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חסימת מעיים
בריאות ותזונה

הכל בידי שמים

האמונה זה היסוד הגדול ביותר שעליו עומדת כל עבודת ה', 
"רגלי עמדה במישור" )תהילים כו. יב(. אדם שמתערערת אצלו 
האמונה הוא עובר שואה, שואה רוחנית "ערעור האמונה אין 
לך שואה גדולה מזו, ולא הרי פרצה במצוות המעשיות כסדק 
קל בחומת האמונה", אדם שביטל מצוות מעשיות זה לא כמו 
סדק קטן מאוד באמונה. כשאדם לא הניח תפילין או לא אכל 
מצה זה עוון, אבל זה עדיין לא כמו אם יש לו טענה בלב על 
מישהו, זה הרבה יותר חמור. אומר רבנו ת"ם הנכד של רש" 
בספרו 'ספר הישר'  "רוע האמונה", "מי שאין לו אמונה מה 
קשה למצוא לו רפואה...  ואם האלוקים ביראתו לא יהפוך 
לב אחר... אין סיבה לתיקונו וגם אם ישימו לפניו כל עניני 
המוסר והתוכחות הכל הוא לאין והוא כחולי אשר אין לו רפואה 
והוא ככלי הנשבר אשר אין תקנה ועל כן צריך האדם לשמר 
אמונתו". אדם צריך לעשות לעצמו כל מיני סימולציות מה 
קורה אם קורה ככה או ככה. ואמר רבנו החזון איש "והביטחון 
הוא האמונה שאין מקרה בעולם וכל הנעשה תחת השמש הכל 
בהכרזה מאיתו" כל מה שה' עושה איתנו זה כדי לגדל אותנו. 
בשמים הכריזו 'בנט תהיה ראש ממשלה' זהו, לא יעזור כלום. 
אין מקרה בעולם "והבלגה בשעה קשה כזאת ולהשרות בלבו 
את האמת הידועה כי אין לפניו שום פגע רע עניין זה יקראו 

מידת הביטחון".
אומר ר' אליעזר פאפו "הביטחון היא מידה ברוכה לגוף יש 
שמחה, לנפש מנוחה ועיקר הביטחון שיבטח בה' שכל דעבדא 
הכל לטב ה' יודע שכל מה שהוא עושה לך זה לטוב. כי אדם 
יראה לעיניים ואתה אומר לרע טוב ולטוב רע אבל ה' יודע מה 
טוב לך לעבודת ה' ולתיקון נפש, רוח ונשמה לכן יתרצה האדם 
בכל הבא עליו ויקבל הכל בשמחה". יקבל הכל בשמחה גם 
כשהאחים שלך לא באו לברית ונשארו שולחנות ריקים, תגיד 
לא נורא תבואו בברית הבאה. הילד שלך ניצל הוא היה צריך 
לקבל איזה מום וה' אמר בוא נפדה את זה בברית. רק תאמין 
בי שאני עושה לך טוב אומר ה'. "ולכן ישליך על ה' יהבו ואליו 
יהיה נושא נפשו ולא יתיגע לריק לעשות רצונו כרצונו ולא 

ידחוק את השעה ולא יהיה טרוד לחשוב מחשבות ולהצטער על 
מקרה הזמן כי אם להאמין באמונה שלימה שהכל בידי שמים 
וכל אשר יחפוץ אלוקים עושה לטובתו ואין מידו מציל ואין 
מעצור לה' מלהושיע בין רב למעט ורצון יראיו יעשה". רואים 
בזמן האחרון הרבה דברים מתמוטטים, החניון התמוטט בשערי 
צדק, בקרלין התמוטטו הטריבונות, במירון התמוטטו אנשים 
למה? מי מחזיק את כל היהדות? האמונה. אין לנו אמונה אז 
הכל מתמוטט. למה אתה לא מאמין שאני עושה לך רק טוב 
אומר ה'. למה אתה מחפש נקמות. "ושלמות מידת הביטחון 
שלא יקפיד על שום נברא", גם את היתושים ה' שלך לך. "כי 
יאמין באמונה שלימה שכולם שלוחי רחמנא והרבה שלוחים 
למקום ומגלגלים זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייב ותדע שאם 
יעמדו כל העולם בכף מאזניים להרע לך או להטיב לך כחוט 
השערה וגזרת המקום בכף השניה מכריע את כולם". אמריקה, 
סין, ירדן, שוויץ, כולם עם חיילים, מטוסים, מכמי"ם כולם יפלו 

מול גזרת ה'. אז מה לנו להיכנס לדמיונות. 
ואומר ר' אליהו האיתמרי "אל יהיה האדם מצר אלא לעולם 
פניו שוחקות ובדחן שזה מורה על ביטחונו בה' ולכן הוא שמח 
תמיד כי בטוח ביוצרו שהוא יתברך יתקנו ובעל הביטחון לעולם 
שמח רמז לדבר וטוב לב משתה תמיד ומי שהוא לא בעל ביטחון 

תמיד הוא עצב יומם ולילה".
כותב החוזה מלובלין בספרו "וצריך האדם להאמין שכל 
הרפתקאות שעוברים עליו מיום היוולדו נגזרו עליו מששת 
ימי בראשית ומי שלא מאמין בזה הוא כופר בספר מעשה 
בראשית, וזה שכתוב "זה ספר תולדות אדם ביום עשות ה' 
אלוקים"שהראה הקב"ה לאדם כל הדורות וכל תולדותיהם". ה' 
הראה לאדם כל אחד מה המסלול שיעבור בחייו, הניסיונות, 
הקשיים, הביזיונות שיעבור. אם אתה מאמין אז ה' אומר קצת 
מהדין מבטל את כל הדין, אם היה צריך לטבוע ונפל הטלפון 
שלו לים כאילו טבע. קצת מהנפש כאילו כל הנפש אם ירד 
לו טיפת דם כאילו הרגתי אותך, אבל אם אתה לא מאמין אז 
תקבל את כל החבילה. ועל זה כתוב "ועל ספרך כולם יכתבו" 
שזה דבר פלא שיש ריבוי אנשים ועל כל אחד כתוב כל מהותו 

וכל ענייניו". ועבודת ה' שלנו היא לקבל את זה או לא.     

שבת שלום! אייל עמרמי
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אני עושה רק השתדלות
סיפור לשבת
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

סוף מעשה במחשבה תחילה

כל דבר שמרבה, מביא את האדם לידי מרידה. לכן אומר הרב שצריך האדם 
לדעת שכל דבר שהוא נוטל ברשות מהעולם, הוא מכניס את זה לגדר מצווה 
או לגדר עבירה, והסלקציה תתבצע די הסיפוק או שזה ריבוי. אני צריך את 
זה או לא. אשתו בוכה לו, אני לא יכולה לפתוח את הארון הזה. הדלת בקושי 
נפתחת. אז הוא צריך את זה, ו"שימח את אשתו אשר לקח", מה שהיא רוצה 
תיתן לה. זה צורך. זה מצווה. שימחת אותה. אתה מתקן את השכינה הקדושה 

בזה שאשתך שמחה.  
אדם שאומר ריבונו של עולם אני עושה את זה למצווה, אני לא עושה את זה 
בשבילי, אני עושה את זה בשביל שהיא תהיה שמחה בבית, אפילו שהוא נהנה 

מזה הוא מקיים מצווה.  
גם הצמצום הוא לא טוב. זה לא עבודת ה'. מה שאדם צריך - יקנה לו, צריך 
מעיל יקנה מעיל, צריך שולחן יקנה שולחן, אך ישים לב שלא ירבה, כי זה נזק 
רוחני שאחר כך לא ידע איך לצאת ממנו, כמו כן ריבוי השינה, ריבוי הדיבורים, 
האדם צריך לדבר - שידבר, אך ברוב הדברים ישמור על הפה, מה שצריך לדבר 
ידבר, אבל מה שלא צריך לדבר שלא ידבר, זה מביא בעיות בשביל מה לדבר.  
שינה, האדם חייב לישון טוב, הסטייפלר הקדוש היה אומר מי שלא ישן שמונה 
שעות, לעולם לא יהיה איש תורה. חייב כל אדם ביממה לישון שמונה שעות, 
ישן בלילה, וביום ישלים, אדם יושב ומדבר כל הלילה, ואחרי זה הוא לא מתעורר 
בבוקר כמו שצריך לתפילה, יושב מדבר, פתאום רואה נהיה שתים בלילה, צריך 

לקום בנץ, הוא לא יקום בנץ הוא יבוא באמצע התפילה.  
אומר בעל הקו ישר מי שאומר את הזמירות במרוצה, מנדים אותו באותו יום 
בשמים. לא שהוא לא אומר, הוא אמר במרוצה כדי להספיק את החזן, אם הוא 
רוצה להתיר את הנידוי הוא צריך ללכת ללקות שלושים ותשע מלקויות, אבל 

שידע לו שאותו יום הוא מנודה אצל ה'.
איך שהאדם הולך לישון, כך הוא יקום. אדם יש לו זמן מסודר בחיים, מגיע 
מהשיעור יושב עם בני ביתו, אוכלים שותים מדברים, הגיע הזמן הולכים לישון. 

הוא ישן טוב, קם טוב, קם רענן, קם לעבודת ה' כמו שצריך.  
אומר הסטייפלר הקדוש, ששלמה המלך אומר: "הדלת תסוב על צירה ועצל 
על מטתו", המשילו את זה לדלת, מכיוון שבדלת יש שני צירים, אחד למעלה 
אחד למטה, סוף היום והתחלת היום היא כאחד, אדם יהיה עצל או לא עצל, 
נגמר היום ילך לישן. לא ישב וידבר. ישן שש שעות שבע שעות, ישלים עוד 

שעה ביום וכך יעבד את ה' כמו שצריך.  
הסטייפלר אומר שזה עצת היצר הרע כשאדם לא ישן שמונה שעות. ומה שכתוב 
במשנה שאחד מקנייני התורה זה "מעוט שינה", הכוונה לשמונה שעות. אדם 
שלא ישן שמונה שעות, כל היום הראש שלו מסובב. כל היום הוא לא נמצא 

בריכוז ועצבויות באים עליו. אם הוא ילך לישון בזמן – הוא יקום בזמן.  
הכף החיים כותב שאם בבית הכנסת אומרים את הזמירות ואחד מקדים ואחד 
מאחר, השכינה מסתלקת. למה לא כולם עם החזן. השכינה לא נמצאת בבית 
הכנסת הזה, ומי אשם? מי שישן מאוחר בלילה, הבריח את השכינה מבית הכנסת.  
איזה דברים חמורים אנחנו רואים בדברים האלה. כל עבודת ה' תלויה בשכיבה 
ובקימה שלו. "כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו" לך כמו אריה לישון, מי שישן 

בקדושה, בנחת, ברגיעות, כך גם הוא יקום מסדר, בשמחה, ברעננות.  
המשנה ברורה אומר שכל העולם מלא מזיקים מהעוונות שלנו, פה כעסנו, פה 
התגאינו, פה בזינו את חברנו בליבנו, נהיו מלאכים עד הרקיע והם רק מחכים 

שתצא מילת בקשה אחת מהפה, הם מורידים אותה עם חרב.  

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א
"חובת הלבבות"

ניתן להשיג את כל ספרי הרב  שליט"א אצל 
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עם מחנה ... לא יירא לבי?

אחד הימים המרגשים בסמינר לקראת סיום השנה הוא יום בו מודיעים על 
מחנה קיץ. התלמידות מעיינות בהתרגשות בפרוספקט הצבעוני והמבטיח. 
את הפרוספקט הן מביאות הביתה, וההורים מתעכבים דווקא בתנאי הרישום. 
לייתר דיוק במחירה של ההנאה. יש אפילו שמשמיעים סוג של אמירה: "מי 

צריך את זה בכלל?" 
בכל גיל צריך פסק זמן של הנאה, בגיל ההתבגרות זה "שומר החומות" בפני 
קלקולי הרחוב. כשראיינתי תלמידות לקבלה לסמינר אותו ניהלתי, הבהרתי 
להורים שההשתתפות בפעילות החברתית היא עסקת חבילה כתנאי לקבלה 
לסמינר. כל מנהלת בבית הספר היסודי, שבאנו לעניין אותה לרישום לסמינר 
המעולה שבהר חומה, שאלה האם הסמינר משקיע גם בפן החברתי ועד כמה. 
יש הורים שוודאי מרימים גבה – תפקיד המורה ללמד, תפקיד התלמיד ללמוד, 

איך פתאום ההווי החברתי הופך ל"מחותן ראשי"?
גיל הנעורים מצטיין בחוסר יציבות, בחיפוש ריגושים, בבילויים חברתיים. סוג 
של אטום מתפרק, שאם לא ניתן לו להתפרק "מבוקר", תווצר פצצת אטום 
משמידה. מצב  שמעמיד את מנהלי הסמינרים בפני אתגר כלכלי לא פשוט, 
והם יודעים שכאן אי אפשר לקמץ או לוותר. כל פעילות חברתית, ובעיקר 
מחנה שהוא מושג שנושא בכנפיו הנאה, התרגשות, חוויות מסעירות, תכניות 
מושקעות הווי ואווירה, הם תחנות הטענה של כוח, שמחה, והקניית ערכים 
לימים רבים. סמינר או הורים שמוותרים על ההווי החברתי של הבת בסמינר, 
עלולים לשלם מחיר רוחני כבד. לכן עמדתי על שותפות מלאה של התלמידות 

בפעילות החברתית, וכיניתי זאת "עסקת חבילה".
כעת, לקראת מחנה הקיץ בה מתעתדות להשתתף בנות הסמינר שלכם, חשוב 
להדגיש, כי מחנה הוא לא רק האירוע בן הכמה ימים, זה גם התהליך: השיתוף של 
התלמידות בחזרות, באריזת חומרים לפעילות ועוד. השעות שהן שוהות בסמינר 
אחרי הלימודים כדי לסייע בצד הטכני, ולנשום אווירה של ציפייה למחנה, יוצר 
פטריוטיות חיובית ושייכות.  אל תרטנו שאתם לא רואים אותה בכלל בבית, וכל 
היום היא "שורצת בסמינר עם החברות". כי החיבור הזה טוב, בריא, קושר אותה 
לסמינר בקשרי אהבה. ובמקום שאוהבים לא בועטים וד"ל. וממקום שאוהבים גם 
אין ביעותים. הפעילות החברתית נותנת ביטוי לתלמידות, ולאו דווקא לחזקות 
בלימודים, כך שהלימודים, הסמינר והבניין, הם לא משהו מעיק ומאיים, אלא 
בית שטוב להיות בו. אווירה פטריוטית קושרת את התלמידות למקום מבחינה 
חברתית, משפיעה על התוצרים הלימודיים, ומגמדת את סכנת הנשירה. כמובן 
שזכותכם, אפילו חובתכם, לבדוק שאכן ההיעדרות שלה מהבית בשעות אחר 
הצהריים היא לצורך, ונעשית בסמינר תחת אחראיות הרכזת החברתית. מותר 
גם להגביל את שעת ההגעה הביתה, ולאסור הגעה בשעות הלילה המאוחרות. 
כמה יפה ומועיל יהיה שתקבלו את פניה עם משקה צונן, אבל עם לב חם, אוהב, 
מתעניין ומתלהב ביחד אתה, ואל תזלזלו שאתם כבר לא בגיל שלה... תנצלו 

את הממונטום להידוק קשרי אהבה ונתינה.
לכל פעילות חברתית, וכמובן גם למחנה, מצטרפות מורות. כמנהלת הקפדתי 
לכתוב מילות הערכה למורה היוצאת למחנה,  על המאמץ בכך שעזבה את 
משפחתה ליומיים, שלושה. נערכה, ארגנה בית, השאירה אוכל, כביסה נקייה 
לילדים, הוראות בשפע לבעל ולשמרטפיות. זה לא היה קל בלשון המעטה, 
ואולי אף קשה מאד. אבל חומת המגן הרוחנית שנבנה בכל פעילות חברתית, 

הצדיקה את המאמץ. 
בתכם תצא בעזרת ד' למחנה, כשציידתם אותה כראוי )לא בצורה רהבתנית 
ובזבזנית(. עם תפילה מעומק הלב, שיהא המחנה רצוף הנאה בגבולות המותר, 
שייתן לאוצר שלנו כישורי הישרדות בריאים מחוץ לסינר של אמא, ושעם מחנה 

בונה ערכים, פחות יירא הלב בימים הבאים.
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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חסימת מעיים

חסימת מעיים היא מצב בו יש הפרעה למעבר התוכן במערכת העיכול. 
ההפרעה למעבר יכולה להיגרם על ידי חסימה מכנית או להיות חסימה 
תפקודית )פונקציונלית(, כלומר "שיתוק" של המעיים. המצב השכיח יותר 

הוא חסימת מעיים )איליאוס( פונקציונלית.
בנוסף, המעי הדק או הגס עלול לאבד את יכולת העברת התוכן כתגובה 

למגוון מחלות שונות, שחלקן אפילו אינן מתחוללות בחלל הבטן 
כגון אוטם שריר הלב או דלקת ריאות. המצב השכיח ביותר 
במקרים אלו הוא חסימת מעיים שיתוקית, שנוטה להופיע 

לאחר ניתוח בטן.

סימפטומים
התסמינים שמלווים חסימת מעיים בדרך כלל כוללים הקאות 

בחילות ושלשולים, התרחבות בטנית, עצירות, חוסר יכול להעביר 
גזים וכאבי בטן. באופן כללי, חסימה של המעי הדק גורמת להתפתחות 

של סימנים זמן קצר לפני תחילת החסימה, וחסימה של המעי הגס תביא 
לסימנים פחות חמורים, שמתפתחים בצורה הדרגתית. 

במידה וחסימת המעיים נובעת ממצב של פתלת המעיים, היא לרוב תתבטא 
בהופעה פתאומית של התסמינים, עם כאב מתמשך המלווה בהתכווצויות 
שבאות בגלים. במידה ומתפתחת התייבשות, עלולים להתפתח סימנים כמו 

דופק מואץ וירידת לחץ דם עד כדי הלם תת נפחי.

סיבות וגורמי סיכון
אלה הם המצבים שכיחים האחראים לכ-90% ממקרי חסימת המעיים המכנית:
הידבקויות, שהן הצטלקויות תוך-בטניות הנגרמות על ידי ניתוחים בעבר, 
בקעים כלואים )לרוב בקע מפשעתי( וגידולים. כאשר הגידול השכיח הוא 
סרטן המעי הגס. סיבות נוספות לחסימת מעיים הן פוליפים, מומים מלידה, 

תסביב המעי על צירו, גופים זרים ועוד.
מכיוון שמערכת העיכול מכילה אוויר, הרי שהאוויר מהוה רקע נוח לדימות 

)צילום רנטגן או סיטי( של מתאר המעי, מאפשר להבדיל בין חסימה חלקית 
למוחלטת, בין חסימת מעי דק למעי גס ועוד.

סיבוכים אפשריים
חסימת המעיים גורמת נזק בשתי צורות: הראשונה, נזק למעי עצמו. המעי 
הלכוד נפוח מאוד או לוקה בהפרעה באספקת הדם. הוא עלול להתנקב או 
לעבור נמק, ואז תהיה שפיכת תוכן המעיים לחלל הבטן וזיהום בטני חמור 
)פריטוניטיס(, אשר עלול לגרום למוות. לחלופין, חסימת המעיים עלולה 
לגרום לפגיעה מערכתית, נזק לגוף כולו. המעי החסום מתנפח, מצטברים 
נוזלים בכמויות גדולות בחלל המעי והם הופכים לבצקת בדופן. נוזלים 
אלו, שיכולים להגיע למספר ליטרים, "נלקחים" מתוך מערכת הנוזלים 
החוץ-תאית, הדרושה לגופנו על מנת לקיים מחזור דם תקין, כך שלמרות 
שאין לכאורה אובדן נוזלים חיצוני, החולה עלול לפתח התייבשות קשה 

עד כדי הלם תת-נפחי.

טיפולים ותרופות
הטיפול בחסימת מעיים )איליאוס( פונקציונלית הוא המתנה, 
סבלנות וטיפול במחלה הראשונית. מצב של חסימת מעיים 
מכנית קורה כאשר בנקודה מסוימת )או יותר מאחת( לאורך 
מערכת העיכול יש נגע הגורם לחסימה. הגורם לחסימה יכול 
להיות בתוך המעי, כגון גוף זר בדופן המעי, גידול או דלקת, 
או מחוץ למעי, כגון הידבקויות. הטיפול במקרים אלו משתנה.
בד"כ הטיפול מורכב מהחזר נוזלים בעירוי וניקוז הקיבה בעזרת 
מחדר מיוחד )זונדה( המנקזת את הפרשות מערכת העיכול ולעיתים 
מאפשרת הקלה משמעותית בלחץ על איברי הבטן ודופן המעי. חלק ממקרי 
חסימת המעיים יחלפו בעזרת טיפול זה, המכונה טיפול שמרני. בעיקר יהיו 

אלו החסימות הפונקציונליות והחסימות הנובעות מהידבקויות.
במקרים אחרים, יש צורך בניתוח. החלטה על ניתוח לעיתים קלה ומידית, 

כמו במקרה של בקע כלוא או חסימת מעי גס עקב גידול.

מניעה
ניתן לנסות ולהפחית את גורמי הסיכון להתפתחות של חסימת מעיים על ידי 
שינויים באורח החיים ובדיאטה. כך לדוגמא, לשם הפחתת הסיכון להתפתחות 
סרטן המעי הגס, מומלץ לצרוך דיאטה דלה בשומן ובעלת צריכה מוגברת 
של פירות וירקות, להפסיק לעשן, ולעשות בדיקות סקר לסרטן המעי הגס 
כל שנה אחרי גיל חמישים. על מנת להפחית את הסיכון להתפתחות של 

בקע, יש להימנע מהרמת מסעות כבדים שמעלה את הלחץ התוך בטני.

התיקון לקרח - פרה אדומה!

זאת חוקת התורה )יט, ב(

פרשתנו מתחילה במצוות פרה אדומה, ולכא' נשאלת 
השאלה, הרי חומש ויקרא דן בקורבנות, בדיני טומאה וטהרה, ואילו חומש 
במדבר מדבר על לקחי בני-ישראל במדבר ללימוד לדורות. אם כן, מה עניין 

פרה אדומה לחומש במדבר? היה לה להיות בחומש ויקרא.
אלא הביאור שפרשה זו נכתבה דווקא כאן כתגובה לפרשה הקודמת- קורח. 
קורח כפר במשה והיה ה"רפורמי" הראשון, טענתו העיקרית היתה, כי ה' נתן 
את התורה בראשי פרקים, ואת הפרטים משה הוסיף מדעתו. ה' ציווה לבנות 
את המשכן אבל למנות את אהרן - משה מדעתו מינה, הראיה לדבריו כמו 
שמובא במדרש שקרח אמר להם אילו התורה הייתה כולה מפי ה' הרי לא היו 
מצוות שאינן נתפסות בשכל האדם, וכך הלביש את 250 איש בציצית שכולה 
תכלת ושאל את משה אם חוט אחד פוטר טלית שלמה. טלית שכולה תכלת 
אינו דין שתפטור את עצמה?! בכך התריס כנגד משה, שדברים אלו לא נצטווית 

עליהם ומלבך אתה בודה אותם.
אבל קרח לא השכיל להבין שבעצם זה שאינו מבין זוהי ההוכחה שמשה קיבל 
זאת כך משמים, ויתרה מזו - אם משה היה ממציא זאת מעצמו, כשבאו אליו 
אנשי קורח, הוא היה מיד קולט את התכנון ואומר שטלית כזו פטורה 
היא!... אך כיון שמשה קיבל זאת כך משמיים הוא ענה לקרח - בין 

אם הדבר מובן ובין אם לא! 
ומכיוון שקרח לגלג וכתוב "ובני קרח לא מתו", היינו שיתכן שנשאר 
משהו בספק בליבותיהם של השומעים, לכן באה פרשת פרה אדומה 
שנבין שטעמי המצוות למעלה משכלנו והבנתנו. "כי לא דרככם דרכי 
נאום ה'", ולמרות שקרח צדיק היה )"צדי-ק כתמ-ר יפר-ח" ס"ת 

קרח( לא הצליח להשיג את טעמי המצוות.
כדי להמחיש את הדברים נביא את המשל הבא :

נהג משאית בא לרב ושאל האם הוא צריך לומר פסוקי דזמרה באם גמר את 
כל ספר התהילים לפני התפילה?.

חייך הרב וענה לו: אם יבקשו ממך לקחת ולהוביל מיכלי דלק, תסכים?
"בוודאי" – ענה האיש 

 ולפני הנסיעה תמלא את מיכל הדלק? – הקשה הרב
"ודאי, אחרת המשאית לא תיסע..." – ענה בביטחון 

אבל המשאית גדושה חביות דלק?! שאל הרב.
ענה נהג המשאית: "אוייי... באמת... אין קשר ביניהם!".

לרגע זה חיכה הרב ואמר: "גם אין קשר בין התהילים שקראת לפסוקי דזמרה 
בתפילה"...

כן הוא בטעות קרח, אין קשר בין חוט התכלת לטלית כולה...



אני עושה רק "השתדלות" / הרב ליוש

ר' יוסף הוא אברך תלמיד חכם, אב למשפחה ברוכה, 14 ילדים בלע"ה. אין להם 
דירה בבעלותם, והם מתגוררים כבר שנים רבות בדירה שכורה.

בוקר אחד מתקשר בעל הדירה לר' יוסף ואומר לו כי הוא עומד להשיא את 
בתו, וכיון שהיא מתעתדת לגור בדירה, עליו לעזוב אותה בר"ח חשוון. אין צורך 
להכביר במילים כדי לתאר את הקושי העצום במעבר מדירה שכורה אחת לשניה, 
עם משפחה כה גדולה. בחרדתו דמיין כבר ר' יוסף, כיצד הוא נאלץ לעבור כל 

תקופה קצרה מדירה לדירה, ובהלה אחזה אותו...
ר' יוסף, יהודי מאמין, ידע שהכל מאת ה', ועליו לחזור לשלוותו ולהשתדל למצוא 
דירה אחרת לשכן את משפחתו. במסגרת ההשתדלות נגש ר' יוסף אל ראש הכולל 
בו למד, ואחר שסיפר לו על שיחת הטלפון הלא נעימה, בלשון המעטה, שקיבל 
ממשכיר הדירה, ביקש ממנו: "יש לי בערך שליש מערכה של דירה, אם במסגרת 

גיוס תרומות לכולל, תמצא נדיב שירצה לתת לי שני שליש להשלמת קניית 
הדירה, זה בהחלט יכול לעזור לי, כדי שסוף סוף תהיה לי דירה משלי 

ולא אצטרך לעבור מדירה לדירה..."
ראש הכולל הביט בו בעיניים תמהות, הוא לא ידע אם ר' יוסף העומד 
מולו, ומוכר לו כאברך מוכשר ומוצלח, מדבר כך מתוך הזיה ומצוקה, 
או שהוא באמת מתכוון ברצינות שיימצא נדיב שביום בהיר יתן לו, 

סתם כך בלי סיבה, סכום כה גדול עבור דירתו הפרטית...
"אתה לא רציני..." אמר ראש הכולל לר' יוסף.

"אני בהחלט רציני... אני עושה 'השתדלות' והקב"ה יעשה את שלו...."
שעת צהריים, על קו הטלפון של ראש הכולל, נדיב קבוע שבא לארץ מידי 

שנה מארצות הברית ותורם לכולל סכום נאה. "שלום וברכה... אני בארץ... השיק 
מוכן... אתה רוצה לבוא אלי או שאני אשלח לך אותו עם שליח?"

"אני בא אליך" – השיב ראש הכולל – "זו הזדמנות עבורי לראות אותך ולהודות 
לך פנים בפנים..."

הם נפגשו בשעה המסוכמת, ובתום שיחה של שעתיים על דא ועל הא, שאל 
הנדיב את ראש הכולל: "לפני תקופה הייתי אצלך בכולל ופגשתי את ר' יוסף, 

אברך נפלא, מיוחד, מה מצבו? איך הוא מסתדר?"
ברגע הראשון, ראש הכולל התבלבל מעט, ולאחר התאוששות קלה אמר לנדיב: 
"האמת שאם אתה שואל, אענה לך... בדיוק הבוקר הוא סיפר לי שהוא אמור 
להתפנות מדירתו השכורה, ויש לו רק שליש עבור קניית דירה חדשה. האמת, 
שלא הייתי אומר לך, אבל כנראה שמשמים שלחו אותך לשאול, כי הוא ביקש 

ממני שאמצא נדיב שיעזור לו לקנות את הדירה..."
"יש לי כרגע כספי צדקה" – אמר הנדיב לראש הכולל, כשהוא עדיין נפעם מההשגחה 
המופלאה – "אם אתה אומר לי שהוא אכן אברך חשוב ששקוע בלימוד, אני 

אשתדל לעזור לו..."
"הוא אברך מצוין, כל כולו תורה, מתמיד עצום, מצווה רבה לעזור לו!" – פסק 

ראש הכולל בבטחה.
"אם כן, אמור לו שאני אשלים לו את שני השליש החסרים..."

ר' יוסף קיבל את הבשורה בשמחה רבה, וכעבור כמה שבועות קנה דירה נאה 
וגדולה המספיקה עבור כל בני משפחתו בלע"ה.

 בזכות היושר
שמחתו של ראש הכולל לא ידעה גבולות, כשהתבשר שנקבעה לו פגישה עם 
נדיב גדול לשעה 8:00 בערב. כבר זמן רב הוא מחכה לפגישה הזו. כל ראש כולל 
מצפה לפגישה עם נדיב זה, הוא ידוע כתומך תורה גדול, שאמנם קשה מאוד 

לקשור איתו קשרים, אך המצליחים נהנים מתמיכה גדולה וקבועה...
אלא שלפתע הוא נזכר שבתפילת שחרית פגש יהודי בבית הכנסת שקבע לו 
פגישה עם נדיב אחר בדיוק לאותה שעה. אמנם הנדיב ההוא נותן מתנות קבועות 
וקטנות, אך משום ההגינות והישרות החליט ראש הכולל כי עליו להיפגש עם מי 

שקבע איתו ראשון, ורק אח"כ יבוא לפגישה עם הנדיב הגדול יותר.
אחר שסיפר לו ראש-הכולל על הכולל שלו ועל האברכים המצוינים השוקדים 
של על התורה בהתמדה נפלאה, תוך ויתור על תענוגי העולם הזה, אמר לו הנדיב 
כי הוא רוצה להחזיק אברך בהסכם 'יששכר זבולון'. "כמה תרצה לתת לאברך 
הזה?" – שאל ראש הכולל, בפליאה, הוא הרי ידע שהנדיב הזה רגיל לתת מתנות 
קטנות הרבה יותר. "אני אתן לאברך הזה 10,000 דולר לשנה". ראש הכולל שמח 
מאוד וההסכם 'ישככר זבולון' בין הנדיב ובין אברך מסוים, מתמיד ורציני, נחתם 

בשמחה...
ראש הכולל מיהר לנדיב השני, הגדול יותר, בתקווה שאולי עוד יספיק לפגוש 
אותו בביתו. כשהגיע, אמרה לו רעייתו כי לצערו הרב הוא לא יכול היה 
להישאר בבית בשעה המסוכמת, אך הוא השאיר עבורם שיק ע"ס 500 
דולר. ראש הכולל הודה להם מקרב לב, וכבר נוכח שלא הפסיד כלום 

מישרותו, בהחלטתו להיפגש קודם עם הנדיב ההוא.
עברה שנה, ושוב פנה ראש הכולל לנדיב הראשון שנטל על עצמו 
להחזיק אברך, ושאל אותו האם ירצה גם השנה להמשיך את ההסכם 
'יששכר זבולון'. "בוודאי" – ענה הנדיב – "ועוד אגדיל את תמיכתי 

ואתן לו 12,000 דולר".
"תרשה לי לשאול אותך שאלה" – פנה אליו ראש הכולל, אחרי שהודה לו 
ושיבח אותו על החלטתו להגדיל את תרומתו – "הרי ידוע שאתה נותן בדרך כלל 
מתנות צנועות יותר, מה קרה שבשנה שעברה נתת לנו מיד 10,000 דולר, מבלי 

שכלל הכרת אותנו קודם לכן?"
"אספר לך" – ענה לו הנדיב – "היתה איזו עיסקה שהתלבטתי רבות אם להשקיע 
בה, התייעצתי עם חבר, ודעתו נטתה שאשקיע בעיסקה, אך הוא הציע לי שאקח 
על עצמי להחזיק אברך שיושב ולומד תורה, ע"כ החלטתי שהראשון שיבוא ויציע 
לי החזקת אברך כזה, אתרום לו לזכות העיסקה, והנה אתם הייתם הראשונים 

שבאתם..."
הספור עוד לא נגמר. הקשרים בין הנדיב ובין האברך, בין ה'ישכר' ובין ה'זבולון', 
הלכו והתהדקו, וכיום הוא מחזיק אותו כל חודש בסכום עתק של כ-5000 דולר, 
ומלבד זה הוא נותן לו את כל הוצאותיו המיוחדות, כמו שמחות, הרחבת דירה 
ועוד. ואם לא די בזה, הוא כבר כתב בצוואתו, שיחיה עמו"ש, שהוא מצווה לבניו 
שלא יפסיקו מצווה זו וימשיכו לתמוך באברך זה, בדיוק באותם סכומים ובאותה 

צורה שהוא תמך בו בחייו... )דרשו(

44

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

את הסיפור הבא סיפרה גננת שעובדת במוסדות "כאייל תערוג" של מורנו ורבינו 
בשכונת "הר חומה" לכבוד הרב:

לפני כמה שנים כשהגיע תאריך היום הולדת שלי, בעלי הציע לקנות לי מתנה, 
ושאל אותי האם ארצה תכשיט, בגד או משהו אחר, ואז פתאום עלה לי רעיון 
ואמרתי לו אני רוצה שהמתנה תהיה נסיעה משותפת לקבר התנא הקדוש, רבי 
שמעון בר יוחאי אשר קבור במירון. בעלי הופתע מהבחירה שלי ושמח מאוד 

על ההזמנות לנסוע לשם. ובאמת נסענו לקבר והתפללנו מעומק ליבנו. באותו 
זמן היו לי בבית שתי ילדות שלא הצליחו למצוא את השידוך שלהם למרות 
ניסיונות רבים, והנה לאחר שסיימנו את ההשתטחות על הקבר, עלינו על הרכב 
בדרך לכיוון ירושלים, ממש בזמן הנסיעה התקשרו אלינו שני שדכנים והציעו 
לנו שידוכים לשתי הבנות ועד שהגענו לבית, כבר היו שתי הצעות לשידוכים 
לבנותינו היקרות. שני האברכים שהוצעו לנו, היו בסופו של דבר שני החתנים 
היקרים שנישאו לבנות. רק תראו כמה כדאי להאמין בה' ובצדיקים שהוא שלח 

לנו, ושהתפילות בקברי הצדיקים הם המתנה הגדולה ביותר!!! 

שמי שאול אביחיל  כהן אני לומד אצל הרב אברהם, כיתה ב'
מאד נהנה אוהב את המבצעים והגרלות. בכל יום שלישי אני מתרגש 

מהרב אייל שבא ומחלק הפתעות. וכן גם את חוג הספורט של כדורגל 
שבכל יום ראשון.
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רבי צבי הירש מליסקא זצ"ל

רבי צבי הירש פרידמן נולד להוריו ר' אהרון ושרה שהרבו בתפילה לזכות בבן 
צדיק, במשך שנים, היתה אימו קמה בחצות למרר על גלות השכינה וחורבן בית 

המקדש, בדמעות שזלגו מעיניה היתה רוחצת את מצח בנה.
בגין גזירת הגיוס הוחלף של המשפחה של רבי צבי מפרישמאן לפרידמן.

רבי צבי השתדל בכל מאודו לא להשיג גבול של שם יהודי, מחמת כך הוא 
פתח חנות לפרנסתו ברחוב שאין שם יהודי, ובבוא העת זכה להיות רב במקום 

שלא היה רב קודם.
מרת בלומה נרדמה באפיסת כוחות על הספה. זה שעות מספר שניצבה ליד 
מיטת בתה הכורעת לילד, מנסים בכה ומתאמצים בכה, אך הוולד מסרב לצאת. 
עמדה בלומה ליד בתה ושירתה אותה בכל כוחה למען הקל מעליה לפחות 

במקצת את צער הלידה.
כעת, שעת לילה מאוחרת, היא פשוט נשמטה אל הספה ונרדמה. בחלומה 
הופיעה אשה אצילית: "הלא רצונך שתלד בתך למזל טוב", אמרה לה האשה 
שתואר פניה היה שמימי. "גשי נא לבית המדרש, שם יושב בני שהוא צדיק נשגב 
ולומד ברעב ובחוסר כל. הביאי נא לו "ֶצעֶנעְרל" )מטבע מסוים שהיה בזמנם( 

ולבתך תבוא הישועה ותלד בנקל".
בלומה התעוררה בחיפזון, החלום היה כה מוחשי. שניות ספורות התלבטה, 
לבסוף סידרה את בגדיה עמם נרדמה והחליטה לגשת לבית המדרש לראות 
האם יושב שם בשעה כזו תלמיד חכם. אם כן, אות הוא שהחלום אמיתי והיא 

תעניק לו את המטבע.
בהיכנסה לבית המדרש ראתה את הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא, בעל "אך פרי 
תבואה" שנדד באותה תקופה ממקום למקום ואיש לא הכירו כרבי קדוש. היא 

ניגשה לפניו, סיפרה את חלומה והניחה לפניו את המטבע בציפייה.
הרה"ק מליסקא העניק לה ברכה ללידה קלה לבתה. ואכן כך היה. בשובה לביתה 

גילתה שנולד כבר ולד בריא ושלם.
לימים, כאשר סיפר הרה"ק מליסקא את הסיפור לשומעי לקחו, נענה להם: 
"ראו נא איזו אם מסורה יש לי, הטריחה את עצמה מן השמים ופעלה אצל בני 
האדם שיבואו להחיותני. אולם אם כבר טרחה לרדת מן העולם העליון לכאן, 

מדוע ביקשה רק "צענערל", ולא ביקשה מטבע הגון וחשוב יותר?"...
שאל, ותירץ: "אלא על כרחך שכל דבר קצוב ומדוד מן השמים. בשמים החליטו 

שמגיע לי רק מטבע קטן זה"...
שוב היה מעשה עם רבי צבי הירש מליסקא שיצא מביתו למסע אצל צדיקים. 
אחד מהחסידים שהכירו התחנן לפניו שייקח אותו עמו בנסיעתו. בר דעת היה 
חסיד זה והבין שבנסיעה עם רבי צבי - שאינו איש פשוט כפי שחשבו כולם 

טרם שנתמנה לאדמו"ר - יוכל לראות הרבה וללמוד.
רבי צבי הסכים. בתנאי אחד: "אני נוסע )נסיעה שארכה מספר שבועות( באופן 
כזה שאינני מבקש משום אדם מזון ומשקה. רק כאשר יציעו לנו מעצמם להתארח 
אצלם – אז נאכל ונשתה. אם אתה מוכן לבוא עמי, הרי שאתה מקבל על עצמך 

גם כן להתנהג כך ולא לבקש משום אדם צדקה".
החסיד הסכים. בהיותם בדרך, הייתה פעם שכבר עברו עליהם שלושה ימים 
ולילות ללא מזון ומשקה, אך נאמן לתנאי, לא ביקש החסיד מאומה מאיש. 
לפתע באחד הלילות בעוד שהם משרכים רגליהם בחולשה, קרא לעברם מישהו: 

"עצרו, עצרו!"
היהודי רץ בחושך לכיוונם והזמין אותם לביתו לסעוד אצלו ולישון אצלו. כאשר 
הגיעו לבית הכין להם האיש ארוחה הגונה ומכובדת והם תמהו מדוע הוא טורח 

בשבילם כל כך. הוא לא אמור לדעת שרבי צבי הינו צדיק גדול.
היהודי חיכה שיסיימו לאכול וסיפר להם כך: "אני צאצא לבעל הש"ך )ש'פתי 
כ'הן, רבי שבתי הכהן(, מקודם הגיע אלי הש"ך בחלום ואמר לי שיש יהודי 
מהונגריה שהינו תלמיד חכם גדול ולומד תורה לשמה שעובר על יד ביתי והוא 

רעב מאוד. לכן באתי להזמין אתכם לסעוד עמי"...

1.  עשב שלוקחים לשריפת הפרה.

2.  עץ חזק מאוד.

3.  המצווה הראשונה בפרשה )ב' תיבות(.

4.  בו היכה משה את הסלע.

5.  שם המקום שרבו עמ"י עם ה' )ב' תיבות(.

6.  כמה זמן בכו עמ"י על מות אהרון )ב' תיבות(?

7.  דרך איזה ארץ רצו עמ"י לעבור?

התשובה לטור המודגש בתשבץ:
ר:בטור המודגש: משם שתו עמ"י מים בלכתם במדבר: "                       -                     "

עב
ש

ע 
בו

ש
מ

ה 
יד

ח
 ל

רון
ת

פ

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
חוקתחוקת

טיגון פרוסות לחם
ברשותכם מחבת שבו ניתן לטגן בו זמנית שתי פרוסות לחם

אבל אתם רוצים לטגן 3 פרוסות, כל אחת משני הצדדים.
מאחר שלטיגון פרוסה מצידה האחת נדרשות 20 שניות,

ברור שניתן לטגן את כולן ב-80 שניות, ע"י טיגון 2 פרוסות
יחד ולאחר מכן את הפרוסה ה-3 בנפרד, האם ניתן לטגנם באופן יעיל יותר? כיצד?

תשובה
מחזור ראשון: פרוסה אחת ושתיים מצד אחד.

מחזור שני: פרוסה אחת מצידה השני ואת הפרוסה השלישית מצד אחד.
מחזור שלישי: את הפרוסה השניה מצידה השני יחד עם הפרוסה השלישית.

סה"כ 60 שניות

 

 

 

 

  

           
           
           
           
           
           
           

הוציאו 2 חידהחידה
גפרורים כך 

שיתקבלו שני 
משולשים 
שווי צלעות
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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



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

זמני  תפילות  ושיעורים

19:20 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:30 )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  

19:20 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:50 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:24 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:45 )כ-20 דק' לאחר ערבית 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      19:30

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:




