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הל תבלין הפלאים
בריאות ותזונה

האמונה שירה וניגון

אומר הארי הקדוש "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש")תהילים 
כ"ד ז(

מה צריך לבקש? "בבקשו אז מלפניך אמונתך הודעת לו", רק 
אמונה, ה' קח את הכל ותשאיר לי רק את האמונה שאדע שהכל 
זה אתה ולא אחרים. לכן אומר הארי הקדוש "אחת" ראשי תיבות:

א'- ארץ ישראל, "עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית 
שנה")דברים, יא יב( שמירה כל הזמן. כמו שהגמרא אומרת "כל 
הדר בארץ ישראל כאילו יש לו אלוה". מדוע?. ובכן, פה ישנה 
השגחה, בארץ אדם מבין מזה השגחה, בחוץ לארץ אדם קשה 
לו להבין מזה השגחה, הטומאה של חוץ לארץ אוטמת את הלב 

מלהבין מזה השגחת ה'.
ח' – חיי עולם הבא "כל העושה מצווה אחת מטיבין לו ומאריכין 
את ימיו ונוחל את הארץ" )משנה קידושין א' י'( יכול עושה רק 
מצוה אחת? יש 613 מצות! כל המפרשים דנו בזה. אומר ר' 
עובדיה מברטנורא כוונתם אם יש לך רוב זכויות ועוונות - חצי 
חצי ועשית עוד מצווה אחת אז תקבל את כל הארץ, תקבל עולם 
הבא. שואל הבעל שם טוב סליחה מכבוד תורתך ר' עובדיה 
מברטנורא אבל הכוונה ב-"כל העושה מצוה אחת" היא ל- "בא 
חבקוק והעמידם על אחת" )מכות כ"ד א'( דהיינו אם תעשה 
את מצוות האמונה תקבל את הארץ, מאריכין ימיו ומיטיבין לו.
אדם שחי בלי אמונה גם אם הוא גר בוילה בכפר שמריהו הוא 
יהיה ממורמר. אם אתה חי אמונה איפה שתהיה תחיה עם אור. 
יוסף הצדיק היה בבית הסוהר ופניו צוהלות, היה שמח, הוא 
חי באמונה שהכל זה מאת ה'. כך אתה צריך להגיד לה' גם אם 
האווירת שבת התקלקלה בגלל האישה או הילדים - 'לא נורא ה' 
העיקר תשאיר לי את האמונה שהכל אתה עשית לי לטובתי'. 
לכן 'אחת' א'- ארץ ישראל ח'- חיי עולם הבא ת'- תורה. שלושה 
דברים נקנים בייסורים ועיקר הייסורים לבדוק את האדם באמונה 
שלו שכתוב "למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך")דברים 
ח' ב'(. אומר רש"י אם תחלוק עלי או לא. כל השלושה דברים 

הנקנים בייסורים זה רק לאמונה.

סיפר לי יהודי מהקהילה כאן, שעובד שלו פוטר מהמספרה וחישבו 
כמה פיצויים מגיע לו, הרואה חשבון שלו חישב בדיוק ויצא 
שמגיע לו 15 וחצי אלף שקל. והעובד - התנגד 'אני רוצה 20.5 
)אלף( לפי החשבון שלי', יש כאן מסמכים ברורים וקבלות, רואה 
חשבון שלי השיב לו "תלך לבית משפט יזרקו אותך מהמדרגות" 
והלא התעקש בשלו. מספר לי אותו יהודי שהוא נזכר בדברי 
האמונה שהכל מאת ה' "החלטתי שאני נותן לו את הכסף במקום 
שהקב"ה יקח את הכסף למקום אחר פחות טוב". רואה החשבון 
שלי התווכח איתי שלא אוותר לו בשום אופן אבל אני - שמתי 
מבטחי בה'. וכך היה, כתבנו ונתנו לו שיק ע"ס 20.5 אלף שקל. 
עברו שלשה ימים והנה מתקשר אלי הרואה חשבון 'אתה לא מאמין 
המדינה מכניסה מענק עסקים מהמדינה'. 'איזה יופי' אמרתי לו, 
'אבל אתה לו מאמין כמה, לא 15 לא 20, 20.5 בדיוק!' ואני לא 
ידעתי בכלל שאני צריך לקבל כסף חשבתי שנגמרו המענקים. ה' 
קח את הכסף תשאיר לי את האמונה! אסור לוותר על האמונה!

כותב הכתב סופר "הנה הניסיון בעת צאתנו ממצרים מה שהיה 
מצוות ה' "אל יצא איש מפתח ביתו עד בוקר" והכתוב מעיד על 

הצעקה והמהומה הגדולה שהייתה בלילה ההוא.
הגר"א כותב "כל פעם שכתוב בתורה 'גדולה' זה יותר מהמשוער 
ממה שאדם יכול לשער בדעתו. היו צעקות, בהלות אבל אתה 
תמשיך לשיר לי "אל יצא איש מפתח ביתו" ועם ה' לא היו 
רשאין לצאת לראות מה הרעש הגדול אולי שודדים באים עליהם 
ועוד ששמעו קול 'צאו מאיתנו!' מפי המיצרים ואעפ"כ עם ה' 
התחזקו באמונתם, בזכות אמונה זאת שעמדה להם וזהו הניסיון 

הגדול ובזכות זה נגאלו.
כן יהיה לעתיד לבוא בימות המשיח ניבחן שוב בניסיון הזה" יהיו 
צעקות ובהלות, הרופא יגיד לך הבדיקות לא טובות, באולטרסאונד 
יגידו שיש לך ילד עם פיגור שכלי, אשתך תגיד שהיא בורחת 
ממך ואתה תמשיך לשיר: ה' אתה עושה לי רק טוב! לי לא יקרה 
שום נזק אני נשאר חזק עם הקב"ה, לא מפחד מה הרופא אומר, 
לא מפחד ממס הכנסה, לא מפחד מהפרקליטות, מעניין אותי 

רק מה', אני תמיד ממשיך לשיר לה'!
אומר רבנו "כי עיקר הגאולה ע"י שיר וניגון" כי אותו לילה 

)בקריעת ים סוף( שרנו זה עיקר הגאולה של היהודי.
שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת שמיני גליון 454, כ"ז ניסן תשפ"א
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ביום חמישי הקרוב יום העצמאות ג' אייר 15/04 ידרוש מורנו הרב ב:
בית כנסת תולדות יצחק רחוב אליעזר יפה 4    11:00  רעננה:   

13:30   בית כנסת שערי שמים רחוב בן גוריון 40 052-6494317  קריית מלאכי: 
בית כנסת החיד"א רחוב יצחק הנשיא 23    15:30  אשדוד:   

17:15   בית הכנסת היכל אליהו רחוב אור החיים 12 052-2864120 בית"ר:  
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ה"חפץ חיים" זצ"ל
גדולי ישראל

4

השקעה ריווחית במיוחד
סיפור לשבת

התורה  שר  מרן  של  הטהורה  נשמתו  לעילוי  מוקדש  העלון 
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

זמני שבת לפי לוח אוה"ח *שעון קיץ

כניסה      יציאה       ר“ת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה

20:28       19:41       18:29

20:25       19:38       18:47

20:28       19:40       18:48

20:26       19:39       18:48

ויסף עוד )שמואל ב' ג'(



2

על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

העבודה זרה של הדור שלנו

אומר הרב כל הפסוקים קובעים כי לפני הגאולה יטו יהודים אחרי עבודות זרות 
וישימו באחרים כיסלם. 

ראשית עלינו להבין את פשר המושג עבודה זרה, כל ענין וענין הנראה לו לאדם 
כגורם בלתי תלוי בדעת ה' ויכול להטיב או להרע, הרי הוא בכלל עבודה זרה, כמובא 
בגמרא במסכת סנהדרין, "כך מטיבה וכך מרעה". נעבור בסקירה את כל עבודות זרות 
שעבדנו להם במאה שנים האחרונות. ונראה פסלים? אלילים? זה לא היה, חתיכות 
קציר ואבנים? לא היה, צלבים? גם לא היה, אלא מחשבות, כולם עבדו עבודה זרה. 
השכלת ברלין. לפני השואה האנשים דגלו בהשכלה, מי שלא היה לו בן דוקטור 
ובעל תואר באוניברסיטה הוא נחשב כמלבב שנאת עמים, הוא נחשב נחות, ירוד, 
אדם לא היה מעז לעלות לספר תורה אם לא היה לו בן בעל תואר, הוא היה מתבייש 

להיכנס לבית כנסת. 
בכל פולין היו ששה אברכים, כך כותב הרב, מיליון בני אדם ורק ששה אברכים. 
השכלת גדולים זה היה נקרא, זה היה עבודה זרה, שכולם חייבים להיות מלומדים, 
לקיים את כל המדעים וחשבו שזה יביא את השוויון, האהדה של העמים אלינו, זה 

יסלק את שנאת העמים. 
ולמה זה גרם? זה גרם את השואה, שיבעים אחוז מהשופטים היו יהודים, שיבעים 
אחוז מהפרקליטות הגרמנית הייתה יהודית. השכלת ברלין היא זו שיצרה את השואה. 
עבודה זרה מתנקמת בעובדיה, היא שתזיק אותה. אומר הרב "ממנה קוו לישועה 
רבתי, מכיון שהתחילה רוח הליברליזמוס, מיד הזדרזו היהודים להתייצב בשורות 
הראשונות של מגניה. היהודים היו הראשונים. לאחר שהליברליזם ירד מעל הפרק, 
פנו לדמוקרטיזם, ולסוציאליזם, ולקומוניזם, וליתר ה״איזמים״ שירדו על דורנו 

בשפע כה רב. 
מי יצר את הקומוניזם אם לא היהודים, סטלין היה יהודי, לנין היה יהודי, כלם היו 
יהודים, הם יצרו את כל הדברים האלה, הם מסרו נפש על הדברים האלה, הם היו 
בטוחים שזה יביא את השלווה לעולם. בסופו של דבר באיזה אכזריות נהגו כלפיהם 

ואיזה ייסורים הם סבלו. 
אף עבודה זרה אחת לא הגשימה את התקוות שתלו בה. היום גם לאנשים יש עבודות 
זרות, אחד חושב שנשק טוב יביא ביטחון לעם ישראל, אחד חושב שטכנולוגיה טובה, 
כלכלה חזקה, כל אחד יש לו את העבודות זרות שלו והוא מוכן למסור את הילדים 
שלו לזה. זה נקרא מקריב את בניו למולך, מוכן לתת את הילדים שלו שימסרו את 

הנפש שלהם בשביל הדבר הזה, כי הוא בטוח זה מה שיביא לטובה לעם ישראל. 
אומר הרב איך נבער תופעה זו, ביחזקאל נאמר )כט, ו( כי מצרים תיענש, ְוָיְדעּו 
ָּכל-ֹיְׁשֵבי ִמְצַרִים, ִּכי ֲאִני ְיהָוה, ַיַען ֱהיֹוָתם ִמְׁשֶעֶנת ָקֶנה, ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל .זאת אומרת 
שמו בה ישראל מבטחם, אם כן המצרים מה פשעם וחטאתם, למה המצרים יענשו 

אם עם ישראל בוטח בהם. 
אומר הרב שאלה משפטי התורה, כי כל עבודה זרה דינה להתבטל ו"בכל אלוהי 
מצרים אעשה שפטים". כל מה שאנשים מאמינים בו שזה יכול להרע או להטיב 

להם, הכל יתבטל, זה יקרוס. 
אם אדם מאמין שהפנסיה שלו תפתח אותו בחיים, הפנסיה הזו תעלם לו. כל מה 
שאדם חושב שיטיב לו או ירע לו דינו להתנקות מה'. באלילים כליל יחלף, ומכיוון 
שקוו ישראל למצרים הרי עשו עבודה זרה. נוכחנו לדעת כי כל עבודות זרות אשר 

אליהם מסרנו נפשנו הובישו והכזיבו והקדוש ברוך הוא אינו יקום ויעזרוכם. 
יש לכם חיל האוויר הכי טוב בעולם, איך נופלים מאתים שישים טילים? איך יכול 
להיות כזה דבר? באינדונזיה לא קורה דבר כזה, אז חיל האויר שכל הזמן היללתם 
אותו, ביום עצמאות הלכתם לראות את המטסים שלהם, התרגשתם מכל טייס שהולך 

ברחוב, לא משנה שהוא לא מאמין בה' בכלל, איפה זה? למה זה לא עוזר לכם? 
אתם תגיעו למסקנה שלא רק שזה לא עוזר, זה מזיק. הגיע השעה שנבין כי בלעדיו 
אין מושיע, את זה ר' אלחנן וסרמן כתב לפני השואה, לא שמעו לו, זלזלו בו, צחקו 

עליו ואמרו שהוא קיצוני, פרנואיד, הוא לא לאומי.  
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת הלבבות" ניתן להשיג את כל ספרי הרב  
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רב כולם – מי מכיר?
לפני שנות דור, כשזאטוטי האזינו לקלטות ברוב קשב, סופר על ישי שהלך 
עם אמא למכולת, כשעמדו בתור לתשלום מתחיל ישי לנדנד לאמא שהוא 
רוצה שיקנו לו סוכריה כמו ליוסי, ארטיק כמו ליהודהלה. עד שאמו מאבדת 
מסבלנותה ופונה לאמא של יהודהלה: "בכל פעם שתגיע ליהודהלה גערה, 
נזיפה או עונש תתקשרי אלי כדי שאוכל להעניש, לנזוף או לגעור בישי."  
המסקנה מובנת, כל ילד מקבל ממתק לפי שיקול דעת ההורים ולא כי 

יהודהלה או יוסי קבלו. 
זה נשמע מאד אופטימלי בקלטת של פעם, אמא מגיבה בחכמה, ישי קולט 
ברגע, והכל בא על מקומו בשלום. אתם ודאי חושבים ונאנחים כשהמבגר 
או המתבגרת מבקשים לקנות כי לכולם יש, ללכת כי כולם הולכים, ואתם 

תענו כמו אמא של ישי....
בחרתם מקום לימודים מעולה עם משפחות איכותיות שומרי תורה ומצוות. 
בכל זאת לא כולם הם מיקשה אחת, לכל בית יש את הכללים שלו, את 
הדברים שהוא מאפשר או לא מאפשר. אבל איננו חיים על אי בודד. יש 

את החברה בבית הספר ויש לחץ וסחף חברתי. 
אתמול, ספרה לי אמא של בת תיכון, שבתה  הודיעה שכל הכתה החליטה 
לצאת לטיול לפארק בעיר הסמוכה. האם ניסתה להתנגד, להסביר שזה 
לא אחראי לבנות גילה לצאת לבד לפארק באזור המיועד. והבת כמובן 
פתחה במתקפה, שלכולם מרשים רק אותה כובלים. האווירה בבית הפכה 
לעכורה. בסוף התברר ש"כולן באות" הסתכם בשתי חברות. כל יתר עשרים 
האמהות התנגדו ליציאה הלא מבוקרת והלא האחראית. הבעיה גדולה 
יותר אצל הנערים בבן הזמנים, שמחפשים לצאת למסעות באופן עצמאי 

ולא אחראי כמובן, טיולים שגבו חיי צעירים רבים. 
לפני שנים נודע לי על תלמידות שיצאו בחול המועד פסח לכמה ימים 
לשהות עם חברות לחוף הכנרת. בילוי שהיה רחוק מלהיות ראוי לבת 
ישראל. פניתי מזועזעת להורים, על עצם האפשור לצאת עם חברות 
לכמה לילות מחוץ לבית בחג שכל כולו משפחתיות. גם בחופש הגדול 
זה לא מומלץ, בחול המועד ודאי וודאי, לא מצד קדושת המועד, ולא 

מצד קדושת הבנות וד"ל.
אומרים חכמים שדרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ומעשיו אחר 

חבריו. ואנחנו ההורים אנא אנו באים?
בעזרת השם, בשבועות הבאים אדון באופן מקצועי בדרכים לשמירת 
ייחודיותו של הבית והקו החינוכי שלו, והדרכים למנוע היסחפות חברתית 
בניגוד לרצוננו. השבוע זה רק "עזרה ראשונה", מתוך רצון להמליץ על 
ניצול ימי בין הזמנים כשהבנות כבר חזרו ללמודים, בחורי הישיבה עדיין לא. 
תנו לילדים, ובעיקר לבחורי הישיבה בעלי האדרנלין, טיול בחיק המשפחה. 
הפכו אותם לשותפים בתכנון הטיול. השקיעו גם ממונית שיהיה אטרקטיבי 
מספיק. סכמו מראש מהם הגבולות שלכם, תאמו צפיות, בטיול תנו 

פינוקים, שימרו על אווירה טובה ונינוחה. השאירו להם טעם של עוד. 
באסרו חג באישון ליל, תוך כדי כתיבת הטור אני מקבלת מייל מחברה 
לעבודה. אמא לבחורי ישיבה. כל הלילה היא עמלה לשקם את הבית אחרי 
הפסח: למקם את כלי הפסח במקום ולהשתלט על הררי הכביסה. עליה 
להתייצב בסמינר למחרת אסרו חג ב8:30 והיא כותבת לי: חזרתי עכשיו 
מהצפון מטיול עם הילדים מנסה לנחות...  אנו באמת משתדלים להשקיע 
ולתת לילדים חוויות בבית.  לא את כולם זה מספק, עדיין חלקם יוצאים 
גם עם חברים. אבל הם כבר לא נגררים לבילויים נוגדי רוח הבית. והם 
לא מוותרים על הטיול המשפחתי. צודקת המורה פנינה, בשימור החינוך  

יש להשקיע "לעבדה ולשמרה".

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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הל, תבלין הפלאים

אם עד עכשיו לא צרכתם אותו, אולי המאמר הזה ישכנע אתכם, ואם אתם 
לא יודעים נספר לכם שההל )או בשמו 
המדעי אלטריה קארדמון( הוא תרמיל 
שבתוכו זרעים שחורים זעירים והוא מגיע 

ממשפחת הזנגוויל. 
בארצות רבות במזרח כמו יפן, סין והודו, 
נוהגים להוסיף אותו לתה, אך לא רק. 
למעשה, ההל משמש כתבלין מרפא מזה 
שנים רבות ברפואה המסורתית ההודית, 
ומחקר שנערך במשך קרוב לעשור בהודו - 

טוען כי יש קשר ישיר בין צריכתו לבריאות הלב. 
במסגרת המחקר, שבוצע על חולדות מעבדה, קיבלו החולדות מדי יום מנה 
של הל, בצורת שמן או אבקה, במטרה לבדוק האם יש קשר בין הכולסטרול 

שבגופן, לבין צריכת ההל. 
ואכן, נמצא כי הכולסטרול הרע ירד ב45% בקרב החולדות שצרכו את ההל. 
גם השומנים בכבד ירדו בצורה משמעותית של 33%, ואילו במחקר אחר 
שנעשה באותו נושא - גילו החוקרים כי האנזימים שנמצאים בהל הם נוגדי 

חמצון, ומשכך הם שומרים על בריאות הלב ומונעים מחלות לב. 
על מה הוא עוד שומר?

ברפואה ההודית טוענים הרופאים כי תה שעורבב בו הל מצוין לריפוי כאבי 
ראש, שלשולים, הקאות, קוליק, אפילפסיה, בעיות בזרימת הדם בכלי הדם 

והפרעות בקצב הלב, מניעת סרטן, מניעת כולסטרול רע ועוד. 
איך ניתן לצרוך את ההל?

בתה, קפה שחור )פחות מומלץ היות ויש בו קפאין( או כתבלין בשלל תבשילים. 

חסד שאסור לאכול 

בין איסורי המאכל של החיות, העופות והדגים בפרשת 
השבוע מציינת התורה גם את החסידה:

"ְוֵאת ַהֲחִסיָדה ָהֲאָנָפה ְלִמיָנּה ְוֶאת ַהּדּוִכיַפת ְוֶאת ָהֲעַטֵלּף" )ויקרא יא',יט'( נשאלת 
השאלה: מדוע נאסר עלינו לאכול את החסידה?

הרמב"ן מבאר: כי הסיבה העיקרית של איסור האכילה הוא דווקא מן הטורפים. 
מהחיות שיש בהן את הדחף לטרוף את הבעל חיים האחר, מצווה התורה 
להתנזר מהן. אחד ההסברים הוא מכיוון שהם יכולים להשפיע על נפשו של 

האוכל מהן לרעה. והאכילה מהן אף משרישה באדם שאוכל מהן את 
מידת האכזריות...

רש"י עומד על שמה של החסידה: ומסביר ששמה מגיע מן השורש: 
"חסד". ומבאר את מקורו של השם שהגיע לה בזכות: "שעושה 

חסד עם חברותיה"
האדמו"ר מגור שואל: אם היא עושה "חסד" עם חברותיה מדוע 
היא עוף טמא מן הראוי היה לתת לה תואר של כבוד ולהכשיר 

אותה?! ובפרט שאם משפיע האוכל על הניזון ממנו הרי שיש כאן 
השפעה חיובית ומדוע נאסרה היא )-החסידה( באכילה?!

והוא מבאר מתוך דיוק נפלא בדברי רש"י: "שעושה חסד עם חברותיה" 
ה"חסד" שעושה החסידה הוא רק עם חברותיה אך אם חלילה אחד העופות 

האחרים יקלע לבעיה - החסידה תתעלם ממנו לחלוטין...
באה התורה ללמדנו: "חסד" הוא לכל הנצרך לסיוע - לא ניתן לסייע למי 
שאנו מכירים ואוהבים ולהתעלם לגמרי מאלו שאינם נמנים עם ה"קהילה" או 
הקבוצה לה אנו משתייכים... גמילות חסד כמו זו של החסידה היא מידה של 

גנאי ולכן אסורה היא באכילה...

איסור אכילה הוא זכות

"ולא תטמאו בכל אלה והתקדשתם והייתם קדושים" )ויקרא יא, מג(
בפרשת השבוע מגוון בעלי חיים האסורים למאכל, וסימנים מזהים 
לכשרותם של מיני חיות, עופות ודגים. ונשאלת השאלה: אם אנו 
ה"עם הנבחר" מכל אומות העולם - "בנים של מקום", מדוע דווקא 
לנו הקב"ה אוסר את "הנאות" העולם הזה, בזמן שלכל הגויים הוא 

מאפשר להנאות מכל הבא ליד?!
התירוץ יובן על פי משל: שני חברים שגרו בסמיכות זה לזה בכפר 
מרוחק, חלו במחלה נוראית שריתקה אותם למיטה. רופא הכפר 
לא ידע כיצד למצוא מזור למחלתם ובצר לו הזמין רופא מומחה 
מן העיר. הגיע הרופא לראשון, בדק, חקר ופסק: "אינך מוגבל כלל וכלל - אתה 

יכול לאכול כל שתחפוץ!" 
נדהם החולה ושאל: "הכל? גם ממתקים וגם מטוגן?!" השיב הרופא: "בוודאי! 

אכול כל מה ש"בא לך"...
משהגיע הרופא לשני בדק, חקר ופסק: "עליך להינזר ממגוון מאכלים: מתוקים, 
מלוחים וכל דבר המכיל את מגוון הפריטים שכתובים לך כאן" ותוך כדי 
הוא מגיש לחולה רשימה של 35 מרכיבים שמצויים בהמון מאכלים.... 
החולה שכבר הספיק לשמוע שחברו קיבל יד חופשית בכל מה 
שקשור לאוכל, התעצבן ושאל: "סליחה דוקטור! הרי אני וחברי 
חולים באותה מחלה. מדוע לו אפשרת לאכול ככל אשר תאבה 

נפשו ואילו עימי אתה מחמיר כל כך"?!
חייך הרופא ואמר תוך שהוא רוכן לאוזנו של המטופל: "לחברך 
אין כל סיכוי ובעוד כמה ימים הוא ימות. אבל מצבך יכול לאפשר 
לך לחיות עוד שנים ארוכות במידה ותשמור על הינזרות מכל אשר 
כתבתי לך..." שמח החולה ולמעשה הבין שההגבלה העכשווית, תאפשר 

לו הנאה עתידית לעוד שנים רבות...
הנמשל: הקב"ה אפשר לנו חיי נצח ועולם הבא. לעומת זאת לאומות העולם 
החיים מסתיימים בעולם הזה בלבד. כיוון שכך מאפשר להם הקב"ה לאכול 

מכל הבא ליד שהרי סופם קרב. 
אבל אנו ה"עם הנבחר" - "בנים של מקום", המתועדים לחיי עולם הבא, אותנו 
מגביל הקב"ה על מנת להעניק לנו עולם הבא טוב יותר ובדרגה גבוהה ככל 

שניתן...
יוצא איפה, שאיסור האכילה הוא זכות עבורנו. צריכים להבין שההגבלה העכשווית, 

תאפשר לנו הנאה עתידית לעוד שנים רבות...



השקעה ריווחית במיוחד!

שעת אחה"צ מנומנמת למדי, בסימטה צדדית במנהטן הסואנת. יהודי בא בימים 
יושב לו בפינה, לעת זקנתו – החליט לנסות להתפרנס מרוכלות. עגלה קטנה 
לצידו עליה החזיק מוצרי סדקית, ומדי פעם מישהו היה מרחם עליו, עוצר 
ורוכש מספר מחטים או אולר קטן, וברוב הזמן – הוא פשוט ישב ואמר תהלים.
על ידו עבר יהודי נשוא פנים, ראה את העגלה המוצבת ואת הרוכל האומר 
תהלים בדבקות, קרב אליו והתעניין: 'יסלח לי מר, אינני מבין את מעשיך. רוצה 
לומר תהלים? – בבקשה, יש בית הכנסת בפינת הרחוב. רוצה למכור? – עמוד 
לימין העגלה ותזעק בגרון ניחר על מרכולתך. הרי כאן אנו ניצבים בחוצות 
העיר, כאן עמלים לפרנסת העולם הזה. רוצה לדאוג לעולם הבא? – בבקשה, 

לך לבית הכנסת. השילוב הזה תמוה בעיניי!'
הזקן חייך חיוך נוגה, והשיב: 'אם יש לך 5 דקות, אסביר לך כיצד 

דואגים לעולם הבא, תוך כדי תנועה בעולם הזה...' – די היה 
בהקדמה זו כדי לרתק את השואל, ואז פתח הזקן וסיפר:

'קודם בואי לארצות הברית, התגוררתי בליטא – בלרוס. הייתי 
סוחר שוורים, התפרנסתי די בקושי. תקופות הצלחתי ומכרתי 
כמה צמדים חזקים שהניבו רווח משמעותי, ובתקופות אחרות 

הייתי מצליח למכור שור פעם בחודשיים – וחייתי בעוני. אולם 
בכל מצב, בכל מחיר ובכל תנאי – הקפדתי להפריש חומש למלמד 

ילדי התשב"ר בעיירה. כי להורים לא היה איך לשלם לו, ויהודים 
טובים – שהיה חשוב להם להעביר את התורה לדור הבא – היו תומכים בו 

מעת לעת, ואני נמניתי עליהם...
חודש אחד, הצלחתי במסחרי מעל ומעבר למשוער, הרווחתי בחודש מה שאני 
לא מרוויח בשנה. כשניגשתי למלמד כדי לתת לו את המענק החודשי, עיניו 
התעגלו בתדהמה מסכום העתק שהנחתי לפניו, והוא סירב ליהנות ממנו. 
הוא הסביר כי הוא בוטח בה' שיספק לו את מחייתו דבר חודש בחודשו, ואין 

לו מה לעשות עם סכום כה גדול.
כל נסיונותיי לשכנעו לא עלו יפה, ולבסוף – החליט המלמד כי ישתמש בכסף 
כדי לממן לשניים מתלמידיו ביגוד, מזון ודמי נסיעה, כדי שיוכלו לעבור 
לישיבה מכובדת המתאימה לכישוריהם, ויצליחו להתעלות בתורה. הסכמתי, 
וכבר למחרת סיפר לי כי הודיע להורי שני תלמידים כי יש בידיו תקציב לצייד 
את בניהם כראוי ולשלוח אותם לישיבת 'סלבודקא', על מנת שיעלו ויתעלו 

בתורה כשאיפתם, ויצליחו בה מאוד!'
ככל הדברים האלה סיפר הרוכל הזקן ליהודי הנכבד שלפניו, שישב והקשיב 
מרותק. ואז, נשם הרוכל עמוקות והמשיך: 'לאחר שהגעתי לאמריקה, ניסיתי 

לברר מה עלה בגורל התלמידים האלה, שנשלחו ללמוד ב'סלבודקא' בתרומתי 
הכספית. לא הצלחתי לפצח את הסיפור כולו, אולם אחד מהם ידוע לי מי 

הוא, והוא – – – '
שוב עצר הרוכל משטף דיבורו, אולם הפעם – נראתה דמעה שקופה ונרגשת 
בזווית עינו. 'ובכן, אחד הילדים שנשלחו על חשבוני ללמוד ב'סלבודקא', גדל 
והתעלה עוד ועוד, הפך לתלמיד חכם מופלג, והוא הגאון רבי אהרן קוטלר 
– מקים ישיבת לייקווד המעטירה, שבנה את היהדות באמריקה, והאציל 

מתורתו על אלפי תלמידים!
ועתה', חייך הזקן חיוך של ניצחון, 'אמור לי אתה: האם אי אפשר לשלב עולם 
הבא בעולם הזה? הנה כי כן, אני עמלתי במסחרי, ונתתי כסף. כסף. הדבר 
הכי מגושם בעולם. אינני יודע אלו זכויות יש לי בעולם הבא, אולם בזאת 
אני בוטח: הזכות שרבי אהרן קוטלר גדל בזכותי – זה חלקי מכל עמלי, זו 

הזכות שלי בעולם הבא, ואותה קניתי בעולם הזה, תוך כדי סחר בשוורים!'
הזקן סיים את סיפורו הנרגש, והיהודי שלצדו נפרד ממנו בלחיצת יד חמה, 
תוך שאינו מצליח להסתיר את קנאתו ביהודי שזכה לקנות את עולמו: להשקיע 
כמה עשרות רובלים, ולגלות אחרי שנים שבזכותו צמח אחד מגדולי הדור, 

מקים עולה של תורה בארצות הברית!
לימים, אותו יהודי נכבד השתתף באסיפה בה השתתפו כמה מגדולי הדור, 
וסיפר את הסיפור במלואו – כפי ששמעו מהרוכל הזקן. לפתע, החל רחש 
בשולחן המזרח, והגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל שהשתתף באותה 

אסיפה – קם וביקש להוסיף פרט אחד לסיפור, מטלטל ומפתיע:
'הילד השני – הייתי אני!'

מדהים! מעורר השתאות! הנה כי כן, זכה אותו יהודי שהתאמץ 
להחזיק תורה מדי חודש בחודשו, כשהיה לו קל – הפריש 
הון כחומש, וכשהיה לא קל – בכל זאת הפריש כמה פרוטות 
כחומש. הוא התעקש להחזיק תורה, ומי מאיתנו אינו מקנא 
בזכותו הכבירה, כי הוא האיש שבזכותו צמחו ענקי הרוח, בוני 
עולם התורה באמריקה אחר השואה, הלא הם הגאון רבי אהרן 
קוטלר זצ"ל – ראש ישיבת לייקווד, והגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל 

– ראש ישיבת 'תורה ודעת'.
וסיפור מפעים זה, אותו סיפר הרה"ג רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל, מאיר לכולנו: 
לעולם, לעולם לא יכול יהודי לדעת, מה יפעל כשהוא מחזיק תורה. לפעמים, 
מזמן הבורא לאדם הזדמנויות כבירות, להיות זה שזוכה לגדל את גדולי הדור 

הבא, לכלכל אותם בצעירותם ולתמוך בצמיחתם הרוחנית.
ובאותה מידה, לעולם, לעולם החזקת תורה היא מניה טובה ומשתלמת, שאין 
לדעת לאן תוביל וכמה תרוויח. כי כל רגע שיהודי לומד תורה בזכותך, כל 
רגע של שלווה וצלילות הדעת שזכית להעניק לו, כל יום וכל שעה שהוא עמל 
בתורה – היא בזכותך ולזכותך, וזו זכות שאי אפשר לתאר, זכות שפותחת את 

שערי השפע, זכות שמעניקה לך ברכת שמים!
לא תמיד זה קל, כמו בתקופה הזו. ובכל זאת, דווקא עכשיו, הבה נחזק ונעצים 
את החזקת התורה שלנו, הבה נתמוך בלומדי התורה ביתר שאת, הבה נפעל 
למענם בכל הכח – בתרומות כבירות, בעזרה אישית, בגיוס כספים למענם, 
ובכל דרך. כך נבטיח שיהיו לנו זכויות יסוד בגדולי הדור הבא, וכך נבטיח 

את פתיחת שערי השפע עבורנו!
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל: b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל: b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629
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סיפרה אישה אחת למורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שליט"א, שהיא הייתה 
אמורה לעשות ניתוח בכיס מרה בתאריך מסוים. ובאותו הבוקר שהיה אמור 
להיערך הניתוח, בעלה קם מהמיטה עם "קריש דם" גדול ברגלו ומהר מאוד 
הבהילו אותו לבית חולים והאישה נאלצה לדחות את הניתוח. בעקבות שיעורי 
הרב שליט"א החליטה האישה לקבל את רצון ה' בדחיית הניתוח ולהבין שזה 
הדבר הכי טוב בשבילה. לאחר כמה ימים גילתה האישה שהיא בהריון ואם 

הייתה עושה את הניתוח בכיס המרה התינוק לא היה מחזיק מעמד ברחם 
והיה נפטר. וזה בדיוק כמו שכותב האוהב ישראל מאפטא, שה' עוטף את 
הטובה בבעיה, ואם האדם מקבל את הבעיה בשמחה ובשלווה אז ה' מעלה 

אותו מעלה, ומוצא לו פתרון לכל שאר הבעיות האחרות.

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל: b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629
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רבי ישראל מאיר מראדין זצ"ל בעל "החפץ חיים"

מרן ה'חפץ חיים' זי"ע מרבה היה לדבר אודות זכותם העצומה של 'תמכין 
דאורייתא' בהחזקת תורה, 'אל תפצירו בנדיבים לתרום' – היה אומר לעסקני 

'ועד הישיבות' – 'אם תהיה להם זכות, הם יתנו בעצמם...'
פעם בהיותו במוסקבה ביקר בביתו של נדיב מפורסם שהיה רגיל לתרום כסף 
לישיבתו. באותה עת היה שם בבית עשיר אחר שאף הוא כידידו ביקש לתרום 
כסף לישיבה, אך החפץ חיים סירב לקבל ממנו את תרומתו, הוא הניח את 
התרומה על השולחן, וה'חפץ חיים' כמי שאינו שם לב, החל לדבר על קדושת 
יום השבת. העשיר השתומם, מעולם לא סירבו לקחת ממנו תרומה. משראה 
שה'חפץ חיים' אינו נוטל את התרומה, סבר שזה משום שסכום התרומה אינו 
מספק אותו, הוא הוציא מכיסו עוד סכום נכבד והניח אף אותו על השולחן, 
אך גם עתה, עמד ה'חפץ חיים' בסירובו ולא נטל את התרומה. "האם הכסף 

שתרמתי אינו מספיק? האם עלי להוסיף עוד?" – שאל העשיר הנבוך.
"לא ולא, סכום זה הוא בוודאי תרומה הגונה, אך אנו הרי שותפים, הלומדים 
הם בבחינת 'יששכר', ואתה התומך תורה בבחינת 'זבולון', וכשותפים, חפצים 
אנו לדעת מיהו השותף שלנו", וכאן תפס ה'חפץ חיים' את ידו של התורם ופרץ 
בבכי, "איך לא אבכה כאשר אני מעלה על ליבי כי יד נדיבה שכזו תישרף באש 

הגהינום הלוהטת על שחללה את השבת..."
הבין התורם מדוע מסרב ה'חפץ חיים' לקחת ממנו את התרומה, והבטיח לו 
נאמנה כי מהיום והלאה ישמור שבת ויסגור את עסקיו ביום השבת, או אז נענה 

ה'חפץ חיים', וקיבל ממנו את התרומה.

מרן החפץ חיים זי"ע סבר שזכותם של הזבולונים, מחזיקי התורה, אינו תם 
בשותפות בשכר היששכרים, לומדי התורה, אלא הם זוכים בישיבה של מעלה 
לידיעה בתורה שנלמדה ע"י מי שתמכו בהם, וכראיה סיפר את הסיפור הבא: 
גדולי הדור בדורו של מרן רבינו חיים הלוי סולובייציק זצ"ל נחלקו בענין 
'שעטנז'. באותה עת נראה לר' חיים בחלום אחד מתומכי הישיבה שכבר נפטר 
מן העולם, והיה מפשוטי עם. ר' חיים שאל אותו מה סוברים בישיבה של מעלה 
בענין הנידון, והוא הרצה לפניו פסק דין ערוך מבוסס על מקורות רבים, כאילו 

היה זקן ורגיל בפלפולא דאורייתא.
ושוב מעשה ביהודי שהקדיש חלק גדול מממונו עבור הישיבה, ותמורת זאת 

הבטיח לו ר' חיים שילמד משניות לעילוי נשמתו.
אחר פטירתו, החל רבי חיים ללמוד כבהטחתו, ופעם אחת התקשה בהבנת משנה 
אחת. ביגיעתו העצומה נפלה עליו תרדמה ויחלום חלום, ובחלומו בא אליו אותו 

יהודי שלמד משניות עבור נשמתו, והסביר לו ביאור באותה משנה ונסתלק.
כשהתעורר הגר"ח אמר בהתפעלות: "לא ידעתי ששם זה הולך כל כך מהר, 

בחיותו היה עם הארץ גמור, וכבר יודע לבאר משנה חמורה..."
וכד עסקינן בשותפות 'יששכר וזבולון', מן הראוי להביא את דבריו הנפלאים 
של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן ליב שטינמן זצ"ל: יש לשאול, 
מדוע דוקא במצוות תלמוד תורה מצאנו שותפות 'יששכר וזבולון', ואילו בשאר 
המצוות לא מצאנו שתועיל שותפות כזו, שאחד יניח תפילין או יאכל מצה, 

והשני שיתמוך במקיים המצוות, יקבל חצי משכרו?
ותי' מרן בעל ה'אילת השחר' זי"ע, שכידוע בגשמיות, הקב"ה ברוב טובו הגדול 
עשה שצרכי האדם מצויים ומזומנים לו לפי כמה שהוא זקוק להם, חיטה 
הנצרכת לעשיית לחם, זולה וקלה יותר להשגה מפירות וירקות. כמו"כ מים 
הנצרכים מאוד לקיומו של האדם, מצויים יותר מהפירות והלחם, והאוויר שהוא 
המקיים של האדם, ובהעדרו לא יוכל לחיות כלל, מצוי בכל מקום, ולא נדרש 

עבורו אף פרוטה אחת.
כן הוא אף ברוחניות, כיון שהעולם מתקיים בזכות לימוד התורה, כפי שכתוב: 
'אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי', הרי מצוה זו חיונית 
היא לאדם יותר מכל מצוות התורה, ואף שכרה רב יותר מכל המצוות כדברי 
המשנה: 'ותלמוד תורה כנגד כולם', לכן ניתנה האפשרות לכל יהודי להשיגה, 
ומי שאינו יכול לקיימה בעצמו ע"י לימוד, יזכה לקיימה ע"י החזקת תורה, 

בשותפות עם הלומד.

1.   טמא הוא! שאינו מפריס פרסה.

2.   אחד מסימני טהרה בבהמה )ב' מילים(.

3.   שרץ טמא, אשר מצוי גם בימינו.

4.   יצאה מלפני ה' ואכלה את הקרבן.

5.   מבני אהרון שנהרג בפרשה.

6.   ומה עשה אהרון בשומעו שמת בנו?

7.   בן דודו של אהרון שעסק בקבורת בני אהרון.

8.   "וכל בית ישראל יבכו את..."

תשבץתשבץ
לפרשת לפרשת 

שמינישמיני

           
           
           
           
           
           
           
           
אם פתרתם את התשבץ נכון תקבלו בטור המודגש את מצוות פרשת החודש  

"דבר אל בני ישראל ויקחו אליך....."

חידהחידה
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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

מראות מהנחת אבן יסוד להרחבת בית הכנסת ובית המדרש בהשתתפות מורנו הרב שליט״א וכתיבת 
המגילה והנחת האבן ע״י מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל הרה״ג יצחק יוסף שליט״א



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

21:30   ביה"כ המרכזי, רחוב הקטלב הר גילה

16:00  שיעור לאברכים כולל "לב אריאל", רחוב מגן האלף 3

18:00  ביה"כ "אבני החושן", רחוב אבני החושן, מעלה אדומים

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

יום רביעי

יום ראשון

יום חמישי

מוצ"ש

יום שני

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

זמני  תפילות  ושיעורים

10 דקות אחרי הדלקת הנר )לפי הלוח( מנחה ערב שבת  

05:10 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

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

07:30 שחרית מנין ראשי  

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

15:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

16:00 מנחה מנין א  

16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב  

18:10 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:10 )בשקיעה( שיעור הלכה  

19:40 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:00 )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    05:30 )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      20 דקות לפני השקיעה

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”

שימו לב לזמני התפילות והשיעורים שעודכנו לפי שעון קיץ



  בשיעור בחג המימונה  בבית התבשיל Miami ההולך ונבנה בימים אלו

  בבית הכנסת אליהו הנביא

  בית הכנסת הספרדי הגדול נתיבי עזרא

 בבית המדרש ברסלב 

  לאחר תפילת הנץ  בבית הכנסת ספרא

Miami דברי חיזוק ושיעורי תורה בקהילה היהודית פלורידה


