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גזר
בריאות ותזונה

"לא תחסר כל בה"

כמו שאנחנו יודעים, כל הטוב של היהודי מותנה באמונה 
והביטחון שלו בה', הביטחון לתת לו תשובה אם קיבלו את 
הילדים שלו לביה"ס ולא נתנו לו תשובה עד עכשיו כשעוד 
מעט מתחילה שנת הלימודים. הספקים הבטיחו להביא לו 
סחורה ולא מביאים והקליינטים באים, הוא מתקשר אליהם 
והם דוחים אותו בקש ותבן, אבל הוא מאמין בה' ולא אומר 

שיעכב להם את התשלום. 'כל עכבה לטובה'.
אומר ר' אפרים מסידיקוב נכד הבעל שם טוב הקדוש. כתוב 
)דברים ח,ט( "ארץ אשר לא במסכנת... לא תחסר כל בה" מה 
זה "כל", הזוהר בפרשת וירא כותב "כי ידוע כאשר יש לישראל 
ביטחון כל ההשפעות והפרנסות יורד להם" כשליהודי יש שלימות 
במידת הביטחון, 'אני לא כועס על אף אחד' זה לא המנהל לא 
רוצה לקבל את הילדים לביה"ס ולא משרד החינוך, זה הקב"ה! 
"הבוטח בה' חסד" כולך חסד עכשיו. מה זה חסד? לא מגיע 
לך אבל קח עוד בריאות, עוד ילדים, עוד פרנסה. "וידוע כי 
מידת האמונה נקראת 'כל' כמו שכתוב "ויתן אברהם את כל 
אשר לו ליצחק" כי לאברהם עמדת כל "וה' ברך את אברהם 
בכל" אומר הזוהר הקדוש "דרזא דמאמנותא" גילה לו סוד, מה 
הסוד? דע לך שיש אמונה בעולם. תאמין שהכל אני עושה, זה 
סוד. את האמונה הזו נתן אברהם אבינו ליצחק. "ובזה כלול כל 
הברכות". וזה שכתוב "ארץ אשר לא במסכנת" אתה לא רוצה 
להיות מסכן. אתה רוצה לחיות בכבוד? רק שיהיה לך מידת 

הביטחון שבזה יש את הכל "והמשכיל יבין".
לכן אומר הבעל שם טוב "כתוב בגמרא רשעים מלאים חרטות 
והקשה אם יש להם הרהורי חרטה מפני מה קורא להם רשעים, 
הרי צדיקים הם צריכים להיות. הרי שהמקדש את האישה על 
מנת שאני צדיק גמור ונמצא רשע הרי מקודשת שמא יתחרט 
והרהר תשובה בליבו. והפרוש שצריך אדם לדעת שכל מאורעותיו 
וכל מעשיו הכל השגחת ה' " חבל שהלכתי לכאן, חבל שעשיתי 
את זה. מה חבל? זה ה' לקח אותך שתקנה את החליפה הזו. זה 

'רשעים מלאים חרטות' כל הזמן 'חבל שקניתי' 'חבל שנסעתי 
מכאן, יש פקקים, הייתי נוסע דרך כביש 6' למה אתה נסעת 
מכאן? זה גם לא הוויז, הקב"ה החליט שתסע מכאן. "וזכרת 
את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח" אומר אונקלוס כוח זה 
עצה 'יאהיב לך עצה'. ה' נותן לך את העצה תסע משם, תקנה 

את זה, אל תקנה את זה. 
אומר הבעל שם טוב הקדוש "והוא נותן לו במחשבתו לעשות 
כל מה שהוא עושה... נמצא שאין לאדם להתחרט על שם 
דבר שעשה" מי שאומר 'חבל שנכנסתי לעבודה הזאת, חבל 
שפתחתי את החנות הזאת' לא מאמין בקב"ה, אין חבל, זה אני 
אמרתי לך תעשה כך. זה רצון ה'! "נמצא שאם הוא מתחרט 

אינו מאמין בהשגחת ה' על כן רשעים מלאים חרטות".
מספר ר' אלימלך מליז'ענסק שהוא ואחיו ר' זושא נכנסו 
ליער וראו את אליהו הנביא זכור לטוב יחד עם הבעל שם 
טוב, עומדים ליד הר אחד של אש בוער ואליהו הנביא לוקח 
חתיכות אש נותן לבעל שם טוב והבעל שם טוב זורק לשמים 
ורובה דרובה עולים לשמים, שאל ר' אלימלך את אליהו כי 
אותו הכירו, מי זה שעומד לידך ואמר להם אליהו כי הבעל 
שם טוב לוקח חתיכות אש עם הנשמות שבעולם והוא מגישם 
אליו ומתקן אותם ומעלה אותם למחצבתם ואלה שהאמינו 
בתורת הבעל שם טוב מתעלים על ידו ואלה שלא האמינו בו 

אינו יכול להעלותם. היו נופלים בחזרה. 
וכותב החוזה מלובלין "וכל אחד צריך להאמין בשלושה דברים 
בבעל שם טוב שאליהו הנביא לא זז בארבע אמותיו, שאליהו 
הנביא היה עומד בפני הבעל שם טוב כמו תלמיד בפני הרב, 
ודבר שלישי שאילו הבעל שם טוב היה בימי האבות היו אומרים 

'מגן אברהם, מגן ישראל' 
ולכן אומר רבנו הקדוש "לא בגבורת הסוס יחפץ ולא בשוקי 
האיש ירצה רוצה ה' את יראיו את המייחלים לחסדו" המזמור 
הזה מדבר על הפרנסה, האדם חושב אני חייב לעשות. "לא 
בגבורת הסוס" הכל תלוי רק ברצון ה' כי עיקר השפע והפרנסה 
אינה ע"י השתדלות האדם, רק העיקר רוצה ה' את יראיו 

והיראים מה שכל אחד מייחל לחסדו ובוטח בה'".
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ר' פנחס מקוריץ זצ"ל
גדולי ישראל
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שזכותו הגדולה תגן עלינו.
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האם אתה מחשבן?

בכל פעולה בחיים עושים חשבון, למה למצוות אתה לא עושה חשבון? 
הרא"ש כותב שאף על פי שאין אסור בל יראה ובל ימצא אלא בכזית, נהגו כל 
ישראל הקדושים לטיח הכתלים, לגרד הקירות ולאטום את החורים הקטנים 

והסדקים, אולי יש באיזה חור קטן פירור. 
אשה מנקה את הבית לפסח, כמה כעסים וכמה מתח זה מביא לה, כמה מריבות 

עם בעלה, קימת מנהג ישראל קדושים - ומה הפסדת? 
אדם צריך תמיד להיות מחושבן, "הפסד מצווה ושכרה", "חישבתי דרכי", מה 

הרווחתי ומה הפסדתי. 
לפעמים אדם עשה משהו לא על פי ההלכה, אדם אחר יכול להעיר לו ולגמור 
אותו. זה לא משהו שהוא תדיר חוזר עליו, אלא בטעות הוא עשה. שידע האדם 
שבהערה אחת שלו הוא יכול לגרום שחברו לא יבוא לבית הכנסת יותר. הוי 

מחשב, "הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה". 
כל פעולה שאדם עושה, או שזה מצווה או עבירה, אי אפשר לקבוע את זה 

בצורה שרירותית, צריך הרבה חשבון כל הזמן לחשב חשבונות. 
אדם קם להתפלל בנץ. ברוך ה'. כמה זה חשוב, כמה אני מחזק את זה, אבל 
הילדים שלו מתפללים לבדם. אין להם את החוויה של תפילה כאשר אבא לא 
איתם. אולי המצווה שלו זה להתפלל אתם, אולי הבן שלו היה שמח אם האבא 
היה מראה לו מה זה תפילה. הילד לא יכול לקום בנץ, קשה לו, נכון שהוא 

הפסיד תפלה בנץ, אבל מה הוא הרוויח?! 
כל דבר זה חשבון, לא משנה מה יגידו אחרים, מה זה רצון ה' או לא רצון 
ה'. מה יעשה יותר נחת רוח לה', "הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר 

עברה כנגד הפסדה". 
כל דבר צריך לחשב. יש שכר ויש הפסד. יש טוב ויש רע. אין מושלם בעולם, 

כל דבר יש לו את החסרונות שלו. 
אם האדם לא יחשב עבירות, יהיו לו מצוות, לא יחשב מצוות - יהיו לו עברות, 
הוא יתבלבל הוא יאבד את עצמו, לכן צריך האדם להיות מאד מאד מחושב. 

שמעתי סיפור מהבן של רבי אהרן ליב שטיינמן, אחד מגדולי הדור בבני ברק, 
אף פעם בבית הרב לא היה נהוג להכין מים לפני פסח, ולא היו נוהגים את 
החומרה שמכינים מים במארזים לפני פסח, בשנים האחרונות הוא בקש מהבן 

שלו לקנות מים מוכנים לפסח. 
התפלא הבן ושאל: אבא, מה קרה? כל השנים אף פעם לא נהגנו בזה בבית. 
אמר לו הרב: כשאמא שלך הייתה חיה, היינו צעירים, פעם אחת היא שכחה 
להכין מים לפסח והיה לה צער מאד גדול ביום טוב, איך שכחתי את החומרה 
הזו שנהגנו בה שנים, ואני כדי לקרר את דעתה אמרתי לה שלא צריך, זה בסדר, 
זה סתם חומרה ולא צריך להצטער מזה. כל השנים שהיא חיה לא העזתי להכין 
מים לפסח, כדי שהיא לא תזכר באותו פסח, ויכנס לה צער בלב, אז ותרתי על 

החומרה הזאת, עכשיו שהיא נפטרה, אני יכול לחזור לחומרה הזו. 
זה מראה לנו מה זה גודל של איש תורה, מה זה אדם גדול בתורה, כמה הוא 

מחשב, מה פה הוא מרוויח ומה פה הוא הפסיד.

שער עבודת האלוקים עם פירוש “כאייל תערוג”
על פי החינוך

לגיל ההתבגרות

תכנית למניעת נשירה

השבת מברכים את חודש אלול, ויש גם שמברכים ברוך שפטרנו מעונשו של 
חופש זה ולכל המברכים תבורכו מפי עליון, שיתחילו כל צאצאיכם ברגל ימין. 

וכדי שתחול הברכה – לנו ההורים יש תפקיד רב משמעות.
כל ההתחלות קשות, על אחת כמה וכמה התחלות של מסגרת חדשה. תפקיד 
ההורים לנתב להצלחת הילדים המתבגרים על ידי -"שיחה אישית" חד פעמית 
שטוב אם היא תהפוך לשיחה בהמשכים. קחו את השיחות הללו כ"מחוייבות 
המציאות". הקדישו זמן איכות פרטית, ולא כשיחה תוך כדי המולת היום יום. 

זה יכול להיות תוך כדי אפייה משותפת. אבל ביחידות.  
אמרו להם שאתם כאן כדי לשמוע ממה הם חוששים? מה נראה שיקשה 
עליהם? תנו מקום לרגשות. אל תבטלו את תחושות החרדה. גם ההורים 
חרדים וחוששים. מחשבות ושאלות רבות מתרוצצות בלב: היצליח יקירם 
בישיבה? בסמינר? האם רמת הלימוד לא תהא גבוהה מידי? מי יהיו החברים 
או החברות? הכיצד יעמוד בסדרי לימוד המתפרשים על פני יום שלם? ומה 

עם איכות וטיב האוכל... 
בשיחה, חשוב שהילד ירגיש שמקשיבים לו. בלי ביקורת או לחץ. הקשיבו 

בסבלנות ממי או ממה הוא חושש.
כעת תנתבו אתם את השיחה למדרגה מעל – תארו את המסגרת אליה הם 
עומדים להיכנס בסגנון חיובי ומעודד. "אנחנו בחרנו את המקום בשבילך", 
"מבין עשרות תלמידים נבחרת אתה ללמוד במקום הזה". אל תשחילו סיפורי 
כישלון או אכזבה. ודאי שלא תוסיפו, "רק נקווה שהרב כהן, או המורה שולה 
לא ילמדו אתכם שם". או "למזלכם המורה הזו ראיינה אותך, אם זו הייתה 
המורה חנה היא מיד הייתה קולטת כמה את לא חכמה", וכמובן, "אם היית 
משקיעה יותר בכתה ח', היו חוטפים אותך בסמינר "כתר של מלכות". ולא 

היינו צריכים להתפשר על סמינר "אבן הבוחן". 
יש הורים שהשיחה הופכת להיות העלאת זיכרונות נוסטלגיים של ההתחלות 
שלהם. ושוכחים שלא זו המטרה. מותר להורים להיזכר בנסיעה לכותל לפנות 
בוקר, כדי להתפלל שתהא השנה מוצלחת ופורייה. או ביציאה נרגשת עם סבתא 
לקנות ילקוט ראשון לכתה א'. זה לא הזמן לתאר את זה, אבל זה בהחלט הזמן 
ולהסיק מזה עד כמה חוויות חיוביות נחקקות לאורך שנים. ולהפנים שגם 
הילדים שלכם בבא העת יזכרו את ההטרמה לצעדים הראשונים בישיבה או 

בסמינר עם טעם מתוק בפה.
 התחלה במקום לימודים חדש מצריך הכרות עם הדרישות הלימודיות בסמינר 
לעומת בית ספר יסודי, בישיבה לעומת התלמוד תורה. גלגלו את השיחה לכיוון 
זה. לא כדף הוראות ביצוע, אלא כידע נרכש בשיח נעים. שיח שיבהיר גם 
מה מצופה מהם, ולשדר, אנחנו כאן בשבילך, לסייע  להצליח במשימות הללו. 
להציע דרכי פתרון ו"להאיר" את אבני הדרך להצלחה בהתאם לתכונות של 
ילדכם . והכי חשוב, לשדר לבן או הבת כמה אתם סומכים עליהם שהם יצליחו 
להשיג את המטרות. יצליחו לעמוד בדרישות של המסגרת, יצליחו עם החברים. 
בחרתי בכותרת "תכנית למניעת נשירה". ודאי היה יותר נעים אם זו הייתה 
כותרת חיובית כמו "התחלה ברגל ימין". או שתהא שנה ברוכה .... למה באמת? 
כי השיחות האלו דורשים הרבה כח, זמן וסבלנות, שלא תמיד יש אותם. גיל 
ההתבגרות הוא גיל רב תהפוכות. הורים יושבים חרדים בבית מכל פתיחת 
דלת שמא זה הבן או הבת שעזבו או הועזבו מהישיבה/ מהסמינר,  לאחר 
שבועיים או חודשיים מ"חוסר התאמה". שיחות הנפש לפני ההתחלה אינה 
מותרות להתחלה מוצלחת יותר. היא תכנית למניעת נשירה! וכך תתייחסו אליה. 
הורים, תנשמו עמוק. תתפללו, "ה' שפתי תפתח" ה' תברך את השיחה הזו. 

תזכה אותי לומר את הדברים הנכונים והיה עם פינו, ותגובותינו אמן. 

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

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

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת הלבבות"
ניתן להשיג את כל ספרי הרב  שליט"א
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גזר

הגזר הוא ירק נפוץ מאוד המוכר בצבעו הכתום. פיגמנט הצבע 
הכתום שייך למשפחה של נוגדי חימצון אשר המפורסם שבהם 
הוא הבטא קרוטן אשר נחקר רבות ונמצא יעיל לשמירה על 
בריאות מערכות שונות, במיוחד כנגד נזקי חימצון של קרינת 
השמש, שמירה על עור הפנים ומערכת הראיה, במיוחד ראיית 

לילה. לגזר תרומה בריאותית חשובה גם לשמירה על הלב וכלי 
הדם, הוא מסייע להאטת תהליכי הזדקנות וכן הוא טוב מאוד 

לכל תהליך ניקוי רעלים ושיקום הכבד, הוא עשויי להפחית שלשול 
אצל תינוקות וכן למנוע התפתחות של אבנים בכליות.

הגזר הוא אחד הירקות הפופולאריים ביותר בישראל וקשה לדמיין את הסלט 
הישראלי בלי הגזר. כמו כן, הגזר מככב במגוון רחב של מנות אחרות כמו 

למשל תבשילי קדירה בבישול ארוך, עוגות גזר וכד'.
הסגולות הבריאותיות של הגזר:

הגזר מככב במאות מחקרים תזונתיים שבחנו את ההשפעה של חומרים 
טבעיים שונים על מחלת הסרטן. הגזר נחשב לפיכך לירק בעל סגולות 

מיוחדות בהקשר זה, ככל הנראה אודות לאחוז הגבוה של הפיגמנטים 
ממשפחת הקרטנואידים, הטרפנואידים ויתר נוגדי החמצון הטבעיים שהוא 

מכיל. בנוסף לכל זה הגזר מכיל כמות מכובדת של החומרים הבאים:
ויטמין E שתורם להפחתת הסיכוי למחלות לב, לתפקוד התקין של המערכת 

החיסונית, לבריאות העור ולהאטת תהליכי ההזדקנות.
ויטמין K החיוני למנגנוני קרישת הדם ולחוזק העצמות בגופנו.

ויטמין C, המשמש כנוגד חמצון פוטנטי ביותר ומסייע לספיגת ברזל.
מגוון ויטמינים מקבוצה B ובראשם חומצה פולית.

התכולה הגבוהה של ויטמין A בגזר מסייעת לשיפור הראייה 
ולשמירה על תקינות הרשתית, תורמת לתהליך היצירה של 
כדוריות הדם האדומות במח העצם ומפחיתה את הרגישות 

לזיהומים נגיפיים.
דרכי ההכנה של הגזר

את הגזר ניתן להכין לאכילה במגוון רחב ביותר של דרכים. כך 
למשל ניתן לאכול את הגזר כמות שהוא ללא בישול, בסלט או 
ביחידות שלמות אך ניתן גם לבשל אותו במים על מנת לרכך אותו 

ולהפוך אותו לנגיש יותר לפעוטות או לקשישים המתקשים בלעיסה.
את הגזר ניתן לסחוט במסחטת שורשים, אם כי באופן זה מאבדים את הסיבים 
התזונתיים המצויים בו ובנוסף לכך, ניתן לאפות אותו בתבנית אפייה לצד 
ירקות נוספים או מנות בשריות ואף לשלב אותו כחלק אינטגרלי בעוגות.

בעבר, לפני שהסוכר היה נפוץ באירופה, נהגו להמתיק את המנות האחרונות 
באמצעות גזר בשנים האחרונות טכניקת המתקה זו זוכה לעדנה בעקבות 

ירידת קרנו של הסוכר מטעמים בריאותיים.

"עשר תעשר את כל מעשר תבואתך" )יד, כב(

מצות מעשר חביבה היא עד מאד, עד שדרשוה חז"ל 
)תענית ט, א( 'עשר בשביל שתתעשר'. ועוד אמרו חז"ל 

)שבת לב, ב( שאמר הקב"ה על מצוה זו של צדקה ומעשר: "ובחנוני נא בזאת" 
תבחנו אותי האם אני מקיים הבטחתי, להעשיר את המעשר מכספו לצדקה!!!
עוד מבוא במדרש "ִּבְזכּות ְׁשֵני ְּדָבִרים ִיְׂשָרֵאל ִמְתַחְּטִאין ִלְפֵני ַהָּמקֹום, ִּבְזכּות 
ַׁשָּבת, ּוִבְזכּות ַמַעְׂשרֹות... ִּבְזכּות ַמַעְׂשרֹות, ִּדְכִתיב: ְוָׂשַמְחָּת ְּבָכל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן 
ְלָך ה' ֱאֹלֶקיָך )דברים כו, יא(. ְוֵאין טֹוב ֶאָּלא ּתֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר: ִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי 

ָלֶכם ְוגֹו' )משלי ד, ב(. ְלִפיָכְך ֹמֶׁשה ַמְזִהיר ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר".
הסיפור התרחש בבית משפחת ק. ממנהטן בניו יורק. למשפחה חמישה ילדים, 
וברשותה היה בית גדול רחב ידיים. מלבד ילד אחד שזכה להיות חרדי שומר 
תורה ומצוות, שהקים בית לתפארת בארץ ישראל, ומתגורר בשכונת מטרסדורף 

בירושלים, כל שאר ילדי המשפחה היו רחוקים משמירת מצוות.
מצבה הבריאותי של אם המשפחה לא היה טוב בשנים האחרונות, וילדיה נאלצו 

לשכנה בבית אבות, שם קבלה טיפול טוב ומיטיב בהתאם למצבה.
כיון שמצבה של האמא המשיך להתדרדר, וכבר הגיעה למצב שלא הצליחה 
לזהות כלל את הקרובים אליה, גם את ילדיה, וסבלה ממחלת אלצהיימר, אי 
לזאת החליטו בני המשפחה למכור את הדירה של הוריהם, ולחלק בין כל 
הילדים שווה בשווה את סכום המכירה, ובזה גם לשלם את אחזקתה בבית אבות.
הבן החרדי בקש מאחיו ואחיותיו, שמסכום מכירת הדירה יפרישו דבר ראשון 
'מעשר' ואח"כ יחלקו בשווה לכולם את שאר הסכום, אבל אחיו שלא היו שומרי 
מצוות, התנגדו לכך, ואמרו לו: "אתה רוצה לקיים מצוות? תקיים את זה בחלק 

שלך לא על חשבוננו!".

הם העמידו את הדירה למכירה. לאחר זמן הצליחו למכור בשעה טובה את 
הדירה, והתחלקו כולם בסכום בשווה לשביעות רצון כולם.

הבן החרדי קיבל את כספו, ומיד החליט להפריש מעשר מכספו. 
הוא נתן את הסכום לישיבה ללומדי התורה, שיהיה לזכותה של 

אמו ורפואתה.
וכך מספר הבן הרב ק. הגר בשכונת מטרסדורף בירושלים, בהתרגשות 
גדולה: "זמן רב שאני מבקר את אמי בבית אבות, ואף מאז שהיא 
הפסיקה לזהות את הסביבה הקרובה אליה, ואף כבר לא יכולה בגלל 
מצבה לרדת כלל ממיטתה, שכן היתה סיעודית. הייתי הולך לבקרה 
כל בוקר. היא היתה שוכבת במיטתה ולא היתה מזהה אותי. הייתי 
מדבר אליה, שר לה ואומר לה דברי תורה, ולא היה נראה כלל שהיא שומעת 

ומבינה, אבל המשכתי לעשות כן בשמחה עצומה של מצוות כיבוד הורים.
"והנה למחרת היום שתרמתי את המעשר מחלקי במכירת הדירה, אני מגיע 
כהרגלי לבקר את אמי בבית אבות, והנה אני נכנס לחדר שלה ו...הלם!!! כמעט 
התעלפתי! אמי יושבת במיטתה לבושה במלבושי השבת שלה ]מה שכבר לא 
עשתה הרבה זמן בגלל מצבה[ מסתכלת עלי, קוראת לי בשמי, ואומרת לי 
'חיכיתי לך לומר לך תודה! אתה לא יודע איזה כבוד גדול עשו לי בשמים, 
חלמתי חלום בלילה בשעת השינה, שהשתתפתי בסעודה גדולה, ושמו אותי 
בראש השולחן ועשו לי כבוד גדול, חיכיתי לומר לך תודה!'. היא סיימה בזה, 

וחזרה לשכב כמצבה הקודם, שלא זיהתה אותי ואת הסובבים"...
ויהיה הדבר לפלא! ממש קיום דברי 
חז"ל במדרש 'שישראל מתחטאין 
לפני המקום, בזכות המעשרות 
שהם הטוב שנתן לך ה', ואין טוב 
אלא תורה'. ובזכות נתינת הטוב 
של המעשרות לטוב שהוא 
התורה, מתעלים ומתחטאין 

ישראל לפני הקב"ה. )דרשו(



עין רואה ואוזן שומעת

יום אחד אמר האר"י הקדוש לתלמידיו, "רצונכם, נלך מחר להשתטח על 
קברות הצדיקים ולערוך תיקונים, ולאחר מכן נסב לסעודה". אמרו: "הן". 
אמר להם: "כן נעשה, אם תזמינו גם את רבי אברהם גלאנטי שיבוא עמנו אך 
עשו זאת עתה. שכן בכוונתו לקבל על עצמו בשעת תפלת המנחה תענית 

למחר, ואז לא יבוא עמנו". 
מיד קם רבנו חיים ויטאל זצ"ל, גדול תלמידי האר"י ז"ל, ועמו שנים מחבריו, 
והלכו אל רבי אברהם גלאנטי. אמרו: "באנו לבקשו שיאות לבוא עמנו מחר 
לקברי צדיקים ולהסב עמנו לסעודה שהרי כבודו עומד לקבל על עצמו תענית 

למחר". אך מאחר  ובתלמוד הירושלמי הפליגו בעונשו של הצם ומפרסם 
את דבר צומו, הכחיש רבי אברהם שהתכוון לצום למחר. ואולם נאות 

רבי אברהם להצטרף אליהם. 
וכך יצאו למחרת היום לעין זיתים והגיעו לציונו של התנא האלקי 
רבי יהודה בר אלעי. ישב האר"י הקדוש, רבי אברהם גלאנטי 
מימינו, ודרש דרוש עמוק בסתרי תורה. כשסיים את דבריו, פנה 
אל רבי אברהם ושאל: "האם נראים דברי למר". "הדרשה נאה 

היא", השיב רבי אברהם, "אך יש לי עליה עשרים ושתים השגות 
וקושיות. כי מה שאמר כבודו דבר פלוני, נסתר מדברי רשב"י בזוהר 

בפרשה פלונית, וכך הלך ומנה עשרים ושתים קושיות קשות, ותלמידי 
האר"י שומעים ומשתוממים. פנה אליהם האר"י ואמר: "הנה, זה קרוי חבר 
טוב, ששומע ומקשה, ולא כמותכם שאתם מקבלים כל דברי בהסכמה". נפעמו 
התלמידים. האומנם מודה רבם בכל אותן קושיות, ונסתרו דבריו? האר"י פנה 
אל רבי אברהם ושאלו: "הזוכר מר מאמר פלוני בזוהר, בפרשה פלונית". אמר: 
"כן". אמר האר"י ז"ל: "אם כן, יחזור נא מר על המאמר בינו לבין עצמו, ואחר 
כך אשיב לו על כל שאלותיו". החל רבי אברהם לשנן את המאמר, ואורו עיניו 
לאור הדברים הכתובים שם, נסתרו כל קושיותיו אחת לאחת, וראו התלמידים 
כיצד הוא מונה באצבעותיו אחת לאחת את הקושיות שהתפוגגו, עד שקם 
והכריז: "לא נותרו עוד קושיות והריני מקבל עלי את כבודו כמורי וכרבי, כי 

נוכחתי לדעת, שתורת אמת בפניו, ורוח ה' מתנוססת בו!". 
כששבו לביתם, פנה האר"י ז"ל אל רבי אברהם להיפרד ממנו לשלום, אבל רבי 
אברהם לא הניחו ללכת:  "איני זז מכאן, עד שיאמר לי מה עלי לעשות כדי 
לתקן את נשמתי". נענה האר"י הקדוש ואמר: "מה אדבר ומה אומר, רואה אני, 
שתיקונו של מר הוא לאכול בכל יום תרנגולת שמנה ולעסוק בתורה, ואין לו 

צורך בכל התעניות שהוא מתענה, כי לא ראיתי עוד אדם שאין בו שום חטא 
כמוהו". נשק לו ר' אברהם מרוב שמחה, ושב לביתו בגילה ובדיצה. מיד הכין 
סעודה, שאליה הזמין את האר"י הקדוש ואת תלמידיו, והלך לאחיו הגדול, 
הגאון רבי משה גלאנטי זצ"ל, להזמינו לסעודה". תמה רבי משה: "לשמחה, 
מה זו עושה". אמר: "כי אמרו חכמים, שהנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי 
בה, כאלו נהנה מזיו השכינה. ואדם גדול יהיה בה, וחוכמתו כחוכמת מלאך 

האלוקים". 
בא רבי משה לסעודה, והאר"י הקדוש הזמינו וכיבדו לשבת בראש. שוחחו 
בדברי תורה, ורבי משה נוכח בגודל חכמת האר"י ז"ל. למחרת, הגיע רבי משה 
לבית האר"י. תמה ושאל: "מה רצונו, ומדוע הטריח עצמו לביתי". אמר: "כי 
נוכחתי ברום חוכמתו וברוב גדלו, לכן באתי לבקשו, שיאמר לי מהו תיקון 
נשמתי". מחה האר"י הקדוש: "מי אני, שאתן לאדם חשוב כמר תיקון". השיבו 
רבי משה: "יודעני, שמתוך ענווה הוא אומר כן. אך יגדיל חסדו עמדי ויאמר 

לי מה עלי לתקן בעולם הזה, שלא אצטרך לרדת ולחזור שוב בגלגול". 
הסתכל האר"י הקדוש במצחו ואמר: "רואה אני שעוון ספק גזל רשום במצחו 
של מר". נחרד רבי משה חרדה גדולה וקרא: "אנא אוליך את חרפתי בהיות 
עוון גזל בידי". הלך לביתו בעיצבון רוח, לבש שק ואפר וישב לארץ להתפלש 
בעפר. שלח וקרא לכל הפועלים שהיו עוסקים בעבורו באריגה. באו וראו 
את הרב יושב לארץ, לבוש שק ואפר. חרדו ותמהו איש אל אחיו. 
אמר להם: "דעו, שאני בשר ודם וסופי למיתה, ואיני רוצה להכניס 
עצמי בגיהינום במו ידי. לכן אני מבקש מכם, שאם אני חייב לכם 
מעות, אמרו לי ואשלם". ענו ואמרו: "אין אנו יודעים על חוב 
כשלהו שרבנו חייב לנו, שכן ראינו שכל הנוטל מכבודו פרוטה 
מתברך, ויש לנו די הצטרכותנו והותר, ואין אנו מדקדקים כלל 

ועיקר בחשבון". 
אמר להם: "אכן נודע הדבר! הריני מזהירכם, שמהיום והלאה תדקדקו 
היטב בחשבון שכר פעולתכם עד לפרוטה האחרונה, ואם אינכם מסכימים 
לכו לביתכם לשלום, ואין לי חפץ בפועלים, והואיל ועד עתה לא דקדקתם 
בחשבון, הנה אני מניח לפניכם מעות, ויקח כל אחד כפי המגיע לו, וימחל 
לי אם מגיע לו יותר. ואף אני מוחל, אם התרשלתם במלאכתכם". הורה רבי 
משה, והציבו לפניהם ערמת מעות. איש לא שלח ידו ליטול מן הכסף, רק 
אישה אחת פסעה קדימה, ולקחה שתי פרוטות. הפועלים התפזרו והלכו 

לדרכם, ורבי משה קם והלך לישיבת האר"י ז"ל. 
יצא האר"י לקראתו לקבל את פניו, ואמר לו: "מה החרדה הגדולה שחרד מר 
והצער הרב שהצטער". קרא רבי משה ואמר: "וכי דבר קטן הוא עוון גזל, שלא 
יהיה לי להצטער עליו כך? ועתה יביט מר במצחי ויאמר, אם יש בו עדיין 
מרושם העבירה. הביט האר"י הקדוש ואמר: "הרושם נמחה. ודע לך כי ספק 
הגזל היה מאותה אישה ששלחה ידה ולקחה שתי פרוטות מהערמה. והעניין, 
שאותה אישה טווה טווי העדינה יותר, ומחשיבה את מלאכתה ביותר, ודורשת 
בשכרה שתי פרוטות יותר. ולא שלמו לה אלא כשאר הפועלים, והקפידה 

ומזה נרשם על מצחו של מר עוון ספק גזל, ועתה נמחה".
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

סיפרה אישה צדיקה משכונת "הר חומה" בירושלים: בחודש האחרון עלה 
חשד על ידי הרופאים שיש לתינוקת הקטנה שלי אלרגיה לחלב, ולכן הוציאו 
לי מרשמים לקניית חלב צמחי מיוחד בשבילה. לפני מספר ימים הכנתי 
לתינוקת בקבוק מהאבקה המיוחדת, ופתאום גיליתי שלא נשאר יותר אבקה 
בקופסא. ירדנו אני ובעלי בדחיפות ל"סופר פארם" כדי לרכוש עוד כמה 
קופסאות, הגענו לתור בבית המרקחת והצגנו את המרשם, הרוקחת הודיעה 
לנו שכרגע יש ספירת מלאי ולא ניתן לקנות דרך מרשם של קופת חולים 
שלנו, ברגע הראשון קצת כעסתי ולא הבנתי איך לא נותנים לי לקנות דבר 
כזה חשוב כמו חלב לתינוקת, אבל אז נזכרתי בשיעורים של מורנו ורבינו 

הרב אייל עמרמי שליט"א שה' עושה הכל ושאסור לכעוס על הרוקחת ומיד 
קבלתי שזה הכי טוב בשבילי. איך שקבלתי את ההחלטה שאני לא כועסת 
ומקבלת באמונה שלמה, פתאום הופיעה לידי אישה נחמדה ואמר לי: "אם 
את צריכה חלב מבית המרקחת, זה כנראה כמו החלב שאני קונה, בואי ואקנה 
אחד בשבילך", איזה סיכוי יכול להיות שהאישה צריכה בדיוק אותו תחליף 
חלב כמו של הבת שלי ועוד שתשמע אותי. אין כמו האמונה שפותרת את 

כל הבעיות, הדינים והצרות, ותודה לרב שמלמד אותנו מה היא אמונה!!
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רבי פנחס מקוריץ זצ"ל

רבי פנחס שפירא מקוריץ זי"ע נולד בשנת תפ"ח בעיר שקלוב שבליטא לאביו 
הרה"ק ר' אברהם אבא זצ"ל, משעברה המשפחה משקליר למירופול נתפס 
הרה"ק ר' פנחס לחסידות של הבעש"ט. אודות מופתיו מסופר כי פעם אחת 
בא לפני רבי פנחס איש צעיר שהיה חולה בחולי הריאה חולי קשה ממש. בכל 
יום החמיר מצבו של האיש עד שאחזה בו שחפת מסוכנת. האיש הלך צדיקים 
ואדמורי"ם קדושים שניסו לרפאו בתפילתם ובברכתם, אך לא באה הרפואה 
למכתו. כשבא לפני ר' פנחס ברכו הרבי והבטיח לו שיחזור לאיתנו בריא ושלם. 
לא עבר זמן רב ובאמת אותו האיש אכן הבריא. חסידי רבי פינחס תמהו מאוד 
על פשר הבטחת הצדיק ועל הנס אשר אירע שהתרפא האיש, מיד נכנסו אצלו 
ושאלו לפשר ההבטחה, איך ידע באמת שיתרפא החולה מחוליו והלא היה אצל 

הרבה רבנים ולא נושע? 
הסביר ר' פנחס: "אל תדמו בנפשכם כי מעלתי גדולה מכל אותם הצדיקים 
והקדושים שאיש צעיר זה ביקר אצלם ולא הועילה תפילתם לרפאו. אלא שאני 
באתי בשמיים כגנב במחתרת. גם אני, כמו אותם הצדיקים ניסיתי תחילה 
להיכנס בתפילתי בשער הרפואה, אך סגרו הדלתות בפניי, כי לא הסכימו עמי 

מן השמים. מה עשיתי, חתרתי חתירה אל שער הפרנסה, ומצאתיו שהוא פתוח 
לפניי בכל דלתותיו וחדריו, כי הסכימו מן השמים שיהיה לאיש פרנסה. כעת 
שבתי אל שער הרפואה וטענתי – הלוא נאמר בתלמוד )תענית ח:(  "כי יהיב 
רחמנא שובעא לחיי הוא דיהיב" –ז"א: כי השובע והפרנסה ניתנים למי שזוכה 
לחיות! וכי מה טעם שיתברך אדם בשפע פרנסה אם נוטה הוא למות? ואכן 
כך נאלצו להסכים עמי גם בשער הרפואה, וכך הצלחתי במלאכתי וידעתי 

בוודאות שהוא יבריא וימצא ה' מזור למחלתו.
עוד מסופר: בימיו של רבי פנחס מקוריץ יצא לאור סידור בנוסח האר"י ובו 
כוונות ויחודים. ביקשו תלמידיו של ר' פנחס, כי ייתן להם רשות להתפלל 
מסידור זה, והוא הסכים. אחר זמן באו החסידים אל הרבי וטענו כי מיום 
שהתחילו להתפלל בסידור האר"י איבדו הרבה מהרגשת החיות וההתלהבות 
שהייתה להם תמיד בתפילתם, עד שירדה מאוד איכותה של התפילה. השיב 
להם ר' פנחס: "מעשיכם גרמו לכך, כי התאמצתם בכל כוחכם לכוון כוונות על 
פי שמות קדושים וצירופי אותיות על פי תורת הנסתר וקבלת האר"י. בשל כך 
שכחתם את העיקר – לייחד את לבכם להשם יתברך עצמו, באמת ובפשטות 
ובלב שלם. ִזכרו את הנאמר בספרי הקבלה על שמותיו של השם – כאשר אין 

הקדוש ברוך הוא נוכח, נשארים הם כגוף בלי נשמה )תיקוני זוהר, דף יז:(."
בסוף ימיו ביקש רבי פינחס לעלות לארץ ישראל. רבי פנחס עזב את אוסטראה 
בדרכו התעכב בשפיטובקא. שם חלה במחלה קשה שממנה לא התרפה. בי' 
אלול שנת תקנ"א בערב שבת קודש, נפטר רבי פנחס ונקבר בבית הקברות 

העתיק של העיר שפיטובקא. 
סיפר רבי אייזיק מקומרנא: בשעה שהיה רבי יעקב שמשון משפיטובקה בארץ 
הקודש, ראה בחלומו את השכינה בדמות אישה בוכייה ומצטערת על בעל 
נעוריה שמת. הקיץ ר' יעקב שמשון ואמר לחבריו: "אין בעולם הזה בעל לשכינה 
אלא מורי, רבי פנחס מקוריץ. כיוון שראיתיה בוכה בוודאי נפטר רבי בלילה 
הזה." מיד קרע את בגדו, בירך "ברוך דיין האמת" ובכה הרבה בכיות.  אחר כך 

נתאמתו הדברים, כי באותו הלילה נפטר ר' פנחס מקוריץ זיע"א!

ברכה, קללה, הר גריזים, הר עיבל, נביא שקר, איל, לוי, אביון, 
שמיטה, עבד, מרצע, פסח, שבועות, סוכות, חודש האביב,עוף, 

חסידה, אנפה, סנפיר, קשקשת, נבלה, עורב

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
ראהראה

מה שייך לך  ואנשים חידהחידה
משתמשים בו יותר ממך?

הזיזו גפרור אחד כדי שהתרגיל יהיה נכון

תשובה: השם שלך...
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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

הישיבה הקטנה לצעירים - אמרי שפר: ביום שני א׳ אלול בשעה 16:00

תלמוד תורה כאייל תערוג - הר חומה 
גני בנים 4-5 - הרב יהודה אמויאל והרב נתנאל איטח וכיתות א׳ - ח׳:

ביום שני א׳ אלול בשעה 7:30
קבלת פנים שירה וריקודים והודאה להשי״ת

גן בנים 3 - גני בנות הר חומה/גני תקוה וכיתות א׳ - ח׳ בית יעקב לבנות:
יום רביעי י"ז אלול

ויה״ר שנזכה לשנה טובה, שנת בריאות, שגרה והרבה סייעתא דישמייא
בברכת עלו והצליחו

סמינר ”בית יעקב” הר

”ב
-י
ט’

חומה
שע”י מוסדות ”כאייל תערוג”

בראשות הרה”ג איייל עמרמי שליט”א

בהודאה להשי״ת על העבר ובתפילה על העתיד
הננו להודיעכם על זמני פתיחת שנה״ל הבעל״ט

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



זמני  תפילות  ושיעורים

19:05 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

הנץ  קודם  דק'   65 )כ-  04:55 שחרית הנץ החמה  

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  

19:05 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:35 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:05 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:25 )כ-20 דק' לאחר ערבית עד זמן רבינו  שיעור במדרש  

תם(

פעילויות לנשים בשבת

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

14:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    05:15 )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      19:15

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

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

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

יום רביעי

יום ראשון

יום חמישי

מוצ"ש

יום שני

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

7

סליחת א'- בנץ החמה לפני שחרית

סליחות ב'- בשעה 18:00

סליחות ג'- בשעה 00:15

זמני הסליחות 
בביה”כ המרכזי 
"חסדי שמואל":

ביום שלישי הקרוב ב' אלול 10/08 ידרוש מורנו הרב ב:

מושב פטיש | 19:45  - בית העם מושב פטיש
יבנה | 21:30 - בית כנסת "יוסף תהילות" רחוב השיטים 6 

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



המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!


