 
לאשורו" אומר ר' ישראל "עיקר עבודת האיש היהודי להשריש 
בליבו אמונה פשוטה ושלימה בחינת 'פתי יאמין' שבערבית 
קוראים לנער 'פתיה' כמו תינוק שמאמין לאביו שכל מה שנותן 
לו זה לטובתו ובאמונתו שהיא למעלה משכלו מעורר בזה מזל 

האין דלעיל, שהוא למעלה מתפיסת שכל נבראים".
יש אמונה שנקראת 'אין' כמו שנאמר "מאין יבוא עזרי", שאדם 
יודע שכל מה שה' נותן לי זה לטובתי, זה מה שאני צריך, ה' 
נתן לי קשיים בפרנסה זה הכי נכון בשבילי. אם לא היה לי 
קשיים בפרנסה הייתי מתבלבל. הגמרא אומרת שמי שעושה 
עצמו "אין" מקבל דברים למעלה מן השכל "וזוכה להשפעת כל 
טוב בבני חיי ומזוני, לכן אומר הזוהר "חסר לחם דמהמנותא" 

חסר אמונה.
הקומרנה אומר כל בעיה שאתה נפגש איתה בחיים, יש לך 
כל מיני דרכים כדי לפתור אותה. אפשר דרך כעס, או דרך 
דיפלומטיה או אולי דרך שוחד, אבל יש גם דרך האמונה 'אני יודע 
ה' שכל מה שעשית לי זה לטובתי', אומר האדמו"ר מקומרנה 
"שעם הקודש מצדיקים עליהם את הדין", כשבא יהודי ואומר 
'רבש"ע אתה עשית לי את זה ואתה צודק אני מקבל עלי את 
הדין' "יעשה מגבורה חסד" כל הבעיה הזאת נהפכת להיות חסד 
"וכל זה באמונה שלימה שאין שום דבר כאלופו של עולם, בכל 
תנועה ובאמונה שמקבל הכל באהבה, כל הגבורות והייסורים 
יעשו חסד ממש" אתה פוטר את הבעיה מהשורש כשאתה 

מאמין שה' נמצא מאחורי הבעיה.
סיפר לי יהודי מנתניה, צעיר בן 20 שמוצאי שבת אחד הוא 
נתקף פתאום בכאבים חזקים במיוחד, בלית ברירה הוא פנה 
למיון, הרופא בדק אותו וקבע נחרצות 'מיד יש לבצע ניתוח 
דחוף' הוא אומר לרופא 'מה ניתוח, עכשיו התחתנתי' אך הרופא 

לא ויתר וקבע זה דחוף מאוד. הכניסו אותו לחדר ניתוח הגיע 
המרדים עשה לו בדיקה ואמר 'אי אפשר לתת לו חומר הרדמה 
יש לו בעיה בלב אם ארדים אותו יש סיכוי שהוא לא יתעורר, 
תלך קודם לקרדיולוג שיתן אישור" אבל אין קרדיולוג במוצאי 
שבת, אמר הרופא המרדים 'ניתן לך משככי כאבים, בינתיים 
אי אפשר להרדים' כל הדרך לבית חולים שרתי שירים ואישתי 
אומרת 'מה אתה שר עכשיו, אתה עושה ליצנות, תראה עכשיו 
הוא גם אומר לך שיש לך בעיה בלב' אחרי יומיים נכנסתי 
לקרדיולוג בדק אותי ואמר 'אין לך שום בעיה בלב, המרדים 
לא רצה לעבוד כנראה' בינתיים הכאבים חלפו לחלוטין ולא 
צריך שום ניתוח שלחו אותי הביתה. המרדים הזה הציל אותי. 
"צדקת ה' עשה" בזכות ששרתי לה' שירים "כל הגבורות נעשים 

חסדים" בתנאי שיודעים שכל תנועה זה ה'. 
אומר הבן איש חי בכספת של הקב"ה יש 2 קודים "כל עילוי 
של יהודי בעולם הזה תלוי בשתי דברים" אדם רוצה להעלות 
את הבריאות שלו להיות יותר בריא, נמאס לו מהאופטלגין 
והאנטיביוטיקה, השני רוצה להעלות את הפרנסה, קשה לו 
כבר אם החובות. השלישי רוצה יותר שלום בית, יותר פתיחות 
עם אשתו. ה' אומר תפתח את הכספת ותיקח מה שאתה צריך 
"יפתח ה' את אוצרו הטוב" אבל צריך 2 קודים "האחד הוא 
אמונתו בהשגחה פרטית שיגע שכל הטבע מסור בידו יתברך" 
אדם לא יגיד איזה טבע של אישה בזבזנית קיבלתי או של 
אישה עצלנית. כל הטבע מסור בידו. כשהתחתנה איתך עשיתי 
אותה בזבזנית. אני מחליט מתי הטבע ישתנה, רק כשהיא איתך 
כי זה בשבילך. כשאדם מאמין שהכל בהשגחתו יתברך כבר 
הקיש את הקוד הראשון לכספת, והקוד השני אומר הבן איש 
חי "שיהיה תמיד בחיבור ובאחדות עם הכל" אל תגיד אין לי 
כוח בשבילו אני לא הולך לבר מצוה שלו. "באחדות עם הכל" 
לדעת שכולם שלוחי דרחמנא, אין לי טענות בלב על אף אחד. 
"אין לו לקב"ה אלא אוצר של יראת שמים" מה זה יראת שמים? 
שאדם יודע ומאמין שכל דבר שנעשה בעולם נעשה בגזרתו 

יתברך, כך ה' יתברך החליט.  

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת תולדות גליון 482, א כסלו תשפ"ב

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א, באמונה ובטחון. לצפיה בשיעור המלא - אתר “כאייל תערוג“

"ויעקב איש תם.."
בראי הפרשה
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ר' שלום מבעלזא זצ"ל
גדולי ישראל
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גנב האופניים
סיפור לשבת

מידי שבת בשעה 16:15 תתקיים סעודה שלישית באולם 
למטה עם החזנים והפייטנים ר' אלחנן משמרתי הי"ו,
ר' אבי ניסים הי"ו ונחמן עמרמי הי"ו בשירת הבקשות
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

מה העבודה הזאת לכם?

בשבוע שעבר ביקרתי בכמה תיכונים. אחת המנהלות הגדירה את ההתמודדות 
עם בנות התיכון "כולן חולות קורונה". כמובן היא לא התכוונה שכולן נמצאו 
חיוביות לקורונה, אלא שכולן נפגעו ממנה. והפגיעה הקשה ביותר היא של 
הבנות שסיימו להיות תלמידות, והפכו להיות משולבות בשוק העבודה: 
טלפניות, זבניות, מסדרות מדפים. סופרות בסוף החודש את הכסף שהרוויחו 

ומתחילות את החודש הבא.
נכון, יש חוק חינוך חובה. יש מעקב וחובת דיווח על תלמידים שנשרו ממערכת 
החינוך. )ויש מעקב. אני עדה לכך במסגרת עבודתי הנוספת(. לכן התלמידים 
מגיעים לבית הספר. רק שהלמידה מאד נפגעת: לא באים ביום שישי, כי אז 
יש משמרת. בזמנים לחוצים כמו ערבי חגים או בזמני מכירות סוף עונה, 
משתלם יותר להגיע לעבודה. בדרך כלל משבצים את התלמידים בשעות אחר 
הצהריים, משמרת שמסתיימת בשעה מאוחרת. זה אומר לשכוח מללמוד 
למבחנים. ולא פלא שבשעות הלימודים התלמידה העובדת / לומדת, משלימה 
שעות שינה בשיעור. ספרה מורה שבקשה כסף לספר לימוד. תלמידה יצאה 
בהפסקה לבזאר ליד בית הספר, סיימה לסדר את המדף של הבגדים, וחזרה 

באמצע השיעור עם הכסף.....
בשיעור מדעים )בכתה ט' בהר חומה(  לימדתי שחודשי החופש הגדול נקבעו 
בקיץ כי בעבר, בחודשי הקיץ החוואים היו כורעים תחת העול, והילדים נאלצו 
לנטוש את בית הספר כדי לעזור בשדה. ובחווה, עוד ילד הוא עוד זוג ידיים 
עוזרות. אבל היום? אתם יודעים מה עושה עבודה בשכר למתבגרים שלכם? 
זה לא מתחיל או מסתיים בפגיעה בלמידה בבית הספר, ברכישת דעת ומקצוע 

מתגמל. אלא זה מחבל בכל הסמכות ההורית שלכם.
מתבגר שיש לו כסף, הוא כבר לא צריך את ההורים. עם השקל הראשון 
שהרוויח הילד שלכם, הוא יפסיק לשמוע בקולכם. ספרה לי אמא בדמעות, 
שהבת שלה קנתה מעיל מחריד. מעיל שכולו זועק "רחוב". נחרדתי. והיא עונה 

לי בשלווה, קניתי את זה מהכסף שלי! 
יש הורים שמעודדים עבודת מתבגרים, כי הם בטוחים שהם מחנכים אותם 
לכלכלה נכונה. אני זוכרת את חברתי שהייתה ביביסיטר בחופש, יצאה לקנות 
תיק לבריכה. תיק מותג עלה הרבה יותר מתיק פשוט, והיא בחרה את הפשוט 
כי היא עמלה על הכסף, ולמדה להעריך אותו. זה היה פעם, כשהשכר הסתכם 
בסכום פעוט של ביביסיטר. היום זה דור של שפע, )למרות הגזרות הכלכליות(. 
הם מרוויחים בחנות אלפיים, שלושת אלפים. הם מסתובבים עם כרטיס 
אשראי, יש להם חשבון בנק, והם מרגישים עשירים, כי הרי הם לא משלמים 
דיור, אוכל, מים, חשמל, ארנונה ויתר ההוצאות. הם לומדים לבזבז במסיבות 
יום הולדת, במתנות לחברים, בטיולים לא מבוקרים, ובבגדים מיותרים. אני 
בטוחה שיש בתים שמאד קשה מבחינה כלכלית. וכשהבת העובדת מממנת 
את עצמה: קונה מכספה ספרי לימוד, גרביים ועוד, זה מסייע לכלכלת הבית. 
רק קחו בחשבון שיותר מעזרה לכלכלה, זה עוזר לקלקלה, כך שהנזק רב על 
התועלת. קשה לכם בכסף, יש דרכים רבות לקב"ה לעזור. )תקשיבו לשעורים 
של המרא דאתרא של קהילת הר חומה, הרב עמרמי, כמה חיזוק באמונה 
אפשר לשאוב משם(. ההשפעה שלכם על המתבגרים שנהרסה בגלל שיש 

להם כסף, קשה יותר מקושי כלכלי. 
העבודה של המתבגרים לא מחבלת רק בסמכות ההורית, היא תפגע בהם גם 
בהמשך. בעיקר אצל הבנות, שתעודה מקנה להן דרגת שכר בהתאם.  כקופאי 
או מוכר בחנות הוא מרוויח 3000 ₪. זה טוב לבזבוזים, זה כלום בשביל 
לנהל בית. בשביל לפרנס משפחה שהבעל יושב ולומד. אל תתנו לבת שלכם 
תמורת 3000 ₪, למכור את העתיד הכלכלי שלה. איך אומרים בברכת המזון 
"ַנַער ָהִייִתי ַגּם ָזַקְנִתּי ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִדּיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶקּׁש ָלֶחם. ָכּל ַהּיֹום חֹוֵנן 

ּוַמְלֶוה ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה."
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!

ביום שלישי הקרוב ה' כסליו 09/11 ידרוש מורנו הרב ב:

רמלה - 19:00 בית כנסת "כתר ראובן" רחוב אבו חצירא 24

ראש העין -20:30 בית כנסת "אמת ושלום" רחוב חפץ חיים 6

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

המפתח להיגיינת פה טובה כבר נמצא בחדר האמבטיה שלנו, ואנחנו 
משתמשים בו גם כך מדי יום. מדובר, כמובן, במברשת השיניים שלנו. 

משום שהמברשת כה חשובה, יש לבחור את המתאימה ביותר: 
נוחה לאחיזה ולשימוש, סיביה רכים )כדי לא לגרום נזק לשיניים 

ולחניכיים( ושהגודל של החלק הסיבי יתאים לגודל של הפה, 
כלומר באורך של שלוש שיניים פחות או יותר.

חשוב לזכור שלמברשת שיניים אורך חיים מסוים ושיש 
להחליף אותה כל 4-3 חודשים. כמו כן, לא הוכח באופן 

מדעי כי מברשת שיניים חשמלית יעילה יותר מצחצוח ידני 
קפדני במיוחד, אבל היא בהחלט מקלה על מלאכת הצחצוח 

ודורשת פחות מאמץ מהמצחצח להגיע לכל נקודה, ולכן מאוד 
מומלצת לאנשים שלא אוהבים לצחצח...

יש לצחצח שיניים פעמיים ביום לפחות: בבוקר לאחר ארוחת הבוקר, ובערב 
לפני השינה. לפי השיטה הקלאסית, מצחצחים את פני השטחים החיצוניים 
והפנימיים של השיניים כשהמברשת בזווית של 45 מעלות ביחס לחניכיים 
והיא עוברת על גבול החניכיים והשן. מקפידים לא לשכוח את השיניים 
האחוריות וגם את השטחים הלעיסים של השיניים. מומלץ לצחצח גם את 
הלשון, שכן מצטברת עליה כמות רבה של חיידקים, שבין היתר אחראים 

לתופעת הריח הרע מהפה.
כמו כן, מומלץ להתחיל בצחצוח שיניים עם מברשת ללא משחה, ורק 
לאחר ניקוי יסודי של כל משטחי השיניים ניתן לעבור בשנית עם משחת 
שיניים המכילה פלואוריד. חישבו את הזמן הממוצע הנדרש לצחצוח נאות 
ונמצא שהוא עומד על כשתי דקות. הקפידו על משך הזמן הזה, מדידה 

עם שעון תעזור לכם.
הניקוי במברשת אינו מושלם, ולכן כדאי להשתמש באמצעים משלימים 
לניקוי בין השיניים, כמו חוט דנטלי, קיסמים או מברשת אינטרדנטלית. 

בנוסף, אחת לכמה זמן יש לעבור ניקוי שיניים אצל שיננית.
מזון - הממתקים והחטיפים המזיקים ביותר הם אלה המכילים פחמימות 
וסוכרים ונדבקים לשיניים, שכן הם שוהים זמן רב יותר על השן, 
בעוד שממתקים שאינם דביקים - שוקולד, למשל - נשטפים 

ביתר קלות על ידי הרוק.
חטיפי הצ'יפס המלוחים )שמכילים פחמימות בכמות גבוהה(, 
לדוגמה, מזיקים לשיניים הרבה יותר משוקולד. מזונות 
דביקים נוספים שכדאי להימנע מהם או להפחית בצריכה 

שלהם הם במבה, טופי, מרשמלו ודומיהם.
תינוקות - מיד עם בקיעת שיני חלב אפשר לנקות אותן עם 
פיסת גזה או מטלית רטובה. לאחר בקיעת שיני חלב האחרות 
יש לצחצח בעזרת מברשת רכה מאוד בתוספת משחת שיניים בכמות 
קטנה, כגודל אפונה. כדאי שהמשחה תהיה טעימה ובעלת מראה מושך כדי 

לגרום לילד לאהוב את פעולת הצחצוח.
מהי עששת הבקבוק?- עששת הבקבוק מופיעה אצל תינוקות שהורגלו 
להירדם עם בקבוק המכיל נוזל ממותק או בעת הנקה תכופה עד לגיל 
מבוגר יחסית. אם לא מנקים את השיניים לאחר מכן, התוצאה עלולה 
להיות שתינוקות ופעוטות סובלים משיניים הרוסות כבר בגיל שנה־שנתיים.

"ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ָּתם ֹיֵׁשב ֹאָהִלים" )בראשית כ"ה, כ"ז(

הגאון הגדול רבי מרדכי גיפטר זצ"ל, מגדולי מאורי 
הדור, ענק בתורה ומוסר.

משהוקמה ישיבת טלז בקליבלנד, נקרא לשמש כמשגיח, ולימים כראש הישיבה 
שהעמיד תלמידים הרבה, והנחיל להם מושגי גדלות בעיון התורה, וצורת בן 
תורה ובן עליה. שילוב נדיר של גאון בהלכה ובאגדה, ספרא רבה, שעטו היה 
לחברו הטוב ביותר. חיבר עשרות חיבורים ומאמרים תורניים. אשתו הרבנית 
תחי' אמרה לי פעם: "בעלי היה אומר תמיד, שכל מחשבתו מתבררת מתוך 

הכתיבה".
מאידך, הפליא את שומעיו כנואם בחסד עליון, שהרצה את שיעוריו ושיחותיו 
בשפה ברורה ובהירה, ובעוז תעצומות כשאגת הארי החי. וכל העם רואים 
את הקולות – "קול ה' בהדר, קול ה' שובר ארזים... קול ה' חוצב להבות אש".
המעשה שעליו אנו מספרים, שב והתרחש מידי שנה בשנה בבית ראש הישיבה:
בימים שבין כסה לעשור, היה הגאון הגדול ר"מ גיפטר שרוי בשיא ה'עבודה'. 
בראש השנה היה יושב בשולחן החג ורועד מאימת הדין. היה מקפיד שלא 
ידברו דברים סרי טעם ופטפוטי סרק. הוא זכר שיום ההולדת של אשתו 

הרבנית חל בעשרת ימי תשובה, וחסך את הבירור באיזה יום, כשקבע לכך 
את... ערב יום הכיפורים.

וכך היה מנהגו של הגר"מ גיפטר בערבו של היום הנורא: אחר תפילת 
המנחה, עוד מעט קט סעודה המפסקת, היה שואל לבחור מתלמידיו 
לקחתו אל חנות הפרחים, ועם זר יפה בידו הגיע הביתה לכבוד יום 
ההולדת. כך בכל יום כיפור פיאר את השולחן זר פרחים שקנה לרעייתו.

משחלה הרב והחל ללכת עם הליכון, שלח שליח לרכוש את הפרחים, 
והוא עצמו החזיקם בידו על גבי ההליכון, וניגש לרבנית להעניק לה 
את הדורון. לשנה הבאה נחלש עוד, וכבר ישב על כסא גלגלים, אך 
על המתנה לא ויתר. את הזר הניח על ברכיו, ועם כסאו התגלגל 
וכיבד את נוות ביתו. עד שהמחלה הסופנית שללה גם את המעט הזה, כשנמצא 
מצונף ואסור במיטתו. אז יצאה הרבנית וקנתה בפעם הזאת פרחי משי, עשויים 
מבד – למען יעמדו למזכרת ימים רבים. את הזר הציגה לפני ראש הישיבה, 

בהודיעה לו כי המשיכה את מנהגו האצילי, וקנתה לעצמה מתנה מאישה.
הנה לכם סיפור אוטנטי, דוגמא נפלאה של שלום בית, מופת של הנהגה כיצד 

מחזקים ומחזיקים את בדקי הבית לאורך 
ימים. עדות חיה לכך – הזר והאגרטל 
המעטרים את בית האלמנה עד עצם 
היום הזה. בכל עת שמעלים אבק 
נשטפים הפרחים ומתחדשים על 
 15 ידי הרבנית תחי', זה כבר 

שנים...



גנב האופניים

אני אברך המתגורר באחת מערי השדה, מבורך ומטופל בתשעה ילדים קטנים 
שיהיו בריאים. אין לי רישיון נהיגה, אלא שהמציאות מוכרת לכולנו – פיזור 
הילדים בבתי הספר ובגנים אילצה אותי מפעם לפעם לרכוש אופניים מתאימים. 
בקיצור אינני זוכר כמה זוגות אופניים "נלקחו" ממני בעשור האחרון, אבל כבר 
סיגלתי לעצמי עמידות וחוסן נפשי מפני הגזירה הזו, ושוב ניחמתי את עצמי 
שעדיפים ייסורי ממון על פני בעיות אחרות, שלא כאן המקום לפרטן. כשנולד 
בני השביעי ועול הפיזור והאיסוף הפך לקשה מנשוא, שכן אמור הייתי לבצע 
שניים שלושה סיבובי בוקר לתת"ים ולגנים, הציע לי ידיד לרכוש אופניים עם 

מנוע. "אתה לוחץ בעדינות על דוושת הגז והם מרחפים. וגנבים? שאלתי. 
"גנבים נשלחים מן השמים, ותתפלל כל יום שאופניך יהיו רואים ואינן 

נראים לנוכח ידיים גזלניות אלו" אמר. רכשתי בכמה אלפי שקלים 
אופניים חדשים ממונעים, בצבע לבן קרם ונסיעתם חלקה ונעימה 
להפליא כמעט ללא רעש. הפלא ופלא, זה מכשיר מבורך, שעושה 
נחת רוח לכל אברך שאין ידו משגת להחזיק מכונית. מבצעי הבוקר 
היו נפלאים ונוחים ממש, והגעתי לכולל רענן ונינוח, מודה להשי"ת 
על הרעיון. לא היה מאושר ממני בכל העיר. שלוש שרשראות כבדות 

כבלו אותם לקיר החנייה בחצר הבניין האחורית, שלוש תפילות ביום 
נישאו כדי שלא יגנבו. 

יום שישי. שבע ורבע בבוקר, שני ילדים בידי, והאופניים הממונעים? אין. 
שרידי השרשראות החתוכות זעקו את השבר והאובדן. בכיתי, פשוט בכיתי. 
שאריות ממוני הסתיימו להן, ההלוואות הן עול על צווארי ועכשיו צא לפיזור 
ברגליך. עברה עלי שבת קשה, ורק במוצאי שבת נשמתי אויר של נחמה. זה רצון 
השם והכל לטובה. לוויתי 100 דולר מהחברותא שלי, וחזרתי לאופניים הזולים 
שדורשים כוח ברגליים. יום שישי שבוע אחר כך, סיימתי את מבצע הפיזור 
ודהרתי על אופני הפשוטות לכיוון המרכול השכונתי. בצומת אני מבחין בתאונה, 
שוטרים, ניידות, אמבולנסים. עליתי עם אופני למדרכה כדי לעקוף את הפקק. 
והנה לנגד עיני אופניים ממונעים נשענים על מעקה בטיחות. צבען שחור מבריק, 
והם אינם דומים לצבע הקרם לבן של אופני הגנובות. חמישה בחורים גברתניים 
ורעשניים ניצבו בסמוך לאופניים. והביטו בפינוי הפצועים, במבט נוקב סקרתי 
את הממונעות השחורות, כנף אחרי כנף, כידון, רגלית, בטריה לפתע הבחנתי 
בנקודת כסף בכסא. היא מוכרת לי, אפילו מאד. החלטתי לאזור אומץ ולהודיע 

לגברתנים ש"אלו האופניים שלי ואני מתכוון לקחתם בחזרה".

נשאתי עיני למרומים, ושיוועתי שהעסק לא יסתיים בקטטה. תראו חמודים, 
נשמתי עמוק, אלו האופניים שלי!!! צעיר חסון כבן 21 נפנה אלי: "שטויות, הם 
שלי. ואין לך שום הוכחה". יש לי, אני מכיר אותן היטב. אם יש בך קצת אמת, 
בוא איתי למוכר האופניים ושם אוכיח לך. "בסדר", ענה הצעיר וקרץ בזווית 
עין לחבריו. "אתה תיווכח שאין לך שום סימן שהם שלך..." ושוב נקודת הכסף 
הקטנה בכסא ניצנצה למול עיני, אי אפשר לטעות בה, אבל זה לא הוכחה מספקת. 
סע אחרי, ביקשתי מן הצעיר, אני על אופני הדוושות, והוא באופניים ממונעים 
נוסע באיטיות אחרי. הגענו עד לחנותו של "שלמה אופניים", בינתיים התקשרתי 
לאשתי וביקשתי שתשלח את בני הבכור עם מסמכי הקניה. שלמה אופניים אחז 
בניירות, והתחיל לבדוק. מספר שילדה A-5506… "מצטער, מספר השילדה 
כאן שחוק, נבדוק מספר מנוע. גם הוא שחוק לא נותר ממנו שריד". שלפתי את 
מפתח הסווי'ץ, אך הוא לא נתחב פנימה. נו טוב, טענתי, הגנב החליף את הסוייץ', 
שחק את מספר השילדה והמנוע, אבל אלה האופניים שלי! דמעות בצבבו בעיני, 
ונקודת הכסף הקטנה המשיכה להבהב, כמו אומרת "אל תאמר נואש". "אולי 
נבדוק את הצבע", הציע 'שלמה אופניים'. הוא גרד את הצבע בעדינות, ולא גילה 

את הלבן קרם. "כנראה שעשו צביעה מקצועית בתנור מיוחד", סיכם שלמה. 
הנשמה שלי שאגה מתוכי. 'רבונו של עולם, אתה יודע שאילו האופניים שלי, 
עשה משהו'. חיטטתי בשקית הניירות וגיליתי שם מפתח קטן המיועד לפתיחת 
מכסה הבטריה. הכנסתי אותו לחור, המפתח נכנס חלקות ופתח את המכסה. פניו 
של הצעיר החווירו קלות. "שלמה אופניים" ערך סיכום מחודש, "כן בחורצ'יק, 
אלו האופניים שלו, מפתח הבטריה הוא יחודי למוצר הפרטי. זה אפילו 
רשום ברשיון". "אז מי שמכר לי את האופניים רימה אותי", התנצל 
הבחור. "אם אתה רוצה את אופנייך בחזרה, שלם לי 400 שקל כי 
שיפצתי אותם, אני לא מוכן להפסיד. "תחבתי לו 4 שטרות של 
מאה שקל לידיו. לפתע הגיע שכן שלי, יהודי מסורתי ששמע על 
הפרשייה ועל תביעתו של הבחור. הוא חיבק את הבחור בכתפיו 
ופנה עמו לפינת החנות ואמר לו, "תקשיב חבוב, אני מאמין לכל 
מילה שלך, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, ועכשיו אתה דורש 
ממנו 400 שקל, שזה הלחם והחלב של שבעה תינוקות. אני חילוני ואתה 
חילוני, ושנינו יודעים שהקב"ה אוהב לומדי תורה, היהודי הזה לומד תורה 
ומתפרנס בדוחק, והוא שילם לך את מה שאתה דורש, אבל אני חייב להזהיר 

אותך שעכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם...".
הבחורציק הוציא את השטרות מכיסו והחזירם לי. בחצות לילה צילצל הפלאפון. 
"שלום, אני דניאל מהאופניים, אין לי מושג מדוע נסעתי אחריך, יכולתי לברוח 
ולהיעלם לך. אני מודה, אני הגנב. אני מבקש סליחה... נוכל להיפגש?" נפגשנו 
עוד באותו לילה, הוא סיפר לי מסכת חיים נוראית של ילד שגדל בבית בלי ערכים. 
"אני לא רוצה להיות כמו האחים שלי", התחנן, "תציל אותי, זה לא סתם שזיהית 
את האופניים שלך... זה לא סתם שבאתי אחריך ל'שלמה אופניים', זה לא סתם 

שעלה בראשך לבדוק את מפתח מכסה בטריה". עד כאן הסיפור. 
חלפו מאז חודשיים ימים, אנחנו נפגשים שלוש פעמים בשבוע ולומדים פרק 
'אלו מציאות', הסברתי לו שצורבא מרבנן, כלומר תלמיד חכם, יכול לקבל את 
אבידתו בטביעת עין, ואופני 'אנפוריא' שכמעט אין ראייה לזיהויים ושיש בהם 

נקודת כסף פיצפונת בכסא, עונים גם על הכלל הזה...
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

את הסיפור הזה סיפר יהודי יקר ששומע את שיעוריו של מורנו ורבינו הרב אייל 
עמרמי שליט"א: 'יש לי בת קטנה וחמודה שהבטחתי לה בעקבות התנהגותה 
הטובה שאקנה לה משהו שהיא מאוד רוצה, צב אמיתי. מספר פעמים היא שאלה 
אותי האם כבר קניתי לה את הצב, ואני עניתי שעוד לא הספקתי ללכת לחנות 
חיות ולקנות. יום אחד לאחר הרבה בקשות והפצרות ממנה הבטחתי לה שבלי 
נדר אני אלך היום לקנות לה את הצב, וכשאני אחזור מהעבודה הוא כבר יהיה 
ברשותי ואוכל להעניק לה אותו. הלכתי אותו יום לעבודה ועם כל ההתעסקות 
והבלבולים שכחתי בכלל מעניין הצב וחזרתי הביתה. איך שאני נכנס לבית 
הילדה ניגשת אלי ושואלת: 'איפה הצב?', לא כל כך ידעתי מה לענות לה אבל 

שמעתי ממש כמה ימים לפני שיעור של הרב על מעלת ההתבודדות והתפילה 
ובמהלך אותו שיעור הרב ציטט את ה"חזון איש" שאמר: "התפילה היא מטה 
עוז ביד כל אדם". נכנסתי לחדר ובהתרגשות גדולה התפללתי לה' שלא ייתן 
לי לאכזב את הילדה ושאני מאמין בכל כוחי שה' יכול לעשות הכל ולסדר את 
העניינים. יצאתי מהחדר ופתחתי את הדלת של הכניסה ובתוך הגינה שמסביב 
לבית הופיע צב חמוד כדי שאתן אותו לביתי החמודה. לא יאומן מה תפילה 

בשפה פשוטה לה' יכולה לפעול!!!

כוחה של תפילה פשוטה
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ר שלום מבעלזא זצ"ל

קודם פטירתו, הכריז רבי אורי מְסְטֶרִליְסק, כי לא בני משפחתו יירשו את כסאו 
אלא תלמידיו. את התפקיד המיועד לבנו, רבי שלמה, יקבל תלמידו רבי יהודה 
צבי מְסטֵרטין, ואת חתנו רבי יצחק יחליף רבי שלום מֶּבעלז. לאחר שנפטר ר' 
אורי, נותר חתנו, ר' יצחק, עני מרוד, בתו הגיעה לפרקה, ולא היה בידו כסף 
לנדוניה כדי שיוכל להשיאה. בא ר' יצחק לפני ר' שלום מבעלז, וביקש את 
עזרתו, כדי שיוכל להשיג לבתו את צורכי החתונה. אמר לו ר' שלום: "אכתוב לך 
מכתב המלצה ובקשה עבור חסידיי הנמצאים בכמה עיירות. סע אל המקומות 
שבהם מכירים אותי וכך תקבץ את הסכום הדרוש לך די והותר." סירב ר' יצחק 
לשמוע לעצה זו, להיות נע ונד מעיר לעיר. לשווא ניסה ר' שלום לשכנעו כי 
לכל הפחות ייסע אל כמה מקומות סמוכים. כשראה ר' שלום שהוא עומד על 
דעתו אמר לו: "לך לעיר ַיאס, שם נמצא גביר עשיר אחד אשר ייתן לך את כל 

צורכי החתונה ביד רחבה."
שמע ר' יצחק לעצתו של הרבי ונסע לעיר יאס. עוד לפני שהגיע ר' יצחק אל 
העיר אירע שבתו היחידה של גביר אחד מעיר זו יצאה מדעתה, וכל שעשו 

לרפואתה לא הועיל. באותו השבוע, בלילה שלפני יום שישי, חלם הגביר חלום. 
בחלומו עומדת לפניו דמות צדיק ועמו רעיו ותלמידיו. שאל הגביר מי הוא 
זה – "זהו ר' אורי מסטרליסק," נאמר לו. ניגש אליו הגביר, נפל לפניו וביקש 
ממנו לברך את בתו ברפואה שלמה. ענה לו ר' אורי: "הנה אני עכשיו בעולם 
העליון ומכאן לא אוכל לסייע לך. ואולם בעולם השפל נמצא ר' שלום מֶּבעלז. 
הוא יוכל להתפלל למען בתך שתבריא ממחלתה." -"וכיצד אוכל לבוא אל 
בעלז?" שאל הגביר. ענה לו ר' אורי: "הנה אנחנו הולכים עכשיו לשם, לשמוע 
את ר' שלום מתפלל את תפילת קבלת שבת. אחוז בחגורתי ובוא עמי אליו." 
אחז הגביר בחגורתו של ר' אורי, והנה הוא בבעלז, עומד לפני ר' שלום, ובוכה 
ומבקש כי יתפלל למען רפואת בתו. אמר לו ר' שלום: "אם תיתן את כל הסכום 
הנדרש לחתונת בתו של ר' יצחק, חתנו של ר' אורי – תבריא בתך. אתן לך 
סימן, לבל תחשוב כי רק חלום הוא זה. מחר יגיע אל ביתך ר' יצחק תן לו כל 

צורכו ותחיה את נפשו."
הקיץ הגביר, מן הבוקר המתין לראות את דמותו של ר' יצחק, כי הראה לו ר' 
שלום את פניו בחלום. באותו הבוקר בא ר' יצחק אל יאס. הכיר הגביר את פניו 
מן החלום, רץ לקראתו והכניס אותו אל ביתו, האכיל והשקה אותו ואף הבטיח: 
"אתן לך כל מה שתצטרך לחתונה ביד רחבה." אחר כך הלך עם ר' יצחק אל 
החנות שברשותו, ונתן לו בגדים יפים בעבור הכלה ובעבורו. באותם הרגעים 
החלה בתו של הגביר להשתנות לטובה, וכמה שמחו הם על כך במהלך אותה 
השבת. לאחר השבת הציע ר' יצחק לגביר, כי ייקח את בתו וייסעו עמו אל 
בעלז, כדי שיפגוש הגביר את ר' שלום ויקבל את ברכתו בשביל הבת. שמע 
הגביר לעצתו, לקח עמו את בתו ואת המשרת ונסע אל בעלז. כשבא אל ביתו 
של הרבי ראה את פניו של ר' שלום, והנה הוא האיש שפגש בחלומו. נבהל 
הגביר ונתעלף. אחר כך אמר לר' יצחק: "דע לך, כי נאלץ הייתי לעשות מעשים 
נוראים וגדולים כאלו רק בגלל חסרון האמונה שבך. ואם היית מאמין, היית 

נושע באופן אחר."

1.  הכינוי של יעקב אבינו )ב' מילים(
2.  הלעיטני נא מן ה.... )ב' מילים(

3.  מי הייתה אשתו של עשיו?
4.  מלאכה אסורה בשבת, אך הייתה בפיו של עשיו

5.  מה חפרו עבדי אברהם?
6.  הם קינאו ביצחק ולא יכלו לדבר עמו לשלום

אם פתרתם נכון את התשבץ תקבלו את שם הפרשה בטור המודגש...

תשבץתשבץ
תולדותתולדותלפרשתלפרשת
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כמידי שבוע - יום שישי בתלמוד תורה
"כאייל תערוג - הר חומה"

שירת הבקשות ושירי שבת המלווים בכלי נגינה עם הרב יהודה 
 רפול הי״ו 

כמו כן מידי יום שירת הבקשות וטעמי המקרא בכיתות השונות עם 
ר' אלחנן משמרתי הי״ו.

בהזדמנות זאת נברך את המשפחות החדשות שהצטרפו לתלמוד 
תורה ובית הספר לבנות קהילת "כאייל תערוג".

ה
תור

ד 
מו

ל
ת



זמני  תפילות  ושיעורים

16:20 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:55 )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  

15:00 - 14:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

15:00 מנחה   

15:30 - 16:15 שיעור   

16:15 באולם למטה עם     סעודה שלישית  
אלחנן משמרתי ואבי   החזנים והפייטנים ר'     

ניסים ונחמן עמרמי ושירת הבקשות    

17:00 שיעור הלכה  

17:20 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

17:40 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים                    

פעילויות לנשים בשבת

13:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    05:15 )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      16:30

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 בריאות טבעית ע״פ היהדו)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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שימו לב! הזמנים עודכנו לשעון חורף




