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העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של מרן שר התורה
ופוסק הדור ,מורנו ורבנו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק״ל,
שזכותו הגדולה תגן עלינו .להצלחת :דוד בן שמחה וב”ב
משפחת מזרחי | לרפואת :יחזקאל מאיר בן שרה | חיים בן
תמר | דליה בת נעמי לעילוי נשמת :מרדכי בן שמחה | ניר
אלון בן מרגלית יוסף חיים בן עזיזה

לקבלת העלון במייל כתבו בקשה לharav.eyal@gmail.com :

פרשת תזריע מצורע גליון  ,455ד' אייר תשפ"א
הענווה מביאה אמונה
ר' שמחה זיסל בספרו 'שמחה ומוסר' כותב שאחד הגורמים
העיקריים והיותר דומיננטיים שגורמים לאדם להפסיד את האמונה
בה' .למרות שהוא יודע את גדלות ה' ויודע שצריך להאמין בה'
ּומ ֻהלָ ּל ְמאֹד" בכל זאת כשמגיע
(תהילים צו ,ד) "כִ ּי גָ דֹול יְ הוָ ה ְ
ניסיון הוא מאבד את האמונה ,נופל לעצבות ,לכעס ,והסיבה
היותר עיקרית לכך ,זה גסות הרוח כמו שאומרת הגמרא (סוטה
ה ,א) "אמר ר' יהושע בן לוי כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו
עובד עבודה זרה".
אומר ר' שמחה זיסל גסות הרוח פירושו שמסתכל על אדם
בתקיפות ,הפך הנעימות ,הפך הכף זכות ,עוד שם "אמר ר'
יהושע בן לוי כל אדם שיש בו גסות הרוח אין אני והוא יכולים
לדור באותו עולם שנא' (תהילים קא ,ה) "גבה עינים ורחב לבב
אתו לא אוכל" כאשר אדם הוא 'גבה עיניים' אז 'אותו לא אוכל'
וממילא האמונה לא יכולה לשרות בו .וכאשר מגיע לו איזה
ניסיון עם אשתו או עם השותף שלו ,הוא מאבד את האמונה,
אפילו שהוא יודע אותה .וכך הוא נופל לסיטרא אחרא ,אח"כ
הוא מצטער 'איפה האמונה שלי? מה אני לומד?"
אומר הרב הסיבה שאתה טוב באימונים ,אבל לא מצליח בקרב,
"ע ֶקב
כי יש גסות הרוח .לכן אומר ר' שמחה זיסל (משלי כב ,ד) ֵ
ֲענָ וָ ה יִ ְר ַאת ה'" הענווה  -עקב ,מה בא אחריה? יראת ה'" .בעבור
הענווה תעלה על ליבך מידת היראה שהיא מידה טובה" כשאדם
זוכה להבין 'מי אני? אתה יכול לרמוס אותי כעפר' אז הוא זוכה
ליראת ה' .אל תקרא 'יראת ה'' אלא 'ראית ה'' ,הוא מתבונן בה'
בכל המקרים והמאורעות ,לכן אדם צריך כמה שיותר לשאוף
למטה "ושפלת ארץ" תהיה יותר נמוך מהכביש.
רש"י על הגמרא (חולין פט') כותב "ומתחת זרועות עולם" מי
הם הזרועות של העולם? אומר רש"י 'מי שנדרס תחת הכל הוא
זרועות העולם' הוא מחזיק את העולם! 'מי שנדרס' ,אדם מתקשר
אליך 'בא קח את השיק' אתה בא אליו הוא לא שם ,מתקשר אליו
'אה ,הלכתי' ,אתה אומר לו 'מה אתה חושב אני איזה פינג פונג?'
זה נקרא שאתה לא מוכן שמישהו ידרוס אותך .יבוא ניסיון של
אמונה ,יברח לך האמונה בה' .כשאדם אומר 'למה אתה מדבר

אלי ככה' זה יפסיד לך את האמונה' .מי שנדרס תחת הכל' ,אדם
לא יגיד אני מוכן לידרס בידי אדם פלוני ,אבל אדם אלמוני אני
לא מוכן' .זה לא מחזיק את העולם .ה' לא מביא לאדם ניסיון
שהוא לא יכול לעמוד בו .וממשיך שם רש"י "ואומנות יפה היא
האילום ,אבל דברי תורה תדבר ,אם כי מישור ארץ חלקה אתה
שנוחה להידרס" אתה יכול לדבר תורה בתנאי שאתה כמו מישור,
ואם לא ,גם תורה אל תדבר ,זה יזיק לך.
מפסידי האמונה הם גסי רוח" ,גבה עיניים אותו לא אוכל",
לכן "ידריך ענווים במשפט ,ילמד ענווים דרכו" ,הקב"ה אומר
אני מתחבר רק לענווים .עזרת למישהו והוא אומר 'בשביל מה
התערבת? רק הרסת עכשיו' במקום להגיד 'הזעתי בשבילך ,אני
לא הרווחתי מזה כלום ,איזה כפוי טובה' תגיד 'נכון ,הוא צודק,
אני צריך להידרס על ידו' אתה תראה שהאמונה אף פעם לא
תברח לך .הענווה מביאה אמונה ,אומר ר' שמחה זיסל.
לפעמים אדם בתפקיד 'אחראי משמרת' 'מנהל חנות' פתאום
אומרים לו 'אתה חוזר לקופה' הוא נפגע ,למה הוא נפגע? "אמר
רבא אפילו ראש גרגורתא מן שמיא ...שנא' "והמתנשא לכל
לראש" אומר רש"י "ראש גרגורתא ,שר הממונה על הבורות ,מי
ידלה ממנו היום להשקות שדותיו ומי למחר ושררה קטנה היא
ומדכתיב "לך ה' הממלכה והמתנשא" ,כלומר על ידך מנסה כל
דבר ,אפילו גרגורתא נעשה לראש על פיך" אפילו שררה קטנה,
בשמים ממנים זה יהיה אחראי על זה .אדם יכול להאמין בזה
כשהוא בענווה .אל תגיד 'אני  20שנה כאן בעבודה ככה מזלזלים
בי' .נמצאנו למדים ,איך אדם יזכה לאמונה? יעבוד על ענווה
'אני צריך להידרס על ידי כולם ,מי אני?' מישהו פגע בך ,לך
רגע לצד ותחשוב 'מה התורה אומרת לי? איך אני יגיע לקרבה
לה'? אני מוכן להידרס!'
לכן אומר הרד"ק הקדוש "צדיק ה' בכל דרכיו" אף על פי שהחי
טורף חי והחתול טורף העכבר ...הכל בצדק מאיתו" אז מה אתה
אומר העיפו אותי מהתפקיד ,הכל זה צדק .הקב"ה מנהל את הכל,
אין לנו רשות לעשות כאן כלום ,אנחנו רובוטים "כי גם לחיות
והעופות הטורפים נותן להם מאכלם בחייהם אלא שבהגיע קיצם
למוות גוזר מקודם שתהיה מיתתם בהנאות בעלי חיים אחרים"
ה' אומר במקום שהכבש הזה ימות סתם ככה ,בא תשמח את
האריה .זהו צדק!
שבת שלום! אייל עמרמי

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א ,באמונה ובטחון .לצפיה בשיעור המלא  -אתר “כאייל תערוג“
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שער עבודת האלוקים עם פירוש “כאייל תערוג”

דמוקרטיה או מלוכה
עשו מחקר ששלטון מלוכני הרבה יותר טוב מהשלטון הדמוקרטי ,בכל זאת ,למה
אנשים מעדיפים דמוקרטיה ,בדמוקרטיה אין גנב אחד ,יש הרבה גנבים ,במלוכה יש
רק גנב אחד והוא המלך ,אז כולם רוצים לשבת על הקרוסלה ולגנוב ,ארבע שנים
אני ,ארבע שנים אתה ולכן רוצים דמוקרטיה .אבל באמת מחקרים הוכיחו ששלטון
מלוכני הוא הרבה יותר טוב מדמוקרטי הוא יותר דואג לעם ,הוא לא נתון לכל מיני
שיקולים ,חלק מהגאווה.
כותב רבי אלחנן וסרמן :בחתימת המאמר ראוי לי למסור לכם את דברי הקדוש החפץ
חיים ,איך יכול להיות שהם כך מצליחים כל הכופרים האלה? רבים מיראי ה' יתמהו
לאמר מה זה עשה לנו ה' להגביר כח הכופרים ,איך זה יכול להיות שהם מצליחים.
אבל התשובה לשאלה זו מפורשת בתורה "כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן
אליך אות או מופת ובא האות והמופת אשר דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים
אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום
ההוא כי מנסה ה' אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את ה' אלקיכם בכל לבבכם
ובכל נפשכם" ,ומפורש בכתובים אלו ,אפשר שיקום נביא שקר ויסית להדיח ויתן אות
משמים כי מחר תעמוד החמה במקומה ,ויתנו לו כח מן השמים שיתקיימו דברים
והחמה תעמוד .מפני מה נתן לו כח כזה? "כי מנסה ה' אתכם".
ואם כן ,בעקבתא דמשיחא דכתיב" :וצרפתים כצרף את הכסף ובחנתים כבחן את
הזהב" ,צריך להיות קדם בוא המשיח צירוף אחר צירוף ובחינה אחר בחינה ,אין
מקום לתמוה על הכח שנתן לנביאי השקר בימינו ,כי מנסה ה' אותנו.
האש יורדת לנביאי הבעל  -זה ניסיון ,האם אדם מצטרף לכל העבודה הזרה הזאת,
'אנחנו נדאג לעצמנו'' ,נשמר ונגן על עצמנו'...
אם אדם שותף לשיטה הזו ,הוא התפתה אחרי נביא השקר ,הוא טעה .אך אם אתה
חי בידיעה שזה שקר ,זה הבל ,זה אז "והאלילים כרות יכרתון" .זה יתמוטט כמו מגדל
קלפים ,וכל המערכת תקרוס.
היהודים ברוסיה צעקו אם נצא מרוסיה .נגיע לישראל נבנה מדינה ,יהיה צבא ,לא
יהיה פוגרומים .הגיעו לארץ היו פוגרומים ,רק שאז קראו לזה 'מאורעות' .אמר 'אחד
העם' מה פתאום נקרא לזה 'פוגרומים' פוגרומים היו רק ברוסיה ,והרי אנחנו הבטחנו
לעם שלא יהיו פוגרומים .מה נעשה? לכן אנחנו נקרא לזה 'מאורעות' .מאורע הוא
משהו קטן ,תקרית.
זה עבודה זרה ,ארץ ישראל ,מדינה ,מה פתאום עבודה זרה לא משקרת .אך לא קוראים
לזה פוגרום ,אלא מארעות .קרה איזה משהו קטן עם הערבים ,הם ירו עלינו זה הכל...
כך היא דרכה של עבודה זרה .זה עבודה זרה של ימינו ,רק מעטים לא ימשכו אחרי
העבודה זרה הזו.
נביאי הבעל היו ארבע מאות ,ואליהו היה אחד" ,וירפא את מזבח ה' ההרוס" ,הוא
היה לבד ולא היה איתו אף אחד.
אומר הרב ,מצוות הלבבות היא יחוד הא-ל ,מה זה יחוד הא-ל? להבין שאין עוד מלבדו.
שום דבר בעולם לא ייטיב לי או ירע לי חוץ ממנו ,וזה לא משנה מה קורה בעולם.
אם חסר יחוד הא-ל בלב ,הפסדנו את כל מצוות האיברים" .ה' אחד" ,היזהר בני שלא
תעשה אותו 'ה' אחר' ,אמר רבי עקיבא לרבי מאיר .ההבדל בין אחד לאחר הוא של
קוץ קטן מאד .הבן איש חי אומר ש"קוץ" גימטרייה "עמלק"" .קוץ ודרדר" "מדור
דור"" ,וקוץ ודרדר תצמיח לך" ,הקוץ הקטן
הזה יכול לעשות לך מ"ה' אחד" – 'ה' אחר'.
כמה צריך האדם להיזהר שלא לטעות ביחוד
ה' ,שאם לא כן כל המצוות האחרות בטלות.
מה עשית מה הועלת בתקנתך ,הכל היה כדי
להגיע שהלב יהיה לב שלם.
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת
הלבבות" ניתן להשיג את כל ספרי הרב שליט"א
אצל "חיים ספרים"  1599-50-20-51שלוחה 6

על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

אשור עם חתימת הורים
בגיל ההתבגרות יש חשיבות רבה לדעת החברה .בני הנעורים נמדדים
במידת הפופולריות שלהם ,ורובם עסוקים בלפלס דרך למעמד בכיר
בקבוצת השווים .לפעמים הם חוזרים הביתה עם רעיונות הזויים .כל פעם
עם משהו יצירתי אחר :נסיעה לים .יציאה לפארק מרוחק ,ארוחת ערב
ב ...יום הולדת ל  ...לקנות מתנה עם  ...הם יודעים מה הכיוון החינוכי של
הבית ,ולכן יש ש"ישלבו" את הבילוי החברתי עם תפילת ערבית בכותל
או אמירת פרק שירה ברוב עם ,כדי לשכנע אתכם לאשר להם להשתתף.
וככל שהרעיון רחוק יותר מהתפיסה החינוכית של הבית שלכם ,כך הם
יהיו יותר מתוחכמים ,ויישמעו יותר דרוכים ויותר אומללים.
תמיד הבקשה תתפוס אתכם לא מוכנים ,לכן בחיים אל תגיבו מיד.
הסדירו נשימות ,אל תקפצו שפתיים .תשמרו על ארשת פנים נינוחה
ותביעו התעניינות .היזהרו לא לשלוף "לא" .כי את התשובה הזו הם יודעים
לבד ,וזה יגרום לדלג על שלב בקשת אישורכם .טוב להגיב "ראשית אני
אתייעץ עם אבא  /אמא" .זה נותן מרווח זמן לחשיבה.
אם התשובה חיובית ,או חיובית עם הגבלות מסוימות ,שחררו את התשובה
בקלות ,אל תוציאו להם את המיץ .אם יש לכם תנאים ,תוודאו שהם
אכן הגיוניים .שהם לא יהרסו להם את מצב הרוח בבילוי .אל תשתמשו
באישור מקור לסחיטת הבטחות מהמתבגר ,לא בתחומי המחויבויות של
הבית ,ולא במחויבויות הבית ספריות .החלטתם לאסור ,שימו לב לצורה
בו האיסור נאמר .עדיף שזה יאמר בשיחה בארבע עיניים ,בפרט שבקשות
כאלה מזמינות אוזניים שופטות :מזדהות או שמחות לאיד.
תענו את התשובה השלילית כשאתם החלטיים .בצורה מכבדת .אל תשאירו
אותם מתוחים זמן רב .זה יקשה עליהם יותר לקבל את הסירוב .תביעו
במילים ובשפת גוף שאתם בהחלט מבינים את הבקשה ,את האכזבה לאי
ההסכמה שלכם ,אבל" :לבית שלנו זה לא מתאים ,אנחנו לא שמחים
עם הסגנון הזה" .אל תתנצלו ,אל תתרפסו ,כן תבינו אותם ,את האכזבה
שלהם ,בפרט שתהיה להם התמודדות להודיע לחברים שהם לא באים.
אל תשדרו בשום פנים ואופן נוקשות או סוג של רגשות נקמה .אלא בדיוק
ההיפך – אהבה ,הזדהות ,רצון להיטיב .להספיג ערכים חינוכיים .וזה
המניע להחלטתכם .זה לא קל לראות ילד מאוכזב .אם אתם יכולים לנתב
את הזמן שלאחר התשובה בצורה מהנה לכם ולילדים ,מה טוב ומה נעים.
אם לא ,סביר שהאווירה בבית תהיה קצת כבידה .לכן לאחר התשובה
הניחו למתבגר לנפשו ,בסוף הוא יתאפס.
כהורים תמיד תשתדלו להיות בשביל הבית והילדים היקרים שחינוכם
מופקד בידכם.
שדרו חמימות כלפיהם ללא תנאים ,גלו אמפתיה ,האזינו למצוקה ,הקשיבו
למשאלות .אם הקשר יהיה כן ואמתי ,זהו המפתח לקשר בר קיימא שיעזור
לכם ולילד לקבל סירוב לבקשה שלו מצדכם ,ואם אפשר למצוא סוג של
חוויות מקובלות עליכם מתוך הבנה ואהבה.
לפני שנים שוחחה אתי בתי הבכורה על אופציה של נסיעה לים עם
חברותיה .הן היו בתקופת עומס של מבחנים וחשבתי שבאמת מותר
לה קצת להשתחרר .לקראת סוף השבוע היא הגיעה בבקשה לנסוע עם
החברות .לרוע מזלה הייתי מאד עמוסה רק חיכיתי לעזרה ממנה .והגבתי
מאד בכעס על הרעיון ההזוי הזה .לא זכרתי אפילו שנהלנו שיחה בעניין
בתחילת השבוע .מהתגובה הקיצונית שלי היא הבינה שאין כעת על מה
לדבר .רק למחרת היא הזכירה לי מדוע בכלל הועלה הרעיון .נכון ,טעיתי.
גם אנחנו בני אדם ,ואין בין אדם שלא טועה.

נכתב ע״י ז .קליין
מייעצת חינוכית ,סמינר "הר חומה"
המדור פתוח לתגובות ,שיתופים ,ועצות בנושא בית ספר והורות:
zkl55848@gmail.com
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עני ,בקש לצאת לחוצה לארץ .קרא לאשתו אמר לה" :בשביל שבני אדם רגילין
לבא אצלי לראות את הנגעים ,קשה עלי לצאת מעליהם .אלא בואי ואני
מלמדך שתהא רואה את הנגעים .אם ראית שערו של אדם שיבש המעין
שלו ,תהא יודעת שלקה .לפי שכל שער ושער ,ברא לו הקדוש ברוך
הוא מעין בפני עצמו שיהא שותה ממנו .יבש המעיין ,יבש השער".
אמרה לו אשתו :ומה אם כל שער ושער ,ברא לו הקדוש ברוך הוא
מעין בפני עצמו שיהא שותה ממנו .אתה שאתה בן אדם ,כמה שערות
יש בך ,ובניך מתפרנסין על ידך ,לא כל שכן שיזמן לך הקדוש ברוך
הוא פרנסה?! לפיכך לא הניחה אותו לצאת חוצה לארץ...
חיזוק האמונה מנגעי השיער

מנחת עני והמצורע

"אדם כי יהיה בעור בשרו( "...ויקרא יג ,ב)
במדרש מובא על פסוק זה :זה שאמר הכתוב (איוב לח כה)" :מי פלג לשטף
תעלה ודרך לחזיז קולות" ,אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי :בערביא קורין
לשיער  -שטפא ,שכל שיער ושיער שבאדם ,ברא לו הקדוש ברוך הוא מעין
בפני עצמו .לפי שאיוב קורא תגר ואמר :אשר בשערה ישופני והרבה פצעי חנם
(איוב ט,יז) .האם על חינם הקדוש ברוך הוא הביא את כל הייסורין האלו עלי.
אמר לו אליהוא :חס ושלום ,חלילה לאל מרשע ושדי מעול (שם לד י) ,אלא כי
פועל אדם ישלם לו וגו' (שם שם יא) ,בכל מידה שהוא מודד ,הוא מביא עליו.
רבי אבין אביו בשם רבי אבא בר כהנא אומר :אין הקדוש ברוך הוא מודד בבת
אחת ,שנאמר" :כי פועל אדם ישלם לו" .אמר לו הקדוש ברוך הוא לאיוב:
אפילו השער שעליך ,מעיין עשיתי לו ומידה נתתי לו ,מי פלג לשטף תעלה
וגו' (איוב לח כה).
והמדרש מביא מעשה :בכהן אחד שהיה רואה את הנגעים .מטה ידו  -נעשה

מצינו בכל המנחות ,שעשיר שהביא מנחת עני ,יצא ידי חובה שואל המשך
חכמה הרי מצורע ,צריך להביא שלוש כבשים ,ואם הביא רק כבשה ושני תורים
כמו עני  -לא יצא ידי חובה ,וצריך להביא שוב פעם קורבנות .נשאלת השאלה
במה זו שונה מטומאת מקדש וקדשיו? במה זה שונה מטומאת יולדת? מדוע
שם ,אם הביא מנחת עני יצא ,וכאן לא?!
והתשובה פשוטה מאוד :למה אדם נענש בצרעת ,לפי שהוא צר עין ,ולכן אומר
הקב"ה – אתה לטהרה שלך ,תביא שלוש כבשים! בא אדם ואומר" :אני לא
מביא שלוש כבשים! אני מביא רק כבש אחד ושני תורים!" ...יש לך כסף  ,למה
אתה לא מביא?  -כי אתה צר עין! אם אתה צר עין ,אומר הקב"ה – תביא עוד
פעם!  -זה סימן ,שלא נרפאת מהמחלה!
ולכן בכל 'קרבן עולה ויורד' ,אם הביאה היולדת קרבן של עני ,יצאה ידי חובה...
אבל בקרבן מצורע ,שכל העוון הוא על צרות עין ,אם אתה מביא רק כבש אחד
ושתי ציפורים  ,אומר הקב"ה – אתה לא יצאת ידי חובה.

על ממתקים ומה שבתוכם
סוכריות :שום דבר טוב לא יצא לכם מהן .ולא מדובר רק על בריאות השיניים,
אלא גם על מה שמתרחש אחרי שהן יורדות לתוככי מערכת העיכול .הן
עשויות קודם כל מסוכר או משמותיו הנרדפים :גלוקוזה ודקסטרוזה .בנוסף,
יש בהן צבעים שונים שמקורם למשל בזפת הפחם .לכן ,או שתאכלו סוכריות
שנמכרות כוויטמינים ,כי יש בהם צבעי מאכל טבעיים,
או שתכינו סוכריות בבית ממיץ טבעי ,פירות
ושבבי אגר אגר .שווה לנסות!
מסטיקים :יש בהם המון סוכר שנדבק
לשיניים ,אבל גם כשעל אריזת המסטיק
מתנוסס הכיתוב" :ללא סוכר" ,עדיין כל
יחידת מסטיק (רצועה שעטופה בנייר
אלומיניום) תורמת  3.14קלוריות .מקור
הקלוריות שבמסטיק הוא מרב כהלים בשם:
סורביטול ,קסיליטול ,מניטול או מלטיטול.
אלה הם סוג של סוכרים שממתיקים את המסטיק,

אבל רק שישים אחוז מהם נספג בגופנו .מסטיק "ללא סוכר" מספק לנו את
הטעם המתוק למשך כשבע דקות .כך שאחרי זה או שלועסים גומי חסר
טעם ,או שלועסים מסטיק חדש.
מרשמלו :יש בו סוכר ,גלוקוזה וצבעי מאכל לבן או וורוד ,לצד ג'לטין .שזה
חומר שמופק מעצמות של דגים .היצרנים מרסקים את העצמות לאבקה
כך שלאחר שהמרשמלו מתקרר במפעל ,הג'לטין שומר על היציבות שלו.
חטיפי דגנים :מוכרים גם בשם "חטיפי בריאות" .אל תתבלבלו ,אלא תקראו
את רשימת הרכיבים שמתנוססת על גבי האריזה .תבחרו את אלה שיש בהם
כמה שפחות סוכר ונתרן (מלח) וכמה שיותר סיבים תזונתיים.
מרציפן :עשוי מסוכר ,שקדים טחונים וגלוקוזה .מה שאומר שהוא לא מאכל
בריא ,אך הוא בהחלט ממתק בריא .אפשר לאכול מרציפן מצופה בשוקולד
רגיל או בשוקולד חרובים .רק אל תקלקלו ואל תאכלו מרציפן עם צבעי מאכל.
שלווה :עשויה מגרעיני חיטה מזן דורום או ענבר ,או מאורז .היצרן מחמם
את הגרעינים ובכך הוא מתפיח אותם ,לאחר מכן הוא מצפה אותם בסוכר
לבן (פחות טוב) או בסוכר חום או בדבש (יותר טוב) .אם מצאתם שלווה
עם צבעי מאכל ,תשאירו אותה בחנות.
חלבה :תבדקו שיש בה לפחות  50%שומשום וגם שיש בה גם קצת שומשום
מלא (שמלא בסידן) .חוץ מזה ,יש בה סירופ סוכר ,שורש ספורינה שזה
שורש צמחי שעוזר לייצוב החלבה וגם תמצית וניל סינטטית ושמן דקלים.
אין בה צבעי מאכל ,שזה מצוין .תתפנקו על אחד קטן.
שוקולד :הקקאו נחשב לאחד ממזונות העל .כלומר כזה שעשיר ברכיבים
תזונתיים שמסייעים לבריאות שלנו .הסיבה שהוא זכה בתואר הכבוד הזה,
היא בזכות העובדה שהוא מכיל נוגדי חמצון (חומרים שמחזקים את מערכת
החיסון שלנו) בשם פוליפנולים ,קטצ'ינים ואפיקטצ'ינים בריכוז הגבוה ביותר
מבין כל המזונות .לכן תבחרו שוקולד שמכיל את אחוזי הקקאו הגבוהים ביותר.
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ביקש 'לעשות סיבוב'
את המעשה הבא סיפר הרב ארז חזני :המעשה שלנו התרחש בחנות לממכר
אופניים כשבעל-הבית קיבל לעבודה אדם נכה ,שיעמוד מול הלקוחות .לאדם
ההוא הייתה התייחסות לבבית לכל לקוח ,ולמרות נכות-הגוף התפרסם כבעל-
גישה נוחה ומפוייסת לכל אדם באשר-הוא.
ואכן ,מיד עם כניסתו לעבודה ,משך האיש ההוא לקוחות רבים ,שנהנו מעצם
השיחה איתו ,ולבסוף גם רכשו אופניים.
ויהי היום נכנס לחנות לקוח שביקש לרכוש אופניים חשמליים .המוכר התייחס
אליו כראוי ,הציג בפניו את האפשרויות השונות ,ולבסוף הוחלט על זוג-אופניים
שמחירם היה כמה אלפי שקלים ,שהתאימו לדרישותיו.
הלקוח ביקש 'לעשות סיבוב' על האופניים כדי לבדוק אם הכל בסדר,
ומשקיבל את הרשות לכך ,ברח עם הסחורה ,ולא שב לחנות.
אם המוכר לא היה נכה ,יתכן שהיה רודף אחריו ,ומשיגו ,אך
כיוון שהיה נכה לא היה מסוגל לעשות זאת .כך ברח הגנב ,ולא
נראה יותר באזור ,ולחנות נגרם נזק כספי רב.
בעל הבית של החנות ,והמוכר ,הגיעו לדין תורה ,וצריך לשמוע
על מה התווכחו התובע והנתבע ...בניגוד לכל המקרים האחרים,
שכל אחד טוען 'כולה שלי' ,הפעם הוויכוח היה הפוך מן הקצה
אל הקצה...
המוכר טען שהפועל-הנכה לא צריך לשלם לו מאומה ,כיוון שכאשר
קיבלתי אותו לעבודה ידעתי שהוא מומחה בהבאת קונים ,ולקחתי מראש
בחשבון שאם תיקרה פעם גניבה ,הוא לא יוכל לרדוף אחרי הגנבים בגלל נכותו.
הפועל ,לעומת זאת ,טען שבעל-הבית לא צריך להפסיד בגלל שהוא נכה,
והוסיף שגם הוא לקח בחשבון שאם יקרה מקרה אשר כזה ,הוא ישלם לבעל-
הבית את כל הכסף...
ומה קרה בסוף? – למחרת מגיעים בעל-הבית והפועל לחנות ,ומוצאים את זוג
האופניים שנגנב מונח ליד החנות ...בשעות הלילה החזיר הגנב את גניבתו,
והכל בא על מקומו בשלום...
כששאלו אותי איך אני מסביר את מה שקרה כאן ,השבתי ,שכאשר מתנהל
דין תורה שכזה ,שבו שני הצדדים מוותרים איש לרעהו ,נוצרת רוח-טהרה
בעולם הזה ,והיא משפיעה גם על הגנב הנבזה שלא התבייש לנצל את נכותו
של הפועל וברח עם האופניים.
כמו שבכל בית חולים יש 'חדר סטרילי' ,שהוא נקי מכל זוהמה ולכלוך ,כך גם
במקרה שלנו נרקמת רוח-טהרה בעולם כולו ,והיא משפיעה גם על הגנבים...

אחד משומעי לקחו של הרב סיפר ,שיום אחד ,הוא נסע עם חברו בכביש
ירושלים -תל אביב ובלי לשים לב חברו שהיה הנהג" ,חתך" רכב אחר שהיה
בנתיב לידו .הנהג ברכב השני פתח את חלונו והתחיל להטיח בהם קללות
נמרצות ,לאחר כמה דקות הגיח אותו נהג והחל להשליך לעברם ביצים.
הנהג שהושלכו עליו הביצים רצה לעצור בצד הדרך ולהתעמת עם הנהג
שזרק עליו ,אבל תלמיד מורנו בעקבות השיעורים אמר לו שאם זרקו עליהם
ביצים ,כנראה זה מגיע להם ומחליף משהו הרבה יותר גדול .וככה במשך
דקות ארוכות הנהג לידם ממשיך לזרוק לעברם ביצים והם לא מגיבים לו

ובלבד שתקיים במקומן כאלה תפילות
בספר 'אנא עבדא' מופיע מעשה נפלא שסיפר הרב צבי קובלסקי זצ"ל :היה
זה בשנה בה התפלל לפני העמוד אחרי אביו ז"ל .הוא הגיע לבית הכנסת
הגדול וביקש להתפלל לפני העמוד .הואיל והמניינים רודפים שם זה את
זה ,וה'חיובים' רבים ,יש 'לתפוס תור' ,לאתר 'עמוד' שאין מחכים לו עדיין,
ולהמתין לידו עד שיסיים אותו מנין את תפילתו.
עמד הרב קובלסקי ליד העמוד והמתין שיתפנה .בנתיים ,צדה עינו קשיש אחד
שסיים את תפילתו במנין קודם ,הוא חלץ לאיטו את תפיליו וקיפל את טליתו,
ועתה עמד וחיפש מישהו שינחהו לביתו .אבל למי יש פנאי לכך בבוקרו של
יום ,כאשר הכל אצים לסיים את תפילתם ולרוץ הלאה לעבודת יומם .והזקן
תולה עיניים מתחננות ומושיט יד רועדת לאנשים מתחמקים וממהרים.
התנתק הרב קובלסקי מן התור ,ניגש אל הזקן והושיט לו בעדינות את ידו.
אחז בה הזקן ,נתלה בה ברעדה והחל משרך את דרכו לביתו .דרך ארוכה
הלכו ,עקב בצד אגודל .הדרך איטית ומתמשכת כשהרב קובלסקי ממלמל:
"יהא לעילוי נשמת אבי"...
לבסוף הגיעו לביתו של הקשיש .הוא הודה לרב קובלסקי נרגשות ,אבל הרב
קובלסקי לא סיים את תפקידו .ברוכים הצדיקים שטובתם שלמה .הוא תמך
בישיש במעלה המדרגות ,מדרגה אחר מדרגה ,עד שהביאו לדירתו .או אז
פנה לשוב לביהכ"נ אל המנין האחרון ,שמישהו כבר זכה בו .היתה זו הפעם
היחידה שבה לא התפלל לפני העמוד בעת חיובו ,ואין ספק שבראשו ריצדה
המחשבה איזו מצווה יותר נעלה...
בלילה נגלה אליו אביו בחלומו" .מוחל אני לך על כל התפילות
לפני העמוד" – אמר – "ובלבד שתקיים במקומן כאלה מצוות"...
המשימה של עובדי ה'
מסופר על ניקולאי שהיה עורך מבחן סינון לבחירת החיילים
הראויים להימנות ביחידה המובחרת ביותר בצבאו ,המבחן
היה הליכה רגלית מפרכת תוך נשיאת ציוד מלא על הגב במשך
שבועיים כמעט ללא מנוחה .היעד היה להגיע לעיר פטרבורג .המסע
היה קשה מנשוא ,בין הרים ובין סלעים ,חיילים נפלו בצדי הדרכים ולא
הצליחו למשוך ,אך האיתנים ואמיצי הרוח המשיכו ולא נסוגו .כאשר נראו
מרחוק אורות פטרבורג נשמו כולם לרווחה ,סוף סוף נוכל לנוח ,לפתע הודיע
המפקד ...ממשיכים ללכת .באותו רגע נפלו מרבית הקבוצה על האדמה ,הם
לא היו מסוגלים להמשיך ,הם אמנם הלכו כברת דרך ארוכה ומפרכת ,אך
מה שהחזיק אותם היה החלום על המנוחה וההרפיה בפטרבורג ,משם ואילך
אין כח ללכת אפילו פסיעה.
והנמשל ברור :עיקר מבחנו של יהודי הוא בתוספת ,במה שהוא עושה מעבר
לחובתו ,מעבר ליכולתו.
הלא המה דברי חז"ל (חגיגה ט ):על הפסוק (מלאכי ג ,יח) 'וְ ַׁש ְב ֶּתם ְּור ִא ֶיתם
ֹלקים לַ ֲא ֶׁשר ֹלא ֲע ָבדו' ,ואמרו 'עבדו ולא עבדו
ֵּבין ַצ ִּדיק לְ ָר ָׁשע ֵּבין ע ֵֹבד ֱא ִ
– תרוייהו צדיקי גמורי נינהו .ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה
פרקו מאה ואחד'.
'מאה' זו משימה קבועה ,זה 'פטרבורג' להבדיל' .מאה ואחד' זה מעבר למשימה.
זו יחידה מובחרת של עובדי ה'.
עד שדרכיהם נפרדו .לקראת סוף הנסיעה ,בעליות של ירושלים מתגלה
להם פקק גדול ולפתע הם רואים את אותו רכב שממנו הושלכו לעברם
הביצים שרוף כליל.
מורנו ורבינו הסביר לאותו תלמיד שהשריפה הזאת הייתה אמורה להיות
אצלם ברכב ,אבל בזכות האמונה שלהם הרכב השני נשרף .כמה כוחה גדולה
של האמונה כמו שאומר ה"בת עין" הקדוש" :ואם אדם יאמין ,יתבטלו מעליו
כל הגבורות והדינים ממנו .וזה כבר לא תלוי במאזנים ,והאם מגיע לך או
לא ,אלא אם אתה מאמין שכל הבריאה הזאת מכיפת הרקיע ועד השילשול
הקטן בים הכל זה ה' יתברך ,אז יסורו ממך כל הגבורות והדינים".
יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :

אותנו!
שתפואותנו!
אישי?שתפו
סיפוראישי?
לכםסיפור
ישישלכם
052-3978629
בוואטסאפ:
או
b0526558387@gmail.com
במייל b0526558387@gmail.com:או בוואטסאפ052-3978629 :
במייל:
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רבי ישראל הופשטיין מקוזניץ זצ"ל
רבי ישראל היה מחשובי האדמורי"ם בפולין בתקופת מלחמת העולם הראשונה.
הוא היה תלמידו של המגיד ממזריטש ור' אלימלך מליז'נסק.
רבי ישראל נפטר בי"ד בתשרי תקע"ה.
מעשה נפלא היה בימי מלחמת נפוליאון ,כשהקיסר הצרפתי כבש את אירופה
בסערה ,הגיעו גדודיו לעיר קטנה בפולניה .קוז’ניץ שמה .באחד הימים פרצה
במקום שריפה .והשריפות כאשר פרצו בימים ההם  -היו מכלות כפרים
ועיירות לעיתים תכופות.
הבתים עשויים היו עץ ,והגגות מחופים קש .ובכל בקתה תנור ,אותו הסיקו
ללא הרף בימות הגשמים ,להחזיק מעמד בקור הנורא ולבישול ואפייה .ולכל
תנור ארובה ,לנקז את העשן הרב .די היה בהתלהטות האש ובכמה גיצים
שיצאו מאחת הארובות ,כדי שגג הקש יתלקח ,הבקתה תעלה באש ,הרוח
תסיט אותה לבקתה הבאה ,ורחוב שלם יהיה תוך דקות לאודי פחמים.
דא עקא ,שכאשר הייתה פורצת שריפה ,לא היו ברזי שריפות בנמצא .לא היו
כלל ברזים בנמצא .הייתה באר שכונתית ,בה שאבו מים בדליים .וכשהייתה
פורצת שריפה ,היו הכל רצים בדליים חצי מלאים ,שהיו כיריקות ננסים מול
עמוד האש הרועם ,הכובש בקתה אחר בקתה ללא רחם...

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מין עוף שמצורע מביא לטהרתו.
עץ חזק מאוד.
"ורחץ במים טמא עד"....
אישה זבה מביאה לטהרתה "שני"...
מי בודק את הצרעת?
אחד מן האצבעות עליה מזה הכהן דם.
מה דינו של כלי חרס שנטמא?
על תנוך איזה אוזן מזה הכהן דם?

לאושרם של תושבי קוז’ניץ שהה בעירם באותה העת חיל הכיבוש ,ומפקדו
ראה עצמו מחויב לשלום נתיניו ורכושם .מיד הזעיק את חייליו החסונים
והורה להם לשאוב מים ולהעבירם בשרשרת למקום השריפה המשתוללת.
פעולה שהיה בה משום הבעת רצון טוב יותר מאשר תועלת...
ובקוז’ניץ פעל באותם ימים איש פלא ,איש אלקים קדוש ,המגיד רבי ישראל
מקוז’ניץ זצ"ל ,שר התורה ועמוד העבודה ,גאון בנגלה ובנסתר .חלש וידוע
חולי מנעוריו ,שכאשר הגיע לעבודת הבורא היה מתגבר כארי ,ללא מליצה.
כאשר השריפה השתוללה ,והייתה סכנה שתכלה את העיר כולה ,ביקש המגיד
הקדוש שיישאוהו אל מקום השריפה .עשו כן .נשאוהו ממיטתו והושיבוהו
על כיסא .הביאוהו למקום השריפה ,בו עמלו החיילים לשווא.
העמידו את הכסא לארץ והמגיד הקדוש הביט באש – וראה זה פלא .היא
התערבלה לפתע ,התכנסה במקומה ,והחלה לדעוך .תוך רגע קט שקעה האש.
נפעם ונרגש הודה הגנרל לרב הקדוש ,איש הפלא.
לא עבר זמן רב ,והגדוד הצטווה להמשיך במסעו לתוככי רוסיה ,שם ספג
הצבא הצרפתי את מפלתו הניצחת ונמלט בעור שיניו מערבה .נסוג מרוסיה
ופולין ,ושב לצרפת דרך גרמניה .ושם ,בגרמניה ,הודיעו לגנרל ששריפה פרצה
בעיר .יואיל לשלוח את חיילי הגדוד לעזור בפעולות הכיבוי" .אין צורך בכך",
אמר הגנרל .מיהר למקום השריפה והורה להביא בפניו את הרב המקומי.
הרב הובא ,רב "מתקדם" ,זקנקנו קצוץ ומטופח ,עניבתו מסומרת למקומה
בסיכת פנינה ,וכנפות מעילו המהודר מתנפנפות ברוח .התייצב לפני הגנרל,
שהורה בשרביטו על האש המשתוללת.
"כבודו הוא הרב המקומי?" שאל הגנרל" .אכן כך" ,השיב הרב.
"אם כן ,יואיל נא לכבות את השריפה!" פקד הגנרל" .איך ,כיצד?!" תמה הרב.
"מה פירוש איך? יביט כבודו באש ,ותשקע!"
הרב היה המום .לא הבין" .איני יכול!" הצטדק.
"אם כן .אינך רב! מתחזה אתה" ,הרעים הגנרל .ובו במקום הדיחו ממשרתו,
והורה להלקותו חמישים מלקות...

תשבץ
לפרשת
מצורע

חידה

אם פתרתם נכון את התשבץ יופיע בטור המודגש אחת מסוגי הצרעת
"
המופיעה בפרשה" :

הזיזו  3גפרורים כדי ליצור  3ריבועים
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בייסוד בית התבשיל הגדול Miami

מוסדות ׳כאייל תערוג׳ וקהילת ׳חסדי
שמואל׳ מקדמת בברכה את מורנו ורבנו
שליט״א בברכת ברוכים השבים משיעורי
תורה וחיזוק בקהילות ב Miami

שיזכה לאורך ימים ושנות חיים
יוסיפו לך להגדיל תורה ולהאדירה
בדרשה לתלמידי שורשים

סעודת מלווה מלכה וסיום מסכת

בקביעת מזוזה

בסעודת מצווה ודברי
התעלות בהילולת המהרח״ו

בהבדלה קהילת נתיבי עזרא

עקב הביקוש הגדול לדירות באזור בית הכנסת
רחוב ההר מן ההר (שלב ב׳) והגעה של משפחות חדשות

כל המעונין למכור/לשכור יפנה לגבאי בית הכנסת נתנאל 050-6785912

זמני תפילות ושיעורים
ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

שימו לב לזמני התפילות והשיעורים שעודכנו לפי שעון קיץ

תפילות ושיעורים בשבת קודש
		
מנחה ערב שבת

( 18:45כ 30-דק' לפני השקיעה)

		
שחרית הנץ החמה

( 05:05כ 65-דק' קודם הנץ החמה)

		
שיעור בהלכות נידה

 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)

		
שחרית מנין ראשי

07:30

		
תהילים לבנים

( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)

		
שיעור הלכה ,שו"ע

( 15:30חושן משפט)

		
מנחה מנין א

16:00

		
שיעור מוסר

16:30

		
מנחה מנין ב

( 17:15בסוף השיעור)

אבות ובנים

( 18:45כשעה קודם צאת השבת)

		
שיעור הלכה

( 19:15בשקיעה)

ערבית של מוצ"ש

( 19:45עם צאת השבת)

		
שיעור במדרש

( 20:00עד זמן רבינו תם)

תפילות לימות החול
שחרית הנץ החמה
שחרית מנין ב'
שחרית מנין ג'
שחרית מנין ד'
		
מנחה
ערבית מנין א'
ערבית מנין ב'

שיעורים  -בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב  -עיון באגדות חז"ל
		
יום ראשון
אמונה ובטחון
		
יום שני
פרשת השבוע  /הלכה  /ענייני יומא
יום שלישי
ליקוטי מוהר"ן  /רבינו נחמן מברסלב
		
יום רביעי
הלכות שבת/מועדים
יום חמישי
פעילויות לנשים
יום שלישי

פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות

( 14:45בביה"כ חסדי שמואל)

		
שיעור לנשים

 14:45מפי מו"ר שליט"א

( 05:25כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
19:00
סמוך למנחה
בתום השיעור המרכזי

 20:45שיעור בחסידות
מהרבנית חנה בקרמן תחי'
 21:00שיעור חדש! בריאות טבעית ע״פ
היהדות  -א .פורמן

יום שני
		
פעילויות לילדים
 18:00מתמידים לילדים ,משניות,
יום שלישי
תהילים ,סיפורי צדיקים ועוד .הגרלות ופרסים למשתתפים

שיעורים נוספים מפי מו"ר הרב שליט"א בירושלים והסביבה:
 18:15ביה"כ "איילת השחר" ,רחוב מצפה ,גבעת זאב
יום ראשון
 20:45ביה"כ "ספרא" ,רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

יום שני

 17:30ביה"כ "מוסיוף" ,רח’ יואל ירושלים
 21:30לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות" ,רח’ קצנלבוגן  81ירושלים

יום רביעי

 18:00ביה"כ "בורכוב" ,רח’ פישל ירושלים
 21:30ביה"כ המרכזי ,רחוב הקטלב הר גילה

 16:00שיעור לאברכים כולל "לב אריאל" ,רחוב מגן האלף 3
יום חמישי
 18:00ביה"כ "אבני החושן" ,רחוב אבני החושן ,מעלה אדומים

מוצ"ש

 22:00ביה"כ "קול יעקב" ,רחוב הנביאים  ,22מודיעין

