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חשיבותם של הנוזלים לגוף
בריאות ותזונה

יסוד ההשגחה הפרטית

ר' צדוק הכהן מלובלין אומר "התחלת התורה "אנוכי ה' אלוקיך" 
פירוש "מנהיגך" שידע שה' יתברך מנהיגו בכל דבר ואין שום 
מקרה בעולם", אין דבר שנעשה בעולם בלי שה' סידר מה 
צריך והיכן. "ודבר זה הוא שורש כל התורה כולה רק שמגיע 
האדם לאמונה זו הברורה אינו צריך יותר כלום". זה שיש 
לך שכן עם עין צרה או שותף לא נאמן, כך ה' החליט! אם 
הגעת להבנה הזו אתה לא צריך יותר כלום בעבודת ה'. כמו 
שאמרו בפרק ר' עקיבא "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו" 
)ישעיהו א. יח( שנים שסדורות ובאות מששת ימי בראשית" 
אם אתה יודע שכל מה שקורה איתך מסודר הכל מה', בדיוק 
כמו שהשנים מסודרות תש"פ, תשפ"א וכ"ו" הבעיה של ה' 
היא לא עם העוונות שלנו, אלא עם זה שאנחנו לא מכירים 
שהכל מה'. אדם הולך עם טענות על הבוס שלו, עם קושיות 
על הבן שלו הוא לא רואה שזה ה'. אדם חושב שאם יעיף את 
השותף אז הכל יהיה בסדר. את כל אלה שסביבך אני הבאתי 

לך אומר ה', אתה יודע למה? זה התיקון של הנשמה שלך. 
ר' חיים צ'רנוביץ תלמיד הבעל שם טוב הקדוש כותב "כל 
הנהגת העולם השגחה פרטית מאיתו ואין דבר אחד מכל 
העולם שיהיה במקרה או בהזדמן כי הכל בהשגחה אמיתית 
והכל נמצא ביד כל אדם כל קנייניו. כל דבר בעולם אינו בא 
במקרה להיות דבר זה בידו כי הכל בהשגחה ובפיקוח ה'" כל 
עשר שקל שיש לך בכיס זה לא כי המוכר נתן לך אותם, אלא 
כי ה' יתברך קבע שהעשר שקל הזה היה צריך להגיע לכיס 
שלך, יש להם תיקון איתך. כל מה שיש לך בחיים הבאתי לך 
בהשגחה פרטית "מפני שיש להם ניצוץ קדושה משורש נפשו 
של זה האדם" הנשמה שלך בגלגולים שעברת פה התרסקה 
לחתיכות ועכשיו אוספים את כל הקורבנות שלך. איך פתאום 
הגיע לך חולצה מסין? יש לך ניצוצות בסין שהגיעו משם עד 
אליך. מכאן רואים כמה "גדול ה' ומהולל מאוד" )תהילים מח. 
ב( לכל דבר הכי קטן שיש לך בבית, יש קשר לנשמה שלך, 

אחרת זה לא היה אצלך. 

אומר רבנו בחיי בפירושו לתורה על הפסוק "ואם תלכו איתי 
בקרי" )ויקרא כו. ג( כאשר יצליח עניינו של אדם ישית אל 
ליבו כי הוא חסד ה', ולא מפני זכותו ומעשיו הטובים" אם 
הצלחת באיזה משהו זה לא בגלל שישבת בקבר רחל אלא 
בגלל שה' ריחם עליך "וחנותי את אשר אחון" )שמות לג. יט( 
זה חסד ה' שנאמר "לא בצדקתך וביושר לבבך" )דברים ט. ה( 
וכאשר יבוא עליו צרות ומקרים לא טובים ''אודה עלי פשעי 
לה'' )תהילים לב. ה(  ויודע כי אין זה אלא מצד חטאו ולא 
יתלה אותם בנסיבות כי אם יתלה בנסיבות הקב"ה יוסיף לו 

מאותם סיבות".
כותב האדמו"ר מקומרנה זצק"ל "והקב"ה המרחם על כל 
הברואים רואה שאם תבוא נפש, ותחזור לקלקולה כמיקודם, 
בורא נפש זו שתצטער בעוני ובדוחק, ממילא כשיכשל יהיה 
לקב"ה החפץ חסד ורחמים תירוץ להצדיקו בבית דין של 
מעלה נגד התובעים דינו". הקב"ה צופה מראשית אחרית ויודע 
שנשמה מסוימת תכשל כאן בחטאים שונים, ולכן כבר מראש 
ה' יוצר תירוץ להצדיק את החטא, לסנגר עליו. ולכן נותן לו 
קשיים, עוני, מחלה. איזה רחמנות של ה' עליו, כשיבוא לבית 
דין של מעלה, ה' יגיד מסכן תראו איזה חיים היה לו. אדם 
אומר למה ככה עלה בגורל שלי, למה ה' עשה לי ככה? ה' 
חושב על טובתך בסופך. "כי יעמוד לימין אביון" )תהילים כט. 
לא( ה' רק רוצה להציל אותך. "וזה שאמר "ידע לכתך במדבר" 
)דברים ב. ז( כלומר ה' יודע קודם שתלך לזה העולם לאיזה 
מקום אתה נשלח וגם יודע מה שאתה התלכלכת בגלגולים 
הקודמים", הכל השגחה פרטית! זה שורש כל התורה כולה. 
איך קורה שצרה רודפת צרה, אסון רודף אסון, לא סיימנו עם 
הקורונה, בא האסון הנורא במירון, לא סיימון את זה הגיעה 
הצרות האלה עם הערבים, מישהו דופק פה בדלת 'חברה, 
אתם לא עובדים אותי נכון' זה לא מקרה בדיוק ביום ירושלים. 
זה לא צפיפות, 70 שנה צפוף במירון ואף ילד לא ניזוק שם. 
זה ה' יתברך כאן. אדם צריך לשאול את ה' מה האני צריך 
להשתנות? מעכשיו רק אותך אני רואה לא נפגע מאף אחד 

ולא מעיר לאף אחד'. 

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת נשא גליון 460, י' סיון תשפ"א
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שכרה של מסירות נפש 
לתורה /סיפור לשבת

ביום שלישי הקרוב י"ד סיון 25/05 ידרוש מורנו הרב ב:
חיפה - 19:00 | מרכז קהילתי "זיו התורה" הגליל 52

אור עקיבא  – 20:30 | בית מדרש "תורת חכם" רחוב שידלובסקי 

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
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

התבטלות האדם בפני הבריאה

פעם הלכתי לרב אליהו למשרד, ובאו אליו אנשים, היה שם מישהו עם איזה זקן 
שטען שהשינה שלו מאד קלה והוא בקש שהשכנים לא יורידו מים בשירותים כי 
זה מפריע לו לישן בלילה. איזה בקשה מוזרה. אף בית דין לא רצה לדבר איתו, אז 

הוא הזמין אותם לרב אליהו שידבר איתם.
אני במקרה ישבתי שם ושמעתי את הדברים ואמרתי לעצמי שבוודאי הרב עכשיו 
יצחק עליו, יגיד מה נעשה איתך, השכנים אמרו שיעבור למרכז שיקנה וילה ויגור 
לבד, מה זה קשור אלינו. אמר להם הרב: תראו אתם צודקים, השלחן ערוך איתכם, 
אך תזכרו דבר אחד, לעולם הזה לא באתם להיות צודקים, לעולם הזה אדם מגיע 
למטרה אחת, לוותר על מה שמגיע לו בדין. על זה נאמר: "ועשית ישר והטוב 
בעיני ה'", לוותר על דברים שלך, זה נקרא להקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא, את 

הדברים שמגיעים לך. זה המטרה שלמענה אדם בא לעולם.
חז"ל אמרו משפט אחד, "המלכת את חברך", האם עשית אותו מלך עליך, עכשיו 
אתה צודק, אתה לא חייב לעשות את זה, אבל אם אתה עושה את זה אתה מיישם 
ומצדיק את הביאה שלך לעולם. כל התורה שלנו זה "כעפר לכל תהיה", ורק אחר 
כך "פתח לבי בתורתך". אחר כך יפתח הלב. המהלך להגיע לזה זה נסיעה ארכה 

ואיטית מאד, אך לשם האדם צריך לשאוף להגיע.
אנו צריכים להסתכל כלפי מה אנחנו יכולים וצריכים לבטל את עצמנו ולהתבטל. 
זה עבודת הלבבות לכן ניתן לראות אנשים דתיים סובלים צרות ומכות ולמה זה? 
כי אנחנו לא עובדים על הלבבות, יש הרבה סתימות עורקים במחלקת לב בשערי 
צדק אנשים חושבים זה מכולסטרול ומשמנים שהם אוכלים, אך זה שטויות, יש 
אנשים שאוכלים הכל וליבם מתפקד בלי להפסיק לשניה אחת, ויש אנשים שבקשי 
אוכלים והכל דיאטטי אצלם וכל שבוע הם בבדיקות. מכאן רואים שבן אדם שעובד 
על הלב, הלב מקרין בריאות, ואם הוא לא עובד על הלב אז הוא לא מקרין בריאות 

ולא משנה כמה ספורט יעשה.
מסופר על הרב עזרא עטיה שלא היה לוקח בהקפה במכולת. רק במה שיש לו היה 
קונה, יום אחד מספר בנו שבא המוכר ואמר לרבנית שהחוב במכולת תופח מאד 
והגיע הזמן שישלמו. אמרו בני הבית: איך יכול להיות, אבא לא לוקח בלי כסף. 
ענה המוכר, נכון זה לא שלכם זה השכן, אבא שלכם אמר לי שכל מה שהוא ייקח 
הוא ישלם. כך אותו צדיק נהג כלפי אחרים, אבל לעצמו מה פתאום חס וחלילה. 

אחרים, שייקחו כמה שהם רוצים.
המוסר קודם כל בשבילנו, לא בשביל הצד השני. אנחנו אוהבים ללמד מוסר ולהגיד 
לשני את המסקנות, אתה רואה? שמעת? כך צריך להתנהג! אדם אומר לאשתו 
שמעת מה אמר הרב נראה אותך מקיימת, ואתה מה? אתה לא דורש מוסר מאחרים. 
אתה דורש לעצמך. אחרים דון אותם לכף זכות, כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. 
אדם צריך לראות יתוש ולהגיד לעצמו שהוא יותר טוב ממני, הביצועים שלו יותר 
טובים, הוא מזיז את העיניים יותר מהר ממני. אומרת הגמרא כדי שאם תזוח דעתו 
עליו, יאמרו לו 'יתוש קדמך'. היתוש הזה עושה בצועים יותר משכללים ממך, הוא 

יותר נכס לעולם ממך.
כתוב בחז"ל שצפרדע באה לדוד המלך ואמרה לו: אני יותר טובה ממך. צפרדע 

שכל היום נמצאת בירוקת בתוך המים. ודוד המלך 
אומר לה: נכון, סליחה, טעיתי. מי שחושב שהוא 
משהו, ישפילו אותו עד עפר, "נפשי כעפר לכל 

תהיה" זה הפסגה לשם צריך לשאוף.
אברהם אבינו אמר: "אנכי עפר ואפר", אומר 

רבי יהונתן אייבשיץ שעם עפר אפשר לעשות 
משהו, זורעים באדמה ויוצאים עצים, אבל עם אפר 

אי אפשר לעשות כלום, לכן הוסיף ואמר אברהם 
אבינו "ואפר".

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

מה אהבתי תורתך

חג השבועות, חג מתן תורה מאחורינו. ולמה נקרא שמו חג מתן תורה? 
כיוון שאז ניתנה התורה. קבלת התורה נעשית כל יום מחדש. הקב"ה נתן. 
הקבלה היא שלנו. ואינה דומה קבלת התורה של ילדי הגן, להתמודדות 

"קבלת התורה" לבני הנעורים.
ערכתי תרגיל מעורר שיח עם תלמידות כתה ט' בסמינר הר חומה. תלמידות 
טובות, משתפות. תענוג לנהל אתן דיון פתוח ופורה. התבססתי על תרגיל 
ידוע בלימודי "יזמות עסקית". ערכה אותו המורה אלישבע. המשתתפות 
קבלו חפצים שערכם פרוטות אחדות. ובכל זאת אלו שלקחו חפצים שהיו 
שווים בעיניהם, לא הסכימו להחליף תמורת חפץ אחר. כי מה ששווה 

בעיננו, אנחנו לא נחליף. 
איך באמת הופכים את התורה לנכס יקר, שהילדים המתבגרים שלנו, 
הנמצאים לא אחת עם תמיהות, שאלות, התלבטויות, ירגישו שעל התורה 

ומצוותיה לא מוותרים.
הבה "נאזין" לדיון שנערך בכתה בסמינר הר חומה. היה זה בראש חודש 
סיוון. והתלמידות הזכירו שאתמול התפללנו תפילת השל"ה. כמה ברק 
היה בעיניים של התלמידות שהצהירו באמת שהן רוצות ילדים צדיקים. 
לא נבהלתי כשתלמידה רצתה להבין יותר מה זה אומר? האם היא חייבת 
לרצות כעת ילדים צדיקים. הגבתי שזה בסדר. גם בתפילת השל"ה כתוב: 
"ֶשְׁיֵּהא ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם ֶזַרע ָכֵּשׁר". השלב כדי שיהיו ילדים צדיקים, 
אוהבי תורה, צריך להתפלל ולנתב. ולא הייתה אחת שלא בדקה בקול 
מהי השפה הנכונה בה ידברו אליה כדי לסלול לה דרך העולה בית קל. 
האם התבוננות באסונות ובאירועי השנה מובילות אותנו לאהבה את ד'? 
ברור הכריזה תלמידה נהדרת, אחרי כל מה שקורה לאחרונה המשיח בדרך 
. וכשאמרתי ואם הוא לא יגיע מחר אז נתייאש מביאת המשיח. הן כל כך 
נחרדו מהתגובה שלי, ניסו לתהות האם אינני מאמינה בביאת המשיח. 
ותלמידה יקרה לחשה שאני "חוזרת בשאלה". הרגשתי שצריך לעשות 
סדר במבט האמוני – "אני מאמין בביאת המשיח" ואומרת זאת בכל יום, 
ואמשיך להאמין גם אם הוא יתמהמה. ולמה הוסיפה האחרת אני הולכת 
בצניעות, ויצרי מתעורר לעשות דווקא כשמפעילים עלי לחץ, כן חמודה, 

כתוב גדול המצווה ועושה. וזה בסדר להרגיש כך, ולהתקדם הלאה.
בחרתי לשתף אתכם בדיון לפני שאני מתמקדת בדרכים להקניית אהבת 
תורה למתבגרים, כדי "להכניס" אתכם לעולם החושב של בני הנעורים. 
כשנשאלות שאלות, כשנאמרות הערות, תבינו שזה לא נאמר בהתרסה. אל 
תזדעזעו, אל תתחילו להטיף מוסר בסגנון של: "איך אתה או את מדברים? 
ככל שהם גדלים הם הופכים להיות יותר ויותר חושבים, חוקרים, בודקים. 
אם הנכד הקטן שלי שר במלא ההתלהבות "נגיל ונשיש בזאת התורה", 

הגדולים מחפשים איך הלב ישיר בפנימיות התורה.
מקובל להביא מידי פעם רבנים המרצים בענייני השעה. לכל רב יש את 
הסגנון שלו, את צורת העברת המסר אותו התבקש להעביר. על זו משפיעה 
ההרצאה של הרב הזה. על האחרת דווקא שעור השקפה שנמסר על ידי 
המורה. ועל האחרת מסר חזק שקראה בעלון, בספר. הבנות חשבו בקול, 
שתפו אותי – מה באמת משפיע. איך לא נגיע למצב של ריבוי מעיק של 
הרצאות. כולן פה אחד ניצלו את האזניים שלי להעביר בקשה שמורנו 
הרה"ג אייל עמרמי שליט"א יבוא לדבר בענייני השקפה ואמונה. בנות 
סמינר הן כבר בדרגה מעל, ובנות מיוחדות כמו שלנו שואלות, מחפשות 

ומבקשות הלאה.
נאמר במסכת מנחות: ָמה ָאַהְבִּתי תֹוָרֶתָך. זלגו עיניו דמעות של רבי אלעזר 
בן שמוע אמר אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבין עליכם. זלגו 

עיניו דמעות, והתרגשו גם עיני.

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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חשיבותם של הנוזלים לגוף

חשיבותם של המים לחיים ולבריאות היא אדירה, האדם מסוגל 
לחיות בחוסר מרכבים שונים )כמו ויטמינים או מינרלים( במשך 

חודשים ושנים, לחיות בחוסר מזון במשך שבועות, אך לחיות 
בחוסר מים יכול האדם לחיות במשך ימים ספורים בלבד.

גוף האדם מורכב מכ – 60% מים. כל המרכיבים המובאים 
למיליארדי תאי הגוף מומסים במים בתוך הדם. כל חומרי 
הפסולת המיועדים לצאת מהגוף, מופרשים עם המים דרך 

השתן בעזרת הכליות.
המים נמצאים בתוך כלי דם, במערת העיכול ובמערכות אחרות, 

בתוך מערכת הלימפה וגם בתוך כל תא ותא בגוף הזקוק למים 
כדי להתקיים.

מים מגינים, מנקים ושומרים בפני זעזועים על איברים ומערכות בגוף, כמו 
נוזלים בפרקים, בתוך עמוד השדרה ובמערכת העיכול, הם שומרים על 
לחץ תקין בעין ומנקים אותה כדמעות, מגינים על העובר הנמצא בתוך 
הרחם, בפני מכות וזעזועים. מים מקררים את הגוף ושומרים על טמפרטורה 

קבועה בתנאי חום, על-ידי הזעה.
התכונה המדהימה של המים, מאפשרת להם לשחרר את הגוף מחומרי 
הפסולת שנוצרים בתהליכים הכימיים. הם עושים זאת בעזרת הכליות. 

מערכת הכליות - דם - לב, מבצעת ניקוי מתמיד של חומרי הפסולת.
כשלא שותים מספיק מרגישים: עייפות, כאבי ראש, סחרחורת, ישנוניות, 
ובמצבים חריפים – התכווצויות, חוסר שיווי משקל, נפיחות בלשון, בלבול, 

אפאתיה, פגיעה בתפקודי לב, כליות ועוד.

אז כמה צריך לשתות?
התשובה איננה חד-משמעית, משום שכמות השתייה תלויה בגיל, מין, 

משקל, אחוז השומן בגוף, סוג ותנאי העבודה, פעילות גופנית.
לאישה, בממוצע, נדרשות 8-9 כוסות נוזלים ביום, לגבר - 10-12.
היתר בא עם האוכל. בהריון, ובמיוחד בהנקה, חשוב להוסיף.
מומלץ לשתות תמיד מים. אך אפשר לשתות גם נוזלים 
אחרים, כמו סודה, תה צמחים, תה רגיל וירוק. אלה שלא 
אוהבים מים, יכולים לשתות משקאות שאינם מכילים סוכר 
בכמות גדולה. מיצי פירות ומשקאות קלים הם מלאים בסוכר, 

ורצוי להימנע מהם. 
קפה מכיל הן חומר משתן, והן חומרים המגרים את מערכת השתן, 

מה שבעייתי במיוחד לסובלים מדלקות.
גם חלב איננו מחליף את המים, ובעצם הינו אוכל ולא שתייה.

אם קשה לכם לשתות בבת אחת כוס שלמה - שתו לגימה כל רבע שעה. 
חשוב להכניס את חשיבות השתייה למודעות ולתרגל אותה באופן יומיומי. 

איך לתרגל? לשתות. בלי לחכות לצמא, הרי הוא לא תמיד מורגש. 

ִאיׁש אֹו ִאָשה ִּכי ַיְפִלא ִלְנֹדר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהִזיר ַלה' )ו,ב(

ומבואר ברש"י, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה 
לומר לך שכל הרואה סוטה בקילקולה יזיר עצמו מן היין )סוטה ב(, הבעש"ט 
מבאר  שאין זו המלצה שאדם הרואה סוטה בקילקולה יזיר עצמו מן היין, 
אלא דרישה מאת ה', הקב"ה מדבר איתך ודורש ממך, שתהיה נזיר, כי אם לא 

כן - לא היית רואה את הסוטה בקילקולה.
במסכת כלה )פרק ב( מופיע סיפור על רבי עקיבא:  שפגש אדם שרוף וערום 
הסוחב עצים ורץ במהירות. שאלו ר' עקיבא: "מה מעשיך?"  השיב האיש: 
"מת אנכי ועלי ללקט עצים אלו בכדי להסיק את המדורה בה ישרפוני!"  רצה 
רבי עקיבא לעכבו, התחנן אליו האיש: "אנא אל תעכבני כי עלי למהר" שאל 
אותו ר' עקיבא: "השארת אחריך ילד?"   "השארתי אישה מעוברת, איני יודע 

אם בן תלד או בת," השיב האיש. 
טרח ר' עקיבא עד שמצא את אשתו, והמתין עד שהילד גדל וניסה ללמדו 
לקרוא, אך הילד בהיותו בן להורים מופקרים, לא מחונך ומושחת בנפשו, לא 
אבה ללמוד. לאחר שר' עקיבא צם ארבעים יום כדי שלבו של הילד ישתנה 
לטובה, נפתח לבו והחל לומד בחשק. רבי עקיבא למדו לומר קדיש, כאשר 
החל באמירת הקדיש עלתה נשמתו של אביו מהגיהינום. ואמר לו האיש אשריך 

שהגעתי לתיקוני...   
צריכים אנו להבין מה ראה רבי עקיבא ל"בזבז" את זמנו על ילד של עבריין?!  

השאלה מתחזקת מסיפור נוסף המעיד שרבי עקיבא חס על כל רגע ולא ביזבז 
את זמנו לריק כפי שמובא: שרבי עקיבא נפרד מאשתו והלך ולמד 
שתיים עשרה שנה אצל רבי אליעזר בן הורקנוס, ורבי יהושע בן חנניה. 
לאחר שתיים עשרה שנה חזר לביתו, מאחורי הדלת שמע אדם רשע 
מקנטר את אשתו על שבעלה עזב אותה. ושמע את אשתו אומרת: 
"אם ישמע לי - שילך ללמוד עוד 12 שנה",   וכך חזר רבי עקיבא 
ללמוד עוד שתים עשרה שנה, והעמיד 24,000 תלמידים... נמצאנו 
למדים שרבי עקיבא לא רצה "לבזבז" אפי' רגע אחד ולחזור לביתו, 
כל רגע ורגע ניצל הוא ללימוד תורה. אם כך מתחזקת השאלה: 

לשם מה הוזקק רבי עקיבא לטפל בילד?!  
והתשובה פשוטה, רבי עקיבא הבין שאם הוא ראה משהו זה אומר שהוא צריך 
לפעול... אם אחרי שתים שנה של לימוד, כשאני רוצה לחזור הביתה, בא אדם 
דווקא היום ודווקא כעת כשאני כאן, כנראה הקב"ה מדבר אלי, אני צריך להבין 

את המסר, ולכן רבי עקיבא סב על עקבותיו וחזר לבית המדרש.
אותו דבר כשהוא רואה את האיש מעולם הבא, רבי עקיבא מבין שאם הקב"ה 
הראה לו, זה אומר שהוא צריך לפעול... הוא עוזב הכל ומטפל בילד וגואל את 

האיש מייסוריו...   
גם כאן, מסביר הבעש"ט, אדם 
שרואה סוטה בקיקלקולה, צריך 
להבין שה' מדבר איתו, ה' בא 
להגיד לו, יהודי יקר, תתחיל 
עצמך  על  תקבל  להתחזק. 
עלול  אתה  מהיין,  להינזר 
ח"ו ליפול, ולכן אתה צריך 
לקבל על עצמך נזירות כדי 

להתקרב לה'.



שכרה של מסירות נפש לתורה

ברכי, הילדה השלישית שלנו, נולדה כשהיא סובלת מכמה בעיות רפואיות 
לגמרי לא פשוטות, וביניהן חור בלב ובעיות אורתופדיות. מהרגע שבו נולדה 
ברכי, נפסקה שגרת החיים שלנו, ריצות לרופאים ובתי חולים, ביקורים אצל 

אורתופדים וקרדיולוגים, ובעיקר, הרבה תפילות.
בעלי הוא אברך כולל מתמיד ושקדן, ואני מאושרת מאוד בזכות הזו, ומשתדלת 
לעזור לו ככל יכולתי. באותה תקופה הרגשתי שיש לי שליחות מיוחדת במינה, 
לאפשר לו להמשיך ללמוד על אף הכל. את כל הריצות והניירות סידרתי בעצמי 
בשמחה רבה. גם לרופאים הלכתי בעצמי. הרגשתי שכל זמן שהוא ממשיך 

ללמוד בכולל, בוודאי תהיה לנו סייעתא דשמיא מיוחדת.
אותו יום היה עמוס במיוחד, בבוקר היה לנו תור לרופא אורתופד בתל 

אביב, שעתיים נסיעה לכל צד, ואחר הצהריים תור אצל קרדיולוג 
בירושלים, שעה נסיעה.

הדרך היתה קשה ומייגעת. היה חם בחוץ, ולא היה קל להיטלטל 
עם העגלה המסורבלת והתינוקת. מאוטובוס בינעירוני היה עלי 
לעבור לאוטובוס עירוני, ואחר כך לאוטובוס נוסף, כשבכל פעם 
כזו אני צריכה לקפל את העגלה, לקחת את התינוקת ולארגן את 

הדברים. כשהגעתי לבית החולים, בדיוק בזמן, התברר לי שבאותו 
יום היה פיגוע בתל אביב, והאורתופד עסוק במקרים קשים מאוד 

ודחופים בהרבה מ'סתם' תור. הפקידה אמרה שהם מתנצלים, אבל אני 
אצטרך להמתין. יחד אתי היו עשרות אנשים שחיכו לאורתופד. התור שלי היה 

בעשר בבוקר, אבל נכנסתי לרופא רק בשתים עשרה וחצי.
סיימנו את הביקור ויצאתי לחום של תל אביב, גם כשכבר ישבנו לבטח באוטובוס, 
ידעתי שהחלק הקשה עוד לפני. אחרי הצהריים, בשעה חמש ורבע, היו לי שני 
תורים לקרדיולוג: התור הראשון לבת הגדולה, חוי, בשל מום שאולי קיים והיה 
צורך לעקוב אחריו, והתור השני לתינוקת בגלל החור בלב שהלך והתרחב. 
עד עכשיו הרופא רק עקב אחר מצב הלב, אבל החור הלך וגדל, והיום יחליט 

הרופא אם הילדה הקטנה שלנו זקוקה לניתוח לב פתוח, ואם כן מתי.
כשהייתי באוטובוס בחזור מתל אביב, התקשר אליי בעלי מהכולל. הוא שמע 
ממני את כל תלאות הבוקר הקשה, ואמר לי: "אני חושב שאחה"צ את תישארי 
בבית, ואני אסע עם הבנות לרופא". מה פתאום? שאלתי בלחש. הלימוד של 
בעלי – קודש הוא, וכבר מזמן החלטתי שזה דבר שבשום מחיר ואופן לא נוגעים 

בו. אני נוסעת, אני לא רוצה שתיעדר מהכולל.
חשבתי מעט, ואמרתי לו שוב: נכון מאוד שזה מעבר למה שנדרש ממני, אבל אני 
רוצה ומבקשת לעשות גם את המאמץ הזה, דווקא את המאמץ הזה. אני מקווה 
שזה יעמוד לנו לזכות הילדות, ונתבשר אצל הקרדיולוג רק בבשורות טובות.

מול המשפטים האלו – לא היה לבעלי מה להגיד. היתה דממה לרגע, ולאחר 
מכן הוא אמר לי שמסירות הנפש שלי למען התורה שלו היא דבר גדול מאוד, 
וגם הוא מצידו יעשה כל מאמץ כדי ללמוד בהתמדה. מאוחר יותר סיפר לי 

שבאמת אותו אחר צהריים היה מיוחד מאוד, והוא ראה ברכה מיוחדת ועזרה 
שמיימית בלימוד.

בשעה שלוש הגעתי הביתה. ארגנתי את הילדים, כולל הילד בן השלוש וחצי 
שהצטרף אלינו לטיול המאולתר כי לא היה לי היכן להשאיר אותו, ובערך 

בארבע יצאנו כולנו למסע ארוך לירושלים.
בשעה היעודה הגענו לרופא, ואז התברר שיש מישהו אחד לפנינו. המתנה של 
רבע שעה-עשרים דקות אינה דבר נורא, אבל מיד כשהגעתי הבנתי שקיימת 
בעיה. בחדר ההמתנה של הרופא דלק מכשיר, שלא רציתי בשום אופן שהילדים 
שלי יראו אותו, מצאתי את עצמי מתפללת "ריבונו של עולם, הילדים האלו הם 

גם הילדים שלך, תעשה שהם לא יסתכלו במכשיר".
בעוד המילים על שפתי נפתחה הדלת של הרופא. הוא פנה למי שישב לפני 
)ערבי!( ואמר לו: "מחכה כאן אשה עם ילדות קטנות, אני צריך שהילדות 
תהיינה רגועות בבדיקה, ואני חושש שהמתנה של עשרים דקות תהיה ארוכה 

מידי בשבילן. האם תסכים לוותר על התור שלך והם ייכנסו לפניך?"
עקבתי בנשימה עצורה אחר חילופי הדברים. לשמחתי ולגודל הנס – הנהן 

הערבי בראשו. הוא ויתר לי.
הדלת נסגרה מאחורינו, והלב שלי רעד. אצל הרופא הזה ביקרתי כבר יותר 
מכמה פעמים, ובכל פעם הוא היה מקניט ושואל: "למה הגעת לבד? למה 
בעלך לא מגיע במקומך? אז מה אם הוא לומד, ". דיבורים והקנטות מהסוג 
הזה היו תופעות לוואי של כל ביקור אצל הרופא. כשנכנסתי לחדרו בביקור 

הזה, התפללתי בכל לב שהפעם הוא לא יאמר מילה.
הרופא התחיל לבדוק את חוי, בת השנתיים. הבדיקה הסתיימה 
במהירות יחסית. התברר שהכל בסדר, והחשד היה חשד שווא. 
ואז הגיע התור של ברכי. הרופא התחיל לבדוק. אחר כך התרצנו 
הפנים שלו, והבדיקה הפכה להיות מרוכזת ומעמיקה יותר. הוא 
בדק שוב ושוב, ראיתי איך הוא מסתכל על הילדה שלי ברצינות, 

והלב שלי החסיר פעימה.
הדממה שהיתה בחדר העמיקה. שני הגדולים ישבו גם הם בשקט, 
כאילו הרגישו את המתח הנורא שלי. הרגשתי שבעוד רגע המתח 
גורם לי להתפוצץ. אבל הוא ביקש סליחה ועזב רגע את החדר. כעבור 
דקה הוא חזר ובידו צילומים ובדיקות קודמות. הוא הסתכל בהם, ושוב בדק 
את הילדה, ואני כבר לא יכולתי להכיל את המתח, מה עומד הרופא להגיד לי?
בסופו של דבר הביט בי הרופא ואמר: "תגידי את האמת, מה עשית עם הילדה?"

כלום, אמרתי לו, לא עשיתי כלום.
"אני לא מאמין", אמר הרופא וחזר לשבת על כיסאו. "החור של הילדה שלך..." 
שניה אחת של מתח שקורע את האוויר, "הוא נסתם, פשוט איננו". הרופא שתק 
לרגע, הביט בריכוז במחשב שלפניו, "אני לא יודע איך קורה דבר כזה, חור כזה 

לא נסתם לבד, זה לא ייאמן".
שמעתי את הדברים של הרופא, ובשלב הזה הרגשתי שאני לא מסוגלת יותר 
להכיל את גודל הנס. האושר וההתרגשות, העייפות והמתח, ההודיה והתפילה, 
כל אלו התערבו לפקעת אחת אדירה, ואני התפרצתי פתאום בבכי חסר שליטה.

"למה את בוכה עכשיו?" שאל אותי הרופא, "היית צריכה לבכות קודם, כשהילדה 
שלך היתה חולה".

מחיתי את הדמעות, וסיפרתי לרופא בקצרה כל מה שעברתי היום. סיפרתי על 
בעלי שהציע ללכת במקומי, ועל כך שלא רציתי לבטל אותו מלימוד התורה, 

והתפללתי שזכות התורה תגן עלינו, והנה הגיעה הישועה.
הרופא הקשיב לכל הסיפור, ואחר כך, אותו רופא שעד כה רק הקניט, אמר: 

"אם כך, תגידי לבעלך שימשיך ללמוד"... הבת שלנו בריאה לחלוטין.
)בך בטחנו – בראשית, הובא בגיליון 'קבלת שבת'(
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל: b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

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

4

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

סיפר יהודי יקר: נכנסתי לשותפות עם חבר קרוב בחנות "פלאפל", כל 
אחד מאתנו שם 110,000 ₪ בשביל פתיחת החנות, לאחר זמן מועט 
גליתי שאותו שותף עשה לי תרגיל "ועקץ" אותי במלוא הסכום. הלכתי 
לשאול את מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שליט"א, היכן כדאי לפתוח את 
התביעה מול השותף? ולתדהמתי הרב אמר לי שכדאי ללכת עם האמונה 
ולא להיכנס לשום מריבה או תביעה. היה לי קושי גדול, אבל החלטתי שאני 

שומע לכבוד הרב והפעם שם את מבטחי בה' יתברך.

לאחר כמה שבועות אבא שלי שבכלל לא ידע את הסכום שהפסדתי, מתקשר 
אלי ואומר לי שהוא עשה עסקה מוצלחת והוא רוצה לתת לי סכום של 
120,000 ₪ שמתוכם 10,000 ₪ הוא רוצה שאני יחזיר לו בעוד מספר 
חודשים וכל שאר הכסף הוא נותן לי במתנה. ה' החזיר לי בדיוק 110,000 

₪ רק בגלל שהאמנתי בקב"ה ובשליח שלו, כבוד הרב ה' ישמרהו.
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ר' אריה לוין זצ"ל

צעיר לימים היה רבי אריה לוין זצ"ל כאשר יצא את מפתן בית הוריו לעבר 
ישיבת ואלאז'ין המעטירה. הוריו, עניים מרודים, שהפרוטה מהם והלאה, ציידוהו 
במנת חום הגונה, בתפילות ובתחנונים. מחוסר אמצעים הם לא רכשו עבורו 

כרטיס נסיעה ברכבת והנער הצעיר נאלץ לעשות רגלי את הדרך לישיבה.
ימים ארוכים צעד רבי אריה בדרכים, עד שזכה להגיע לפתחה של ישיבת 
ואלאז'ין. אם חשב שנכונה לו מעט מנוחה, אזי, במהרה גילה להוותו את טעותו. 
בתום יום הלימודים היו תלמידי הישיבה פורשים לשנת הלילה ב"פנימיית" 
הישיבה, שלא היתה אלא ספסלי בית המדרש. בחור בחור וספסלו. עם 
התחלת זמן הלימודים היו תלמידי הישיבה נאלצים "לתפוס" לעצמם חזקה 
על ספסל, עליו הדביקו מודעה "בחזקת פלוני אלמוני". היו מתמידים שחלקו 

ספסל בשותפות עם מתמיד נוסף. כל אחד ישן חצי לילה...
גורלו של רבי אריה לא שפר עליו. הוא אחר להגיע אל הישיבה מפאת הצעידה 

הרגלית הארוכה, וכך לא נותר ספסל עבורו.
ללא ספסל, הוי אומר, ללא מקום להניח את ראשו!

משראה כך, החליט להשיג מעט מזומנים כדי שבתחילת תקופת הלימודים 
הבאה הוא יוכל לנסוע ברכבת מביתו, ולהספיק להגיע לישיבה בזמן כדי 

לתפוס ספסל לעצמו!

בין לבין, קיבץ רבי אריה פרוטה לפרוטה, עד שעלה בידו לצבור מספיק כדי 
לרכוש כרטיס לנסיעה ברכבת.

חלפה עברה לה עונת הלימודים, ורבי אריה שב רגלי לביתו. הן כסף לנסיעה 
זו לא חסך.

משעמדה תקופת הלימודים הבאה בפתח, עמד רבי אריה ונפרד נרגשות 
מבני משפחתו, כשבכיסו הסכום הנכסף, אשר באמצעותו ימצא לעצמו 

מקום לינה "מסודר".
התרגשות בני המשפחה גאתה, וכל אחד מהם הרעיף את ברכותיו ואת 
איחוליו על ראש הבן היקר. לפתע, שם רבי אריה לב כי תוך דקות ספורות 
הוא עלול להחמיץ את הרכבת שאמורה לצאת לדרכה וחלומו היקר יתנפץ 

למרגלות בית הנתיבות.
והנה, שוד ושבר. נעלו השמאלית נשמטה מכף רגלו, אך צפירתה של הרכבת, 
אשר בישרה על יציאתה הקרובה לדרכה, האיצה בו להמשיך הלאה כשנעל 
אחת לרגלו. לבסוף, הצליח רבי אריה לעלות על הרכבת, וכשנעל אחת בלבד 

לרגליו פסע הנער על מפתן הישיבה.
הפעם היה לו ספסל "בחזקת אריה".

***
איזהו מכובד - המכבד את הבריות

נוהג היה ר' ארייה לבקר בכל ערב שבת את החולים המאושפזים בבתי-החולים 
שבמרכז העיר, ללחוץ את ידם, לאחל להם ברכת "החלמה מהירה" ולעודדם.

פעם סר לבית-החולים "ביקור חולים" כדי לבקר חולה מסוים, שאושפז באחת 
המחלקות, הוא שוטט בפרוזדורים הארוכים כדי למצוא את חדרו של אותו חולה.
פועל הניקיון עטור הזקן, שהיה לבוש חלוק לבן ובידו מטאטא, הבחין בר' 
אריה שהוא נבוך ואינו מוצא דרכו, ניגש אליו ושאלו אם יכול הוא לסייע בידו.
התבונן בו ר' אריה ואמר לו: "תודה על הנכונות, אולם תחילה יורשה לי 

לשאול: עם מי יש לי הכבוד לדבר?"
שנים אחר כך אמר אותו פועל ניקיון לרב רפאל לווין, בנו של ר' אריה: "זה 
למעלה משלושים שנה שאנוכי עובד בבית-החולים, ומעולם, פשוט מעולם, 

לא חלק לי אדם כבוד בשיחתו עמי, כפי שנהג אביך, זכרונו-לברכה..."

1.  הפך הזכר.
2.  ביקש ה' לשולחו מן המחנה.

3.  וגם אותו ביקש ה' לשלוח מן המחנה.
4.  מאיזה גיל נספרו בני לוי?

5.  עד איזה גיל נספרו בני לוי?
6.  לא המצא הקב"ה כלי המחזיק ברכה אלא ה...

7.  נסמכה פרש זו לפרשת מתנות כהונה "פרשת-               ".
8.  אחד מבניו של לוי.

9.  הביאו הנשיאים פר אחד בן?

אם פתרתם נכון את התשבץ
תקבלו בטור המודגש כינוי של צדיק שחי לפני כ300 שנה.

חידהחידה

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
נשאנשא

 

 

 

 

 

 

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

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?
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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

בס"ד

רישום לשנה"ל
תשפ"ב

צמיחה אישית של כל תלמידה לימודית רגשית וחברתית!!ייחודיות בית ספרנו:המגדלור הרוחני בדרום ירושלים!!!בית יעקב "כאייל תערוג"
ראש המוסדות הרה"ג אייל עמרמי שליט"ארוחניות ללא פשרות תחת הנהגתו של

"בתיה", "שלבים" " בשביל ארצי"פרוייקטים חינוכיים וחוויתיים: 

רמת לימודים גבוהה ע"י צוות מורות יראות שמיים
ומקצועיות בעלות תארים אקדמאיים!

מערך הסעות

ניתן ליצור קשר בימים א' – ה'
בין השעות 16:00 – 08:00 

במשרד בית הספר,  0733678430
gmail.com@5023504   במייל

אצלינו כל יום הוא יום פתוח!!

לרישום אונליין לפרטים ולקבלת מידע וטפסי רישום:

הרישום
בעיצומו!!!

התלמידה
במרכז

פעילות חברתית בבית ספרי

התלמידה
במרכז

בית יעקב "כאיל תערוג" | הר חומה

בית ספר
בית יעקב 

"כאייל תערוג"
הר - חומה

יום פתוח בקרוב!! עקבו אחר הפרסומים

ערב חג השבועות 
בתלמוד תורה
׳כאייל תערוג׳

הר חומה



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  

19:00 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:35 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:10 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:30 )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!


