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קטרקט
בריאות ותזונה

התעלות ע"י אמונה בהשגחה פרטית

הבן איש חי אומר "ידוע הוא שכל העילוי של ישראל בעולם 
הזה תלוי בשני דברים", אדם שרואה שהפרנסה שלו בירידה, 
או הבריאות שלו, או השלום בית שלו בירידה, והוא רוצה 
להתעלות למעלה אל ה' "ובישועתך תרים ותגביה קרננו 
למעלה", כל העילוי של ישראל בעולם הזה אומר הרב, ולא 
משנה באיזה תחום, תלוי בשני דברים שאם אדם עושה אותם 
הוא נוסק למעלה "האחד האמונה בהשגחה פרטית" – האדם 
שכל הזמן משנן לעצמו כל מה שקורה איתי זה תכנון, זה 

פיקוח של ה' והכי טוב בשבילי, זה 'השגחה פרטית'.
מוסיף הבן איש חי, "שלא יחשבו עולם כמנהגו הולך וכל 
העניינים נעשים בטבע, אלא צריך שיאמינו דהכל נעשה 
בהשגחתו יתברך, כי כל הטבע מסור בידו יתברך וכאשר יחפוץ 
יתנו", הרמב"ן אומר על עם ישראל )שמות י"ג, ט"ז( "אין בהם 
טבע ומנהגו של עולם כלל", אין טבע! הכל בהשגחה פרטית 
בפיקוח של הקב"ה. "והדבר השני" אומר הבן איש חי, "שיהיה 
תמיד בחיבור אחד ובאחדות", שזה בעצם תוצאה של הדבר 
הראשון, שני דברים אלה הם בבחינת "בהעלותך", אדם עולה 

למעלה, ויראה איך הכל ישתנה אצלו בחיים.
שאל אותי מנהל מחלקה בחברת הייטק, שכל העובדים מארגנים 
אסיפה ורוצים להזיז אותו מתפקידו, 'אני יכול להתקשר לכל 
העובדים ולהגיד שמי שילך לאסיפה הזו מחר מקבל מכתב 
פיטורים? יש לי את הסמכות, האם לעשות את זה?', עניתי 
לו 'לא, אתה תרד יותר למטה', והוא המשיך 'אבל הם כולם 
מתכנסים נגדי איך ללכת למנכ"ל הגדול ולהשמיץ אותי כדי 
להפיל אותי מהתפקיד'. עניתי שוב, 'אבל האם אתה רוצה 
לעלות למעלה? דע שזה הכל ה' עושה, תבוא מחר רגוע לעבודה, 
תגיד להם שלום יפה, איך היתה אתמול האסיפה? אני שמח 
שהיה לכם אתמול ערב מוצלח. לך עם השגחה פרטית. אם 
אתה רוצה ללכת למטה לך בערמומיות, אם אתה רוצה לעלות 
למעלה זו הדרך, לך בעצות התורה ומתוך הגומה שהם חפרו 

לך אתה תעלה להר גבוה. לך בתמימות עם השם',
"ואני בתומי אלך פדני וחנני" )תהילים כ"ו(, הכל לטובתי, ה' 

עשה כאן תכנון, לקח סרגל, שמות של אנשים, וסידר שזה 
יהיה בדיוק כך. זה מה שאומר הבן איש חי, האמונה בהשגחה 
פרטית שהכל לטובתנו ואחדות עם הכל. בלי כעס על אף 
אחד, 'כולם טובים, מסורים לעבודה. אני לא בסדר'. רק כך 

תעלה למעלה.
אומר האוהב ישראל מאפטה )שהיה מתלמידי רבי אלימלך 
מליז'ענסק ונטמן לצידו של הבעל שם טוב(, על הכתוב במשלי 
)כ"ז, ה'( "טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת", שהקב"ה 
אומר 'כשאני מוכיח אותך זה טוב, כי יש שם אהבה מוסתרת', 
וזה "את אשר יאהב ה' יוכיח" )משלי ג'(, וכך אומר הרב )אוהב 
ישראל, פרשת וארא( "היינו כאשר בא אל האדם סיבה לא 
טובה וצרה ודחקות ח"ו, הכל הוא לטוב לו, אך טוביה גנוז 
בגוויה", הצרה באה לאדם לטובתו, רק שאינו ראוי לקבל את 
הטובה, נמצא שזו טובה מוחבאת, אהבה מוסתרת. תראו כמה 
ה' טוב ורחמן הוא לא מעכב לאדם את הטובה עד שיהיה ראוי 
לה, אלא עוטף את הטובה בצרה, ואם יאמין שזה לטובה אז 
נמצא שהתעלה, כמו שאמרנו שכל עילוי של ישראל בהשגחה 
פרטית, וכיון שנתעלה אז הוא ראוי לקבל את הטובה, יראה 

את הטובה מיד.
ממשיך הרב "וכל איש מזרע ישראל מחוב להאמין בזה, שהכל 
הוא לטובתו מאת השי"ת, אשר דרכו להטיב לברואיו... אך 
כעת הזאת עדיין לא נתגלתה הטובה והחסד ההוא, והוא טמיר 
וגנוז, מחמת שהאיש הלזה עדיין אינו ראוי לטוב זה, וכאשר 
יגיע האדם לשכל ואמונה כזו בלב שלם, אז ימתיק מעליו 
הדינין באמונתו השלמה הזו, והיה מבין ומביט וצופה את 
הטוב והחסד אשר עשה איתו הבורא יתברך בזה, וזה שאמר 

טובה תוכחת מגולה מאהבה מוסתרת".
'הוכחתי אותך' אומר השם, 'אמנם הבאתי לך צרה, אבל דע לך 
שיש שם אהבה, את אהבה אתה לא יכול לקבל כי המקטרגים 
לא יתנו', והאדם יקבל אותה לאחר שיתעלה באמונה בהשגחה 
פרטית, לכן צריך לדעת, "מפי עליון לא תצא הרעות", רק הכל 
לטובתו, והאדם צריך להאמין ולומר 'השם אתה לא תעשה לי 
רעות, לא בגלל שאני צדיק, אלא בגלל שאני בחסדך בטחתי, 

ולך השם יש רק חסדים', כי גבר עלינו חסדו!

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת תולדות גליון 435, ד' כסלו 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

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 | יוסף חיים בן עזיזה לעילוי נשמת: מרדכי בן שמחה ניר 

אלון בן מרגלית | שרה בת לולו | עובדיה בן עמומה

כניסה      יציאה        ר“ת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א, באמונה ובטחון. לצפיה בשיעור המלא - אתר “כאייל תערוג“
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הפטרה משא דבר )מלאכי א'(

זמני שבת לפי לוח אוה"ח

עיניים להם ולא יראו?
על פי המדע

3

ביום שלישי הקרוב  ח' כסליו 24/11 ידרוש מורנו הרב ב:

עכו – 19:00, ביה"כ "מאור יעקב", רחוב מעלה הכרמים
פרדס חנה – 21:00, ביה"כ "השטיבל", רחוב תחכמוני 15

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

לפנק זה לתת מה שהם דורשים - לאהוב זה לתת להם מה שהם צריכים.
יצחק בן 15, נכנס הביתה באיחור של שעתיים. "שלום לך", אתה האבא 
אומר, ונענה בהמהום, ספק נביחה כשהוא בדרך לחדר הבנים להניח 
את חפציו. אחרי זמן מה הוא יוצא לכיוון המטבח, ואת האמא מנסה 
בזהירות לשאול לשלומו ואיפה היה, ונענית בתגובה האופיינית "אולי 
תניחו לי עם החקירות שלכם". "לא חקירות", את מנסה להתגונן, "בסך 
הכל רציתי לדעת מה שלומך ואיפה היית?". האווירה נעשית עכורה. 
הטונים קצת עולים... הפסיכולוגים קוראים לזה "משבר גיל ההתבגרות", 

ואנחנו צריכים לחיות עם זה? אתם מתמרמרים. ממש לא!
משפרה ופועה )הלא הן יוכבד ומרים(, שתי המיילדות העבריות שהיו 
במצרים, למדים אנו שיעור עמוק בחינוך בכלל, ובקשר עם המתבגר 
בעיקר. שפרה  – על שם שמשפרת את הולד, מטפלת בו טיפול פיזי: 
רוחצת, מחתלת, מאכילה. ופועה  – שפועה ככבשה, אומרת ומדברת 
והוגה לוולד. יש כאן שתי פעולות: Handling, שמשמעו טיפול פיזי. 

Holding, שמשמעו החזקה רגשית.
הקשר הראשוני בין התינוק הרך לבין אימו, הוא שמאפשר את התשתית 
להמשך החיבור. היכולת של האם להבין את הצרכים שלו, ולהיענות 
אליהם, תלויה בהתמסרות האימהית. האם מתאימה עצמה לתינוק, 
ולא מצפה ממנו שיתאים עצמו ללוח הזמנים או לצרכים שלה. היא לא 
מסתפקת במילוי הצרכים הפיזיים, אלא מחבקת אותו, ממלמלת אליו, 
מחייכת, מאפשרת לתינוק להעביר אליה את כאביו, תסכוליו, חוסר 

האונים שלו. כך גורמת לתינוק חוויית רגיעה.
העולל שלכם גדל, הוא כבר "בוגר". הוא כבר לא בוכה בלילות,  את לא 
ישנה בגללו יום ולילה. איך סבתא שלי הייתה אומרת: "ילדים קטנים 

נמצאים על הידיים, מתבגרים נמצאים על הראש".
נאמר בתהילים ''אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו'', כמו 
תינוק, עולל, שתלוי באימו לחלוטין בדרך המושלמת והקיצונית ביותר, 
ויודע שהיא תספק לו את כל צרכיו, כך המתבגר. נכון שלא נאה לו 
להראות שהוא צמא ומשתוקק לחיבוק שלכם, אבל הוא מצפה להחזקה 

שלכם, ויודע שבידכם הכוח שיכול לעזור לו להתחבר אל עצמו.
המשיכו את צורת ההתקשרות איתו, כמובן בהתאם לגיל. את הטיפול 
הפיזי ללא התניות. בלי לצפות להכרת תודה מיידית: להתעניין בנעל 
הקרועה, לגלות אכפתיות שהמכנס לא ממש נסגר, להציע אוכל אהוב. 
ודאי שלא להעניש או לאיים במניעת אחד הדברים הללו. לפעמים זה 
דורש כוחות נפש עצומים. אבל הנתינה הזו תרכך את הקיפודיות שלהם. 
אין הכוונה להעניק כספים בלי גבול, או לרכוש מתנות יקרות. מדובר 

על סיפוק צרכים הגיוניים עטופים בחום, אהבה ואכפתיות.
המשיכו ב-Holding – בהחזקה הרגשית. להיות האוזן הקשבת. לא 
מהמקום השיפוטי – שופטים יש מספיק בחוץ. אלא מהמקום האמפטי, 
המקשיב. אל תחסכו במילות הערכה וחיבה. לא מספיק לחשוב שהילד 
שלכם ודאי יודע שאתם אוהבים אותו. מה שברור לכם לא תמיד ברור 
לילדיכם. הבן מרגיש שההורים לא מוותרים עליו, למרות ההתנהגות 

המכבידה.
ננסה את ההחזקה הפיסית והרגשית, וברור שתהיינה תגובות מרגיזות 
ומקוממות. ואנחנו לא מלאכים. ובכל זאת, זה שווה להתאפק. לחבק, 

לאהוב. השינוי לא יבוא ברגע, אבל הוא בא יבוא. 
לבקר אחרים ולתת להם הרגשה שהם לא רצויים – זאת יכול לעשות כל 
אחד. אך לרומם את רוחם ולהעניק להם הרגשה טובה – לכך דרושים 

כישרון מיוחד והשקעת מאמץ. )רבי נחמן מברסלב(

נכתב ע״י ז. קליין מייעצת חינוכית

על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

אמא ובת יקרות!
נתכבד להזמינכן לערב היכרות "נעים להכיר"

בסמינר הר חומה בו תוכלו לטעום מהאויר ומהאוירה בסמינר

יום רביעי |  ט' בכסלו |  16:30 בדיוק
באולם ביהכנ“ס ”חסדי שמואל“ רחוב הרב מן ההר 4 הר חומה ירושלים

 
בתוכנית:

ברכת הרב אייל עמרמי שליט"א - המנהל החינוכי ונשיא המוסדות

דבר המנהלת הפדגוגית - גב' שושנה הורביץ

הצצה למשנה הלימודית של הסמינר - גב' זהבה קליין

תכנית הווי מרתקת  - טעימה מהפעילות ומההווי החברתי בסמינר

שי נאה לכל משתתפת

כיבוד עשיר

מחכות לבואכן
המנהלת וצוות סמינר הר חומה

סמינר ”בית יעקב” הר

”ב
-י
ט’

חומה
שע”י מוסדות ”כאייל תערוג”

בס“ד

הערב יתקיים ע“פ הנחיות משרד הבריאות
לרישום מראש 073-3678426
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קטרקט

קטרקט מהווה את הסיבה הנפוצה ביותר לירידה בראייה בכלל האוכלוסייה. 
שכיחותו רבה בקרב מבוגרים )כדי חמישית מגילאי 60 ומעלה, כמחצית 
מגילאי 75 ומעלה(. עם זאת הקטרקט יכול להופיע בגילאים צעירים יותר 

ואפילו אצל תינוקות.
מהו קטרקט? קטרקט הינו מצב של התעכרות עדשת העין שבאופן נורמלי 
הינה זכה ושקופה. העדשה מונחת בתוך העין מיד מאחורי האישון, וממקדת 
את האור הנכנס לעין דרך האישון – על גבי הרשתית, בדומה לעדשת 
מצלמה הממקדת את קרני האור הנשלחות מהעצם המצולם – על סרט 

הצילום. בשלבים המוקדמים של הקטרקט, רק חלק מהעדשה מתעכר. 
התהליך גורם לראייה מטושטשת ופעמים רבות באור חזק, כאשר 

האישון מצטמצם, הטשטוש מתעצם. לעיתים יכול החולה 
לסבול מראייה כפולה. ההתדרדרות בראייה יכולה להיות 

מהירה – בת חודשים ספורים או הדרגתית במשך שנים.
בדרך כלל הקטרקט נגרם, כתהליך טבעי של הזדקנות. 
כשבעים וחמישה אחוז מכלל מקרי הקטרקט מתרחשים אצל 

אנשים מעל גיל 65, כאשר לעיתים קרובות נמצאת נטייה 
משפחתית בפציינטים צעירים יותר, התהליך נגרם לעיתים 

כתוצאה מחבלה, מחלות כגון: סוכרת, דלקת תוך עינית ממושכת 
או מתרופות מסוימות כגון: סטרואידים. בילדים, הסיבות לקטרקט 
הינן בדרך כלל תורשתיות או כתוצאה ממחלות של האם בזמן ההיריון.

אם הקטרקט ממוקם בהיקף העדשה, לא תפגע הראייה. אם העכירות 
ממוקמת באזור מרכז העדשה, בדרך כלל היא תביא לירידה בחדות או 
באיכות הראייה, שתגרום להרגשת ערפול או טשטוש. לעיתים קרובות, 
העיניים הופכות לרגישות יותר לאור או לסינוור, דבר הגורם לקושי בראיית 
לילה. בנוסף ייתכן, שבגיל מתקדם יצוץ הצורך להרכיב לראשונה משקפיים 
לראייה מרחוק או לשנות מדי פעם משקפים קיימים. במקרים רבים, נוכח 

הפציינט להפתעתו, שניתן לקרוא ביתר קלות ללא משקפי הקריאה. כנחמה, 
תהליך ההידרדרות בראייה כתוצאה מהתפתחות הקטרקט אינו כרוך בכאב.

פעמים רבות, הגילוי של ירידה בראייה הינו אקראי ועולה עקב כיסוי מקרי 
של עין אחת. או אז לפתע מבחינים בטשטוש ראייה של העין הגלויה )קטרקט 
חד צדדי(. כאשר צצות תופעות אילו, יש לסור לרופא עיניים. בבדיקתו 
ישלול קודם כל קיום מחלות עיניים אחרות, אשר גורמות לירידה בחדות 
הראייה. במידה וייגלה נוכחות קטרקט המסבירה את טשטוש הראייה, 

ישקול האם יש צורך בטיפול או במעקב רפואי בלבד.
כיום הטיפול בקטרקט הינו ניתוחי. ברוב המקרים, הניתוח מבוצע בהרדמה 
מקומית. הניתוח כולל פתיחת העין בשולי הקרנית, הוצאת התוכן העכור 
של העדשה והשארת חלק מנרתיק העדשה השקוף במקומו הטבעי. 
הניתוח המודרני, הנו מיקרוכירורגי, כלומר, מתבצע בעזרת מקירוסקופ 
כירורגי בעל עוצמות תאורה והגדלה ניכרות המאפשרות טכניקה עדינה 
ומדויקת. הניתוח יכול להתבצע בכל שלב של התפתחות הקטרקט. בדרך 
כלל מומלץ לבצעו כאשר הירידה בראייה, אפילו עם משקפיים מותאמים 

חדשים, פוגעת בתפקוד ובפעילות היומיומית של הפציינט.
מהו התחליף האופטי לעדשה שהתעכרה? לכל תחליף אופטי 
לעדשה הטבעית יש יתרונות וחסרונות. אולם ברוב המקרים, 
לאדם השואף להשיג חדות ראייה הקרובה ביותר לנורמלית 
מומלצת עדשה תוך עינית, המושתלת היום כמעט בכל 
ניתוחי הקטרקט המודרניים. הראייה במשקפי הקטרקט 
הישנות והעבות הייתה מוגבלת ומעוותת, בעוד שהשימוש 
בעדשת מגע לצמיתות הנו בעייתי: בהתאמה, בהסתגלות, 
בהרכבה ובהסרה, ברגישות לתנאי מזג האויר, כמו כן, אין 

לשכוח שהמדובר בעיקר באוכלוסיה מבוגרת.
לעומת זאת, עדשה תוך עינית, הינה עדשה מלאכותית, אשר 
מושתלת בתוך העין, לצמיתות, לאחר הרחקת הקטרקט. היא עשויה 
מחומר פלסטי בעל איכות קלינית, אשר אינו רעיל ואינו יוצר תגובה 
כימית או חיסונית בתוך רקמות העין. עדשה זו הינה קלה מאוד ושקופה. 
ניסיון של שנים רבות, הראה שאין נטייה לדחייה או התפוררות. ברוב 
המקרים לא תגרום העדשה המלאכותית לאי נוחות או לכאבים כלשהם. 
היתרונות של עדשה תוך עינית הינן יתר נוחות, שיקום מהיר יותר של 
הראייה וראייה תלת ממדית טובה יותר. היות שהיא מושתלת לצמיתות, 
הבעיות של ניקוי יומיומי, הרכבה והסרה, איבוד והחלפה – אינן קיימות.

שמי חיים אוהב ציון מכיתה ד של הרב אפריים,
מאד כיף לי ללמוד הילדים נחמדים אני אומנם תלמיד חדש אבל 

התחברתי מאד מאד יש הרבה דרך ארץ.

עיניים להם ולא יראו?

חשבתם פעם מה קורה לכם מול העיניים ואתם כלל לא רואים? הרבה דברים 
שקורים סביבנו באופן שנראה לנו הכי טבעי, הם לפעמים דברים שאנחנו 

כלל לא מודעים אליהם, בעיקר כי החושים שלנו לא יודעים לקלוט אותם.
מי לא יודע שהשמש מקרינה עלינו קרינת UV, חייבים להצטייד בקרם 
הגנה? נכון שחשבתם שהקיץ הוא זה שטומן 
בחובו את הסכנה? אז זהו, שהשמש, גם 
בחורף, צורבת את העור, אפילו אם בכלל 
לא מרגישים אותה – למשל כשיורד שלג 
ובהמשך השמש מציצה, היא מסוכנת 
יותר משמש קיצית, משום שהקרינה 
בנו  שפוגעת  הקרניים   – כפולה 
מהשמש וגם אלו שמוחזרות מהשלג 

הלבן ושוב אלינו.

ידעתם שפירות וירקות מפרישים גזים? ישנם כאלו שתהליך ההבשלה שלהם 
נמשך גם אחרי הקטיף, וכך בזמן שהם מונחים בקערה על השולחן, הפירות 
מפרישים לאוויר גז אתילן – דליק, שהוא למעשה ההורמון הגזי הצמחי היחיד 
בטבע. כשהוא בא במגע מסוים עם רקמות שונות בפרי הוא גורם להבשלה 
שלהם, כשהוא בא במגע עם פרחים, הוא גורם לפתיחה שלהם, כשהוא בא 
במגע עם עלים, הוא גורם להתפתחות או נשירה שלהם וכשהוא בא במגע עם 
זרעים, הוא מעודד נביטה. אנחנו עדים לפעילות שלו כל הזמן, אפילו שלא 
מריחים אותו ולא חשים אותו. מהי פעולתו? למשל עגבניות ירוקות שהפכו 
אדומות, בננות או אבוקדו שהפכו שחורים,  תפוחי אדמה ובצלים שנבטו, 
ועוד. תפוחים ובננות הם אלו שמפרישים ממש הרבה אתילן, ולכן לא רצוי 
לאחסן אותם ליד דברים שנרצה שישמרו על חיי מדף ארוכים יותר, כי הגזים 

שייפלטו, יגרמו לכל הסובבים אותם להבשיל.
האם חשבתם שרק חברת חשמל תספק לנו את הבשורה? כדאי שתדעו שגם 
צמחים יוצרים חשמל. בתהליך הפוטוסינתזה, הצמחים נעזרים באור השמש 
כדי לייצר אנרגיה זמינה שהם חייבים כדי לחיות. זו דרך טבעית יחידה שבה 
נוצר זרם חשמלי. איך זה קורה? בתאים הצמחיים יש אברון שנקרא כלורופלסט 
ובו מתרחש תהליך הפוטוסינתזה. בהתחלה האור נוגע בכלורופלס, מה 
ש"מעורר" חלק מהאטומים שמרכיבים את הכלורופלסט. בעקבות כך קופץ 
אלקטרון אחד מאטום אחד לאטום סמוך וכן הלאה בשרשרת. השרשרת הזו 
היא למעשה זרם חשמלי שנוצר בתוך הצמח, מה שאומר שכל זמן שהצמח 

באור, זורם בו חשמל.



אין אדם נוגע לחברו כמלוא נימא

מספר ר' נח שליט"א: ביום ראשון פרשת לך-לך בשעות הצהריים עשיתי 
סדר בניירות שבמשרדי, והנה צץ לו דף נייר שקיבלתי בחודש שבט תש"פ 

ממישהו. היה שם סיפור מעניין. אמרתי לעצמי: כשיהיה לי זמן אולי אקרא 
אותו שוב. הכנסתי את הפתק לכיס, ולא ידעתי שהקב"ה קבע שהסיפור 

הכתוב שם יעלה וייזכר שוב בתזמון מופלא בדיוק היום – תשעה חודשים 
מאז הגיע לידי.

וכך היה מעשה: את המוסד שאני זוכה לנהל היום, הקמנו ב'עשרים 
אצבעות' – עשר אצבעות שלי ועשר נוספות של השותף שלי. 
עבדנו יחד בשיתוף פעולה נפלא, עד שחריקות קטנות הפרו 

את ההרמוניה. קשה לשים את האצבע על הדבר שהפריע. 
חילוקי דעות שהתגלעו בינינו הפריעו לזרימה של העבודה. 
השותף הוא בן אדם שאפשר לדבר אתו, בעל מידות טובות. 

ניגשנו להידברות רגועה, ובסופה הגענו למסקנה שדרכינו 
נפרדות. לעד אזכור לו את חלקו בתחילת הדרך, שמו ייחקק 

בין כותלי המוסד כאחד ממייסדיו, ואני אמשיך בקידומו 
ובניהולו.

ביום ראשון בלילה, כמה שעות אחרי שעשיתי סדר בניירות, אני 
שומע שאותו שותף לשעבר קנה שטח סמוך למוסד שלי, והוא עומד 

להקים עליו בדיוק את אותו סוג מוסד שאני מנהל. זה היה עבורי ניסיון 
קשה מאוד. לשמוע שסמוך למוסד שלך עומד לקום מוסד מתחרה, זה לא 
קל, אבל לשמוע שהמנהל שלו הוא שותפך לשעבר – זה הרבה יותר מ'לא 

קל'. צריך כוחות נפש לקבל את המצב באמונה.
ואכן קיבלתי כוחות. בדיוק באותו יום שלח לי הקב"ה סיפור בכיס – הסיפור 
שנרשם בפתק שמצאתי, כאמור, במהלך הסדר שעשיתי במגירות. את הפתק 
הזה קיבלתי מידיד, שרשם בו סיפור ששמע מיהודי יקר שאינו רוצה לחשוף 

את שמו ברבים .
וכך מספר אותו יהודי יקר בסיפורו שהיה מונח בכיסי: אני מתפרנס מפריצת 
דלתות, מנעולים וכספות. לפני כמה שנים קיבלתי טלפון ממשרד עורכי דין. 

ביקשו ממני לבוא לבית עזוב ברח' חיים פרחי 6 בירושלים )כיום כבר בנוי 
שם בניין חדש(. הגעתי למקום, ושם המתינו לי ארבעה עורכי דין. אנשים 

נכבדים שנראו מוזרים למדי בנוף של בית עזוב ומוזנח.

המקום היה פתוח ושימש כמקום משחק לילדי השכונה. עתה, אחרי שנים 
של הזנחה, באו אותם עורכי דין והציגו את עצמם כמנהלי העיזבון של בוכרי 
עשיר שהיה בעל הבית של המבנה הזה. היורשים שלו הגיעו סוף סוף, אחרי 

שנים רבות, להחלטה על  חלוקת הירושה, ועתה מטפלים בזה ברצינות. 
ממני הם מבקשים שאפתח איזו כספת שנמצאת שם.

ביקשתי שמונה מאות שקלים, וקיבלתי אותם מיד. אחר כך ניגשתי לכספת, 
תפסתי בידית הנעילה, משכתי קצת בחוזק, והנה הכספת נפתחה לרווחה. 
היא פשוט לא היתה נעולה! בעל הבית לא הספיק לנעול אותה טרם עזב 

את העולם... בתוך הכספת היו מסודרות בקפידה שרשראות ומטבעות 
זהב. עורכי הדין הזעיקו שמאי שיבוא מיד, והלה העריך את תכולת הכספת 

ב-1,750,000 דולר...
נדהמתי. שמונים ושתים שנה עברו מאז בעל הבית נפטר. כספת פתוחה, 

מלאה זהב טהור, נמצאת במקום פרוץ ומופקר בלי שום שמירה. מיליון שבע 
מאות וחמישים אלף דולר מונחים בצורה נגישה, ואיש לא ראה, לא פתח, לא 

נגע! זה מנוגד לכל הסתברות הגיונית!
שבועיים לאחר מכן קראו לי שוב מהמשרד של עורכי הדין. אותו בוכרי 
עשיר הותיר אחריו כספת בדירה נוספת, והפעם היא ממש נעולה, הם 
בדקו. תיארתי לעצמי אילו אוצרות מחכים שם, והבאתי איתי 

תגבורת – את אחי שהוא מומחה עוד יותר ממני.
ניגשנו למלאכה בחדוות עשייה, עבדנו והזענו על פריצת 
הכספת. הכספת היתה זקנה מאוד, והמנעולים החזקים 

נתקעו עמוק בפנים מבלי שאי מי הזיז אותם במשך 
עשרות שנים. בסוף, אחרי שעתיים של מאמץ, נכנעה 

הכספת ונפתחה לרווחה. מה גילינו שם? סטים סדורים של 
סכו"ם נירוסטה ישן וחלוד. הם הושלכו אחר כבוד אל פח 

האשפה...
ממשיך ר' נח ומספר: אחרי שקיבלתי את המידע על השותף 
שהחליט לממש את כשרונותיו סמוך כל כך למוסד שלי, נזכרתי 

בפתק השוכן בכיסי, והבנתי מיד כי שליחות מיוחדת נכונה משמים לסיפור 
הזה. הרגשתי שנשלח לי "פתק מן השמים" להראות לי שאין כל קשר בין 

הסתברויות הגיוניות לבין הצלחה או כישלון.
זהב טהור יכול להישמר במקום הפרוץ ביותר במשך שמונים ושתיים 

שנה, ואילו המקום השמור ביותר יכול להכיל אשפה. פרנסה היא משמים. 
אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו. ואם כך לגבי פרנסה לאיש פרטי, ודאי 

שמניהול מוסד, שמטרתו להרבות כבוד שמים, לא אפסיד. אדרבה, שהחבר 
גם יבנה, כך נגדיל כבוד שמים יותר ויותר.

לא השארתי את התובנה הזאת בכספת. למחרת התקשרתי לשותפי לשעבר, 
איחלתי לו הצלחה מרובה ואף הצעתי לו עזרה מצידי. שיצליח, זה הרי לא 

משנה מי עושה מה, העיקר שכבוד שמים יתרבה. התרומות שצריכות להגיע 
אלי – יגיעו אלי, ואלו שצריכות להגיע אליו – יגיעו אליו. אין אדם נוגע במה 

שמוכן לחבירו אפילו כמלא נימא. )גליון השגחה פרטית, דרשו(
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שלום עליכם, לפני כחודש נסעתי באופניים ואופנוע 
חתך אותי בצורה מסוכנת. נפלתי לרצפה אך 
ברוך השם היה נזק רק לאופניים, והסתבר 

שלבעל האופנוע לא היה ביטוח.
בתחילת השיחה הוא אמר לי שהוא ישלם 
על הנזק לאופניים, אך עברו שבועיים בערך 
מהמקרה וראיתי שהוא לא יוצר קשר, וכך 
אני מיוזמתי התקשרתי אליו ואמרתי לו 
'אני מוחל על הכל, אני כבר תיקנתי את 
האופניים', וכל זאת בזכות השיעורים של מורנו 

הרב שליט"א, הרב אייל עמרמי, שאמר לוותר ושהכל מלמעלה ושכל זה 
במקום לקבל משהו גרוע יותר.

עוד באותו יום, לאחר כמה שעות מאותה השיחה אני חוזר בערב לביתי 
עם האופניים ומבחין לא פחות ולא יותר ב-3 שטרות של מאה שקלים על 
הכביש. לקחתי אותם הסתכלתי לשמיים ואמרתי 'מי שמוותר אף פעם לא 
מפסיד', השם רצה להראות לי שלא הפסדתי מזה שוויתרתי אלא להפך 
רק הרווחתי, גם את הכסף בחזרה, ובעיקר אמונה שזכיתי לראות את השם 

בהשגחה פרטית.

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



ר' יצחק בן וואליד זצ"ל

ר' יצחק בן וואליד נולד בעיר החכמים והסופרים טטואן למשפחת רבנים 
ולאביו החכם רבי שם טוב זצ"ל. נקרא על שם סבו ר' יצחק זצ"ל. משחר 
ילדותו העידו עליו שלגדולות הוא נועד, ואכן עוד לפני שהגיע לגיל מצוות 
שקד על לימודי התורה ומגיל צעיר התגלו בו ניצני קדושה וטהרה. בצעירותו 

התייתם מאביו, והוא ומשפחתו חיו בדוחק רב.
מספרים שלאחר מות אביו, כלכלת הבית הוטלה על אימו שעבדה ויגעה על 
הבאת לחם לביתה מרובה הילדים. באחד הימים כשעמדו על סף חרפת רעב, 
נאלצה אימו למכור את הש"ס של אביו כדי לקנות לחם לילדיה הקטנים. 
יצחק הצעיר שראה את עצבונה של אימו החליט לעשות כל שביכולתו כדי 
לקנות את הש"ס של אביו בחזרה. וכך עשה - אסף פרוטה אחר פרוטה עד 

שהצליח להשיב לאימו את ספריו של אביו שנפטר.
בגיל 17 גילה בקיאות וידע רב בתורה ובהלכה וכל רבני הדור הכירו בו והאמינו 
שיגיע לגדולות. בגיל 18 נשא לאישה בת למשפחת קדושים אשר ילדה את 
בנו הבכור, אולם תוך זמן קצר נפטרה והותירה אותו עם ילדו הקטן. לאחר 
מספר שנים נשא לאישה את שמחה וידאל ביבאס - רבנית דגולה, שעזרה 
לו בעבודות הקודש וילדה לו עשרה ילדים אשר כולם עסקו בתורה ונהפכו 
לרבנים. משפחתו שמנתה 13 נפשות חיה חיי דלות והסתפקה במועט, הוא 

התפרנס מכתיבת שטרות ובית הכנסת שהיה ברשותו.
ר' יצחק בן וואליד היה ידוע בצניעותו הרבה וסירב למשרות רבות שהוצעו 
לו, ולכן עזב את טטואן ועבר לגיברלטר כאשר לא רצה להתמנות לרב העיר.  
אנשי עירו שלחו אחריו שליחים על מנת להחזירו לעירם והתעקשו שיבוא 
לשמש להם כרב. לאחר שהראו לו בחלום שעליו לחזור לטטואן ולשמש 
ברבנות, קיבל את הכהונה ושימש כרב העיר וכאב בית הדין במשך 40 שנה. 
גם בתפקיד זה נשאר צנוע, נעים הליכות ואוהב אדם ונענה לכל בקשה ושאלה 
בנושא הלכה. הוא התגלה כמנהיג בעל שיעור קומה ודאג ללא לאות לבני 

קהילתו ולעניים יתומים ואלמנות בפרט.
אהבתו לארץ ישראל הייתה עזה, ומסופר שהשתוקק לכל פיסת מידע מארץ 
ישראל. ואף עלה והתיישב בעיר חיפה ת"ו, ושרצו לערב אותו בדבר מחלוקת 
וכדומה, קם וברח וחזר לגולה. הוא תרם ביד רחבה לאנשים שהגיעו מארץ 

ישראל.
לרבי יצחק היה מטה ששימש לו כמקל הליכה שעבר מדור לדור במשפחתו 
והיה ידוע בסגולותיו הרבות בריפוי מחלות ובייחוד כסגולה ללידה קלה. 
סיפורים רבים סופרו על המקל, ועל כך שריפא אנשים שאיש לא הצליח 
לרפא, ועל נשים רבות עם בעיות וסיבוכים בלידה שנפתרו באורח פלא 

לאחר ברכתו של ר' יצחק.
רבי יצחק בן וואליד כתב דברי קודש וספרים רבים שהמוכר שבהם נקרא 
"ויאמר יצחק" שאלות ותשובות, אשר ר' חיים שמואל נתן הסכמה לספר 
ומכנה את ר' יצחק בתארי שבח רבים ומעלה את נס גדולתו בתורה ובין 
היתר כתב עליו "כתר תורה גדולה", משירי כנסת הגדולה מעלת הרב הגדול 

מעז ומגדול, "סבא דמשפטים".
בגיל 93 נחלש מאוד והחל ללמוד רק מסכת קדשים וטהרות. גם כאשר שכב 
במשך שלושה שבועות על ערש דווי הקפיד שיגיעו לביתו מנין לתפילה. 
עם כניסת השבת השיב את נשמתו ליוצרה בעת ששפתותיו מדובבות את 

המילים "מזמור שיר ליום השבת".
נפטר ט' באדר בשנת תר"ל, בכל שנה מתקיימות הילולות ביום פטירתו בציון 

בטטואן ובארץ. זכות הצדיק תגן עלינו, אמן.

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
תולדותתולדות
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תשובות 
לחידה 
משבוע 
שעבר:

חידהחידה
חשבוניתחשבונית

1.  הכינוי של יעקב אבינו )ב' מילים(.

2.  הלעיטני נא מן ה.... )ב' מילים(.

3.  מי הייתה אשתו של עשיו?

4.  מלאכה אסורה בשבת, אך הייתה בפיו של עשיו.

5.  מה חפרו עבדי אברהם?

6.  הם קינאו ביצחק ולא יכלו לדבר עמו לשלום.

אם פתרתם נכון את התשבץ תקבלו את שם הפרשה בטור המודגש...

 כמה זה שלושים לחלק לחצי ועוד עשר?

חידת הגיון
הנך נמצא בגדה אחת של נהר יחד עם זאב, כבש וכרוב.

עליך להעביר את השלושה לגדה שממול באמצעות סירה.
הסירה יכולה להכיל אותך ועוד אחד מהשלושה.

אבל אם תשאיר את הזאב לבד עם הכבש, הזאב יטרוף אותו!
ואם תשאיר את הכבש עם הכרוב, הכבש יזלול אותו!

איך בכל זאת תשלים את ההעברה של השלושה?
תשובה - יש שבעה שלבים:

א. מעבירים את הכבש
ב. חוזרים לבד לצד הראשון.

ג. מעבירים את הכרוב לצד השני.
ד. מחזירים את הכבש לצד הראשון.

ה. מעבירים את הזאב.
ו. חוזרים לבד לצד הראשון.

ז. מעבירים את הכרוב.

 

1          
 2         
 3         
 4         
5          
6          
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מראות ממסיבות ר״ח כסליו בתלמוד תורה ובית יעקב הר חומה - גני תקוה



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

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

יום ראשון          18:15    חדש!  ביה"כ "איילת השחר", רחוב מצפה, גבעת זאב

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

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

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

יום רביעי        21:30    חדש! ביה"כ המרכזי, רחוב הקטלב הר גילה

יום חמישי       18:00    חדש! – ביה"כ "אבני החושן", רחוב אבני החושן, מעלה אדומים

מוצ"ש        22:00    חדש! – ביה"כ "קול יעקב", רחוב הנביאים 22, מודיעין

זמני  תפילות  ושיעורים

חדרי 
אירוח
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16:10 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

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

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית(    
מתחילים בלימוד הלכות נידה מהתחלה    

07:30 שחרית מנין ראשי  

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

13:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

14:00 מנחה מנין א  

14:30 שיעור מוסר  

15:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב  

16:45 )בשקיעה( שיעור הלכה  

17:13 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

17:40 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים                    

פעילויות לנשים בשבת

13:00 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:00 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    05:25 )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      16:20

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

שיעור בהלכות נידה 



המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!


