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

אשר ראה שר המשקים במצרים את המלך פרעה נסער כ
לו אותם כראוי  אינו מצליח לפתור  ואיש  מחלומותיו, 
- נזכר שבתקופת היותו בכלא שהה עמו יוסף הצדיק 
שהבין היטב בפתרון חלומות, ומיד הציע לפרעה להיעזר בו גם 
הוא. בפנייתו למלך הוא מתאר את יוסף במילים: "ְוָׁשם ִאָּתנּו ַנַער, 
ִעְבִרי, ֶעֶבד ְלַׂשר ַהַּטָּבִחים, ַוְּנַסֶּפר לֹו ַוִּיְפָּתר ָלנּו ֶאת ֲחֹלמֵֹתינּו". לשם 

מה היה צריך לפרט כל כך אודות יוסף? הלא יכול היה לומר 
ושם אתנו היה אדם חכם שפתר את חלומותינו, ואם המלך 

יאשר - אדאג להביאו לכאן.
המשקים  שר  שביקש  המדרש  דברי  את  מביא  רש"י 
להזכירו מראש בלשון ביזיון לפני פרעה, כדי שלא יחשוב 
"ַנַער",  עדיין  שהוא  אמר  ולכן  לגדולה.  להעלותו  עליו 

צעיר חסר דעה, והוא "ִעְבִרי", שאפילו לשוננו אינו מכיר. 
"ֶעֶבד  אלא  שנאסר,  השורה  מן  אזרח  לא  הוא  בכך,  די  לא  ואם 
וגם  מולך,  שאין עבד  מצרים  בחוקי  כתוב  והרי  ַהַּטָּבִחים",  ְלַׂשר 
צרה  שעינו  אדם  של  זו,  גישה  על  שרים.  בגדי  ללבוש  לו  אסור 
ורעה בטובת חברו, עד כדי שגם כאשר נוצר מצב שבו הוא אולי 
ההטבה,  את  לצמצם  כדי  הכל  עושה  הוא  חבר,  אותו  עם  יטיב 
מביא רש"י את דברי חז"ל במדרש )בראשית רבה פט, ט(: "ארורים הם 
הרשעים, שאינן עושים טובה שלימה". ובמשנה אבות )ה, יט( אמרו 
רבותינו ז"ל: "עין טובה, ורוח נמוכה, ונפש שפלה – מתלמידיו של 
אברהם אבינו". וכנגד זה: "עין רעה, ורוח גבוהה, ונפש רחבה – 
מתלמידיו של בלעם הרשע". אדם המביט בעולם בעין טובה, צועד 
הוא בדרכו של אברהם אבינו שהיתה עינו טובה בכולם, ותמיד 
לכן אדם  ידיעת האמת.  יהיה טוב באמצעות  היה חפץ שלכולם 
נקראת  אבינו".  מדוע  "מתלמידיו של אברהם  להיקרא  זוכה  זה 
תכונה נפלאה זו בשם "עין טובה"?  משל לאדם המרכיב משקפיים 
ירוקים. הרי הוא מאושר ושמח בראותו את כל עולם הטבע 
טרי  בירוק  צבוע  שהצהיב,  הדשא  כולל  שסביבו, 

ורענן. בעוד חברו, אשר בחר להרכיב משקפיים שחורים, מתווכח 
העצים  צמרות  כולל  וכולו,  מאד,  התלכלך  וטוען שהעולם  אתו, 

והמדשאות הירוקות, מכוסה פיח שחור...
אדם שהוא בעל עין טובה, מידותיו הטובות יוצרות בו עין שהיא 
עצמה טובה, וממילא הוא אוהב את הבריות וחפץ שלכולם יהיה 
רק טוב. שהרי מבטו של אדם זה ממוקד תמיד בצד הטוב שבכל 
אדם, הוא רואה את העולם באור חיובי, ומתוך כך חפץ הוא לתרום 
לכולם כדי שהטוב העולמי הזה ימשך ויתרחב ויגדל עוד ועוד. אדם 
כזה, שחש שהכל טוב סביבו, נעשה אדם שמח. שהרי אם הכל טוב 
והוא רוצה שיהיה רק טוב לכל נברא בעולם, כאשר מתברר 
שטוב לחברו – הוא שמח בלבו באמת, משום שרצונו לראות 
בטובת חברו מתגשם לנגד עיניו! ממילא, כאשר הוא מזהה 
הזדמנות להיטיב לחברו, הוא יעשה כל שבידו כדי להיטיב 

לו בשלימות. האם יש אדם מאושר ממנו? 
מכאן נפנה לחינוך הילדים למידה טובה ונעלית זו.

באחיהם  טובה  עין  בעלי  יהיו  שילדיו  מאד  חפץ  הורה  כל 
ומלאי שמחת  ילדים טובים  יהיו הם עצמם  וממילא  ובחבריהם, 
חיים. ומהו הגורם המשפיע ביותר על הילד להביט בעולם בעין 
טובה? גישתם של הוריו כלפי העולם. הורים הנוהגים לרטון על 
השלילי הקיים בכל אדם שמכירים, רואים את הצד החלש שבכל 
אדם ומחפשים ומוצאים בו חסרונות, מרגילים את ילדיהם לאמץ 
הטובים  עצמם,  הילדים  ממילא  חיים.  כדרך  זו  הנהגה  לעצמם 
מטבעם, משתנים עם הזמן והופכים להיות בעלי תכונות שליליות 
כאלה וחסרונות דומים. אבל הורים הנוהגים להחמיא על הטוב 
שבכל אדם שמכירים, משבחים אותו על מעלותיו ורגילים להביט 
רק על הצדדים החיוביים שבו, יוצרים אקלים סביבתי נעים שגם 
ילדיהם שואפים להגיע אליו. כך הם מאמצים לעצמם את מבט 
והופכים  העין הטובה של הוריהם, חפצים בטובתו של כל אדם 

להיות טובים בעצמם, וממילא שמחים וטובי לב. 
שינוי  לחולל  העין הטובה, שבכוחה  כוחה של  וזהו  סודה  זהו 

לטובה בחיי האדם. שבת שלום.

 להתרגל ולהרגיל את ילדינו להביט בעין טובה ולראות טוב
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

לכבס  מותר  האם   
בחנוכה?

כל  אין  היום  שעות  במשך 
נשים  ואפילו  מלאכה,  בעשיית  הגבלה 
 - בחנוכה  מלאכה  לעשות  שלא  שנהגו 
זה רק בשעת הדלקת הנרות ובחצי שעה 

סיבה  אין  היום  במשך  אבל  החיוב.  של 
להימנע מעשיית כל מלאכה.

חנוכה  נרות  הדלקת  לאחר  האם   
מותר לבשל, או לטגן לביבות וכדומה?

מלאכה  מעשיית  להימנע  לנשים  ראוי 
נרות  הדלקת  שלאחר  שעה  בחצי 

ע"י  נעשה  הנס  שעיקר  כיון  החנוכה, 
כהן  יוחנן  בן  מתתיהו  של  )בתו  אישה 
גדול(. ואע"פ שזה לא מעיקר הדין, נכון 
להקל  אפשר  הצורך  ובשעת  כך.  לנהוג 
כך  כל  נחשבים  שאינם  וטיגון,  בבישול 

כמלאכה.

oneg.shabat@hidabroot.org :לתגובות
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לברכה והצלחה בכל ניקול בת כרמל ושלום
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073-222-1290הזמינו את אחד מרבני הידברות אליכם וזכות זיכוי הרבים תאיר את ביתכם!

בימים ההם )אך גם(, בזמן הזה!
אתם יכולים להמשיך את אורם של המכבים בשמונת ימי החנוכה המסוגלים!

ללא עלות!ד  לק!

הרב רפאל אוחיון • הרב שי עמר • הרב מרדכי ארם צובה • הרב אליהו עמר

הרב עמנואל מזרחי • מרדכי לוי • הרב ניסים אזווי • הרב מרדכי חזיזה • הרב ראובן זכאים

נוהגים  למה  אותי  שאלה  "אשתי  שואל:  אור 
להתפלל דווקא על בן זכר. האם זכר עדיף מנקבה 
לפי היהדות? והאם אישה חשובה פחות מגבר?".

* * *
שלום וברכה אור, ותודה על השאלה.

הגבר  היהדות,  שלפי  ולומר  להקדים  חשוב 
ביחד  ורק  זו,  את  זה  משלימים  והאישה 

נקראים בשם "אדם".
בתורה  מוצגת  אינה  האישה 
חלילה  הגבר  מן  נחות  כיצור 
כי אם כחלק בלתי נפרד ממנו. 
בראשית  בספר  נאמר  כן  על 

)פרק ה', א'(: "ביום ברוא אלוקים 
אדם... ויקרא את שמם אדם ביום 

נשמה  שכל  מלמדת  הקבלה  היבראם". 
מתחלקת לשניים, לגבר ואשה, בירידתה לעולם 

הזה. 
או  דת  מכל  בשונה  היהדות,  מזו,  יתירה 

על  אותנו  מלמדת  בהיסטוריה,  אחרת  תרבות 
האמהות  כמו  ישראל,  בעם  נביאות  של  מושג 
חולדה  דבורה,  לאה(,  רחל,  )שרה, רבקה,  הקדושות 
גבר  בין  מבחינים  אינם  חז"ל  המלכה.  ואסתר 
גבוהות  רוחניות  לדרגות  להגיע  ביכולת  ואשה 
ואף לדרגת נבואה. כך אמרו חז"ל: "כשם שעמדו 
לישראל שישים ריבוא נביאים, כך עמדו להם 
שישים ריבוא נביאות" )שיר השירים רבה 

ד', כ"ב(. 
"כל  הפסוק  על  חז"ל  אמרו 
– שמע  שרה  אליך  תאמר  אשר 
ששרה  למדים  שמכאן  בקולה" 
אנו  בנבואה.  אברהם  על  עלתה 
רואים אפוא שנשים מסוגלות להגיע 
אף לדרגת נבואה )שהיא החיבור הגבוה ביותר שבין 
האדם לבוראו(. במדרש זוטא )רות, פרשה ד'( נאמר: 
"ואין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות 

שבדור".

ששאלת,  למה  בניגוד 
היהדות היא למעשה הדת 
שמצווה  בעולם  היחידה 
על כל אדם להביא לעולם 

גם בנות, ציווי אשר מיוסד 
במצוות פרייה ורבייה, לפיה חייב כל אב בהבאת 
בן ובת לעולם, ולא יקיים את המצווה עד שיביא 
לעולם גם בת. כך כותב הרמב"ם בהלכות אישות 
)פרק טו(: "האיש מצווה על פרייה ורבייה... כמה 
בנים יהיו לאיש, ותתקיים מצוה זו בידו – זכר 
ה',  )בראשית  בראם'  ונקבה,  'זכר  שנאמר:  ונקבה, 

ב'(".
בלעדי שהצליח להביא בן ובת לעולם, האב לא 
זכה לקיים מצווה זו כפי דרישתה )כמובן שהכוונה 
הוא  הקב"ה  כי  האפשר,  כפי  להשתדל  שצריך  היא  כאן 
שמחליט מי יהיו ילדינו(. ולפיכך מי שיש לו רק בנים, 

צריך להתפלל ולבקש מה' שיהיו לו גם בנות.
להם  שיהיו  שהעדיפו  היו רבנים  לכך,  בנוסף 
היה  חסדא  רב  הדור  גדול  בנים.  פני  על  בנות 
אומר, שבנות חשובות לו יותר מבנים, וזו לשונו: 
"אמר רב חסדא ולדידי בנתן עדיפן לי מבני" )בבא 

בתרא דף קמ"א, עמוד א'(.

היהודי דניאל בלס2
למה מתפללים תחילה על בן ולא על בת?  החושב

מדוע נראית העדפה להולדת בנים יותר מאשר בנות ביהדות?

תפילה על חינוך הילדים מועילה מאוד בעת הדלקת נרות החנוכה הקדושים. 
7 מקורות מרגשים וסגולות מיוחדות

 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

תלמידי  לבנים  סגולה   – וחנוכה  שבת  נר   .1
הונא:  רב  "אמר  מובא:  שבת  במסכת  חכמים: 
'הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים'". רש"י 
מסביר: "על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה – בא אור 

דתורה".
2. רבנו יונה באיגרת התשובה: "אחד 

על  לעבור  רגיל  היה  החכמים  מן 
והיה  הגדולים,  מנשי  אחת  פתח 
זהירה  הבית  בעלת  שהיתה  רואה 
בעתו  נר של שבת  להדליק  מאוד 
החכם:  אמר  בעתו.  חנוכה  ונר 

'באמת תדעו, כי מן הבית הזה יצאו 
ותלד  כן,  ויהי  גדולים',  אנשים  שני 

האשה ההיא שנים מחכמי ישראל שהאירו 
את העולם בחכמתם, על דבר אשר האירה האשה 

ההיא נר מצוה בעתו".
3. רבנו יצחק סגי נהור בן הראב"ד תמה: והרי 
רוב מוחלט של עם ישראל מדליק נרות חנוכה, אם 
זוכים לבנים תלמידי חכמים?  כך מדוע לא כולם 

משיב על כך רבנו יצחק, וקובע כי מעטים הם אלו 
שזוכים לקיים את המצווה לפי כל פרטי הדינים, 
יזכה   - כולן  ההלכות  לפי  בהדלקה  שזהיר  ומי 
בסגולתה לבנים תלמידי חכמים. כה דבריו: "וכפי 
מה שכל העולם מדליקין נרות חנוכה, שרובא 
מיעוטא  אבל  חובתן,  ידי  יוצאין  דרובא 
כל  כפי  להדליק  זהירין  דמיעוטא 
שהזהיר  והדקדוקים  המצוות  פרטי 
ודקדוקיה  פרטיה  בכל  בהדלקתן 
ובסגולתה  המצוה  בכח  וישיג  יקנה 

בנים זכרים תלמידי חכמים".
4. ה"פלא יועץ" בערך "נר" כותב כך: 
"אם בכל המצוות ראוי לאדם להתחזק 
רוח  נחת  לעשות  המובחר  מן  מצוה  לקיים 
ליוצרו, על אחת כמה וכמה במצוות כאלו, שבא 
ביתו  הון  כל  איש את  ייתן  כי  טוב,  בשכרו שכר 

באהבה, לזכות את בניו לכתרה של תורה".
5. ה"פלא יועץ" הוסיף וציין את תפילתו האישית 
קודם הדלקת נר חנוכה: "ויהי רצון... ויעלה לפניך 

חנוכה  נר  הדלקת  מצות 
שלנו עם מצות הדלקת נר 
היודעים  בניך  של  חנוכה 
הכוונות  בכל  והמכונים 

נר  הדלקת  מצות  סגולת  ובכוח  לכוון,  הראויות 
חנוכה תזכנו לנו ולזרעינו לנר מצוה ותורה אור, 
ויאירו ויּושלמו רמ"ח איברי נפשנו רוחנו ונשמתנו, 
נדליק  ושם  בימינו,  במהרה  המקדש  בית  ותבנה 

המנורה על ידי כוהניך הקדושים...".
תפילתו של ה"בני יששכר": "ְוֹלא ָימּוׁש ַהּתֹוָרה 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ַזְרֵעינּו  ֶזַרע  ּוִמִּפי  ַזְרֵעינּו  ּוִמִּפי  ִמִּפינּו 
יהי  ֵּכן  ָאֵמן  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ְלָבִנים  ְוִנְזֶּכה  עֹוָלם, 

רצון וכו'".
נרות  בהדלקת  מתפללת  שהאישה  כשם   .6
שבת על בנים תלמידי חכמים, ראוי שתתפלל גם 
חכמים.  תלמידי  בנים  על  חנוכה  נרות  בהדלקת 
האישה  שתתפלל  "ראוי  מובא:  בחיי  רבנו  בשם 
בשעת הדלקת נרות שבת שייתן לה הקב"ה בנים 
"ואם  שם:  מוסיף  עוד  בתורה".  מאירים  זכרים 
ראוי  חנוכה  נר  הדלקת  בשעת  דגם  פשיטא  כן, 

להתפלל כן".
הבנים  "אהבת  פרק  יועץ",  "פלא  בספר   .7
בתפילה  להרבות  ההורים  על  כי  מובא  והבנות", 
אודות ילדיהם: "וישפוך נפשו לפני ה' שיהיו בניו 
וגם יתענה  בעלי תורה, שלמים במידות ובדעות. 
לפעמים על זה, כדי שלא יהיו חטאותיו מונעים 

הטוב מבניו".

נעמה גרין
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הדלקת נרות חנוכה – 
זמן סגולי לתפילה על הילדים



073-222-1290הזמינו את אחד מרבני הידברות אליכם וזכות זיכוי הרבים תאיר את ביתכם!

בימים ההם )אך גם(, בזמן הזה!
אתם יכולים להמשיך את אורם של המכבים בשמונת ימי החנוכה המסוגלים!

ללא עלות!ד  לק!

הרב רפאל אוחיון • הרב שי עמר • הרב מרדכי ארם צובה • הרב אליהו עמר

הרב עמנואל מזרחי • מרדכי לוי • הרב ניסים אזווי • הרב מרדכי חזיזה • הרב ראובן זכאים

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

לסובב את כפתורי הווליום
למה לחיות מתוך חששות ופחדים מפני העתיד, 

אם אפשר לחיות מתוך שמחה ותקווה?!

המלבי"ם נותן שתי עצות להתמודד עם דאגות:
שמו  בחושך  ושם  הנפש,  עומק  אל  ולהורידו  הלז  הציור  "להשפיל  א.   •

יכוסה ע"י שיסיח דעתו מרעיונות כאלה ולא ידאג. 
 – למשל  הדאגה,  לציורי  מתנגדים  טובים  ציורים  על לבו  "שיעלה  ב.   •
יצייר שאחריתו טוב, שביתו יעמוד נכון, שהוא מלא ברכת ה', ושיש תקווה 

לאחריתו. 
"וזהו שנאמר "דאגה בלב איש" – כשיעלה ציור הדאגה וימשול בלב, העצה: 
טוב  ציור  וע"י  טוב",  בדבר  "שישמחנה  או  למטה,  ויורידנה  "שישחנה"  או 
לעומת ציור הרע והמעציב ישמח אותה. וכן אמרו חז"ל, חד אמר יסיחנה 
חלקי  בשני  ומיוסדים  אמת  ושניהם  לאחרים,  יסיחנה  אמר  וחד  מדעתו 
הכתוב, במ"ש ישחנה הוא שיסיחנה מדעתו, ובמ"ש דבר טוב ישמחנה הוא 

שיסיח אותה לאחרים ר"ל לרעיונות אחרות טובות משמחות".
מה לומדים מכאן?

המחשבות שלנו תלויות בנו, ביכולתנו להעלות-לחזק אותן, או להוריד-
להחליש אותן.

סטריאו.  מערכת  של  ווליום  כפתורי  שני  לנו  יש  כאילו  לעצמנו  נתאר 
כמו שבמערכת כזו ניתן להעלות או להוריד את הווליום, כך אפשר לדמיין 
לגבי המחשבות: כפתור אחד מסמל את המחשבות השליליות, את הדאגות 

והפחדים. הכפתור השני הינו הכפתור של המחשבות החיוביות הרצויות. 
ביד ימין יש לנו כפתור של המחשבות החיוביות, וביד שמאל – הכפתור 
האחראי על המחשבות השליליות. נשים את יד שמאל על הכפתור הדמיוני 
השמאלי, ונבחר משפט שמאפיין את הדאגה שלנו, למשל: "אני לא אצליח 
בפגישה מחר". נחזור על המשפט התבוסתני הזה, אבל תוך כדי כך נסובב 
בעיני הדמיון את הכפתור המנמיך את הווליום שלו. המשפט, המבטא את 
הדאגה ואת החשש, הולך ונעשה חלש ונמוך, עמום יותר ויותר, עד שהוא 
מושתק לגמרי. נפעיל את הדמיון, ונבהיר לעצמנו, שגם המחשבות המטרידות 

הושתקו.
לאחר מכן, נשתדל ש"דבר טוב ישמחנה". נפעיל את הכפתור של החשיבה 
החיובית. נאמר לעצמנו משפטים של עידוד ושל חיזוק: "בעזרת ה', יש לי 
הכלים והיכולות להצליח בפגישה הזו... אני אתכונן לקראתה כראוי, ואמנם 

התוצאה אינה בידי, אך מה שיהיה – ללא ספק, יהיה לטובה".
את המשפטים של העידוד נאמר תוך כדי העלאה עקבית של ה"ווליום", 

מתוך שמחה ואמונה. המחשבות החיוביות ייחרטו בראשנו ובלבנו. 
למה לחיות מתוך חששות ופחדים מפני העתיד, אם אפשר לחיות מתוך 

שמחה ותקווה?!
מדוע לצייר ציור עתידי שחור וקודר, ולהרוס בכך את ההווה )ואולי גם 

את העתיד(?!
עדיף להשתדל, בכל הכוח, להתחזק באמונה ובביטחון, ובכך להכניס ללב 

שמחה ושלווה.

ארגז 
  הכלים

33הרב יצחק פנגר

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

כמה חשוב רגע של תורה, ומה עושים
 כאשר מתנגש קיום מצווה עם זמן לימוד תורה 

רגע של תורה
הרב זמיר כהן

הפנינה – קטנה היא, אולם ערכה רב יותר מהררי נחושת וברזל.
גם הרגע, קטן הוא וזעיר. אולם אם הוא רגע של תורה, נכבד ויקר 
הוא אף יותר מפניני חן. שכן ממד הזמן – כלי הוא, ואם הרגע מתמלא 
בלימוד תורה, עולמות שלמים של חומר ואף של רוח אינם משתווים 

ליוקרתו ולמעלתו.
וכפי שלימדונו חז"ל בביאור ההבדל שבין שני הפסוקים בספר משלי, 
ִיְׁשוּו  ֹלא  חָפֶציָך  ְוָכל  ִמְּפִניִנים,  ִהיא  "ְיָקָרה  התורה:  במעלת  העוסקים 
ָבּה",  ומאידך נאמר: "ִּכי טֹוָבה ָחְכָמה ִמְּפִניִנים, ְוָכל חָפִצים ֹלא ִיְׁשוּו ָבּה".
וכך נאמר במדרש: "כתוב אחד אומר 'ְוָכל ֲחָפִצים ֹלא ִיְׁשוּו ָבּה', וכתוב 
ומעשים  מצוות  אלו  'חפצים',  ָבּה'.  ִיְׁשוּו  ֹלא  ֲחָפֶציָך  'ְוָכל  אומר  אחד 
טובים ]ולפי שהם חפצי שמים, לכן לא הוזכרו בלשון שייכות לאדם[. 

'חפציך' ]חפציו של האדם[, אלו אבנים טובות ומרגליות". 
כידוע, כל מצווה וכל מעשה טוב, גם אם נראים הם קטנים ופשוטים, 
עד שבכוחם לבטל  הם,  ועצומים  גדולים  לזולת,  וכחיוך  אמן  כעניית 
גזרות ולהוריד שפע רב לאדם ולעולם. אולם במדרש זה לימדונו חז"ל 
כי במצוות לימוד התורה ישנו עניין מיוחד עד כדי כך, שמעלתה גבוהה 

לא רק מחפצי האדם, אלא 
וכמו  שמים.  מחפצי  גם 
שכתב הגאון מווילנא בספרו 
המשנה  על  אליהו"  "שנות 
כולם":  כנגד  תורה  "ותלמוד 
בתורה,  שלומד  תיבה  "שכל 

שקולה כנגד כל המצוות". זאת, 
מהחיוב  לגרוע  מבלי  כמובן, 
כל  לקיים  אדם  כל  על  המוטל 
הרמב"ם  שכתב  וכמו  מצווה. 
הזדמנה  אשר  תורה,  הלומד  על 

לפניו מצווה כגון לגמול חסד עם 
למצווה  תורה, אם אפשר  ותלמוד  מצווה  עשיית  לפניו  "היה  הזולת: 
להיעשות על ידי אחרים, לא יפסיק תלמודו. ואם לאו, יעשה המצווה 
ויחזור לתלמודו". וכן נפסק בשלחן ערוך. וכל שכן כשמדובר במצווה 
שמוטלת עליו דווקא לעשותה, כגון הנחת תפילין וכדומה. טעם הדבר 
הוא, לפי שעל אף יוקרת לימוד-התורה עצמו ושכרו הרב, על האדם 
את  וליישם  התורה  הדרכת  פי  על  יום  היום  בחיי  עצמו  את  להנהיג 
הוראותיה – גם על חשבון זמן הלימוד. שהרי זוהי התכלית של לימוד 
התורה – לחיות על פי הדרכתה. וכלשון חז"ל בתלמוד: "גדול לימוד 
תורה, שהלימוד מביא לידי מעשה". כלומר, מצד המעלה והשכר, שקול 
הוא לימוד התורה כנגד כל המצוות יחדיו. אולם מעלתה של התורה 
נובעת מהעובדה שמעצם היותה ספרו של בורא האדם והעולם, היא 
באמצעות  הבריאה  תכלית  את  לממש  כיצד  האדם  את  המדריכה  זו 
נדרש  מצווה,  של  זמנה  מגיע  כאשר  לפיכך,  נכונים.  במעשים  בחירה 
לומד התורה לבטל מלימודו כדי לקיים את מצות התורה וחוזר מיד 
ללימוד. שהרי זוהי תכלית התורה: לבנות את אישיותו הרוחנית של 

האדם באמצעות המצוות המעשיות.
רגע  תורה".  של  ה"רגע  בנפלאות  יחדיו  נתבונן  הבאים  בשבועות 
שבכוחו להאיר את נשמת האדם, לקיים את הבריאה, ולהעניק שכר 
בל יתואר לאדם המשכיל להבין את גודל יקרת תורתו של הבורא ואת 

משמעות חלקיקו הקטן של הזמן.

מפתחות
   לחיים

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 זמיר כהן | הרב שמחה כהן

הרב נתן רוזן

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

6 מפגשים | ימי ראשון בהדרכת הרבנים והצוות
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

לפרטים ולהרשמה השאירו פרטים או התקשרו 073-2221-300

ד“ר חנה קטן:

“זכיתי להשתתף בקורס,

אני מרצה שנים במסגרות שונות

אבל פה בקורס נפקחו עיניי, קבלתי 

כלים שאפשרו לי לדייק את המסרים. 

מומלץ בכל לשון!“

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



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
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 9:30-15:00
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 ““
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מה עושים עם ילד שלא זז מאמא, 
ואיך מתחברים לתפילה?

אמא, אל תלכי

הרב אפרים אורשלימי

יש לי ילד בן 7, ובמשך למעלה מחודש הוא כל הזמן 
צמוד אלי, לא נותן לי ללכת לשום מקום וכל הזמן שואל 
עדין  זה   – בבית  בעלי  אם  גם  איתו.  אשאר  אם  אותי 
וכדומה. יש  יוצאת לאירוע משפחתי  מפריע לו אם אני 
ילדים קטנים יותר ממנו בבית, שמתנהגים בצורה בוגרת 
לו.  לא מפריע  זה  אבל  עליו,  צוחקים  אפילו  והם  יותר, 
בשאר העניינים הוא בסדר גמור. כיצד ניתן להתמודד עם 

הבעיה?
החל  וזה  עכשיו,  עד  קיימת  היתה  לא  התופעה  אם 
יתכן  סיבה.  לזה  שיש  מסתבר  הרי  האחרון,  בחודש  רק 
יתכן שהוא עבר  שהוא שמע סיפור מפחיד של נטישה, 
רואה  לא  כשהוא  לפחד  לו  שגורמת  טראומתית  חוויה 
מבוגר בסביבה. יתכן מאוד שהוא יותר רואה באמא את 
מספק  לא  זה  בסביבה,  נמצא  כשאבא  גם  ולכן  הקשר, 
של  לקושי  ביטוי  לתת  הוא  ביותר  החשוב  הדבר  אותו. 
הילד, לא לזלזל בזה, ולכן יש להשתדל לשים לב לפחות 
תודיעו  אלא   – בחשאי  להיעלם  לא  הנוכחית  בתקופה 
לילד מתי אתם הולכים ומתי אתם חוזרים. ניתן לשחק 
כדי שיחווה את ההרגשה  אתו אפילו משחק מחבואים, 
של אי נוכחותכם בשטח. אל תשדרו חשש ופחד לעזוב 
אותו, אלא רוגע ובטחון, כי אם תשדרו פחד – הוא עלול 
לידו. שבחו  לא  שאתם  זה  עם  בעיה  שיש  מכך  להסיק 
אותו על כל שיפור, ולו הקטן ביותר. אם הבעיה מחריפה, 

פנו בבקשה ליעוץ מקצועי, פסיכולוג וכדומה.
* * *

הבן שלי טוען כל הזמן שקשה לו להתפלל, הוא מרגיש 
לא מחובר לעניין. מה עונים לו, וכיצד ניתן לעזור לו? 

כדי להתחבר – צריך לאהוב. כדי לאהוב – צריך להכיר. 
כדי להכיר – צריך ללמוד. אם הבן יקבל על עצמו להתחיל 
ברצינות  זה  את  וייקח  תפילה,  הלכות  למשל  ללמוד, 
יתירה, הרי שדרך העיסוק שלו בנושאים אלו – הוא ילמד 
שאף  מבלי  וזאת  התפילה,  ערך  את  גם  מההלכות  חוץ 
אחד ידבר איתו על כך. זה הסיבה שחסידים הראשונים 
היו שוהים שעה אחת קודם התפילה. "שוהים", הכוונה 
הכינו את עצמם  מתעכבים. הם לא התעכבו סתם, הם 
ע"י לימוד הלכות או מוסר, או כל דבר אחר שיכול להביא 

אותם לידי רצינות בתפילה.

ברגע  אך  במדבר,  התהלכתי  בעבר 
הייתי  בחיי  היהודי  הניצוץ  בי  שנדלק 
כאדם המהלך במדבר שנגלה לפניו מעיין. 
הייתי צמאה לתורה, מילאתי את כל היום 
שלי במציאות ה' יתברך ובקדושה, נהניתי 
וזאת  בוקר,  כל  מצוות  ולעשות  לקום 
פעם  בכל  חווה  שהייתי  הכאב  למרות 
צריכה  כשהייתי  השחר,  בברכות  מחדש 
לדלג על אחת הברכות )שלא עשני גויה(.

כדי  קצרות  שאלות  עוד  שאל  הרב 
באורח  שלי  והרצינות  הידע  את  לבדוק 
במלואן  קיבל את התשובות  הוא  החיים, 
ללא שום היסוס בדבר, ואז עצר הרב את 

הכל והציע לי להתקדם משמעותית.
באותו רגע הייתי פשוט המומה למשמע 
מאושר,  לצעוק  פשוט  רציתי  התשובה, 
אבל הייתי על המדרגות בכניסה לעבודה. 
מה קרה פה עכשיו? האם אני חולמת? זה 

לא יכול להיות!

מול  לעמוד  שאעדיף  לרב  אמרתי 
וזאת  חודש  בעוד  בירושלים  הדין  בית 
המסמכים  כל  את  להשיג  שאוכל  כדי 
הנדרשים ממשרד הפנים. לאחר שאמרתי 
מול  אני מעדיפה לעמוד  בו  הזמן  לו את 
"את  משימה.  בפני  הציב  הוא  הדין,  בית 
משפחה  איזו  יש  מלווה.  משפחה  צריכה 
בישוב?".  פעמים  כמה  אצלה  שהתארחת 
חדשה  נחשבת  עדיין  הייתי  עת  באותה 
בצורה  להתארח  לי  יצא  ולא  ביישוב, 
זאת  למרות  אך  משפחות,  אצל  קבועה 

עלתה לי משפחה אחת בראש.
שאת  יודעים  לא  שהם  בטוח  "אני 
להם  לספר  צריכה  את  אבל  יהודייה,  לא 
עלייך",  דעת  חוות  מכתב  מהם  ולבקש 
אמר. עבורי להיחשף בפני אנשים על מצבי 

היה מביך ולא נעים. זה היה העניין שהיה 
לי הכי קשה לספר, ופחדתי מהתגובות של 

הסביבה כלפי.
ומיד  כלל,  לי  היה  לא  זמן לבזבז  אבל 
הרב,  עם  השיחה  את  שסיימתי  לאחר 
המשפחה  עם  השיחה  את  לבצע  ניגשתי 

שתהיה עבורי משפחה מלווה.
עמוקה,  נשימה  לקחת  צריכה  הייתי 
למלא את כל הריאות במלואן, הגיע הרגע 
אשר מרגע שנהייתי שומרת מצוות פחדתי 
ממנו יותר ויותר, היום שבו אצטרך לספר 
רבים  סביבי.  לחברה  יהודייה  לא  שאני 
האנשים שיגידו שאין זה "ביג דיל", אבל 
בשבילי זה היה לספר אמיתה שלא יכולתי 

להתחבר אליה.
שאם  כיוון  שניות,  של  עניין  היה  הכל 
בשביל  מידי  אפחד  דקה  עוד  רק  אמתין 

לבצע את השיחה. חייגתי.
צריכה  "אני  המשפחה,  אם  לי  ענתה 
לספר לך משהו חשוב" אמרתי. היא ענתה 
כל  להגיד  יכולה  את  "כמובן,  ברוגע:  לי 
אני  "אני...  ואמרתי  נשימה עמוקה  דבר". 
הולכת לעמוד בעוד חודש בפני בית הדין 
חשבתי  מלווה.  משפחה  לי  ואין  לגיור 
המשפחה  להיות  תסכימו  האם  עליכם, 

המלווה שלי?".
מה  ובשמחה!  "כמובן  מיד  ענתה  היא 
צריך לעשות כדי לסייע לך?". באותו רגע 
הייתי.  בו  מהמתח  רבה  הקלה  הרגשתי 
בהתרגשות  אט  אט  לו  התחלף  הפחד 
ובשמחה, והחששות נעלמו מהאופק. "אני 
עבור  עלי  דעת  חוות  מכתב  רק  צריכה 
כחודש".  בעוד  מוכן  שיהיה  הדין,  בית 
המייל,  כתובת  את  ממני  ביקשה  היא 
ובאותו השבוע כבר קיבלתי את המלצתה. 
הייתי מאושרת. אחרי שנים שבהן הייתי 
שלי,  הגורל  ועם  עצמי  עם  במלחמות 
כיצד  ולראות  לרווחה  לנשום  הצלחתי 
אני כבר בסוף המסלול התלול אותו אני 
עוברת, בו קיימים עליות ומורדות, פחדים, 
מתחים וגם מעט כעסים, אך כאשר רואים 

את סופו – החיוך עולה על הפנים.
יום,  באותו  כבר  השיחה,  לאחר  מיד 
הפנים  ממשרד  למסמכים  בקשה  הגשתי 
להם נדרשתי כדי להתייצב בפני בית הדין, 

והמתנתי להגעתם אלי בציפייה רבה.
המשך בשבוע הבא...

פחדתי מאד לחשוף את סיפורי למשפחה מהיישוב, אך הייתי 
צריכה משפחה מלווה. אזרתי אומץ - וסיפרתי

מיומנה של טליה צימברג 
    גרת צדק 
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עשיר  073-222-12-40
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אי”ה ביום שני
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בין השעות 10:00-15:30

באולם ביכנ”ס “דוד המלך”
רחוב הגלבוע 17 יבנה
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דינים הנוגעים לערב שבת חנוכה
מתי מדליקים נרות בערב שבת חנוכה, ומה עושים אם מתארחים אצל ההורים?

מדליקים  – האם  למה  קודם  מה  בערב שבת, 
קודם נרות שבת או קודם נרות חנוכה?

כך  ואחר  חנוכה,  נרות  קודם  להדליק  ראוי 
טעם  גם  בזה  ויש  שבת.  נרות  האישה  תדליק 
לנרות  החנוכה  נרות  את  להקדים  הסוד,  פי  על 
שבת )שלחן ערוך סימן תרע"ט, ובן איש חי פרשת וישב, 
הלכות חנוכה אות כ'(. ואם לא נשאר זמן מרווח עד 
כניסת השבת, יכולה האישה להדליק נרות שבת 
מיד לאחר שהדליק הבעל נר אחד, ואינה צריכה 

הנרות  כל  להדליק את  להמתין עד שיסיים 
)חזון עובדיה חנוכה עמוד קע"ד, ואור לציון חלק 

ד' פרק מ"ג תשובה ז'(.
אם האישה הקדימה והדליקה נרות 
שבת, האם יכול הבעל להדליק נרות 

האישה  כאשר  הדין  ומה  חנוכה? 
והקדימה  בבית  לבדה  נמצאת 
להדליק  יכולה  האם  שבת,  נרות 

כעת נרות חנוכה?
נרות  להדליק  יכול   – בבית  נמצא  האיש  אם 
השבת  את  מקבל  אינו  שהאיש  משום  חנוכה, 
בהדלקת הנרות של האישה, ונמצא שאצלו עדיין 
שלחן  ב',  קטן  סעיף  תרע"ט  סימן  )אליה רבה  חול  יום 
ערוך הרב סימן רס"ג סעיף ז' ובן איש חי שנה שניה פרשת 

נח אות ח'(. 
הספרדים  לדעת  לבדה,  נמצאת  האישה  ואם 
יכולה האישה להדליק נרות חנוכה, כי גם האישה 
)חזון  השבת  נרות  בהדלקת  שבת  מקבלת  אינה 

עובדיה חנוכה עמוד קע"ו(. אמנם לדעת האשכנזים, 
אינה  הנרות,  בהדלקת  שבת  מקבלת  שהאישה 
יכולה כעת להדליק נרות חנוכה. רק אם עשתה 
מקבלת  שאינה  שבת  נרות  הדלקת  קודם  תנאי 
את השבת, יכולה להדליק נרות חנוכה )רמ"א סימן 
רס"ג סעיף י', ועי' ט"ז סימן תרע"ט(. אמנם יכולה לומר 
לאדם אחר שידליק בעבורה את הנרות ללא ברכה 

)על פי שלחן ערוך סימן רס"ג סעיף י"ז(.
הדליק נרות חנוכה וקיבל שבת, ולאחר מכן כבו 

הנרות, מה יכול לעשות?
קיבל  לא  שעדיין  לחברו  לומר  יכול 
הנרות  את  בעבורו  שידליק  שבת 

)שלחן ערוך הנ"ל(.
להתפלל  זו  שבת  בערב  נוהגים 
מנחה מוקדם. אם אין מניין מנחה 
יתפלל  האם  מוקדמת,  בשעה 
יחיד, או שידליק נרות חנוכה וילך 

להתפלל מנחה כרגיל, סמוך לשבת?
עדיף   – בציבור  להתפלל  מניין  מוצא  אם 
להקדים את התפילה. אבל אם אינו מוצא מניין, 
עדיף להדליק נרות בבית, ולהתפלל מנחה בציבור 
)חזון עובדיה עמוד קע"ט(. וכן פסק מרן  לאחר מכן 

הרב אלישיב זצ"ל )באר ישראל עמוד מ"ד(.
בערב  חנוכה  נרות  להדלקת  הראוי  הזמן  מתי 

שבת זו?
חנוכה  נרות  ולהדליק  להתחיל  ביותר  הטוב 
את  שיסיים  כדי  השקיעה,  לפני  דקות  כעשרים 

ומיד לאחר  לפני השקיעה,  כרבע שעה  ההדלקה 
ד'  חלק  לציון  )אור  נרות שבת  האישה  תדליק  מכן 

פרק מ"ג תשובה ז'(.
זוג ההולך להתארח אצל ההורים ודרים בקרבת 
מקום, האם יכולים להדליק נרות חנוכה בביתם 

לפני שיוצאים להתארח?
רשות  לכיוון  החנוכייה  את  מדליקים  הם  אם 
את  רואים  והשבים  שהעוברים  דהיינו  הרבים, 
יכולים להדליק בברכה, מכיוון  הנרות שהדליקו, 
שהוא  בביתם  ונמצאים  הנס,  פרסום  בזה  שיש 
ביתם,  בתוך  מדליקים  אם  אבל  החיוב.  מקום 
אינם  ושבים,  לעוברים  הנס  פרסום  באופן שאין 
חובה  ידי  יצאו  אלא  בביתם,  להדליק  יכולים 
ברית  )שו"ת  ההורים  של  החנוכה  נרות  בהדלקת 

אברהם חלק א' סימן כ"ב(.

הרב ירון אשכנזי
קו 

 ההלכה

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

חג החנוכה כבר כאן. בכל לילה אנו עומדים 
בנרות  אש  ומבעירים  בהתרגשות 

מדליקים  אתם  אם  בין  החנוכה. 
בשמן זית זך או בנרות שעווה, 

האור הבוקע מהנרות מזכיר 
לכולנו את נסי החנוכה.

הזו,  האש  מהי  אך 
הדולקת מן הנרות?

למעשה  היא  האש 
ופיזיקאלי,  כימי  תהליך 

שנפלטים  גזים  שבו 
יחד  עוברים,  דליק  מחומר 

תהליך  שסביבם,  האוויר  עם 
מכך  וכתוצאה  מהיר,  חמצון  של 

והאור  החום  ואור.  חום  משחררים   –

הללו הם, למעשה, האש שאותה כולנו מכירים. 
הדליק  החומר  כאשר  ניצתת  האש 
וכן  שעווה  כותנה,  נייר,  עץ,   –
הלאה והלאה – נחשף למקור 
או  גפרור  כמו  אנרגיה,  של 
מצית, או לחילופין – ברק. 
שנוצר  הראשון  הניצוץ 
ומשחרר  המשכיות,  יוצר 
 – כלומר  ואור,  חום  עוד 

עוד אש.
האש  של  עוצמתה 
החומר  סוג  פי  על  נקבעת 
היא  כאמור,  האש,  הבוער. 
מתערובת  שנוצרת  כימית  תגובה 
של גזים ושל מוצקים, ואלו הם הקובעים 

תהיה  חמה  כמה  עד 
בתנאים  אש,  האש. 
יכולה  המתאימים, 
של  לטמפרטורה  להגיע 

אלפי מעלות.
בחומרי  תלויה  האש  עוצמת  רק  לא  אך 
הבעירה שלה. גם הצבע שלה משתנה על פי סוג 
האפשרות לבעור.  את  לה  החומרים שמעניקים 
חומרים שונים פולטים סוגים שונים של חומרים 
כימיים, כלומר של גזים, וכל גז יוצר צבע שונה 
של אש. בעירה חלשה של חומרים שונים, למשל, 
יוצרת פליטה של גרגרי פחמן, ואש בצבע צהוב. 
שילוב של פחמן דו חמצני עם מים יוצרים להבה 
בעלת גוון כחלחל – ניתן לראות אותה, למשל, 
למשל,  בוער,  אשלגן  כאשר  הביתיים.  בכיריים 
סגול.  גוון  דווקא  לראות שהאש מקבלת  אפשר 
להבות  נראה  נחושת,  נשרוף  אם  זאת,  לעומת 
בגוונים ירוקים. ישנה גם אש בצבע לבן בהיר – 

לרוב אש שנוצרת ממגנזיום.
איזו אש בוערת בנרות החנוכה שלכם?

באנו חושך לגרש
מהי האש הדולקת בנרות החנוכה שלכם? וכיצד יוצרים להבות בצבעים שונים?

דבי רייכמן
 נפלאות

    הבריאה

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
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 9:30-15:00
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 ““

073-3333-300



מסיבת שירה ושמחהשמונת ימי חנוכה מסוגלים לכל הישועות!
ללא עלות

בניסיםמאמינה
הידברות אצלך בבית או בכל מקום שתבחרי: 073-2221-290

? השנה את לא מפספסת!

הפרשת חלהתפילת הודיהשיעור תורה

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

לבצע  מתבקש  ושכלתני  למדן  אברך 
ממנו  הן  שסגולות  פי  על  אף  סגולה, 
דומים  לזה  שיסכים  הסיכויים  והלאה. 
מהקומה  נפילה  לשרוד  שלו  לסיכויים 

השלישית...

במשך א הזה  הסיפור  את  שומר  ני 
מספר שנים, אף שאני יודע כי חובה 
בזמן מסוים  עלי לפרסמו. בכל שנה 
לפרסם",  "חייבים  לעצמי:  ואומר  בו  נזכר  אני 
אחרי  אתרוג  כמו  בו  נזכר  אני  שתמיד  הבעיה 
סוכות וכמו חנוכייה אחרי חנוכה, ומיד תבין על 

מה אני מדבר.
הישיבות  באחת  למדתי  כולל,  אברך  אני 
לא  שכלתני",  ל"אברך  נחשב  אני  החשובות. 
והחינוך  על רגשות,  וכוח  זמן  מדי  יותר  מבזבז 
בחשדנות  שמתייחס  כזה  היה  בבית  שקיבלתי 
רבה לסגולות, קמעות וכיוצא בזה. אני מדגיש, 
שיש  מאחר  מוחלט,  בביטול  ולא  בחשדנות, 

דברים המוזכרים במקורות.
לפני כשבע שנים התוודעתי לראשונה לעניין 
התשיעי  בחודש  התשיעית  "השעה  של  הזה 
ומובן שהתייחסתי לכך כאל  בשנה התשיעית", 

עוד סגולה מערימת הסגולות.
הקפידו  מחבריי  שאחדים  ראיתי  השנים  עם 
רציתי  לא  כי  זלזלתי,  לא  הזו.  בשעה  להתפלל 
מין  לי  הייתה  פנימה  בִלבי  אך  אותם,  לקרר 
ואין טעם  החינוך שקיבלתי,  לא  "זה  התנגדות. 

שאתחיל עם זה עכשיו".
* * *

המסוים  היום  כשהגיע  שנים,  כארבע  לפני 
הזה, החל החברותא שלי לנדנד לי שאומר את 
אמרתי  המיועדת.  בשעה  המיוחדת  התפילה 
אותי,  תשאל  אם  יהיה".  ולא  יקום  "לא  לו: 

של  שליח  כעין  הרגשתי 
על  מלחמה  לקדש  השכל, 

הסגולות למיניהן.
הזו  שלסגולה  לי  אמר  הוא 
חיים  רבנו   – מהימן  מקור  יש 
ויטאל זצוק"ל – וגם ביקש לחפש 
מוכן  שאיני  לו  אמרתי  לי.  ולהראות 
לבטל מהלימוד, ואם כל כך היה חשוב לו, 
לי את המקור במשך השנה  היה צריך להראות 
החולפת. "יש לך שנה שלמה לשכנע אותי, אבל 

את השנה הזו – הפסדת", אמרתי.
הוא הרים את גבותיו בתמיהה לנוכח עקשנותי 
ואנחנו המשכנו ללמוד. בשעה 13:00 סיימנו את 
הסדר. התפללנו מנחה עד שעה 13:30, וחברי רץ 

להתארגן כדי להיות מוכן לתפילה המיוחדת 
לא  המיועדות.  הדקות  בתשע 

הסתרתי את החיוך שלי; סוג של 
חיוך סלחני שאתה משתמש בו 
מעשה  שעושים  ילדים  כלפי 

קונדס שאינו מזיק.
השנה היתה שנת תשע"ד. 
היה  במדויק  שנקבע  הזמן 
אני  איך   .13:53 עד   13:44

זוכר? מיד תדע.
* * *

מבית  בהפגנתיות  יצאתי 
לי  ולקח  ביתי,  לכיוון  המדרש 

הדקות  תשע  את  לשכוח  כדי  דקה  חצי  בדיוק 
מצלצל  ולפתע  דקות,  מספר  הלכתי  הללו. 

הטלפון הסלולארי שלי.
עניתי.

גיסי היה על הקו. הוא דיבר בלחש, כמו אחד 
שנמצא במקום שאסור לדבר בו: "תראה, אתה 

חייב לעזור לי".
"מה קרה?" אני שואל אותו.

זה  מחו"ל.  פרופסור  אצל  נמצאים  "אנחנו 

רואה  אני  חודשים.  מספר  לפני  שנקבע  תור 
שלא אוכל לצאת ולהגיד את התפילה של תשע 

הדקות, תעשה טובה, תגיד בשביל הבן שלי".
במשך  נאבק  אחייני,  כלומר  גיסי,  של  בנו 
נכנסה  המשפחה  כל  הסרטן.  במחלת  שנתיים 
בבתי  ויצאו  נכנסו  וגיסי  אחותי  למערבולת. 

חולים, נסעו לחו"ל וחזרו, והילד סבל וסבל.
"אבל", הספקתי לומר, והשיחה נותקה.

את  ואומר  אלך  אני  ברירה,  לי  שאין  ידעתי 
התפילה. מה לא עשיתי בשביל הילד הזה? מלבד 
התפילות והלילות בקבר של החזון איש, סגולה 
ורעייתי  אני  עשינו  ִלבי,  בכל  בה  מאמין  שאני 
"חסד בגופו" ואירחנו בכל יום את ילדי אחותי, 
אחיו של החולה, לפעמים לשבועות שלמים. אם 
זה מה שחשוב לו כעת – אעשה זאת אפילו 

בלי לחשוב פעמיים.
השעון.  על  מסתכל  אני 
בדיוק  לי  יש   .13:38 השעה 
לבית  לחזור  דקות  שש 
בכוונה  ולהתפלל  המדרש 

בתוך תשע הדקות הללו.
את  מחזיק  לשם,  רץ  אני 
כתפי,  על  התלויה  החליפה 
וביד שנייה את המגבעת, מגיע 
ורץ  המדרש  ונושף לבית  נושם 
במצב  שנמצא  שלי,  החברותא  אל 

היכון עם ספר התהילים.
הוסיף:  ומיד  שאל  התחרטת?",  קרה,  "מה 
זה מתחיל, בוא תתמקם,  "עזוב, עוד חצי דקה 

קח ספר תהילים ונתפלל ביחד".
השעה 13:44 מגיעה, ואנחנו מתחילים לומר 
יחד פרקי תהילים. אני חושב על האחיין שלי, 
מקריב  התפילה  שמלבד  אחד  כמו  ומרגיש 
משהו מהותי מאד למען החולה. ייאמר לזכותי 
כמו  ממש  ברצינות,  התפקיד  את  שלקחתי 
שגיסי היה עושה אילו יכול היה. נסחפתי לתוך 
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תשע דקות 
של פחד

סוף סוף אפשר ללמוד בסדנה וירטואלית

campus.hidabroot.org | שיעור ראשון חינם! + מתנה לכל משתתף!

 <  סדנת בריאות שמחוללת שינויים
רק אתם מול המחשב בבית | 10 שיעורים 

סדנא אינטראקטיבית
לצפיה ישירה

זה נגיש. זה נח. וזה עובד.

בהנחיית המומחה אליהו שירי
הסוד הגדול שעומד לשנות את חייך | להשתחרר מהכבלים 
על  הכל   | להצליח  כדי  להתנהג  כיצד   | השינוי  את  וליצור 
הפסיכוסומטי העולם  לבין  שבנינו  הקשר   | מונעת  רפואה 

מבלי לצאת מהבית
כל הסודות על

הדיאטה הסופית
והאחרונה בחייך

מסיבת שירה ושמחהשמונת ימי חנוכה מסוגלים לכל הישועות!
ללא עלות

בניסיםמאמינה
הידברות אצלך בבית או בכל מקום שתבחרי: 073-2221-290

? השנה את לא מפספסת!

הפרשת חלהתפילת הודיהשיעור תורה

"אנחנו 
נמצאים אצל 

פרופסור מחו"ל. זה 
תור שנקבע לפני מספר 
חודשים. אני רואה שלא 
אוכל לצאת ולהגיד את 

התפילה של תשע הדקות, 
תעשה טובה, תגיד 

בשביל הבן 
שלי"



התפילה, ולפתע דפיקות על כתפי. היה 
זה החברותא שלי.

רק  אבל  להתפלל,  להמשיך  יכול  "אתה 
שתדע, אתה מתפלל כבר רבע שעה, כלומר תשע 

הדקות ועוד שש דקות נוספות".
עוד  סיימתי  הזמן.  לא שמתי לב שחלף  ממש 
שני פרקי תהילים, ושנינו עזבנו את בית המדרש 

לכיוון הבית.
אני יוצא, והטלפון מצלצל.
* * *

לענות  ושמחתי  מהרופא,  יצא  שגיסי  הבנתי 
ולספר לו שהתפללתי למען בנו החולה.

אבל הקולות שבקעו מהטלפון היו קולות של 
שזו  להבין  שניות  מספר  לי  לקח  היסטרי.  בכי 

אשתי.
"מה קרה?", אני שואל.

"אתה לא מבין מה קרה כאן", היא נסערת.
מסתבר שבננו בן החמש טיפס על אדן החלון 
היה  והסורג  כביסה,  בו  לתלות  נוהגת  שאשתי 
פתוח. הוא עמד על החלון, וכשאשתי באה – הוא 

נבהל ופשוט נפל למטה.
אנו מתגוררים בקומה הרביעית.

היסטרית,  לחלון,  רצה  אשתי 
והסתבר שהוא הצליח לאחוז בידיו 

הדירה  של  הכביסה  חבלי  את 
השלישית,  בקומה  מתחתנו, 
על  תלוי  כשהוא  והתנודד 

ידיו.
לגלות  הצליחה  אשתי 
לו:  צעקה  היא  תושייה. 
לא  עלי.  תסתכל  "מוטי, 

למטה. תחזיק חזק בחבלים, 
אל תעזוב אפילו לרגע".

מוטי צעק לה: "נפלתי למטה", 
ואשתי קראה: "ברוך השם לא נפלת 

יציל  מישהו  חזק,  תחזיק  ואם  למטה,  עד 
אותך".

במקביל החלה אשתי לצעוק בטירוף: "הצילו", 
ולמטה החלו אנשים להתאסף ולנסות להבין מה 

קרה כאן, ואיך פותרים את הבעיה.
בדקות הבאות ישבה אשתי ושוחחה עם הילד. 
לו שלא  אמרה  ואשתי  כואבות  שידיו  אמר  הוא 
ייקח  מישהו  דקות  מספר  שיתגבר, ובתוך  נורא, 
בינתיים  השלישית,  בקומה  הדירה  דרך  אותו 
היא כיוונה את הצופים למטה אל שם המשפחה 
דקות,  שתי  עוד  חלפו  ההיא.  בדירה  המתגוררת 

ומישהו ירד וצעק שהם לא פותחים.
הבן שלי מתנודד על החבלים, אשתי מחשבת 
להתעלף, ולמטה אנשים מתרוצצים ואינם יודעים 

מה לעשות עם עצמם.
מספר אנשים סחבו מזרנים, אבל הם בפירוש 

לא הספיקו למקרה של נפילה...
לפתע החל נער רזה ואתלטי לטפס על המרזב 
במהירות של חתול. הוא טיפס קומה אחת וקומה 

תכנון  שום  לו  שאין  ברור  היה  ולכולם  שנייה, 
ברור מה הוא יעשה כשיגיע לקומה השלישית.

אבל הנער הגיע עד הקומה השלישית, התמקם 
על אדן החלון, אחז ביד אחת בסורגים, התכופף 

ופשוט אחז בילד שלי ביד השנייה.
את  תופס  הנער  ספורות:  דקות  ניצבו  הם  כך 
ורגליו  ביד השנייה,  בני  ואת  ביד אחת  הסורגים 

עומדות על בלימה.
לה  שיש  שכנה  נמצאה  דקות  מספר  לאחר 
מפתח לדירה, היא פתחה את הדלת, ואדם נוסף 
פתח בזהירות את הסורגים ונטל את בני הקטן. 
וזכה  למטה  ירד  פנימה,  הנער  קפץ  מכן  לאחר 

לתשואות.
"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו", אני אומר 

"מתי כל זה קרה?".
"ממש לפני עשר דקות זה נגמר", היא אומרת.

* * *
מכן,  לאחר  שערכנו  מדויקת  בבדיקה  בקיצור, 
הזמן שעבר בין הנפילה של בני לחילוצו היה חופף 
לגמרי לתשע הדקות שבהן התפללתי על אחייני, 

וכידוע, המתפלל על חברו נענה תחילה.
ִלבי  בתשע הדקות הללו שבהן התפללתי בכל 
ומאודי על אחייני, התנודד לו בני יקירי 
שרוב  קטן  ילד  לארץ,  שמים  בין 
לו  עומדים  היו  שלא  הסיכויים 
דקות  תשע  לאחוז  הכוחות 
איני  כביסה.  בחבל  בידיו 
רוצה לחשוב מה היה קורה 
ההשגחה  סובבה  אילולא 
העליונה שאמצא את עצמי, 
בניגוד לכל היגיון, מקיים את 

הסגולה...
אני חושב שמוטל עלי לזעוק 
לבני אדם, לספר להם על הסגולה 
הנפלאה הזו ולהמליץ על קיומה בחום.

בינתיים התוודעתי למקור הסגולה. מדובר 
בספר "ברית מנוחה", ועל דברים אלה סומך ידיו 
רבי חיים ויטאל זי"ע, תלמידו הגדול של האר"י 
צדיק  ע"י  נעשה  מנוחה  ברית  "ספר  הקדוש: 
וגילה  קדמון, שנגלה משמים אליו אליהו הנביא 

לו סודות ורזין, וביניהם גם את הסוד הבא".
ויטאל  חיים  רבי  מוסיף  שנים",  יובל  "בכל 
השנה  מגיעה  שנה,  בחמישים  אחת  "פעם  זי"ע, 
התשיעית ליובל, ובה מגיע החודש התשיעי, ובו 
יש יום תשיעי ובו יש שעה תשיעית – שבה כל 
ומתקיים  נרעשים  העליונים  בעולמות  הגלגלים 

'אוצרך הטוב עלינו תפתח'".
לאלה שעדיין מתלבטים אומר רק זאת: די בכך 
שבשעה מסוימת מאות אלפי בני אדם מתפללים 
ומבקשים בקשות בריכוז ובכוונה רבה, כדי לבקוע 

שערי שמים.

למה מתפללים 
תחילה על בן ולא 
על בת? )המשך מעמוד 2(

7

תשע דקות 
של פחד

היהודי 
  החושב

הטבע  שדרך  נראה  טבעית,  מבחינה  גם 
הפסיכולוגי בעולם, שאשה רוצה ונהנית בעיקר 
בבנותיו.  בעיקר  ונהנה  רוצה  והאב  בבניה, 
ודרך  בניהן,  על  לגונן  האמהות  דרך  ולכן 
יצר  ה'  נראה שכך  בנותיהם.  האבות לגונן על 
את העולם כדי שגם הבנים וגם הבנות יקבלו 
סיבות  ישנן  זאת,  עם  מהוריהם.  ואהבה  חום 
מסוימות שבגללן מתפללים תחילה על בן לפני 

שמבקשים בת, ואלו הן:
מצוות,  תרי"ג  בקיום  חייבים  הבנים   .1
ובלימוד תורה, ואנו רוצים להרבות כמה שיותר 

מהר תורה בעולם.
את  ממשיכים  שהבנים  העולם  דרך   .2
השושלת המשפחתית של הוריהם יותר מאשר 
המשפחה,  שם  את  נושאים  הגברים  הבנות, 
ותרבותה,  המשפחה  אופי  את  קובעים  ולרוב 
רצון  וללכת אחר  להצטרף  דרכן  הנשים  בעוד 
בעליהן )דבר שניכר גם במצוות, שאשה הולכת 

אחרי בעלה(.
3. דרך העולם שיותר קשה לשדך בת מאשר 
בן, צריך לדאוג לה יותר ולהגן עליה – וההורים 
ומכאן  הבת,  על  יותר  לפחד  תמיד  נוטים 

שהדרישות הנדרשות לגבי הבת גדולות יותר.
יותר  צדיקות  שהן  בנות  הרבה  שיש  כמובן 
מהרבה בנים, שיודעות לדאוג ולפרנס את ביתן, 
וגם שעושות נחת רוח להוריהם יותר מהרבה 
מאוד,  ואחראיות  חכמות  נשים  יש  בנים. 
תורנית  משפחה  ידיהן  במו  שבנו  נשים  ויש 
תורה  שמרבות  רבניות  נשים  יש  לתפארת. 
להרבות  וזוכות  ובעקיפין,  ישירות  בישראל, 

קדושה ושלום בעולם. 
אלא שבנושא זה התפילה הולכת אחר הרוב, 
כפי  היא  העולם  דרך  המקרים  ומכיוון שברוב 
שצוין, לכן נהוג להתפלל תחילה ובעיקר לבנים. 
יחד עם זאת למדנו שקיימת ייחודיות בהלכה 
היהודית, אשר דורשת להביא לעולם גם בנות 
זו  מצווה  בקיום  ואם שמחים  אב  כך שכל   –
בהבאת בנות לעולם, שהיא מצווה דאורייתא, 
ורק בה מקיימים רצונו של בורא עולם בשלמות. 
נוכל למצוא הורים גויים שמצטערים וכועסים 
יהודים  הורים  אך  לעולם,  בת  כשמגיעה להם 

רואים בכך מצווה גדולה ושמחים בבנותיהם.

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

סוף סוף אפשר ללמוד בסדנה וירטואלית

campus.hidabroot.org | שיעור ראשון חינם! + מתנה לכל משתתף!

 <  סדנת בריאות שמחוללת שינויים
רק אתם מול המחשב בבית | 10 שיעורים 

סדנא אינטראקטיבית
לצפיה ישירה

זה נגיש. זה נח. וזה עובד.

בהנחיית המומחה אליהו שירי
הסוד הגדול שעומד לשנות את חייך | להשתחרר מהכבלים 
על  הכל   | להצליח  כדי  להתנהג  כיצד   | השינוי  את  וליצור 
הפסיכוסומטי העולם  לבין  שבנינו  הקשר   | מונעת  רפואה 

מבלי לצאת מהבית
כל הסודות על

הדיאטה הסופית
והאחרונה בחייך
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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

פך שמן טהור באל-פאסו
מה עושה קאובוי בהידברות? מה עלול לגרום חבר נודניק אחד שמבקש 

רק לחיצה קטנה, איך מנצחים את ההתייוונות בדורנו, וגם: כמה זמן הייתם 
מוכנים לנסוע בשביל שיעור תורה?

כסלו", אמרתי לעצמי."
"מה כסלו?", שאל אותי עופר. הצבעתי 
לו על ההלך שעמד מולנו, "כסלו עכשיו, 

לא אדר, נכון?".
באמצע יום של חול, הסתובב לו קאובוי אמיתי 

בקומת הכניסה. 
היה לו כובע בוקרים אמיתי מעור, בצבעי חום, 
לדמיין  ממש  יכולתי  כאלה.  מגושמות  ומגפיים 
אותו רוכב על סוסו עם חבל פלצור עבה ושואג 

"אי-אהההה!".
של  האותנטיות  את  והרס  בלט  אחד  משהו 
צחורים  ציצית  פתילי  ציצית.   – התחפושת 

השתלשלו מעל מכנסי הג'ינס של הבוקר הזה.  
איזו  של  לצילומים  שהגיע  שחקן  שהוא  או 
ייתכן,  לא  וזה  בהידברות,  חדשה  ילדים  תוכנית 
יודע מזה, או ש...שפשוט כדאי לגשת  כי הייתי 
בבוקר  לקום  אדם  מביא  מה  אותו,  לשאול 

ולהתחפש לקאובוי.
העברית שלו הייתה ישראלית לגמרי, אבל עם 

צליל אמריקאי.
מאנשי  לאחד  ניגש  אותו  רואה  אני  ואז, 
כאלה  בהידברות,  חו"ל  של  הסמינרים  מחלקת 
שכל שבועיים נמצאים במקום אחר בעולם. ואם 
אתם חושבים שזה בילוי, אז אין לכם מושג מה זו 
עבודה מתישה. לא מקנא בהם )בזכויות שלהם, 

דווקא כן!(.
"אתה מוכר לי", אומר לו הקאובוי.

"תזכיר לי", משיב הלה.
"קוראים לי ג'וני, יונתן, ראיתי אותך בסמינר 

בלוס אנג'לס".
"אתה תסלח לי אם אני לא אזכור מרוב יהודים 
הגעת  בעצם  איך  העולם?  ברחבי  רואה  שאני 

לסמינר?".
אפילו לא הסתתרתי. פשוט עמדתי והקשבתי 
צבעוני  סיפור  מגיע  שעכשיו  בטוח  מרותק, 

ומרגש, שאתם תשותפו בו בהקדם.  
"עד גיל 21 גדלתי בקיבוץ", אמר ונקב בשם של 
ידועים  שאינם  הצעיר",  "השומר  מקיבוצי  אחד 
התגייס,  איך  תאר  הוא  במיוחד.  תורני  בהווי 
עם  מובחרת.  קרבית  ליחידה  החברים,  כל  כמו 
שחרורו, חש כאילו סיים את "חובותיו" לקיבוץ 
האליטיסטי, וטס לנקות את הראש בחוץ לארץ. 
הוא עזב את מולדתו, את ארצו, את בית אביו. 
נטש את הכל, כולל הכל, והגיע לאל-פאסו. עיר 
ענקית במדינת טקסס שבארצות הברית, הסמוכה 
מרהיב,  מדבר  ממנה  נשקף  מקסיקו.  עם  לגבול 
והמון, אבל המון קאובויים שחיים בשטחה, אלו 
האמיתיים, האחרונים שעוד נותרו כמו פעם. "זה 

הפך להיות כל החיים שלי", הוא מספר.
לעצמו  הקים  לדבריו,  השנים,  עם 
שלו,  והילדים  לחלוטין,  גויית  משפחה 
אפילו  ידעו  לא  ההלכה,  פי  על  גויים 

שזורם בעורקיהם דם יהודי מאבא.
* * *

יום אחד, בערב, כשהוא יושב על יד המחשב, 
הוא מגלה מייל חדש מישראל. 

עמי, חבר נעורים שלו, מספר לו שהוא בתהליך 
התחזקות, כולו מלא התפעלות מערוץ הידברות 

והוא מצרף קישור להרצאה על תורה ומדע. 
מיד,  לו  כתב  דעתי",  את  מכיר  אתה  "עמי, 
ותן  ואפילו כעס קצת, "תחייה את החיים שלך 
לי בבקשה לחיות את החיים שלי. שחרר. רוצה 
בחיים.  לי  תתערב  אל  אבל  בכיף.  להתקשקש? 

תודה".
חולף שבוע, ושוב הודעת דואר אלקטרוני.

כמה  צ'אנס  לי  תן  תלחץ,  לינק.  רק  זה  "יוני, 
בזה,  לצפות  חייב-חייב  אתה  מעניין,  זה  דקות. 

זה מדהים".
הוא אפילו לא ענה. וכך עוד מייל ועוד מייל. 
הקשר  מאנשי  שמו  את  מוחק  שהוא  לפני  רגע 
ומתנתק מאחד החברים האחרונים שעוד נותרו 

לו מהעבר, הוא מחליט לענות לו.
פותח  אני  דיל.  נעשה  בוא  נודניק.  "תקשיב, 
את הלינק, פעם אחת, רואה קצת ואתה משחרר 

אותי מהנושא הזה לכל החיים?".
התשובה.  הגיעה  מאד  מהר  נשלחה.  ההודעה 

"כן".
ג'וני פלט נשיפה נרגזת, ולחץ על הלינק. 

באל  עכשיו  לו  ש"חסר"  מה  בדיוק  זה  יופי, 
פאסו, רב דוס שיטיף לו על החיים.

אבל משהו קרה פתאום.
בגן,  שגדלתי  "שאני,  לנו,  סיפר  כך  "הבנתי", 
מה  יודע  לא  ישראל,  בארץ  בצבא,  ספר,  בבית 
פוליטיקאים אוהבי כסף  זה  יהדות. מבחינתי  זו 
אני  ופתאום  בשבת.  אבנים  שזורקים  ואנשים 
מבין שזה דבר שמקיף את כל החיים. זה מוטט 

אותי".  
עמדנו שם חסרי נשימה, והוא צחק, "בואו, אני 

אקפוץ לסוף הסיפור".
רציתי לומר לו שיש לי סבלנות לשמוע הכל, 

אבל זה לא היה נכון, הייתי מתוח. 
"היום אנחנו משפחה יהודית כשרה למהדרין, 
מתאספים  ובכל שבת  התגיירה,  הצדיקה  אשתי 
לקידוש,  יהודיות אחרות  בבית משפחות  אצלנו 
ולאט לאט גם הם שומרים עוד משהו, מתחזקים. 

עוד קצת יהדות בטקסס".

איך  מהמחשבה  מצטמרר  חנוק.  שם  עמדתי 
לינק אחד, קישור פשוט, שורה של צירוף אותיות 
בבת  משנה   – אחת  לחיצה  ובאנגלית,  בעברית 
ההתבוללות,  את  מנצחת  שלמים,  חיים  אחת 
גוררת אחריה עוד משפחות באיזו עיר ענקית, אי 

שם בין הבוקרים על גבול מקסיקו.
* * *

ידידי  לפתע  ננער  מכירים?",  אנחנו  "ומאיפה 
ממחלקת הסמינרים בחו"ל ושאל את ג'וני.

בלוס  סמינר  שיש  פעם  בכל  מגיע  אני  "כי 
אנג'לס. עכשיו תשאל איך אני מגיע?".
"איך אתה מגיע? טיסה פשוטה...".

"זהו, ממש לא. אני שונא מטוסים וכל זה. אז 
אני יוצא בחמישי לסופ"ש של שלושה ימים עם 
נוסע ברכב עם המשפחה... 12 שעות  הידברות, 
באל-איי,  שהסמינר  איפה  עד  מהבית  נסיעה! 

וחוזרים בראשון עוד 12 שעות נסיעה".
"24 שעות נסיעה בשביל...", התחלתי לומר.

השלים  כהן",  זמיר  הרב  את  לראות  "בשביל 
הידברות,  של  הרבנים  את  לראות  "בשביל  ג'וני, 
את מי שהחזיר אותי הביתה, אותי ועוד חברים 

רבים שלי מהארץ ומטקסס".
בנסיעה  ונגמר  פשוטה,  בלחיצה  התחיל  זה 
בלתי נגמרת. כמה זמן אתם הייתם מוכנים לנסוע 

בשביל שיעור תורה?!
ביוונים  היהודים  נלחמו  שנים,  לפני  פעם, 

שביקשו "להשכיחם תורתך" – וניצחו.
כל  היטב,  קיימת  עדיין  הזו  המלחמה  והיום, 
כך הרבה מתייוונים אובדים לנו, אבל לאט לאט 
הטכנולוגיה,  שכלולי  בעזרת  בה  מנצחים  אנחנו 
רבים ביד מעטים, רבבות יהודים בכל העולם, על 

ידי פעולות כל כך קטנות, אבל כל כך ענקיות. 
בימים ההם, בזמן הזה. 

 מתוך 
 היומן

מדור זה מביא סיפורים קטנים על מעשים 
גדולים, המצויים ביומנו של שלמה, המזכיר 
רב הפעלים של הידברות. הוא נמצא תמיד 
מאחורי הקלעים, אין פעם שהוא לא זמין, 
ואין בעיה שלא יתאמץ לפתור. אם יש לכם 
מה לומר לשלמה או שאתם צריכים עזרה 
כלשהי פנו אליו במייל
Shlomo11@htv.co.il
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של " במכללה  למדתי   ,18 בת  כשהייתי 
נוצרים", פותחת חנה את סיפורה. "יש להם 
שם ארבעה ספרים שאמורים לספר פחות 
אמר  המורה  כשלמדנו,  אך  הדבר,  אותו  יותר  או 
שבספר אחד יש דברים שסותרים את מה שכתוב 
בספר שני, בספר אחר חסר פרק שלם, ולא יודעים 
שהכנסייה  לנו  הסבירו  ובכלל  נעלם,  הוא  לאן 
הקתולית שינתה במהלך הזמן הרבה דברים בדת. 
שאלתי אז את עצמי – איך אני יכולה לבסס את 
חיי על דת שיש בה כל כך הרבה סתירות וספקות? 
הרבה  כך  כל  על  דת  אפשר לבסס  איך   - ובכלל 
אני,  הזמן?  במהלך  שהתחוללו  ושינויים  שקרים 

וגם הורי, לא יכולנו להיות שלמים עם זה".
חנה חסון נולדה בארצות הברית כאיימי ליסה 

דטסון, והייתה בת יחידה לאמה, שהייתה אז 
אתאיסטית גמורה. "אני אישית תמיד 

היה משהו  זה  באלוקים,  האמנתי 
מספרת  בתוכי",  פנימי  טבעי 
תקופה  באותה  "אבל  חנה, 
אמא עדיין לא האמינה בשום 

דבר".
האם  החלה  מסוים  בשלב 
שיכול  כך  על  ספרים  לקרוא 
והיא  לעולם,  בורא  להיות 
בנושא.  תפיסתה  את  שינתה 
להאמין  התחילה  "אמא 

"והיה  חנה,  מתארת  ולחפש", 
שלב שבו היא אפילו ניסתה להתגייר בגיור רפורמי. 
מה שקרה אז הוא שבדיוק ביום שנקבע לה לטבול, 
היא חלתה והתאשפזה, וגם ככה היא הרגישה שיש 

שם משהו ריק, אז האופציה הזו ירדה".
"אחרי כעשר שנים שבמהלכן לא מצאנו מענה 
בארצות הברית, החלטנו שצריך ללכת למקור – 
לישראל, למקום שבו הכל התחיל, ושם אולי נמצא 
את האמת שאנחנו חפצים בה כל כך. הכרנו יהודים 
בארצות הברית, אבל הם לא היו קרובים ליהדות, 
ורצינו להכיר את הדרך של היהודים באופן רציני, 

יותר מקרוב".
 

"הרגשתי שזה העם שאני רוצה להיות חלק 
ממנו"

בגיל 24, הגיעה חנה לישראל. "הלכתי לכותל, 
ראיתי יהודים מתפללים שם, והייתה לי תחושה 
ממנו.  חלק  להיות  רוצה  שאני  העם  שזה  חזקה 
חשבתי  להתגייר,  אפשרות  שיש  אז  חשבתי  לא 
שמי שרוצה להיות יהודי, צריך להיוולד כך", היא 

יכולנו  ולא  יהודים  היינו  שלא  "מכיוון  מספרת. 
בארצות  רכושנו  כל  את  מכרנו  עלייה,  לעשות 
לא  מזוודות.  כמה  עם  רק  ארצה  והגענו  הברית, 
היה לנו הרבה כסף ולא הכרנו כאן אף אחד, אבל 
ידענו שזה הדבר הנכון לעשות, והאמנו בה' שהוא 

יעזור לנו".
החלו  אחריה,  שבועיים  ארצה  שהגיעו  הוריה, 
"הגענו  להתגייר.  להם  שיאפשר  מקום  לחפש 
שם  קפצו  והוריי  במבשרת,  שהכרנו  לאנשים 
לקנייה קטנה במכולת השכונתית. בישיבה שמול 
שיצא  וחבר  חתונה,  ערב  באותו  נערכה  המכולת 
לשמחה.  להצטרף  אותם  הזמין  מהמקום,  לרגע 
בחתונה פגשו הוריי את הרב שלמה פישר, שהוא 
כמובן  הרב  בגיור.  ועוסק  בירושלים  דין  בית  אב 
אמר להם שאין צורך שהם יתגיירו, ומספיק 
נח.  בני  מצוות  שבע  שישמרו 
ויתרו,  לא  שלי  ההורים  אבל 
שהחל  אדם  לנו  שידכו  וכך 
במהלך  יהדות.  אותנו  ללמד 
מלהתגייר  אותנו  דחו  הזמן, 
וניסו  פעמים,  שלוש  לפחות 
צורך  לנו  שאין  אותנו  לשכנע 
בדבר כזה, שהוא מחייב כל כך".

המסע  אחרי  זאת,  למרות 
לבני  ברור  היה  שעברו,  הארוך 
המשפחה שהם לא מוותרים על דרך 
התורה, וכך, שבעה חודשים אחר כך, הם 
הגיעו לרגע המיוחל – לגיור. "זה היה בזמן מלחמת 
המפרץ, ובלילה הראשון שאפשר היה לצאת מהבית 
בלי מסיכות גז, ההורים שלי התחתנו כדת משה 
וישראל. האווירה בחתונה הייתה שמחה ומרגשת 
מאד", היא מתארת. "מאז, הקהילה במבשרת ציון 
הזמינו אותנו באופן קבוע  לנו הרבה מאד.  עזרה 
לסעודות שבת, וסייעו לנו בכל מה שרק אפשר". 

עברית דרך הילדים
רות.  השם  בתוספת  בשמה,  חנה  בחרה  בגיור 
"אהבתי מאד את השם חנה", היא מסבירה, "ורות 
- זה בגלל שהרגשתי קצת דומה לרות המואבייה, 
להיות  מאד  ורצתה  נעמי  עם  שלם  בלב  שהלכה 
חלק מעם ישראל. תמיד הרגשתי שאני לא שייכת 
לעם האמריקאי, וכשהרב אמר לי שאצטרך לקבל 
על עצמי הרבה מצוות ומנהגים, עשיתי זאת בלב 
באמת  שאני  העם  שזה  שהרגשתי  בגלל  שלם, 

שייכת אליו".
על התחושה שלה בארץ מוסיפה חנה: "כשהייתי 

בארץ ישראל לפני הגיור, הרגשתי שאני הולכת על 
האדמה הזו, אבל לא מחוברת אליה. לעומת זאת, 
מיד אחרי שהתגיירתי, הרגשתי קשר וחיבור עמוק 
יודעת איך להסביר  לאדמת ארץ ישראל. אני לא 
מאד  הייתה  היא  עבורי  אבל  הזו,  התחושה  את 
מוחשית ואמתית. מאז באמת אף פעם לא חזרתי 

לארצות הברית".
אותה  שליוותה  פרטית  השגחה  גם  רואה  חנה 
לאורך כל הדרך. "עוד לפני שעליתי ארצה, למשל, 
רציתי מאד להתחתן, כמו כל חברותי, וזה פשוט 
ולא  נורמלית,  די  לא קרה. הרגשתי שאני בחורה 
הבנתי למה אף אחד לא רוצה להתחתן איתי. היום 
אני יודעת שה' לא רצה שאסתבך בנישואין עם גוי, 

כשהעתיד שלי הוא שאהיה יהודייה".
מהעבר  והחברים  המשפחה  עם  לקשר  בנוגע 
מספרת חנה: "יש לנו קשר טוב עם בני המשפחה 
שנשארו בחו"ל. הם ברובם אתאיסטים, כך שכבר 
קצת  הם  שלנו,  החיפוש  תהליך  את  כשהתחלנו 
יחד  להישאר  זאת, הצלחנו  גבה. אבל עם  הרימו 
המצב  לחברותיה,  בנוגע  ומכבד".  אוהב  בקשר 
בחו"ל,  טובות  לי חברות  "היו  אחרת:  קצת  היה 
וכשכתבתי להן מהארץ שהתגיירתי, אף אחת לא 
הגיבה, מלבד חברה אחת. בכל זאת, הרגשתי שאני 
שייכת לכאן ולא היו לי געגועים לארצות הברית, 

כך שזה לא שינה הרבה".
 

מעם  חלק  להיות  הזכות  על  לה'  "מודה 
ישראל"

כיום חנה מתגוררת בסמוך להוריה, והיא אמא 
לשישה ילדים, אחת מהם עם פיגור שכלי. "ברור לי 
שכל מה שה' נותן, זה כי הוא יודע שאנחנו יכולים 
שהעולם  מרגישה  "אני  אומרת.  היא  בו",  לעמוד 
הזה הוא עולם של תיקון, וכל אחד בו צריך להגיע 
לאן שה' מוביל אותו. על אף שעברתי עוד ניסיונות 
בחיים, אין לי תלונות על ה', והאמונה שלי בו היא 
עמוקה מאוד. אני מאמינה שה' נותן לי את הכוח 

לעמוד בכל הניסיונות.
"כשהייתי בת 18", מסיימת חנה, "אמרו לי פעם 
שאני  אמריקאית,  נראית  לא  בכלל  שאני  חברות 
נראית יהודייה. ובכן, הם כנראה צדקו, ואני מודה 
לה' על כך שקיבלתי את הזכות הגדולה להיות חלק 
מעם ישראל, העם המיוחד הזה, עם כל הקשיים 
המיוחד  הטוב  כל  עם   - וכמובן  עליו,  שעוברים 

שיש בו".

חנה חסון: "התגיירתי כי לא יכולתי 
לבסס את חיי על דת מלאה בספקות"
חנה חסון גדלה בקליפורניה, אך תמיד הרגישה לא שייכת לעם האמריקאי. 

יחד עם הוריה היא החלה בחיפוש אחר האמת. "בדקנו הרבה דרכים, 
ואז החלטנו ללכת למקור - לישראל, למקום שבו הכל התחיל"

תמר שניידר

 במוצ”ש כולם יאמרו לך...

אשריך!
הרצאות 
מרתקות

שיעור 
לנשים

עונג 
שבת 

גיבוש 
הקהילה

ייעוץ 
והכוונה

יינתן 
לביה”כ 

סט ספרים 
במתנה!

עלותללא073-222-1361

בנוסף,
זכה את עצמך ואת מתפללי בית הכנסת שלך

בשבת בלתי נשכחת!
עם אחד ממיטב רבני הידברות 

כשהייתי 
בת 18, חברים 
אמרו לי שאני 

בכלל לא נראית 
אמריקאית, אלא 
יהודייה. ובכן, הם 

כנראה צדקו
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העולם 
  שמעבר

בני  את  "אשלח  האומרים:  אנשים  יש 
לממלכתי-דתי, יקבלוהו בחינם בשמחה ובששון, 
'בשמחה  כ"ז(:  ל"א,  )בראשית  בלבן  שנאמר  כמו 
לתלמוד  אשלחהו  למה  ובכנור'.  בתוף  ובשירים 
וספרי  הלימודים  על  לשלם  שצריך  תורה 

הלימוד?".
אך זכרו, יהיה לנו עוד רידב"ז אחד! כל אחד 

עשוי  הוא  מה  יודע  אינך  בנו,  על  יחשוב 
העולם,  מאור  שיהיה  אפשר  להיות, 

שאבותיהם  עולם רבים  גדולי  היו 
בבני  "הזהרו  ללמוד,  ידעו  לא 
עניים שמהם תצא תורה" )נדרים 
בני  "שמא  יאמר  אחד  כל  פ"א(. 
הרמב"ם  עולם,  מאור  יהיה 
השני, או הבית יוסף השני, אתן 

לו הכל שיהיה כזה".
ימינו,  ואורך  חיינו  היא  התורה 

זוכה שבניו יהיו מזכי הרבים  אם אדם 
מאירי עיני ישראל, כמו ידידנו רבי ראובן אלבז 

להחזיר  הגבעות"  על  מקפץ  ההרים,  על  "מדלג 
גדול  יהיה  כך,  יהיה  בנו  אולי  בתשובה,  אנשים 

עולם. 
ממדרגה  אותו  יעלו  יום  יום  האמת  בעולם 
למדרגה, כי אין סוף לתענוגי העולם הבא, "יפה 
שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא יותר מכל 
ימיהם  שכל  נסיכים  של   – הזה"  העולם  חיי 
תענוגים, ושם בשעה אחת מקפלים שבעים שנה. 
ילדיו,  אלו  עמלו  בתורה",  שעמלו  מי  "אשרי 
כמו שנאמר "'ואת עמלנו' אלו הבנים", "ועושה 

נחת רוח ליוצרו גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב 
מן העולם".

לתורה,  בניה  את  מחנכת  האישה שגם  אשרי 
אף  תורה,  ללמוד  שילך  בעלה  את  מעודדת  וגם 

על פי שפעמים יש לה צער מכך.

מדוע הילדים שובבים...
יש ילדים כאלה שובבים, כמו שדים... 
בן פורת יוסף, אינם יושבים במקום 
ההרים  על  "מדלגים  אלא  אחד, 
בפרט  הגבעות".  על  מקפצים 
קוצים  יש  לצברים של הארץ 
כמו הסברס... אך אליה וקוץ 
בה, בפנים הפרי מתוק. הילד 
כשיגדל  שובב,  עכשיו  הזה 
יהיה חובב... יהיה גדול בתורה.

היה  מברדיצ'וב  יצחק  לוי  רבי 
מלמד עליהם זכות, לילדים אלה יש 
נשמה גדולה, אך מכיוון שגופם קטן ממנה 

הם קופצים ותוססים...

אווירא דארץ ישראל מחכים
לבחון  נכנסתי  לארץ.  בחוץ  ילדים  הכרתי 
ילדים פה בארץ ונכנסתי לבחון שם בחוץ לארץ, 
הילדים של ארץ ישראל אין כמותם חכמים, כולם 
מבריקים. בחוץ לארץ – להיפך... לכן האימהות 
גדול  יהיה  שובב  ילד  מאושרות,  להיות  צריכות 

בתורה. 
האם צריכה להרגיע את עצמה, לא להתעצבן, 

בקלות.  לקחת  אלא 
שהיא  כזו,  ואשה 
עם  וטורחת  עמלה 
"הזורעים  בניה, 

יקצורו"  ברנה  בדמעה 
את  תראה  והיא  יגדל  הילד  ה'(.  קכ"ו,  )תהלים 
י"ז,  )במדבר  שקדים"  ויגמול  ציץ  "ויצץ  פירותיו, 
כ"ג(. איזו שמחה תהיה לה! היא תשכח את כל 
זה  בנים  גידול  צער  לה.  שהיו  והייסורין  היגון 
לא דבר פשוט, אך בכל זאת בסוף, קוצרים את 
מעלליהם  פרי  כי  טוב  כי  צדיק  "אמרו  הפירות, 

יאכלו" )ישעיה ג', י'(, יהיו פירות ופירי פירות. 
בתשובה,  אנשים  יחזיר  בתורה,  יגדל  הילד 
אנשים ייהנו ממנו. הוריו יראו שעמלם לא היה 
לבהלה".  נלד  ולא  לריק  ניגע  "לא  זהו  לחינם, 

צריכה האישה להיות מאושרת ושמחה.

אשרי יולדתו
רבי יהושע בן חנניה היה חכם גדול. רבו היה 
רבן יוחנן בן זכאי, והיה אומר עליו )אבות ב', ח'( 
אביו,  ולא  יולדתו  אשרי  מדוע  יולדתו".  "אשרי 

וכי יש פרוטקציה לנשים? 
ו'(,  הלכה  פ"ק  )יבמות  בירושלמי  אמרו  אלא 
היתה  בתורה,  שיגדל  אמו  רצתה  נולד  כשהוא 
אותו  שמה  לישיבה,  עריסתו  עם  אותו  לוקחת 
מבין  אינו  הוא  עמו.  יושבת  והיא  נשים  בעזרת 
כלום, אך אזניו יקלטו תורה, וזה גרם לו שיהיה 

גדול בישראל, וזקפו זאת על חשבון אמו! 
היום  כל  שומע  הרדיו.  את  פותחים  היום 
קשקושים ודברים בטלים, איך הילד יצא תלמיד 
חכם? צריך שישמע רק דברי תורה וקדושה, ואז 
יוכל לגדול, "ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים".

לכל ילד יש עתיד
מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל מסביר מדוע ילדים יכולים להיות שובבים, 

ומה טוב בשובבות שלהם

מעדני 
  מלך

במהלך כנס התעוררות בתחילת השנה, 
סיפור  בוארון  ציון  הגאון רבי  חשף 

נכדו על  מדהים על חלום שחלם 
כמה  לפני  ונפטר  לו  שהיה  שכן 
החליט  פטירתו  לאחר  חודשים. 
בוארון לקחת על  נכדו של הרב 
עבור  הקדיש  אמירת  את  עצמו 

הנפטר - שלמה אדרעי שמו.
נכדו  כי  בוארון  הרב  סיפר  בדבריו 

אמר את הקדיש במשך זמן מה, עד שראש 
לך  יש  לו:  ואמר  אליו  ניגש  הישיבה 
הורים, למה אתה אומר קדיש? "הוא 
בא אלי ואמר לי כך וכך, ושאל מה 
אני אומר. אמרתי לו שלדעתי אתה 
ההורים  כי  קדיש  לומר  צריך  לא 
יאמר  אחר  שמישהו  בחיים.  שלך 
את הקדיש", סיפר הרב. "זה היה ביום 
שישי, ובערב שבת בישיבה הוא לא אמר 

קדיש".
שבאותו  אלא 
חלמה  שבת  ליל 
הנכד  של  אחותו 
ובחלומה  חלום, 

היא רואה את היהודי 
'מה  אותו  שאלה  "היא  אדרעי.  שלמה  ההוא, 
שלומך בעולם האמת', כי הרגישה שהוא נפטר. 
ואז הוא אמר לה: 'מה אני אשם שאין לי ילדים, 

מה אני אשם שאין מי שיגיד עליי קדיש?'". 
הנכדה לא הבינה למה התכוון הנפטר, ובשבת 
בבוקר סיפרה לסבה את דבר החלום. "כששמעתי 
כך אמרתי לה: 'וואי, אני אשם. היה יהודי בחור 
'אל  לו  ואמרתי  קדיש,  עליו  ירא שמיים שאמר 

תגיד'".
אדיר  השכל  מוסר  בוארון  הגר"צ  למד  כאן 
שאותו הוא מבקש כעת להעביר לכל עם ישראל. 
"מזה נבין כמה זה חשוב, ואין דבר שחשוב וקדוש 

לנשמה כמו הקדיש, לכן צריך להיזהר בזה".

"אני אשם שאין לי ילדים?" הנפטר הגיע 
בחלום, עם טענה מצמררת בפיו

הגאון רבי ציון בוארון חשף לאחרונה סיפור מדהים, על חלום שחלם נכדו, 
אודות שכן שנפטר לפני כמה חודשים. מה החליט הנכד לקחת עבור הנפטר, 

מדוע זה נפסק, ולמה הרב הרגיש אשם?

kalina@htv.co.il  073-222-1333  052-9551591 ארגון הידברות מח’ שבויות לדיווח וסיוע חייגי

בטוחה?
בואי נדבר על זה 

כל אחת והתכשיט שהיא בוחרת

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
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מי יודע מדוע ולמה לובשת הזברה פיג'מה?
איזו חיה משתמשת בברקוד כדי לזהות את אמה?

הזברה.
גופה  כל  את  המעטרים  והלבנים,  השחורים  הפסים  הוא  הזברה  של  ביותר  הבולט  המאפיין 
בטשטוש  מסייעים   – להסוואה  משמשים  שהפסים  הוא  המקובל  ההסבר  ייחודיות.  בדוגמאות 

צורתן של הזברות ומסתירים אותן מעיני טורפים.
אבל יש עוד תכונה מעניינת בפסי הזברה הללו.

מסתבר, שבדומה לטביעות אצבע הייחודיות לכל אדם, ההרכב וצורת הפסים של כל זברה הם 
ייחודיים ושונים משל הזברות האחרות, ממש כמו קוד הברקוד שמודפס על מוצרים במכולת. 
צורת הפסים שעל גוף האם מוטבעת במוחו של הסייח הנולד כבר מרגע לידתו, וזה הופך לקוד 
זיהוי, שצרוב במוחו של סייח הזברה וזכור לו היטב. בעזרת הקוד הזה יכול הגור לאתר את אמו 

בעדר, ולהבחין בינה לבין נקבות זברה אחרות בקלות.
אמא יש רק אחת – גם לסייח של הזברה...

 
כוח המשיכה בכדור הארץ

אנו נוטים שלא לייחס חשיבות לגודלו של כדור הארץ, אולם נמצא כי גודל הכוכב קובע באופן 
ישיר את כוח המשיכה שלו. כך, למשל, הירח קטן מכדור הארץ בהרבה וכוח המשיכה שלו קטן 

בהתאם, כוכב "צדק" גדול מכדור הארץ בהרבה וכוח המשיכה שלו גדול בהתאם.
אילו היה כוח משיכה קטן מדי, לא היינו יכולים אפילו לדפוק מסמר, כי היה הפטיש נמשך כלפי 
מעלה. אילו היה כוח משיכה גדול מדי לא היינו יכולים לדפוק מסמר כי... לא ניתן היה אפילו 

להרים את הפטיש.
ומי לא  כוח המשיכה על כדור הארץ הוא בדיוק במידה הנדרשת כדי שנוכל לחיות בנוחות, 

יראה, שיש אחראי לכך?
 

שיני חלב
לאחיינית שלי בת ה-6 נפלה שן חלב. היא ניגשה אלי עם השן שנפלה, והראתה לי את החלל 
שנוצר לה בפה. הסתכלתי ושמתי לב שבאותו מקום שנפלה לה השן אין לשן שורש, אלא כבר 
מבצבצת לה שן לבנה אחרת! שאלתי אותה: את בטוחה שהיום נפלה לך השן? כי אני רואה כבר 

שן לבנה שצומחת לך באותו מקום? היא השיבה: "כן! השן נפלה לי בבוקר"...
רגע, איך זה יכול להיות? הרי כשעוקרים למבוגר את השיניים, תמיד לשן יש שורש. לעומת זאת, 
נוכחתי לדעת שכאשר שן חלב נושרת, היא נושרת בלי שורש! זה לא פלא? הרי לפני כן היה לה 
שורש. אנו רואים שמיד כשנופלת שן חלב, השן החדשה כבר מבצבצת מלמטה ודוחקת את השן 

החוצה. אבל לאן נעלם השורש?
ועד שהשן החדשה  נוצר חלל בפנים  נופלת עם השורש שלה, היה  למעשה, אם השן הייתה 
והקבועה הייתה צומחת, היה נגרם זעזוע במערכת השיניים הקיימות: השיניים היו זזות הצידה 

ואדם היה מקבל שיניים עקומות: שן אחת שצומחת לכיוון אחד ושן אחת לכיוון אחר.
מה עשה בורא עולם כדי למנוע מצב זה? כאשר צומחת השן הקבועה מתחת לשיני החלב, הגוף 
מפריש חומר שממיס את השורש. השן צומחת, והשורש מתכלה מאליו בהדרגה. כשהשן החדשה 
בוקעת, מיד השן נופלת והשן החדשה באה במקומה. למה? כדי שהשיניים יהיו יפות ומסודרות, 

כל אחת במקומה.
שיני החלב נושרות על פי סדר מסוים ובתזמון מופתי, כאשר השן הקבועה שתחתן מבשילה, 
ובתהליך בקיעתה סופגת את שורשי השן החלבית, עד שלאחרונה לא נותרת אחיזה בלסת והיא 

נושרת.
מי לא יבין שתהליך מופלא זה מעיד על יד מכוונת ודואגת, ולא נוצר מעצמו...

מהו ברקוד הזברה המסתורי?
מדוע נברא כדור הארץ דווקא בגודלו זה, ואיך יודעות שיני החלב כיצד ליפול?

  3 נקודות  אריאל כדורי
      למחשבה

1

2

3

4

5

הרב זמיר כהן - למה בעלי 
לא מקשיב לי?

הרב חיים זאיד - כשאנחנו יחד, 
מי יכול עלינו?

הרב אליהו עמר - איך עובדים 
את השם באמונה?

מדברים שירה: אליקם בוטה 
ותומר כהן – ראיון מרתק לצד 

מוזיקה משובחת

אחת אחת - אפרת שטרן נפגשת 
עם אביגיל מייזליק

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
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"תוך 9 ימים הבנתי שזה לא 
זה": איך הרב שמעון פרץ עשה 

תשובה?

"בעיקר פייק ניוז": טיסת אל 
על שהפכה למסע הסתה נגד 

החרדים

הסטנדאפיסט בני ברוכים: 
"הרופא אמר לנו שמעכשיו 

נותר רק להתפלל"

כיצד נזכה לישועות וניסים? 
עצה מפתיעה מהרב שך

טובה גדות על בתה המיוחדת: 
"אני מגדלת מלאכית, וגדלה 

איתה ביחד"

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?



ְו...רּוִבי  ִעָּדן  ְמַנֶּׁשה  ּכֵֹהן,  ָאִבי  ּוְׁשמֹוָנה:  ֶעְׂשִרים 
ֵמִאיר  ֵׁשִני,  ָאִבי  ִראׁשֹון,  ְמַנֶּׁשה  ָּכֵעת  ִׁשְמעֹונֹוִביץ. 

ְויֹוִסי ָמקֹום ְׁשִליִׁשי.
ֶעְׂשִרים ְוִתְׁשָעה: ְמַנֶּׁשה, ָנִתי ּו...ֵמִאיר רֹוֶזְנֶּבְרג.
ְׁשֹלִׁשים: ֵמִאיר רֹוֶזְנֶּבְרג, ָאִבי ּכֵֹהן ּוְמַנֶּׁשה ִעָּדן.

ַהַּוַעד.  רֹאׁש  ָלִראׁשֹוָנה  ִעָּדן,  ְמַנֶּׁשה  ּתֹוָצאֹות: 
ֵמִאיר רֹוֶזְנֶּבְרג ָמקֹום ֵׁשִני, ְוָאִבי ּכֵֹהן, ֵאיְך ֹלא, ָמקֹום 

ְׁשִליִׁשי. ְמַנֶּׁשה צֹוֵהל ְוזֹוֶכה ִלְקִריאֹות 
ִעידּוד ְוַהְפָּתָעה, ֵמִאיר ֶׁשִּנְכַנס ַּבַּפַעם 
ָהִראׁשֹוָנה ְלַוַעד ַהִּכָּתה ָהמּום ְלטֹוָבה, 
ָאִבי ּכֵֹהן ְּכֶהְרֵּגלֹו ָאִדיׁש. ִנְבַחר ַּבַּפַעם 

ַהִּמי יֹוֵדַע ַּכָּמה, ִּביג ִּדיל.
ּוְמָמֵרר  יֹוֵׁשב   – ְּגרֹוְסַּבין  ְוֵאִלָּיהּו 
ֶאָחד  ִאיְקס  ָרׁשּום  ְׁשמֹו  ְלַיד  ִּבְבִכי. 

ּבֹוֵדד. ְוֶזה ַאֲחֵרי ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ַמֲאַמִּצים 
ַחְׁשִּתי  ְּכֵאב  ַּכָּמה  ְלָתֵאר  ִלי  ָקֶׁשה  ְלִהָּבֵחר.  ִמִּצּדֹו 
ְּבאֹוָתם ְרָגִעים. ֵמיָלא, ָלַאְכָזָבה ַעל ִאי ַהְּבִחיָרה – 
ְוִהְכִאיב  ִלִּבי  ֶאת  ֶּׁשָּׁשַבר  ַמה  ִהְתַרַּגְלִּתי.  ְּכָבר  ָלֶזה 
ָיַדְעִּתי ֶׁשְּבֶעֶצם ָעִׂשיִתי ְצחֹוק  ִלי ָהְיָתה ַהַהְׁשָּפָלה. 
ֵמַעְצִמי. ַהְּיָלִדים ִקְּבלּו ֶאת ַמְּתָנִתי ּוָבזּו ִלי ֹלא ַרק 

ְּבִלָּבם, ֶאָּלא ֳקַבל ָּכל ַהִּכָּתה.

ִמְתַעְנֵין:  ַהְּמַחֵּנְך  ֶאת  ָׁשַמְעִּתי  ְלֶפַתע 
"ַמה הּוא ּבֹוֶכה?" ְוֶאת ֶהְסֵּבֵריֶהם ֶׁשל ֲחֵבַרי: 

"הּוא ָנַתן ְלָכל ֶאָחד ְׁשֵני ְׁשָקִלים ְוַאף ֶאָחד ֹלא ָּבַחר 
ֶּבֱאֶמת  ֲאִני  ִקַּבְלִּתי...  ֹלא  ֲאִני  ָנַתן...  הּוא  ְלָך  ּבֹו... 

ָּבַחְרִּתי ּבֹו...". 
רֹוִצים  "ַאֶּתם  ַהְּמַחֵּנְך:  ָאַמר  ֶרַגע..."  ֶרַגע  "ֶרַגע 

ְלַהִּגיד ִלי ֶׁשָהָיה ָּכאן ִנָּסיֹון ִלְקנֹות קֹולֹות ְּבֶכֶסף?".
ֶׁשֶקט.

ְלַהְבִהיר,  רֹוֶצה  ֲאִני  ּכֹל  "קֶֹדם 
ֶׁשַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ֶׁשל ְנִתיַנת ֶּכֶסף ְּכֵדי 
ָּפסּול,"  ַמֲעֶׂשה  הּוא  ְּבָך  ֶׁשִּיְבֲחרּו 
ָאַמר ַהְּמַחֵּנְך ּוְכמֹו ָזָרה ִלי ֶמַלח ַעל 
ְלַהְכִאיב  רֹוֶצה  ֹלא  "ֲאִני  ַהְּפָצִעים. 
צֹוֵעק  ֶׁשֲאִני  ִלְפֵני  ֲאָבל  ֵאִלָּיהּו,  ְלָך, 
ֶאת  ְלַהְבִהיר  ֻמְכָרח  ֲאִני  ַהִּכָּתה,  ַעל 
ֶזה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיְחְׁשבּו ֶׁשֲאִני ּתֹוֵמְך ַּבַּצַעד ֶׁשְּלָך. ַמה 
ְלַקֵּבל  אֹו  ָלֵתת  ָאסּור  ׁשַֹחד.  ַמָּמׁש  הּוא  ֶּׁשָעִׂשיָת 

ׁשַֹחד".
"ֲאִני  ְוָאַמר,  ַהְיָלִדים  ִלְׁשָאר  ַהְּמַחֵּנְך  ָּפָנה  ָּכֵעת 
ְמַצֶּפה ִמַּתְלִמיַדי ִלְהיֹות הֹוְגִנים, ְיָׁשִרים ּוַבֲעֵלי ִמּדֹות 
ַמָּתָנה,  ְלַקֵּבל  ְלָסֵרב  ֵמֶהם  ְמַצֶּפה  ָהִייִתי  טֹובֹות. 
ֻמֲעָמדּות  ֶׁשַּמִּגיׁש  ִמִּמיֶׁשהּו  ַּכְסִּפית  ַמָּתָנה  ְועֹוד 

ַּכֲאֶׁשר  ַהִּכָּתה.  ְלַוַעד 
ֶיֶלד ְמַקֵּבל ַמָּתָנה ָּכזֹו, הּוא 
ֵאינֹו הֹוֵגן. ֲאָבל ִאם הּוא ְמַקֵּבל 
ְוֹלא ְמַקֵּים ֶאת ַהֶהְסֵּכם, הּוא ַּגם ֵאינֹו 
הֹוֵגן ְוַגם ְּכפּוי טֹוָבה. ַּתִּגידּו, ַאֶּתם ֹלא ִמְתַּבְּיִׁשים?", 

ֵהִרים ַהְּמַחֵּנְך ֶאת קֹולֹו.

ְׁשִתיָקה ָנְפָלה ַּבִּכָּתה.
ִמֶּיֶלד,  ֲאסּוָרה  ַמָּתָנה  ְמַקְּבִלים  ְיָלִדים  "ֶעְׂשִרים 
ְוַהּיֶֹׁשר, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ַרק ֶאָחד ֵמֶהם  ְּכֶנֶגד ַהֲהִגינּות 
מֹוֵצא ְלָנכֹון ְלָהִׁשיב לֹו טֹוָבה ַעל ָּכְך? ֵאין ָלֶכם ׁשּום 
ְּתחּוָׁשה ֶׁשל ַהָּכַרת ַהּטֹוב ַּבֵּלב? ֵּכיַצד ְיכֹוִלים ַאֶּתם 
ְלָהִׁשיב טֹוָבה ְלִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִאם ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים 
ַלֲעׂשֹות זֹאת ְלָבָׂשר ְוָדם? ְמַעְנֵין אֹוִתי, ִמי ַהַּצִּדיק 
ֶׁשִּבְסדֹום, ֶׁשְּבָכל זֹאת ִהְצִּביַע ַּבֲעדֹו ְּכַהָּכַרת ַהּטֹוב", 

ָאַמר ַהּמֹוֶרה.
ֶׁשַבע ֶאְצָּבעֹות הּוְרמּו. ָּכל ַהִּכָּתה ָּפְרָצה ִּבְצחֹוק.

"ַמָּמׁש ְמַרֵּתק," ָאַמר ַהְּמַחֵּנְך. "ִׁשְבָעה ְיָלִדים מּול 
ֶאת  ּוָמַחק  ִמָּׁשַמִים  ִהִּגיַע  ַמְלָאְך  אּוַלי  ֶאָחד.  קֹול 
ִּמְתַרֵחׁש  ַמה  ִּתְראּו  צֹוֲחִקים?  ַאֶּתם  ָמה  ַהֵּׁשמֹות? 

ָלנּו מּול ָהֵעיַנִים!", ָזַעם ַהְּמַחֵּנְך.
בשבוע הבא אספר לכם מיהו הילד שבחר בי, ומה 

קרה אחר כך.

בשבוע שעבר ספרתי לכם מה עשיתי 
בניסיון לזכות בבחירות

ִחירוֹת )ג'( בְּ

ילדים מספרים
חיים ולדר

מה בפרשה?

פתרון  מבקש  פרעה  דומים.  חלומות  שני  חולם  פרעה 
לחלומותיו, ושר המשקים נזכר ביוסף הצדיק, אותו פגש 
יהיו  כי  ואומר  החלום  את  פותר  יוסף  האסורים.  בבית 

למצרים 7 שנות שובע, ולאחריהן 7 שנות רעב.
מלבד  בניו,  את  יעקב  שולח  הרעב,  שנות  כשמגיעות 
בשנות  מזון  אגרה  אשר  במצרים,  אוכל  להשיג  בנימין, 
השובע. יוסף מזהה את אחיו וקורא להם. הוא שואל אותם 
על משפחתם, וכשהם מספרים לו על בנימין - דורש מהם 

יוסף להביאו אליו, ואוסר את שמעון.
למצרים.  בנימין  את  ולוקחים  לביתם  חוזרים  הבנים 
וכאשר  בנימין,  של  בתיקו  גביע  מטמין  יוסף  בן  מנשה 
יוסף  יעקב בחזרה לביתם עם האוכל, מצווה  בני  יוצאים 
לבדוק בתיקיהם, מוצא את הגביע ה"גנוב", ודורש שבנימין 

יישאר במצרים.

יוסף במצרים

בדיחות לילדים

איש אחד ביקר בסטודיו של צייר, ומרוב התלהבות 

שלח יד לגעת באחד הציורים.

"זהירות!", אמר הצייר, "הצבע עדיין לא יבש!"

"זה בסדר", ענה האיש, "אני לובש כפפות".

- התפרנסתי כל חיי בלי לעבוד אפילו יום אחד.

- איך זה יכול להיות?!

- עבדתי כשומר לילה.

הילד שלך!הילד שלך!
הכי
חזק
שיש!

הכי
חזק
שיש!

ילדים

מעצימים
את

עצמם

פרי עטו של הסופר חיים ולדר

ספרי הקאוצ’ינג לילדים “הכי חזק שיש”
הם תרמיל הצידה שתמיד רציתם להעניק לילדכם.

הספרים מציעים פתרונות להתמודדות באירועים ובמצבים בתוך הבית, 
מול הורים ואחים, ומלמדים איך להפוך את ההתמודדות לכלי שיחכים 

אותם ויפתח את אישיותם בכיוון חיובי.
שליטה עצמית, הבנה רגשית של האחר, גמישות, העצמה אישית, ביטוי 

עצמי – ערכים שילוו את ילדיכם לאורך כל חייהם.

shops.h idabroot .org להזמנות כנסו לאתר: 
או חייגו למוקד ההזמנות: 073-222-1250

חדש!!

נוסע א': האוטובוס הזה יקח אותי לפתח תקווה?
נהג: לא.

נוסע ב': ואותי, הוא יקח?

נסה תמיד לחסוך בחיים. 
יעלה כמה שיעלה.



איש אחד ביקר בסטודיו של צייר, ומרוב התלהבות 

שלח יד לגעת באחד הציורים.

"זהירות!", אמר הצייר, "הצבע עדיין לא יבש!"

"זה בסדר", ענה האיש, "אני לובש כפפות".

הילד שלך!הילד שלך!
הכי
חזק
שיש!

הכי
חזק
שיש!

ילדים

מעצימים
את

עצמם

פרי עטו של הסופר חיים ולדר

ספרי הקאוצ’ינג לילדים “הכי חזק שיש”
הם תרמיל הצידה שתמיד רציתם להעניק לילדכם.

הספרים מציעים פתרונות להתמודדות באירועים ובמצבים בתוך הבית, 
מול הורים ואחים, ומלמדים איך להפוך את ההתמודדות לכלי שיחכים 

אותם ויפתח את אישיותם בכיוון חיובי.
שליטה עצמית, הבנה רגשית של האחר, גמישות, העצמה אישית, ביטוי 

עצמי – ערכים שילוו את ילדיכם לאורך כל חייהם.

shops.h idabroot .org להזמנות כנסו לאתר: 
או חייגו למוקד ההזמנות: 073-222-1250

חדש!!

מה עשה הגבאי כאשר ראה שהרב מקרלין 
לא יוכל להתפלל במניין?

"אילו היו אומרים לי שאין מניין - 
הייתי נופח את נשמתי"...

)בראשית  ַהָּבִאים  ְּבתֹוְך  ִלְׁשּבֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוָּיבֹאּו 
בתוך  'ונקדשתי  אמור(  )בפר'  התם  וכתיב  ה'(.  מ"ב, 

בני ישראל', מה בני ישראל האמור כאן עשרה )בני 
אף  ובנימין(,  יוסף  מהם  חסרים  והיו  י"ב,  היו  שכן  יעקב, 

לכל דבר  מכאן  עשרה,  להלן  האמור  ישראל  בני 
שבקדושה שאין אומרים בפחות מעשרה )ירושלמי 

ברכות פ"ז ה"ג(.

זי"ע,  מקרלין  אהרון"  ה"בית  הרבי  על  מסופר 
שהיה מהדר ומקפיד מאוד כל ימיו להתפלל תמיד 
עד  כך,  על  לוותר  הסכים  לא  פעם  ואף  במניין, 
נצרך  היה  אחת  פעם  ממש.  נפש  מסירות  כדי 
העיקרית  ודאגתו  החולים,  בבית  ניתוח  לעבור 
במניין.  התפילות  עם  להסתדר  יוכל  כיצד  היתה, 
מנחה  יתפלל  הוא  הניתוח  שלפני  החליט  הרבי 
גדולה בציבור, ומאחר שלפי ההשערה היה אמור 
ביקש  לילה,  חצות  לפני  הניתוח  מן  להתאושש 
על  החולים  לבית  שיגיעו  חסידים  ממניין  אפוא 

מנת שיוכל לזכות להתפלל מעריב במניין.
הגיע חצות לילה, והרבי עדיין לא מתעורר מן 

ולא  מאוד  שיתכן  אמרו  והרופאים  הניתוח, 
החסידים  החליטו  הבוקר.  אור  עד  יתעורר 

להתפלל, והלכו איש לדרכו. 
עם הרבי נשאר הגבאי המסור, והנה, כעבור 
שעה התעורר הרבי, ביקש ליטול ידיים, ושאל 
את הגבאי אם יש מניין למעריב כפי שתכננו. 

הגבאי לא רצה לצער את הרבי החלוש, שזה 
ולכן  הניתוח,  של  מההרדמה  התעורר  עתה 

מתחילים  ומיד  מניין  כאן  "יש  לרבי  ואמר  ענה 
להתפלל"... וכך עמד הגבאי ושימש כשליח ציבור, 
כאשר ה"ציבור" לא היה אלא הרבי מקרלין. הגבאי 
אמר את כל נוסח התפילה, ברכו וקדיש וכו', כאילו 
יש מניין, והרבי מתפלל עמו. לאחר התפילה שאל 
הסביר,  והגבאי  שקט",  כך  כל  היה  "מדוע  הרבי 
לא  החולים  בית  במסדרון  שעמדו  "המתפללים 

יכלו להרים את קולם באמצע הלילה"...
לביתו,  ושב  החלים  כבר  כשהרבי  זמן,  כעבור 
היו לגבאי הרהורי דברים, ולבו נקפו על המעשה 
דברים  לומר  וגם  לשקר,  כך  הייתכן  שעשה. 
נכנס אפוא בחרדת קודש  שבקדושה בלא מניין? 

אל רבו כדי לספר את האמת. 
ומיד  ותיכף  דבריו,  את  שמע  אהרון"  ה"בית 
ותבונה  דעת  לך  היתה  תצטער,  "אל  השיבו: 
להצילני, משום שאם היית אומר לי שאין מניין, 
חוששני שלא הייתי מחזיק מעמד. הייתי נופח את 

נשמתי מרוב צער ועגמת נפש...".
ימים  באריכות  המסור  הגבאי  את  בירך  הרבי 
ושנים טובות, ואמרו עליו שחי קרוב למאה שנים 

מתוך בריאות וכל טוב )"אמרתך חייתני"(.

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

חכמת     
   נשים

14

יום מסוגל לישועות
הנר השמיני הוא יום מסוגל לישועות. לאילו ישועות? ומה תעשי כדי לזכות בהן?

ביום ראשון הקרוב נדליק נר שמיני של חנוכה.
החלומות,  כל  של  הזמן  הוא  השמיני  הנר 

הזה  היום  והתפילות.  הדמעות 
)ראשון בלילה ושני ביום( מסוגל 

ולכל  לעשירות,  לפוריות, 
הישועות, והוא נקרא: 

שערי  חנוכה  בזאת 
פתוחים,  השמיים 
ישראל  רבי  ואומר 
התפילה  שכוח  מרוז'ין 
פשוט,  הכי  היהודי  של 

ביום  מתפלל  כשהוא 
זאת חנוכה, הוא כמו הכוח 

כשהוא  גדול  הכי  הצדיק  של 
וביום  השנה  בראש  מתפלל 

הכיפורים )וואו...(.
אז מה זה היום הזה?

המציאות בעולם מיוצגת במספר שבע. שבע זו 

הנהגת הטבע שהשם יתברך הטביע בעולם. אומר 
הזוהר: "הכל תלוי בשבעה..." – שבעה רקיעים, 
שבעה ימים, שבע ארצות, שבעה ימי 
טהרה וכו'. כל מה שגבוה משבע 
לכן  הטבע,  מעל  הוא   –
הטבע.  מעל  הוא  שמונה 
היום  הוא  חנוכה  זאת 
מסוגל  והוא  השמיני, 

לניסים מעל הטבע. 
בחנוכייה  הביטי 
כל  שלך.  המושלמת 
כולם.  דולקים,  הנרות 
זה מראה מושלם כל כך, 
תחלמי  שלמות.  תחלמי 
יפה  כלה  שמלת  עם  אותך 

ולבנה.
ביד  תינוק  מחזיקה  אותך  תחלמי 
בשלום ובשלמות  אותך  תחלמי  אותו.  ומנענעת 
שיוסף  כמו  מלכה  אותך  תחלמי  בעלך.  עם 

יום  זה  חלם.  הצדיק 
עם  תחלמי  החלומות. 
האמיני  מחייכות,  פנים 

שזה קורה... 
למה עוד מסוגל היום הזה?

בר  קודש  לזרע  במיוחד  מסוגל  הזה  היום 
קיימא. רבי אהרון מבעלזא היה חוזר על זה כל 
ברית  זכות  זו   - בזאת  אומר:  היה  והוא  שנה, 
תשמרו".  אשר  בריתי  "זאת  בה  שנאמר  המילה, 
ברית המילה מתקיימת ביום השמיני, אז תבקשי 

בעבורך ובעבור כל מי שמחכה.
גדולה,  ולעשירות  לפרנסה  מסוגל  הזה  היום 
ימי  שמונת  על  מקוריץ  פנחס  רבי  לנו  ומגלה 

החנוכה: 
שתיים.  והגבורה,  אחד.  הגדולה,  השם  לך 
חמש.  וההוד,  ארבע.  והנצח,  שלוש.  והתפארת, 
שבע.  לראש,  לכל  והמתנשא  שש.  הממלכה, 

והעושר, שמונה.
היום השמיני מסוגל לעשירות.

אומרת  את  השמיני?  ביום  עושה  את  מה  אז 
כמה שיותר תהילים. על ידי תהילים יוצאים מכל 

המיצרים, ומהפכים הכל לטובה...

הרבנית חגית שירה

באווירה  
   משפחתית 

מנוחה פוקס

הבחירה שלכם
גם אם רבים לא יסכימו עם דרכנו, יבכו את הדרך שבחרנו בה – אנחנו 

ההורים של הילדים האלה, ועל פי שיטת החינוך שלנו נלך, ונמשיך ללכת

מייחלים  כולנו  מאושר.  בית  רוצים  כולנו 
לאושר. כולנו מקווים לבית שבו הילדים כל העת 
אין  במציאות,  ומוצלח.  טוב  והכול  מאושרים, 

בתים כאלה. יש אולי רק שבילים כאלה.
מדי יום אנחנו בוחרים. בוחרים בנתיב 

הנכון, לדעתנו, ומקווים שיהיה טוב.
ילדינו אומרים לפעמים: "אבל, 

אמא, למה עוד פעם לא נוסעים 
לסבתא לשבת?".

שעשינו  יודעים  אנחנו 
לא  בחרנו  ביותר.  הטוב  את 
החליט  אחר  דוד  כי  לנסוע, 
להגיע לשם, כי סבתא עייפה 

שבוע  עברנו  כי  לה,  נוח  ולא 
מעייף ואין לנו כוח לנסוע.

אינם מרוצים.  הילדים  זאת,  בכל 
מה  אז  לסבתא.  לנסוע  רוצים  היו  הם 

אנחנו עושים בבית?
השביל  זהו  האושר.  בשביל  בוחרים  אנחנו 
שמוביל אל הדרך, שלפי הראייה שלנו היא טובה 

לנו יותר, משום מה.
ילדים אומרים, רוטנים וקוראים: "למה לכולם 
ורק אצלנו  קונים ארטיקים של שוקולד לשבת, 

קרטיב פשוט?".
מה  שזה  יודעים  המבוגרים,  אנחנו, 
שעשינו  להם.  לקנות  שיכולנו 
העומד  בתקציב  שיכולנו  מה 
לרשותנו, שקנינו מה שפחות 
שקנינו  מבחינתנו,  ילכלך, 
את זה כי הסוג השני מלא 

יותר בסוכר, לפי בדיקתנו.
הילדים  למה  אבל 
הם  למה  מרוצים?  אינם 
מהם  אחד  למה  מתלוננים? 

נשכב על הארץ וצווח אימים?
אנחנו  בוחרים בשביל האושר. 
למקום  מוביל  שלדעתנו,  השביל,  זהו 

הנכון. למקום שבו עלינו להיות.
ייתכן שיתברר בסופו של דבר שבחרנו בשביל 
שלא  בנתיב  אותנו,  שהטעה  בשביל  נכון.  לא 

לנו.  מתאים 
ייתכן,  הכול 
אפשרי.  הכול 

בוחרים  אנחנו  וככאלה,  אדם,  בני  אנחנו  אבל 
בחירות לפי ראות עינינו.

לפעמים יש להסביר לילדים למה בחרנו בשביל 
להסביר  חייבים  איננו  לעיתים  בשני.  ולא  אחד 

להם. הם אמורים לקבל את מה שאנו החלטנו.
לפעמים הילדים יבכו כשלא נעשה כפי שרצו – 
זה לא אומר שלא צדקנו בבחירתנו. זה כן אומר 
שהם מתוסכלים, וזה בסדר גמור. הם רק ילמדו 

מזה שהעולם לפעמים מתסכל.
שדרכו  השביל  זהו   – עבורנו  האושר  שביל 
הלכנו על אף הכול. על אף רוגזם של ילדינו, על 
עין  שלמראית  אף  על  כנגדנו,  טענו  שרבים  אף 

שגינו. 
שביל האושר הוא השביל שנכון לנו לרגע זה, 
וגם אם רבים יגחכו עלינו, רבים לא יסכימו עם 
דרכנו, רבים יבכו את הדרך שבחרנו בה – אנחנו 
ההורים של הילדים האלה, אנחנו מחנכים אותם 
נלך,  שלנו  החינוך  שיטת  פי  ועל  עצמנו,  ואת 

ונמשיך ללכת.
כשנלך לפי הדרך שאותה טווינו בעמל מוחנו, 
נדע   – בדבר  והעמקה  מרובות  מחשבות  לאחר 
שאנו צועדים בדרך המלך. נדע שמצאנו את דרך 

האושר.
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במאמר הקודם דברנו על חשיבות השמירה על 
מאזן ועל מאגר ויטמינים בגוף, לחיזוק מערכות 

הגוף השונות ולמניעת מחלות.
בתחילה, כאשר יש מחסור בוויטמינים, האדם 
הופך  כאשר  אך  כלשהם,  בתסמינים  חש  אינו 
האנזימטית  הפעילות  למשמעותי,  המחסור 
רבים  תסמינים  מופיעים  מכך  כתוצאה  נפגמת. 
כגון עצבנות, עייפות, דיכאון, נדודי שינה ומערכת 

חיסון חלשה.
החסרים,  להשלמת  ויטמינים  נוטלים  כאשר 
הגוף, בשלב ראשון, ימלא את המאגרים החסרים, 
עד  הזמן  משך  ההטבה.  תורגש  מכן  לאחר  ורק 

לתחושת ההטבה תלוי בכמות החסרה לגוף.
יש  שבהם  ספציפיים  מצבים  כמה  ידועים 

לשקול מתן תוספת מיוחדת של ויטמינים.
את  מגבירים  אלה  מצבים   – והנקה  הריון   .1
בחומצה  במיוחד  מהוויטמינים,  בחלק  הצורך 

פולית.
של  ברמה  לירידה  גורם  העישון   – 2.עישון 
ויטמין C בגוף בשיעור של כ-30%. כמו כן יש 

צורך מוגבר בוויטמין E ואחרים.
דיאטות  המכונות  דיאטות   – דיאטות   .3
"כאסח", אשר מספקות פחות מ-1,000 קלוריות 
הוויטמינים  אינן מספקות לגוף את כמות  ליום, 

הנחוצה לגוף.
4. דחק / סטרס – מצב דחק ממושך הן פיסי 
והן נפשי גורם לניצול יתר של ויטמינים, במיוחד 

.C-ו B אלה מקבוצה
אצל  במיוחד   – ממתקים  של  יתר  אכילת   .5
כדי  מופרזת.  בצורה  ממתקים  האוכלים  ילדים 
של  כמויות  מופרשות  הממתקים,  את  לפרק 

ויטמינים בשתן.
מאופיין  ההזדקנות  תהליך   – הזדקנות   .6
ספיגתו,  ביכולת  וכן  מזון,  בצריכת  בירידה 
אחסונו ושימושו בגוף. לכן עלול להיות מחסור 

 .B1-ו  C, B12, B6, B3, B2בוויטמינים כמו
בכל המצבים לעיל, יש לשקול תוספת ויטמינים 
ההחלטה  כי  להדגיש  יש  ושוב  רבה,  בקפדנות 
להיעשות  חייבת  וכמותם  הוויטמינים  סוג  בדבר 
התזונה  בתחום  המומחים  עם  בהתייעצות 
עלולים  שוויטמינים  לזכור  עלינו  והבריאות. 
להזיק אם ניטול מהם כמויות גדולות מדי. טיפול 
יעיל  וטיפול  בירור  לדחות  עלול  כראוי  שלא 

בבעיה, ואף לגרום לנזק בלתי הפיך לגוף.
יש לצרוך ויטמינים מחברות ידועות ואמינות, 
עם אישור מחברת המזון G.M.P ותו תקן ממכון 

התקנים הישראלי.

בריאות     
   טובה

האם יש צורך 
בתוספת ויטמינים?

הרבנית בצרי

כשתינוק חדש נולד

 כחודש מהולדת בננו השני, הבכור בן ה-4 
אינו מפסיק להיות נודניק ולהציק לתינוק. כך 
למשל הוא מנסה לגעת לו בעיניים, מציק לו, 
ומתלוצץ שנזרוק אותו החוצה... אנו מזהירים 

אותו, והוא מתנהג גרוע יותר. מה עושים? 
ראשית, ברכת מזל טוב חמה.

לידה של אח היא סוג של מעבר והסתגלות 
למצב חדש בשביל כל בני המשפחה. 

זהו  בנכם  שבשביל  ספק  לכל  מעל  ברור 
סוג של משבר. ההתנהגות המתוארת היא לא 
הרגשי  למצבו  מצוקה  אותות  מאשר  אחרת 
של בנכם. הוא לא מסוגל להכיל את הקנאה 
למעמדו ולתשומת הלב שנלקחה ממנו, בפרט 
היחיד.  הנסיך  כה  עד  שהיה  בכך  בהתחשב 
כרגע מבחינתו ומפירושו להתנהגות הסביבה, 
לכן  לצד...  נדחק  והוא  העצר",  "יורש  נולד 

חשוב להחזיר לו את מעמדו ואת 
חם  המון  להרעיף  חשיבותו, 

כל  ולשדר  לדבר  ואהבה, 
הבכור,  שהוא  העת 
הבוגר.  הגדול, 
הכל,  בסך  התינוק, 
מבין,  ולא  קטן 
הזמן  כל  צריכים 

לעזור לו...
זה,  בשלב 
להביע  כדאי  לא 

חיבה  גילויי  בנוכחותו 
לתינוק.

חשוב לגייס אותו לעזרה 
חפצים,  בהבאת  התינוק  למען 

ערנות  תוך  כמובן  וכדומה,  במקלחת 
לבטיחותו של התינוק. יש להימנע מהאשמות, 
ולהיפך, להעצים אותו ולספר לסבתות, לגננת 
התינוק,  עם  עוזר  שהוא  כמה  עד  ולכולם 
שומר ומגן עליו ואי אפשר בלי עזרתו. בנוסף, 
מתנות  ע"י  עליו  התינוק  את  להאהיב  כדאי 
קטנות וממתקים, שכביכול התינוק מביא לו. 
)קרן אהרון, מאבחנת דידקטית, מרצה בחינוך מיוחד 

ובפסיכולוגיה התפתחותית(

* * *
רבים  והם   ,3-10 בגילאי  ילדים  לי  יש   
ביניהם הרבה. זה מפריע לי מאד. כמה שאני 
מנסה להפריד, להתריע ולהעניש כשצריך, זה 
שייפסק?  מנת  על  לעשות  עלי  מה  ממשיך. 

ואיך עלי להגיב?
בסדנה שהעברתי על הנושא, בקשתי מכל 
אחת מהנשים לשתף איך חוותה בבית הוריה 
אחת-אחת.  אחיה. עברתי  עם  המריבות  את 
לא  שההורים  זוכרות  מהמשתתפות  חלק 
התערבו  ההורים  איך  תיארו  וחלק  התערבו, 
שתיים  השופט.  שרביט  את  ולקחו  הרבה 
אמרו שאצלן לא היו מריבות, האחת כי היא 
בת יחידה, ואחיה מתחתיה אוטיסט; השנייה 
ספרה שיש לה רק עוד אח, ואח נוסף שנפטר, 

ולכן הקשר ביניהם היה מיוחד. מהדיון עלה 
וניסו  התערבו  ההורים  שבהם  שבבתים 
היום,  גם   – בוררים  ולהיות  לגשר  לשפוט, 
תקינים,  לא  האחים  בין  היחסים  כהורים, 

ונשאר מתח ולפעמים איבה.
היום  האחים   – התערבו  שלא  בבתים 
היה  לא  זה  בזיכרונם  מצוינים.  ביחסים 
ולדבריהם הם למדו להסתדר. לא  טראומטי, 

פעם המריבות היו כמעין פורקן ושחרור.
הן מצב שכיח  בין אחים  מריבות  לסיכום, 
מריבות,  אין  קיצוניים  במקרים  ונורמלי. 
והתערבות תמידית לא מועילה. אפשר להציב 
גבולות, וכשצריך – פשוט להפריד, ושכל אחד 

ילך לחדרו לחשוב...
המנטרה שרצוי להחדיר בבית היא: אפשר 

לוותר, או לחכות בתור, או לשחק יחד.
העבירי לילדים את המסר שאת 
יודעים  סומכת עליהם שהם 
מובן  ביניהם.  להסתדר 
שבגילאים קטנים רצוי 
)ציונה  אותם.  לכוון 
הורות  יועצת  תמים, 
"שבילים  ומשפחה, 

בשבילך"(

* * *
 6 לנו  יש   
עין  בלי  ילדים, 
כבר  שניים  הרע. 
ואנחנו  נעורים,  בגיל 
עם  טוב  לא  מרגישים 
כל  שומעים  שהם  ויכוחים 
דבר  כל  רואים  לא  אנחנו  היום. 
באותה צורה, ולא פעם מתווכחים על דברים. 
הילדים הגדולים כבר התחילו לומר לנו: "אבא 
מסבירים  אנחנו  רבים?".  אתם  למה  ואמא, 
גם  שני,  מצד  אבל  רבים,  לא  שאנחנו  להם 
אנחנו מרגישים שאנחנו במריבה. איך אפשר 

למנוע מריבות כאלה?
כך  ידי  תוכלו למנוע חלק מהוויכוחים על 

שתדחו אותם. 
הילדים.  בפני  להתווכח  הפסיקו  זה,  מרגע 
הסכימו ביניכם על כך שוויכוחים מתקיימים 
לידכם.  ילד  שום  ואין  לבדכם,  כשאתם  רק 
עצם הדחייה יגרום לכך שהוויכוח יערך לאחר 
לשים  יותר  קל  הבטן.  מתוך  ולא  מחשבה, 
חמים  לא  כשהם  השולחן,  על  הדברים  את 

מהתנור.
בינתיים תרוויחו שילדיכם לא יהיו שותפים 
בו, דבר שבוודאי  יתערבו  וגם שלא  לוויכוח, 

קורה.
בנוסף תרוויחו צורה חדשה לוויכוח, צורה 
שאולי נקראת יותר "דיון" מאשר "ויכוח", כי 
פוקס,  )מנוחה  התפכחות.  מתוך  נעשית  היא 

סופרת ומומחית תהליכי חינוך(

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

מה עושים כשהילד הגדול מקנא באחיו התינוק, איך עוצרים מריבות בין אחים, 
ואיך מונעים מהילדים לראות ויכוחים בין ההורים?

פורום    
   מומחיות

ניתן להזמין את הרבנית בצרי לחוגי בית בכל רחבי 
הארץ, ללא תשלום  052-9551588 \
073-222-1373 



לפעמים לא צריך לעשות 
הרבה כדי להדר

בתי מזוזות מעוצבים, יוקרתיים 
וייחודיים לחברי הידברות

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

ֶזה ֵקִלי 
ְוַאְנֵוהּו

“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.

המדריך המלא
לחינוך ילדים
המדריך המלא
לחינוך ילדים

יסודות גדולים לחינוך ילדים מתוך אוצרות הרוח היהודיים.

שלל עצות והכוונה להתמודדות עם קשיים שונים הצצים ועולים מפעם לפעם במהלך 
שנות התפתחותו של הילד, ועד לבגרותו המלאה.

גישה חינוכית נבונה ונכונה בה ניתן לבנות ילד בעל נפש מאוזנת ובריאה, ילד מרוצה 
ושמח 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 

נבוכים בחינוך הילדים? שואלים את עצמכם כיצד תעניקו לילדיכם 
שמחת חיים, משמעת? איך מגדלים ילד ערכי, מחונך ומתורבת? 

ש!!
חד

ילדים,  לחינוך  ישראל  חכמי  בגישת  וההכוונה  העצות  כל 
יציב ביטחון עצמי  ובריאה, שמחים, עם  מאוזנת  נפש  בעלי 


