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 16 עמודים מלאים בתוכן עשיר ומחזק!
עלון "עונג שבת" מופץ מדי שבוע ב-188,700 עותקים ברחבי הארץ

מן כ פטירתו  טרם  אבינו  יעקב  על  נבואה  שרתה  אשר 
העולם, ציין בדבריו צמד מילים מפורסמות המופיעות 
כאן לראשונה בתנ"ך. וכך נאמר: "ַוִּיְקָרא ַיֲעקֹב ֶאל ָּבָניו 
ַוּיֹאֶמר ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְּבַאחִרית ַהָּיִמים" 

)בראשית מט, א(.
של  בלבו  רטט  מעביר  ַהָּיִמים",  "ַאֲחִרית  המילים  צמד  אזכור 
כל אדם. משום ש"אחרית" ביאורה "סוף", ומי רוצה לחשוב על 

הסוף?
אך האם מילים אלה מציינות דבר נורא? הבה נתבונן בפסוק 

ָחָזה  ֲאֶׁשר  "ַהָּדָבר  הללו:  המילים  צמד  מופיעות  שבו  נוסף 
ם: ְוָהָיה ְּבַאחִרית ַהָּיִמים  ְיַׁשְעָיהּו ֶּבן ָאמֹוץ ַעל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִ
וכו'.  ִמְּגָבעֹות  ְוִנָּׂשא  ֶהָהִרים,  ְּברֹאׁש  ה'  ֵּבית  ַהר  ִיְהֶיה  ָנכֹון 
ֵּבית  ֶאל  ה'  ַהר  ֶאל  ְוַנֲעֶלה  ְלכּו  ְוָאְמרּו:  ַרִּבים  ַעִּמים  ְוָהְלכּו 
ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹב! ְויֹוֵרנּו ִמְּדָרָכיו, ְוֵנְלָכה ְּבאְֹרחָֹתיו. ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא 
ְלִאִּתים  ַחְרבֹוָתם  ְוִכְּתתּו  וכו'.  ם  ִמירּוָׁשַלִ ה'  ּוְדַבר  תֹוָרה, 
ְוֹלא  ֶחֶרב,  ּגֹוי  ֶאל  ּגֹוי  ִיָּׂשא  ֹלא  ְלַמְזֵמרֹות.  ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם 

ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה" )ישעיה ב, א-ד(.
הרי לנו שאחרית הימים זו התקופה הנפלאה ביותר בהיסטוריה 
שכולנו מייחלים אליה, בה יכירו כולם במלכות ה', בית המקדש 
הסבה  יעברו  הלחימה  ואמצעי  הנשק  כלי  כל  מכונו,  על  יעמוד 
לצרכי שלום )כגון: כור אטומי שנבנה לייצור פצצה, ישמש לייצור 
בכל  מולך  יהודי  ומלך  ויצירה(,  בניה  לצרכי  אטומית  אנרגיה 
ִיָׁשי,  ִמֶּגַזע  חֶֹטר  "ְוָיָצא  יא, א-ד(:  )ישעיה  עוד שם  ככתוב  העולם. 
רּוַח  ּוִביָנה,  ָחְכָמה  רּוַח  ה',  רּוַח  ָעָליו  ְוָנָחה  ִיְפֶרה.  ִמָּׁשָרָׁשיו  ְוֵנֶצר 
ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת ה' וכו'. ְוִהָּכה ֶאֶרץ ְּבֵׁשֶבט ִּפיו, ּוְברּוח 
ְׂשָפָתיו ָיִמית ָרָׁשע. ְוָהָיה ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו, ְוָהֱאמּוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו".

משתי  מורכבות  העולמית  ההיסטוריה  ששנות  לפי  זאת 
שאמרו  וכמו  השכר.  ותקופת קבלת  העבודה,  תקופת  תקופות: 
העולם  בפני  לפרוזדור  דומה  הזה  "העולם  טז(:  ד,  )אבות  במשנה 

הבא. התקן עצמך בפרוזדור, כדי שתכנס לטרקלין".
עלינו  התקופה שבה  זו  העבודה.  בתקופת  כעת  נמצאים  אנו 
וניסיונות  רבים  בתחומים  יצרים  עם  להתמודד 

קשים: בשמירת קדושת העיניים בכל מקום וברכישת טלפון כשר; 
בשמירה על הנכנס לפה ועל היוצא מהפה; תפילה במניין וקביעות 
בלבוש  צניעות  ממונות;  בדיני  וזהירות  יום,  מידי  תורה  בלימוד 
ובהתנהלות היום יומית, ושמירת שבת כהלכה; ועוד כהנה רבות. 
בניסיונות,  העומד  אולם  מסוימות,  מצוות  לקיים  קל  תמיד  לא 
ואם מעד ונכשל עושה מיד תשובה ומתעלה, בונה בכך את עולמו 
הרוחני ומכין לעצמו את שכרו בחיי העולם הבא, היינו העולם 
השכר.  תקופת קבלת  זוהי  המתים:  תחיית  שלאחר  הבא  במצב 
זאת מלבד תקופת הביניים שהיא מקום עינוג הנשמות בגן עדן 
העליון, שגם הוא נקרא "העולם הבא", בה האדם זוכה להתענג על 
ה' וליהנות מזיו שכינתו, "שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול 
מכל העידונים שיכולים להימצא" – כלשון הרמח"ל בתחילת 

ספרו הנפלא "מסילת ישרים".
ואין לתמוה, מאחר שיש גן עדן, לשם מה נדרשת תחיית 
למות  האדם  על  שנגזר  לפני  שבתחילה,  לפי  המתים? 
משולב  הרוחני  עדן  גן  היה  הדעת,  עץ  חטא  בגלל 
באור  מאיר  הכל  והיה  בגוף.  כנשמה  הזה,  בעולם 
כ, ב(:  )פרשה  ויקרא רבה  וכמו שאמרו במדרש  עליון, 
"עקבו של אדם הראשון, היה מכהה גלגל חמה. קלסתר פניו על 
יותר  ומאיר  בוהק  היה  עצמו  החומר  כלומר  וכמה".  כמה  אחת 
היה  ה'  על  והעינוג  הגבוהה.  הרוחנית  מדרגתו  בזכות  מהשמש, 
לצאת  נשמתו  על  ונגזר  הדעת  מעץ  כאשר אכל  אולם  בהתאם. 
מגופו )כדי שהגוף שהתלכלך מהחטא יותך ויחזור לעפרו, ויבנה 
שוב בתחיית המתים כשהוא טהור מחדש(, הסתלק ממד גן עדן 
הרוחני מהעולם, והחומר הוחשך. וממילא גם הנאות העולם אינן 

אלא הנאות רדודות ונמוכות וזמניות, הגובלות בדמיון ממש. 
ומאז, גן עדן הרוחני הוא מקום עינוג נשמות בני האדם שבחרו 
ללכת בדרך תורת ה', ולחנך את ילדיהם בדרך זו, עד שמגיע זמן 

אחרית הימים, שהוא זמן קבלת השכר. 
או אז חוזרות הנשמות אל הגוף הטהור הקם בתחיית המתים, 
גן עדן העליון חוזר ומתמזג עם העולם הזה, והאדם חי בגוף זך 
שלם  בעולם  שכינתו  מזיו  ונהנה  ה'  על  ומתענג  כבעבר,  ומאיר 
ומתוקן בכל שלימות. ויהי רצון שנזכה במהרה לגאולה השלימה. 

שבת שלום.

העמל שבעבודה מול שפע הטוב בעת קבלת השכר. ומה פירוש 'אחרית הימים'?
הרב זמיר כהן

עונג שבת
העלון מוקדש לע"נ אליהו בן רחל )רשל(

 לע"נ אברהם איובי בן שרה | לע"נ פונגדה בן טורי
לע"נ חנה בת שרה
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הרב אברהם יוסף   שאל    
 את הרב

 האם מותר לקנות קפה 
אם  וכדומה,  דלק  בתחנת 

העובדים שמכינים אותו אינם יהודים?

לתחנת  להיכנס  להשתדל  צריך  ראשית, 
גם  וממילא  בשבת,  פתוחה  שאינה  דלק 
מדין  והשאלה  בשבת.  מושבת  הקפה 

המקובלים  לדעת   - בקפה  גויים  בישולי 
אסור, ולדעת הפוסקים מותר, והמחמיר – 

תבוא עליו ברכה.

oneg.shabat@hidabroot.org :לתגובות

tv 97 בכבלים, בלוויין בפרטנר ובסלקום  עלון שבועי לקירוב לבבות | ערוץ 

העלון מוקדש לע"נ נחמה בת רג'ינה | לע"נ 
פונגדה בן טורי | לע"נ ראובן בן ירוחם | לע"נ 

רבקה עדנה עזת בת גוהר רחל 
לברכה והצלחה בכל ארן בן כרמל ושלום
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באווירה מרוממתבאווירה מרוממתשבת של עונג רוחנישבת של עונג רוחני

הרב יצחק פנגר 073-222-1-270

באווירה מרוממת

073-222-1-270
לפרטים והרשמה חייגו <<

חדרים
אחרונים!

ר’ שמעון פרץ
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אין גבולות

הרב אפרים אורשלימי

שאלות מקו ההלכה

קו ההלכה

6
גלגולו של זר

חיים ולדר

עפים עם הילדים

מנוחה פוקס

2
כיצד מקרבים רחוקים? 

דניאל בלס הפרוזדור והטרקלין 

ישועה שלא תיאמן 

דבי רייכמן

9
משה חיים בתשובה

נעמה גרין



שלומדים  חברים  שני  לי  "יש  שואל:  אבישי 
איתי תורה בקביעות. הם לא דתיים, ואני רוצה 
לא  הם  זאת?  לעשות  איך  אותם.  לקרב  מאוד 
ואחד מהם מתעניין  היהדות,  ממש מכירים את 

אך אינו מאמין".
* * *

כח  יישר  אבישי.  וברכה  שלום 
אחיך  את  לקרב  הטוב  רצונך  על 
ליהדותנו ולהטיב להם. אציע מספר 
כללים שיוכלו בעז"ה להועיל בקירוב 

הרחוקים שלך.
הגדולה  ההשפעה  כי  לדעת  יש   .1

דוגמה  מתוך  ובראשונה,  בראש  מגיעה,  ביותר 
אדם  שאתה  להם  להראות  עליך  טובה.  אישית 
טוב יותר בזכות היהדות, להיות אדם בעל יראת 
ובמידות  בלימוד  בתפילה,   – אמיתית  שמים 
טובות שבין אדם לחבירו, אדם שפיו ולבו שווים 

ולעם  עולם  אמיתית לבורא  אהבה  מראה  והוא 
התנהגותם  בתיאור  הרמב"ם  הדריך  כך  ישראל. 
של תלמידי חכמים אמיתיים )הלכות דעות פרק ה', 
הלכה ז'(: "תלמיד חכם לא יהא צועק וצווח בשעת 
קולו  יגביה  ולא  וחיות.  כבהמות  דבורו 
ביותר אלא דבורו בנחת עם כל הבריות. 
וכשידבר בנחת יזהר שלא יתרחק עד 
ומקדים  הרוח.  גסי  כדברי  שיראה 
רוחן  שתהא  כדי  האדם  לכל  שלום 
לכף  האדם  כל  את  ודן  הימנו.  נוחה 
ולא בגנותו  זכות. מספר בשבח חבירו 

כלל. אוהב שלום ורודף שלום".
גדול  דבר  זהו  בקביעות,  עמם  לומד  הנך   .2
ומחזק מאין כמותו, כפי שאמרו חז"ל: "ותורתי 
שמרו – מתוך שהיו מתעסקין בה המאור שבה 
כאשר  רבה(.  איכה  )מדרש  למוטב"  מחזירן  היה 
הנך מלמד אותם תורה, הרי שבנית את עולמם, 

הוא  הלימוד  אם  אפילו 
בבחינת טיפין טיפין, הרי 
מסוגלות  רבות  שטיפות 
לשבר אפילו סלע, כי אין 

מחיבור  מחזק  יותר  דבר 
עקבי לתורה. עליך רק להשתדל לבחור נושאים 
שיתאימו ליכולתם, כמו פרקי אבות. כמו כן עורר 
אותם לשאול שאלות ולהשתתף בלימוד הגמרא. 
היופי  את  ויראו  ישראל  חכמת  את  יכירו  כך 
והחכמה הרבה שטמונה בה, ומתוכה יתחבר לבם 

ליהדותנו. 
ממי  סולדים  אנשים  עניו.  להיות  עליך   .3
שמתגאה בחכמתו, או שמטיף את חכמתו באופן 
שמשדר גאווה ועליונות על האחר. שמעתי פעם 
בחור צעיר שהתגאה על אנשים שלא זכו לקיים 
ספק  "אין  לו:  אמר  צדיק  ואברך  ומצוות,  תורה 
יודעים, אך  יותר ממה שהם  יודע הרבה  שאתה 
האם אתה יכול להעיד על עצמך שהנך מקיים את 
כל מה שאתה צריך לקיים? מנין אתה יודע שהם 
לא היו עושים אפילו יותר ממך, אילו היו יודעים 

כל מה שאתה יודע?". 

היהודי דניאל בלס2
כיצד מקרבים רחוקים?  החושב

כיצד מומלץ לקרב רחוקים בדורנו, ומאלו טעויות ראוי להימנע?

 שבע
    עובדות

עריכה: דודו כהן  •  עריכה גרפית: שני מויאל  •  עריכה לשונית: דבי רייכמן  •  הפצה ולוגיסטיקה: טליה זכריה ואסתר שמיר 

רוצים לקבל 50 עלונים עד לבית עם שליח, ולהפיץ בבית הכנסת או בסביבתכם הקרובה? חייגו 073-2221388
עונג שבתהידברות

ד'תתצ"ה  בשנת  נולד  מימון  בן  משה  רבי   .1
)1135( בעיר קורדובה שבספרד לאביו רבי מיימון, 
שהיה דיין בקורדובה. הוא נפטר במצרים בכ´ טבת 
ד'תתקס"ה )1204(. על פי מספר מסורות, שושלת 
יהודה  לרבי  עד  הגיעה  הרמב"ם  של  היוחסין 

הנשיא, חותם המשנה.
הרמב"ם  של  משפחתו  עקרה   13 בן  בעודו   .2

רדיפת  בעקבות  שבספרד,  מקורדובה 
היהודים, והיטלטלה ברחבי ספרד ללא 
מנוחה. בהמשך הגיעה המשפחה לעיר 
פאס שבצפון אפריקה. גם שם הקנאות 
המוסלמית גברה. משם עלה הרמב"ם 
לארץ ישראל. כעבור זמן ירד למצרים 

והשתקע בה.
של  הדתי  כמנהיג  שימש  הרמב"ם   .3

זמן  תוך  קהילת קהיר, התמחה בתחום הרפואה. 
קצר היה לאחד מבכירי הרופאים בקהיר, ובהמשך 
הוכר  הרמב"ם  המלך.  של  האישי  רופאו  שימש 

כפילוסוף וחכם גדול גם מחוץ לתחום היהודים.
הרמב"ם  החל  במרוקו,  בהיותו   ,23 בגיל   .4
בחיבור פירושו למשנה. החיבור הוא פירוש מקיף 
פירש  כלל  בדרך  כל מסכתות המשנה.  על  ובהיר 

הרמב"ם את המשנה לפי מסקנת התלמוד באשר 
לפירושה, ואף ציין את פסק ההלכה.

הקדמה  הרמב"ם  כתב  פירוש המשנה  בתחילת 
השתלשלות  את  סוקר  הוא  שבה  היסטורית, 
במסכת  חלק  פרק  בתחילת  פה.  שבעל  התורה 
"הקדמת  לשם  שזכה  ארוך  פירוש  ישנו  סנהדרין 
הרמב"ם לפרק חלק", בה הוא מבאר את שלושה 
עשר עיקרי האמונה היהודית וענייני שכר 
הרמב"ם  כתב  אבות  למסכת  ועונש. 
הקדמה שזכתה לשם "שמונה פרקים 
מבנה  את  סוקר  הוא  בה  לרמב"ם", 
תורת  המצוות,  טעמי  האדם,  נפש 
הנבואה, ידיעת הקל ונושאים נוספים. 
מהות  את  מאוד  הדגיש  הרמב"ם 
בהקדמה:  וכתב  העולם,  בבורא  האמונה 
"כשיבוא זכר דבר בעניין האמונה לבאר בו מעט, כי 
יקר בעיני ללמד עיקר מעיקרי הדת והאמונה יותר 

מכל אשר אלמדהו".
במשך  בערבית-יהודית,  נכתב  המשנה  פירוש 
שנות נדודיו של הרמב"ם, ונחתם במצרים בשנת 

.1168
הגותו  של  הכותרת  וגולת  גדולתו,  תפארת   .5

יצירתו  היא  ההלכתית 
"משנה  המונומנטלית 
"היד  גם  שנקראת  תורה", 
י"ד,  שם  על  החזקה", 

לפי  המחולק  זה,  בחיבור  הספרים שבחיבור.   ,14
ההלכות  כל  את  הרמב"ם  וסידר  קיבץ  נושאים, 
בעברית  ותת-נושאים,  נושאים  לפי  שבתלמודים 
זה  אדיר  מפעל  ובהירה.  מדויקת  צחה,  משנאית 
הבנה  התלמודים,  מכמני  בכל  עצום  ידע  דרש 
מפליגה ויכולת של ברירת העיקר מהטפל ותמצותו 

במילים ספורות.
להיות עמוד השדרה של ההלכה  זה הפך  ספר 
ישראל.  תפוצות  בכל  ונלמד  לדורותיה,  היהודית 
מספר מפרשיו הישירים והעקיפים הדנים בהלכות 

הספר - עולה על אלפים רבים.
הפך  נבוכים"  "מורה  הספר  נבוכים:  מורה   .6
לנכס צאן ברזל של הפילוסופיה היהודית. בספר 
זה, שבו הרמב"ם פונה אל תלמידו – ר' יוסף בן 
לאדם  הדרך  את  מתווה  הוא  שמעון,  אבן  יהודה 
"הדתי הנבוך", ומבאר במתק שפתיו את עקרונות 

היהדות.
7. הרמב"ם אמנם נפטר במצרים, אך הוא קבור 
ואין עוררין על כך. על זה העיד האר"י  בטבריה, 
הקדוש על ידי תלמידו ר´ חיים ויטאל. כפי שמעיד 
בבית  אותו  "וקברו  מצרים:  איש  סמברי  יוסף  ר' 
המדרש שלו... במצרים, ומשם הוליכו אותו לא"י 

וקברוהו בטבריה".

נעמה גרין

המשך בעמוד 7<<

7 עובדות על הרמב"ם, גדול הפוסקים
עובדות מרתקות על גדול הפוסקים, רבי משה בן מיימון, 

לרגל יום פטירתו שחל השבוע, כ' בטבת

הצטרפי לקורס מקצועי ויחודי בו תרכשי כלים
לבניית הרצאה, שפת גוף, תקשורת עם קהל, אסטרטגיה וטקטיקה, פחד קהל, עזרי הרצאה, סיפור, משל, הומור ועוד ...

לאור ההצלחה והביקוש נפתח
הרב שמחה כהן | הרב נתן רוזן

ר’ חנן לדרמן | ר’ שמעון פרץ
הגב’ שרון שקד

 בהדרכת הרבנים והצוות

כולל תרגול מעשי מול קהל ומצלמה 

6 מפגשים | ימי ראשון
החל מ-כ"ב טבת 30/12/18
בין השעות 17:00-21:30

הקורס יתקיים אי"ה ב’בית הידברות’
רח’ אריה שנקר 20 פתח-תקוה

073-2221-300 לפרטים ולהרשמה: 

ד“ר חנה קטן:
"אני מרצה שנים 

בפני קהל, ובקורס 

נפקחו עיניי ממש – 

במיוחד בדיוק של 

המסרים. מומלץ 
בכל לשון."

לוי שרה מרים:
קורס איכותי 

להפליא! שינוי 
דרסטי בטכניקות 

שלמדתי! שהפך לי 
הרצאה קבועה,
לחכמה הרבה 

יותר.. " 

מיועד
ו’עולם התשובה’סמינר בית יעקבמורות, בוגרות למנהלות

v

יסודות גדולים לחינוך ילדים מתוך אוצרות הרוח היהודיים.
שלל עצות והכוונה להתמודדות עם קשיים במהלך שנות התפתחותו של הילד, ועד לבגרותו המלאה.

גישה חינוכית נכונה בה ניתן לבנות ילד שמח, בעל נפש מאוזנת ובריאה, בעל בטחון עצמי יציב, שעם זאת אינו 
מרוכז רק בעצמו, אלא מכבד כל אדם באשר הוא אדם, ובפרט את הוריו ואת מחנכיו.

 shops.hidabroot.org  073-222-12-50 מוקד הזמנות טלפוני קל ופשוט לרכוש באתר 

ש!!
חד כל העצות וההכוונה בגישת 

חכמי ישראל לחינוך ילדים, 
בעלי נפש מאוזנת ובריאה, 

שמחים, עם ביטחון עצמי יציב

המדריך המלא
לחינוך ילדים

איך מגדלים ילד ערכי, מחונך ומתורבת? 

שואלים את עצמכם כיצד תעניקו לילדיכם 
שמחת חיים ומשמעת?

נבוכים בחינוך הילדים?



לרכישת ספרו החדש של הרב יצחק פנגר "המכתב" 
shops.hidabroot.org חייגו להידברות שופס: 073-222-1250. או באתר

אחורה פנה, קדימה צעד!
מה ההבדל החשוב בין סוס זקן לסוס צעיר?

אל  החסיד  הישר, ובא  מדרך  הבחור  בנו  היה, שסטה  חסיד  איש 
הרבי ושפך מר לבו.

אמר הרבי לחסיד: "אמור לבן, שיבוא אלי לביקור אישי".
הרכין החסיד ראשו בצער, והשיב: "הבן התרחק כבר הרבה מאד... 

שרוי הוא במצב-רוח מרדני, וללא ספק יסרב להגיע אל הרבי". 
עשה,  שלך  את  "אתה  ואמר:  האוהב,  מבטו  את  הרבי  אליו  שלח 

לבקשו שיבוא. כשתגיע העת הנכונה, יגיע הבן לכאן".
אותו בחור אימץ לעצמו תחביב – ספורט של מרוצי סוסים. אחת 
והחסיד  הרבי,  של  מושבו  ממקום  הרחק  לא  התקיימה  התחרויות 
התריס  "ביקור?!",  הרבי.  אצל  קצר  בדרך לביקור  לקפוץ  הציע לבנו 
הג'ינס  את  להחליף  אותי  ויכריח  מוסר,  לי  יטיף  בטח  "הרבי  הבן, 
בשטריימל!", למרות חששו של הבחור, מאחר שהאב הפציר מאוד, 

הוא הסכים לקפוץ לביקור קצר.
להפתעתו, קיבל אותו הרבי במאור פנים. "כבר זמן רב לא היית פה", 
שהייתה  להופעתו,  כלל  להתייחס  בלי  בלבביות,  לאורחו  אמר  הוא 
עיסוקיו  לגבי  והתעניין  ברוגע,  עמו  שוחח  הרבי  פרובוקטיבית.  די 
נהנה  גדולתו,  על  וידע  הרבי  של  בצלו  שגדל  הבחור,  ותחביביו. 

מתשומת הלב החשובה שניתנה לו.
מאחר שהרבי התעניין, הרחיב הבחור את הדיבור על ענף הספורט, 
שמשך את ליבו. הוא סיפר על תחרויות סוסים, והאריך בהסבר על 
ההבדל בין סוגים שונים של סוסים. "האם יש הבדל בין סוס צעיר 
לזקן?" שאל הרבי. "בוודאי!" השיב הבחור. "יש משמעות רבה לגזע 
ולייחוס של הסוס, אבל גם לגיל. סוס צעיר יגבר בקלות על סוס-

יריב זקן".
הדרך,  מן  וסוטה  תועה  צעיר  סוס  אם  "אבל  לעומתו:  הרבי  טען 
הוא מתרחק מהר כל כך, שכאשר שמים לב לטעות – הוא כבר נמצא 
הרחק, אי שם!". "זה נכון", התלהב הבחור, "אבל מצד שני, סוס צעיר 
וחזק – כשהוא 'תופס' שתעה בדרך, הוא חוזר בקלות לדרך הנכונה".

באטיות,  וחזר  מהורהר,  מבט  בבחור  תלה  הוא  הרצינו.  הרבי  פני 
שהוא  תופס  וחזק  צעיר  "כשסוס  הצעיר:  דברי  על  ופעמיים,  פעם 
עוד רגע,  לו  לקח  הנכונה..."  לדרך  בקלות  יחזור  הוא  בדרכו,  תועה 
לבחור, ואז הוא קלט את המסר. הפגישה הסתיימה, ולא ארכו הימים 

עד שהנער שב "בקלות" אל הדרך הנכונה.
* * *

מבחינים  אנחנו  אם  צעיר".  "סוס  להיות  צריך  מאתנו  אחד  כל 
שטעינו, עלינו לעצור ולחזור מיד. 

אדם עלול להיסחף אחר דאגות-לחץ-כעסים-טינה, ושאר רגשות 
שליליים. בעת כזו אדם מנפח בלון קטן לממדים של הר.

הבה נעמיד דברים בפרופורציה. 

ארגז 
  הכלים

33הרב יצחק פנגר

לרכישת ספר מפתחות לחיים ושאר ספרי הרב זמיר כהן, 
חייגו להידברות שופס: 073-222-1250

מדוע נמשלה התורה למים? שתי השוואות נפלאות

מהות הזמן 
ומי מעיינות 

התורה

הרב זמיר כהן

בעת הבריאה, עם היווצרות היקום, נברא גם הזמן. וכמו שכתב הרמב"ן 
בביאור הפסוק "ַוִּיְקָרא ֱאֹלִקים ָלאֹור יֹום": "יאמר כי נברא הזמן". והביאור 
בזה הוא, שכל זמן שלא נברא העולם, לא הייתה שום משמעות למושג 
"זמן", משום שהזמן נמדד רק על פי שינוי בעולם הנברא. כגון, פלוני היה 
זז ממקומו,  אינו  כאשר  אפילו  בסופו.  הוא  והנה עתה  הרחוב,  בתחילת 
חלים שינויים ביולוגיים בגופו, ובזה באה זרימת הזמן לידי ביטוי. אבל 

ללא הימצאות החומר – אין שום משמעות למושג זמן. 
זמן זה, שנברא ביום הראשון, מורכב, כידוע, מרגעים, המצטרפים לדקות, 
המתחברות לשעות, מהן מורכבים ימים, אשר הם הם חייו של האדם. לכן 
כל רגע ורגע הוא יקר ערך ביותר. שהרי כל רגע של חיים שחולף ריקם, 
היקר  באוצר  למלאותו?  ביותר  והנכון  הטוב  במה  שוב.  הוא לבלי  הולך 
תחומי  בכל  נכונה  הדרכה  לו  ולהעניק  האדם  את  לרומם  ביותר, שבידו 
החיים, הלא הוא לימוד תורתו של הבורא. שהרי כל אדם המבקש לעשות 

הטוב  ואת  הנכון  את 
מחפש  בעבורו,  ביותר 
את אשר יכיל את מירב 

האפשריות.  המעלות 
התורה,  כמו  אין  והלא 
דבר אשר יכיל את טהרת 
הנפש ואת ההדרכה לחיים 
בעולם  ומאושרים  טובים 

יתקן  הבא,  ובעולם  הזה 
וירומם  האדם  מידות  את 
הגבוהות  למעלות  אותו 
כל  על  ובנוסף  מהמלאכים. 

זאת, גם יקיים את כל הבריאה 
ויוריד שפע רב לעם ישראל, וכפי שיתבאר להלן. 

מובן מעתה שלא לחינם נמשלה התורה למים. כשם שהמים מנקים את 
האדם, מטהרים אותו בטובלו בהם, מחיים את הכל בשתייתם ומקיימים 
את העולם, אף התורה כן. וכשם שהמים נמצאים בגופו של האדם בכל 
רגע ורגע ואם ינסה לחיות מבלי שיהיו מים בגופו אין לו קיום, כך נדרשת 
והכרחית היא התורה לאדם, ואם יפרוש ממנה, הרי הוא כפורש מן החיים.
עוד תכונה מעניינת יש למים. הסוחב מהם כמות מסוימת, כגון חבית 
מים על גבו, יתעייף מהרה ולא יוכל להמשיך ללכת. אולם הצולל כל כולו 
במים, אף על פי שלחץ אדיר של מים במשקל רב על גביו, לא רק שאינו 
קסומים  עולמות  ומגלה  בצלילתו  מתענג  אף  הוא  אלא   – בכובדם  חש 
של דגים בשלל צבעים ואלמוגים מרהיבי עין. כך המנסה לקחת רק מעט 
יחוש  מהוראותיה,  חלק  קיום  על  מסוימים  ברגעים  ומתפשר  מהתורה, 
עול וכבדות בעבודתו הרוחנית. אולם הצולל כל כולו בעולמה של תורה, 
לומדה כראוי, מתבטל לדבריה ומיישם את הוראותיה בכל רגע ורגע בחייו, 
חש כי עולמות קסומים נחשפים בפניו. חייו נעשים שלווים, מאושרים 
בצדפים  לו  ומשחק  בחוץ,  הנמצא שם  והוא חס על חברו  תוכן,  ומלאי 

חלולים על החוף...
בשבועות הבאים נצא למסע מרתק אל עומק סוד כוחו של רגע – אם 

אך מנוצל הוא כראוי ללימוד התורה.
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איך גורמים לילד לשמור על גבולות, 
ומה עדיף – שולחן שבת עגול או מלבני?

אין גבולות

הרב אפרים אורשלימי

יש לי בן 10, מלא מרץ, שצריך בכל יום לרדת למטה ולהוציא 
את כל המרץ שלו במשחקים, בנסיעה באופנים או בכל דבר אחר. 
דא עקא, שבכל פעם שאנו מציבים לו גבולות, למשל שלא ייסע 
עם האופנים לשכונה הסמוכה, או שיחזור בשעה מוסכמת, הוא 
אינו עומד בזה. יש לי דילמות גדולות כיצד להעניש אותו בעניין, 

אם בכלל.
לא הייתי ממליץ שלא לתת לו לצאת החוצה בכלל כי הוא לא 
חוזר בזמן וכדומה, משום שילד חייב פורקן. אולם מצד שני, ילד 
בהם,  מעונין  אינו  הוא  נראה שמבחינתו  אם  וגם  גבולות,  חייב 
אני חייב להדגיש שדווקא ההיפך הוא הנכון, ילד אוהב ששמים 
לו גבולות. הורים שלא שמים גבולות ושומרים עליהם, הופכים 
את הילד לחסר בטחון )!(, משום שכל ילד אוהב שיש לו הורים 
חזקים. כך הוא אוהב אותם יותר )!(. לגופו של עניין, הייתי מציע 
לשבת עם הילד ולהציג בפניו את ההתלבטות של ההורים, ולתת 
לו עצמו להציע עצות, מה ניתן לעשות כדי שישמור על הכללים 
יש  לעצמו,  הציע  שהוא  בכללים  יעמוד  ולא  במידה  הבית.  של 
להזכיר לו שהוא זה שקבע אותם, והוא זה שצריך לשמור עליהם. 
מקצוע,  לאיש  או  ליועץ  לפנות  מומלץ  עובד,  לא  עדיין  זה  אם 

שיעמיק יותר בעניין.
* * *

זה  בבית,  שלנו  הסלוני  השולחן  את  לחדש  מעוניינים  אנו 
שיושבים בו בשולחן שבת. האם מבחינה חינוכית זה חיובי שנקנה 

שולחן עגול, או שמא נקפיד שיהיה דווקא שולחן ארוך?
ואמא  שאבא  חשוב  שבת  בשולחן  ובפרט  בבית,  מקום  בכל 
חלק  עוד  זה  הילדים.  עיני  מול  אל  מכובד  ומקום  ביטוי  יקבלו 
כבוד  להרגיש  להם  לגרום  יכולים  אנו  שבאמצעותם  מהדברים 
ויראה כלפי ההורים. אם נקבל שולחן עגול במתנה או ביד שניה, 
ניחא, אבל כאשר כבר באים לקנות שולחן – חשוב שהוא יהיה 
ארוך, כדי שאבא ואמא )או לפחות אבא( ישבו בראש השולחן. זה 
עוד אחד מהדברים שללא ספק יכולים לגרום לילדים לכבד יותר 
לילדים לכבד  זה מה שיגרום  את ההורים. אני מדגיש שלא רק 
הורים, אלא זה סממן חשוב שמובא גם בהלכה, שלא ישב אדם 

במקומו החשוב והקבוע של אביו.
בעלון פרשת תולדות פורסמה במדור זה שאלה לגבי אופניים 
חשמליים לבן 14. נזכיר שמלבד הנקודות שהוזכרו בתשובה, על 
מגיל  מותרת  חשמליים  אופניים  על  הרכיבה  בישראל  החוק  פי 

16 בלבד.

לנסיעה  יצאתי  שבוע.  עבר 
מהמשפחה  האם  עם  לירושלים 
נסחבה  ההתרגשות  שלי.  המלווה 
כל  קיוויתי  הדרך,  כל  במשך  איתי 
כך שהיום הזה יהיה היום לו חיכיתי 
במשך שנים... פחדתי שאולי מבחינת 
הרבנים תהיה בעיה להעביר אותי גיור 
באותו יום מכיוון שלא עברתי קורס, 
הרי הם גם צריכים לבדוק שהמתגייר 
שמיים.  לשם  זה  את  עושה  באמת 
הגענו לבית הדין ובידי ספר תהילים, 

שאני לא מרפה מקריאתו.
ללא  הוא  ברוך  לקדוש  התפללתי 
הזה,  ליום המיוחל  הרף במשך שנים 
היום בו יתנו לי אישור שאני שייכת. 
שעה  רבע  במשך  שישבתי  לאחר 
וקראתי תהילים ללא הרף, יצא הדיין 
לקרוא לי. למרבה התפעלותי, היה זה 
אותו הדיין שנפגש איתי שבוע לפני כן 
בפתיחת התיק. הוא קרא לי להיכנס. 

דיין  אותו  אלי  פנה  "שלום", 
אותי  הזמין  וכך  במקומו,  והתיישב 
שלי  המלווה  מהמשפחה  האם  ואת 

להתיישב גם כן. 
הובכתי מאד באותו הרגע. הרגשתי 
בחיי,  הראשון  במבחן  נמצאת  שאני 

המבחן היחיד שנחשב.
הדיינים שאלו אותי למה אני רוצה 
 – הייתה  להם  ותשובתי  להתגייר, 
הם  אחרת".  מהות  לי  שאין  "כיוון 
שאלו עוד כמה שאלות בודדות לגבי 
משתנה  ומה  מה,  על  מברכים  מה 
לאחר  לקיץ.  החורף  בין  בתפילות 
כל  על  עונה  שאני  לראות  שנוכחו 
הם  נכונה,  ובצורה  בזריזות  השאלות 
החליטו לשאול אותי שאלה שכנראה 

לגיור:  דין  בבית  נשאלה  לא  מעולם 
"מה חמור יותר, חטא העגל או חטא 

המרגלים?".
לשמוע  וחיכו  השתתקו,  הדיינים 
זאת,  לעומת  אני,  תשובתי.  את 
תינתן  שבזכותה  מהשאלה  התרגשתי 
לי ההזדמנות סוף סוף לספר את מה 
שלמדתי. במשך כרבע שעה התחלתי 
לספר ולפרט על כל חטא. כל המידע 
תורה  שיעורי  מאלפי  אצלי  שנאגר 
שזכיתי ללמוד נשטף מתוך פי כנהר. 
שתיקה  כשארשת  ישבו  הדיינים 
אותי  עצרו  הם  פניהם.  על  ותדהמה 
צריכה  לא  "את  ואמרו  דברי  באמצע 

להוסיף אפילו עוד מילה".
בפתיחת  אותי  פגש  אשר  הדיין 
לעמוד  ממני  ביקש  אלי,  פנה  התיק 
והתחיל לומר את דבריו – "בתור זה 
שהתחיל - אני רוצה להיות זה שגם 
יש  עניין.  לך  לספר  רוצה  אני  יסיים. 
הסוג  בעולם.  גרים  של  סוגים  שני 
הראשון, אלו הן נשמות אשר היו גם 
נעשה  כן  גם  ואמרו  סיני,  הר  על  הן 
נשמות  הן  אלו  השני,  והסוג  ונשמע. 
תיקון.  לעבור  צריכות  שהיו  יהודיות 
מלידה".  יהודית  נשמה  טליה,  את, 
יכולתי לעצור את שטף הדמעות  לא 
שנזלו על פני. הרגע הזה, שהתפללתי 
אליו בכל יום ולילה מאז שאני זוכרת 
גדולה  שמחה  פה.  הוא  עצמי,  את 
לי  שאין  אושר  שלי,  הלב  את  מלאה 
יכולת לתאר אותו. מבין כל הרגשות 
חזק  היה  אחד  רגש  אותי,  שהציפו 
לבורא  עצומה  אהבה  אהבה.  מכולם, 
כך  כל  דרך  לעבור  לי  שנתן  עולם 
קשה ומסורבלת רק בשביל היום הזה, 
התגמד  הבכי  וכל  הכל  שווה  שהיה 
מול גדולתו. הנחתי את ידיי על עיני, 
ואמרתי "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' 
אחד", לא מפספסת אף תיבה, מכוונת 
מלך  ה'  מילה,  כל  מרומים  למרומי 
הדיינים:  לי  ענו  כשסיימתי,  העולם. 
"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

לאחר שבוע הגעתי לטבול. החודש 
תורה  מתן  חודש  סיון,  חודש  היה 
והחודש בו חזרתי לניצוץ המקורי של 

נשמתי. 
המשך בשבוע הבא.

התפללתי לקדוש ברוך הוא ללא הרף במשך שנים ליום המיוחל 
הזה, היום בו יתנו לי אישור שאני שייכת. פרק אחרון בסדרה

מיומנה של טליה צימברג 
    גרת צדק 
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שאלות שנשאלו בקו ההלכה
האם מותר לשתות מים עם אכילת דגים, והאם מותר לאכול 

אוכל שהיה מתחת למיטה?

נפשות".  "בורא  ובירכתי  מזונות  מיני  אכלתי 
ולברך  לחזור  שצריך  או  חובה,  ידי  יצאתי  האם 

"ברכת מעין שלש"?
שאר  את  שפוטרת  שהכל  ברכת  לגבי  מצאנו 
הברכות כי היא ברכה כוללת, אבל במקרה שבירך 
בורא נפשות במקום מעין שלש צריך לחזור ולברך 
שוב, כי ברכת "בורא נפשות" אינה פוטרת שאר 

ברכות )חזון עובדיה ט"ו בשבט עמ' רס"ב – רס"ג(.
שמעתי שיש איסור לשתות מים יחד עם 

אכילת דגים. האם נכון הדבר ומה המקור 
לכך?

י"א,  קטן  )מועד  בתוספות  מבואר 
דיבור המתחיל כוורא( שיש חשש סכנה 

אכילת  עם  יחד  מים  לשתות 
)סימן  החיים  כף  והביאו  הדגים, 
בספר  אמנם  ע"ט(.  קטן  סעיף  ק"ע 

חוט שני )שבת חלק ד' עמוד שצ"ט( מבואר 
שמכיוון שהרופאים אינם מודים שיש בזה סכנה, 
לכן אין איסור בזמננו, אבל מכל מקום המחמיר 

תבוא עליו ברכה.
בזמן האחרון בהרבה מקומות מערבים חמוציות 
חמוציות  לשאול, האם  רציתי  וכדומה.  בסלטים 

נחשבות לפרי עץ או לפרי האדמה?
הרב  והנה  העץ.  פרי  בורא  עליהן  לברך  יש 
שלמה זלמן אויערבך )וזאת הברכה עמוד 379( כותב 
לברך אדמה, מכיוון שזה שיח נמוך, שכתב המשנה 
ברורה )סימן ר"ג סק"ה( שעל פירות היוצאים משיח 
נמוך מברכים בורא פרי האדמה. אבל הרב אלישיב 

)מובא בשו"ת ישא יוסף( כתב שכיוון שכיום זה 
פרי חשוב שמגישים אותו בסעודות חשובות, 
יש לברך עליו בורא פרי עץ, וכן פסק הראשון 
)ברכה  שליט"א  יוסף  יצחק  הרב  הגאון  לציון 

נאמנה עמוד תתס"ו(.
לימודי  בעת  משקה  או  מאכל  על  בירכתי 
שנת  הכיסא  על  נרדמתי  מכן  ולאחר  למבחן, 

עראי. כעת אני רוצה להמשיך ולאכול. האם צריך 
לברך שוב?

ואין  להפסק,  נחשב  זה  אין  בדיעבד 
צריך לחזור ולברך. אבל אם ישן שנת 
כגון שישן חצי שעה בשכיבה  קבע, 
על מיטתו, צריך לחזור ולברך שוב 
)שלחן ערוך סימן קע"ח סעיף ז' ומשנה 

ברורה שם, סעיף קטן מ"ח(.
מתחת  והיה  ברכב,  ישנתי 
לכיסא אוכל המונח בתוך שקית. האם 
מותר לאוכלו? והאם יש הבדל בין אם האוכל היה 

מכוסה או מגולה?
אף שלכתחילה צריך להיזהר שלא יהיו מאכלים 
תחת הכיסא שישן עליו, מכל מקום להלכה, אף 
אם ישן על הכיסא והיו תחתיו מאכלים – יכול 
כיסוי  בלי  גלוי  היה  האוכל  אם  אפי'  לאוכלם, 
)שו"ת שבט הקהתי חלק ד' סימן ר"ב, ועיין בהליכות עולם 

חלק א' עמוד ס"ז(.
אמר  המוכר  שווארמה.  מחנות  צ'יפס  קניתי 
לכן  קודם  בו  שטיגנו  בשמן  טוגן  שהצ'יפס  לי 
קציצות בשר. האם אני צריך להמתין שש שעות, 

או שאפשר לאכול חלבי קודם לכן?
הצ'יפס הזה מוגדר כ"תבשיל של בשר" והמנהג 
להמתין שש שעות אף במקרה זה )בית יוסף אורח 
חיים סימן קע"ג, בן איש חי שנה שניה פרשת שלח אות ט', 

הליכות עולם חלק ז' עמוד כ"ט(.
וכעת  כראוי,  השבת  שעון  את  כיוונתי  לא 
החשמל אמור להידלק באמצע הלילה, ואני רוצה 
ללחוץ על הזיזים ולהמשיך את המצב שהחשמל 

יישאר כבוי כל הלילה. האם ישנה אפשרות כזו?
מעיקר הדין מותר להמשיך מצב קיים, דהיינו 
את  להמשיך  ורוצה  כעת  מכובה  השעון  שאם 
להיות  שימשיך  כדי  הזיזים  על  ולוחץ  כיבויו, 
מכובה, מותר לעשות כן, כי אין מוקצה במחובר 
לכן  בדבר,  חולקים  שיש  כיוון  אמנם  לקרקע. 
יעשה תנאי מערב שבת שאחר כיבוי החשמל יוכל 
להזיז את הכפתור החשמלי כדי שלא יידלק אחר 
כך, ותנאי אחד מועיל לכל השנה )חזון עובדיה שבת 

ג' עמוד ק"צ(.

הרב ירון אשכנזי
קו 

 ההלכה

 הידברות וקו ההלכה בשירות ללא תשלום, למענכם. 
לכל שאלה בהלכה, חייגו עכשיו 073-3333-300

ָדן  "ְיִהי  לנחש:  נמשל  יעקב  בן  דן  בפרשתנו, 
ֵבי סּוס  ִעְקּ ְך  ֵשׁ ַהנֹּ ֲעֵלי אַֹרח  ִפיפֹן  ְשׁ ֶדֶרְך  ֲעֵלי  ָנָחׁש 

ל רְֹכבֹו ָאחֹור". הזדמנות מצוינת ללמוד  פֹּ ַוִיּ
לא  שאולי  מפתיעים  דברים  כמה 

ידעתם על נחשים.
הגדול  הנחש   – והקטן  הגדול 
ביותר בעולם הוא האנקונדה. הוא 
שבדרום  האמזונס  ביערות  חי 
ליותר  מגיע  ואורכו  אמריקה, 
מ-8 מטרים. אמנם, נחש הפיתון 

המרושת הוא ארוך עוד יותר, ויכול 
להגיע לאורך של כ-10 מטרים, אך 

ביותר  הגדול  לנחש  נחשב  האנקונדה 
בזכות רוחב הגוף שלו. לעומת הגודל העצום 

הזה, הנחש הקטן ביותר בעולם הוא נחש בשם 

לפטוטיפלופס קרלי, והוא חי באי ברבדוס. אורכו 
מגיע לכ-10 ס"מ בלבד, והרוחב שלו דקיק – 

ממש כמו אטריית ספגטי.
איך הוא גדל? אחת לתקופה, 
הנחש  של  עורו  נעשה 
של  עורו  ומשופשף.  בלוי 
שכאשר  כך  יציב,  הנחש 
עוד  לו  אין  גדל,  הנחש 
לכן,  עורו.  בתוך  מקום 
מתבלה  העור  כאשר 
הנחש  מידי,  קטן  ונעשה 
באבן,  או  בעץ  אותו  מחכך 
הנשל  אותו.  משיל  ופשוט 
הופכין,  לה  שאין  כאבן  מוטל  נותר 
יותר,  גדול  ממנו  יוצא  הנחש  בעוד 

ועם עור חדש ונקי.
את  תופסים  שונים  נחשים   – טרף  משיגים 
טרפם בדרכים שונות. הדרך המוכרת ביותר היא 
את  מכישים  ארסיים  נחשים   – כמובן  הארס, 
הם   – פעולתו  את  פועל  הארס  וכאשר  טרפם, 
גם  תקפו.  אותו  החיים  בעל  את  לטרוף  יכולים 
הכשתם  אך  מכישים,  ארסיים  שאינם  נחשים 
אינה מסוכנת. עם זאת, ישנם נחשים שטורפים 
כן  כשמם  למשל,  החנק,  נחשי  אחרות.  בדרכים 
הם  חנק.  באמצעות  טרפם  את  משיגים   – הם 
החיים  בעל  של  גופו  סביב  עצמם  את  כורכים 
ואז טורפים  נחנק –  אותו הם צדים, עד שהוא 

אותו.

נחשים
דברים מעניינים שאולי לא ידעתם על נחשים

דבי רייכמן

073-3333-300

 נפלאות
    הבריאה

בחיים צריך לדעת
לבחור נכון

הידברות מזמינה אותך לגלות את כל הסודות
לניקוי רעלים, איזון לחץ דם, הורדת כולסטרול

בסדנא חוויתית אחת!
רפואה אלטרנטיבית ע”י הנטורפתית

הרבנית רחל בצרי

כיבוד
עשיר  073-222-12-40

הרב יצחק בצרי בתפילה מיוחדת 

חוברת מתכונים בריאיםשי לכל משתתפת!

שני הקרוב! ביבנה!!

רישום מראש חובה • מכירת מוצרי הידברות במקום

הסדנא תתקיים
אי”ה ביום שני

ט”ז טבת 24/12/18
בין השעות 10:00-15:30

באולם ביכנ”ס “דוד המלך”
רחוב הגלבוע 17 יבנה



דולר  אלף  שלנו  השכונה  רב  חילק  שעבר  בפורים 
ל-30 משפחות נזקקות. כיצד הגיע לרב סכום גדול 
רבו  ואיך עצה של  לפריז  ליום אחד  כזה, מדוע טס 

המובהק גרמה לישועה גדולה?

 סיפורים מהחיים  | חיים ולדר

דואגת  אמידה,  עם משפחה  בנם  אירוסי  לקראת 
המשפחה להזמין זר פרחים יקר ומרשים שיהלום 
כי אם למקום  את האירוע. הזר אינו מגיע לאולם, 
אחר... למקום הכי רחוק מהמושג "שמחה". אך גם שם 

הוא לא נח, וממשיך להתגלגל...

לא א ובן,  בנות  שתי  חיתנתי  אברך.  ני 
בקלות, אך הקב"ה עזר. ואז נכנס הבן 
הרביעי לשידוכים, ובסייעתא דשמיא 
התארס עם בת מצוינת ממשפחה מכובדת מאוד 

ורבת אמצעים.
במקרים הקודמים, המשפחות שִעמן השתדכנו 
היו ברמה כלכלית זהה לשלנו, והפעם חשתי צורך 
להתאים עצמי ככל שניתן. חשתי גם הכרת הטוב 
ולכן  למה שציפיתי,  ומעבר  נתנו מעל  על שהם 
יהיה  לאירוסין  שנשלח  הזר  שלפחות  החלטתי 
מכובד ביותר, שיתאים לאולם המפואר שבו הם 

בחרו לקיים את האירוסין.
כשנכנסתי  ומיד  וטובה,  ידועה  לחנות  הלכתי 

ראיתי זר מדהים ביופיו.
"כמה זה?" אני שואל את בעל החנות.

"2000 שקל", הוא אומר.
זרים  לקנות  רגיל  הייתי  התעלפתי.  כמעט 
ב-300 עד 500 שקל. 2000 שקל לזר פרחים? זה 

נשמע לי מוגזם.
לעשות  שעלי  החלטתי  ואז  קצת  חשבתי 
"כמה  מכובד.  זר  ולשלוח  שלי  ההשתדלות  את 
התווכחתי  לקראתי?", שאלתי,  ללכת  יכול  אתה 
קצת, ולבסוף המוכר הסכים להוריד את הסכום 

ל-1800 שקל.
* * *

חצי  באולם  התייצבתי  מגיע.  האירוסין  יום 
שעה לפני הזמן כדי לראות את הזר. ראיתי אולם 
יוקרתיות, פרחים על השולחנות,  מפואר, מפות 

אך משהו אחד היה חסר: הזר שהזמנתי.
ומחליט  שעה,  ורבע  דקות  עשר  ממתין  אני 

להתקשר לחנות. אני מחייג בעצבנות. תא קולי.
אני מתקשר לחבר שלי שגר בסביבה ואומר לו: 

לכיוון החנות  מונית  "תעשה טובה, קח 
ההיא, תבדוק מה קורה שם".

הוא מבין את הבעיה, לוקח מונית, ותוך 
עשר דקות מתקשר ואומר: "הכל סגור ומסוגר. 

החנות נעולה. איש אינו בפנים".
"תנסה לחפש דרך להגיע למוכר", אני מבקש 

ממנו, "אתה לא מבין באיזה מצב אני נמצא".
עם  קטן  פתק  מצא  הוא  דקות  מספר  לאחר 
מספר סלולארי, שאפשר להתקשר אליו במקרים 

דחופים.
בני  את  רואה  אני  העין  בזווית  מתקשר.  אני 
פינה  בורח לאיזו  ואני  משפחת הכלה מפציעים, 

כדי לא להיתקל בהם בינתיים.
מישהו,  לי  עונה  "הלו",  צלצולים:  כמה  לאחר 
ואני מזהה את קולו של האיש שנתתי לו 1800 

ש"ח במזומן.
מה  באולם.  כבר  "אני  זועק,  אני  קורה?"  "מה 

עם הזר שלי?".
האיש השתתק. לא הגיב.

אותו  שומע  אני  ואז  חלפו,  ארוכות  שניות 
אומר: "מי אתה?".

"אני מאולם 'האופרה', שילמתי לך 1800 שקל 
אתמול".

"תקשיב", הוא עונה, "אני לא מכיר אותך. בטח 
התבלבלת...".

* * *
"אתה בעל החנות מהרחוב הזה והזה?".

"כן, אבל אני לא יודע על איזה זר אתה מדבר".
עיניי חשכו, זה היה הרגע שהבנתי שלא יהיה 
זר לאירוסין, לא מפואר כמו שחשבתי, ואפילו לא 
זר דל. רציתי שהאדמה תבלע אותי. מה אעשה? 

אנה אפנה?
התחלתי לזעוק: "אתה לא יכול לעשות לי את 
זה. יש כאן אירוסין, מה שאתה עושה לי זו פגיעה 

נוראה".
טררררר... השיחה נותקה.

האורחים  בינתיים  לעשות.  מה  ידעתי  לא 
מתחילים לזרום, ואני לא פנוי לקבל אותם. כולי 

שקוע בזר הפרחים ההוא.
בצר לי, התקשרתי לרב שלי.

דוד  בן  לי  יש  רב.  שאלת  לשאול  רוצה  "אני 
שמתגורר בנתניה, הוא צריך להגיע לאולם, יש לו 
קשרים במקומות מאוד מסוימים, ואם אני פונה 
אליו, הזר יהיה אצלי גם אם המוכר הרמאי ייאלץ 

ללכת לקטוף את הפרחים בעצמו".
"אז מה אתה רוצה ממני?", נבהל הרב.

"אני רק צריך שיודה שקניתי אצלו זר ב-1800 
ש"ח, ושהוא שכח. איני יכול לעמוד במצב שכולם 
פרחים  זר  שאפילו  כך,  כל  קמצן  שאני  בטוחים 

לאירוסין של הבן שלי איני יכול להביא".
הרב שתק דקה ארוכה ולאחר מכן אמר: "אגיד 
לך את האמת, אני מבין את הכאב, את הצער ואת 
הבושה שלך, אבל אנחנו בני תורה וצריכים לפעול 
ברוח התורה והמוסר. אנחנו מאמינים בדין תורה 
והולכים אך ורק בדרך התורה. לא פותרים ככה 

דברים".
עומד  "אתה  ואמר,  הוסיף  אותך",  מבין  "אני 
בניסיון גדול מאוד. אני מציע לך שתגיד לקב"ה: 
ומבקש שהזכויות יגיעו לבני  בניסיון  "אני עומד 

הזוג".
"ומה אני אגיד לבן דוד שלי?" שאלתי.

מישהו  ואם  כלום,  לו  להגיד  חייב  לא  "אתה 
אותו  תוציא  התבלבל.  שהמוכר  תגיד  לו,  יספר 

נקי. אם לא תעשה מזה עסק - איש לא יעשה".
למשפחת  הגעתי  לעצתו.  שאשמע  החלטתי 
הכלה ואמרתי שהזמנתי זר יקר מאד, אלא שבעל 
בפניהם  התנצלתי  אותו.  שלח  ולא  טעה  החנות 

והם קיבלו את זה בצורה הכי יפה.
* * *

השנה,  בראשית  שבת  ערב  האירוסין,  לאחר 
שמתי פעמי לבית הקברות "סגולה" בפתח תקוה, 
לרגל יום השנה לאחד מקרובי משפחתי שנפטר 
מניין  להביא  נוהג  אני  רבות.  שנים  לפני  ערירי 

מתפללים לקברו, לעילוי נשמתו.
אני  אבל  התפזרו,  כולם  האזכרה,  את  ערכנו 
לפקוד.  שרציתי  קבר  לעוד  הלכתי  נשארתי. 
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עמדתי ואמרתי תהילים.
לפתע אני רואה שמגיעה הלוויה. נו, טוב. בבית 

קברות יש הלוויות.
לעצמי  ואומר  מסתכל  אני  איש.   15 שם  היו 

שאצטרף למצוות הלוויית המת.
להיות  הופך  אני  טבעי  ובאופן  מצטרף,  אני 
"הרב", כי כולם מלבדי אנשים חילוניים, ובאירוע 
כמו הלוויה תמיד מישהו חרדי הופך לרב ולמנהל 

האירוע.
מתכוננים  והם  ענק,  זר  רואה  אני  הקבר  ליד 

להציב אותו לאחר הקבורה.
שזר  יודע,  חרדי  יהודי  שכל  כמו  יודע,  אני 

בהלוויה הוא מנהג גויים.
חיכיתי קצת, אמרתי את כל הפסוקים והוריתי 
להם כיצד לעשות קריעה ומה לומר. לקראת סוף 
באתי  הטקס,  מנהיג  למעין  כשהפכתי  ההלוויה, 
לבכור האחים ואמרתי לו: "אולי אתם לא יודעים, 
אבל זר על קבר הנפטר זה חוקת הגויים, ולא רק 

שהוא אינו מועיל לנפטר, אלא גם מזיק לו".
באו  והם  לו,  שאמרתי  מה  לאחיו  לחש  הוא 
לשמוע זאת ממני. אמרתי: "אינכם חייבים לשמוע 
לי, אבל אם אתם רוצים את טובת הנפטר – אל 

תניחו זר פרחים".
הם שאלו אותי: "אז מה נעשה עם הזר?".

שבת  של  קודש  שבת  "בערב  להם:  אמרתי 
בראשית יש בכל בית כנסת קידוש. תניחו את הזר 
בבית הכנסת, הוא יהיה נוי בית הכנסת, וזה יעשה 

נחת לנפטר".
* * *

שבת חלפה. מגיע יום ראשון, ואני אומר לעצמי: 
עם  מה  אבל  לך,  היה  לא  לאירוסין  פרחים  "זר 

ה-1800 ש"ח ששילמת?".
ולפחות לגבות  אני מחליט ללכת לחנות ההיא 

את הכסף.
אני מגיע לחנות הפרחים ורואה שהיא סגורה.

אבל  מודעת   – לפספס  יכולתי  שלא  מה  אבל 
ענקית על דלת החנות, ובה כתוב: "אנו מודיעים 
ועוד אחד,  עושה אחד  אני  יקירנו...".  פטירת  על 
על  מסתכל  אני  החנות.  בבעל  שמדובר  ומבין 
בניינים  שני  במרחק  שה"שבעה"  ורואה  הכתובת 

מהחנות.
פרחים  בעניין  השבוע  שאנחנו  לעצמי  חשבתי 

והלוויות, אז נעלה ל"שבעה".
לומר  יכול  שאני  הבנתי  גם  רגעים  באותם 
"קדיש" על ה-1800 ש"ח. כי אם בעל החנות נפטר, 
למי אבוא כעת? איפה שהוא נמצא אין כסף, "כי 
לא במותו ייקח הכל". הכי הרבה יש שם פרחים... 

החלטתי למחול לו בלב שלם.
אני עולה, נכנס לדירה, ומיד כשאני מגיע לחדר 

אני מזהה את האנשים שיושבים "שבעה".
הם נעמדים לכבודי ואומרים: "אתה ניהלת לנו 

את ההלוויה".
הייתי בשוק. מסתבר שההלוויה שבה השתתפתי 
הייתה של בעל החנות והזר... לך תדע ממה עשו 

אותו... מהזר שלי... זה לא יכול להיות מקרי.
הם ראו את ההלם שלי. "לא חשבתי שזה קשור 

להלוויה מיום שישי", אמרתי.
"אז למה הגעת לכאן?", שאלו, "ומי נתן לך את 

הכתובת?".
הם לחצו עלי להסביר מה אני עושה כאן.

ידעתי מה לומר להם. הם הבינו שיש כאן  לא 
משהו, ולחצו עוד יותר שאספר.

החלטתי לומר את האמת. "תקשיבו", אני מספר 
להם, "יש כאן משהו שחייב להיות משמים. ביום 
ולא  זר  הזמנתי  אירוסין,  שלי  לבן  ערכנו  רביעי 

קיבלתי, וביום שישי הגעתי לבית קברות...".
"רגע", קוטע אותי אחד האחים. "אתה מהזר???".
הבטתי בו. לא הבנתי לאיזה מהם הוא מתכוון.

ביום  לב  התקף  קיבל  שלי  "אבא  מספר:  והוא 
חמישי בבוקר. הוא הגיע לתל השומר במצב קשה, 
המשפט האחרון לפני שנפטר היה: "תמצאו את זה 
שאני חייב לו 1800 שקל ותפצו אותו". לא הבנו 
על מה הוא מדבר. הוא גם לא יכול היה להסביר, 
כי מיד לאחר מכן איבד את הכרתו וכעבור מספר 

שעות נפטר".
כולנו היינו בהלם.

* * *
הוא  נכסים,  עתיר  מפעל  בעל  הוא  הזה  הבן 
הוציא מכיסו 1800 ש"ח, נתן לי ואמר: "תגיד שאין 

לך שום דבר על אבא שלי".
"אין לי שום דבר על אבא שלך", הכרזתי, "ואני 

מוחל לו על שהזר לא הגיע לאירוסין".
ש"ח   1800 לך  "שילמתי  לי:  אומר  הוא  ואז 
שמגיעים לך. כעת אני צריך לפצות אותך על עגמת 

הנפש שהייתה לך".
שהכול  רואים  בסדר,  זה  "עזוב,  לו:  עניתי 

משמים".
אמר  אבא  שלי.  לאבא  כבוד  יש  לי  אבל  "נכון, 
'תפצה אותו', אז אני צריך לפצות אותך. בלי קשר 
תורה בשביל אבא  מישהו שילמד  רוצה  אני  לזה, 
שלנו. אם תלמד תורה בשבילו, אשלם לך כל חודש 

סכום הגון".
אמרתי: "זה בסדר, אני בכל מקרה לומד בכולל 

בלי כסף".
"אז תלמד בכולל שלך ותחשוב על אבא שלנו, 
ואנחנו ניתן לך כל חודש 7000 ש"ח אחזקה". זו 
המילה שהשתמש בה: 'אחזקה'. "נשלם לך כל עוד 
לנו  תגיד  כשתתעייף,  נשמתו.  לעילוי  לומד  אתה 

וניתן את זה למישהו אחר".
זה הסיפור, ואני חש צורך לפרסם אותו.

לו הייתי פועל על פי רגש הכעס הנורא שהיה לי 
באירוסין ושולח את בן הדוד שלי לאיים עליו, גם 
כל  וגם  לפטירתו  מצפונית  באחריות  נושא  הייתי 

העניין היה נגמר רע, עצוב ומביש.
מכיוון ששמעתי לקול רבי ומורי, והבלגתי, זכיתי 
גם למחול לנפטר, גם למנוע ממנו עגמת נפש של 
עשיתי לביתי  וגם  הגויים,  חוקות  פי  על  הלוויה 
פרנסה שמסייעת ואי"ה עוד תסייע לי ולמשפחתי 

רבות במשך שנים ארוכות.

כיצד מקרבים 
רחוקים? )המשך מעמוד 2(
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היהודי 
  החושב

דבריו הכנים של האברך חדרו גם ללבי. כיצד 
אפשר לשפוט את מי שלא זכה לדעת ולחוות 
את כל מה שאתה יודע וחווית? כך אמרו חז"ל: 
"אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו" )אבות 

ב', ד'(.
רחוקים: כשאתה  בקירוב  כלל  עשה לעצמך 
מלמד אחרים דברי מוסר וחכמה – כוון בלבך 
שותף  עצמך  עשה  עצמך.  את  בעיקר  לחנך 
והתעניין  שאלותיהם  על  אותם  ללימוד, שבח 
בהם, וזכור כי דברים היוצאים מן הלב נכנסים 

אל הלב.
4. הימנע מלומר דברים שאינם נשמעים. כך 
נאמר בגמרא ונפסק בהלכה: "כשם שמצוה על 
אדם לומר דבר הנשמע, כך מצוה על אדם שלא 
לומר דבר שאינו נשמע " )קיצור שולחן ערוך סימן 

כ"ט, סעיף ט"ז(.
לקרב  ביותר  המצליחה  שהדרך  למדים  אנו 
בימינו ליהדות, היא לא על ידי לחץ והרתעה, 
טוב  ורצון  אהבה  והפגנת  עדינות  מתוך  אלא 
יהודי,  כל  של  האישית  והצלחתו  בשלומו 
להבין  הטוב  ורצונו  סקרנותו  לעצם  תוך שבח 
ולהתקרב. כך כתב החזון איש על דורנו, שאפילו 
בעבותות  להשיבם  צריך   – שבהם  הכופרים 
אהבה, שהרי בימינו רוב היהודים לא גדלים על 
ורבים  חלש,  בדור  נמצאים  אנו  היהדות.  ברכי 
שיתקלו  מפחד  ולהקשיב  מלהתחבר  נרתעים 

בדברים מאיימים או מטיפים. 
5. לגבי שאלתך כיצד לחזקם באמונה. ובכן, 
ידי  על  זה  בנושא  לדיון  אותם  לעורר  ניתן 
אתה  כמה  עד  בפעם  פעם  מידי  להם  שתספר 
מתפעל מהבריאה, מחכמות שונות בגוף האדם 
גדולים  כמה  עד  מבין  ובעולם, שמתוכם אתה 
תוכל  עמנו.  להטיב  ורצונו  הקב"ה  של  מעשיו 
גם לעוררם מתוך מבט אינטלקטואלי בחדשות, 
להם  ספר  בעולם,  הגוברת  האנטישמיות  על 
עם  של  מהייחודיות  מתפעל  אתה  כמה  עד 
כיצד  ההיגיון,  נגד  שנים  אלפי  ששרד  ישראל 
ומגוג  גוג  העניינים מתקרבים לקראת מלחמת 
מראש.  זאת  כל  חזו  הנביאים  וכיצד  והגאולה, 
מתוך אמירות שכאלה, יתעורר הדיון מרצון, ואז 
תוכל להציג בפניהם את ההוכחות לאמונה בה' 
ובתורתו. טוב תעשה אם תוכל לשכנע אותם 
לצפות בהרצאותיו של הרב זמיר כהן שליט"א 
בנושאים כמו תורה ומדע, נבואות בתורה ועוד. 

יישר כח, ובהצלחה רבה בעז"ה.

לרכישת ספרי חיים ולדר לילדים, מבוגרים ונוער, 
חייגו להידברות שופס: 073-222-12-50 או באתר 
shops.hidabroot.org

ימי שני 6
31 בדצמבר

בבית
הידברות

אריה שנקר 20,
פתח תקווה

073-222-1-300             

החל מ-כ”ג טבת 
2018

מפגשים 
מרתקים

אי”ה

הבטיחו מקומכם <

ולשמור על הזוגיות 
סדנת זוגיות מס’   12

יוצאת לדרך!

שמעון ביטון איתמר אינהסזאןהרב הרב

זמיר כהן הרב

כל הסודות לזוגות מאורסים
ונשואים שנה ראשונה

בסדנה אחת ובקבוצות קטנות ביחד ולחוד

  הנושאים הנלמדים

 ההבדלים בתקשורת ובגישות בין גבר לאישה

 בניית שנה ראשונה ויסודות הבית היהודי

 מבט רוחני על טהרת המשפחה

 הלכות וחידושים רפואיים



הפחית
בידיכם פחית מלאה למחצה. עליכם לרוקן אותה, 

אך בתנאים הבאים:
אסור לשפוך את המשקה שבתוכה; אסור לשאוב אותו; 

אסור לשתות אותו; ואסור לפגוע בפחית בשום דרך. איך ניתן לעשות זאת?

רגע    חידהאמרות
  למחשבה

פתרון החידה מפרשת ויגש:
38 גר'.

על פי הנתונים, 5 העוגות הגדולות שוקלות יחד 400 גר' )80*5(, 
ו-6 העוגות יחד שוקלות 438 גר' )6*73(.

ההפרש בין התוצאות הוא משקלה של העוגה הקטנה.

התשובה תפורסם בשבוע הבא

דומה היצר לאדם ההולך וכף ידו קמוצה: משלה 
הוא אנשים להאמין שאכן משהו בידו, אך יפתח 
ידו – וייווכחו לדעת שמאומה אין בה. )רבי נחמן 

מברסלב(

היכן מצוי היצר? – בכל מקום שם מאמינים שהוא 
איננו. )רבי נפתלי מרופשיץ(
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חכם, מוכשר, מוצלח

מה מטריד אותך?
ודאגות,  טרדות  נפשי,  שקט  חוסר 
מלווים כל אחד מאיתנו - אולם ככל 
כפייתי,  באופן  במוחנו  מנקרות  שהן 

הן מכלות את חיינו.

בהשגחה תורנית  מיועד לנשים ולגברים

צרו קשר לקבלת ייעוץ ראשוני

073-333-333-1anat@htv.co.il

נפשיבשאלתי
מטפלים  של  צוות  בפניך  מעמידה  הידברות 
רגשיים, חרדים ומוסמכים, עפ”י ערכי היהדות.

האמור לעיל מהווה ייעוץ והכוונה ל‘טיפולים רגשיים’, הניתנים על ידי מומחים דתיים בעלי ניסיון 
לו. נוסף  כנדבך  אלא  קונבנציונאלי  רפואי  לטיפול  תחליף  פנים,  בשום  מהווה  ואינו  בתחומם, 

הפרשת חלה וכיסוי ראש – 
וישועה שלא תיאמן

שרה עמר חוותה הפלות חוזרות, והחליטה להזמין מהידברות 
ערב הפרשת חלה בביתה

יום ל בחשוון,  בי"א  כחודשיים,  פני 
שרה  חגגה  אמנו,  רחל  של  פטירתה 
עמר את יום ההולדת הראשון של בנה. 

של  ילד  זהו  הילדים:  ככל  ילד  לא  זהו 
ניסים.

הסבר  ללא  מה,  "משום 
להביא  הצלחתי  לא  טבעי, 
שרה  ספרה  לעולם"  ילדים 
לעדן הראל במשדר המיוחד 
הידברות  בערוץ  שנערך 
של  פטירתה  יום  לקראת 
"בתקופה  אמנו.  רחל 
לקחתי  קרה  שזה  האחרונה 
את זה קשה מאד, והחלטתי 
רק מישהו אחד שיכול  שיש 

לעזור לי, וזה הקב"ה".

מחוג בית לקבלה מרגשת – ולישועה
אז  חלה,  הפרשת  ערבי  שיש  לי  "ספרו 
התקשרתי לערוץ הידברות, והפנו אותי לרבנית 
חלה",  הפרשת  אצלי  עשתה  היא  כהן.  נעמי 
ממשיכה שרה בסיפורה. "דברנו לפני כן, וספרתי 
לה על מה שחוויתי, על כל ההפלות. היא שאלה 
אותי: 'את מתכוונת לקבל על עצמך משהו?'. עד 
הדבר  של  המשמעות  את  ידעתי  לא  בכלל  אז, 
הזה, שאני צריכה לקבל על עצמי משהו בשביל 
שהקב"ה ייתן לי בחזרה מתנה. התחלתי לקרוא 
כל מיני דברים, להתעניין. בערב, לפני שהרבנית 
הגיעה, החלטתי עם עצמי שאני 

חוזרת  ראש,  כיסוי  עצמי  על  מקבלת 
בתשובה".

כך,  כל  גדולה  לקבלה  ציפה  לא  איש 
חזקה כל כך, בערב הזה – שהפך 
נשכח.  ובלתי  למיוחד 
"כשאמרתי את זה בערב 

הרבנית  החלה,  הפרשת  של 
נעמי בכתה מאד. כולם בכו".

לבוא.  אחרו  לא  התוצאות 
לאחר הערב הזה, שרה נכנסה 
להריון, וכאמור, ילדה את בנה 
לא  הישועה  אך  בחשוון.  בי"א 
הערב.  באותו  אותה  רק  פקדה 
בחוג  שהשתתפה  נוספת  אישה 
היא  גם  נכנסה  הערב  באותו  הבית 
להריון, ובנוסף – התבשרה גם הרבנית נעמי 

כהן עצמה בבשורה הנפלאה של הריון חדש...
"כל המתפלל על חברו – נענה תחילה", מגיבה 

הרבנית נעמי בפשטות לדבריה של שרה.

 "ידעתי שאתה שומע אותי"
זו הוכחה ברורה לזה שהקב"ה  "הישועה הזו, 
שומע אותי ומקשיב לי. בכל מקום, גם כשקשה 
– הוא נמצא איתי, ואני תמיד מודה לו, גם על 
הייתי  תמיד.  בחזרה  מקבלת  ואני  לי.  שאין  מה 
שבורה אחרי ההפלות. אבל היום שגיליתי שאני 
בהריון היה היום הכי מאושר בחיים שלי. כל כך 
הודיתי לקב"ה. הלכתי והתפללתי בקברי צדיקים, 

ואמרתי לו 'ידעתי שאתה שומע אותי'".
לשיחה,  היא  גם  מצטרפת  כהן  נעמי  הרבנית 

ומספרת על שרה: "יש משהו מיוחד בשרה, שגם 
היא  ההוא  הערב  אחרי  הטוב.  הכרת  לה  היתה 
נשים  לעוד  להגיע  נוספים,  ערבים  לקיים  עזרה 
שצריכות עוד ישועה. היא באמת אישה מיוחדת. 
המעמד הזה, שהיא קמה ואמרה 'אני מקבלת על 
עצמי כיסוי ראש' – אף אחד לא אמר לה לעשות 
עמדו  כולם  זה.  על  איתה  דברתי  לא  זה.  את 
זה, חברות שלה התחילו לבכות, לא  וצלמו את 
האמינו שהיא באמת הולכת לעשות כזה מהפך, 

כמו שרה אמנו".
חילוני",  שהוא  למישהו  מהפך  באמת  "זה 
תמיד  מאמינה,  לא  שאני  "לא  שרה.  מציינת 
נכנסתי  אבל  שמרתי שבת.  תמיד  בה',  האמנתי 
עכשיו ליהדות ממש חזק, ואני שמחה מזה. כולם 
שואלים אותי 'איך את מסתדרת, איך המשפחה 
שבת  ששומרת  היחידה  אני  מסתדרת'.  שלך 
והיחידה שעם כיסוי, ובעלי מקבל אותי באהבה, 
והוא מכבד אותי. הוא בעצמו לא שומר, אף אחד 
במשפחה לא שומר, אבל הם מכבדים אותי, והם 
הם  איתי.  המצוות  ועושים את  איתי  מתפללים 

נותנים לי את הכח".

"הישועה 
הזו, זו הוכחה 

ברורה לזה שהקב"ה 
שומע אותי ומקשיב 

לי. בכל מקום, 
גם כשקשה – הוא 
נמצא איתי, ואני 

תמיד מודה 
לו"

פעילות  
 הידברות

דבי רייכמן

להזמנת חוגי בית חייגי טל' 073-2221290 

aviva@htv.co.il או במייל
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שדתיים מ חשב  תמיד   )51( חיים  שה 
לא יכולים ליהנות, וחי בתחושה, כפי 
שהוא מגדיר "כוחי ועוצם ידי". לאחר 
עסקים  אשת  עם  מתוקשרים  נישואים  שנות   11
לאשתו  נשוי  הוא  וכיום  התגרשו,  הם  מפורסמת 
דקלה. יש להם 3 ילדים משותפים, והדבר היחיד 
לאחרונה  הרבים.  זיכוי  הוא  כרגע  אותו  שמעניין 
אביב,  בתל  המקומיות  בבחירות  התמודד  הוא 
משה  האחרונות  בשנים  ש"ס.  בסיעת   3 כמקום 
הרשת  מלבד  לתקשורת,  נחשף  ולא  כמעט  חיים 
החברתית – שם יש לו מעל 70,000 חברים. כולם, 
אישי  קשר  אתו  שיצרו  לאחר  רק  הצטרפו  אגב, 

והוא אישר את בחירתם.
רבים ממכריו הם חבריו מהעבר, מהימים שבהם 
טרם חזר בתשובה, והיה שקוע בבוהמה הישראלית 
שהכירו  מאוד  רבים  גם  יש  אך  בזוהר.  ובנגיעה 
האמת,  את  ומצא  שהתחזק  לאחר  דווקא  אותו 
דרך שיעורי התורה שהוא מארגן והפעילות הרבה 
שלו בתל אביב. אז איך עשה משה חיים תשובה, 
וכיצד נטש את עולם הזוהר והעושר – וכיום הוא 
בעל שאיפה אחת בלבד: "לקדש כמה שיותר שם 
שמים", כדבריו? ליקטנו עבורכם ציטוטים נבחרים 
מראיונות שהעניק האיש המופלא לכלי תקשורת 

שונים.
 

ניצני התשובה הראשונים – כשאחיו יעקב 
חזר בתשובה

לראשונה  החלו  חיים  ניצני התשובה של משה 
אחיו  הים החל  אל  הקפיצה  בשנת 2009, כשאת 
יעקב, שחזר בתשובה ועבר ללמוד בישיבה של הרב 
זמיר כהן בביתר. "הרגשתי שאחי מחובר למשהו 
מאוד עוצמתי, וזה דיבר אליי, סיקרן אותי", הוא 
מסביר. "הוא עורר בי איזו התבוננות בחיים, דבר 
שבדרך כלל אנחנו לא עושים ביומיום. הוא הכיר 
לי ולפנינה את הרב זמיר. "ככל שתהליך התשובה 
מתחזק  עצמי  מצאתי   – וגידים  עור  קרם  שלו 
מיום ליום, עד שבשלב מסוים – היה לי ברור שזה 

השינוי שאני רוצה לעשות בחיי".
כך התנהלו הדברים במשך 3 שנים, עד שבוקר 
אחד, תקופה קצרה לפני הגירושים, התעורר משה 
מוקדם בבוקר, לאחר לילה קשה מאוד. "כבר הבנו 
שהנישואים עומדים להתפרק. יצאתי מהבית עם 
האופנוע, נסעתי באיילון ולא ידעתי לאן. פתאום 
הסתכלתי  קשה.  מאוד  רגע  היה  זה  בצד.  עצרתי 
לשמיים. נשברתי. בכיתי. אני לא בוכה אף פעם, 

אבל כאן לא יכולתי להתאפק. התחלתי לדבר 
עם אלוקים. אמרתי לו שאני רוצה להתחיל 

משהו אחר בחיים שלי, משהו אחר. הרגשתי שכל 
התקרב,  כשהלבד  ופתאום  בשוטף,  טיפלתי  הזמן 
הרגשתי שאין לי כלום. כשאדם בונה משהו במשך 
הרבה שנים, ופתאום הכל קורס ביום אחד – זה 
לאלוקים  אמרתי  אונים.  חוסר  של  תחושה  נותן 
'זהו, רק אתה נשארת לי. עכשיו תוביל אותי בכיוון 
מספר.  הוא  כסף",  מאוד  הרבה  לנו  "היה  אחר'. 
"מטבע הדברים האדם מרגיש חזק מאוד, וכמעט 
כל יכול. לשמחתי, הדבר הזה התנפץ מאוד מהר. 
מחדש,  הכל  להתחיל  הולך  שאני  כשהבנתי  ואז, 
ידי',  ועוצם  'כוחי  כזה  שאין דבר  לעצמי  אמרתי 
וכמה שאדם מרגיש חזק – יש כוח עצום שמנהל 
את העולם. את תהליך ההתחזקות התחלתי עוד 
לפני הפרידה שלי מפנינה. כולם חושבים שעברתי 
ליהדות.  התקרבתי  ומאז  הגירושים,  אחרי  משבר 
זה לא נכון – את הרב זמיר הכרתי עוד קודם, דרך 
אחי יעקב שהחל לשמור מצוות וללמוד בישיבתו 
של הרב זמיר. הוא הכיר לי ולאשתי לשעבר את 

הרב זמיר".

משפט בלתי נשכח מהרב זמיר – "הנה כל 
המיליונים שלך"

"אחי חזר בתשובה, זה השפיע עלי מאוד, כמובן, 
הכרתי  ואז  בתשובה.  חזרתי  לא  עדיין  אני  אבל 
מעט  לא  איתו  לי  היו  כהן.  זמיר  הרב  את  דרכו 
שיחות. הדבר שהכי השפיע עלי, ואני זוכר אותו 
זה  זמיר, היה  מאוד בכל מה שקשור בכבוד הרב 
השנתיים,  בן  אור  שלי,  הילד  עם  אליו  כשבאתי 
הוא הסתכל עליו ואמר 'הנה, אתה רואה - הנה 
דברים  שיש  הבנתי  ובאמת  שלך'.  המיליונים  כל 
אחרים חוץ מכל מה שקשור למרדף היומי שלנו 
אחרי הדברים הגשמיים, העושר או הנוחיות. בסך 
ורוצה  לעצמו,  לדאוג  רוצה  שהאדם  טבעי  הכל 
להתפרנס. אבל דרך הרב הצלחתי לראות כיוונים 
נוספים, הצלחתי להבין דברים יותר רוחניים, יותר 

משמעותיים, ומאז בעצם התחלתי להתחזק".
"דיברתי הרבה עם אחי, והייתי בשלבי התחזקות. 
עם  התחתנתי  אז  ושם.  פה  תפילין  מניח  הייתי 
אשתי דקלה והבנתי שהחיים שלי הולכים לכיוון 
אחר. ביחד התחזקנו מאוד. יש לנו ב"ה 3 ילדים. 
לאחר הנישואים, הגעתי לישיבה של חב"ד. הגעתי 
לשם להתפלל וללמוד. הצלחתי להתחבר למקום 

והתחזקתי.

שאני  האמנתי  לא  "מעולם  עוד:  מוסיף  משה 
הילדים  את  ואשלח  ציצית  אלבש  כיפה,  אחבוש 
לי  שנותן  לעולם  נחשפתי  דתיים.  למוסדות  שלי 
להסתכל בפרספקטיבה אחרת על החיים שלי ועל 
צריך  אדם  מאושר,  להיות  "כדי  שלי.  המשפחה 
לשאול עצמו שאלה אחת בלבד: מה החותם שאני 
'כסף',  היא  התשובה  אם  בעולם?  להשאיר  רוצה 
אז עוד לא התחלת להבין את החיים. מי שהולך 
עם ה', יד ביד, לא צריך לדאוג לתגמול. לקב"ה יש 
אינסוף דרכים יצירתיות לפרגן לך עם תגמול הוגן, 
בדברים שאתה לא מעלה על דעתך. אתה תעשה 

את שלך, ותן לו לעשות את שלו", הוא אומר. 
 

למען  ופעילות  בהידברות  תוכנית  הגשת 
בית הכנסת

משה  החל  המשמעותית,  התחזקותו  עם  יחד 
זו  היתה  הידברות.  בערוץ  תוכנית  להגיש  חיים 
משה  אירח  בתוכנית  בערוץ.  הראשונה  התוכנית 

את הרב שמחה כהן, בשאלות על זוגיות.
הוקם  אביב  ברמת  אביב"  "תהילת  הכנסת  בית 
בעשר אצבעותיו של משה חיים, בתוספת "חיידק" 
זיכוי הרבים, שלא שוקט אצלו לרגע. מדובר במבנה 
לתושבי  מקומות  מאות  המכיל  ומרשים,  גדול 
העביר  זמיר  שהרב  שנים  שלוש  לאחר  השכונה. 
צר  המקום  היה  חמישי,  יום  מידי  במקום  שיעור 
מלהכיל את הצובאים על הדלתות, והשיעור עבר 
לבית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי 110 תל אביב, 

בכל יום חמישי בשעה 21:00.
לרגע  לשכוח  אפשר  הכנסת  לבית  כשנכנסים 
לתהות  שלא  אפשר  ואי  אביב,  ברמת  שמדובר 
את  מצאו  והמשכילים  הצעירים  המתפללים  איך 
עצמם כאן, קרובים לשפע פיתויים מעבר לכביש. 
כנסת  בית  רואה  ישראל  עם  של  המכריע  "הרוב 
יום  "יש  חיים.  אומר  השם",  ברוך  לשנה,  אחת 
לכולם  ונותן  מהבית,  כולם  את  שמוציא  אחד 
פרופורציות. יש כאלה שזה נשאר איתם עד לפעם 
ויש כאלה שמחליטים לשלב את האמונה  הבאה, 
גם ביומיום. נכון שיש כאלה שלא מוכנים לחוות 
שטועם  מי  דבר  של  בסופו  אבל  היהדות,  את 
ממש,  של  קהילה  מהווים  אנחנו  בינתיים  נשאר. 
לקברי  משותפים  לטיולים  יוצאים  גם  פעם  ומדי 
כאן  מבינים  אנשים  קדושים.  ומקומות  צדיקים 
שצריך אהבת חינם, שצריך לפרגן אחד לשני. וזה 

מה שעושים".

"משפט אחד מהרב זמיר שינה לי 
את החיים": איך משה חיים עשה 

תשובה?
הגעתי אל הרב זמיר עם בני אור בן השנתיים. הרב זמיר הסתכל עליו ואמר: 
'הנה, אתה רואה - הנה כל המיליונים שלך'. ואז הבנתי שיש דברים אחרים"

נעמה גרין

הרב

יצחק בצרי
בתפילה וברכה מיוחדת

יום עיון לנשים מלא

הרב

חיים זאיד
אמונה וזה ה-כ-ל!

הרבנית
חגית
השירה ו ק ת ח  ת פ

האמנית
הרבנית
חדווה

לוי

אליהו שירי
ביטחון מול חרדות
כולל תרגיל מעשי

הידברות מזמינה אותך
לחוויה מעצימה ומחזקת

אי”ה ביום שני ט”ז טבת 24.12
בין השעות 9:30-15:30
באולמי בית הידברות

רח’ שנקר 20 פ”ת

לפרטים והרשמה חייגי:

073-222-1300
רישום מראש חובה | מס’ מקומות מוגבל

המופע
המרגש
של 

בופה חלבי עשיר

ִמי ֶׁשַּמֲאִמין ַּבֲעִתידֹו ּובֹוֵטַח ּבֹו, 

ר’ ירוחם ממיר, דעת תורה, וארא הּוא ֲאֶׁשר ֲעִתידֹו ֻמְבָטח ““



אל תחכי לרגע האחרון
073-222-12-90

"
תפילת הודיה  הפרשת חלה  שיעור תורה

אצלך בבית או בכל מקום שתבחרי

מעשה קטן ישועה גדולה!
" אחרי 17 שנה "
זכינו לחבוק בן...
זיוה כהן, ירושלים-הזמינה את הידברות לביתה

והקדישה ערב הפרשת חלה לפרי בטן

ההשתדלות 
        הישועה של ה'שלך!

בס"ד ערבי הודיה בהידברות הוכיחו עצמם בקרב כ-8000  נשים

10

דוד המלך עליו השלום שאל את הקב"ה )שבת 
ל'(, רבונו של עולם מתי אמות, באיזה גיל? אמר 
לו, זהו סוד שאין מגלים לשום אדם, שאם לא 
שבעים  לחיות  לי  יש  יאמר  בעצמו,  יבטח  כן 
שנה, בשנה האחרונה אחזור בתשובה, אעשה אז 

מצוות ומעשים טובים ותו לא. 
שאל דוד, באיזה יום בשבוע הוא ימות.

אמר לו, ביום שבת.
- למה ביום שבת, הגופה תישאר עד 

יום ראשון, וזה צער עבור הנפטר?
שבת,  ביום  אמרתי  דוד,  לו:  אמר 

שכבר  אפשר  אי  ראשון  ביום  יהיה,  כך 
הגיע תורו של שלמה להיות מלך ישראל, אי 

אפשר לגזול ממנו יום אחד.
אמר לו דוד: אם כך אני מוכן לוותר על יום 
לשלמה  אותו  ויתנו  ששי  ביום  שימות  אחד, 

המלך.
עוסק  שאתה  אחד  יום  אצלי  שווה  לו:  אמר 
בנך  שלמה  שעתיד  עולות  מאלף  יותר  בתורה 

להקריב ביום אחד. 
הלא כשבנה שלמה את בית המקדש )מלכים א' 

ג, ד( "אלף עולות יעלה על המזבח ההוא", איני 
מוותר, כל כך יש לי נחת רוח מתורתך. 

וזהו שנאמר "כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי 
הסתופף בבית אלקי מדור באהלי רשע".

הלומד תורה אין ערוך אליו, כמה הקב"ה שמח 
ממנו. וכשאשה עוזרת לא רק לבעלה אלא גם 
כך תלמידי חכמים,  ונעשים אחר  לבניה, 
"מי  עד,  לעולמי  יחיה  לא  אדם  הרי 
פ"ט,  )תהלים  מות"  יראה  לא  יחיה  גבר 
הבא,  לעולם  תלך  זמנה  בבוא  מ"ט(. 
וכשאדם מגיע לעולם העליון, בין איש 
בין אישה, אינו יכול להוסיף שום מצווה, 
"במתים חפשי" )תהלים פ"ח, ו'( – מן התורה 
והמצוות )שבת ל'(, נותנים לו את מקום מנוחתו 
בגן עדן, אך אינו נשאר במקום אחד. אם הניח 
בנים תלמידי חכמים, "ברא מזכה אבא" )סנהדרין 
ק"ד(, כל המצוות שהבן עושה, כל התורה שהוא 
לומד, נזקף לאבא שחינך את בנו לתורה ומצוות, 

מיד מכריזים עליו שיעלה מחיל אל חיל. 
תלמידי  ס"ד(:  )ברכות  בגמרא  אמרו  כך  ועל 
ולא  הזה  בעולם  לא  מנוחה  להם  אין  חכמים 

אינם  הבא.  בעולם 
אחד  במקום  נשארים 
למדרגה  עולים  אלא 
על  אף  גבוהה,  יותר 

פי שלא השיגו בעצמם 
שום מצוות, אלא הודות לבניהם שנשארו בעולם 

הזה ועושים מצוות ומעשים טובים. 
בזוהר הקדוש מובאים דברים נפלאים, מלאכי 
אותו  ומכבדים  אותו  ומעטרים  באים  השרת 
כיוון שבנו חידש חידושי תורה והחזיר בתשובה, 
)תהלים  רצונו"  "עושי  הקב"ה,  של   – "משרתיו" 

ק"ג, כ'(, נעשים כמו משרתיו.
חכמים  תלמידי  בנים  אחריו  שהניח  אדם 
עוסקים בתורה, קושרים בשמים כתרים לראשו 
ומעניקים לו את כל הכבוד, על כך נאמר )תהלים 

קכ"ז, ג'( "הנה נחלת ה' בנים שכר פרי הבטן".
ומי שבניו יהיו אחד נגר ואחד פחח, מה יצא לו 
מזה? וכי חסרים נגרים ופחחים בעולם? אין דבר 
נעים  ומה  חלקו  אשרי  מהתורה,  למעלה  שהוא 

גורלו.
וכן מי שיש לו בנות, יחתן אותן עם תלמידי 
קי"א(  כתובות  ד';  ד',  )דברים  נאמר  ועליו  חכמים, 
כולכם  חיים   - אלהיכם  בה'  הדבקים  "ואתם 

היום".

חשיבות כל רגע של לימוד תורה
מדוע לא הסכים הקב"ה להקדים את יום פטירתו של דוד המלך? 

מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל מסביר

מעדני 
  מלך

לרכישת ספרי "מעדני המלך" המלוקט משיעורי 
הרב עובדיה יוסף זצוק"ל חייגו להידברות שופס 
Shops.hidabroot.org 073-222-12-50 או

מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

הקמפוס 
  היהודי

ונפוצה  הולכת  ההשמנה  שמגפת  סוד  לא  זה 
במשקל  הבעיה  האחרונות.  בשנים  ויותר  יותר 
עודף אינה רק המראה והתפקוד המסורבל. אלא 
בעיקר התפתחות מחלות מסוכנות, כגון סוכרת, 
יתר לחץ דם, סתימת עורקים ועוד מרעין בישין 
העלולים לגרום לסיבוכים במערכות הגוף, ואפילו 
האנשים  שרוב  גילה  עומק  מחקר  ח"ו.  למוות 

הסובלים מהשמנת יתר, מנסים להוריד במשקל 
ותוספי  ספורט  שונות,  דיאטות  באמצעות 
את  נוטשים  רובם  זאת,  למרות  תזונה. 
התהליך באמצע, וחוזרים למשקל המקורי 

שלהם, ואפילו עולים למשקל יותר גבוה.
למה הדיאטות לא עובדות?

יש סיבה למה אנשים נכשלים פעם אחר פעם 
עם  מגיע  דיאטה  שמתחיל  אדם  כל  בדיאטה. 
חדשה,  שיטה  העננים.  עד  שמגיע  מוטיבציה  רף 
מעניינים.  מתכונים  כמה  גם  ואולי  חדש  תפריט 
להגיע  מתחילים  הראשונית,  ההתלהבות  אחרי 
הפיתויים בדמות עוגה חלבית מפנקת או שוקולד 
ארוכות,  מלחמות  אחרי  מהארון.  שקורץ  מתוק 
פתאום חבל הדיאטה מתחיל להתהדק, הרעב גובר 

והחשק למתוק עולה...
הדיאטה  ליפול.  מתחילים  האנשים  רוב  כאן, 
קורסת, וכל החלומות על גוף רזה ובריא, מתחילים 
הרגע  שיצאה  העוגה החמה  באדיה של  להתפוגג 
מהתנור. האמת, שהכישלון ידוע מראש, כי למרות 
הרצון המודע של אנשים לרזות ולעשות דיאטה, 
מתחיל  הוא  וכאשר  לשרוד,  רוצה  המודע  תת 
הוא  מהדיאטה,  כתוצאה  רעב  תחושת  לחוש 
סוף  כאילו  מצוקה,  אותות  לשדר  מתחיל 
המתוקים  את  דורש  והוא  הגיע.  העולם 
שמגיעים לו. ובגלל שתת המודע הוא 97% 
לכן  בסוף.  ינצח  שהוא  ברור  שלנו,  מהמוח 
אנשים חוזרים למשקל הראשוני שלהם, בתוספת 

ריבית והצמדה.
האם יש דרך לפתור את הבעיה?

אחת  לרזות  שכדי  היא,  הברורה  המסקנה 
ולתמיד, יש צורך לערוך שינוי עמוק ואמיתי בתת 
המודע. כאן נכנס לתמונה מחקרו של זוכה פרס 
יושינורי אוסומי. הפרופסור  נובל לרפואה, פרופ' 
גילה שיטה הקרויה "אוטופגיה". בתהליך הזה, אדם 
משנה את מערך חילוף החומרים בגוף. האוטופגיה 

מפרקת את כל התאים 
והחולים  הישנים 
ומחליף אותם בתאים 
חדשים ורעננים. הדבר 
בדיאטה  המיוחד 
נובל,  לפרס  שזכתה 

שגם בזמן השינה, הגוף לא מפסיק לשרוף שומנים. 
היום  כל  עובדות  שלנו  הגוף  יוצא שמערכות  כך 

במטרה להוריד במשקל.
איך עושים את זה?

יסוד  עיקרון  על  בנויה  האוטופגיה  שיטת 
שאומר שבכל לילה יש "צום" של 12 שעות. בזמן 
קפה.  או  ירוק  תה  מים,  רק  לשתות  מותר  הזה 
שלש  אוכלים   - האוטופגיה  בדיאטת  נוסף  כלל 
בכלל,  אוכלים  לא  הארוחות  ובין  ביום,  ארוחות 
רק שותים תה ירוק או מים. אף על פי שזה נשמע 
והמהלך  הגוף מתרגל מהר מאד,  קשה בהתחלה, 
הופך לדרך חיים. אם אתם רוצים לדעת יותר על 
האוטופגיה, ועל איך לרזות אחת ולתמיד, תוכלו 
בסדנה  היהודי",  "הקמפוס  באתר  זה  את  ללמוד 
ריינר  המאסטר  מפי  בחייך",  האחרונה  "הדיאטה 

NLP, אליהו שירי.

איך להוריד עודף משקל, אחת ולתמיד?
למה אנשים נשברים כל כך מהר מדיאטות, ואיזו דיאטה יכולה באמת להחזיק מעמד?

אליהו שירי

רוצים לקבל כלים מקצועיים יותר ותוכנית פעולה 
ליציאה מחובות? חפשו את הסדנה הדיגיטלית "זוזים" 
של מסילה, באתר "הקמפוס היהודי" מבית הידברות – 
Campus.hidabroot.org

אל תחכי לרגע האחרון
073-222-12-90

"
תפילת הודיה  הפרשת חלה  שיעור תורה

אצלך בבית או בכל מקום שתבחרי

מעשה קטן ישועה גדולה!
" אחרי 17 שנה "
זכינו לחבוק בן...
זיוה כהן, ירושלים-הזמינה את הידברות לביתה

והקדישה ערב הפרשת חלה לפרי בטן

ההשתדלות 
        הישועה של ה'שלך!

בס"ד ערבי הודיה בהידברות הוכיחו עצמם בקרב כ-8000  נשים
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שערות
הבה נתבונן בשערות גופנו, בשערות הצומחות על הָיד, למשל. 

גם אם מדובר בכמות שערות גדולה וצפופה מהרגיל, אין מציאות שבה שתי שערות צומחות 
שתי  היו  לּו  וגדלה.  צומחת  היא  משלה, שממנה  גומה  יוחדה  ושערה  שערה  לכל  אחת!  בגומה 

שערות צומחות בגומה אחת, היה מתפתח לנו זיהום בעור )אינפקציה(.
מעבר למראה המהונדס והמרהיב, לשיער תפקידים רבים: השיער מסייע בשמירת חום הגוף; 
מגן מפני חדירת עצמים זרים וחיידקים לְפָתִחים בגוף – השיער באף ובאוזן, ריסי העיניים ועוד; 
מגן מפני קרינת השמש – שיער הראש; מרחיק נוזלים והפרשות לא רצויות כגון זיעה – הגבות, 

שמגנות על העיניים, ועוד.
לעומת זאת, הביטו בכפות הידיים והרגליים שלכם: גם אם אתם שעירים מאוד, לא תמצאו שם 

אף שערה, גם לא קטנה. איך זה שדווקא שם לא צומחות שערות?
האזורים האלה, שבעזרתם אנו הולכים, נוגעים, מגששים וממששים – מכילים ריכוזים רבים של 
קצות עצבים. הם בעצם ה"אנטנה" שלנו. שיער היה מפריע ליכולת שלנו להרגיש, במיוחד בקצות 
האצבעות, והיה גורם לחוסר תפקוד. אז מה מונע צמיחת שיער בעור כפות הידיים והרגליים? במה 
הוא שונה מהעור בשאר הגוף? מסתבר, שהאפידרמיס )השכבה החיצונית של העור( בכפות הידיים 

והרגליים עבה יותר, ולכן אינו מאפשר לזקיקי השיער להצמיח שיער שם.
 

עור גמיש
האם אתם יודעים מהו האיבר הגדול ביותר בגוף האדם? התשובה היא... העור!

שימו לב, לעור תכונות מופלאות שאין ברקמות האדם האחרות: העור מווסת את חום הגוף, 
מאדה את הזיעה כדי לצנן את הגוף, ויוצר בידוד המגן על הגוף מפני הקור. העור רגיש לגירוי 
וללחץ, והוא גמיש דיו כדי לאפשר את תנועות השרירים וסיבובי הידיים והרגליים. העור מגן על 

האדם מפני החיידקים. כמו כן, לעור תכונות של ריפוי עצמי ואיחוי.
אך הפלא לא נעצר פה! עוביו של העור משתנה בחלקי הגוף השונים. הבורא ייעד לכל איבר או 

אזור בגוף את העור המתאים לו. 
כף  עור  ומחוספס.  קשה  הוא  הרגליים  כפות  עור  ורגיש,  עדין  הוא  בשפתיים ובעיניים  העור 
היד רגיש פחות לחום ולקור מאשר שאר איברי הגוף. למה? כדי לאפשר לכפות הידיים לעסוק 
בעבודות שונות בתנאי חום וקור. עור כף הרגל עבה יותר. למה? כדי שיוכל לעמוד בלחץ הגוף 

בעמידה ובהליכה.
העור גדל ומתפתח עם גוף האדם, והוא בעל גמישות רבה מאוד באיברים המתנועעים. למה? 

כדי לאפשר כיפוף ותנועה מושלמים. מה רבו נפלאותיך ה'!
 

שכחה
האדם, הנחשב "נזר הבריאה", שוכח לפעמים דברים ומאורעות. אני שואל את עצמי, איך יכול 
להיות שאנו שוכחים? איך זה מסתדר עם כל מערכות הגוף המדהימות שיש בנו? אלא שבורא עולם 
טבע בנו את מנגנון השכחה מתוך תכנון וכוונה, כפי שעשה בבריאה של גוף האדם. מהתבונות 

פשוטה ניתן להבין שמנגנון זה אף הכרחי לתפקודו התקין של האדם ולשמירת בריאותו.
ניקח לדוגמא אישה הכורעת ללדת. באותו רגע של כאב אינסופי, היא אומרת לעצמה שאין 
סיכוי שהיא תעבור סבל כזה בשנית. אבל בפועל, בעתיד היא תשכח את הכאב העצום שחוותה, 

ותמשיך להביא ילדים נוספים לעולם...
אנשים ששכלו את קרוביהם – באותו רגע נראה שהחיים נעצרו, שהשמים נפלו עליהם, אבל 
בזכות מנגנון זה הם שבים אט אט לשגרת חייהם ולתפקוד מיטבי, ואף מצליחים לשקם את חייהם.

והפלא האדיר הוא שכחת קוצר חיינו, משום שאילו אדם היה זוכר באופן תמידי שיום המוות 
שלו הולך וקרב, הוא לא היה מצליח לתפקד היטב. שכחה היא חסד נוסף שיצר הבורא בבריאה.

למה אין שערות על כף היד?
פלאי השיער והעור בגופנו, ויתרונותיה של השכחה

  3 נקודות  אריאל כדורי
      למחשבה

1

2

3

4

5

הרב זמיר כהן - התורה כוללת 
את כל החכמות

הרב אהרון לוי - רבותיי, מהפך

סיפורי אי שם - זכריה 
ומטבעות הזהב

איך נלחמים ביצר הרע - 
הרב גואל אלקריף

סדנת חינוך אינטרנטית עם זיוה 
מאיר באתר "הקמפוס היהודי", 

מבית הידברות

מומלצים בהידברות
צופיה וערוץ הידברות

אתר הידברות – 
האתר העולמי לקירוב

לקבלת סרטונים ותכנים מרתקים, צרפו את 052-9551592 
לאנשי הקשר, ושלחו את שמכם ועיר מגוריכם 

http:// - להצטרפות לניוזלטר הידברות כנסו
hidabroot.org.vp4.me/newsletter

 לקבלת 2 הלכות ביום, בווטסאפ או במייל 
hidabroot.org.vp4.me/2halachot

1

2

3

4

5

הרב שלום כהן, מעיד על הרב 
זמיר כהן: "מעולם לא עשה 

דבר שלא בא לשאול"

מפעים: נולד נכה, ואיבד את עינו 
בגיל שלוש - אך שמחת החיים 

והתקווה נותרו חזקות

רצו שנדלל את הרביעייה, 
בסוף כולם נולדו בריאים 

ושלמים

עמית אליהו: "הגעתי עד ליערות 
הגשם של קונגו, כדי להבין שיש 

אלוקים"

תגובה למי ששואל "למה אותי 
לא מפרסמים כמו הסלב? גם 

אני מניח תפילין"

מזכירות הידברות..................................................................
יעוץ למתחזקים בתחילת הדרך.............................................
יועצים לשלום בית...............................................................

יעוץ לנשים בנושא טהרת המשפחה.....................................
הזמנת חוגי בית / הפרשת חלה )בחינם(............................

תמיכה וסיוע לנשים בהריון..................................................
דיווח וסיוע במקרי התבוללות..............................................
הזמנת הרב בצרי לערב בביתכם )בחינם(............................

סדנאות בית הידברות..................................................
הידברות שופס )מכירות(...................................................

מנוי להפצת עלון השבת.............................................

03-6166614
03-6106061
073-2221310
 02-6301516
 073-2221290
 052-9551591
 052-9551591
 073-2221240
073-2221300/371
073-2221250

 073-2221253/388

הידברות שלום, במה נוכל לעזור?



ֶׁשָּסְברּו  ִמּׁשּום  ַלַּוַעד,  אֹוְתָך  ָּבֲחרּו  ֹלא  "ֲחֵבֶריָך 
ָלֶהם  ֶׁשָּנַתָּת  ָּבֶזה  ַהִאם  ַמְתִאיִמים.  יֹוֵתר  ֶׁשֲאֵחִרים 
ַמָּתָנה, ֵהם ַיְתִחילּו ַלְחׁשֹב ֶׁשַאָּתה ַמְתִאים ִּפְתאֹום 

ְלַנֵהל ֶאת ַהַּוַעד?"
ַרִּבים  ְיָלִדים  ָהיּו  ְּגלּוָיה,  ָהְיָתה  ַהַהְצָּבָעה  "ִאם 
ָהִייָת  ְוַאָּתה  ְנִעימּות,  ִאי  ְּבֶׁשל  ֲעבּוְרָך  ַמְצִּביִעים 
ַמה  ְּבֶכֶסף, ּוְבֶעֶצם  ַהֲעָרָכה  ֶׁשָּקִניָת  ְּבָטעּות  חֹוֵׁשב 

ְלַמָּזְלָך,  ְנִעימּות'.  'ִאי  הּוא  ֶּׁשָּקִניָת 
ֹלא  ַלְּיָלִדים  ֲחָׁשִאית.  ִהיא  ַהַהְצָּבָעה 
ָהְיָתה ׁשּום ִאי ְנִעימּות, ְוַאָּתה נֹוַכְחָּת 
ָלַדַעת, ֶׁשִעם ֶּכֶסף ּוַמָּתנֹות ִאי ֶאְפָׁשר 

ִלְקנֹות ַהֲעָרָכה".
ָׁשַתְקִּתי. ַהִּמִּלים ֶׁשָאַמר ָהיּו ְנכֹונֹות 

ּוְמֻדָּיקֹות.
ַהֲעָרָכה  'ִלְקנֹות'  ֶאְפָׁשר  ֵּכן  "ְּבֶעֶצם, 

ַוֲחֵבִרים", ָאַמר ִּפְתאֹום ַהְּמַחֵּנְך.
ִהַּבְטִּתי ּבֹו ְּבַהְפָּתָעה.

ָחֵבר',"  ְלָך  ּוְקֵנה  ַרב  ְלָך  'ֲעֵׂשה  ַּבִּמְׁשָנה  "ָּכתּוב 
ְּבֶכֶסף.  ִלְקנֹות  ַהַּכָּוָנה  ֵאין  "ֲאָבל  ַהְּמַחֵּנְך.  ָאַמר 
ֶאְפָׁשר ִלְקנֹות ֲחֵבִרים ְוַהֲעָרָכה ִמְּבִלי ְלהֹוִציא ֶׁשֶקל 
ֶאָחד. ָּפׁשּוט ַלֲעמֹל ִלְהיֹות ְראּוִיים 

ְלַהֲעָרָכה".
ִּבְגַלל  ֲחֵברֹו?  ֶאת  ַמֲעִריְך  ָאָדם  ֶּבן  "ַמּדּוַע 

ֶׁשהּוא רֹוֶאה ּבֹו ֶיֶלד טֹוב ְוָהגּון, הּוא ֶנֱהֶנה ִלְׁשמַֹע 
ֶאת ְּדָבָריו, הּוא נֹוָכח ָלַדַעת ֶׁשֲחֵברֹו ַּבַעל ֶמֶזג טֹוב, 
ָעִדין ְוֶנְחָמד, ֵאינֹו נּוְדִניק, ֵאינֹו ַמְרִּגיז ְוֵאינֹו ַאִּלים. 

ַהּכֹל חּוץ ִמֶּכֶסף".
"ְלָכל ֶיֶלד ֶיְׁשָנן ְּתכּונֹות טֹובֹות ֶׁשהּוא ָיכֹול 'ִלְקנֹות' 
ָּבֶהן ֲחֵבִרים. ְלָכל ֶיֶלד ֵיׁש ּכֹחֹות ֶנֶפׁש, 
ַהֲעָרַכת  ֶאת  ִלְרּכֹׁש  ָיכֹול  ָּבֶהם הּוא 

ַהּסֹוְבִבים אֹותֹו ְוַאֲהָדָתם".
"ַמה ֶּׁשָעִׂשיָת, ֹלא זֹו ִּבְלַבד ֶׁשֹּלא 
'קֹוֶנה' ְיָלִדים - הּוא ִהְרִחיק אֹוְתָך 
ָלֶהם  ֶׁשָּנַתָּת  ֶׁשָּבֶרַגע  ִּבְגַלל  ֵמֶהם, 
ְלָך  ֶׁשֵאין  ָּבֶזה  הֹוֵדיָת  ְּכִאּלּו  ֶּכֶסף, 
ְמֻיֶחֶדת  ׁשּום ִמָּדה טֹוָבה אֹו ְּתכּוָנה 

ַּדְרָּכּה ִנָּתן ִלְרּכֹׁש ֶאת ֵלב ַהּזּוַלת".
"ַאָּתה רֹוֶצה ְלִהָּבֵחר ַלַּוַעד?".
ִסַּמְנִּתי ְּברֹאִׁשי ְלאֹות "ֵהן".

"ִלי ֵיׁש ָּתְכִנית, ֶׁשִאם ֵּתֵלְך ְלִפיָה – ִּתָּבֵחר ְּבתֹוְך 
ִמְסַּפר ֳחָדִׁשים ְלַוַעד ַהִּכָּתה".

ַהָּתְכִנית.  ֶאת  ְלָפַני  ְלַׂשְרֵטט  ַהְּמַחֵּנְך  ֵהֵחל  ְוָכאן 
ַּבִּכָּתה,  ִהְתַנֲהגּות  ָהְיָתה ָקָׁשה ְמאֹד. ִלּמּוִדים,  ִהיא 

ּוְרִצינּות,  ַּבְגרּות  ִּגּלּוי 
ַהְקָּדַמת  ַלֲחֵבִרים,  ַיַחס 
ֹלא  ִוּתּוִרים,  ָחֵבר,  ְלָכל  ָׁשלֹום 
ֲאֵחִרים,  ֶׁשל  ְלִעְנָיִנים  ִלְדחֹף ֶאת ַאִּפי 
ֹלא  ְלֵהָעֵלב,  ֹלא  ְלִמְׂשָחִקים,  ַעְצִמי  ֶאת  ִלְדחֹף  ֹלא 
ְלַהֲעִליב, ֹלא ָלֶלֶכת ַמּכֹות, ֹלא ְלָהִעיר, ֵּכן ְלִהְתַעְנֵין 
ָיֶפה  ְלִהְתַיֵחס  ֲחֵבִרים,  ְלַהְזִמין  ָחֵבר,  ֶׁשל  ִּבְׁשלֹומֹו 
ְלֻכָּלם, ּוְבִעָּקר ְלֵאֶּלה ֶׁשֵאין ָלֶהם ַמֲעָמד ַּבִּכָּתה. ֵחֶלק 
ָהָיה  ֹלא  ְוֵחֶלק  ֵמֲאֵליֶהם,  מּוָבִנים  ָהיּו  ֵמַהְּדָבִרים 
ָּברּור ִלי ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּביֵניֶהם ַלֶחְבָרה. ַהְּמַחֵּנְך ָרַׁשם 

ֶאת ַהּכֹל ַעל ַּדף ּוָמַסר ִלי.
ְׁשֵּתי  ִלי  ֵיׁש  ַהּזֹו,  ַהִּׂשיָחה  ַאֲחֵרי  ָחְדַׁשִים  ַּכּיֹום, 
עֹוד  ְוָהַאֶחֶרת  טֹוָבה,  ַאַחת  ָלֶכם.  ְלַבֵּׂשר  ְּבׂשֹורֹות 
יֹוֵתר טֹוָבה. ָהִראׁשֹוָנה ִהיא, ֶׁשֲאִני ּפֹוֵעל ְּבִדּיּוק ְלִפי 
ַהָּתְכִנית, ּוַמֲעָמִדי ַּבֶחְבָרה ִהְׁשַּתֵּפר ְמאֹד. ִהְׁשַּתֵּניִתי 

ַלֲחלּוִטין, ַוֲחֵבִרים ַרִּבים אֹוְמִרים ִלי זֹאת.
ָּכל  ִלי  ֶׁשָּכֵעת טֹוב  ִהיא,  ַהּיֹוֵתר טֹוָבה  ַהְּבׂשֹוָרה 
ָּכְך – ֶׁשִּבְכָלל ֹלא ִאְכַּפת ִלי ִאם ֶאָּבֵחר ְלַוַעד ַהִּכָּתה 
אֹו ֹלא. ָּכֵעת ֲאִני ֵמִבין ַמּדּוַע ָאִבי ּכֵֹהן ָּכל ָּכְך ָאִדיׁש 
ְוֻכָּלם  ְלָך  טֹוב  ַּכֲאֶׁשר  ַלַּוַעד.  ַהְּבִחירֹות  ְלתֹוְצאֹות 
ְלָכְך.  הֹוָכחֹות  ׁשּום  ָצִריְך  ֵאיְנָך   – אֹוְתָך  אֹוֲהִבים 

ַאָּתה ָּפׁשּוט ַמְרִּגיׁש ֶאת ֶזה.

בשבוע שעבר ספרתי לכם איך התחיל המחנך 
להסביר לי את טעותי

ִחירוֹת )ה'( בְּ

ילדים מספרים
חיים ולדר

מה בפרשה?

ומבקש  יוסף  לבנו  קורא  הוא  למות.  ונוטה  חולה  יעקב 
ממנו שלאחר מותו לא יקבור אותו במצרים, אלא יעלה אותו 
לקבורה בארץ ישראל. לאחר מכן יעקב מברך את יוסף, ומבקש 
ממנו להביא אליו גם את שני בניו, מנשה ואפרים. יעקב משכל 
על  שמאלו  ואת  אפרים,  ראש  על  ימינו  את  ומניח  ידיו  את 

ראשו של מנשה – וכך מברך אותם בברכת "המלאך הגואל".
יעקב קורא גם לשאר בניו ומברך אותם בזה אחר זה, כל 
יעקב  לו. לאחר מכן שב  והמתאימה  לו  בן בברכה המיוחדת 

ומבקש להיקבר במערת המכפלה.
לאחר פטירת יעקב מבקש יוסף מפרעה לאפשר לו לקבור 
את אביו בארץ ישראל. הוא מקבל רשות, ובני יעקב עולים אל 

ארץ ישראל וקוברים את יעקב במערת המכפלה.
ארץ  אל  עצמותיו  יועלו  פטירתו  שלאחר  מבקש  יוסף  גם 

ישראל, והפרשה מסתיימת בפטירת יוסף.

ברכות השבטים

בדיחות לילדים

מיליונר גדול נפטר, ורבים השתתפו בהלוויתו. 

המשתתפים ראו אדם אחד עומד בצד ובוכה בכי תמרורים.

"ודאי היית קרוב לנפטר", אמרו לו.
"זהו, שלא", ענה האיש.

מטופל: "אח!!! אי!!! אווו!!!"
רופא: מה קרה? אפילו לא התחלתי בעקירה!

מטופל: אני יודע... אני רק מתאמן.

- למי יש נוצות, אבל היא בכל זאת לא יכולה לעוף?
- לכרית נוצות.

לילדים שלי
הכל באהבה

הלהיט החדש! 4 דגמים של 
כריות איכותיות ונעימות, בהדפס 

ציורים מרהיבי עין של “שמע 
ישראל” ו”מודה אני”.

ערכת 30 קוביות תלת מימדיות 
מעץ המכילה אותיות, אותיות 

סופיות וניקוד. מצוין ללימוד 
והכרת האותיות.

שטיח בד אותיות רחיץ 
לצביעה - צובעים בכיף, 

לומדים ומכירים את 
אותיות האלף-בית. 

מרכיבים פאזל ענק של 
אותיות וציורים, צובעים, 

מכירים ולומדים את 
אותיות האלף-בית.

הידברות שופס
עם מגוון 

משחקים
חדשים 

ומדליקים

SHOPS.hidabroot.org או במוקד המכירות: 073-222-12-50 לפרטים ולהזמנות: 

הידברות שופס עם מגוון 
משחקים חדשים ומדליקים

לילדים בכל הגילאים!

- כדאי לקום מוקדם בבוקר. שמעתי שמישהו קם מוקדם, 

יצא החוצה ומצא סכום גדול של כסף.

- כן, אבל זה שאבד את הכסף ודאי קם עוד יותר מוקדם...



כאשר נגרם נזק לרכב שהושאר ללא השגחה -
 מי חייב בתשלום הנזק?

בעל הרכב השאיר את הרכב 
דלוק, והנער נכנס כדי לנסות 

לנהוג בו

ַּגם ֶרֶכב ַּגם ָּפָרִׁשים )בראשית נ', ט'(

מעשה אירע בראובן, שעצר את רכבו בסמוך 
לחצר בית ספר, על מנת לעלות למשרד מסוים 
ולהביא תיק מסמכים. את הרכב השאיר דלוק 
ומחייב  החוק,  פי  על  בתכלית  שאסור  )דבר 
בקנס גדול(, והרכב עמד ממש בסמוך לחצר בה 

שיחקו ילדים ונערים משחקים.  
בינתיים ראובן פגש במשרד את פלוני, ונעצר 
אחר...  ידיד  פגש  מכן  ולאחר  עמו,  לשוחח 
המנוע,  קול  את  ושמעו  ברכב  הבחינו  הנערים 
בפני חבריו:  14, התפאר  כבן  נער  ואחד מהם, 
ונראה",  הבה  "נו,  היטב...".  לנהוג  יודע  "אני 
המונע,  הרכב  אל  נכנס  אכן  והוא  לו,  אמרו 
החליף הילוך, והרכב החל להתדרדר עד שנתקל 

בעץ גדול. 
בחסדי שמים לא אירע נזק בנפשות, אך הרכב 
שקלים.   6,000 בשווי  היא  הנזק  ועלות  הוזק, 

בעל הרכב תובע מהורי הנער את תשלומי הנזק, 
והם טוענים כלפיו, "הרי פשעת וסיכנת חיי אדם 
הרבה  כך  לכל  בסמוך  מונע  רכב  שהשארת  בכך 

העכבר  "לא  מ"ו:  בגיטין  חז"ל  אמרו  שכבר  )ועוד  ילדים 
גנב, אלא החור גנב"(, ואם כן כיצד הינך מעז לתבוע 

תשלום?!" 
עם מי הדין?

תשובה:
ראובן אמנם פשע באופן חמור, אך דמי נזיקין 
צריך לשלם לו, וכעין המבואר במסכת בבא קמא 
)מ"ח(, "שניהם שלא ברשות, הזיקו זה את זה – 

חייבים", וכן מבואר בשו"ע )חו"מ סי' שצ"ח ס"א(, 
שאם ראובן הכניס את שורו לחצרו של שמעון 
שלא ברשות, ובא שמעון והזיק לשור, הדין הוא 
שחייב שמעון לשלם לראובן את דמי הנזק שגרם 
רשות  החצר  לבעל  שיש  פי  על  שאף  לשורו, 
לו  אין  מקום  מכל  מרשותו,  השור  את  להוציא 

רשות להזיקו. 
וגם במקרה דנן, הנהג היה "שלא ברשות", אך 
גם להזיק את ממונו אין רשות. ומשהזיק הנער 
שלם   – רכבו  את  מצוות(  לגיל  הגיע  )שכבר 

ישלם. 

המשך בשבוע הבא... להצטרפות למנוי החודשי או לרכישת מגוון מוצרי חבורת תריג, היכנסו לאתר הידברות שופס או חייגו: 073-222-12-50

ופריו מתוק
הרב ארז חזני

לרכישת ספרי "ופריו מתוק" של הרב ארז חזני 
חייגו להידברות שופס 073-222-12-50 
Shops.hidabroot.org או

חבורת תרי"ג
איור: רפאל דרוק



ניתן להזמין את הרבנית חגית שירה לחוגי בית 
בכל רחבי הארץ, ללא תשלום 073-2221290
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מתוך הכאב תבוא הגאולה
כשבן אדם עושה עבירה, הוא כבר מלא חרטה והלב שלו מלא בכאב. 

בפנים יש רעב אמיתי

כאשר ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ, הוא 
צפה ברוח הקודש וראה את הדור שלנו, האחרון. 
יעקב אבינו הזדעזע ממה שהוא ראה... החוצפה, 

דמשיחא  "בעקבתא  נורא:  תסריט  ההפקרות, 
ֻחְצָּפא ִיְסֵּגא... ְוָחְכַמת סֹוְפִרים ִּתְסַרח, ְוִיְרֵאי 

ֵחְטא ִיָּמֵאסּו, ְוָהֱאֶמת ְּתֵהא ֶנְעָּדֶרת. ְנָעִרים 
ְּפֵני ְזֵקִנים ַיְלִּבינּו,  ַּבת ָקָמה ְבִאָּמּה, ַּכָּלה 

ַּבֲחמָֹתּה..." )סוטה(.
כשיעקב ראה את כל זה הוא נבהל... 

מה זה? הבנים שלי פסולים כל כך? 
ענו לו השבטים: "השם אחד ושמו אחד..." 

יחיד  ושלנו,  שלך  בלב  נמצא  שהשם  כמו   –
ומיוחד, כך יהיה גם בדור האחרון, שבכל הירידות 
ירדו  שהם  החשוכים  המקומות  בכל  והנפילות, 
אליהם – בתוך הלב, עמוק בלב הם יהיו מאמינים 
האבות  בין  הבדל  אין  הזו  אחד. ובאמונה  בהשם 

לבנים, בדיוק כמו שאנחנו מאמינים ומחוברים, כך 
הם יהיו מאמינים, ומחוברים!

את מבינה? גם אם הבן נפל או הבת ירדה ח"ו, 
האלה  הירידות  במהותם.  שינוי  באמת  לא  זה 
מבטאות שטחיות. אנחנו בדור של כאילו, 
גם העברות נעשות מרוח שטות... זה לא 
עושה עבירה,  אדם  כשבן  מבפנים.  בא 
פוגע  לא  הוא  אותו.  עוזב  לא  השם 
בנשמה, כי ממש בתוך העברה הוא כבר 
מלא חרטה והלב שלו מלא בכאב. בפנים 
צמא  ולא  ללחם  רעב  "לא  אמיתי...  רעב  יש 
רעב  לא  השם...".  את דבר  לשמוע  אם  כי  למים 

לקניונים, לתאוות ולדמיונות...
לחנות  נכנסת  אני  היום.  כך  כל  צועק  הכל 
נעליים, ויוצאת עם כאב ראש: "בום בום...". איך 
אפשר לבחור נעליים בנחת עם המוסיקה הזאת? 

היסטריה,  זו  באירועים 
וצלחת  וטרפת  ושגעת 

מעופפת... 
תוצאה  היא  ההיסטריה  שזועקת!  הנשמה  זו 
והוא לא  מכך שהאדם מרגיש את הרעב והצמא, 
יודע ממה. יעקב ראה את הלב שלנו, יעקב ראה 
ויתנוצץ  שדווקא מהדור האחרון תתחיל הגאולה 
אורו של המשיח, מתוך הכאב שאני רחוקה, משם 

תבוא הגאולה.
חפשי בתוך הנפילות את האורות שיש שם, את 
בתוך  חפשי  הצער...  ואת  המצפון  את  החרטות, 
הירידה של הילד את הצעקה של הנשמה שלו... 
– השם  הזמן  כל  לו  ותגידי  בעיניים  לו  הסתכלי 

אוהב אותך... זהו!
כשהגמרא מביאה לנו את התסריט של מה יהיה 
מי  על  לנו  "ואין  מסיימת:  היא  הימים,  באחרית 
להישען אלא על אבינו שבשמיים...". הפתרון לכל 
הירידות האלה הוא רק להתחבר לאבינו שבשמיים. 

"ה' אחד ושמו אחד...". 

באווירה  
   משפחתית 

עפים עם הילדים
גם ביום רגיל אפשר לעוף. כשגידול הילדים הופך ליצירה

ימי החול, על פי רוב, אפרוריים מעט. יום רודף 
ילדים לכיתה. אם  יוצאים לעבודה, שולחים  יום, 

אין חג ומועד, הכול פשוט ורגיל.
שגם  להן  מסבירה  אני  מורות  מלמדת  כשאני 
פשוטים  בשיעורים  וגם  ילדים,   40 של  בכיתה 

ורגילים אפשר לחגוג. למה לא?
גם בבית אפשר להפוך ימים של סתם לימים של 

קסם ובלא הרבה מאמץ.
קחו דבר זה לתשומת לבכם. עם מעט מחשבה, 
ומספריים  נייר  עם דבק  חומרי עבודה.  קצת  עם 

אפשר לעשות הרבה מאוד דברים שירתקו ילדים.
הילדים  את  לשתף  ניתן  הבית  בעבודות  גם 
ולהמריא עד שמיים. קחו למשל את תחום אפיית 
יחד אתם  להכין  ילדים קטנים – תוכלו  העוגות. 
אפילו  אולי  לאופים.  שיש  כמו  נייר לבנים  כובעי 
של  כמו  לבנים  סינרים  להם  לתפור  אחת  פעם 
לצרף  רגיל,  ביום  בשבוע,  ופעם  אמתיים,  אופים 
אותם למלאכה. דאגו לעשות זאת רק ביום שאתם 
יום שבערב מגיעה עוזרת, או  פנויים. אולי  ממש 

שמגיעה ביום שלמחרת.

את  למדו 
שיש  הילדים 
לנקות היטב את 

הידיים. חנכו את הילדים לכבד זה את זה בשעת 
הכנת העוגות. אפשרו להם לגעת במרקמים, לחוש 
צורות  לקרוץ  לאחרים,  מבצקם  לנדב  בטעמים, 
ומתי  להכנה  טוב  בצק  מתי  אותם  למדו  בבצק. 
עדיין לא. דרך האפייה אפשר לעוף, ללמד טכניקות 
וגם כללים של התנהגויות ראויות.  של עשייה 

דרך האפייה ניתן לעשות נפלאות.
אבל האפייה היא רק דוגמא.

עופו על כנפי הדמיון, הפכו חול לקודש ועבודת 
גידול הילדים תיהפך לכם ליצירת גידול הילדים, כי 

אין יצירה גדולה מזו.

חכמת     
   נשים

הרבנית חגית שירה

מנוחה פוקס

כל סודות הבריאות עפ"י רפואת הרמב"ם
במבחן המדע בין זמננו

בריאות 
טבעית

יום עיון מרתק בירושלים

לנשים

כולל ארוחת גורמה בריאותית

פרופ' חיים גמליאלהרב יצחק בצריאליהו שירי

סודות הרפואה האלטרנטיבית

הרבנית בצרי - נטורופתית

השפעת התזונה על בריאותנו
 הרבנית זוהרה שרביט - נטורופתית 

ND  ומאבחנת על פי גלגל העין

מיתוגים שגויים לעומת עובדות מדעיות 
פרופ' חיים גמליאל - ראש מכוני רות"ם למחקר 

ופרופ' למדעי הרפואה והתזונה באונ' בר אילן

צחוק יפה לבריאות
מיכל לויטין 

במופע סטנדאפ

הדיאטה האחרונה בחייך

אליהו שירי

אולמי "הדריה"
רח' האומן 2, ירושלים 

073-2221280 הבטיחי מקומך:  | מס' המקומות מוגבל הרשמה מראש חובה 

אי"ה יום רביעי | כ"ה בטבת תשע"ט
2.1.2019 | בין השעות 9:30-17:00

חוויית בריאות ירושלמית



15

ויטמיני B הם וויטמינים מסיסים במים, ולכן 
סכנת  בהם  ואין  החוצה  יוצאים  העודפים  כל 
הרעלה. קומפלקס וויטמיני B נמצאים יחד במזון, 
כימית,  זה מזה מבחינה  ואף על פי שהם שונים 
הפעילויות הפיזיולוגיות שלהם דומות ומשתלבות 
ואחד קשור לשני. לדוגמא, היכולת לייצר אנרגיה 
 .B וויטמיני  מספר  בנוכחות  רק  קיימת  מגלוקוז 
בנוסף, על מנת לייצר במוח את הסרוטונין, אנו 
 ,B6 זקוקים לחומצת אמינו טריפטופן ולוויטמין
אך פעילות הוויטמין נעשית רק בנוכחות ויטמין 

.B2
כל ויטמיני ה-B נוטלים חלק חשוב בפעילותם 
תהליך  בכל  פעילים  הם  השונים.  האנזימים  של 
המטבוליזם של הפחמימות, השומנים והחלבונים, 
כן,  כמו  מהם.  אנרגיה  ויצירת  עיכולם  דרך 

.D.N.A-הוויטמינים נוטלים חלק ביצירת ה
כל  על  נפרט  הבאים  ובמאמרים  זה  במאמר 
אחד מן הוויטמינים של משפחת B בנפרד – על 

חשיבותו, ובאיזה מזון הוא נמצא.

ויטמין B1 – תיאמין
אנרגיה  בהפקת  הוא  העיקרי  תפקידו 
מפחמימות. הוא נמצא בריכוז גבוה בעיקר במוח, 
שזקוק לגלוקוז, ובנוסף נמצא בשרירים הרצוניים, 

בכבד ובכליות.
ישנה מחלה בשם "ברי ברי", שמופיעה כאשר 
בכאבי  מתבטאת  היא  בגוף.   B1 ויטמין  חסר 

רגליים וכן בחוסר תחושה ורגישות.
כמו  הוויטמין,  את  ההורסים  מזונות  ישנם 
קולה  קוקה  שחור,  תה  בקפה,  הנמצא   – קפאין 

וכדומה.
מקורות הוויטמין במזון הם דגנים מלאים כמו 

חומוס, עדשים ושעועית, וכן בשר בקר.
תשישות,  הם  בוויטמין  חוסר  של  תסמינים 
עצבנות, חוסר ריכוז, חוסר תאבון והפרעות שינה.

ויטמין B2 – רבופלבין
חילוף  הוא   B2 וויטמין  של  העיקרי  תפקידו 
רבה  חשיבות  יש  לכן  החלבונים.  של  חומרים 
משמש  הוא  בנוסף,  ההתבגרות.  בגיל  לוויטמין 
לגדילה  הכבד,  אנזימי  של  ולפעילות  ליצירה 
ולהתפתחות, והוא חשוב לבריאות העור ולמניעת 
חמור  מחסור  כשיש  ובשפתיים.  בפה  פצעים 
בוויטמין, מופיעים סדקים בפינות הפה וחריצים 
בשפתיים. הוויטמין מועיל גם לטיפול במיגרנות. 
מקורות במזון: ויטמין B2 נמצא בדגנים מלאים, 
בירקות ירוקים, בנבטים, בחלמון ביצה ובפטריות.
נוספים  ויטמינים  נסביר על  במאמרים הבאים 

.B ממשפחת

בריאות     
   טובה

 – B ויטמיני
ויטמיני הנפש

הרבנית בצרי

בלגן בכל מקום

ועדיין  20 שנה,  בערך  נשואים  אנחנו   
לא התרגלתי לזה שבעלי לא יודע לשים שום 
לו  אני מבהירה  דבר במקום. מאז שהתחתנו 
את  משליך  הוא  ועדיין  לי,  חשוב  שהסדר 
הגרביים המלוכלכים תחת המיטה, את הכלים 
שאכל בהם הוא לא שוטף, הוא משאיר הכול 
והוא גם העביר את  ולא מוריד,  על השולחן 
לעשות  אוכל  מה  לילדים.  הזו  הבלגניסטיות 

כדי שהבית יהיה מסודר בכל זאת?
אינני יודעת איך את נוהגת כל השנים הללו 
הייתה  שלך  שהתגובה  ייתכן  לבלגן.  להגיב 
אמרת לבעלך:  הראשון  מהרגע  עוינת.  תמיד 
"כמה פעמים צריך להגיד לך שתשים את זה 
שלי  החברה  של  הבעל  "למה  או:  במקום?", 

יכול לסדר אחריו ואתה לא מסוגל?".
בצורה  דברים  שמעבירות  נשים 

כזו לא יגיעו לשום מקום טוב. כי 
הנטייה הטבעית של הבעל תהיה 

להילחם. לא להיכנע.
ייתכן שהאופי של בעלך הוא 

גם  עברה  ההתנהגות  ולכן  כזה, 
עוברת אליהם  הייתה  היא  לילדים. 

את  לשים  מקפיד  היה  הוא  אם  גם 
הגרביים בסל הכביסה, כי אופי זה אופי.

אני מאמינה שבמילים יפות ובכבוד מגיעים 
כדי  דברים  הרבה  עוד  לעשות  אפשר  רחוק. 
שבעלך ילמד וגם ילדייך, אבל נראה לי שאת 
לא שם. את חייבת לפני הכול לסלול את הדרך 
ובגערות.  בהערות  שתמעיטי  ידי  על  ללבם, 

)מנוחה פוקס, סופרת ומומחית תהליכי חינוך(

* * *
 אני בחור בן 22 שמנסה כבר הרבה זמן 
ניסיתי  כושר,  לחדר  נרשמתי  במשקל.  לרדת 
ללכת לפי תפריט, לספור קלוריות וכו' – אני 
לא מצליח להתמיד בשום דבר, ותמיד נשבר 
שאני  הוא  כאן  מאד. התסכול  מוקדם  בשלב 
להגיע  כדי  ק"ג   10 מקסימום  להוריד  צריך 
למשקל הרצוי, לא הרבה – אבל לא מצליח. 

יש אולי עצה?
תגרום  לא  שדיאטה  להבין  יש  ראשית, 

להרזיה.
בעשור האחרון שווקו יותר ממאה דיאטות 
שונות שהבטיחו ניסים ונפלאות. בפועל, חלק 
מהדיאטות הללו עזר לך לרדת ממשקלך, אבל 
את  לשנות  יש  לכן,  בלבד.  קצרה  לתקופה 

החשיבה, ולא את הקלוריות.
חשיבתי,  שינוי  יהיה  לא  עוד  כל  כלומר, 
תהיה הרזייה – אך המשקל יחזור לסורו מהר 

מאד לאחר הצלחת הדיאטה.
יש  לתמיד,  ההרזיה  סוד  את  להבין  כדי 
להבין את התהליכים המתרחשים בגופנו בזמן 

ההשמנה וההרזיה.
לעבור  יש  נכון,  לרזות  שכדי  להבין  חשוב 
מהשורש  וחשיבתי  התנהגותי  שינוי  תהליך 
לצד התאמת תפריט נכון המכיל את כל אבות 
הזאת,  בדרך  רק  קלוריות,  סופר  ולא  המזון 

תצליח לרזות ולהתמיד.
ולא  בריא,  חיים  לאורח  לעבור  יש  בנוסף, 
לדיאטה, ולהבין שמותר לאכול מידי פעם גם 
את הדברים שאוהבים מבלי להתנזר, כוון שאז 
תהיה התנפלות על כל מה שלא אכלת במשך 

תקופה.
גורם  מה  לעומק  בודקים  נכון  בתהליך 
ללמוד  תוכל  ואתה  ולשבירה,  לאכילה  לך 
ואשר  לך  שקשים  הדברים  עם  להתמודד 
שתקבל  כלים  בעזרת  לאכול  לך  גורמים 
להיות  חייב  התהליך  להתמודד.  לך  ושיעזרו 
עד  יומיומי,  ובפיקוח  צמודה  בהנחיה  מלווה 
להרזיה מלאה ולימוד שמירת המשקל. כמובן, 
הרגלים  לשנות  אפשרות  לעצמך  לתת  עליך 
לתמיד, וללמוד להאמין. )ד"ר סיגל תמיר, ד"ר 

לתזונה ומדעי ההתנהגות(

* * *
מאובחן  ד',  בכיתה  בננו   
וריכוז.  קשב  בהפרעת  ומטופל 
קשה  הלימודיים,  לקשיים  מעבר 
לו מאד להתאפק מלהגיב באלימות. 
לאחרונה הוא חוזר בכל יום עם סיפור 
אלים חדש שהתרחש בביה"ס. מה לעשות?

גורמת   )ADHD( וריכוז  קשב  הפרעת 
לעיתים, בין השאר, לקושי בשליטה עצמית, 
ללא  )=מהירות  אימפולסיביות  לתגובות 
שיקול דעת(, לקושי באיזון עוצמת הרגשות 
חברתיות,  לסיטואציות  נכון  לא  ולפירוש 
ואלימות  פרובוקציות  ליצירת  המובילים 

בחברה.
כדאי  החוזרים,  האלימות  אירועי  לאחר 
לדבר עם הילד ביחידות, ולברר אתו מה גורם 
לו לבחור בהפעלת כח. חשוב לבוא באמפתיות 
ביקורתי  ממקום  לבוא  ולא  שלו,  לרגשות 
שעלול לגרום לו להרגיש מותקף. נביע הבנה, 
כגון: "זה נשמע ממש מכעיס". זה תסכל אותך 
כ"כ שלא ידעת להסביר לו מה הבעיה". לאחר 
הדרך  לו שבעצם,  לשקף  כדאי  נרגע,  שהילד 
של האלימות לא פותרת את הבעיה. אם היא 
היתה פתרון יעיל, זה היה נגמר אחרי המכות 
של הפעם הראשונה, וזהו. כאשר אתה עד לכך 
שהילדים ממשיכים לריב אתך, זה סימן שיש 
להם עניין לגרות אותך למריבה, והדרך שבה 
ננסה  עוזרת.  לא  אותם,  "לחנך"  בוחר  אתה 
ללמד אותו להביע במילים את המסר שהוא 

רוצה להעביר ליריבו.
אני מציעה לערב את יועצת ביה"ס לבניית 
לעידוד  ספציפית,  התנהגות  עיצוב  תכנית 
וכמובן  יומית(,  )תוכנית  מאלימות  האיפוק 
ספק  אין  הצלחותיו.  על  הילד  את  לתגמל 
שהוא משקיע אנרגיות רבות להתגברות. )קרן 
מיוחד  בחינוך  מרצה  דידקטית,  מאבחנת  אהרון, 

ובפסיכולוגיה התפתחותית(

יש לכן שאלות בנושאי נפש, זוגיות, פרנסה ועוד?
debi@htv.co.il כתבו אלינו למייל 

איך מלמדים את הבעל לשמור על הסדר, איך יורדים במשקל, 
ואיך מונעים התפרצויות אלימות?

פורום    
   מומחיות

להזמנת סדנאות בהשתתפות הרבנית רחל בצרי 
חייגי 073-2221240



מסודרים.  שיעור  מערכי 
רגילות,  הרצאות  עוד  לא 
מהלך,  עם  סדנאות  אלא 
יוצאת  והשקעה  הכוונה 

דופן.

מחירי היכרות אטרקטיביים 
לכל הסדנאות.

הקורסים  בכל  מתנה 
חינם!  ראשון  שיעור 

תטעמו, תבינו.

מהבית,  לצאת  צורך  אין 
להזיע ולחפש חניה. צפייה 
בזמן שלך, בתנאים שלך, 
)לא  וקפה  עוגה  מזגן,  עם 

כלול     (

סדנאות מצולמות מראש, 
Live, כך שתוכל  כשחלקן 
עם  ולתקשר  להשתתף 

המרצה בשידור חי.

campus.hidabroot.org
campus@htv.co. i l לפרטים והרשמה

ותגלו  לאתר  כנסו 
סדנאות נוספות!

אילו סדנאות
לצפייה ישירההקמפוס היהודי?מחכות לך באתר

הדיאטה האחרונה בחייך!
בריאות ותזונה

אליהו שירי | 5 שיעורים

סדנה למיגור דיכאון וחרדות
דיכאון, חרדות ואמונה
הרב יגאל כהן | 14 שיעורים

ערכת זוזים
כלכלה נכונה וליציאה מחובות

סודות החינוך האפקטיבי
סדנת חינוך

ארגון ‘מסילה’ לכלכלה נבונה | 16 שיעורים

חיים ולדר  |  10 שיעורים

להיות בשמחה
תורת הנפש

כך תחזירו אותם אליכם
סדנת חינוך - הצלה להורים

רו וובר |  5 שיעורים

דן טיומקין |  10 שיעורים

אמא שמחה ונינוחה
חינוך ילדים בגישת שפר
דקלה יוספסברג  |  9 שיעורים

הורות נעימה וסמכותית
חינוך ילדים

זיוה מאיר |  14 שיעורים

זיוה
מאיר

דקלה
יוספסברג

רבקה טוטיאשווילי |  7 שיעורים

רבקה
טוטיאשווילי

סדנת אפיה וקינוחים
אפייה

שירה
כהן

בואו נעבור את זה יחד
העצמה רגשית לבנות בשידוכים

שירה כהן |  14 שיעורים

מבלי לצאת מהבית!

 דמי המנוי כוללים את כל חבילת הערוצים
 ניתן לבחור גם חלק מהערוצים בלבד

למעלה מ- 1,000,000 צופים לא טועים
של  אפיקים  לביתך  מביאה  החכמה,  הטכנולוגית  המערכת 
חינוכיים,  מסרים  שבכולן  ילדים  תכניות  הגילאים.  לכל  שידורים 
הופעות  מותאמת,  חדשות  מהדורת  חיים,  שידורים  טבע,  ערוץ 
מוזיקה, שיעורי תורה ועוד אלפי שעות צפייה מותאמת ייחודית.

המנוי מותנה באישור ועדה רוחנית

כשיש לך את צופיה בבית, אתה רגוע. אתה יודע
שבני המשפחה צופים רק בתכנים איכותיים, ערכיים וחינוכיים.

ערוצים לכל 
המשפחה 

5
ערוצי
LIVE

ערוץ המוזיקהערוץ המשפחהבית המדרש 

ערוץ טבעמהדורת חדשות ערוץ ילדים

ערוץ קטנטנים

התקשרו והמסך יותקן בביתכם: 073-333-3333

סך
ך במ

מס

יפים
חל

שיו מ
עכ

כיבוד אב ואם ערך מרכזי בצופיה

בחוויה
משפחתית

מ     טיינים
בחוויה

משפחתית

“הדיאטה הסופית והאחרונה בחייך” אליהו שירי
"סודות הרפואה האלטרנטיבית" הרבנית בצרי נטורופתית
“השפעת התזונה על בריאותנו” הרבנית זוהרה שרביט
                                                   נטורופתית N.D ומאבחנת על פי גלגל העין

אליהו שירי הרבנית בצרי הרבנית שרביט

 0 7 3 - 2 2 2 1 2 7 0

ראשון - שלישי | כ"ט טבת-ב' שבט 6-8.1.19
במלון היוקרתי "הוד המדבר" בים המלח

מספר מקומות מוגבל < הרשמה מראש חובה

הבטיחי 
מקומך  

יום עיון מרתק

נופש
בריאות

במלון היוקרתי
'הוד המדבר' ים המלח

לנשים בלבד

מפנק
להתרחק מהכל להתקרב לעצמך

הבריאות בנופש שלך
גוף נפש ומה שביניהם | ניקוי רעלים ע"י מוצרים טבעיים

הפתרון הטבעי לסוכרת ולכולסטרול

חוויה בריאותית וקולינרית עשירה הכוללת: ארוחות גורמה, טיפולי ספא
בריכת גופרית | סאונה יבשה וטיפולים חדשניים באווירה שקטה ונינוחה.

הזמרת
אילנה
עדני

האמנית
הרבנית
חדווה
לוי

מופע
מרגש
של 


