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אבנים בכליות
בריאות ותזונה

"בזאת אני בוטח"

ר' ברוך ממז'יבוז' נכד הבעל שם טוב הקדוש מביא את הגמרא 
בסוף שביעית מסכת ירושלמי, הסיפור על רשב"י שאחרי כל 
התורה שלמד 13 שנה יצא רק כאשר הבין שאפילו הדבר הכי 
קטן שקורה זה מה'. אומר החינוך במצוות מעקה "כפי שאמר 
היות וה' יתברך משגיח בכל פרטי בני אדם וידע כל מעשיהם 
וכל אשר יקרה לבני אדם טוב או רע הכל בגזרתו ובמצוותו" 

כל דבר הכי קטן שקורה זה ציווי של ה'. 
התקשר אלי בעל של מורה אחת ואמר שאיימו על אשתו 
והוא רוצה להגיש תלונה במשטרה. אמרתי לו "גם מאחורי 
הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד". אם אתה הולך 
להגיש תלונה תכתוב 'אתה מתלונן על הקב"ה שאמר לפגוע 
באשתך' אתה מסוגל להתלונן נגד ה'? זה שאמרו רבותינו ''אין 
אדם נוקף אצבעו מלמטה עד שמכריזים עליו מלמעלה". על 
זה שואל החינוך למה צריך אדם לעשות מעקה לגג שלו? רק 
בשביל ההשתדלות. תעשה מעקה אבל תדע שכל מה שיקרה 
לך זה גזירת ה' יתברך. את זה רשב"י הפנים אחרי 13 שנה 

שכל דבר זה מאת ה'.
אומר רבינו הקדוש מברסלב "ועיקר מה שה' יתברך מאריך 
ימי האדם הוא בשביל שיזכה להודיע אמיתת האמונה הקדושה 
בעולם שנא' "ועד זקנה ושיבה אל תעזבני עד אגיד זרועך 
לדור דורים" )תהילים עא.יח(, אומר רבינו למי בעיקר ה' נותן 
זקנה? למי שמפרסם את ה' שהכל מאת ה' יתברך. "ועל כן 
עד אברהם אבינו לא הייתה זקנה" הראשון שהיה זקן בעולם 
זה אברהם אבינו "ואברהם זקן בא בימים" )בראשית כד. א( 
כולם נשארו עם פנים צעירות למרות שהשנים עברו, למה? 
כי אברהם אבינו הביא את האמונה לעולם "והדרת פני זקן" 

אדם מקבל זקנה כשמראה את האמונה בעולם. 
אברהם היה הראשון שהביא את האמונה לעולם. ואמר 'שמא 
הגלגל הזה מסתובב ואין לו מסובב' יכול להיות שכדור הארץ 
יסתובב לבד? חייב להיות שמישהו מסובב אותו, הכל מסתובב 

אצל ה', מעגלים נסגרים. אין עוד מלבדו בעולם הזה כלום, 
כולם אפס. אדם שילמד גמרא אבל לא ידע אמונה, לא יחיה 
אמונה, הוא יכעס על אנשים, יריב איתם יזרקו אותו לגיהינום 
עם הדפי גמרא שילמד כתוב שהתורה שלו תהיה לו סם המוות 

ה' ישמור. אדם שחי אמונה יודע שהכל זה ה'.
'עשיתי עבודה ולא שילמו לי עליה', ה' לא שילם לך עליה. עשו 
לך משהו? פגעו בך? ה' פגע בך. אתה צריך להבין את זה שהכל 
ממנו, כמובן ראוי שאדם יעשה חשבון נפש למה זה מגיע לו.
הנכד של הבעל שם טוב ר' אפרים מסידיקוב מספר על הבן 
הדוד שלו ר' ברוך ממז'יבוז', שהיה עשיר גדול וביום אחד נהיה 
עני לירה לא היתה לו. "והיה מתחזק מתוך שמחה ומודה ושר 
לה' על הטוב שעושה עמו, שאלה אותו אשתו 'שמחה מה זו 
עושה?' מה אתה שמח? אין לך להביא לחמנייה לבית. אמר 
לה דעי לך יש מלאך שממונה על העניות כשהוא מגיע לבית 
ורואה אותם עצובים ובוכים אז הוא אומר "פה אשב כי אותיה" 
)תהילים קלב,יד( המלאך הזה כל החיות שלו זה עצבות. 'אשב 
פה לנצח נצחים' כי מספקים לו מזון אבל שרואה שיש שמחה 
בבית אז הוא אומר 'אין לי מה לעשות פה' ואז עוזב את הבית. 
אומר ר' אפרים וכמו שאמר לה ככה היה תוך זמן קצר קיבל 

את כל העשירות שלו מחדש. 
אומר ר' נחמן הקדוש "ואי אפשר להשיג שום ידיעה כי אם ע"י 
האמונה וכל הניסיונות וכל המלחמות שיש לאדם אי אפשר 
לנצח שום מלחמה רק ע"י האמונה", אדם לא יכול לנצח את 
הגאווה בלי האמונה, בא מישהו מעליב אותו, לא רק שהוא 

שותק הוא גם יודע שה' אמר לו להגיד ככה. 
אומר ר' נחמן כל מקום שכתוב בתורה "זאת" הכוונה לאמונה. 
דוד המלך אומר "אם תחנה עלי מחנה בזאת אני בוטח" 
)תהילים כז.ג( אם יבוא עלי מלחמה עם האמונה אני אנצח. 
והנביא ראה שבסוף הגלות אנשים כבר לא יוכלו לנצח את 
היצר הרע על כן אמר שאין תקווה לצאת מהגלות כי אם ע"י 
'זאת' שהיא האמונה הקדושה שכתוב "זאת אשיב אל ליבי" 
)איכה ג. כא( שמי שיהיה חזק באמונה בוודאי ינצח כל מלחמה 

ויצא מן הגלות. 
שבת שלום! אייל עמרמי
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

שורש האמונה בה' שידע שהכל מלמעלה

התקשרה אלי אישה ואמרה שהיא החליטה להתגרש. מה קרה? חמותה צעקה 
עליה ושפכה עליה קיתונות של בוז, ובעלה במקום שיעמוד לצידה ויגן על כבודה, 

הצטרף גם הוא לאימו בצעקות.
אמרתי לה: גברת, טוב מאד שזה כך, את צריכה לשמח שזה ככה. למה? בשבת 
החזן קרא: "ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או ראה או ידע אם לוא 
יגיד ונשא עונו". אומר המלבי"ם הקדוש, אדם שחוטא יקבל קללות, ישמע קול 
אלה ויקבל ביזיונות וחרפות, עכשיו זה תלוי בו אם הוא מקבל את זה או לא. כמו 
שאומר רבנו בחיי "להמסר אל ה' ולרצות בגזרתו". לרצות את הגזרה אם הוא 
אדם שרוצה את הגזרה, מה טוב, ואם הוא לא רוצה את הגזרה אז זה יכול להיות 

בתאונות למיניהם חס וחלילה.
לכן תדעי לך שזו חמותך וכך היא תעשה לך כל החיים. כך זה צריך להיות כי יש 

לך עוונות.
אבל כבוד הרב – מחתה האישה - מה עשיתי? איזה עוונות עשיתי? אני אישה 

צנועה והולכת עם כיסוי ראש, איזה עוונות יש לי?
תשימי יום אחד מצלמה ותראי איך את מברכת את ה', איך את מברכת שהכל, כמה 
פעמים ביום את כועסת, זה לא עוונות? עוונות זה לא רק ללכת עם שער פרוע 

ברחוב, אנחנו כלנו מלאים עוונות כרימון.
אז יחליט האדם מה הוא רוצה בחיים, האם הוא רוצה לקבל את ה', רוצה בגזרותיו 
או לא, זה חובות הלבבות, זה שייך לחלק של האזהרה, תזהר שלא תעשה את 

הדברים האלה.
האדם צריך להשריש את זה בתוך הגוף שלו שהעיקר בעבודת ה' זה הלב, ולזכור 

את זה כל החיים.
רבי צדוק הכהן אומר שאדם צריך לשחוט את העבודה זרה לפני פסח, "וקחו לכם 
צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח", אומר רבי צדוק הצאן הזה בלשון הגמרא זה 
המעשיר את האדם, כמו שכתוב "עשתרת צאנך", מעשירות בעלים, הפירוש לשחוט 
הוא מבאר, שיש אדם שיותר חושב על הממון, על הנכסים שלו, מאשר הוא חושב 
למה אני לא מכוון בתפלה, למה אני נכשל הרבה בלשון הרע, הדאגות שלו בלב 

תפוסות על דאגות הממון מאשר על עבודת ה' שלו ועל צער השכינה.
צריך לדאוג על הממון, אך שזה יהיה פרופורציונלי, שידאג האדם גם למצוות 

ולעבודת ה' שלו.
לפני פסח חייב אדם לשחוט את הצאן הזה. כך אומר רבי צדוק, צריך להתחיל 
להחדיר ללב דאגות על הדברים שבאמת צריך לדאוג להם. הנתיב להוריד את 

השפע מהשמים זה ברוחניות, כל השפע יורד אחרי רוחניות,
 איך התפילה, הלימוד, כמה כעס היה ביום, כמה מראות אסורות, לא משנה אם 
בתחילה הוא לא מצליח לתקן את זה, ה' לא מחפש תוצאות אלא הוא מחפש לראות 
חשיבה, דאגה בלב, הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אותך שפל רוח וחרד על דברים.
כך אומר הנביא מי שיש לו פחדים בלב מהדברים של ה'. אז יש אדם שלא דואג 
לפרנסה, למשכנתא, לפנסיה, אין לא דאגות כי הוא לא דאגן, אך האם יש לו איזה 
תכנון איך לכוון בתפילה, איך לא לכעוס היום, מה לעשות עם הלשון הרע שלו, 

יש איזה תכנית עבודה?
זה חובת הלבבות על זה אומר הרב רצון בגזרתו, והבחינה בטובותיו זה בקום ועשה, 

ובלא תעשה ואזהרה שבחובות הלבבות, והגאוה והגבה והגאון, ובזות בני אדם.
יש אדם שבלב הוא מבזה בני אדם הוא לא אומר מלה בפה, הוא שואל לשלומו 

כשרואה אותו, אך בליבו הוא חושב עליו שהוא רמאי וגנב.
רבנו יונה הקדוש בשערי תשובה אומר שלאדם הזה יש בעיה קשה בחייו, בז לרעהו 
הוא חסר לב, כל חובת הלבבות שלו נעלמה, מי שלועג לבני אדם. "כי יבוז להם בלבו". 

"חובת  שליט"א  הרב  מורנו  של  ספרו  מתוך 
הלבבות" ניתן להשיג את כל ספרי הרב  שליט"א 
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הענשה בונה -  האנשה
מזל טוב, בישרה לנו אמא בשמחה. דודה יעל התארסה. בעוד חודשיים 
החתונה. למשמע הבשורה פניו של יוסי נפלו. מהיום הוא הסביר במשך 
חודשיים אשמע את האיום: אם לא תלך לישון בזמן, לא תלך לחתונה. 
אם לא תכין שעורי בית, לא תלך לחתונה. אם לא תשמור על יהודה, לא 

תלך לחתונה .
האיומים של אמא מעצבנים את יוסי. אותי הם מתמיהים. האם באמת 
אמא של יוסי לא תיקח אותו לחתונה של אחותה? כשיוסי יגדל, הוא 
יבין שאמא סתם מאיימת. ולא רק לגבי החתונה של יעל, אלא הוא ילמד 
שכשאמו מאיימת, היא לא ממש מתכוונת. כשהוא יתבגר, הוא יעשה מה 

שהוא רוצה, וחבל.
כשאתם מציבים גבול, דורשים דפוס התנהגות מסוים, מותר להוסיף איום, 
או התראה, מה יקרה אם הגבול ייחצה. אל תרבו להשתמש באיומי ענישה. 
וכשאתם החלטתם כן להוסיף איום, זה רק בתנאי שאתם באמת מתכוונים 
לממש את האיום. לפני שההורה מאיים בענישה, עליו גם לשאול את 
עצמו האם העונש נחוץ או שמא הוא נועד להפיג את זעמכם. ותתפללו 
שלא תאלצו באמת לממש זאת. בפסיכולוגיה ההתנהגותית ענישה נחשבת 
לאמצעי שמטרתו להפחית או למנוע את ההתנהגות הלא רצויה, והיא 

נמצאה כיעילה מאוד ביצירת ההתנהגות הרצויה.
ענישה בונה, היא ענישה מאנישה – לשון אנושיות: איך עושים זאת? 
ההודעה על הטלת העונש צריכה להיאמר בטון רגוע. מה שנאמר מתוך 

כעס וצעקות, מחטיא את המטרה.
אין להחמיר מדי, כי במסגרת קפדנית מדי, עלולים להתפתח ילדים 

תוקפניים ומרדנים.
אין להעניש במניעה של משהו שאין לו הזדמנות לקבל בפעם אחרת., 
כמו: אי עריכת בר מצווה. מניעת יציאה לטיול שנתי.  הענשתם לא 
ללכת לחבר, יש מספיק הזדמנויות ללכת בימים הבאים. מנעתם דמי 
כיס – יש עוד הזדמנויות לתת. לחגוג בר מצווה או להשתתף בחתונה 

של דודה קרובה לא!
יש להתייחס למעשי הילד ולא לאישיותו. אין לכנות את הנענש 'אתה ילד 
רע', אלא רק לשלול את המעשה: 'המעשה שעשית אינו ראוי'. השתדלו 
שהעונש יהיה הגיוני וקשור למעשה הנעשה, ועם מסר מוסרי מאחורי העונש.
החלטתם להעניש, עשו זאת מיד. אל תענו את הילד. גם כך לא נעים 
להיענש. שמרו על כבודו של הילד שלכם. הוא היה אמור להתארח בשבת 
אצל דודים,  והחלטתם להענישו, זה רק כמובן אם תהיה לו הזדמנות 
להתארח בפעם אחרת. שימו לב שסיבת העונש אינו מעניינם של הדודים. 
וודאי לא שכנים בבניין או סבא וסבתא. יש הורים שמתקשרים לדודים, 
מפרטים את חומרת המעשה, והדודים גם הם מוצאים לנכון להטיף מוסר 
לבן הנענש. הסתפקו בענישה, אל תוסיפו "רעש" מסביב. מתבגר שמרגיש 
שההורים כואבים שהם מענישים. שומרים על כבודם ומצמצמים את חוג 

היודעים על סבת העונש, יקבלו את העונש ברוח חיובית.
כובד העונש אינו משיג תוצאות מרשימות יותר מעונש קל. עצם הענישה 
יש בה מן החינוך. ואם היא נעשית בצורה הנכונה, היא משיגה את מטרתה. 
הבטחתם שתצאו עם הילדים לקניות, והחלטתם להעניש, גם דחייה בכמה 

ימים בהחלט משיגה את אפקט העונש.
הענשתם, מנעתם ממתק, אסרתם הליכה לחבר, אין צורך לנאום ולהצדיק 
את עצמכם )"אמרתי לך", "ראית מה קורה כשלא מקשיבים לי", "מגיע 
לך" ועוד כאלו פנינים(. עכשיו זה הזמן להביע אמפתיה לכך שהעונש 
באמת לא נעים לו, זו בכל זאת הרעת תנאים מבחינתו. אפשר לחבק, 
להגיד במילים שאתם באמת יכולים להבין שזה מתסכל ומרגיז, אבל זה 

המצב ומחר אפשר לנסות שוב.

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

המדור פתוח לתגובות, שיתופים, ועצות בנושא בית ספר והורות:
zkl55848@gmail.com 
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אבנים בכליות- כיצד מסירים אותן?

בשלושים השנים האחרונות כללו הטיפולים למניעת אבנים בכליות 
ניתוחים וסבל רב. כמעט לא ניתן היה להסיר את האבנים בשלמות 

ללא טיפול פולשני ומורכב. בשנים האחרונות, אופי הטיפולים 
השתנה לחלוטין והוא נושא אופי עדין, לא פולשני וכמעט 

שאינו גורר סבל או אי נוחות.
גלי הדף - בין השיטות הנפוצות להסרת אבני כליה גדולות 
ניתן למנות פירוק אבנים בכליות באמצעות גלי הדף. גלי ההדף 

נוצרים מחוץ לגוף החולה, מועברים אל תוך הגוף וממוקדים 
באמצעות שיקוף אולטרסאונד או רנטגן.

הגלים נבנים בהדרגה, מתעצמים לשיא כוחם כשהם מגיעים אל המטרה 
ומפוררים את האבנים כמעט ללא התערבות כירורגית נוספת. ריסוק אבן 
כליה דורש בממוצע בין 1000-2000 גלי הלם ולכן כל טיפול אורך בין -45
60 דקות. בחלק קטן מהמקרים יש צורך בהחדרת סטנט )תומכן( על מנת 

לאפשר מעבר חלק של האבן.
שיטה זו של ריסוק אבני כליה באמצעות גלי הדף מתאימה לכל אדם 
הסובל מהתופעה - החל מילדים צעירים עד לאנשים מבוגרים, והיא נטולת 

תופעות לוואי.

שיטות אנדוסקופיות להסרת אבנים בכליות -  במידה וקיימות אבני כליה 
גדולות יחסית, או אם קיימת חסימה כלשהי בדרכי השתן, יש להעזר בשיטות 

טיפול אנדוסקופיות.
באמצעות טיפול אנדוסקופי ניתן להשתיל מצלמה זעירה בגוף המטופל, וכך 
לאתר בקלות את מקום הימצאותן של אבני הכליה. דוגמא נפוצה לשיטת 
טיפול אנדוסקופית היא האורטרוסקופיה. בדיקה זו מתחילה כתהליך אבחוני 
לאיתור מקום אבני הכליה, ומשנה את מהותה במהלך הבדיקה בהתאם 
לממצאים השונים. במידה והבדיקה העלתה המצאות של אבני כליה בגודל 
בינוני, יחדיר הרופא מכשיר אופטי ייחודי לכליה וירסק את אבני הכליה 

לחלקים קטנים באמצעות קרן לייזר.
 ריסוק אבנים חוץ גופי - ריסוק חוץ גופי של אבנים בכליות הוא 
הפעולה המוכרת ביותר להתמודדות עם אבני כליה בינוניות- 
גדולות. היתרון הבולט בשיטה זו הוא שהפעולה מתבצעת 
במהירות יחסית, ללא צורך בניתוח פולשני. לקראת הריסוק 
החוץ גופי, יש להיות בצום מלא הכולל גם איסור שתיה, החל 
מחצות הלילה שלפני הטיפול. ריסוק אבנים חוץ גופי נחשב 
ליעיל פחות בחולים מלאים או שמנים, ובאבני כליה המורכבות 

מציסטין או אבני סידן.
ריסוק אבני כליה מלעורי  - שיטה נוספת נפוצה פחות לטיפול באבנים 
בכליות היא הריסוק המלעורי - השיטה מיושמת בעיקר באבני כליה גדולות 
במיוחד, בשלב הראשון של הניתוח מתבצעת בדיקה באמצעות החדרת טלסקופ. 
תחת שיקוף הרנטגן יחדיר הרופא מחט עדינה לתוך הכליה שבתוכה מוליך 
מתכתי. על גבי מוליך זה, יורחב נתיב השתן באמצעות בלון מיוחד לקוטר 
של כ-1 ס"מ. באמצעות הטלסקופ יסרוק הרופא המטפל את הכליה ויזהה 
את האבנים הבעייתיות. לאחר מכן, ירסק את האבנים באמצעות מכשיר 

ייחודי המאפשר גם את שאיבת השאריות.

"ושבתה הארץ שבת לה'"

בזכות ההקפדה על מצוות שמיטה
בביתו של מרן, רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, היתה עובדת 

זרה. והנה בוקר אחד היא הודיעה במפתיע לרבנית בעלת הבית שהיא נאלצת 
לחזור לארץ מולדתה וממחר במילים אחרות - היא מפסיקה לעבוד. שמעה 
הרבנית כך, וביקשה להעניק לה דבר-מה עבור עבודתה. חיפשה ולא מצאה, 
עד שראתה על השולחן תפוח, עטפה אותו יפה-יפה והגישה אותו כתמורה 

לעובדת. ערכו של תפוח ברומניה, לא יסולא בפז, כידוע...
לאחר שהעובדת יצאה מהבית, הגיע מרן, הרבנית סיפרה לו על הודעתה של 
העוזרת ועל התפוח שהעניקה לה במתנה. הרב נחרד ואמר: הכיצד?! נתת לה 
את התפוח?, והלא שנת שמיטה היא, ויש איסור לתת לגוי פירות שמיטה?! 

צריך לרוץ אחריה ולקחת ממנה את התפוח, פסק מרן.
הרבנית יוצאת לרחוב כדי לדלוק אחר העובדת. לאחר כברת-דרך לא קטנה היא 
מוצאת אותה על יד תחנת האוטובוסים. בדיוק באותו הרגע הגיע האוטובוס, 
והרבנית מסמנת בידה לעובדת שיש לה דבר-מה ממנה, 
אך זו עשתה עצמה כאינה רואה וכאינה שומעת 

ועלתה על האוטובוס.
ראתה הרבנית כך, ועלתה אף היא לאוטובוס, 
שילמה לנהג כרטיס נסיעה וכל זאת כדי ליצור 
קשר עם העובדת ולהוציא מידה את התפוח. 
עכשיו אירע דבר מדהים. הזרה, בראותה את 
הרבנית מתקרבת לעברה, עשתה תנועה של 
'כניעה', ואמרה: "אל תעשי לי מאומה, אחזיר לך 

הכול". ובעוד היא מדברת, היא מכניסה את ידה לתיק ושולפת משם את כל 
תכשיטיה של הרבנית...

למרות ההלם הגדול שאחז ברבנית למראה הנס, לא הרפתה עדיין מעניין 
התפוח, וביקשה מהעובדת שתחזיר לה את התפוח. רק לאחר מכן התפנתה 
לעמוד על מה שאירע לה, והתברר שאלמלא ההקפדה על הלכות 
שביעית, והמרדף שניהלה הרבנית אחר העובדת, היו נגנבים ממנה 

תכשיטים יקרים שעברו מדור לדור במשפחה. 

"גיבורי כוח עושי דברו"
לקראת שנת השמיטה תש"מ, במסגרת ביקור שערך רבה של 
קוממיות, הרב מנדלזון שליט"א, במושב "תלמי אליהו", מחליטה 
קבוצה מחברי המושב לשמור שמיטה כהלכתה. ליהודה פיוניר, 
אחד החברים, מטע גדול של פרחי סיפנים )'פעמונים'( הגדלים בחממה מוגנת 

ומיועדים ליצוא.
בהגיע עת הקטיף, בתקופת האביב, מגיע יהודה לחממה בלווית צוות פועלים 
- וכתמים לבנים בוהקים מול עיניו מעל העלים. עיניו חושכות ; הוא בודק 
וממשש ואינו מוצא כל הסבר לתופעה בעלת המשמעות האחת : הפרחים 

פגומים, ואינם ראויים כעת לשיווק.
לבסוף לאחר חקירות ובדיקות, מתבררת התעלומה. מטוס ריסוס חלף על 
שדות המושב הסמוך, ניר יצחק, ברססו חומר המונע גדילתם של עשבים רעים. 
בסיימו את מלאכתו פלט את כמות החומר שנותרה מעל לשטח שומם. ברגעים 
אלו בדיוק התחוללה סופה עזה שרוחותיה הוליכו את החומר המרוסס - היישר 

לפרחים שבחממה הסמוכה...
"עמדתי בחממה" מספר יהודה "ראיתי בעיניים כואבות את עמלי שיגעתי בו 
שנה שלימה - יורד לטמיון. יבול תשל"ט אבד. השנה הבאה, הרי 'שמיטה' היא 

והחלטתי שלא לעבוד בה. מה איפוא אוכל, ממה אתפרנס?
חולפים שבועיים, ויהודה מקבל מחברת "כימאויר" - לה השתייך המטוס - שיק 
על סך 84,000 ל"י.  )"שמונים וארבע אלף לירות", למי שמבין את משמעות 
הדבר...( חששו שמא תפגום הפרשיה בשמה הטוב של החברה, העדיפו להסתירה 

ע"י מענק גבוה כפיצוי.
כך - ללא דיונים ומאבקים - קיבל יהודה סכום נכבד שהספיקה לו, כעדותו, 

לכסות חובות משכנתא מעיקים, ולהתפרנס בכבוד במשך השנתיים הבאות.



ההסכם עם רבי שמעון

היה זה יום רגיל, עסקים שבשגרה. לאחרונה, אמנם המשרד קצת בתרדמת. 
כבר חודשיים שלא נכנסה איזו עיסקא טובה, אך זה טיבה של העבודה הזו: 
ישנן תקופות שפל וישנן תקופות טובות. יש השקעות מוצלחות ויש שאינן 
מוצלחות. מתפללים כל יום שהעסקאות והתקופות הטובות יגברו על שאינן.
בעודי יושב מהורהר, הטלפון מצלצל. על הקו, ידיד עסקי, משכבר הימים. 
עשינו ביחד כמה וכמה עסקאות, טובות יותר וטובות פחות, אך ברוך ה' אף 
פעם לא מתלוננים. מודים על מה שיש ומבקשים על להבא. ללא גינונים 
מיותרים, פותח איש שיחי: יש לי הצעה שכמותה עדיין לא היתה לך. אני 

כבר נכנס אליך למשרדך ונשב על הפרטים.
ואכן, לאחר כמה דקות, הוא נוחת אצלי במשרד. חמש שעות ישבנו על 

פרטי העיסקא. על פניו מדובר בעסקת השנה, השקעה המיזם נדלנ"י 
מבריק. חברה רצינית מאוד, בעלת אמצעים ומוניטין. ההשקעה 

מוגדרת כהלוואה לחברה, עם בטחונות וערבויות אישיות של 
בעלי החברה. מפתה מאוד. אך, כמובן, על אף כל התחזיות, 
אל איש כמוני ימהר להחליט. יש צורך לבדוק, לוודא שאין כאן 

איזה עוקץ או משהו בסגנון דומה.
הלחצים גוברים. מנהלי ההשקעה מבטיחים, שאם לא נסגור 

כעת, יש להם פגישות עם עוד מספר חברות השקעה המתעניינות 
בהשקעה הזאת. כך, שאם לא נקבל החלטה מהירה, לא נוכל להצטרף 

להשקעה. מציע העיסקא מצידו, תורם אף הוא את הלחץ שלו. מה שקצת 
מדליק אצלי את הנורות האדומות. מה הלחץ שלו?! אך מצד שני, על פניו 
אני לא רואה כאן איזה סממן של עוקץ. מה גם שהוא מקבל 'עמלת תיווך' 

ולכן הוא מנסה להפעיל קצת לחץ.
בעוד יומיים הילולת רבי שמעון בר יוחאי. אסע למירון – וה' יהיה בעזרי.

כך או כך, הזמן אוזל. באותה תקופה, לא היה לי רב מסוים שאיתו הייתי 
מתייעץ באופן קבוע, כך שהייתי מאוד לחוץ ומוטרד. אחרי הכל מדובר כאן 
בהשקעה של סכום גדול יחסית לסדר גודל של השקעות שלי. הפחד לקפוץ 
ל'מים עמוקים' היה מאוד למחיץ. מצד שני, פוטנציאל הרווח, גם הוא עצום.
תוך כדי התלבטויות והתחבטויות, צפו לי דברי הג' "כדאי הוא רבי שמעון 
לסמוך עליו בשעת הדחק". בעוד יומיים הילולת רבי שמעון בר יוחאי. אסע 

למירון – וה' יהיה בעזרי. שבזכות התנא האלוקי תשרה השכינה בכל מעשה 
ידי ובכל אשר אפנה אצליח.

ביוצאי מן הציון, פוגש אני את אחד מגדולי הרבנים, שבא אף הוא להילולת 
רבי שמעון. כמובן, שאם נקרתה לפני הזדמנות כעת לבקש ברכה, בוודאי 
שלא אוותר על כך. ניגשתי לרב וסיפרתי לו שאני עומד לפני עיסקא גורלית, 
ואני מבקש ברכה שהעסק יצליח והכל ילך כשורה. הרב הרים את עיניו ואמר: 
תדע לך, היום הוא יומא דהילולא דרבי שמעון בר יוחאי. נכדו רבי שמעון בן 
אלעזר, אומר בגמ', כי כל המלווה בריבית נכסיו מתמוטטין ומאידך הנזהר 
בריבית נכסיו מתברכים! תישמר מכל צד של ריבית ומובטחני שתצליח בכל 

מעשה ידיך.
היה עלי לחתום על ויתור כדי להשמר מריבית

אינני מבין גדול בריבית, מנין אדע להיזהר? שאלתי לתומי. והרב נענה ואמר 
כי בעוד כשעה הוא מסיים את התפילות, "ואם ברצונך, לאחר שאסיים, נוכל 
יחד לשבת וללבן יחדיו את הדברים". כמובן שנעניתי להזמנה. וכך לאחר 
שהובנו היטב כל צדדי העיסקא, הורה לי הרב לדרוש, שהנכס מהקרקע ירשם 
על שמי. בעלי החברה אמרו, שמבחינתם, הם מאוד ישמחו שהקרקע תירשם 
על שמי, היות והרישום על שמם מהווה עבורה בעיית מיסוי. אך שאדע 
בוודאות שני דברים: האחד, שזה כרוך בעלויות העברת בעלות. ובנוסף, 
באופן זה אהיה חשוף לסיכונים, במידה והעסק לא ירוויח כמצופה. אותם 
אלה שמשקיעים במסלול של הלוואה עם בטחונות, יהיו זכאים לקבל 
את כספם ראשונים, כפי המוסכם. ורק במידה וישארו רווחים לאחר 

מכן, אהיה זכאי לקבל את חלקי.
קשה היה לי להסכים ולחתום על ויתור בענין, אך הסכם זה הסכם. 
ובוודאי כשמדובר בהסכם עם רבי שמעון. אמנם חששתי לחתום 
על רישום הקרקע על שמי ועל ויתור בענין, אך יותר חששתי 

להפר את ההסכם עם רבי שמעון, וכך יצאה העיסקא לדרך.
החברה פשטה את הרגל, ולי מאז יש את ההסכם עם רבי שמעון

לא ארחיב יותר מידי בפרטים, אך תאמין או לא, סופו של הסיפור 
התגלגל כך, שבעקבות עסקאות שונות שאינן קשורות לעיסקא זו, 
שלא עלו יפה, אותה חברה פשטה את הרגל לאחר כשנה, ויצא שכל אותם 
שהשקיעו את כספם כהלוואה עדיין בתביעות מול אותה חברה, בניסיון 
לממש את נכסי החברה, ולמזער, ולו במעט, את הנזק שלהם. ומאידך אני, 
לא רק שלא הפסדתי, אלא אדרבה, היות והחברה רשמה חלק מהקרקע על 
שמי, הרי שמדובר בנכס אישי שלי שאינו שייך לחברה כלל. נכון שחתמתי 
על מסמך שמאפשר לחברה למכור את הקרקע, אך כרגע, החברה פשטה 
את הרגל ואינה יכולה לפעול בנכסים שלי. התוצאה היא שהקרקע שייכת לי.

למרות שכבר עברו מספר שנים, הסיפור הזה מלווה אותי בכל צעד ושאל 
ובכל עסק שאני עושה. דבר ראשון שאני בודק בכל עיסקא חדשה, שאין חריגה 

מההסכם שלי עם רבי שמעון, ואין בעסק שום צד ריבית.
)דרשו(
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
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לפני שלושים שנה עבדתי כמשגיח כשרות של רבנות ראשון לציון במסעדות 
‘פיקנטי ‘. עם התקרב חג הפסח נערכנו להכשיר את המסעדות. 

בלילה של ערב פסח נאלצנו לעבוד כל הלילה עד הבוקר יחד עם עוד שני 
משגיחי כשרות שנשלחו ע”י רבנות ראשון לציון. כל הלילה השתמשנו עם 
ה- ‘ברנר’ להכשיר את החרצובות של עמדות ה- גז וכמובן את סירי הבשול 

והכלים למיניהם.
באותם שנים התפללתי בבקרים תפילות ותיקין עם הרב אברהם שהרבני 
זצ”ל, הרב זצ”ל נהג כל שנה בערב פסח לערוך סעודת סיום מסכת לפטור 
את הבכורות מתענית )בכורות(. היה חשוב להשתתף בסיום ובסעודה לזכות 

בני בכורי. לפנות בוקר בקשתי מהמשגיח הראשי לצאת לנסיעה לתפילה 
ברחובות. ואכן נסעתי ברכבי בכבדות לאחר לילה של עבודה, עד הכניסה 
הצפונית לנס ציונה. כאן נרדמתי וסטיתי שמאלה לנתיב הנגדי, עם כניסתי 
לדרך העפר, לפתע הרגשתי סטירה והתעוררתי . בחסדי שמים השתלטתי 
על הרכב וחזרתי לנתיב הימני המוביל לרחובות. בסיעתא דשמיא הגעתי 

בזמן לתפילה.
אחר התפילה הרב אברהם שהרבני זצ”ל סיים המסכת וסעדנו את לבנו 
בסעודת המצוה. זכיתי לחזור לביתי ולמשפחתי בריא ושלם לחיים טובים 
וארוכים אמן. תודה לאל וישתבח שמו אכן שלוחי מצוה אינם נזוקים, הרגשתי 
שבזכות מסירות נפש למצווה, שכל הלילה הכשרתי לפסח, זכיתי וניצלו חיי.

שנזכה לגאולה השלמה וכל טוב יחד עם כל אחינו בית ישראל אמן.
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רבי אריה לייב הלר זצ"ל בעל ה"קצות החושן"

גאונותו העצומה בתורה, באה לידי ביטוי בשלושת ספריו הגאוניים שקנו 
שביתה של ממש בעולם התורה בכלל ובעולם הישיבות בפרט, כמעט כל 
סוגיא מהסוגיות הנלמדות בהיכלי הישיבות זקוקה לביאורו, אם מספרו רב 
הכמות והאיכות ה'קצות החושן', או מספר 'אבני מילואים' על שו"ע אבן 
העזר, ואפילו הספר 'שב שמעתתא' שנכתב על ידו בגיל הילדות והשחרות, 
טרם היותו לאיש, כעדותו בהקדמה, נלמד בשקיקה ע"י גאוני הדורות בעסקם 

בענייני ספקות וחזקות.
משרות רבנות שונות נשא בימי חייו בעל ה'קצות החושן', אך מעל הכל החשיב 
את פועלו בחיבורו ה'קצות החושן', מבחינתו זה היווה את מרכז עולמו התורני, 
הרבה יותר ממשרותיו התורניות שנטל על עצמו רק בהכרח עול הפרנסה 
שנפל עליו כאשר אחיו הגאון רבי מרדכי, שהיה רגיל לפרנסו, ירד מנכסיו.

הספר 'קצות החושן' התקבל בעולם התורה כולו, יותר מספר אבני מילואים, 
אף שנכתב בגיל יותר מאוחר. ובהזדמנות כאשר נשאל על כך, ענה: "את 
ספרי 'קצות החושן' חברתי בשנות עניותי, ואילו את ספרי 'אבני מילואים' 

חיברתי כאשר פרנסתי רווחה לי..."
ואכן מסופר שלגודל עניותו לא היה בביתו שולחן, ובמקומו הניח קרש על 

גבי כמה חביות, עליו היה לומד וכותב את דברי תורתו.
בימי החורף העזים בהעדר כסף לחימום הבית, היה יושב במיטתו ומתחמם 
תחת הכסת, ופעמים שהדיו ששימש לכתיבת ה'קצות החושן' היה קופא, 
וכדי למנוע זאת, היה מחזיק את הדיו תחת הכרית, וכך היה יושב וכותב את 

הספר 'קצות החושן'.
כאמור, הספר 'קצות החושן' התקבל בהתלהבות מרובה בכל בתי המדרש 
בישראל, הן נתמלאו אורה, אור יקרות מאור התורה הבוהק, ורבים מגדולי 
התורה כאשר הגיע הספר לידם הסתגרו בחדרם ימים אחדים, עד אשר עברו 

עליו מכריכה לכריכה ושתו בצמא את דבריו.
גם לידי הגאון רבי משום איגרא זצ"ל הגיע הספר, והוא למד את כולו במשך 

כמה ימים, עד שמרוב גאונותו הבין את דרך לימודו של בעל ה'קצות'...
מסופר כי פעם הגיע בעל ה'קצות החושן' ל'פרשבורג' עם ספריו, ונכנס לבקר 
את רבי משולם איגרא, כדרכם החלו לדבר בלימוד, וה'קצות החושן' העלה 
קושיא בדברי הרמב"ם. עוד טרם הציע את תירוצו, הקדימו רבי משולם ואמר: 
"נראה שכבודו יאמר כך לתרץ את הרמב"ם..." ואכן קלע למטרה, כי באמת 
כך כיוון ה'קצות החושן' ליישב. בהתפעלותו אמר לו ה'קצות החושן': "הנה 
אני עוסק כעת בחיבורי על חושן משפט חלק ב', למה לי להתייגע עליו כל 

כך, יאמר לי כבוד גאונו מה שאחדש..."
רבי משולם איגרא חש כי חלשה דעתו של בעל ה'קצות החושן' מכך, והיטב 
חרה לו על כי ציער אותו, ובשל כך קיבל על עצמו להתענות שני וחמישי 

בכל ימי חייו.

***
הגאון רבי אפרים זלמן מרגלית זצ"ל בעל ה'בית אפרים', 'מטה אפרים' ו'יד 
אפרים' ועוד, מלבד היותו גדול בתורה, אף היה עשיר גדול. ורב חשקו היה 
לבקר בביתו של בעל ה'קצות החושן' שהכירו מכתביו וממכתבים שהחליף עמו.
פעם נזדמן לביתו, ונחרד מגודל עניותו של בעל ה'קצות' ומדירתו הרעועה. 
ובכל זאת, שני גדולי עולם שקעו שעה ארוכה בדברי תורה. כשנפרדו נאנח 
בעל ה'קצות החושן'. רבי אפרים חשב שאנחתו היא על מצבו החומרי הקשה, 
ולפלא היה בעיניו, כי שמע כל העת שבעל ה'קצות החושן' כלל לא שת ליבו 

למצבו החומרי.
הוא שאל אותו: "מדוע נאנח כבודו?"

"על כבוד התורה אני נאנח... אילו היה כבודו רק עשיר מופלג בוודאי לא היה 
מטריח את עצמו לבוא ולבקר בביתי הדל והעלוב. אולם הואיל וכבודו הוא 
גם אחד מגדולי הדור הטריח את עצמו ובא אלי, משום שנדמה לכבודו שגם 
אני תלמיד חכם גדול וחשוב, אבל אני היודע את מיעוט ערכי, יודע שכבודו 
בא לחינם, ועל כך אני נאנח ששר התורה טרח לחינם, ויש בכך משום פגיעה 

בכבוד התורה..."

פתרון לחידה משבוע שעבר:

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
בהרבהר

הוא: אבן יקרה

היא: הימים שבן פסח לעצרת

תשובה: ספיר, ספירה

הוא: חומר בעירה

היא: ממוצרי החלב

תשובה: שמן, שמנת

הוא: בור

היא: דליקה

תשובה: בער, בעירה

הוא יושר

היא: גמילות חסדים

תשובה: צדק, צדקה

מעלה היצירה
תוך ויקיפדיה נוצר על ידי 

מ
מונה 

ת

1.  מצווה בשנת החמישים לתקוע ב...
2.  בהר הזה דיבר ה’ עם משה )ב’ תיבות(.

3.  “וכי ימוך...”
4.  שבת שבתון יהיה לארץ.

5.  סוג של עבודה זרה שהיו שוטחין על הרצפה )ב’ תיבות(.
6.  שנת החמישים.

אם פתרתם נכון יתקבל בטור המודגש חג שיחול בקרוב

        
        
        
        
        
        
אדם שנקלע למערה הוצרך להדליק אש  

 למשך 45 דקות בדיוק.

 בידיו היו שני נרות שעווה של שעה כל אחד.

כיצד ידע מתי יעברו 45 דקות?

חידהחידה
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עקב הביקוש הגדול לדירות באזור בית הכנסת
רחוב ההר מן ההר )שלב ב׳( והגעה של משפחות חדשות

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

10 מעלות בתלמוד תורה "כאייל תערוג":

והכי חשוב מקום חם ואוהב, חינוך 
קדוש וטהור מתוך שמחה ואהבה!!

צוות פדגוגי חם ואוהב 
בעלי תארים אקדמאים 
והמלצות מרבנים גדולים

רמה לימודית גבוהה בפיקוח משרד 
החינוך ורשת מעיין התורני תחת הנהגתו 

של מורינו הרב אייל עמרמי שליט"א

הוראה מתקנת וליווי 
צמוד לילדים המתקשים 

לאורך כל השנה

חוג לכל ילד ללימודי 
אנגלית ומתמטיקה ע"י 
”תלמה משרד החינוך“

פעילות חברתית,טיולים ואתגרים, חצר 
גדולה ומוצלת, חדר מחשבים, סיפריה, 

פינת חי, ופינת גידול אורגנית.

ארוחת צהריים בריאה 
ומזינה לכל ילדי התלמוד 

תורה בפיקוח תזונאית

כיתות גדולות וממוזגות
מערך הסעות מהשכונות 

הסמוכות
קבלת פנים בכניסה וביציאה 
מלווה במוזיקה ואוירה נעימה

לרישום: 1599-5020-51 שלוחה 3



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

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

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

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

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

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

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

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

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

יום רביעי

יום ראשון

יום חמישי

מוצ"ש

יום שני

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

זמני  תפילות  ושיעורים

19:00 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:40 )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  

19:00 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:30 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:00 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:20 )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      19:10

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”



המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!


