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

נז ע"א, מתורגם ומבואר(: "אמר לו מ )יומא  סופר בתלמוד 
אותו מין )כופר. כינוי תלמודי לנוצרי. בדפוסים רבים המילה 
לרבי  הנוצרית(  הצנזורה  בגלל  "צדוקי"  במילה  הוחלפה  "מין" 
חנינא: משחרב המקדש טמאים אתם, ככתוב )איכה א, ט( 'ֻטְמָאָתּה 
ְּבׁשּוֶליָה', ומעתה בודאי שאין השכינה שורה עליכם. אמר לו בא 
'ַהּׁשֵֹכן ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמאָֹתם'. אפילו בזמן  וראה מה כתוב עלינו: 
שהן טמאין - שכינה שרויה ביניהן". וכן מובא בִסְפֵרי )פרשת מסעי 
פיסקא קסא(: "חביבים ישראל! שאף על פי שהם טמאים, שכינה 

ביניהם. שנאמר: ַהּׁשֵֹכן ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמאָֹתם".
בלשון  "ֻטְמַאָתם"  ולא  בלשון רבים,  "ֻטְמאָֹתם"  נאמר  לחינם  לא 

יחיד. לפי שכל יהודי אשר מקיים מצוות ונכשל בעבירות, נמצא 
במדרגת קדושה וטומאה שונה מחברו. שהרי כל מצווה מוסיפה 
עוצמת  וגם  טומאה.  בו  מוסיפה  עבירה  וכל  באדם,  קדושה 
הקדושה והטומאה משתנות על פי סוג המצוה אופי החטא, 
שטומאת  נמצא  המעשה.  ולמשקל  הניסיון  לגודל  ובהתאם 
החטא שונה בכמות ובאיכות בין אדם לאדם. ועל כל יהודי 

בכל מצב ובכל מדרגה שהוא מכריז הקדוש ברוך הוא ואומר: "ַהּׁשֵֹכן 
לו  נאמן  מהם  אחד  שכל  המלך,  משל לבני  ֻטְמאָֹתם!".  ְּבתֹוְך  ִאָּתם, 
ברמה אחרת, אך כולם נושאים דרכון דיפלומטי המעניק להם מעמד 
בכיר ורשות כניסה למקומות שאזרח מן השורה אינו רשאי להיכנס 
אליהם. אולם מעמד בכיר זה מחייב כל בן מלך בעל מצפון, לערוך 
חשבון נפש עם עצמו, לחזק את קשריו עם אביו המלך, ולרומם ואת 
נאמנותו ואהבתו אליו. כך גם בהכרזה זו של מלכו של עולם טמון 
רמה  ובכל  מצב  בכל  כי  היודע  ויהודי  יהודי  כל  עבור  עצום  עידוד 
רוחנית שהוא נמצא בה, ולו הירודה ביותר, הקב"ה שוכן אתו. ומכאן 

יש לו רק לעלות ולהתקרב ולהתחבר לאביו המלך.
מנהיגי  התורה  לגדולי  היטב  ידועה  ישראל  כלל  של  זו  מעלתם 
הדור, ומתוך כך אוהבים הם כל אחד מישראל כנפשם, ועושים כל 
שבידם לסייעם. ואכן, כאשר הוקם הארגון הקדוש "הידברות", בעידוד 
ויבדלו  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  ההוראה  עמוד  מרן  הדור  מאורי  והכוונת 
לחיים טובים וארוכים מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן שליט"א, מרן 
האדמו"ר מבעלזא שליט"א ועוד מגדולי הדור, היה ראש ישיבה מבני 
להכניס  אסור  לדעתו  כי  ואמר  בדבר  שפקפק  ברק 

ערוץ תורני למסך שיש בו ערוצים טמאים. למניעת מחלוקת שאלתיו 
תורה  דעת  שדעתם  הדור  גדולי  שכל  ספק  אין  לנו  שהרי  מי רבו, 
יעודדו הקמת ערוץ זה שבידו להשיב את רבבות אלפי ישראל לאבינו 
ומה  רבו,  הוא  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  כי  והשיב  שבשמים. 
שיכריע מקובל עליו. ניגשנו יחד לראש הישיבה זצ"ל במעמד מיוחד 
שבו נאספו כמה תלמידי חכמים מופלגים לשמוע את הכרעתו. לאחר 
הצגת הצדדים לחיוב ולשלילה, שקע הרב זצ"ל במחשבות, ואז הרים 
את ראשו ואמר בנחרצות: "כתוב ַהּׁשֵֹכן ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמאָֹתם! תעשו 
ותצליחו בע"ה!". כאשר חלפו מאז שנים וערוץ "הידברות" עשה חיל 
ב"ה, עלה הרעיון להקים מיזם חדש שיסייע לציבור המתחזק על ידי 
הארגון, ולסייעו להתקדם צעד נוסף ולהכניס לביתו מסך נקי שישמש 
כתחליף למסך שבו מגוון ערוצים מזיקים ומקלקלים. גם שאלה זו 
הובאה בפני מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, שמיד חתם בכתב יד קדשו על 
המלצה להקמת הפרויקט. לימים הגיעה פניה מהגראי"ל שטיינמן 
זצ"ל, לעודד מיוזמתו מהלך זה לאור הגעת מתחזקים רבים אליו, 
שבביתם עדיין קיים מסך קלוקל. ואליהם הצטרפו עוד רבים 
מיוחד המתחבר למסך מחשב  נבנה ממיר  כך  הדור.  מגדולי 
החסום בפני כל תוכן אחר, וכן מסך "שוויתי" מעוצב בעיצוב 
מיוחד, להבדילו מהמסכים האחרים, דרכם משודרים שידורי "צופיה" 
מתחזק  לציבור  המיועד  לחלוטין  נקי  תוכן  במגוון  רבים  בערוצים 
בלבד. מסך זה מכניס חוסן רוחני לביתם של מתחזקים, ומסייע גם 
לילדיהם שלא ינשרו חלילה מדרך ה', בפרט בדור השני של הציבור 
המתחזק. בהמשך הוקם עבור הציבור המתחזק אתר "שבע ברכות" 
על פי הכללים שנבחנו ואושרו על ידי גדולי הדור, בו רבים מספור 

מצאו את זיווגם והקימו בית נאמן בישראל. 
זוהי גדולתם של גדולי התורה מנהיגי הדור, שרואים במבט נכון את 
צורכי הדור ומעודדים עשייה חיובית. הם בגדולתם יודעים היכן לגדור 
ולאסור בתוקף, והיכן ליזום ולחזק פעילות ועשייה שיש בהן תועלת 
לכלל ישראל, במסגרת גדרים נכונים. ואינם כרבי זכריה בן אבקולס 
שמשום רצונו להחמיר ולחשוש חששות מופרזים שלא כראוי, אמר 
עליו רבי יוחנן כי "ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס, החריבה את 
ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו", כמובא בתלמוד )גיטין נו 
ע"א( עיין שם. אשרי הזוכים לצעוד לאורם של מאורי הדור שדעתם 
דעת תורה צרופה, דבקים בדרכי ה' הטובים והישרים, ועליהם אמרו 
)שמות רבה ג, ח(: "כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל". שבת שלום.

גדולתם של ישראל, וגדולת ראייתם של גדולי ישראל, בכל עת ובכל מצב

עונג שבת

הרב אברהם יוסף   שאל    
עליה  את הרב שיש  עוגה   

של  דוגמא  או  קצפת 
אותיות – מותר לחתוך אותה בשבת?

יש הבדל בין אם האותיות חקוקות בעוגה 
או בביסקוויט, שבזה מותר גם לאשכנזים 
לאכול מהם בשבת, לבין אותיות בולטות, 

שבזה יש מחלוקת. ודעת אבי מורי מרן 
שדעתו  כיוון  מהם,  לאכול  להתיר  זצ"ל, 

על האכילה ולא על מחיקת הכתוב.
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במה אשמים המצרים? )ב'( 

דניאל בלס

מורנו הגה"ר זמיר כהן



היו  במה  בשאלה,  עסקנו  הקודם  במאמר 
האזרחים המצרים אשמים, שנענשו בעשר המכות. 
למדנו על רשעתם כאשר מיררו את חיי בני ישראל 

בפרך ולא חסו על ילדיהם.
למצרים  השיב  שהקב"ה  נגלה  מעמיק  במבט 

מידה כנגד מידה כפי מעשיהם עם בני ישראל.
"נקיים"  אנשים  היו  כידוע  המצרים 

מראה  על  מאוד  הקפידו  הם  מאוד. 
חיצוני, גילחו את שערם והחשיבו מאוד 
המצרים  הסכימו  כאשר  אסתטיות. 
הם  ישראל,  בני  תינוקות  את  לטבוח 

ניסו להימנע ככל האפשר ממראה הדם 
)האין  ביאור  אותם  הטביעו  ולכן  והלכלוך, 

הנאצים  של  ו"הנקיים"  הסגורים  הגזים  תאי  את  מזכיר  זה 
ידעו בדיוק מה נעשה שם, אך היה  ימ"ש?(. כולם 

חשוב למצרים לשמור על ה"אסתטיות".
הפך  כאשר  במים,  הענישם  הקב"ה?  עשה  מה 

את כל היאור לדם - סימן לדם התינוקות שנשפך 
בו. קלונם התגלה בפרהסיה, והמצרים המבוישים 
ההמוני  הרצח  ישראל.  מבני  מים  לבקש  נאלצו 
שעשו בבני ישראל כמובן לא עבר בשתיקה, ובמכת 

בכורות לא היה בית במצרים שלא היה בו מת.
שלא  עם  ייכווה.   - לאש  ידו  המכניס 
ישמור על כללי ההיגיינה, יביא על עצמו 
נזקים  לגרום  עלולים  הורים  מחלות. 
לרשותם,  שקבלו  לילדיהם  חמורים 
בהם  ינהגו  עליהם,  להגן  במקום  אם 
ברשלנות וזלזול. כך גם בטבע הרוחני 
של הבריאה, יכול עם להביא על עצמו 

ועל בניו אסונות בכוח מעשיו.
מה  לראי.  דומה  שהעולם  לומר  אפשר 
ממנו  מקבלים  הם   - לתוכו  מקרינים  שאנשים 
אלא  ח"ו,  באכזריות,  נוהג  אינו  הקב"ה  בחזרה. 
יתברך  הוא  עולמו.  של  החוקיות  את  לנו  מגלה 

בדיוק  הבריות  עם  נוהג 
עם  נוהגים  שהם  כפי 
אחרות,  במילים  הזולת. 
המצרים ברשעותם הביאו 

על עצמם את מכת הבכורות 
בכוח  בכוריהם  להריגת  שגרמו  הם  ידיהם,  במו 
כאשר  כבומרנג.  אליהם  שחזרו  הרעים  מעשיהם 
טבחו בילדי ישראל, לא ידעו המצרים שבו-בעת 

הם בוחרים למעשה לטבוח בילדיהם שלהם.
למרות  בעולם.  רחמים  מידת  גם  יש  אך 
הרעה,  הגזירה  את  עצמם  על  הביאו  שהמצרים 
המדרש מספר כיצד לאחר טביעת החיילים שרדפו 
לומר  השרת  מלאכי  "בקשו  בים-סוף:  אחרינו 
שירה, אמר הקדוש ברוך הוא: מעשה ידי טובעין 

בים ואתם אומרים שירה?!" )מגילה דף י, ב'(.
רוצה  אלא  הרשעים,  במות  שמח  אינו  הקב"ה 
שישובו בתשובה: "ֶהחפוץ אחפוץ מות רשע, נאום 
ה' אלוקים, "הלוא בשובו מדרכיו וחיה!" )יחזקאל, 

פרק י"ח, כג(.
המכות,  עשר  את  עיניהם  במו  שראו  המצרים, 
שלמה  בתשובה  לשוב  יכלו   - ה'  של  כוחו  את 

מרשעתם כלפי בני ישראל.

היהודי דניאל בלס2
עשר המכות: במה היו   החושב

אשמים המצרים? )ב'(
עשר המכות מלמדות שיעור חשוב על הצדק האלוקי הפועל בבריאה

 שבע
    עובדות

אבות",  "פרקי  גם  הנקראת  אבות",  "מסכת   .1
במשנה.  נזיקין  בסדר  התשיעית  המסכת  היא 
המשנה  מסכתות   63 מתוך  זו  מסכת  של  ייחודּה 
היא שזוהי המסכת היחידה מתוך מסכתות המשנה 

שעוסקת בענייני מוסר, מידות טובות ודרך ארץ.
2. המסכת פותחת במילים: "משה קיבל תורה 
מברטנורה:  עובדיה  רבי  מפרש  כך  על  מסיני". 
על  מיוסדת  אינה  זו  שמסכת  לפי  אני,  "אומר 

כשאר  התורה  ממצוות  מצווה  פירוש 
מוסרים  כולה  אלא  שבמשנה,  מסכתות 
כן  גם  העולם  אומות  וחכמי  ומדות, 
בדרכי  מלבם  שבדו  כמו  ספרים  חיברו 
חברו.  עם  האדם  יתנהג  כיצד  המוסר 

לפיכך התחיל התנא במסכת זו 'משה קבל 
והמוסרים  שהמידות  לך  לומר  מסיני',  תורה 

המשנה  חכמי  אותם  בדו  לא   - המסכת  שבזו 
מליבם, אלא אף אלו נאמרו בסיני".

3. מסכת אבות הועלתה על הכתב על ידי רבי 
העת  באותה  התנאים,  זמן  בסוף  הנשיא  יהודה 
כולה.  פה  שבעל  התורה  כתיבת  להתיר  שדרש 
הסיבה לכך היתה החשש שאם התורה שבעל פה 

לא תועלה על גבי הכתב - היא תישכח, חלילה, 
מישראל.

השנים  ב-1000  נכתבו  אבות  למסכת   .4
האחרונות למעלה מ-200 פירושים.

5. המסכת כוללת את דבריהם של חכמינו בנוגע 
בין  הנבחר.  מהעם  הנדרשת  הנאותה  להתנהגות 
הדברים: "הווי דן את כל האדם לכף זכות"; "יהי 
ואל  ביתך,  בני  עניים  ויהיו  לרווחה,  פתוח  ביתך 
מתלמידיו  "הוי  האישה";  עם  שיחה  תרבה 
של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב 
"אמור  לתורה";  ומקרבן  הבריות  את 
כל  את  מקבל  והווי  הרבה.  ועשה  מעט 
המרבה  "כל  יפות";  פנים  בסבר  האדם 

דברים, מביא חטא" ועוד.
6. בשבתות הקיץ סמוך לתפילת מנחה נהוג 
לקרוא פרק אחד מתוך 6 פרקי המסכת. בקהילות 
יוצאי אשכנז נוהגים כך משבת שאחרי פסח ועד 
לומדים  הכל  כך שסך  השבת שלפני ראש השנה, 
יוצאי  בקהילות  פעמים.   3 המסכת  פרקי  את 
בשבתות  רק  המסכת  את  לקרוא  נוהגים  ספרד 
ספירת העומר, על פני 6 שבועות, כך שמסיימים 

חג  עד  כולה  המסכת  את 
שלפני  בשבת  השבועות. 
חג השבועות לומדים את 
במסכת,  השישי  הפרק 

העוסק בתורת ישראל. 
מקור המנהג לקרוא את מסכת אבות בשבת אחר 
רב  ידי  על  ותוקן  הגאונים,  מתקופת  הוא  מנחה 
שר-שלום גאון ורב סעדיה גאון. הסיבה לכך היא 
שהימים בין פסח לשבועות מוקדשים מאז יציאת 
מצרים לעידון אישיות האדם, על מנת שיהיה ראוי 
לקבל את התורה בחג השבועות. בעקבות אבותינו 
ממצרים  יציאתם  לאחר  הימים  את  שהקדישו 
לחיזוק במידות טובות, אף אנו מקדישים את 49 
בשיפור  להתמקדות  לשבועות  פסח  שבין  הימים 
עצמי. לימוד במסכת אב, העוסקת במוסר ומידות 
להתכונן  ביותר  הנכונה  הדרך  את  מהווה  טובות, 

לקבלת התורה.
כל  בסידורים,  המופיע  אבות  פרקי  בנוסח   .7
פרק פותח במשפט ממסכת סנהדרין: "כל ישראל 
יש להם חלק לעולם הבא", ומסתיים עם מאמרו 
"רצה  מכות:  ממסכת  עקשיא  בן  חנניה  רבי  של 
להם  הרבה  לפיכך  ישראל,  את  לזכות  הקב"ה 
היא  אלו  מובאות  של  מטרתם  ומצוות".  תורה 
הנלמדים  שהדברים  הלומדים,  כל  שידעו  בשביל 
במסכת הם אפשריים לכל העם, ולא יאמר מישהו 

שהדברים לא מכוונים אליו, אלא ל"כל ישראל".

המשך בעמוד 7<<

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 על מסכת אבות
קהילות רבות נוהגות ללמוד את פרקי מסכת אבות בשבתות הקיץ 

לאחר תפילת המנחה. 7 עובדות על מסכת אבות

יונתן הלוי

מחפשים 
אולם?

מתכוננים 
לחתונה?

אל תשכחו את מה שחשוב באמת!

6 מפגשים בימי רביעי 
החל מ-י’ באייר 15/5/19

בבית הידברות, רח’ שנקר 20, פ”ת

 לחתנים וכלות בהפרדה מלאה

מהרו להרשם: 073-2221300

סדנא זוגית עם הידברות 
מה תלמדו בסדנה?

< ההבדלים בתקשורת ובגישות בין גבר לאישה
< בניית שנה ראשונה ויסודות הבית היהודי

< מבט רוחני על טהרת המשפחה 
< הלכות וחידושים רפואיים

הרב שמעון ביטון
הגה”ר

זמיר כהן הרב איתמר אינהסזאןהרב שמחה כהן

ינתן אישור כלה
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לרכישת ספרו החדש של הרב יצחק פנגר "מחשב מסלול מחדש" 
חייגו להידברות שופס: 073-222-1250

גם אתה גאון פוטנציאלי
על הנשר שחשב שהוא תרנגול, והרעיונות שמשנים את העולם

כל אחד מאתנו הוא גאון פוטנציאלי.
זווית הראייה של כל אחד מאתנו היא ייחודית – מה שאתה יכול לראות, אולי 
אף אחד אחר לא יכול לראות. לכל אחד מאתנו יש כלים וכישורים שמיוחדים 

לו.
אם אדם רוצה להצליח, כדאי לו לנצל את היכולות המיוחדות שלו, ולהיות 

יצירתי.
את מילות התפילה "ותן חלקנו בתורתך" מסבירים על פי הדרש: לכל אחד 
יש "חלק" שלו, שהוא יכול לגלות בתורה, ואדם אחר אינו יכול לגלותו. אנחנו 

מבקשים מהקב"ה, שיזכה אותנו לגלות את החלק המיוחד שלנו.
חז"ל אומרים במסכת עבודה זרה )י"ט ע"א(: "אין אדם לומד תורה אלא ממקום 
שלבו חפץ". הכוחות הייחודיים של האדם מושכים אותו לאופן-לימוד מסוים 
או למקום-לימוד מסוים. כאשר האדם מתאים את התנאים החיצוניים לנתונים 

הפנימיים שלו, יש לו אפשרות גדולה יותר להגיע להצלחה.
בשטחים  גם  מאוד,  רבה  במידה  לו,  לסייע  יכולה  האדם  של  הייחודיות 
עולם  של  שונים  בשטחים  "בגדול",  שהצליחו  האנשים  מרבית  הגשמיים. 
העבודה, עשו זאת בעזרת יצירתיות. הם חשבו על רעיון, שאף אחד לפניהם לא 

פיתח, או ניצלו נישה זנוחה שאחרים לא חפצו בה. 
היכולות הייחודיות עלולות להישאר זנוחות, ללא תועלת, בתוכנו. כדי שנוכל 
יכולים  אנחנו  כן,  כמו  להן.  מודעים  שנהיה  חשוב  הללו,  היכולות  את  לממש 
 – חדשים  לרעיונות  ראשנו  את  נפתח  אם  היכולות,  במימוש  לעצמנו  לסייע 
נעשים בעקבות  ונשאל. שינויים רבים לטובה  נחפש  נלמד,  נבדוק אפשרויות, 

ידיעות חדשות.

אל תחקה אחרים – אתה שונה מהם
תרנגולת דגרה על ביציה, ויחד איתן – גם על ביצה של נשר. האפרוחים בקעו 

מביצי התרנגולת, והנשר בקע מביצת-הנשרים.
בכל יום מימי חייו עשה הנשר בדיוק מה שעשו חבריו התרנגולים. כמותם 
הוא היה מרכין ראשו אל האדמה, ומחפש תולעים וחרקים. הוא החשיב עצמו, 
בפשטות, כתרנגול שווה בין שווים. יום אחד ראה הנשר מעליו צפור מפוארת, 
ביראת  מבטו  את  הרים  הנשר  מענן.  וצחים  בהירים  בשמים  במרומים,  עפה 
כבוד. "מי זה?", הוא שאל. "זה הנשר, מלך העופות", אמר שכנו התרנגול. "הוא 
שייך לשמים. אנחנו שייכים לארץ, אנחנו תרנגולים". כך חי הנשר כתרנגול, ומן 

הסתם גם כך מת. 
להתבזבז,  להם  כדאי לתת  לא  ומיוחדים.  כוחות רבים  בך  יש  ייחודי.  אתה 
סתם מחמת חוסר תשומת לב. גלה את הכוחות ואת היכולות שלך, השתדל 
יצירתי ומקורי -  להשקיע בפיתוח ובשדרוג של עצמך, הרשה לעצמך להיות 

אתה יכול בעזרת ה' להגיע להרבה יותר משנראה לך. 

ארגז 
  הכלים

הרב יצחק פנגר

את דברי  הפותח  המשפט  של  לחשיבות  התייחס  הקדוש  השל"ה 
הביקורת, בבארו את הפסוק בספר משלי )ט', ח'(: "אל תוכח לץ פן 

ישנאך, הוכח לחכם ויאהבך".
כותב השל"ה: "בבואך לבקר אדם, אל תאמר לו: 'אתה לץ', משום 
שבכך אתה גורם לו שישנא אותך, וממילא הוא לא יאזין לדבריך. אמור 

לו 'אתה חכם', ובכך יפתחו אזניו לשמוע את דברי תוכחתך".
ההכרח לומר לאדם "אתה חכם", אינו משמש אך כמחמאה שמטרתה 
היא  חיובית לביקורת.  הכנה  היא מהווה  זה  ליצור פתיחות. במקרה 
"משדרת" למבוקר, אין לי טינה ועמדה נגד אישיותך, אלא קושי עם 
פעולה שנעשתה. יש לזכור שכאשר מבקרים את בן-הזוג, תחושתו 
שיש  החיובים  מהדברים  מתעלמים  ואף  אותו,  אוהבים  שאין  היא 
באישיותו ומהפעולות הרבות שהוא עושה למען המשפחה. כדי למנוע 
שאין  במפורש  לו  לומר  יש  הקשבה לביקורת,  החוסמת  זו  תחושה 

את  מאוד  שמעריכים  אלא  כן,  הדבר 
מה שהוא כן עושה למען המשפחה.

באחת ההזדמנויות סיפרה לי מאזינה 
הזוגית  היחסים  במערכת  ש"הנוהג" 
שלה, הוא שכשהיא ובעלה כועסים זה 
על זה, הם אינם מדברים מטוב ועד רע, 
לזה  זה  טענותיהם  את  מעבירים  אלא 

בכתב, ומובן שהמכתבים מלאים במשפטי 
יותר ממה שאפשר לומר  ביקורת קשים, 

על  הרצאתי  את  ששמעה  לאחר  פה.  על 
אליה  כוונו  בהרצאה  שנאמרו  שהדברים  תחושה  לה  היתה  ביקורת, 
באופן מיוחד, והחליטה לבצע את ההנחיה להקדים מלות חיבה ושבח 
לציון  שורות  מספר  הקדישה  איגרתה לבעלה,  בפתח  לכן  לביקורת. 
לה  מסייעים  שמאוד  שלו  התנהגות  ולהליכי  החיוביות,  תכונותיו 

ולמשפחה.
כשסיימה לכתוב שורות חיוביות אלו, המשיכה בכתיבת מכתב ארוך 
וכשהשלימה השאירה  נוקבים,  ביקורת  דפים של דברי  שכלל מספר 
את המכתב על שולחן העבודה שלו. ברוב סקרנותה החליטה לעמוד 
מרחוק ולבחון את התנהגותו של בעלה. היא הבחינה שהוא נוטל את 
המכתב ומתחיל לקרוא. על פניו ניכרו סימני הפתעה בעת שקרא את 
השורות הראשונות המחמיאות. בהמשך המכתב, נהפכו פניו לחתומות 
יותר, וכך נראו עד סיום קריאת המכתב הארוך. לכשסיים, חזר שוב 
לתחילת המכתב וקרא עוד פעם את השורות הראשונות וחיוך עלה על 
שפתותיו. "הוא קם ממקומו וניגש לפייסני", סיימה אותה אישה את 
סיפורה, כשהיא מוסיפה: "הסיפור הזה לימדני עד כמה יש חשיבות 

לפתיחה נכונה של דברי ביקורת".
על פי הפרשנים המסבירים את מצוות "הוכח תוכיח את עמיתך", 
הסיכוי היחיד שדברי ביקורת יופנמו לליבו של המבוקר, הוא רק אם 
תהיה לו תחושה שהמבקר אוהב אותו. לכן, המחמאה שתינתן לפני 
הביקורת, תגרום לכך שהמבוקר יחוש שההערות על התנהגותו נאמרו 
מפי אדם שמחבב אותו. גם רבי דוד הנגיד, נכדו של הרמב"ם, מציע 
לאדם הממלא תפקיד של מבקר ש"יקבל את הבריות בסבר פנים יפות 

ופנים שוחקות, כדי שיקבלו את דבריך וילכו אחריהם".

למה חשוב כל כך להתחיל את דברי הביקורת 
דווקא במילים טובות?

איך מתחילים 
דברי ביקורת?

ביתהרב שמחה כהן
  יהודי

חודש ראשון ללא תשלום בחלוקת עלוני השבת המבוקשים של הידברות: 073-2221388  להצטרפות לנבחרת מזכי הרבים 

208,300
נכון להיום הנבחרת מזכה את הרבים ומפיצה

עלוני שבת בכל רחבי הארץ 
וב’’ה עוד היד נטויה...

במכולת
ליד

העיתונים
ביום שישי
במאפייה

ואצלך
בשולחן
שבת

בבתי
הכנסת

בסביבתך
במקום
העבודה

שליח בדרך 
אליכם עד 

הבית!

מתי בפעם האחרונה
היית שייך

לנבחרת?

לרכישת ספרי הרב שמחה כהן חייגו להידברות שופס: 073-222-1250 
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למה הילד שלי לא אוהב ללמוד?
בני לא מתחבר ללימוד התנ"ך. הוא אמנם לומד בבית ספר טוב, אינו מפריע, משתדל 
להתאמץ קצת, אך לא רואים אצלו משיכה עזה ללימודים. ברצוני לציין שהבית שלנו 
הוא בית מושקע וטוב, כך שלא אמורה להיות דוגמה שלילית שבשלה הילד לא יימשך 

ללימודים. מה ניתן לעשות כדי שהוא יימשך יותר ללימוד?
ראשית, כדאי, רצוי וחשוב שנסתכל על חצי הכוס המלאה שבורא עולם זימן לידכם, 
בדמות ילד מחונך אשר מתנהג יפה ומשתדל לעשות את המוטל עליו. לא הכל מובן 
בדרך  שפועלים  נפלאים  הורים  שאתם  וסימן  אות  זה   - לכך  הגיע  הוא  ואם  מאליו, 

הנכונה, כדי שהבן ילך בדרך הנכונה.
בדרך כלל, ילד אמור להימשך לדבר שהוא אוהב. תשאלו כל ילד שאוהב לאכול פיצה, 
האם הוא רוצה שאמא תכין לו פיצה לארוחת ערב. הוא יענה מיד בחיוב, על אף שאכל 
פיצה כבר כמה פעמים השבוע. עלינו לגרום לילד לאהוב את הלימוד. השאלה היא איך 
עושים את זה. ובכן, מסתבר שאם כל הסממנים מראים שהילד היה אמור לאהוב ללמוד, 
כל שהוא שמפריע לו  חסם  ובכל זאת הוא אינו עושה זאת, אין זאת אלא שיש כאן 
ללמוד. כיון שאינני יכול לעשות אבחון דרך כתיבה, אמליץ לכם בסייעתא דשמיא על 

מספר אפשרויות, כדי שתוכלו להבין מה החסם שעוצר את בנכם.
אני ממליץ לא לפסול אף אחת מהאפשרויות המוצגות כאן, כי מניסיון ארוך, לפעמים 

הבעיה מצויה דווקא בדבר שההורים לא חשבו עליו.
• האפשרות הראשונה היא חובה לפתרון של כל בעיה - תפילה! בלעדי זה אין לנו 
התורה,  בברכות  )בפרט  שתפילה  לזכור  צריך  הבעיה.  שורש  את  לגלות  אפשרות  כל 
כשאומרים ברכת "והערב נא" בתפילת השחר, חשוב לכוון טוב על הילדים(, יש לאמרה 

בכוונה בכל מצב, בין אם יש לילד בעיה או לא.
סדירה  שינה  בלילה  ישן  ושהוא  שינה,  הפרעות  לילד  שאין  בדקו  שינה.  שעות   •

ורצופה, 8-9 שעות.
מצוין  ובגמרא  שחרית,  פת  של  החשיבות  על  אותנו  לימדו  חז"ל  בוקר.  ארוחת   •
ש"תלמודו מתקיים בידו", וזה חוץ מכל המחלות שארוחת בוקר מונעת. לכן ודאו שהילד 

אוכל את הסנדביץ' שאתם שולחים איתו.
• יש 3 בדיקות רפואיות חשובות ביותר: בדיקת ראייה )גם אם הילד אומר שהוא 
רואה טוב, תיתכן למשל בעיה במיקוד ראייה(, בדיקת שמיעה )ייתכנו נוזלים באזנים, 
הצטברות שעווה וכו'( ובדיקת דם כללית. מחסור בברזל, למשל, יכול לגרום לסימפטומים 

כגון עייפות, חוסר ריכוז וכדומה.
)גם אם הוא בכיתה  יתכן מאוד שיש לילד שלכם בעיית קריאה  בדיקת קריאה.   •
גבוהה(. בדקו אם הילד שולט היטב בקריאה הרגילה בניקוד הנכון, בפרט באם מדובר 

בקריאת ארמית, יתכן ששם הוא פשוט מאבד כיוון.
• מבחן מוקסו )MOXO(. מבדק ממוחשב שמאתר האם קיים חשד להפרעות קשב, 
ונותן פרופיל קשב אישי ומדויק. המבחן מתאים לילדים החל מגיל 6. לאחר סיום המבדק 
אימפולסיביות,  תזמון,  )קשב,  השונים  הקשב  תפקודי  על  מפורט  דו"ח  הנבדק  מקבל 
היפראקטיביות( בהשוואה לנורמה, ובהשוואת הנבדק לעצמו. בדוח יינתן ניתוח תפקוד 
מפורט, ובסופו סיכום והמלצות אישיות ויישומיות להמשך. ברוב קופות החולים נותנים 
מימון חלקי לבדיקה פשוטה זו. בכל תחום רוחני, כשיש רצון עז להגיע למטרה - בורא 
עולם נותן את הסיעתא דשמיא הנכונה להצליח ולהגיע למטרה. יזכה אתכם בורא עולם 

לראות נחת מכל ילדיכם, אמן.

לא מתחבר ללימודים

הרב אפרים אורשלימי
חינוך 
  ילדים

לשאלות למדור - a0504168883@gmail.com,  לרכישת ספרי חינוך ילדים 
של הרב אפרים אורשלימי חייגו להידברות שופס 073-222-12-50

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

כיצד מתמודדים מול תאוות העולם הזה, 
והאם ידועים לנו טעמי המצוות?

סוד האיזון של 
החומר והרוח

הרב זמיר כהן

בין  המאזנת  אידיאלית,  חיים  דרך  מהוות  התורה  הוראות 
סיפוק צרכי הגוף לבין סיפוק צרכי הנשמה, מבלי לקפח אחד 

מהם. בכך מעניקה התורה לגוף ולנשמה את העונג השלם. 
הבנת איזון מיוחד זה חשובה ביותר לכל אדם, ובפרט לאדם 
הנמצא בתחילת דרכו הרוחנית. שכן המחסום העיקרי הניצב 
בפני המבקש לרומם את חייו, להתחזק בעבודת ה', ולהתחיל 
לצעוד ביישום המעשי של מצוות התורה הוא: "קשה לי להקריב 
למען  הורגלתי,  כה  אליהן   - הזה  העולם  הנאות  על  ולוותר 
העולם הבא שלי". אדם זה אינו יודע שבכך הוא רק מחליף סוג 
של הנאה, בסוג אחר של הנאה, גבוהה ואמיתית יותר, ולכן גם 

מענגת יותר - כאן בעולם הזה. 

האם ישנם טעמים למצוות?
יסוד גדול הוא ביהדות - שהמצוות נועדו לטובתו של האדם 
בכל  הוא  שלם  הבורא  שהרי  הבורא.  לטובת  או  לצורך  ולא 
שלמות ואיננו זקוק למאומה מהאדם שברא. כמובא במדרש על 
הפסוק "ִאְמַרת ה' - ְצרּוָפה. ָמֵגן הּוא ְלכֹל ַהחִֹסים ּבֹו", כי ִאְמַרת 
נועדו לצרף - לטהר  ה' - אלו הן המצוות שאמרם ה', אשר 
ולרומם את האדם כמצרף כסף מהסיגים, והן מגן לכל החוסים 
בצילו של ה' ומקיימים אותן. הנה לשון המדרש: "וכי מה אכפת 
לו להקב"ה בין ששוחט את הבהמה ואוכל, או אם נוחר ואוכל? 
כלום אתה מועילו או כלום אתה מזיקו? או מה אכפת לו בין 
ָחַכְמָּת  ָחַכְמָּת  'ִאם  שלמה  אמר  נבלות?  לאוכל  טהורות  אוכל 
ָּלְך'. הא לא ִנתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות וישראל. 
שנאמר 'ִאְמַרת ה' ְצרּוָפה'. למה? שיהא מגן עליך. שנאמר: 'ָמֵגן 

הּוא ְלכֹל ַהחִֹסים ּבֹו'".
ונפלאים  רבים  טעמים  כתבו  ישראל  מגדולי  רבים  ואכן, 
למצוות. מהם: הרמב"ם בעשרים ושלשה פרקים מספרו "מורה 
ספר  חיבר  אשר  והרא"ה  רבים;  במקומות  הרמב"ן  נבוכים"; 
שלם לבאר כל מצווה וטעמה ושמו ספר "החינוך". אולם ברור 
שכל הטעמים שנאמרו בנוגע לסיבתן של המצוות אינם אלא 
הבנה מזערית וקצה הטעם העליון של כל מצווה. וכמו שכתב 
המצוות  טעמי  "...כי  החיים:  נפש  בספרו  מוולוז'ין  חיים  רבי 
למשה  אף  בעולם,  אדם  לשום  עדיין  נתגלו  לא  תכליתם  עד 
רבנו ע"ה, רק לאדם הראשון קודם החטא. והוא )עומק משמעות( 
היין המשומר בענביו מששת ימי בראשית והאור ששימש ביום 

הראשון". 
כך  במלואם.  המצוות  טעמי  יתגלו   - לבוא  לעתיד  אמנם, 
מובא במדרש: "לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא עפר הארץ 
ועפר מתים, ומגבלם זה בזה ונותן בו עור ובשר וגידים ועצמות. 
והמלאך הממונה על הנשמות יבוא ויתן בהם נשמה. ואחר כך 
יכנסו לבית המדרש. אברהם יצחק ויעקב יושבים לפניו, מלכי 
ישראל ויהודה וכו' ... כיון שרואה הקדוש ברוך הוא דוד ומשיח, 
קורא את דוד ואומר לו: 'בני, שב לימיני, שהבאתי עליו ייסורים 
ושיבח אותי'. ויושב הקב"ה ומגלה להם טעמי תורה, מפני מה 

אסר לנו חזיר ודם וחלב ובשר בחלב וכו'".

מפתחות
   לחיים
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הרב ירון אשכנזי

הלכות הנוגעות לתקופה 
שאחר הפסח

מי צריך למכור חמץ לגוי לפני פסח, ומי רשאי לעשות זאת?

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'(.
בליל  חל  פסח  של  שביעי  מוצאי 
מערב  חמץ  חלות  מי ששמר  שבת. 

פסח, האם יכול להוציאן ולאוכלן 
בליל שבת?

להשאיר  אין  שלכתחילה  אף 
דבר  שכל  משום  בביתו,  גמור  חמץ 

שהוא חפץ בקיומו אסור להשהותו בפסח )ילקוט 
יוסף – פסח חלק ב' סימן ת"נ(, מכל מקום, אם נשארו 
לו חלות חמץ מלפני הפסח )שנמכרו במכירת חמץ(, 
משום  איסור  בזה  אין  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  אנו  חוזרים  הפסח,  שאחר  אלו  בימים 
חמץ,  בו  שיש  מוצר  קונים  אנו  כאשר  החנויות. 

שנטחנו  מוצרים  רק  לקנות  צריך  האם 
אחר הפסח?

אחר  נטחן  שיהיה  להחמיר  צריך  אין 
הפסח, ולכן מותר לקנות חמץ מבעל מכולת 
היה  שהחמץ  אף  לנכרי,  חמצו  את  שמכר 

פי שולחן ערוך סימן תמ"ח  )על  קיים בימי הפסח 
סעיף ג'(.

נהגו חלק מעדות ישראל ביום שלאחר שביעי 
של פסח, לעשות חג האמונה, וחוגגים ושרים 
בכלי נגינה לכבוד ה' יתברך, להראות את 
אמונתנו בה', שאף על פי שעדיין לא 
בלב  מאמינים  אנחנו  הנה   - נגאלנו 
ויה"ר  תבוא,  בא  שהגאולה  שלם 
זו,  בשנה  במהרה.  לזה  שנזכה 
שאסרו חג חל בשבת, האם ניתן 
ביום  המימונה  את  לחגוג  יהיה 

ראשון?
נמצא  בשבת,  חל  חג"  "אסרו  שיום  זו,  שנה 
שמוצאי שבת ויום ראשון הינם יום חול לכל דבר, 
ביום  מוזיקה  מלשמוע  להימנע  יש  ולכתחילה 
האמונה  חג  את  לעשות  ישראל  נהגו  אמנם  זה. 
ולשמוח ביום זה, ולכן ראוי לעשות סיום מסכת, 
ולשמוח  מנגינות  לשמוע  מותר  כזה  ובמקרה 
יש  ראשון  יום  בבוקר  אמנם  תורה.  של  לכבודה 
להימנע מלשמוע מנגינות. כך הורה הראשון לציון 
הגאון הרב יצחק יוסף לרבני "קו ההלכה", להורות 

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

מברכים שהחיינו על ספירת העומר?
נאמרו כמה טעמים מדוע אין מברכים שהחיינו 

על ספירת העומר: 
• לפי שאין ספירת העומר אלא זכר למקדש, 
ואין מברכים אלא על מצווה ממש ולא על "זכר" 

)ר"ן סוף מסכת פסחים(.
• 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 
סימן  בתשובה  )הרשב"א  מאוויינו  בית  לחרבן  נפש 

קכ"ו(. 
• 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(.

073-3333-300

קו 
 ההלכה

דבי רייכמן

בתקופה  אך  יודעים.  כולנו   – בישול  מהו 
בישול:  של  מיוחד  סוג  על  שיח  ישנו  האחרונה 

בישול מולקולרי. מה זה בדיוק?
ובכן, בישול מולקולרי הוא בישול שנעזר בידע 
מדעי, על מנת לשפר את הכנת המזון, ולאפשר 
יצירה של מזונות מיוחדים יותר, מעניינים יותר, 
הבישול  יותר.  בריאים  ו/או  יותר  אסתטיים 
יצירתיות  מנות  של  יצירה  מאפשר  המולקולרי 

ומעניינות במיוחד.
יכול טבח,  המזון,  מדעי  של  לימוד  באמצעות 
למשל, להבין כיצד פועלים המים כשהם פוגשים 
כדי  ייחודיות  בטכניקות  ולהשתמש  בשוקולד, 
ליצור מוס שוקולד, למשל, שעשוי רק משוקולד 

מומס וממים – ללא שום חומר נוסף. הוא יכול 
להשתמש גם בחומרים ייעודיים, על מנת ליצור 
סוכריות  חומץ,  כדורי  כמו  מפתיעים  מוצרים 
רכות בעלות מילוי נוזלי ועוד מגוון של מוצרים 

מפתיעים, יפהפיים ומיוחדים.
גסטרונומיה  על  מסתמך  מולקולרי  בישול 
ומובא  מדענים,  חוקרים  אותה  מולקולרית, 
ואנשי מקצוע בתחום  ידי שפים  לידי ביצוע על 

הבישול.
המולקולרית  שהגסטרונומיה  הוא  המעניין 
מנפצת מיתוסים שונים אשר מקובלים כמובנים 
זאת  ולעומת  הגסטרונומיה,  בתחום  מאליהם 
בישול חדשות אשר מאפשרות,  יוצרת טכניקות 

כדמיוניים  שנדמים  מאכלים  של  יצירה  כאמור, 
יצירתיים  מתכונים  של  ושילובים  לחלוטין, 

במיוחד.
הבישול המולקולרי הופך להיות חלק מחוויה 
של הגשה ושל אכילה, וחוקרים בתחום עוסקים 
נוספים.  דומים  ובצדדים  שלו  החברתי  בפן  אף 
המולקולרי  בבישול  ביותר  המלהיב  הדבר  אולם 
שנתן  הבורא,  בנפלאות  הישירה  הצפייה  הוא 
בסיסיים  במוצרים  כך  כל  מיוחדות  תכונות 
מופלאות  יצירות  ליצור  לנו  ואפשר  ופשוטים, 

ויפהפיות ממעשה ידיו.

איך אפשר ליצור כדורי חומץ, או מוס שוקולד, ללא ביצים?

מהו בישול מולקולרי?

 “כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

ישירות אליך למייל       מדי יום        
hidabroot.org.vp4.me/2halachot :להרשמה בחינם

2 הלכות בלחיצה קלה קבלו 

 נפלאות
    הבריאה

 הכותב הנו מנהל קו ההלכה – הידברות. 
חייגו בחינם 073-3333-300



סגרו ביומן! 

ימי שני!
פגישה עם

הרב פנגר!

הרב יצחק פנגר
FHT מגיע אי”ה לבית הידברות לסדנת

לריפוי טבעי, בת 6 מפגשים

לפרטים: 073-2221320

הסדנה מיועדת לנשים ולגברים )בהפרדה מלאה(

anat@htv.co.ilהידברות

החל מיום שני, א’ אייר, 6.5
בין השעות 18:30-22:00

כל הכלים לחיים! בדרכו הייחודית של הרב פנגר:
שיטת FHT לריפוי טבעי בהעצמה אישית, דמיון מודרך וריפוי במגע יד | העמקת 
השיטה בדגש על ריפוי טבעי | טיפול עצמי, וטיפול באחרים | יישום השיטה על 
 )OCD( משקעי עבר ושחרורם,  ריפוי דרך סליחה | חרדות, מחשבות כפייתיות
נכונה,  | התמודדויות בהווה, חשיבה   )CBT,REBT ודאגות )בשילוב שיטות 

לחץ, עצבות, ועוד )בשילוב שיטות נוספות(.

לאור הביקוש סדנה נוספת

 סיפורים מהחיים  | חיים ולדר

ני כיום בן חמישים פלוס, אך הסיפור א
את  אמנם  הילדים.  מגן  מתחיל  שלי 
אלא  מהזיכרון  מספר  איני  תחילתו 
מדברים שסיפרה לי ִאמי, אך בהמשך מתחבר גם 

הזיכרון שלי.
בבניין שלנו התגורר ילד בן גילי בשם אברימי. 
למדתי ִאתו בגן עד כיתה א', לא יותר. אני זוכר 
במעומעם, שבגן הוא היה נתקל בילדים ובכיסאות 
ונופל הרבה. מה שסופר לי כבר אז, שהוא נולד 

עם בעיית ראייה קשה, שהלכה והחמירה.
בכיתה א' כשאנחנו כתבנו בעיפרון, הוא היה 
לנו  והסבירו  מדוע,  הבנו  לא  עבה,  בטוש  כותב 
שהעיניים שלו לא רואות את קווי העיפרון, והוא 
צריך לכתוב בצורה מודגשת יותר, שיראה מה הוא 

כותב.
* * *

מכאן אספר רק מה שאני יודע מִאמי, ומאוחר 
יותר מעצמי. ראייתו של אברימי הלכה והידרדרה. 
הרופאים היו חלוקים האם כדאי להמשיך לדרוש 
שיעשה  כדי  רגיל  בכתב  ולכתוב  לקרוא  ממנו 
ברייל,  כתב  אותו  ללמד  או  בעיניו,  שימוש 
שהמשמעות של זה היא להתייחס אליו כעיוור, 

וסוג של ייאוש מלקוות שיהיה אדם רואה.
כל  דילמה שמעסיקה את  יודע שזו  אני  כיום 
ההורים לילדים כבדי ראייה ועיוורים, וזו לא רק 
הדילמה של הראייה אלא של התדמית. מסתבר 
המחשבה  עם  להשלים  מתקשים  שהורים רבים 
ממש  מהם,  ומונעים  "עיוורים",  ִבתם  או  שבנם 
כך, עזרים של עיוורים, כמו כלב נחייה או מקל 
ואפילו כתב ברייל, כי יש בזה משום הודאה בפני 
שהילד  אחרים,  בפני  קשה,  פחות  ולא  עצמם, 

שלהם עיוור.
עניינה  לא  מעולם  אברימי  של  ִאמו  את  אבל 

התדמית. מה שהיה חשוב לה זה שאברימי 
ויוכל  האפשר  ככל  נורמטיבי  כאדם  יגדל 
ולהקים  להינשא  ולאחרים,  לעצמו  להועיל 

משפחה.
מצד אחד, לא היה רופא או מומחה שהיא לא 
של  בעייתו  את  ולפתור  לנסות  כדי  אליו  פנתה 
אברימי או לפחות להקל עליה, ומצד השני, על 
לצד  ברייל,  כתב  ללמדו  החליטה  עצמה  דעת 

קריאה רגילה.
אמרה  אבל  הרופאים,  על  חלקה  לא  היא 
על  תלך  שהיא  לִאמי,  ביניהן  ולשכנות,  לחברות 
שתי האופציות. גם תדרוש ממנו לקרוא ולכתוב 
שאנשים  )"כמו  ברייל  כתב  ללמוד  וגם  כרגיל 
זרה",  שפה  ילמד  שלהם  שהילד  דואגים  אחרים 

כך אמרה(.
רואים.  שלא  משהו  הייתה  שלה  המסירות 
ואכן, בתוך שנתיים אברימי למד לקרוא את כתב 
וגם  רגילה  בקריאה  גם  שלט  ולמעשה  הברייל, 

בקריאת ברייל על כל צרה שלא תבוא.
* * *

רק שהצרה כן באה. אברימי איבד אט־אט את 
כל  קרא  הרי  הוא  כי  קשר לברייל,  בלי  ראייתו, 
הזמן. בשלב מסוים הרימו הרופאים ידיים ואמרו 
לִאמו שאין טעם עוד לבקשו לקרוא בכתב רגיל. 

"הוא עיוור", הם אמרו לה.
בבאר שחת  נמצאים  כשאחרים  הזה,  ובמקום 
ברייל,  כתב  ללמוד  כוח  ובלי  לקרוא  יכולת  בלי 
ולהיפך,  הברייל,  בכתב  מיומן  כבר  היה  אברימי 
העובדה ששלט בשני סוגי הכתבים הפכה אותו 

למומחה עוד יותר מעיוורים אחרים.
אברימי עזב את בית הספר שלנו והלך ללמוד 
כל  את  לו  נתנו  שם  לעיוורים,  חינוך  בבית 
מכן  ולאחר  להן,  זקוקים  שעיוורים  המיומנויות 
חזר ללמוד ִאתנו בתיכון בנתניה. הוא היה מקשיב 
לשיעורים, ואנו היינו מסייעים לו אם היה צריך.

שלא  חדות  לו  הייתה  אך  עיוור,  היה  אמנם 
לו  הפריע  לא  העיוורון  מִאתנו.  לאיש  הייתה 

להיות בחור מצחיק, שמח ומרתק.
* * *

דתיים  שתיכונים  נהוג  היה  תקופה  באותה 

מתארחים בחופש הגדול בישיבות. ואכן, בחופש 
אותנו  הזמינו   )1981( תשמ"א  שנת  של  הגדול 
נערים,  קבוצת  הלכנו,  קדושה.  ישיבה  לראות 
לישיבת "בית שמעיה", ושהינו שם כמעט חודש 
בעולם  הזמן  סיום  ועד  לימודינו  מסיום  שלם, 

הישיבות בחודש אב.
מאוד  רצינו  לכולנו.  אדירה  חוויה  הייתה  זו 
להיכנס ללמוד בישיבה. פנינו לראש הישיבה, הרב 
אנגלנדר, והוא אמר: "תלמדו שנה בישיבה אחרת, 

ולאחר מכן יהיה על מה לדבר".
הלך  אברימי  אחר.  במקום  אחד  כל  התפזרנו 
ל'ישיבת אולגה' של הרב ביטון, רבה הראשי של 
דוד  רבי  של  התורה"  ל"אור  מכן  ולאחר  חדרה, 
לישיבת  אותו  קיבלו  כך  אחר  ורק  מלינובסקי, 

"בית שמעיה".
אני עצמי חזרתי לתיכון, אך שמרתי על קשר 
ובנפש.  בלב  חברי  שהיה  אברימי,  עם  הדוק 

המשכנו לדבר כמעט מדי יום בטלפון.
הראשונה  הבעיה  בתחילה.  קל  לו  היה  לא 
שנתקל בה היה לימוד הגמרא. הוא היה מקשיב 
התקשה  הוא  להבין.  מצליח  ולא  לשיעורים 

בתפיסת החומר ובדרך לימודו.
שהקריאו  בחורים  היו  הצהריים  בהפסקת 
זה  את  ברייל.  במכונת  מעתיק  היה  והוא  לו, 
הכרתי כבר מהתיכון. לא אשכח את המכונה הזו 
שמתקתקת בקול רעש גדול, כי היא מחוררת את 
הדף. רק שאצלנו כמעט ולא למדו גמרא, כעת הוא 

למד אך ורק גמרא. וזה לא היה קל.
בחופשה הראשונה בנתניה הוא פגש רב שכונה, 
שרעייתו הייתה מורה מקדמת שלו. כששמע את 
את  להקליד  לך  תעזור  "אשתי  לו:  אמר  הבעיה, 

הגמרא".
אברימי  יותר.  צפוף  ונעשה  הלך  החומר  אך 
את  שיעשה  מישהו  למצוא  חייב  שהוא  החליט 

העבודה בצורה רציפה, ותמורת תשלום.
שלו,  הלאומי  הביטוח  כספי  את  השקיע  הוא 
הגמרא,  את  שתעתיק  מקצועית  לאישה  ונתן 
כי  רבות,  בשעות  מדובר  והתוספות.  הרש"י 

קלדנות של ברייל זו עבודה קשה ומייגעת.
היא עבדה ימים ולילות. לפני שיצאה לחופשת 

ילד קטן ההולך ומתעוור, ואמא שאינה מוכנה להתייאש. 
דווקא כשכבה לחלוטין מאור עיניו, הוא מתחיל להאיר אור 
יקרות על עולמם החשוך של העיוורים. סיפורו המופלא של 

אברהם לביא
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עוד במכת הדם הראשונה, הראה ה' למצרים 
עד  לבינם,  היהודים  בין  מפלה  הוא  כיצד 
בכל  מים.  היהודים  מן  לקנות  לבוא  שנאלצו 
מכה ומכה ראו כיצד בני ישראל אינם ניזוקים, 

ויכלו ללמוד מכך מוסר ולשוב בתשובה.
על  רחמיו  את  הראה  ה'  זאת,  עם  יחד 
למצרים  הודיע  כאשר  הברד,  במכת  המצרים 
שלהם  המקנה  את  להכניס  שעליהם  מראש 
עליהם:  שתבוא  המכה  מן  ולהתחבא  לבתים 
"ועתה שלח העז את מקנך, ואת כל אשר לך 
בשדה, כל האדם והבהמה אשר יימצא בשדה 
ומתו.  הברז  עליהם  וירד  הביתה,  יאסף  ולא 
את  הניס   - פרעה  מעבדי  ה'  דבר  את  הירא 

עבדיו ואת מקנהו אל הבתים" )שמות ט', י"ט(.
ה' הזהיר את המצרים ונתן להם פתח לשוב 
מהמצרים:  חלק  נהגו  למעשה  כך  בתשובה. 
"וגם ערב רב עלה איתם" )שמות י"ב, ל"ח(. רש"י: 

"ערב רב - תערובות אומות של גרים". 
על  מוות  גזר  ה'  כיצד  מסופר  יונה  בספר 
הגויים בני העיר נינווה בגלל מעשיהם הרעים, 
אך לאחר ששבו בתשובה שלמה, הוסרה מהם 

הגזירה.
בגזירות  מענישם  ה'  את  שראו  המצרים, 
לשוב  צריכים  היו  גלויים,  וניסים  רעות 
בתשובה מיד, לרחם על בני ישראל העשוקים 
ולזעוק לה' לרחמים. אז ודאי היו ניצלים מרוע 

הגזירה, ולא מגיעים עד מכת בכורות. 
באופן  גם  נתגלתה  הקב"ה  של  רחמנותו 
מראש,  באזהרה  ומכה  מכה  כל  נמסרה  שבו 
כפי שביארו חז"ל: "בנוהג שבעולם, בשר ודם 
פתאום  שונאו,  על  רעה  להביא  שהוא מבקש 
מביא עליו עד שלא ירגיש בו, והקב"ה מתרה 
לפרעה על כל מכה ומכה כדי שישוב בו" )שמות 

רבה, פרשה ט', ט'(.
מלמדות  המכות  שעשר  למדים  נמצאנו 
התורה  אמיתות  על  לדורות,  ואות  מוסר 
כמו  עמנו,  כל  לעיני  שנעשה  האלוקי  והגילוי 
גם על מציאותו של הצדק האלוקי הפועל עם 
בני האדם לפי מעשיהם: "אני ה' חוקר לב בוחן 
כליות ולתת לאיש כדרכו כפרי מעלליו" )ירמיהו 

י"ז, י'(.

לידה, דאגה להקליד את המסכת הבאה, כדי שיהיה 
לו חומר מוכן.

בשלב מסוים הם הבינו שזהו פרויקט, ממש כמו 
הדפסת הש"ס הראשונה. בכל פעם שגמרו מסכת 
היה ששון ושמחה בישיבה. "סיום מסכת בברייל..."

* * *
בגיל 26 נישא אברימי לאישה כבדת ראייה, והם 

התגוררו בבני ברק.
לא אשכח את החתונה. בעיקר התרגשתי לראות 
את ִאמו של אברימי, שהשקיעה בו כל כך הרבה, 
הלכה ִאתו לכל הרופאים, הקדישה את זמנה לכפל 
לימודים, בכתב רגיל ובכתב ברייל. זה היה מרגש 
אז:  אמר  הרבנים  אחד  שלה.  האושר  את  לראות 
"מנעי קולך מבכי כי יש שכר לפעולתך". אלה היו 
ר'  כונה  מעתה,  חדשה.  משמעות  שלבשו  מילים 

אברהם. אברהם לביא.
השמועה על מישהו שמוציא בכתב ברייל גמרות 
שאיש לא הוציא לפני כן, עשתה את שלה. עיוורים 
החלו להגיע ולהביא חומרים שלהם, אברהם הפנה 
אותם לקלדנית הברייל, אך זו אמרה שהיא אינה 
זה  וגם  עושה,  שהיא  למה  מעבר  להספיק  יכולה 
הטלפון  מספר  את  יעביר  שלא  ובבקשה  בקושי, 

שלה.
של  בִלבו  החלטה  גמלה  שבו  הרגע  היה  זה 

אברהם למנף את הידע שצבר לתועלת הרבים.
אלפי  בעבור  משמעות  רבת  תהיה  זו  החלטה 

עיוורים בישראל, ובעוד כמה שנים גם בעבורי.
* * *

כתב  נושא  להתפתח  החל  תקופה  באותה 
הברייל. אם עד כה היו צריכים פשוט להקליד את 
שהייתה  כתיבה  מכונת  דמוית  במכונה  הטקסט 
נועצת סיכות ויוצרת את כתב הברייל, לפתע ניתן 
היה להכניס קובץ ולהדפיס אותו בברייל. זה דומה 
כתיבה  מכונת  בין  במעבר  שהתרחשה  למהפכה 
עוד  הברייל  מדפסת  כי  יותר,  הרבה  רק  למחשב, 

הייתה מהירה פי כמה ממכונת הברייל...
ִאמו אסתר  אברהם רכש על חשבונו ובתמיכת 
מדפסת ברייל בהון עתק של עשרות אלפי דולרים, 
מסכת  של  קבצים  לקבל  בבקשה  לאנשים  ופנה 
מישהו  העת.  באותה  שנלמדה  המסכת  שביעית, 
אחד הסכים. אברהם העתיק את הקובץ למחשב, 
ולפתע, במקום עבודה של חודשים, המכונה עשתה 

זאת בתוך שעתיים...
הוא לא האמין למראה עיניו, ובמחשבה שנייה, 

זה לא בדיוק הביטוי הנכון במקרה הזה...
ונפעם,  נרגש  יום,  באותו  אלי  התקשר  הוא 
בקושי יכול היה לדבר. ואני, שליוויתי אותו מהגן, 
הבנתי איזו מהפכה זו. הרגשנו כמו מי שהמציא את 
החשמל או את המחשב או כל המצאה ששינתה 

את העולם.
מה  כל  ידנית,  להעתיק  הבין שבמקום  אברהם 
שיואילו  טובים  לאנשים  לפנות  זה  צריך  שהוא 
ספר  כל  ולהפוך  הקבצים שברשותם  את  להעביר 

שהוא לכתב ברייל.
וככל  זו,  אחר  בזו  מסכתות  להדפיס  החל  הוא 

שהדפיס כך גבר הביקוש.

ארגון  לפתוח  לביא  אברהם  החליט  זה  בשלב 
בשם מסיל"ה - "מכון ספרי יהדות לאדם המוגבל". 
המכון החל לפעול במרפסת ביתו, ואחר כך עבר 

לחדר בתוך ישיבת "בית שמעיה".
* * *

בעקבות  הגמרא,  של  המואצת  ההדפסה  לאחר 
קריאה  ספרי  שביקשו  עיוורים  של  רבות  פניות 
בכתב ברייל, פנה אברהם למספר הוצאות ספרים 
ניתן היה  לו.  וביקש מהן קבצים. הם פחדו לתת 

להבין אותם.
באופן  מכיר  שאתה  מישהו  אל  פנה  הוא  ואז 
אישי וביקש בדחילו וברחימו אם אפשר להעביר 

את הקבצים לצורך הדפסתם בכתב ברייל.
פנה אליך וביקש להוציא את ספרך השני  הוא 
"שימו לב אל הנשמה". היה זה לפני עשרים וארבע 

שנים.
באופן  הסכמת  היססת.  לא  אפילו  להפתעתו, 
את  המעמד  לאדם  הורית  יום  באותו  וכבר  מידי, 
ספריך להעביר לו את הקבצים, כמובן תוך בקשה 
יצא,  הספר  שהוא.  גורם  לשום  להעבירם  שלא 
והיה זה ספר הקריאה החרדי הראשון שיצא בכתב 

ברייל.
אחרי  מסכת  של  ברייל  בהדפסת  שהחל  מה 
כל  על  ברייל  הדפסת  של  לתעשייה  הפך  מסכת, 
צורותיו: ברייל עברי מנוקד ושאינו מנוקד, ברייל 
ספרי  מגוון  את  בברייל  מדפיס  מסיל"ה  אנגלי. 
ואף  וכו',  תנ"ך  מחזור,  סידור,  היהודיים:  הקודש 
כדוגמת  חינוכיים  ועלונים  מגוונים  קריאה  ספרי 
"מרווה לצמא", "תורתך שעשועי" ועוד היד נטויה.

* * *
אני בן גילו של אברהם, ונישאתי זמן מועט לאחר 
האחרון,  הילד  ילדים.  חמישה  לי  נולדו  נישואיו. 
מיד לאחר לידתו התברר ככבד ראייה. כיום, בניגוד 
והם  הסיכויים,  מה  מיד  יודעים  הרופאים  לאז, 

קבעו שעם השנים ילך בני ויתעוור.
כמו כל ההורים לילדים קשי ראייה המתקדמים 
של  הללו  הקשיים  גם  לנו  היו  העיוורון,  לקראת 
למצב  רגיל  ממצב  המעבר  של  במציאות,  ההכרה 
לנו  אבל  ולברייל.  למקל  נחייה,  לכלב  עיוור,  של 
הייתה ההשראה. עברנו את התהליך הזה לא בלי 
קושי, אך לפחות ידענו מה נכון לעשות יותר מזה. 
היה לנו חומר קריאה עצום, הספרים שלך כמובן, 
ספרי רבי מנדל, קובי לוי, מנוחה פוקס, רחל שור, 
יהודית גולן ואחרים, דרך ספרי לימוד, ספרי תנ"ך, 
ספרי  לווינשטיין,  הרב שלמה  ספרי  ובהתבגרותו, 
ספרים  אלפי  ועוד  מלכה  אופיר  הרב  של  ההלכה 

ופירושים, סידורים ומחזורים.
בני הקטן כיום כבר לא קטן. הוא מתקרב לגיל 
בלי  חייו  נראים  היו  כיצד  לחשוב  יכול  איני   .18
חברי מגן הילדים, אברהם לביא, ובלי המפעל הענק 

שיצר.
מוקדש לארגון מסיל"ה המביא אור לחייהם של 

אלפי עיוורים בישראל ובחו"ל.
לרכישת ספרו החדש של חיים ולדר "אנשים מספרים 
על עצמם 10" ושאר ספריו לילדים, מבוגרים ונוער, 
חייגו להידברות שופס: 073-222-12-50
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בחברה ק לילדים  זאת.  להבין  שה 
סכנות,  מעט  לא  אורבות  המערבית 
מחר.  של  להורים  להפוך  בדרכם 
בעשו       בעשור האחרון השתלט הטלפון החכם 
על העולם המערבי, הורים וילדים כאחד. אך גם 
בחברה הכללית, יש הורים שבוחרים שלא לצייד 
זו היא תופעת  כי  ילדיהם בסמארטפון, אם  את 
מהקונצנזוס  כחלק  נחשבת  לא  שעדיין  שוליים 
חלקן  שונות,  תנועות  החינוכי-חברתי-תרבותי. 
לילדים לגדול הרחק  לאפשר  קוראות  גלובליות, 
ורשתות  ממכרים  אתרים  של  הרקע  מרעשי 
השתלטותו  את  חוגג  הרוב  עדיין  אך  חברתיות, 

חיי התושבים, תופעה  של המסך הקטן על 
שלצערנו נפוצה גם בישראל.

מעט  רק  המערבית,  בחברה 
להיות  מסוגלים  הורים 

להיכנע  ולא  אסרטיביים 
עליהם  שמפעילים  ללחץ 
הסביבה  או  ילדיהם 
שהם  בטענה  הקרובה, 
הורים  חברתית.  יוחרמו 
לילדיהם,  חוששים  אלה 
שכנראה  אלא  ובצדק, 

הם  מודעות  מחוסר 
נכון.  הלא  מהדבר  חוששים 

לחלק  הפך  החכם  המכשיר 
מתרבות הצריכה. אנשים 'צורכים' 

טלפון חכם, והולכים לאיבוד בעולמות 
לפני  נחשפים  הם  כפתור  בלחיצת  וירטואליים. 
מפוקפקים  במרחבים  משוטטים  הגיהינום, 
שמאיימים לחבל בנפש. אלימות, גסויות, פריצות 

- ומה לא?
מוכיח  מקרים  של  מבוטל  לא  מספר 
יוצרות  שאפליקציות המותקנות בטלפון החכם, 
תמימים  לקורבנות  ילדים  להפוך  זמינה  קרקע 
המעטה,  בלשון  בעייתיים  תכנים  של  וזמינים 
וכן - גם של ציידים יותר מוחשיים, כאלה שאף 
הורה שפוי לא היה מאפשר להם בחיים להתקרב 
אליהם, לו רק היו פוגשים אותם במציאות. בעוד 
שקדחת המסכים כבשה את העולם המערבי - מי 
מגן על הילדים? מי יגיד להם עם מי מותר ועם 
מי אסור ליצור קשר? מי יגיד להם במה לצפות 
ובמה לא? וגם אם יאמרו להם, עד כמה זה יעזור 

באמת?!
מספיק  קיצוניות.  דוגמאות  לגייס  חייבים  לא 
לשים לב לנקודות הבאות: לאיזו שפה נחשפים 

של  המילים  שאוצר  שמתם לב  ברשת?  הילדים 
כמו  משמעותית,  הצטמצם  ישראליים  ילדים 
לב  שמתם  הסביבה?  עם  לתקשר  היכולת  גם 
לחסמים הרגשיים ולמוגבלות החברתית שחלקם 
נתקלים בה, רק משום שלא תורגלו לבוא במגע 
העמוקה  לבדידות  לב  שמתם  אדם?  בני  עם 
שחלקם שרויים בה? בהקשר זה, מערכת החינוך 
הפורמאלית נותרה המפלט האחרון למגע אנושי, 

תחרות ומשחק.
האם מדובר באדישות, עצימת עיניים או שיווק 

מחוכם מאוד?
אמורה  האחרונות  בשנים  שנוצרה  המציאות 
בפועל.  להזדעזע,  לאזרחים  לגרום 
בגלל חשיפת היתר, רף הדברים 
לזעזוע  לאנשים  שגורמים 
עד  מעלה,  כלפי  נוסק 
משהו  להרגיש  שקשה 
המציאות  אמת'.  'על 
כמסך  נדמית 
ולא  וירטואלי, 
הפוך. נוף יפה הופך 
תמונה  של  להעתק 
מדובר  האם  במסך. 
עצימת  באדישות, 
עיניים או שיווק גאוני? 
כמו  בדיוק  כך,  או  כך 
הילדים  המערביים,  ההורים 
שלהם נמצאים בסכנת התמכרות 
היא  ההתמכרות  סכנת  החכם.  לטלפון 
למכורים,  להפוך  בדרך  כאחד.  ותוצאה  מטרה 
יהיו כאלה שיהפכו למפלצות וירטואליות ברשת 
את  ויחרימו  יציקו  דיבה,  יוציאו  יביישו,  הם   –

הילדים במרחב נטול הכללים.
כמות  היחידות.  בסכנות  מדובר  שלא  מובן 
היא  גם  מעוררת  והגלויות  הסמויות  הפרסומות 
גולשים  פלצות. בעוד שהילדים בחברה הכללית 
ונחשפים לתכנים שונים, הם למעשה נוטלים חלק 
בתהליך סוציאליזציה, כור היתוך גלובאלי, שנועד 
להכשיר אותם להיות אזרחי המחר בעולם נטול 
הם  הרווחים  את  שיגרוף  מי  וזהויות.  הקשרים 
מובילי המהפכה הדיגיטלית, שיצרו את המכניזם 
המושלם של כלכלת הקפיטליזם החדש. בזדוניות 
ורשעות הם צובעים את החיים בוורוד, ממציאים 
מושגים יפים כמו "לייף סטייל", "צרכנות נבונה 

ברשת" ודומיהם.
הבדידות  את  מחדש  המציאו  הם  למעשה 

יותר.  עוד  קשה  לחוויה  אותה  והפכו  האנושית, 
כשאדם גולש הוא נהיה לסופר בודד, וכמה אירוני 
הצרכנים  דור  את  כמותו.  גולשים  יש  שמסביבו 
ולרכוש,  לצרוך  לשכנע  צריך  לא  כבר  החדש 
כבר  הם  ולפרסומות,  לשיווק  זקוקים  אינם  הם 
משוכנעים, הם חיים בפרסומת אחת גדולה של 

גן העדן המובטח.
העולם  תמונת  את  צורכים  מערביים  אנשים 
שרוצים להבנות להם - עולם סּוֶּפר מגניב, מעניין, 
כולם יפים, חיים דבש, אין מגדר, אין זהות, אין 
מגזר, כולנו שווים, כל אחד יכול להיות מפורסם, 
כל אחד יכול להיות מאסטר שף, מוזיקאי מחונן, 
מסתכם  האפשרויות  חופש   – המאה  תגלית 
המצאה  ביד.  מחזיקים  שהם  הקטן  במכשיר 
אדם  בני  של  בסיסי  הכי  לצורך  שפונה  גאונית 
– להיות "אהובים". מה ילדים אלה ירצו להיות 
כשיהיו גדולים? הרשת הפכה למעצבת דעת קהל, 
לנותנת הטון, מכתיבת סדר היום, היא ולא אחרת 

מעצבת את דמותו של האזרח הבא.
עולם  בכירי  דווקא  מקרי,  לא  שבאופן  נראה 
על  אחראים  שבחלקם  האנשים  ההיי-טק, 
להדיר  החליטו   - ביותר  הנצרכות  התוכנות 
לדוגמא,  החכמים.  הטלפונים  את  מילדיהם 
לעולם  שהביא  האדם  ג'ובס,  סטיב  אפל,  מייסד 
מעשור,  למעלה  לפני  הטכנולוגית  הבשורה  את 
החליט לגדל את הילדים שלו בלי אייפון ואייפד! 
בעמק הסיליקון החליטו עובדי החברות הגדולות 
לילדיהם  בסמארטפון  שימוש  לאסור  גוגל  כמו 
ילדה בת  בין  יש הבדל  14. האם באמת  גיל  עד 
רצוי  באמת  האם  זה?  בהקשר   14 בת  לנערה   8
שנערה בת 14 תיחשף לתכנים מזיקים? כמו כן, 
עד  ממתינים  בהיי־טק  שעובדים  מאלה  רבים 
לגיל 14 עד לרכישת מכשיר, אך הם לא מקבלים 
גישה לאינטרנט עד גיל 16. האם הם הבינו משהו 

שאנשים רבים בישראל עדיין לא קלטו?
טלפון  מכשיר  בעצמו  שמחזיק  מתחזק  הורה 
לאסור  לגיטימציה  לו  אין  כי  לחוש  עשוי  חכם, 
על ילדיו את השימוש במכשיר. הפתרון הראשון 
)בהתאם  מסונן  למכשיר  לעבור  היא  לבעייתו 
לצרכי העבודה שלו ואישור רבותיו(. בסופו של 

דבר, אין תחליף לדוגמה אישית.
שקול  חכם  בטלפון  שימוש  לילד  לאפשר  אך 
למשחק באש. אין צורך לחכות עשור, אולי אפילו 
מה  את  יאששו  באקדמיה  עד שמחקרים  פחות, 

שכל הורה בישראל חש אינטואיטיבית.

נותנים סמארטפון פרוץ לילד? 
למה הם עושים לו את זה?!

אנשים רבים "צורכים" כיום טלפון חכם, הולכים לאיבוד בעולמות וירטואליים, 
בלחיצת כפתור נחשפים לפי תהום ומשוטטים במרחבים מפוקפקים. גן העדן 

הווירטואלי המובטח להם הוא שקר אחד גדול

הרב פנגר תמיד אומר, שלא משנה כמה טוב יש לך, כל אחד מאתנו היה 
רוצה חיים טובים ומספקים יותר, היה רוצה לשנות הרגלים מסוימים... ולכן – 

על מנת להראות לנו עד כמה הדרך יכולה להיות קלה כל כך, מוכרחים להקדיש 
יום קצר אחד, לסדנה ייחודית, בה נקבל את כל הכלים לשינוי הרגלים שליליים ונגלה 

את הדרך לפתח הרגלים חיוביים וחדשים.

נגמלים מהתמכרויות!

לגברים 
ונשים, 

בהפרדה 
מלאה

משנים הרגלי אכילה
מפסיקים לעשן!

מוכנים
להפתעה

של החיים?

המסלול שלך מתחיל ביום רביעי!
י’ אייר, 15.5.19

בין השעות 10:00-15:30
בבית הידברות. 

הרב פנגר מזמין אותך לסדנא יומית ופרקטית,
“לחשב מסלול מחדש”, שלאחריה בע”ה

נתחיל לחיות נכון.
להבטחת מקומך:

anat@htv.co.il ,073-2221320
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השלג ב כשפתיתי  הקרים,  החורף  ימי 
מופתית  בסבלנות  מכסים  הלבנים 
הרב  הקודש,  בארץ  החרמון  אתר  את 
אברהם לייב – מדריך סקי בינלאומי בעברו, נזכר 
בימים שהיה נער, עת גילה לראשונה את אהבתו 
לגלישה בהרים הלבנים של עיר הקיט ברילוצ'ה 
שבארגנטינה, ארץ מולדתו. כיום, 20 שנים אחרי 
שחזר בתשובה, אברהם הוא אב לחמישה ילדים 
האתגרי  הספורט  של  האדרנלין  את  שמשקיע 
כתיבת  הרבים,  לזיכוי  הרצאות  התורה,  בלימוד 
חלפה  לא  שלעולם  הישנה  לאהבה  וגם  ספרים, 

– הסקי.  
"אומנם סבי וסבתי היו במקור אנשים שומרי 
ליהדותי,  זיקה  ללא  חייתי  אבל  ומצוות,  תורה 
לקיים  הפסיקו  הם  אירופה  עזיבת  שעם  בגלל 
לא  אבל  יהודים,  שאנחנו  כמובן  ידענו  מצוות. 
קיימנו אורח חיים שקשור למסורת", הוא מספר 
זאת  פסח.  סדר   – אחד  דבר  "למעט  השבוע. 
הייתה מסורת שלא ויתרנו עליה. חוץ מזה חיינו 
סגורים,  אנשים  הם  שהחרדים  הרושם  תחת 
פעם  אף  אחרת.  בפלנטה  חיים  כביכול  מוזרים, 
לא הכרתי אישית אדם דתי או חרדי כדי לשוחח 

אתו על התורה".
ובני  הוריו  בבני-ברק.  כיום  מתגורר  אברהם 
משפחה נוספים חיים עדיין בארגנטינה. "אומנם 
אבל  תהיה,  ותמיד  אנטישמיות  הייתה  תמיד 
באופן יחסי זה מינורי, אפשר לחיות בשלום. יחד 
שאני  בהרגשה  גדלתי  ילד  שאני  מאז  זאת,  עם 

שונה בגלל יהדותי. 

החיפוש שהוביל לאמת הפנימית
עוד בילדותו התחבר אברהם לספורט: "נהניתי 
כדור-עף,  כדורגל,  שחייה,  בתחרויות  להשתתף 
זכיתי   '85 בשנת  משקולות.  והרמת  שיט,  טניס, 
בתואר תת-אלוף לאומי בהרמת משקולות. שנים 
את  שקיבלתי  עד  בקראטה,  התאמנתי  אף  רבות 
שבה  רוח,  בגלישת  וכן  החומה',  ה'חגורה  אות 
גם  הייתי  הסופי.  התחרות  לשלב  כמעט  הגעתי 
המשפחה.  שברשות  בחווה  סוסים  על  רוכב 
והתאהבתי.   - בשלג  הסקי  את  גיליתי   17 בגיל 
הפכתי למדריך ובשנים הבאות נדדתי בכל העולם 

ועבדתי כמדריך".
לאברהם היו חיים טובים לכאורה. הוא התחכך 
באנשי העולם הגדול, הכיר מקומות חדשים, בילה 
והתפרנס למחייתו מהתחביב שאהב – עד שהגיע 
השינוי שבעקבותיו עזב את הסקי. "כמדריך סקי, 
הלאה  להתפתח  יכולתי  לפניי.  הרגשתי שהחיים 

ולהכיר דברים נוספים, ונהניתי מאוד מהחיים: 
היכרות עם  נסיעות רבות,  כיף,  חווייתי הרבה 
אנשים חדשים רבים בכל שנה, ובעיקר: עסקתי 
רבים  שלא  פריווילגיה  עליי,  האהוב  במקצוע 
זוכים לה. למרות זאת, לא הרגשתי סיפוק בחיי, 
דבר  אחר  בחיפוש  ולנסוע,  לנסוע  נהגתי  ולכן 

שלא הצלחתי למצוא". 
בעיירת  אברהם  שהה   '98 שנת  של  בקיץ 
נופש בארגנטינה: "נסעתי עם חבר שאינו יהודי 
ובחצות הלילה, כשהכביש חשוך לחלוטין, דיברנו 
פתאום,  שבמצרים.  הפירמידות  על  היתר  בין 
מתוך החושך, ראינו מולנו אור בוהק, לבן, בגודל 
של ירח מלא, העובר תוך שניות בשמים מקצה 
אחד למשנהו. זאת הייתה חוויה מוזרה. אני מודה 
שזה סיקרן אותי והתחלתי לחקור בספרים את 
נושא העב"מים – עצמים בלתי מזוהים, החיים 
בכוכבי לכת אחרים. בדיעבד אני מבין שהתחלתי 
שעד  כיוון  יותר,  רוחניים  בעניינים  להתעמק 

אותו היום נעו חיי על ציר החומריות.
"במקביל לכך, רב שהתגורר בטורנטו, ובמקור 
הוא מטנג'ר שבמרוקו, הגיע לבקר ולחזק אותנו 
היהודים ואבא שלי הפציר שאפגש איתו. בהתחלה 
אחרי  ונפגשנו.  התרציתי  בסוף  אבל  רציתי,  לא 
הפגישה החיים שלי השתנו. הכרתי את היהדות 
למיאמי,  לטוס  החלטתי  חם.  קשר  בינינו  ונוצר 
ומשם התחברתי לקהילה והתחלתי לשמור שבת, 
לעלות  החלטתי  שנים   4 אחרי  ועוד.  כשרות 

הילוך וללמוד ועליתי ישר ללמוד בישיבה".
השינוי שעשית די קיצוני.

"כל מה שעשיתי בחיים היה קיצוני, כל הספורט 
שעשיתי היה קיצוני ומסוכן. שלמה המלך אמר: 
'וגם הנפש לא תמלא'. אתה יכול לתת לאדם את 
אין  לנשמה  אבל   - התענוגות  או  הגשמיות  כל 
סיפוק. אין לה מזון אמיתי, כיוון שהכל חולף. גם 
ההנאה שביין הכי יקר שיש בעולם נמשכת שניות 

אחדות שהיין נמצא בחיך. כל דבר זה ככה".
כיום אתה מתגעגע לסקי?

"משנת 2002, כשבאתי לארץ, עזבתי את הסקי 
סקי  כמדריך  אותי  לקחו  אז  שנים.   6 לפני  עד 
שבפעם  מודה  אני  למניין.  אותי  וצרפו  בשוויץ 

הראשונה שגלשתי זה דיבר אלי.
ומצוות,  תורה  לשמור  ידוע שאדם שהחל  זה 
לא צריך לעזוב את מה שהוא אוהב. כמובן צריך 
לעשות את זה בתוך חוקי התורה וההלכה, ולא 
כעיקר אלא כטפל. בעבר גלשתי 8 חודשים בשנה, 
היום ב"ה אני נוסע בתדירות של פעם או פעמיים 
בשנה לאירופה לעשות סקי עם חברים, ולשמש 

כמדריך. כמובן שיש את החיוב: 'ונשמרתם מאוד 
לנפשותיכם', כך שאני לא יכול להסתכן כמו פעם. 
לקרות  יכולות  מאוד.  מסוכן  להיות  יכול  סקי 

תאונות, לכן צריכים להיזהר מאוד".
"נתיבות עולם" כבר 15  לומד בשיבת  אברהם 
שנים ועוסק בקירוב רחוקים. כמו כן כתב ארבעה 
ספרים - אחד בשפה הספרדית על פרשת השבוע 
והחגים, שניים )180 מעלות( על אנשים שחזרו 
בתשובה שסיפרו את סיפורם האישי, ספרים אלה 
נוסף )מקרה או רק  זרות. וספר  תורגמו לשפות 
השגחה  על  קצרים  סיפורים   120 שמכיל  מה'( 
בשלושת  ופורטוגזית.  לאנגלית  תורגם  פרטית, 
הספרים הללו אברהם ראיין את האנשים, והביא 
לכתוב  "התחלתי  ראשון.  מכלי  סיפוריהם  את 
הרב  עם  שהתייעצתי  אחרי  דשמיא  בסייעתא 
לא  שאנשים  מסר  להעביר  רציתי  קנייבסקי. 
קרה  כי  או  מסכנים  הם  כי  ליהדות  מתקרבים 
הוביל  לרוב  מסוים  מאורע  אמנם  משהו.  להם 
אותם להתקרב אבל לא בהכרח מסכנות או קושי, 
לעיתים זה חיפוש אחר אמת, זאת מצוקה מסוג 
הבאתי  מספרי  באחד  רוחנית.  מצוקה   – אחר 
סיפור מדהים על שני יהודים שכיום הם נשואים, 
יהדותם  את  גילו  הם  ניאו-נאצים.  היו  ובעברם 

וחזרו בתשובה שלמה".
כיום, אברהם מרצה ומספר את הסיפור שלו, 
משימה  בכך  רואה  "אני  שליחות:  בכך  ורואה 
עולם  את  לעזוב  שזכיתי  לקב"ה  תודה  להכיר 
השקר, וב"ה לחזור בתשובה. אני משתדל להראות 
ליהודים שלא מכירים את היהדות האמיתית את 
האושר, השמחה והאמת שיש לנו בתורה. אחרי 
שאדם יודע מה זה תורה יש לו בחירה חופשית. 
בן אדם שגדל כמו שאני גדלתי, בלי לדעת כלום, 
פי מה  על  היהדות  מי ששופט את  לחילופין  או 
בחירה  נקרא  לא  זה   – בתקשורת  רואה  שהוא 

חופשית.
מספיק  התורה.  עם  לחיות  כיף  זאת,  "מלבד 
רק להסתכל על שלום בית, שלוות הנפש, כבוד 
עם  אדם  לבן  שיש  וחסד  ערכים  לזולת,  הדדי 
אדם  בן  להשוות.  מה  אין  תורה.  בלי  או  תורה 
אדם  הוא   – תמיד  איתו  ברוך  שהקדוש  שיודע 

אחר לגמרי".

"הקב"ה הציל אותי ממוות כיוון 
שידע שאני עתיד לשוב אליו"

הרב אברהם לייב, ליאונרדו לשעבר, התחכך באנשי העולם הגדול, הכיר מקומות 
חדשים, בילה והתפרנס למחייתו מהתחביב שאהב – עד שהגיע השינוי שבעקבותיו 

עזב את הסקי ואת ארגנטינה. כיום הוא מתגורר בבני ברק ואב לחמישה

אתי דור-נחום

רחוקרוב
ייעוץ מאישה לאישה לסודות הבית היהודי 

כאן בשבילך: 02-6301522

100%

מובטחת
דיסקרטיות

ח’             ט’               י’              י”א            י”ב             י”ג            י”ד             ט”ו            ט”ז            י”ז ז’ 
שכינה ביניכם



10

כיצד נזכה לבריאות ולחיים טובים, בלי מחלות, בלי בתי חולים,
 בלי ייסורים וסכומי עתק לרופאים? הכירו את ברכת "אשר יצר"

המדריך למתחזק, והפעם: ברכת 
"אשר יצר" הסגולית לרפואה

הברכות שנאמרות  היא אחת  יצר  ברכת אשר 
בתדירות גבוהה מאוד, כמה פעמים בכל יום. בכל 
פעם לאחר עשיית צרכים, בין גדולים ובין קטנים, 
העצום  הנס  על  יתברך  השם  את  משבחים  אנו 

שמתחולל בתוך הגוף שלנו.
הפלא,  על  עולם  מודים לבורא  אנו  זו  בברכה 
שיצר במכונת גוף האדם.  אדם עובר כמה פעמים 
כעין   – מהגוף  הפסולת  להוצאת  פעולה  ביום 
ניתוח. אך בשונה מניתוח, הפסולת יוצאת מהגוף 
כאבים.  ללא  הרדמה,  ללא  ביותר,  הקל  באופן 
הפרופסור   – עולם  בורא  אצל  נעשה  "הניתוח" 
הגדול ביותר, וללא כל תשלום - כי רופא חינם 
אתה. בורא עולם נתן חכמה עצומה בגוף להוציא 
האדם,  של  נקביו  דרך  החוצה  הפסולת  כל  את 
שכל  בזמן  יוצאת,  הפסולת  רק  מופלאה.  בצורה 
אם  בתוכו.  נשארים  לגוף  החיוניים  החומרים 
אם  לצאת.  תוכל  לא  הפסולת  אחד,  נקב  יסתם 
חיוניים  להיפתח, חומרים  צריך  נקב שלא  יפתח 
הללו  מהמקרים  אחד  בכל  החוצה.  יישפכו  לגוף 

אין לגוף אפשרות להתקיים.

האדם מצויד במערכת אוטומטית שמזכירה לו 
שכעת הוא צריך להתפנות. הוא הולך בנחת לבית 
צורך בחיטוי או  בלי  מיוחד.  הכיסא ללא מאמץ 
במיומנות מיוחדת, בלי מנתח צמוד, בלי כאבים, 
טבעית,  בצורה  הכל  מכונות.  בלי  חתכים,  בלי 

פשוטה ונוחה.
גם אם נודה לקדוש ברוך הוא במשך כל החיים 
יספיק.  לא  עדיין  זה  הזה,  העניין  על  רק  שלנו 
לומר  לפחות  הוא  לעשות  יכולים  שאנו  המעט 
תודה תוך שימת לב והערכה לפלא, והעיקר: לא 

לקחת את הדברים כמובנים מאליהם.
סגולה  היא  אמיתית,  בכוונה  יצר,  אשר  ברכת 
טובה.  בריאות  על  לשמירה  ומפורסמת  ידועה 
הכרה  תוך  זו,  ברכה  לברך  מקפיד  אדם  כאשר 
בחסדיו  מתבונן  ופלא,  נס  היא  שבריאותו  בכך 
הוא  עולם  בכך שבורא  מתבונן  עולם,  בורא  של 
כזה  אדם  והמנהל.  המפעיל  המהנדס,  הרופא, 
מפנים שלבעל המפעל אין שום בעיה להסיר את 
להם  לתת  ולא  מעלינו  והמזיקים  המחלות  כל 

להיכנס אל הגוף להחליש אותנו.

הלכות עיקריות בברכת "אשר יצר"
פעם  בכל  אומרים  יצר"  "אשר  ברכת  את   .1
קטנים,  ובין  גדולים  בין  צרכים,  עשיית  לאחר 
מספר  ואפילו  אחת,  טיפה  רק  שיצאה  ואפילו 
פעמים ביום. את הברכה יש לומר לאחר נטילת 

הידיים במים, וראוי מתוך ספל.
2. יש לברך את הברכה בכוונה וברצינות, תוך 
המופלא  הגוף  ליוצר  להודות  דקה אחת  הקדשת 

שלנו.
הברכה  את  לקרוא  אפשר,  אם  מאוד,  ראוי   .3
מתוך הכתוב. אפשר להדפיס את הנוסח ולתלות 
נוהגים לברך את הברכה. במידה ואין  במקום בו 
אפשרות, טוב להתרגל לומר את הברכה בעצימת 

עיניים.
4. במידה ושכחת לברך - אפשר לברך כל עוד 
לא עברו 72 דקות. לאחר 72 דקות כבר אי אפשר 
לברך על אותה הפעם. אך אם שכחת לברך וכבר 
הוזקקת לעשות את צרכיך פעם נוספת - מברכים 

רק ברכה אחת על שתי הפעמים.

המדריך    יונתן הלוי
  למתחזק

האמנית הרבנית
אהובת הקהל

בערב מחולל
פלאים

נשים יקרות!
הידברות בהזדמנות 

מיוחדת במיוחד בשבילכן, 
עם האמנית הרבנית 

חדווה לוי קרובה אליכן 
מתמיד בערב של שמחה 

והודיה המסוגל לכל 
הישועות!

התקשרי עכשיו לתיאום מועד 
ומקום, הזמיני את החברות ואת 

המשפחה

כל פרסום
והפקת הערב

בחסות הידברות
לפרטים ותיאום תאריך:

0 7 3 - 2 2 2 - 1 2 4 0 ואל תשכחי לספר לנו 
נותרו תאריכים בודדיםעל הישועות!

קריעת ים סוף, שהתרחשה בשביעי של פסח, 
חֹוָמה  ָלֶהם  ִים  "ְוַהַמּ מיוחד:  באופן  התרחשה 
במדרש  כ"ב(.  י"ד  )שמות  ׂמֹאָלם"  ּוִמְשּ ִמיִמיָנם 
היציאה  ברגע  אז,  דווקא  כי  מבואר  "מכילתא" 
בני  בין  ישראל.  בני  על  קטרוג  היה  לחירות, 

ישראל היו חלק שעבדו עבודה זרה, ומדוע 
מגיע להם להינצל? במה טובים הם מן 

המצרים? 
את  להפעיל  היה  יכול  הקב"ה 
מידת הדין, ולקבוע שבאמת אין אנו 
כתוב  אבל  לחירות.  לצאת  ראויים 

שהקב"ה,  ראובני",  "ילקוט  במדרש 
שונה  בגישה  התייחס  והמטיב,  הטוב 

"וכי  שקטרגה:  הדין  למידת  השיב  וכך  למעמד, 
לדעתם עבדו? והלא לא עבדו אלא מתוך שעבוד 
ומתוך טירוף דעת, ואתה דן שוגג כמזיד ואונס 

כרצון?".
למעשה, אנו לומדים על ההנהגה הזו מהקב"ה 
וחוה  אדם  כאשר  כבר  הבריאה.  מראשית  כבר 
חטאו, הם הרסו את העולם המושלם שהיה עד 

אז, גן עדן בעולם הזה. כל מה שנדרש מהם היה 
להתאפק, ולא לאכול מעץ הדעת. אבל כידוע, הם 
לא עמדו בכך. אחרי החטא, הם כיסו את עצמם 
בעלי תאנה. זה עשה את העבודה של הכיסוי, אבל 
זה כנראה מאוד לא נוח. ה' הביט בהם: ללא ספק, 
חוסר הנוחות הזאת הגיעה להם: הם חטאו, 
בחר  ה'  אבל  בתוצאות.  לשאת  ועליהם 
ולאשתו  לאדם  ולעשות  להם,  לסייע 
כתנות עור, וכמו שמסביר רבינו בחיי 
ונכבדים  מעולים  "מלבושים  כ"א(:  )ג' 
מעור, דרך כבוד, כי היה כבודם לכלימה 

אם יעמדו באותן חגורות שעשו להם".
מדהים! כל מה שבכלל אדם וחוה הוזקקו 
לבגדים, זה בגלל שהם חטאו ומרדו נגד רצון ה' 
שחטאו,  אחר  זאת,  ובכל  הברורות.  והוראותיו 
בגדים,  כיון שכעת המציאות היא שהם צריכים 
ה' לא מתחשבן ולא סוגר חשבון, אלא דואג להם 

בצורה המכובדת ביותר האפשרית.
כאשר  גם  עבורנו.  גם  חינוכי  לקח  כאן  יש 
כאשר  וגם  ראויה,  בצורה  מתנהגים  לא  הילדים 

קר,  יחס  להם  מגיע 
כמחנכים,  אנחנו, 
ללכת  נדרשים 
לא  הקב"ה:  בדרכי 
החטא  את  לקחת 

באופן אישי, ולא לחשוב באופן נקמני אם מגיע 
להם או לא, אלא לחשוב מעשית, אחרי החטא: 
אותם  לרומם  כדי  לעשות  אפשר  עכשיו  מה 
הגדול  שהנס  כך,  כדי  ועד  שוב?!  יחטאו  שלא 
מקום  שהיה  בזמן  קורה  סוף  ים  קריעת  של 
להתחשבנות ולדין, להיגרר לעודף קנאות, שהיא 
ודאי חיובית ביסודה, אבל אם היא לא תהליכית 

ולא מקדמת - הנזק שבה גדול מהתועלת. 
שתהיה,  ככל  קשה  לעבירה,  לתת  לנו  אסור 
לגרום לנו להגיב בפזיזות, אלא ללמוד מהקב"ה, 
ואף לכוון לקיים מצוות: "והלכת בדרכיו", שגם 
זוכר לנו  וגם ברגעים קשים,  ברגע כפיות טובה 
את מעלותינו וזכויותינו. הכל חלק מתהליך שעוד 
יהיה טוב, ואם נצליח גם אנחנו לנהוג כראוי גם 
זה מה   - וחיבור  ברגע המשבר, להראות אהבה 
שיתן לנערים ולנערות שלנו את הסיכוי להקדיש 
את הזמן והמצב הנכון, למצוא את דרכם הנכונה 

בעולם.

גם להעניש – צריך בכבוד
ללא ספק, חוסר הנוחות הזאת הגיעה להם: הם חטאו, ועליהם לשאת בתוצאות. 

אבל ה' בחר לסייע להם, ולעשות לאדם ולאשתו כתנות עור

בוסר            
 המלאכים

הרב דן טיומקין

לרכישת הספר "בוסר המלאכים", ארגז כלים 
להורי המתבגר מאת הרב דן טיומקין, חייגו להידברות 
שופס 073-222-1250
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"הלך המנוע"
לאחרונה הלך לעולמו מנוע רכב היוקרה של חבר שלי. חשבתי לעצמי: לא משנה כמה הרכב יהיה חדיש 
ומשוכלל ולמרות ההשקעה הכספית העצומה בו, אחרי מספר שנים יחדל המנוע לפעול והרכב ישבוק חיים. 

רגע...
איך יכול להיות? הרי אני מכיר מכונה משוכללת ומורכבת הרבה יותר מכל רכב יוקרתי ביותר הקיים בשוק, 

ֶּבִלים! ו"המנוע" באותה מכונה יכול לפעול 120 שנה, ללא הטענה של ָכּ
גוף האדם הוא המכונה המשוכללת והמורכבת ביותר בעולם, ואין מכונה שמשתווה לו. "המנוע" של גוף 
האדם הוא הלב, המזרים דם לכל הגוף. הלב פועם מיליארדי פעמים בשבעים שנות חייו הממוצעות של אדם, 

באופן אוטומטי וללא כל שליטה מצד האדם.
מנוע של מכונית אינו מחזיק יותר מ-10 שנים ללא תקלה, ואילו לב האדם אינו זקוק לשדרוגים. הוא 
מתוחכם אף יותר מכך: כאשר אנו מתאמצים, הלב "יודע" להגביר מיד את מהירותו בערך פי שניים ממהירותו 

הרגילה, ועל אף שאנו מתעייפים - הלב אינו מתעייף ואינו עוצר לנוח, או אפילו להאט.

צבעי הפירות
הבה נבקר בחנות הפירות והירקות השכונתית. פירות וירקות בשלל צבעים מגרים את עינינו ומושכים 

את תשומת לבנו.
לשם מה כל הצבעים האלה? האם לא היה די בצבע אחיד לכל הפירות והירקות? 

מתברר שרוב הפירות, בשלב שבו הם ראויים לאכילה, צבועים בצבעים עליזים – כתום, אדום, צהוב – כדי 
לגרות אותנו לאוכלם. אילו היו כל הפירות צבועים בצבע אחיד, צהוב, למשל, היתה כמות הפירות שאנו 

אוכלים קטנה באופן משמעותי - דבר שהיה גורם לירידה ממשית באחוז הוויטמינים והמינרלים בגופנו.
הגיוון בצבעי הפירות מביא לצריכה של מגוון סוגי פירות, ובהם הוויטמינים והמינרלים השונים, הנדרשים 
לבריאותנו. אולם בשלב הבוסר, כאשר אכילת הפירות טרם הבשלתם אינה מועילה, אלא אף מזיקה לגוף, 

צבעם של כל הפירות אחיד ומעיד על עצמו: עדיין איני ראוי לאכילה.
הסיבה לכך היא כדי שהפירות ישתלבו בצבע העלים ולא יהיו בולטים לעין - כך יגדל הסיכוי שלא ייקטפו 
בטרם עת, ויתאפשר להם לגדול כראוי ולהגיע ליעדם. רק עם הבשלתם מחליפים הם את צבע ההסוואה 
הירוק שלהם לצבעים עליזים ומגוונים: זה לאדום, זה לצהוב וזה לכתום. בכך מבליטים הם את עצמם מבין 

העלים ומזמינים אותנו לאוכלם – לבריאותנו. 
 

האם החתולים עשו "אסיפת חתולים" לכלל החתולים בעולם?
צוותים  ידי  על  נבנות  נמלים  בלי שלמדו לעשותם. מושבות  עושים דברים מדהימים  חיים רבים  בעלי 
יודעת לבנות קן ואחר כך לדגור על  יודעת את תפקידה. כל ציפור  נמלים, כשכל אחת מהן  עצומים של 
הביצים. דגי הסלמון חוזרים מאות קילומטרים כדי ללדת במקום שבו נולדו הם. כיצד קורה שהם פשוט 

יודעים את זה?
כאשר החתול מסיים לעשות את צרכיו, הוא תמיד מכסה אותם! גוזלים שבקעו מביצים ולא הכירו את 
אמם, יהיו מסוגלים לעוף בכוחות עצמם כשיגדלו, ואף ידעו כיצד לנווט את דרכם ולהגיע לארצות רחוקות. 

וישנן דוגמאות רבות נוספות מעולם החי.
עם כל ההתלהבות וההתפעלות, רבים שכחו, או אינם יודעים, שבעלי החיים פועלים על פי אינסטינקטים 
)תבניות פעולה ותגובה מולדות(, והם אינם חושבים מחשבות, או מבינים בעצמם את העולם הסובב אותם. 
כך לדוגמה, ציפורים אינן לומדות "בבית ספר" כיצד לעוף. ידיעה זו טבועה במוחן של כל הציפורים. בעלי 

החיים מתנהגים באופן אוטומטי לפי התכונות הטבועות בהם.
מי זה שָטַבע בחיות תכונות ייחודיות ומופלאות? איך קורה שכל החתולים, ללא יוצא מהכלל, מכסים את 
הצרכים שלכם? הרי לחתולים אין השגה מוסרית של טוב ורע, אין להם רגש של בושה, אז למה חשוב להם 
פתאום להיות צנועים ולכסות את הצרכים שלהם? האם הם עשו "אסיפת חתולים", קיבלו החלטה משותפת 

והודיעו על כך לכלל החתולים בעולם?
אחד הדברים המדהימים הוא, שאותן תכונות נבחרות - חלות בהתאמה על כל סוגי החיות ללא יוצא מן 

הכלל.

למה העגבניה לא תמיד אדומה?
מדוע נעשים הפירות צבעוניים בהבשילם, איך יודעים בעלי החיים לנהל את חייהם, 

ואיך הלב פועל ללא מנוחה? 

  3 נקודות  אריאל כדורי
5       למחשבה

שאלות
מיהו ירובעל, היכן נמצאת אילת, 

ועוד שאלות טריוויה

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

   טריוויה 
      יהודית

1  מי נקרא "ירובעל"?  

  כמה פעמים מופיע בתהילים 
2

 
          הפסוק "הודו לה' כי טוב כי 

          לעולם חסדו"?

3  מה גרם למותו של עלי הכהן?  

4     האם אילת נמצאת בתוך תחומי    
           ארץ ישראל, על פי התורה?

5  מיהם שני המלכים שמלכו אחרי    
          מותו של שלמה המלך?

  
1

          גדעון. 

 2     4 פעמים.

 3    הידיעה על ארון הברית שנפל בשבי 
           ביד פלישתים.

          לא. 4     

          רחבעם וירבעם. 5    

התשובות:

הידברות שלום, 
במה נוכל לעזור?

יעוץ למתחזקים בתחילת הדרך
03 -6106061

יעוץ לנשים בנושא טהרת המשפחה
 02 -6301522

תמיכה וסיוע לנשים בהריון
 052 -9551591

הזמנת הרב בצרי לערב בביתכם )בחינם(
 073 -2221240

הידברות שופס )מכירות(
 073 -2221250

מזכירות הידברות
03 -6166614

יועצים לשלום בית 
073 -2221310

הזמנת חוגי בית / הפרשת חלה )בחינם(
 073 -2221290

דיווח וסיוע במקרי התבוללות
 052 -9551591

סדנאות בית הידברות
073 -2221300 /371

מנוי להפצת עלון השבת
 073 -2221253 /388



ְׁשִמי יֹוִסי.
ֲאִני ָּגר ְּבִקְרַית ֵסֶפר ְולֹוֵמד ְּבִכָּתה ד'.

ִלְפֵני ְּכָׁשָנה ֶנֶעְרָכה ְּבֵבית ִסְפֵרנּו ְּבִדיַקת ֵעיַנִים 
ְלָכל ַהְּיָלִדים.

ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ּתֹוִרי, ִּבְּקָׁשה ִמֶּמִּני ָהָאחֹות ְלַכּסֹות 
ֶאת ֵעיִני ַהְּיָמִנית ְוִהְצִּביָעה ַעל אֹוִתּיֹות ּוִמְסָּפִרים 
ַהִּקיר.  ַעל  ֶׁשֻהַּצב  ָלָבן  ַקְרטֹון  ַעל  ְרׁשּוִמים  ֶׁשָהיּו 

ָקָראִתי ְּבִלי ׁשּום ְּבָעָיה.
ִמֶּמִּני  ִּבְּקָׁשה  ִהיא  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ְלַכּסֹות ֶאת ָהַעִין ַהְּׂשָמאִלית ְוִלְקרֹא 
ִמָּיד  ִּבְלַבד.  ַהְּיָמִנית  ָהַעִין  ְּבֶעְזַרת 
ָיַדְעִּתי  ַהְּׂשָמאִלית,  ֶאת  ְּכֶׁשִּכִּסיִתי 

ֶׁשֵּיׁש ְּבָעָיה.
ְּכלּום.  ָּפׁשּוט  ְּכלּום.  ָרִאיִתי  ֹלא 

ְרׁשּומֹות  ָהיּו  ָעָליו  ַהַּמְלֵּבִני  ַהַּקְרטֹון 
ְמִריַחת  ֵאיזֹו  ְּכמֹו  ִנְרָאה  ְוַהִּמְסָּפִרים,  ָהאֹוִתּיֹות 
ִמֶּמִּני  ִּבְּקָׁשה  ִהיא  אֹות.  ׁשּום  ִמְסָּפר.  ׁשּום  ֶצַבע. 
ָלּה  ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני  ָהְרִביִעית,  ַהּׁשּוָרה  ֶאת  ִלְקרֹא 

ֶׁשֲאִני ִּבְכָלל ֹלא רֹוֶאה ׁשּורֹות.
ְלִהְתָקֵרב  ִמֶּמִּני  ִּבְּקָׁשה  ָוׁשּוב,  ׁשּוב  ִנְּסָתה  ִהיא 
ַמָּמׁש  ַרק  הֹוִעיל.  ְלֹלא  ַאְך  ּוְלִהְתָקֵרב, 
ַלַּקְרטֹון,  ָקרֹוב 

ָיכְֹלִּתי ִלְקרֹא ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ַהְּגדֹוִלים.
ִּכְמַעט  "ַאָּתה  ֻמְדֶאֶגת.  ִנְרֲאָתה  ָהָאחֹות 

ֹלא רֹוֶאה ָּבַעִין ַהּזֹאת", ִהיא ָאְמָרה, ָרְׁשָמה ֶּפֶתק 
ִּבְׁשִביל ַההֹוִרים ֶׁשִּלי ְוִהְמִׁשיָכה ַלֶּיֶלד ַהָּבא.

ַהֶּפֶתק,  ֶאת  ְוֶהְרֵאיִתי  ַהַּבְיָתה  ִהַּגְעִּתי  ַּכֲאֶׁשר 
ָהַלְכנּו  יֹוַמִים  ּוְלַאַחר  ָלרֹוֵפא,  ּתֹור  ִאִּמי  ִהְזִמיָנה 
ּוְלַבּסֹוף  ֳאָפִנים,  ְּבַכָּמה  אֹוִתי  ָּבַדק  הּוא  ֵאָליו. 
"ִמָּמַתי  ְלִאִּמי:  אֹוֵמר  אֹותֹו  ָׁשַמְעִּתי 
הּוא ִמְתַקֶּׁשה ִּבְרִאָּיה?", ִאִּמי ָאְמָרה: 
"ֵמעֹוָלם הּוא ֹלא ִהְתלֹוֵנן - ָּתַפְסנּו 
ְּבֵבית  ִׁשְגָרִתית  ִּבְבִדיָקה  ֶזה  ֶאת 

ַהֵּסֶפר".
"ִּתְרִאי,"  ֻמְדָאג:  ִנְרָאה  ָהרֹוֵפא 
ָאַמר ִּבְזִהירּות, "ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשֶּזה ֹלא 
ְמֻאָחר ִמַּדי. ַלֶּיֶלד ֶׁשָּלְך ֵיׁש ַעִין ֲעֵצָלה".

"ַעִין ֲעֵצָלה?", ָאְמָרה ִאִּמי.
"ֵּכן," ָאַמר ָהרֹוֵפא ְוִהְסִּביר: "ֶּבן ָאָדם ִמְׁשַּתֵּמׁש 
ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ִּבְׁשֵּתי ֵעיָניו ְּכֵדי ִלְראֹות, ַאְך ֵיׁש ָּכֵאֶּלה, 
ָהְרִאָּיה,  ְמֶלאֶכת  ֶאת  עֹוָׂשה  ַאַחת  ַעִין  ֶׁשֶאְצָלם 
ִמְתַאֶּמֶצת.  ֹלא  ּוִבְכָלל  ָנָחה  ַהְּׁשִנָּיה  ָהַעִין  ְּבעֹוד 
ְּכָכל ֶׁשעֹוֵבר ַהְּזַמן, קֹוֶרה ָלּה ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה ְלַמְכִׁשיר 
ַחְׁשַמִּלי ֶׁשֵאין ּבֹו ִׁשּמּוׁש - הּוא ַמְחִליד ּוִמְתַקְלֵקל. 
ַּגם ָהַעִין ֶנְחֶלֶׁשת ְוֶנְחֶלֶׁשת, ּוְבסֹופֹו 

ֶׁשל ָּדָבר ְמַאֶּבֶדת ֶאת 
ְּבֶדֶרְך  ִלְראֹות.  ַהְּיכֶֹלת 
ְּכָבר  ֶזה  ֶאת  ּתֹוְפִסים  ְּכָלל 
ֶׁשַהֶּיֶלד  ְּכֶׁשרֹוִאים  ְׁשָנַתִים,  ְּבִגיל 
ֶּבן  ְּכָבר  ַהֶּיֶלד ֶׁשָּלְך  ְלַטֵּפל.  ְקָצת ּפֹוֵזל ּוַמְתִחיִלים 
ֶׁשל  ּבֹוְדִדים  ֲאחּוִזים  זֹו  ְּבַעִין  לֹו  ְונֹוְתרּו  ְׁשמֹוֶנה, 
ְרִאָּיה. ִאם ֹלא ְנַטֵּפל ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך - ָהַעִין ִּתְתַעֵּור".
"ָצִריְך  ְוָלֲחָׁשה:  ִאִּמי  ָׁשֲאָלה  עֹוִׂשים?"  ָמה  "ָאז 

ִנּתּוַח?".
ְּבַסְך  "ָצִריְך  ָהרֹוֵפא,  ָאַמר  ַיֲעזֹר",  ֹלא  "ִנּתּוַח 
ַהּכֹל ָלֶלֶכת ִעם ְרִטָּיה ַעל ָהַעִין ְּבֶמֶׁשְך ֶׁשַבע ָׁשעֹות 

ְּביֹום, ְוֶזה ִמְתַרֵּפא".
ָמה  מּוָזר.  ֵּדי  ִלי  ִנְׁשַמע  ֶׁשֶּזה  ִהיא,  ָהֱאֶמת 
ֶׁשַהִּמִּלים  ִמֶּזה  )חּוץ  ִלְרִאָּיה?  ְרִטָּיה  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר 

ִמְתָחְרזֹות...( ְּכִאּלּו ֵיׁש ִלי ֶּפַצע אֹו ַמֶּׁשהּו ּדֹוֶמה.
ְוָאַמר:  ְּגדֹוָלה  ְרִטָּיה  ֵמַהְּמֵגָרה  הֹוִציא  ָהרֹוֵפא 
ִהְתָקֵרב  הּוא  ֵמַעְכָׁשו."  ְּכָבר  ֶׁשַּיְתִחיל  רֹוֶצה  "ֲאִני 

ְוִנָּסה ְלַהְדִּביק ְלֵעיִני ַהְּׂשָמאִלית ֶאת ָהְרִטָּיה.
"ֵהי", ָאַמְרִּתי, "זֹו ָהַעִין ַהְּבִריָאה".

ְלַהְדִּביק ֶאת  ָצִריְך  "ָנכֹון," ָאַמר ָהרֹוֵפא, "ַאָּתה 
ָהְרִטָּיה ַעל ָהַעִין ַהְּבִריָאה".

בשבוע הבא אספר לכם מה קרה לי כשהתחלתי 
להשתמש ברטיה.

יוסי מגלה שיש לו עין עצלה, אך מתעצל 
גם לטפל בה... עד שהוא לומד לקח חשוב

ִמְקֵרה ַעִין )א'(

ילדים מספרים
חיים ולדר

מה בפרשה?

לאחר מותם של שני בני אהרון, מצווה הקב"ה את משה 
ואת אהרון על סדר העבודה במשכן ביום הכיפורים, כדי לכפר 
בין שני השעירים, כאשר אחד  הגורל  ישראל –  כל עם  על 

מוקרב קרבן לה' ואחד משולח אל המדבר.
לשחיטה  הנוגעות  הלכות  מספר  מפורטות  מכן  לאחר 
האיסור  וכן  דם,  לאכול  האיסור  ובפרט   – הבשר  ולכשרות 

לאכול נבלות וטרפות.
בסיום הפרשה, מפרטת התורה הלכות נוספות שעיקרן הוא 
בתועבות  לנהוג  ולא  קדושתם,  על  ישראל לשמור  בני  שעל 
שנעשו במצרים, כדי שלא להיטמא, אלא לשמור על הקדושה 

המיוחדת לעם ישראל.

לשמור על 
הקדושה

בדיחות לילדים

איפה אפשר למצוא כלב בלי רגליים?

- איפה שמשאירים אותו...

- מה אתה עושה?
- מפזר אבקה נגד פילים.

- אבל אין פה פילים!
- נו, אתה רואה שזה עובד?

אומר אפס אחד לשני: אוי, הוא הידק את החגורה חזק מדי...שני אפסים הולכים ברחוב. פתאום הם רואים מרחוק שמונה.

SHOPS.hidabroot.org :להזמנות
לראות  לקנות  להתחבראו במוקד המכירות: 073-222-12-50

מלודיה של 

סיפורים מרגשים 

על מרן, ושירי 

קודש שורשיים, 

שיחדירו את דרכיו 

של רבנו ללב ילדינו

ספרים מנגנים אינטראקטיביים עם גדולי הצדיקים

הלהיט שכבש את כל הילדים!

הבטחות 
צריך

לקיים!

ניגון הנהגות 
הצדיק, שיחזק 
אצל הילדים 
מידות טובות 

וערכים יהודיים 
נצחיים.

מי שהבטיח
לילד שלו 
באפיקומן

מתנה מושלמת
שיזכור:

על הספרים החדשים של ולדר

גם אתם לא מוותרים!

ש!

חד

ש!

חד
ילדים

מספרים
על עצמם
קומיקס

ילדים
מספרים
על עצמם
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פרה א': שמעת על מחלת הפרה המשוגעת?

פרה ב': כן, נורא! איזה נס שאנחנו ברווזים.



ר" "ֶאְצִלי ֶהָחֵמץ הּוא ֲהִכי ְמֻהדָּ

ְלַאַחת  ִנְקַלְעִּתי  ַחג,  ִאְסרּו  ְּביֹום  ַהֶּפַסח,  ְלַאַחר 
ְמָנת  ַעל  ְמקֹוִמית  ְלַמּכֶֹלת  ְוִנְכַנְסִּתי  ַהָּצפֹון,  ֵמָעֵרי 
ִלְקנֹות ַּכָּמה מּוָצִרים. ֶטֶרם ֲעִריַכת ַהֶחְׁשּבֹון ַּבֻּקָּפה 
ִנְזַּכְרִּתי ְלֶפַתע - ֹלא ָּבַדְקִּתי ִּבְכִניָסִתי ַלַּמּכֶֹלת, ִאם 

ָעׂשּו ָּכאן ְמִכיַרת ָחֵמץ.
ְלָכל  ֵהיֵטב  ְוִהְתּבֹוַנְנִּתי  ַהַּמּכֶֹלת,  ִלְכִניַסת  ָיָצאִתי 
ַאְך  ַהְּמִכיָרה,  ִאּׁשּור  ֶאת  ְלַחֵּפׂש  ְמָנת  ַעל  ַהְּצָדִדים, 

ֹלא ִהְצַלְחִּתי ְלַהְבִחין ְּבׁשּום ִאּׁשּור.
ַּבַעל ַהַּמּכֶֹלת. "ֹלא, ֹלא",  "ִאַּבְדָּת ַמֶּׁשהּו?", ָׁשַאל 
ַהְּמִכיָרה  ְּתעּוַדת  ֶאת  ְמַחֵּפׂש  ָּפׁשּוט  "ֲאִני  ֵהַׁשְבִּתי, 

ֶׁשְּלָך...".
ִּבְפִליָאה,  ָהִאיׁש  ָׁשַאל   - ָמה...?"  "ְּתעּוַדת 
ֶהָחֵמץ  ְמִכיַרת  ִלְתעּוַדת  ִהיא  "ַּכָּוָנִתי  ְוִהְסַּבְרִּתי: 

ְלגֹוי".
"ְמִכיָרה ְלגֹוי?! ְיִדיִדי ַהָּיָקר, ֲאִני ְּבַעְצִמי ּגֹוי... ַאל 
ְּתַחֵּפׂש ׁשּום ִאּׁשּור, ֶאְצִלי ֶהָחֵמץ הּוא ַהְמֻהָּדר ְּביֹוֵתר 
ֶׁשֵּיׁש, הּוא ָהָיה ְוִנְׁשַאר ָּתִמיד ִּבְרׁשּות ֲעָרִבי!", ִהְרִּגיַע 

אֹוִתי ָהִאיׁש.
ְוִהְסַּתַּפְקִּתי: ַהִאם ָיכֹול ֲאִני ִלְסמְֹך  ְוָכאן ָעַמְדִּתי 
ֶׁשִהּנֹו  ַעְצמֹו  ַעל  ֶׁשֵּמִעיד  ַהַּמּכֶֹלת,  ַּבַעל  ִּדְבֵרי  ַעל 

ָנְכִרי?
ְּתׁשּוָבה:

ִסֵּפר  ְׁשִליָט"א  ִּדיֶנר  ַאְרֵיה  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 

ְׁשֵטייְנָמן  ַהְּגָרִאי"ל  ָמָרן  ִלְפֵני  הּוְבָאה  ֶׁשַהְּׁשֵאָלה 
ַעְצמֹו  ַעל  ַיְכִריז  ֶׁשְּיהּוִדי  ָמָרן:  ְוֵהִׁשיב  ְזצּוָק"ל, 
ֶׁשהּוא ֲעָרִבי, ֵאין ֶזה ִמְסַּתֵּבר ְּכָלל, ִּכי ְיהּוִדי )ֲאִפיּלּו 
ְּבַעד  ֶׁשּלֹו  ַהַּיֲהדּות  ֶאת  ִיְמּכֹר  ֹלא  ִחּלֹוִני(  ְּכֶׁשֲעַדִין 
ַּכָּמה ְׁשָקִלים... ְוָלֵכן ִנָּתן ְלַהִּניַח ֶׁשֱאֶמת ְּבִפי ָהִאיׁש.

ְוִנְרֶאה ְלהֹוִסיף עֹוד ִסּבֹות ְלָהֵקל ָּבֶזה: 
א( ַּבּתֹוָספֹות )ִּבְפָסִחים ג': ַּד"ה ַוֲאָנא, ּוִביָבמֹות מ"ז. ד"ה 
ַּבֻּמְחָזק(, ָּכְתבּו ֶׁשַהָּבא ְלָפֵנינּו ְואֹוֵמר "ִיְׂשָרֵאל ֲאִני", 

ְּבתֹוַרת  ְלָפֵנינּו  ַהָּבִאים  רֹב  "ִּכי  לֹו,  ַמֲאִמיִנים  ָאנּו 
ַיֲהדּות, ִיְׂשָרֵאל ֵהם". ְוִנְרֶאה ֶׁשהּוא ַהִּדין ַּכֲאֶׁשר ָאָדם 

)ֶׁשֹּלא ֻמְחָזק ֶאְצֵלנּו ִּכיהּוִדי( אֹוֵמר ַעל ַעְצמֹו "ּגֹוי ֲאִני", 

ִנָּתן ְלַהֲאִמין לֹו, ִּכי ָסִביר ְלָהִניַח ֶׁשרֹב ַהָּבִאים ְלָפֵנינּו 
ּוַמִּציִגים ַעְצָמם ְּכגֹוִיים, ָאֵכן ּגֹוִיים ֵהם. 

ב( ִמְּלַבד זֹאת, ֲהֵרי ִלְּמדּונּו ַרּבֹוֵתינּו: "ָּכל ִמיְּלָתא 
ְּכלֹוַמר,  ֱאיָנֵׁשי",  ָּבּה  ְמַׁשְּקֵרי  ָלא  ְלִאְּגלּוֵיי  ַּדֲעִביָדא 
ּבֹו,  ְמַׁשְּקִרים  ֵאיָנם  ֲאָנִׁשים  ְלִהְתָּבֵרר,  ֶהָעׂשּוי  ָּדָבר 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֻיְחְזקּו ְלַׁשְקָרִנים. ְוַגם ְּבִעְנָיֵננּו, ֲהֹלא ִנָּתן 
ְוָלֵכן  ַהַּמּכֶֹלת,  ַּבַעל  ֶׁשל  ְוָדתֹו  ְלֻאּמֹו  אֹודֹות  ְלָבֵרר 

ִמְסַּתֵּבר ֶׁשֹּלא ְיַׁשֵּקר ָּבֶזה. 
ָחֵמץ  ְמִכיַרת  ַיֲעֶׂשה  ֶׁשֹּלא  ַמּכֶֹלת  ַּבַעל  ְיהּוִדי  ג( 
ֶאָחד  ְלָכל  ִּכי  ָּגמּור",  ְל"ׁשֹוֶטה  ֵיָחֵׁשב  ַהֶּפַסח,  ִלְפֵני 
ְּגדֹוִלים,  ַּכְסִּפִּיים  ֶהְפֵסִדים  לֹו  ָיֵסב  ֶׁשַהָּדָבר  ָּברּור 
ְוִאם ֵּכן, ָסִביר ְלַהִּניַח ֶׁשָאֵכן ַּבַעל ַהַּמּכֶֹלת ַהָּלֶזה ֵאינֹו 

ְיהּוִדי. 
ד( ַעל ָּכל ָּפִנים, ַּגם ִאם ְיֵהא ַהָּדָבר ְּבֶגֶדר ָסֵפק, 
ֵמַהּפֹוְסִקים  ַרִּבים  ֶׁשָּכְתבּו  ֶׁשָּמִצינּו  ְּכִפי  ְלָהֵקל,  ִנָּתן 
ֶׁשֱהיֹות ְוָחֵמץ ֶׁשָעַבר ָעָליו ַהֶּפַסח הּוא ְקָנס ִמְּדַרָּבָנן, 
)ְיֻעַּין  ְלקּוָּלא  ְּדַרָּבָנן  ְסֵפק  ְּכִדין  ִּבְסֵפקֹו,  ְלָהֵקל  ִנָּתן 
ְּבחֹק ַיֲעקֹב סו"ס תמ"ט, במשנ"ב ָׁשם סק"ה, ּוְבַכף ַהַחִּיים ָׁשם 

סק"ז(.

ְלִסּכּום: ִנָּתן ִלְסמְֹך ַעל ִּדְבֵרי ַּבַעל ַהַּמּכֶֹלת ְוִלְקנֹות 
ֶאְצלֹו מּוְצֵרי ָחֵמץ ְלַאַחר ַהֶּפַסח.

"האם מכרת את החמץ לגוי?" שאלתי, וקיבלתי תשובה מפתיעה

אחת שאלתי
הרב ארז חזני

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

אהרל'הפרק 7
הרב אהרון מרגלית

המשך בשבוע הבא...
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כשה' מאיר לאדם בלי סיבה
כל השנה צריך הרבה תפילות, אבל בשביעי של פסח - 

היום עצמו מסוגל מאוד לישועות

הוא  פסח  של  לשביעי  הסדר  ליל  בין  ההבדל 
קיימנו  מצוות  וכמה  עשינו  כמה דברים  עצום... 

סיפור  מרור.  פסח.  של  הגדה  הסדר?  בליל 
)בבהילו  כוסות  ארבע  מצרים.  יציאת 

הקערה...(.  עם  ממצרים  יצאנו 
בפועל  המצוות  קיום  כי  ולמה? 
אורות  להשיג  לאדם  מסייע 

ולהתעלות.
ובשביעי של פסח - כלום. 
רק תשבו, תעשו  כלום.  שום 
דבר  שום  תאכלו.  קידוש, 

מיוחד לא. 
למה? כי בשביעי של פסח עם 

ישראל בדרגה גבוהה כל כך, אז הם 
לא צריכים לעשות כלום. כמו עם ישראל 

שעברו בתוך הים ביבשה, וראו כל כך הרבה ניסים 
ונפלאות והיו במדרגה גבוהה ועצומה. זה שביעי 
של פסח - עצם זה שאת עוברת ביום הזה, את 
במקום גבוה. לכן תנצלי את היום הזה ותבקשי, 

כמו  שלנו,  בחיים  שקשים  הדברים  על  במיוחד 
קריעת ים סוף...

קריעת  כמו  שקשים  שלושה דברים  יש 
ים סוף: זיווג, פרנסה ובריאות. והם 

לא קושי חד פעמי.
לכל  תיק  זה  להתחתן 
כל  היא  והעבודה  החיים, 
החיים שיהיה טוב, זה דורש 
המידות,  על  עבודה  הרבה 

ויתורים ותפילות.
הפרנסה, גם היא תיק לכל 
כסף,  צריך  הזמן  כל  החיים. 
מרובים  ישראל  עמך  וצרכי 
)חישבת כמה הוצאת רק לפסח?(. 
שלא  בכסף,  ברכה  השם. שתהיה  ברוך 

יחסר... זה כל הזמן דורש תפילה.
וגם הבריאות, גם על הבריאות צריך כל הזמן 

להתפלל.
אז כל השנה צריך הרבה תפילות על הדברים 

של  בשביעי  אבל  האלה, 
היום  עצמו,  הזמן  פסח 

מאוד  מסוגל  עצמו  הזה 
'מגיע  של:  מחשבות  בלי  ובבקשה...  לישועות. 
לי?', 'לא מגיע לי?'. ההנהגה של היום הזה נקראת 
הזו?  ההנהגה  זו  מה  קדישא'.  'עתיקא  הנהגת 
הוא  ברוך  שהקדוש  זה  קדישא'  'עתיקא  הנהגת 
מאיר לאדם בלי שום סיבה. הוא שולח את האור, 
וזהו. וזה בדיוק מה שהיה על הים. ירד האור על 
כולם – וזהו. וככה זה קורה בכל שנה ביום הזה... 

יורד האור והשפע של הניסים על כולם.
אומר הבית אהרון: "אבל באמת... כי השישה 
הוא  העיקר  כי  השביעי,  ליום  הכנה  הם  ימים 
אמרו  שבו  השלמות  הוא  כי  פסח,  של  שביעי 

שירה...".
את  פסח?  של  בשביעי  עושה  כן  את  מה  אז 
אומרת את שירת הים - אחרי חצות הלילה, או 
בעלות השחר. חפשי את השעה המדויקת בלוח 
היום.  במשך  תגידי   - הספקת  לא  אם  השנה. 
ממש התפללי אותה בכוונה ענקית, בהתלהבות. 
ותבקשי, תבקשי על הכל, וגם על קריעת ים סוף 

הפרטית שלך. חג שמח!

רפואה שלמה ומושלמת

איננו חשים  מכירים את התופעה שבה  כולנו 
בטוב.

היד  אותנו,  לופת  הגב  מוות.  עד  כואב  הראש 
ואנחנו צרודים  כואבת ללא הפוגה, הגרון אדום 

וכואבים. בכל פעם שכאב כלשהו אופף 
אין  מאיזון.  יוצאים  אנחנו  אותנו, 

כלשהו  סבל  שסובל  אדם  לך 
קודם  שתפקד  כפי  ומתפקד 
לכן. אין לך אדם שכאב לופת 
אותו והוא ממשיך לחשוב על 
שעשה  כפי  האחרים,  ענייניו 

בעבר. הכאב משתק אותנו.
אנחנו  מכאב.  פוחדים  כולנו 

לנו  כשכאב  היה  איך  זוכרים 
איך  נזכרים  אנחנו  שעברה.  בפעם 

בגדים  היו  לא  איך  תפקד.  לא  הבית 
ממה  שום דבר  מצאנו  לא  איך  בארונות,  נקיים 
מוזנחים,  נראו  הילדים  איך  לו,  זקוקים  שהיינו 

איך הרצפה היתה מלאה באבק ובחפצים. אנחנו 
פוחדים מהכאב ויראים מפניו כל כך, עד שאיננו 
יודעים כבר מה כואב ממה, הכאב עצמו או הכאב 

ממנו.
היא   - כשכואב  האמתית  השיטה 

דווקא להרפות.
כשקיבלתם  פעם  לב  שמתם 
שנשמתם  חזקה, שברגע  מכה 
נשימה עמוקה - כאבי המכה 
אם  זאת,  לעומת  פחתו? 
נלחצתם, המכה כאבה הרבה 

יותר.
הרוחנית,  במכה  גם  כך 
אנחנו  אם  שלנו.  ברגשות 
לופת  הכאב  נורא,  בלחץ  לחוצים 
מצליחים  ואיננו  יותר,  חזק  אותנו 

להשתחרר מרגשות הפורענות שאופפות אותנו.
שום דבר לא יהיה טוב, כשאנחנו לא פוסקים 

על:  לחשוב 
איך  יהיה?  מה 
מי  נסתדר? 

הכביסה?  על  כך  אחר  אשתלט  איך  לנו?  יעזור 
איך אפשר לאכול על שולחן מלוכלך מהארוחה 
שעברה? איך אשלים את כל מה שעלי להשלים 

בעבודה?
הצלחנו  כי  לחוצים,  איננו  אם  זאת,  לעומת 
אז  להרפות,  הצלחנו  כי  עצמנו,  את  להרגיע 
איננו  אם  משמעותי.  באופן  פוחתים  הכאבים 
ולא  ברגיעות  נושמים  מרפים,  אלא  לחוצים, 
נותנים לעצמנו להתמסר לפחדים, אנחנו מקלים 
על עצמנו, ובסופו של דבר גם מצליחים להוציא 
והכאב  הלחץ  הפחד,  הכאב,  ממעגל  עצמנו  את 

החזק יותר.
שמשחררת  זו  היא  מרפא,  של  נשימה  אותה 
ננשום  בואו  מכאב.  מפחד  משחררת  וגם  מכאב 
נמצא  "המרפא  לעצמנו:  ונאמר  עמוקה  נשימה 
בתוכנו. בואו נשאב אותו לקרבנו ונאחל לעצמנו 

רפואה שלימה ומושלמת בגוף ובנפש".

לפעמים, כדי להשתחרר מהכאב ומהכאב הנלווה אליו, צריך פשוט להרפות

חכמת     
   נשים

הרבנית חגית שירה

באווירה  מנוחה פוקס
   משפחתית 

לרכישת סט הספרים החדש של מנוחה פוקס 
על זוגיות, חינוך ילדים וחיים טובים, 
חייגו להידברות שופס: 073-222-1250
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וריכוז  קשב  בהפרעות  הנטורופתי  הטיפול 
חייב לפעול בכמה מישורים.

לצד  התייחסות  להיות  צריכה  בטיפול 
לבן,  סוכר  צריכת  מניעת  כמו  התזונתי, 
טרטרזין(  )בעיקר  מאכל  צבעי  ממתקים, 
והצטברות מתכות כבדות ורעלים בגוף – יש 
להימנע משימוש בתבניות אלומיניום בבישול 

ובאפיה, ויש לשים נייר אפיה לפני השימוש.
יש להרחיק מזונות אלרגניים, אשר גורמים 
הקשב  על  המשפיעות  אלרגיה  של  לתופעות 
תירס,  בוטנים,  ומוצריה,  חיטה  כגון  והריכוז, 
קקאו ומוצריו, פירות הדר, ביצים ומוצרי חלב. 
לאחר חודש אחד של הרחקה, אפשר להוסיף 
שהוצאנו  מהמזונות  אחד  סוג  שבוע  בכל 
על  המזון  השפעת  את  ולראות  מהתפריט, 

הילד.
סובלים  היפראקטיביים  שילדים  נמצא 
ברזל  נחושת,  אבץ,  מגנזיום,  של  ממחסור 
של  מספקת  לתוספת  לדאוג  רצוי  לכן  וסידן. 
גרעיני  לאכול  יש  אלה.  חשובים  מינרלים 
חמניות, שקדים, גרעיני דלעת, ירקות ירוקים 

ואגוזים.
חוסר בסרוטונין במוח גורם גם הוא לילדים 
לסבול מהפרעת קשב וריכוז ומהיפראקטיביות. 
 B ויטמיני  של  תוסף  לתת  מומלץ  לכן 
תפקוד  על  השפעה  בעלי  שהם  קומפלקס, 
תקין של מערכת העצבים, רגיעה ושינה טובה, 
 ,B6 ויטמין וזיכרון. בעיקר חשוב לתת  ריכוז 
המשתתף בתהליך של ייצור הסרוטונין במוח. 
לא  בגרעינים  באבוקדו,  אותו  למצוא  ניתן 

קלויים, בבננות ובדגנים מלאים.
חוסר בחומצות שומן מסוג אומגה 3, ובעיקר 
HA, משפיע על תופעות של היפראקטיביות. 
שמיובא   ,3 אומגה  תוסף  לתת  מומלץ  לכן 
בקירור ונמכר בחנויות טבע בקירור, כדי למנוע 

התחמצנות של השמן.
יש לאכול מזונות העשירים באומגה 3, כמו 
דגי סלומון, זרעי צ'יה, פשתן טחון ואגוזי מלך.

בתוספת  מרפא  צמחי  של  פורמולה  ישנה 
P.S )פוספטידיל סרין( שיעילה מאוד לבעיות 

קשב וריכוז.
הליכה,   – גופנית  פעילות  לתגבר  כדאי 
ריקוד, קפיצה בטרמפולינה וכדומה. הפעילות 
הגופנית עוזרת בהעלאה של רמות הסרוטונין.

שינה  שעות  על  לשמור  חשוב  כן  כמו 
מספיקות בלילה: ילדים בגילאי 3-12 זקוקים 
12- ובגילאי  בלילה,  שינה  שעות  ל-10-11 

18 הם זקוקים ל-8-9 שעות שינה. מבוגרים 
זקוקים ל-6-8 שעות שינה בלילה.

בריאות     
   טובה

קשב, ריכוז 
והיפראקטיביות

האם להתחיל 
עם השידוכים?

השנה  מסיימת   ,19.5 בת  הבכורה,  בתנו   
אצלה  גובר  לאחרונה  בסמינר.  לימודיה  את  ב"ה 
כל  כמו  שידוכים,  לשמוע  להתחיל  הרצון  מאוד 
החברות. בתור הורים אכפתיים, אנו בספק בעניין, 
כי במבט של מבוגרים אנו יודעים שזה לא מתחיל 
אם  היא  השאלה  כלה.  ובשמלת  בתמונות  ונגמר 
לכך  בנויה  היא  והאם  מצדיקה,  שלה  ההתלהבות 
כרגע. מבחינתנו - לתת לה עוד שנתיים לפחות ואז 

תצא בע"ה לחיים.
שבו  למגזר,  משתייכת  בסמינר  הלומדת  בתכם 
מקובל להינשא בחתך גיל זה, ואי-אפשר להתעלם 
והריגושים  ומההתלהבות  סביבה  החברתי  מהלחץ 

הקיימים ודאי. 
מעבר  כאן  שיש  המילים  מבין  שומעת  אני 
לאכפתיות הורית – קצת, אולי, דאגה מיותרת. אם 
תזכרו טוב, גם אתם, נישאתם כשהייתם במבט של 

צעירים. התלהבתם ורציתם... 
משתכללת  החיים  על  וההסתכלות  הבגרות 

ונבנית במשך השנים. אם נחכה שהיא תגיע 
מי  אמר  כבר  בדרך.  הרבה  נפספס   -

שאמר: "החיים הם בית הספר הכי 
טוב, אך שכר הלימוד בו גבוה". כך 

דרך העולם.
צריך להפריד בין הרגש והדאגה 
ההורית הנ"ל, לבין שיקול הנתונים 

והתאמת  אינדיבידואלית  בצורה 
הבת למעבר לנישואין )לבדוק באופן 

אחריות,  ללקיחת  בנויה  שהבת  כללי, 
בשלה רגשית לחלוק חייה עם בן זוג, נותנת 

יחסית  הכל   – וכדומה  השני  את  ומבינה  מעצמה 
לגילה(.

חשוב להביע אמון בבת וביכולותיה, וביטחון בה' 
בהצלחתה בהקמת הבית בבא העת. 

זיווג הוא נטו משמים. עם המון תפילות, הדרכה 
טובה לשני הצדדים טרם הנישואין וברכת צדיק על 
המוגמר, תזכו ב"ה להרבה נחת. )קרן אהרון, מאבחנת 
דידקטית, מרצה בחינוך מיוחד ובפסיכולוגיה התפתחותית(

* * *
 מזה זמן מה שמתי לב כי בני בן ה-9 אינו 
הספר  מבית  גם  לצערי  האמת.  את  לומר  מרבה 

מגיעים אלי מסרים מעין אלו, כיצד עלי לנהוג?
יותר  הרבה  לאמת  קרובים  במהותם  ילדים 
ממבוגרים, שפיתחו מנגנוני הגנה לעצמם המסייעים 
של  תמימותם  "נקיים".  ולצאת  פינות  לעגל  להם 
את  ביטוי  לידי  להביא  להם  מאפשרת  הילדים 
עולמם  שתפיסת  מאחר  זאת  כהווייתם,  הדברים 
הבסיסית וההתחלתית הינה דיכוטומית, המאפשרת 
להבחין בין שני אלמנטים בלבד: אמת ושקר, אהבה 
ושנאה, חזק וחלש וכו'. מצב תודעה זה אינו מסוגל 
האלמנטים,  שני  שבין  האפור  התחום  את  להכיל 

ובאופן טבעי נצמד הילד בתמימותו אל האמת.
ההגנה  במנגנוני  ולהשתמש  לשקר  בוחר  ילדך 
הזו,  האבחנה  אצלו  טושטשה  כי  הללו,  המזויפים 
בשקר.  מהשימוש  תועלת  להפיק  למד  כבר  והוא 
השימוש  טווחי  בהגדלת  עסוק  הוא  ואילך  מכאן 

בשקר, כפי שמשתקף גם מבית הספר. בנוסף לכך, 
וקונפליקטים  רב  בלבול  בתוכו  לשאת  עלול  ילדך 

פנימיים, שיתכן שיהיו מנת חלקו כל חייו.
ברורות,  ו"שקר"  "אמת"  למושגים  כשההגדרות 
חדות ומוטמעות בילד, קל לו יותר לדבוק בצד אחד 
ולהדיר עצמו מהצד האחר, כי זה תואם את תפיסתו 

הקוטבית את המציאות.
לכן ראוי לחדד מחדש את האבחנה שבין אמת 
הנזקים  את  הילד  עם  לבחון  ולשומרה.  לשקר, 
בהם  רגעים  באותם  להיזכר  השקר,  עמו  שהביא 
דרך  לא  שזו  לתובנה  שיגיע  כך   - כמשקר  נתפס 
לדאוג  יש  כן,  כמו  הארוך.  לטווח  לו  המשתלמת 
כי  ולזכור  שקר,  מדבר  שנמנע  אימת  כל  לתגמלו 
וללא  יציב  חיים  אורח  מאפשרת  באמת  הדבקות 
מטפלת   ,MA אלחייאני,  )ענבל  פנימיים.  קונפליקטים 

מוסמכת ב-NLP ובדמיון מודרך(

* * *
שנים  מזה מספר  לרזות  מנסה  בן 36,  אני   
ללא הצלחה. בכל פעם שאני מצליח לרזות 
מספר קילוגרמים, קורה אירוע מסוים 
שבעקבותיו אני אוכל ללא שליטה. 

האם אני סובל מאכילה רגשית?
התשובה היא כן, על פי התיאור 

הקצר שנתת.
בעיה  היא  רגשית  אכילה 
שבעצם מאגדת בתוכה הרבה מאוד 
גורמים וסימפטומים דומים, שהבולט 
ביניהם הינו אכילה ללא רעב, ובעקבות 

אירוע מסוים שנוצר.
רבים מוצאים עצמם אוכלים מתוך רגשות פחד, 
כעס, תקווה, עצב, ייאוש, שעמום, בדידות, או הפוך: 
שמחה, הפתעה, התרגשות ועוד. העולם הרגשי של 
את  מוצאים  רבים  ולכן  ואינסופי,  מסובך  האדם 

עצמם אוכלים לפי הרגשות.
יאכל,  מה  באוכל:  באובססיה  עוסק  רגשי  אכלן 
לשם  באוכל  תמיד  ישתמש  הוא  ומתי.  יאכל  כמה 
נעימים.  ולא  שונים  רגשות  הסרת  ולשם  הרגשה 
כאשר הוא מתוסכל או עצבני - יאכל גם כשאינו 
רעב. הוא מאבד שליטה על האוכל לעתים קרובות, 
וכיוון שלרוב הוא מתבייש באכילתו –הוא מעדיף 
לאכול בבדידות. הוא מנוהל על פי האוכל ולא מצליח 
להפסיק לאכול בזמן, ופעמים רבות מתקשה להפריד 

בין הרגשות לצורך לאכול לצרכיו האמיתיים.
כדי לעזור לאכלן הרגשי ולהביא אותו למצב של 
אכילה נכונה, הטיפול צריך להיות מותאם למטופל. 
על הטיפול לשלב טיפול תזונתי עם הנחיות ותרגול 
ברגש,  ולשליטה  לטיפול  המותאמים  התנהגותי, 
ובמיוחד ברגש המופנה לאכילה רגשית. כן יש ללמוד 
לפני  ולחשוב  לעצור  כלומר:  הרגלי אכילה מחדש, 
אכילה במספר שלבים: זיהוי החסם הרגשי הקיים 
שמפריע לתפקוד תקין, ובירור הסיבות שבגללן נוצר 

המחסום.
בעזרת  למחסום  התנגדות  על  מבוסס  הטיפול 
ד"ר  תמיר,  סיגל  )ד"ר  מודרך.  ודמיון  כתיבה  שיחה, 

לתזונה ומדעי ההתנהגות(

זמן להתחיל עם השידוכים, למה הילד משקר, והאם אני סובלת מאכילה רגשית?

פורום    
   מומחיות

הרבנית בצרי

להזמנת חוגי בית בהשתתפות הרבנית ר. בצרי
 )ללא עלות(, חייגי 073-2221240  



בואו לצעוד תקופה אחר תקופה
בתחנות ההיסטוריה הגועשת 

של עם ישראל.

האמת ממשיכה 
לבקוע מן האדמה!

הגאון הרב זמיר כהן עם סדרת הספרים
שממשיכה להדהים את עולם המדע

תצלומים 
מדהימים 
ונדירים 

- שלהי ימי בית המקדש הראשון
- כיבוש ירושלים וחורבן בית המקדש 

- עזרא ונחמיה ובניית בית המקדש השני
- מרדכי ואסתר בשושן הבירה

לפרטים: 073-222-12-50
shops .h idabroot .orgהידברות

עד הבית!משלוח חינם
מחיר מבצע 

מיוחד!
ברכישת הסט 

המלא
 +

חדש!
חלק ד’ 
בסדרה

מתוך הנושאים המרתקים בספר:

היכל 
קודש

בס"ד

073-222-13-61 הידברות
למען הקהילה

עם רבני הידברות )ללא עלות( נכנס להגרלה!כל המזמין שבת לקהילה בבית הכנסת שלוחברת 'פיניש' מעניקה מתנה חסרת תקדים.

להידור בית הכנסת שלך מתנת חברת 'פיניש'200,000 &
שווי הפרס

הענקהגרלת
ארונות!מתנת 'פיניש'

ספרים

כיסאות 
ישיבה

מיזוג
ותאורה

מגדילים תורה
בקהילות ישראל 

שבת בקהילה עם
רבני הידברות כוללת:
הרצאות מרתקות, גיבוש 

הקהילה, ייעוץ והכוונה

התמונות להמחשה בלבד |
כפוף לתקנון | בליווי רו"ח |

ט.ל.ח

הידברות073-222-12-90אל תחכו לרגע האחרון!

הזמינו אליכם את הידברות, ללא עלות
לבית, לביה"כ, או לכל מקום שתבחרו

שיעור תורה  הפרשת חלה  תפילת הודיה

הישועה של ה'!

מעשה קטן ישועה גדולה!

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

"
"

הרופאים לא נתנו סיכוי
והילד שלנו התעורר לחיים

שרון לוי, פתח תקווה, הזמין שיעור תורה לביה"כ.

ההשתדלות 
שלך


