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הדגים ב סימני  את  התורה  מציינת  השבוע  פרשת 
המותרים באכילה, ככתוב:  "ֶאת ֶזה ּתֹאְכלּו ִמּכֹל ֲאֶׁשר 
בתורה  וקיבלנו  ְוַקְׂשֶקֶׂשת".  ְסַנִּפיר  לֹו  ֲאֶׁשר  ּכֹל  ַּבָּמִים, 
בעולם:  המים  יצורי  לכל  הנוגע  גדול  כלל  ט'(  ו'  )נדה  פה  שבעל 
ואין  סנפיר,  לו  שיש  ויש  סנפיר.  לו  יש  קשקשת,  לו  שיש  "כל 
לו קשקשת". כלומר, נותן התורה מכריז ומגלה חוק טבע אשר 
לו  יש  אם  אחר,  מים  יצור  או  דג  כל  בבריאה:  ידו  על  הוטבע 
קשקשת, אזי בהכרח ימצא בו סנפיר. אבל הימצאות סנפיר אינה 

מחייבת בהכרח הימצאות קשקשת.
חשיפת חוק זואולוגי זה בתורה, נועדה לשם השלכה ההלכתית 
באחד  גויים  של  לאזור  הנקלע  יהודי  ממנה:  העולה  החשובה 
לבשלו  כדי  כשר  דג  לעצמו  לרכוש  ומבקש  בעולם,  המקומות 

למזונו, אך אינו מוצא בחנות הדגים המקומית דג שלם, אלא 
רק חלקי דגים אשר לא ניתן לזהות על פי צורתם באיזה דגים 
לפניו  הוא  רואה  והנה  הם.  כשרים  ואם אמנם דגים  מדובר, 

חלקי דגים אשר עורם מכוסה קשקשים. הדין הוא שחלקי 
בהם  מוצא  שאינו  אף  על  באכילה  מותרים  הללו  הדגים 
גם לא סנפיר אחד! ואל לו לחשוש שמא לא היו לדג זה 

בורא כל היצורים הודיע בתורתו  סנפירים בהיותו שלם, שהרי 
שלא ברא בשום מקום בעולם יצור ימי שיש לו קשקשים ואין לו 
סנפירים. לא במימי הנהרות שבאפריקה, לא במימי הים התיכון, 
לא במימי הים הארקטי ואף לא במצולות העמוקים ביותר של 

האוקיינוסים.
לעומת זאת, חלקי דג שנמצאו בהם סנפירים אסורים באכילה, 
כל עוד לא מצאנו בהם קשקשים. משום שיצור ימי בעל סנפירים, 

אינו בהכרח בעל קשקשים.
עתה נתבונן. אפילו בזמננו, לאחר גילוי וחקר מאות ואלפי זנים 
לא נודעים של דגים ושאר יצורי המים, האם יש מדען בתחום 
האיכתיולוגיה )חקר יצורי הים(, בעל שם עולמי ככל שיהיה, אשר 
יעז להרשות לעצמו להכריז משפט זה: "כל שיש לו קשקשת, יש 
לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת"? הרי הוא בוודאי 
יחשוש, ובצדק מבחינתו, שמא בכל זאת יימצא בעתיד הקרוב 

או הרחוק יצור ימי יוצא דופן אשר יפריך את דבריו!
החוקרים  שני  כתבו  לסה"נ(,   1686( תמ"ו  בעוד שבשנת  והנה, 
ג'ון ריי ופרנסיס וילובי ספר בשם "ההיסטוריה של הדגים", ובו 
פירטו את כל מיני הדגים שהיו מוכרים למדע בזמן כתיבת הספר, 
ומציינים כי ישנם כ-400 מיני דגים שהתגלו, בשנת תש"ע )2010 
לסה"נ( פורסמו תוצאותיו של סקר תת-ימי מקיף שנמשך עשר 
שנים, בעלות של 650 מיליון דולר. בסקר זה, הגדול בהיסטוריה, 
העולם,  ברחבי  מחקר  מכוני  מ-670  מדענים   2,700 השתתפו 
היום  ים שעד  ויצורי  דגים  כדי לגלות  ב-540 משלחות  שיצאו 
לא היו מוכרים למדע. עם סיומו של המחקר הענק, פרסם איאן 
פוינר, החוקר האוסטרלי שעמד בראש ועדת ההיגוי של המחקר, 

את תוצאותיו: המדע מכיר כיום 16,764 מיני דגים!
מכוני  לכל  התורה  מרודפי  אחד  פנה  המקיף,  הסקר  בעקבות 
המחקר המרכזיים בעולם, וביקש לברר האם ישנו דג או יצור 
יצא  הוא  בתחילה  סנפיר.  לו  ואין  קשקשת  לו  שיש  ימי 
העולם,  בכל  כזה  אחד  יצור  שנמצא  רמה  תרועה  בקול 
הוא  זה  ימי  יצור  התברר שגם  כאשר  מאד  התאכזב  אך 
בעל סנפיר אחד, מלבד העובדה שקשקשיו אינם נקלפים 
אלא רק שעורו דמוי קשקשים... נמצא שגם אינו בעל 
קשקשים )ראה על כך בהרחבה בספרנו "המהפך 4" פרק הכרת 

כל יצורי המים בעולם(.
המעמיק  בחיפושו  מברך...  ונמצא  לקלל  בא  זה  אדם  נמצא 
רק הוכיח שדבר אלוקינו יקום לעולם, והוסיף הוכחה לרשימת 

ההוכחות שתורה מן השמים.
ולא  יתרגש  ומכאן מוסר השכל לכל אדם מבקש אמת, שלא 
יתפעל מדיבורים העולים מפעם לפעם בהקשרים מדעיים כביכול, 
שהנה נמצאו ממצאים מדעיים הסותרים את התורה, שהרי אין 
ספור דיבורים כאלה נאמרו בעבר, ועם הזמן הוכח שמשה אמת 
פורשו  ורק שהנתונים שהתגלו לא הוצגו או לא  ותורתו אמת, 
ואיבד את  הוא האדם שהתפתה לטענות הבל  נכון. מה אומלל 
עולמו הרוחני, הוא ודורותיו הבאים, ומה גדול וחכם וחזק הוא 
בסערה,  מולו  שנשבו  הזמן  רוחות  כל  מול  איתן  שעמד  האדם 
ונצמד באש ובמים לתורת הבורא, עד אשר בחלוף השנים נחשפה 

האמת אשר תואמת לחלוטין את הכתוב בתורה. שבת שלום.

חוק טבע זואולוגי המופיע בתורה, מגלה לעין כל: משה אמת ותורתו אמת
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 האם מותר להיכנס 
העומר?  ספירת  בימי  לים 
שלשה  אסורים  העומר  בספירת 
דברים לזכר פטירתם של 24 אלף תלמידי 

נישואין  תספורת,  והם:  עקיבא,  רבי 
ברעש  נעשים  כולם  נגינה.  כלי  ושמיעת 
ובפרסום, ובהימנעות מהם מראים סימני-

אבל, כדי ללמוד ממה שאירע להם ולנהוג 

בכבוד איש לרעהו. ההליכה לים )או לצאת 
שנאסרו,  הדברים  בכלל  אינה  לחופשה( 
ולכן מותר. אולם יש להיזהר יותר מתמיד, 

כיוון שהזמן יש בו מעט סכנה.

oneg.shabat@hidabroot.org :לתגובות
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משה - לידתו ואימוצו

הרב זמיר כהן

חמישי עד מוצ”ש  |  ד’-ו’ אייר  | 19-21/4

הידברות מארגנת לכם סוף שבוע מיוחד!
נג  נ יפה
לכל המשפחה!

ביום חמישי

רוחנית עצמאות
שלסופ”ש

ארוחות גורמה ממיטב מטעמי השףבמלון המפואר “כינר גליל”
בריכה • חוף ים נפרד • פעילויות לילדים

אוירה חמה ומשמחת

הבטיחו מקומכם  <

073-2221270

בהשתתפות

הרב זמיר כהן
ור’ שמעון פרץ

עלון שבועי לקירוב לבבות | 16 עמודים מלאים בתוכן עשיר ומחזק!
עלון "עונג שבת" מופץ מדי שבוע ב-117,500 עותקים ברחבי הארץ

 tv tv ובסלקום  97 בכבלים, בלוויין, בפרטנר  ערוץ 



הבטחת לעצמך כמה וכמה פעמים לעשות את זה...
הגיע הזמן להצטרף עכשיו

למפיצי עלון הידברות!
ההצטרפות כמפיץ כרוכה בהשתתפות בהוצאות הדפוס והמשלוח. חודש ראשון בחינם, ובנוסף תקבלו את ספרו החדש של 
הרב זמיר כהן, “ביאור קהלת”, או את ספרו של הרב יגאל כהן, “יגל לבי”. ובנוסף לבחירה ערכת דיסקים – “פרשה ופשרה” 
להצטרפות כמפיצים: 073-2221388 של הרב זמיר כהן או ערכת דיסקים, “להיות אומן באמונה”, של הרב יגאל כהן. מותנה בהתחייבות על הפצה במשך 3 חודשים.

שליח בדרך אליכם - עד הבית!
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מלמד  אמונה  עיקרי  בי"ג  התשיעי  העיקר 
בכתבה  מוחלפת.  תהא  לא  שבידינו  התורה  כי 
האחרונה בסדרה זו נעסוק בהוכחה ההיסטורית 
קבלתה  אופן  התורה:  לנצחיות  ביותר  הגדולה 

בעדות ראייה המונית.
1. ההוכחה לנצחיות התורה מתוך מעמד הר-

סיני
ישראל, בהתגלות  נבחר עם  במעמד הר-סיני 

שלא היתה כדוגמתה בעולם כולו. לא היתה זו 
התגלות לנביא יחיד, כי אם לפני 3 מיליון 

איש! עם שלם ראה את כוחו וגבורתו 
מכות  בעשרת  עולם  בורא  של 
מצרים, ושמע את קול ה' מדבר אליו 

בהתגלות אדירה במעמד הר-סיני. 
לא פעם שאלתי בני דתות אחרות - 

מה הסיבה שהם מאמינים בדתם, כאשר 
אין להם עדות ראייה המונית מפי אבותם? 

זו, שהרי דתם מבוססת  תמיד הסתבכו בשאלה 
"פתי  ורק  בודד,  אדם  בדברי  עיוורת  אמונה  על 
יאמין לכל דבר" )משלי י"ד, ט"ו(. אנו לעומתם 
של  עדותו  מכוח  תורת-אמת  שתורתנו  יודעים 
בהר-סיני  ה'  קול  את  ששמע  ישראל  עם  כל 

הבוער באש עד לב השמיים.

כך אמרה התורה על המעמד: "הנה אנוכי בא 
אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך, 

וגם בך יאמינו לעולם" )שמות י"ט, ט'(.
בכל  לנצח  יאמינו  בך  "...וגם  הרמב"ן:  ומבאר 
הדורות, ואם יקום בקרבם נביא או חולם חלום 
כנגד דברך - יכחישוהו מיד, שכבר ראו בעיניהם 
העליונה  למעלה  שהגעת  באזניהם  ושמעו 

בנבואה".
אנו שומרים את התורה וחוגגים את החגים 
מכח עדות אבותינו: "זכור ימות עולם, 
בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, 

זקניך ויאמרו לך" )דברים ל"ב, ז'(.
הגדולה  היא למעשה ההוכחה  זו 
עם  של  הברית  לנצחיות  ביותר 
ישראל. הוכחה פשוטה מאין כמותה: 

שלא היתה עוד ברית כזו!
מעמד  את  שקובעת  היא  כידוע  התורה 
כל  לעומת  לאמיתתה  ההוכחה  בתור  הר-סיני 

הדתות בעולם: 
האש  מתוך  מדבר  אלוקים  קול  עם  "השמע 
כאשר שמעת אתה ויחי? או הניסה אלוקים לבוא 
לקחת לו גוי מקרב גוי במסות, באתות ובמופתים 
ובמוראים  נטויה  ובזרוע  חזקה  וביד  ובמלחמה 

גדלים ככל אשר עשה לכם 
הראית  אתה  לעיניך?...  במצרים  אלוהיכם  ה' 
לדעת כי ה' הוא האלוקים... ודבריו שמעת מתוך 
בזרעו  ויבחר  אבותיך  את  אהב  כי  ותחת  האש, 
ממצרים"  הגדול  בכוחו  בפניו  ויוצאך  אחריו 

)דברים פרק ד', ראו שם בהרחבה(.
כי  לבניו  לספר  שיוכל  בעולם  עם  עוד  היש 
על-טבעיים  ונפלאות  נסים  לראות  זכו  אבותיו 

בסדר-גודל ארצי?
תוכל לבוא  דת  עוד  איזו  אלה,  לאחר דברים 
להם  אין  הרי  ישראל?  תורת  עם  ודברים  בדין 
את הבסיס החשוב ביותר להוכיח את טענתן – 

התגלות אלוקית בפני עם שלם.
וכי יוכל אדם רציונלי להאמין שה' לחש באוזנו 
 3 לעיני  שכרת  עדות  ביטל  כי  בודד  אדם  של 

מיליון איש?! 
דומה הדבר למי שחותם שטר בעצמו עם חוזה 
ועדים, ואחר כך יבוא לבטל את השטר באמצעות 
שליח ללא חוזה וללא עדים... הכלום יעלה על 

הדעת רעיון מגוחך מזה?
על  הבנויה  כמותה,  מאין  פשוטה  הוכחה  זו 
הגיון-ברזל שלא מצאתי מי שיוכל לחלוק עליו. 
המשך בעמוד 7<<
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היהודי דניאל בלס

  החושב

עונג שבתהידברות                         | עריכה: דודו כהן  •  עריכה גרפית: יצחק נקש  •  עריכה לשונית: דבי רייכמן  •  הפצה ולוגיסטיקה: טליה זכריה ואסתר שמיר 

ברית הנצח של עם ישראל
מעמד הר-סיני הוא ההוכחה הניצחת לכך שהתורה לא תהא מוחלפת

7 עובדות מפעימות על יהושע בן נון

1. יהושע בן נון היה מנהיגו של עם ישראל לאחר 
מות משה רבנו, בתקופת כיבוש הארץ והתנחלות 
השבטים. במדרש מובא כי "יהושע שהיה משמש 
את משה ביום ובלילה. לפיכך כבדו הקב"ה... ולפי 

ששימש את אדוניו זכה לרוח הקודש".
ניסים רבים נעשו לעם ישראל תחת הנהגתו של 

יהושע: 
נדודים  שנות   40 לאחר   – הירדן  בקיעת   .2
במטרה  הירדן,  אל  ישראל  עם  הגיע  במדבר, 
לנס  בדומה  נבקע,  הירדן  נס,  באורח  לעברו. 
שאירע בקריעת ים סוף. בקיעת הירדן הייתה אות 
שנתן ה' לכך שיוריש לבני ישראל את ארץ כנען . 
המאורע הפלאי התרחש בי' בניסן, בשנת כניסת 

עם ישראל לארצם.
3. נפילת חומת יריחו – כשבאו ישראל לכבוש 
את העיר יריחו, הייתה העיר מוקפת חומה בצורה, 
החומה  את  הקיפו  ישראל  עם  כגובהה.  שרוחבה 

וביום  יום,  בכל  אחת  פעם  רצופים,  ימים  ששה 
השביעי הקיפוה שבע פעמים, ולאחר שנשמע קול 
הריע  ישראל  עם  גדולה,  תקיעה  תוקע  השופר 
נבלעה  מכן  לאחר  תחתיהן.  נפלו  העיר  וחומות 
את  ישראל  ולכדו  נס,  דרך  באדמה  יריחו  חומת 

העיר.
4. אבני ברד הושלכו מן השמים על האויבים – 
במלחמתו של יהושע בן נון בחמשת מלכי הדרום, 
הושלכו משמים במורד בית חורון אבני ברד על 
האויבים. בספר יהושע )י', י"א( מתואר הנס: "ויהי 
וה'  חורון,  בית  במורד  הם  ישראל,  מפני  בנוסם 
עוד  השמים".  מן  גדולות  אבנים  עליהם  השליך 
הברד,  באבני  מתו  אשר  רבים  "וימותו  כי  מובא 

מאשר הרגו בני ישראל בחרב".
דום" – באותה מלחמה, על  בגבעון  5. "שמש 
שקיעת  לפני  עוד  במלחמה  ישראל  שינצחו  מנת 
וירח  דום  בגבעון  "שמש  יהושע  הכריז  החמה, 

בגבעון,  תיעצר  השמש  כלומר:  איילון".  בעמק 
והירח – בעמק איילון. אכן השמש נעצרה למשך 
נוספות,  דעות  פי  על  שקעה.  ולא  שעות,   12
השמש עמדה דום למשך 24 שעות, ודעה נוספת 
שהיא נעצרה למשך 36 שעות, כדי למנוע חילול 

שבת מהלוחמים.
הספר  זהו  יהושע.  ספר  את  כתב  יהושע   .6
הראשון מנביאים ראשונים – הספרים המספרים 
את קורות ישראל בארץ כנען, ויש בו 24 פרשיות. 
יהושע תיקן גם את ברכת הארץ שבברכת המזון 

)"נודה לך"(, וכן את תפילת "עלינו לשבח".
7. קבר יהושע בן נון נמצא בכפר הערבי כיפל 
המקום  לאריאל.  מערבית  צפונית  כק"מ  חארת', 
מזוהה עם תמנת חרס, המצוינת במקרא כמקום 
נוסף המיוחס  יהושע. בסמוך, נמצא קבר  קבורת 

לאביו נון.

 שבע
    עובדות

נעמה גרין

ביום רביעי הקרוב, כ"ו בניסן, יחול יום פטירתו של יהושע בן נון, שהנהיג את עם ישראל אחרי משה 
רבנו. מדריך קצר לדמותו הגדולה

סם החיים או סם המוות?
הצצה לעומק המבנה הרוחני של האדם

חז"ל מגלים לנו, שמוצבות בעולם שלוש מלכודות, שאם אדם נופל 
לתוכן, הוא עלול לאבד את הכול – את כל מה שיש לו, בעולם הזה 

ובעולם הבא.
שלוש המלכודות הן הקנאה, התאווה והכבוד. 

את  מוציאין  והכבוד  התאווה  הקנאה  אומר,  הקפר  אלעזר  "רבי 
האדם מן העולם" )פרקי אבות פרק ד' משנה כ"א(.

ישנו פה משהו עמוק עד מאד. 
הבנה בדבר הזה מאפשרת לאדם הצצה לעומק המבנה הרוחני של 
האדם. ההשפעה של הקנאה, התאווה והכבוד ניכרת כבר מימי אדם 

הראשון, ויש לה השפעה בכל הדורות כולם, על כל אדם ואדם.

אין שום דבר טוב?
המורה: "התעודה שלך כל כך גרועה, שאין לי אפילו דבר טוב אחד 

להגיד עליך".
התלמיד: "אפילו לא דבר טוב אחד?" 

לא  שאתה  ספק  שאין  והוא,  אחד,  טוב  יש דבר  "בעצם,  המורה: 
מעתיק במבחנים".

הקנאה גרועה מאד, היא עלולה להוציא את האדם מהעולם. עם 
זאת, יש בה גם חלק טוב, והוא "קנאת סופרים תרבה חכמה".

יש בו חלק טוב,  הכבוד הוא עניין בעייתי, ש'מפיל' אנשים, אבל 
והוא הכבוד לתלמידי חכמים.

היה  לא  אחד  אף  התאווה  לולי  טובים.  חלקים  יש  בתאווה  גם 
מתחתן. אף אחד לא היה מעבד את שדות החיטה, וכמו כן אף אחד 

לא היה עובד מול המחשב, בלחץ מטורף, מרבית שעות היממה. 
ומי היה טורח להכין מעדנים לשבת ולייפות שולחן לכבוד החג, אם 

ממילא לא היה שום עניין באוכל ובמראה נאה?!
בקנאה, בתאווה ובכבוד יש להקפיד על 'אופן השימוש' הנכון, על 

המינון המתאים, וגם על הגבולות.
האדם צריך לשאול את עצמו, מה ראוי ומה לא ראוי, מה מותר 

ומה אסור.
ושאלה נוספת, בסיסית, יש כאן: מי שולט על מי, אני על המידות 

או המידות עלי?

"נפש, רוח, ונשמה"
בכדי להבין את עומק המהות של שלוש המידות הללו, הבה נצלול 
פנימה לעמקי ההוויה: הקנאה, התאווה והכבוד – נפש, רוח ונשמה. 

באדם יש שלושה רבדים רוחניים, הנקראים, על פי המקובלים, נפש 
רוח ונשמה. בפרקים הבאים נביא הסבר לעניין עפ"י דברי המהר"ל, 

בספרו "דרך חיים" על מסכת אבות.

ארגז 
  הכלים

הרב יצחק פנגר

ויידעו לפני שמגיעים לאולם  טרם הנישואין, מן הראוי שבני הזוג ילמדו 
החופה  סדר  מהו  בחייהם,  זה  חשוב  יום  של  המשמעות  מהי  השמחות, 

והקידושין, ומה ביאור הברכות שמברכים במעמד הגדול.

מעלת יום הנישואין
רק  נולד  ביום הלידה  מיום הלידה.  גדול  הנישואין  יום  מבחינה מסוימת, 
חצי אדם, כמו שהזוהר הקדוש )לך לך, דף צ"א ע"ב( אומר שכל זמן שהאדם 
לא נשוי הוא רק חצי נשמה, ורק כאשר הוא מתחתן הוא חוזר להיות נשמה 
חצי  חצאים,  משני  מורכבת  היא  לעולם  יורדת  שהנשמה  לפני  שכן  שלמה. 
בעובר  נכנס  הזכרי  היא מתפצלת, החצי  לעולם  וכשיורדת  נקבי.  וחצי  זכרי 
זכר, והחצי הנקבי – בנקבה. כל חצי בזמן שנקבע לו. וביום הנישואין, בשעה 
שהחתן מקדש את הכלה בטבעת ואומר לה: "הרי את מקודשת לי בטבעת 
זו כדת משה וישראל", במעמד החופה ושבע הברכות, חוזרת הנשמה להיות 

שלמה ושניהם הופכים להיות זוג אחד שלם. 
משום כך, רק מעתה הם מותרים 
לחיות יחד ולגור יחד. שהרי לפני כן 
יש איסור ייחוד: בני זוג שעדיין לא 
להתחתן,  החליטו  אם  גם  נשואים, 
כשהם  בחדר  להתייחד  אסורים 
החופה,  שבשעת  לאחר  אבל  לבדם. 

שני חלקי הנשמה הפכו להיות נשמה 
לחיות  שניהם  מותרים  שלמה,  אחת 
הרי  טהורה,  שהיא  ומאחר  יחד.  ולגור 
הקשר האישי שביניהם מעתה, ולאורך 
ונשגב,  הוא קשר קדוש  חייהם,  ימי  כל 

ולא  גבוהות.  רוחניות  השפעות  בו  שיש 
רק בשפע ההדדי שבינם לבין עצמם, אלא 

תורת  וחכמי  הקדוש  שהזוהר  וכפי  העליונים,  הרוחניים  העולמות  בכל  גם 
הקבלה מרחיבים בעניין זה. 

לכן, הגישה ליום הנישואין צריכה להיות גישה רצינית מאד, ויש לנצל את 
שעות היום לתפילות רבות על העתיד ולתשובה אמיתית. 

עבור בני הזוג, יום הנישואין הוא כמו יום הכיפורים. בחתונות רבות נוהגים 
לגשת לחתן ולכלה ולבקש מהם ברכות. העומד מן הצד אינו מבין, וכי החתן 
היא  הדור שפונים אליהם לברכות? אבל התשובה  גדולי  נהיו  והכלה האלה 
שכן. בלילה הזה הם מתנקים מכל עוונותיהם. כשבני זוג מתחתנים והופכים 
להיות נשמה אחת שלמה, וכששבים בתשובה, מתכפרים להם עוונותיהם כמו 
ביום הכיפורים. שכן גם יום הכיפורים עצמו אינו מכפר בלי תשובה. רק יש 
עברות שתשובה לבד מכפרת אותן, ויש עברות יותר חמורות שצריכים גם את 
יום הכיפורים שינקה ויטהר את האדם לחלוטין, אצל בני זוג יום הנישואין 

הוא כמו יום הכיפורים. 
מי  וגם  היום.  והכלה צמים באותו  הנוהגות שהחתן  יש עדות  כך,  משום 
שאינם נוהגים כך, לכל הפחות ינצלו את היום הזה ליום של תפילה, קריאת 
תהלים, ועשיית חשבון נפש עם עצמם מהן התוכניות הרוחניות שלהם לעתיד.

מתוך הספר "ארגז הכלים". לרכישת ספרי הרב פנגר בהידברות שופס 
073-222-1250. לרישום לסדנאות של הרב פנגר: 073-2221320 

מתוך ספרו החדש של הרב זמיר כהן: המדריך המלא לנישואין מאושרים,
לרכישת הספר חייגו להידברות שופס: 073-222-1250

מדוע מבקשים ברכות מהחתן ומהכלה ביום חופתם?

חשיבות
יום החופה

הרב זמיר כהן
סוד 

  הנישואין

בקברות הצדיקים
באוקריאנה

אביב של
תפילות

לקראת חג השבועות

כ”ח אייר - א’ סיוון 
13-15.5.2018

עם הרבנית אורית סלומון 

של הרבנית האמנית חדוה לוי  073-222-1-202

הצטרפי למסע
מס’ המקומות מוגבל!

חוויה מרוממת וייחודית!

מופע שירה מרגש
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הלכות לסיום הפסח
מה מברכים על מצה במוצאי פסח? מתי חוגגים מימונה?

ומדוע לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר?

073-3333-300

מה מברכים על המצה לאחר הפסח?
במחלוקת  שנויה  הפסח  לאחר  המצה  ברכת 
הפוסקים. מנהג הספרדים לברך על המצה לאחר 
הפסח "בורא מיני מזונות", ולאחריה ברכה מעין 
שלש – על המחיה. אמנם אף לעדות הספרדים 
ראוי לאכול המצה בתוך הסעודה של פת, ולפטור 
מקום  ומכל  המזון.  וברכת  הפת  בברכת  עצמם 
חולה שאינו אוכל פת אלא מצה, מטעמי בריאות, 
)חזון  המזון  וברכת  המוציא  המצה  על  מברך 
עפ"י  בהערות,  ס"א  עמוד  בשבט  ט"ו  עובדיה 

החיד"א במחזיק ברכה סימן קנ"ח אות ה'(.
מוצאי שביעי של פסח חל בליל שבת. 

מי ששמר חלות חמץ מערב פסח, האם 
יכול להוציאן ולאוכלן בליל שבת?

אף שלכתחילה אין להשאיר חמץ 
גמור בביתו, משום שכל דבר שהוא 
להשהותו  אסור  בקיומו  חפץ 
בפסח )ילקוט יוסף – פסח חלק 
אם  מקום  מכל  ת"נ(,  סימן  ב' 

הפסח,  מלפני  חמץ  חלות  לו  נשארו 
משום  איסור  בזה  ואין  זו,  בשבת  לאוכלן  מותר 
אותו  שנאסור  השמשות,  בבין  שהוקצה  מוקצה 
גם במשך השבת שאחר שביעי של פסח, ובלבד 
שלא יטול מהחמץ בעצם יום השביעי של פסח, 
שאם כן הרי הוא עובר עליו בבל יראה ובבל ימצא 
)ילקוט יוסף – פסח חלק ג' סימן ת"צ סעיף ח'(.

אל  חוזרים  אנו  הפסח  שאחר  אלו  בימים 
החנויות לקנות. כאשר אנו קונים מוצר שיש בו 

רק  לקנות  צריך  האם  חמץ, 
מוצרים שנטחנו אחר הפסח?

שיהיה  להחמיר  צריך  אין 
מותר  ולכן  הפסח,  אחר  נטחן 
לקנות חמץ מבעל מכולת שמכר 
את חמצו לנכרי, אף שהחמץ היה 
שלחן  פי  )על  הפסח  בימי  קיים 

ערוך סימן תמ"ח סעיף ג'(.
ביום  ישראל  מעדות  חלק  נהגו 

האמונה  חג  לעשות  פסח,  של  שביעי  שלאחר 
)מימונה(, וחוגגים ושרים בכלי נגינה לכבוד ה' 
יתברך להראות את אמונתנו בה', שאפי' 
שעוד לא נגאלנו, הנה אנחנו מאמינים 
תבוא,  בא  שהגאולה  שלם  בלב 
ויה"ר שנזכה לזה במהרה. בשנה זו 
ביום שבת, האם  שאסרו חג חל 
המימונה  את  לחגוג  ניתן  יהיה 

ביום ראשון?
חג"  "אסרו  שיום  זו,  שנה 
ויום  חל בשבת, נמצא שמוצאי שבת 
ראשון הינם יום חול לכל דבר, ולכן בצאת שבת 
משום  שיר,  כלי  מנגינות  לשמוע  עדיין  מותר 
יום  בבוקר  אמנם  נמשכת.  עדיין  שבת  שהארת 
כך הורה הראשון  ראשון אסור לשמוע מנגינות. 
לציון הגאון הרב יצחק יוסף לרבני "קו ההלכה", 

להורות לשואלים כך.
אין  מדוע  העומר.  ספירת  בימי  אנו  נמצאים 

מברכים שהחיינו על ספירת העומר?

נאמרו כמה טעמים מדוע אין מברכים שהחיינו 
על ספירת העומר: 

א. לפי שאין ספירת העומר אלא זכר למקדש, 
ואין מברכים אלא על מצווה ממש ולא על "זכר" 

)ר"ן סוף מסכת פסחים(.
ב. לא תיקנו ברכת שהחיינו אלא בדבר שיש בו 
שום הנאה, כגון נטילת לולב שהיא באה לשמחה, 
לזיכרון לאבינו שבשמים, ומקרא  ותקיעת שופר 
מגילה שחס ה' עלינו ופדאנו ממוות, ופדיון הבן 
שמברך אבי הבן שהחיינו לפי שיצא מספק נפל, 
שכל שעברו עליו ל' יום אינו נפל. אבל לספירת 
העומר אין בו זכר לשום הנאה, אלא יש בו עגמת 
נפש לחרבן בית מאוויינו )הרשב"א בתשובה סי' 

קכו(. 
ג. והלבוש כתב הטעם, משום שהספירה באה 
נמצא  השבועות.  חג  יחול  אימתי  לנו  להודיע 
שספירת העומר היא צורך יום טוב, ולכן יוצאים 
בחג  מברכים  שאנו  בשהחיינו  חובה  ידי  אנו 

השבועות )הביאו כף החיים סימן תפ"ט סק"ג(.

הרב ירון אשכנזי
קו 

 ההלכה

 שולחןהרב ציון מלכה
מים שנשפכו מצינור הניקוז שבמרפסת    שבת

מי חייב בנזק שגרמו המים שנשפכו לרשות הרבים?

את  מסוים.  בית  לנקות  כדי  נשכרה  עוזרת 
הניקוז  תעלת  דרך  הוציאה  היא  השטיפה  מי 

לרשות  קלחו  הם  ומשם  שבמרפסת, 
החליק  במקום  הולך רגל שעבר  הרבים. 

במים וניזוק.
מי חייב לשלם להולך הרגל את נזקו? 
האם בעלת הבית, שלא הודיעה לעוזרת 
שלא תשתמש בתעלת ניקוז זו, או שמא 
שגרמו  המים  את  שהוציאה  העוזרת 

לנזק?
להוציא  לעוזרת  אמרה  הבית  בעלת  אם 
הנ"ל,  שבמרפסת  הניקוז  צינור  דרך  המים  את 

בעלת  מקלחים,  המים  לאן  ידעה  לא  והעוזרת 
הבית נחשבת כאילו היא שפכה את המים הנ"ל 
ולפיכך  הרבים,  לרשות 
לאדם  לשלם  חייבת  היא 
נזקו  את  במים  שהחליק 

מדין בור.
סמכה  שהעוזרת  כיוון 
ידעה  ובעה"ב  בעה"ב  על 
שהיא תסמוך עליה, וכיוון 
שהעוזרת לא ידעה שהמים 
נשפכים לרה"ר, לפיכך היא נחשבת כשליחה של 
בעלת הבית לשפוך את המים למקום זה. ואע"פ 

שלא מועילה שליחות לחפור בור, כי אין שליח 
לדבר עבירה כמבואר בגמ' )נ"א(, אולם בנידון דנן 
אין זה בגדר שליח לדבר עבירה, כיוון שהעוזרת 
לא ידעה שהמים נשפכים לרשות הרבים, א"כ לא 
שייכת כאן טענת דברי הרב ודברי התלמיד דברי 
מי שומעים. לפיכך בנידון דנן, שהעוזרת לא ידעה 
שאמרה  בעה"ב  על  וסמכה  נשפכים  המים  לאן 
לה לשפוך דרך הצינור, מסתבר שגם לדברי הש"ך 
)בסי' קפ"ב, ס"ק א'( המשלח מתחייב על מעשי 
בשמו  בחידושים  בנתיבות  שם  וכ"כ  השליח, 

)בס"ק א'( וע"ש.
)משפטי התורה ב"ק סימן עב(

הרב אפרים אורשלימי

זכינו לחזור בתשובה לפני חמש שנים. הילדים 
מרגישים  ואנו  תורניים,  במוסדות  לומדים 
שעשינו את הצעד הנכון ביותר. חשוב לי לציין 
מאז  לנו  מספקים  שהילדים  הרב  האושר  את 
אחרת  נראה  הבית  כל  בתשובה.  לחזור  שזכינו 
עקא  דא  שעשינו.  בצעד  מאושרים  ואנו  לגמרי, 
אשתי  עם  )מכובדת(  מחלוקת  קצת  לי  שיש 
באשר לביקורים, שלדעתי תכופים מדי בבתיהם 
של ההורים. לצערנו הם לא זכו עדין לטעום את 
מנוהל  שם  הבית  שכל  כך  של התשובה,  טעמה 
כמו  רבות,  מבחינות  פשוטה  לא  מאוד  בצורה 
הבחינה הכשרותית. אני לא רוצה לפגוע בהורים 
של  הכשרות  על  סומך  לא  שאני  להם  ולהגיד 

האוכל וכדו'. אשמח שכבוד הרב יכוון 
מבולבלים  אנו  כי  בזה,  אותנו 

מאד בנושא.
במענה  רב.  שלום 

ראשית,  לשאלתכם, 
כי  לציין  ברצוני 
גדולה  מעלתכם 
מאוד בשמים. במקום 
תשובה  שבעלי 
צדיקים  אין  עומדים, 
יכולים  גמורים 
קרובים  אתם  לעמוד. 
יותר  עולם  לבורא 

תפילתכם  ולכן  אחרים,  מהרבה 
בכיוון  בחירתכם  בזכות  בשמים,  מאד  מקובלת 
התפילה  דרך  כי  שתפנימו  חשוב  בחיים.  חדש 
לכם  שיש  לבטים  או  שאלה  בכל  לקבל  תוכלו 
רעיון טוב לחיים, זאת משום שיש לכם סייעתא 
לכן  שעשיתם.  המהלך  בגלל  מיוחדת  דשמיא 
שיכוון  עולם  לבורא  תמיד  שתתפללו  חשוב 
אתכם בעצות ישרות, כך שהרעיון שתקבלו יהיה 

העצה הטובה ביותר.
שאלתכם כבדת משקל היא. הדבר דומה למי 
שאוסף שטרות כסף ויהלומים מתוך אולם גדול, 
ולאחר שעה ארוכה שאסף, הוא מסתכל בשקית 
התברר  קצרה  בבדיקה  כלום...  בה  שאין  ורואה 
לו שמכל מה שאסף לא נשאר כלום, כי היה חור 
התורה  בשמירת  מתעלים  אנו  כאשר  בשקית.... 
יהודי  כל  זו חובתו של  עלייה,  בני  נקראים  אנו 
בכל גיל שהוא להתעלות תמיד, גם אם הוא נולד 
בבית  כאשר  ולכן,   .90 בגיל  הוא  אם  וגם  חרדי 
אתם מקפידים על חיי תורה ומצוות עם צניעות 
ילדיכם  ולבסוף  כשרים,  מאכלים  על  והקפדה 
אוכלים  או  צנועים  לא  דברים  מיני  כל  רואים 

מאכלים לא כשרים – אין 
של  האיסוף  שכל  ספק 
היהלומים בהקפדה על חיי 
המצוות לוקה מאוד בחסר, 
כי ראייה אחת אסורה יכולה 
של  גדולה  תקופה  להרוס 
מאכלים  בנושא  גם  הצלחה. 
כי  לציין  חשוב  כשרים  לא 

כשרים,  לא  מאכלים  האוכל 
הרי שהדבר מונע ממנו להבין את 

הלימודים, וראשו של האדם נהפך להיות מנוכר 
חשוב  ולכן  קדושה,  של  ריח  בו  שיש  לכל דבר 

מאוד להקפיד בעניין.

חוסר  על  להתגבר  ניתן  כיצד 
של  ההבנה  אי  ועל  הנעימות 
הורינו, שגורם לכך שהם נפגעים?
על  צל של ספק שאף  לי  אין 
פי שההורים שלכם עדיין לא זכו 
ללכת בעקבותיכם, הם מעריכים 
זאת  אומר  אני  מאוד.  אתכם 
אתכם  להכיר  בלי  בוודאות, 
באופן אישי. בדיקה קצרה תגלה 
לכם שסבא וסבתא רבא שלכם היו 
אנשים שומרי תורה ומצוות, ולכן גם 

אם ההורים אינם אומרים לכם 
זאת, בתוך הלב הם מעריצים 

אתכם.
תכנית  שתבנו  כדאי 

פעולה  שיתוף  של  נחמדה 
שלכם,  ההורים  עם  יחד 
פגישה  שתקבעו  ידי  על 
)בלי  חול  ביום  בביתם 
מדוע  ותסבירו  הילדים(, 
מה  שונה,  בדרך  בחרתם 

לכם  מביא  שזה  האושר 
שלכם  ה"הגבלות"  ומה 

באשר בחרתם בדרך של שמירת 
תורה ומצוות. על אף שהן נקראות 

במילה  משתמש  הייתי  לא  "הגבלות", 
שזה  משום  שלכם,  ההורים  עם  בדיבור  הזאת 
יישמע כאילו אתם מסכנים. כל בר דעת ששומר 
תורה ומצוות יודע טוב מאוד שמה שבורא עולם 
ציווה אותנו זה בדיוק הדבר הטוב ביותר שנותן 
לנו חיים מאושרים ויפים יותר. המהלך של דיבור 
)הכל  הבנה  של  סוג  ייצור  ההורים  ובין  ביניכם 
לאט לאט, אין לחיצת כפתורים בנושא( – הם 

בזמן  לכם  מתאימה  שאינה  שהתנהגות  יבינו 
הם  שלכם.  בהצלחה  פוגעת   – נמצאים  שאתם 
דיבור  בכם.  לפגוע  מעוניינים  יהיו  לא  בוודאי 
נשמעים"  בנחת  חכמים  "דברי  של  בצורה  נכון 
יוביל את ההורים שלכם אט אט להבין שכאשר 
הכי  ההכשרים  את  לכם  יקנו  הם  תבואו,  אתם 

מהודרים...

בבתי  הילדים  של  לביקורים  בנוגע  ומה 
ההורים?

כי  ומוצק  ברור  מידע  לנו  יש  וכאשר  אם 
ביקורים מסוג אלו יובילו בוודאות גמורה למצב 
הרי  נעימים,  בלתי  למראות  ייחשפו  ילדינו  בו 
שבכך אין ספק שעלינו למנוע את הגעתם, ויחד 
עם זאת לבדוק הזדמנויות שבהן כן תוכלו להגיע, 
כדי שלא ייוצר מצב שאתם מנותקים מההורים.

שאנו  מכך  נפגעים  הורינו 
ממעטים לבוא אליהם. האם 

יש עצה לכך?
שהם  בטוח  לא  אני 
לא  נפגעים מכך שאתם 
דווקא.  אליהם  מגיעים 
נפגעים  הם  לדעתי 
מספיק  לא  שאתם  מכך 
בקשר איתם. לכן שיחות 
מוגברת  בתדירות  טלפון 
המצב  את  להרגיע   יכולות 
יש  מתי  טוב  בדקו  הרגיש. 
כל  או  הולדת  יום  נישואין,  יום 
מאורע אחר, תרימו טלפון ותזמינו יותר 
הורדת  של  מצב  יצור  זה  ההורים לביתכם.  את 
מעוניינים,  לא  שאתם  ירגישו  והוריכם  מתחים, 

ח"ו, בניתוק מהם.

איך מתמודדים עם הורים שעדיין לא זכו לחזור בתשובה?
איך מגיעים לבקר אותם מבלי לחוות ירידה רוחנית?

בעלי תשובה והוריהם - איך 
מתמודדים עם הקשיים?

חינוך
ילדים

כל בר 
דעת ששומר תורה 

ומצוות יודע טוב מאוד 
שמה שבורא עולם ציווה 

אותנו זה בדיוק הדבר הטוב 
ביותר שנותן לנו חיים 
מאושרים ויפים יותר
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הדמיון.  את  שמסעירה  דמות  הוא  הגיבור  שמשון 
ידע,  לא  ואיש  בתוכנו,  הסתובב  כזה  מסתבר שאחד 

עד... לרגע הגורלי

למשפחה א בן  ני 
ואני  דורות,  עשרה  זה  ירושלמית 
אודות  מרתק  סיפור  לך  לספר  רוצה 
ולאחרונה  אישי,  באופן  שהכרתי  מיוחד  אדם 

שמעתי שהוא קשור בדרך כלשהי אליך.
נולדתי בשנת תרצ"א )1931( בשכונת שערי 
חסד בירושלים. משקלי בעת הלידה היה נמוך, 
באותה  לפג.  ביותר  הקרוב  הדבר  הייתי  ובעצם 
תקופה לא היה לפג סיכוי רב לשרוד, אבל אני 

שרדתי.
כינו  עוף"  "רבע  וחלש,  רזה  נמוך,  ילד  היית 

אותי כולם.
חולשתי  את  ניצלו  ילדים  מספר  כשגדלתי, 
בתחילה,  נמרצות.  מכות  אותי  היכו  פעם  ומדי 

התייאשו  כך  אחר  אבל  עלי,  להגן  ניסו  אחי 
ואמרו לי: "תחזיר להם".

זו הייתה עצה ממש לא טובה, 
להחזיר  נתונים  לי  היו  לא  כי 

להם, וזה הוביל לכך שהפכתי 
של  רק  לא  חבטות  לשק 
גם  אלא  גילי,  בני  הילדים 

של ילדים גדולים יותר.
ד',  בכיתה  כשהייתי 

השכיבו  ההפסקות  באחת 
הארץ  על  ילדים  מספר  אותי 

והחלו להכות אותי. לפתע הגיע 
ילד מאחת הכיתות הגבוהות ואמר: 

"מה אתם עושים?"
שמו של הילד היה אברהם בנזימן.

*  *  *
מתערב?",  אתה  "למה  אותו:  שאלו  הילדים 
והוא ענה להם: "אתם גיבורים גדולים על 'רבע 
חזקים  ילדים  על  גיבורים  אתכם  נראה  עוף', 

יותר".
הוא דווקא לא נראה חזק במיוחד, אבל הדיבור 

שלו הרגיז את אלה שהרביצו לי.

של  גילו  בן  המרביצים,  מראשי  אחד 
רוצה  "אתה  ואמר:  מולו  נעמד  אברהם, 

להיות במקומו?".
היה  לי  הילד שהרביץ  זה.  מול  זה  עמדו  הם 
גבוה בראש מאברהם שהתערב לטובתי. הוא היה 
שרירי וחזק. לכולם היה ברור שזה לא היה צעד 

חכם מִצדו של אברהם בנזימן.
לא  שלך  "השאלה  כך:  לו  ענה  אברהם  אבל 
הייתה נכונה. אתה צריך לשאול את עצמך אם 

אתה רוצה להיות במקומו".
בבטנו  אדיר  אגרוף  הייתה  הילד  התגובה של 
החולים  שולח לבית  שהיה  אגרוף  אברהם,  של 

את רוב ילדי בית הספר.
אבל אברהם אפילו לא מצמץ. "הלו, לא דיברנו 

על לדגדג אותי. דיברנו על להרביץ...".
הילד שלח ידו לעוד אגרוף. אברהם בנזימן הגן 
על עצמו בשתי ידיו בתנועה של דחיפה, והילד 
שהרביץ לי פשוט עף למרחק. חבריו הסתערו על 
אברהם בשצף־קצף, אך הוא עמד על מקומו 
אותם  פיזר  פשוט  באדישות  וכאילו 
אחדות  שניות  ובתוך  עבר,  לכל 
היו כולם שרועים על הרצפה.

מנהיג  אל  ניגש  אברהם 
הרוגע  בשיא  המרביצים 
שאמרתי,  "כפי  לו:  ואמר 
להיות  רוצה  אינך  אם 
ההוא,  הרזה  הילד  במקום 
לו  להרביץ  לא  תשתדל 
יותר". לאחר מכן הושיט את 
ִאתי",  "בוא  אותי.  והרים  ידו 
ירביץ  מישהו  פעם  עוד  "אם  אמר, 

לך – תודיע לי".
אף לא אחד הרביץ לי מאז, ולאברהם יצא שם 
של בעל כוח, אף שמעולם לא נופף בזה, ואולי 

דווקא בשל כך.
*  *  *

השנה הייתה אז שנת תש"א. הייתי בן עשר, 
של  שמו  מכן  שלאחר  ובשנים   ,13 בן  והוא 

אברהם בנזימן יצא למרחוק.
אביו של אברהם היה תלמיד חכם חשוב. הוא 

היה חברותא של רבי חיים יהודה לייב אוירבך, 
ואביו  השמים"  "שער  המקובלים  ישיבת  ראש 
של מרן הגרש"ז אוירבך זצוק"ל. בשכונה דיברו 
על כך שהוא סיים את מסכת בבא בתרא 101 
פעמים. אין לי מושג אם זה מדויק, אבל מספיק 

שאמרו עליו...
גדל,  הנער  שנים.  מספר  על  כאן  מדלג  אני 
התחתן, ולפרנסתו פתח עסק במחנה יהודה. הוא 
הראשון שייצר פודינג בארץ, והראשון ששיווק 
השתמשו  אז  עד  "קוויק".  בשם  כביסה  אבקת 

ב"סינטבון", שגם אותו הוא שיווק.
לא  הוא  יהודה,  מחנה  שוק  את  שמכיר  מי 
השתנה הרבה מאז... אברהם עבד לצד סוחרים 
הנער  כמו   – הם  לשון, שגם  זרוע ובעלי  בעלי 
מישהו  עומד  שמולם  בתחילה  חשבו   – ההוא 
שניתן להסיג את גבולו, עד שראו שזה לא רעיון 

כל כך טוב...
אבל אברהם לא הסתפק בכך. עד מהרה הפך 
והעדינים,  הישרים  הסוחרים  כל  של  למגנם 
גדול.  פה  להם  ואין  שרירים  להם  שאין  כאלה 
אצלי: בשקט,  שנהג  כפי  בדיוק  זאת  הוא עשה 
לעיתים  רק  כוח  הפעלת  ותוך  התלהמות,  בלי 

רחוקות ורק כתגובה להתקפה.
יגן  יעקב  חכם  היה  סוחרים  מאותם  אחד 
שהיה  זצ"ל,  יגן  ניסים  הרב  של  אביו  זצוק"ל, 
פותח את חנותו רק בשעה 11:00 לאחר תפילת 
לצאת  מתפנה  היה  אז  תורה;  ושיעורי  ותיקין 
לחנותו הקטנה בשוק מחנה יהודה מול תלמוד 
תורה "עץ חיים". אף שבכך היה מפסיד את רוב 
לו סחורה,  בנזימן, שגם סיפק  הקונים, אברהם 
הקפיד להגן עליו מפני סוחרים שניסו להציב את 
מרכולתם על דוכניו ולהעמיד פנים שהם עובדים 

בשירותו.
כך חי ר' אברהם בנזימן את חייו, כשרק אנשים 
ספורים ידעו על כוחו העצום. הוא מעולם לא 
נופף בו ומעולם לא עשה בו שימוש מרצונו. הוא 

היה גיבור שכובש את יצרו.
מהר מאד התיידדו ִאתו אלה כמו אלה, והוא 

הפך סמל לאהבת שלום וצדק.
כשהגיע לגיל 55 סגר את חנותו, והחל לעבוד 

נלחם  שם  גם  שכר.  כחשב  הבריאות  במשרד 
בשקט על הצדק ועל היושר, אך כמובן לא נזקק 

לכוחותיו הפיזיים לשם כך.
*  *  *

שלכאורה  לאירוע  שנים  מספר  עוד  מדלג  אני 
לא קשור כלל לסיפור, אבל הוא קשור ועוד איך.

בתאריך ג' בתמוז תשמ"ט יצא אוטובוס "אגד", 
מהנוסעים  אחד  לירושלים.  אביב  מתל   ,405 קו 
היה המחבל עבד אל־האדי ג'נאיים בן 25. סמוך 
הנהג, משך  על  התנפל המחבל  טלזסטון  ליישוב 
האוטובוס  את  והפנה  ימינה  ההגה  את  בחוזקה 
את  לייצב  הצליח  הנהג  כאשר  התהום.  לעבר 
האוטובוס על פי התהום, העלה המחבל את שתי 
רגליו על חזית האוטובוס והצליח לדרדר אותו אל 
התהום. האוטובוס התגלגל לאורך דרך של כמאה 
מטר אל שלוש מדרגות הסלע, בעומק של כמה 
עשרות מטרים. הנהג עף ממקום מושבו במדרגת 
ִצדו  על  התהפך  האוטובוס  הראשונה,  הסלע 
בעודם  חיים  נשרפו  מנוסעיו  והחל לבעור. חלק 

באוטובוס.
עד להגעת צוות מגן דוד אדום, עסקו תלמידי 
ישיבת טלזסטון הסמוכה בחילוץ פצועים. כוחות 
החילוץ, שהתקשו בפעילותם בשל תנאי השטח, 
מטרים  עשרות  מהפצועים  חלק  לשאת  נאלצו 
חיל  ונעזרו במסוקי  הכביש,  אל  במעלה המדרון 
האוויר, שבמבצע מורכב העלו פצועים מהוואדי 

ופינו אותם לבתי החולים.
ו-27  בפיגוע  נרצחו  האוטובוס  מנוסעי   16
נפצעו, חלקם סובלים מנכות לכל חייהם. המחבל, 
עבד אל־האדי ג'נאיים, שוחרר לפני מספר שנים 

כחלק מעסקת שליט.
*  *  *

כחודשיים לאחר האסון, בחודש אלול תשמ"ט, 
התארחו הרב אברהם בנזימן ורעייתו אצל ִבתם, 
נשר, ובמוצאי  ציון  בן  הדיין הרה"ג  אשת חתנם 

שבת חזרו מתל אביב בקו 405.
באוטובוס,  השלישי  הספסל  על  התיישבו  הם 
הפיגוע  במקום  בדיוק  לטלז־סטון,  וכשהגיעו 
הנהג  לפתע אל  רץ  לכן,  קודם  שאירע חודשיים 
מחבל ערבי חמוש בסכין, התנפל עליו, דקר אותו 
ואחז את ההגה בכל כוחותיו כדי להסיטו לכיוון 

התהום.
נוסעי האוטובוס, שידעו היטב מה מצפה להם, 
יעזור  זה  כביכול  אחורה,  ולברוח  לצרוח  החלו 

למישהו...
לכיוון  נער  כמו  רץ   ,61 בן  אחד,  נוסע  ורק 
אותו.  הזהיר  לא  הוא  להרגלו  בניגוד  המחבל. 
לא היה לו זמן לכך. הוא הלם בפניו של המחבל 
אחר  מהלומה  שלו,  הברזל  אגרופי  בשני  הערבי 

מהלומה.
שמו של הנוסע היה אברהם בנזימן.

הקדמית,  הדלת  למדרגות  עף  המחבל 
תחת  לכוד  עצמו  מצא  מעלפונו,  וכשהתעורר 

אברהם בנזימן ועוד שני נוסעים שנמלכו בדעתם 
את  פותר  בדיוק  לא  אחורה  שלברוח  והחליטו 

הבעיה...
ועצרה  המשטרה  שהגיעה  עד  בו  החזיקו  הם 
לאחר  לאוטובוס  עלה  שהמחבל  הסתבר  אותו. 
שרצח שומר באתר בנייה בתל אביב. הוא הצליח 
לפצוע את הנהג, ובאופן קל גם את הרב אברהם 

בנזימן, אך שאר הנוסעים יצאו ללא פגע.
למחרת התנוססה תמונתו של אברהם בנזימן 
על פני כל העיתונים במדינה. היה זה קידוש השם 
מאין כמותו. הרב בנזימן קיבל צל"ש מהמשטרה 
ומדליה משר הבריאות דאז, יעקב צור, בנוכחות 
בני משפחתו ובמעמד שהביא אף הוא לקידוש ד' 

גדול.
*  *  *

מסר  ולִצידה  בעבודתו,  המשיך  בנזימן  הרב 
שיעור יומי בבית הכנסת "ישורון", עם משתתפים 
רבים. את כוחו הגדול ניתב, כמו בכל חייו, ללימוד 

התורה ולעשיית מעשי חסד.
שבע שנים וחצי לאחר מכן, בט"ו בשבט תשנ"ז, 
לבבי.  אירוע  בנזימן  הרב  קיבל   ,69 בן  בהיותו 
למעשה, קרה לו בדיוק מה שקרה שנים ספורות 
מאוחר יותר למרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל - קרע 

בעורק הראשי של הלב.
ברור  היה  ולכולם  החולים,  הובהל לבית  הוא 
הדור,  זכה  ניסים  לאלו  ללמדך  ספורים.  שימיו 
נחלץ  זצוק"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  שמנהיגו 

מסכנה נדירה זו וחי ִעמה כעשור.
את  הכין  למות,  נוטה  שהוא  ידע  בנזימן  הרב 
שיביאו  הייתה  היחידה  ובקשתו  לפרידה,  כולם 
הכנסת  בבית  שאמר  השיעור  הקלטות  את  לו 

"ישורון", שיוכל לשמוע טרם מותו.
כמו גיבור חי כל חייו, וכמו גיבור, בתאריך כ"א 
בשבט תשנ"ז, אמר 'שמע ישראל', עצם את עיניו 

והסתלק לבית עולמו.
בדרכו  אותו  שליוו  הרבים  בין  הייתי  אני 
האחרונה, ואני זוכר שחשבתי לעצמי מי עוד מבין 
המלווים זכו להגנה שזכיתי לה בהיותי ילד. אני 

יודע בוודאות שלא הייתי היחיד.
*  *  *

שלך  הקשר  מה  מנחש  כבר  בטוח שאתה  אני 
לסיפור.

בשנת תשע"ד חיתנת את ִבנך עם בת משפחת 
פופר בירושלים. חבל שלא זכית לראות בחתונה 
את הרב אברהם בנזימן ז"ל, שנפטר שבע עשרה 
שנים לפני כן. לּו היה עדיין חי, בוודאי היה מקבל 

אחת מהברכות ואפילו "ברכה אחריתא".
הרב אברהם בנזימן היה הסבא של כלתך, אבי 
ִאמה. לפחות כעת אתה יודע לאיזו משפחה זכה 

ִבנך להיכנס.

כל ספריו של הסופר חיים ולדר 
בהידברות שופס  - 073-222-1250
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היהודי 
  החושב

הברית עם בני ישראל נכרתה לעיני כל עם 
ישראל, ולא נכרתה עוד ברית המונית לעיני 

אף עם אחר. 
מתוקף הברית הזאת הצטווינו שלא להאמין 

לאף נביא שבא לשנות דבר מן התורה: 
אתכם  מצווה  אנוכי  אשר  הדבר,  כל  "את 
- אותו תשמרו לעשות: לא תוסף עליו, ולא 
תגרע ממנו... כי יקום בקרבך נביא או חולם 
האות  מופת, ובא  או  אות  אליך  ונתן  חלום, 
והמופת אשר דיבר אליך לאמור: נלכה אחרי 
אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם, ונעבדם, לא 
חולם  אל  או  ההוא  הנביא  דברי  אל  תשמע 
ה' אלוקיכם אתכם,  כי מנסה  החלום ההוא: 
ה' אלוקיכם בכל  לדעת הישכם אוהבים את 
לבבכם ובכל נפשכם. אחרי ה' אלוקיכם תלכו 
ואותו תיראו – ואת מצוותיו תשמורו ובקולו 
תשמעו, ואותו תעבודו ובו תדבקון" )דברים 

י"ג, א'(.
2. ההיסטוריה העל-טבעית של עם ישראל
אי  עיניים  מראה  עם  לעיל,  שנאמר  כפי 
אפשר להתווכח. זו עדות-ראייה. אך עדות-
ראייה דומה יש לנו גם מן ההיסטוריה העל-
שנות   2000 לאורך  ישראל  עם  של  טבעית 

גלות.
הביטו סביבכם ושאלו, היכן נמצא עוד עם 
מן העמים אשר פוזר בכל ארצות תבל, נרדף 
במשך שלושת אלפים שנה, ולמרות זאת שרד 
בזהותו ותורתו, ושב לאחר אלפי שנות גלות 

אל ארצו הראשונה? אין דברים כאלה... 
העובדה  היא  מכל  יותר  שמדהים  מה  אך 
שכל התלאות המוזרות והבלתי צפויות שעבר 
שנמסר  התורה  בספר  נמסרו   - ישראל  עם 
)לקריאת  שנה   3300 לפני  ישראל  לעם 
הנבואות המדהימות עיינו בספר ויקרא פרק 

כ"ו, ובספר דברים פרק ד' ופרק ל'(. 
הן  שהתגשמו  ההיסטוריות  הנבואות 
נוספת וברורה לכך שאנו העם  עדות-ראייה 

הנבחר, והברית שבידינו היא ברית נצחית. 
ההיסטוריה מתרכזת בנו, כי ה' מכוון אותנו 

אל גאולתנו השלמה.

ברית הנצח של
עם ישראל

)המשך מעמוד 2(
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המומחים של שלום בית אצלכם בבית
סדנת תקשורת זוגית פרקטית וחווייתית בה תוכלו לקבל כלים מעשיים

לשיפור הזוגיות, פרי נסיונם העשיר של היועצים המומחים שלנו.

ניסיון עשיר
לאחר טיפול
באלפי זוגות

לפרטים: 073-222-1310

מינימום 20 משתתפים // ללא תשלום

ההשתדלות שלך 
לחיים מאושרים 
ומוצלחים יותר.

הרב מרדכי חזיזה
יועץ נישואין ופסיכותרפיסט

הרב אליהו בן סימון
יועץ נישואין ופסיכותרפיסט

הרב חגי צדוק
יועץ נישואין ופסיכותרפיסט

הרב אליהו נקש
יועץ נישואין ופסיכותרפיסט

הרב צורי הראל
יועץ נישואין ופסיכותרפיסט

הרב שמעון ביטון
יועץ נישואין ופסיכותרפיסט

ארגון הידברות – מח’ אמ”א 
סייעה עד כה בהצלת חיים של

kalina@htv.co.il | 073-2221333 | 052-9551591  :סיוע לנשים הרות במצוקה

השלישיה 
שאמ”א לא ויתרה עליהם...

מיכאליהונתןינאי

למעלה מ-

תינוקות

טרם נמצאה האמא שהתחרטה על הנולד!  
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הרב זמיר כהן

משה – לידתו ואימוצו
ההווי המצרי העתיק משתקף בפסוקים על לידת משה רבנו

גזר על ה שעבוד ועבודת הפרך שפרעה 
בני ישראל מתוך תקווה שבכך יצליח 
למעט את אוכלוסייתם לא השיגו את 
ישראל המשיך לגדול מבחינה  מטרתם, שכן עם 
 – חדשה  תכנית  פרעה  הגה  לפיכך  מספרית. 
לישראל:  הנולדים  הזכרים  של  שיטתית  הריגה 
"ַוְיַצו ַּפְרעֹה ְלָכל ַעּמֹו ֵלאמֹר, ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיאָֹרה 

ַּתְׁשִליֻכהּו ְוָכל ַהַּבת ְּתַחּיּון".
מתוארת  לישראל  ועמו  פרעה  של  אכזריותם 

לא  המצרים  חכמינו.  ידי  על  בצער 
נרתעו מלהשתמש בגופם של 

היו  כאילו  ישראל  ילדי 
"שהיו  בניין:  אבני 

את  משקיעין 
והיו  במים,  בניהן 
וכובשים  חוזרים 
בבנין",  אותם 
חלה  וכשפרעה 
אמרו  בגופו 
כי  חרטומיו  לו 

רפואה  לך  "אין 
נשחוט  לא  אם 

מקטני )ילדי( ישראל 
בערב  וחמישים  מאה 

ומאה וחמישים בבקר ורחוץ 
וכך  ביום",  פעמים  שתי  בדמיהם 

עשה, למרבה האימה. 
סבל  תחת  כורע  ישראל  וכשעם 

מתרחש  וההרג,  השעבוד 
שבו  היסטורי,  מאורע 

של  תחילתה  גלומה 
ממצרים:  הגאולה 

לידת משה רבינו. 
וכך היא מתוארת 
ִאיׁש  "ַוֵּיֶלְך  במקרא: 
ֶאת  ַוִּיַּקח  ֵלִוי  ִמֵּבית 
ַּבת ֵלִוי. ַוַּתַהר ָהִאָּׁשה 
אֹתֹו  ַוֵּתֶרא  ֵּבן  ַוֵּתֶלד 
ִּכי טֹוב הּוא ַוִּתְצְּפֵנהּו 
ְוֹלא  ְיָרִחים.  ְׁשֹלָׁשה 

ָיְכָלה עֹוד ַהְּצִפינֹו ַוִּתַּקח 
ּוַבָּזֶפת  ַבֵחָמר  ַוַּתְחְמָרה  ּגֶֹמא  ֵּתַבת  לֹו 

ַוָּתֶׂשם ָּבּה ֶאת ַהֶּיֶלד ַוָּתֶׂשם ַּבּסּוף ַעל ְׂשַפת ַהְיאֹר. 
ַוֵּתַתַּצב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹק ְלֵדָעה ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו". 

בן.  יולדת  לוי,  משבט  נכבדה  אשה  יוכבד, 
גזר  פרעה  שהרי  גדולה,  בסכנה  נמצא  התינוק 
בתוך  אותו  מניחה  אמו  הזכרים.  כל  את  להרוג 
את  ושמה  ובזפת,  בחמר  מצופה  גומא  תיבת 

התיבה בין קני הסוף שעל שפת היאור. 
לכן  גשמים,  יורדים  היו  ולא  כמעט  במצרים 

רבים מבני מצרים היו חיים על גדות נהר הנילוס, 
שדותיהם  להשקאת  משמשים  היו  שמימיו 
לאורך  כך  משום  נוספים.  חיוניים  ולצרכים 
אדם  ובני  רבים,  בתים  עמדו  הנילוס  נהר  גדות 
היו מצויים שם בקביעות. יוכבד, הניחה את בנה 
במקום זה, בעוד בתה מרים ניצבה מרחוק "ְלֵדָעה 

ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו".
התיאור המקראי במלואו העוסק במסירתו של 
העתיק,  המצרי  להווי  נאמן  תיעוד  מציג  משה, 
אחד  "בפסוק  יהודה:  א.ש.  פרופ'  שכתב  וכמו 
)שמות ב', ג'(, המספר על תיבת משה ובת 

מארבע  פחות  לא  נמצאות  פרעה 
והן:  מצריות,  שהן  מילים 

תיבה, גומא, סוף ויאור. 
המחבר  ויאור.  סוף 
לומר:  היה  יכול 
במקום  ָארון 
סבך  תיבה, 
במקום  קנים 
ונהר  סוף, 

אבל  יאור.  במקום 
דווקא  השתמש  הוא 

היו  כי  במושגים המצריים, 
ולסביבה  מצרים  לחיי  טיפוסיים 

צורתה  לפי  היתה  התיבה  המצרית. 
ומלאכתה מצרית; הגומא היא שם של עץ מצרי, 
גומי;  שקוראים  הדבר  את  מוציאים  ממנו  אשר 
הסוף הוא סבך של קנים מיוחד הגדל על שפת 
הנילוס. ויאור, שמובנו במצרית נהר, 

היה השם שבו נודע הנילוס. 
יותר  עוד  המורה  דיבור  אבל 
ועל  הסיפור  של  מקוריותו  על 
בביטויי  המחבר  של  בקיאותו 
'יאור'  השפה המצרית היא שמלת 
ולא  ההמוני  במבטא  דווקא  היא 

הספרותי.
ביאור,  הונח  שמשה  לאחר 
פרעה  בת  בתיה  שם  לרחוץ  ירדה 
את  שלחה  היא  התיבה.  את  וראתה 
ראתה  ובתוכה  אליה,  להביאה  אמתה 
לעם  כבן  מיד  זיהתה  היא  שאותו  תינוק 
העברי: "ַוֵּתֶרד ַּבת ַּפְרעֹה ִלְרחֹץ ַעל ַהְיאֹר ְוַנֲערֶֹתיָה 
ַוֵּתֶרא ֶאת ַהֵּתָבה ְּבתֹוְך ַהּסּוף  ַהְיאֹר  ַיד  הְֹלכֹת ַעל 
ַוִּתְרֵאהּו ֶאת  ַוִּתְפַּתח  ַוִּתָּקֶחָה.  ַוִּתְׁשַלח ֶאת ֲאָמָתּה 
ַהֶּיֶלד ְוִהֵּנה ַנַער ּבֶֹכה, ַוַּתְחמֹל ָעָליו ַוּתֹאֶמר ִמַּיְלֵדי 

ָהִעְבִרים ֶזה". 
למינקת  לו  דואגת  ואף  הילד,  על  חסה  היא 
ַהֵאֵלְך  ַּפְרעֹה  ַּבת  ֶאל  ֲאחֹתֹו  "ַוּתֹאֶמר  בתשלום: 
ָלְך  ְוֵתיִנק  ָהִעְבִרּיֹת  ִמן  ֵמיֶנֶקת  ִאָּׁשה  ָלְך  ְוָקָראִתי 
ֶאת ַהָּיֶלד. ַוּתֹאֶמר ָלּה ַּבת ַּפְרעֹה ֵלִכי, ַוֵּתֶלְך ָהַעְלָמה 

ַוִּתְקָרא ֶאת ֵאם ַהָּיֶלד. ַוּתֹאֶמר ָלּה ַּבת ַּפְרעֹה ֵהיִליִכי 
ְׂשָכֵרְך,  ֶאת  ֶאֵּתן  ַוֲאִני  ִלי  ְוֵהיִנִקהּו  ַהֶּזה  ַהֶּיֶלד  ֶאת 
ַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד ַוְּתִבֵאהּו  ַוִּתַּקח ָהִאָּׁשה ַהֶּיֶלד ַוְּתִניֵקהּו 
ְלַבת ַּפְרעֹה ַוְיִהי ָלּה ְלֵבן, ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו מֶֹׁשה ַוּתֹאֶמר 

ִּכי ִמן ַהַּמִים ְמִׁשיִתהּו".
העוסקת  זאת  לפרשה  מתייחסים  החוקרים 
הסיפור  "פרטי  כי  וכותבים  משה,  של  באימוצו 
משפטית  ומסורת  חברתי  מנהג  משקפים 
שהיה  נוַהג  אסופי,  אימוץ  בדבר  הקדום  במזרח 
הגבוה  השיעור  מפאת  שכיח 
תינוקות.  תמותת  של 
מפרט  כזה  במקרה 
ההנקה'  'הסכם 
הזמן  משך  את 
יימצא  שבו 
ק  ו נ י ת ה
ל  ו פ י ט ב
ת  ק נ י מ ה
השכר  ואת 
ם  ל ו ש י ש
בעבור  לה 
 . ת ו ר י ש ה
היניקה  האומנת 
בביתה,  הילד  את 
עד  שנתיים  כלל  בדרך 
העבירה  כך  ואחר  שנים,  שלוש 

אותו לרשות האם המאמצת".
עשר המכות

ממצרים  ברח  וכאשר  פרעה,  בבית  גדל  משה 
עברי,  איש  באכזריות  שהכה  מצרי  שהרג  לאחר 
והורה  בסנה,  סיני  בהר  האלוקים  לפניו  התגלה 
לו להתייצב בפני פרעה ולדרוש את שחרורו של 
העם. משה עושה כמצות ה', אך פרעה דוחה את 
בקשתו, ואף מכביד את השעבוד על העם. לאור 
זאת הקב"ה מודיע למשה שהוא ישחרר את העם 
באותות ובמופתים, ואת מצרים יעניש בשפטים 
גדולים על אכזריותם לישראל, במידה כנגד מידה. 
וכך מתחילה שרשרת של מכות על-טבעיות על 
מצרים, שבסופן פרעה נאלץ לשחרר את העם. עם 
ישראל עובר את ים סוף ביבשה, לאחר שנבקע 
ונכנסו  אחריהם  רדפו  אשר  והמצרים  נס,  בדרך 

לאותה רצועת יבשה, טבעו בים ששב לאיתנו.
ואכן, לא מפתיע למצוא הדים למאורעות אלה 
בממצאים ארכיאולוגיים ממצרים, בהם מספרים 
המצרים עצמם את שארע לבני עמם. נראה כמה 

מהם. 

להזמנת הספר "ארכיאולוגיה תנ"כית ג"' ושאר ספרי הרב 
זמיר כהן, חייגו להידברות שופס: 073-222-1250 
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מנדי ג’רופי בשאלון יהדות:
"מופע יחיד בבית חולים

שווה יותר מכל הופעת ענק"
הוא מתחבר במיוחד לדמותו של דוד המלך, אוהב מכל החגים 
את חג הפסח, ומתחבר באופן אישי לנקודת השמחה. הפעם 

הראשונה שהוא שמע מישהו מנגן בכינור גרמה לו להיות זמר – 
שאלון יהדות עם הזמר מנדי ג'רופי

מיכל אריאלי

סיפור ילדות שמלווה אותך?
להורים שלוח חב''ד  בן  "גדלתי בחבל תענך, 
היה  זה  בזמנו  הרבי.  בשליחות  לשם  שהגיעו 
מקום שקט ונידח, בלי הרבה אירועי תרבות או 
חוגים לילדים. יום אחד ביקרה בבית הספר שלי 
זו  כנר.  היה  מחבריה  ואחד  מהמרכז,  משלחת 
הייתה הפעם הראשונה שפגשתי מישהו שמנגן 
בי  אז התעוררה  והתלהבתי ממנו מאד.  בכינור 
האהבה למוזיקה. במשך חודשים אחר כך, הייתי 
שאחד  מדמיין  בבית,  מקלות  שני  עם  משחק 
לימים,  בהם.  ו'מנגן'  קשת  והשני  כינור  מהם 
כשגדלתי, זכיתי להופיע ביחד עם הכנר המוכשר 
שראוי  רוזן,  מאיר  בשם  מיוחד  יהודי  הזה, 

לכתבה בפני עצמו".
באופן  אליה  מתחבר  שאתה  יהודית  נקודה 

אישי?
מהרבי  מיוחדת  ברכה  לקבל  זכיתי  "בנערותי 
הסוכות.  בחג  אצלו  כשעברתי  מליובאוויטש, 
בדרך כלל כשעברו אצלו בחלוקת הדולרים הוא 
'ברכה והצלחה'. באותו  נותן דולר ומברך:  היה 
ובירך:  דולר  לי  נתן  הוא  אצלו,  כשעברתי  חג, 
'מרבים בשמחה'. הבנתי אז שהרבי נתן לי הוראה 
ה',  בעבודה  לנקודת השמחה  מיוחדת להתחבר 
לשמח אחרים. בכלל, כל נושא השמחה ביהדות 

מעסיק אותי מאד."
היהדות בשבילך היא?

של  בנו  להיות  זכות  היא  בשבילי  "היהדות 
הקב''ה. אני יודע שלא כולם אוהבים את הביטוי 
דווקא  בחר  ה'  הנבחר.  העם  אנחנו  אבל  הזה, 
אותנו, מכל העמים. ולהיבחר זו זכות. זו זכייה 

גדולה ושמחה ומקור החיים."
מצווה שיקרה ללבך במיוחד?

דווקא  החסד,  למצוות  מאד  מתחבר  "אני 
בהקשר של שמחה. מבחינתי מופע יחיד בחדר 
קטן של בית חולים שווה יותר מכל הופעת ענק 
מול אלפי אנשים. לשמח יהודים נדכים וחולים, 
לבוא ולקחת אדם שבור לב ולהפוך אותו לשמח 
ומחייך, זה מבחינתי הדבר הכי טוב בעולם. ואני 
מודה לקב''ה על הזכות והיכולת שנתן לי לשמח 

אנשים".
חג אהוב עליך?

הסדר,  ליל  בערב  שנולדתי  בגלל  גם  "פסח. 

התחדשות  של  זמן  שזה  בגלל  גם  אבל 
השינוי  אמונה.  של  מיוחד  חג  וניקיון. 
במאכלים, המטבח הפסחי והאביב, גורמים 
לי להתחבר לחג הזה במיוחד. חג של סיום 

והתחלה חדשה עם מראה חדש".
ובאיזה  בחייך,  נוכח  הקב"ה  וכיצד  כמה 

אופן הוא משפיע על עשייתך?
אני מרגיש את  "דווקא בתור אדם עצמאי, 
החיבור לקב''ה בצורה מאד גדולה. אני מרגיש 
כשאנשים  שלי.  היומן  את  מנהל  שהקב''ה 
מבקשים  המוזיקה  לתחום  להיכנס  שרוצים 
להם:  אומר  תמיד  אני  טיפים,  או  עצות  ממני 
תזכרו שהקב''ה מנהל את היומן. מה שקובע זה 
לא יחסי ציבור או מילה טובה מאמרגן, אלא מה 
שהקב''ה רוצה שיהיה. איפה שאתה צריך להיות 
אתה תהיה. אני שר כבר 23 שנים, ואין אמרגן 

יותר מהקב''ה".
מקור  שמשמשת  היהדות  מעולם  דמות 

השראה עבורך?
הכי  ההשפעה  כמובן.  מליובאוויטש,  "הרבי 
גדולה שלי, על כל צעד ושעל, והמנהיג שהתווה 

לי דרך בעבודת ה'".
דמות תנ"כית שהיית רוצה לפגוש?

"בהחלט דוד המלך. כתוב שדוד המלך הייתה 
שורה עליו רוח ה', והיה מתחיל לנגן. הוא זכה 
לנבואה ולחיבור עם ה' דרך הניגון. גם המילים 
שכתב מפעימות. היהודי הכי פשוט יכול לפתוח 
כאילו  האלו  למילים  ולהתחבר  תהילים  ספר 

נכתבו עבורו".
פגישה/שיחה מעניינת שהייתה לך פעם?

ישיבה  בחנוכת  הופעתי  שנים  כמה  "לפני 
בירושלים, סמוך לכותל המערבי. באותה תקופה 
שלא  גרו  וכאבי  גדולה  מצרידות  מאד  סבלתי 
עברו. העיתוי היה בערב חג הסוכות, חג שמלא 
מאד  ודאגתי  השואבה,  בית  ושמחות  בהופעות 
איך אעביר את החג עם גרון במצב כזה. באותו 
זצ''ל,  אירוע היה גם הצדיק הרב מרדכי אליהו 
ניגשתי אליו וביקשתי ברכה לכאבים ולצרידות. 
יש  שלך  העניבה  'על  ואמר:  עלי  הסתכל  הוא 
ולהשליך  אותה  לגזור  צריך  וערב,  שתי  צורת 
אותה לפח'. בדקתי את העניבה וראיתי שבאמת 
וערב, שלא הבחנתי  מופיעה עליה דוגמת שתי 

במומחיות. קרעתי  בגלל שהוסוותה  קודם,  בה 
וזרקתי לפח, ואז הוא בירך אותי:  את העניבה 
שבעז''ה יתקיים בך קול – ראשי תיבות רפואה 
קרובה לבוא. כעבור זמן קצר הכאבים והצרידות 
פשוט נעלמו כלא היו. אותו חג סוכות היה אחד 
ולשמח  להופיע  וזכיתי  לי,  שהיו  המוצלחים 

הרבה יהודים בשמחות בית השואבה בחג".
איפה אתה רוצה להיות בעוד עשר שנים?

"בעז''ה, מקווה שעד אז הקב''ה יחמול עלינו 
לראות  ונזכה  בקרוב,  המקדש  בית  את  ויבנה 
מקווה  בשירתם.  ולווים  בעבודתם  כוהנים 
ישראל  עם  את  משמחים  הלווים  את  לראות 

ושרים ומנגנים".
אתה  וכמה  התשובה?  בעלי  על  דעתך  מה 

מרגיש קשור לבעלי התשובה?
"אני מתפעם מהם. אני ומשפחתי מתגוררים 
בעלי  זוגות  שבת  מידי  ומזמינים  ברחובות 
תשובה. גם מכיוון שלא תמיד לבעלי תשובה יש 
לטובת  וגם  בשבתות,  אצלה  להתארח  משפחה 
התשובה  מבעל  מבקש  אני  שבת,  בכל  ילדי. 
חייו,  סיפור  את  שיספר  אצלנו  שמתארח 
על  ומבינים  מרותקים  יושבים  שלי  והילדים 
מה הוא ויתר וכמה הוא הקריב. אני חושב שזה 
תשובה,  גדולה לבעלי  הערכה  בהם  מעורר  גם 
וגם מפתח בהם את רגש ההודיה, שזכו לגדול 

כיהודים מאמינים".

ארכיאולוגיה

תנ"כית

החוקרים 
מתייחסים לפרשה
זאת העוסקת 
באימוצו של משה,

וכותבים כי "פרטי הסיפור 
משקפים מנהג

חברתי ומסורת משפטית 
במזרח הקדום בדבר 

אימוץ אסופי

לקפוץ
למים

מהססת? חוששת? מבולבלת?
מתחברות מושיטה לך יד כדי שתהיי בטוחה.

לליווי טלפוני בדרך לטהרה, תתחברי: 02-6301522 | ללא תשלום | דיסקרטיות מלאה ם ו ל ש ת א  ל ל

יצחק

שרה

לכל מארגן:
סט ספרים

“סוד שמות בני האדם“ 
במתנה!

בס“ד

בסוף הערב תינתן אפשרות למשתתפים
לקבל ברכה אישית מהרב

סדנא ביתית בנושא
על פי הקבלההכוחות הטמונים בשם האדם

תתקיים תפילה מיוחדת
לכל הישועות

052-955-15-88
073-222-12-40

עם הרב מרדכי לויעם המקובל הרב יצחק בצרי
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 נפלאות
    הבריאה

שירה כהן

האור הגדול של יציאת מצרים היה זמני, טעימה קצרה של קדושה. כעת יש לנו עבודה

מחקר שערך פרופ' יוסי יובל עם עמיתיו החוקרים בבית הספר לזואולוגיה של אוניברסיטת תל אביב,
שופך אור על יכולתם הפנומנלית של העטלפים לרכוש שפה. מה רבו מעשיך ה'

ספירת העומר של בעלי התשובה

כיצד רוכשים גורי העטלפים את שפתם?

עושים
   תשובה

סיום ימי הפסח זו הזדמנות לדבר על ספירת 
העומר.

עם ישראל, כשיצא ממצרים, שחט את גילולי 
העבודה הזרה שבה היה שקוע, מסר נפש, והלך 
שה'  )באופן  זרועה  לא  לארץ  למדבר,  ה׳  אחרי 
הגדיר זאת: "חסד נעורייך", אותו הוא זוכר לנו 
לעד(. עצם היציאה ממצרים נעשתה דרך מתנה, 
אף על פי שלא היינו ראויים לכך, והאור הגדול 

נכון שעל  ימי הפסח הסתלק.  שהיה בשבעת 
מה  הים  על  שפחה  ראתה  סוף  ים 

אבל  יחזקאל,  הנביא  ראה  שלא 
העלייה  שפחה.  נשארה  השפחה 
שאחרי יציאת מצרים לא היתה 
לא.  ממש  רציפה.  לינארית, 
מסירות הנפש המופלאה הניבה 
אורות,  של  מדהימים  פירות 

סוף,  ים  קריעת  דביקות,  קשר, 
משהו  של  טעימה  היתה  זו  אבל 

שנלקח מהם מיד אחר כך.
למרות זאת, האורות הגבוהים לא היו 

לחינם ולבטלה. חלילה. האורות הללו נתנו כיוון 
עבודה, וגם מוטיבציה. הם השאירו רושם. משהו 
פנימי שלא נעלם ולא נאלם. לנו נשארה עבודה 
גדולה, להוציא את מצרים מעם ישראל, להכשיר 
מצרים,  מזוהמת  נפשנו  ולטהר  נפשותינו, 
וכמו  אלה,  ימים  קיבלנו  לכן  ובמידה.  בהדרגה 

שכתב הרמב"ן )ויקרא כ"ג ל"ו(, שיש בימים של 
ספירת העומר קדושה יתירה, כי הם מקשרים בין 
הגאולה הגשמית של חג הפסח לגאולה הרוחנית 
של מתן תורה, והרי הם בבחינת ימי חול המועד! 
ועניינם, ספירה רצופה של התעלות עקבית לעבר 

היעד, מתן התורה. 
שהתנאי  מתהליך,  חלק  הם  הללו  הימים 
הוא  בהצלחה,  אותו  לעבור  ישראל  לעם  שהיה 
הסינוור  לתחושת  לתת  שאסור  לדעת 
שם.  כבר  הם  כאילו  אותם  להשלות 
שהאורות  אחרי  גם  לא.  הם  כי 
להתייאש,  אסור  עומעמו, 
לגייס  נדרש  ישראל  עם  אלא 
חדש  למהלך  אמונה  משאבי 
ספירת  עצמית,  עבודה  של 
 – עליה  של  תהליך  העומר, 
וקוץ בה. הדרך היא ספירלית, 
חוויות  ועליות,  ירידות  מלאה 
מתהליך  חלק  זה  וכל  ומשברים, 
ההתקרבות  מתהליך  חלק  זה  העלייה, 

לה'. 
ההקשר עבורנו, בעלי התשובה, ברור. תהליך 
של  הגבוהים  והאורות  שנים,  לוקח  התשובה 
זמנית  ולא בעיה  זה לא באג  ההתחלה נעלמים. 
זו צורת התהליך  זה עובד,  בנו או בדרכנו. ככה 
עוזב  הטוב  אבא  שלב שבו  יש  ההתקרבות.  של 

את ידיו, ואנו נדרשים ללכת לבד, כביכול. למרות 
כל הקושי.

להיפגש  נוטה  דרכו  בתחילת  תשובה  בעל 
גדולים,  צדיקים  באמת  שחלקם  אנשים,  עם 
המוכרחים  לשלבים  מודעים  הם  תמיד  לא  אבל 
בישיבות  חייו.  בהמשך  התשובה  לבעל  שיגיעו 
החוזרות  של  ובמדרשות  בתשובה  החוזרים  של 
בתשובה, נתקלים בבעלי תשובה שטופי "אורות", 
עבודה  עושים  מהם  ורבים  התלהבות,  מלאי 
בחייהם,  ומצוות  תורה  של  כלים  לתת  טובה 
עוזרים להם להגיע לשלב הראשון, השלב הנצרך, 
החיוני של המעבר. אבל למרבה הצער, לא כולם 
יודעים לתת כלים לשלבים הבאים של התשובה. 
הזה, שחזרה  הסוד  את  ידעו  ישראל  גדולי  אבל 
ארוך  תהליך  אלא  וגמרנו,  "זבנג"  אינה  בתשובה 
והם  ותובנות,  משברים  וירידות,  בירורים  עם 
בחרו לתת הדרכות מאזנות שלקחו בחשבון את 

השלבים הבאים. 
כאשר מודעים לכך, יש יותר כח פנימי לשאת 
גודל  את  להבין  בתשובה.  הבאים  השלבים  את 
האחריות, ולמנף את רושם האורות של ההתחלה 
לעבודה יציבה, שכוללת גם השתדלות מעשית – 

וגם דרך ברורה לעבר הקדושה. 
יעזרנו ה' שנצליח בכך תמיד.

ספרי "מקום שבעלי תשובה עומדים", מאת הרב דן 
טיומקין, זמינים ב"הידברות שופס"

הרב דן טיומקין

עמיתיו  עם  יובל  יוסי  פרופ'  שערך  מחקר 
החוקרים בבית הספר לזואולוגיה של אוניברסיטת 
תל אביב, שופך אור על יכולתם הפנומנלית של 

העטלפים לרכוש שפה. במסגרת מחקרם 
אחר  להתחקות  החוקרים  הצליחו 

מספר  ולזהות  העטלפים"  "שפת 
פרמטרים חשובים, כגון: כיצד ולמי 
והאם  מסוימים,  מסרים  מועברים 
שבו  מסוים  חברתי  למצב  קשר  יש 

מועבר המסר.
הייתה  הנוכחית  המחקר  שאלת 

האם השפה בה מתקשרים יונקים אלו היא 
מולדת או נרכשת, ואת התשובה המעניינת מספק 
 PLoS פרופ' יובל במאמר שפורסם בכתב העת

של  התקשורת  עולם  אל  הצצה  תוך   ,Biology
גורי עטלפי הפירות.

לשלוש  העטלפים  חולקו  המחקר  במסגרת 
קבוצות, כאשר כל קבוצה מכילה חמישה 
הראשונה  בשנה  רכים  עטלפים 

לחייהם.
לכל קבוצה כזו השמיעו החוקרים 
במהלך שנה, פסקול בעל ניב שונה 
של קולות עטלפים בתדרים שונים, 
הצליחה  בהחלט  הסופית  והתוצאה 
להדהים אותם: "מצאנו שהגורים אכן 
לומדים להשמיע את סוג הקולות שאליהם 
ב'ניב'  לדבר  לומדים  לומר שהם  ואפשר  נחשפו, 

ששמעו בינקותם", מסביר פרופ' יובל.

 לדידו, ממצאים אלו מוכיחים שלושה דברים 
עיקריים:

לפחות  נרכשת,  העטלפים  של  התקשורת   .1
חלקית.

2. התקשורת נלמדת בשלב המוקדם ביותר של 
חייהם.

גם  ה"חינוכיים"  המסרים  את  קולטים   .3
שמהווה  ממצא   – אותם  שסובבים  מהקולות 
ברובם  "המחקרים  יובל.  פרופ'  לדברי  חידוש, 
שיר  ציפורי  של  בגוזלים  היום  עד  התמקדו 
והוכיחו כי הגוזלים לומדים את הצלילים ישירות 
מאחד ההורים, מה שאין כן לגבי גורי העטלפים", 

סיכם.
מתברר שהקב"ה נתן שפה גם לחיות!
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ר'  של  לאוזנו  צמוד  היה  הסלולארי  הטלפון 
אבנר שם-טוב.

אין מי שלא מכיר את "רבי אבנר". בכל משדר 
בהרצאות  הידברות,  בשבתות  בערוץ,  מיוחד 
יש  ומשלהב.  מנחה  שם,  תמיד  הוא  הגדולות, 
לו כח מיוחד להרים את כל הקהל ממקומו ולא 

להותיר את המשתתפים אדישים. 
מי  את  בדאגה  שואל  הוא  להיות",  יכול  "מה 
רואה  אני  "נפרדו?",  לקו,  מעבר  איתו  שמדבר 
אותו נדרך, ואז פתאום חיוך ענק עולה על הפנים 
"קול  לסלסל:  ותיק, מתחיל  כפייטן  והוא,  שלו, 
ש-ש-ו-ן וקול שמחה, קול חתן וקול כ-ל-ה!".

רבינו?",  היום  קורה  מה  טוב?  מזל  "נפרדו? 
שאלתי אותו.

"בוא, בוא תשמע סיפור מדהים".
*  *  *

לציבור  עורכת  שהידברות  השבתות  לאחת 
החרד הגיע יהודי אחד, העובד באחת ממערכות 
קצת  חמישי,  ביום  בארץ.  למהדרין  הכשרות 

אחרי הגעתם, הוא ניגש לאבנר, שגילה 
כי הוא מיודד עם חתנו של אותו 

זו  ש...  לו  סיפר  והלה  יהודי, 
בשבת  שלו  ראשונה  פעם 
לא  "בחיים  מלון.  בבית 

יצאתי לשבת כזו", הודה.
סיפר  השיחה  במהלך 
אותו יהודי בכאב כי יש 
לו בן ובת רווקים שעוד 
מעט חוצים את גיל חצי 

וביחס  לחייהם,  היובל 
שלהם,  בקהילה  למקובל 

להיות  שמתחיל  גיל  כבר  זה 
ועוד  שנה  עוד  חולפת  מבוגר. 

את  למצוא  מצליחים  לא  והם  אחת, 
זיווגם.

שבוע לאחר מכן צועד ר' אבנר ברחובות בני 
ברק, ופוגש את חתנו של אותו יהודי. "אתה לא 
מבין", הוא מספר לו נרגש, "מגיע לנו מזל טוב, 

הבן התארס".
"זה בזכותכם!".

מתברר שבמהלך השבת ישבו סביב השולחן גם 
ההורים  נוספת.  משפחה  וגם  מיודענו,  משפחת 
של  ומשפחתו  שוחחו,  המשפחות  שתי  של 
היהודי גילתה כי גם לאלו היושבים לצדם ישנה 
בת כלילת המידות בגיל של בנם, ובדיוק כמותו, 

בחור  מחפשת  עדיין  היא 
עדין ומיוחד.

שדכנים  צריך  מי 
מזווג  הוא  ברוך  כשהקדוש 

זיווגים בעצמו?
דאגו  השבת  צאת  עם  כבר 
ילדיהם,  בין  לפגישה  ההורים 
והנה – כעת מתכוננים לשמחת 

האירוסין.
לקח לי שניה להבין שחסר לי 
משהו. "היי, איך כל מה שסיפרת 
שהרגע  הטלפון  לשיחת  קשור 

סיימת?"
חיוך  מחייך  הוא  בטח",  "אה, 
אותו  אלי  מתקשר  "עכשיו  רחב, 
מבין  לא  'אתה  לי  ואומר  שלי,  ידיד 
חשבתי  נלחצתי,  הפעם!',  קרה  מה 
לי:  אומר  הוא  ואז  נפרדו.  בסוף  אולי 
משפחת  בשבת,  הזה  המפגש  'בזכות 
הכלה הציעה גם לאחות החתן 

בחור ממש מוצלח, ועכשיו 
עכשיו  התארסה!  הבת  גם 
אתה מבין איזה דבר מופלא 

זה?!".
*  *  *

קצת אחרי 12 בלילה, 
צלצול מקפיץ אותי.

אבנר  ר'   – הקו  על 
שם טוב.

שכחתי  יודע,  "אתה 
לספר לך היום את הדובדבן 

שבקצפת".
"קדימה, אני כותב כל מילה". 
 24 לשמוע  מוכן  אני  ממנו  סיפורים 

שעות ביממה.
לתוך הלילה, חזרנו כמה שנים טובות לאחור, 
אל "שטיבל", בית כנסת קטן בברוקלין, ניו יורק. 
הרב זמיר כהן סיים סבב הרצאות בארצות הברית, 
ונכנס למקום להתפלל ערבית. אחר התפילה ניגש 
אליו בחור עם תלתלי ענק, מספר שהוא ישראלי 
שעובד בעגלות מכירה באחד הקניונים. הוא זיהה 

את הרב, אז נכנס. 
לו  אמר  והגויות",  הגויים  את  כאן  "תעזוב 
בחור  נראה  אתה  לישיבה.  לארץ,  "תבוא  הרב, 
לעניין, אני מבטיח לך שאם תלמד כמו שצריך, 

תהיה העוזר שלי". ר' אבנר עמד בצד וצחק. מה 
זו הצעת העבודה הזו בלב ניו יורק? ומה יעשה 

הבחור הזה עם הרב? 
צחוק צחוק, אבל הבחור השתכנע. הגיע ארצה, 
ישיבה,  בן  של  דמות  החליפה  התלתלים  את 
ולאחר מכן של אברך שנישא לבת ישראל צדיקה 
ובביתו מסתובבים ילדי חמד עטורי פיאות. חצי 
יום הוא למד, וחצי יום היה אחד מאנשי הצוות 

הקרובים לרב. 
"בתקופה האחרונה", מספר אבנר, "הוא הגיע 
לרב והודיע בצער כי ייאלץ להתפטר. הוא אמר 
שהוא נשאב אל התורה הקדושה. הוא רוצה יום 
שלם להיות בבית המדרש וכבר אין לו ממש זמן 

לחצי יום של עבודה, הגם שהיא עבודת קודש".
חרישית:  הוסיף  ואבנר  חנוק.  בגרון  שתקתי 

"ואני עוד צחקתי..."

שתי משפחות בשבת 
הידברות – וחתונה אחת

מה קורה כשהבורא מזמן שני יהודים זרים לשבת עם רבני 
הידברות, ומדוע יש מי שמתחרט על צחוק שנפלט ממנו 

לפני כמה שנים בניו יורק?

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 
Shlomo11@htv.co.il אליו במייל

  מתוך     
   היומן

הסטנדאפיסט שמעון פרץ
הרב מאיר שוורץ

הגברת

קרן אהרון
מאבחנת דידקטית בכירה

nlp מאמנת להעצמה אישית ומאסטר

הגברת

רות אסולין
באהבת
חינם
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"ְּבִני," ָאַמר ָאִבי ְּבקֹול רֹוֵעד, "ָיכֹול ֲאִני ְלַהְׁשִלים 
ִעם ִאּבּוד ָּכבֹוד ּוָממֹון, ַאְך ֵאיִני ָיכֹול ְלַהְׁשִלים ִעם 
ָאְבָּדנֹו ֶׁשל ְּבִני ְיִחיִדי. ָאָּנא ִמְּמָך, ִלִּבי ִנְׁשָּבר ִלְׁשמַֹע 
ֶאת ַהֵּסֶבל ֶׁשְּלָך. ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה ֶיֶלד ָרִגיׁש. ֲאִני ַּגם 
ָאֵׁשם ְּבָכְך. ִּפַּנְקִּתי אֹוְתָך ָיֵתר ַעל ַהִּמָּדה, ְוָכֵעת ֵאיְנָך 
ָיכֹול ְלִהְתמֹוֵדד. ְּבִני, ַרק ֶׁשַאָּתה ֹלא ִּתָּׁשֵבר, ִּכי ָאז 
ֵהִקיץ ָעַלי ַהֵּקץ... ֹלא ֶאְמָצא עֹוד ּכֹחֹות ְלִהְתמֹוֵדד. 
ָאָּנא ִמְּמָך, ַהְחֵזק ַמֲעָמד, ֵלְך ְלֵבית ַהֵּסֶפר ְוִהְתמֹוֵדד 
ָאָדם  ֶׁשָאִביָך  ִלי  ַּתֲאִמין  ִאם  ָהֵאֶּלה.  ַהְּיָלִדים  ִעם 
ַהֲחֵבִרים.  מּול  ַלֲעמֹד  ָקֶׁשה  ְלָך  ִיְהֶיה  ֹלא  ָיָׁשר, 
ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ָקֶׁשה - אּוַלי ַהָּקָּב"ה עֹוֶׂשה ִאְּתָך 
ְּכִפי  ַקִּלים  ֵאיָנם  ֶׁשַהַחִּיים  אֹוְתָך,  ּוְמַלֵּמד  ֶחֶסד 
ֶׁשָחַׁשְבָּת. אּוַלי ַהְּקָׁשִיים ֶׁשַאָּתה עֹוֵבר ַיַהְפכּו אֹוְתָך 
ִמֶּיֶלד ְמֻפָּנק ְלֶיֶלד ָחָזק ְוַיִּציב ְּבַנְפׁשֹו. ִמי יֹוֵדַע, אּוַלי 
ִאם ָהִייִתי ַמְמִׁשיְך ִלְהיֹות ָעִׁשיר, ָהִייָת ָּגֵדל ְּכַנַער 
ְמֻפָּנק ְוַיְלדּוִתי, ְוֹלא ָהִייָת ַמְצִליַח ְלִהְסַּתֵּדר ַּבַחִּיים. 
ִאם  ִעָּמנּוֵאל.  ְּבַקּלּות,  ֶזה  ֶאת  ַקח 
ֶׁשַאָּתה  ֵאַדע 

ֶׁשְּבִני  ֵאַדע  ִאם  ֲאָבל  ַקל.  ִיְהֶיה  ִלי   - ִמְתמֹוֵדד 
ַהָּיִחיד הֹוֵלְך ְוִנְׁשָּבר, ַמה ִּיְהֶיה ָעַלי, ֶמִני, ָמה?"

ָׁשַתְקִּתי. ֹלא ָיַדְעִּתי ַמה ַּלֲענֹות.
"ַאָּתה ִּתְהֶיה ָחָזק ִּבְׁשִביִלי?", ָׁשַאל ָאִבי.

"ַאָּבא, ָהִייִתי ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשָּתַרְמָּת," ָאַמְרִּתי.
"ֲאִני יֹוֵדַע," ָאַמר ָאִבי, "ֲאָבל..."

"ֵּבית ְּכֶנֶסת ָיֶפה ָּבִניָת, ָהִייִתי ָׁשם ַּכָּמה ָׁשעֹות".
ֻמְדָאג  ִנְׁשַמע  ָאִבי  ֶׁשִּלי."  ֶמִני  יֹוֵדַע,  "ֲאִני 

ֵמִהְתַחְּמקּוִתי.
"ֵיׁש ָׁשם ָמקֹום ַלֲארֹון קֶֹדׁש. ָהִייִתי ָׁשם ְוִהְתַּפַּלְלִּתי 
ַאָּתה  ַאָּבא,  ַהּקֶֹדׁש.  ֲארֹון  ְּבתֹוְך  ִנְרַּדְמִּתי  ָעֶליָך. 

חֹוֵׁשב ֶׁשּזֹו ֲעֵבָרה?"
"זֹו ֹלא ֲעֵבָרה, ֶמִני. ֶזה ֲעַדִין ֹלא ֲארֹון קֶֹדׁש, ְוַגם ֹלא 
ָעִׂשיָת ֶאת ֶזה ְּבַכָּוָנה. ֶׁשַרק ה' ִיְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלְתָך. 
ִמְתַּכֵּון  ַאָּתה  ַהִאם  ִלי.  ֶׁשַּתֲעֶנה  רֹוֶצה  ֲאִני  ֶמִני, 

ָלֶלֶכת ָמָחר ְלֵבית ַהֵּסֶפר?"
ָעִניִתי סֹוף סֹוף. "ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ִאם  "ֲאִני ֲאַנֶּסה," 
ֲאָבל  ֶיֶלד,  ַהּכֹל  ְּבַסְך  ֲאִני  ָחָזק.  ֹלא  ֲאִני  ַאְצִליַח, 

ֲאַנֶּסה".

 , ה ָד ֹו ּת "
ִעָּמנּוֵאל".

"ִּבְׁשִביְלָך, ַאָּבא".
ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ָׁשַתק,  ָאִבי 
ֶאְחזֹר  עֹוד  "ֲאִני  ָחנּוק:  ְּבקֹול  ָאַמר 
ִּתְהֶיה  עֹוֵבר.  ֶׁשַאָּתה  ַהֵּסֶבל  ָּכל  ַעל  ַוֲאַפֶּצה אֹוְתָך 
ִנָּסיֹון  ָלנּו  ֵיׁש  ֲחָזָקה.  ִלְהיֹות  ְלִאָּמא  ְוַתֲעזֹר  ָחָזק 

ֵמַהָּׁשַמִים, ְוָאנּו ֻמְכָרִחים ַלֲעבֹר אֹותֹו".
ִסַּיְמנּו ֶאת ַהִּׂשיָחה. ָהַלְכִּתי ִליׁשֹן.

ָּכל ַהַּלְיָלה ִהְתַהַּפְכִּתי ַעל ִמָּטִתי. ָּכל ִמיֵני ֲחלֹומֹות 
ֲחלֹום טֹוב.  ָהָיה  ֵמֶהם ֹלא  ֶאָחד  ְוַאף  ְוָהְלכּו,  ָּבאּו 
עֹוֶׂשה.  ֲאִני  ָמה  ַלְחׁשֹב  ְוִהְתַחְלִּתי  ִהְתעֹוַרְרִּתי 
ָמקֹום  ְּבָכל  ָצַדק.  ֶׁשִּלי  ֶׁשַהְּמַנֵהל  ַלַּמְסָקָנה  ִהַּגְעִּתי 
ֶׁשַאִּגיַע ֵאָליו, ִיְהֶיה ִמיֶׁשהּו ֶׁשַּיְזִּכיר ֶאת ַמה ֶּׁשהּוא 

יֹוֵדַע ַעל ַאָּבא ֶׁשִּלי.
ָאַמְרִּתי  ַיֲחִסית.  ֻמְקֶּדֶמת  ְּבָׁשָעה  ַלָּמֳחָרת  ַקְמִּתי 
ְלִאִּמי, ֶׁשִּבְרצֹוִני ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהֵּסֶפר ָהִראׁשֹון, אֹותֹו 
ִּבי  ִהִּביָטה  ִאִּמי  ּבֹו.  ָחַסְרִּתי  ָׁשבּוַע  ַרק  ָעַזְבִּתי. 
ִּבְתִמיָהה ְוָאְמָרה ְּבֵיאּוׁש: "ֲאִני ְמַקָּוה ֶׁשַאָּתה יֹוֵדַע 

ַמה ֶּׁשַאָּתה עֹוֶׂשה".
הסיפור  איך התפרסם  לכם  אספר  הבא  בשבוע 

שלי על הלילה שהעברתי בגומחא.

בשבוע שעבר סיפרתי לכם איך אבא
התקשר אלי

גְֻּמָחה )ז'( ַלְיָלה בַּ

מה בפרשה?

ילדים מספרים
חיים ולדר

משה רבנו, על פי ציווי ה', מורה לאהרן ולבניו להקריב קרבן 
חטאת וקרבן שלמים.

שני בני אהרן, נדב ואביהוא, נכנסים אל המשכן ומקריבים בו 
אש זרה, שלא כפי ציווי ה'. הם נענשים ומתים בתוך המשכן. 
מישאל ואליצפן נושאים אותם אל מחוץ למשכן, ומשה רבנו 
מורה לאהרן ולבניו הנותרים, אלעזר ואיתמר, להישאר בתוך 
ישתו  אוהל מועד. לאחר מכן מצווה משה את הכהנים שלא 

יין ושכר.
התורה מפרטת את סוגי החיות, הבהמות, העופות והדגים 
את  ונותנת  כשרים,  שאינם  אלה  לעומת  לאכילה,  הכשרים 
סימני הכשרות בבהמות ובדגים. בעופות מפרטת התורה את 
הלכות  מפורטות  מכן  לאחר  למאכל.  כשרים  שאינם  העופות 

טומאת שרץ – של אדם שנגע בשרץ.

אש זרה וסימני כשרות

בדיחות לילדים

אדם מגיע לאולם ורואה הרבה אנשים רזים 
עומדים בחוץ.

- כי כתוב שהכניסה פתוחה לציבור ה ר ח ב...- למה אתם לא נכנסים?

פיהוק – זו הדרך של הגוף שלך לומר לך 
שיש לך פחות מ-20% סוללה.

- מחקרים אומרים ש-97% מהישראלים 
גרועים במתמטיקה.

- אני כנראה מה-4% שכן טובים בזה...

איך יודעים שהסתתר לכם פיל במקרר?

רואים את העקבות שלו על החמאה.

מה עדיף – להציל כמה יהודים מאיסור כרת,
או להכשיל אותם ועל ידי כך להציל רבים בעתיד?

בשר טרפות מהסוחרים הערביים

)ַוִּיְקָרא  ָּבם"  ְוִנְטֵמֶתם  ָּבֶהם  ִתַּטְּמאּו  "ְוֹלא 
ַּבּגּוף,  ַּבאִכיָלָתן  ָּבֶהם",  ִּתַּטְּמאּו  "ְוֹלא  מ"ג(.  י"א, 
ְוַהִּמָּלה  ַּבֶנֶפׁש.  ָּבם",  "ְוִנְטֵמֶתם  ֵּכן,  ַּתעׂשּו  ֶׁשִאם 
ִטְמטּום,  ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא  ָאֶל"ף,  חֵסָרה  "ְוִנְטֵמֶתם" 
ַהְּדָבִרים  ַּבאִכיַלת  ִמַּטְמֵטם  ַהֵּלב  ִּכי   - ְוַהַּטַעם 

ָהאסּוִרים )ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי(.
ְיֵדי  ַעל  ִנְׁשֲאָלה  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהּגֹוָרִלית  ַהְּׁשֵאָלה 

ׁשֹוֵטר ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ֶׁשּכֹה ִסֵּפר:
ָעַרְכִּתי  ְמֻאֶחֶרת,  ַלְיָלה  ִּבְׁשַעת  ַהֵּלילֹות,  ְּבַאַחד 
ֵלב  ַׂשְמִּתי  ְלֶפַתע,  ָהִעיר.  ְּבִסְמָטאֹות  ַרְגִלי  ִסּיּור 
ָהִאְטִליז...  ַלֲחנּות  ְּבָסמּוְך  ֲחָׁשִאית  ִלְפִעילּות 
ֵעיַני  ּוְלֶנֶגד  ַהִּמְתַרֵחׁש,  ַאַחר  ַּבֲחָׁשִאּיּות  ָעַקְבִּתי 
ֶנְחְׂשָפה ְׁשִחיתּות נֹוָרָאה: ַמָּׁשִאית ְּגדֹוָלה, ֶׁשֻהְנֲהָגה 
ַעל ְיֵדי ְׁשֵני ַעְרִבים, ָעְצָרה ְּבָסמּוְך ַלֲחנּות, ּוָפְרָקה 
ָׁשם ַּכּמּות ְּגדֹוָלה ֶׁשל ְּבַׂשר ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות )ַהַּמִּגיַע 
ֶׁשִהְמִּתינּו  ַהְּיהּוִדים,  ַהֲחנּות  ַּבֲעֵלי  ֵמַהְּׁשָטִחים(. 
ַהָּבָׂשר  ֶאת  ְוִהְכִניסּו  ִמֲהרּו  ָהַעְרִבים,  ַלּסֹוֲחִרים 

ַלֲחנּות.
ִהְצַלְחִּתי  ָעַמְדִּתי,  ּבֹו  ַהִּמְסּתֹור  ְמקֹום  ִמּתֹוְך 
ָהָיה  ָּבָׂשר.  ְּבַאְרְּגֵזי  ְמֵלָאה  ַהַּמָּׂשִאית  ִּכי  ְלַהְבִחין 
ָּברּור ֵאפֹוא, ִּכי ָהַעְרִבים עֹוְמִדים ְלַהְמִׁשיְך ִּבְנִסיָעה 
ְלעֹוד ַּכָּמה ַּתֲחנֹות, ּוְלַחֵּלק ֶאת ְסחֹוָרָתם ַהְּטֵמָאה 

ְּבעֹוד ֲחֻנּיֹות ָּבָׂשר ְּבָעֵרי ִיְׂשָרֵאל...

ָּכֵעת ַקָּימֹות ְלָפַני ְׁשֵּתי ַּדְרֵכי 
ְלַפְרֵסם  א.  ׁשֹונֹות:  ְּפֻעָּלה 
ָהִאְטִליז  ֲחנּות  ֶאת  ְלַאְלַּתר 
ִּפּגּוִלים,  ִּבְבַׂשר  ֶׁשְּמֵלָאה  ַהִהיא, 
ֶאת  ְלַהִּציל  ְמָנת  ַעל  ְוזֹאת 
ַהִּצּבּור ֵמֲאִכיַלת ִאּסּור ְוִטְמטּום 
ִלְׁשּתֹק  ָעִדיף  ֶׁשָּמא  אֹו  ב.  ַהֵּלב. 
ֶׁשָּתׁשּוב  ַעד  ּוְלַהְמִּתין  ַהּזֹו,  ָּבֵעת 
ַהַּמָּׂשִאית ְלֲחנּות ָהִאְטִליז ַהִהיא, 

ְוָאז ַלֲעקֹב ַאֲחֶריָה, ְוָכְך, ְּבִסַּיְעָּתא 
ָּכל  ֶאת  ְלַגּלֹות  ְּבָיֵדינּו  ַיֲעֶלה  ת ִּדְׁשַמָּיא,  ֶׁש ֶר ָה

ּוְבַהְכָׁשַלת  ְּבהֹוָנָאה  ָהעֹוֶסֶקת  ַהּזֹו,  ַהְמֻרַּׁשַעת 
ַהִּצּבּור, ְוַלֲחׂשֹף ַּגם ֶאת ָּכל ְׁשָאר ַהֲחֻנּיֹות ַהֻּׁשָּתפֹות 

ַלֶּפַׁשע...!
ִמָּיד  ְנַפְרֵסם  ִאם  ֶׁשֲהֵרי  ְּביֹוֵתר,  ּגֹוָרִלי  ֶזה  ָסֵפק 
ֶאת ְּדַבר ִהָּמְצאּות ַהָּבָׂשר ָהָאסּור ַּבֲחנּות ָהִאְטִליז, 
ָאְמָנם ַנִּציל ַּכָּמה ְיהּוִדים ֵמֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות 
ָּכֵעת, ֶאָּלא ֶׁשַהַּסָּפִקים ָהַעְרִבים ַיְפִסיקּו ְלַסֵּפק ָּבָׂשר 
ַהֲחֻנּיֹות  ְׁשָאר  ֶאת  ַלְחׂשֹף  ַנְצִליַח  ְוֹלא  זֹו,  ַלֲחנּות 
ַיְמִׁשיכּו  ָּכְך  ַעְרִבים.  ֵמאֹוָתם  ְסחֹוָרה  ֶׁשְּמַקְּבלֹות 
ְיהּוִדים ַרִּבים ְלִהָּכֵׁשל. ִמַּצד ֵׁשִני, ִאם ַנְמִּתין ִמְסַּפר 
ְוִלְמנַֹע  ַהּפֹוְׁשִעים  ֶאת  ִלְתּפֹוס  נּוַכל  ָאְמָנם  ָיִמים, 
ֶׁשֵּביְנַתִים  ֶאָּלא  ָהֵאזֹוִרים,  ִמָּכל  ַהָּבָׂשר  ִסּפּוק  ֶאת 

ִיָּכְׁשלּו ַּכָּמה ְיהּוִדים ַּבֲאִכיַלת ְּבַׂשר ַהִּפּגּוִלים?...
ֵּכיַצד ָעֵלינּו ִלְפעֹול ָּבֵעת ַהּזֹו? 

ְּתׁשּוָבה
ִהִּציַע  ְׁשִליָט"א  ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ִלְפֵני ָחִמיו ָמָרן ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשלֹום 
ּוְלַפְרֵסם  ְלהֹוִדיַע  ֵיׁש  ָמָרן:  ְוֵהִׁשיב  ַזַצ"ל,  ֶאְלָיִׁשיב 
ְנֵבלֹות  ְּבַׂשר  ֶׁשָּבִעיר  ֲחנּות  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשֵּיׁש  ִמָּיד 
ֵמֲאִכיַלת  ָהִעיר  יֹוְׁשֵבי  ֶאת  ִלְמנֹוַע  ְּכֵדי  ּוְטֵרפֹות, 
"ִמְסָחר"  ַלֲעׂשֹות  ָלנּו  ְוֵאין  ֲאסּורֹות.  ַמֲאָכלֹות 
ְוַאל  ְיִחיִדים  ֶׁשִּיָּכְׁשלּו  ֶׁשּמּוָטב  ְוִלְטעֹון  ַּבֲעֵברֹות, 
ַהְּפָרצֹות  ֶאת  ִלְגּדֹר  ָעֵלינּו  ֶאָּלא  ַרִּבים,  ִיָּכְׁשלּו 
יֹוֵתר  ְּגדֹוִלים  ְרָוִחים  ַעל  ַלֲחׁשֹוב  ִמְּבִלי  ֶׁשְּלָפֵנינּו, 

ֶּבָעִתיד!

אחת שאלתי
הרב ארז חזני

חבורת הבלשנים
כתיבה: לאה / ציור: אהרון זאב ברנשטיין המשך משבוע שעבר
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מיטב מרצי הידברות אתכם בכל מקום !!

להזמנות חייגו:
shops.hidabroot.org073-222-12-50

תכניות ילדים

חינוכיות לצפיה

הרב זמיר כהן

הרב יצחק פנגר

הרב יגאל כהן

אליהו שיריחדש!

אוסף שירים נבחרים ממיטב האלבומיםכלים מעצימים לקבלת השפע בחיים 

חדוה לויהאומניתחדש!

DVD-ברכב, במחשב או ב USB ניתן להאזין להרצאות בכל התקן
מגיע בקופסה מהודרת, מתאים גם כמתנה למשפחה ולחברים יקרים.



תיק האוצרות שלך

מחוץ  ימים  שלושה  לטיול,  יצאו  שלי  הבנות 
לבית.

יחסרו  שלא  מצוידות,  אותן  ששלחתי  כמובן 
להיות  טלפון  וכמובן  וכסף,  נעליים  בגדים,  להן, 
הן  מזוודות  וכמה  ימים,  שלושה  בסה"כ  בקשר. 

סוחבות...
כשהיא  אמא,  שכל  היא  האמת 

מציידת  לבית,  מחוץ  ילד  שולחת 
אותו בכל מה שהוא צריך, שלא 
שתהיה  וכמובן  דבר,  לו  יחסר 
בקשר.  להיות  אפשרות  לו 
החיים.  במסע  בדיוק  זה  כך 

אותך  שלח  הוא  ברוך  הקדוש 
שלושה  לא  הזה.  בעולם  לשליחות 

– שבעים,  ארוכים  חיים  חיים!  ימים, 
שמונים, תשעים שנה.

וכשנולדת, בכל כך הרבה השגחה פרטית ובהמון 
בתוך  הגב.  על  תיק  לך  שם  אלוקים  טוב,  מזל 
החיים  במסע  רגע  לכל  הכלים  כל  ישנם  התיק 
הארוך שלך, ובהתאם לכל המצבים שעברת, שאת 

עוברת ושתעברי.
השם הביט בנשמה היקרה שאת, ועל התסריט 
של חייך, והוא שם לך איפוק, סובלנות, כוח דיבור, 
וכישרונות מיוחדים השמורים רק  כוחות להכיל 
לך. הוא זימן לחייך את האנשים המתאימים לך 

בדיוק, גם המעצבנים...
הבעל  את  מתאימים,  הכי  הילדים  את 
הכי מושלמת,  ואת החמות  הכי משלים 
הכל  ומתחת,  ומעל  ממול  השכנה  את 

בהתאם לתפקיד שלך.
את  לך  נתן  הוא  חשוב,  והכי 
תמידי,  בקשר  אתו  להיות  האפשרות 
ואת,  ישירות!  מייל,  בלי  טלפון,  בלי 
את רק צריכה לדעת שיש לך תיק, והוא 
מלא וגדוש, ולהשתמש במתנות האלה, לנצל 

אותן.
מגלה  ימיו  ובסוף  האדם,  מזקין  לפעמים  כי 
וכשהוא  וסגור.  מאובק  חייו  תיק  את  פתאום 
נזכר לפתוח אותו, כבר אין לו מה לעשות עם כל 

האוצרות האלה, והכל כבר לא שווה כלום.

נדב  שלנו,  בפרשה 
לקודש  נכנסים  ואביהו 
חוטים  שני  הקודשים. 

נשמתם,  את  ושורפים  באפם  נכנסים  אש  של 
ואחת הסיבות לכך היא שהם היו הולכים אחרי 
זקנים  שני  ימותו  "מתי  ואומרים:  ואהרון  משה 

אלה ואנחנו ננהיג את העם?..."
איך אמרו ככה?

מדהים.  זה  את  מסביר  זצ"ל  וינברג  נח  רבי 
גדולים  שהם  ידעו  שהם  הייתה  שלהם  הכוונה 
היטב  מודעים  היו  הם  להנהיג,  כוח  להם  ושיש 
תיק  בתוך  להם  שם  יתברך  שהשם  לאוצרות 
אבל...  להנהיג.  לפעול,  לעשות,  בכוחות  חייהם, 
לא  ואנחנו  ואהרון,  משה  פה  יש  נעים,  לא 

מפריעים פה!
היה להם תיק עמוס, אבל הם בחרו לא לפתוח 
אבדה  וזו  נענשו.  ולכן  בו,  להשתמש  לא  אותו, 

לכולנו עד סוף הדורות.
"וכל ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם".
כשאדם לא מנצל את הכוחות והיכולות שלו, 
זה כמו שהוא לוקח את תיק חייו המלא ושורף 

אותו, ומאבד אוצרות לעצמו ולעולם כולו.

בתוך התיק שלך ישנם כל הכלים לכל רגע במסע החיים הארוך שלך

הרבנית חגית שירה

ניתן להזמין את הרבנית חגית שירה לחוגי בית 
בכל רחבי הארץ, ללא תשלום 073-2221290

חכמת     
   נשים

תני כבוד

תלמידי ר' עקיבא, שמתו בימים אלה על שלא 
נהגו כבוד זה בזה, מוגדרים בגמרא כשנים עשר 

אלף זוגות תלמידים במקום הביטוי 
וארבעה  "עשרים  הפשוט: 

ניסוח  תלמידים",  אלף 
בכבוד  פגם  על  שמעיד 

ללימוד,  הזוג  בן  כלפי 
החברותא.

לפרשה  המדרש 
אפשרי  הסבר  נותן 
של  הנורא  למותם 
נדב  אהרון,  בני 

עובדת  ואביהוא: 
להינשא.  רצונם  אי 

בנמצא  שאין  חשבו  הם 
לכישוריהם  ראויה  זוג  בת 

וייחוסם. איזו אישה פוטנציאלית 
כי  יודע  הקב"ה  לרמתם?  להגיע  יכולה 

זוג,  זוג שחש עליונות וחוסר כבוד כלפי בת  בן 

פוטנציאלית או קיימת, לא יוכל להעמיד מיוצאי 
בפרשת מותם של  לכהונה!  ראויים  בנים  חלציו 
שמייחס  החשיבות  מבוטאת  אלו  צדיקים 
קרובים:  שבין  הכבוד  לערך  הקב"ה 
"בקרובי אקדש ועל פני כל העם 

אכבד".
בהפטרה מביטה מיכל, בת 
בעלה,  המלך  בדוד  שאול, 
ומכרכר  מפזז  כשהוא 
בלבה".  לו  "ותבז  ה'  לפני 
וכשיש בוז בלב – לא יתכן 
שהדבר לא יבוא לידי ביטוי 
חיצוני של חוסר כבוד. חז"ל 
מגלים לנו את שרשו העמוק 
כלפי  מיכל  שמבטאת  הבוז  של 
של  משפחתו  לו:  "אמרה  אישה: 
וכולם  ממך...   נאה  הייתה  אבא,  בית 
היו מכובדים ממך!" )ילק"ש, שמואל ב', קמ"ג(, 
ודוד עונה לה: "ועם האימהות אשר אמרת, עמם 

אכבדה"!
נשים כה רבות חשות בוז כלפי בן זוגן רק משום 
שבאו ממשפחה "טובה" יותר. הן לא מודעות לכך 
ייחוסן  זה עלול, חלילה, לגרום להפסקת  שנוהג 
וגדלים  ניזונים  שילדים  מפני  ל"ע  המפואר, 
מהכבוד שרוחשים הוריהם זה לזה. "ולמיכל בת 

שאול, לא היה ילד עד יום מותה".
"כוכבת" ימים אלה היא רחל, בת כלבא שבוע. 
יודעת  היא  וחכמתה,  יופייה  ייחוסה,  למרות 
אך  הבור  הרועה  לעקיבא,  אמת  כבוד  לרחוש 
הצנוע והמעולה. כשהוא הופך תלמיד חכם עצום 
ומונעים  תלמידיו  אותה  דוחפים  לעיר,  ומגיע 
מלמד  הזה  הפומבי  במעמד  אליו.  מלגשת  ממנה 
אותם ר' עקיבא, שהכבוד אינו תלוי מעמד, קשר 
לאב עשיר או מראה. כבוד הוא רק תלוי הכרת 
הטוב, תלוי אהבה, תלוי קרבה, פשוט מפני שזו 

האישה שלי, ו"שלי ושלכם- שלה!".

מדוע צריכים בני זוג לנהוג כבוד זה בזה?
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מזווית     
   נשית

הרבנית ימימה מזרחי

לרכישת ספרי הרבנית ימימה מזרחי
בהידברות שופס, חייגו: 073-222-12-50

רכישת קלפי טיפול לשיפור חיי הזוגיות
 והמשפחה מאת הרבנית חגית אמאייב 
חייגו להידברות שופס: 073-222-12-50

כשהילד עובר
לחדר שלו

איך מוציאים את הילד מחדר השינה לחדר הילדים? למה הילד חושש מארוחת 
ערב? ואיך מונעים מהילד להציק לאחיו?

 בתי הבכורה בת השנתיים עדיין ישנה 
להעבירה  פעמים  מספר  ניסינו  בחדר.  איתנו 
זאת  עושה  אני  כיצד  הלך  ולא  משלה,  לחדר 
עכשיו, שאני חייבת? בשעה טובה נולד לנו הבן 
השני. איך אני מעבירה אותה לחדר נפרד בלי 
שיפגע בה שתראה פתאום שאחיה התינוק ישן 

אתנו?
ככלל, בכל תהליך של גמילה ושינוי הרגלים 
אצל ילדים, על המבוגר להיות בטוח בעצמו. 
יציב  מסר  עקיפה  בצורה  מעביר  הוא  בכך 
לחזק  ההורים  על  ראשית,  לכן,  לילד.  וברור 
ומועיל,  נכון  צעד  כי הם מבצעים  את עצמם 
וכשיעשה בצורה הנכונה אין בו כל נזק לילדה 

כי אם להפך )פיתוח עצמאות, בגרות, ועוד(.
לקראת  הילדה  את  להכין  יש  שני,  כצעד 

בינה  שייכות  יצירת  באמצעות  המעבר 
נעימה  אווירה  ידי  על  החדר  ובין 

תמונות  כתליית  בחדר,  וילדותית 
שיצרה,  יצירות  ואף  הילדה  של 
קריאה לחדר "החדר של"... תוך 
ההורים  על  במקביל  שמה.  ציון 
שהיא  לה  ולספר  אותה  להעצים 

לישון  תוכל  מעט  ועוד  גדולה  כבר 
בחדר משלה. ניתן להוסיף "חפץ מעבר" 

בחדר  לישון  רגילה  הילדה  שאיתו  דובי  כמו 
ההורים, אשר יעבור יחד איתה.

לאחר מספר ימים, כשניכר כי הילדה עברה 
תהליך של הפנמה לקראת השינוי, ניתן לבצע 
את המעבר כשלב אחרון, בו מעבירים בחגיגיות 

את מיטתה לחדר שלה.
הילדה  את  ללוות  יש  ההסתגלות  בתקופת 
בעידוד כשקמה בבוקר אחרי שישנה בחדרה, 
כי הנה היא ילדה גדולה הישנה בחדר משלה. 
אם היא מתעוררת בבכי באמצע הלילה, ניתן 
הסמוך  בחדר  ואמא  אבא  כי  אותה  להרגיע 
ושומרים עליה, אין לסגת ולהחזיר את מיטתה 

לחדר ההורים.
)שושי שרגא, מומחית לגיל הרך ומנחת הורים(

*  *  *
 אני בת 30. לפני 9 שנים עברתי תאונת 
דרכים לא קשה. מאז התחיל לרדת לי הביטחון 
בנהיגה, אך חזרתי בכל זאת לנהוג. לצערי, לפני 
לציין  )יש  תאונה  שוב  עברתי  בערך  שנים   3
חודשים  ה-3  בן  הילד  אני(.  ולא  נהג  שבעלי 
לנו  קרה  שלא  לשם  תודה  ברכב.  איתנו  היה 
כלום, אך מאותה הפעם אני לא מסוגלת לנהוג, 
ואפילו לא שבעלי ינהג. אפילו אם אני צריכה 
לנסוע במונית נסיעה שהיא מחוץ לעיר – אני 
כולי בלחץ וחרדות, מנסה לא לנסוע, וכשאני 
ברכב – אני דבוקה לספר תהילים, לא מסוגלת 

להרים את הראש. איך מטפלים בזה?
אכן, עברת סיטואציה לא פשוטה. החרדות 
כמה  להימנע  לך  וגורמות  בהחלט,  הגיוניות 

שאפשר מנסיעות.

 – חדשה  למידה  אצלך  התרחשה  בעצם 
מאד.  מסוכן  דבר  היא  שהנסיעה  למד  המוח 
להימנע  אמורה  כביכול  את   – כך  ודאי שאם 

מהסכנה.
לתהליך למידה זה קוראים התניה קלאסית. 
אך מה שמשמר את הלמידה השגויה שנוצרה 
שלך  ההימנעויות  המשך  בעצם  זה  אצלך 
רב  בלחץ  נסיעות  או  נוספות,  מנסיעות 

ובאילוץ.
את  להכחיד  ע"מ  לעשות  לך  שכדאי  מה 
החרדות  את  וממילא  השגויה,  הלמידה 
לנסיעות  עצמך  את  לחשוף  זה  מהנסיעות, 
הנוחות  לאי  הסכמה  מתוך  ובליווי  בהדרגה 
שנגרמת מהחרדות, עד שלאט לאט ובהדרגה 
עלולות  שאומנם  מחדש  ילמד  המוח  רבה, 
חייב  לא  זה  אך   – תאונות  לקרות 

לקרות וזה לא בסבירות גבוהה.
הלמידה  את  שתרכשי  ברגע 
באופן  החרדות  יפחתו  החדשה 
משוחררת  ותרגישי  משמעותי, 

לנסוע בלי פחד.
במטפל  להיעזר  ניתן  כן  כמו 
מוסמך,  התנהגותי  קוגניטיבי 

שיעזור לך בתהליך.
)רבקה פינקלשטיין, פסיכותרפיסטית מוסמכת, 
מומחית לטיפול CBT מערכתי(

*  *  *
 יש לי ילד בן  שלש שיש לו אח בן שנה. 
האוכל  את  שופך  לקטן,  מציק  הזמן  כל  הוא 
אנחנו  אותו.  ומכה  בשערות  לו  מושך  שלו, 
וחיבוקים,  נשיקות  הרבה  ה-3  לבן  נותנים 
מה  עוזר.  לא  וזה   – זה  על  אתו  מדברים 

לעשות?
אחים רבים ביניהם. זה דבר רגיל. אבל עלינו, 
ההורים, לעמוד על המשמר ובפרט כשהילדים 

כל כך קטנים וצעירים.
בגיל הזה אסור להשאיר את השניים לבדם. 
להסתכל  במחיצתם.  העת  כל  להיות  עלייך 
עליהם ולראות שהגדול לא נוגע לרעה בקטן, 

ולמנוע את הבעייה לפני שהיא מתחילה.
ותשימי  האלו, שלך,  העניים  זוג  את  פתחי 
עושה משהו  לפני שהוא  ה-3,  בן  לב שהילד 
הרגע  את  לתפוס  עליך  לכך.  מתכונן  לאחיו, 
הזה שהוא שוקל אם ללכת ולהכות את האח, 
או להציק לו באופן אחר,  לגשת אל בן ה-3, 
להסיח את דעתו בצורה עקיפה, או ללטף את 
ההתכתשות  את  תמנעי  כך  כך.  סתם  ראשו, 
לו  ומסבירה  הבאה. את כותבת שאת מדברת 
כבר  הוא  זאת.  לעשות  שאסור  מאוד  הרבה 
ושוב  שוב  שתסבירי  ככל  נכון?  שאסור,  יודע 
– כך הוא ירגיש טוב עם זה שאת מתייחסת 

אליו, וימשיך במעלליו. 
פחות הסברים, ויותר מחשבה תחילה.

הרבנית רחל בצרי היא יועצת תזונה ובריאות)מנוחה פוקס, סופרת ומומחית תהליכי חינוך(

בריאות     
   טובה

הרבנית רחל בצרי

ניקוי רעלים 
והתחדשות –
תהליך הניקוי

הרבנית רחל בצרי היא יועצת תזונה ובריאות

15

בשבוע שעבר דנו בחשיבות של ניקוי הרעלים מן 
הגוף. כעת נראה כיצד לעשות זאת בפועל.

ניקוי רעלים הוא תהליך בעל שני חלקים. רעלים 
עוברים  ותאים,  רקמות  מאיברים,  משתחררים 
אל  הפינוי  אברי  דרך  ומסולקים  הגוף  ע"י  עיבוד 
מחוץ לגוף. בתוכנית אנו עוברים בהדרגה לדיאטת 
הניקוי, ומשלבים תוספי תזונה שמסייעים לנו לבצע 
את שני חלקי הניקוי במקביל. בדרך זו אנו נמנעים 
מתגובות לא נוחות, ומשפרים את הבריאות שלנו 

לטווח ארוך בצורה הטובה ביותר.
למי לא מומלץ הניקוי? אישה בהריון או מיניקה, 
אנשים הסובלים מעייפות וחולשה קיצונית, חולי 
ואנשים  אינסולין  שמזריקים  סוכרתיים  סרטן, 

שצורכים תרופות מרשם.
התוכנית מבוססת על הורדה של מזונות קשים 
לעיכול, אלרגניים שגורמים להתמכרויות וקפיצות 
קפה,  של  הורדה  כלומר   – בגוף  חזקות  אינסולין 
אלכוהול,  חלב,  מוצרי  גלוטן,  ריקות,  פחמימות 

מוצרים מהחי וכדומה.
יש לצרוך מזונות אמיתיים יותר, טריים, עונתיים 
ומבוססי צמחים. כדאי לאכול ירקות ופירות מגידול 
או  הגולמית  בצורתם  הקשת,  צבעי  מכל  אורגני, 
לאחר אידוי או בישול. הירק המנצח הוא הברוקולי 
– ירק בעל תכונות מנקות, בגלל הכלורופיל שיש 
בו, ההופך אותו לאנטי אוקסידנט חזק. גם מרקים 

טובים מאד לניקוי רעלים.
במזון.  לשילוב  ביותר  חשובים  ירוקים  עלים 
וויטמינים  מינרלים  של  עצום  מגוון  מכילים  הם 
המלאים בכלורופיל ואנזימים צמחיים. הם מעולים 
מאודים,  ירקות  ועם  בסלטים  בשייקים,  בשילוב 
ובעלי חשיבות בניקוי רעלים. עלים לדוגמא: קייל, 
חסה, פטרוזיליה, עלי סלרי, תרד, כוסברה, מנגולד 

ועוד.
פירות – רוב הפירות בריאים למאכל בגלל תכולת 
בעלי  פירות  לדיאטה  להוסיף  עדיף  הניטריטים. 
פירות  פחות.  המתוקים   – נמוך  גליקמי  אינדקס 
לימונים,  תפוחים,  אבוקדו,  להיות  יכולים  כאלה 
ענבים, אוכמניות, פירות יער, קיווי, בננות, תותים, 
אגסים, תמרים, פפאיה, אבטיח, מלון, אננס, מנגו, 
בעלי  הם  אדומים  יער  פירות  מאד.  דובדבנים 
אינדקס גליקמי נמוך וגם עמוסים בנוגדי חמצון, כך 
שהם מסייעים בהגנה על התאים מפני נזקי חמצון.

עוד על תהליך הניקוי – בשבוע הבא, בעז"ה.

פורום    
   מומחיות

נישואין
בנויים

מהרבה חלקים
השקיעו במה

שחשוב באמת!
בואו לסדנא זוגית

שמחה כהן הרב איתמר אינהסזאןהרב

הרב זמיר כהן

בואו לסדנא יחודית שתיתן לכם כלים לנישואין מאושרים!

 ימי רביעי • החל מ-כ”ד אייר 9.5.18 
6 מפגשים • בשעות הערב

קבוצות קטנות לחוד וביחד
לנשים תינתן הדרכה ע”י רבנית

באולמי בית הידברות | פ”ת

מתאים גם לנשואים בשנתם הראשונה  •  ינתן אישור לכלה
073-222-1-300

מהרו להירשם... ביחד כמובן

*מותנה במספר הנרשמים



בס”ד

תפילות שבת מרוממות 
עונג שבת עם שירה ופיוטים

הרצאות מרתקות שיעור לנשים 
תפילות שבת מרוממות 

עונג שבת עם שירה ופיוטים
הרצאות מרתקות שיעור לנשים  לפרטים חייגו: 073-222-1361

  מאות קהילות
לא טועות

פרוייקט ‘שבת בקהילה’:

הצטרפו למאות הקהילות שזכו
להינות משבת של עונג והתעלות רוחנית

במסגרת פעילות זו רבני הידברות מגיעים לבית הכנסת שלכם
ומעבירים אתכם חווית שבת בלתי נשכחת!

ללא עלות!

      

בס”ד

שבת קודש
ליל שבת 

שבת
לתושבי  גבעתייםהגדול

רח’ טייבר 57, גבעתייםבית הכנסת “בית אל” וארגון הידברותמצפים לבואכם
השבת להצלחת ושמירת עם ישראל ובכללם העוסקים בקודש וכוחות הביטחון

מר רן קוניקראש עיריית גבעתייםהשבת בחסות

בית הכנסת ‘בית אל’
לשבת של עונג והתעלות רוחנית.בשיתוף ארגון ‘הידברות’ מזמינים אתכם

שבת הגדול פר’ “מצורע” ח’ ניסן תשע”ו )16.4.16 למנינים( 

פרשת מצורע

שבת של 
עונג
רוחני

מרצה בכיר בארגון הידברותהרב שי עמר שליט”אבהשתתפות

מנחה קבלת שבת18:45  שיחה מפי הרב שי עמר  “פנינים מפרשת השבוע”   
ערבית עונג שבת בהשתתפות  הרב שי עמר בנושא:21:30   

”מה נשתנה  הלילה הזה מכל הלילות”  דברי תורה, שירים ופיוטים  יוגש כיבוד קל | עזרת נשים פתוחה   

בנושא: “בזכות נשים צדקניות”16:00 שיעור מיוחד לנשים7:15   שחרית             בנושא: “להיות בן חורין אמיתי”17:00 השיעור המרכזי מפי הרב שי עמר 
סעודה שלישית 18:00 מנחה ושיחת סיכום מפי הרב שי עמר 18:30  בנושא: “צידה לדרך...”   ערבית מוצ”ש   

תפילות מרוממות       עונג שבת עם שירים ושמחה 
הרצאות מרתקות      שיעור מיוחד לנשים

בס”ד

שבת
שלום וזוגיות

לתושבי נצרת עלית

בית הכנסת “תפארת ישראל” בשיתוף ארגון הידברות, 

מזמינים אתכם לשבת של עונג והתעלות רוחנית

שבת חיי שרה  .  כ”ה חשון תשע”ז  .  26.11.16 למניינם

פרשת “חיי שרה“
בהשתתפות

הרב רפאל אוחיון שליט”א

מרצה בכיר בארגון הידברות

מצפים לבואכם 

 בית הכנסת “תפארת ישראל” וארגון הדברות

רחוב תירוש 12, נצרת עלית

7:30     שחרית

13:45   שיעור מיוחד לנשים

   בנושא “חכמת נשים”

14:30   השיעור המרכזי

  מפי הרב רפאל אוחיון
 

  בנושא: “איך להיות נשוי ולהשאר שפוי”
 

15:45   מנחה

  סעודה שלישית ושיחת סיכום
 

  מהרב רפאל אוחיון בנושא: “צידה לדרך”
 

             ערבית מוצ”ש

השבת להצלחת ושמירת עם ישראל ובכללם העוסקים בקודש וכוחות הביטחון

16:05   מנחה

  קבלת שבת
 

  שיחה מפי הרב רפאל אוחיון
 

  “פנינים מפרשת השבוע”
 

  ערבית
 

20:00   עונג שבת של שירים ושמחה 

  עם הרב רפאל אוחיון
 

  בנושא המרתק: “אומנות האהבה”
 

  יוגש כיבוד קל |  עזרת נשים פתוחה
 

 . . ליל שבת 

 . . שבת קודש 

של

כולם
מוזמנים

אל
תחמיצו

The
Shabbos
Project

בואו לקחת חלק ב-

שבת 
העולמית

באור יהודה

כולם מוזמנים!

פרשת לך לך

בס”ד

י”א חשון תשע”ז // 12.11.16

 togetherKeeping it

ליל שבת 
16:20 מנחה

           קבלת שבת
           שיחה מפי הרב מרדכי חזיזה

          “פנינים מפרשת השבוע”
           ערבית

20:30 עונג שבת של שירים ושמחה
עם הרב יצחק אלמליח שליט”א  

  והרב מרדכי חזיזה שליט”א
בנושא: ”אות היא לעולמי עד”  

יוגש כיבוד קל | עזרת נשים פתוחה  

השבת להצלחת ושמירת עם ישראל ובכללם העוסקים בקודש וכוחות הביטחון         בית הכנסת וארגון הדברות         מצפים לבואכם 

בהשתתפות

הרב מרדכי חזיזה שליט”א
מרצה בכיר בארגון הידברות

בית הכנסת "משכן שמעיה" רחוב יוסף קארו 3

בית הכנסת “משכן שמעיה” בשיתוף ארגון הידברות, 

מזמינים אתכם לשבת של עונג והתעלות רוחנית.

שבת קודש
מהמגרש לבית המדרש - 12:45 השיעור המרכזי מפי הרב מרדכי חזיזה   8:00   שחרית סיפורו האישי והמרגש של אלוף הארץ     בטניס ודרכו חזרה לעולם היהדות  מפי הרב יוסף פיטוסי שליט”א14:00 השיעור הקבוע של הבן איש חי   
סעודה שלישית ושיחת סיכום15:45 מנחה מהרב מרדכי חזיזה בנושא: צידה לדרך...16:30   

ערבית מוצ”ש  

הסטנדאפיסט

שמעון פרץ

יום חוויה לנשים במיוחד בשבילך
הרב

מאיר שוורץ
הגברת

קרן אהרון
מאבחנת דידקטית בכירה

nlp מאמנת להעצמה אישית ומאסטר

הגברת

רות אסולין

באהבת
חינם

יום שלישי | ט’ אייר | 24.4.18
בין השעות 9:30-15:30

מלא
בואי ליום 

FHTFANGER 
HEALING
TECHNIQUE

שיטת הרב פנגר לריפוי טבעי

סדנת

בואו לסדנא יחודית
המשלבת כלים להעצמה אישית,

ניקוי רעלים רוחני וטיפול במגע יד

באולמי הידברות רח’ אריה שנקר 20 פתח-תקוה )סמוך לצומת גהה(

בין השעות 09:00-15:30

anat@htv.co.il
מס’ מקומות מוגבל!

רישום מראש חובה!
מס’ המקומות מוגבל

הבטיחויום שני • ח’ אייר • 23.3.18
מקומכם!

073-2221320 בבית הידברות, רח’ אריה שנקר 20, פ”ת

הרב זמיר כהן והרב יצחק פנגרבהשתתפות

במלון 'ציפורי בכפר' חפץ חייםבואו לחגוג עם הידברות בסופ"ש מהנה

ואמרתם כה לחי רבי שמעון בר יוחאי

הבטיחו מקומכם
073-222-1-270מספר החדרים מוגבל

לפרטים והרשמה
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