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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: יניב בן אהובה 

לעילוי נשמת: מרדכי בן שמחה |
ניר אלון בן מרגלית | חיים בן תמר
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חזון עובדיה )עובדיה א(

כשאדם מוכן לחכות לקב"ה מגיעה לו הישועה

עיקר עסק האדם בעולם הזה בכל חייו הוא האמונה, אדם 
צריך שיהיה במחשבתו תמיד 'האם אני צולח את האמונה? 
אני מאמין בה' בכל דבר?' יעקב אבינו היה בכיר האבות, היה 
'יעקב שלימה' כל עבודתו במשך כל הדורות היה רק ללמוד 
אמונה. "איש תם יושב אוהלים" אומר רש"י בפרשת שופטים 
על המילים "תמים תהיה" "קבל כל מאורעות עליך בשמחה 
ואל תערער אחר העתידות" אם לא נמכרת הדירה קבל עליך 
את זה בשמחה. 'מה יהיה צריך להביא כסף' אל תחקור אחר 
עתידות, אל תשאל מה יהיה. זה נקרא 'איש תם' תמימות עם 

ה' יתברך, להיות בטוח שה' לא יעשה לו רע. 
"רבנו הקדוש מברסלב כותב "יעקב אבינו היה איש תם יושב 
אהלים שכל הישיבה של יעקב שלמד עם בניו ותלמידיו הכל 
היה בלימוד של האמונה הקדושה, כי המצוות עדיין לא ניתנו 
ועיקר לימודם היה באמונה הקדושה. איך אני מקבל את זה 
באהבה שאבא שלי לא אוהב אותי ואוהב את עשיו. אותי הוא 
שולח לבית שם ועבר ועם עשיו המושחת והצבוע הזה הוא יושב 
ולומד. יעקב מקבל את זה באהבה ולא ניגש לאבא ואומר לו 
תראה איך עשיו רשע. כל מה שה' עושה יעקב קיבל בשמחה. 
ממשיך רבנו "ולבטל כל הכפירות ולקבוע בלב כל אחד האמונה 
הקדושה ושלימות" אדם חושב 'זה שונא אותי, זה רודף אותי, 
זה נגדי' זה הכל כפירות. איך אני מאמין שהוצאות שבת הכל 
הקב"ה משלם. מי שקנה חד פעמי השבת הוא מאמין בה'. 
אבל מי שהיה רגיל להשתמש בחד פעמי ובגלל ליברמן לא 
קנה הוא מאמין בליברמן הוא לא מאמין בה'. זה המבחנים 

הקטנים שה' עושה לנו. 
אדם אומר 'מה חבילת צלחות עולה 50 שקל נעבור לצלחות 
רגילות" הוצאות שבת זה לא חשבונך, הדוד משלם "זה דודי 
וזה רעי"  יעקב אבינו 20 שנה לבן גונב אותו, לא שנה שנתיים, 
כל יום "ואביכן התל בי" עשה ממני ליצן, "החליף משכורתי 

עשרת מונים" ויעקב מילה לא אמר לו.

הרב שלום ארוש הצדיק סיפר לי כשישב שבעה על אימו 
)בבית של האמא( פרצו לו לבית ורוקנו לו את הבית. באה 
אשתו לשבעה בוכה 'פרצו את הבית, לא השאירו כלום' אבל 
הרב ארוש התחיל לרקוד איזה טוב שסוף סוף החזרתי לגנב 
הזה מה שאני חייב לו מהגלגול הקודם, אחרת הוא לא היה 
גונב לי "אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה" אף אחד 
לא יכול לקחת מה ששייך, אם לקחו לך אז זה לא היה שייך 
לך, את רק שמרת על זה עד עכשיו. לפקיד בבנק יש מלא 
שטרות במגירה, האם זה שלו? מעולם אדם לא הרוויח, מעולם 

אדם לא הפסיד. 
14 שנה יעקב למד, הוא לא למד 'שור שנגח את הפרה' הוא 
למד 'אדם שנגח אותי' אדם נגח אותי עם העגלה בסופר, זה 
ה' נוגח אותי או 'תגיד לי איפה העיניים שלך אתה?' אומר 
רבינו הקדוש "ולעתיד לבוא יהיו ישיבות שלימות שילמדו רק 
אמונה קדושה" 'אני מחכה לך ה' שתביא לי את הפיצויים, 
אני לא הולך לבית משפט' "לך ה' חיכינו" כי זה מה שה' רוצה 
"לא בגבורת הסוס יחפץ ולא בשוקי האיש ירצה, רוצה ה' את 
יראיו את המייחלים לחסדו". אנחנו מחכים, כמו שאדם מחכה 
בתחנת אוטובוס, אם בא האוטובוס בא. ואם לא בא ממשיך 
לחכות. יגיע הזמן שה' ירצה לתת לי. אומר רבנו הקדוש אדם 
שבא לחזור בתשובה כתוב "הבא לטהר מסייעים בידו" אומר 
רש"י אומרים לו 'המתן' אתה מוכן לחכות לה'? אני רוצה 
לקנות דירה, בסדר תתפלל אבל אתה מוכן לחכות? אני רוצה 
שאשתי תשתנה. תתפלל אבל זה לא יקרה מחר, אתה מוכן 
לחכות? אם אתה מוכן לחכות חזרתה בתשובה. כל הקרבה 

של האדם לקב"ה זה שהוא מוכן לחכות. 
כותב ר' פנחס מקוריץ "יסוד ושורש העבודה היא התחזקות 
באמונה שלימה ופשוטה בה' ובהשגחתו הפרטית של הנהגותיו 
של האדם עם ה', הכל לטובה וזה בחינת דוד שאמר "חסד 
ומשפט אשירה" ודרשו רבותינו חסד אשירה ומשפט אשירה" 
אתה עושה לי חסד אני אשיר לך, אבל גם כשאתה עושה לי 
משפטים אני אשיר לך. כמו שכתוב "ויאמינו בה' ובמשה עבדו, 
אז ישיר משה" אדם עם אמונה בא לו שירים. כשאדם בלי 

אמונה לא בא לו לשיר "נאלמתי דומיה". 
שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת וישלח גליון 484, טו כסלו תשפ"ב

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

"ִּכי ָׂשִריָת ִעם ֱאֹלִקים..."
בראי הפרשה
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הבננה
בריאות ותזונה

טסט השמחה
סיפור אישי
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ר' אריה לוין זצ"ל
גדולי ישראל

4

ההתחייבות
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

כל המעוניין להשתתף בסעודה זו יפנה לנתנאל 050-6785912
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

כן לבגד מלכות, לא לבגד בוגדני.

מובא בשם בעל "החתם סופר". כשיעקב אבינו נכנס אצל יצחק כדי לקבל 
את הברכות לבש את בגדי יצחק החמודות. מדוע היה צריך יעקב להתחפש 
בבגדי עשיו,  הרי יצחק אבינו היה סגי נהור ולא ראה מה יעקב אבינו לובש. 
אלא, כיוון שיעקב אבינו היה צריך להציג את עצמו כאילו הוא עשיו והיה עליו 
לדבר כמו עשיו, ולהתנהג כמו עשיו. כדי להתנהג כמו עשיו, צריך להתלבש 
כמו עשיו. לבישת הבגדים כמו עשיו הכניסה אותו לתוך הדמות של עשיו. 
ורק על ידי ההתחברות עם הדמות של עשיו היה יכול להתנהג כמוהו, לדבר 
כמוהו. למדנו מכאן שהלבוש עושה את האדם. וכמו שכל בעל אמנות ניכר 
בבגדיו שלובש, כך היהודי הירא את דבר השם ניכר בלבוש אותו הוא לובש. 
לזהות החרדית יש את סגנון הלבוש ההולם את נעים הליכותיו. והאמירה 
"העיקר הפנימיות" פשוט לא רלוונטית לכאן. אין מציאות של לבוש רחובי, 

ופנימיות יראת שמים. ההיפך אולי...
הזכרתי כאן בעבר, מעל במה קדושה זו, את המחויבות להלכה היהודית, בחזות 

של בת מלך. ובאתי לחדד יותר.
לפני שנים, באחד הכינוסים שהייתי, אמר המקובל הרב בצרי מנהמת לבו 
הטהור: "אנשים מחפשים סגולות, ליד ביתי צובאים המוני יהודיים נואשים 
לבקש ברכה, לעצה ולהצלה. אבל הם שוכחים – שכל הצער מגיע "ושב 

מאחוריך"- ד' עוזב אותנו!! והשכינה מתרחקת מאתנו בשל חוסר צניעות!!
אמא חשובה ויקרה, גלי אחריות לבתך הפוסעת בחוצות הקריה, ועיניה  
הצעירות אינן מבחינות ביצר הלוכדני הערמומי כנחש, הפורש מלתעותיו על 
שורות סדורות בגדים סותרי הלכה,  ועוטף בנכליו כל פינה טובה- המייצר 

ומהדק את לבושה המעוות ואוטם כל תחושה. 
ואת בדמעתך ובצורת עמידתך האיתנה, הבצורה והתכליתית  תבצרי את כרם 
ישראל, ואת ביתך- כבת ישראל אמיתית, כשתדאגי ליושרה של השורה – תבוא 

ממך, אמא, בשורת הגאולה.
כשאת מחדשת פריטים במלתחה של בתך לקראת החורף, בקרי את הבגדים. 

היא צעירה מידי ונסחפת אחרי דעות קלות דעת. 
את השורות הללו כתבה לאחר הכינוס קולגה יקרה לי. מנהלת בסמינר שבילי 
בית יעקב, שזקוקה כעת לרחמי שמים מרובים. כתבתי את הדברים בידיעתה, 
ומתפללת שיכנסו הדברים ללבכם. גם אם הדברים יגרמו לאמא אחת מכל 
הקוראות, להשפיע על אחת הבנות שלה להקפיד לקנות וללבוש אך ורק בגדים 
שהם על פי ההלכה, זה יעשה רעש עצום בשמים, ויהא זה זכות לרפואתה. 

)רחל חיה בת אהובה(. 
כמה מכובד לראות את כל תלמידי התלמוד תורה "כאייל תערוג" מגיעים 
ללמוד לבושים בחולצות גבריות לבנות. כמה חכם שהמרא דאתרא הרב 
עמרמי מקפיד על כך. ילד שלובש חולצה לבנה מכובדת, ולא מגיע לתלמוד 
תורה עם טרנינג במראה פיג'מה, יתנהג באצילות. ילמד עם לב פתוח לקבל 

קדושה. כי הלבוש מכבד, משפיע ומחייב. 
בסמינר הר חומה נערכים לערב הורים. נוכחתי בכתה כשהרכזת החברתית 
שאין שניה לה, מאמנת את התלמידות להופעה. לפני שהתלמידה ניסתה 
להציג, בקשה ממנה המאמנת לנסות להיכנס לדמות אותה היא מייצגת. מה 
היא מרגישה, מה היא תלבש על הבמה, רק כך תוכל לשחק טוב את הדמות. 
כך זה על במת החיים: הבגדים משפיעים על התחושות, על המחשבות, על 
מה שרוצים לייצג, ואיך שרוצים לחיות. לבוש על פי ההלכה מוביל לאצילות 

הנובעת מערך כבוד האדם.
בת, שחושבת בסתר ליבה שחוסר צניעות זה יפה, או ששיער מתנופף ברוח 
זה דווקא הולם. תדע שאחר החזות נמשכים הלבבות. וה' נותן חן! יהי רצון 

שנמצא חן ושכל – שכל לאמץ את החן.
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 י"ט כסליו 23/11 ידרוש מורנו הרב ב:
מושב זרועה - 18:00 | בית הכנסת המרכזי

שדרות -19:30 | בית כנסת משכן אשר רחוב בעל שם טוב 1 
 יבנה - 21:00 | בית כנסת נצח ישראל רחוב החבצלת 18

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

בננה היא מקור טוב לאשלגן, אשר מסייע לשמירה על תפקוד כליות 
אופטימלי. אכילת מזון עתיר באשלגן הוכחה כתורמת להורדת לחץ 

דם גבוה, מה שיכול להשפיע בצורה חיובית על פעילות הלב 
וכלי הדם השונים בננה אחת מספקת כמעט 10% מהכמות 
המומלצת של אשלגן ליום, יחד עם 8% מהכמות המומלצת 
של מגנזיום ליום, יותר מרבע הכמות המומלצת ליום של 
ויטמין B6, וגם כ-10% של ויטמין C אותו מומלץ לצרוך מדי 

יום. מגנזיום הוא מינרל הכרחי למגוון רחב של תהליכים בגוף 
ואנשים רבים לא מקבלים מספיק מהמינרל הזה. רמות טובות 

של מגנזיום, עוזרות לגוף להגן על עצמו מפני מחלות כרוניות 
רבות, כולל מחלות לב, סוכרת סוג 2 ולחץ דם גבוה. בנוסף, המגנזיום ממלא 

גם תפקיד חשוב בשימור צפיפות העצם בתהליך ההזדקנות.
אב המזון הראשי המצוי בבננות הוא הפחמימה – בדיוק כמו ברוב הפירות 
האחרים, ואופי הפחמימה שיש בבננה משתנה יחד עם תהליך ההבשלה 
של הפרי. ריכוז העמילן בבנות לא בשלות נעה בין 70% ל-80%. בתהליך 

ההבשלה, ריכוז העמילן יורדת לפחות מ-1% תוך כדי שהוא משתנה לסוכרים. 
הסוכרים שיש בתוך בננה הם: פרוקטוז, סוכרוז וגלוקוז, וכאשר הבננה 
מבשילה, הסוכרים מהווים עד כ-16% אחוז מהמשקל של הפרי. בננות לא 
מגיעות למחזור הדם בצורה חדה, מפני שתכולת הסיבים התזונתיים שלהן 
היא גבוהה. העמילן העמיד שיש בבננות לא בשלות, עובר דרך הקיבה 

ומתמוסס במעי הגס על ידי חיידקים ידידותיים ובקטריה.
תהליך זה מביא להיווצרות של חומצת שומן קצרת-שרשת בקיבה הנקראת: 
"ביוטרייט", אשר יכולה לעזור בשיפור של בריאות המעיים. בננה היא 
מקור מעולה של עמילן, אכילת מזון המכיל עמילן עמיד, קשורה 
בהרבה יתרונות בריאותיים שונים, בין היתר רמות נמוכות יותר 
של סוכר בדם )אחרי הארוחה(, ירידה בהתנגדות של הגוף 
לאינסולין, תחושה הרבה יותר טובה של שובע וסיפוק אחרי 

האוכל, ובריאות של המעי הגס.
בננה מכילה גם פקטין – סוג אחר של סיבים תזונתיים. חלק 
מהפקטין הינו מסיס במים, והוא הסיבה שהבננות הופכות 
להיות רכות כאשר הן מבשילות. גם פקטין וגם עמילן ממלאים 
תפקיד חשוב בוויסות ההשפעה של הפחמימות על הסוכר בדם. 
פקטין יכול גם לדכא את התאבון ולתת תחושת שובע חזקה, ויכול גם  
להפחית את הסיכון לסרטן המעי הגס. כאשר חולי סכרת הסובלים מעודף 
משקל קיצוני, צרכו 24 גרם של עמילן בננה מדי יום במהלך חודש, ירידת 
המשקל הממוצעת שלהם הייתה קצת יותר מקילו אחד, והרגישות לאינסולין 

שלהם השתפרה גם היא.

ִּכי ָׂשִריָת ִעם ֱאֹלִקים ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל )בראשית לא, כט(

סיפר הרב יעקב שיש שליט"א לפני זמן מה נגש אלי 
אברך ואמר: מאחר שאתה דורש דרשות, ומשלב בהן סיפורים, ברצוני לספר 
לך סיפור שארע לי עצמי. אני אמנם לא צדיק יסוד עולם, אבל לפני שלוש 
שנים, ביום כיפור, קיבלתי על עצמי קבלה – באמצע הסדר לא אלך לשום 
סידורים, ויהי מה. הקבלה החשובה הזאת היתה מבוססת על רצון טוב, אבל 
גם על נסיון חיים, שחוויתי על בשרי – אם אני הולך לעיריה על חשבון הסדר, 
מתברר שהפקידה בדיוק לא הגיעה. בבית המרקחת התרופה נגמרה, ובדואר 
יש שיבושים ועיכובים. בקיצור, זה לא הולך. אין ברכה מללכת באמצע הסדר.
החלטתי אפוא בהחלטה חזקה – יהיה מה שיהיה, באמצע הסדר אני לא הולך.
בתחילת חודש ניסן ניסיתי להירשם לישיבת בין הזמנים בפרדס כץ, שם אני 
גר, ולא קיבלו אותי. בכל זאת הגעתי ללמוד שם. בשעה עשר התחילה ישיבת 
בין הזמנים, ובעשר וחצי התחוללה סביבי המולה קלה. מה קרה? הרב דניאל 
זר מחלק בישיבה שלו, "אור דוד", חמש מאות שקל לכל אברך שגר בפרדס כץ.
חמש מאות שקל לאברך, בערב פסח, זה דבר חשוב מאד. רבים עזבו את בית 

המדרש, וחזרו לאחר זמן קצר עם כסף ביד. ומה איתי?
נכון, קיבלתי על עצמי לא ללכת באמצע הסדר, אבל עכשיו בין הזמנים, ואני 
אפילו לא רשום באופן רשמי בישיבת בין הזמנים הזאת. ולכן מה? – אני אומר 
לעצמי. מה זה משנה "בין הזמנים" או לא? סדר זה סדר. קבלת על עצמך לא 

ללכת, אל תלך.
התחוללה מלחמת איתנים בין היצר הטוב ליצר הרע, ולבסוף החלטתי לא 

ללכת. אני אלך בשעה אחת, לאחר סיום הסדר.
בשעה אחת הזדרזתי ללכת. יש אדם אחד לפני בתור. כדי לקבל את המענק 
צריך למלא טופס, אבל מתברר שהבן אדם לפני – לקח את הטופס האחרון. 

"רגע, רגע", אני מזדעק, "אל תתחיל למלא את הטופס. תן לי אותו לחצי דקה, 
כדי שאוכל לצלם, ולמלא טופס בעצמי".

אבל הפקיד מתערב, "לא אי אפשר לצלם, זה ממוספר. הרב הקציב 
מלגות כמספר הטפסים. מצטערים מאד".

זה שלפני קיבל, אני לא קיבלתי.
אני יוצא החוצה, עומד על המדרגות של ישיבת 'אור דוד', ושוב 
מתחילה בתוכי סערה פנימית. 'אתה רואה, הפסדת חמש מאות 
שקל'... 'אז מה, למדתי סדר של שלוש שעות, זה נצח! ברוך ה', 
אמנם אין לי חמש מאות שקל ביד, אבל עמדתי בנסיון, וזה שווה 

הרבה יותר מחמש מאות שקל'...
הרגשתי שלוה, שמחה מילאה את הלב שלי. פתאום צלצל הטלפון, ועל הצג 

מופיע מספר של "דרשו".
"תגיד לי", אומר מישהו מהצד השני של הקו, "עשית עכשיו את המבחן המסכם?"

"כן עשיתי. מה הבעיה?"
"אנחנו רוצים לבשר לך, שזכית בהגרלה".

"זכיתי??" זה לא קורה לי הרבה, אני נרגש. "בכמה זכיתי?"
"זכית בחמשת אלפים דולר"...

לא קיבלתי חמש מאות שקל, אבל קיבלתי חמשת אלפים דולר... הם היו שווים 
באותה עת כשמונה עשר אלף שקל.

באותה תקופה התגוררנו בדירה קטנה, והצפיפות העיקה עלינו מאד. מרבית 
החברים שהיו במצב דומה, קנו דירה גדולה על הנייר. גם אני רציתי לקנות 
"על הנייר", אבל לצורך כך הייתי זקוק למאתים אלף שקל, שלא היו לי. לא 

היה לי גם רבע מהסכום ההתחלתי לתשלום הראשון.
שמונה עשר אלף השקלים שהגיעו אלי מידו הרחבה של הקב"ה, נתנו לי כוחות 

נפש ועוצמה. היה לי ביד התשלום 
הראשון לקבלן, ושילמתי, ואחר כך 
איכשהו התגלגלו העניינים והצלחתי 

לעמוד בתשלומים.
ממש לאחרונה חגגתי חנוכת הבית 
בדירה החדשה ורחבת הידיים 
שלנו, סיים האברך את סיפורו. 

)התפרסם דרשו תשע"ח(



ההתחייבות

היה זה לפני למעלה מעשר שנים, ביום ששי בצהריים, ברחוב שקט וצדדי 
בפאתי שכונת פלטבוש שבברוקלין – ניו יורק. ר' יעקב ישב ברכבו ומולל את 
עטו בעצבנות, מצחו קמוט בדאגה ומתח גדול כיסה את פניו. זה עתה הגיעה 
הבשורה המרה, כי גם ההשקעה הנוכחית בה השקיע – כשלה, והצטרפה 
לקודמותיה שהמיטו עליו אסון כלכלי. זה לא שר' יעקב היה משקיע לא מחושב 
או לוקח סיכונים מיותרים. ההיפך, ר' יעקב נודע בזהירותו הרבה, ונכנס רק 

לעיסקאות שהבטיחו לא פחות מתשעים אחוזי הצלחה. אך מזה תקופה 
ממושכת, לצערו ולצער בני משפחתו, תמיד עשרת האחוזים האחרים 

התגברו על הרוב המוצק, והותירו אותו חסר כל, מבכה בשקט את 
סכומי העתק שהשקיע בעיסקאות הכושלות. עתה, הייתה השעה 
אחת בצהריים. בעוד כמה שעות תיכנס השבת, וביתו ריקן מכל 
דבר מאכל לכבד את השבת. הוא יצא אומנם לקניות, אך אין 
לו מזומנים בכיס, וגם הבנק לא מאפשר לו למשוך מזומן. הוא 

ממשיך להרהר, אוי, כמה השקיע יכולות ומאמצים, לילות כימים 
ואף סכומי כסף ניכרים, בניסיון לפרנס את בני משפחתו ברווח. אפס, 

כי כל מאמציו עלו בתוהו, והוא הפך לדל ואביון שאין לו מזון לשבת!
לפתע, תוך כדי הבכי המצמרר, נפל במוחו רעיון. הוא עצם את עיניו בחוזקה, 
נשא את ראשו אל על, וקרא ברורות: "ריבונו של עולם הזן ומפרנס את כל 
ברואי תבל! אני מבטיחך נאמנה, כי אם תוציאני ממצבי הקשה, ואם תזכה אותי 
לשוב לדרך המלך ולהתפרנס בכבוד, אני מבטיח לשאת בכוחי ובממוני בעול 
הציבור, להיות שליח נאמן לתת אוכל ומזון לכל מי שחסר לו, ולהקדיש חלק 
נכבד מכספי לביצוע שליחותי לדאוג למחסורם של בניך! "אבא שבשמים!" 
– הוסיף בהתרגשות – "אני מודע לחלוטין לכובד המשימה שאני נוטל על 
כתפיי, אך אני מתחייב בפניך בצורה הכי ברורה וחדה, שאם תפתח לי את 
שערי הפרנסה ואשוב להיות בעל יכולת – כל אחד מבניך שלא יהיה לו אוכל 
יהיה מוזמן אליי, כל יהודי שיתקשה בהשגת מזון לבני משפחתו – יהיה סמוך 
על שולחני, כל אדם שלא תהיה לו אפשרות לתת מזון לילדיו – אני אפתור לו 
את הבעיה הזו, בהתחייבות!" הוא פקח את עיניו, וניגב את הדמעות שזלגו 
מהן. הוא שב על התחייבותו פעמיים ושלוש, וההתחייבות החזקה הזו נטעה 

בו כוחות, הטעינה אותו באנרגיות חדשות. הוא השיג הלוואה לקנות מעט 
מצרכים עבור השבת המתקרבת, ובכל יום השבת היה שרוי בהתרוממות הרוח, 
לנוכח הבטחתו האמיצה והכנה, שכל אדם שיחסר לו מזון – הוא יעמוד איתן 

לצידו ויעזור לו להביא טרף לבני ביתו!
השבת חלפה בנעימים, וביום ראשון יצא שוב לחפש הזדמנות להתפרנס. 
מישהו הציע לו עיסקת תיווך, והוא נכנס אליה במלוא העוצמה – בטוח בכוחה 
של מצות הצדקה שקיבל על עצמו, כי העיסקה תצליח ותעלה יפה. כעבור 
שבועיים היא נחתמה, והניבה רווחים יפים מהמשוער...בפעם הראשונה שעמד 
מול מסך חשבון הבנק, והביט בעיניים נוצצות על סכום העתק שהועבר אליו 
– ידע כי הבטחתו נשאה פרי, מצוות הצדקה החלה לעבוד עבורו. עוד באותו 
שבוע יצא לעיסקה נוספת, ואת רווחיו משתי העיסקאות שעשה – הכניס 
לעיסקת רכש ענקית, שגם היא הצליחה מעל ומעבר לציפיות. באותו שבוע, 
כתב פתק קטן על ביתו: "כל מי שצריך עזרה עבור מזון – מוזמן!". ואכן, לא 
מעט נקישות החלו להישמע בדלתו. לכולם פתח בחיוך רחב, שמע על צרכי 
המזון, ומיד רשם צ'ק. הוא לא התעכב ולא חיכה, לא דחה ולא המתין – כל 
מי שביקש עזרה עבור מזון, יצא מביתו עם סכום כסף לקניית מזון, ולא פעם 

עם מזון מבושל ממש, מעשה ידי רעייתו.
מאז, הצלחתו עלתה ופרחה, וכיום הוא נחשב לאדם עשיר מאוד, מולטי 
מיליונר של ממש. השקעותיו מפוזרות ברחבי העולם, הרווחים 
זורמים בכסף משביע רצון, וגם כל עני ונזקק שצריך מזון – מגיע 
לביתו ומקבל את מלוא מחסורו. "וכי איך לא אעמוד בהבטחתי" 
– הוא אומר תמיד, "והרי במו עיניי ראיתי איך ההתחייבות הזו 
לספק מזון לכל נצרך – הביאה את הברכה בעסקיי וזיכתה אותי 
בעושר מופלג!" את הסיפור כולו שמענו מפיו של ר' יעקב בעצמו, 
המוכר היטב בפלטבוש, שכונת מגוריו, והכל יודעים על ההרגל 
הוותיק שלו לספק מזון או תלושים לקניית מזון, מלוא מחסורו של כל 
נוקש בדלתו. לא רבים יודעים את הסיבה לכך, אך אנו זכינו לשמוע מפיו את 
סיפורו האישי, ולפתוח נקודת מבט מחודשת על עוצמתה של מצות הצדקה: 
ככל שיהודי מחליט בהחלטה חזקה, שמעתה ואילך הוא רוצה להיות אדם 
שנותן, אדם שמעניק, אדם שלא דואג רק לעצמו אלא מתמסר למען יהודים 
אחרים – כך צינורות השפע כלפיו נפתחים ומתרחבים, משמים שולחים לו 
כוחות ויכולות לעמוד במשימתו ולהצליח לתת ולהעניק ברוחב לב וביד 
נדיבה. ואת הגילוי הזה חשפו בפנינו חז"ל בבבא בתרא )דף ט:( 'כל הרודף 
אחרי הצדקה – הקדוש ברוך הוא מזמין לו מעות לעשות בהן צדקה', והוא 
זוכה גם להעניקן לעניים הגונים. כלומר, אדם המקבל על עצמו להיות למען 
הנזקק, אדם הפועל מתוך תחושת שליחות ומסירות למען יהודים אחרים – ה' 
שולח לו כסף להצליח לעמוד בשאיפותיו, להצליח להעניק לעניים ונזקקים 

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

סיפר יהודי צעיר משכונת "הבוכרים" בירושלים: אני לומד נהיגה כבר 
תקופה די ארוכה ונוהג די טוב, אבל כל פעם מחדש כשמגיע ה"טסט" אני 
ממש מתרגש והידיים רועדות לי, ובעקבות ההתרגשות הזאת לפני כחודש 

נכשלתי ב"טסט" מספר 12)!(. 
הגעתי למורנו ורבינו הרב אייל עמרמי ושאלתי ממנו עצה, מה לעשות לקראת 
הטסט הבא. הרב אמר לי שאם אני ישיר שירים בכל מהלך הטסט ואשמח, 
הוא מבטיח לי שהצליח לעבור את הטסט. אמרתי לכבוד הרב שאני מפחד 
שהבוחן לא יזרוק אותי מהרכב עוד לפני הבחינה אם אני יתחיל לשיר לו, 
אבל כבוד הרב אמר לי שגם את זה ה' יסדר. והנה לפני מספר ימים הגיע 

מועד הבחינה, נכנסתי לאוטו ועשיתי מה שהרב אמר לי ופצחתי בשירים, 
להפתעתי הבוחן דווקא אהב את זה, והרגשתי שאני ממש בתוך האמונה 
והשמחה. לאחר כמה שעות התברר שאני יכול לחגוג בר מצווה של טסטים 

ועברתי את מבחן הנהיגה ה-13!!!!

טסט של שמחה
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ר' אריה לוין

היה זה לפני קום המדינה. הבריטים שלטו בארץ והם לא שמחו לעזור ליהודים 
להקים מדינה. אולם היהודים לא הרימו ידים וחלק מהצעירים הצטרפו ל'מחתרות' 
– ארגונים סודיים שפעלו למען הישוב היהודי. רבים מהם נתפסו והושלכו 
לכלא. האוירה בכלא הייתה קודרת. גם בגלל התנאים הקשים, אבל בעיקר 
בגלל תחושות היאוש. אולם מדי פעם היה מופיע בשער אדם מיוחד. לא 
לוחם במחתרת, אלא רב מבוגר שקיבל אישור לבקר את האסירים. שמו היה 
רבי אריה לוין וכולם קראו לו 'אבי האסירים'. כמו אבא, הוא היה עובר מאחד 
לאחד, לוחץ את היד, מחייך ומחבק, מעודד ומחזק. הוא טיפל בכל מחסורם, 

אך יותר מכל הוא עודד את ליבם ורוחם.
עברו השנים, המדינה קמה, ואנשי המחתרות התמנו לשרים ולחכי"ם. אולם הם 
לא שכחו כמה קשה היה להם בכלא, ומי עזר להם שם. הם החליטו לתת מתנה 
לרבי אריה, לאות תודה. אך התברר כי המשימה לא קלה. "יש לי רעיון! 'מקרר' 
". "כבר נסיתי", אמר אחר. "ראיתי פעם את רבי אריה סוחב גושי קרח כבדים 
הביתה. אמרתי לו: אתה כבר מבוגר, חבל, אקנה לך מקרר שפועל על חשמל! 
אך הוא לא הסכים כלל". "יש לי רעיון!" קרא אחד מהם, נלהב. "אני יודע מה 

נקנה לרב – שעון מזהב!" "כבר נסיתי", אמר אחר, "קניתי לו שעון יקר, והוא 
אמר: אין צורך, גם בלי שעון מהודר אינני מקדים ואינני מאחר, תן זאת במתנה 
למישהו אחר". "יש לי רעיון!" אמר אחד בקול חד וברור. "ראיתם פעם באיזה 

בית קטן ועלוב מתגורר רבי אריה? כל כך קר שם לגור, אז נקנה לו תנור!" 
למחרת עצרה משאית ליד ביתו הצר של רבי אריה. שני סבלים קפצו ממנה, 
פרקו ממנה ארגז ובו תנור נפט והובילו אותו אל פתח הבית. הם דפקו על 
הדלת. "רק רגע, אני כבר בא!" קרא רבי אריה, וכעבר רגעים אחדים פתח את 
הדלת. "שלום וברכה!" אמר במאור פנים לסבלים. "באנו להעביר אליך משלוח", 
אמר אחד הסבלים. רבי אריה התפלא. מי יכול לשלח אליו משלוח? הסבלים 
פתחו את הארגז והתגלה תנור הנפט שבפנים. "מצין!" קרא בשמחה. "ברוך 
השם, בדיוק מה שרציתי!" "התנור הזה מושלם בשביל שרה-לאה, האלמנה 
הזקנה שגרה ממול. מסכנה, היא קופאת מקור! אין מי שיעזור לה. בכל פעם 
שאני רואה אותה אני אומר לעצמי: הלואי שהייתה לי דרך לפחות לחמם את 
ביתה. התנור הוא בדיוק מה שהצטרכתי! אנא, עשו עוד מאמץ קטן, עזרו לי 

לסחוב אליה את התנור..."
אנשי הציבור שרצו לתת מתנה לרבי אריה התייאשו. אבל אחת מהם, לא 
הסכימה לותר. בשעת בוקר הגיעה אל ביתו הצר של רבי אריה לוין ובידה 
שקית קטנה. היא דפקה על הדלת. "רק רגע, אני כבר בא!" קרא רבי אריה, 
וכעבר רגעים אחדים פתח את הדלת. "שלום וברכה!" אמר במאור פנים. "שלום 
הרב", אמרה, "החלטתי להביא לך מתנה קטנה". היא הוציאה מתוך השקית זוג 
כפפות צמר שסרגה בעצמה. "תודה רבה, אבל אין צורך..." "הרב, הפעם אי 
אפשר להעביר את המתנה למישהו אחר", התעקשה שולמית, "הרי סרגתי את 
הכפפות במיוחד בשבילך!" "תודה רבה, אני מעריך זאת מאוד", אמר רבי אריה, 
"אבל אינני יכול. הרי את יודעת כמה חשוב לי ללחוץ יד לכל אחד, מאסירי 
המחתרות עד אחרון היהודים. אני רוצה להעניק לכל אחד לחיצה חמה, נוגעת, 

יפה, מעין לטיפה. איך אעשה זאת כשאני עוטה כפפה?"...

1.  איך קראה רחל לבנה הקטן )ב' מילים(?
2.  איתו עבר יעקב את הירדן.

3.  מה עשה יעקב לו ולמקנהו?
4.  בגיל שמונת ימים אותי מסלקים...

5.  שם נרדף למילה "פחד" )רש"י(
6.  אם הילד נקרא חמֹור מה שם האבא?

אם פתרתם נכון את התשבץ יופיע בטור המודגש שם המקום בו קבורה 
רחל אימנו...

תשבץתשבץ
וישלחוישלחלפרשתלפרשת
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"כאייל תערוג הר חומה"
בתחילת תוכנית החורף

לימודי הקודש והשמיטה

התלמוד תורהובחשק רב לכלל תלמידי במאור פנים בשמחה עם הרב ארגמן הי"ו היקר בכל בוקר קבלת פנים 



זמני  תפילות  ושיעורים

16:15 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

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

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

07:30 שחרית מנין ראשי  

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

15:00 - 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    

16:45 שיעור הלכה  

17:15 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

17:35 )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    05:25 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( 

שחרית מנין ב'    07:00

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

שחרית מנין ד'    08:15

מנחה      16:25

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”

ביה"כ "קול יעקב" רח' הנביאים 22 מודיעין  20:45

20:45  ביה"כ "ספרא", רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

17:30   ביה"כ "מוסיוף", רח’ יואל ירושלים
20:45    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים

18:00  ביה"כ "בורכוב", רח’ פישל ירושלים
21:30   שיעור משתנה באיזור ירושלים, לעדכונים ניתן להצטרף לקבוצת  

         הווצאפ השקטה 050-852-0721

יום רביעי

יום ראשון

מוצ"ש

יום שני

שיעורים נוספים מפי מו"ר הרב שליט"א בירושלים והסביבה:

7

דרוש.ה מנקה
לבית הכנסת

050-6785912




