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דיאליזה מכונת כליות
בריאות ותזונה

"על נסיך ונפלאותיך שבכל עת"

אנחנו יודעים שהעבודה המרכזית שלנו בעבודת ה', זה לראות 
את יד ה' בכל נברא ונברא, העבודה של יהודי זה להכחיש 
את המקרה ולהמליך את ההשגחה. ולכן אדם צריך לחנך את 
עצמו לראות את ה' בכל דבר. הדלקתי את האור, 'איזה יופי ה' 
הדליק כאן אור, מי אמר לשמן שידלק, מי שאמר לאלקטרונים 
והפרוטונים שיבעירו את חוט הסליל' "כל מקרינו הם ניסים" 
קמתי בבוקר מיד מה אומרים? "מודה אני" זה נס שקמתי, 
נכון שכולם קמים אבל זה נס. אדם עבר כביש בשלום, עשה 
איזה פנית פרסה בכביש צריך לדעת שה' עשה לו נס. ירגיל 
את עצמו לראות את ניסי ה', כי מי שמכיר בנס עושים לו 

עוד נס. ומי שלא, מפסיקים לעשות לו נסים. 
אומר ה'אור שמח' ר' שמחה מדווינסק "כתוב בגמרא 'כל האומר 
הלל הגדול בכל יום הרי הוא מחרף ומגדף...' אומרים את הלל 
הגדול במועדים, אז למה מגדף? זה הלל שתיקנו להגיד בחגים 
על ניסים על טבעיים כמו קריאת ים סוף זכר למאורע.  אבל 
ה' אומר כל יום אני עושה לך אלפי ניסים בטבע, מזה אתה 
לא מתפעל? ממשיך ה'אור שמח' "אבל כל האומר 'תהילה 
לדוד' בכל יום" מזמור שמדבר על הניסים שבכל יום "פותח 
את ידיך ומשביע לכל חי רצון" "זוקף ה' לכל הכפופים" אדם 
שאומר את המזמור הזה כל יום הוא בן העולם הבא, למה? 
כי הוא מכיר בניסים שה' עושה בכל יום. לא צריך לחכות 
להינצל מתאונה כדי להגיד 'איזה נס', הכל זה נס! אומר ה'אור 
שמח' "הטבע זה ניסים רצופים אשר העין התרגלה לראותם" 
אדם רגיל לראות חיטים עולים מהאדמה, אבל אם ירד לחם 
מן השמים האדם יתפעל? מה ההבדל אם עולה מהאדמה או 
יורד מהשמים? אתה שם גרעין הוא נרקב באדמה, ומתוך זה 
יוצאים 300 שיבולים, מגרעין אחד! אומר ה', "אם התרגלת 
אתה מפסיק להכיר בזה שזה נס, מפסיק לשבח אותי". אם 
מישהו ידפוק לך בדלת כל בוקר יביא לך לחם, חלב, גבינות, 
כל יום תגיד לו תודה. אחרי חודש כבר לא תגיד לו תודה.

תתקשר אליו למה לא הבאת הבוקר?! 
אומר הרמח"ל ה' שם אותנו במקום אשר רבים המרחקים 
אותנו ממנו יתברך. אבל אדם שמרגיל את עצמו כל דבר 
קטן לראות את ה', ממילא כשבא לו איזה מקרה לא טוב, או 
מקרה מצער הוא כבר רואה שזה ה'. אבל אם עדיין קשה לנו 
לשמוע דברים מצערים זה בגלל שאנחנו עדיין לא רגילים 
לראות שכל דבר זה יד ה'. מי שלא מאומן לזה לא מצליח. 
זה כמו חייל שישב כל היום במשרד אם יקחו אותו פתאום 
לביירות הוא לא יצליח, הוא לא מאומן לזה אבל חייל קרבי 

שכל הזמן מתרגל ומתאמן זרוק אותו בביירות הוא יצליח. 
אומר רבנו החתם סופר "ומיהו פתי שלא יתעורר בזורע זרע 
באדמה ויציץ ממנו ציץ ירוק, פורח בו פרח אדום ואח"כ לבן 
ויגמול ממנו פרי פלוני" איך אדם לא משתגע לראות איך 
מגרעין חום שהכניס לאדמה יוצא פרח מושלם, איזה צבע 
שלם, יפה. שמתי גרעין, מאיפה בא הצבע לאדמה? ולמה לא 
פלש הצבע האדום קצת לירוק? "אין צור כאלוקינו" אין צייר 

כאלוקינו! )שמואל א. ב(.
בעל ה'מחנה אפרים' ר' אפרים מסידיקוב נכד הבעל שם טוב 
מספר שהיה עם סבא שלו הבעל שם טוב הקדוש ליד אחד 
הנהרות בגליציה והיו צריכים לעבור את הנהר ולא היה לו 
סירה. סבא שם את החגורה שלו בנהר ועבר את כל הנהר על 
החגורה שאלתי אותו 'איזה שם אמרת?' אמר לי 'לא שם, רק 
באמונה עברתי! אני רואה כל דבר כנס, אז ביקשתי מה' נס 
לעבור את הנהר והוא עשה לי נס' "מי שאמר לשמן שידלק 
יאמר לחומץ וידלק" אם אנחנו נתרגל לראות הכל כנס, אז 
כשנצטרך איזה נס ה' יתן לנו. "על ניסך ונפלאותיך שבכל 

עת ערב בוקר וצהרים". 
אומר רבנו החתם סופר "היודע את ה' ויודע שה' משגיח על 
כל דרכינו לא יתפלא מקריעת ים סוף ומכת בכורות". לברוא 
את הים עם כל מה שיש בתוכו זה נס יותר גדול מלקרוע אותו. 
אדם מכה שה' יעשה לו קריעת ים סוף כדי לחזור בתשובה 
אבל הוא לא מבין שה' עושה לו פי אלף ניסים כל יום יותר 

מקריעת ים סוף.
שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת בהעלותך גליון 461, י''ז סיון 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“

בניית בית התבשיל בעיצומה!!
בואו להשתתף ולקחת חלק

8

5

מרן הגאון רבינו עובדיה יוסף זצ"ל
גדולי ישראל
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יהודי לא מוריד את הכיפה
סיפור לשבת

ביום שלישי הקרוב כ"א סיון 01/06 ידרוש מורנו הרב ב:
רכסים - 19:00 | בית כנסת אביר יעקב רחוב חזון איש

פרדס חנה  – 20:30 | בית כנסת נצח ישראל רחוב זה יוסף קארו

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

התורה  שר  מרן  של  הטהורה  נשמתו  לעילוי  מוקדש  העלון 
ופוסק הדור, מורנו ורבנו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק״ל, 

שזכותו הגדולה תגן עלינו. להצלחת: דוד בן שמחה וב”ב
משפחת מזרחי | לרפואת: יחזקאל מאיר בן שרה | חיים בן 
תמר | דליה בת נעמי לעילוי נשמת: מרדכי בן שמחה | ניר 

אלון בן מרגלית יוסף חיים בן עזיזה

זמני שבת לפי לוח אוה"ח *שעון קיץ

כניסה      יציאה       ר“ת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה
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רוני ושמחי )זכריה ב'(
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

עבודת ה' היא תכלית הבריאה

יום אחד באה אישה לסטייפלר הקדוש ואמרה לו 'בעלי התמנה להיות דיין ומאז 
הוא לא רוצה להוריד את הזבל, הוא אומר אני תלמיד חכם וזה לא כבוד התורה'. 

אמר לה הסטייפלר בעלך צודק, זה לא כבוד התורה.
למחרת בבוקר בא אליה הסטייפלר אחרי התפילה, דפק בדלת ושאל אותה: איפה 
הזבל? אמרה לו: למה? אמר לה: אני מוריד, הוא יש לו כבוד התורה אני אין לי 
כבוד התורה אני צריך להוריד. בעלה למד מוסר לכל החיים שלו, ולא עשה יותר 

קונצים כאלה לעולם.
מה אנחנו, מהו בן אדם, אפר, מרה שחולאים באים ממנה, רימה ותולעה, מהו 
אדם? כל השכל שלו, כל הכוח שלו לא שווה מאומה בשניה אחת. כאב בטן הכי 
קטן אנחנו נהיים סמרטוטים "אדם להבל דמה", אנחנו מרגישים שאנחנו משהו, 
אדם חושב אני חכם, מקיים מצוות, מי הוא שידבר אלי כך או יפגע בי, איך לא 
יכבדו אותי, איך לא יתנו לי מקום טוב. אדם כזה תקוע עמק עם בעיות בלב. 
אם לא יעשה "ניתוח לב" מהיר, הרוחניות שלו תמות מדום לב. אדם שבע הוא 
אדם שמבזה. לכן טוב יעשה אם יכניס לעצמו לראש שבזכות עצמו הוא כלום, 

והכל מטובתו של מקום.
אישה שיותר מדי טוב לה בחיים היא כבר מבזה את חברותיה, את חמותה, את 
הגיסות שלה. אבל אם חס ושלום היה לה ילד חולה, היא לא היתה מבזה אף אחד. 
כל זמן שהייתה הולכת לבית חולים הייתה חוזרת עם דמעות כלם צדיקים, כלם 

יהודים. מאיפה מגיעות התכונות האלה? כשיותר מדי טוב בחיים.
בא אלי מישהו ואומר לי: הרב, הכל עשיתי. מה שלא יהיה עשיתי, ואין לי שלום 
בית. אמרתי לו אם היה לך חס ושלום ילד חולה, וכל יום היית לוקח אותו לעין 
כרם למחלקות הסגורות והקשות האלה, האם גם אז היית רב עם אשתך? אומר 
לי: לא. לא היה לי זמן לריב אתה. אז את זה לא עשית, טוב לך בחיים יש לך הכל, 

לכן לא אכפת לך לריב אתה. הוא מתעקש על שלו והיא על שלה.
האדם צריך להרגיש את הדבר הזה, זה לא בא בדרשות, הכל צריך לבוא ברמת 
הביצוע איך אדם משתנה בחיים, מה הוא עושה, איך הוא עושה, ואז האדם מתחיל 
להינות מה', מתחיל להרגיש קירבה לה'. פתאום יש לו חלומות טובים הוא לא 
רואה שטויות בחלום, החלומות נהים מישנים עליו, מה זה מישנים, דברים נכונים, 
למה? כי אדם התחיל לעבד את ה' בלב הוא רואה דברים נכונים, חלומות טובים, 
ישן בקדושה וקם בקדושה. "ישנת וערבה שנתך" אבל אם לא, הוא רואה כלבים 

רצים אחריו, פיגומים נופלים עליו, הוא קם בבקר מחפש את הגבס.
זה דבר משתלם לעבוד את ה', נכון זה קשה אבל זה משתלם גם בעולם הזה וגם 
בעולם הבא. לכן ימות המשיח הם קשים מאד. החפץ חיים אומר שמותחים חבל 
בין שני צוקים ומנערים חזק מאד. נראה אדם עומד בסנפלינג על חבל ומנערים 
חזק ותהום למטה, איך הוא היה בוכה, איך היה מתענה. כך זה ימות המשיח, 
אומר הנביא, ''ינערו יתבררו ותלבנו ויצרפו רבים'', ה' ינער חזק וכל מי שלא 

צריך להיות שם - לא יהיה.
אסור להסתכל על הרחוב, אסור להסתכל מסביב, רק מה שכתוב בספרים. אדם 

ילך בדרך הזאת, ויתקיים בו "הולך בדרך נכוחה, בשרם היום סליחה".

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א
"חובת הלבבות" ניתן להשיג את כל ספרי הרב  שליט"א אצל "חיים ספרים" 

1599-50-20-51 שלוחה 6

שער עבודת האלוקים עם פירוש “כאייל תערוג”

2

כשאבא שלי לומד תורה, הבית מתמלא אורה...

קשים היו חייהם של הנמלטים מאירופה לארצות הברית. אמריקה לא 
חיבקה את חיי הדת, ההיפך. שם ידעו שעובדים 24/7. והיהודי שרצה 
לשמור שבת התקבל לעבודה בתנאי שיעבוד שבעה ימים בשבוע. הוא הלך 
בראשון, שני, שלישי, גם בשישי. אבל בשבת "ויינפש". ביום ראשון קיבל 
מהבוס מכתב פיטורין. הוא חזר הביתה דואג, שפוף, מהיכן יתפרנס. הוא 
והאישה נאנחים מעומק הלב: "קשה להיות יהודים, קשה לשמור מצוות". 
הילדים שמעו כל שבוע ביום ראשון את אותו משפט, והם קלטו והפנימו 
שקשה להיות יהודי שומר תורה ומצוות, וכשהוא גדלו, ברור שהם בחרו 
לא ללכת בדרך הקשה של שמירת תורה ומצוות. יש חיים קלים ונעימים 
יותר. כך החלה ההתבוללות הכואבת באמריקה – עם ריקא, כי כך הם 

נשמו בבית, שקשה להיות יהודים.
אם אנחנו כהורים רוצים שהילדים יאהבו את התורה ומצוותיה, אנחנו 
ההורים צריכים להרגיש את זה, וצריכים לשדר זאת באווירת הבית. שיריחו 
בחלל, באוויר, "כמה טוב לי להיות יהודי שומר תורה ומצוות".  בחיים, 
אבל ממש אף פעם אל תגידו אין לנו כסף כי אבא שלנו אברך כולל, או 
הוא עובד פחות  כי הוא קובע עיתים לתורה. ביננו, אין אנשים מובטלים 
בצבור שאינו לומד תורה? אל תכרכו מחסור בכסף עם התואר "אברך". 
והאבות, שזכו ללמוד תורה או לקבוע עיתים, על כל שיעור תורה תדברו 

בעיניים בורקות. שהבית ישמח יחד אתכם.
יש לי כלה יקרה, שזיכה אותה הקב"ה בשישה בנים. ופעם ראשונה 
שהרגשתי מה זה בית נושם תורה. בית שהוא בית מדרש. כל אירוע שקשור 
בלימוד תורה הופך להיות לחגיגה משפחתית. כשהבן שלי מסיים ללמוד 
מסכת, היא מכינה מאכלים מיוחדים לארוחת הצהריים באותו יום. היא 
מנדבת את ביתה הקטן והצפוף לסעודת חברים, כולל ההסעדה, כשיש 
סיום בתלמוד תורה. וכמה מיוחד כששרים הילדים לחתן האירוע: "אשרי 

מי שגדול בתורה ועמלו בתורה". איזו זכות לעשות נחת רוח לבוראם. 
שש אנוכי על אמרתך, וכך כותב רבי אברהם מסוכטשוב בהקדמה לספרו 
'אגלי טל': "כי זה עיקר מצוות לימוד תורה - להיות שש ושמח ומתענג 
בלימודו, ואז דברי תורה הופכים להיות חלק ממנו. אומר דוד המלך 
בתהילים: "פקודי ה' ישרים משמחי לב". כשלומדים את פקודי ד' כראוי, 

מגיעים לשמחה, כי היא לנו עוז ואורה.
בברכת התורה אומרים "לעסוק בדברי תורה". החינוך לאהבת תורה 
כרוך בחינוך לעמל בתורה. אהבה וקשר נרכשים רק על ידי עמל. אדם 
נקשר לדברים שהוא משקיע בהם ומתמסר אליהם. כשלומדים תורה 
חשוב  לעמול ולהתייגע בהבנת הלימוד, כך היא הופכת לקניין. ועל קניין 

שומרים מכל משמר. 
כל מנהלת, מפקחת או מורה בהר חומה יודעות שיום רביעי בערב לא 
עורכים פעילות להורים, יום רביעי בערב הוא זמן מיוחד שראש המשפחה 
הולך לשמוע את שיעורו של המרא דאתרא הרב עמרמי. ובערב המקודש 
הזה אמא נשארת בבית ויהי מה כדי להשכיב את הילדים. כי על שעור 
התורה של הרב ביום רביעי, אבא בחיים לא יוותר, ולאמא הזכות לסייע 
בידו, לוותר על העזרה ממנו – " כי אבא שלנו לומד תורה". ואם כשהוא 
חוזר הביתה, או בשעות הבוקר למחרת )אם הילדים כבר ישנים( הוא 
מספר בהתלהבות איזה עונג היה לו בבית המדרש. משתף בתוכן מתאים 
לאשה או/ו הילדים. הילדים ירצו גם הם לטעום מן התורה הזו, ובעזרת 

ד' גם להידבק בה.
יהי רצון שנזכה לחיות "חיים שתהא בהם אהבת תורה ויראת שמים".

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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דיאליזה - מכונת כליות

בשנים האחרונות הפכה דיאליזה לטיפול נפוץ בקרב חולים עם אי ספיקת 
כליות. בעולם כולו מוערך כי חיים כיום מעל ל-1.2 מיליון מטופלי דיאליזה, 
ובישראל עמד מספר המטופלים בסוף שנת 2020 על 7500 חולים עם אי 

ספיקת כליות.
דיאליזה, למרות שאיננה מהווה תחליף לכליה בריאה מבחינת איכות 
החיים ותוחלת החיים, מאפשרת כיום חיים למשך שנים ארוכות ללא 

כליות מתפקדות.
דיאליזה היא תהליך מלאכותי שבו תוצרי פסולת ונוזלים עודפים מוצאים 

מהדם. במצב נורמלי מבצעות הכליות תפקידים אלה. מי שכליותיהם 
ניזוקו או "נכשלו" ואינן מסוגלות לעבוד באופן תקין עלולים 

להזדקק לדיאליזה.
הכליות מסננות כ-1500 ליטרים של דם מידי יום. הוצאת 

תוצרי פסולת מהדם היא חיונית לקיום חיים.
כשל כלייתי, המכונה גם אי-ספיקת כליות, הוא מצב בו הכליות 
אינן מתפקדות כהלכה וכתוצאה מכך עולות רמות של חומרי 

פסולת, כגון קריאטינין ואוריאה, בגוף. רמת הקריאטינין בדם 
היא המדד לחומרת הכשל הכלייתי. אי-ספיקת כליות נחלקת 

לשני סוגים, האחד הוא פגיעה חריפה ומהירה בתפקוד הכליות ואילו 
השני הוא כשל כלייתי כרוני המתפתח לאט כתוצאה ממחלה. אי-ספיקת 
כליות סופית היא מצב בו הכליות חדלו לחלוטין מלסנן חומרי פסולת מן 

הדם ולא ניתן לעשות דבר כדי להשיב אותן לתפקוד, אפילו לא חלקי.
דיאליזה משמשת לעיתים להרחקה מהירה של סמים או רעלים מהדם.

קיימים שני סוגים, שווים ביעילותם, של דיאליזה – המודיאליזה ודיאליזה 
ציפקית )פריטונאלית(.

המודיאליזה - בהמודיאליזה, הדם מוזרם אל מחוץ לגוף דרך מכונה המכילה 
מסננים מיוחדים, דרך צינור דק וגמיש המוחדר אל תוך הווריד. המסננים 
מסירים את תוצרי הפסולת מהדם, המועבר דרך מכונת הדיאליזה, בטרם 
יוחזר לגוף דרך צינור אחר. במילים אחרות, מכונת הדיאליזה היא כליה 
מלאכותית. לפני שמתחילים המודיאליזה, צריך להגדיל את כלי הדם 
בפרוצדורה כירורגית קטנה. לאחר שהוגדלו כלי הדם ניתן להחדיר את 

הצינורות. הזמן הנדרש לדיאליזה תלוי במידת תפקוד הכליות, במשקל 
הנוזל הנצבר בין טיפול דיאליזה למישנהו, בכמות תוצרי הפסולת בגוף 
ובמידות המטופל. המודיאליזה אורכת בדרך כלל 3-4 שעות, ויש לבצעה 

3 פעמים בשבוע.
המודיאליזה מתבצעת בדרך כלל במכון דיאליזה מיוחד או ביחידת דיאליזה 
בבית החולים. במקרים מסוימים ניתן לבצעה בבית, אך טיפול המודיאליזה 

המבוצע בבית אינו זמין עבור חולי כליה במדינת ישראל.
דיאליזה ציפקית

הבטן מכילה את הקיבה, המעיים, הכבד, כיס המרה, הלבלב והטחול. 
דיאליזה ציפקית )המכונה גם דיאליזה פריטונאלית או ביטנית( מבוססת 
על יכולת הסינון הטבעית של הציפוי הפנימי של הבטן )הפריטונאום(. 
בדיאליזה ציפקית, הציפוי הפנימי של הבטן משמש כמסנן )פילטר(, להרחקת 

תוצרי פסולת מהדם.
לפני התחלת ביצוע דיאליזה ציפקית, יש לעבור פרוצדורה כירורגית קטנה 
על מנת להחדיר צינור דק לתוך הבטן. הצינור סגור בדרך כלל, חוץ מהזמן 
בו מתבצעת הדיאליזה, שאז נכנסים לבטן ומוצאים ממנה נוזלים.

במהלך הטיפול, שקית עם נוזל מיוחד הנקרא דיאליזט מחוברת 
לצינור ודרכו מוכנס הנוזל לבטן. הנוזל נשאר במקום למשך 
6-24 שעות, תלוי בסוג הדיאליזה הציפקית שבשימוש. במשך 
פרק זמן זה, רעלנים )טוקסינים(, תוצרי פסולת ועודפי 
נוזלים עוברים מזרם הדם אל הדיאליזט, אשר מנוקז מהבטן 

החוצה דרך הצינור.
ישנם 2 סוגים עיקריים של דיאליזה ציפקית:

דיאליזה ציפקית המתמשכת כל היממה והמתבצעת ידנית 
)CAPD(. - זהו טיפול רציף ומתמשך שיכול להיות מבוצע על-
ידי המטופל או קרוב משפחה ולא דורש מיכשור מיוחד. הדיאליזט נשאר 
בבטן בין 4 ל-8 שעות ואז מוחלף מיידית עם תמיסה טרייה. הטיפול נעשה 

בין 4 ל-5 פעמים ביום, כל יום.
דיאליזה ציפקית המתבצעת בעזרת מכונה אוטומטית )CCPD(. - זהו 
טיפול הנעשה במשך הלילה ודורש מכונה שתבצע את החלפת הנוזלים 
בזמן השינה. CCPD אורכת בין 10 ל-12 שעות. רוב החולים צריכים 

להיות מחוברים למכונה מידי לילה.
דיאליזה ציפקית נחשבת לשיטה עדינה יותר מאשר המודיאליזה. היא 
מתאימה במיוחד לתינוקות ולילדים וכן לאנשים מבוגרים יותר שהמודיאליזה 
מתישה אותם מדי. דיאליזה ציפקית יכולה להתבצע גם במקום העבודה 
או במכונית, כך שניהול שיגרת חיים רגילה, כמו נוכחות סדירה בעבודה 

או בלימודים הופכת למשימה קלה יותר.

"ַדֵבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָּת ֵאָליו בַהֲעֹלְתָך ֶאת ַהֵנרֹת ֶאל מּול 
ְפֵני ַהְמנֹוָרה ָיִאירּו ִשְׁבַעת ַהֵנרֹות".

מבאר רש"י - "בהעלתך", למה נסמכה פרשת המנורה 
- לפי שכשראה אהרן חנוכת  לפרשת הנשיאים? 

הנשיאים, חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו 
הקב"ה: 'חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות'.

שואל הספר 'באור החיים' להרב חיים כפוסי זצ"ל: מדוע נאמר בפסוק שני 
לשונות - "ַדֵּבּר ֶאל ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָתּ ֵאָליו.." הרי דיבור הוא לשון קשה, ואילו אמירה 
היא סגנון רך ומפייס ואיך מסתדרים כאן השניים? נראה שבתחילה ה' מקפיד 

על אהרון ולבסוף מפייס אותו – על מה הייתה ההקפדה?!
ומשיב הרב חיים כפוסי: הקב"ה בא בטענה אל אהרון – מדוע חלשה דעתך 
כאשר קרבנם של הנשיאים התקבל ואתה לא נמנית עמהם?! הרי לא 'דילגו' 

עליך – הם הביאו מרצונם ומיוזמתם ומשה נצטווה "קח מאיתם" – מי הפריע 
לך להצטרף ולהביא גם כן?! במקום לקנא שהם הביאו יכולת להביא גם אתה!
להמחשת הדברים נביא כאן דברים שהכתב הרב שלום מאיר ולך בספרו 

'מעיין השבוע' שיחה שהייתה לו עם ניצול שואה:
סיפר אותו האיש: "באושוויץ הייתה נערכת סלקציה. חלק הופנו 
להשמדה וחלק למחנות עבודה. הגרמנים הרעיבו אותנו עד מוות 
והעבודה הייתה מפרכת עד כלות הכוחות. אבל החיים ניתנו לנו 
במתנה. יחד עם זאת ידענו על מי נגזר למות ומי לא יזכה לראות 

את יום השחרור – מי יכרע ומי ייפול!"
לשאלת הרב: "איך ידעתם?" השיב האיש: "ראינו את זה בעיניים 
שלהם! – מי שהזיק כבה בעיניו, מי שאיבד את התקווה מי שראו 

בעיניו השלמה וכניעה, היה אבוד הוא נחשל ונכשל"
לאור השיחה הזו ברור מדוע בא הפיוס לאחר מכן: אמנם על אהרון הייתה תביעה 
מדוע לא הביא אף הוא כשאר הנשיאים – אי הזכייה שלו הייתה באשמתו. אך 
לפחות הוא קינא! – חרה לו שהפסיד מצווה כל כך רצויה... הצער הזה הביא 
לו את הבשורה: "חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות!"

הדברים אמורים לכל אחד מאתנו: גם אם ראית שהאחר השיג בעבודת ה' יותר 
ממך – הזיק בעיניים חייב להישאר! במקום להיות אדיש ולהשלים עם המצב, 

תביע צער אמיתי והקב"ה ייתן לך הזדמנות טובה משלו...



יהודי לא מוריד את הכיפה

באחד מהמוספים לשבת קודש הובא סיפור מיוחד על כוחה של הקפדה 
על קיום המצוות בארצות הניכר בכלל, והלבוש היהודי בפרט. הר’ משה 
וולפסון הי”ו מארה”ב, בן למשפחת וולפסון הנודעת, יצא עם קבוצת משקיעים 
מארה”ב לסינגפור, מדינה קטנה במזרח הרחוק( אחד חלקי שלושים משטח 
ארץ ישראל...(, במטרה לבדוק ולמשש עיסקת ענק. בין הקבוצה נמנה הוא 
ואחיו שיחי’. במהלך הימים הבאים, מאז שנחתו במדינה השתתפו באין ספור 
פגישות ודיונים, שהתקיימו מרתונית מהבוקר ועד הלילה. והכל במטרה ללבן 

את אופי וכדאיות ההשקעה.
עוד לפני יציאתם נאלצו חברי המשלחת להכין את עצמם כדי שלא להיתפס 

בסינגפור כפושעים. וכל זאת למה? משום שפושע בסינגפור הוא לא רק 
מי ששודד או רוצח, אלא גם מי ש...משליך נייר ברחוב. כן. העונש 

על השלכת נייר ברחוב בפעם הראשונה הינו קנס של 1000 דולר 
סינגפורי שזה לא פחות מאלפיים שמונה מאות שקל!, ואילו בפעם 
השניה יוטל על הנאשם לעבוד כמנקה רחובות במשך שלושה 
חודשים )אך מה כבר נשאר לנקות נוכח מערכת ענישה שכזו?...(!

בכל יום שחלף הלכה העסקה ונרקמה לפרטי פרטיה, לקראת 
היום האחרון נותר רק לסגור קצוות ולהיערך לפגישת הסיכום 

עם הטייקון )- מליונר(  הגדול ביותר של סינגפור.  זו היתה פגישה 
מכרעת שהיתה עלולה להפיל את הִעסקה באחת. לפני קיומה הכינו 

את חברי המשלחת האמריקניים אודות כללי הטקס המחויבים. בסינגפור, כמו 
ברוב המזרח הרחוק, טבועה תרבות עמוקה של טקסים שונים עליהם אסור 

לדלג גם כאשר העמית שמולך הוא אמריקני חופשי.
בקומת הכניסה, סמוך לשורת המעליות, פגש את חברי המשלחת אחד המתאמים 
המקומיים. הוא ניגש לר’ משה וולפסון וביקש ממנו באדיבות – אך בטון שאינו 
משתמע לשני פנים – להסיר את הכיפה. “פריט הלבוש הזה”, הבהיר המתווך, 
“עשוי להתקבל כאן לא נכון. הוא עלול להוריד לטמיון את כל הִעסקה!”  באותה 
שניה נפגשו במכוון עיניהם שני האחים לבית וולפסון. ניצוץ דק מן הדק הבליח 
מזוג עיניים אחד למשנהו, וכאילו ניחונו בטלפתיה ידעו שניהם שאין על מה 

לדבר. את הכיפה לא מורידים.“
אני אשאר עם הכיפה”, קבע רבי משה “ויהיה בסדר”, ניסה להרגיע את המתווך. 

המתווך נלחץ. “ברחמים! ברחמים!” ניסה להתחנן על נפשו, על כבודו ועל... 
כספו "אני מבקש ומתחנן שתסירו את  הכיפה מראשכם. אנחנו מדברים על 
עסקה גדולה ביותר! למה לתת לדברים קטנים לקלקל אותה?! אל תזרוק את 
הכיפה – רק תשמור עליה בכיס."..”.ליסן” )תקשיב(, לואט לו ר’ משה בקול 

צלול: “אני לא מוריד את הכיפה!”
חלק מהפנים שנדחסו למעלית היו חמוצות, אך זו כבר היתה מציאות שלא 
ניתנת לשינוי. הקומה בה עצרה המעלית היתה כולה פאר והדר. כל איש עסקים 

שנכנס למתחם המיועד זכה לאיחול חם מדייל שניצב
בפתח וידע לנקוב בשמו. משם הפנו אותם לאולם הפגישות שם אמורה להתקיים 
הפגישה המכרעת. כמאה איש התקבצו סביב שולחן ארוך. הושיבו אותם בסדר 
מתוכנן שיצר ביניהם סוג של קבוצות דיון. בראש השולחן ניצב כיסא מלכותי 
השווה עשרות אלפי דולרים, שהוכן עבור הטייקון המהולל שתיכף ייכנס לאולם.
האמריקנים שרגילים להשתכשך עם טייקונים, נדהמו להיווכח עד כמה הכסף 
לא משנה בסופו של דבר את האדם בכהוא זה. הטייקון התעלה על בני ארצו 
בכמות הכסף שצבר, אך נותר סינגפורי דחוס בתרבות ראוותנית. אדם שמשחק 
משחקי מלך שמתאימים יותר לילדים בגיל הגן. אגב, זה גם היה הכינוי שלו 

בין המקומיים “המלך!”...
הפגישה החלה, הצוותים דנים בפרטים שאחרי האחרונים, ולפתע הושלך הס 
באולם. כולם התרוממו באחת ביראת כבוד, ומיודענו “המלך” נכנס פנימה 
בכל הודו והדרו. הוא התיישב וסימן בידו להמשיך בשיחות. חלפו כמה דקות, 
“המלך” מרים לפתע את ידו ושקט השתרר באולם. הוא פונה לרבי 

משה וולפסון ומבקש:
“תיקח שתיה ותעשה ברכה!” ר’ משה נדהם מהבקשה המפתיעה, 
אך מי מעז לסרב ל”מלך”? )האם לא די בכך שהעז להיכנס הנה 
עם כיפה...( מזג לעצמו ובירך בכוונה ובקול “ברוך אתה השם, 

אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו”!
הטייקון לא נותר חייב: “אמן”! ענה בקול. במקום לבלוע את המים 
כמעט בלע ר’ משה את הלשון. מה מתרחש כאן? אך הטייקון 
המשך להפתיע: “תגיד לי, היית הבוקר בבית הכנסת?” רבי משה 
השיב בחיוב, והטייקון אמר: “שמת לב איזה מוזר זה, הרב הוא אשכנזי, 
האנשים מתפללים בנוסח ספרדי ויש עוד כמה אי התאמות בקהילה...” הפעם 
המים כבר כמעט נשפכו מידיו של ר’ משה. הטייקון הבחין שהוא נסער וסיפר 

בפני כולם:
“התייתמתי בתור ילד קטן, וזה שאימץ אותי היה יהודי עשיר. מעולם לא 
התגיירתי אך גדלתי אצל יהודי, ואפילו הייתי מתלווה אליו לבית הכנסת. מאז 

ומתמיד אני כמובן שומר על חיבתי המיוחדת ליהודים!”
מכאן ואילך הפגישה התקדמה לטובה, כשבמהלכה הוא מכבד את ר’ משה 
ומאיר לו פנים באופן נדיר, עד שנסגרה לשביעות רצון כל הצדדים. סיים ר’ 
משה: “ורק לחשוב על כך שהמתווך חשש שהעשיר יראה אותי עם כיפה!... 
עלינו, כיהודים שומרי תורה ומצוות, מוטל עלינו לשמור על האידישקייט מכל 

משמר – ובל נחשוש שנפסיד מכך. הנה, אני רק הרווחתי!” )דרשו(
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל: b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

שמי יעל, לפני מס' שנים זכיתי להתחזק ולהכיר את טוב ה', נולדתי וגדלתי 
בעיר אילת, ללא קשר לתורה ומצוות מלבד מה שני דברים שהורי הקפידו א. 

לא לעבוד בשבת, ב. לא להדליק אש בשבת. חוץ מזה שום דבר.
בערך בגיל 16 התחיל הניצוץ הראשון כאשר הלכתי לבית הכנסת ושמעתי 
את הפיוט "לכה דודי" נכנסה לי בלב התרגשות רבה ולא ידעתי איך להכיל 

אותה, ומאז הכל היסטוריה.
התחלתי לשמוע שיעור תורה ולשתות בצמא את דברי התורה שנאמרו שם. 

וכל תהליך התשובה היה הדרגתי ומאוזן ללא קפיצות גבוהות מידי, ב"ה.
לאחר שלוש שנים בערך, רציתי ללכת למדרשה, אך הורי הי"ו התנגדו בכל 

תוקף, פניתי לרב הגאון הרב אייל עמרמי שליט"א והוא הנחה אותי לעלות 
למדרשה למרות כל הקשיים שאפפו צעד זה, הרב חיזק אותי ובירך אותי 

בדרך צלחה.
תראו מה גודל העוצמה של התייעצות עם דעת תורה, נכנסתי למדרשה מאוד 
איכותית בירושלים ת"ו ושם זכיתי בס"ד לבנות את עצמי, את מידותיי ולבסס 
את השקפתי, הורי עם הזמן השלימו עם המצב, אולם לאט לאט כשהם ראו 
את הכיבוד הורים ואת כל הטוב שהתורה משנה את האדם - בבחינת "המאור 
שבה מחזירן למוטב" הם כ"כ שמחו עד שכיום שאני אשת אברך ב"ה, הם 

גאים בדרכי ומתפללים שכל ילדיהם ילכו בדרך זאת.

בתודה ובהערכה לכבוד הרב עמרמי שליט"א.
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מרן הגאון רבינו עובדיה יוסף זצ"ל

היה זה בשעות הערב המאוחרות. מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל ישב על 
תלמודו, עסוק ברמ"ח איבריו בכתיבת תשובה בהלכה. למרן זצ"ל, כידוע, היה 
בביתו מאגר אדיר של ספרים, כארבעים אלף במספר, אולם הוא נצרך לספר 

מסויים, שו"ת 'מעגל חן', שלא היה בביתו.
מרן זצ"ל קרא לבנו רבי משה ואמר לו כי הוא זקוק לספר הנ"ל, וכי ניתן 
להשיגו רק במקום אחד – בספריה של מוסד הרב קוק. אולם הספריה היתה 

סגורה באותה שעה, והספרן גר בטלז-סטון.
אמר רבי משה לאביו: "אבא, הספריה כעת סגורה, מחר בבוקר אגש לשם ואביא 
לך את הספר". אולם מרן זצ"ל לא הרפה ואמר לו: "אני כותב כעת תשובה 
בהלכה, אני חייב את הספר. המחבר כתב שם סברא שעליה אני רוצה לבנות 
את כל התשובה שלי", ואז פנה מרן זצ"ל בתפילה נרגשת מעומק הלב ואומר: 

"ריבונו של עולם, עזור לי שיגיע אלי הספר".
טרם כילה לדבר, והנה דפיקות בדלת. רבי משה פותח, ולפניו ניצבים שני 
שוטרים, המבקשים להיכנס. מדובר היה באדם שהיה מעורב בפלילים, ובמשטרה 
חשדו שמרן ידע על כך ולא דיווח עליו לרשויות כנדרש. הסיבה לבואם היתה, 
הם הסבירו כי נשלחו לכאן בקשר לפרשיה מסויימת, הגיעו לצורך בירור לגבי 
אדם שהיה מעורב בעבירה על החוק, ובמשטרה חשדו שכביכול מרן זצ"ל ידע 

על כך אך לא דיווח עליו לרשויות.
הם נכנסו והחלו להציג בפני מרן זצ"ל שאלות, אולם מרן לא זכר כלל במה 
מדובר. "אני זוכר ספרים שלמים כאילו הם מצולמים לפני", אמר להם, "אך 

כאן אני לא זוכר כלום. ואם אני אומר לכם שאני לא זוכר, אז לא היה כלום".
השוטרים המשיכו לשאול שאלות נוספות, אך אכן הם נוכחו לראות שלמרן זצ"ל 
באמת אין שמץ של מושג לגבי המקרה הנ"ל. הם אמרו תודה רבה והתכוננו 
לצאת, אולם אז פנה אליהם מרן ואמר: "דעו לכם שאני לא מוחל לכם לעולם 

על מה שעשיתם לי".
"הרי הרב יודע שאנו בסך הכל ביצענו את התפקיד שלנו", התנצלו השוטרים. 
אולם מרן המשיך ואמר: "ביטלתם לי תורה. אני כותב כעת תשובה מסובכת 
בהלכה ובזבזתם לי את הזמן על שטויות ושאלתם אותי שוב ושוב שאלות 

סרק. אני לא מוחל על כך".
אחד השוטרים )שאחר כך התמנה למפקד משמר הגבול(, שרחש כבוד והערצה 
לגדולי תורה, נבהל מאוד מהדברים. גם חברו נלחץ מכך. הם פנו לרבי משה 

ואמרו לו: "אביך הרב לא מוחל לנו, מה נוכל לעשות כדי שימחל לנו?"
אמר להם רבי משה: "לא יעזור לכם כלום, אתם ביטלתם לרב תורה והוא מאוד 
כועס עליכם. יש לכם מושג מה זה ביטול תורה? יש לי רק עצה אחת בשבילכם. 

אם אתם רוצים שהרב ימחל, אז תשיגו לו את הספר שו"ת מעגל חן".
שאלו השוטרים: "היכן ניתן להשיג את הספר?"
אמר להם רבי משה: "הספרן גר בטלז-סטון ".

השוטרים נכנסו מיד לניידת המשטרה ונסעו לטלז-סטון לביתו של הספרן. כאשר 
הלה פתח את הדלת והבחין בהם, נלחץ מאוד ושאל אותם בבהלה: "מה קרה?"
"יש איזשהו ספר שאנו זקוקים לו לצרכי חקירה", השיבו לו, "והוא נמצא 

בספריה שלך".
"באיזה ספר מדובר?"

"ספר מעגל חן", השיבו השוטרים לפליאתו של הספרן, שלא הצליח להבין 
כיצד יכול שו"ת הלכתי לתרום לחקירה משטרתית... כך או כך, הוא נתן להם 
את המפתחות והסביר להם היכן הספר נמצא, והם הבטיחו להחזיר את הספר 

למחרת.
לאחר שלקחו את הספר מהספריה, נסעו לביתו של מרן והגישוהו לו. עיניו של 
מרן אורו והוא החל לברך אותם בהתרגשות. "אני מברך אתכם בכל הברכות 

הכתובות בתורה שיחולו על ראשכם, ואני מוחל לכם מחילה גמורה"...
מספרים, שמאז בכל פעם שמרן זצ"ל נזקק לספר שלא היה ברשותו, היה אומר: 
"איפה השוטרים? תביאו לי את השוטרים, אני צריך שיביאו לי את הספר"...

)הרב צבי נקר גליון "קבלת שבת"(

1.  שם הפרשה.
2.  נצטווה משה להזות על הלוים.

3.  מי היה חובב בן רעואל?
4.  איזה בשר קיבלו עמ"י במדבר?

5.  נצטווה משה לתקוע בחצוצרות.
6.  תפילת משה: "אל נא רפא נא..."

אם פתרתם נכון את התשבץ תקבלו בטור המודגש
ר:את כלי הזהב המיוחד בפרשתנו.
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מיהו מי?

מבין השלושה: דני, ירון ועומר - אחד הוא טייס, אחד הוא בנאי ואחד הוא מהנדס.
ירון חבר מאוד טוב של הטייס וגם של הבנאי.

לבנאי אין אחים ואחיות אבל הוא נשוי לאחותו של עומר.
מה המקצוע של כל אחד מהשלושה?

תשובה: ירון חבר של הטייס ושל הבנאי - לכן הוא המהנדס.

עומר אינו הבנאי )שנשוי לאחותו(, אינו המהנדס - לכן הוא הטייס.
לדני נשאר להיות הבנאי.

לסיכום: ירון הוא המהנדס, דני הוא הבנאי ועומר הוא הטייס

         
         
         
         
         
         
 

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
בהעלותךבהעלותך

חלוקה אי-זוגית
ישנם 3 שקים ו-12 כדורים.

צריכים לשים את כל הכדורים בשקים כך שמספר הכדורים 
שצריך להיות בכל שק הוא אי זוגי.

נדרשת חשיבה מחוץ לקופסה



6

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



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

זמני  תפילות  ושיעורים

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

04:35 )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  

19:15 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:40 )בשקיעה( שיעור הלכה  

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

20:35 )עד זמן רבינו תם( שיעור במדרש  

פעילויות לנשים בשבת

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

14:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

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

שחרית מנין ב'    07:00

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

שחרית מנין ד'    08:15

מנחה      19:15

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

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:



המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!


