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 16 עמודים מלאים בתוכן עשיר ומחזק!
עלון "עונג שבת" מופץ מדי שבוע ב-208,300 עותקים ברחבי הארץ

דיני הקרבנות במקדש נאמר: "ְוָכל ָקְרַּבן ִמְנָחְתָך, ַּבֶּמַלח ב
ִמְנָחֶתָך".  ֵמַעל  ְּבִרית ֱאֹלֶקיָך  ֶמַלח  ַתְׁשִּבית  ְוֹלא  ִּתְמָלח. 
תחילתו של הפסוק מובנת לפי הפשט, שאין מן הראוי 
להקריב לפני ה', דבר שלא הושבח לכל הפחות כפי שמשביחים 
רדוד  מלח,  ללא  מאכל  והרי  אדם.  בני  לפני  הגשתו  לפני  אותו 
ֶמַלח  ַתְׁשִּבית  "ְוֹלא  לכאורה:  תמוה  הפסוק  סוף  אך  הוא.  ותפל 
בין  דורש הסבר, מהו הקשר  ִמְנָחֶתָך". הדבר  ֵמַעל  אֹלֶקיָך  ְּבִרית 

ברית עם מלכו של  כריתת  לכל, לבין  וידוע  המלח המוכר 
עולם?

הפסוק  את  הרמב"ן  של  ביאורו  פי  על  יובן  הדבר 
הביטוי  הוזכר  בו  וגם  ה(,  יג,  )ב'  הימים  בדברי  המופיע 
"ברית מלח": "ֲהֹלא ָלֶכם ָלַדַעת, ִּכי ה' ֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל ָנַתן 
ַמְמָלָכה ְלָדִוד ַעל ִיְׂשָרֵאל ְלעֹוָלם לֹו ּוְלָבָניו, ְּבִרית ֶמַלח". 
וביאר הרמב"ן: "והנה הברית, כלולה מכל המידות, 
בכל  טעם  שיתן  כמלח  בה...  באים  והאש  והמים 

טמונים  במלח  כלומר,  במליחותה".  ותכרית  ותקיים  המאכלים 
המלח  ואש.  כמים  ולרע,  לטוב  בקיצוניות  מנוגדים  כוחות  שני 
טוב ונפלא בכך שנותן טעם בכל המאכלים ומאפשר ליהנות מהם 
שלא  ומקיימם  שונים  מאכלים  הוא  משמר  וגם  בעת אכילתם, 
יתקלקלו, אך מאידך, המלח רע וגרוע כאשר הוא מפוזר באדמה. 
הוא שורף את יכולתה להצמיח, ומכרית את האפשרות להפריח 
את השממה. ככתוב )דברים כט, כב(: "ָּגְפִרית ָוֶמַלח ְׂשֵרָפה ָכל ַאְרָצּה 
ֹלא ִתָּזַרע ְוֹלא ַתְצִמַח". כך בברית שכרת ה' עם ישראל ובבריתו 
עם דוד המלך, טמונות שתי תוצאות מנוגדות בקיצוניות. שהרי 
מי שמור יותר ממי שמלכו של עולם כרת אתו ברית והבטיחו 
להגן עליו ולספק את כל צרכיו? אך מאידך, הברית מחייבת גם 
את הצד השני להיות נאמן למלך ולנהוג על פי הוראותיו. ואם 
חלילה מפר את הברית, הרי אותה ברית נפלאה מתהפכת חלילה 
להשפעה קיצונית הפוכה, דווקא משום שנכרתה. 

וכפי שהוכיחה ההיסטוריה הארוכה של עם ישראל, בכל דור בו 
עברו בזדון על הוראות הבורא בתורתו.

זהו ביאורו של "ְּבִרית ֶמַלח". ומשום כך ציווה הקדוש ברוך הוא 
את ישראל "ְוָכל ָקְרַּבן ִמְנָחְתָך ַּבֶּמַלח ִּתְמָלח", כדי להזכירנו תמיד 
את אהבתו אלינו ואת המחויבות שחייב את עצמו בברית שכרת 
ומאידך  די,  בלי  עד  וברכה  טובה  לנו  ולהעניק  לשומרנו  עמנו 
את המחויבות שלנו כלפיו, הכלולה באותה הברית, לשמור את 

מצוותיו וללכת בדרכיו.
עמנו  כרת  לא  מדוע  לכאורה תהיה,  זו מעוררת  ברית  אמנם 
ולא  אלינו,  יתברך  מצדו  הטבה  רק  בה  שיש  מתוקה",  "ברית 

"ברית מלח" שיכולה להתהפך לצרות וייסורים?
להיטיב  היא,  הבריאה  תכלית  פשוטה.  התשובה  אולם 
לאדם תמורת התגברותו על יצרי ופיתויי העולם הזה. וכמו 
ישרים",  "מסילת  ספרו  בתחילת  ז"ל  הרמח"ל  שכתב 
שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' וליהנות מזיו 
שכינתו. אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה היא 
העולם הזה. על כן הושם האדם בזה העולם תחילה, 
כדי שעל ידי האמצעים המזדמנים לו כאן יוכל להגיע אל המקום 
קנה  בטוב אשר  לרוות שם  הבא,  העולם  לו, שהוא  הוכן  אשר 
לו על ידי האמצעים האלה. עיין שם כל דבריו בלשונו הנפלאה.

והרי הדבר דומה לאב הרוצה בהצלחת בנו, ולכן מעודדו על ידי 
שכר ועונש להשקיע בלימודים ולהתנהל נכון, כדי לדרבן אותו 
לבחור בדרך שתעניק לו חיים נכונים וטובים כל ימי חייו. נמצא 
והישר,  הטוב  אל  לכוונו  כדי  בנו  את  מעניש  האב  כאשר  שגם 
נכללת בעונש הטבה גדולה שהבן אינו מבין אותה כעת כלל. אך 
כשיגדל, יודה לאביו. ואם כך באב בשר ודם, על אחת כמה וכמה 
מלכו של עולם שהכריז עלינו: "ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' ֱאֹלֵקיֶכם" )דברים 
יד, א(, שוודאי כלולה הטבה בשני צדדי ברית המלח שכרת עמנו.
אשרי הזוכה להכיר במחויבות היהודית המוטלת עלינו כלפי 
אבינו, שהוא גם מלכנו, ללכת בדרכיו ולעובדו בלב שלם מתוך 

אהבה ושמחה. שבת שלום.

מה הקשר בין המלח לבין הברית שכרת עמנו ה'? סודם של כוחות מנוגדים
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

הרב אברהם יוסף   שאל    
 את הרב

 האם מותר לשטוף את 
הפנים בסבון בשבת?

הידיים  את  או  הפנים  את  לשטוף  מותר 
להשתמש  לכתחילה  וראוי  בשבת.  בסבון 
מותר   - אפשרות  אין  ואם  נוזלי,  בסבון 

לספרדים גם בסבון רגיל.

שמונה  תפילת  באמצע  התעטשתי   
עשרה. האם מותר לי ללכת לקנח את האף 

באמצע התפילה?
אסורה,  העמידה  תפילת  באמצע  הליכה 
ולכן יש להתכונן לפני התפילה לקנח את 
האף ולסלק ליחת הפה, כדי לעמוד בתפילה 

בישוב הדעת. ובדיעבד יש להצטייד בנייר 
שלא  כדי  לקינוח,  מטפחת  או  טישו 
יצטרך לעקור את רגליו באמצע העמידה. 
ובדיעבד גדול שלא ניתן להישאר במקומו, 
רשאי לעקור רגליו ולקנח את הליחה, כדי 

להמשיך להתפלל בישוב הדעת.

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

העלון מוקדש לרפואה שלמה וכל הישועות מרים 
חיה בת גיטי | לע"נ פונגדה בן טורי | לע"נ יוסף 

בן יחיא זהבי | לע"נ מזל בת יונה זהבי 
לע"נ רבקה עדנה עזת בת גוהר רחל
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בחירות תשע"ט

במי נבחר?
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בפיקוח הגאון רבי ז

למהדרין

 תפתח את הלב בשבילם, 
תפתח שערי שמים בשבילך.

לעולם,  קדמה  שהתורה  "שמעתי  שואל:  עידן 
את  שיקיימו  מראש  קבע  שהקב"ה  שאומר  מה 
האם  עמלק'.  לך  עשה  אשר  את  'זכור  המצווה 

פירוש הדבר שלא היתה לעמלקים בחירה?".
* * *

שלום וברכה עידן, ותודה על שאלתך.
גנוזה  היתה  שהתורה  לנו  גילו  חז"ל 

בריאת  לפני  דורות   )974( תתקע"ד 
ואמרו  ב'(,  פח,  דף  שבת  )מסכת  העולם 
נברא  לא  ומלואו  "העולם  במדרש: 
אלא בזכות התורה" )בראשית רבה א', ד'(.

לתוכנית  בהתאם  נברא  כולו  העולם 
בני  לדוגמה,  כך  התורה.  של  האידיאלית 

המורכבת  משפחה  ליצור  הטבע  עם  נבראו  אדם 
מצוות  שנקיים  הבורא  שרצה  מאחר  ואם,  מאב 
כיבוד אב ואם. נבראנו באופן התואם את התורה, 

על פיה נברא העולם. 
חז"ל:  אמרו  רוחני.  שורש  יש  מצווה  לכל 
הבריות"  את  בהן  לצרף  אלא  מצוות  ניתנו  "לא 

)בראשית רבה מד, א'(, כך שהמאורעות ההיסטוריים 
החומריים נקשרו לטעמי המצוות הפנימיים, ולא 

להיפך. 
את  שקיים  אבינו  אברהם  על  מספרים  חז"ל 
לישראל,  התורה  שניתנה  לפני  עוד  המצוות  כל 
בפסח,  מצות  אכילת  כמו  מצוות  מקיים  והיה 
למצווה  הטעם  ניתן  לא  שעדיין  פי  על  אף 
מפני  התאפשר  הדבר  מצרים.  ביציאת  זו 
שיש טעם רוחני עמוק יותר הגלום בכל 
החיצוני  הטעם  ללא  אף  בתורה,  מצווה 
מחיית  גם  כך  בה.  שנקשר  וההיסטורי 
זכר עמלק, בפנימיותה היא מצווה רוחנית 
התכונות   - מקרבנו  הרע  לעקירת  שנוגעת 
הכפרניות וההרסניות של עמלק, מצווה זו נקשרה 
את  שייצג  העמלקי  העם  במחיית  יותר  מאוחר 
התפיסה השלילית שיש לעוקרה, ולפיכך היה יכול 
להיעשות כלפי כל עם שבחר בתכונות סדומיות 

אלו כאידיאולוגיה. 
ההוכחה לכך, היא, שכל עמלקי שקיבל על עצמו 

לקיים שבע מצוות בני נח, 
ההלכה  פי  על  נהרג  לא 
פרק  מלכים,  הלכות  )רמב"ם, 
עמלקי  מזו,  יתירה  שישי(. 

שהתגייר יוכל ללמוד תורה, 
כפי שסיפרו חז"ל בדעה אחת בגמרא: "מבני בניו 
דף  )גיטין  ברק"  בבני  תורה  למדו  הרשע  המן  של 
אך  עמלק,  מבני  כידוע,  היה,  הרשע  המן  ב'(.  נז, 
צאצאיו שהתגיירו הפכו ללומדי תורה. זו ראיה לכך 
שהמצווה להשמדת עמלק הנה בראש ובראשונה 
מצווה רוחנית נצחית, של השמדת תכונות עמלק, 
ולפיכך אינם חלים על גוי שלא מייצג תכונות אלו. 
שמחיית  כך  זמניות,  אינן  התורה  מצוות  בנוסף, 

עמלק נוגעת לתיקון רוחני שבכל דור ודור.
הרשע  עקירת  זו:  מצווה  של  פנימיותה  זו 
העם  התורה.  במוסר  למרוד  כדי  נפשו  שמוסר 
העמלקי בחר למלא תפקיד זה היטב בדור המדבר, 
כאשר רדף באכזריות דווקא את החלשים שבבני 
ישראל, את הזקנים והנגררים בדרך, והתעלל בנו 
מתוך "מסירות נפש" של ממש, לא בשביל כסף או 
זהב, אלא מתוך מטרה להילחם בעיקרי אמונתנו. 

היהודי דניאל בלס
מחיית עמלק היא מצווה נצחית  החושב

האם לעמלקים היתה זכות בחירה? ומדוע אנו מצווים למחות דווקא את זכר עמלק?

 שבע
    עובדות

1. ה"פלא יועץ" כותב בערך "פורים" כי "ביום 
הקב"ה,  לפני  היחיד  תפילת  אף  חביבה  הפורים 

והיא מתקבלת".
סגולה  כי  מובא  ישראל"  "סגולות  בספר   .2
להשכים בבוקר הפורים ולהרבות בתפילה ובבקשה 
לפני השם יתברך על כל דבר – בני, חיי ומזוני, ועל 
שאר דברים, ועל כל קרוביו, כי באותו יום עת רצון 

מאוד, וכל העולמות המה בשמחה וברצון".
3. רבי יצחק אייזיק מקאמארנא, בספרו 
"נדבת פי", מבאר כי ביום הפורים כל אדם 
יכול להגיע לדרגות נשגבות. כה דבריו: 
לעלות  יוכל  הפורים  שבימי  "וקיבלנו, 

נשמה קטנה להיכל של צדיק מופלא בלי 
ל'כתר'  התפילות  כל  עולין  וכן  מעכב,  שום 

בלי שום מעכב... כל זה קיבלתי בלחישה, ונעשיתי 
הולך רכיל לגלות סוד זה מאהבת ישראל".

4. רבי צדוק הכהן מלובלין מבהיר כי ביום זה 
אפשר לזכות לישועה, אף לא בדרך הטבע. כה הם 
דבריו: "כיוון שבפורים זכו היהודים לחיות למרות 
ואף  זמן מסוגל לשינוי הטבע  זהו  גזירת המיתה, 

לפקידת עקרות".
יום  מדוע  הסביר  זצ"ל  שטיינמן  הרה"ג  מרן 

רצון  ועת  לישועות,  מסוגל  יום  נחשב  הפורים 
מיוחדת. "יום זה הוא יום גדול מאוד, יש עקרות 
שנפקדות וכן אנשים נושעים מצרותיהם ונפקדים 
גדול  יום  שזה  מפני  היא  לכך  הסיבה  בפרנסה. 
שבו  ביום  לחברו.  אדם  בין  של  מצוות  לקיים 
עם  את  מאוד  אוהב  ה'   - ורעות  אחווה  מתרבה 

ישראל".
בתורה  העוסק  "כל  כי  בגמרא  נאמר   .5
מובטח  דיומא,  למגילה  דלילה  מגילה  בין 
פסק  הרמ"א  הבא".  עולם  בן  שהוא  לו 
להלכה כי יש ללמוד תורה לפני הסעודה.

מדוע  מובא  סופר"  ה"חת"ם  בשם 
ימים:  שני  הפורים  חג  את  חז"ל  קבעו 
י"ד אדר לפרזים וט"ו אדר למוקפים. הסיבה 
לכך, לדבריו, היא "כדי שלא יבטל העולם מלימוד 
התורה". ה"חת"ם סופר" מסביר כי "כאשר הפרזים 
יהיו עסוקים במצוות היום, יעסקו יושבי המוקפין 

בתורה, וכן להיפך".
כי  בעת קריאת  ה"דרכי משה" מבאר  בעל   .6
באותו  שהתעורר  הרחמים  שפע  המגילה,  פסוקי 
זמן על עם ישראל מושפע שוב מדי שנה בשנה. 
אומרים  המגילה,  קריאת  שלאחר  הסיבה  זוהי 

כיוון  תתקבל",  "קדיש 
המגילה  קריאת  שכל 
ותחנונים  בקשות  היא 
פסוקי  בין  הנסתרים 

מה'  מבקשים  אנו  הקדיש,  אמירת  בעת  המגילה. 
שיקבל את בקשותינו לרצון.

דברים  כותב  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי   .7
מופלאים על זמן קריאת המגילה: "ומעתה יתלהב 
ויכוון שמעתה מקבל  לב האדם בקוראו המגילה, 
מה   – עצמו  את  ויכין  ומצוותיו...  תורתו  עול 
עול  עליו  מקבל  הוא  ומעתה  אין,  עבר  שחלף 
תורתו ומצוותיו יתברך שמו". עוד מוסיף רבי לוי 
כיום הכיפורים,  הוא  פורים  יום  כי  ומבאר  יצחק 
שהקדוש ברוך הוא סולח ומוחל לבני ישראל על 
כל עוונותיהם. בשל כך, יש להביע חרטה על העבר 
וקבלה גמורה על העתיד. כאשר האדם שומע את 
עליו  שופך  הוא  ברוך  הקדוש  המגילה,  קריאת 
ברורה  בהחלטה  להחליט  ראוי  זמן  וזהו  טהרה 

שלא ישוב לחטוא עוד.
שפע  האדם  על  מושפע  המגילה  קריאת  בעת 
רב גם בגשמיות, והוא יכול לזכות לשפע בתחום 
הצאצאים, החיים, הבריאות והפרנסה. נוסף על כך, 
בעת הקריאה מכפר הקב"ה על עוונות בני ישראל, 
ואף על עבירות החמורות ביותר. בעל ה"שארית 
ישראל" מציין כי בעת קריאת המגילה מתכפרים 

אף העוונות החמורים ביותר, כמו גילוי עריות.

יונתן הלוי

המשך בעמוד 5<<

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

7 עובדות וסגולות מיוחדות על פורים
השבוע חל חג הפורים. זהו יום גדול ונשגב, בעל סגולות מיוחדות
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הידברות.
יגה אחרת

עיקרי הדינים לקראת 
חג הפורים

מתי נותנים מתנות לאביונים, איך נותנים משלוח מנות
 ומה אוכלים בסעודת פורים?

מתנות לאביונים
• חייב כל אדם ליתן לפחות שתי מתנות לשני 
ועיקר  אביון.  לכל  אחת  מתנה  דהיינו  עניים, 
המצווה היא בנתינת מעות )שלחן ערוך סימן תרצ"ד 
סעיף א'. ובחזון עובדיה פסק שעיקר המצווה היא בנתינת 

מעות(.
• מן הדין סגי בנתינת פרוטה אחת לכל אביון, 
ובזמן הזה מטבע 10 אגורות חשוב כמו פרוטה. 
וירא שמים יתן בעין יפה ובסבר פנים יפות, ולכל 
הפחות יתן מחיר קניית 2 לחמניות )160 גרם( )בן 

איש חי שנה א' פרשת תצווה אות ט"ו(.
אביונים  ולאשתו  לאיש  מתנות  שתי  הנותן   •
- יצא ידי חובתו, והוא הדין אם נתן לאב ולבנו 

הסמוך על שולחנו )חזון עובדיה עמוד קס"ז(.
כולל  סכום  לתת לגבאי  יש מחמירים שלא   •

שיתנו לשני עניים, אלא מחלקים את 
המתנות לשניים )שו"ת תורה לשמה 

עובדיה  הרב  ומרן  קצ(.  סי' 
לחלק  צריך  שאינו  פסק 

לשניים  הסכום  את 
עמוד  עובדיה  )חזון 

קס"ז(.
מתנות  מצוות   •
לאביונים ביום ולא 
החיים  )כף  בלילה 
סימן תרצ"ה סעיף קטן 
אחר  ויעשנה  נ'(. 

קריאת המגילה )שער 
הכוונות דף ק"ט עמוד א'(.

• העני שקיבל מתנות 
לעשות  יכול  לאביונים 

ולכן  כרצונו,  אלו  במעות 
לו  ונעליים  מלבושים  בהם  לקנות 

ערוך  )שלחן  ביתו  צרכי  שאר  או  ביתו,  ולבני 
סימן תרצ"ד סעיף ב'(.

משלוח מנות
• חייב לשלוח לחברו שתי מנות בשר או של 
איש  מנות  "ומשלוח  שנאמר  אוכלים,  מיני  כל 
המרבה  וכל  אחד.  לאיש  מתנות  שתי  לרעהו", 
תרצ"ה  סימן  ערוך  )שלחן  משובח   - לרעים  לשלוח 

סעיף ד'(. 
או  וסדינים  בבגדים  חובה  ידי  יוצא  אינו   •
מנות  דווקא  במשלוח של מעות, שצריך לשלוח 
של מאכל או משתה. והוא הדין שאינו יוצא ידי 
משום  סיגריות,  חבילת  לחברו  שלח  אם  חובה 

)חזון  מאכל  דבר  שאינן 
משלוח  הלכות  שם,  עובדיה 

מנות(.
בשר  לחברו  השולח   •
ובקבוק יין וכיוצא בזה יוצא 

בזה ידי חובת משלוח מנות, 
ל"מנה"  נחשב  המשקה  שגם 
ז'(.  במגילה  שאמרו  )כמו  אחת 
ואפילו שלח שני מיני משקים 
משלוח  חובת  ידי  יוצא  בלבד, 
החיים  צרור  בספר  מבואר  )כן  מנות 

לרבינו חיים בן שמואל תלמיד הרשב"א 
עמ' קי"ח(. וטוב להדר ולשלוח שני מיני "אוכלים" 

)כן פסק בילקוט יוסף סימן תרצ"ה אות י"א(.
• השולח לחברו משלוח מנות בעילום שם, לא 
ידי חובתו, שכיוון שאין המקבל  יצא 
יודע מי שלח אליו את המנות, 
לא יצא ידי חובה )שו"ת כתב 
סופר אורח חיים סימן קמ"א 
עובדיה  ובחזון  ב',  אות 
הרב  ומרן  קנ"ב,  עמוד 
מפיהו  יבקשו  אלישיב, 
אות  א'  פרק  פורים   -
הדין  והוא  כ"ב(. 
שאדם  להיפך, 
נמצא  שאינו 
פורים  ביום  בביתו 
מביתו  ושולחים 
עבורו  מנות  משלוח 
יודע  לחברו, והוא אינו 
שאינו  שולחים,  הם  למי 
השלחן  )ערוך  חובה  ידי  יוצא 

כתב  וכן  ג',  סעיף  תרצ"ו  סימן 
בספר מקראי קודש, פורים סימן ל"ו(.

כל  מנות  ולא שלח  נאנס  או  • שגג 
אחר  לשלוח  יכול  אינו  פורים,  יום 
חמד  )שדי  לו תשלומין  ואין  הפורים, 

מערכת פורים סימן ו' ד"ה כתב(.
למי  מנות  לשלוח  כלל  חובה  אין   •

ששלח לו. אמנם כיום מנהג העולם שאחד מחזיר 
לחברו, כדי שלא לבייש את מי שאין לו, ועל ידי 
איש  מנות  "ומשלוח  מצוות  שניהם  יקיימו  זה 

לרעהו" )ספר "יוקח נא" סימן תרצ"ה סעיף קטן ל'(. 
• מנהג העולם לשלוח מיני מתיקה )כף החיים 
סעיף  קנ"ה  כלל  אדם  וחיי  מ"ח,  קטן  סעיף  תרצ"ה  סימן 
מטעמי  לאוכלם  יכול  אינו  שחברו  ואע"פ  ל"א(. 

וכעת  חלבי,  מאכל  לחברו  ששולח  או  בריאות, 
חברו אכל בשר ואסור באכילת חלבי עד הלילה, 
בכל אופן יצא ידי חובה, שהרי על כל פנים ראויים 
הם לבני ביתו, או לבאים בשעריו )שו"ת יביע אומר 

חלק ט' במילואים לסימן ע"ד(.
במה  מנות  חובת משלוח  ידי  לצאת  הרוצה   •
שמזמין את חברו לסעודה, יש לו לתפוש הלחם 
ואומר  בידו,  אחרים  מאכלים  ב'  או  והתבשיל, 
לו: הרי לך שתי מנות אלו במצוות משלוח מנות 
איש לרעהו שתיקנו מרדכי ואסתר לתת ביום זה, 
לתקן את שורש מצוה זו במקום עליון  וכו' )כף 
החיים סימן תרצ"ו סעיף קטן מ"ח(. ואף הלוקח מנות 
של מאכלים והולך לבית חברו ואוכל אותם יחד 
עמו, יצא ידי חובת משלוח מנות )יביע אומר חלק 

ט' סי' ע"ד(.

סעודת פורים
• מצוה להרבות בסעודת פורים, ובסעודה אחת 

יוצאים ידי חובה.
ולא  ביום הפורים  הוא  זמנה של הסעודה   •
בלילה  שעשאה  פורים  וסעודת  בלילה. 
אף  מקום  ומכל  חובתו,  ידי  יצא  לא   -
בסעודה  קצת  וירבה  ישמח  בלילה 
)שלחן ערוך והרמ"א סי' תרצ"ה סעיף א'(. 

• יש להדר לאכול פת בסעודה זו, 
ובדיעבד אינו מעכב )חזון עובדיה עמ' 

קע"ג(.
זו  סעודה  לכבוד  לקנות  ישתדל  לכתחילה   •
אף  חובתו  ידי  יוצא  בדיעבד  אמנם  בקר.  בשר 
סימן  י'  חלק  הלוי  )שו"ת שבט  בדגים  או  עוף  בבשר 

י"ח אות ג'(.

הרב ירון אשכנזי
קו 

 ההלכה

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

073-3333-300
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גוי חסיד

גדול א מספר  עם  רגילה,  משפחה  נו 
שנים  שש  לפני  ילדים.  של  יחסית 
התחלנו לשמוע שידוכים לבננו השני, 
וכמובן החלו לזרום הצעות טובות, שכן מדובר 
בבחור מצוין, נאה ובעל מידות טובות ומיוחדות.

כמו רבים, אנו נוהגים לברר לא רק על המועמד 
זה  המשפחה.  על  גם  אלא  המועמדת,  על  או 
כפי שמומלץ  "ייחוס", אבל  לא שאנו מחפשים 
את  להכיר  מומלץ  כך   - הכלה  באחי  לבדוק 

שורשי המשפחה.
ואז  ופסל,  מועמדות  כמה  עם  נפגש  הוא 
הוצעה לו מישהי נפלאה מבית מצוין. הבירורים 
מקרובות  ואחת  מרשימים,  היו  הראשונים 
הבחורה  את  אישי  באופן  הכירה  משפחתנו 
תשובה  לתת  החלטנו  ההלל.  את  עליה  וגמרה 

חיובית.
הבחור והבחורה נפגשו ארבע פעמים, השידוך 
סגרו  עד שהשניים  ונפלאה,  חלקה  בצורה  הלך 
להיפגש  אלא  נותר  לא  ההורים  ולנו  ביניהם, 

ולהכריז על וורט בבית הכלה, כמקובל.
לישיבה  החתן  בננו  מגיע  הוורט  לאחר  יום 
וכמובן מתקבל בשירה ובריקודים, אך בערב ניגש 
אליו בחור, שהתיאור העדין ביותר שלו הוא "לא 
העיפרון הכי חד בקופסא", ומה הוא אומר לבן 

שלי אם לא כך: "אתה יודע שהיא גיורת".
הלם.

* * *
אבא  סיכוי!  "אין  שלי,  הבן  תוהה  "גיורת?", 
שלה אברך, אח שלה הבכור אברך, האחים בני 

ישיבה. טעית בכתובת".
"לא טעיתי", אומר הבחור. "פשוט תברר".

מבוהל,  הביתה,  התקשר  בני 
הצלחנו  לא  אם  אותנו.  גם  והבהיל 
מה  על  כזה,  מהותי  משהו  על  לעלות 

עוד לא הצלחנו לעלות?
התקשרנו לשדכן, שגם הוא נשמע מופתע 
מאוד, אבל זה לא אמר לנו כלום, כי שדכנים 
יודעים להישמע מופתעים גם כשהם לא... הוא 
חזר תוך חצי שעה ואמר לנו: "המידע לא נכון. 
גם  גרים,  גם הוריה אינם  גיורת,  הבחורה אינה 
הסבים והסבתות אינם גרים. אבל הסבתא רבא 

מצד האב היא אכן גיורת".
מכיוון  כי  לגמרי,  אחרת  נשמע  כבר  זה  טוב, 
נישא  הבחורה,  של  סבא  הגיורת,  של  שבנה 
ליהודייה בכל מקרה, ארוסתו של בני אינה בגדר 

גיורת.
ובכל זאת, לבן שלי הייתה איזו תחושה רעה. 
עניין  היה  לא  אותו  שהטריד  שמה  חושב  אני 
הגרות, שבאמת היה רחוק מאוד, אלא העובדה 
שיש היודעים על כך. הניואנסים הללו משחקים 

בקרב הגיל הזה.
אמי, שהיא אישה מבוגרת ומתגוררת בביתנו, 
הייתה מעורבת בכל העניין ושמעה את הסיפור. 
היא ראתה את צערו של בני, שמיד לאחר הוורט 
על  להתעניין  מִאתנו  וביקשה  רוחו,  מצב  הורע 
תולדות המשפחה. כלומר, מי התגייר שם ומדוע.

הוא  בתחילה  זאת.  לברר  מהשדכן  ביקשנו 
היסס, הרגיש לא נעים, אך אני אמרתי לו שאנחנו 
דורשים זאת, וכי ממילא אנו כבר יודעים וזה לא 
בקשה  לנו  יש  אך  השידוך,  את  שיהרוס  משהו 

לדעת את כל הפרטים.
הסבתא  של  "ההורים  ואמר:  אלינו  חזר  הוא 
רבה של הכלה היו זוג איכרים מאוקראינה, בשם 
שמעון,  יהודי,  שם  דווקא  היה  לאיכר  ויטיוק. 

אבל ככל הידוע הם היו גויים".
כאשר אמי שמעה את השם, היא החלה לבכות 
ידענו  לא  להפסיקה.  יכולנו  לא  תמרורים.  בכי 
איך לפרש את הבכי הזה. ִלבי אמר לי שזה קשור 
לשואה, שכן ִאמא הייתה ניצולת שואה. אך לא 

יכולים  אנו  שאין  פירושו  הזה  הבכי  אם  ידעתי 
להינשא למשפחה הזו.

ויטיוק", אמרה  "שבו ואספר לכם על שמעון 
אמי.

התיישבנו, מתוחים.
* * *

גוי  אוקראיני  איכר  היה  ויטיוק  "שמעון 
שבאוקראינה  ווארשוקה  בכפר  שהתגורר 
לכל  בניגוד  השנייה.  העולם  מלחמת  בתקופת 
אהב  ויטיוק  שמעון  האנטישמית,  סביבתו 
היהודים  כי  למשפחתו  לומר  נהג  הוא  יהודים. 
הם עם קדוש וצריך לכבד אותם. הוא ואשתו היו 
מרבים לקרוא בתנ"ך, ותקופה מסוימת בחייהם 

אף שמרו שבת.
את  כבשו  הנאצים  השואה,  הגיעה  ואז 
אוקראינה, ולגבי היהודים היה להם מי שיעשה 
את העבודה עוד יותר טוב מהם. כל שהיו צריכים 
היהודים.  של  דמם  את  להתיר   - היה  לעשות 
פשוטו  היהודים,  את  צדו  האוקראינים  הגויים 
מיני מיתות קשות  בכל  ורצחו אותם  כמשמעו, 
ליהודים  שסייעו  המעטים  האזרחים  ואכזריות. 
חיו בפחד מתמיד מפני המלשינים הרבים ומפני 
העונש הקשה שהושת על אלה שהסתירו יהודים.
שמעון ויטיוק ואחיו מרטין בנו מתחת לתנור 
ביתם מרתף, ובו החביאו עשרה יהודים. שמעון 
קיבל על עצמו להאכיל ולהשקות את היהודים, 
ליהודים  מסתור  מקומות  בנה  מרטין  ואילו 

נוספים.
לילה אחד הבחין שמעון שכלבו נובח בטירוף 
ניסה  הוא  ביתו.  את  המקיף  השדה  לכיוון 

להשתיקו, אך ללא הצלחה.
יהודייה  אישה  שם  וגילה  לשדה  יצא  הוא 
ועוזריהם  הנאצים  האדם  חיות  מפני  מסתתרת 

האוקראינים.
האישה התחננה לפניו שירחם עליה ולא יהרוג 
אותה. שמעון הרגיע אותה שלא יעשה זאת. היא 
נרגעה ולאחר מכן הוציאה טבעת יהלום ואמרה 
לו: "אני אתן לך את הטבעת, אם תמצא לי מקום 

נורא  יום לפני חגיגת האירוסין מגלה החתן סוד 
על משפחת הכלה. רגע לפני שהוא מחליט לבטל, 
סיפור...  לו  לספר  מחליטה  וזו  לסבתו,  נודע  הדבר 

סיפור היסטורי מדהים שעדיין לא הגיע לסיומו

4
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מסתור".גוי חסיד
שמעון לקח את הטבעת, והוביל את האישה 

למקום המסתור תחת תנור ביתו.
* * *

כך היא שרדה יחד עם שאר האנשים, תוך שהם 
זוכים למזון ולמשקה, עד שנוצר מצב שבו פשטה 
יהודים.  ביתו  מתחת  מחזיק  ששמעון  שמועה 
על  יפשטו  שהנאצים  עד  זמן  של  עניין  היה  זה 

המתחם.
שעליהם  ליהודים  הודיע  שמעון  ברירה  בלית 
להם  יעזור  מרטין  ושאחיו  חלופי,  מקום  למצוא 

למצוא. הם יצאו מהמסתור והודו לו בכל ִלבם.
שלף  ואז  לו,  והודתה  האישה  ניגשה  אחרונה 
אמר,  שלך",  "זה  הטבעת.  את  מכיסו  שמעון 

"שמרתי לך עליה בינתיים".
התכוונת  "אם  מאוד.  השתוממה  האישה 
ממני  אותה  לקחת  מדוע  הטבעת,  את  להחזיר 

מלכתחילה?"
"רציתי שתרגישי כאן טוב", אמר האיכר הטוב, 
"שתאכלי את האוכל בידיעה ששילמת עליו. כעת 
אני מחזיר לך כי אני חושב שהיא עשויה להיות 

לך לעזר בהמשך".
ונפרדו  ברכות  באלפי  אותו  בירכו  היהודים 

איש־איש לדרכו.
שעות ספורות לאחר מכן הגיעו הנאצים, תפסו 
קשים  עינויים  אותו  לענות  והחלו  שמעון  את 
כדי שיסגיר את היהודים שהוא ואחיו מחביאים 

במקומות שונים.
* * *

אך  בעינוייהם,  לעמוד  יוכל  שלא  ידע  שמעון 
למזלו הייתה בידו תחבולה שלמד מהתנ"ך, מדוד 
המלך. הוא נזכר בפרק שבו ברח דוד מפני שאול 
עבדי  אותו  זיהו  ושם  גת,  מלך  אכיש  אל  והגיע 
המלך וסיפרו לאכיש מיהו האורח הנכבד, וזה רצה 

להורגו.
ברא  הקב"ה  מדוע  תמה  מלך  שבהיותו  דוד, 
שלו  היחידה  הדרך  שזו  הבין  בעולם,  משוגעים 
שטות  מאותה  "ענני  מהקב"ה  וביקש  להינצל 

שבראת שקראתי עליך תיגר".
בעיניהם  טעמו  את  "וישנֹו  בנביא:  נאמר  וכך 
ויורד רירו  ויָתן על דלתות השער  ויתהֹלל בידם 
ודוד היה צועק ומשטה מבחוץ, אמר  זקנו...  אל 
להם אכיש: 'הנה תראו איש משתגע למה תביאו 
אותו אלי. חסר משוגעים אני כי הבאתם את זה 

להשתגע עלי?'".
שמעון, שהיה אחד הגויים היחידים שלמד את 
התנ"ך, החליט לחקות את מעשה דוד ועשה עצמו 
ראו  בעיניו.  ופלבל  דברים  מלמל  הוא  משוגע. 

הנאצים שאין עם מי לדבר והניחו אותו לנפשו.
* * *

"זה הסיפור של שמעון", אמרה אמי, "והיודעים 
אתם ממי שמעתי אותו? מפי אמי היקרה, שתמיד 
דיברה עליו ועל אחיו מרטין, שהצילו את חייה. 
היא אמרה שצריך למצוא אותו ולהודות לו, אבל 

הימים היו ימי הקומוניזם ואיש לא חשב שניתן 
למצוא מישהו שם. כעת הוא מגיע אלינו בהשגחה 
היא  לך",  לומר  רוצה  ואני  רגילה,  בלתי  עליונה 
פונה לבני, "שאני רואה לעצמי זכות שממנו יצאה 
דחוף  באופן  מבקשת  ואני  סתם,  לא  זה  כלתך. 
לפגוש מישהו מבני המשפחה שיספר לי מה עלה 

בגורלו".
זה היה מרגש ביותר. ראיתי שמצב רוחו של בני 
התהפך לגמרי לטובה. התקשרנו לשדכן האומלל, 
והוא הופתע לשמוע את הנימה החדשה בקולנו. 
מבני  מישהו  לפגוש  חייבת  הבחור  של  "הסבתא 

המשפחה".
* * *

התברר שִבתו של שמעון, זו שהתגיירה כנראה 
החליטו  הם  בחיים.  נותרה  הוריה,  בהשפעת 
להיפגש לפני האירוסין באולם עצמו. היא סיפרה 
לנו שלאחר השואה אביה לא ידע את נפשו מרוב 
צער ובושה על מה שעוללו בני עמו ליהודים, אך 
היא  בעידודו,  להתגייר.  דרך  שום  לו  הייתה  לא 
משפחה  הקימה  והתגיירה,  ישראל  לארץ  עלתה 

למופת, ובנה הוא הסבא של הכלה.
כדי שיכירו  ושם",  ל"יד  סב הכלה אמר שפנה 
בשמעון לאחר מותו, אבל הם התעלמו מהסיפור 
ולא עשו זאת. אני מקווה שלאחר שתפרסם את 
ויכיר  יתעורר  הסיפור המדהים הזה, מישהו שם 
יהודים בשואה,  ויטיוק, שהציל עשרות  בשמעון 
העובדה  מבחינתי  אך  העולם,  אומות  כחסיד 
דור  והקימה  ליהודייה  הפכה  חלציו  שיוצאת 
ביותר  הגדול  הכבוד  אות  היא  מבורך,  ישרים 

שאדם כמותו יכול היה לקבל.
* * *

האורחים הגיעו, ורגע לפני שפנינו לכתוב את 
בני,  החתן,  נכדה  את  אמי  עצרה  התנאים  שטר 
אירוסים  קנית טבעת  כבר  "תגיד,  אותו:  ושאלה 

לכלתך?".
אחרי  נלך  "אנחנו  בני.  אמר  לא",  "עדיין 

האירוע".
"זהו, שלא", אמרה אמי. "חכה רגע".

שקית  משם  והוציאה  תיקה  את  פתחה  היא 
קטנה. פתחה אותה. הייתה שם טבעת עם יהלום 
מרשים מאוד. ניתן היה לראות שהיא אינה חדשה, 
אך מפוארת שכמותה מעולם לא ראינו ולא היינו 

חושבים לקנות.
לשמעון  בשדה  אמי  שמסרה  הטבעת  "זו 
זו הטבעת שהוא החזיק אצלו כדי לתת  ויטיוק. 
לה  החזיר  שהוא  הטבעת  וזו  טובה,  תחושה  לה 
כשכבר לא יכול היה להחזיקה. תן את הטבעת הזו 
לכלה שלך. היא תלווה אתכם כל חייכם ותהווה 
צאצאה  את  שזימנה  העליונה  להשגחה  תזכורת 
של הניצולה עם צאצאתו של המציל. הטבעת הזו 

שייכת לשניכם וכך היא גם תישאר".

מחיית עמלק 
היא מצווה נצחית 

)המשך מעמוד 2(
מכאן נוכל להבין ש"עמלק" הוא שם מייצג 
למידות אכזריות ומרידה במוסר התורה. כשם 
התורה  כך  סדום,  ממידת  להתרחק  שצריך 
ובראש  דור,  שבכל  בעמלק  להילחם  דורשת 

ובראשונה לבער את העמלק שבתוכנו. 
תיאורטית, אם לא היה עם עמלקי - היתה 
מצווה פנימית זו נקשרת לעקירת הרוע מקרבנו 
באופן שונה, או על ידי מחיית עם רשע אחר 

שהיה מזדמן לייצג רוע זה בהיסטוריה.
הדורות  כל  "קורא  הקב"ה  זאת,  עם 
הטעם  שגם  כך  ד'(,  מ"א,  פרק  )ישעיהו  מראש" 
ההיסטורי והחומרי של המצוות נקבע בבריאת 
את  ומכוון  העתיד,  את  יודע  הקב"ה  העולם. 
לתוכנית  בהתאם  העמים  כל  של  ההיסטוריה 
התורה, כפי שנאמר במשלי )כ"א, א'(: "לב מלך 
ביד ה', על כל אשר יחפץ יטנו". ה' מכוון את 
המלכים לפעול כפי שהם פועלים, ומניע את 

גלגלי ההיסטוריה.
הסבר זה אינו סותר את הבחירה החופשית 
של העמים, כפי שאמרו חז"ל: "מגלגלין זכות 
ידי חייב" )מסכת שבת  ידי זכאי, וחובה על  על 
כלשהו  עם  שכאשר  הדבר,  פירוש  ב'(.  לב,  דף 
ולפשוע,  רשע  להיות  החופשי  מרצונו  בוחר 
ה' שרואה את רצונו להרע, מכוון אותו כלפי 
העובדה  מלבד  זאת  זו.  רעה  עליו  שנגזרה  מי 
כפי  ליחידים,  חופשית  בחירה  ישנה  שתמיד 
בחרו  אשר  המואביה,  ורות  מרחב  שלמדנו 

מרצונן להצטרף לעם ישראל.
 כך שהתשובה לשאלתך היא, שהקב"ה צפה 
מראש את מעשיו של העם העמלקי עוד בטרם 
נברא העולם, וגם כיוון את בחירתו הרעה של 
עם זה כלפי עם ישראל לפי הטעם והצורך של 

המצוות.
עם  של  הנשמה  היא  שהתורה  לומר  ניתן 
לה.  שהותקן  הלבוש  הוא  והעולם  ישראל, 
הוכן  והגוף  הגוף,  לפני  נבראה  שהנשמה  כפי 
העולם,  לפני  נבראה  התורה  כך  בעבורה, 
קיום  לכן  המצוות.  קיום  עבור  הוכן  והעולם 
העולם תלוי בקיום התורה ולימודה: "כה אמר 
ה': אם לא בריתי יומם ולילה - חוקות שמים 

וארץ לא שמתי"! )ירמיהו ל"ג, כ"ה(.

לרכישת ספרו החדש של חיים ולדר "אנשים מספרים 
על עצמם 10" ושאר ספריו לילדים, מבוגרים ונוער, 
חייגו להידברות שופס: 073-222-12-50

היהודי 
  החושב
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גר הצדק הסיני בראיון מרתק: 
"חיפשתי את האמת - ומצאתי 

אותה ביהדות"
אהרון ולדמן, בשמו הסיני צ'אי, עלה לישראל והתגייר. כיום הוא מנהל 

אורח חיים חרדי ושואף להקים ישיבה למבוגרים. איך הכיר את היהדות 
בתוככי סין הקומוניסטית? ראיון מרתק

אתי דור-נחום

שאהרון ולדמן, גר צדק יליד סין, החליט כ
של  הזרם  נגד  שחה  הוא  יהודי,  להיות 
שחיים  סינים  ורבע  ממיליארד  למעלה 
היה  אחד  בעולם.  בגודלה  הרביעית  במדינה 
אהרון, שבשמו הסיני נקרא צ'אי. הניצוץ היהודי, 
הרצון והמוטיבציה לעלות למדינת ישראל, נבטו 
התרבות  ספוגת  המודרנית,  בסין  דווקא  בקרבו 

הקומוניסטית, נטולת כל זיקה דתית.
החל  שורשיו  אחר  בחיפוש  הרוחני  המסע 
בשנות ה-90. בדרך עצר בתחנות שונות, לבדוק 
הביא  האמת  חקר  אך  אחרת,  דת  של  אמיתות 
אותו לתורה הקדושה. ולדמן למד עברית תנ"כית, 
למעלה  לפני  האמת.  את  ומצא  בלימוד  העמיק 
להתגייר  לישראל,  ועלה  סין  את  עזב  מעשור 
ומצוות.  תורה  שומר  כיהודי  מהותו  את  ולממש 
מעטר  פניו  את  בחליפה,  חרדי, לבוש  הוא  כיום 
מאז  שנים  שחלפו  למרות  כובע.  ולראשו  זקן 
ומשפחתו  הוריו  מולדתו,  את  לעזוב  ההחלטה 

מתקשים לקבל את השינוי החד.
בתרגום לאנגלית, הפירוש של שמו הסיני צ'אי 
הוא "עץ", וביידיש ואלד, מכאן נגזר שם משפחתו 
שלדבריו  המודרנית,  בסין  נולד  ולדמן  הנוכחי. 
דומה יותר לעולם המערבי. "לא חונכנו על ברכי 
המסורת", הוא אומר, "נותקנו מהשורשים". ולדמן 

הרגיש את הריקנות הרוחנית - ויצא למסע.

"הוריי עדיין לא מקבלים אותי"
המדינה  היא  סין  של  העממית  הרפובליקה 
מונה  אשר  בעולם,  הגדולה  האוכלוסייה  בעלת 
כאמור  והיא  תושבים,  ורבע  ממיליארד  למעלה 
גובלת  סין  בעולם.  בשטחה  הרביעית  המדינה 
רוסיה,  הצפונית,  קוריאה  בהן  מדינות,   14 עם 
ווייטנאם.  נפאל  הודו,  קזחסטן,  מונגוליה, 
הרפובליקה העממית של סין הוקמה בשנת 1949, 
המשטר הסיני נחשב למשטר חד-מפלגתי הנשלט 
ידי המפלגה הקומוניסטית של סין. זאת אף  על 
על פי שרוב החוקרים לא מגדירים אותו כמשטר 
קומוניסטי או סוציאליסטי. התאגדויות הנחשבות 
ותנועות  גונג  )הפאלון  המשטר  עבור  סכנה 
השלטונות,  ידי  על  נרדפות  טיבט(  לשחרור 
ומחבריהן נמנעות לעיתים תכופות זכויות האדם. 
את  המקוונת  החירות  דו"ח  סימן   2018 בשנת 
עולמית  כמובילה  סין  של  העממית  הרפובליקה 
שמאומץ  מודל  עדכני,  טוטליטרי  שלטון  במודל 

על ידי מדינות נוספות שמנסות להתקרב 
לסין.

אביו ואמו של ולדמן מתגוררים בסין, ולדבריו, 
אותי.  מקבלים  לא  עדיין  "הם  דת.  חסרי  הם 
הסיטואציה לא משתפרת איתם, וכן - זה בהחלט 
יש  וככה  שונים,  לכיוונים  הולכים  אנחנו  כואב. 
זה  אחרים  בענייני משפחה  כמו  הבנה.  אי  יותר 
מכיל הרבה סוגיות. הם ראו אותי מאז הגיור, אני 
נסעתי לסין כמה פעמים, הם ממש לא מקבלים 
זה  בעיניהם  החרדי.  המראה  עם  בפרט  אותי, 
חושבים  והם  בעולם,  אנטישמיות  יש  מרושע. 
זה רע. הורי הם לא אנשים מאמינים,  שיהודים 
של  בצורה  אליהם  דרכי  את  למצוא  מנסה  אני 

כבוד הדדי".
לזיקות  שמתנגדת  קומוניסטית  במדינה  גדלת 
על  ידעת  מה  יהדות?  על  שמעת  איך   - דתיות 

היהודים?
"הקומוניזם בסין הוא נושא גדול. כשהתחלתי 
סין  מערב   ,90 ה-  שנות  באמצע  דתות  לחקור 
יותר  טוב  להיות  התחיל  המצב  פתוחה,  הייתה 
והיה לי הרבה מידע. הגעתי ליהדות דרך לימודי 
הנצרות. לפני 10 שנים בסין היה חופשי באופן 
אדם  בן  אני  הקומוניזם.  שם  שלט  ולא  יחסי, 
מה  וזה  האמת,  אחר  בחקר  הייתי  פילוסופי, 
את  מחפש  תמיד  אני  ליהדות.  אותי  שהוביל 

האמת". 
אותו  הובילו  האינטנסיביים  היהדות  לימודי 
להחלטה לעלות לישראל, כדי לקיים אורח חיים 
דתי הכולל תפילות בבית כנסת, שמירת כשרות 
ועוד. בישראל חש ולדמן שמצא בית. לפני כ-7 

שנים התגייר.
שאף  הצעד,  על  חרטה  של  רגעים  היו  האם 

הוליד קרע במשפחה?
"ודאי שאני לא מתחרט על הצעד שעשיתי. יש 
יהודי.  להיות  והיא  בעיני,  לחיות,  דרך אחת  רק 
אבל בהחלט היו קשיים בדרך. החיים לא תמיד 
הולכים בקלות. יש עלויות וירידות. אני מבין את 
מצבים  ואכן עברתי  קשיים,  גם  יש  ביהדות  זה. 
קשים. אני אדם שמתמודד. נכון שבתחילת הדרך 
ההתמודדות  מגיעה  כך  אחר  שמחים,  הזמן  כל 
האמתית והעמוקה יותר. יש שיעורים שעוברים 
אומר  לא  זה  יהודי  להיות  החיים.  אלה  בדרך, 
שלא יהיו לך קשיים, ואני עברתי הרבה, עשיתי 

גם טעיות, כמו כל בן אדם".

השאיפות  מה  בישראל,  ארוכה  שהות  אחרי 
שלך?  

"כיום אני לומד תורה כל יום עם חברותא, וגם 
להקים  קשה  לי  היה  פרטי.  באופן  תורה  מלמד 
מאשר  חוץ  ברק.  לבני  עברתי  לכן  בצפת  עסק 
לאנשים  ישיבה  לייסד  רוצה  אני  תורה  ללמד 
אני  בישיבה  עכשיו.  זה  על  עובד  אני  מבוגרים. 
אלמד בדרך הלימוד המיוחדת שלי. אני לא מלמד 
משהו שהמצאתי, אי אפשר להמציא יהדות, לנו 
שנים  ב-6  מאלוקים.  שקבלנו  התורה  את  יש 
האחרונות למדתי תורה לילה ויום, קראתי הרבה 
ספרים שרוב האנשים לא קראו. אני לא ממציא 
עמוקה  דרך  מציע  אבל  האמת,  את  מגלה  או 

ללימוד".

"איך נגן על עצמנו אם אנחנו מפולגים?"
בחברה  לקונפליקט  הוא  גם  נחשף  ולדמן 
לחרדים,  חילונים  שבין  ביחסים  הישראלית 
יוצר בין הציבורים. "זה נושא  ולמחלוקת שהוא 
אבל  מפוליטיקה,  מתרחק  אני  עצוב.  מאוד 
הרבה  יש  מפוליטיקה.  להתרחק  קשה  בישראל 
אי הבנה בין הציבורים, יש הרבה אי הבנה בנוגע 
לציבור החרדי ולציבור הדתי בכלל. הרי לא מדובר 
בקבוצה הומוגנית של דתיים. צריך לעבוד על זה 
כדי לפתור את זה. אנחנו בני אדם, אנחנו יכולים 

לטעות – צריך לקבל את זה. צריך למצוא דרך 
צריך  בישראל.  הציבורים  בין  ולדבר  לתקשר 
סבלנות וקבלה זה כלפי זה, אני מקווה שבעתיד 

צריך  ידידותית.  יותר  תהיה  הישראלית  החברה 
אחווה. אנחנו היהודים משפחה אחת, יש כל כך 
הרבה אויבים מסביב וכל כך הרבה רע – איך נגן 
על עצמנו אם אנחנו מפולגים? אני מקווה שזה 

יהיה אחרת".            
רחב  באופן  מחובר  מרגיש  אתה  מצווה  לאיזו 

במיוחד?
אומר  אני  ליהודים  כמובן.  תורה,  "לימוד 
שילמדו את כל התורה ולא רק אספקטים שלה. 
צריך ללמוד יותר ברצינות, להקיף חומר. יהודים, 
את  ממששים  לא  ומצוות,  תורה  שומרי  אפילו 
את  למקסם  צריך  שלהם,  הלימודי  הפוטנציאל 
העמוקה.  לאמת  להגיע  כדי  הפוטנציאל  מימוש 
מטרת לימוד התורה היא כדי להתקרב לאלוקים, 

אלא שצריך לעשות את זה בדרך הנכונה". 

מתנות לאביונים, לפני הכל 
שמחה לישראל
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בדרך לפגישה
אדם יצא לפגישה בהליכה רגלית. במשך 45 דקות הוא הלך 

במהירות של 5 קמ"ש. אז גילה שאם ימשיך במהירות זו, 
יגיע לפגישה 6 דקות לפני הזמן שנקבע עבורו. הוא האט, 
והחל ללכת במהירות של 4 קמ"ש. הוא הגיע בדיוק בזמן.

כמה ארוכה הדרך אותה צעד?

אמרות
חידה

רגע    
  למחשבה

תשובה לחידה מפרשת פקודי:

5*)5+5+5+5(=100

התשובה תפורסם בשבוע הבא כשם שהמטאטא מנקה את החצר, והוא עצמו 
נשאר מלוכלך – כך לא יתכן שהמתקן את 

העולם, לא ידבק בו מן הרע )הבעל שם טוב(

הפעם לא קל לי עם פורים, זאת האמת.
כמוני,  מי  צוחק,  שאני  חושבים  בטח  אתם 
כמשהו  בעיניו  נראים  מורכבים  הכי  שהדברים 
משעשע, אמור להיות הכי פורימי שיש. ולא, ממש 
המנות  שמשלוח  לאלו  שייך  להיות  הפכתי  לא 
שהכי משמח אותם זה דיסק עם שירי דיכאון, גם 
לא מהטיפוסים שבצל זה הדבר שהם הכי אוהבים 
זה  בעיתון  אותם  מרתק  שהכי  והחלק  לחתוך 

מודעות האבלים. תאמינו לי שלא.
והמצחיקים  היפים  בזמנים  בדיוק  אבל השנה, 
בתחפושות  עסוקים  כולם  בתקופה שבה  האלה, 
אלף  החליפו  כבר  בכלל  שלי  והילדים  שלהם, 

שהגיעו  עד  שלהם  התכנונים  את  פעם 
)כבאי- תחפושות  שילוב  של  לרמה 
חייל וצדיק-גורילה(  - דווקא עכשיו 

משהו מעיק עלי יותר מתמיד.
יותר נכון מישהו. קוראים לו רוני.

והוא  שלי,  טוב  חבר  הוא  רוני 
ואשתו )השם שלו ממש לא בדוי, אז לא 

נציין גם את שמה( הם זוג יקר מאד שעשה 
הרבה דברים בחיים. הוא גדל במשפחה ישראלית 
ששווה הון, ולמקצוע רווחי במיוחד. פשוט נולד 
עם  למפגש  אותו  הכין  לא  דבר  שום  אבל  לזה. 
התורה, מפגש מסעיר ששווה סיפור מיוחד. אבל 

לא הוא העניין.
בודדים.  פשוט  והילדים,  אשתו  רוני,   - כיום 
חלילה,  ההורים,  עם  הקשר  את  ניתקו  לא  הם 
שלהם  ההתמודדויות  ואת  התקרר,  משהו  אבל 
השינוי  על  מחיר  שילם  הוא  לבד.  עושים  הם 
מחיר  וגם  משפחתי  מחיר  חברתי,  מחיר  בחייו, 
כלכלי, ולא בגלל שהוא לומד היום תורה חצי יום 
לרוני? אף אחד. מי  דואג  מי  בהתמדה. 

יגיד לו 

ונעזור  לרשימות  אותך  נכניס  צדיק,  "בוא, 
במשהו"? מי יתעניין בו וישאל "רוני היקר, אתם 

צריכים עזרה במשהו?!".
אני יודע שהוא שלם לגמרי עם עצמו, אבל אני 
גם יודע כמה כאב יש שם. איך בפורים הוא רועד 
ושלום  חס   - מישהו  אם  כי  בדלת,  דפיקה  מכל 
מה  לו  יהיה  ממש  לא  מנות,  משלוח  לו  - יביא 

לאלתר בשביל לתת בחזרה. 
* * *

אחד  משוחרר  צחוק  פרץ  בין  נשב  כשכולנו   
לשני בסעודת פורים, אצלו בבית יילחמו בדמעות. 
למחלקת  שהגיעו  הקשות  הפניות  של  הכמות 
החסד כבר חרגו מהאפשרות לסייע, והלב 
הוא  הזו  ברשימה  שמיוחד  מה  נקרע. 
שרובה היא של כאלה שמגיע להם, ואף 

אחד לא ידאג להם.
על  קיבל  שגם   - כהן  זמיר  הרב 
עצמו להיות השליח של כל מי שיבחר 
בהידברות להעביר את המתנות לאביונים 
- יושב ומפקח בעצמו על כל החלוקה, שאת 
להידברות  פונים  פיזית. רבים  עושה  הוא  חלקה 
עוד הרבה לפני פורים, ממנים אותו לשליח, וכך 
התרומה תיחשב רק ברגע שהוא יבצע את שליחותו 
ויתן אותה ביום הפורים עצמו, כפי שנכתב בהלכה 
והמסוגלות  המיוחדות  השעות  בשיא  )ובהמשך, 
של פורים, שמות התורמים נכנסים לברכה אצל 
יושבים  מרן הרב קנייבסקי(. כך, בקלות, אנשים 

בפורים, והמצווה מתקיימת להם בהידור.
גל  היה  שנים שבהן  היו  בכם.  תלוי  זה  בסוף, 
מבורך של תרומת מתנות לאביונים דרך הידברות 
- וברגע האמת יכולנו לדאוג לעוד כמה יהודים, 
שהתמלאו באושר ורצו עם כרטיס המתנה לסופר. 
נותרו  שמשפחות  פחות.  שתרמו  שנים  היו 

בעצבות  ישבו  מענה,  ללא 
כשכולנו שמחנו. זה נורא. 

למחרת פורים, תוך כדי 
שורפת  פנייה  קורא  שאני 

של משפחה מאלעד שתיארה את עצמה כ"אנחנו 
האביונים", הגיע למשרד טלפון ממישהי ששאלה 
אם עדיין אפשר לצאת ידי חובה של המצווה. אם 

רק הייתה פונה יום קודם...
הלכות  את  מכירים  שכולם  ספק  בכלל  לי  אין 
יותר  חשוב  זה  ולמה  בפורים,  לאביונים  מתנות 
מהרבה  דברים. לפני סעודה ובטח לפני תחפושות.

* * *
לא  שאולי  אלה  על  שתחשבו  מבקש  רק  אני 
ולא מקושרים,  כזו או אחרת,  מחוברים לקהילה 
ויתורים בחיים שלהם לכבוד בורא  כאלה שעשו 
העולם, שהם הכי קרובים אליו, אבל רחוקים כל 
כך מעזרה. בארגון הידברות, שאנשים כאלה הם 
הלב שלו, לא מתכוונים לוותר ולהותיר אותם ככה 
בכאב, בלי שאף אחד יתייחס אליהם, כי "מי מכיר 
אליהם,  לחייך  יודעים  להעריך,  יודעים  אותם?". 
אבל הם צריכים יותר מזה. תחשבו על רוני ועל 

עוד אלף כמוהו. 
אתם הרי כבר מקיימים את מתנות לאביונים, 
אז  מגילה.  קריאת  שומעים  שאתם  כמו  בדיוק 

תעשו את זה בהידור.
שגם  כזה  באמת.  שמח  פורים  שיהיה  אז  נו, 
רוני יחייך בו, וממילא גם אני, וכמותו עוד רבים 

אחרים. בואו נעשה פורים שמח באמת.

מתנות קטנות
על דיכאון בזמן פורים, על שילוב תחפושות ועל אלו שברגע אחד של מצווה מהודרת, 

אני ואתם יכולים לשנות להם לטובה את היום הזה

שלושה דברים יש ללמוד מהרכבת: א. המתמהמה 
לרגע – מאחר אותה; ב. סטיה כלשהי מהפסים 

– אסון; ג. הנוסע ללא כרטיס – צפוי לעונש )רבי 
ישראל מסלנט(

 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

1-800-800-111
 מתנות לאביונים -
בוחרים בהידברות!

למינוי הרב זמיר כהן שליט”א לשליח מתנות לאביונים

100%
אצדקה

ט”
לי

ש
הן 

ר כ
 זמי

בפיקוח הגאון רבי

למהדרין
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מה ההבדל בין הכשרויות השונות, וכאשר מתחילים להקפיד על כשרות – 
איזה מאכל זקוק בעיקר להכשר מהודר?

המדריך למתחזק, והפעם: 
רבנות, מהדרין או בד"ץ?

נהפכים  לגופנו  מכניסים  שאנו  המאכלים 
חלילה,  אנו,  כאשר  ממש.  מגופנו  חלק  להיות 
מתפזרת  שלו  הטומאה  כשר,  לא  מאכל  אוכלים 
בגוף ונדבקת שם. חשוב להבין את ההבדלים בין 
ההכשרים השונים, ולהזין את הגוף והנפש במזון 

הטוב ביותר.
באותה מידה שחשוב לאכול אוכל בריא ואיכותי 
כדי לשמור על הגוף, כך חובה לאכול אוכל כשר 

כדי לשמור על הנפש.
מטמטם  כשר  לא  שמזון  אותנו  מלמדים  חז"ל 
את הלב. טמטום הלב זוהי אחת הבעיות הקשות 
ביותר שיכולות להיות לבן אדם. הלב הופך לאטום, 
ולא מצליחים לקלוט שום דבר רוחני. אדם אפילו 
לא מרגיש שמשהו לא בסדר, כמו חולה שלא מודע 

למחלתו, וכך אפילו לא מחפש טיפול מתאים.
כאשר האדם אוכל מזון לא כשר, הוא מתרחק 
כן,  על  זאת.  להרגיש  מבלי  מהבורא  לאט  לאט 
טמטום  לידי  להגיע  ולא  לבורא  להתקרב  כדי 
הלב חלילה, חובה להקפיד כמה שיותר על ענייני 

הכשרות.
חשוב להבין שלהכין מזון כשר ולהפעיל מסעדה 
כאשר  המקום.  לבעל  כסף  יותר  עולה   – כשרה 

צמוד  למשגיח  בתשלום  צורך  יש  כשר,  המקום 
להשתמש  חובה  היום;  כל  במשך  במקום  הנוכח 
וניקיון  בדיקות  על  ולהקפיד  כשרים  במצרכים 
עלולה  רבה  סחורה  כן,  כמו  העבודה;  במהלך 
למהדרין  כשר  מאכל  כן,  על  משימוש.  להיפסל 

יעלה יותר, כי השקיעו בו הרבה יותר.
מיהדותם  רחוקים  אנשים  הכאב,  למרבה 
מעדיפים במסעדות לא כשרות, שעולות זול יותר, 
זוהי הסיבה  יותר.  וזמינות  יותר  או שהן קרובות 
שחשוב מאוד שתהיה כשרות כללית, גם אם לא 
כשרות  ולמסעדות  לחנויות  שתאפשר  מהודרת, 
להיות זמינות בסביבה. על כן חשוב מאוד להקפיד 

לאכול במקום עם הכשר.
עם זאת, הרבה יתר מהודר לאכול מאכלים עם 
הכשרים המקפידים יותר על כל כללי ההלכה. אלו 
יותר,  יותר. בכשרויות מהודרות  כשרויות טובות 
כללים  על  מאוד  מקפיד  ההכשר  את  שנותן  הרב 
נוספים בשמירת הכשרות, ועל כן המאכל מהודר 

הרבה יותר.
כאש מתעוררים ספקות במאכל מסוים, כשרויות 
מהודרות יותר מקפידות מאד על קלה כבחמורה, 
לא מתפשרות ולא עושות הקלות שונות. אמנם, 

גם בכשרות הרגילה המשגיחים מתאמצים מאוד 
לספק לציבור אוכל כשר על פי כללי ההלכה, אך 

הכשרויות המהודרות מקפידות הרבה יותר.
מצוין.  הכשרות?  בשמירת  להתחזק  מעוניינים 
למזון  תזכה  שלכם  שהנשמה  תזכו  זה  באופן 
שמותאם לה הרבה יותר. חשוב לזכור שגם מוצר 
אותו  ולרכוש  עליו  להקפיד  שהחלטתם  אחד 
שכל  כיוון  המון,  שווה  יותר,  מהודרת  בכשרות 
מאוד  חשוב  ומצוות,  תורה  למען  שהוא  מעשה 

בעיני ה' יתברך.
כשרות  לרכוש  להשתדל  כדאי  התחלה,  בתור 
מהודרת של המוצרים הבעייתיים יותר, כמו בשר 
באיסורים  להיכשל  ניתן  חלילה,  ששם,  ועופות, 

חמורים כמו נבלות וטריפות.
על  להקפיד  מאוד  גבוהה  ברמה  חשוב  בנוסף 
כשרות מהודרת במוצרים שעלולים להיות נגועים 
כיוון שכאשר אוכלים חלילה חרק, אף  בחרקים, 
אם הוא מת – עוברים על כמה איסורי תורה בכל 

חרק.

המדריך    
  למתחזק

נעמה גרין

לאחרונה  כי  מובא  יוספי,  יהודה  הרב  בשם 
מתחזק,  בחור  קנייבסקי  חיים  הרב  אל  ניגש 

הבחור  את  הרב  שאל  ברכה.  שביקש 
"נמרוד".  השיב:  והבחור  לשמו, 

"נמרוד?  הרב:  לו  אמר  בתגובה, 
שאלתיאל…!".  פתאום!  מה 
את  שהכירו  השומעים 
קנייבסקי  הרב  של  רגישותו 
גבה:  זקפו  "נמרוד",  לשם 
מדוע בחר הרב לקרוא לבחור 

דווקא בשם תנ"כי כה נדיר?
והודיע  הביתה  שב  הבחור 

יהיה  שמו  מהיום  כי  להוריו 
לא  "ממש  אמו:  לו  אמרה  שאלתיאל. 

מהיום… כבר בברית ככה קראנו לך, אלא שאחר 

לך  והחלפנו  מיושן  מדי  שם  שזה  חשבנו  כך 
לנמרוד"…

יהודי  יוספי:  הרב  מספר  נוסף  סיפור 
על  לו  וסיפר  קנייבסקי  לרב  הגיע 
אותו  ושאל  מאוד,  שחולה  אביו 
כסגולה  שם  לו  להוסיף  האם 
של  תשובתו  שלמה.  לרפואה 
"קרא  היתה:  קנייבסקי  הרב 
השואל  כאשר  'אנטיוכוס'".  לו 
הרב:  השיב  פליאתו,  את  הביע 
חזר  השואל  'אחשוורוש'".  "אז 
אל אביו בשברון לב, וסיפר לו את 
בתגובה,  מרן.  תשובתו המפליאה של 
פרץ האב החולה בבכי, והודה שהוא התגייר 
בלי לעבור ברית מילה. גיור כזה לא תקף, ועל כן, 

למעשה הוא גוי גמור...
חתנו  רייך,  ראובן  הרב  מספר  נוסף  סיפור 
עשרות  לפני  לדבריו,  לייקווד.  ישיבת  ראש  של 
שנים הגיע אל ביתו של הרב קנייבסקי נער צעיר 
נכנס  אחת  פעם  הדור.  גדולי  את  לצלם  שאהב 
נדיר, כאשר  וצילם אותו בקטע  לביתו של הרב 
שמזונותיו  סבר  שכנראה  חתול  מאכיל  הרב 
ביקש  התמונה,  את  הבחור  שצילם  לאחר  עליו. 
הבחור  אך  לצלם,  שיפסיק  קנייבסקי  הרב  ממנו 
אמר  בתגובה,  תמונות.  ועוד  עוד  לצלם  המשיך 
לך  אמרתי  "חצוף!  בכעס:  לרגע  קנייבסקי  הרב 
פתח  נבהל,  הבחור  זה  בשלב  לצלם!".  להפסיק 
את ה'פילם' של התמונות )מי שזוכר מה שזה…( 

ושרף את כל התמונות.
25 שנה חלפו מאז, הבחור כבר הקים משפחה 
והתברך בבנים, ולפני בר המצווה של אחד מילדיו 
הגיע אל בית הרב קנייבסקי, כאשר נכנס אל חדרו 
של הרב, הביט בו הרב ומיד אמר לו: "אני מחפש 
אותי  שצילם  הבחור  הוא  אתה  שנה.   25 אותך 
עליך"…  שכעסתי  סליחה  רציתי לבקש  בשעתו, 
התפיסה  וכוח  החטא  יראת  היא  מיוחדת  כמה 
המבהיל של גדול הדור, השקוע ברובה המוחלט 

של היממה בלימוד התורה ללא הפסקה.

הגר"ח קנייבסקי הורה להוסיף לחולה 
את השם "אחשוורוש". מדוע?

מדוע הורה הרב קנייבסקי להוסיף לחולה את השם "אנטיוכוס" או "אחשוורוש", וכיצד 
ידע מה שמו של הבחור העומד לפניו? שלושה סיפורים מפעימים על הרב קנייבסקי

יונתן הלוי

ככהיהודיאמיתיחוגגפורים
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התרגלנו
אנו מתפעלים ממטוס באוויר... מדוע איננו מתפעלים מציפור שעפה?

אנו מתפעלים מספינה ששטה... מדוע איננו מתפעלים מדג ששוחה בים אלפי קילומטרים?
אנו מתפעלים מהמחשב הכי משוכלל בעולם... מדוע איננו מתפעלים מהמוח שלנו המורכב לאין 

שיעור?
אנו מתפעלים ממזרקת מים מרהיבה... מדוע איננו מתפעלים מטיפות הגשם הנופלות עלינו מן 

השמים?
אנו מתפעלים למראה אריה וג'ירפה רובצים בגן החיות... מדוע איננו מתפעלים למראה בני אדם 

נעים, חושבים, זוכרים ומדברים?
אדם יכול לראות פלאים עצומים כל ימי חייו, בלי להתפעל מהם. טבע הבריאה מתעתע בנו, ואנו 
ממשיכים לקבל הכול כמובן מאליו. הבריאה כולה צועקת ומכריזה שיש בורא לעולם המדהים שבו 
אנו חיים. עלינו לפקוח את העיניים, להתבונן ולהודות לבורא עולם על כל הטוב והשפע שנתן לנו.

 
שלד התינוק

בעת הלידה, השלד של העובר מורכב ברובו מסחוס. סחוס הוא חומר גמיש, ובכך מאפשר לעובר 
להגיח לאוויר העולם ללא כל פגיעה בגופו העדין. אולם אחרי הלידה, השלד הרך של התינוק מהווה 
בעיה. מדוע? כי השלד  צריך להיות נוקשה מספיק כדי לתמוך בגופו הגדל, וכדי להגן על האיברים 

החיוניים של התינוק.
באורח פלא, מיד לאחר הלידה הסחוס מתחיל להתקשות. תאים מיוחדים הנקראים אוסטובלסטים 
)Osteoblasts( – תאים יוצרי עצם – מפרישים מינרלים, שגורמים לסחוס הרך להפוך לעצם קשה.

חלק מהעצמות אף מתחברות יחד. בזמן הלידה ישנם בגולגולת התינוק רווחים, המאפשרים לגולגולת 
לשנות את צורתה בעת הלידה. במהלך השנה הראשונה של התינוק מרווחים אלה נסגרים בהדרגתיות, 

עד שהגולגולת נסגרת לבסוף לחלוטין, וכך השלד שלנו ממשיך להתפתח...
לאנשים מבוגרים יש כ-206 עצמות בגוף. לתינוק יש אפילו יותר: כ-300 עצמות. חלק מהעצמות 

הללו עתידות להתאחות במהלך תהליך הגדילה, מה שמסביר את "הירידה" במספר העצמות בגוף.
מופרדות  להיות  אותן  מי תכנת  ומתי – קשות?  גמישות  להיות  עליהן  יודעות מתי  איך העצמות 

בתחילה, ובשלב מסוים, ייחודי, להתחבר ולתפקד בצורה כה מדהימה?
 

מחסום דם-מוח
נוגדנים  בפני חשיפה למזהמים,  דיו  אינו עמיד  זאת  ועם  לזרם הדם לשם תפקודו,  זקוק  המוח 
וחומרים אחרים הנישאים עם זרם הדם, העלולים לשנות את הרכב הנוזלים במוח ולפגוע בהולכה 

העצבית.
רגע, המוח הוא אחד האיברים החשובים והרגישים בגוף, אם כן, כיצד יהיה ניתן למנוע מעבר של 
כימיקלים ותוצרים שונים המצויים במחזור הדם ועלולים להגיע למוח ולגרום לו נזק?! המוח זקוק 

להגנה!
 )BBB ,blood-brain barrier( "אל דאגה! את ההגנה מפני חשיפה זו מספק "מחסום דם-מוח
– קרום המשמש כמסנן מולקולות בין מערכת הדם לנוזל המקיף את המוח. מדובר ברקמה המסננת 
את הדם טרם כניסתו למערכת העצבים המרכזית )המוח וחוט השדרה(, ומונעת חדירה של חומרים 
חיידקים, מולקולות  לרבות  למוח,  להזיק  )כדוגמת מחוללי מחלות( העלולים  בדם  זרים המצויים 

גדולות )כגון רעלים כימיים( והורמונים.
מחסום הדם-מוח בנוי מרקמת תאים צפופה, הממוקמת בתוך כלי הדם שמגיעים למוח. תאים 
אלו מאפשרים מעבר של חומרי מזון וחומרים אחרים, הדרושים לחילוף חומרים תקין בתאי המוח, 

ומונעים מעבר של חומרים מזיקים.
המחסום אינו אחיד בכל המוח. באזורים מסוימים הוא הדוק פחות. לדוגמא – יש אזור במוח 
הנקרא אזור פוסטֶרמה )Area Postrema(, והוא אחראי על הקאה. המחסום אינו הדוק מאד, כך 

שבמקרה של חדירת חומר רעיל לדם ניתן יהיה לגלותו ולגרום להקאה, לפני שייגרם נזק תמידי.

מה כל כך מדהים במזרקת מים?
מהו הפלא בשלד העובר, ומה מגן על המוח מפני נזקים, 

ומדוע איננו מתפעלים מפלאים עצומים?

  3 נקודות  אריאל כדורי
       למחשבה

טריוויה 
יהודית

מדור חדש, ובו תיהנו מ-5 שאלות
 בנושאי יהדות. התשובות במהופך

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

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
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 02-6301522
 073-2221290
 052-9551591
 052-9551591
 073-2221240
073-2221300/371
073-2221250
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הידברות שלום, במה נוכל לעזור?

   טריוויה 
      יהודית

חדש! מדור

1  אחת למספר שנים חל "פורים     
          משולש". למה קוראים לו כך?

  2           מהי המילה האחרונה בתורה? 

  3           מה זה "דמאי"? 

     4           בהוראת מי נכתב תרגום השבעים? 

5  למי צווה דוד את שלמה לגמול   
          חסד לאחר מותו?

  כי פורים חל בשלושה ימים: 
1

 
          שישי, שבת וראשון.

          "ישראל". 2     

  פירות או ירקות שקיים ספק אם   
3

 
          הפרישו מהם תרומות ומעשרות.

          תלמי המצרי. 4     

          לבני ברזילי הגלעדי. 5   

התשובות:



ִהְתַחְלִּתי ִלְנסַֹע ָּבְרחֹובֹות. ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ָהִייִתי נֹוֵסַע 
ָרְכבּו  ֶׁשִּלי  ַהִּמְסֵּכִנים  ַהֲחֵבִרים  ֲאָבל  ֲחֵבִרים,  ִעם 
ַעְכָׁשו ַעל ַהִּכֵּסא ֶׁשָּלֶהם ַּבִּכָּתה, ַוֲאִני ְּכמֹו ֶמֶלְך ַעל 
ְזֵקִנים  ַרק  ֵמֲאָנִׁשים.  ֵריק  ָהָיה  ָהְרחֹוב  ָהאֹוַפַּנִים. 
ָיְׁשבּו ַעל ַסְפָסִלים ְוִהִּביטּו ִּבי ִּבְתִמיָהה, ְועֹוד ַּכָּמה 
ָנִׁשים ִעם ַסִּלים. ֲחִצי ָׁשָעה ָרַכְבִּתי, ַעד ֶׁשִהְתַעַּיְפִּתי 

ְוָחַזְרִּתי ַהַּבְיָתה.
ֶעְׂשֵרה.  ְׁשֵּתים  ָהְיָתה  ַהָּׁשָעה 
ָהַלְכִּתי ְלַחְדִרי, ִהְסַּתַּכְלִּתי ׁשּוב ַּבֲארֹון 
ֶאת  ָנַטְלִּתי  ָּכְך  ַאַחר  ַהִּמְׂשָחִקים, 
ִמְׂשָחק  ּבֹו  ְוִׂשַחְקִּתי  ְלָיַדי  ַהֵּגיְמּבֹוי 
ַהִּמָּטה  ַעל  ִנְׁשַּכְבִּתי  ִלי.  ְוִנְמַאס  ֶאָחד 
ְלֹלא  ָּכְך  ָיַׁשְבִּתי  ָעֵיף.  ֵּדי  ְוִהְרַּגְׁשִּתי 

ַהֶּדֶלת.  ַּפֲעמֹון  ֶׁשִּנְׁשַמע  ַעד  ָׁשָעה,  ְּבֵעֶרְך  ְּתנּוָעה 
ִזַּנְקִּתי ִלְפּתַֹח. ַּבֶּדֶלת ָעְמָדה ֲאחֹוִתי. ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשֲאִני 

ָׂשֵמַח ִלְקָראָתּה.
"ָלָּמה ַאָּתה ָלבּוׁש? ָמה, ַאָּתה ֹלא חֹוֶלה?" ָׁשֲאָלה 

ֲאחֹוִתי.
ִהִּגיעּו  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַּדּקֹות  ִמְסַּפר  ָלּה.  ָעִניִתי  ֹלא 
ַאַחי ְוַאְחיֹוַתי, ְוַהַּבִית ִהְתַמֵּלא ְּבַרַעׁש ּוַבֲהֻמָּלה, ֶׁשֵּדי 

ָנֲעָמה ִלי ְלַאַחר ָּכל ַהֶּׁשֶקט ֶׁשל ַהּבֶֹקר.
ֲארּוַחת  ָאַכְלנּו 

ָצֳהַרִים, ְוָכל ָהַאִחים ְוָהֲאָחיֹות ֶׁשִּלי ִסְּפרּו 
ַּבִּׁשעּוִרים  ַהֵּסֶפר,  ְּבֵבית  ֲעֵליֶהם  ָעַבר  ֶמה 

ּוַבַהְפָסקֹות. ֲאִפּלּו מֹוְיִׁשי ַהָּקָטן ִהְצִחיק ֶאת ֻּכָּלנּו 
ִּבְגַלל  ַהַּגֶּנֶנת,  ֵמעֹוֶזֶרת  ֶׁשִּקֵּבל  ָהעֶֹנׁש  ַעל  ְּכֶׁשִּסֵּפר 

ֶׁשִּפֵּזר ֶאת ַהֻּקִּבּיֹות ַּבחֹול.
ְּבָׁשָעה ָׁשֹלׁש ָׁשבּו ָהַאִחים ֶׁשִּלי ְלֵבית ַהֵּסֶפר, חּוץ 
ֵמָאִחי ַהָּקָטן, ֶׁשִּנְׁשַאר ַּבַּבִית ְוִׂשֵחק ְּבָּפֶזל 
ִמֲהרּו  ַאְחיֹוַתי  ֲחָלִקים...  ַאְרָּבָעה  ֶׁשל 

ְלחּוִגים ׁשֹוִנים ָּבֶהם ֵהן ִמְׁשַּתְּתפֹות,
ִנִּסיִתי  ְלַבִּדי.  ׁשּוב  נֹוַתְרִּתי  ַוֲאִני 
ֲאָבל  ַהָּקָטן,  ָאִחי  ִעם  ְמַעט  ְלַׂשֵחק 
ְלַבד.  ְלַׂשֵחק  ַמֲעִדיף  ֶׁשהּוא  ָרִאיִתי 

ָיַרְדִּתי ְלַמָּטה.
ַיְלֵדיֶהן  ִעם  ֶׁשָּיְׁשבּו  ִאָּמהֹות  ֲהמֹון  ָהיּו  ַּבִּגָּנה 
ָהאֹוַפַּנִים,  ַעל  ִסיבּוִבים  ַּכָּמה  ָעִׂשיִתי  ַהְּקַטִּנים. 
ֵּביָנן  ְוִהְבַחְנִּתי ֶׁשַּכָּמה ָנִׁשים ַמִּביטֹות ִּבי ּוְמַדְּברֹות 
ֶׁשַעְפִּתי  חֹוְׁשבֹות  ֵהן  'אּוַלי  ָחַׁשְבִּתי:  ַעְצָמן.  ְלֵבין 
ִמֵּבית ַהֵּסֶפר. ֲאִני ָצִריְך ְלַהִּגיד ָלֶהן ֶׁשֶּזה ֹלא ָנכֹון,' 

ֲאָבל ִהְתַּבַּיְׁשִּתי.
ָהֶעֶרב ִהִּגיַע. ָהַלְכִּתי ִלְתִפַּלת ַעְרִבית ּוָפַגְׁשִּתי ַּכָּמה 
ֵמֲחֵבַרי, ֶׁשַּכּמּוָבן ֹלא ָיְדעּו ַמּדּוַע ֲאִני ֶנֱעָדר. "ַאָּתה 
ַּדְוָקא ִנְרֶאה ָּבִריא," ָאַמר ַנְפָּתִלי. "ִהְצַלְחָּת ְלִהְתַחֵּמק 

ֵמַהִּלּמּוִדים, ָהא?"
ָאַמְרִּתי  ְוֹלא  ִחַּיְכִּתי 
ְלֵבין  ֵּביָנם  ֵהם ׂשֹוֲחחּו  ָּדָבר. 
ַעְצָמם ַעל ַמה ֶּׁשֵאַרע, ַעל ַהַּמְזִּכיר 
ֶׁשִּנָּסה ְלהֹוִדיַע ַמֶּׁשהּו ָּבַרְמקֹול ְוַהִּמִּלים ָיְצאּו ָּכפּול 
ְיָקִר... ִדים...ִדים  "ַּתְלִמי...ַּתְלִמי...  ַּתָּקָלה:  ִּבְגַלל 
ֶׁשָעָלה  ֵמָהִעיִרָּיה,  ִּביז'ֹו  ְוַעל  ְיָקִר...ִרים...ִרים..." 
ַעל ֻסָּלם ְלַתֵּקן ֶאת ַהַּתָּקָלה ְוִנְׁשַאר ָּתקּוַע ְלַמְעָלה 
ַּבַּגג, ֵּבין ַהּקֹוָמה ַהְּׁשִנָּיה ַלְּׁשִליִׁשית, ִּבְגַלל ֶׁשֶהָחֵבר 
ֶׁשִּביז'ֹו  ָלַדַעת  ְּבִלי  ַהֻּסָּלם  ֶאת  ָלַקח  ִסיסֹו  ֶׁשּלֹו 
ָּתקּוַע ְלַמְעָלה. ֵהם ָצֲחקּו ַוֲאִני ִנְסַחְפִּתי ִאָּתם, ַאף 

ֶׁשִהְצַטַעְרִּתי ֶׁשֹּלא ָרִאיִתי ֶאת ַהַּמֲחֶזה.
"ְּבִדּיּוק ְּכֶׁשַאָּתה ֹלא ִנְמָצא ֵיׁש ֵארּוִעים ְמַעְנְיִנים," 
ִצֵּין ַּגִּבי. ֶהְחַלְטִּתי ֶׁשָאִׂשים ֵלב ֶלֱאסֹף ִסּפּוִרים ִמַּמה 
ֶּׁשֲאִני רֹוֶאה ְּבֶמֶׁשְך ַהּיֹום ְּכֵדי ְלַסֵּפר ַלֲחֵבַרי. ָחַזְרִּתי 

ַהַּבְיָתה ְוָהַלְכִּתי ִליׁשֹן.
ַלָּמֳחָרת ַקְמִּתי ְּבָׁשָעה ֵּתַׁשע ּוְׁשֹלִׁשים. ִהְתַּפַּלְלִּתי, 
ָאַכְלִּתי, ִׂשַחְקִּתי ֶרַבע ָׁשָעה, ַעד ֶׁשִּנְמַאס ִלי. ָרַכְבִּתי 
ַהַּבְיָתה,  ְוָחַזְרִּתי  ֶעְׂשֵרה  ַאַחת  ַעד  ָהאֹוַפַּנִים  ַעל 
עֹוֶׂשה  ֲאִני  ָמה  אֹוִתי  ָׁשַאל  ֶאָחד  ֶׁשִאיׁש  ְלַאַחר 

ְּבָׁשָעה ָּכזֹו ַעל אֹוַפַּנִים, ְוַהִאם ֲאִני "ֶיֶלד ְרחֹוב".
בשבוע הבא אספר לכם איך נמאס לי מהמבצע.

בשבוע שעבר סיפרתי לכם על המבצע המיוחד 
שעשו לי, ואיך נשארתי בבית

מוֹ חֶֹפׁש )ה'( ֶלא ּושְׁ כֶּ

ילדים מספרים
חיים ולדר

מה בפרשה?

הקב"ה קורא למשה רבנו ומתחיל לצוות אותו על הקרבנות 
שאותם יקריבו בני ישראל במשכן. תחילה מפורטים הדינים 
לאחר  העוף.  מן  או  הצאן  מן  הבקר,  מן   – עולה  קרבן  של 
מכן מפורטים הדינים של קרבן מנחה, ואחריו – של קרבן 

השלמים, מן הבקר, מן הצאן או מן העזים.
הקב"ה מצווה על עם ישראל מה יעשה אדם אשר חטא 
ומה  בשגגה,  חוטא  העם  כל  אם  לעשות  יש  ומה  בשגגה, 
עושים כאשר נשיא הוא שחוטא בשגגה. התורה מפרטת את 
ההלכות של קרבן חטאת לסוגיו השונים, ולאחר מכן גם את 

ההלכות של קרבן אשם.
בסוף הפרשה מפורטות ההלכות של אדם אשר גזל ממון 

מחברו.

הלכות קרבנות

בדיחות לילדים

מה ההבדל בין זקן לגנב?

זקן – בא בימים. גנב – בא בלילות...

מה הדבר היחיד שעצלן עושה?
- מתעייף.

יש לי 6 רגליים, 4 עיניים, 3 אוזניים ושני פיות. מה אני
- שקרן...

שמעת? הסנדלר פוטר מעבודתו. 
הבנתי שזה בגלל שהיו לו בעיות עם ההנעלה.
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בפיקוח הגאון רבי

מהדרין
ל

ְּבָמעֹות ּפּוִרים ָּכל ִמי ֶׁשּפֹוֵׁשט 
ָידֹו ִלּטֹל - נֹוְתִנים לֹו

)שולחן ערוך(



ְתּפוֵֹגג יוֹ ַהמִּ ַהדְּ

ַיְעְנָקֶל'ה ַלֲחנּות ְלִמְׂשָחִקים  ִנְכַנס  ִלְקַראת ּפּוִרים, 
ּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ּוִבֵּקׁש ֵמַהּמֹוֵכר "ְּדיֹו ֶנְעָלם", ֶׁשהּוא 
ְּבָגִדים, ּוְלַאַחר  ַּגֵּבי  ְּדיֹו ִמְׂשָחק, ֶׁשַּמִּתיִזים אֹותֹו ַעל 
ְּכֶעֶׂשר ַּדּקֹות הּוא ִנְמָחק ֵמֵאָליו, ְּבִלי ְלַהְׁשִאיר ׁשּום 
ֵזֶכר. ַהּמֹוֵכר ִהִּגיׁש ְלָפָניו ֶאת ַהְּדיֹו, ֶׁשַעל ַּגֵּבי ַהָּתִוית 
ִׁשֵּלם,  ַיְעְנָקֶל'ה  ְּבִסיִנית.  ִמִּלים  ְרׁשּומֹות  ָהיּו  ֶׁשָעָליו 

ָנַטל ֶאת ַּבְקּבּוק ַהְּדיֹו ְוָאץ ָרץ ְלֵעֶבר ֵּבית ַהֵּסֶפר.
ַהְמֻיָחד  ֵמַהְּדיֹו  ְלַהִּתיז  ְוֵהֵחל  ְלִכָּתתֹו,  ִהִּגיַע  הּוא 
ִהְמִטיר  ֵמַהִּכָּתה  ַּתְלִמיד  ָּכל  ַעל  ֲחֵבָריו.  ֻחְלצֹות  ַעל 

ַיְעְנָקֶל'ה ַּכּמּות ֲהגּוָנה ֵמַהְּדיֹו ָהָאדֹם. 
ְּכֶנְגּדֹו,  ְוִהְתַרֲעמּו  נֹוָרָאה,  ְּבֶבָהָלה  ֵהִגיבּו  ַהֲחֵבִרים 
ַאְך הּוא ִהְרִּגיַע אֹוָתם ְּבָאְמרֹו: "ַאל ְּדָאָגה ְיִדיַדי, ּתֹוְך 
ְנִקּיֹות  ִלְהיֹות  ֶׁשָּלֶכם  ַהֻחְלצֹות  ַיְחְזרּו  ְרָגִעים  ַּכָּמה 

ַלֲחלּוִטין, ֶזהּו ְּדיֹו ֶּפֶלא ֶׁשִּנְמָחק ֵמֵאָליו...". 
חֹוְלפֹות ָלֶהן ֶעֶׂשר ַּדּקֹות, ְועֹוד ֶעֶׂשר ַּדּקֹות, ּוְרֵאה 
ֶזה ֶּפֶלא - ַהֻחְלצֹות נֹוְתרּו ֻמְכָּתמֹות ִּבְדיֹו ָאדֹם. ַּגם 

ַּכֲעבֹור ָׁשָעה ּוְׁשָעַתִים ֹלא ִנְמַחק ַהְּדיֹו. 
ֶאָּלא...  ָהָיה  ֹלא  ֶׁשַהְּדיֹו  ַהִּכָּתה,  ְלַתְלִמיֵדי  ִהְתָּבֵרר 
ְּדיֹו ָרִגיל, ָּכְך ֶׁשַהֻחְלצֹות ֶׁשָּלֶהם ָיְצאּו ִמְּכַלל ִׁשּמּוׁש, 
ַהְּדיֹו ָהָאדֹם  ַהֻחְלצֹות, ֹלא יּוַסר  ִּכי ַּגם ְלַאַחר ִּכּבּוס 

ֶׁשִהִּתיז ַיְעְנָקֶל'ה. 
ַיְעְנָקֶל'ה  ֶאת  ְותֹוְבִעים  ַהַּתְלִמיִדים  ָּבִאים  ָּכֵעת 

ַהֻחְלצֹות  ְּדֵמי  ֶאת  ְלַׁשֵּלם  ְלִמְצוֹות(  ִהִּגיַע  )ֶׁשְּכָבר 
ֶׁשִהִּזיק. טֹוֵען ַיְעְנָקֶל'ה ְּכֶנְגָּדם: "ָהָאֵׁשם ָּכאן הּוא ֹלא 
ֲאִני, ֶאָּלא מֹוֵכר ַהֲחנּות, ִּכי ֵמֲחָמתֹו ִנּזֹוקּו ֻחְלצֹוֵתיֶכם 

ְוהּוא ָצִריְך ְלַׁשֵּלם ֲעבּוָרן"...
ַמהּו ַהִּדין ְּבִמְקֶרה ֶזה?

ְּתׁשּוָבה:
אֹותֹו  ִלְפטֹור  ֵיׁש   - ַהְּדיֹו  ַמִּתיז  ְלַיְעְנָקֶל'ה  ַּבאֶׁשר 
ִמַּתְׁשלּום ֶהֵּזק ַהֻחְלצֹות, ִמּׁשּום ֶׁשְּכִפי ַהִּנְרֶאה, ִמְקֶרה 
ָּכְך  ֵאַרע,  ֹלא  ֲעַדִין  ֶנְעַלם,  ֹלא  ַהֶּנֱעָלם,  ֶׁשַהְּדיֹו  ָּכֶזה 
ֶׁשַהַּנַער ֶנְחָׁשב ְלַמִּזיק ִמּתֹוְך אֶֹנס ָּגמּור, ּוִמֵּמיָלא ֵיׁש 

ְלָפְטרֹו.
ֶׁשָּמַסר  ְּבאֶֹפן  ָהָיה  ַהְמֻדָּבר  ִאם   - ַלּמֹוֵכר  ּוַבאֶׁשר 
ֵהִכיל  ָמה  ּוִמּׁשּום  ַהִּמְׂשָחק,  ְּדיֹו  ַּבְקּבּוק  ֶאת  ַלַּנַער 
ַּגם  ִּכי  ָּפטּור,  ַהּמֹוֵכר  ַּגם  ֲאַזי  ָרִגיל,  ְּדיֹו  ֶזה  ַּבְקּבּוק 
הּוא ֶנְחָׁשב ְלָאנּוס ְלַגְמֵרי.  ֲאָבל ְּבִמְקֶרה ֶׁשָהָיה ָיכֹול 
ּוָפַׁשע  ָרִגיל,  ִּבְדיֹו  הּוא  ֶׁשַהְמֻדָּבר  ְלָבֵרר  אֹו  ְלַהְבִחין 
ְוֹלא ִוֵּדא ֶׁשְּמֻדָּבר ִּבְדיֹו ִנְמָחק, ֵיׁש ְלַחְּיבֹו, ְּכִדין "ּבֹור 
ְמֻסֶּיֶמת,  ַּתָּקָלה  ֶׁשִהִּניַח  ָאָדם  ְּדַהְינּו   - ַהִּמְתַּגְלֵּגל" 
ְיֵדי  ַעל  ָהֶאֶבן  ְוִהְתַּגְלְּגָלה  ָהַרִּבים,  ִּבְרׁשּות  ֶאֶבן,  ְּכגֹון 
ַרְגֵלי ְּבֵהמֹות אֹו ְּבֵני ָאָדם )ֶׁשֹּלא ְּבַכָּוָנה( ַעד ֶׁשִהִּזיָקה, 
ֶׁשְּבאֶֹפן ֶׁשָהָיה ָמצּוי ֶׁשַהַּתָּקָלה ֶׁשִהִּניַח ָהִאיׁש ִּתְתַּגְלֵּגל 
ְוַתִּזיק )ְּכרּוַח ְמצּוָיה(, ֲהֵרי ֶׁשֵּיׁש ְלַחֵּיב ַּבֵּנֶזק ֶאת ַמִּניַח 

ַהַּתָּקָלה, 
)ְיֻעַּין ְּבָבָבא ַקָּמא ו'.(. 

ַוֲהַגם ֶׁשּבֹור ָּפטּור ִמֵּכִלים )ְּדַהְינּו ַעל ִנְזֵקי ּבֹור ֹלא 
ִמָּכל  ֻחְלָצה(,  ְּכגֹון  ִלְכִלי,  ֶׁשֵאַרע  ֵנֶזק  ֲעבּור  ַחָּיִבים 
ָמקֹום, ְמבָֹאר ַּבּתֹוָספֹות )ָׁשם(, ֶׁשִאם ִּבְׁשַעת ֲהִליַכת 
ָהִראׁשֹון  ַהַּמִּניַח  ַחָּיב  ַהֵהֶּזק,  ֵאַרע  ַהִּמְתַּגְלֵּגל  ַהּבֹור 
ִמִּדין "ֵאׁש" )ֶׁשַעל ְיֵדי ּכַֹח ַאֵחר ְמעָֹרב, ַנֲעָׂשה ַהֵהֶּזק 

ַעל ְיֵדי ַמִּניַח ָהֶאֶבן(. 
ְּבָטעּות  ַהּמֹוֵכר  ֶׁשָּמַסר  ַהְּדיֹו  ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ּוַבִּמְקֶרה 
ַלַּנַער, הּוא ַמָּמׁש ְּכֵאׁש ַהּׂשֹוֶרֶפת ֶאת ַהֻחְלצֹות, ֶׁשֵּכן 
ְּדיֹו ֶזה עֹוֵמד ִלְזִריָקה ַעל ֻחְלצֹות ַהֲחֵבִרים )ְוזֹו ְּבַוַּדאי 
ֶהֵּזק  ֲעבּור  ְיַׁשֵּלם  ַׁשֵּלם  ְוָלֵכן  ְמצּוָיה(,  רּוַח  ְּבֶגֶדר 

ַהֻחְלצֹות )ְּכׁשִֹוי ֻחְלצֹות ְמֻׁשָּמׁשֹות(.
ְלִסּכּום: ַיְעְנָקֶל'ה ָּפטּור ִמִּנְזֵקי ַהֻחְלצֹות. ַאְך ַהּמֹוֵכר 
ֶׁשֵאין  ְלַגּלֹות  ָהָיה  ְוָיכֹול  ְּבִמָּדה  ֲעבּוָרן,  ְלַׁשֵּלם  ַחָּיב 

ְמֻדָּבר ַּבְּדיֹו ַהֶּנֱעָלם.

הדיו הנעלם הותז על החולצות, אלא שאז התברר שמדובר...
 בדיו רגיל

יצא לאור הספר החדש "אחת שאלתי 3" של הרב 
זילברשטיין, חייגו להידברות שופס: 073-222-1250

אחת שאלתי
הרב ארז חזני

אהרל'ה
הרב אהרון מרגלית

המשך בשבוע הבא...
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בורא העולם בחר בך, מלכה אחת
בלי ספקות, אסתר. אם השם יתברך שם אותך כאן - זה רק כי יש לך תפקיד

עיניו של אחשוורוש מסתנוורות כאשר אסתר 
עומדת לפניו. הוא מושיט לה את שרביט הזהב 
והחיים, שרביט שברגע שהוא מופנה לעברה היא 

יודעת – שלושה ימים של צום ותפילה פעלו 
השרביט  עדיין,  אבל  פעולתם.  את 

רחוק כל כך, ואין בה כוח להתקרב 
מושיטה  היא  בראשו.  ולגעת 
שלושה  הזה,  וברגע  היד,  את 
לה:  מזדמנים  מלאכים 
צווארה;  את  מגביה  אחד 
של  חוט  עליה  מושך  אחד 
אליה  מותח  ואחד  חסד; 

בראש  "ותגע  השרביט:  את 
השרביט...".

שואל המהר"ל: למה אסתר נגעה 
בראש השרביט? למה לא מספיק היה לה 

עונה  והוא  לעברה?  אותו  מפנה  שהמלך  לראות 
באופן מדהים: "כיוון שהושטת השרביט מורה על 
נתינת חיים לאדם, ואם אינו קרב לנגוע - נראה 

כאילו אינו חפץ בחיים...".
בכל פעם שמוזכר "המלך" במגילה, הכוונה היא 
למלכו של עולם. גם לך מושיט הקדוש ברוך הוא 
אליו.  ידך  הושיטי  חיים.  של  שרביט  בכל רגע 
מחדש.  חיים  לך  נותן  הוא  בוקר  בכל 
הוא מפעים לך את הלב ופוקח לך 
את העיניים. המלך נותן, מעניק, 
מושיטות  תמיד  לא  ואנחנו...  
ולעיתים  לקבל,   היד  את 
בוחרות בחיים שהם מוות. כי 
לראות את המלך,  בלי  לחיות 
והחסד  הטוב  את  לדעת  בלי 
בלי  רגע,  בכל  לי  מעניק  שהוא 
לאהוב, בלי להבין שגם מה שקשה 
שאני  ושהמקום  מוחלט,  טוב  הוא 
עומדת בו עכשיו בחיים הוא מדויק, לחיות 
כל הזמן בספק: אם על המלך טוב או לא טוב...? 

- זה לא לחיות!
לפורים יש כוח אדיר לסלק את כל הספקות. 

אסתר  את  בפורים 
לובשת  את  המלכה, 

מלכות... גם לה, לאסתר, היו רגעים לא פשוטים. 
כמו  הרגישה  היא  המלך.  אל  ללכת  פחדה  היא 
ציפור בכלוב של זהב, מלכה בארמון רק כי היא 
חייבת... מה אמר לה מרדכי? "מי יודע אם לעת 
כזאת הגעת למלכות...". בלי ספקות, אסתר. אם 
לך  יש  כי  זה רק  יתברך שם אותך כאן -  השם 
תפקיד. זה מדויק, אסתר. בורא העולם מדייק לך 
ואם החרש  לך את המלכות,  את החיים, מדייק 
יעמוד ליהודים ממקום  והצלה  רווח  תחרישי – 

אחר, ואת... את תאבדי. 
הופכת  את  המגילה  קריאת  בעת   – אחותי 
מכל  בה  בוחר  שהמלך  אסתר  אסתר,  להיות 
עומדת  שהיא  לרגע  כשמגיעים  היפות.  הנשים 
זה  השרביט,  את  לה  מושיט  והוא  המלך  לפני 
ובוחרת  היד  את  מושיטה  את  ענק.  רגע  באמת 
בחיים המדהימים שלך. גם אם אין בך כוח. גם 
אם האושר נראה לך קצת רחוק – הושיטי את 
היד ותבחרי. בורא העולם בחר בך, מלכה אחת. 

תבחרי בו גם את!

הנחש הלוחש לך בזמן חולשה 

ויקרא  פרשת  בין  מרגשת  פגישה  יש  השבוע 
לפרשת זכור. זו משלימה את זו בעבודה הרוחנית 

בנפש פנימה.
ְקָרא  "ַוִיּ בדברים  פותחת  ויקרא  פרשת 

ֵמאֶֹהל  ֵאָליו  ה'  ר  ַוְיַדֵבּ ה  מֶֹשׁ ֶאל 
ֵני ִיְשָׂרֵאל  ר ֶאל ְבּ ֵבּ מֹוֵעד ֵלאמֹר: ַדּ

ַיְקִריב  י  ִכּ ָאָדם  ֲאֵלֶהם,  ְוָאַמְרָתּ 
ֵהָמה ִמן  ן ַלה' ִמן ַהְבּ ם ָקְרָבּ ִמֶכּ
ְקִריבּו ֶאת  אן ַתּ ָקר ּוִמן ַהצֹּ ַהָבּ

ְנֶכם". ָקְרַבּ
שהאדם  מצווה  הקב"ה 

ויביא  בתשובה  יחזור  החוטא 
שחטא  האדם  כן,  כמו  קורבן. 

את  ולראות  לעמוד  מחויב  היה 
עוברת,  הייתה  הבהמה  המהלך.  כל 

למעשה, תהליך הרומז על ארבע מיתות של בית 
דין - הכהן היה מפיל אותה, כנגד סקילה; שוחט 
אותה, כנגד הרג; אוחז בגרונה, כנגד חנק; ולאחר 
אז  כנגד שריפה.  המזבח,  על  אותה  שורף  מותה 

היה האדם מבין את חומרת מעשיו ואת העונש 
שהגיע לו אלמלא רחמיו של השם יתברך, שהמיר 
והוא  בקרבו,  נשבר  היה  בקורבן. לבו  עונשו  את 
ֵרי ֵלב". ְבּ זכה להתקרב שוב לבוראו. "ָקרֹוב ה' ְלִנְשׁ

בכך  לחטוא,  לאדם  הגורם  הוא  עמלק 
של  חיצים  וזורק  הלב  את  שמקרר 

ספקות באמונה.
ֲעָמֵלק  ְלָך  ָעָשׂה  ר  ֲאֶשׁ ֵאת  "ָזכֹור 
את  ְצָרִים".  ִמִמּ ֵצאְתֶכם  ְבּ ֶרְך  ֶדּ ַבּ
שהוא  הרגעים  את  לזכור  חייבת 
לחוסר  או  לעצבות  אותך  הפיל 
הבריא.  המצב  הוא  זיכרון  אמונה! 
ֵכֵחי  "ְשׁ סניליות  מחלה,  זו  שכחה 
ֱאֹלִקים" )תהילים ט', י"ח(. אסור לנו לשכוח 
ולהחליש  לקרר  הגויים  של  הניסיונות  את 
ּגֹוִים  ית  ֵראִשׁ עמלק,"  ובראשם  ישראל,  עם  את 

ֲעָמֵלק".
ר ָקְרָך  איפה הוא נמצא? בדרך, בכל מקום. "ֲאֶשׁ
ָעֵיף  ה  ְוַאָתּ ַאַחֶריָך  ִלים  ֱחָשׁ ַהֶנּ ל  ָכּ ָך  ְבּ ב  ַוְיַזֵנּ ֶרְך  ֶדּ ַבּ

ֱאֹלִקים".  ָיֵרא  ְוֹלא  ְוָיֵגַע 
"נחשלים"  במילה 
המילים  מסתתרות 

שלוחש  הנחש  הוא  עמלק  חלש.  לחש,  נחש, 
מדי. את מקריבה  לך: את חלשה  ואומר  באוזנך 

את עצמך מדי.
כל  אחרי  רגע,  בכל  להופיע  יכול  שהוא  זכרי 
בך  ללחוש  ספקות,  בך  ולעורר  שעשית,  פעולה 
המילה  יוצלחית.  לא  שאת  לך  ולומר  חולשות 
"ויקר)א(" מסתיימת בא' זעירה, ללמדנו שכשאת 
השם,  בעיני  גדולה  את   - עצמך  בעיני  "קטנה" 

וקרובה אל המלכות.
ְזַעק  "ַוִיּ צעקה:  ידי  על  מוחים  עמלק  זכר  את 
הקרבת  ידי  ועל  ּוָמָרה",  ְגדָֹלה  ְזָעָקה  )מרדכי( 
כלומר  אסתר,  מבקשת  ָעַלי",  "ְוצּומּו   - ה"אני" 
תצמצמו את כל הרצונות שלכם כדי שאכנס אל 

המלך.
לב נשבר הוא קורבן! קורבן מלשון קרבה, "זְבֵחי 
ה ֱאֹלִקים ֹלא  ְוִנְדֶכּ ר  ָבּ ִנְשׁ ֵלב  ָרה,  ָבּ ִנְשׁ ֱאֹלִקים רּוַח 

ִתְבֶזה" )תהילים נ"א י"ט(.
ַלה'" – כתב הכלי  ן  ָקְרָבּ ם  ִמֶכּ ַיְקִריב  י  ִכּ "ָאָדם 
את  לשחוט  עצמו  יקריב  האדם   – "מכם"  יקר: 

ייצרו הרע, את הגאווה, קליפת ה"מגיע לי".
שפתינו",  פרים  "נשלמה  מקדש,  בית  וכשאין 

בתפילה. ואין שלם יותר מלב שבור.

עמלק הוא הנחש שלוחש באוזנך ואומר לך: את חלשה מדי. 
את מקריבה את עצמך מדי

חכמת     
   נשים

הרבנית חגית שירה

שירת     
   האמונה

הרבנית חדוה לוי

קודם מתנות לאביונים, 
ואחר כך משלוח מנות וסעודה 

 מתנות לאביונים -
בוחרים בהידברות!
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אותנו  משמש  הפלסטיק  שבו  בזמן  חיים  אנחנו 
אבל  יום.  היום  חיי  על  לנו  מקל  היומית,  בצריכה 

לצערנו, הנוחות הזו מזיקה לנו.
פלסטיק הוא שם לקבוצה של פולימרים שמבוססים 
על תרכובת של פחמן שמיוצר מנפט גולמי. מערבבים 
להקנות  כדי  נוספים,  מזיקים  חומרים  פעם  לא  בו 
יש  לפלסטיק  צבעים.  או  שונות  תכונות  לפלסטיק 
יתרונות רבים: הוא קל לייצור, זול ומתאים לשימושים 
רבים. החיסרון – הפירוק של הפלסטיק איטי מאוד, 

והוא מתכלה רק לאחר זמן רב.
מזון.  לפלסטיק – המגע עם  ביחס  הגדול  החשש 
יש זליגה של חומרים רעילים שמשתחררים מאריזות 

וממכלי פלסטיק לתוך המזון או המשקה. 
בעיתיים  שנחשבים  חומרים  שני  ישנם  בפלסטיק 
– ביספינול BPA ופתלטים. שני חומרים שפוגעים 
ומשבשים את המערכת ההורמונלית. המבנה שלהם 
דומה מבחינה כימית למבנה של ההורמונים הטבעיים, 
ההורמונים  את  להפעיל  יכולים  האלו  הרעלנים  אך 

יותר או לחסום את הפעילות ההורמונלית.
מחקרים גילו שלביספינול ישנה השפעה על חילוף 
החומרים. הוא גורם לבלוטת התריס לעבוד באיטיות, 

ולכן גורם לעליה במשקל.
במוצרי  שנמצאים  כימיים  חומרים   – פתלטים 
כמו  גמישים  צעצועים  לייצור  ומשמשים   ,PVC
נשכנים, או כלי מטבח כמו תבניות וקופסאות אחסון. 
פתלטים  משחרר  הוא   - יותר  ישן  שהמוצר  ככל 
בכמויות גדולות יותר. פתלטים מהווים גורם מסרטן, 

ועלולים גם להפריע בפריון ובהתפתחות העובר.
כשמחממים פלסטיק, כמות הרעלנים שזולגת למזון 
גדולה יותר. כך גם כאשר משתמשים במזון חומצי עם 

נוזלים או עם אלכוהול.
על  בד"כ  נמצאים  קלה  שתיה  או  מים  בקבוקי 
משטחים בחום השמש זמן רב, ורעלנים דולפים לנוזל. 
בתחתית כל בקבוק יש סימון של משולש ובתוכו 
מספר  מסומן  המשולש  כשבתוך  לב:  שימו  מספר. 
ולא  אחת  פעם  רק  בבקבוק  להשתמש  אפשר   -  1
יותר. הוא מכיל חומר שחודר למים ומזיק בשימוש 
חוזר. כשמסומן מספר 3 או 7 בתוך המשולש – אלו 

חומרים רעילים שעלולים להצטבר ולגרום למחלות.
מפוליפוליפילן  בבקבוקים  להשתמש  עדיף 

שמסומנים ב-PP או בספרה 5. הם מסוכנים פחות.
חשוב לנקות את הבקבוקים במים וסבון בשימוש 
להחליפו.  לדאוג   - מתבלה  הבקבוק  וכאשר  חוזר, 
בקבוקי תינוקות יש להחליף כאשר הם נשרטים או 
מתיישנים, ויש להשתמש רק בבקבוקי תינוקות ללא 

.BPA

בריאות     
   טובה

הסכנות בפלסטיק

לא רוצה 
רופא שיניים!

 בתי, בת +6, לא מסכימה ללכת לרופא 
פעמים  כמה  ואופן.  פנים  בשום  שיניים 
הלכתי אתה, והיא משתוללת, מעיפה כל מה 

שמתקרב אליה. מה אפשר לעשות?
את  מערער  מוכר  ולא  חדש  תהליך  כל 
למתח,  וגורם  חיינו  של  הקבועה  היציבות 
אינו  חייהם  שניסיון  ילדים  אצל  במיוחד 
עשיר כדי לצפות את העתיד להתרחש, כמו 
כן הדמיון שכידוע מפותח בגילאים אלו נוטה 
מקבל  הפחד  וכך  המציאות,  עם  להתערב 
לטיפול,  להגיע  בסירוב  המתבטאת  ממשות 

השתוללות וכדומה.
להשתמש  יש  זאת  למנוע  מנת  על 
על  הנעשה  דבר  טרם(,  )מלשון  ב"הטרמה" 
לה  בזמן ששתיכן רגועות. ספרי  ידי שיחה, 

על רופא השיניים, מתי פונים אליו 
פשוטות  במילים  תארי  ומדוע, 

ואת  הטיפול  תהליך  את 
התייחסי  שבו.  התועלת 
הגורם  המכשירים  לרעש 
גם  אך  נעימות,  לחוסר 
פרטי כי לאחר ההרדמה לא 

מרגישים כל כאב.
הילדה  עם  להגיע  מומלץ 

לטיפול שיניים קצר של אחד מבני 
בשיתוף  מהצד.  צופה  כשהיא  המשפחה 
פעולה עם רופא השיניים היא תוכל גם לקבל 
ומטרתו.  הטיפול  תהליך  על  פשוט  הסבר 
תחושת  יקנו  שרכשה  והצפי  הידע  ההבנה, 
שיניים  טיפול  לעבור  תוכל  ביטחון, ובעז"ה 
)שושי שרגא, מומחית לגיל הרך  רגועה.  בצורה 

ומנחת הורים(

* * *
 אני אמא ל-5 ילדים. בכל השנים האלו 
שאני  הרגשתי  שלי,  הילדים  את  שגידלתי 
בביקורתיות  בעלי  ואל  אליהם  מתייחסת 
השנים.  כל  זה  את  לי  אמר  בעלי  מדי.  רבה 
לא ניסיתי לעשות שום דבר בעניין, כי הייתי 
רגילה לדבר כך. אצלנו בבית ההורים דיברו 
אבל  ששגיתי,  יודעת  אני  היום  כזו.  בצורה 
אני  זה. האם  את  לתקן  כוחות  לי  אין  כבר 

יכולה עדיין להציל?
לתקן,  אפשר  דולק  הנר  עוד  כל  בוודאי. 
ה',  ברוך  קיימים,  הילדים  דולק.  שלך  והנר 
את  עברת  ואפילו  קיימת,  ואת  קיים  הבעל 
מה  להבין  והוא  לתיקון,  הראשון  המכשול 

הבעיה, לזהות איפה טמון הכלב.
מה את יכולה לעשות?

הייתי מציעה לך להתחיל בדבר אחד קטן 
הראשון  במשפט  התחילי  משם.  ולהמשיך 
שהוא  יודעת  ואת  מפיך  שיוצא  שתשמעי 
תפני  אם  למשל,  ומעצבן.  ביקורתי  משפט 
לבעלך ותאמרי לו: "למה תמיד הכול נעלם 
הכריחי  לדבר.  רגע  באותו  הפסיקי   - לך?" 

בכניעה:  ואמרי  מולו  להיעמד  עצמך  את 
"אני מבקשת לשנות את דברי ולנסח אותם 
הטופס  את  לחפש  בבקשה  תוכל  אחרת: 
שנעלם אצלך? אני חייבת אותו לצורך הגשה 

לבנק".
ראי את ההבדל בין שתי הצורות הללו. בכל 
פעם שתצליחי להעביר את המשפט ממשפט 

של ביקורת למשפט בונה – תרגישי הקלה.
קחי את זה כתרגיל לחיים. תרגיל שימלא 
אותך בטוב. אל תשימי לב לחוסר הצלחות. 
)מנוחה  שלך.  הקטנות  להצלחות  לב  שימי 

פוקס, סופרת ומומחית תהליכי חינוך(

* * *
לפני  בתשובה  חזרה  שלנו  המשפחה   
כולם  עברו  הילדים  ד'.  ברוך  שנים,  חמש 
למקומות לימוד חרדים, ויש לנו הרבה 
עם  קושי  לנו  יש  מאידך  נחת. 
בן  כיום הוא  הבן הבכור שלנו. 
כשחזרנו   9 בן  היה  והוא   ,14
בישיבה  לומד  הוא  בתשובה. 
מאד.  ומצליח  טובה,  קטנה 
אחר.  סיפור  זה   - בבית  אבל 
או שהוא רב עם אחיו הקטנים 
מפריע להם במשחקים שלהם, או 
רציתי  ואליי.  לבעלי  מתחצף  שהוא 
לשאול מה אפשר לעשות במצב הזה, והאם 
יכול להיות שההתנהגות שלו קשורה למעבר 

שהמשפחה שלנו עשתה, לפני חמש שנים?
מאד.  מבלבל  גיל  הוא  ההתבגרות  גיל 
ההורמונים משתוללים בגוף הנער, הוא חווה 
שינויים גופניים דרסטיים, ובבת אחת הופך 
מרגיש   עדיין  הוא  בתוכו  אך  לגבר.  מילד 
"דיסוננס".  נקרא  הזה  המצב  ושברירי.  קטן 
הנער שואל את עצמו "מי אני באמת, תינוק 
המראה  בין  התאמה  אין  שכן  מבוגר?",  או 
נוסף  הפנימית.  הבגרות  לבין  שלו  החיצוני 
גיל ההתבגרות מביא בחובו שאלות  כך,  על 
קיומיות. המתבגר שואל את עצמו מה הוא 
רוצה להיות כשיהיה "גדול", כיצד הוא רוצה 
הללו  הדברים  כל  וכו'.  חוץ  כלפי  להיראות 
גם יחד עלולים לבלבל ולהביך מאוד. בעצם, 
בהרבה מובנים, מתבגר דומה לפעוט בן השנה 
הראשונות  פסיעותיו  את  שעושה  ושנתיים 
כמו  ובדיוק  וממשיך.  נחבט,  נופל,  בעולם, 
המתבגר  גם  לכל דבר,  פעוט שמתנגד  אותו 
אומר "לא", לעולם, אך בעצם זה רק סוג של 
שריון שהוא לובש, בדרך להתגבשות האופי 

העצמאי שלו.
להיאזר  לד',  להתפלל  לעשות?  נדרש  מה 
לקוות  יש  ד'  בעזרת  זהו.  ו...  בסבלנות, 
יהיה  ולאחריה  מהר,  תחלוף  הזו  שהתקופה 
לך בבית בחור כארזים, בו תהיי גאה מאוד! 
ובדמיון   EFT-ב מוסמכת  מטפלת  נזרי,  )אסתר 

מודרך, סופרת ומרצה(

איך מכינים את הילדה לטיפול שיניים, איך מתקנים יחס ביקורתי 
ומדוע המתבגר מתנהג כך?

מהן הסכנות הטמונות בפלסטיק שבו 
אנו מחממים ואורזים אוכל?

פורום    
   מומחיות

זוהרה שרביט

להזמנת חוגי בית בהשתתפות הנטורופתית 
זוהרה שרביט )ללא עלות(, חייגי 073-2221290



תעצרו את הכל.
רגע לפני שמגיע היום השמח ביותר בשנה. 

הקדוש ברוך הוא מבקש שנעצור. נעצור רגע, בתוך 
כל השמחה, ונחשוב על אלו שאין להם, אלו שזקוקים 
לזה ממש, אלו, שאם אנחנו לא ניתן להם, אף אחד 

לא יתן להם.

אלו שכמונו, עשו מהפכה בחייהם, שויתרו על הכל למען 
בורא העולם והתורה, והם לבד. ננגב להם את הדמעה 

מהפנים, ובזכות זה, הוא ינגב את הדמעות שלנו. 
תבחרו בדרך הקלה, הפשוטה והמהודרת, תמנו לשליח את 
הרב זמיר כהן שליט”א וגם תזכו בברכתם של גדולי ישראל 

ובראשם מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט”א.

 אז כשאתם ניגשים למצוות 
 מתנות לאביונים )עדיף להתכונן 

 לפני החג( אולי לא משנה 
 כמה נותנים, אבל השנה,

 יותר מתמיד - 

בוחרים
בהידברות!
1-800-800-111
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 בשיאו של היום הקדוש והמסוגל,
 יונחו כל שמות תורמי המתנות לאביונים 

)עד השעה 14:00 ביום הפורים( על שולחנו של מרן
 שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט”א 

לברכה והצלחה, לשפע ישועות.

1-800-800-111
 מתנות לאביונים -
בוחרים בהידברות!

קחו הזדמנות מיוחדת של פעם בשנה,
חייגו עכשיו למינוי השליח שלכם! 

 תגידו, במי 
אתם בוחרים?

אני____________________
 ממנה בזה את הרב זמיר כהן, 
 להיות עבורי שליח למסירת 

 מתנות לאביונים ביום הפורים עצמו, 
תוך מתן בסתר, בהידור, כמובא בהלכה. 

אבקש לשלוח סכום של________
                  על החתום


