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oneg.shabat@htv.co.il :לתגובות

עיתים, לאחר כישלון בחטא, נופל האדם ברוחו, ומתוך ל
שהרי  תקוה,  לו  אין  כי  בהרגישו  לייאוש  מגיע  כך 
ונתעב  ודאי מאוס  וסבור שהוא  ה',  הוא מרוחק מאת 
אצלו. מכאן קצרה הדרך לנפילה לתהום בכל התחומים הרגשיים 
והמעשיים, חלילה. והנה בזוהר הקדוש )דף קטו ע"ב( מובא ביאור 
עמוק ונפלא על הכרזת הקב"ה בפרשה זו, על תקופת הריחוק של 
עם ישראל ממלך העולם, בהיותנו שרויים בגלות בגלל מעשינו 
הרעים: "ְוַאף ַּגם זֹאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם, ֹלא ְמַאְסִּתים ְוֹלא 

ְגַעְלִּתים ְלַכֹּלָתם!" )ויקרא כו, מג(.
ונגעלים ממנו,  בו  דורש הסבר. דבר שמואסים  זה  פסוק 
שהקב"ה  ומאחר  ממנו.  מתעלמים  או  ממנו  מתרחקים  רק 
אומר בפסוק זה שאינו מכלה את עם ישראל, היה לו לומר 
דבר הנוגע לכילוי ולאובדן ח"ו: "לא היכיתים ולא הרגתים 

לכלותם", ולא רק "ֹלא ְמַאְסִּתים ְוֹלא ְגַעְלִּתים"?
אלא, אומר הזוהר, סוד הדבר הוא, שהמילה האחרונה שבפסוק 
'ְלַכֹּלָתם' יש לה הבנה עמוקה שנועדה להסביר מדוע לא מאסתים 
ולא געלתים. הנה לשון תשובת הזוהר הקדוש )בתרגום(: "ִמי ֶׁשּׂשֹוֵנא 
ִמיֶׁשהּו ַאֵחר, הּוא ָמאּוס ְּכֶנְגּדֹו ּוַמְגִעיל ְּבגַֹעל ְלָפָניו. ֲאָבל ָּכאן, ֹלא 
ְמַאְסִּתים ְוֹלא ְגַעְלִּתים. ָמה ַהַּטַעם? ִמּׁשּום ֶׁשֲחִביבּות ַנְפִׁשי ֵּביֵניֶהם, 
ָּכתּוב,  לכלתם  ְלַכֹּלָתם.  ֶׁשָּכתּוב  ֶזהּו  ֲעבּוִרי.  ֲחִביִבים  ֻּכָּלם  ּוִבְגָלָלּה 
ָחֵסר ָו''ו )מלשון 'כלה'. וביאור 'לכלתם' ברובד הפנימי: בגלל כלתם( ִּבְגָלָלּה 
ַאֲהָבִתי  ַנְפִׁשי,  ַאֲהַבת  ֶׁשִהיא  ִמּׁשּום  ְגַעְלִּתים,  ְוֹלא  ְמַאְסִּתים  ֹלא 
ֶאְצָלּה. משל ְלָאָדם ֶׁשאֹוֵהב ִאָּׁשה, ְוָהְיָתה ָּגָרה ְּבׁשּוק ֶׁשל ּבּוְרְסִקים 
)מעבדי עורות, שוק זה סרוח מריחם הנורא של העורות שבתהליך העיבוד(. ִאם 
ִהיא ֹלא ָהְיָתה ָׁשם, ֹלא ָהָיה ִנְכַנס ְלָׁשם ְלעֹוָלִמים. ֵּכיָון ֶׁשִהיא ָׁשם, 
ּדֹוֶמה ְבֵעיָניו ְּכמֹו ׁשּוק ֶׁשל רֹוְכִלים )מוכרי צמחי בושם(, ֶׁשָּכל ָהֵריחֹות 

ֶׁשל עֹוָלמֹות טֹוִבים ִנְמָצִאים ָׁשם". עד כאן לשון הזוהר. 
כלומר, "ֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם" הכתוב כאן הוא הסטרא אחרא - היצר 

הרע. ואומר הקב"ה שגם אם התפתו ללכת אחרי היצר הרע ככתוב 
ַנְפָׁשם",  ָּגֲעָלה  ֻחּקַֹתי  ְוֶאת  ָמָאסּו,  "ְּבִמְׁשָּפַטי  כן:  שלפני  בפסוק 
ְגַעְלִּתים" – כפי שהיה ראוי להיות  ְוֹלא  בכל זאת "ֹלא ְמַאְסִּתים 
במידה כנגד מידה. וזאת משום שכלתי נמצאת שם בארץ אויביהם, 
בתוככי הקליפות, ולכן כל אחד ואחת מעם ישראל אהובים הם 
ומייחל  מצפה  והנני  נמוך,  הכי  במקום  שרויים  כשהם  גם  אצלי 

לשובם אלי בחזרה. 
הרי לנו הבטחה ממלכו של עולם, שכולנו אהובים אצלו בכל עת 
ובכל מצב. לפיכך, אם נכשל האדם בעוונות ובחטאים, ואפילו הוא 
רואה שהנה כבר ייסורים באים עליו, לא יחשוב לרגע כי הקב"ה 
יידע שדווקא מתוך אהבתו אותו  שונאו ומרחיקו מעליו, אלא 
בתשובה  אליו  ולשוב  חייו  לצאת משגרת  יתברך  ה'  מעוררו 
שלימה. משל לאדם שהיה מהלך בדרך, וראה בחורשה שבצידי 
רטן  עצמם.  את  ומלכלכים  בבוץ  משחקים  ילדים  הדרך 
בלבו על ילדים חסרי תרבות אלו, ופנה להמשיך בדרכו, אך 
הנה קלט בזווית עינו שגם בנו נמצא ביניהם, לאחר שכבר 
וממעשיהם  אלה  רעים  מחברים  להתרחק  פעמים רבות  הזהירו 
הגרועים. בלב כבד ניגש לבנו, נזף בו והענישו כדי ללמדו ללכת 
כאן,  יש  ילדים רבים  "הלא  מבין:  ואינו  תמה  והבן  טובה.  בדרך 
שעשו בדיוק כמעשי, ומדוע דווקא אותי, בנו האהוב, בחר אבא 
להעניש?". אולם כשיגדל - יבין: "דווקא בגלל שאני בנו האהוב, 
ואכפת לו ממני, בחר בי אבי היקר לעוררני ללכת בדרך טובה". 
וזהו שאמר שלמה בחכמתו: "מּוַסר ה', ְּבִני ַאל ִּתְמָאס, ְוַאל ָּתקֹץ 
ְּבתֹוַכְחּתֹו. ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב ה' יֹוִכיַח ּוְכָאב ֶאת ֵּבן ִיְרֶצה" )משלי ג, 
יא-יב(. וכשיתבונן האדם כי על אף הכל אהוב הוא אצל מלכו של 
ודאי שלא  וידו פשוטה לקבל שבים,  עולם, בכל עת ובכל מצב, 
יתייאש גם אם ירד לשפל המדרגה, אלא רק יבוש ממעשיו הרעים 
ויזדרז לשוב לאביו שבשמים מתוך חרטה אמיתית, אהבה ושמחה. 
וכמו שאמר רבי יהודה הלוי בשירתו למלכו של עולם: "אם תדינני, 

אברח מפניך – אליך!". שבת שלום.

עד היכן מגיעה אהבת ה' את ישראל, ומה יאמר האדם לעצמו בעת אכזבה מעצמו?

צמה  בשבת  לקלוע  מותר  האם 
לבובה?

שזו  מפני  בשבת,  צמה  לקלוע  אסור 

מלאכת בונה. ומובן שאין הבדל בין ילדה 
קטנה לגדולה, או בין בובה לאדם חי. דין 
זה שייך גם לפירוק הצמה, שכשם שאסור 

לקלוע - כך אסור לפרק את הצמה.
 האם מותר לקחת תרופות קבועות 

עם מים בבוקר, לפני ברכות השחר?
לפני  מים  לשתות  לכתחילה  מותר 

או  תה  לשתות  מותר  גם  ולכן  התפילה, 
סוכר.  מעט  בהם  שיש  ולמרות  קפה, 
האיסור לאכול לפני התפילה שייך לגברים 
לנשים  ולא  שחרית,  בתפילת  שחייבים 
שמתפללות לפי רצונן, ולכן לנשים מותר 
בשתייה  גם  נחשבת  ואכילה  לאכול.  גם 

שמזינה, כגון חלב או מיצי פירות.

לא מאסתים – בכל מצב!
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שליח בדרך 
אליכם עד 
פתח הבית!

208,300
עלוני שבת מופצים ברחבי הארץ
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הצטרף לנבחרת הידברות
והעלונים יגיעו עד אליך!

קח את 
העלון שלך

אל תסמוך 
על המזל

אביתר שואל: "שלום רב. אני רואה את כל מה 
רחום  שהוא  לבי  בכל  ומאמין  לנו,  נתן  שהקב"ה 
בפסוקים  נתקל  אני  הקדושה  בתורה  אך  וחנון, 
מפחידים כמו 'והשמידך', קללות קשות וכדו'. קשה 
לי להבין זאת והדבר גורם לי חלישות הדעת. הייתי 

ה'  ורחמיו של  באהבתו  להאמין  להתחזק  רוצה 
מתוך לימוד התורה".

• • •

שלום אביתר, ותודה על שאלתך.
מתבטאת  שאהבה  בכך  נתחיל 
ישראל  עם  את  הציל  הקב"ה  במעשים. 

מפני  ההיסטוריה  במהלך  פעמים  אינספור 
השמדה גמורה, ועשה זאת בניסים גלויים שלא 

אויבינו  את  אחר.  עם  אף  עבור  כדוגמתם  עשה 
החזקים ביותר הפיל תחת רגלינו: "ויושע ה' ביום 
את  ישראל  וירא  מצרים,  מיד  ישראל  את  ההוא 

מצרים מת על שפת הים" )שמות י"ד, ל'(.

עבדים  של  עם  הציל  הקב"ה  כי  בנפשך,  הגע   
של  ידה  תחת  המשועבדים  ועשוקים,  עניים 
האימפריה המצרית החזקה בעולם, עשה למענם 
את  נקם  הארץ,  בכל  גלויים  ומופתים  אותות 
נקמתם באויביהם הרשעים, את שלל מצרים נתן 
בידם, ולאחר מכן האכילם והשקם במדבר במשך 
40 שנה בניסים גלויים, נגלה בפניהם בהר-

סיני, מסר בידם את כל העמים הרודפים 
בלעם  קללת  את  להשמידם,  אחריהם 
הפך לברכות על ראשם, ונתן להם תורת 

חיים! היש אוהב גדול מן הקב"ה לעמו?
"אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא 
אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי... והייתם 

לי סגולה מכל העמים" )שמות י"ט, ד'(. 
מצילו  ברחוב,  עזוב  ילד  שמוצא  מלך  לך  תאר 
ומלבישו לבוש  לארמונו  לוקחו  והעוני,  הרעב  מן 
מלכות, והופכו לנסיך הלומד חוכמה, חוק ומוסר. 

להודות  הילד  שצריך  התודה  לגודל  גבול  היש 
למלך?

 לא די בכך שהקב"ה הצילנו מיד המצרים, אלא 
נתן לנו במתנה ארץ זבת חלב ודבש - שלא היתה 
לנו כל דרך להשיג בכוחות עצמנו. הרי היינו עם 
של עבדים חלשים ונפחדים, נוודים במדבר ללא כל 
ציוד והכשרה צבאית, אך ה' הביא לניצחוננו מול 
עמים חזקים מאתנו הקבועים בארצם מזה מאות 
ערים  בעלי  מיומנים,  לוחמים  עם  מלכים  שנים, 
מיושבות מוקפות חומה. לעבדים נתן בית, והצילנו 

מהשמדה פעם אחר פעם במשך אלפי שנים. 
הקשות  במילים  בנו  את  להוכיח  המלך  יוכל 
ביותר, ועדיין יידע הבן שאביו אוהבו אהבה עזה, 
חרף  עליו  ויתר  ולא  לו,  שיש  מה  כל  לו  נתן  כי 
מרידתו. מעשיו של ה' מעידים על אהבתו הגלויה 

לעם ישראל.

2

כיצד לומדים מהתורה 
שהקב"ה אוהב אותנו? )א'(

מדוע קיימת תוכחה קשה בתורה, ואיך מתבטאת אהבתו של ה' אלינו?

1. הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, כתב את 
בדרכים  מתמקד  הספר  ישרים".  "מסילת  הספר 
מידות  ולקניין  השם  בעבודת  שלמות  להשגת 
שונות, ונחשב לאחד מספרי היסוד בארון הספרים 

היהודי.
השם,  בעבודת  דרגות  לפי  מחולק  הספר   .2

כשלכל דרגה מוקדשים 3-4 פרקים. הדרגות 
"אמר  הבאה:  הברייתא  לפי  מוגדרות 
לידי  מביאה  תורה  יאיר:  בן  פנחס  ר' 
זריזות,  לידי  מביאה  זהירות  זהירות, 
זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה 

לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, 
טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה 

לידי ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא, יראת 
חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח 
הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים". 
מהדרגות  אחת  לכל  פרקים  מקדיש  הספר 
המפורטות בברייתא, מלבד שתי האחרונות: רוח 

הקודש ותחיית המתים.
לא  "האדם  הספר:  מתוך  ציטוטים  מקבץ   .3

נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו 
בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי 
למצבו בעולם הבא, שהוא תכליתו"; "האדם לא 
נברא אלא להתענג על ה' וליהנות מזיו שכינתו, 
בכל  הגדול  והעידון  האמיתי  התענוג  שזהו 
"האהבה - שיהיה  העידונים שיכולים להימצא"; 
עד  יתברך,  אליו  אהבה  האדם  בלב  נקבע 
שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו, 
רוח  נחת  לעשות  מתעורר  שלבו  כמו 

לאביו או לאמו".
הוא  ברוך  הקדוש  ָׂשמו  "והנה   .4
לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו 
החומריות,  התאוות  הם  והם  יתברך,  ממנו 
אשר אם ימשך אחריהן הנה הוא מתרחק והולך 
באמת  מושם  שהוא  ונמצא  האמיתי.  הטוב  מן 
בתוך המלחמה החזקה. כי כל ענייני העולם, בין 
לטוב בין לרע, הנה הם ניסיונות לאדם"; "מעתה 
עניין המצוות  ודאי הוא שהדקדוק שידוקדק על 
והעבודה, מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק, כאשר 
כי  יקרם,  לרוב  והפנינים  הזהב  שוקלי  ידקדקו 

הנצחי  והיקר  האמיתי  בשלמות  נולדת  תולדותם 
שאין יקר למעלה ממנו".

שילעג  מי  בחברת  שימצא  לו  יארע  "ואם   .6
עליו, לא ישית לבו אל הלעג ההוא. אדרבא ילעג 
על מלעיגיו ויבזם, ויחשוב בדעתו כי אלו היה לו 
להרוויח ממון הרבה אם היה מניח מה שהיה צריך 
לזה מפני חבריו שלא ילעיגו, כל שכן שלא ירצה 
לאבד נשמתו מפני לעג"; "ותראה כי טבע האדם 
לא  כן  על  גס,  החומריות  עפריות  כי  מאוד,  כבד 
יחפוץ האדם בטורח ומלאכה. ומי שרוצה לזכות 
נגד  עצמו  שיתגבר  צריך  יתברך,  הבורא  לעבודת 
טבעו עצמו, ויתגבר ויזדרז. שאם הוא מניח עצמו 

ביד כבדותו, וודאי הוא שלא יצליח".
ההתעוררות  להגביר  שיוכל  מה  "ואמנם   .7
שהקדוש  הטובות  ברוב  ההסתכלות  הוא  הזה, 
עת ובכל שעה,  בכל  עושה עם האדם  הוא  ברוך 
והנפלאות הגדולות שעושה עמו מעת הלידה עד 
היום האחרון. כי כל מה שירבה להסתכל ולהתבונן 
בדברים אלה, הנה ירבה להכיר לעצמו חובה רבה 
שלא  אמצעים  אלה  ויהיו  לו,  המיטיב  הקל  אל 
יתעצל ויתרפה מעבודתו, כי הרי הואיל ואינו יכול 
וודאי לגמול לו טובתו יתברך, לפחות יודה לשמו 

ויקיים מצוותיו".

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 הרמח"ל 
ועל ספרו "מסילת ישרים"

השבוע, אור ליום שישי כ"ו באייר, חל יום ההילולא ה-273 של הרמח"ל, 
רבי משה חיים לוצאטו. 7 עובדות

בלס אל  י נ ד

היהודי החושב

י ו הל תן  נ ו י

שבע עובדות

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

אנשים ונשים שנושעו בס"ד מעל הטבע!מה המשותף? לכ-8,000 

רבני/רבניות הארגון הגיעו לביתם או לביה"כ להפרשת חלה מיוחדת,
ו/או לשיעור תורני מרומם, ו/או לתפילת הודיה משותפת ובשיאו של 
הערב, יחד עם בעל/ת הבית, התקיימה תפילה מרגשת, שחוברה ע"י 

ישיבת המקובלים בירושלים "נהר שלום" לכל הישועות.

הישועה התחילה בשיחת טלפון אחת להידברות!

"
"

הרופאים
לא נתנו סיכוי, 

והילד שלנו ב"ה 
התעורר לחיים..

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

אחרי 17 "
שנה, זכינו 

לחבוק 
בן...

זיוה כהן, ירושלים-הזמינה את הידברות לביתה
והקדישה ערב הפרשת חלה לפרי בטן

"
ציפי שחר, חיפה -  הזמינה את הידברות לביתה 

והקדישה ערב הודיה לזיווג הגון

"
בגיל 36 כבר לא "

האמנתי, והיום 
בס"ד נשואה ואמא 

לתאומים..

הזמינו גם אתם את הידברות  ללא עלות  לביתכם, או לביה"כ או לכל מקום שתבחרו - ובע"ה תיוושעו
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הישועה התחילה בשיחת טלפון אחת להידברות!

"
"

הרופאים
לא נתנו סיכוי, 

והילד שלנו ב"ה 
התעורר לחיים..

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

אחרי 17 "
שנה, זכינו 

לחבוק 
בן...

זיוה כהן, ירושלים-הזמינה את הידברות לביתה
והקדישה ערב הפרשת חלה לפרי בטן

"
ציפי שחר, חיפה -  הזמינה את הידברות לביתה 

והקדישה ערב הודיה לזיווג הגון

"
בגיל 36 כבר לא "

האמנתי, והיום 
בס"ד נשואה ואמא 

לתאומים..

הזמינו גם אתם את הידברות  ללא עלות  לביתכם, או לביה"כ או לכל מקום שתבחרו - ובע"ה תיוושעו



 

שליח בדרך 
אליכם עד 
פתח הבית!
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עלוני שבת מופצים ברחבי הארץ
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הצטרף לנבחרת הידברות
והעלונים יגיעו עד אליך!

קח את 
העלון שלך

אל תסמוך 
על המזל

אלו ניגודים משלימים זה את זה, ואלו יוצרים קצר וקלקול?

על ניגודים וחיבורים

התורה  הוראת  על  התמהים  יש 
שני  לחבר  שלא  אחדים,  במקומות 
לא  למשל,  יחדיו.  מסוימים  פריטים 

שלא  ובוודאי  חלב,  עם  בשר  לבשל 
שיש  בגד  ללבוש  לא  יחדיו;  לאוכלם 
וחמור  לצרף שור  לא  ופשתן;  בו צמר 
לעגלה או למחרשה אחת, ועוד הלכות 
אלה  במצוות  כי  יודעים  ואינם  דומות. 

גילה לנו בורא היקום, לטובתנו, חוק טבע 
נסתר הקיים בבריאה שברא, אשר בזכות 
ומנזקים  ממפגעים  להינצל  ניתן  ידיעתו 

והן  בו אנו חיים  רבים, הן בעולם החומרי 
בממד הרוחני וכפי שנבאר.

כידוע, עולם הטבע מורכב משני סוגי ניגודים. ישנם ניגודים המשלימים 
זה את זה, כגון חיובי ושלילי בחשמל - אשר חיבורם יחדיו מאיר את 
יכול  יחדיו  שחיבורם  ניגודים  וישנם  מועילות.  מערכות  ומניע  הבית 
לגרום לנזק ואפילו לפיצוץ הרסני, כגון ערבוב חומרים כימיים מסוימים. 

והדוגמאות לכך רבות.
בתורת הקבלה מבואר, שגם בממד הרוחני, המקביל לעולם החומרי, 
ישנם סוגים שונים של ניגודים. ישנם כאלה שחיבורם יחדיו יוצר איזון 
לנזק  ולקלקול,  לקצר  גורם  שחיבורם  כאלה  וישנם  הרמונית  והשלמה 
ולפי שכל דבר חומרי אינו אלא מעטפת לרוחניות השורשית  ולחורבן. 
שלו המתלבשת בחומר )כלומר, שהרוחני דומה לשורש והחומרי דומה 
שורשיו  הפוך.  עץ  מעין  בעולמנו.  ומתגשמים  ממנו  היוצאים  לענפים 
למעלה וענפיו למטה. ובתוככי הענפים ישנה זרימה המגיעה מהשורשים 
פיזית  מבחינה  נחברם  שאם  חומרים  ישנם  הרי  הענפים(,  את  ומחייה 
)וממילא מתחברים בכך גם פנימיותם ושורשם(, יוצרים אנו באותה שעה 
איזון והשלמה בממד הרוחני המקביל. וישנם כאלה שחיבורם אצלנו כאן, 

יגרום לקצר ולקלקול, לנזק ולחורבן, בממד הרוחני המקביל.
למשל, על פי הקבלה טוב למזוג שלש טיפות מים ליין שבגביע הקידוש 
לפני שמקדשים עליו בליל שבת. המים המחיים והטובים לעולם, שייכים 
משתלשלת  בעולם  מציאותם  כלומר  חסד.  לספירת  הרוחני  בשורשם 
ושקוף.  בהיר  צבעם  ולכן  עולמו.  את  הבורא  מנהיג  בו  החסד  מהנהגת 
ואילו היין המשכר ומבלבל וקשה לעולם, שייך בשורשו הרוחני לספירת 
גבורה. כלומר להנהגת הדין בו מנהיג הבורא את עולמו בעת הצורך. ולכן 
צבעו אדום. ולפי שהאדם הינו "ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה", 
המקביל  הרוחני  בממד  משפיעה  כאן  ידו  על  הנעשית  פעולה  כל  הרי 
לעולם החומרי. לפיכך כאשר מוזג הוא טיפות מים ביין הקידוש, גורם 
הוא השפעה חיובית של "מיתוק הגבורות ]היורדים לעולם[ - בחסדים".
במהותם  השונים  חומרים  בין  ערבוב  שיבצע  יהודי  זאת,  לעומת 
הרוחנית זה מזה בקיצוניות, יגרום ל"קצר" בעולמות הרוחניים העליונים 
ולנזק רוחני )וממילא גם גשמי( אדיר. למשל, אם יבשל חלילה בשר וחלב 
יחדיו, אף מבלי שיאכלם. שני אלה הבאים מן החי, מנוגדים בתכלית זה 

לזה.
עוד על איסור בשר בחלב – בשבוע הבא, בעז"ה.

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

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

המרכיב העיקרי של ההצלחה
למה אסור לשכוח להתפלל, והאם לא חבל על החיים?

והם  לחו"ל,  חשובה  בשליחות  ממקורביו  כמה  פעם  שלח  אי"ש  החזון 
על  בהתפעלות  לחזו"א  סיפרו  ארצה,  כששבו  בשליחותם.  מאוד  הצליחו 
הצלחתם הכבירה. להפתעתם הגיב החזו"א תגובה של צער: "אוי ויי, אוי ויי".

שאלוהו לפשר הדבר, והוא הסביר להם, שמהתפעלותם הגדולה מהצלחתם, 
הוא רואה ששכחו את העיקר, את התהילים – שזהו עיקר ההצלחה. 

הוא היה אומר בעניין חובת ההשתדלות, שעיקר ההשתדלות היא התפילה. 
ואפילו בדבר מצווה הדבר כן! 

לפעמים נדרש מן האדם גם לעשות פעולה בפועל, אבל לעשות פעולה ולא 
להשתדל בתפילה – באופן זה בוודאי לא עשה את המוטל עליו לעשות, ולא 

יצא ידי חובתו )"מעשה איש" חלק ז' עמ' ק"ג(.
הזכרנו בשבועות הקודמים שלבים רבים בדרך אל המטרה הנכספת. כדי 
להצליח יש צורך במטרה מוגדרת, החלטיות, חלום, ריכוז, זריזות, חיים עם 

חשבון, יצירתיות, התחשבות, עקביות ואומץ. 
מן הסתם, יש עוד אלמנטים רבים, שצריך להתחזק בהם.

אולם, המרכיב העיקרי וההכרחי בדרך אל ההצלחה, שהוא חשוב ביותר, 
הינו – התפילה.

עם  לדבר  הדרך...  כל  לאורך  אותו  לעזוב  ולא  ליד,  תהילים  ספר  לקחת 
הבורא יתברך כאב אוהב, לשתף אותו בכל דבר קטן, לבקש ממנו עזרה על 
כל דבר הרה גורל או טריוויאלי. לאמתו של דבר, צריכים היינו להקדיש פרק 

שלם על תפילה אך כעת נסתפק בידיעה שבלעדיה שום דבר לא מתחיל. 

לא סתם לגלגל
שני משועממים הסתובבו להם ברחובות. אמר האחד לשני: "הנה צפרדע, 
אם אתה אוכל את הצפרדע הזאת, אני נותן לך 100 דולר". חשב השני, וענה: 
"תזכור, אם אני אוכל, מאה דולר, ביד!". "כן, מבטיח", ענה חברו. הוא, אכן 
אכל, ואכן הועבר לידו שטר של מאה דולר. עשר דקות לאחר מכן, הבחין 

הבחור שאכל את הצפרדע בצפרדע נוספת. 

"הי", הוא צעק, "הנה עוד צפרדע! אם אתה אוכל אותה, אני מחזיר לך 
את המאה דולר!".

"מבטיח?" - "מבטיח!".
אכל הבחור השני את הצפרדע, וקיבל את כספו בחזרה. 

בלענו  שנינו  פה?  קרה  מה  "רגע,  ואמרו:  זה,  על  זה  שניהם  הסתכלו 
צפרדעים מבחילות, ואף אחד מאתנו לא קיבל על זה אפילו דולר!".

"חבל", הם אמרו זה לזה, "אבל לפחות גלגלנו כספים".
מילא, מאה דולר. אבל לא חבל על החיים, "לגלגל" אותם סתם?!

הבה נשאף לעשות משהו אמתי בחיים. בזמן, בכל רגע ורגע. בעתיד של 
כל אחד ואחד מאתנו. 

בהצלחה.
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גר פנ צחק  י הרב 

ארגז הכלים
ן ה כ ר  מי ז הרב 

המפתחות לחיים
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טעינו, גידלנו ילדים מפונקים. מה אפשר לעשות עכשיו?

מפונקים, מפונקים, מפונקים

יש לנו ילדים בבית שהורגלו לקבל פינוק מאתנו, ההורים. במשך תקופה 
והיום  לבם,  משאלות  את  ממלאים  היינו  מדי",  יותר  להם  "דאגנו  ארוכה 
בדיעבד אנו מודים שכשלנו בחינוך שלהם. אמנם הם עדיין צעירים, בגילאי 
5 עד 15 אך הם מפונקים. לא מוכנים לקחת על עצמם עול. כשהמורים בבית 
לעשות  מסוגלים  לא  - הם  מוצדקים  חינוכיים  עונשים  להם  נותנים  הספר 
זאת, וממילא הם יוצרים לעצמם קשיים בתוך מסגרות הלימודים. גם בבית 
הם התרגלו לצערנו לחיות חיים קלים. אנו מתוסכלים מאוד מהמצב שלהם 
ולהתחיל  יש אפשרות לתקן את העבר  רצינו לשאול האם  ומודים שטעינו. 

אתם דף חדש? אנו מוכנים לעשות היום כל דבר שיגידו לנו.
טוב מאוחר מאשר אף פעם לא, ולכן על אף הקושי לעקור עצים נטועים 
מהשורש, נשמח שתקבלו מספר טיפים שיכולים לעזור לכם לתקן קצת את 

אבל  קצת,  ארוכה  תהיה  שהדרך  יתכן  המצב. 
בסייעתא דשמיא, ללא צל ספק, תוכלו לראות 
אצל  מחדש  מסלול  וחישוב  משמעותי  שינוי 

הילדים.
הורים יקרים, א. הרגילו את עצמכם להקפיד 
אחרת  מילה  כל  או  'תודה',  'בבקשה',  לומר: 
שקשורה לנימוס כאשר ילדכם מביא לכם דבר 

מה, או כאשר אתם מגישים דבר מה למי מילדיכם. גם כאשר יש דו שיח בין 
אמא לאבא, יש להקפיד שההורים ישתמשו במילות הערכה האחד כלפי השני. 
המהלך יחדיר לילדים שלא הכל מובן מאליו, ולא כל דבר הם צריכים לקבל, 

וכשהם כבר מקבלים - עליהם להודות על כך.
ב. הרגילו את ילדיכם להשתמש בקופת חסכון. בכל פעם שהילד מקבל דמי 
כיס או הרוויח דבר מה, בקשו ממנו שישמור את זה בקופסת חסכון סגורה 
שצריך לשבור לבסוף את המנעול כדי להוציא את הקופה המלאה. זה ירגיל 
אותו להזיע קצת ולהתגבר על הרצונות האישיים שלו כאשר הוא רוצה לקנות 

דבר מה.
ג. הפעילו שיקול דעת לפני קניית מתנות. הציבו יעד לפני שאתם קונים את 
המתנה. ילד שמקבל מתנה ללא שעבד על כך, הרי שלא יידע להעריך אותה. 
הכינו טבלה מסוימת עם גבולות ברורים, מה על הילד לעשות ובמה הוא צריך 
להתאמץ כדי שלבסוף יקבל את המתנה הנחשקת. הרגילו אותו שמתנה גדולה 
יכולה להיות גם מתנה קטנה! אך חשוב שבתוך המתנה יהיה מכתב אישי עם 

הרבה מילים של חום ואהבה ששני ההורים יכתבו, וזה יצורף למתנה.
ד. חשוב מאוד לשתף את הילדים בכל מיני פעולות התנדבותיות בקהילה. 
ניתן לעשות זאת על ידי פתיחת גמ"ח בתוך הבית או כל סוג פעולה התנדבותית 

כזו או אחרת, כדי שהילד יידע להעריך את הערך הגדול שיש בנתינה.
מה  דבר  ובראותם  השכונתי,  לסופר  לאמא  מתלווים  ילדים  מעט  לא  ה. 
מביטה  שהאם  עד  הרצפה  על  משתטחים  או  אמא  על  נתלים  הם  נחשק, 
לצדדים ומחוסר נעימות - והילד מקבל את חפצו. אם אתם חושבים שצריך 
לקנות לילד ממתק כלשהו, והילד מתלווה אליכם, הגדירו מראש לפני היציאה 
לסופר מה אתם קונים לילד, ואל תשנו דעתכם בתוך הסופר. חשוב לציין שגם 
אם הילד או הילדה מביאים עצמם להשתטח על הרצפה כי הם רוצים דבר 
מה, עליכם להיות חזקים. באדיבות אך בנחישות תנו לו להמשיך לבכות, גם 
אם כל העיניים מופנות אליכם ברגע זה. מי שמתפתה לקנות לילד בגלל בכי 

כזה או אחר, יגלה שהתופעה רק תלך ויגדל. 

בהשתתפות סגל המרצים הבכיר :
הג”ר זמיר כהן • הרב שמחה כהן

• הרב שמעון ביטון - ראש מחלקת שלום בית
• הרב אליהו בן סימון - יועץ נישואין ופסיכותרפיסט

        

בוא
ללמוד

    מהמומחים!
  מותנה בראיון קבלה | מיועד לגברים מהמגזר החרדי

 למצטייני הקורס תינתן אפשרות להשתלב במח’ שלום בית של הידברות 

רוצה להתפרנס בכבוד?
מעוניין לסייע לקהילה?
חדור בהרגשת שליחות?

 קורס להכשרת יועצי נישואין
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מדוע תחרותיות מפריעה בקבלת ביקורת, 
ואיך אפשר למנוע אותה?

אל תתחרו עם בני הזוג!

כיוון שאחת המניעות לקבלת ביקורת 
להשתדל  יש  המבקר,  עם  תחרות  היא 
לא ליצור תחרות באמצעות הביקורת. 
מסוימת  פעולה  בעקבות  אם  למשל, 
לנישואין  שותפו  סבור  בן-הזוג,  של 
להיעשות  צריכה  היתה  שהפעולה 
הנכון  מן  זה  יהיה  לא  שונה,  באופן 
זאת  לעשות  צריך  היית  "לא  לומר: 
חציו  אחרת...".  בצורה  אלא  כך, 
שהעמיד  המשפט,  של  הראשון 

בשלילה את מה שנעשה, מפריע להאזין להצעה המושמעת בהמשך.
גורם התחרות בין בני-הזוג מקבל תאוצה באמירה נוספת: "אילו אני 
הייתי עושה זאת, היתה התוצאה מוצלחת יותר", או "אני הייתי עושה 
קודם את הפעולה האחרונה ולא כפי שאתה עשית". ביקורת בצורה זו 
יוצרת רושם של "אני מוצלח יותר ממך", ולכן אינה מעודדת להאזין לה.

הדרך היעילה ביותר היא, שהמבקר ישתף את עצמו בביקורת. כלומר, 
פנייתו אל המבוקר תהיה במשפטים הבאים: "חושבני שלא היינו צריכים 
לעשות כך וכך... או חושבני שבעתיד כדאי שנעשה כך וכך...". במקרים 
אדם  שלכל  חושבני  האמירה:  ידי  על  הביקורת  את  לרכך  אפשר  רבים 
שהיה צריך לעשות את מה שאתה עשית היה סיכוי סביר להיכשל באותה 

טעות. להבא כדאי שנלמד היטב את הנושא.
דבר נוסף שראוי להימנע ממנו הוא, לומר לבן-הזוג "הלוואי שהיית 
כמו אחי, אחותי, אחיך...". כלומר, כל דימוי לאחרים יגרום תגובה של 
שלילת האדם שהוזכר בדוגמא, ולא יהיה זה פלא אם המבוקר יחל לדבר 
שאמנם  המבוקר  יודה  הטוב  במקרה  ששיבחוהו.  האדם  על  בשלילה 
בתחום הנידון עליו ביקשו להידמות יש מה ללמוד ממנו, אך בתחומים 

אחרים "אני הרבה יותר טוב ממנו".
לעיתים, כשאין מרוצים מפעולה מסוימת של בן-הזוג, מנסים לשנותה 
על ידי אמירה בנוסח "ראה, גם לי קשה, אך בכל זאת אני עושה כך וכך, 
מדוע שגם אתה לא תעשה כן". ברור שאמירה בצורה זו יוצרת תחרות 

ביניהם ומפריעה להאזין לניסיון השכנוע של המבקר.
בבית, דבריו  הפעיל  זוג  בן  ידי  על  נאמרת  ביקורת  כאשר  לזכור,  יש 
עדיין עשויים להישמע, וקיימת הסכמה פנימית ש"מותר" לו לבקר. אולם 
לעיתים, דווקא בן זוג אשר אינו מושיט יד מסייעת, הוא המוצא לנכון 
לבקר ולהעיר על הנעשה בסידור הבית והפעלתו. בעקבות זאת נוצרת 
אצל שותפו לנישואין תחושה קשה האומרת: "אילו היית שותף לעשיה 
מוגזם  נראה  וגם לבקר,  לסייע  לא  אך  ביקורת,  זכות  לך  היתה  בבית, 

במקצת".
התנהגות דומה מצאנו בספר דברים )א', ד'( כאשר משה רבנו מבקש 
להוכיח את עם ישראל, הוא ממתין לשעת כניסתם לארץ, אחרי שהקב"ה 
הכה את סיחון מלך האמורי ואת עוג מלך הבשן. על כך אומר רש"י: "אמר 
משה, אם אני מוכיחם קודם שיכנסו לקצת הארץ, יאמרו: מה לזה עלינו, 
מה היטיב לנו? אינו בא אלא לקנתר ולמצוא עילה, שאין בו כח להכניסנו 
לארץ. לפיכך המתין עד שהפיל סיחון ועוג לפניהם, והורישם את ארצם, 

ואחר כך הוכיחן".

י מ י רשל או ם  י אפר הרב 

חינוך ילדים

לרכישת ספרי הרב שמחה כהן חייגו להידברות שופס: 073-222-1250 

ן ה כ שמחה  הרב 

הבית היהודי

לשאלות למדור - a0504168883@gmail.com,  לרכישת ספרי חינוך ילדים 
של הרב אפרים אורשלימי חייגו להידברות שופס 073-222-1250



בגודל של חצי  עיניים  מיהו בעל החיים שלו 
ליותר  מגיעה  זרועותיו  ושמוטת  מטר, 

מ-10 מטרים?
דמיוני.  יצור  אינו  זה  לא, 

זהו הדיונון הענק. הוא שוכן 
מגיע  ואינו  הים,  במעמקי 
כלל למים רדודים – אלא 
סף  על  נמצא  הוא  כאשר 

מוות.
לחוקרים  לקח  רב  זמן 

את  לתעד  שהצליחו  עד 
הסיקו  הם  הענק.  הדיונון 

תחילה את קיומו מבלי לראות 
על  כלל, מפציעות שמצאו  אותו 

אחרים.  ימיים  חיים  בעלי  של  גופם 
החוקרים דברו על הדיונון הענק, בשמות כאלה 

התיעוד  אולם  ה-13.  מהמאה  כבר  ואחרים, 
הראשון שהשתמר בכתב אודותיו הוא 
מאוחר  שנים  כמה   .1873 משנת 
יותר נמצאה גווייה של דיונון 
ענק בחוף בנמל גלובר. אורך 
גופו של הדיונון היה יותר 
זרוע  וכל  מטרים,  מ-6 
של  באורך  נמדדה  שלו 

יותר מ-10 מטרים.
יותר  מאוחרות  בשנים 
לצלם  מדענים  הצליחו 
דיונון ענק חי, בעומק הים. 
באמצעות  אותו  לכדו  הם 
דיונון  וצלמו  ופתיונות,  חכות 
באורך של 8 מטרים – אולם זה נאבק 
בחכות, השתחרר ונעלם בחזרה למעמקי הים. 

דיונון  לצלם  ביפן  חוקרים  הצליחו   2013 בשנת 
ענק באמת – שאורכו היה 15 מטרים!

הדבר  לא  הוא  הענק  הדיונון  של  גודלו 
משפחת  בני  שאר  כמו  אצלו.  היחיד  הייחודי 
ה"ראשרגליים", הדיונונים והתמנונים מניעים את 
עצמם בצורה מעניינת במיוחד: ממש כמו מנוע 
צינור  ישנו  הדיונון  של  ראשו  בתחתית  סילון. 
הוא  במים,  להתקדם  רוצה  הדיונון  כאשר  קטן. 
פורש את זרועותיו, שואב מים, מכווץ בחזרה את 
זרועותיו – והמים יוצאים בעוצמה מתוך הצינור 
הקטן, ומזניקים את הדיונון קדימה – ממש כמו 

פעולתו של מטוס סילון.
למשל,  שהתמנונים,  לדעת  מעניין  זאת,  עם 
יכולים גם ללכת על רגליהם. מבין 8 זרועותיהם, 
את  המוליכות  כרגליים  משמשות  מהן  שתיים 
משמשות  האחרות  הזרועות   6 בעוד  התמנון, 
אותו לאכילה, לאחיזה באובייקטים שונים ועוד.
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שאלות מקו ההלכה
כיצד לא לצער את ההורים, ומה מברכים על קרוטונים?

אכלתי בשרי בתוך שש שעות, וכעת אני מכינה 
את הדייסה לתינוק ורוצה לבדוק שהדייסה ראויה 
לשתייה ואינה חמה. האם מותר לטעום את החלב 

ולפלוט אותו החוצה בלי לבלוע אותו?
לכתחילה ראוי להחמיר שלא לטעום חלב תוך 

אותו  לפלוט  דעתו  אם  אף  שעות,  שש 
)בן  בטעות  יבלע  שמא  החוצה, 

אות  שניה  שנה  אמור  פרשת  חי  איש 
דעתו  כאשר  מקום,  מכל  ט'(. 
או  החום  מידת  את  לבדוק 
התינוק  לצורך  המתיקות 
מותר לטעום, ואין חוששים 
שמא יבלע )אבא ביתך להרה"ג 
ג'  עמ'  שליט"א  אדיבה  בן  אהרן 

סימן  ח'  חלק  אפרים  רבבות  בשם 
שכ"א(.

בבית  קרוטונים  להכין  אני רגיל 
מהלחם שנותר. מה ברכתם?

שאין  קטנים  לריבועים  חותכים  הלחם  את 
בשמן  אותם  מטגנים  אם  ולכן  כזית,  אחד  בכל 
עמוק - ברכתם בורא מיני מזונות )שלחן ערוך סימן 
קס"ח סעיף י'(. אמנם יש המכינים את הקרוטונים 
שמן  הלחם  חתיכות  על  מורחים   – אחר  באופן 
זית ותבלינים ומכניסים זאת לתנור, וכך מתקשה. 
נמצא במקרה זה שהלחם לא עבר טיגון אלא אפיה 

לחם  'המוציא  נשארת  ברכתו  וממילא  מחודשת, 
מן הארץ'.

האם מותר לגברים להסתכל במראה, או שיש 
בזה איסור של "לא ילבש"?

אף שבשולחן ערוך )יו"ד סי' קנ"ו סעי' ב' וסי' קפ"ב 
סעי' ו'( מבואר שאסור לאיש להסתכל במראה, 
מכל  תספורת,  או  רפואה  לצורך  אלא 
מקום בזמננו, שמנהג העולם שכולם 
איסור  אין  במראה,  מסתכלים 
וכ"פ מרן  )כן פסק הרמ"א שם,  בדבר 

הגרע"י בשו"ת יחוה דעת חלק 
ו' סימן מ"ט(.

בזמן האחרון אני 
קשה  תקופה  עובר 

וההורים  מאד, 
בכך  מרגישים  שלי 
ושואלים כל הזמן, אבל 

אני לא רוצה לצער אותם ולכן 
עלי.  עובר  אשר  את  להם  מספר  איני 

האם אני נוהג כשורה, או שעלי לספר אף אם יגרם 
להורי צער?

להימנע  הוא  הורים  כיבוד  ממצוות  שחלק  אף 
מחילת  מועילה  ואין  ואמו,  אביו  את  מלצער 
בצל  )שו"ת  כלפיהם  הבן  שעשה  צער  על  ההורים 
מכוון  אם  מקום  מכל  נ"ה(,  סימן  ב'  חלק  החכמה 

את  רואה  כי  הוריו  את  לשתף  שרוצה  לטובה, 
אותם  מצער  להם  מספר  וכשאינו  הגדול,  צערם 
שבעתיים, מותר לו לספר, רק ישתדל לספר זאת 
בצורה שההורים לא ייבהלו עד כמה שניתן )קריינא 
עמ'  א'  חלק  הורים  אסיפת  קצ"ד,  סימן  א'  חלק  דאיגרתא 

ק"ב(.
אדם שיצא מבית הכיסא, האם חייב ליטול ידיו 

בכלי, והאם חייב ליטול דווקא ג' פעמים?
ומעיקר  ידיו,  ליטול  צריך  הכסא  מבית  היוצא 
חיוב  ואין  אחת  פעם  מהברז  בנטילה  די  הדין 
דווקא בכלי, ומכל מקום מנהגנו לכתחילה 
ליטול ג' פעמים )ילקוט יוסף סימן ד' סעיף 

ע"ח(.
במיטה  לישון  אפשר  האם 
או  נעליים,  מגירות  יש  שמתחתיה 

שיש בכך איסור מסוים?
שיש  בפוסקים  מבואר 
סמוך  הנעליים  את  להניח  איסור 
למראשותיו )ציפורן שמיר סימן ז' אות קי"ב( 
שאין  הפוסקים  משמעות  המיטה  תחת  אמנם 
איסור, והוא הדין למגירת נעליים שנמצאת תחת 
המיטה, שאין איסור )עפ"י ערוך השולחן סימן תרל"ט 

סעיף ד'(.

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

073-3333-300

הרב חיים זאיד הרבנית רחל בצרי הזמרת מישל אלבז

אמונה בריאותשמחה

073-2221240

תגלי שכל 
ה”תרופות” -

אצלך במטבח,
ותימנעי מעצמך 

כימיקלים

תביני איך
להיות שמחה
גם  כשעצוב –
 ותראי בפועל
את ההשפעה

יום שלישי כ”ג אייר 28/5/19
בין השעות 10:00-16:00

לנשות ירושלים והסביבה
באולם ביכנ”ס מחזיק ברכה

רח’ השומר 8 קטמון ח ירושלים
עם

הנטורופטית 
 עם משמח
הלבבות

מפתחות לשמחה בחיים
עם הרב מרדכי לוי

הבטיחי מקומך

לנשים בלבד!

הנוסחה הבדוקה!

להצלחה בחיים ומופע מרגש עם

תגלי את
השיטה בהרצאה 

שהיא חובה.
 כיצד ליצור מלימון 
לימונדה - ובקלות

ת פ ת ת ש מ ל  כ ל י  ש  ⋅ ם  ו י ה ך  ל ה מ ב ד  ו ב י כ

הקרוב!בשבוע 

י ז נ אשכ ן  ו ר י ב  הר

קו ההלכה

הדיונון שאיש לא הצליח לראות )כמעט(
איזה בעל חיים התקשו החוקרים לצלם, ועד לאיזה גודל הוא מגיע?

ן כמ י י ר י  דב

נפלאות הבריאה



נער חולה במחלת הסרטן פוגש מדריך 
בימים  לו  מסייע  המדריך  בקייטנה. 
הוא  המוחלטת.  להבראתו  עד  הקשים 
זוכר הכול, פרט למכתב אחד קטן שכתב לו 
המדריך בימים הקשים ביותר. כשהוא נזכר, זה 

כמעט מאוחר מדי...

דואר 
חוזר

התרגשות א מתוך  כותב  אני  סיפורי  ת 
גדולה.

אף ששמי אינו מתפרסם, רבים ידעו 
הדברים,  את  כותב  אני  זאת  ובכל  מדובר.  במי 

מפני שראוי שייכתבו.
נפשות.  בת שבע  למשפחה  רגיל  כילד  גדלתי 
שום דבר בחיי לא היה חריג. כל זאת, עד שהגעתי 

לגיל שתים-עשרה.
זה החל בחולשה נוראה שלוותה בהתעלפויות 
לבשורה  עד  אינטנסיביות  בבדיקות  ונמשך 

הקשה: גילו אצלי את מחלת הסרטן.
חיי השתנו באחת. שום דבר בחיי העכשוויים 
לא דמה לחיי הקודמים. במקום בית ספר - בית 
לחדר  חברים   - לכיתה  חברים  במקום  חולים; 
ולמחלקה; במקום משחקים בהפסקות – בדיקות 
הרגשתי   – טוב  להרגיש  ובמקום  הפסקה;  ללא 

הכי רע בעולם.
שלושה חודשים לאחר שהתאשפזתי אמרו לי 
היא  האמת  מציון".  "עזר  של  בקייטנה  שאהיה 
שזה לא אמר לי כלום. בשלושת החודשים הללו 
התבגרתי כל כך, שהמילה קייטנה נשמעה לי כמו 
במסגרת.  להשתתף  חשק  לי  היה  לא  גם  גנון. 
רציתי שיעזבו אותי במנוחה במיטה שלי, בחדר 

שלי.

זאת, הורי התעקשו  ובכל 
על כך והביאו אותי לקייטנה.

לא  שזו  הבנתי,  מאוד  מהר 
קייטנה  בדיוק  ולא  מסגרת  סתם 
כפי שהכרתי. ואני לא מדבר על הטיולים, 
על ההופעות ועל האטרקציות. לא שאני מזלזל 
היינו  זאת:  יסביר  אולי  שלי  התיאור  אך  בהם, 
צעירים  ילדים  שונים,  בגילאים  חולים  כמאה 
שהינו  משפחותיהם.  בני  בלוויית  מבוגרים  עד 

בקייטנה במשך שבוע.
הרבה.  לי  נתן  לכשעצמו  זה 

סוף סוף יכולתי לשהות ביחד 
ולדמיין  ואחיותיי  אחי  עם 
בבית  נמצא  כך  סתם  שאני 

מלון.
אבל מי שנתן לי את הכוח 

היה המדריך שלי.
אין  הזה  מהסוג  בקייטנות 
מדריך.  יש  ילד  לכל  קבוצות. 

הוא  רפאל.  קראו  שלי  למדריך 
היה מלאך, ממש כשמו.

הבחור הזה נתן לי כוחות ועוצמה 
שקשה לתאר. הוא לא ניסה למכור לי שכיף 

לי ושצריך לקנא בי - כמו שניסו אחרים לעשות. 
הוא לא נתן לי להרגיש מסכן. הוא פשוט דיבר 
אליו  להיפתח  לי  גרם  העיניים,  בגובה  איתי 

ולהרגיש בטוח איתו.
הוא היה בן 16, אבל הייתה לו חכמת חיים של 
בן 30. הוא היה רגיש ונחמד מאוד, אבל גם חכם 

ובעל סמכות.
לכל  קשר  שזה  וידעתי  מאוד  אליו  נקשרתי 
החיים. וזה בדיוק מה שהיה. במשך השנה שמרנו 
בביקורים.  ואם  בטלפונים  אם  רצוף,  קשר  על 

הוא עבר איתי את כל הטיפולים, את ההקרנות, 
את  להחלמה,  ההמתנה  את  השיער,  נשירת  את 
האכזבה, את הטיפול הנוסף, את ההתמודדויות, 

את האכזבות ואת התקוות.
הוא גם למד איתי, ולא רק למד, אלא ארגן לי 
חברותות שילמדו איתי כדי שלא אאבד את רצף 
פיזית,  אותי  החיה  שהוא  לומר  אפשר  הלימוד. 

נפשית ורוחנית.
• • •

באותה שנה חגגתי את בר המצווה שלי, אם כי 
המתאימה.  המילה  בדיוק  אינה  "חגיגה" 
הכרוכה  מצווה  סעודת  הייתה  זו 
בתקוות  ובדמעות,  בהתרגשות 
כמו שנראית  בדיוק  ובפחדים, 
מסיבת בר מצווה לילד שאינך 
לו  נשאר  זמן  כמה  יודע 

לחיות.
ושוב  שנה,  לה  חלפה  כך 

הגיעה הקייטנה.
למנהל  הבהרתי  מראש 
רוצה  אני  מי  את  הקייטנה 
כי  אמר  בעיניו  המבט  כמדריך. 

הבהרתי מיותרת.
ושוב היינו יחד במשך שבוע. הפעם לא כמדריך 
וכחניך, אלא כשני חברים שמשחקים תפקיד. היו 
אלה ימים מקסימים, שגרמו לי לשכוח את הכאב 

ואת הסבל שהיו מנת חלקי.
מציון".  "עזר  בקייטנות  השתתפתי  פעמיים 
החלמתי  הטיפול.  הצליח  מכן  לאחר  בשנה 
הספר.  בבית  ללימודים  וחזרתי  מלאה  החלמה 
קל, אך מכיוון שבשנתיים החסרות  היה  לא  זה 
רפאל,  עם  השאר  בין  רצוף,  ללימוד  הורי  דאגו 
מכן  ולאחר  ח'  בכיתה  בלימודים  השתלבתי 

סיפור מהחיים
ולדר ם  י חי

6

משפחה כן
בטוחה?

בואי נדבר על זה 
kalina@htv.co.il  073-222-1333  052-9551591 ארגון הידברות מחלקת שבויות - לדיווח וסיוע חייגי

הוא  
עבר איתי 

את כל הטיפולים, 
את ההמתנה להחלמה, 
את האכזבה, את הטיפול 
הנוסף, את ההתמודדויות, 

את האכזבות 
ואת התקוות



דואר 
חוזר

המשכתי בישיבה בהצלחה.
ארבע  עוד  להן  חלפו  כך 
רפאל   .18 לגיל  הגעתי  שנים. 
הגיע לגיל 22 ואפילו התחיל לשמוע 
הצעות שידוכים. פער הגילאים בינינו 
הבדל  אין  משמעותו.  את  לגמרי  איבד 
משמעותי בין בחור בן 18 לבין בחור בן 22. 
עניין המחלה נשכח מאיתנו, ולמען האמת, לא 
היה לנו קשר גם לקייטנות. אולי בגלל חוסר זמן, 

ואולי רצינו לשכוח. לך תדע.
ואז קרה הדבר הנורא מכול.

רפאל חלה בסרטן.
המחלה הזו חזרה לחיי במהלומה נוראית בדלת 

האחורית.
תפקידים.  בהיפוך  עצמנו  את  מצאנו  פתאום 
כלי,  כשבר  פתאום  נראה  והבוטח  החזק  רפאל 
ואני סעדתי אותו, שוחחתי איתו וליוויתי אותו 

יום ולילה.
כמעט  מחלקה,  באותה  חולים,  בית  באותו 

באותו חדר.
• • •

חשבתי אז שבורא עולם מנסה אותנו, ובעצם 
אנחנו צריכים לראות זאת אחרת: על שנינו 

ובורא  במחלה,  לחלות  ממילא  נגזר 
עולם הפגיש בינינו כדי שנוכל לחזק 

זה את זה.
אליו  הגעתי  הזו  השנה  במשך 
הזדמנות  בכל  החולים  לבית 
שוחחתי  לצדו,  ישבתי  שיכולתי, 

לו  ארגנתי  וגם  איתו  למדתי  איתו, 
חברותות, שלא יהיה לו רגע אחד בלי 

תעסוקה.
ערב אחד שוחחנו, והצעתי לו בדרך אגב שאולי 
נתחיל גם להתכתב, משום שאני לומד בירושלים 

והוא באזור המרכז.
ברצינות:  ספק  בצחוק,  ספק  לי,  אמר  והוא 

"איתך אני לא מתכתב".
לך  יש  לא?  איתי  פירוש  "מה  נפגעתי.  כמעט 

בעיה להתכתב איתי?".
כתבתי  חולה,  היית  "כשאתה  אמר.  הוא  "כן", 
בשעת  לבכות  לי  שגרם  ומרגש  ארוך  מכתב  לך 
הכתיבה. הוא היה כל כך אישי, שהתלבטתי אם 
להביא לך אותו. בסוף אזרתי כוחות ומסרתי לך 

את המכתב".
"נו ו...", שאלתי.

"נו ו... תגיד לי בעצמך", אומר רפאל. "מעולם 
לא קיבלתי ממך תשובה על המכתב הזה, ואפילו 
שאינך  הבנתי  נכתב.  לא  כאילו  התייחסות,  לא 
מרגיש נוח עם מכתבים אישיים כל כך והצטערתי 

שכתבתי אותו".
"אני לא יודע על שום מכתב כזה", אמרתי לו.

אותו  לך  מסרתי  אני  יודע'?  'לא  פירוש  "מה 
בידיים".

"מתי זה היה?".
"אחרי ההשתלה שעברת, לקראת סיום הבידוד, 

כשכבר הותר לי להיכנס".

איפה  יודע  "אני  הבנתי.  "בידוד",  כשהוא אמר 
המכתב שלך".

לא  "זה  בכעס.  כמעט  רפאל  אמר  לך",  "יופי 
על  לי  ענית  לא  מדוע  השאלה  על  עונה  בדיוק 

המכתב או לפחות אישרת את קריאתו".
"אם כך, זה כן עונה על השאלה הזו", אמרתי. 

"המכתב שלך עדיין נמצא בבידוד!".
"מה???".

את  לי  מסרת  נזכרתי.  אז  'בידוד',  "אמרת 
המכתב כשהייתי חלש ומעורפל. הבנתי שמדובר 
כדי  להחביאו,  אוכל  היכן  וחשבתי  אישי  במשהו 
אותו.  יראה  לא  מהאחיות  או  מהרופאים  שאיש 
מחופה  שהקיר  ראיתי  ואז  סביבי,  הסתכלתי 
כאן  שיש  כמו  ומחוררות,  מעוצבות  פח  בקורות 
כך  בחדר. פשוט תחבתי את המכתב לשם. אחר 
הזה, שבו  לרגע  עד  אותו  ושכחתי  לישון  הלכתי 

אמרת 'בידוד'".
• • •

לכיוון  הצבעתי  הראשית,  האחות  אל  ניגשתי 
אם  אותה  ושאלתי  שהיתי  שבו  הבידוד  חדר 

מישהו נמצא בו.
היא השיבה בשלילה.

שאלתי אם אוכל להיכנס אליו רגע, כי 
שכחתי שם משהו.

היא השיבה בחיוב.
הזכיר  קצר  מבט  לחדר.  נכנסתי 
את  הנחתי  קורה  באיזו  בדיוק  לי 
המכתב. התכופפתי, הסטתי אותה 
 - סגור  עדיין  והמכתב,  ממקומה, 

נפל לידי כפרי בשל.
את  לו  הראיתי  לחדר,  חזרתי 
לקרוא.  התחלתי  מכן  ולאחר  המכתב 
לקרוא ולבכות. היו אלה מילים של חיזוק, מילים 
מרגשות, מילים שהביעו כמה הוא רוצה ומאמין 

שיהיה לי טוב ושאבריא.
נטלתי  לקרוא בפעם השנייה,  לאחר שסיימתי 
עט, מחקתי את שמי מראש המכתב ורשמתי את 
רפאל. לאחר מכן מחקתי את חתימתו  שמו של 
את  הכנסתי  שמי.  את  וחתמתי  המכתב  בסוף 
רוצה  "אני  לו:  ואמרתי  למעטפה  בחזרה  המכתב 
שתקרא את המכתב. אמנם לא אני כתבתי אותו, 
אבל אני מסכים עם כל מילה שנכתבה בו, כאילו 

כתבתי אני אליך".
את  כתב  שהוא  אף  ולבכות.  לקרוא  החל  הוא 
המכתב, הדברים נראו אחרת, כביכול לקחתי את 

המילים והחזרתי לו אותן בשמי.
באותם רגעים ידעתי, שסיפור כזה אינו מתרחש 
סתם כך. המכתב החוזר הזה רק המחיש לי איך 
לפני  עוד  תרופה,  ולי  לרפאל  הכין  עולם  בורא 
שהנחית את המכה. אפילו מכתב העידוד שכתב 
רפאל – נשמר בשבילו במשך שנים במקום בטוח.

איך לומדים 
שהקב"ה אוהב 

אותנו? )המשך מעמוד 2(
היה מתייאש מבן החוזר  ודאי  ודם  אב בשר 
ולא  אלינו  ידיו  מושיט  הקב"ה  אך  בו,  למרוד 
ודור  דור  בכל  כי  מוכיחה  ההיסטוריה  מוותר. 

קמים עלינו לכלותנו, והקב"ה מצילנו מידם.
זו העובדה: כל העמים במזרח התיכון נאבדו 
כלא היו, כל עמי כנען הקדומים וכל האימפריות 
במזרח  היחיד  העם  אנו  בה.  ששלטו  האדירות 
התיכון ששמר על זהותו במשך 3300 שנה ולא 
נכחד. אף אימפריה אחרת לא הצליחה להשמידנו 
העם  חמתם,  ועל  אפם  על  שרדנו  ולהאבידנו, 
המצרית,  האימפריה  בנפילת  ראה  שלנו  הקטן 
הפרסית,  האימפריה  הבבלית,  האימפריה 
היינו  הרומית!  והאימפריה  היוונית  האימפריה 
העם החלש ביותר, אך שרדנו תחת מחסה המלך 

החזק ביותר, רק מפני שהוא 
אוהב אותנו. אהבתו של ה' 

מתבטאת, אפוא, במעשים.
נשאל שאלת מפתח:  כעת 
תורה,  לנו  נתן  ה'  מדוע 
ומדוע עליו להוכיח אותנו על 

מעשינו?
מובן שהקב"ה אינו מקבל דבר 

להעניק  האדם  יוכל  מה  כי  לאהבתו,  בתמורה 
הכול  עולם,  בורא  הוא  המלכים?  מלכי  למלך 
של  אהבתו  יסוד:  נלמד  מכאן  וברשותו.  שלו 
ה' הנה אהבה שאינה תלויה בדבר. את התורה 
לא עבור טובתו, אלא עבור  לנו  הקדושה מסר 
יתואר  בל  אושר  לנו  להטיב  במטרה   - טובתנו 
במלים, כך שאין מתנה יקרה ממנה: "לשמור את 
מצוות ה' ואת חוקתיו אשר אנוכי מצווך היום 
לטוב לך" )דברים י', י"ג(. הקב"ה רצה שנהיה טובים 
וכך נזכה בקרבתו הנצחית, שהיא האושר הגדול 
העינוגים  מכל  הגדול  והעונג  במציאות  ביותר 
האפשריים, לשם כך נתן לנו תורה ומצוות לטהר 
לו  מה אכפת  "כי  חז"ל:  שאמרו  כפי  את לבנו, 
לקב"ה בין שוחט מן הצוואר לשוחט מן העורף? 
את  בהן  לצרף  כדי  אלא  המצוות  ניתנו  לא  הא 

הבריות".
מכאן נדע בידיעה ברורה שכל פסוקי התוכחה 

בתורה, מאהבה ולטובה גמורה נאמרו.
פסוקי  על  בעז"ה  נעמוד  הבאה  בכתבה 
אהבה בתורה - שלא כולם מכירים או זוכרים, 
השופכים אור על מטרתם של פסוקי התוכחה. 
לצעירים  תעזור  זו  כתבות  שסדרת  תקוותי 
ומתחזקים להתחבר ללשון התורה מתוך הבנת 

מטרתה האוהבת והרחומה.

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

היהודי החושב
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כולם רוצים 
לשמוע את 

הדרשה 
12שלך!

מחזור

כלים לבניית הרצאה | שפת גוף | תקשורת
עם קהל | אסטרטגיה וטקטיקה | פחד קהל

עזרי הרצאה | סיפור משל והומור ועוד
כל משתתף מתרגל באופן אישי מול מצלמה

ומקבל דיסק צפיה אישי

מיועד לציבור החרדי, בוגרי ישיבות, אברכים ועולם התשובה

מהנושאים הנלמדים בקורס:

לפרטים ולקבלת תוכניה 073-2221300

9 מפגשים אי”ה בימי חמישי
30.5.2019 אייר  כ“ה  מ-  החל 

הידברות  בבית 
פ”ת   20 שנקר  רח’ 

והרבנים והצוות המקצועי הג”ר זמיר כהן הרב שמחה כהן,  הרב נתן רוזן

הרב בנימין טראובה,  הרב חנן לדרמן,  הרב שמעון פרץ

הצטרף לקורס מרצים מקצועי וייחודי בהדרכת הרבנים והצוות המקצועי
הרב  רוזן   נתן  הרב  כהן   שמחה  הרה”ג  כהן   זמיר  הג”ר 

פרץ שמעון  הרב  לדרמן   חנן  הרב  טראובה   בנימין 

הצטרף לקורס מרצים מקצועי וייחודי 
בהדרכת הרבנים והצוות המקצועי



חידהאמרות

הצדיק האמיתי, שמכיר את גדלות הבורא, 
אין הנס והפלא חידוש עבורו. )ר' אלימלך 

מליז'ענסק(
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העברה גורמת שכחה, והתשובה – זיכרון. 
)המגיד ממעזריטש(

הפתק החסר
על 100 פתקים מיוחדים נרשמו המספרים מ-1 עד 100, מספר אחד על כל 
פתק. אחד הפתקים אבד. אתם יכולים לבדוק את המספרים שעל הפתקים, 

אלא שכל פתק נמחק אוטומטית מיד לאחר שראיתם אותו, ואסור לכם להעתיק 
אותו בשום צורה.

כיצד תוכלו לדעת בקלות מהו המספר החסר?

פתרון החידה מפרשת בהר:
זהו רצף של מספרים ראשוניים, ורק חסרים ביניהם הרווחים: 

1,2,3,5,7,11,13,17,19. המספר הבא יהיה 23.

במרוקו.  נולדתי  אמסלם.  )מישל(  מאיר  שמי 
משפחתי  עם  ארצה  עליתי  שש  בן  כשהייתי 
והתגוררנו באשקלון. משפחתי הייתה מסורתית-

והתיכוניים למדתי  לימודי היסודיים  ואת  דתית, 
התגייסתי  עשרה  שמונה  בגיל  ממ"ד.  במסגרות 
לצבא, שירתי ב"גולני", ואט-אט זנחתי את הדת. 
בתל  בדים  וייצוא  בייבוא  עסקתי  הצבא  לאחר 
אביב. במשך הזמן התחזקה המשפחה שלי מבחינה 
דתית, אך אני נשארתי מאחור, רחוק מדרך תורה 
נולדו לנו שלוש בנות, וחינכנו  ומצוות. נישאתי, 

אותן במסגרות ממלכתיות חילוניות.
בשלב מסוים של חיינו החלו איתותים ממרום. 
באש,  עלתה  ברשותנו  שהייתה  "פורד"  מכונית 
לאחר  נפגעים.  ללא  בנס  אך  שהסתיים  אירוע 
זמן מה, מכונית נוספת שהיתה ברשותנו, נשרפה 
גם היא – ושוב, ללא נפגעים בנפש. תלינו זאת 
ביד המקרה, באמרנו כי דגם מכונית זה מפורסם 

כמועד לשרפות.
הבנות  את  לקחתי  כאשר  הבקרים,  באחד 
לבית הספר, הושלכו שתיים מהן מהאוטו לאחר 
שפתחו את הדלת דרך משחק. תודה לא-ל הן לא 
נפגעו. מקרה זה עורר אותנו להשתדל לא לחלל 
שבת בפרהסיה, אך אורח חיינו לא השתנה באופן 

משמעותי.
כשבתנו הבכורה הייתה בת עשר, היא ביקשה 
בליל שבת.  הנערכת  כיתתית  במסיבה  להשתתף 
כשהגעתי למקום לקחתה בתום הערב חשכו עיני. 
מראה הילדים הצעירים זעזע אותי. בלבי חשתי 

כי חייב להתחולל שינוי.
הגענו  ויחד  אשתי,  עם  שוחחתי 
 - למסקנה 

לאחר התבוננות במציאות, דיון וניתוח ההשלכות 
לעתיד לגבי חינוך ילדינו - כי אנו חייבים לעשות 

שינוי. שינוי מהותי, שינוי ערכי, שינוי רוחני.
שלוש,  בגילאי  אז  שהיו  בנותינו,  את  שיתפנו 
הסברנו  בהחלטה.  וחצי,  עשרה  ואחת  תשע, 
להן כי אנו עומדים לערוך שינויים משמעותיים 
ולחברה  אחרים  ספר  לעבור לבתי  חיינו,  באורח 
שונה. הכנו אותן לכך שהדרך תהיה קשה אך כולנו 

נצא נשכרים מכך בוודאות.
לבית-ספר  עברו  הבנות  שנה  כחצי  לאחר 
"בני-עקיבא"  בתנועת  בפעולות  ממ"ד, השתתפו 
והתחברו לקבוצת הילדים. אנו קיבלנו על עצמנו 
לשמור שבת וצניעות. התחלתי ללמוד ב"ישיבת-

הסדר" בראשל"צ, ובערב למדתי שיעורי תורה עם 
הרב יוסי ישראל, ר"מ בישיבה חרדית בבני ברק. 
בתמיכתו ובסיועו פנינו לישיבת "נתיבות-עולם" 

בבני ברק.
התקבלתי בזרועות פתוחות, בשמחה ובמאור-

מעין  היה  בישיבה  הראשון  יומי  כי  פנים. חשתי 
מעמד הר סיני וקבלת התורה. השיעורים התקיימו 
ובין  בצהריים  לאחת  בבוקר  תשע  השעות  בין 
ארבע לשבע אחר הצהריים. אך ככל שחלף הזמן 
הרגשתי כי הזמן קצר והמלאכה מרובה, צימאוני 
הלך וגבר, ויתרתי על הפסקת הצהריים ונשארתי 
לרבנים  פנייה  ובכל  שאלה  בכל  ללמוד.  בישיבה 
בישיבה קיבלנו אוזן קשבת, יחס חם ותחושה כי 

אנו "בנים יחידים".
רבים,  קשיים  התעוררו  התשובה  בתהליך 
היינו  והדרכה  הכוונה  ללא  שאלות.  התלבטויות, 
עלולים  היינו  הפוכה.  תוצאה  משיגים  בוודאי 
לעורר התנגדות, כעס ומרד מצד הבנות, ומאידך 

בטרם  כבד  עול  עצמנו  על  לקבל  עלולים  היינו 
וההדרכה  העצות  המתאימה.  התשתית  הוכנה 
מיתנו את התלהבותנו, אפשרו לנו לעכל תהליכים, 
ומתונה  ברורה  בצורה  אותם  ולהעביר  להבשיל 
לילדות. זה המקום להודות לרב יוסי ישראל על 
הליווי והתמיכה לאורך כל הדרך, לישיבת "נתיבות 
ולרבניה על המסירות, התמיכה, התוויית  עולם" 
הדרך, הסבלנות ולימוד התורה, למכון סל"ה ולרב 
שיין העומד בראשו על ההקשבה לנשים, ההנחיה, 

העצות והלימוד הנפלא.
"נתיבות  בישיבת  שנים  כעשר  לאחר  כיום, 
נולדו  לקצה.  מקצה  השתנה  חיינו  אורח  עולם", 
בתלמודי-תורה,  הלומדים  בנים  שני  ב"ה,  לנו, 
שלוש,  בת  התהליך  בתחילת  שהייתה  והבת 
סיימה תיכון של "בית-יעקב". אני מוסר שיעורים 
ודורש בערב שבת  פעמיים בשבוע בבית הכנסת 

– בזמן החורף.
אין  ותוכן.  משמעות  קיבלו  והחגים  השבתות 
לקדוש  מודים  אנו  לאחור,  במבט  שכיום,  ספק 
לאורה,  מאפילה  לצאת  בידינו  שסייע  הוא  ברוך 
לצורך  בממון  מעיסוק  למשמעות,   – מריקנות 
מילוי צרכים חומריים ונהנתנות – לשימוש מבורך 
בכסף לעשיית חסד, פתיחת גמ"ח להשאלת ציוד, 
ממחשבה  מצווה.  וסעודות  תורה  ספר  הכנסת 
 – הזה"  החיל  את  לי  עשה  ידי  ועוצם  ש"כוחי 
ברצותו  יתברך,  מאיתו  הכל  כי  וידיעה  לאמונה 
נותן וברצותו נוטל. מפירוש סיטואציות כ"מקרה" 

–  להבנה עמוקה כי הכל רק מהשם יתברך.
ללוותנו,  שימשיך  לה'  תפילה  נושאים  אנו 
שמים,  ביראת  ולהתחזק  להתמיד  בידינו  ויסייע 

ושנזכה תמיד להיות ראויים לחסדו יתברך.

"מראה הילדים הצעירים זעזע אותי. 
בלבי חשתי כי חייב להתחולל שינוי"

"העצות וההדרכה מיתנו את התלהבותנו, אפשרו לנו לעכל תהליכים, להבשיל 
ולהעביר אותם בצורה ברורה ומתונה לילדות". מתוך הספר "60 גיבורים"

רגע למחשבה

ר אמסלם מישל מאי

60 גיבורים

מתוך הספר "60 גיבורים", המביא את סיפורם 
של 60 בעלי תשובה

יום העיון שלך בית הידברות מזמין אתכן הנשים 
ליום עיון מרתק בנושא

חינוך הילדים
והכנה למתן תורה

הרב מאיר שוורץהרב משה בויארהרב יצחק בצרי

אי”ה ביום שני כ”ט באייר 3.6.19 בבית הידברות )רחוב שנקר 20, פ”ת( | בין השעות 9:30-16:00 | מספר המקומות מוגבל

ברב עם!

תפילת השל”ה 
הקדוש על 

הבנים

תפילה מיוחדת 
לער”ח סיון

האומנית הרבנית חדוה לוי 

 במופע מוסיקאלי מרגש 

“שמור נא עלינו כמו ילדים”

 
קרן אהרון 
מאמנת רגשית

ומאבחנת דידקטית  בופה
חלבי עשיר

 מחכים לך! חייגי והרשמי

073-2221300
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רזיאל, כ דוד  את  לראשונה  שפגשתי 
אמרתי לו שאני חייב לערוך איתו ראיון 
מלא. דוד רזיאל נולד עם תסמונת דאון, 
אבל בתמיכתה המדהימה של אמו רינה, הוא לא 

נתן למצבו לעצור אותו.
נעים  לא  מסכתות.   15 שסיימת  לי  סיפרת 

מחייב  ואתה   ,15 סיימתי  לא  אני  להגיד, 
אותי.

"נכון".
עם  אנשים  עוד  מכיר  אני 
לא  והם  דאון,  תסמונת 
מתקרבים ברמה הקוגניטיבית 
את  מתי  רינה,  שלך.  לרמה 
אחרת  ברמה  שהוא  הבנת 

ושהוא מפותח יותר?
"אחרי שעשינו עבודה קשה. 

לאנשי  לפרופסורים,  הלכנו 
מקצוע להתפתחות הפיזית והשכלית. 

מי שיש לו ילדים כאלה - צריך לקבל אותם 
מסכנים,  שהם  להגיד  לא  רגילים.  ילדים  כמו 

תסמונת דאון".
דרשתם ממנו לעזור בבית, בלי הנחות.

הנתינה,  לו  שתהיה  כדי  רגיל,  ילד  כמו  "הכל 
הרצון לגדול כמו ילד רגיל. אחרי גיל 10 התחלתי 
איתו עם התורה, התפילות והברכות. ואז השתנה 
הדיבור,  השתנה  שלו,  המראה  השתנה  משהו. 
השתנו הרבה דברים. הוא התחיל להיות כמו ילד 
לחצתי  ככה,  כשראיתי  משוחח.  מדבר,   – רגיל 
עוד יותר, ונתתי לו ללמוד את התורה והתפילות. 
שיר  את  מקריאה  עצמי  את  מקליטה  הייתי 
השירים, תיקון הכללי... היום הוא יודע הכל בעל 

פה".
דוד, היית יושב עם ההקלטות של אמא שלך?

מתחבר  אני   - עושה  שלי  שאמא  "ההקלטות 
לזה, אני אוהב את התפילות. הכל ממנה. היא גם 
שלי,  המצווה  בבר  תפילין.  להניח  אותי  לימדה 
לקרוא  יודע  ואני  ואתחנן,  היתה  שלי  הפרשה 
אותה בעל פה. קראתי אותה בבר המצווה מתוך 

ספר תורה". 
את  וקורא  צילום,  כדי  תוך  מדגים  רזיאל  דוד 

הפרשה מתוך החומש, עם הטעמים. מדהים.
למה אתה אוהב כל כך את התורה?

"זו שאלה מאד יפה. כי התורה – אם מחזיקים 
הכל,  מעל  היא  התורה  מאושר'.  'ותומכיה  בה, 
מחיה את האדם. בגלל זה אדם לומד תורה, ואם 

אתה מבין אותה - יש לך שמחת חיים".
בר  אחרי  מעט  נפטר  רזיאל  דוד  של  אביו 

כיבוד  על  מעט  משוחחים  אנחנו  שלו.  המצווה 
ההורים המיוחד שיש לו כלפי אמו.

יש לו סיבה טובה, את מסרת נפש עבורו. הבנתי 
שלקחת אותו גם לצדיקים - רבי דוד אבוחצירא, 

הרב עובדיה יוסף.
מי  אין  בעגלה,  תינוק  שהיה  מאז  "כן.  רינה: 
שלא מכיר אותו. בכל הארץ, כל הצדיקים, 
כל הרבנים - מכירים אותו. רבי דוד 
נתתי  למה  אותי  שאל  אבוחצירא 
כי  רזיאל,  הזה,  השם  את  לו 
הוא  דינים.  בו  יש   - רזיאל 
אז  שם',  לו  'תוסיפי  לי,  אמר 
אם  שאלתי  הצדיק  לכבוד 
אפשר להוסיף את השם שלו, 

והוספתי לו את השם דוד".
אנחנו משוחחים על מרן הרב 
רזיאל  ודוד  זצוק"ל,  יוסף  עובדיה 
מתרגש: "צדיק יסוד עולם. אני אוהב 
את הרב עובדיה בכל נימי נשמתי. הייתי לומד 
עובדיה,  חזון  גאון שבעולם.  שלו,  ספרים  הרבה 

טהרת הבית, יביע אומר. ואני ממשיך בדרכו".
רינה, מה נתן לך את הכוח כל השנים? בכל זאת, 

זו התמודדות לא פשוטה.
"לפני שקבלתי את דוד רזיאל, חלמתי שלושה 
דוד  את  לי  נותנת  אישה   - חלום  אותו  ימים 
שגידלה  שלי,  חברה  אותו.  מאכילה  ואני  רזיאל 
לגדל  רוצה  היית  'לא  לי:  אמרה  באומנה,  ילדים 
גדול.  בגיל  לא  אבל  'כן,  לה  אמרתי  ילד?'.  איזה 
שיהיה  שלי.  בדרך  זה  ילד  לגדל  רוצה  אני  אם 

תינוק. שאני אתן לו את הדרך שלי'. ושכחנו 
מזה. יום אחד היא אמרה לי שיש ילד 

נטוש עם תסמונת דאון. דברנו עם 
'תיקחו  אמר  והוא  אדרי,  הרב 
אותו, תצילו אותו'. לקחנו אותו. 
 - הביתה  אותו  הכנסנו  לא  עוד 
הוא  שם  למירון.  נסענו  וישר 
הבאנו  ומשם  מרבנים,  התברך 

אותו הביתה. מאז טיפלתי בו. היה 
קשה, אני לא אומרת שלא קשה. אבל 

לא  אני  הסוף,  עד  הולכת  אני   - אמרתי 
חוזרת בי. אם אני עושה משהו, אז עד הסוף".

רזיאל, כשאתה שומע את זה, אני רואה שאתה 
גאה באמא שלך.

הדרך,  כל  את  שעשתה  שלי  באמא  גאה  "אני 
ואני מתרגש ומודה לה'".

"הוא מכיר בטוב", אומרת רינה. "הוא ילד טוב 
שאוהב לתת. הוא לא קנאי, אין לו תחרות. הוא 

אוהב את כולם. נשמה גדולה".
אל  מצטרף  כחלון,  חיים  הרב  רזיאל,  של  הרב 
לומדים פה, בכולל  "אנחנו  ומספר עליו.  השיחה 
של הרב של השכונה. רזיאל היה מגיע אלינו, והוא 
התקרב אלי, התחבר אלי. קבלנו אותו, התייחסנו 
אליו כמו אחד מהתלמידים, וב"ה רואים תוצאות 
בכל  מחדש.  מתפעל  פעם  כל  אני  מובנות.  שלא 
פעם עושים לו סיום מסכת, מביאים כיבוד, וזה 
משמח את כולם. יותר מזה, לרזיאל יש חוש של 
התחברות. לדוגמא, יש לנו 20-30 אברכים, והוא 
יודע את כל השמות שלהם. כל מי שמגיע, תוך 

5-10 דקות הוא חבר שלו".
רזיאל, אתה גם אחראי בכולל, נכון? על מה?

"אם חסר קפה – אני מביא, אם חסר חלב, גם. 
למשל כשהרב שלי רוצה קפה שחור - אני עושה 

לו, ברגש, באהבה, הכל בשביל התורה". 
"שאלתי אותו אם הוא מביא גם לאמא", מספר 
כך  כל  לא  שאמא  אמר  "הוא  בחיוך.  כחלון  הרב 
מסכימה. אמרתי לו, 'תגיד לאמא שאתה כבר גדול, 
שתיתן לך לעשות כיבוד אב ואם'. לפני כמה זמן 
התקשרה אלי העובדת הסוציאלית. היתה מחשבה 
לשים אותו במסגרת של ילדים מיוחדים. אמרתי 
לה: 'אם את לוקחת אותו מהמסגרת שלנו - את 
רק מורידה אותו. הוא לא מתאים לשם'. חושבים 
שהמסגרת תקדם אותם, אבל זה לא נכון. ילדים 
כאלה, ברגע שתשים אותם במסגרת רגילה, תקדם 
אותם. ברגע שתשים אותם במסגרת משלהם – 
זה יכול רק להוריד אותם, כי אין להם ממי ללמוד. 

אצלנו מתייחסים לרזיאל כמו אברך".
הוא משתתף בשיעורים ממש?

"משתתף, כן, מבין. כל פעם הוא בא אלי, אומר 
לי חידושים על פרשת שבוע. יותר מזה, לפעמים 
איזה  פותח  והוא  הלכה,  איזושהי  לומדים  אנחנו 
ההלכה.  את  ורואה  יוסף  עובדיה  הרב  של  ספר 
לומדים שולחן ערוך, משנה ברורה - הוא אומר 
'הנה, הרב אמר ככה וככה'. הוא ממש מתמצא וחי 
את ההווי של הישיבה. מרוב שאנחנו רגילים אליו, 
הוא חלק מהישיבה. אגב, מי שרוצה לראות שמחה 
בחתונות.  רזיאל  את  לראות  זה  אמיתית, 
יושב,  לא  וכלה.  חתן  משמח  ממש 
זיעה ניגרת על הפנים שלו, הוא לא 
מפסיק לרקוד. גם בשמחת תורה, 
תורה.  ספר  הכנסות  כשיש  או 
תלמידי  אוהב  תורה,  אוהב  הוא 

חכמים".
שלך  מאמא  הבנתי  רזיאל, 
שאתה רוצה להתחתן, להקים בית. 

איזו אישה אתה מחפש?
"אשת חיל, כמו אמא שלי". 

"אישה שתזכה, שזה יהיה זיווג מהשמים - היא 
תהיה מאושרת", אומר הרב, "כי רזיאל הוא אדם 

שאוהב לתת. הוא נשמה, ומאוד אוהב לעזור".

ראיון מרגש עם דוד רזיאל, בעל תסמונת 
דאון ששובר את המוסכמות

הוא נולד עם תסמונת דאון, אך זה לא מנע בעדו לסיים 15 מסכתות. דודו כהן נפגש 
עם דוד רזיאל ואמו, וניסה לצבור תובנות מאישיות מעוררת השראה שלא עוצרת 

בצל המגבלה

יודאיקה תפילין 
ומזוזות

ספרי קודש 
ויהדות

עולם 
הילדים

לא מתלבטים יותר!בהידברות שופס

*ברכישה מעל סכום סמלי מכל מגוון המוצרים באתר! 

חודש 
אייר = 

אין יותר 
ריצות

עם שליח חינם עד הבית!כל המשלוחים בחודש אייר
SHOPSלפרטים ולהזמנות: 073-222-12-50 . h i d a b r o o t . o r g

ן ה כ ו  ד ו ד

מעוניינים לשדך כלה לרזיאל דוד? פנו אל צוות 

 ,support@7brachot.co.il שבע ברכות במייל

ונשמח לקחת חלק במצווה 
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צעירים וצעירות רבים שמתקרבים ליהדות, מוצאים את עצמם מתקשים בקיום 
מצוות כיבוד הורים. איך מתייחסים בכבוד להורים רחוקים מהדת?    

המדריך למתחזק, והפעם: איך מתייחסים 
בכבוד להורים שרחוקים מהדת?

כשאתה לא מצליח להסתדר עם אדם זר, אתה 
לא   - והוא  ממנו,  לך  אכפת  לא  ממנו.  מתנתק 
אכפת לו ממך. אבל כשמודבר בהורים שלנו, מהם 
אי אפשר להתנתק, וזה מעשה חמור מאוד שאינו 

מתקבל על הדעת – להתנתק מההורים.
מגוון  עם  מתמודדים  איך  עושים?  מה  אז 
קונפליקטים שמתעוררים בין מתבגרים שמתקרבים 

ליהדות לבין הורים שרחוקים כרגע?
1. לסלוח – גם ההורים הטובים ביותר עושים 
טעויות. עלינו לפתח את שריר החמלה, ולזכור כי 
מותר להם לטעות, וכי גם הם בסך הכל בני אדם.

עלינו  שישפיע  לקב"ה  להתפלל   – להתפלל   .2
ועל ההורים חכמה ותבונה כדי שנוכל לחיות יחד 

באהבה ואחווה וללא כעס ולחץ.
3. להתייעץ – חשוב מאוד להתייעץ עם מישהו 
בשיעור  משתתף  שאתה  הרב  אותך.  שמדריך 
עדיף  מדריכה.  או  מורה  יועצת,  או  שלו,  התורה 

לפנות למישהו שמכיר אותך באופן אישי.
שאבא  להבין  צריך   – ההורה  את  להבין   .4

במקרים רבות לחוץ כי הוא עובד קשה, מתאמץ 
עם  מתמודד  הביתה,  פרנסה  להביא  ולילה  יומם 
בוס קשוח או עם לקוחות מעצבנים, וכשהוא מגיע 
וישמע  אותו  יכבד  שלו  שהילד  במקום  הביתה, 
כל דבר  לריב אתו על  צריך להתחיל  הוא  בקולו, 
קטן. זה מתסכל. באותו אופן עם אמא, שעסוקה 
כל כך למען המשפחה, ולעיתים סופגת רק ביקורת 
מילדיה המתבגרים. לכן, חשוב מאוד לכבד אותם. 

כבוד פותר הרבה בעיות.
5. לכבד את ההורה – פשוט להתחיל, ולהמשיך 

בלי הפסקה, לכבד את אבא ואמא.
א. התייחס להוריך כאילו היו אנשים מכובדים 
מאד, גם אם אינם כאלה. הראה להם שאתה מכבד 
אותם, שחשובה לך דעתם, ושאתה משתדל כמיטב 

היכולת לציית להם.
ב. דבר אל הוריך בטון רך ונעים. הגמרא במסכת 
בבא מציעא )דף נ"ח, ב'( מלמדת אותנו שחמור יותר 
לשלול ממישהו את השמחה והכבוד שלו, מאשר 
את כספו. לעולם לא היינו מרמים את אמא שלנו, 

אך לעיתים קרובות מדי יוצאות לנו מילים קשות 
כשאנו מדברים.

ג. כבד את הוריך בכך שתקרא להם תמיד "אבא" 
בשמותיהם  להם  לקרוא  מכובד  לא  "אמא".  או 
הפרטיים. כן לא מכובד להפריע להם בשעת השינה, 
לשבת במקומם הקבוע – בבית, בבית הכנסת, או 

בכל מקום ציבורי אחר.
פנים  בהבעת  ומשקה  אוכל  להוריך  הגש  ד. 
נעימה. קבל את פניהם כאשר הם נכנסים הביתה, 

ולווה אותם לדלת כשהם בדרכם לצאת.
לסיום, חשוב לזכור כי אסור לנו לצפות לתוצאה 
כי  זכרו  מידית. את ההורים יש לכבד בכל מחיר. 
תהליכים כאלה, לוקח להם זמן עד שהם מתהווים. 
כל אחד צריך לעשות את המוטל עליו, ולראות את 
התוצאה מתחילה אט אט להשתקף גם מהתנהגותו 

של זולתו.

י ו הל תן  נ ו י

המדריך למתחזק

לבית  ללכת  נהנה  באמת  לא  מעולם  איציק 
שלו  ההנאה  ויכולת  שלו  הריכוז  יכולת  הספר. 
מטקסט כתוב היו מוגבלות מאוד. הוא חיכה תמיד 
לבנות,  רצה  רק  הוא  לשחק.  לצאת,  להפסקה, 

לעשות. זה היה טבעו. 
הילדים  הספר  בבית  הצער,  למרבה 

נבחנו ונמדדו על פי מידת התמדתם 
ושקידתם, וזה לא היה הצד החזק 
של איציק. לכן לא היו לו הרבה 
סבל  גם  הוא  הצלחה.  חוויות 
בטחון  ומחוסר  קל  מגמגום 
התקשה  הוא  כשהתבגר,  עצמי. 
שעות  ורבץ  בבוקר,  לקום  מאד 

במיטה. באמת לא היה לו בשביל 
מה לקום.

השינוי התחיל יום אחד, כשהוריו קנו 
ארון בחנות איקאה. אביו של איציק הסתבך מאוד 
בהרכבת הארון. איציק התנדב להציל את המצב. 
הוא הצליח להרכיב את הארון בתוך שעה. מובן 
שהוריו שיבחו אותו מאוד, הוא באמת היה גיבור 
היום. באותו היום איציק היה מאושר כל כך, עד 
שהוריו הבינו שהם עלו על משהו חיובי, וקנו עוד 

והשיפור  אותם,  הרכיב  איציק  שוב  ארונות.  שני 
פי  על  אותו,  רשמו  הם  וניכר.  מידי  היה  במצבו 
בקשתו, לשיעור קבוע בנגרות. בכך, הדימוי העצמי 
שלו עלה כל כך, עד שהגמגום עבר לחלוטין, והוא 

התחיל לקום כל יום בזמן!
הסיפור מבוסס על סיפור אמיתי, סיפור 
מצוי מדי. הפסוק הפותח של פרשתינו 
ֵלכו,  ַתי ֵתּ ֻחקֹּ הוא )ויקרא כ"ו ג'(: "ִאם ְבּ
ַוֲעִשׂיֶתם  ְמרּו,  ְשׁ ִתּ ִמְצו ַֹתי  ְוֶאת 
אָֹתם". זה פסוק מפורסם שרבו בו 
הקדוש  החיים  האור  הפירושים. 
מביא לא פחות מארבעים ושניים 
פירושים. אחד הפירושים )הפירוש 
לדברי  מתייחס  ושמונה(  העשרים 
שנולד  שמי  שאמרו  קנ"ו(,  )שבת  חז"ל 
יסוד  זה  דמים.  שופך  יהיה  מאדים  במזל 
בפסוק  כאן  מרומז  החיים  האור  בסיסי, שלדברי 
עצמו. לא לעקור מהילד את נטיותיו, אלא לזהות 
במזל  נולד  הילד  אם  אותן.  לנתב  ולדעת  אותן 
זה  את  ולנתב  לתעל  צריך  לדם,  ונמשך  מאדים 
בחיי  ונחת  סיפוק  לו  יהיו  ואז  חיובי,  למקצוע 
לא  אם  שוחט.  או  מוהל  של  פרנסה  דרך  יומו, 

תיעלם,  לא  היא  הזאת,  הנטייה  עם  כלום  יעשו 
דם  שרואה  שודד,  כגנב  יגמור  בחור  אותו  אלא 
הגר"א טוען  וחוקיות פחות.  בנסיבות מקצועיות 
שהיסוד הזה הוא עיקר מצוות החינוך: לעקור את 
נוכל, אבל לנתב  הנטיות התעסוקתיות שבנו לא 
אותן לאפיקי מצווה זה עיקר תפקידו של המחנך.

חלק מתפקידנו כלפי עצמנו וכלפי נערינו הוא 
מקום,  להם  לתת  ונטיות,  חלומות  לזהות  לדעת 
לתת להם אופק לקום למענו בבוקר. חז"ל פרסו 
בפנינו את האפשרויות של מזל מאדים, אבל הם 
לא גילו לנו את האופק התעסוקתי של כל מזל )יש 
עוד כמה: שצ"ם חנק"ל, כידוע(. יש אופני ביטוי בתוך 
בית המדרש ויש כאלה שבתוך הקהילה, ונדרשת 
שנלמד  היסוד  אבל  רגישה.  התאמה  מלאכת  כאן 
זה  מהטבע,  להתעלם  אפשר  אי  ברור.  הוא  כאן 
להשקיע  צריך  רע.  להיגמר  עלול  וזה  יעבוד  לא 
מאמץ לאבחון נכון, כדי לדעת לחבר את הילד עם 

נטיותיו ואישיותו.
אם נזכה, נצליח לקיים בכך את מאמר הפסוק 
וכפי שביארו  ֵמהֹוֶנָך",  ה'  ֶאת  ד  ֵבּ "ַכּ י"ט(:  ג'  )משלי 

חז"ל )ילקוט שמעוני שם(: "ממה שחננך". 
לכולנו זה חשוב, אבל לצעירים כיום - זו ממש 

הצלת נפשות...
יהי רצון שנצליח!

לעקור את הנטיות התעסוקתיות שבנו לא נוכל, אבל לנתב אותן לאפיקי מצווה -
 זה עיקר תפקידו של המחנך

כבד את ה' ממה שחננך
ן י מק ו טי ן  ד הרב 

נוער מתמודד

הידברות
מחלקת

שלום בית 073-222-1-310
ייעוץ, הכוונה ותאום פגישה אישית

מחלקת שלום בית
עם מיטב המומחים כאן למענכם

* יועצים מהשורה הראשונה בפריסה ארצית  * ליווי מקצועי * תוצאות מבורכות
בידיים הכי טובות
שלום הבית שלכם   

פתרונות, גישור והדרכה זוגית 

דיסקרטיות מובטחת!

תקשורת 
זוגית

מעורבות 
הורית 

שיחת אבחון 
ראשונית 

 נישואים 
שניים

יסודות הבית 
לבעלי תשובה 

סדנאות ערב 
מרתקות

ללא עלות



5 שאלות
שולחן ערוך הרב, עצירת מטר 

ועוד שאלות

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

הידברות שלום, במה נוכל לעזור?

03 -6106061 יעוץ למתחזקים בתחילת הדרך 

 02 -6301522 יעוץ לנשים בנושא טהרת המשפחה 

 052 -9551591 תמיכה וסיוע לנשים בהריון 

 073 -2221240 הזמנת הרב בצרי לערב בביתכם )בחינם( 

 073 -2221250 הידברות שופס )מכירות( 

03 מזכירות הידברות 6166614-

073 -2221310 יועצים לשלום בית 

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

 052 -9551591 דיווח וסיוע במקרי התבוללות 

073 -2221300 /371 סדנאות בית הידברות 

 073 -2221388 מנוי להפצת עלון השבת 

להזמנות: 

*8510

המדור בחסות

המיניבר המהודר

לשבת

  מה בקשה רחב מהמרגלים 
1

 
          שהחביאה בביתה?

2  מי כתב את "שולחן ערוך הרב"?  

3  מאיזה ספר מפטירים במנחה   
          של יום הכיפורים?

4     מנגינת השיר "הבה נגילה" היתה שייכת   
           במקור לחסידות מפורסמת. איזו?

5   מי עצר את המטר למשך שלוש שנים?  

  שישבעו לה כי יצילו
1

 
           אותה ואת משפחתה.

 2    רבי שניאור זלמן מלאדי – 
         בעל התניא.

 3    יונה.

          חסידות בעלזא. 4     

          אליהו הנביא. 5    

התשובות:

שבעתי
אחייניתי בת ה-7 אמרה לי שהיא רעבה, והכנתי לה ארוחה כבקשתה. כאשר סיימה לאכול, אמרה לי: 
"זהו, שבעתי". אמרתי לה )בצחוק, כמובן(: "תאכלי עוד, ככל שתאכלי יותר לא תהיה רעבה לפחות עד 
השבוע הבא, ואז יהיה לנו קצת שקט ממך". ענתה בתגובה: "אבל אני כבר לא רעבה". שאלתי: "איך זה 
קרה פתאום? רק לפני כמה דקות אמרת שאת ממש רעבה!". ענתה לי: "לא יודעת להסביר... עזוב אותי!".

אז מה קרה פה בדיוק? אסביר: כדי שלא נאכל מזון בלי שליטה ובקרה ונעמיס על גופנו מעמסה שאינו 
יכול לשאתה, פלא אדיר שמתרחש בגופנו בכל פעם שאנחנו אוכלים: לאחר שהקיבה, שנראית כמין "שק", 
מתמלאת במזון עד תום, או כמעט עד תום, נשלח באופן אוטומטי אות מהקיבה לאזור במוח, שנקרא 
היפותלמוס, והאות אומר בשפה ציורית כך: "חביבי, אין לי עוד מקום פנוי פה, תדאג בבקשה שהבנאדם 

לא יכניס עוד אוכל לפה!".
המוח מתרגם אות זה לתחושת שובע, והאדם מרגיש כי הוא אינו מסוגל עוד להכניס דבר מזון נוסף אל 
פיו, ונמנע מלאכול עוד. כך אינו מעמיס על גופו מעבר למה שיכול לשאת, וכן נמנע מסיכונים של השמנה 

ומחלות כגון: מחלות לב, לחץ דם וסוכרת.
 

ִניָנה" ל ְוִלְשׁ "ְלָמָשׁ
מדוע זוכה מדינת ישראל "להתעניינות" כה רבה מצד אומות העולם, כאשר ישנם נושאים "קצת" יותר 

חשובים על סדר היום העולמי לטיפול?
אינם  מדוע  בלבנון?  חיזבאללה  בידי  הבלתי-חוקיים  הטילים  בהצטברות  מתעסקים  אינם  מדוע 
מוטרדים מן הכסף והנשק שאיראן מספקת לטרור? מדוע אינם דואגים איך להביס את דאע"ש? ישראל 
היא הדמוקרטיה היחידה האמיתית במזרח התיכון. ישראל עומדת בחזית החדשנות, היזמות והפיתוחים 
כמו  מיעוט  שהוא  ַעם  עוד  יש  האם  כלפינו?  הזו  העוינות  כל  מניין  אלינו?  נטפלים  למה  טכנולוגיים. 

היהודים, שנמצא במוקד תשומת הלב של העולם, שכל כך מבקרים אותו ומפגינים נגדו?
זו צביעות! ישראל היא אי של יציבות באזור הבעייתי ביותר במזרח התיכון. אז מה כולם רוצים מאתנו?

אין ספק, תופעה אי-רציונלית זו חושפת את חוסר הקשר למציאות של העולם ביחסו למדינת ישראל. 
יחד עם זאת, אין להתפלא. את חוסר ההיגיון ניתן להסביר בכך שמדובר בנבואה שכתובה בתנ"ך: "ְוָהִייָת 
ה" )דברים כ"ח, ל"ז(. בורא עולם מציין שאצל הגויים  ָמּ ר ְיַנֶהְגָך ה' ָשׁ ים אֶשׁ כֹל ָהַעִמּ ִניָנה ְבּ ל ְוִלְשׁ ה ְלָמָשׁ ָמּ ְלַשׁ
השם ישראל יהיה "משל" – כל פעם יביאו את היהודים כדוגמא למשהו... "ולשנינה"- שתמיד הגויים 

ידברו על העם היהודי, עם ישראל יהיה תמיד בפיהם של אומות העולם.
אם כך, מה הפלא? בורא העולם ויוצר ההיסטוריה הבטיח - וקיים!

 
אין תקלות!

שימוש  בגלל  אם  מוגבל,  חיים  אורך  יש  מוצר  לכל  מתקלקל?  שאינו  מוצר  אי-פעם  ראיתם  האם 
יתר, שימוש לא ראוי, או משום שעמידותו מוגבלת לטווח זמן מסוים. האם קרה לכם שמוצר חשמלי, 
כמו מקרר או מכונת כביסה, שבק חיים או התחיל לזייף? 
אני מניח שכן... אפילו בני אדם מידי פעם חולים וצריך 

"לתקן" אותם.
אי  בו  היו  מוצר, שלא  לכם שקיים  אומר  הייתי  אם 
פעם תקלות, וגם בעתיד אוכל להתחייב לכם שלא יהיו 
בו תקלות, הייתם אומרים לי "אין מצב". אבל יש ויש, 

קחו למשל את... השמש.
הייתה  לא  כל שנות ההיסטוריה  לאורך  שימו לב, 
"איחרה"  או  "שכחה"  שהשמש  אחת  פעם  אפילו 
ולא  ש"נתקעה"  או  "חלשה"  בצורה  האירה  לזרוח, 
שקעה והלילה איחר להגיע. כולנו יודעים בוודאות 
שמחר בבוקר תאיר לנו השמש ושהיא תשקע בערב, 
אין מצב שיהיו בה תקלות, זה פלא אדיר! מקרה יחידי בהיסטוריה מתועד בספר יהושע, כאשר יהושע 
התפלל לה' וביקש: "שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון", כדי שיספיקו לסיים את המלחמה בגבעונים, 

והשמש עצרה מלכת כבקשתו. זה היה נס מיוחד.
ועוד לא דיברתי על תנועת הירח והכוכבים, על הקפת כדור הארץ סביב השמש )שנה(, סיבוב כדור 
הארץ סביב צירו )יממה( והקפת הירח סביב כדור הארץ )חודש(... עונות השנה שתמיד מגיעות במועדן, 
הנשגבת  האדירה,  הכוכבים  מערכת  כל  של  והמתוכנן  המדויק  לתפקודה  הודות   - והכול  בזמן קבוע, 

מבינתנו.
לעולם;  לעד  "ויעמידם  ומקיים, שנאמר:  בורא העולם התחייב שלא תהיה אף תקלה אחת, הבטיח 

חוק-נתן, ולא יעבור" )תהלים, קמ"ח(.

האם יכול להיות מוצר שלא מתקלקל?
איך הגוף שומר על עצמו בענייני אכילה? האם זה מובן מאליו שהשמש זורחת כל יום 

בזמן, ומדוע כל העולם עוסק במדינת ישראל, כשיש נושאים בוערים הרבה יותר?

י ר ו ד כ אל  י אר

3 נקודות למחשבה
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טריוויה יהודית



"ֲאִני ָהִייִתי ַמָּמׁש ְלָיְדָך ַּכֲאֶׁשר ֵסַרְבָּת ְלַהְלִחים ֶאת 
ְּבַכַעס  ָאז  ָהַלְך  ַהְּמַפֵּקד  זֹוֵכר,  ַאָּתה  ִאם  ַהַּׁשַער. 
ְלַהְזִעיק ֶאת ַהִּמְׁשָטָרה ַהְּצָבִאית, ְוַכָּמה ֲאָנִׁשים ִנּסּו 
ְלַׁשְכֵנַע אֹוְתָך ֶׁשֹּלא ְלַהְרִּגיז אֹותֹו. ְוָאז ִהְסַּבְרָּת ָלֶהם 
ֶׁשְּבׁשּום ְמִחיר ֹלא ַּתְסִּכים ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה - ְוִגִּליָת 

ֶאת ָהֻעְבָּדה ֶׁשַאָּתה ִעֵּור ְּבַעִין ַאַחת."
ְלַׁשְכֵנַע  ֶׁשִּנָּסה  ַהָּזָקן  ִעם  ַהָּדִתי  ַאָּתה  ָאז  "ֶרַגע, 

אֹוִתי? ָהִייָת ָאז ָרֶזה ְוָצִעיר, ֹלא?".
ְוֻכָּלנּו  ָאִבי,  ָאַמר  ְוָזַקְנִּתי",  "ָׁשַמְנִּתי 

ָצַחְקנּו.
"ּוַמּדּוַע ִהַּגְעָּת ַעד ְלָכאן?" ָׁשַאל.

ָׁשַאל.  "ְלַסֵּפר?",  ִּבי.  ִהִּביט  ָאִבי 
ִהְנַהְנִּתי.

ֶׁשִּלי.  ַהֵּבן  ִעם  ְּבָעָיה  ִלי אֹוָתּה  "ֵיׁש 
הּוא ָצִריְך ָלִׂשים ְרִטָּיה, ַאֶחֶרת ְיַאֵּבד 
ְלָהִביא אֹותֹו,  ֶהְחַלְטִּתי  ְרִאָּיתֹו.  ֶאת 

ֶׁשִּיְׁשַמע ִמְּמָך ַמה ָּקָרה ְלָך, ּוְבִעָּקר ַעד ַּכָּמה ַאָּתה 
ּכֹוֵעס ַעל הֹוֶריָך ֶׁשֹּלא ָעׂשּו ֶאת ַמה ֶּׁשֲאִני ִמְתּכֹוֵנן 

ַלֲעׂשֹות לֹו ֵמַעְכָׁשו, ִאם ֹלא ַיְדִּביק ֶאת ָהְרִטָּיה...".
ָּכֵעת ֵהַבְנִּתי ַהּכֹל.

ְמַחֵּזק  "ֲאִני  ָהִאיׁש,  ָאַמר  ְלָך",  ַהָּכבֹוד  "ָּכל 
ֶאת ָיֶדיָך. ַאל ְּתַוֵּתר לֹו. 

הּוא יֹוֶדה ְלָך ֶּבָעִתיד ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשַּתֲעֶׂשה 
ַעְכָׁשו".

ָאִבי ָלַחץ ֶאת ָיָדיו, ַוֲאַנְחנּו ָּפִנינּו ָלֶלֶכת.
ָיַדְעָּת  ִּבְכָלל  ֵמֵהיָכן  "ֶרַגע,  ָלנּו.  ָקָרא  הּוא  ִּפְתאֹום 

ֶאת ְׁשִמי? ֵאיְך ָיַדְעָּת ְלַאֵּתר אֹוִתי?".
ָאִבי ִהְסּתֹוֵבב ְוָׁשַאל: "ַּתִּגיד ִלי, ָׁשַאְלָּת ֶאת ַעְצְמָך 
יֹוַמִים ִּבְמקֹום  ֵמַהֶּכֶלא ַאֲחֵרי  ַמּדּוַע ִׁשְחְררּו אֹוְתָך 

ַהְּׁשבּוַעִים ֶׁשִּנְגְזרּו ָעֶליָך?".
"ְּכלֹוַמר  ָהִאיׁש.  ָאַמר  "ֹלא", 
ָׁשַאְלִּתי, ֲאָבל ַעד ַהּיֹום ֹלא ָהְיָתה 

ִלי ְּתׁשּוָבה".
ָיָׁשן.  ִמְכָּתב  ִמִּכיסֹו  הֹוִציא  ָאִבי 
ִסּפּוְרָך,  ֶאת  ֶׁשָּׁשַמְעִּתי  "ַאֲחֵרי 
ִׁשְמָך  ֶאת  ֵמַהִּמְפָקָדה  ִּבַּקְׁשִּתי 
ְוָכַתְבִּתי  ֶׁשְּלָך,  ַהֶּזהּות  ּוְתעּוַדת 
ִמְכָּתב  ַהְּצָבִאית  ַלְּפַרְקִליטּות 
ֶׁשַּמְסִּביר ַמּדּוַע ֵסַרְבָּת ְלַהְלִחים ֶאת ַהַּׁשַער. ָּכַתְבִּתי 
ְזָעָקה  ָאִקים  אֹוְתָך,  ְיַׁשְחְררּו  ֹלא  ֶׁשִאם  ָלֶהם, 
אֹוְתָך.  ְוִׁשְחְררּו  ִנְבֲהלּו  ֵהם  ָהָאֶרץ.  ְּבָכל  ֶׁשִּתָּׁשַמע 
ְוִאּתֹו ַהֵּׁשם ּוְתעּוַדת  ַהִּמְכָּתב,  ֶהְעֵּתק  ִנְׁשַאר  ֶאְצִלי 
ׁשּום  ִלי  ָהְיָתה  ֹלא  ָהֵאֶּלה  ַהְּפָרִטים  ִעם  ַהֶּזהּות. 

ְּבָעָיה ְלַאֵּתר אֹוְתָך".
ַעְמָרם ּכֵֹהן ָקָרא ִּבְמִהירּות ַּבִּמְכָּתב ְוָקָרא: "ֲאִני 

ֹלא ַמֲאִמין. ַעד ַהּיֹום 
ִלי  ָעָׂשה  ִמי  ָחַלְמִּתי  ֹלא 
ְוִׁשְחֵרר  ַהּזֹאת  ַהּטֹוָבה  ֶאת 
ְּפטֹור  ִקַּבְלִּתי  ְוַגם  ֵמַהֶּכֶלא,  אֹוִתי 
ֵמֲעבֹודֹות ָהֲעלּולֹות ְלַסֵּכן ֶאת ָהַעִין ֶׁשִּלי. ֲאִני ַמָּמׁש 

ַחָּיב ְלָך טֹוָבה".
"ְּכָבר ֹלא," ָאַמר ָאִבי. "ֲאִני ַמִּכיר ֶאת ְּבִני, ְוַהִּסּפּור 
ֶׁשְּלָך ְּבַוַּדאי ִהְׁשִּפיַע ָעָליו יֹוֵתר ִמָּכל ָּדָבר ָלֶלֶכת ִעם 
ֶׁשָעִׂשיִתי  ַהּטֹוָבה  ַעל  ִלי  ֶהְחַזְרָּת  ְּבֶהְחֵלט  ָהְרִטָּיה. 

ְלָך".
ִנְפַרְדנּו ִּביִדידּות ַרָּבה ְוָנַסְענּו ֲחָזָרה ְלֵאזֹור ַהֶּמְרָּכז. 
ְּבֶדֶרְך ָׁשַלְפִּתי ִמִּכיִסי ְרִטָּיה ְוִהְדַּבְקִּתי ַעל ָהַעִין. ָאִבי 

ַרק ִהִּביט ִּבי ְוִחֵּיְך.
ָלָּמה ִנְזַּכְרִּתי ְּבָכל ַהִּסּפּור ַהֶּזה ָּכֵעת, ָׁשָנה ַאֲחֵרי?

ִּכי ִלְפֵני ָׁשבּוַע ָהַלְכנּו ָלרֹוֵפא. הּוא הֹוָרה ִלי ְלַכּסֹות 
ָקָראִתי  ֵמַהַּקְרטֹון.  ְוִלְקרֹא  ַהְּׂשָמאִלית  ָהַעִין  ֶאת 
הּוא  ְּביֹוֵתר.  ַהְּקַטּנֹות  ַהּׁשּורֹות  ֶאת  ַּגם  קִֹׁשי  ְּבִלי 
ָּפׁשּוט ִנְדַהם. "ַאָּתה רֹוֶאה ָּבַעִין ַהְּיָמִנית ַמָּמׁש ְּכמֹו 
ַאָּתה  ִמָּכאן,  יֹוֵצא  "ְּכֶׁשַאָּתה  ִהְכִריז.  ַּבְּׂשָמאִלית", 

ָיכֹול ִלְזרֹק ֶאת ָהְרִטּיֹות ַלַּפח ַהָּקרֹוב".
ִּבְׁשִביל  ִנְׁשַאר  ַהִּסּפּור  ֲאָבל  ַּבַּפח,  ְּכָבר  ָהְרִטּיֹות 
אֹו  ָּבֵעיַנִים  ְמֻמָּׁשְך  ְלִטּפּול  ֶׁשְּזקּוִקים  ַהְּיָלִדים 

ַּבִּׁשַּנִים. ְוָהֱאֶמת... ַּגם ִּבְׁשִביל ַההֹוִרים ֶׁשָּלֶהם.

בשבוע שעבר סיפרתי לכם על האיש שפגשנו, 
שעינו האחת פגועה

ִמְקֵרה ַעִין )ה'(

ניגון הנהגות 
הצדיק, שיחזק 
אצל הילדים 
מידות טובות 

וערכים יהודיים 
נצחיים.

הקדוש ושירים על הבעל שם טוב סיפורים מרגשים 
של הבעש”ט ללב שיחדירו את דרכיו בניחוח חסידי.

ילדינו.

הלהיט שכבש את
כל הילדים, מוכרח להיות

מלודיה של 

סיפורים מרגשים 

על מרן, ושירי 

קודש שורשיים, 

שיחדירו את דרכיו 

לילד שלישל רבנו ללב ילדינו
המתנה המושלמת

SHOPS.hidabroot.org
לפרטים

073-222-1250והזמנות:
ספרים מנגנים אינטראקטיביים עם גדולי הצדיקים

ילדים
מספרים

חיים ולדר

שיגיעו  הברכות  יהיו  מה  מפרטת  השבוע  פרשת 
לעם ישראל אם ישמרו את מצוות ה', ולעומת זאת 
– אילו דברים רעים יגיעו אליהם אם לא יעשו כן. 
כך למשל אומרת התורה כי אם ישמרו ישראל את 
חוקות ה', יהיו בארץ גשמים בעתם ואוכל לשובע, 
קרוב  יהיה  והקב"ה  לפניהם  יפלו  ישראל  אויבי 
אליהם. לעומת זאת אם לא ישמרו את חוקות ה' – 
תהיינה מחלות ומגיפות בארץ, רעב ובצורת, ואויבי 

ישראל יצליחו להכניע אותם.
לאחר פירוט הברכות והקללות, מלמד ה' את משה 
כדי שילמד את העם, את נושא הנדרים, ואת שווי 
הנדר של כל אדם ואדם. התורה מפרטת מה עושים 
ותמורת  מסוים,  קרבן  להקריב  נדר  שאדם  במקרה 
מה אפשר להמיר את הקרבן שעליו נדרו את הנדר. 

אם בחקתי תלכו
- ילדים, אתם רואים את 
העץ בראש הגבעה? סבא 
שלי נטע אותו במו ידיו.
- באמת? וואו, איך הוא 

סחב אותו עד לשם?!

למה הציפורים עפות 
דרומה בחורף?

- כי קשה מידי ללכת לשם 
ברגל...

כבר אמרתי לך 
לפני שעתיים 

שעוד חמש דקות 
אני אצלך, נכון?

אז למה אתה 
מתקשר כל 
רבע שעה?!

- למה קוראים 
לפלפל – 

פלפל?
- נו, מה השאלה? יש לו 
צבע של פלפל, ריח של 
פלפל, טעם של פלפל, 

צורה של פלפל... 
איך עוד יקראו לו?

מה 
בפרשה?

בדיחות
לילדים
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המשך בשבוע הבא...

ילדים
מספרים

ם  י חי

אהרל'ה
הרב אהרון
מרגלית

נשארה לך חצי שנה לחיות, 
צא למסע בעולם

ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשְּלָפֵנינּו ֵאְרָעה ְּבִעְּקבֹות ִסּפּור ֶׁשִהְתַרֵחׁש 
ּתֹוָרה  ׁשֹוְמִרים  ֵאיָנם  ֶׁשֲעַדִין  ּוַפְצֶיְנט  רֹוֵפא  ֵאֶצל 

ּוִמְצוֹות, ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ָּכְך ָהָיה: 
ִּכי  ְוִגָּלה  ַמִּקיפֹות,  ְּבִדיקֹות  ַלחֹוֶלה  ָעַרְך  ָהרֹוֵפא 
ַרב  ְזַמן  לֹו  נֹוַתר  ְוֹלא  סֹוָפִנית,  ְּבַמֲחָלה  חֹוֶלה  הּוא 
ִלְחיֹות. "ִּתְׁשַמע ְיִדיִדי - ָּפָנה ָהרֹוֵפא ֶאל ַהחֹוֶלה - 
ַצר ִלי ְמאֹד ְלהֹוִדיַע, ַאְך ְלִפי ִמְמְצֵאי ַהְּבִדיקֹות ֶׁשְּלָך, 
עֹוָלה ַהַהֲעָרָכה, ִּכי נֹוְתָרה ְלָך ְלָכל ַהּיֹוֵתר ֲחִצי ָׁשָנה 
ָּבעֹוָלם  ֲחָוָיִתי  ְלַמָּסע  ֶׁשֵּתֵצא  ַמִּציַע  ֲאִני  ִלְחיֹות... 
ֻּכּלֹו; ֵצא ְלַטֵּיל ִּבְמחֹוזֹות ְמַעְנְיִנים ֶׁשֹּלא ִּבַּקְרָּת ָּבֶהם 
ֶאת  ֵמַרִּבית  ַּבֲהָנָאה  ְלַהֲעִביר  ּתּוַכל  ְוָכְך  ַחֶּייָך,  ִּביֵמי 
ּתֹוָרה  )ְיהּוִדי ׁשֹוֵמר  ִלְחיֹות..."  ְלָך  ֶׁשּנֹוַתר  ַהָּקָצר  ַהְּזַמן 
ּוִמְצוֹות ֵמִבין ֶׁשְּבַמָּצב ָּכֶזה ָעָליו ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה, ּוְלַהְרּבֹות יֹוֵתר 

ְויֹוֵתר ְזֻכּיֹות ִלְקַראת ֲעִזיָבתֹו ֶאת ָהעֹוָלם. ַאְך רֹוֵפא ֶזה, ְלַמְרֵּבה 

ַהַּצַער, ֹלא ָזָכה ְלַהִּכיר ָּבֻעְבָּדה ֶׁשָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ַרק ְּפרֹוְזדֹור, 

ִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים  ְלַעְצמֹו ּתֹוָרה  ְמַסֵּגל  ֶּדֶרְך ּוַמֲעָבר, ֶׁשּבֹו ָהָאָדם 

טֹוִבים, ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְּבַחֵּיי ַהֶּנַצח ֶׁשָּבעֹוָלם ַהָּבא(.

ַהְּבׂשֹוָרה  ֶאת  ְלַקֵּבל  ְּכָלל  ַקל  ָהָיה  ֹלא  ַלחֹוֶלה 
ַהּנֹוָרָאה, ַאְך הּוא ֶהְחִליט ִלְׁשמֹוַע ַלֲעַצת ָהרֹוֵפא. הּוא 
ְוָיָצא  ֵמְרכּוׁשֹו,  ָּגדֹול  ֵחֶלק  ָמַכר  ֵמֲעבֹוָדתֹו,  ִהְתַּפֵּטר 

ְלַמָּסע ָּבעֹוָלם ַהָּגדֹול...

ְלַסֵּיר  ַהחֹוֶלה  ִהְסִּפיק  ָּבּה  ָׁשָנה,  ֲחִצי  ָלּה  חֹוֶלֶפת 
ְּבַרֲחֵבי ָהעֹוָלם, ּוְלִהָּפֵרד ִמְּקרֹוָביו ִויִדיָדיו, ַאְך ַמְלַאְך 

ַהָּמֶות - ֲעַדִין ֹלא ִהִּגיַע!
ֻמְטֵעית...  ָהְיָתה  ָהרֹוֵפא  ַאְבָחַנת   - ִהְתָּבֵרר?  ַמה 
ְלַמֲעֶׂשה ֹלא ָהָיה ָּכל ֲחָׁשׁש ְלַחֵּיי ַהחֹוֶלה! )ֹלא ָהָיה ָּכאן 
ֶׁשל  ָהִאְבחּון  ֶאָּלא  ְּבֵנס,  ִמֶּמּנּו  נֹוַׁשע  ֶׁשַהחֹוֶלה  ַסָּכָנה  ֶׁשל  ַמָּצב 

ָהרֹוֵפא ָהָיה ָׁשגּוי ִמיסֹודֹו(.

ַעְכָׁשיו ָּבא ַהַּפְצֶיְנט ְותֹוֵבַע ֶאת ָהרֹוֵפא: "ַאְבָחָנְתָך 

ִלי  ָגְרמּו  ָהָרָעה,  ַוֲעָצְתָך  ַהֻּמְטֵעית 
ְלִבְזּבּוז ָממֹון ַרב... ָעֶליָך ְלָהִׁשיב ִלי 

ֶאת ָּכל ֶהְפֵסַדי!".
אֹוְתָך  ִהְכַרְחִּתי  "ֹלא  ָהרֹוֵפא:  טֹוֵען  ְלֻעָּמתֹו 
ְלהֹוִציא ֶאת ַההֹוָצאֹות, ְּבַסְך ַהּכֹל ִהְמַלְצִּתי ְלָך ָלֵצאת 

ְלַמָּסעֹות ְוִטּיּוִלים, ְוַעל ָּכְך ֹלא ּתּוַכל ְלַחיְּיֵבִני...". 
ִעם ִמי ַהִּדין?

ְּתׁשּוָבה:
ִאי ֶאְפָׁשר ִלְקרֹא ָלרֹוֵפא ְּבֵׁשם "ַמִּזיק", ִּכי ֹלא ִהִּזיק 
ְּבאֶֹפן ָיִׁשיר ּוִמָּיִדי ַלחֹוֶלה, ְוֹלא ִצָּוה ָעָליו ָלֵצאת ְלַטֵּיל 
ִלְדָבָריו.  ְלַצֵּית  ַחָּיב  ִיְהֶיה  ֶׁשַהחֹוֶלה  ְּבאֶֹפן  ָּבעֹוָלם 
ַהחֹוֶלה  ֶאת  ְּבִמְתַּכֵּון(  )ֶׁשֹּלא  ִהְכִׁשיל  ָהרֹוֵפא  ְוָאְמָנם 
ְּבֵעָצה ֶׁשֵאיָנּה ֲהגּוָנה, ַאְך ַעל ָּכְך ֵאין ִחּיּוב ַּתְׁשלּוִמין, 
ַּכְמבָֹאר ָּבַרָמ"א )חו"מ סי' שפ"ו ס"ג(: "ַהַּמִּזיק ַלֲחֵברֹו 
ַּבֲעָצתֹו ֶׁשָּיַעץ לֹו, ָּפטּור, ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא ְּגָרָמא ִּבְנִזיִקין". 
ָהַרְׁשָלן,  ָּברֹוֵפא  ִלְגעֹר  ָצִריְך  ַהִּדין  ֵּבית  זֹאת,  ִעם 
ַהחֹוֶלה  ֶאת  ְלָיֵאׁש  ֲעלּוָלה  ֶׁשָּכזֹו  ִאּיֹוב  ְּבׂשֹוַרת  ִּכי 
ּוְלַדְרֵּדר ֶאת ַמָּצבֹו. ְוֵיׁש ַאף ָמקֹום ֶלֱאסֹר ַעל ָהרֹוֵפא 
ָּכל  ַעל  אֹו  ָהְרפּוָאה,  ֶׁשל  ַהּקֶֹדׁש  ִּבְמֶלאֶכת  ַלֲעסֹק 
ָּפִנים ְלָהִׁשית ָעָליו ְקָנס ָּכֵבד, ַעל ְמָנת ְלַהְרִּתיעֹו ְלַבל 

ַיְמִׁשיְך ְלִהְתַרֵּׁשל ִּבְמַלאְכּתֹו.
ֲעבּור  ַלחֹוֶלה  ִמְּלַׁשֵּלם  ָּפטּור  ָהרֹוֵפא  ְלִסּכּום: 

ַההֹוָצאֹות. 

מדוע המליץ הרופא לחולה לצאת לטיול מסביב לעולם?

אחת 
שאלתי
הרב ארז חזני

יצא לאור הספר החדש "אחת שאלתי 3" של הרב 
זילברשטיין, חייגו להידברות שופס: 073-222-1250
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מה עושה את ההבדל בין שני תאומים זהים, ולמה צריך ילד חינני?

יום שני  ז’ סיון 10/6
במתנ”ס נאות שז”ר 

רחוב הנשיאים 17
בשעה 20:00

יום שני יד סיון 17/6
בבית כנסת “אוהל חנין”

רחוב רד”ק 1
בשעה 20:00

יבנה

נתניה

בהשתתפות
המקובל הרב

יצחק בצרי
והרצאה מרתקת
במיוחד עם הרב

חיים זאיד

הידברות מזמינה 
אותך לאירוע מרגש 

במיוחד עם
האמנית הרבנית

אהובת הקהל!
073-2221240

לפרטים ולהזמנת כרטיסים
עלות

סמלית!

“מי שמאמין לא מפחד”

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

מהו ה"קו ירוק מחדש חודשים" 
של הרשב"י?

אין בעולם הזה מצב של עמידה במקום. תמיד זה ירוק שממנו 
את מתחדשת וגדלה כל הזמן

שרים  אנחנו  אשריך...",  נמשחת  יוחאי  "בר 
בהתלהבות בכל ליל שבת לפני הקידוש. זה פיוט 
טריפולי.  מחכמי  לביא,  שמעון  רבי  ע"י  שנכתב 

בו  ויש  קודשים,  קודש  הוא  הזה  הפיוט 
רמזים עמוקים מחכמת הקבלה. בספר 

שנקרא "תיקוני שבת" כתב המחבר 
שהפיוט הזה הוא סגולה להארת 
הנשמה. האותיות שבו מחכימות, 
ארצה  המוצב  סולם  כמו  והוא 
גדולי  השמימה.  מגיע  וראשו 
הקדוש  סאלי  הבבא  כמו  עולם 

היו שרים אותו בדבקות, בדמעות 
ותחנונים.

לא אוכל בטור הקצרצר לכתוב הרבה, 
כוח:  הרבה  לי  שנותן  אחד  למשפט  אתייחס  אך 
"בר יוחאי... קו ירוק מחדש חודשים...". מה זה קו 

ירוק? הכוונה ודאי לא ליישובי הקו הירוק...
הקו הירוק שמזכיר רבי שמעון לביא מסמל את 

נקודת ההתחדשות. שימי לב, כל הפירות והירקות 
 - הצהובים  האדומים,  הכתומים,  הצבעוניים, 
בתחילה היו בצבע ירוק. מירוק הכל מתפתח וגדל. 
כל  שאת  הקדוש  בזוהר  לנו  מגלה  רשב"י 
העולם שלנו מקיף אור ירוק. האור הזה 
היא  והמשמעות  מקיף"  "אור  נקרא 
אבל  תמיד,  נמצא  שלנו  שהעולם 
תמיד, במקום של התחדשות. לכן 
אין מקום לייאוש, כי אין בעולם 
במקום...  עמידה  של  מצב  הזה 
את  שממנו  ירוק  זה  תמיד  אין! 
וזו  הזמן.  כל  וגדלה  מתחדשת 
הכוונה: "קו ירוק מחדש חודשים...". 
מהמקום  דווקא  שמתחדשת  הלבנה,  כמו 
לגדול,  מתחילה  היא  ואז  מתמעטת,  שהיא  הזה 
גם את! תראי את רשב"י, שלוש עשרה שנה  כך 
בתוך מערה חשוכה... נסי לא לצאת מהבית שלך 
הקדוש,  ורשב"י  משתגעת!  את  יום...  שבוע... 

שלוש עשרה שנה באותו מקום - מערה, חרובים 
בו  חידש  הוא  יום,  כל  אבל  יום,  וכל  זהו!  ומים, 
הירוק  הקו  את  בו  זיהה  הוא  יום  כל  חידושים. 
הוא  מלאך,  היה  לא  והוא  זוהר.  ממנו  והוציא 
צרכים  עם  כמותנו,  גשמי  גוף  עם  אדם,  בן  היה 
יוחאי, מזכירים  לו בר  בן אדם. לכן קוראים  של 
תמיד את אבא שלו, את יוחאי, כדי שכולנו נזכור 
שהוא ילוד אישה, ולמרות זאת: "בר יוחאי מושב 
והזהיר מתוך  הטוב  את  ראה  הוא  ישבת...".  טוב 
החושך. גם את יכולה! רשב"י מלמד אותך לחפש 
בתוך המערה הכי נמוכה והכי חשוכה בחיים שלך, 
הטוב. את  בתוך הפחד והכאב - את הזוהר. את 
האמונה. את ההתחדשות. כי "ממעמקים קראתיך 

ה'". כי כל 'למטה' הוא דווקא עת רצון. 
ל"ג בעומר מאחורינו. קחי לך כוח מרשב"י לכל 
השנה, ובכל ליל שבת, כאשר יתנגנו בביתך מילות 
הפיוט המופלא הזה, ואורו של רשב"י יאיר לך - 
זכרי את הקו הירוק, את נקודת ההתחדשות. זה 
ייתן לך כוח! הוא ימליץ טוב עלינו – אדוננו בר 

יוחאי.

חכמת נשים
ית חגית שירה הרבנ

באווירה משפחתית
מנוחה פוקס

באשת חיל מצוין ששקר החן והבל היופי, ואכן 
כך הדבר. אישה יראת ה' היא תתהלל! בלי ספק.

אינה  שאישה  בהרצאותיי  מציינת  אני  תמיד 
שב  כשבעלה  במחלצות  לבושה  להיות  צריכה 
הביתה מעבודתו. אוי לה אם תצטרך בין טיטול 

לסיר לרוץ לחדרה ולנעול את נעלי העקב. 
שקר החן והבל היופי. הבעל מסתכל 

להיות  ורוצה  כששב,  אשתו  על 
שהיא  לו,  חיכתה  שהיא  בטוח 
נאה,  שמראה  לו,  ציפתה 
אפילו  ואולי  רחב,  שחיוכה 

שהכינה לו משהו שאוהב.
חשובה  אדם  של  הבעתו 

הרבה יותר מיופיו.
עד  כך,  כל  חשובה  ההבעה 

שהיא ממש מקרבת אנשים, או 
דוחה אותם מכאן ואילך.

נראים  תאומים.  זוג  למצוא  נוכל 
לנו  וגורם  אותנו  מושך  אחד  זהים.  ממש 

להיות  לרצות  אליו,  להתקרב  אתו,  לשוחח 
במחיצתו, ואילו השני גורם לנו לריחוק, לסלידה, 

אפילו.
הכול תלוי בחן של הילד.

כאשר הילד חינני, הוא יכול להיות גם מכוער 
במשיכת  בו  ימשוך את המביטים  והוא  להפליא, 
קסם. כאשר הילד אינו חינני, הוא פשוט דוחה. לא 
נעים לעמוד במחיצתו, לא נעים לשהות 
לא  חשוב  הילד  של  החן  לצדו. 
חשוב  הוא  שלו,  מהיופי  פחות 

הרבה הרבה יותר.
לילד  גורמים  איך 

להיראות חינני יותר?
נראה   – לו  שטוב  ילד 
הרבה  ומרוצה  יותר  חינני 
נראה,  רק  לא  הוא  יותר. 
פורח  הוא  כזה.  הוא באמת 

וזורח ומגביה את גבו.
טוב  לא  מרוצה,  שאינו  ילד 
יותר וחינני פחות,  לו, נראה עגום 

וזה חבל.
אנחנו, ההורים, ביכולתנו לגרום לילד להיראות 
כעסן,  ילד  הוא  שלו  באישיות  אם  גם  אחרת. 

אם  להשתנות  יכול  הוא   - מרגיזן  צעקן,  מרדן, 
לא נתייחס אליו ככזה. הוא יכול להשתנות. קשה 
לאהוב ילד ללא חן. קשה לחבב ילד רוטן ומעצבן, 
על  להתעלות  מלהצליח  גדולה  הנאה  אין  אבל 
נחמד  כן  הוא  כמה  לו  ולהראות  האהבה  חוסר 

ומתוק ונפלא.
ילד שיהיה אהוב על הוריו, יגדל להיות אהוב על 
הבריות. ילד שיהיה אהוב על קרוביו, יגדל להיות 

חינני יותר, כי אושרו יהיה ניכר בפניו.
לא נוכל לקחת כלי עבודה כלשהו וליצור לילד 
יחייך  והוא  אליו,  לחייך  נוכל  כן  חדשות.  פנים 
יחבק  והוא  אותו,  לחבק  נוכל  כן  בחזרה.  אלינו 
אותנו בחזרה. כן נוכל לנשק את לחיו, והוא ינשק 

את שלנו באושר.
הילד שלנו הוא כמו מראה בעבורנו. הוא בעצם 

משקף את עצמנו.
אז אולי לא הילד שלנו חסר חן, אלא אנחנו?

בואו  אז  לחנך,  יותר  קל  עצמנו,  את  אותנו, 
נתחיל בנו.

ה',  ילד מלא חן ותואר. בעזרת  יהיה לנו  מחר 
כמובן.
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צבעי מאכל. למה צריך להגיד לו כל דבר?
או: אלף ה-Eיים כשהבעל לא לוקח אחריות, התקפי פאניקה אחרי לידה וחשש מנישואים

פורום מומחיות
ות ן מומחי ו ו מג

ממנו.  שמתבקש  מה  ועושה  מסור  בעלי 
לאורך  מאוד  לי  שמפריע  אחד  דבר  יש  אבל 
כל הזמן. הוא עושה מה שאני מבקשת, אבל 
אפשר  מעצמו.  דבר  שום  עושה  לא  מעולם 
לומר שהוא לא מבין לבד מה שצריך לעשות. 
הביצים  נגמרות  שאם  למשל,  מבין,  לא  הוא 
הילד  הוא לא מבין שאם  לקנות.  ללכת  צריך 
מסיים את הגן ב-1 וחצי, אז עכשיו הוא צריך 
ללכת לקחת את הילד. הוא כאילו מחכה כל 
הזמן שאני אשלח אותו, ואז הולך. איך אפשר 
לחנך אותו לדעת לבדו מה צריך, ולא שיהיה 

תלוי במה שמבקשים ממנו?
אחר  שמישהו  לכך  כנראה,  התרגל,  בעלך 
זו  את  שיודעת,  זו  את  הזה.  בבית  מחליט 

ורק  ועושה,  שמבצעת  זו  את  שמחליטה, 
פונה אליו  יכולה - את  לא  כשאת 

זה מה שהוא  ומבקשת שיעשה. 
הורגל אליו.

יפה שהוא יודע להעריך אותך 
עד כדי כך. יפה שסומך עלייך 
לגמרי. לזאת כנראה את הרגלת 

אותו. אחרי שהרגלת אותו לכך, 
קשה מאוד לשנות את ההסתכלות 

שלו.
הוא  שגם  ידע  שבעלך  מהיום  רוצה  את  אם 
לו  לאפשר  תצטרכי  הזה,  הבית  על  אחראי 
לקחת אחריות על שכמו. האם את מוכנה לכך?

את  בדקי  בתלונות,  אליו  באה  שאת  לפני 
את  לו  לתת  מוכנה  את  כמה  עד  עצמך, 
השליטה בדברים שעד היום את שלטת בהם. 
צריכה  לכך. את  מוכנה  בטוחה שאת  לא  אני 
להיות בטוחה בזה. אם את מוכנה לכך, תוכלי 
התחילי  לאט.  לאט  זאת  לעשות  להתחיל 

להרגיל את בעלך עקב בצד אגודל.
לשתף  ושיוכל  לו  ומובן  ברור  יהיה  שזה  כדי 
פעולה - התחילי בפעולה אחת. שאלי אותו 
אם זה בסדר שהוא ייקח את הילד מהגן בכל 
אמרי  בחיוב,  יענה  אם  מסוימת.  בשעה  יום 
אחריותו  תהיה  וזו  עליו,  סומכת  שאת  לו 

הבלעדית. 
מאותו רגע - השאירי לו לנתב את הדרך. אל 
תזכירי לו, אל תעקבי אחריו, אל תבקרי אותו 

ואל תתערבי כלל.
אחרי שיניח על שכמו כמה נטלים כאלו, יטעה 
ויבזבז לפעמים כסף או דברים אחרים,  בדרך 
יחד אתך, לשביעות  בנטל  יתרגל לשאת  הוא 
ומומחית  סופרת  פוקס,  )מנוחה  ורצונו.  רצונך 

תהליכי חינוך(

• • •

לידה,  אחרי  חודשים  שלשה  כעת  אני 
מוזרות  תחושות  להרגיש  התחלתי  ופתאום 
תחושת  כמו  והולכות,  בהפתעה  שבאות 
ורעד  פתאומית  חולשה  מהיר,  דופק  מחנק, 
רקע  על  שזה  טוען  המשפחה  רופא  בידיים. 
נפשי, ושאלך לטיפול. על איזה סוג טיפול את 

ממליצה?

בריאות  והרבה  הלידה  על  טוב  מזל  ראשית, 
ונחת.

שנית, יחד עם מתנת הלידה מגיעים לעיתים 
התחושות  כמו  נעימים,  לא  דברים  גם 
פאניקה",  "התקפי  לזה  קוראים  שתיארת. 
כלומר ללא הודעה מוקדמת או סיבה הנראית 
לעין, מרגישים תחושות מאד לא נעימות בגוף 

ומפחדים לאבד שליטה.
ואינם  מצוי,  דבר  הינם  פאניקה  התקפי 

מסוכנים כלל וכלל - אלא שאינם נעימים.
זה  את  לקבל  הראשון  בשלב  כדאי  לכן 
שההתקפים מגיעים - קבלת הבעיה היא חלק 
מדובר  שבעצם  להבין  יש  כמו"כ  מהפתרון. 
התראה  מקבל  הגוף  במח.  שווא"  ב"אזעקת 
עצמו  את  ומכין  מתקרבת,  סכנה  על  שגויה 

לפעולה ע"י הדריכות. 
טיפולים המתאימים להתקפי פאניקה 
בטיפולים   .CBT טיפולי  הם 
הדריכות  הורדת  על  עובדים  אלו 
ועל  השווא,  אזעקות  וזיהוי 
שההתקפים  כך  נכונה,  התמודדות 
אם  מאד  עוזר  כן  כמו  ויפחתו.  ילכו 
שעוזר  ביופידבק,  זה  בטיפול  משלבים 
הגופנית,  והעוררות  הלחץ  רמות  לווסת את 
ולהוריד את התקפי החרדה. )רבקה פינקלשטיין, 
 CBTלטיפול מומחית  מוסמכת,  פסיכותרפיסטית 

מערכתי(

 • • •

מה,  זמן  כבר  בשידוכים  נמצאת  אחותי   
ועדין לא מצאה את בן זוגה. בשיחה שערכתי 
רגשית.  חסימה  מעין  חשה  שהיא  לי  סיפרה 
שהוא  חשה  והיא  בחור  פוגשת  היא  כאשר 
מעונין בה - היא מיד לוקחת צעד אחורה ואף 
מורידה את השידוך. רציתי לשאול אם תחושה 

זו הגיונית, וכן מה ניתן לעשות נגד זה.
בשאלתך האחרונה את רוצה לדעת אם מדובר 
במשהו הגיוני, ועל כך התשובה היא שהפחדים 
והחרדות שלנו אינם הגיוניים תמיד, ועם זאת 
כדי  הנ"ל  את  מציינת  אני  מאד.  מצויים  הם 
אינם  והגיוניים  לוגיים  שהסברים  להסביר 

מסייעים ברוב המקרים.
היא  אירוסיה,  על  להחליט  צריכה  כשבחורה 
עלולה לחוש שבכך נסגרות בפניה אפשרויות 
אצל  מוכפל  הקושי  קושי.  נוצר  ולכן  אחרות, 
בהתחברויות  כלליים  קשיים  להם  שיש  אלו 
היקשרות  מדפוסי  שנובעים  חדשות, 
מוקדמים. אך יכולות להיות עוד הרבה סיבות 
אף  על  מנישואין,  חרדה  כמו  להתנהגותה, 

שמצד שני יש לה רצון עז להינשא.
חשוב מאד לברר דברים כאלה אצל פסיכולוגית 
ולמקם את הקושי, על מנת לתת מענה מהיר 

ונכון.
למשתקף  מתייחסת  שהתשובה  אציין 
הדברים  פני  הם  שכך  להסיק  ואין  מהשאלה, 
במקרה זה, וודאי לא להסיק למקרים אחרים. 

)CBT אורלי סמירה, יועצת זוגית ופסיכותרפיסטית(

רובנו מעדיפים שהמזון 
יפה.  יוגש  אוכלים  שאנו 
להראות  למזון  שגורם  מי 
צבעי  הם  העין  את  מושך 

המאכל, שעוזרים לנו לקשר 
הם  לטעם.  המראה  את 
המזון  מראה  את  משפרים 
את  פחות  משפרים  אבל 

בריאות גופנו.
המאכל  מצבעי  חלק  בנוסף, 
מאריכים חיי מדף של מוצרים, 
מה שגורם לתעשייה להשתמש 

בהם יותר.
למרות ההגבלה של משרד הבריאות, הם נמצאים 
חייב  במזון  שקיומם  הוא  היתרון  רבים.  במוצרים 
אנחנו  מה  לבדוק  שלנו  המקום  וזה  כתוב,  להיות 

מכניסים לגופנו.
גדול מהצבעים אינם בגדר מאכל. יש צבעי  חלק 
מאכל על בסיס פחם שמכילים חומר שנקרא בנזן, 
חומר מעודד היוצרות של מחלות. יש צבעי אזו - 

צבעי מאכל המבוססים על תרכובות כימיקלים.
איך נזהה?

E102 – טרטרזין צהוב. נמצא במרקים, משקאות 
קלים ומאפים. גורם לבעיות קשב וריכוז ומיגרנות, 

ונחשב למסוכן.
משקאות  בוקר,  דגני  במאפים,  נמצא   –  E110
וריבות. גורם להפרעות במערכת העיכול ולאלרגיות.
לגרום  עלול  לממתקים.  מוכנס  אדום.   –  E122

לבעיות קשב, דלקות עור וגידולים.
ודובדבנים  מעובדים  בבשרים  נמצא   –  E129

מסוכרים. גורם לבעיות בדרכי הנשימה.
וממתקים.  בוקר  דגני  בגלידות,  קיים   –  E132

מעודד בעיות קשב וריכוז, מעלה לחץ דם.
קיימים גם צבעי מאכל טבעיים שמיוצרים מסלק, 
הרבה  הם  מזון.  של  בסיס  על  אצות  או  תבלינים 
יותר יקרים, וגם מקצרים חיי מדף של מוצרים, לכן 

משתמשים בהם פחות.
צבעי מאכל אדומים E163 E162 מופקים מענבים, 

סלק וכרוב סגול.
צבעי מאכל צהובים מופקים מכורכום או תירס.

צבע מאכל ירוק מפיקים מעלים.
הם  גם  עלולים  הטבעיים  המאכל  מצבעי  חלק 
להיות מסוכנים, כמו E174 - סוכריות לקישוט עוגה 
 E150 מכסף או זהב מכילות מתכות רעילות. כמו כן

– קרמל סוכר שרוף, החשוד כמסרטן.
ילדים רגישים לצבעי מאכל יותר מאשר מבוגרים. 
כמות של חומר רעיל במשקל גוף נמוך מזיקה יותר, 

לכן עלינו לנהוג זהירות מרבית עם ילדנו.
בדקו כל אריזה שאתם קונים. העדיפו צבעי מאכל 
טבעיים. הם יכולים להימצא במזונות שלא חשבתם 
בריאותית  השפעה  יש  קטנה  לכמות  גם  עליהם. 

מצטברת.
הכינו לבד מחית מרוכזת של סלק לצבע ורוד, תרד 

לצבע ירוק, כורכום – לצהוב ואוכמניות לסגול.

יום שני  ז’ סיון 10/6
במתנ”ס נאות שז”ר 

רחוב הנשיאים 17
בשעה 20:00

יום שני יד סיון 17/6
בבית כנסת “אוהל חנין”

רחוב רד”ק 1
בשעה 20:00

יבנה

נתניה

בהשתתפות
המקובל הרב

יצחק בצרי
והרצאה מרתקת
במיוחד עם הרב

חיים זאיד

הידברות מזמינה 
אותך לאירוע מרגש 

במיוחד עם
האמנית הרבנית

אהובת הקהל!
073-2221240

לפרטים ולהזמנת כרטיסים
עלות

סמלית!

“מי שמאמין לא מפחד”

בריאות טובה
והרה שרביט ז

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



יום מרתק באולמי מלון "ציפורי" טבריה

חוויה
בריאותית 
ורוחנית
מפנקת

בערב ראש חודש סיון
לנשים בלבד!

"נפש בריאה בגוף בריא"
הידברות מזמינה אותך ליום שכולו בריאות, נפש ומה שבינהם!

פרופ' חיים גמליאל

מומחה עולמי לבריאות
מיתוסים שגויים

לעומת עובדות מדעיות

הרבנית בצרי

נטורופטית
סודות הרפואה 
האלטרנטיבית

הרב אייל אונגר

ד"ר בפסיכוטרפיה

הנפש והרפואה 
היהודית

לתושבות 
טבריה 
והצפון!

כולל

ארוחת 

צהריים

בשרית

אומר הרמב"ם:
בס"ד

מהן ההשלכות של המאכלים על הנפש?

האם ישנם תחליפים טבעיים לכימיקלים?

כיצד להפטר מהסוכרת ומהכולסטרול ע"י רפואה טבעית?

האומנית הרבנית

חדווה לוי 
כיצד החיוך

עוזר לבריאות
מופע 
מרגש!

סדנת 
צחוק!

התפילה 
העוצמתית

ביום המסוגל 
לחינוך הילדים
בקבר השל"ה
עם הרב המקובל 

יצחק בצרי

הבטיחי מקומך: 073-2221280 אי"ה יום שני | כ"ט אייר 3.6.19 | בין השעות 9:30-17:00
הידברותהרשמה מראש חובה | מס' המקומות מוגבל

הופעה
ייחודית 

ומשמחת עם 
הסטנדאפיסט 

שמעון פרץ

נהנה מחוויה קולינרית מבית השף בבית מלון מפואר  נבקר באטרקציות מיוחדות מול נופים עוצרי נשימה 

נעתיר בתפילות בקברות צדיקים שמסרו נפשם על קידוש ה’ 

דברים טובים
באים בזוגות

למען הזוגיותכ”ח בסיון אתם בנופש רוחניתודיעו לחמות
בגיאורגיה
עם הרב שמחה כהן!

הרצאות
מרתקות

לשלמות הבית
בליווי מלא

של הרב
חופשה זוגית בלתי נשכחת!שמחה כהן

הבטיחו מקומכם עמנו: 073-222-1202
מיום שני כ”ח בסיוון 1.7.2019 )למניינם( עד יום שני ה’ בתמוז 8.7.2019 הידברות מזמינה אתכם לנופש מיוחד במינו

לחיזוק שלום הבית בחוויה רוחנית ומעצימה
מס’ המקומות מוגבל

בס”ד בס”ד

The
ShabbosProject

שבת בואו לקחת חלק ב-
העולמית

באור יהודה

כולם מוזמנים!

פרשת לך לך

בס”ד

י”א חשון תשע”ז // 12.11.16

 together
Keeping it

ליל שבת 
           קבלת שבת16:20 מנחה

           שיחה מפי הרב מרדכי חזיזה
           ערבית          “פנינים מפרשת השבוע”

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

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

יוגש כיבוד קל | עזרת נשים פתוחה  

         מצפים לבואכם 
         בית הכנסת וארגון הדברות

השבת להצלחת ושמירת עם ישראל ובכללם העוסקים בקודש וכוחות הביטחון

מרצה בכיר בארגון הידברותהרב מרדכי חזיזה שליט”אבהשתתפות

בית הכנסת "משכן שמעיה" רחוב יוסף קארו 3

בית הכנסת “משכן שמעיה” בשיתוף ארגון הידברות, 
שבת קודשמזמינים אתכם לשבת של עונג והתעלות רוחנית.

8:00   שחרית

12:45 השיעור המרכזי מפי הרב מרדכי חזיזה   
מהמגרש לבית המדרש -   

סיפורו האישי והמרגש של אלוף הארץ     

בטניס ודרכו חזרה לעולם היהדות  

14:00 השיעור הקבוע של הבן איש חי

מפי הרב יוסף פיטוסי שליט”א 15:45 מנחה 

סעודה שלישית ושיחת סיכום  16:30

מהרב מרדכי חזיזה בנושא: צידה לדרך... ערבית מוצ”ש  ייעוץ והכוונה  שיעור ייחודי לנשים
גיבוש המתפללים הרצאות מרתקות

על החוויה המרוממת והתעלות הרוחנית, מספרים 
מאות מתפללים בבתי הכנסת בכל רחבי הארץ!

הזמן גם אתה את רבני הידברות לבית הכנסת שלך

073-222-13-61 ואי”ה מובטחת לכם שבת בלתי נשכחת:

בס”ד

לתושבי נצרת עליתשלום וזוגיותשבת

בית הכנסת “תפארת ישראל” בשיתוף ארגון הידברות, 
מזמינים אתכם לשבת של עונג והתעלות רוחנית

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

פרשת “חיי שרה“
מרצה בכיר בארגון הידברותהרב רפאל אוחיון שליט”אבהשתתפות

 בית הכנסת “תפארת ישראל” וארגון הדברותמצפים לבואכם 
רחוב תירוש 12, נצרת עלית

   מפי הרב רפאל אוחיון14:30   השיעור המרכזי   בנושא “חכמת נשים”13:45   שיעור מיוחד לנשים7:30     שחרית
   סעודה שלישית ושיחת סיכום15:45   מנחה   בנושא: “איך להיות נשוי ולהשאר שפוי”

             ערבית מוצ”ש   מהרב רפאל אוחיון בנושא: “צידה לדרך”

השבת להצלחת ושמירת עם ישראל ובכללם העוסקים בקודש וכוחות הביטחון

   ערבית   “פנינים מפרשת השבוע”   שיחה מפי הרב רפאל אוחיון   קבלת שבת16:05   מנחה
   עם הרב רפאל אוחיון20:00   עונג שבת של שירים ושמחה 
   יוגש כיבוד קל |  עזרת נשים פתוחה   בנושא המרתק: “אומנות האהבה”

. ליל שבת . 
. שבת קודש . 

של

מוזמניםכולם

אל
תחמיצו

& 200,000  ויכולים
לזכות ב- אתם נכנסים להגרלת הענק!

להידור בית הכנסת שלך 
מתנת חברת 'פיניש'

הידברות
למען הקהילה

ללא עלות!

שבת רוחנית מענגת עם רבני הידברות בבית הכנסת שלך!
זה קורה

כל הפרסום בחסות ארגון הידברות

ובנוסף


