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עשב חיטה - מזון העל
בריאות ותזונה

הסולם לאמונה זה הענוה 

כולנו כבר יודעים ומשוכנעים שפסגת העבדות לה', זה שכולם 
יודעים ש"מלכותו בכל משלה", זה פסגת ההצלחות ואין מקום 
יותר גבוה מזה. כאשר אדם מגיע לידיע שכל מה שקורה איתו 
זה מלכות ה' ו"לית אתר פנוי מיני" וה' מסובב כל עלמין והכל 
לטובתו, אומר ר' צדוק הכהן כשאדם מגיע לנקודה הזאת הוא 
לא צריך יותר כלום. אומר רבנו הקדוש מברסלב הסולם שמביא 
את האדם למידת האמונה זה "שכון ארץ וראה אמונה", תהיה 
נמוך כמו הארץ- האדמה. שפל רוח, עניו. לא תהיה בריאה 
בעולם שאתה תרגיש שאתה יותר טוב ממנה, כל אדם בעולם 
יהיה יותר גדול ממך. אתה רוצה לקבל אמונה, אתה רוצה 
חיים רגועים, חיים של נחת וסיפוק? תחיה את הדברים הכי 
נמוך בעולם. אתה רואה רוצח תגיד 'אני יותר נמוך ממנו, הוא 
רוצח בסתר ואני רוצח בגלוי. הוא חוטא בשוגג ואני במזיד. 
אני חונכתי הוא לא חונך' כותב רבנו בספר המידות "על ידי 
הענווה זוכה לאמונה שהפסוק אומר "האמנתי כי אדבר אני 
עניתי מאוד" )תהילים קטז. י( אומר רש"י "עניתי" לשון ענווה. 
כותב רבי יששכר מרמינוב "כל מה שישראל אוכלים בעולם 
הזה לא משכר האמונה ולכן אמר "שכון ארץ וראה אמונה", 
'שכון ארץ' היא מידת הענווה ע"י זה תבוא לאמונה שלימה 
וזה 'וראה אמונה' תתפרנס מאמונה כי ממנו תאכל בעולם הזה 
וזה כוונת הכתוב שלפנינו במדבר סיני רצה לומר שמי שמשים 
עצמו כמדבר האיש הזה באחד באמונה שלימה של אחד שיש 

אחד ואין שני לו".
כותב כך גם ר' חיים קנייבסקי שליט"א בספרו 'אורחות יושר' 
בשם אביו הסטייפלר הקדוש, "עין בספר 'חיי עולם' לאדוני 
אבי מורי ורבי שהאריך לבאר שכל הבלבולים בענייני אמונה 
אינם אלא אצל בעלי גאוה", כך כותב רבנו נחמן הקדוש "עיקר 
הכפירות שבאים לאדם ומבלבלים לו את האמונה מגדלות כי מי 
שיש בו גסות, הקב"ה אמר "אין אני והוא יכולים לדור בעולם" 
נמצא שע"י גדלות מסתלק הקב"ה ובאים לו כפירות... וצריך 

כל אדם להשגיח ולראות שיפלותו ואז לא יבוא לכפירות". 
כשאדם רגיש כשמישהו פגע בו 'לא מגיע לי שיעשו לי ככה, 
אני לומד תורה, מקיים מצוות, תורם", כשאם מרגיש שהוא 
משהו הוא שוכח שזה מה'. כשאדם חי בשיפלות הוא אומר 
'מגיע לי שיעשו לי פי אלף יותר גרוע מזה'. הסולם לאמונה 
זה העוונה והאמונה סולם לחיים יפים. גם אם אדם ילמד אלף 
ספרים הוא לא יכול לקבל אמונה אם הוא לא כל הזמן מכניס 
לעצמו לראש "הווה שפל רוח בפני כל אדם" כל אדם בעולם. 
אין השגות לא על לפיד ולא על בנט הוא פי אלף יותר טוב 
ממני עם החילוניות שלו. אני מכיר את ה' ומורד בו הוא לא 

מכיר את ה'. מי אני שאתן עליו ביקורת. 
אומר רבנו הרמב"ן "והאיש משה עניו" כי הוא משה לא יענה 
על ריב לעולם עם אף אדם" יבואו ויגידו לו 'אתה רמאי, אתה 
גנב' צודק. אני לא עונה לו לא כי אני לא סופר אותו, אומר 
הבעל שם טוב אני לא עונה לו כי יש עוד הרבה דברים רעים 
שהוא עוד לא יודע עלי. אז ב"ה שהוא אומר רק קצת. ממשיך 
הרמב"ן "ולכן ה' מקנא לו כי הוא לו היה מבקש גדולה על 
שום נברא". אין אדם בעולם יותר טוב ממני אפילו ההוא בהודו 
שמשתחווה לפרה. הוא לא יודע מה זה עבודה זרה, אני יודע 
מה זה, ואני כועס ועובד עבודה זרה. יש ויכוח תמיד יגיד אתה 
צודק  "לא יענה על ריב לעולם" זה משה רבנו. לכן ה' אמר לו 
"בכל ביתי נאמן הוא" אומר הבעל שם טוב יכול היה להיות 
אלוה משה" הוא הסתובב בשמים יכל להיות אלוה אבל 'נאמן 

הוא' )במדבר יב .ז( הוא לא נגע בזה. 
אומר ר' אלימלך מליז'נסק "איתא בגמרא למה ציצית באה מן 
התכלת. תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכיסא 
הכבוד. למה לא אמר ישר תכלת דומה לכיסא הכבוד? אלא 'ים' 
הוא אותיות 'מי', שרומז לנו שצריך האדם להחזיק עצמו שפל 
ונבזה ולשאול את נפשו תמיד 'מי אני שאני לא כלום ואינני 
מקיים מצוות ה''. וזה פרוש הפסוק "מה ה' שואל מימך כי אם 
לירא". )דברים י. יב( רצה לומר שה' לא שואל מאדם דבר רק 
שתחזיק עצמך מדרגת 'מה' שאתה שפל ונבזה ובמה נחשב כי 

זה כל העיקר ליראת ה' ולעבודתו".
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ר' חיים מבריסק זצ"ל
גדולי ישראל
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נס ההצלה של סוחר הנעליים
סיפור לשבת

ביום שלישי הקרוב ה' תמוז 15/06 ידרוש מורנו הרב ב:
פתח תקוה - 19:00 | בית כנסת "אהבת ישראל" רחוב המלכים 11

ראשון לציון – 20:15 | בית כנסת "אבני החושן" רחוב אבני החושן 2
רחובות - 21:30 | בית כנסת "גיבורי ישראל" רחוב התאנה 2

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

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
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ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה

21:18       20:21        19:30

21:15       20:19        19:28

21:19       20:22        19:31

21:14       20:19        19:27

ויאמר שמואל )שמואל א יא(



2

על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

המפתח לאמונה – הסתפקות במועט

אומר הרב הרחבת המשכנות ללא דוחק. אדם צריך דירה אבל ברוך ה' אין לו 
דוחק, יש לו חמישה ילדים, יש לו חמישה חדרים, אבל, שכן אחר קנה וילה 
בעמנואל שתי קומות תשעה חדרים. בשביל מה אתה צריך שתי קומות? עונה 
השכן, זה היה בזול. על זה אומר הרב שהרחבת משכונות ללא דוחק יביא את 
האדם למרוד בקדוש ברוך הוא. אדם לא צריך את זה, אם היה צריך, יש לו 
דוחק, אז זה צורכו, זה די הסיפוק זה מצווה, אבל אם הוא לא צריך את זה, 

אז שידע כל רגע הוא נמצא בעבירה.  
אומר רבנו בחיי אין דבר המותר. או שזה מצווה או עבירה. אם אדם צריך את 
זה די הסיפוק, זה מצווה, אם הוא לא צריך את זה, אין לו דוחק, אז הריבוי 
הזה יביא אותו למרוד בהשם. כי "כל דבר מרובה פן אשבע וכחשתי ואמרתי 
מי ה'", מה זאת אומרת מי ה'? אדם דתי עם כיפה הוא מתפלל, אבל כשהוא 
מגיע לכל מיני צמתים בחיים שירגיזו אותו, הוא לא ישמע בכלל את התורה 
זה לא יעניין אותו, יש דעת תורה, יש רבנים, עזוב אותי לא מעניין אותי מה 

הרבנים אומרים, דבר איתי אחרי המקרה הזה.  
פגשתי עשרות אנשים דתיים שנמצאים במצבי לחץ בחיים, לא מעניין אותם 
מה התורה אומרת והם גם אומרים את זה בפה מלא, 'אל תדבר אתי תורה 
אני לא רוצה לשמוע את זה', 'זה לא מעניין אותי ואני גם לא יקיים את מה 

שהם אומרים'.  
לכן אומר שלמה המלך, ריבונו של עולם עושר אל תיתן לי אני ישבע.  

הגאון מוילנא אומר על הפסוק: "נפש שבעה תבוס נפת ונפש רעבה כל מר 
מתוק". נפש שבעה זה מי שהשביע את כל רצונותיו, יש לו רצון שהמטבח 
יהיה כזה, ובתקרה יהיה אחרת, הכול הוא השביע, אומר הגאון מוילנא תדע 
לך אתה תבוז את כל התורה הקדושה, כי אם אדם מלא ושבע מהעולם הזה, 

הוא לא יכול להנות מהמתיקות של התורה.  
כמו שאדם אכל ארוחה של בצלים ושומים, הבטן שלו מלאה ואומרים לו בוא 

תאכל בשר. הוא לא יכול לאכול. מחר בבקר אני יאכל.  
אם אדם ממלא את כל החשקים שלו, "נפש שבעה תבוס נופת", הוא יבוא 
לבית כנסת והוא ילמד תורה, אבל בלב שלו הוא יבוז לזה. הוא עושה את זה 

בגלל שזה חובה, בגלל המצפון שלו, רוצה להיות 'נחמד' עם ה'.  
אם אתה צריך אומר החובת הלבבות זה מצוות די הסיפוק, זה מצווה כשיש 

לך צורך בדבר הזה.  
הרב קורא לזה שיפליג להתקשט במלבושים, אתה צריך מכונית, תהיה לך 
מכונית טובה שלא תיכנס למוסך. למה אתה הולך קונה מפוארת בחמש 
מאות אלף שקל? בשביל מה אתה צריך את זה? הרי המכונית שעולה מאה 
אלף נוסעת טוב בדיוק כמו המכונית בשש מאות אלף. הוא מפליג להתקשט 

בקישוטים, כל לחיצה שלו על הגז זה עבירה.  
אין מציאות של מותר. או שאתה בהיתר או באיסור. אנשים חושבים שיש 

דברים המותרים אך אין דבר כזה. אם האדם לא צריך את זה – זה אסור.  
אחד בא הראה לי את המכונית שלו. יש לו האמר. הוא אומר לי: הרב אפילו 
טיל לא שורד את הדבר הזה. אבל בשביל מה לך את זה? אתה ראש העולם 
התחתון או עליון? לא, אבל זה טוב. הוא דתי עם פאות וזקן והוא מחזיק 
כולל. אדם חי בשטחים, צריך להיות מוגן. אתה בשביל מה לך את זה? כל 
לחיצה שלו על הגז זה עבירה. אז הוא עובד בשביל פרנסה אבל הוא לא מוכן 

לשמוע את דברי ה', או שאין מי שיגיד לו את דברי ה'.

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת הלבבות"
ניתן להשיג את כל ספרי הרב  שליט"א אצל "חיים ספרים" 
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כשאנחנו מתרגשים, הילדים מרגישים
יום חמישי, עסקתי בבישולי השבת, ומן העמק הסמוך לביתי עלתה שירה 
טהורה מרגשת של ילדי התלמוד תורה בשכונה הסמוכה – "אנא עבדא דקודשא 
בריך הוא". כל היקום שר וזימר ביחד אתם. בשבועיים האחרונים, בכל יום אני 
מקבלת טלפון או זוכה לביקור נרגש של אחד הנכדים, להזמין ליום הגדול בו 
יקבל הנכד או תקבל הנכדה סידור, חומש, ואני "חייבת" להתרגש יחד אתם, 
ולהבטיח שאגיע. יש לי מחויבות גם לעבודה, ולא רק ובכל זאת הם מחכים 
להשתתפות שלי, להתרגשות שלי. אני גם יודעת בברור, שהנוכחות שלי 

באירוע, תאדיר אצלם את האהבה לתפילה וללמוד התורה.
תמונה שעולה לנגד עיני מידי פעם שאני מתפללת. הייתי ילדה בכתה א'. 
התכוננו בבית הספר למסיבת הסידור. חדר קטן, ללא תאורת במה ותלבושות 
פאר של היום. אפילו לא הקליטו באולפן. היום הגדול הגיע. אמא שלי, שהייתה 
מזכירה בבית הספר בו למדתי, קמה בבוקר עם חום גבוה. לא היה מצב שהיא 
תגיע כך למסיבה. דודתי הצעירה והאהובה התנדבה להגיע במקומה. עמדתי 
נרגשת על הכסא, מזמרת במלוא גרוני את שיר התפילה. מול שלושים אמהות 
עומדות צפופות בחדר הדחוס. ולפתע צדו עיני את אמא שלי, המזכירה 
הכבודה, בלבוש הכי ביתי שאפשר. עברו מאז כמה עשרות שנים, והסיטואציה 

הזו מרגשת אותי עדיין.
הילדים שלנו מרגישים את התגובות שלנו ומתרגשים בהתאם. כשחוזרת הילדה 
עם הזמנה מעוטרת למסיבת סידור, תנו לה נשיקה בתוספת מילות שמחה 
על כך שהיא מצטרפת לקבוצת הזוכות לשפוך שיח מתוך הסידור הקדוש. 
)את ה"אוף למי יש זמן ביום חמישי" אל תנסו אפילו ללחוש(.  הצטרפו אליה 
כשהיא "מזייפת" את שיר הסידור, גם אם ראשכם חושב להתפקע ממספר 
הפעמים ששמעתם את השיר. תהדרו אותם לקראת המסיבה בתלבושת חגיגית. 
המלמד או המורה הודיעו שיש מסיבה לכבוד קבלת הסידור, החומש, תנו 
מעצמכם כל מה שאתם יכולים לנדב: עוגה מיוחדת מעוטרת ומעוצבת, 
שתכינו בשמחה. הילדים שלי היו מנדבים אותי להכין פלקטים לאירוע. זה 
אמנם שעות של עבודה. שעות שמצמיחות דורות של אהבת תורה ותפילה. 
התרגשות שמרגשת את הילדים וגורמת גם להם לא לחדול להתרגש ולשמח 
עם התורה. עובדה שגם הבנות טורחות ושולחות פלקטים יפיפיים עם הנכדים.
מספרת מורה מיוחדת מהסמינר, המורה פוטי. "אני ברומא. יש כאן קהילה 
יהודית לא קטנה שלמרבה הצער קשה לזהות שהם יהודים. חלקם לא רוצים 
למשוך תשומת לב ולכן לובשים קסקט מעל הכיפה )כמה לא מובן מאליו 
ללכת בגאון עם חזות חרדית, רק תחשבו על זה!( וחלקם פשוט לא יודעים 

מה זה אומר להיות יהודים. 
מצד שני מדהים לראות את הרצון שלהם להתקרב, ואת הצמא שלהם לדעת. 
אנשים שלא נראים שונים מהגויים, שולחים את ילדיהם הקטנים עד לבית 
ספר היהודי אפילו ממרחק של שעה נסיעה!!! והם מספרים בהתרגשות שהילד 

שלהם יודע את הפרשה, מברך ואפילו אומר כמה מילים בעברית! 
מרגש לראות אותם מתפללים בשפה שהם לא מבינים, מברכים ורוצים להיות 

צדיקים כמו משה רבינו וכמו המורה שהולכת רק עם חצאית.
ביום שישי עושים 'מסיבת שבת' אין  דבר יותר מקסים מלראות את הילדים 
האלה מתרגשים לקראת המתנה ששמה שבת. בקיצור, להיות פה זה ללמוד 
להעריך חיי תורה, ובו בזמן לגלות שלא משנה כמה עמוקה הגלות, ליהודי יש 

ניצוץ שלא יכבה, ורק דברים שבקדושה ידליקו אותו עוד ועוד!"
אומרים בקריאת שמע: "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום על לבבך" 
ורק לאחר מכן: "ושיננתם לבניך", ללמדנו שבאופן שהאדם שם על לבו את 

המצוות, כך הוא מעבירם לילדיו.

נכתב ע״י ז. קליין
מייעצת חינוכית, סמינר "הר חומה"

המדור פתוח לתגובות, שיתופים, ועצות בנושא בית ספר והורות:
zkl55848@gmail.com 



3

עשב חיטה - מזון העל

עשב חיטה נחשב למזון-על בשל איכויותיו התזונתיות הגבוהות, למרות 
היותו נבט חיטה, אין במיץ אפילו טיפונת של גלוטן, שמצוי רק בגרעיני 

החיטה. בכך הוא מתאים גם לסובלים מרגישות לגלוטן.

5 סיבות חשובות ליטול עשב חיטה על הבוקר:

1. הוא משפר את החמצון בתאים ומסייע להעלאת כמות הכדוריות 
האדומות וריכוז ההמוגלובין - הכלורופיל שבעשב החיטה 
קרוי גם "דם הצמחים". הוא כמעט זהה במבנה שלו לזה של 
ההמוגלובין בדם שלנו, שהוא החלבון בכדוריות האדומות 
שאליו נקשר החמצן. כתוצאה מהדמיון הזה במבנה, הכלורופיל 
נספג בקלות בתאי הגוף ונקשר לחמצן, ומסייע בכך להעשרת 

תאי הגוף בחמצן. במחקר שפורסם ב-2010, נמצאה עלייה 
של 70-83% בכמות כדוריות הדם האדומות ובריכוז ההמוגלובין 

בכדוריות של הנבדקים. בעקבות מחקר זה פורסם ב-2017 מחקר 
שהצביע על יכולתו של עשב חיטה לשפר את מצבם של הסובלים מאנמיה. 
לשפר את יכולת קליטת החמצן בגוף ובכך לשפר את רמות האנרגיה, הכושר 

הפיזי והביצועים הספורטיביים.
2. הוא מסייע לטיהור הגוף מרעלים ולהקלה על תסמינים אופייניים במחלות 
סרטניות - לכלורופיל שבעשב החיטה יש יכולת לספוח אליו רעלים ומתכות 
כבדות, ובכך הוא משמש לניקוי רעלים שמצטברים בכבד ובדם, ולטיהור 

הגוף ממזהמים סביבתיים המצויים במים, באוויר ובתזונה.
בנוסף, בעשב חיטה יש גם גליקופרוטאין, שהוא חלבון קשור לפחמימה, 
ומשמש בגוף בעיקר לייצור נוגדנים, אנזימים, הורמונים ועוד. הגליקופרוטאין 

שבעשב חיטה הוא ייחודי, יש לו פעילות דומה לזו של נוגדי החמצון 
וביכולתו לחדש את ה-RNA וה-DNA התאי.

בזכות הרכב חומרים ייחודי זה, הוכח מחקרית שהוספת עשב חיטה לתפריט 
תוספי התזונה של מטופלים בטיפולים כימותרפיים מקל משמעותית על 

תופעות הלוואי שלהם.
3. הוא מאט תהליכי הזדקנות - עשב החיטה עשיר, כאמור, בוויטמינים 
A, C ו-E הפועלים כנוגדי חמצון, ובכך מאטים תהליכי הזדקנות בתאי 
הגוף, הלב והמוח. הוא משמש כצמח מחזק - טוניק, ומקל על מצבי עייפות 
וחולשה. בנוסף, הוכח מחקרית שעשב חיטה מגן על הגוף מפני מחלות 
של מערכת הלב וכלי הדם. עשב חיטה מועיל גם לטיפול במצבים של 
דלקות פרקים, אלרגיות עוריות, אובדן שיער והאפרה מוקדמת של השיער.
4. הוא משפיע לטובה על מערכת העיכול - עשב חיטה עשיר באנזימים 
חשובים לגוף, בנוסף, הוא מכיל כמות גדולה של ויטמינים, נוגדי חמצון 
ומינרלים. בזכות כל אלה, ובזכות כמות הסיבים הגבוהה שבו, הוא 
מקל ומזרז את תהליכי העיכול ומאיץ ומעודד את פעולת המעיים. 
ובשל יכולתו לספוח רעלים, הוא מסייע בניקוי מערכת העיכול 

מרעלים, ובכך מאפשר לתאי רירית המעיים להתחדש.
הסיבים התזונתיים מהווים גם מצע איכותי להשתרשותם 
של חיידקי מעיים ידידותיים, מה שמשפר הן את הפעילות 
החיסונית, ואת ייצור הוויטמינים והמוליכים העצביים בגוף 
- B12, ויטמין K, ויטמין A, סרוטונין ואחרים, המיוצרים ע"י 

חיידקים אלה.
5. הוא מאזן את רמת הסוכר בדם - התזונה המערבית דלה בסיבים 
תזונתיים, מה שגורם להתפתחותן של מחלות שונות, ביניהן גם סוכרת. 
הוכח מדעית, שלעשב החיטה השפעה על איזון רמות הסוכר בחולי סוכרת. 
עשב חיטה עשיר בסיבים תזונתיים שמעכבים את ספיגת הסוכר ממערכת 
העיכול אל הדם, ובכך מאזנים את רמות הסוכר, מקטינים את העומס על 
הלבלב ומונעים הפרשת יתר של אינסולין. הכלורופיל עצמו נחשב גורם 
פעיל בהורדת רמות הסוכר, והשילוב שלו עם כמות גבוהה של סיבים 
תזונתיים משפיע על הורדת רמות הסוכר. בנוסף, הוכח מחקרית שפעילותם 
הכימית של נוגדי החמצון גורמת להורדת כמות הסוכר בגוף, ומבטיחה 

שיפור ברמות הסוכר.

ַוָּיֻקמּו ִלְפֵני ֹמֶׁשה ַוֲאָנִׁשים ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתים 
ְנִׂשיֵאי ֵעָדה... )טז ב(

ְוָקמּו ְּבחּוְצָּפא ְואֹורּו ִהיְלְכָתא ְּבַאְנּפֹוי ְדמֶׁשה ַעל ֵעיַסק 
ִּתיְכָלא )תרגום יונתן בן עוזיאל(

בתחילת פרשת קרח מדגיש התרגום יונתן שהתקוממותם של אנשי קורח היתה 
בחוצפה... טענותיהם ומעשיהם הובילו למרד גדול באלוקי ישראל, בנביאיו 
ובאנשי אמונו, אך שורש כל הרע, מדגיש התרגום יונתן, היא חוצפתם ועזותם 

לקום, להתקהל, להתלונן ולהתנשא...
ואת זאת מבין הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א 

עפ"י שני סיפורים:
שתי הוראות סותרות יצאו מלשכת הגזית של 
מרנא החפץ חיים זי"ע, וביראת הכבוד הראויה, 
בירר חתנו הגאון רבי צבי הירש לוינסון זצ"ל את 
פשר הדברים. היה זה כאשר ספרו ל'חפץ חיים' 
על בחור בישיבה שסרח ונכשל בעבירה חמורה 
מאוד, "אין להוציאו מהישיבה..." – פסק ה'חפץ חיים' 

– "צריך לדבר אל ליבו שישוב בתשובה, והוא עוד יהיה רב גדול בישראל...". 
והעיד הגאון רבי אליהו לופיאן זצ"ל שהכיר את הבחור ואכן נעשה רב בגולה.
שבועיים לאחר מכן, באה אשה שאירחה באכסנייתה בחורים מהישיבה, וטענה 
לפני ה'חפץ חיים' שאחד הבחורים החציף פניו נגדה. ה'חפץ חיים' בירר 
את העניין ביסודיות, ולאחר העיון ציווה לחתנו לסלקו מהישיבה...

"מאי האי?" – תמה רבי צבי הירש – "הרי רק לפני שבועיים הורה 
רבינו שלא לסלק בחור שחטא יותר ונתלו בו תקוות רבות, מאי 

נפקא מיניה...?"
"תנן 'עז פנים לגיהנום', איני מבין" – שאל ה'חפץ חיים' – "ממה נפשך, 
אם עבר עבירה ולא שב בתשובה, הרי כל בעל עבירה לגיהינום, 
ומה החידוש בהוא שהעז פניו, ואם שב בתשובה, מדוע משלחים 
אותו לגיהינום, הרי אין דבר העומד בפני התשובה, ואף עזות פנים 
בכלל...? אלא, יישב ה'חפץ חיים': "מי שהוא 'עז פנים', חזקה עליו שלא ישוב 
בתשובה, וממילא נחרץ דינו לגיהינום... לכן פסקתי שאין מקומו בין כותלי 

הישיבה..." והעידו על אותו בחור שלבסוף יצא לתרבות רעה....

***
הסיפור השני: בחור בישיבת סלבודקא ירד ברוחניות ונתקלקלו מעשיו, הוא 
נקרא אל הסבא זצ"ל וננזף על אורחותיו הקלוקלים, הסבא גער בו בעוצמה 

והטיח בו דברים כדורבנות...
ידידו של הבחור לא ראה את הדברים בעין יפה, והחליט לכתוב מכתב לסבא, 
בו הוא גולל את ספור חייו של הבחור ואת דעתו שאסור היה לגעור בו כל כך 
ולשבור את רוחו. המכתב הגיע לידי הסבא ולאחר שעיין בו, פסק: "הבחור 
הננזף יישאר בישיבה וכותב המכתב יישלח ממנה..." – והסביר – "בחור שמעז 
פנים לומר את דעתו לרבו וחושב שמבין יותר ממנו, הוא אוטם אזנו משמוע... 

והרי הוציא עצמו מכלל תלמידי הישיבה...". )הרב ישראל ליוש(



נס ההצלה של סוחר הנעלים - פרק ב'

תקציר: רבי חיים יעקב דייטש סוחר נעלים בהונגריה, נתפס על ידי סוכן סמוי, 
מוכר סוג של עור אותו אסרה המדינה למכור, ולא עוד אלא שר' חיים הוציא 
קבלה על המכירה, רבי חיים זומן למשפט שגזר הדין שבו יכול להיות גזר דין 
מוות, בצר לו פנה אל הצדיק רבי שלום אליעזר מראצפערט זצ"ל, ובמשך שעות 

ארוכות לא נתנו לו להכנס אל הצדיק. לקראת ערב הוא נקרא אל הצדיק.

בעוד נשמתו באפו, החל לגולל בפני הרבי את הסיפור הקשה שנחת עליו. עוד 
טרם כילה החסיד לדבר, והרבי הושיט לו ידו לשלום, באמרו: "זמנך קצר, לך 

לחיים ולשלום, ותצליח בעז"ה, אבל מהר לרכבת האחרונה פן תאחר".
ר' חיים יעקב עודנו עומד מטושטש ומבולבל, אבל הרבי מאיץ בו: "נו, מהר 

לדרכך, ראה שלא להתעכב".
כולו נבוך ומבוהל, רץ לעבר הרכבת, ונכנס-נדחף ברגע האחרון לפני סגירת 

הדלתות, אחרי שכבר השמיעה את צפירתה האחרונה בטרם יוצאת לדרכה.
הרכבת היתה עמוסה בנוסעים, אף מקום פנוי לא נראה. אחרי חיפוש רב מצא 

מקום פנוי באחד הקרונות.
לאחר כמה רגעים כשנרגע מריצתו, ונשימותיו הקצרות הסתדרו, הבחין כי 
הגוי היושב לצדו מוכר לו מהיכן שהוא. כעבור חילופי דיבורים קצרים נודע 

לו כי הוא בן עירו.
"לאיזו מטרה אתה נוסע לבערגסאז?" מצא את עצמו ר' חיים יעקב שואל את 

הגוי היושב לצדו, לפי תומו.
"נשלחתי להעביר חבילה מאת שוטרי העיר, לבית המשפט שבבערגסאז", 
השיב הגוי בנימוס. ר' חיים יעקב שלח מבט קל על החבילה שבידי הגוי ודמו 
קפא בעורקיו... בתוך השק היתה מונחת יריעת העור שמכר שלא כדת לאותו 
איש בליעל שהפיל אותו בפח, ואליה היה מהודק פתק ה'קבלה' של המכירה...
צמרמורת אחזה בכל גופו, בבת אחת החל להבין את כל מה שאירע לו ביממה 
האחרונה, את סירובו המפליא של הרבי שלא להיכנס אליו, כדי לעכבו עד 
צאתה של הרכבת האחרונה, ומן השמים נשלח להתיישב ליד השליח המעביר 

את הראיות להאשימו בעונש הכבד.
בכוחות לא לו, השתדל להסתיר משכנו הגוי את חרדתו והמשיך לנהל עמו השיחה 

בידידות, כשמוחו הוגה ללא הרף כיצד לשלוף ממנו את החומר 'היקר' הזה.

*
לאחר שעת נסיעה מראצפערט, הגיעה הרכבת לקליינווארדיין, שם ירדו שניהם 

בין הנוסעים הרבים, מחכים לרכבת הבאה שתוביל אותם לבערגסאז.
תוך כדי שיחתו עם הגוי, משך אותו לתוך בית-המרזח ]"קרעטשמע"[ הסמוך, 

לנוח קצת מטורח הדרך ולהחיות עצמם בכמה כוסות משקה חריף המחמם 
ומחיה העצמות בקור הנורא.

בית המזיגה התנהל על ידי ידידו של ר' חיים יעקב, יהודי יקר בשם ר' יעקב 
שווארץ, וכאן מצא ר' חיים יעקב הזדמנות מתאימה... הוא לקח את בעל 
הפונדק לחדר צדדי וסיפר לו בקצרה על השתלשלות העניינים עד כה, וגילה 
לו שהגוי הזה הוא לא אחר מהשליח שנשלח להעביר את החומר המפליל נגדו.
ר' יעקב שווארץ היה יהודי פיקח וידע מיד את אשר עליו לעשות. הוא "כיבד" 
את הגוי בכוס משקה חריף מיוחד במינו. "תביא לנו בקבוק שלם, על חשבוני", 
ביקש ר' חיים יעקב ב'נדיבות לבו'... והמשיך 'לכבד' את 'ידידו החדש' בכוס 
נוסף, עד שחטפתו שינה עמוקה והוא נרדם על השולחן, כשנחירותיו נשמעות 

בכל הבית...
לרגע הזה חיכו ר' חיים יעקב וידידו בעל הפונדק. החבילה המרשיעה נלקחה 

חיש מהר מתחת ידיו של הגוי וגנזה היטב בעמקי האדמה...
בשעת בוקר הגיע ר' חיים יעקב לבית המשפט בבערגסאז, כחצי שעה לפני 

פתיחת משפטו. בשעה היעודה נכנס השופט, והמשפט החל.
התובע מטעם המדינה הטיח בפניו את ההאשמות הכבדות, כשאינו חוסך 
במלות גנאי לתאר את חומרת מעשיו, בפרט כשמדובר ביהודי... "אני דורש 
להטיל על הנאשם עונש מוות", קרא, "מסחר בלתי חוקי כמוהו כמרד בשלטון 

החוק, ויש למצות עמו הדין במלוא חומרתו".
"אני כופר בכל ההאשמות שהוטלו עלי", השיב הנאשם בעוז, "לא היה ולא 

נברא, אני מעולם לא מכרתי לאיש עור האסור על פי חוק".
"שתוק, יהודי!", הכריז התובע בזעם, "עוד כרבע שעה יגיעו לכאן שתי ראיות 
המוכיחות כמאה עדים על מעשיך, יש תחת ידינו את הסחורה האסורה שמכרת, 

וגם את ה'קבלה' שמסרת לידי הקונה, לא נעלם דבר".
"לא יתכן", הכריז הנאשם. "מעולם לא היתה 'קבלה' כזו, הכל בלבול גמור, אין 

שום כתב-יד כזה היוצא מתחת ידי, ואם יש – מזויף הוא מעיקרו".
הדיון בבית המשפט נמשך. התובע המשיך לשפוך אש וגפרית על ראשו של 
הנאשם, והוא מצדו עומד בשלוות הנפש ומכחיש את הסיפור כולו. מדי פעם 
הביט השופט במורה-השעות, וראה שכבר עברה יותר משעה תמימה, ובינתיים 
אין שום ראיות. "השליח כבר בדרך, בעוד כמה דקות יגיעו הראיות", ניסה 

התובע המיוזע למשוך את הזמן.
מרגע לרגע הלכה ונתקצרה רוחו של השופט. "אם עד השעה אחת-עשרה לא 
יגיעו הראיות, אני מזכה את הנאשם מכל אשמה", קרא באופן ברור באולם 

המשפט, מול התובע הזועם שלא ידע את נפשו.
הראיות, כמובן, לא הגיעו. וכשהשעון הורה על 11:00, הכריז השופט מיד שהוא 

נקי מכל אשמה, ויצא זכאי בדינו. )דרשו(
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

סיפרה אישה צדיקה אחת: התגרשתי לפני כשנה והילדים המשותפים שלי ושל 
הגרוש שלי נמצאים במשמורת משותפת, חצי שבוע אצלי וחצי שבוע אצל 
הגרוש שלי, ומדי פעם יש קצת חיכוכים בנינו על הזמנים ושאר עניינים. לפני 
כמה ימים ראיתי צורך לקנות לאחד הילדים בגדים חדשים בגלל שהבגדים 
הישנים הפכו לו לקטנים, רכשתי בגדים בחנות די יקרה ושלחתי אותו עם 
הבגדים החדשים לגרוש שלי, והנה שהוא חזר למשמורת אצלי, אני רואה שהוא 
חזר עם הבגדים הישנים והבלויים ובעלי לשעבר השאיר אצלו את הבגדים 
החדשים כדי שהילד ילבש אותם שהוא במשמורת אצלו, חשבתי לעצמי אולי 

זה במקרה, והנה זה קרה עוד מספר פעמים. המחשבה הראשונה שלי הייתה 
להיכנס עוד הפעם לריב אתו, אבל החלטתי שהפעם הזאת אני נותנת לקב"ה 
לנהל בשבילי את המערכה והולכת עם האמונה ולא נכנסת לריב בשום אופן. 
והנה באותו יום אחותי מתקשרת ואומרת לי שיש לה כמה שקיות של בגדים 
מצוינים בשביל אותו ילד שהיא רוצה להעביר לי, לא עוברים מספר שעות 
והאח הגדול שלי מתקשר גם הוא, ואומר לי שיש לו עוד כמה שקיות של 
בגדים בשביל הילד שלי ופתאום נהיה לילד עשרות בגדים חדשים. זה בדיוק 
מה שמורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שליט"א מלמד אותנו, שברגע שמקבלים 

את הבעיה ומאמינים שזה ה' ולא גורם אחר, נגמרים כל הדינים ובעיות !!!

שמי אופיר גורן תלמיד בכיתה ו' אצל המחנך הרב אביתר סיאני,
אני מאד מרוצה  בת"ת  כמו תמיד יש דגש על אוזן קשבת גם בזמנים שקשה. 
אני מאד מעריך את הרב שלי שהוא מתאמץ בשבילי השבוע גם קבלתי פתק 
נחת ממנו . זה נותן לי הרבה כח להמשיך ולהתמיד. וכמו שאנו תמיד אומרים 

ת"ת כאייל תערוג רמה מעל כולם.
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רבי חיים מבריסק זצ"ל

על זהירותו של מרן הגר"ח מבריסק זצ"ל במידה זו של "מדבר שקר תרחק", 
מסופרים סיפורי מופת. אחד הנודעים שבהם היה בשנת תר"מ, שאז היה מרן 
הגר"ח אברך בן עשרים ושבע, והחל לומר את שיעוריו מעל הבימה החשובה 

והראשונה שבאכסניות התורה, ישיבת וולאז'ין המפורסמת.
שמו הלך לפניו כעמקן, אשר סלל דרך חדשה דרך הבנה צרופה, ועם זאת, 
מינויו לראש ישיבה בוולאז'ין, שעבר את אישורו של מרן הנצי"ב זצ"ל, נתקל 
בהתנגדותם של כמה רבנים ישישים, אשר נרתעו מדרך הלימוד המחודשת 
שלו. היו שריננו כאילו שזכה לכבוד זה, רק מפני שנשא לאשה את נכדתו של 

ראש הישיבה מרן הנצי"ב.
כפטרוניה הרוחניים של הישיבה, שמשו אז כמה מגדולי ליטא, כמו הגאון רבי 
אייזיל חריף והגאון רבי אליעזר משה הורביץ ועוד. הוחלט על שיגורה של 
משלחת רבנים חשובה, אשר תהיה נוכחת בשיעור הראשון, ותחליט אם אמנם 

ראוי האברך הצעיר למשרה או לאו.

בישיבה נלמדה אז מסכת יבמות. שיעורו של רבי חיים נסב על ביאור שיטת 
הרמב"ם בסוגיית אילונית. היה זה שיעור נפלא במיוחד. בכלל, חביבה ביותר 
הייתה עליו מלאכת בירור שיטת הרמב"ם שבכל עניין. הדברים יצאו מפיו 

קולחים ובהירים, והנאת השומעים נתנה את אותותיה בפניהם המאירות.
לפתע, ללא כל הכנה מוקדמת, פסק השיעור. "יש לי טעות!", הכריז רבי חיים, 
ועצר את שטף דיבורו. הוא נזכר לפתע בדברי הרמב"ם שבהלכות מלכים, אשר 

עמדו בסתירה לדברים שהיה בדעתו להשמיע.
השומעים לא ידעו על קיומו של אותו הרמב"ם, ואף אחד מהם לא הזכיר אותו, 
רבי חיים הוא שנזכר בדברים ומשנזכר לא רצה להמשיך. הדברים היו מאירים 

ושמחים, אך לא עלו בקנה אחד עם מידת האמת.
שיעור זה היה עשוי לשמש כקנה מידה, להערכת דמותו של הר"מ החדש בעיני 
גדולי הדור, אשר באו לעקוב מקרוב אחר השיעור ולחרוץ את דינו. שיעור זה 
היה עשוי לחרוץ את גורלו של רבי חיים ואת עתידו ומעמדו בהיכלי התורה. 

אך האדם הגדול בענקים 'נכשל' כבר בשיעורו הראשון...
והנה קרה הפלא! דווקא מידת האמת הצרופה, הרשימה כל כך את צוות 
הרבנים אשר החליטו על אתר, כי מי שמסוגל לספוג מנת בזיון שכזו למען 
האמת, ראוי לאותה איצטלה של מסירת שיעורים בוולאז'ין, כי תורת אמת 

הייתה בפיהו. )פניני הגרי"ז(
נתחזק גם אנו במידת האמת, שהרי לשונות חמורים מצינו בתורה על גנות 
מידת השקר "מדבר שקר תרחק", בשום מקום לא הזהירה התורה להתרחק 

מדבר, אלא הזכירה לשון איסור וכד'.
גם בתהילים אמר דוד המלך, "שקר שנאתי ואתעבה" מכאן אנו למידים כי 
האיסור של שקר, הוא לא רק עצם שינוי בדיבור מן האמת, אלא המידה הזו 
של שקר, היא מה שאדם משקר בנפשו את עצמו או את אחרים, למידה הזו 
יש השפעה שלילית ביותר על מעלת האדם, אדם הרגיל בשקר נהיה שפל ובזוי 

וזה כוונת דוד המלך שאמר "שקר שנאתי ואתעבה".

1.  מה קרה למטה אהרון? 

2.  עונשו של הזר הקרב?

3.  מי היה סבו של קורח?

4.  יצאה ואכלה את מקטירי הקטורת.

5.  האחים שהצטרפו למחלוקת )ב' תיבות(.

6.  נתנו עליהם את הקטורת.

7.  "ואהרן                          הוא כי תלינו עליו"

התשובה לטור המודגש בתשבץ:
נפתחה ובלעה את קורח ועדתו? "                             -                           "

ר:
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משחק מילים
אחוד חידה יפה

על אחת שראשה כסופה,
לו יחסר ממנה,
והוכפל מניינה.

המילה: שלוש
סופה כראשה האות ש'

כשמחסירים מ-"שלוש" את ה-"לו" מקבלים "שש", שהוא כפליים משלוש.

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
קרחקרח

 

          
          
          
          
          
          
          
 

 

טיגון פרוסות לחם
ברשותכם מחבת שבו ניתן לטגן בו זמנית שתי פרוסות לחם

אבל אתם רוצים לטגן 3 פרוסות, כל אחת משני הצדדים.
מאחר שלטיגון פרוסה מצידה האחת נדרשות 20 שניות,

ברור שניתן לטגן את כולן ב-80 שניות, ע"י טיגון 2 פרוסות
יחד ולאחר מכן את הפרוסה ה-3 בנפרד, האם ניתן לטגנם באופן

יעיל יותר? כיצד?
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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

בת"ת "כאייל תערוג" 
ממשיכים תמיד בעשייה 

למען התלמידים החשובים
השבוע יצאנו כולם לפארק המים 

חפץ חיים וחזרנו עם כוחות חדשים, 
בנוסף השבוע חיכתה לילדים 
הפתעה נוספת, מופע מרהיב 

"חלום של יהלום" עם שחקנים 
מקצוענים ומצחיקים. היה ממש 

כיף. יישר כח גדול למורנו הרב על 
כל ההשקעה עבורנו.
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כמידי שנה גם השבוע נערכה מסיבת בת מצווה 
בבית הספר "בית יעקב לבנות כאייל תערוג הר 

 חומה" - לבנות מצווה בכיתה ו׳.
בהפקה מרוממת גדולה ועשירה בשילוב הורים 

 ותלמידות.
ההורים והצוות הודו למורנו הרב על ההשקעה 

המרובה בכלל התחומים ובציפייה לבניין החדש 
אשר קרב ובא.

---------------------------------------------
בגני "כאייל תערוג - הר חומה" נערכו מסיבות 

 סיום לקראת סוף השנה,
את הדרשה המרכזית ממורנו הרב שליט״א שמעו 

ההורים על הזכות הרבה ללמוד במוסדותינו 
שהקו החינוכי על פי טהרת הקודש ויראת שמים 

כאשר המענה גם הפדגוגי ברמה אחת מעל כולם, 
כמו"כ חולקו לתלמידות שי קייצי במיוחד.



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

זמני  תפילות  ושיעורים

19:20 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:30 )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  

19:20 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:50 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:45 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:40 )כ-20 דק' לאחר ערבית עד זמן רבינו תם( שיעור במדרש  

פעילויות לנשים בשבת

14:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

14:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    04:55 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( 

שחרית מנין ב'    07:00

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

שחרית מנין ד'    08:15

מנחה      19:30

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 שיעור חדש! בריאות טבעית ע״פ  
     היהדות - א. פורמן

פעילויות לילדים

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

תפילות לימות החולתפילות ושיעורים בשבת קודש

ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

18:15   ביה"כ "איילת השחר", רחוב מצפה, גבעת זאב

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

17:30   ביה"כ "מוסיוף", רח’ יואל ירושלים

21:30    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים

18:00  ביה"כ "בורכוב", רח’ פישל ירושלים

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:




