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לחץ דם
בריאות ותזונה

"הכל צפוי והרשות נתונה"

אחד מיסודות האמונה שלנו זה היא, שכל מה שעובר על 
האדם במשך ימי חייו זה הכל תוכנית מוכנה מראש מששת ימי 
בראשית, כמו שאמרו רבותינו )אבות ג, טו( "הכל צפוי והרשות 
נתונה ובטוב העולם נידון" כל המאורעות שיקרו לך בחיים "הכל 

צפוי" זה כבר כתוב מיום שנברא העולם. 
חז"ל אמרו בגמרא בחולין )ס.( "אמר ריב"ל כל מעשה בראשית 
בקומתן נבראו בדעתן נבראו בצביונם נבראו" לכולם ה' הראה 
את מסלול החיים, כאן יריבו איתך, וכאן יעליבו אותך, וכאן 
יורידו לך בפרנסה, הכל. וכולם הסכימו וחתמו ואישרו שזה 
מה שהם רוצים. וכל מה שנותר לאדם זה להכיל את מה שה' 
רוצה, להבין שזה הכי טוב בשבילו, כי כך הוא מגיע לתכלית 

שלו, או שאדם בוחר לא להכיל את מה שה' רוצה. 
כותב ר' חיים ויטל בספר זיכרונות "פעם אחת היה תלמיד חכם 
בצפת שרצה ללכת לעיר אחרת וכשהלך בא להקביל פני החכם 
להיפטר ממנו ולהודיעו שרוצה ללכת לדרכו, כשנכס לפניו ובא 
לפני מורנו האר"י, קודם שפתח פיו לדבר, קדמו הרב ואמר לו 
'כבודך הולך לעיר פלונית נכון' אמר לו 'כן אדוני' אמר לו 'רצונך 
לדעת מה תעבור שם' אמר לו 'כן', אמר לו 'דע לך שבאותה 
העיר תינשא לבת עשיר מופלג שם ותכניס לך נדוניה וממון 
הרבה ותחיה איתה שישה חודשים ובשישה חודשים תיפטר 

לבית עולמה ומאותו ממון לא ישאר לך אלא 600 זהובים'.
אמר לו החכם ההוא 'איני יכול להתאפק מורנו האר"י למה 
שישה חודשים אחיה איתה?' אמר לו 'יש לך לדעת שבגילגול 
הקודם הייתה אישה הזאת איש כמוך, והיית שותף עמו שישה 
חודשים ובאותם שישה חודשים ציער לך מאוד בחברתו ואח"כ 
הוליך אותך בערכאות והפסיד ממך 600 זהובים לכן כנגד שישה 
חודשים שציער אותך תתענג מאשתך שישה חודשים ואח"כ 

ישאר לך רק 600 זהובים שהפסידך' וכך היה בדיוק. 
יצא אחד מן הכלל ללמד על הכלל כולו. יש אחד שהוא עילת 
העילות וסיבת הסיבות והוא מגלגל גלגולים וחושב מחשבות 
איך להביא אותך לשלמות שלך. והעבודה שלך לקבל או לא 
לקבל. הכל בידי שמים, אם יהיו לך זכויות, זה יהיה בצורה 

מרוככת ואם לא יהיו לך זכויות החולי יהיה משהו חזק יותר. 
אם למשל נגזר עליך להיות חולה ויש לך זכויות, אז יהיה לך 
איזה כאב קל בברך 3 שנים, אבל אם לא יהיה לך זכויות, החולי 
יהיה משהו חזק איזה דלקת ריאות כרונית, לא תוכל לצאת 
מהבית. מה שכתוב לך זה מה שצריך להיות, השאלה באיזה 
רמה. לכן בא השותף ומגיש עליך תביעה, אתה חייב לעבור 
את זה, השאלה איך אתה מקבל את זה, 'אוף אין לי כוח לזה 
עכשיו, מה אתה רוצה ממני ריבונו של עולם', תתפלל שתמיד 

תהיה לך את האמונה והדביקות בה' לעבור את זה בשלום. 
לכן אומר התניא הקדוש בליקוטי אמרים "ובדברים שבין אדם 
לחברו מיד שעולה לו מהלב למוח איזו טינה ושנאה" הלב שולח 
למוח איזו מחשבה של שנאה, בגללו זה קרה לי, הוא שם לי רגל 
"או איזה כעס או קפידה ודומיהם", ולכן, אינו יקבל כלל במוחו 
ואדרבא המוח שליט והתנהג עם חברו מידת החסד וחיבה יתרה 
ולסבול עד קצה אחרון ולא יכעוס ולא ישיב לו כפועלו, אלא 
אדרבא יגמול לחייבים טובות" כי בזה הקב"ה אותך אם אתה 

מאמין בי שזה אני בכל ענייני העולם בין העוני, בין העושר.
לכן אדם כל הזמן צריך לדבר עם ה' ולבקש ממנו - ה' תן לי 
כדור אקמול ממך שאדע שזה אתה. אקמול רגיל מותר לקחת 
3-4 פעמים ביום. אבל כדור אקמול מה' מותר לקחת כל דקה. 
זה ישפיע עליך כמה דקות ועוד פעם יחזור אליך הסיטרא 
אחרא, תתחיל לחשוב מחשבות לא טובות, תתחיל לכעוס, 
מיד תבקש שוב מה' עוד אקמול, 'ריבונו של עולם תן לי לדעת 
שזה רק ממך' ואז תראה איזה שמחה יהיה לך, כל בעיה אתה 

תעבור אותה עם חיוך. 
לכן אומר הבעל שם טוב הקדוש )במדבר לג( "ומצרים מקברים 
את אשר היכה ה' בהם ובאלוהיהם" בא הכתוב להפליג במעלת 
האישים המשכילים אשר ליבם בטוח באלוקים ואמונה תקועה 
בליבם, אשר כל הקורה להם מטוב עד רע יודעים שהכל בהשגחה 
פרטית מאיתו יתברך, כי נפשם יודעת מאוד כי היות והוא יתברך 
מנהיג ומשגיח בפרטי פריטות ואם מטיב להם מחזירים לו שבח 
והודאה ובהרע להם יודעים נאמנה שזה מאת ה' כאשר גזרה 
חוכמתו לתקן עניינם לסיבות הידועים לפניו וגם על זה הם מודים 
ומשבחים..."מצרים מקברים" שלא היו מקבלים שזה מאת ה'. 

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת ואתחנן גליון 469, יד' אב תשפ"א
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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

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

סופה של עלילת דם/חלק א'
סיפור לשבת

4

6

חיים בריא ב'בין הזמנים'
פרטים בעמוד 6

5

ר' יהודה פתיה זצ"ל
גדולי ישראל

ביום שלישי כ"ה אב 3/08 ידרוש מורנו הרב ב:
קרית שמואל - בית כנסת "בית יוסף עטרת יצחק" רחוב מולדת 10| 19:00

חריש - בית כנסת "כוכבי אור" רחוב הגפן 8 | 21:00
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 לרפואת: חיים בן תמר
לעילוי נשמת: מרדכי בן שמחה | ניר אלון בן מרגלית

זמני שבת לפי לוח אוה"ח *שעון קיץ

כניסה      יציאה       ר“ת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה

21:12       20:17       19:07

21:09      20:15       19:25

21:12      20:18       19:28

21:09      20:15       19:25

נחמו נחמו )ישעיה מ(

 שבוע הבא יציאה לבין הזמנים, בבית הכנסת יתקיימו רק תפילות
השיעורים מפי מורנו הרב יחודשו בעז"ה ביום ראשון כג׳ אב
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

תיכון שהוא פה )בשכונה( בשבילך.
היה זה בשעות אחר הצהרים. ישבתי באחת הגינות בשכונת הר חומה, חיכיתי 
למנהלת. ילדים שיחקו במתקנים. אמהות ישבו ושוחחו. בלי לרצות שמעתי 

שיחת אמהות אופיינית. הפעם הן דברו על סמינרים.
אמא של איילת )שם בדוי( ציינה, שאת בנותיה הגדולות שלחה לסמינר מעולה 
מחוץ לשכונה, הפעם בתה הרביעית לומדת בסמינר "הר חומה". הכתה 
פגית, אבל הלמידה מאד מאד רצינית. תלמידות בכתה ט' לא ממש מבינות 
בתועלת של תעודת בגרות, אני כן מבינה. חשוב לי מאד שאיילת תסיים יב 

עם תעודת בגרות איכותית.
האם המאזינה הרימה גבה, מה זה בגרות איכותית? בגרות זה בגרות לא? 
אמה של איילת הסבירה שמדובר בחמש יחידות אנגלית, 5 יחידות מתמטיקה 
)למי שמסוגלת כמובן(. לשיחה הצטרפה שושנה, אמה של אביגיל. אביגיל רק 
עולה לח'. מאד טבעי שהיא כבר עכשיו מתעניינת. שמעתי, שגם בתנ"ך יבחנו 
בחמש יחידות לימוד, וגם ביהדות ודינים. העושר הרוחני שהתלמידות תרכושנה 
בהיקף החומר של חמש יח"ל בתנ"ך וביהדות דינים, הוא נכס לחיים, הסבירה 

אמא של אביגיל. חוץ מזה יש בסמינר גם מגמות: מחשבים, ואדריכלות. 
מקצה הספסל התקרבה גברת, שעד עכשיו לא התערבה בשיחה. פחות מוכרת, 
כנראה לא שייכת לקהילה. השיחה שלכן מאד מעניינת אותי, התנצלה. יש לי 
ארבע בנות – אחת עולה ליב, והשנייה לי'. ושתיים בבית ספר יסודי. שלחתי 
את שתי הגדולות  לסמינר איכותי באזור מרוחק.  הגדולה עמדה בגבורה 
בנסיעות. השנייה הרבה פחות. אני מרגישה שזה מחיר מידי כבד. הלימודים 
מתחילים ב8:30. אם הן מספיקות את האוטובוס שיוצא ב7:15, הן תגענה 
בצלצול. אם לא, זה איחור ודאי. לפעמים האוטובוס מקדים, בדרך כלל הוא 
מאחר. הבנות עולות בתחנות הראשונות, בתחנות הבאות האוטובוס הולך 
ומתמלא בבני נוער רחוקים משמירת תורה ומצוות. אני בהחלט דואגת, הנהג 
בדרך כלל אותו נהג, גם יתר הנוסעים. אני מזהירה את בנותיי לא לברך לשלום 
לא את הנהג, ולא את הנוסעים הקבועים. ודאי לא לקשור שיחה עם בני נוער 
אחרים. ועדיין אני חרדה מהמכשלות הרוחניים בנסיעה הארוכה הזו. חשוב 
לי מאד סמינר עם רמה רוחנית חזקה, יחד עם רמה לימודית גבוהה, ולא 

הייתי מהמרת על סמינר חדש.
כאן נזעקה שוב אמא של איילת. נכון הסמינר חדש, אבל הצוות וותיק ומנוסה. 
המנהלת עם ברק בעיניים. צוות חדור עשייה עשיר בניסיון, שלצד הידע 
שלו בהעברת החומר הלימודי בשיטות חדישות וברמה הכי גבוהה שאפשר, 
הוא חם וקשור לתלמידות בקשר מחבק ובונה. צוות שקשוב לכל מה שצריך 
להצמיח את בנות הנעורים. הסמינר יודע ברגישות ובמומחיות לעודד ולנתב 
כוחות ללמידה. וכשיש "מוטיבציה ללימודים" הראש עסוק בחוויות ערכיות. 
תלמידה שמצליחה ומכירה בערך עצמה, תשמור על מכובדות, תבדל מחברה 

גרועה, ולא תתעסק בשטויות. כי היא מבינה שהיא ברמה מעל.
ואוו אמרה אמא של אביגיל, שרק עולה לח'. אני יודעת שבמוסדות של הרב 
אייל יש כל כך הרבה חוויות. אלא שסמינר לא יכול רק להתהדר בחוויות. 
סמינר זה לא קייטנה, זה לא בית ספר של החופש הגדול. זה סמינר לחיים. 
וכבר שמעתי שאת כל זה יש בסמינר של הר חומה. עכשיו אני גם מבינה 
מדוע כל תלמידות כתה ח' של בית הספר כאייל תערוג, בחרו מלכתחילה 
בסמינר הזה. ולא רק הן, אלא תלמידות שמתגוררות באזור ולמדו בבתי ספר 

חרדיים בשכונות הסמוכות.
שתפתי את הרבנית עמרמי עם מה ששמעתי בגינה. למה שלא תבשרי להורים 
הקוראים את הטור שלך שסמינר הר חומה מעצים רוחנית, מצמיח לימודית. 

בונה אישיות יציבה לתפארה. כעת שיתפתי גם אתכם.

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!
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לחץ דם 

לחץ דם גבוה הוא אחת מהמחלות הכרוניות השכיחות ביותר. שכיחות 
המחלה בארץ הנה מ-10% מהאוכלוסייה בגיל 20 ועד יותר מ-35% 

מהאוכלוסייה מעל גיל 60. ישנו קשר רציף בין העלייה בלחץ הדם 
לבין עלייה במקרי תמותה ותחלואה הכוללים שבץ מוחי, פגיעה 
כלייתית, לבבית ומחלות כלי דם. המונח לחץ דם מתייחס ללחץ 
שמפעיל הדם בדפנות העורקים )המובילים דם אל אברי הגוף(
הערכים המגדירים את חומרת לחץ הדם )במבוגרים מעל גיל 18(

לחץ דם מיטבי –    120/80                  ממ"כ
לחץ דם תקין –      120-129/80-84      ממ"כ
לחץ דם גבולי –     130-139/85-89      ממ"כ
לחץ דם גבוה –     140-159/90-99      ממ"כ

לחץ הדם מושפע מגורמים גנטיים ומגורמים סביבתיים כגון: תזונה, פעילות 
גופנית , סטרס ועישון.

מעקב אחרי יתר לחץ דם:
לפני שמתחילים לטפל, חשוב לוודא שאכן יש צורך לטפל, בעזרת מדידת 
לחץ הדם, ובנוסף לבצע מדידות סדירות במהלך הטיפול כדי לוודא את 
היעילות שלו. כיום ניתן  לקנות מד לחץ דם בבית המרקחת הקרוב לביתכם, 

רובם מציעים מגוון גדול ובמחיר דיי זול יחסית למה שהם עלו בעבר.
תסמינים של יתר לחץ דם יופיעו בעיקר כאשר לחץ הדם גבוה מאד. ביניהם 

: כאבי ראש, שינויים בראיה, כאבים בחזה וקוצר נשימה.

טיפול ביתר לחץ דם:
אימוץ אורח חיים בריא, לפני הטיפול התרופתי, אימוץ אורח 
חיים בריא יהווה את הטיפול הראשוני. שינוי אורח החיים 
לבריא יותר יתמקד בנושאים הבאים: תזונה, פעילות גופנית, 
הפחתת צריכת אלכוהול ועישון וירידה במשקל בעת הצורך.

חשוב לציין כי השינוי התזונתי המשמעותי ביותר ביתר לחץ 
דם הוא הפחתת צריכת הנתרן והגברת צריכת האשלגן- )במידה 
ותפקוד הכליות הנו תקין( ע"י צריכה מוגברת של ירקות ופירות.
מקורו העיקרי של הנתרן במזוננו הינו המזון המעובד: חטיפים, מזון 
מתועש ומשומר, רטבים מוכנים ועוד. יש להפחית משמעותית או להפסיק 
צריכה של מזונות אלה ולהעשיר את התזונה במזון טבעי, פשוט ולא מעובד 
– פירות, ירקות, קטניות, אגוזים וזרעים, בבישול ביתי וללא תוספת מלח, 

רטבים וחומרים משמרים.
אורח חיים נכון יכול להפחית לחץ דם בשיעור של  8-14 ממ"כ.

"ובקשתם משם את ה׳ אלקיך ומצאת כי תדרשנו בכל 
לבבך ובכל  נפשך" )ד, כט(

את הסיפור הבא סיפר רבי ראובן קרלינשטיין זצ"ל: 
בזמנו של רבי חיים מוולוז׳ין היה יהודי בשם רבי חיים זלאטעס, שהיה ידוע 
כי תפילותיו מתקבלות. בעת  שהתפלל, לא היה זז ממקומו, לא התנועע, ללא 
שום חיצוניות, רק פנימיות. הוא היה כל כך דבוק בה׳ עד שלא הרגיש כלום 

מכל הנעשה סביבו.
רבי חיים היה עובד בבית חרושת שהיה בבעלותו של גוי. כל יום היתה הפסקת 
צהריים והפועלים היו יוצאים מבית החרושת. בית החרושת היה נותר ריק 
מאדם. יום אחד החליט רבי חיים להתפלל בשעה זו תפילת מנחה, ביודעו כי לא 
אמור לבא לשם איש. הוא נעל את דלת בית החרושת מבפנים, ונעמד להתפלל.
דא עקא, בדיוק באותו יום צריך היה בעל הבית להיכנס, ובידעו כי רבי חיים 
נשאר בפנים, דפק על הדלת הנעולה וביקש ממנו שיפתח. אין קול ואין עונה. 
הגביר את עוצמת הדפיקות, ועדיין, אין קול ואין עונה. הוא עלה בסולם והביט 
מבעד לחלון לראות האם רבי חיים אכן נמצא בפנים, ואכן הוא ראה את רבי 

חיים עומד ליד הקיר, לא נע ולא זע.
הוא קרא לו מהחלון: ״חיים! תפתח את הדלת״. אין קול  

ואין עונה. הגוי לקח מוט ברזל והחל לדפוק על 
דלת הברזל, עד שכל השכנים נזעקו למקום. כל  
הנאספים החלו לקלל את היהודי החצוף וחמתו 
של בעל בית החרושת בערה בו. הוא עלה לחלון 
וקרא: ״חיים! אין לי הרבה זמן. אם אינך פותח – 
אני יורה בך!״ אין קול ואין עונה. כעסו גבר, והוא 
ירה מספר כדורים, שעברו במרחק סנטימטרים 
ספורים ליד אזנו של רבי חיים, פגעו בקיר ונקבו 

אותו – ורבי חיים לא רואה, לא שומע. הוא מתפלל.
כל הנוכחים הביטו בהשתאות באדם המופלא, שיריות לא מזיזות אותו ממקומו... 
כעבור מספר דקות נוספות ראו אותו זז ממקומו ופוסע לאחור. כשבעל הבית 
ראה זאת הוא מיהר לצעוק: ״חיים! תפתח את הדלת מיד!״ רבי חיים 

סיים את ה״עושה שלום״ ומיהר לפתוח לו את הדלת.
בעל המפעל החל לצעוק עליו בכעס רב: ״מדוע לא פתחת לי את 
הדלת?״ ורבי חיים מתפלא  ומשיב: ״הרי פתחתי לך מיד כשביקשת..." 
״וכי לא שמעת את הצעקות, הדפיקות, היריות שאת חוריהן תוכל 

לראות כאן על הקיר״?
״לא. לא שמעתי כלום״!

שאלו אותו פעם: איך אתה עושה את זה? יש אנשים שבשעת התפילה 
מתנענעים, צועקים, סופקים כפיים, והחיצוניות משפיעה עליהם פנימה. אבל 
אתה לא נע ולא זע, ובכל זאת מצליח להגיע לריכוז ולכוונה עצומים, כיצד?

נענה רבי חיים ואמר, אמשול לכם משל: מלך אחד הוציא כרוז בכל המדינות: 
מי שיבנה לו ארמון, שיכולים  להכניס בתוכו שלשה מיליון מטבעות זהב, בדיוק 

נמרץ, שורות שורות מהרצפה עד התקרה – יקבל את כל המטבעות לעצמו.
אדריכל אחד, בעל שם עולמי, טען שהוא יכול לבצע את המלאכה. הוא החל 
בבניה, ולאחר שסיים הביאו את שלשת מיליון המטבעות, שנספרו שוב למניעת 
טעויות, והחלו להכניסן אל הארמון. העמידו את השורות בסדר  מופתי... מהרצפה 
עד התקרה... והנה... מטבע אחד נשאר בחוץ! מנסים לדחוף בכוח – לא הולך!

המומחה העולמי חייך ואמר: ״לא צריך לדחוף! אם אמרתי שזה יכנס – זה יכנס 
גם בלי דחיפות״. הוא הורה להוציא את כל המטבעות, והחל לסייר בארמון. 
לפתע הבחין בחתיכת בוץ שנדבקה לרצפה. הוא גרד אותה, ניקה את הרצפה, 

ושלושת מיליון המטבעות נכנסו בדיוק נמרץ.
הנמשל – אמר רבי חיים זלאטעס – הקב״ה, שברא את כל העולם, ברא את 
האדם שהוא ״עולם קטן״ בפני עצמו. במרכזו הוא ברא את הלב, וציווה בתורתו 
הקדושה: ״ולעבדו בכל לבבכם״ ואמרו רבותינו: ״איזוהי עבודה שבלב – זו 
תפילה״. כלומר, הלב מתאים לתפילה, והתפילה מתאימה ללב. אין צורך לדחוף, 
להתנדנד, לצעוק – אם הלב מספיק נקי, התפילה נכנסת בו וממלאת אותו 
בדיוק נמרץ! אם רואים שמתפללים ו״זה לא הולך״ – יש לדעת שהלב לא נקי 
לגמרי! דבק בו בוץ! כי כשהלב נקי, ״ולעבדו בכל לבבכם״ – התפילה ממלאת 
את כולו! מגיעים לדבקות מוחלטת בקב״ה, לא נותר בו מקום לכל ״גשמיות״ 

שהיא, ואין צורך בשום פעולות חיצוניות לשם כך!
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באותה שנה בה התיישב רבי חיים בן עטר בירושלים, עלה על כסא המלכות 
סולטן חדש, באיסטנבול בירת טורקיה, אדיר וחזק היה האיש, ובקי גדול 

בחוכמת התכונה )צפייה בכוכבים ובמזלות(.
פעם החליט הסולטן להביט בכוכבים ולגלות, אם יש בעולם אדם נוסף שהוא 
בן מזלו, כלומר, שנולד עמו יחד באותו היום ובאותה השעה, על פי חכמת 
התכונה, החל סוקר את כל הערים והמדינות שבתבל. והנה, הוא גילה להפתעתו, 
כי בן גילו הוא יהודי, ושמו: רבי חיים בן עטר, ומקום מושבו בירושלים עיר 
הקודש, סקרנות עזה תקפה את הסולטן. הוא בקש להכיר אישית את בן מזלו, 
ולהיווכח אם תואמים אף מעמדיהם, חרף המרחק שבין שתי הערים, החליט 

לעשות את הדרך הקשה להגשמת שאיפתו.
טרם צאתו, כינס הסולטן את כל שריו ויועציו והודיעם, כי ברצונו להתחפש 

לאדם פשוט ולסייר כחודשיים ימים בכל ערי מלכותו, במטרה לברר 
כיצד מתנהלים חיי התושבים, והיכן ניתן לשפר ולתקן את הממלכה, 

באותה הזדמנות, מינה את הווזיר )ראש השרים( כממלא מקומו 
בעת העידרו, בהביעו את התקווה, שינהיג את העם בצדק וביושר.
כאשר הסכימו כל השרים להחלטתו, החליף הסולטן בגדי מלכותו 
בבגדי הלך פשוט ויצא לדרך בגפו, ימים ארוכים הטלטל הסולטן 
בדרכים קשות, ולאחר עמל רב זכה להגיע סוף סוף לירושלים, 

לא קשה היה למצוא את ביתו של רבי חיים, כי כבר נודע הוא 
לתהילה בכל העיר.

באותה שעה נעדר הצדיק מביתו. אשתו, שפתחה את הדלת, אמרה כי 
בעלה יגיע בשעת הצהרים, שכן עד אז יושב הוא ועוסק בתורה עם תלמידיו, 
הסולטן החליט להמתין עד שובו, כדי לא להפריעו. הוא ישב וחכה בסבלנות 

רבה, כאדם פשוט וכלל לא לפי מעמדו הנעלה.
כאשר חזר רבינו לביתו, הבחין, מבעד לדלת הפתוחה, באורח המצפה לו. 
מיד נגש אל החבית, העומדת בפנת החצר, מילא את הנטלה במים, ולאחר 
שנטל ידיו ונגבן, ניגש סמוך לאורח וברך בקול רם את הברכה: "ברוך שחלק 
מכבודו לבשר ודם". או אז פנה אל הסולטן ואמר לו במאור פנים: "בא ברוך 

ה', אדוני המלך". "מי הגיד לך, כי מלך אנכי" השתומם הסולטן.
כשבת שחוק על שפתיו, הפטיר רבנו: "דע לך, הוד מעלתך כי לכל מלך 

יש שר בשמים, הנלווה אליו בכל דרכיו. כאשר ראיתי את המלאך, הצועד 
בעקבותיך, הבינותי מיד כי מלך אתה, לפיכך אף נטלתי ידי טרם שנגשתי 
אליך, כדי שאוכל לברך את הברכה, שכל יהודי מצווה לאמרה, בשעה שהוא 

זוכה להיפגש עם מלך".
בינתיים ערכה הרבנית את השולחן לסעודה, ורבי חיים הזמין את אורחו 
לסעוד עמו. הסולטן לא סרב ואכל מן המאכלים הפשוטים שהוגשו לו. בתום 
הסעודה, שאל רבנו את הסולטן: "אולי תואיל להסביר מה הניע מלך אדיר 
וגדול כמותך, לעשות את הדרך הארוכה והמפרכת מאיסטנבול עד ירושלים, 

ולהתארח בביתו של יהודי דל כמותי".
"מה אסתיר ממך", ענה הסולטן", "ואתה, אמנם גלית את האמת. מלך אני, 
ואיסטנבול היא בירת ממלכתי, "באחד הימים, בקשתי לגלות מיהו בן גילי 
שנולד במזלי. לאחר שנוכחתי כי אתה הוא האיש, חפצתי לראות מהו מעמדך, 
והאם דומה אתה לי גם במעלתי. והנה נדהמתי לראות את שפל המדרגה בה 
אתה שרוי, והדלות הזועקת מדירתך. בניגוד לי, המלך האדיר המושל על 

מדינות רבות ונהנה מחיי רווחה ופאר".
"טעות בידך, אדוני המלך", השיב רבינו כשחיוך קל מרחף בזויות פיו. "ברוך 
ה', כי שפר גורלי ואיני חסר מאומה. בפת לחמי הדלה טועם אני את טעמם 
של כל המעדנים, העולים על שולחנך, וכן פטור אני מדאגות. שונאים אין לי, 
ואיש אינו מקנא בי. לכן חיי מאושרים, ואני מודה תמיד לאלוקים על חסדיו 
הרבים עמדי. "אך אתה, הוד רוממותו, אינך בטוח כלל וכלל במעמדך. ואף 
יתכן שעבדיך אינם נאמנים לך, כפי שאתה סבור, ובהעדרך מסוגלים הם 

לבצע את התועבות הנפשעות ביותר נגדך".
סימני אי שקט ודאגה נכרו בפניו של הסולטן, והוא הפטיר מתוך 
הרהור: "אכן, חפץ אני מאוד לדעת מה עושים עבדי כעת", "אם 

תרצה, אוכל למלא את רצונך", ענה לו רבי חיים.
ותוך כדי דבור, פתח את אחת המגרות אשר בשלחנו, הוציא משם 
ראי קטן והגישו לסולטן, "הבט כאן", אמר לו הצדיק, "ותראה מה 
שתחפוץ". כאשר הביט הסולטן בראי, קרא בהתפעלות: "איזה 

פלא! הנה רואה אני את איסטנבול".
לקח רבנו את הראי מידיו, ניקה אותו היטב בממחטה אשר בידו, ואחר 
הושיטו שנית לאורחו. "המשך להתבונן" הוסיף. "הנה גם ארמוני", המשיך 
הסולטן להתרגש, "והנה גם חדר משכיתי". לפתע רכז הסולטן את מבטו 
והבעת חרדה וכעס מסתמנת בפניו. הפעם ראה כיצד ניצבים יחדיו ממלא 
מקומו וסגנו, ומטכסים עצה באילו תככים יצליחו להפיל את הסולטן מכיסאו.
"מה אעשה? מה אעשה" נזדעק הסולטן בחמת זעמו, "היש כלי נשק בידך" 
שאל רבנו, במקום תשובה, הצביע הסולטן על קצה האקדח שבצבץ מכיסו, 
"ירה מהר, והזהר לבל תחטיא את המטרה", עודדו רבנו, קול נפץ נשמע, 
והראי התנפץ לשנים. דרך הסדק שנתהווה, ראה הסולטן את הוזיר הגדול 

מוטל ללא רוח חיים על הרצפה.
המשך אי"ה בשבוע הבא
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

ָעִׂשיָת ַהָּיָׁשר ְוַהּטֹוב ְּבֵעיֵני ה' )דברים ו יח(

בעת ששהה מרן הגרי"ז מבריסק בעיירת הנופש שילץ אשר בשווייץ, התהלך 
באחד מן הימים בסמטאותיה של העיירה  והנה הופיע מולו יהודי חסידי. 
היה זה ר' נטע  פרנס, שבא להקביל את פני מרן הגרי"ז. לאחר שנתן לו ידו 
לשלום שח למרן בשמחה אודות הזכות שנפלה בחלקו להתארח באותו מלון 

עמו, ולא עוד אלא שחדריהם סמוכים זה לזה.
כששמע זאת מרן הרצינו פניו, ומיד שאל אותו: "יאמר נא לי מר, באיזו שעה 
נוהג אתה לעלות על יצועך לישון בלילה? הלא יהודי מבוגר אני, ופעמים 

רבות ישן אני בשעה מאוחרת, ואז כשאקרא את קריאת שמע שעל המטה 
באריכות ובקול רם, אפשר שאפריע לכם לישון" – שח מרן בדאגה כנה לאיש.
"אם על כך דאגתו, אנא אל ידאג", הרגיע האיש את מרן. "שמחה גדולה 
היא לי לשמוע את הבריסקער רב בעת שאומר קריאת שמע שעל המטה".

גם לשמע דברי הרגעה אלו עדיין לא נחה דעתו של מרן והוא הוסיף והקשה: 
"ומה יהיה על שנת זוגתכם? שמא מפריע אני לה בכך?"

"אין מקום לדאגה", השיב האיש מניה וביה. "בטוחני כי גם זוגתי שמחה בכל 
מאודה לשמוע את הבריסקער רב בעת שאומר קריאת שמע".

כששמע מרן את תשובת האיש סירב לקבל את דבריו ואמר: "אף על פי כן 
צריכים אתם לשאול את פיה על כך. אי אפשר לסמוך בענין זה על השערה 

בלבד".
)ספר הרב מבריסק חלק ב'(
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ר' יהודה פתיה זצ"ל

את הסיפור הבא מספר רבי יהודה פתיה: יהודי אחד, בשם יחזקאל עזרא, 
שכינוהו כולם בשם "בכור", הגיע אלי ]לר' יהודה פתיה[ ותינה בפני בצער, כי 
בעומדו בתפילה נכנסים בו הרהורים רעים, "וכאילו מדבר אחד מלבי ואומר 

לי שאמיר את דתי בדת הפרוטסטנטית, חס ושלום". 
האיש סיפר שהרהורי הכפירה שלו הפריעו לו ביותר בתפילותיו וכי הלך בשעתו 
אל מרן ה"בן איש חי" זצוק"ל, כדי שיביא לו מזור לנפשו. רבי יוסף חיים, ה'בן 
איש חי', שלח מכתב לחכם רבי אליהו מני זצ"ל רבה של חברון, שכתב לו כי 
"קליפה גדולה מלובשת בתוך ליבו של בכור, אין לי עסק בה". רבי יוסף חיים 
הציע לאותו בכור לקחת אתו מזוזה לשמירה, אך היא לא הועילה. והוא פנה 

לרבי יהודה פתיה כדי שיעזור לו. 
רבי יהודה פתיה החל לייחד ייחודים ליד אוזנו של האיש והרוח, "כדי שייכנס 
הבל הייחוד בתוך אוזנו ותוך איבריו, כי הבל הייחוד מוציא את הבל הרוח". 
במהלך הייחוד החל הרוח שבתוך גופו של בכור לצחוק, ואמר שאם רבי יוסף 

חיים בעל ה"בן איש חי" לא הצליח לסלקו, אין סיבה שרבי יהודה פתיה יצליח 
בזאת. רבי יהודה פתיה המשיך בייחודיו ולא התייחס לדברי הרוח, ודרש 
מהרוח לומר לו את שמו ושם עירו. אך הרוח סירבה בתוקף רב. הרב פתיה 
לא חדל מייחודיו ותקיעות השופר, עד שנכנעה הרוח ושאלה מדוע הרב צריך 
לדעת את שמו ושם עירו. "ברצוני לתקן את נשמתך כדי שתיכנס לגן עדן ולא 
תהיה עוד בכף הקלע", השיב לו מהר"י פתיה, אך הרוח הודיעה לו חגיגית 
שאין לה כל רצון להיכנס לגן עדן. הרב פתיה שב וייחד ייחודים עד שהרוח 
צעקה ואמרה ששמה הוא דוד בן סבתי בן רבקה מהעיר איזמיר, וכי הוא מומר 
שעבר עבירות רבות. בהמשך, בתיאור ארוך ומופלא, מתאר הרב פתיה את 
השתלשלות העניינים, עד לתגלית המרעישה, שלפיה הרוח הייתה רוחו של 
שבתאי צבי שר"י. הרב פתיה, שהתייעץ גם עם מרן ה"בן איש חי" והמקובל 
הנודע רבי שמעון אגסי, חקר ממושכות את רוחו של שבתאי צבי, והוא תיאר 
לו בפרוטרוט את קורותיו המחרידים לאחר מותו וכיצד עבר ממדור ייסורים 
אחד למשנהו, גלגולים ותלאות. הרב פתיה סידר לו סדר תיקון ארוך, ובסופו 

נכנסה רוחו של שבתאי צבי לגיהינום, ועזבה את "בכור" האומלל.
עוד מסופר: בתקופת מלחמת העולם השניה חרדה ארץ ישראל בשל התקדמותם 
של הכוחות הנאציים, כמעט ללא הפרעה לכיוון ארץ-ישראל. בעת צרה גדולה 
זו התגייס חכם יהודה להצלתם של יושבי ארץ הקודש. הרב פתיה ארגן באותה 
העת קבוצות של מקובלים שיתפללו בקברי צדיקים בכל רחבי הארץ, נשא 
תפילות בנוסח מיוחד בירושלים, שבהן השתתף מלבדו גם קובץ מקובלים 
קשישים, ואפילו שכר כלי טיס שאמור היה להקיף את ארץ-ישראל כמה פעמים, 
תוך שהוא עצמו מתפלל כל העת לשמירת הארץ מן המזיקים. בסופו של דבר, 
כידוע, נהדף צבאו של רומל בפני הצבא הבריטי ביולי 1942, בקרב אל עלמיין 
הראשון, וכל זאת חודשים אחדים לפני פטירתו של הרב פתיה, שהוחזק בעיני 

רבים כמי שבתפילתו סיכל את רוע הגזירה.

יד החזקה, הארץ הטובה, ירדן, ראש הפסגה, חזק ואמץ, חוקים, 

משפטים, צפור כנף, כוכבים, שמש, ירח, תמונה, שבת, שור, חמור, 

בהמה, עבד, אמה, פרזי, עם סגולה, אהבת ה.

פתרון לחידה משבוע שעבר:

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
ואתחנןואתחנן

חידהחידה
מה הופך להיות רטוב יותר בזמן שהוא מייבש?

פתרון: מגבת...

אנשים קונים אותם בשביל לאכול 
אבל אף פעם הם לא אוכלים אותם
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הזיזו גפרור אחד כדי שהתרגיל יהיה נכון



וחבר הנהלת המנהל הנציג החרדי שלום כהן 
מביאים לנו את בין הזמנים לשכונתינו



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

זמני  תפילות  ושיעורים

19:15 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:45 )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                    

19:45 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:15 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:35 )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    05:00 )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      19:25

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 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:
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

עקב הביקוש הגדול לדירות 
באזור בית הכנסת רחוב 
ההר מן ההר )שלב ב׳( 

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

קצביית 'אשפר' עם מיטב הבשר והעוף הטרי
בכשרות המהודרת של בד"ץ 'נוה ציון' בראשות: 

מרן ראש הישיבה, חכם שלום כהן שליט"א
בסניף 'שפע ברכת השם' - בעלי המלאכה 3 נתיבות

Vi
si

on
 M

ed
ia

שפע
מהדרין

איכותי
טרי

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

פתוח לשרותכם

הפתיחה 
ב- 27.7

י"ח אב תשפ"א

קהילת ׳חסדי שמואל׳
ומוסדות ׳כאייל תערוג׳

בראשות מורנו

הרה״ג אייל עמרמי שליט״א

מברכים את בעלי שפע ברכת ה׳
ר׳ אברהם ניסים הי״ו

בברכת מזל טוב
 לפתיחת הסניף החדש בנתיבות 

יהי״ר שלא תצא תקלה מתחת ידיו
ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח


