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פרשתנו, לאחר הציווי על אהרון להדליק את המנורה, ב
ֶהֱעָלה  ַהְּמנֹוָרה  ְּפֵני  מּול  ֶאל  ַאֲהרֹן.  ֵּכן  "ַוַּיַעׂש  נאמר: 
ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה". רש"י מבאר על פי  ַּכֲאֶׁשר  ֵנרֶֹתיָה, 
ֵּכן ַאֲהרֹן" – "להגיד שבחו של אהרן  "ַוַּיַעׂש  המדרש את ההדגשה 
שלא שינה". אך הדבר דורש הסבר. וכי יש לשבח אדם גדול כאהרון 
שיגנוב  מבלי  מחנות  היוצא  פשוט  אדם  מאליו?  המובן  דבר  על 

גונב,  היה  אם  רק  אלא  כך,  על  מקבל דברי שבח  אינו  משהו, 
את  ה' שעשה  קדוש  אהרון  גנאי.  מקבל דברי  היה  חלילה, 

וכי היה צריך להגיד שבחו  ה',  המוטל עליו כפי שציווה 
ולציין שלא שינה ממה שנצטווה לעשות?

יצחק  לוי  הרב  אולם  בזה,  נאמרו  רבים  ביאורים 
מברדיצ'וב, בספרו "קדושת לוי", מבאר בדרכו הייחודית 
)בתוספת נופך(: רופא המנתח בלייזר את עיני אדם שהוא 
לרעוד  עלול  ללבו,  מאד  וקרוב  מכל  יותר  לו  אהוב 

מהתרגשות ולגרום נזק, דווקא משום אהבתו הגדולה. להדליק את 
אהרון  ניגש  ספק  וללא  ועצומה,  גדולה  זכות  זוהי  המקדש  מנורת 
הכהן למלאכת הקודש ברגש רב ובהתלהבות עצומה, עד כדי שמטבע 
מהתרגשות,  לרעוד  ושמחתו  התלהבותו  לרוב  עלול  היה  הדברים 
לשפוך את השמן ולהפיל את הפתילות. לפיכך הדגישה התורה שעל 
שליטה  בעצמו  לשלוט  הכהן  אהרון  ידע  העצומה  התלהבותו  אף 
בנחת  ביצעו  וידיו  ההומים,  רגשותיו  על  גברה  מחשבתו  מליאה, 
ובשלוה בדיוק את הנדרש לעשות כפי רצון ה'. וזהו שכתוב: "ַוַּיַעׂש 

ֵּכן ַאֲהרֹן", וזהו שבחו שלא שינה מאומה.
ומכאן מוסר השכל לכל אדם מאתנו, להיות מורגלים בעשיית רצון 
ה', ללא שינוי - גם לא מתוך כוונה טובה. הנה, שאול המלך הפסיד 
את מלכותו רק בגלל כוונה טובה, כאשר השאיר את הצאן והבקר של 
עמלק, מתוך כוונה שהעם יקריב מהם קרבנות לה', ושמואל הנביא 
נזף בו באומרו לו: "ַהֵחֶפץ ַלה' ְּבעֹלֹות ּוְזָבִחים ִּכְׁשמַֹע ְּבקֹול ה'? ִהֵּנה 

ְׁשמַֹע, ִמֶּזַבח טֹוב. ְלַהְקִׁשיב, ֵמֵחֶלב ֵאיִלים" )שמואל א' טו, כב(.
לעיתים יש לאדם כוונה טובה להתחזק בהידור ובחומרה מסוימת, 
ומתוך כך פוגע באחרים, מזלזל בהם ומעליבם. ופעמים להיפך, מתוך 
שמתבייש מחבריו ואינו רוצה לסרב לבקשתם, נכשל באיסורי תורה. 
אולם המרגיל את עצמו לבחון היטב מה רצון ה' באמת שיעשה כעת, 
כדוד המלך ע"ה שהעיד על עצמו כי "ִׁשִּויִתי ה' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד"  )תהלים 
טז, ח(, דהיינו ָׂשם אני למולי תמיד את מלכו של עולם, ובכל מצב 
ורק  ופועל אך  יתברך  נקלע אליו הנני מתבונן היטב ברצונו  שאני 
על פיו, זוכה שכל הנהגותיו נכונות ישרות וטובות, באופן שטוב לו 

וטוב לעולם.
נקלע  שהוא  מצב  בכל  ה'  רצון  באמת  מה  האדם  ידע  וכיצד 
את תשובת  לדעת  הקודש  רוח  בעל  ולא  נביא  אינו  הרי  אליו? 
ונעשה בקי  ה',  ידי שלומד את תורת  ה' לכל שאלה? רק על 
בהלכה. הן בהלכות המצוות שבין אדם למקום, והן בהלכות 

המצוות שבין אדם לחברו.
לתורה  עתים  לקבוע  יהודי  כל  על  קדושה  חובה  לפיכך 
מידי יום ביומו, וכשם שאינו אומר "אין לי זמן לאכול, אז אוותר בכל 
השבוע הקרוב על האוכל", אלא יודע שגם אם לפניו עומס של מטלות 
שעליו לעשות, צריך למצוא את הזמן לאכול, והוא מוצא את הזמן 
- כך בלימוד תורה, אם הדבר חשוב בעיניו לדעת את רצון ה', ודאי 
ימצא את הזמן ללמוד תורה באופן קבוע בכל יום. וכך יאמר לעצמו: 
הגוף מקבל יותר מארוחה אחת ליום, האם לא מגיעה לנשמה לכל 
הפחות ארוחה אחת? הרי ישנן שעות רבות ביממה )עשרים וארבע!(, 
ונמצא שיש לי זמן רב, אלא שהדבר תלוי בסדר העדיפויות שלי, מה 
לעשות בשעות הרבות הללו. וכבר אמרו רבותינו ז"ל בתלמוד )שבת 
לדינו  בהגיעו  האדם  שנשאל  הראשונות  השאלות  שאחת  ע"א(  לא 
בעולם האמת היא: "האם קבעת עיתים לתורה?". אשרי אדם הזוכה 
לעמוד זקוף באותה שעה ולהשיב בעוז ובשמחה: "אכן כן, קבעתי 
עיתים לתורה מידי יום ביומו!". מה טוב חלקו ומה נעים גורלו בשני 

העולמות. שבת שלום.

האם נכון שהכל תלוי בכוונה, וכיצד יידע האדם מה באמת רצון ה' ממנו?

ערסל  לתלות/להוריד  מותר  האם 
שתלוי על סורגים בשבת?

כעין  שהם  ונסגרים,  שנפתחים  סורגים 
לתלות  מותר  ונסגרת,  הנפתחת  דלת 
להוריד  וכן  ערסל,  או  נדנדה  עליהם 
כיוון  סתירה,  או  בנין  בזה  ואין  מהם, 
להיפתח  עשויים  הסורג  או  שהדלת 
דינם   - ולהיסגר. אולם סורגים קבועים 

כקיר, ואסור להוריד מהקיר את הנדנדה 
בערסל  גם  הדין  וכך  בשבת.  הערסל  או 
התלוי על עץ, ואפילו אם העץ התייבש 
אם  אבל  אסור.   - כלל  עלים  עליו  ואין 
את  תלה  הקרש  ועל  לעץ,  קרש  חיבר 

הערסל - מותר.
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שסדרת  לראות  ששמחתי  אציין,  ראשית 
זמן  בס"ד למתחזקים שהתקשו  עוזרת  זו  כתבות 
זו, והיתה עבורם לרועץ המקשה את  רב בשאלה 
חיבורם לתורת ה': "אחת שאלתי מאת ה', אותה 
אבקש... לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו" )תהילים 

כ"ז, ד'(. כן יהי רצון שיפתח בפני כולנו צוהר זה.
• • •

כיצד ייתכן עם מוסרי בעולם בלתי מוסרי?
הבה נעיין במקום ובזמן בו ניתנה תורה.

קודם יציאת מצרים היו בני ישראל שרויים במ"ט 
החמישים.  לשער  נכנסו  וכמעט  טומאה,  שערי 
אמרו חכמים: "בשעה שנצטוו ישראל על העריות, 
בכו וקבלו מצווה זו בתרעומת ובבכיה" )שבת דף קל, 

ע"ב(.
היה  ניתן  האם  הגיונית:  שאלה  נשאל  כעת 
להרחיק עם שלם מן הטומאות החמורות שהכיר 

במצרים, באמצעות דיבורים רכים ועדינים? 
הרי טומאות חמורות כל כך, אשר נפשו של אדם 

מתאווה להן ומחמדתן, לא ניתן לכרות מן הנפש 
- אלא על ידי לשון תקיפה וברורה )והראיה לכך, שאף 
לאחר הלשון הקשה ששמעו בני ישראל, עדיין חטאו בחטא 

בעל פעור, כמסופר בספר במדבר פרק כ"ה(.
עלינו לזכור שקודם מתן תורה לא הכירו העמים 
כי  אומר  היה  שלהם  ה"מוסר"  אדם.  חיי  בערך 
כרצונם  ישלטו  האמצעים  טבעי שהחזקים ובעלי 
בחלשים והמנוצחים, לכן לא חשבו לחוקק חוקים 

להגנת העניים והעבדים חסרי האדמות. 
חישבו כמה מפחיד לעמוד בפני קבוצת אנשים, 
וחובה  צדק  של  מושג  שקיים  כלל  מבינים  שלא 
מוסרית כלפי אדם זר, המביטים בו כעל חפץ של 
או  תגנוב",  "לא  או  תרצח",  "לא  האמירה  הפקר. 

"לא תעמוד על דם רעך" - לא מובנת להם כלל!
אמנם יודעים הם שאין לרצוח זה את זה בתוך 
יתכן  לא  כי  כפי החלטות המלך התורן,  הקבוצה, 
שיתוף מדיני בלי חוקים, אך הם לא מבינים כלל 
שקיימת חובה מוסרית כזו בעצם - חובה אלוקית 

- לדאוג לאדם אחר. 
של  חוקים  לעולם  שגילתה  היא-היא  התורה 
מוסר  השפיעה  לאחר,  ודאגה  אישית  מחויבות 
ונתנה לאנושות קצת צלם אנוש. אך מנין  לגויים 
יכול היה המוסר להתגלות, אם לא מהעם הנבחר? 
ורשע,  ניאוף  מפני  שנזהר  עם  ליצור  ניתן  וכיצד 
מאליו?  מובן  כדבר  לתועבות  שהתייחס  בעולם 
מטרה נעלה כזו לא ניתן להשיג בלשון רכה. חבלי 
הנבחר  העם  נולד  כך  אך  קשים,  אמנם  הלידה 

לאוויר העולם.
התורה  זאת.  להמחיש  אחת  בדוגמה  אשתמש 
בצדקתך  "לא  קשה:  בלשון  ישראל  לעם  אומרת 
וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, כי ברשעת 
הגויים האלה ה' אלוקיך מורישם מפניך..." )דברים 

ט', ה'(.
במבט ראשון, הפסוק ממעיט בערך בני ישראל, 
כאילו היינו "הרע במיעוטו" מכל העמים, אך זאת 

רק במבט ראשון.
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מדוע קיימת תוכחה קשה בתורה? )ד'(
היראה היא הרגש הראשון והחזק ביותר - בכוחה לעצב עם היסטורי

1. רבי חיים מוולוז'ין, מגדולי תלמידיו של הגאון 
מווילנא, היה תלמיד חכם גדול. כיהן גם כאב בית 
דין של העיר וולוז'ין, ומייסדה של ישיבת עץ חיים, 

המוכרת כישיבת וולוז'ין "אם הישיבות".
סגולה  חיים  ציין רבי  החיים"  "נפש  בספרו   .2
נפלאה להינצל מכל צרה. כה דבריו: "ובאמת הוא 

ולבטל  להסיר  נפלאה  וסגולה  גדול  עניין 
שלא  אחרים  ורצונות  דינים  כל  מעליו 

רושם  בו  יעשו  ולא  בו,  לשלוט  יוכלו 
כלל, כשהאדם מקבל בלבו לומר: הלא 
עוד  ואין  האמיתי,  האלוקים  הוא  ה' 
וכל  בעולם  כוח  שום  יתברך  מלבדו 

אחדותו  רק  מלא  והכל  כלל,  העולמות 
ביטול  בלבו  ומבטל  שמו,  יתברך  הפשוט 

גמור, ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם, 
יחיד  לאדון  רק  מחשבתו  טוהר  ומדבק  ומשעבד 
ברוך הוא - כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא 
שבעולם,  והרצונות  הכוחות  כל  מעליו  יתבטלו 

שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל".
3. הרמב"ם, שחי מאות שנים קודם לכן, הקדים 

"הנה  כה דבריו של הרמב"ם:  זו.  סגולה  סוד  את 
התבאר לך, כי הסיבה בהיות איש מבני אדם מופקר 
ויהיה מזומן לאכול כבהמות, הוא היותו  למקרה, 
נבדל מאלוקים. אבל מי ש'אלוקיו בקרבו' לא יגע 
בו רע כל עיקר". הרמב"ם ממשיך ומתייחס לפרק 
צ"א בתהילים, המכונה "שיר של פגעים", ומסביר 

כי מי שדבוק באלוקיו נשמר מכל דבר רע. 
חיים  רבי  של  בדבריו  כי  להבין  יש   .4
באיש  גם  מיוחד:  דגש  מובא  מוולוז'ין 
הדבקות  במדרגת  שאינו  הפשוט, 
מתחזק  זה  פשוט  איש  אם  ימיו,  רוב 
במחשבתו בבורא עולם אשר "אין עוד 
מלבדו" לשעה אחת, אפילו אם היא שעת 
זו במחשבת אמת, מגנה  סכנה, הרי דבקות 

ומצילה לבל ישלטו בו זרים.
השגחת  "ותהיה  הרמב"ם:  מסביר  כך  על   .5
השפע  לו  שהגיע  במי  מתמדת  יתברך  האלוקים 
ההוא של הדבקות בה', המזומן לכל מי שישתדל 
והשיגו  האדם  מחשבת  היפנות  ועם  אליו  להגיע 
האלוקים יתברך בדרכים האמיתיים, ושמחתו במה 

מין  ההוא  לאיש  אז  שיקרה  אפשר  אי  שהשיג, 
והאלוקים  האלוקים,  עם  הוא  כי  הרעות.  ממיני 

עמו".
"נפש  6. רבי חיים מוולוז'ין חיבר את הספרים 
בנושאים  שערים  ב-4  השקפה  ספר   – החיים" 

אמוניים, ו"רוח חיים" – פירוש על מסכת אבות.
המופלאים:  ספריו  מתוך  ציטוטים  מקבץ   .7
"עיקר יסוד האמונה שצריך כל איש ישראל לקבוע 
בלבו שרק הוא יתברך שמו הוא הבעל כח האמיתי 
ונשמת וחיות ושורש העיקר שלו ושל כל הברואים 
י"א(;  ג',  החיים  )נפש  כולם".  והעולמות  והכוחות 
"דע מה למעלה ממך... כי כל מה שנעשה למעלה 
בעולמות העליונים גבוהי גבוהים, הכול ממך הוא 
על פי מעשיך לאן נוטים, על פיהם יצאו ויבואו". 
)נפש החיים א', ד'(; "העוסק בתורה אף אם נתלכלך 
תחלה בעוונות וחטאים עצומים ונטבע מאד ברפש 
וטיט מצולות הרע ח"ו. עם כל זה - על ידי עסק 
התורה נכון לבו בטוח שוודאי המאור שבה יחזירו 
מעט  הרע שבו  על  והולך  מתגבר  והטוב  למוטב. 
ויתפשט  הטוב  יתגבר  בהכרח  שלסוף  עד  מעט. 
בכולו לגמרי". )נפש החיים ד', ל"א(; "האוכל בכוונה 
אמתית לקיים גופו ונפשו לעבודת אלוקיו יתברך 
שמו... הוא ממש כמו המקריב קרבן" )רוח חיים ג', 

ב'(.

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 רבי חיים מוולוז'ין 
ועל סגולתו המפורסמת

השבוע, אור ליום שני י"ד בסיוון, יחול יום ההילולא של רבי חיים מוולוז'ין. 
7 עובדות על סגולתו המפורסמת, שמסייעת להינצל מכל צרה

י ו הל תן  נ ו י

שבע עובדות

במלון ניר עציון בכרמל פרשת קורח | כ"ד-כ"ו סיוון | 27.6-29.6.9

הידברות מזמינה אתכם לסופ"ש בקונספט מיוחד

כיצד יוצרים שיחה
בריאה ותועלתית

תקשורת זוגית בריאה 
רגש והבנה הדדית

בריכה מקורה
חדר כושר

חדרים מפוארים
ארוחות גורמה

חמישי-מוצ"ש

הג"ר זמיר כהן

שבת שכולה שלום בית

073-222-12-70  הזדרזו להרשם! מס' המקומות מוגבל!הבטיחו מקומכם: 

לאורך
כל השבת

צוות היועצים
של הידברות
לשירותכם!

הסוף לויכוחים. 
נלמד מדוע כל שיחה מגיעה לויכוח ר' שמעון פרץ

 

שליח בדרך 
אליכם עד 
פתח הבית!

208,300
עלוני שבת מופצים ברחבי הארץ

 0 7 3 - 2 2 2 1 3 8 8  : ו ג י י ללא תשלום!חודש ראשוןח

הצטרף לנבחרת הידברות
והעלונים יגיעו עד אליך!

קח את 
העלון שלך

אל תסמוך 
על המזל

בלס אל  י נ ד

היהודי החושב



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

גם אתה יהלום זוהר
איזה לקח לחיים אפשר ללמוד מסודות הליטוש 

של היהלומים?

מבחירי  אחד  את  אחד  יום  לקח  קליבלנד,  ישיבת  ראש  גיפטר,  מרדכי  רבי 
 – ולתלמידו  לו  לספר  מהיהלומן  ביקש  הרב  יהלומן.  עם  לפגישה  תלמידיו 

שלימים נעשה גם חתנו – מעט על סודות המקצוע. 
היהלומן קיבל את רבי מרדכי גיפטר ואת תלמידו בכבוד גדול, והחל להסביר 
להם מעט על סודות עבודתו. הוא ניגש לכספת, והוציא ממנה אבן מלוכלכת, 

חסרת ברק וחסרת ייחוד.
"מה דעתכם על האבן הזאת?", שאל היהלומן. 

"לכאורה, האבן הזאת היא כמו כל אבן שאני יכול למצוא ברחוב", ענה הבחור. 
יש  "זה הסוד הראשון שלנו – מתחת למעטה הלכלוך,  ואמר:  היהלומן  חייך 
יהלום יקר מפז. מי שאינו מכיר בכך, עלול לאבד מיליונים כאשר ישליך את 

האבן חסרת-הערך-לכאורה מתחת ידו".
מבריק,  יהלום  לפניהם  הציג  היהלומן 

מלוטש וזוהר, מתיז ניצוצות.
"איך היהלום הזה בעיניכם?".

"היהלום הזה נראה מושלם!". היהלומן 
משוכלל,  מיקרוסקופ  אל  אותם  מוביל 
דרכו  מביטים  הם  שולחן.  על  שניצב 
ביהלום, ופתאום אפשר לראות שהאבן 
עוד הרבה טיפול. עדיין  צריכה  היקרה 
ובנקודות  שונים,  במקומות  לכלוך  יש 

שונות של היהלום יש צורך בעבודת ליטוש נוספת.
"זהו הסוד השני", אומר היהלומן. "גם אם מרחוק זה נראה מבריק, צריך עוד 

הרבה עבודה".
לאחר שעשה היהלומן כרצון הרב, והראה להם מסודות המקצוע, שאל: "הן 
הרב אינו רוצה להמריץ את תלמידו המתמיד, שעדיו לגדולות, להיות יהלומן... 

מדוע, אפוא, הגיע אלי עמו?".
אמר לו הרב: "הבחור לא עומד להיות יהלומן, אבל את השיעורים הללו הוא 
צריך ללמוד, מאחר שהוא עומד לעסוק בהרבצת תורה ובחינוך. הוא עומד לטפל 

- לא באבנים יקרות, אלא בנשמות יקרות...".
• • •

אם אתה רואה ילד או אדם, שמעשיו מקולקלים ומידותיו רעות, דע וזכור 
שמתחת ללכלוך יש נשמה טהורה, יש יהלום יקר.

ההכרה התמידית בכך נחוצה לכל אדם, ובפרט לאנשים שעוסקים בחינוך. 
קשה לעמוד שוב ושוב מול התנהגויות מרגיזות ומול השחתה-לכאורה, ולכן 
חשובה מאד התזכורת המתמדת למציאותו של היהלום הנפלא מתחת לרפש. 
ההכרה הזו נותנת את הכוח להתמודד, להמשיך בלי להתייאש מאף ילד מאף 

נשמה קדושה. 
"הסוד השני" מזכיר לנו שעדיין איננו מושלמים. יש לנו עוד הרבה עבודת 

ליטוש לבצע על עצמנו.
בשיר השירים )א', ו'( נאמר: "אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש".

יכול האדם היהודי להיראות אפוף פגמים, אבל בפנימיותו הוא יהלום זוהר, 
שרק זקוק לניקוי ולליטוש. 

אל  אל תתייאש מעצמך!  בעצמך,  תזלזל  אל  יהלום,  הוא  אדם  מאחר שכל 
תישבר, ואל תיתן לאחרים לשבור אותך! 

מה מצפה אדם לקבל כאשר הוא מגיע הביתה, 
ומדוע לא כדאי לבקר אותו אז?

מצבים שבהם אין לבקר

הביקורת לא נועדה לצער את הזולת, אלא להשפיע עליו לשנות את 
התנהגותו. לכן יש להיות ערניים בעת הביקורת, ולשים לב אם היא אכן 

בונה, או שהיא רק מכאיבה לזולת.
הרב דסלר כותב על כך בספר "מכתב מאליהו" )ח"ג עמ' 139(, שביקורת 
הזולת, מתוך אכפתיות לאישיותו,  שאין מטרתה האמיתית לתקן את 
לכן,  תועיל.  לא  המבקר,  של  ואישיות  אחרות  מסיבות  נובעת  אלא 
המבקר בביקורת שאינה יעילה ואינה עשויה להביא תועלת: "יהא נידון 
מאד,  חמור  ועונשו  עצמו,  הנאת  לשם  ומצערו  בחברו,  כמזלזל  עליה 

חס-ושלום". 
לכן ישנם מצבים שבהם יש להימנע מלבקר את בן הזוג, ונפרט עליהם 

במאמר זה ובבאים אחריו.

סמוך לכניסתו הביתה
שעות  מספר  שוהה  אדם  שכאשר  הוא  טבעי 
מחוץ לבית, עוברים עליו מאורעות שונים. חלקם 
בן-הזוג.  את  בהן  לשתף  רצון  היוצרות  חוויות, 
חלקם האחר, הוא קשה יותר. בן-הזוג עמל מאוד 
הרגיזו  עבד  שעמהם  שהאנשים  או  לפרנסתו, 
ברגשותיו מתח רב. השיבה הביתה  ויצרו  אותו 
התחבורה  פקקי  בגלל  וממושכת  קשה  היתה 

שנוצרו בדרך. או-אז מקננת ציפייה בלבו להגיע הביתה, להתקבל בחיוך 
רחב שישרה רגיעה, לשבת בכורסה ללא צורך לעשות משהו ממטלות 
הבית, ובעיקר לשמוע מילים שיביעו הכרה בעובדה שמכירים בכך שהוא 
עובד קשה עבור משפחתו. לכן הביקורת בסמוך לכניסה הביתה, היא 
הדבר הפחות רצוי שיכול בן-הזוג להעניק לשותפו. במצב זה ודאי אין 

סיכוי שדברי המבקר יישמעו.
הרגע  הוא  בני-הזוג  של  מפגשם  קרובות,  שלעיתים  היא  הבעיה 
כל מה  ולשחרר את  לפרוק  כדי  בבית  זה שנשאר  לו  ציפה  שלכאורה 
הבית,  בני  עם  גדולים  או  עליו עברו קשיים קטנים  גם  שצבר, שהרי 
כדי  בן-הזוג  של  ציפייה לבואו  ונוצרה  הסמוכה,  החנות  בעל  עם  או 
לשתף אותו במה שעבר. אולם ביקורת ברגע זה יוצרת אצל המבוקר 
תחושה שהמבקר רואה אך שחורות, ואינו מסוגל להתמודד עם מצבים 
שגרתיים. לכן, עדיף לקבל את בן-הזוג בסבר פנים יפות ובחיוך רחב, 
להניח לו לשים את חפציו במקומם, לאפשר לו להחליף את בגדיו אם 
הוא נוהג כן, ולאחר מכן יש למצוא את המצב הנאות והרגע המתאים 

כדי לבקר אותו בביקורת בעלת סיכויים להתקבל.
חובת ההימנעות מביקורת חלה גם על בן-הזוג המגיע זה עתה הביתה. 
סביר שבמערכת זוגית תקינה, קיימת ציפייה גלויה או מוסווית לקראת 
כניסתו,  עם  מיד  צפויה  הבלתי  ביקורתו  הביתה.  בן-הזוג  של  בואו 
מאד  שלילי  הד  ויוצרת  בואו,  לקראת  הגדולה  הפתיחות  את  סותרת 
לדברי הביקורת שהוא משמיע. במשפחה בעלת מערכת יחסים שאינה 
תקינה, ובן-הזוג המגיע הביתה רגיל לבקר ולהעיר מיד עם בואו, קיימת 
מוקדם,  יבוא  שלא  יתעכב,  זוגי  "שבן  בבית  הנמצא  של  בלבו  ציפייה 
שימצא מה לעשות מחוץ לבית...". כמובן, אלו הן ציפיות שאין אדם 

המאחל לעצמו, אך המבקר, בביקורתו, יוצר אותן במו פיו.
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ן ה כ שמחה  הרב 

הבית היהודי
גר פנ צחק  י הרב 

ארגז הכלים

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



בואי לגלות
עם הידברות כמה

פשוט להיות בריאה

עוצמת כוחות
הנפש

הפסיכוטרפיסט

הרב
מרדכי
חזיזה

המשמעות העוצמתית 
של פעילות גופנית 

עם מחברת הספר ‘רזי 
התזונה‘ הנטורופתית

רות ליאת אור פלץ

שמירה על בריאותינו
ע”י סודות הטבע
עם הנטורופתית 
והמאבחנת עפ”י

גלגל העין

הרבנית זהרה שרביט

הידברות מזמינה אותך ליום שכולו חוויית בריאות!

מים רותחים ושתי מדי יום, מומלץ לפני האוכלהכיני חליטה המורכבת מכפית זרעי שומר בכוס למניעת השמנה והזדקנות

מאת הנתורופטית הרבנית זהרה שרביטהטיפ היומי

073-222-12-40 לחיים בריאים:   הבטיחי מקומך 

בבת ים:  יום שלישי כ”ט סיון 2.7.19, אולם בית כנסת
‘שלום ורעות‘, רחוב סוקולוב 19, פינת העצמאות 17 

באשקלון:  יום שלישי ו' תמוז 9.7.19
מתנ"ס תקוותינו, רחוב שיבת ציון 7 

פת

שי לכל משתת

חוברת
מתכונים
בריאים

הגרלה
מיוחדת

על אבחון אישי
ומעמיק בגלגל העין

ע"י הנטרופתית
זהרה שרביט

כיבוד
במהלך

היום

לאבחן לפני שנותנים תרופה, לזכור מי מרפא באמת, 
ולשמוח הרבה

5 דברים שלמדתי מרופאים 
בקשר לחינוך מתבגרים

אני מכיר אבא, שבנו המתבגר גרם לו להרבה עוגמת נפש, והוא 
ניגש לבקש ברכה מהגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א. תשובתו 
של הרב קנייבסקי היתה: "רפואה שלמה". רבנים נוספים הגדירו 
חולי.  אבל  זמני,  חולי  כחולים,  הללו  הנערים  של  מצבם  את 
ננסה ללמוד מתחום מקביל, ולהביא 5 כללים מעולם הרפואה 

ששייכים לחינוך מתבגרים. 
1. אבחון רפואי לפני תרופה. כל רופא יודע שלפני שמציעים תרופה, צריך 
אלא  אקמול,  ולתת  בסימפטומים  רק  לטפל  לא  הבעיה.  שורש  את  לאבחן 

לזהות את שורש הזיהום או המחלה – ובזה לטפל. הכל תלוי באבחון נכון.
כך בדיוק גם בחינוך. אם יש נער מרדן, לפני שרצים לטפל בסימפטומים 
של חוסר התפקוד שלו דרך עונשים, רגשות אשמה וכו', כדאי לנסות להבין 
את מקור הקושי שלו. בדרך כלל יש איזה מלאך חבלה עם חרב שלופה שגורם 
חוסר  תקיפה?  )טראומה?  אותו  ולזהות  לעצור  נשכיל  אם  כך.  להתנהג  לו 

שייכות?(, נוכל להתאים גישה אפקטיבית מתאימה.
2. תרופה יכולה גם להזיק. לפני שהרופא רושם מרשם לתרופה, הוא בודק 

רגישויות, כי גם תרופה מועילה עלולה לפעמים להזיק. 
כך גם בחינוך, יש כללים של "לכתחילה", של משמעת וחוקים, אבל במקרים 
מסוימים )אם מדובר בנער שעבר איזו טראומה או תקיפה, לדוגמה( הכללים 
יש  ומוצלחים,  ולכן למרות שהם מפורסמים  ולשבור,  להזיק  האלו עלולים 
לבחון כל מקרה לגופו )ה'נתיבות-שלום' בקונטרס החינוך שלו מאריך בזה(.

3. יש סדרי עדיפויות שונים במקרי חירום. איש מד"א שמטפל בפצועים 
בשטח לא מדבר איתם על החשיבות של כושר גופני ותזונה בריאה... זה אמנם 

חשוב מאוד, אבל לא בזמן שמישהו מדמם.
גם נער צריך הרבה מוסר ודעת, אבל הסדר והמינון חייבים להיות מותאמים 
למצבו, כי אם נדרוש ממנו דברים שמעבר לנקודת הבחירה שלו, אנחנו רק 

מזיקים ומייאשים, ולא מועילים.
4. קצת ענווה. עם כל הכבוד לרופא, מי שבאמת מרפא זה הקב"ה. אפשר 
לשים גבס או לתת תרופה, אבל הכח המרפא נמצא בגוף, ושואף לחיים. כך 
גם בחינוך. צריך לעשות השתדלות אבל צריך גם לדעת לשחרר. יש שלושה 
שותפים באדם, חוץ מאיתנו ההורים יש שותף שלישי, ששוכן איתנו בתוך 
מחייב  זה  אותנו  טוב.  להשפיע  שיוכלו  לו  יש  שלוחים  והרבה  טומאותינו, 

להאמין בטוב שבילד, ולדעת מתי לשחרר. 
5. כדי לזרז את הריפוי, טוב להיות באווירה של שמחה. זה סוד המקצוע 
של הליצנות הרפואית, ואצלנו זה היה ידוע ורבותינו דיברו על כך לפני מאות 
שנים )ראה גר"א משלי י"ח י"ד וליקו"מ תנינא כ"ד(. השמחה אינה סתם מעלה, היא 

כח מרפא של ממש.
ממש כך גם בחינוך מתבגרים. גם כשהנער נגרר בהבלי הזמן עם חברים 
ומכשירים רעים, העצבות והייאוש לא יצליחו לקדם אותו ממצבו הנוכחי. 
ככל שנצליח להיות בשמחה, לחפש חיזוק הקשר וחוויות הצלחה באווירה 
מכילה ותומכת, כך יש סיכוי שהמצב הקשה הזה יעבור מהר! ראוי להתפלל 
על זה, ראוי לחזק את הקשר החיובי, ולעשות הכל כדי לייצר אוירה נעימה 

ושמחה בבית, שזו תרופה אמיתית. 
לרכישת הספר "בוסר המלאכים", ארגז כלים להורי המתבגר מאת הרב דן טיומקין, 
חייגו להידברות שופס 073-222-1250
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מדוע ילד מבקש לעצמו תשומת לב בצורה שלילית,
 והאם יתכן שהורה יאהב ילד אחד יותר מאחרים?

הילד השונה והמקופח

על החוויה המרוממת, מספרים מאות מתפללים בבתיה”כ בכל רחבי הארץ!

בס”ד

שיעור ייחודי לנשיםייעוץ והכוונה גיבוש המתפללים הרצאות מרתקות

ובנוסף

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

073-222-13-61ללא עלות!הזמן גם אתה את רבני הידברות לבית הכנסת שלך בשבת                          ואי”ה מובטחת לכם שבת בלתי נשכחת!

בס”ד

ויכולים 
לזכות ב- להידור בית הכנסת שלך 200,000 &אתם נכנסים להגרלת הענק!

' ש י נ י פ ' ת  ר ב ח ת  נ ת מ

הידברות
למען הקהילה

בנוסף

לעיתים, ללא קשר לאישיות הילד, חש אחד ההורים רגשות אהבה כלפי 
אחד הילדים יותר מהאחרים, אולי משום שהוא מזכיר לו במראה פניו את 
אביו )או את עצמו...(, או ללא שום הסבר - הוא חש שהוא אוהב ילד זה יותר 

מכולם. 
תהיה הסיבה אשר תהיה, אסור להורה להעביר מסרים של אהבה וקרבה 
לילד אחד יותר מלאחיו ואחיותיו, ואסור להפלותו לטובה יותר מהאחרים. 
וכבר אמרו חז"ל )שבת י ע"ב(: "לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים. שבשביל 

משקל שני סלעים 'מילת' )בד יוקרתי( שנתן 
נתקנאו  בניו,  משאר  יותר  ליוסף  יעקב 
אבותינו  וירדו  הדבר  ונתגלגל  אחיו,  בו 

למצרים". 
לכן, אם אחד מהילדים מתלונן על 
שאוהבים אותו פחות מהאחרים, גם 
אם לדעת ההורים תחושתו זו איננה 
בדבר,  ראש  להקל  אין  כלל,  נכונה 
ובפרט כאשר הוא חוזר ואומר את 
מתוך  שונות,  בהזדמנויות  הדברים 
מצד  סתמית  אמירה  עמוק.  עצב 

נכון, אני אוהב את כולם במידה שווה", אינה מספקת. יש  "זה לא  ההורה: 
להשתמש בהמחשות ברורות שיוודאו בלב הילד שהוא אהוב להוריו לא פחות 
מהאחרים. כאותה האם שאמרה לילדיה: "האם אני אוהבת את עין ימין יותר 
מאשר את עין שמאל? כל ילד הוא כמו עין עבורי. אני אוהבת אותך ואת כל 
ניתן גם להתעניין: "מדוע אתה סבור  הילדים במידה שווה". במידת הצורך 
להיגרר  מבלי  טעותו,  את  קצרות  במילים  לו  להסביר  שישיב,  ולאחר  כך?", 

למשא ומתן.
במקביל לתגובה מידית קצרה וברורה, יעקבו ההורים אחר התנהלות עצמם 
וסגנון דיבורם ושפת גופם, בעת דיבורם עם ילד זה ביחס לילדים האחרים, 
ויבחנו האם ישנה סיבה נכונה לתחושתו זו, או שמא רק חסרה לו תשומת 
לב מהוריו, והתלונה על הקיפוח נועדה רק להביע במילים שעלו בדעתו את 
אשר כל כך חסר לו לנפש. ובין אם ישנה סיבה מוצדקת לתלונתו ובין אם לא, 
יתאמצו בתקופה הקרובה להעניק לו שפע אהבה ותשומת לב, מבלי להעביר 

אליו מסר של לחץ ובהלה בעקבות תלונתו, ומבלי לפגוע באחיו האחרים. 

תשומת לב שלילית
לסיום יש להוסיף את הידוע, שילד שאינו מקבל מהוריו וממוריו תשומת 
לב חיובית, באופן יזום מצידם, עלול לנסות להשיג מהם התייחסות כל שהיא, 
ואפילו תהיה זו תשומת לב שלילית שהוא לכאורה סובל ממנה. אך הוא חש 

צורך לקבל מהם את המסר: "אתם הגדולים, תוכיחו לי שאני קיים!...".
הורים שגילו לפתע כי אחד מילדיהם הוא ילד כזה, יעניקו לו מעתה שפע 
של חום ואהבה, שבח ומחמאה, ותשומת לב חיובית הנדרשים לו כל כך. לשם 
ביותר,  קטן  הוא  ואפילו  טוב  מעשה  וכל  חיובית שבו,  תכונה  כל  ינצלו  כך 
והערצה  כלפיו באותה שעה אהבה  ישדר  עיניהם  ולרוממו, כשמבט  לשבחו 
אמיתיים. בכך יהפכוהו מילד מריר ומתוסכל לילד בעל נפש בריאה ושמחה, 

שהתנהגותו חיובית ויציבה.

ן י מק ו טי ן  ד הרב 

נוער מתמודד
ן ה כ ר  מי ז הרב 

המדריך לחינוך

מתוך ספרו החדש של הרב זמיר כהן "המדריך המלא לחינוך ילדים". לרכישת הספר 
shops.hidabroot.org חייגו להידברות שופס  073-222-1250. או באתר



בואי לגלות
עם הידברות כמה

פשוט להיות בריאה

עוצמת כוחות
הנפש

הפסיכוטרפיסט

הרב
מרדכי
חזיזה

המשמעות העוצמתית 
של פעילות גופנית 

עם מחברת הספר ‘רזי 
התזונה‘ הנטורופתית

רות ליאת אור פלץ

שמירה על בריאותינו
ע”י סודות הטבע
עם הנטורופתית 
והמאבחנת עפ”י

גלגל העין

הרבנית זהרה שרביט

הידברות מזמינה אותך ליום שכולו חוויית בריאות!

מים רותחים ושתי מדי יום, מומלץ לפני האוכלהכיני חליטה המורכבת מכפית זרעי שומר בכוס למניעת השמנה והזדקנות

מאת הנתורופטית הרבנית זהרה שרביטהטיפ היומי

073-222-12-40 לחיים בריאים:   הבטיחי מקומך 

בבת ים:  יום שלישי כ”ט סיון 2.7.19, אולם בית כנסת
‘שלום ורעות‘, רחוב סוקולוב 19, פינת העצמאות 17 

באשקלון:  יום שלישי ו' תמוז 9.7.19
מתנ"ס תקוותינו, רחוב שיבת ציון 7 

פת

שי לכל משתת

חוברת
מתכונים
בריאים

הגרלה
מיוחדת

על אבחון אישי
ומעמיק בגלגל העין

ע"י הנטרופתית
זהרה שרביט

כיבוד
במהלך

היום
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שאלות שנשאלו בקו ההלכה
תפילין על תחבושת, יין שנותר גלוי, מנגל שלא היה נקי לחלוטין

אפשרות  לו  ואין  חבושה  הימנית  שידו  אדם 
להניח תפילין על זרועו - האם יניח יכול להניח 
תפילין של יד על התחבושת, או שיניח רק תפילין 

של ראש?
יברך,  ולא  הגבס/התחבושת  על  תפילין  יניח 
ואחר כך יניח על הראש ויברך על הראש, ויכוון 

לפטור גם את התפילין של יד )ילקוט 
יוסף סימן כ"ז אות י'(.

לקרוא  שאסור  הדין  לגבי 
מקרא בלילה )הכוונה לתנ"ך, 
האם  שבכתב(,  התורה 
או  מהשקיעה  הוא  האיסור 

מצאת הכוכבים?
)שנה  חי  איש  בבן  עיין 

ראשונה פרשת פקודי אות ז'( 
הקבלה(  פי  )על  שמבאר שהטעם 

בלילה,  מקרא  לקרוא  שאסור 
הוא משום שהלילה הוא בחינת עשיה 

שכולו דינים וכו', ולפי זה יוצא שכל האיסור הוא 
בלילה ממש. אם כן, בין השמשות - שאינו לילה 
נראה  לכן  מקרא.  בקריאת  מותר  עדיין   - גמור 

שהאיסור הוא מצאת הכוכבים בלבד.
הלילה,  כל  במשך  פקק  בלי  שנשאר  אדום  יין 
 - הלילה  כל  מגולה  היה  שהיין  הבחנתי  ובבוקר 

האם ניתן לעשות איתו קידוש? 
כמבואר  גלוי,  ביין  משתמשים  לא  לקידוש 

של  בעיה  בזה  שיש  רע"ב(,  )סימן  ערוך  בשלחן 
"הקריבהו נא לפחתך".

האם יש איסור לשתות מיין זה מחשש סכנה, 
שמא שתה ממנו נחש וכדומה, או לא? 

מגולה,  משקה  על  מקפידים  היו  שבזמנם  אף 
מקום  מכל  סכנה,  מחמת  ממנו  לשתות  שלא 
בזמננו אין מקפידים על מגולה, ואין חשש 
סכנה בכך )קיצור שלחן ערוך סימן ע"ז סעיף 

ה'(.
בבית  ל"ע  שהתאשפזה  אישה 
ללבוש  לה  מותר  האם  החולים, 
בית  של  הפיג'מה  מכנסי  את 

החולים, או שיש בזה איסור 
"לא ילבש"?

לה  מותר  הדין  מעיקר 
בית  מכנסי  את  ללבוש 
הצניעות  ומדרכי  החולים, 
לילה  כתונת  לה  שיהיה  תשתדל 

ילבש  לא  )ספר  המכנסיים  על  חלוק  או 
להרה"ג יוסף דוד כהן עמ' מ"ב, בשם שו"ת אבני ישפה חלק 

ו' סימן קי"ח ענף ד'(.
צליתי על המנגל הביתי נקניקיות פרווה, והמנגל 
היה מלוכלך עדיין מהצלייה של הבשר מאתמול, 
שעות,  שש  להמתין  וצריך  כעת  בשרי  אני  האם 

או לא?
אם המנגל היה מלוכלך מהצלייה הקודמת, יש 

וצריך  המנגל,  על  בשר  שומן  נשאר  שמא  לחוש 
להקפיד שלא לאכול את הנקניקייה יחד עם חלב, 
אבל אין צריך להמתין שש שעות ואפשר לאכול 
מאכלי חלב מיד אחרי גמר אכילת הנקניקייה )ערוך 

השולחן יו"ד סימן צ"ה אות ה', ואבא ביתך עמ' ל"ח(.
ואם המנגל היה נקי לחלוטין, מה הדין?

יש חילוקי מנהגים בזה. לבני ספרד, אף אם צלו 
לחלוטין  נקי  הוא  שכעת  כיוון  היום,  בשר  עליו 
מותר לאכול את הנקניקייה יחד עם חלב, מכיוון 

שזה נ"ט בר נ"ט )הליכות עולם חלק ז' עמ' ע"ד(.
לבני אשכנז אוסרים לכתחילה לערב עם חלב, 
אך אם כבר עירב עם החלב בדיעבד מותר )רמ"א 

יו"ד סימן צ"ה סעיף ב'(.
אכילתו,  באמצע  שנרדם  אדם 
כשנתעורר - האם צריך לברך שוב על 

המאכלים?
על  קבע  שנת  לישון  הלך  אם 
והיסח הדעת  נחשב להפסק  מיטתו, 
וצריך לברך שנית. ואם ישן שנת עראי, 
כגון שהתנמנם על השולחן, אפילו אם ישן במשך 
כשעה - אין זה נחשב להפסק, ואינו צריך לברך 
ז', משנ"ב סעיף קטן  סימן קע"ח סעיף  ערוך  )שלחן  שוב 

מ"ח, הלכה ברורה אות כ"א ועוד(.

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

073-3333-300

בואי לגלות
עם הידברות כמה

פשוט להיות בריאה

עוצמת כוחות
הנפש

הפסיכוטרפיסט

הרב
מרדכי
חזיזה

המשמעות העוצמתית 
של פעילות גופנית 

עם מחברת הספר ‘רזי 
התזונה‘ הנטורופתית

רות ליאת אור פלץ

שמירה על בריאותינו
ע”י סודות הטבע
עם הנטורופתית 
והמאבחנת עפ”י

גלגל העין

הרבנית זהרה שרביט

הידברות מזמינה אותך ליום שכולו חוויית בריאות!

מים רותחים ושתי מדי יום, מומלץ לפני האוכלהכיני חליטה המורכבת מכפית זרעי שומר בכוס למניעת השמנה והזדקנות

מאת הנתורופטית הרבנית זהרה שרביטהטיפ היומי

073-222-12-40 לחיים בריאים:   הבטיחי מקומך 

בבת ים:  יום שלישי כ”ט סיון 2.7.19, אולם בית כנסת
‘שלום ורעות‘, רחוב סוקולוב 19, פינת העצמאות 17 

באשקלון:  יום שלישי ו' תמוז 9.7.19
מתנ"ס תקוותינו, רחוב שיבת ציון 7 

פת

שי לכל משתת

חוברת
מתכונים
בריאים

הגרלה
מיוחדת

על אבחון אישי
ומעמיק בגלגל העין

ע"י הנטרופתית
זהרה שרביט

כיבוד
במהלך

היום

י ז נ אשכ ן  ו ר י ב  הר

קו ההלכה

בתי  כדור?  בצורת  בתים  יש  היכן  הידעתם   •
הכדור בהולנד נבנו בשנות ה-80, במטרה לחסוך 
ומחוזקים  ממלט  עשויים  הבתים  דיור.  בעלויות 
מטרים   5.5 הוא  ביותר  הרחב  קוטרם  בפיברגלס, 

בנויים  הם   – קטנים  נראים  שהם  ואף 
שלהם  המראה  וכמובן,  קומות.  ממספר 

מפתיע ומסקרן.
סוכר?  מייצרים  איך  הידעתם   •
הסוכר שבו אנו משתמשים מיוצר מקני 
הגבעולים  את  סוכר.  מסלק  או  סוכר 

סלק  ואת  מרסקים,  הסוכר  קנה  של 
הסוכר פורסים. כך יוצרים מהם מיץ, שאותו 

סוכר,  גבישי  נוצרים  הבישול  בתהליך  מבשלים. 
אותם מייבשים – ומעבירים לאריזה.

• הידעתם שהיתוש כלל לא עוקץ? היתוש הזכר 
מצוף  ניזון  והוא  מזיק,  ובלתי  תמים  חרק  הוא 

פרחים. דווקא היתושה היא זו שמוצצת דם, והיא 
זו שיוצרת את העקיצות המוכרות והמגרדות.

• הידעתם מאין הגיע המרשמלו? המרשמלו הוא 
ממתק ותיק, שנחשב למעדן מלוכה כבר במצרים 
העתיקה. בעבר ייצרו אותו משורש של צמח 
חלבון  תירס,  סירופ  עם  יחד  החוטמית, 
משתמשים  כיום  וסוכר.  מוקצף  ביצה 
בג'לטין ובאגר במקום בחוטמית. שמו 
ה"  של המרשמלו משלב את המילה "ִּבָצּ
גדלה  שהחוטמית  )כיוון  בצרפתית 

בביצות( עם המילה "רך" באנגלית.
בחבל?  לקפוץ  כדאי  למה  הידעתם   •
פשוט  ספורט  היא  "דלגית"(  )או  בחבל  קפיצה 
שאינו דורש אמצעים מיוחדים. הוא מצוין לשיפור 
של סיבולת לב ריאה, ומשפר גם מיומנות חשיבה 
שהן  הרבות,  האפשריות  הקפיצה  צורות  בזכות 

לעיתים מורכבות. הוא גם משמש כמשחק חברה 
וגיבוש מצוין.

הוא  השעם  השעם?  מגיע  מאין  הידעתם   •
קליפה של עץ בשם אלון השעם, אשר נפוץ בעיקר 
ל-10  אחת  העץ  מן  אותו  מקלפים  בפורטוגל. 
שנים, כיוון שזו תקופת ההתחדשות שלו. השעם 
הוא חומר קל ונוזלים אינם חודרים דרכו, לכן הוא 
בעיצוב  שונים  ומוצרים  פקקים  לייצור  משמש 

הבית.
היפה  הרכבת  תחנת  נמצאת  היכן  הידעתם   •
ביותר? את קירותיה של תחנת הרכבת סאו בנטו 
שבפורטוגל מעטרים אריחי קרמיקה בהירים בשם 
אריחי אז'ואלוש, עליהם מצוירים ציורים יפהפיים 
של  בהיסטוריה  משמעותיים  אירועים  המתארים 
מרכיבים  אריחים  מ-20,000  פחות  לא  פורטוגל. 

את הציורים הללו.

ן כמ י י ר י  דב

הידעת? 7 עובדות מפתיעות שאולי לא ידעתם
איפה יש בתים בצורת כדור, מאיפה הגיע המרשמלו, ולמה כדאי לקפוץ בחבל?



קהלת. חיבורו של החכם באדם - שלמה המלך,
אשר הגאון מוילנא המליץ לקרוא בו תמיד.

המלך,  שלמה  של  חייו  ומשנת  חוכמתו  את  כהן  זמיר  הרב  עם  ביחד  ללמוד  בואו 
להחכים מנסיונו העשיר ולעבור עמו במילותיו הנפלאות ורוויות הרגש והחכמה את 

המסלול הנפלא עד ההגעה לחיים מאושרים ונכונים.

מבואר בשפה ברורה ועכשווית מאת הרב זמיר כהן
shops.hidabroot.org   :לפרטים והזמנות

       או חייגו למוקד ההזמנות: 073-222-12-50    

אוהבים לימוד 
והבנה לעומק?
אתם חייבים 

לעצמכם
את הספר הזה!!

ספר ההדרכה המושלם לחיים 
מאוזנים, טובים ומאושרים

צעיר רחוק מדת פוגש גיורת, ובזכותה 
לא  שניהם  בתשובה.  וחוזר  מתחזק 
מעלים על דעתם שמסע התלאות שלהם 

רק החל...

באשר תלכי 
אלך )א'(

ני שייך לקהילה בדרום הארץ.א
לפני 18 שנה הגיע לכאן זוג עולים 

חדשים צעירים לאחר נישואיהם.
מתקשים  שהם  היה  וניכר  כל,  חסרי  היו  הם 
לקיים עצמם, אולם למרות זאת לא פנו לבקשת 

עזרה, וגם כשזו הוצעה להם - סירבו לה.
הוא עבד בכל מיני עבודות מזדמנות, היא נתנה 
שיעורים פרטיים באנגלית, וכך איכשהו הצליחו 

לשלם את השכירות ולקיים את עצמם.
אט-אט נודעו הפרטים מפה לאוזן.

היא  הברית.  ארצות  תושבי  ששניהם  הסתבר 
שורשי  אמריקני  בבית  קתולית  כגויה  נולדה 

ובעיירה שלא היה בה אפילו יהודי אחד. 
הנוצרית  הדת  אל  מאד  נמשכה  ילדותה  מאז 
לדרשות  מאזינה  בכנסייה,  מבקרת  והייתה 

שנאמרו שם בקשב רב.
בשאלה  להתעמק  החלה   17 בגיל  בהיותה 
מהמושג  שנבעה  שאלה  תוכה,  בתוך  שניקרה 
העיד  הזה  השם  מבחינתה,  החדשה".  "הברית 
שהייתה לפני כן "ברית ישנה". מאד עניין אותה 
החליפו  ומדוע  ישנה  ברית  אותה  הייתה  מה 

אותה.
שהסבירו,  מה  לה  הסבירו  שהכמרים  מובן 
הוסיפו  כאן  אך  היהדות,  היא  המקורית  שהדת 

רבים  השמצה  דברי 
על העם היהודי שאיבד 
את דרכו כביכול ואלוקים 
מאס בו כביכול, וכל הדברים 
שהנוצרים  נחמדים,  הלא 

חושבים על היהודים.
היהודים,  נגד  דיברו  שהם  ככל 
כך התעורר בה רצון לחקור אודות העם 
עוד שבאישיותה העדינה חשה בשקר  הזה, מה 
ובזיוף של הדת הנוצרית, אף שבאותם ימים לא 
הדת  על  ביקורתית  כה  למחשבה  להגיע  העזה 

שעליה גדלה.
היא החלה לקרוא על היהדות ועל הדת 

היהודית, וככל שקראה - הוקסמה.
החלה  להוריה,  לומר  מבלי 

לעיר  בקביעות  לנסוע 
היו  שבה  סמוכה  גדולה 
ואט-אט  יהודיות,  קהילות 
ולאורח  ליהדות  התוודעה 
ונשבתה  היהודי  החיים 
מיד  קלטה  היא  בקסמו. 

דורשת  היהודית  שהדת 
מכל  יותר  הרבה  ממאמיניה 

דת אחרת, וזאת בלשון המעטה.
הדת היהודית לא עזבה את האדם 

שעצם  הרגע  עד  עיניו  את  שפקח  מהרגע 
מהם  אחד  שכל  וחוקים,  מצוות  מאות  אותן. 
מורכב יותר מכולם, מהווים יחד פסיפס שמלווה 
חודש  שבוע,  יום,  שעה,  דקה,  בכל  האדם  את 

ושנה.
החלטה  בִלבה  שגמלה  עד  שנתיים  לקח 

להתקרב ממש ליהודים, אולי אפילו להתגייר.
היא החלה לפקוד את בית הכנסת, ועד מהרה 
משכה את תשומת ִלבן של הנשים, בעיקר בשל 
השאלות ששאלה. בתחילה היו אלה שאלות של 
מנהגים  לא: מה מתפללים, מה פשר  ותו  מידע 

החודש,  וברכת  והבדלה  קידוש  כמו  מסוימים, 
קדיש וקדושה; לאחר מכן, שאלות נוקבות יותר 
על הדת היהודית, האמונה, השבת, ההקפדה על 

כשרות המזון והיין ועוד.
להזמין  החלו  הן  כוונותיה,  מה  לשאול  מבלי 
שונים,  ולאירועים  שבת  לשולחן  לביתן,  אותה 

ואט-אט הפכה לחלק מהנוף של אותה קהילה.
• • •

השינוי  את  קלטו  שאיכשהו  הוריה,  בעיני 
שעובר על ִבתם, הדבר היה, כמובן, לצנינים, אך 

עדיין לא עשו דבר כדי למנוע זאת.
הקהילה  רבני  אל  פנתה  שנים  שלוש  לאחר 
ואמרה להם כי גמלה החלטה בִלבה להתגייר.

אותה  להניא  כמובן  ניסו  הללו 
ספר  לה  הביאו  ואף  מההחלטה 
בני  מצוות  שבע  על  באנגלית 
גויים  לשכנע  שמטרתו  נוח, 
שלא להתגייר. הם אמרו לה: 
גויה  אותך  ברא  הקב"ה  "אם 
ובקלות  רצונו,  שזה  סימן   -
לקיים  יכולה  את  יותר  רבה 
את מצוותיו ולהיות אדם טוב 

בעיניו".
שנתיים,  עברו  בשלה.  היא  אך 
שבהן עברה תהליך שהפך אותה לאחת 
שנראית ומתנהגת כמו יהודייה כשרה וחסודה. 
כל  על  הקפידה  תפילות,  שלוש  התפללה  היא 
לשמירת  פרט  כבחמורה,  קלה  התורה  מצוות 
השבת, שכן נאמר לה שלגוי אסור לשמור שבת.

ידועים  דין  לבתי  אותה  העבירו  במקביל, 
ארוך  מסע  אותה  העבירו  ואלה  באמריקה, 
שבמהלכו נפסלה שלוש פעמים, אף שלא הייתה 

לכך סיבה הנראית לעין. 
אולם משראו הדיינים בבתי הדין כי היא דבקה 
היא  כי  פסקו  בשעתה,  המואביה  כרות  ביהדות 

ראויה לבוא בקהל ישראל וגיירוה כדת וכדין.

סיפור מהחיים
ולדר ם  י חי
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באשר תלכי 
אלך )א'(

היא הפכה ליהודייה כשרה 
לכל דבר ועניין, ולא העלתה על 

דעתה כי תלאותיה לא הסתיימו.
• • •

ספר  בבית  כמורה  לעבוד  החלה  היא 
דתיות,  לא  יהודיות  משפחות  של  יהודי 
שהעדיפו לשלוח את ילדיהן למקום שבו יספגו 

לפחות אווירה יהודית.
אחת האמהות, שכמו כולם התפעלה מדמותה 
מעל  בתפקידה  שהצליחה  הצעירה  המורה  של 
המשוער, החליטה להציע לה כשידוך בחור יהודי 
שעבד עם בעלה כמתכנת מחשבים בחברה ידועה 

בארצות הברית.
הם אכן נפגשו, ומיד היה ברור להם שאין הם 
מתאימים. הבחור היה חילוני ממשפחה חילונית, 
והיא הייתה חרדית. במפגש הראשון הם עלו על 
ההבדלים ביניהם, וצחקו את צחוק הגורל, שהוא 
ואילו  מצוות,  מקיים  ואינו  ומלידה  מבטן  יהודי 

היא גיורת ומקפידה על קלה כבחמורה.
הייתה  שזו  בידיעה  הפגישה  את  סיימו  הם 
תקלה, ותכננו איך להעביר את המסר ל"שדכנית" 

בצורה שלא תפגע בה.
בעצמה  שהייתה  השדכנית, 
חילונית ולא ממש ידעה עד כמה 
המורה חרדית, לא כל כך הבינה 
מה העניין. מה עוד שהבחור כל 
ואמר  מאישיותה,  הוקסם  כך 
מעוניין  היה  מבחינתו  שהוא 
שאין  לו  נראה  אבל  להמשיך, 

שום סיכוי שהיא תסכים.
התלהבה  שכנראה  האישה, 

מתפקידה החדש כשדכנית, סיפרה 
לחזור  מעוניין  הבחור  כי  למורה 

בתשובה, ורק בגלל זה כדאי שתשוב ותפגוש 
הטובות  המעלות  את  מיד  שראתה  היא,  אותו; 
השניים  החליטו  מהרה  ועד  נעתרה,  בו,  שהיו 

להינשא.
אלא שכאן צצה בעיה ששניהם לא צפו. הבחור 
סיפר מלכתחילה להוריו, כי הוא נפגש עם מורה 
בקהילה היהודית, והם שמחו על כך מאד, ובשלב 

מסוים אף דחקו בו להזמין אותה לביתם.
מאישיותה  מאד  התלהבו  הם  הגיעה,  כשהיא 
ומעדינותה, ובמהלך הסעודה התעניינו היכן היא 
בפשטות  סיפרה  היא  הוריה.  עושים  ומה  גדלה 
שהוריה אינם יהודים, וכי עברה גיור בבית הדין 

החשוב ביותר באמריקה.
ברגע שהיא הוציאה זאת מפיה, משהו קרה.

הגה  להוציא  יכלו  ולא  נדהמים  נראו  ההורים 
מפיהם. זה היה בניגוד גמור לחביבות ולחמימות 

שהפגינו כלפיה עד לאותו הרגע.
ולשני  במהירות,  הסעודה  את  סיימו  הם 
קרה  מאד  דרמטי  שמשהו  ברור  היה  הצעירים 
כאן. הם גם הבינו את ההקשר, אך לא הבינו מדוע 

העובדה שהיא גיורת גרמה לתגובה כזו.
גדולה  לעדה  שייך  היה  שהבחור  מסתבר, 

אחרים  ובמקומות  באמריקה  מאד  ומכובדת 
חמור  כלל  על  בקפדנות  שומרים  שבה  בעולם, 
מצב  בשום  לקהילה  גרים  מקבלים  אין  מאד: 

ובשום נסיבות.
היה  לא  שהבחור  הוא,  העצוב(  )או  המצחיק 
מודע לכלל הזה, מאחר שמשפחתו הייתה רחוקה 
משמירת המצוות. הוא לא חלם שלהוריו, שפקדו 
ושם  ופה  ישראל  בחגי  רק  הכנסת  בית  את 

בשבתות, יהיה אכפת בכלל ממוצאה של הכלה.
אך להם היה אכפת, ועוד איך. 

יינשא  הוא  אם  הודיעו לבנם, שמבחינתם  הם 
לאותה גיורת - הם מנתקים ִאתו כל קשר, הוא 
לא יזכה מהם לשום תמיכה, וגם מהירושה ייפקד. 

כך, חד וחלק.
• • •

זה   – לשרה  סיפר  הוא  אומלל.  היה  הבחור 
היה שמה לאחר גיורה - את החדשות, וזו אמרה 
על  לוותר  תרצה  לא  אם  אותך לגמרי  "אבין  לו: 

משפחתך".
הם אכן נפרדו. 

המדיניות  לפשר  ולדרוש  לחקור  החל  הבחור 
תקנה  שזוהי  מסתבר  עדתו.  בני  של  הזו 
חכמי  מצד   1927 משנת  קהילתית 
הקהילה בבואנוס איירס, שחוקקו 
נישואי  למנוע  כדי  אותה 
הקהילה,  בני  בקרב  תערובת 
בקרב  המציאות  לאור  זאת 
שצעירים  הגולה,  יהודי 
יהודים נישאו לבנות נוכריות 
ולאחר מכן פעלו לגיורן בגיור 
כלשהו, בתחילה על פי ההלכה, 
לאחר מכן שלא על פי ההלכה, 
התירו  כבר  תהליך  של  ובסופו 
ללא  נוכריות  נשים  לשאת  לעצמם 

גיור כלל. 
האדמו"ר  של  עמדתו  היה  התקנה  מקור 
ממונקאטש, שכתב בספרו "מנחת אלעזר", שאם 
במצבים  גיור  המאפשרת  מדיניות  ינקטו  הרבנים 
נישואי  להתעצמות  בכך  יתרמו  הם  כאלה, 
התערובת: "על ידי זה )התרת גיור הצד הנוכרי( 
אנו מחזקין חלילה את מעשי נישואי התערובות 
האלו, אשר חדשים מקרוב באו. ונעשו להם תקנה 

אחר כך, על פי דת ישראל גם כן!".
חכמי  בידי  גם  התקנה  אומצה   1935 בשנת 
בני  בקרב  השתרשה  הזמן  ועם  בברוקלין,  העדה 
העדה, וראה זה פלא: בעוד בקרב יהודי אמריקה 
החילוניים עומד אחוז ההתבוללות על 80 אחוזים, 
הרי שבקרב בני העדה הספציפית ההיא, גם אצל 

החילוניים, עמד האחוז על אפס!
והערכה  אהבה  המון  )עם  הבא  בשבוע  המשך 

לגרי-הצדק!(...

מדוע קיימת 
תוכחה קשה 

בתורה? )המשך מעמוד 2(
נאמרו  בו  בהקשר  להבחין  תמיד  צריך 
ישראל  לעם  נאמרו?  הם  ולמי  מתי  הדברים. 
לנסים אדירים בארץ מצרים,  זכה עתה  אשר 
שדוד  נפל  המצרי  הצבא  כל  לקח,  שללם  את 
לרגליו. עם של נביאים אשר קיבל את לחמו מן 
השמים ומימיו מן הסלע, עם אשר הובטחה לו 

ארץ זבת חלב ודבש! 
היה  ישראל  שעם  ספק  אין  הזה,  בהקשר 
מעוורת  דעת  זחיחות  אדירה,  לגאווה  מועד 
בביטחון  בעולם,  הגויים  כל  על  בהתנשאות 

עצמי וזלזול.
הנביאים:  גדול  בפני  ועדתו  קורח  כך טענו 

אהרון,  ועל  משה  על  "ויקהלו 
כל  כי  לכם  רב  אליהם:  ויאמרו 
ה',  ובתוכם  קדושים  כולם  העדה 
ומדוע תתנשאו על קהל ה'?" )במדבר 

ט"ז, ג'(. מתוך שזכו בנבואה בהר-סיני 
לזחיחות  הגיעו  גלויים,  נסים  וראו 

דעת כזו עד שהמעיטו בשליח ה'.
לכן מגיעים פסוקי התוכחה לייסרם ולהסיר 
מקומם  על  להעמידם  הגאווה,  את  מלבם 
למען יזכו לקדושה אמתית מתוך שפלות רוח, 
בתחושת עבדות ומסירות נפש אמתית כיאה 

לעם סגולה. 
קודם:  בפסוק  מתגלית  האמת  שזו  הראיה 
השבועה  את  ומשמרו  אתכם,  ה'  מאהבת  "כי 
ביד  אתכם  ה'  הוציא  לאבותיכם,  נשבע  אשר 
מלך  פרעה  מיד  עבדים  מבית  ויפדך  חזקה 

מצרים" )דברים ז', ח'(.
אחד  מצד   - מקרבת  וימין  דוחה  שמאל 
ישראל  מלמדת התורה את חשיבותו של עם 
כדי  אותו  ומייסרת  מוכיחה  ומנגד  וגדולתו, 

שלא יתגאה ויבטח בעצמו על רוב חשיבותו.
חטאי  את  ומדגישה  התורה  חוזרת  כן  על 
ולא  יתנשאו  שלא  כדי  המדבר,  בדור  העם 
מיום  ה'  עם  הייתם  "ממרים  לחטוא:  ישובו 

דעתי אתכם" )דברים ט', כ:ד(. 
ידי  על  ורק  אך  מושגת  ענווה  של  תודעה 
מתפתה  העם  היה  בלעדיה,  תוכחה.  פסוקי 
היתה  והתורה  ועדתו,  קורח  של  לגאוותו 

נאבדת בגאווה זו לגמרי ח"ו. 
ובעניין אחר: שמחתי לקבל תגובות והשגות 
במדור,  שפורסמה  קודמת  שאלה  על  רבות 
המעוניינים  גזע?  על  מבוססת  היהדות  האם 
במידע נוסף, מוזמנים לבקשו במייל: 
oneg.shabat@htv.co.il

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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הם 
הודיעו לבנם, 

שמבחינתם אם 
הוא יינשא לאותה 

גיורת - הם מנתקים ִאתו 
כל קשר, הוא לא יזכה 

מהם לשום תמיכה, 
וגם מהירושה 
ייפקד 

חודש הספר העברי
בהידברות שופס !!

לרכישה טלפונית: 073-222-12-50
shops.hidabroot.org

5ספרים
ב- 100

4ספרים 3ספרים 2ספרים אצלנו יש כפל מבצעים, כפל הנחות וגם מתנה בכל רכישה!

ספרון של הרב יעקב ישראל לוגסי חי באמונה, חי בגבורה, וכד’... עד גמר המלאי מתנה+
בכל רכישה

ב- 100 ב- 100 ב- 100

לראות   לקנות   להתחבר

* ברכישה מעל סכום סמלימשלוח חינם עד הבית!שופס



את  בס”ד  שקיבלו  הידוענים,  התשובה  בעלי  סיפורי  כל 
ואף  המכשולים  הניסיונות,  לרבות  שינוי,  לעשות  האומץ 
הניסים – בספרו החדש של הרב יוסף ברוק, ראש ישיבת 

“נתיבות עולם”, הישיבה, בה הם לומדים היום!

בין כותבי הסיפורים: דורון אורבך - פרופ’ לכימיה באונ’ בר- אילן, אהוד בנאי - זמר 
ומלחין, עופר הלוי - שחקן בוגר ‘בית צבי’, אסי טובי - שחקן כדורגל לשעבר, דני 

שטג - שחקן, ועוד רבים וטובים...

חדש!

לראות  לקנות  להתחבר

הספר החדש שכולם
המתינו לו הגיע להידברות 

073-222-12-50
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הגיע  כשנה  לפני 
הכנסת  לבית  מתנאל 
רגיל  הוא  שבו  בצפת 
את  וראה  להתפלל, 
"הוא  הידברות.  עלון 
היה נראה לי מעניין, 
קראתי אותו קצת. 
אחרי שבועיים כבר 
אותו.  הביאו  לא 
להתקשר  החלטתי 
ולבדוק  להידברות, 
לדאוג  אפשר  איך 
בכל  אותו  שנקבל 

שבת".
החליט       מאד  מהר 

מתנאל להצטרף כמנוי להפצה. "התחלתי עם 50 
להתקשר  התחילו  אנשים  ואז  שבת,  כל  עלונים 
ואיך  אלי. שאלו מאיפה אני מביא את העלונים, 
המפיצים  כנס  כן".  גם  אותם  לקבל  יכולים  הם 
מפנה  היווה  בצפון  חודשים  מספר  לפני  שנערך 
עבורו: "הציעו בכנס מבצע להוסיף עוד 50 עלונים 

– אז הוספתי". זה השלב שבו הצטרף אליו גם 
בחנות  עובד  "אני  ניר.  ידידו, 

נהנה  הוא  וידאו.  סרטי  לנו  עורך  וניר  צילום, 
מהרעיון של הפצת העלונים, והצטרף אלי במימון 

ובהפצה".
שנים",  הרבה  כבר  מכירים  חברים,  "אנחנו 
העלון,  את  לקרוא  כן  גם  "והתחלתי  ניר,  מספר 
העלונים  באחד  בחנות.  גם  ממנו  שם  שמתנאל 
בזיכוי  חלק  לקחת  לאנשים  שהציע  פרסום  היה 
הרבים – לחלק עלונים בבתי חולים או במוצבים 
הרעיון,  את  לקחתי  משם  חיילים.  של  ובסיסים 
יחד את העלונים  והצעתי למתנאל שנצא לחלק 

במוצבים שבאזור".
מתנאל, שמפיץ את העלון בבית הכנסת בקריית 
שמונה, עיר מגוריו, בחנות בה הוא עובד )וידיאו 
מהרעיון.  נהנה  בעיר,  נוספים  ובמקומות  עמוס( 
הם התחילו לחלק בשני מוצבים באזור, ובהדרגה 

הגיעו ל-7 מוצבים. בית הלל, מטולה, 
אלו   – נפתלי  רמת  ציפורי,  מוצב 
המוצבים  של  השמות  מן  חלק  רק 
של  לרשימה  לאט-לאט  שהצטרפו 
השניים. "זה לוקח בערך שעה וחצי", 
מספר ניר. "זו השקעה רצינית, אבל 
להיכנס ככה לשבת זה סיפוק גדול".
מקבלים  שאנחנו  "התגובות 
השניים.  מספרים  מדהימות", 

"באחד הבסיסים יש חייל שתמיד מחכה לנו ביום 
מתנאל,  מספר  העלונים",  את  לקבל  כדי  חמישי 
"ובבסיס אחר סיפר לנו הקצין שלא רק החיילים 
החיילים  גם  אלא  העלון,  את  קוראים  הדתיים 
החילונים מבקשים אותו. ובכלל, מידי פעם באים 
עלונים  עוד  לנו  יש  אם  ושואלים  חיילים  אלינו 
לקרוא  שרוצים  אנשים  כמה  עוד  יש  כי  ברכב, 
נלהבות,  תגובות  על  הוא  גם  מספר  ניר  אותם". 

"דברים כיפיים כאלה, שכיף לשמוע".
ניר מוסיף ומספר: "לפני כמה שבתות התארחתי 
בישיבתו של הרב זמיר כהן בביתר. היתה לי שיחה 
שאנחנו  לו  סיפרתי  אותו,  ושיתפתי  הרב  עם 
מפיצים את העלון במוצבים בצפון. הוא אמר שזו 
יוזמה נפלאה ומבורכת מאד, והלוואי שיפיצו כך 

גם במוצבים ובבסיסים של הצבא שבכל הארץ".

מתנאל החליט להפיץ עלונים בקריית שמונה, ניר ראה פרסום והציע לו להפיץ 
במוצבי צה"ל באזור. בזכותם, כבר מספר חודשים שהחיילים בצפון נהנים מהתכנים 

המגוונים של עלון הידברות

"התחלנו בשני מוצבים, היום כבר 
יש 7 שמקבלים"

חידהאמרות

האדם בשלוותו דואג פן יבואו עליו ניסיונות, 
ורבי עקיבא הצטער מתי יבוא לידי ניסיון. 

ורק כשבא לו הניסיון של "ובכל נפשך" – נחה 
דעתו. )הרב נח פוטשינסקי(

כשהאדם מרגיש נפילה מדרגתו, ידע שזהו 
ניסיון – ויתחזק! )רבי שמואל מסוכצ'וב(

כל דבר אותו תסתיר משונאך - אל תמהר 
לגלותו לאוהבך. )רבי שלמה אבן גבירול(

מה שווה?
הביטו במשוואות הללו, וגלו מהו הפתרון למשוואה האחרונה. 

חשבו מחוץ לקופסה!

0=1234
3=6169
2=8533

פתרון החידה מפרשת נשא:
שמעון נסע מהר יותר.

אם נחליף על פי נתוני החידה את זמני הנסיעה של כל אחד בזמני מנוחה, נגלה 
ש-3 מנוחות של שמעון בתוספת מנוחה אחת של ראובן שוות ל-4 מנוחות של 
ראובן בתוספת מנוחה אחת של שמעון. אם נוריד לאחר מכן צד של המשוואה, 

מנוחה אחת של ראובן ואחת של שמעון, נגלה ש-2 מנוחות של שמעון שוות ל-3 
מנוחות של ראובן. כלומר, שמעון נח זמן ארוך יותר, ולכן מהירות נסיעתו היתה 

גבוהה יותר.

רגע למחשבה

 הידברות מזמינה אתכם להפיץ את עלון הידברות
 בבסיסי צה"ל באזורכם, בבתי חולים, בבתי סוהר
 ובמקומות דומים נוספים. רוצים להשתתף בזיכוי הרבים
 אך אין באפשרותכם להפיץ? צרו קשר ואנחנו נפיץ את
העלון עבורכם. לפרטים חייגו 073-2221388

ן כמ י י ר י  דב

סיפורי מפיצים

4=6085
5=9008
0=7777

1=7614
?=8438
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ואף  המכשולים  הניסיונות,  לרבות  שינוי,  לעשות  האומץ 
הניסים – בספרו החדש של הרב יוסף ברוק, ראש ישיבת 

“נתיבות עולם”, הישיבה, בה הם לומדים היום!

בין כותבי הסיפורים: דורון אורבך - פרופ’ לכימיה באונ’ בר- אילן, אהוד בנאי - זמר 
ומלחין, עופר הלוי - שחקן בוגר ‘בית צבי’, אסי טובי - שחקן כדורגל לשעבר, דני 

שטג - שחקן, ועוד רבים וטובים...

חדש!
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בשמש כ שישי  בוקר  באותו  שהבטתי 
הגלים  מול  אביב,  תל  על  שעלתה 
סביבי  ראיתי  החוף,  אל  המתנפצים 
תיירים מכל העולם מדברים בהתלהבות עם כמה 
נרדמתי  לא  איך  מושג  לי  אין  מקומיים.  צעירים 
אחרי יותר מ-24 שעות ללא שינה, אבל מי בכלל 

יכול לישון מרוב התרגשות.
הם, אלו שנחתו מכל העולם, נרגשים מתחרות 
השבת  תחולל  שבגללה  תכנים,  וחסרת  ריקנית 
במדינת היהודים, ואני נרגש בגלל שהלילה ראיתי 

את הפנים האמיתיות של העם הקדוש שלנו.
הכל התחיל כמה שעות קודם לכן, לקראת ערב. 
מהמפיקים  כהן,  שישראל  הראשון  ברגע 
ולהתכונן  ציוד  הנמרצים של הידברות אמר לקפל 
ליציאה לתל אביב, להקמת אולפן וצילומים לתוך 

הלילה, חשבתי שהוא צוחק עליהם. על כל 
אנשי  הצלמים,  המתנדבים,  העובדים, 
כזה  קורה  שבאמת  סיכוי  אין  הצוות. 

דבר.
"כל הכבוד", אמרתי לו, "שאתה לא 
הומור  לקצת  כח  עוד  לך  ויש  מתעייף 

בסוף היום המתיש הזה".
הוא לא הבין מה רציתי ממנו.

בא  זה  עכשיו?!  לצחוק  יכול  מי  הומור?  "איזה 
מלב כואב", הוא היה רציני, והבנתי שזה אמיתי.

הבטתי בצוות היקר שלנו, זה שכבר על הבוקר 
בה הלב של  ברית מרגשת,  הידברות'  ב'בית  צילם 
שנולד  המהמם  התינוק  כי  גדותיו,  על  עלה  כולם 
לזוג ההורים הצעירים יכול היה לא להיוולד בכלל 
אם מחלקת אמ"א לא הייתה באה בזמן. ובעוד כולם 
רואים בו איך זכינו בהצלת עוד חיים של נשמה, אני 
טסתי למטה לאולפנים, לסידורים אחרונים לקראת 
עוד פרק בעונה החדשה של 'עונג שבת' - התוכנית 
לרצות  חמישי  ביום  כבר  לי  הפופולרית, שגורמת 

לקבל שבת כבר באותו רגע.
ומרן  קנייבסקי  הרב  מרן  שאמרו  מה  בגלל  "זה 
וישראל  הצלמים,  אחד  שאל  כהן?",  שלום  חכם 

הנהן.
למערכה  אותנו  מגייסים  ישראל  גדולי  "שוב 

קדושה", אמר מישהו והעיניים שלהם נצצו.
זהו, בבת אחת נדלקו לכולנו הכוחות.

יצאנו לדרך.
בכלל, בתקופה שקדמה ליום הזה, הייתה הרבה 
יהודים רבים  היא  לכך  הסיבה  ב'הידברות'.  תכונה 
ההזויה  ההתרגשות  אחרי  שבי  שהלכו  כך  כל 
מהתחרות העולמית הזו שהתקיימה בארץ, אנשים 
בזה,  להתגאות  מה  לנו  יש  כאילו  מאושרים  היו 
התאגיד  אנשי  עצוב.  היה  זה  האמת  למען  אבל 
שהפיקו את האירוע בארץ, אפילו לא חשבו שצריך 

להסביר לאיגוד השידור האירופי - הגוף האחראי 
מדינת  זוהי  ישראל  בארץ  שכאן   – התחרות  על 
היהודים, ויש לנו דבר כזה שנקרא שבת ואי אפשר 

לחלל אותו.

פנייה מיוחדת להידברות - מבתי גדולי ישראל
גדולי ישראל נזעקו. קראתי את המכתב של מרן 

רבי חיים קנייבסקי וקצת רעדתי.
בארץ  כאן  הישוב  לכל  סכנה  הוא  "הדבר 
שבת  במסכת  לגמרא  והפנה  הרב  כתב  הקודש" 
שאומרת...."אין הדליקה מצויה אלא במקום שיש 
לא  "ואם  בירמיהו,  שכתוב  כמו  שבת",  חילול 
שאת  ולבלתי  השבת  יום  את  לקדש  אלי  תשמעו 

משא וגו' - והצתי אש בשעריה". מפחיד.
ולהתפלל  הכנסת  בבתי  להתכנס  ביקש  הרב 
הישיבה  ראש  מרן  גם  כך  הלב.  מעומק 
היא  ש"השבת  שאמר  כהן  שלום  חכם 
וחס  ישראל,  לעם  הברכה  מקור 
מחללים  אותה,  כשמחללים  ושלום 
עלינו  לנו.  נתן  שהשם  המתנה  את 
ולחזק את  כל אחד בביתו,  להתעורר, 

השבת. זה מה שיגן עלינו".
לנו,  יש  הזו  שבשבת  ידענו 

הכתפיים.  על  גדול  תפקיד  בהידברות, 
גדולי  מבתי  מיוחדת  פניה  גם  קיבלנו 
עם  כל  אל  דברם  את  להביא  ישראל 

ישראל היקר.
תל  של  האחד  בקצה  בזמן שבו  וכך, 

אביב, החל 'לילה לבן' מלא בשחץ והבלים, 
בצד השני, בבית הכנסת הגדול של תל אביב, החל 

לילה לבן אחר, קדוש, מרומם, מיוחד.
השיעור השבועי הקבוע של הרב זמיר כהן, עסק 
במעלת השבת, ולאחריו, התקיים שידור חי מבני 
ברק, מבית מדרשו של הרב קנייבסקי. אלפי צופים 
בערוץ ובאתר הצטרפו לתפילות, כאילו הם ממש 

יושבים שם, עם הרבנים.
הזה  המיוחד  המשדר  גם  פרץ  הלילה  תוך  ואל 
וגאווה  כבוד  נתתם  מתוקים,  יהודים  אתם,  שבו 

לעם שלנו כולו.
פתאום התחילו לזרום קבלות מכל הארץ לאולפן 
הידברות שהוקם ברחוב בן יהודה, כדי להשלים את 

המשימה שהטילו עלינו גדולי ישראל.
הלילה?",  ער  יהיה  שמישהו  בטוחים  "אתם 
אל  אותי  שלחו  והם  בהתחלה,  בחשש  שאלתי 

המחשב המיוחד, שפלט קבלה אחר קבלה.
נמסתי.

שבת  לכבוד  כוחותיו  בכל  התגייס  ישראל  עם 
ברעד:   היהודי שאמר  של  לקול  הקשבתי  המלכה. 
"אני הייתי רוצה לחזור בתשובה. פשוט מאוד, מה 

לעשות עם הסיגריות? זה מאוד קשה. אני מעשן 
מאוד  יהודי  אני  בשבת.  להפסיק  לי  קשה  כבד, 
מאמין, אוהב את ה', שומר כשרות, שומר הכל. רק 
הסיגריות מפריעות לי בשבת, ועכשיו אני מפקיר 
אני מנסה  ככה, אז  ה' אמר לא לעשות  את הכל. 

להפסיק"
קראתי בהתרגשות איך שיר ממצפה רמון סיפרה 
שהיא הייתה רגילה לשחק במחשב בשבת, ומהיום 
היא מקבלת על עצמה לכבות אותו ואת הטלפון 

לאורך כל השבת, "לכבוד השם".
עמדתי נפעם איך שתי משפחות מקיבוצים בעמק 
וקיבלו על  נענו לקריאת הרבנים באולפן,  יזרעאל 
עצמן שמירת שבת – אנחנו בכלל מסוגלים להבין 
מה זה עושה בשמיים? עד כמה הם מוסרים נפש 

בשביל זה?
ראש  כיסוי  שלקחה  יבנה,  מגן  דינה  את  והיה 
מחדרה,  אופיר  של  אמא  השישי שבת;  לכל  מלא 
פיגור,  עם  מיוחד  ילד  המתוק,  שאופיר  שסיפרה 
ביקש שהם יעשו קידוש וישמרו שבת; טל מיהוד 
דני  בשבת;  הכנסת  ללכת לבית  עצמו  על  שקיבל 
מחולון שהבטיח שיכבה את הטלוויזיה מיום שישי 
ועד מוצאי שבת; עשרות שאמרו שהם כל כך רצו 
לצפות בתחרות הזו, אך הם יתגברו ולא יראו כלום. 
ואל תחשבו שזה רק הם, אלו שלא שמרו עד היום. 
גם מאות יהודים שומרי שבת ומסורת ביקשו 
לקרוא  מוקדם,  שבת  לקבל  להתחזק, 
השבת.  את  קצת  עוד  לענג  תהילים, 
הקבלות לא הפסיקו לזרום. וואו. ועוד 

אחת ועוד אחת ועוד.
עשרות, מאות, אלפים. בום. למעלה 
אתם  מופלאות.  קבלות  מ-3,000 

מבינים מה זה?
מי יודע כמה הם הגנו, שמרו והצילו את עם 

ישראל.

שוב זכינו להיות שליחים של גדולי ישראל
בבוקר, כשהחזקתי את הדפים עם הקבלות מול 

הזריחה, ברחו לי כמה דמעות.
האדיר  התקציב  על  דיברו  התקשורת  בכלי 
שקלים.  מיליוני  מאות  קיבלה.  הזו  שהתחרות 
חשבתי על זה שלנו היה אולי 0.001 תקציב, אבל 
100% של אנרגיות, לב יהודי והתלהבות למען כלל 

ישראל.
שמרתי חלק קטן מדפי הקבלות בכיס, וקראתי 
יום אחר יום. שוב ושוב. אלפי קבלות ועם אחד, 

מושלם.
"תגיד, שלמה", שאל אותי מישהו שלא הבין מה 
זה?  "מה  הללו,  הדפים  ושוב את  אני מחזיק שוב 

תוכניות אסטרטגיות של בטחון המדינה?".
כמה  יודע  לא  אפילו  "אתה  לו  ועניתי  צחקתי 

אתה צודק".
שבת שלום הידברות. שבת שלום, עם ישראל. 

ידענו: בשבת הזו יש לנו, בהידברות, 
תפקיד גדול על הכתפיים

פתאום התחילו לזרום קבלות מכל הארץ, לאולפן הידברות שהוקם בתל אביב, כדי 
להשלים את המשימה שהטילו עלינו גדולי ישראל

שלמה ר  י כ המז

מתוך היומן
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אופיר אביגדור טרם זכה להכיר את האחת, אבל הוא לא מתייאש. "אהיה בעל 
למופת", הוא אומר, כשהוא מספר על חלומו הגדול – להקים בית ומשפחה. 

הקוראים מוזמנים להציע עבורו שידוך

אופיר אביגדור מחפש שידוך: 
"אני שונה, אבל זו לא המהות שלי"

בישראל",  ומשפחה  בית  להקים  רוצה  "אני 
עם  המתמודד  ה-38  בן  אביגדור  אופיר  מספר 
פגיעה מוחית מולדת, אבל ממש לא מתכוון לעצור 
בראשון  מתגורר  אופיר  חלומו.  להגשמת  בדרך 
לציון, עובד כאפסנאי ומזכיר. "עברתי אירוע מוחי 
בן  "כשהייתי  משתף,  הוא  שנים",   38 לפני  מולד 

לא  רגלי  ששתי  הבחינה  שלי  אימא  שנה 
שוות באורכן, ובאופן טבעי פנתה לבירור 

רפואי". מכאן החלה סדרה של בדיקות 
שיתוק  אופיר  אצל  אובחן  שבסיומן 
שאני  אומר  "זה  קלה.  בדרגה  מוחין 
לומד  עובד,  מטייל,  לחלוטין,  עצמאי 

תורה אחת לשבוע בכולל, יש לי חברים 
ותחביבים".

איך הפגיעה בכל זאת משפיעה עליך?
"יש לי רגל קצרה, שגורמת לי לצליעה ולקשיים 
נתתי  לא  פעם  אף  אבל  משקל.  ובשיווי  בהליכה 
במשרה  עובד  אני  בחיים,  אותי  לעצור  למגבלה 
טיילתי  נהיגה,  רישיון  הוצאתי  ומסודרת,  קבועה 
בארץ ובעולם – וכן, אפילו שקשה לי ללכת, אני 

עדיין אוהב לרקוד".

"לא מוותר על כלום"
על ילדותו מספר אופיר: "הייתה לי ילדות רגילה 
לטיולים  יצאתי  רגיל,  ספר  בבית  למדתי  יחסית. 
כאשר  שונה  שאני  הבנתי  חברתיים.  ולמפגשים 
הייתי אמור לצאת לטיול, ובית הספר לא הסכים 
לקחת אותי, אלא אם כן אצא עם מלווה. זה היה 
סיכון.  לקחת  מוכנים  היו  ולא  למצדה,  טיול 
אימא שלי התעקשה שאצא לטיול, בליווי 
והצוות  המורים  הטיול  בסוף  שלה. 
האמינו  לא  הם  הכובע.  את  הורידו 
הקלה,  הצליעה  עם  אופיר,  אני,  שגם 
מצדה.  של  המסלול  את  לעשות  יכול 
זאת הייתה הוכחה שאין דבר העומד בפני 
הרצון. הודות לאימא שלי שגידלה אותי ללא 
ועודדו אותי,  בני משפחתי שדחפו  ולכל  פשרות, 
גם אני לא מוותר לעצמי. נכון שאני שונה, אבל זו 

לא המהות של האישיות שלי".
זאת  אופיר מנסה למצוא את  מזה שנים רבות 
שאיתה יוכל להקים בית בישראל, אבל לדבריו, לא 
אנשים שמתמודדים עם  על  קדומות  דעות  מעט 
מוגבלויות – עוצרות אותו בדרך לאושר המיוחל. 

עם  מתמודדים  של  למגזר  כשפניתי  הרב,  "לצערי 
כי  לעשות,  מה  לי  שאין  הרגשתי   - מוגבלויות 
בעצם אני לא שייך אליהם, אני יותר מידי עצמאי. 
מצד שני, כשאני בחברה של האנשים הבריאים - 
אני נתקל לא אחת בתגובות מסתייגות או כאלה 
רוצה  הכל  בסך  שאני  בעוד  רתיעה,  שמביעות 
מספר  לפני  שווים".  בין  כשווה  אלי  שיתייחסו 
חודשים נרשם אופיר לאתר "שבע ברכות", אך עד 
כה לא הייתה היענות לכרטיס. "לא פנו אלי אפילו 
שנשים  להבין  יכול  "אני  אומר,  הוא  אחת",  פעם 
נרתעות כשהן קוראות שנולדתי עם שיתוק מוחין. 
לי  ניתנת  הייתה  שאם  חושב  אני  זאת,  עם  יחד 
ההזדמנות - הייתי אומר שאהיה בעל למופת. אני 
לא  אני  נכון,  קיימת,  שלי  שהמגבלה  לומר  רוצה 

מתעלם ממנה, אבל אני לא נותן לה לנהל אותי".
כעת, החלטת ללכת עד הסוף ולהיחשף...

"נכון, אני מודה שהחשיפה האישית בפני כולם, 
של  בתהליך  להיות  כללי,  באופן  לי.  פשוטה  לא 
עומד  אתה  סוף,  ים  כקריעת  קשה  זה  שידוכים 
ומול הצד השני -  אבל אני  למבחן מול החברה 
את  אגדיל  אני  החשיפה  שדרך  ומאמין  מקווה 
סיכויי להגיע אל האחת והיחידה, האישה שאיתה 

בעזרת ה' גם אזדקן".

ם חו נ ר- ו ד אתי 

הצעת שידוך

הידברות מעמידה בפניך צוות של מטפלים רגשיים, חרדים ומוסמכים, עפ”י ערכי היהדות.

מסתבר שרבים האנשים שמחצינים כלפי חוץ שמחה ואושר, בעוד שהם בעצם חווים אי שקט 
ואף חרדות ללא סיבה. לאור הניסיון הרב בהידברות, מול מאות כאלה ששיתפו אותנו והצליחו 

לשפר את איכות חייהם – אנו מזמינים גם אותך לדבר על זה... עם  מי שבאמת יבין אותך

האמור לעיל מהווה ייעוץ והכוונה ל‘טיפולים 
רגשיים’, הניתנים על ידי מומחים דתיים בעלי 

ניסיון בתחומם, ואינו מהווה בשום פנים, תחליף 
לטיפול רפואי קונבנציונאלי אלא כנדבך נוסף לו.

סודיות מובטחת | הייעוץ בהשגחה תורנית 
מיועד לנשים ולגברים

אתה רק נראה שמח?

מחייך לכולם, בעל למופת, אבא חם, עובד 
מצטיין ואפילו שכן תומך האם יכול להיות ש..

073-333-333-1anat@htv.co.il

נפשיבשאלתי
הפתרון מתחיל בצעד אחד. התקשר לקבלת ייעוץ ראשוני

שוב יורד בעל-הבית מדירתו, והפעם גוער במטייל ביתר שאת: "כבר הספקת לשכוח 
מה שאמרתי לך אתמול?! מדוע אתה מבזבז את זמנך לריק"!?...

היהודי שגער בחזון-איש מבלי להכירו

מעשה מופלא סיפר הגאון רבי ראובן קרלנשטיין 
שליט"א: הסיפור התרחש באחד מטיוליו של מרן 
החזון איש זצ"ל, שָסבל כידוע בליבו ובמעיו ונאלץ 
לצאת מדי יום ביומו לטיול, והיה עושה זאת לאורך 
גבול הפרדסים בין בני ברק לרמת גן, על התוואי 

שבו ייסלל ברבות הימים רחוב 'חזון איש'.
משטייל  שיותר  להדגיש  יהיה  מיותר 
בני  של  הריחניים  בפרדסיה  זצ"ל  מרן 
בפרדס  שעה  באותה  "טייל"  ברק, 
התורה וכפי שהוא-עצמו התבטא פעם 

- לאחר שתעה מעט בדרכו והגיע הרחק 
למדתי  "מה,   - המקורי  למסלול  מעבר 

תוספות כל כך קטן, וכבר הגעתי כל כך רחוק?!"...
יהודי פשוט שהתגורר ליד מסלול הטיול הקבוע 
של  הלז  במחזה  בפליאה  הבחין  איש,  החזון  של 
היום.  באמצע  המטייל  צורה,  בעל  קשיש,  אדם 
ָעַקב אחר מהלכו של החזון איש,  יום ביומו  מדי 
עד שפעם החליט לרדת ולגעור בו שלא יבזבז את 

זמנו לבטלה, ו... ישב קצת ללמוד, או יגיד תהלים 
וכיוצא בזה.

לביתו,  סמוך  איש  החזון  כשהגיע  עשה.  וכך 
ירד האיש וגער ברבן של כל בני הגולה, על שהוא 
מבטל את זמנו בטיולי סרק. החזו"א לא הגיב, וחזר 

למעונו בבני ברק.
למחרת, לא זכר כנראה החזון איש את 
הגערה שקיבל מהיהודי ההוא, וצעד שוב 
בעל- יורד  שוב  והנה  מסלול,  באותו 

במטייל  גוער  והפעם  מדירתו  הבית 
מה  לשכוח  הספקת  "כבר  שאת:  ביתר 
שאמרתי לך אתמול?! מדוע אתה מבזבז את 
זמנך לריק?!"... שר התורה, שמוחו לא פסק לרגע 
בענוות- האיש  אל  פנה  תורה,  בדברי  מלהרהר 

"וכי מה אתה רוצה שאעשה במקום  חן, ושאלו: 
לטייל?".

"תגיד כמה פרקי תהילים", השיב היהודי.
את  שינה  ולמחרת  לאחוריו,  שב  איש  החזון 

מסלול טיולו ולא עבר ליד דירתו של האיש.
ביתו  את  פלונית  צרה  פקדה  זמן-מה  לאחר 
של היהודי ההוא, ומקורביו אמרו לו שלא הרחק 
מביתו נמצא גאון מופלג ושמו רבי אברהם ישעיהו 
בבקשת  ביתו  פתח  על  מתדפקים  ורבים  קרליץ 
ישועה ורחמים. מיודענו מחליט לגשת לבית החזון 

איש, כדי שיתפלל ויעתיר עליו מברכותיו.
גדול  ישב  בו  החדר  דלת  את  פתח  כאשר  ויהי 
הדור, נפל ארצה מתעלף. בני הבית ניסו לעוררו אך 
אז פתח האורח בצעקות וזעקות נוראות, נפל לרגלי 
החזון איש וביקש ממנו שימחל לו, כי "אם הייתי 
הייתי  שלא  בוודאי  הדור,  גדול  הוא  שאתה  יודע 
מתנהג בצורה כזו כלפיך". במשך שעה ארוכה לא 
ניתן היה להרגיעו. מרן זצ"ל יושב על כסאו, מלטף 
רֹוך ובחיבה אין קץ, ומתנצל באומרו:  את היהודי ְבּ
"אין לי על מה לסלוח לך. הלא נתת לי עצה טובה, 
להגיד תהילים. הנני מבטיחך נאמנה שמאז אותו 
יום אני מקיים מה שהצעת לי ואני אומר תהילים. 

ומכיוון שכך, מה לי לכעוס עליך?!"...

י נ חז ז  אר הרב 

ופריו מתוק

מעוניינים להציע שידוך לאופיר? פנו לצוות 
support@  brachot.co.il – 7שבע ברכות



5 שאלות
חנן בן ענן, ערי מקלט 

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

  
1

 
          מי היה חנן בן ענן?

2  מיהו המלך שזרק את אברהם אבינו    
          לכבשן האש?

3  איזה צום חל בג' בתשרי?  

4    אלו ערים בארץ ישראל שמשו כערי    
          מקלט?

5  איזו יד צריך ליטול קודם בנטילת ידיים      
          לאחר השינה?

 1  מייסד כת הקראים.

 2     נמרוד.

 3    צום גדליה.

          חברון, שכם וקדש. 4      

          יד ימין. 5    

התשובות:

"ניקיון! לפתוח את הפה בבקשה!"
קיימים מקרים רבים של שיתוף פעולה קיצוני בטבע בין טורף לנטרף.

שיתוף פעולה כמעט זהה קיים גם בים הגדול, אצל דג הנקאי )Labroides(. דג הנקאי הוא דג 
קטן בצבעים מסוימים מאוד, אשר מתקיים בסימביוזה מדהימה עם דגים גדולים ממנו. דג הנקאי 
הגדולים  דגים  אל  חשש  בלא  מתקרב 
טורפים,  דגים  הם  מהם  שרבים  ממנו, 
ותאים מתים מבין  והוא אוכל שאריות 

קשקשיהם, ואפילו מתוך הלוע שלהם.
נראה שדג הנקאי אינו חושש ללקט 
מזון מבין קשקשיהם של דגים גדולים, 

בידיעה שהם לא יפגעו בו לרעה.
חושבים  אינם  הטורפים  הדגים 
לרגע לטרוף את היצור הקטן המקנן 
עוצרים  ולמעשה  לועם,  בתוך 
ופותחים  אותו  רואים  הם  כאשר 
את פיהם בפניו, כאילו הם יודעים 
לנקותם.  במטרה  בא  הנקאי  שדג 
ואם זה לא מספיק, דג הנקאי אף 
מאותת "ללקוחות" הבאים בתנועות מיוחדות, והם נעצרים כדי לזכות לטיפול שיניים בזה אחר זה. 

את דג הנקאי הדגים הטורפים מזהים על פי צבעיו המיוחדים.
מודעים  ואינם  מולדות,  תכונות  מתוך  פועלים  הדגים  באינסטינקטים.  כאן  שמדובר  נשכח  בל 
לתהליך שהם שותפים לו. הדג הטורף אינו חושב על המצב ההגייני של הלוע שלו, ודג הנקאי אינו 
מתכוון להציע את עצמו לניקוי דגים גדולים ממנו. מה יהיה ניתן לומר על מנגנון מעין זה, המשלב 
מספר פרטים מופרדים, הפועלים בתיאום מלא, כמו זה שבין טורף לנטרף? האם אין די בכך כדי 

להבין שהכול נוצר על-ידי מתכנן אחד?

ה"מעבדה" של הגוף
המזון מספק אנרגיה לגופנו. את הרכיבים התזונתיים החיוניים הגוף "צורך" לתפקודו השוטף, 

ואילו את הפסולת הוא "יודע" להפריש מגופנו.
כה  בצורה  העיכול  במערכת  הנספגים  המרכיבים  מיון  על  שאחראי  איבר  אותו  כן,  אם  מיהו, 

מושלמת? הנכם מתכבדים להכיר את הכבד.
הכבד קולט את הכימיקלים, את הוויטמינים, את המינרלים ועוד חומרים שונים שהגוף זקוק 
להם. אגב כך הוא גם מסלק את הרעלים שמזיקים לגוף, כך שלמעשה, הכבד משמש כמסננת וכספק 

של חומרים החיוניים לתפקודנו.
ברפואה מכנים את הכבד "המעבדה של הגוף". עם זאת, בהשוואה למעבדות שהוקמו ושמופעלות 
ידי בני תמותה, הרי שמדובר במעבדת-על, שאין ביכולתם של בני האנוש אף להבין בצורה  על 

מוחלטת כיצד היא פועלת, ובוודאי שלא ניתן להעתיק אותה.
הכבד עוצב בגאוניות עליונה; יד אדם לא נטלה חלק בייצורו. בכירי הרופאים לא הצליחו לייצר 

אפילו כבד אחד, חרף כל הציוד שברשותם.
 

מעוף הזרזירים
קטנות(  )ציפורים  זרזירים  להקת  אלא  זאת  אין  אבל  מעופפת,  צלחת  או  כמו עב"מ  נראה  זה 

שמעופפים להנאתם בשמיים בצורה ציורית, באחדות מדהימה וללא התנגשויות!
להיקלע אל מתחת ללהקת  לו  הזרזירים הוא מחזה מעורר השתאות. מי שהזדמן  מעופם של 
אלפי  מאות  בטבע.  והמפליאות  המדהימות  התופעות  אחת  זו  כי  להעיד  יודע  במעופה,  זרזירים 
ציפורים מתקבצות למבנה אווירי ועפות כאורגניזם אחד. סימן ההיכר של הלהקות הללו הוא שינויי 

הכיוון המפתיעים והצורות המסוגננות שהן יוצרות.
הפניות החדות והשינויים הפתאומיים שמבצעים מאות אלפי פרטים בסנכרון מושלם, מתחילים 
בהינף כנף, תנועה של פרט אחד. מרגע שציפור אחת מבצעת תנועה לכיוון אחר, הציפורים שעפות 

סמוך אליה מחקות את תנועתה והמסר מתפשט בלהקה במהירות של 20 - 40 מטר בשנייה.
ידי מוח  זרימה בתנועה, הנראית כמתוכננת על  המסר הזה עובר במהירות אחידה, מה שיוצר 

אחד... מיהו לדעתכם אותו "מוח אחד" שתכנן?

"לפתוח את הפה, כאן מנקים!"
איזה דגיג נכנס ללוע הדג הטורף ואינו נטרף, מהי תרומתו הבלעדית של הכבד 

לגופנו, ואיך נראית להקת זרזירים ענקית במעוף מדהים?
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י ר ו ד כ אל  י אר

3 נקודות למחשבה
ן כמ י י ר י  דב

טריוויה יהודית



לרכישת הספר "אחת שאלתי 2" של הרב יצחק 
זילברשטיין, חייגו להידברות שופס: 
073-222-1250

"ְׁשמּוִליק," הּוא ָאַמר. ִּפְתאֹום ֵהַבְנִּתי ֶאת ַהּכֹל: 
ַּבִּכָּתה  ֶהָחרּוץ  ַהַּתְלִמיד  ֶאת  ֶהְחִליף  ֶׁשִּלי  ַהְּמַחֵּנְך 
ַּבַּתְלִמיד ָהַעְצָלן ַּבִּכָּתה. ִנְזַּכְרִּתי ַּכָּמה ֶׁשָאִבי ְוַאָּבא 
ֶׁשל ְׁשמּוִליק ּדֹוִמים, ְוַהּכֹל ִהְסַּתֵּדר. ְּבֶעֶצם, ֵאיֶזה 
ִהְסַּתֵּדר? ִהְתַחְלִּתי ְלַהִּזיַע ִמַּתַחת ַלַּמֵּסָכה, ְואּוַלי 
ָהיּו ֵאֶּלה ְּדָמעֹות. ַמה ֶּׁשָּברּור, ֶׁשָהִייִתי ָרטֹב ֻּכִּלי.
"ּתֹוִריד ֶאת ַהַּמֵּסָכה, ְׁשמּוִליק", ָאַמר ַהְּמַחֵּנְך.

"ַחִּיים", ִּתֵּקן אֹותֹו ָאִבי.
ֶׁשִּנְרֶאה  ַהַּמֵּסָכה,  ֶאת  ּתֹוִריד  ַחִּיים,  "ְׁשמּוֵאל 
קֹוְרִאים  ִלי  "ַּגם  ְוהֹוִסיף:  ַהְּמַחֵּנְך,  ָאַמר  אֹוְתָך", 
ַרק  ַה'ּיֹוֵסף',  ַעל  יֹוְדִעים  ֻּכָּלם  ֲאָבל  ַחִּיים,  יֹוֵסף 

ַאָּבא ֶׁשִּלי ַמְקִּפיד ַעל ַה'ַחִּיים'".
ָאִבי ִהִּביט ַּבְּמַחֵּנְך ִּבְתִמיָהה, ְוַאַחר ָּפַרץ ִּבְצחֹוק. 
הּוא ָסַבר ֶׁשַהְּמַחֵּנְך ֶׁשָּלנּו ְמַנֶּסה לֹוַמר ְּבִדיָחה ְוֹלא 

ָּכל ָּכְך ַמְצִליַח לֹו.
ֶאת  ָּפַני  ֵמַעל  ַהְּמַחֵּנְך  ֵהִסיר  ְמִהיָרה  ִּבְתנּוָעה 
ִּבְמבּוָכה  ִמְׁשַּתּנֹות  ָּפָניו  ֵאיְך  ָרִאיִתי  ַהַּמֵּסָכה... 
ִּבְלִּתי ְרִגיָלה. הּוא ִהִּביט ִּבי ּוְבָאִבי, ְוׁשּוב ִּבי, ְוֹלא 
ָיַדע ַמה ּלֹוַמר. "ַמה הֹוֵלְך ּפֹה?", ָאַמר. "ַאָּתה ַאָּבא 

ֶׁשל ְׁשמּוִליק, ֹלא?".
ָאִבי  אֹותֹו  ִּתֵּקן  ְׁשמּוִליק,"  ֹלא  "ַחִּיים, 
ְּבָחְׁשבֹו  ִּבְצחֹוק, 

ַהּפּוִריִמית  ַּבַּמֲהַתָּלה  ַמְמִׁשיְך  ֶׁשַהְּמַחֵּנְך 
ַמה  ֶאת  ַיְסִּביר  ַהְּמַחֵּנְך  ֶׁשִאם  ָיַדְעִּתי  ֶׁשּלֹו. 

ּבֹו  ָנַתִּתי  ָאבּוד.  ֲאִני  ֶזה,  ְּבֶרַגע  לֹו  ֶּׁשִהְתָּבֵרר 
ִׂשְמַחת  ֶאת  ְלָאִבי  ַיֲהרֹס  ֶׁשֹּלא  ַרק  ִמְתַחֵּנן.  ַמָּבט 

ַהּפּוִרים. ַאַחר ָּכְך, נּו ֵמיָלא, ְּכָבר ִנְסַּתֵּדר.

"הֹו,  ְוָאַמר:  ַהִּמְתַחְּננֹות,  ְּבָפַני  ִהִּביט  ַהְּמַחֵּנְך 
ַוֲאִני  ִמַּדי,  יֹוֵתר  ַּכִּנְרֶאה  ָׁשִתיִתי  ַחִּיים,  ַּכּמּוָבן, 
ָּפַרץ  ְוָאִבי  ָאַמר,  ְלָהָמן",  ָמְרְּדַכי  ֵּבין  ְמַבְלֵּבל 

ִּבְצחֹוק ָּגדֹול.
הּומֹור  חּוׁש  ַּבַעל  ֶׁשְּלָך  ֶׁשַהְּמַחֵּנְך  ְלָך  "ָאַמְרִּתי 

ָּגדֹול", ָאַמר ָאִבי.

ַהֶּזה  ָהִעְנָין 
ֵאיְכֶׁשהּו.  ִהְסַּתֵּים 
ְּבחֹם,  ָיִדי  ֶאת  ָלַחץ  ַהְּמַחֵּנְך 
ִנְזַּכר:  ְּכִאּלּו  ּוִפְתאֹום  ִּבי  ִהִּביט 
ֶּבֱאֶמת  ֶׁשְּלָך  "ַהֵּבן  ָאִבי,  ֶאל  ָּפָנה  יֹוֵדַע?",  "ַאָּתה 

ִנְמָצא ַּבְּזַמן ָהַאֲחרֹון ַּבֲעִלָּיה".
ְּבִדיָחה  ָׁשַמע  ְּכִאּלּו  ִּבְצחֹוק,  ׁשּוב  ָּפַרץ  ָאִבי 
ֶּבֱאֶמת  הּוא  "ַּכִּנְרֶאה  ִלי:  ָאַמר  ּוְבֵצאֵתנּו  טֹוָבה, 
ָׁשָתה ְקָצת, ַהְּמַחֵּנְך ֶׁשְּלָך. ֲאִני עֹוד ֹלא ִקַּיְמִּתי ֶאת 

ִמְצוֹות ַהַחג, ָאז ּבֹוא ְנַמֵהר ַהַּבְיָתה".
ְּבַחַּיי.  ְּביֹוֵתר  ַהְּמֻהְרָהר  ַהּפּוִרים  ֶזה  ָהָיה 
ַהַּתֲעלּוָמה ִנְפְּתָרה. ַהְּמַחֵּנְך ָּפׁשּוט ֶהְחִליף ֶאת ָאִבי 
ֶׁשִּקַּבְלִּתי  ַהַּמְחָמאֹות  ְוָכל  ְׁשמּוִליק,  ֶׁשל  ְּבָאִביו 
ְּבֶעֶצם ַׁשָּיכֹות ִלְׁשמּוִליק. ִּפְתאֹום ֵהַבְנִּתי ַעד ַּכָּמה 
ָנִעים ִלְהיֹות ֲחרּוץ ַהִּכָּתה. ֵמעֹוָלם ֹלא ַחְׁשִּתי ָּכל 

ָּכְך טֹוב ְּכמֹו ַּבָּׁשבּועֹות ֶׁשָעְברּו.
ֲאִני ַמְמִּתין ָּכֵעת ֶׁשִּיְסַּתֵּים ּפּוִרים. ּוַמָּמׁש ְמַחֶּכה 
ַלְּמַחֵּנְך  ְלהֹודֹות  ַהֵּסֶפר,  ְלֵבית  ָלׁשּוב  רּוַח  ְּבקֶֹצר 
ַעל ְׁשִמיַרת ַהּסֹוד ַהָּקָטן ֶׁשָּלנּו - ּוְלַהְתִחיל ַלֲעבֹד 
ַעל ָּכְך, ֶׁשַּבַּפַעם ַהָּבָאה ֶׁשִּיְפּגֹׁש ַהְּמַחֵּנְך ֶאת ָאִבי - 
ַהַּמְחָמאֹות ִיְהיּו ְמֻכָּונֹות ֶּבֱאֶמת ֵאַלי. ַּכֲאֶׁשר ֶאֱהֶיה 
ַהּסֹוד,  ֶאת  ְלָאִבי  ֲאַסֵּפר   - ַהִּכָּתה  ֲחרּוץ  ֶּבֱאֶמת 

ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֶּבֱאֶמת ַעל ַמה ִּלְצחֹק.

בשבוע שעבר סיפרתי לכם איך הגענו 
אל המחנך בפורים

הּוי )ג'( זִּ ָטעּות בַּ
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ילדים
מספרים

חיים ולדר

משה מצווה את אהרן על פי ה' על הדלקת הנרות במנורת הזהב.
התורה מפרטת את עבודת הלוויים במשכן, כולל ההכנות שעליהם 

לעשות לפני העבודות הללו. ואת ההלכות של פסח שני.
התורה מספרת על עמוד הענן, אשר הגן על עם ישראל במסעותיהם, 

ואשר סימן להם מתי לנסוע ומתי – והיכן – לעצור ולחנות.
לפני  יתקעו  חצוצרות, שבהן  שתי  להכין  משה  את  מצווה  הקב"ה 
ישראל בשנים  וכן במלחמות  חניה,  ישראל, ובכל  נסיעה של עם  כל 
הבאות. לאחר מכן מפרטת התורה את סדר הנסיעה של בני ישראל 

במדבר.
הפרשה מתארת את חטא המתאוננים, אשר בקשו לאכול בשר, ואת 

עונשם.
לשון  אשר דברה  הנביאה  מרים  של  חטאה  מתואר  הפרשה  בסוף 
הרע על משה, והצרעת שבה לקתה. העם המתין ולא נסע עד שנרפאה 

מרים מצרעתה.

חטא המתאוננים
אם כתוב על השלט בגן 
החיות "אין להאכיל את 
הקופים" – אז ממה הם 

חיים?

איזו חיה אוהבת 
לשחק כדורגל?

חרגולללללללללל!

- אוי ואבוי! למה 
עלית ברגל את 

כל 15 הקומות?! 
המעלית מקולקלת?

- לא. אבל כתוב 
שהיא מיועדת ל-10 

אנשים, ולא היתה 
לי סבלנות לחכות 

שיגיעו עוד 9.

ילד לוקח קוטג' 
ומנסה לחבר 
אותו למטען 

בכח. אמו שואלת "חמודי, 
מה אתה עושה???", והילד 
משיב: "ראיתי שיש לו רק 
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שופס



המשך בשבוע הבא...

ׁשוֹן ָהַרע ּקּון ַהלָּ תִּ

ֶׁשל  ִּבְלׁשֹונֹו  אֹוָתּה  ְוַנִּציג  ְמַעְנֶיֶנת,  ְׁשֵאָלה  ְלָפֵנינּו 
ּוָפַגְׁשִּתי  ַּבֲחֻתָּנה,  ִהְׁשַּתַּתְפִּתי  ָלַאֲחרֹוָנה  ַהּׁשֹוֵאל: 
ָׁשִנים  ִמֶּזה  ְרִאיִתיו  ֶׁשֹּלא  ַהָּיִמים,  ִמֶּׁשְּכָבר  ִּביִדיִדי 
ַרּבֹות ֵמָאז ָעַזב ֶאת ְׁשכּוָנֵתנּו. ַּכָּידּוַע, ִמְפָּגִׁשים ֵמַהּסּוג 
ָלׁשֹון  ְּבִאּסּוֵרי  ָחמּור  ְלִמְכׁשֹול  ִלְגרֹם  ֲעלּוִלים  ַהֶּזה 
ָהַרע, ִּכי ְׁשֵני ַהְּצָדִדים ֲעׂשּוִיים ְלִהְתַעְנֵין ַעל ַהֲחֵבִרים 

ְוַהְיִדיִדים ֵמֶהָעָבר, ְלַדֵּבר ְּבִׁשְבָחם, ְוַגם ְלֵהֶפְך...
ְלַסֵּפר  ְוִהְתַחְלִּתי  ִּפי,  ַּבֲעֹונֹוַתי, ָּפַתְחִּתי ֶאת  ְוָאֵכן, 
ְּבָאְזֵני ְיִדיִדי ְּדָבִרים ָקִׁשים ְונֹוָרִאים ַעל ִׁשְמעֹון, ֶאָחד 
ֵמַחְבֵרי ַהְּׁשכּוָנה. ִסַּפְרִּתי ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגנּות ְּבִהְתַלֲהבּות 
ֶׁשְּיִדיִדי  ָהָיה  ִנָּכר  ה'.  ְיַרֵחם  ְועֹוְינּות,  ִׂשְנָאה  ּוִמּתֹוְך 
ְּכֶאָחד  ְּברֹאׁשֹו,  ְוׁשּוב  ׁשּוב  ְוִהְנֵהן  ִמָּלה,  ָּכל  ָּגַמע 

ֶׁשְּמַקֵּבל ּוַמֲאִמין ַלְּדָבִרים ְּבֵלב ָׁשֵלם... 
ְוִהֵּנה, ְּבָכל אֹותֹו ַהַּלְיָלה ֹלא ִהְצַלְחִּתי ַלֲעצֹם ַעִין, 
ֵהַעְזִּתי  ֵאיְך  ַמְצּפּון,  ִיּסּוֵרי  אֹוִתי  ֶׁשָּתְקפּו  ִמּׁשּום 
ַלֲחטֹא ְּבָכזֹו ַעּזּות ֶּבָעֹון ַהּנֹוָרא ֶׁשל ָלׁשֹון ָהַרע! אֹוי 
ִלי ַעל ֶׁשָּזַרְעִּתי ִּבְלׁשֹוִני ֶהֶרס ְוֻחְרָּבן, ְוִהְגַּדְלִּתי ֲעֹונֹות 

ַעד ַלָּׁשַמִים )ֲעָרִכין ט"ו(! 
ָּגְמָלה ַהַהְחָלָטה ְּבִלִּבי, ֶׁשֵראִׁשית ּכֹל ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר 
ֶאת  "ְלַעֵּדן"  ַוֲאַנֶּסה  ַהּׁשֹוֵאל,  ְיִדיִדי  ֶאל  ֶאְתַקֵּׁשר 
ּוְלַמֲעֶׂשה  ִּבְדָבַרי,  ִדַּיְקִּתי  ֶׁשֹּלא  לֹו  ַאְסִּביר  ַהְּדָבִרים, 

ִׁשְמעֹון ַהָּלֶזה ִהּנֹו ְיהּוִדי ָיָׁשר ְוטֹוב...
עֹוד  ַאְך  ַהֶּטֶלפֹון,  ְׁשפֹוֶפֶרת  ֶאת  ֵאפֹוא  ָנַטְלִּתי 
ַעל  ָהָיה  ּוִמי  ַהֶּטֶלפֹון.  ִצְלֵצל  ְלַחֵּיג,  ִהְסַּפְקִּתי  ְּבֶטֶרם 

ַהַּקו? 
- אֹותֹו ָיִדיד ֵמַהֲחֻתָּנה. 

ַחָּיב  ֲאִני   - ִלי  ְואֹוֵמר  ּפֹוֵתַח  הּוא   - "ִּתְׁשַמע 
ְלִהְתַנֵּצל ְּבָפֶניָך; ֶאֶמׁש ְּכֶׁשִּנְכַנְסִּתי ְלאּוַלם ַהְּׂשָמחֹות, 
ָהָיה ַרַעׁש ַהּמּוִזיָקה ַמָּמׁש ַמֲחִריׁש ָאְזַנִים, ֹלא ָיכְֹלִּתי 
ַהְּׁשִמיָעה  ַמְכִׁשיֵרי  ֶאת  ִּכִּביִתי  ְוָלֵכן  אֹותֹו.  ִלְסּבֹל 
ֶׁשְּבָאְזַני... ְּכֶׁשִהְבַחְנִּתי ְּבָך ְמַסֵּפר ְּבָכזֹו ִהְתַּפֲעלּות ֶאת 
ְּדָבֶריָך, ֹלא ָהָיה ִלי ָנִעים לֹוַמר ֶׁשְּלַמֲעֶׂשה ָּכֶרַגע ֲאִני 
ַמָּמׁש ְּכֵחֵרׁש... ַאְך ָּכֵעת ֶהְחַלְטִּתי ְלִהְתַקֵּׁשר ִּכי ָּגְבָרה 

ִּבי ַהַּסְקָרנּות, ִלְׁשמַֹע ֶאת ְּדָבֶריָך ַהְמַעְנְיִנים...".
ַהְּדָבִרים",  ָּכל  ַעל  ְּבָאְזֶניָך  ַלֲחזֹר  הֹוֵלְך  ִמָּיד  "ֲאִני 

ְּבָאְזָניו  ְוִהְׁשַמְעִּתי  לֹו,  ֵהַׁשְבִּתי 
ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ֲעֵרִבים...

ְּכבֹוד  ֶאת  ִלְׁשאֹל  ִּבְרצֹוִני  ַעָּתה 
ָהַרב: ְלַאַחר ֶׁשִהְתָּבֵרר ֶׁשֲחֵבִרי ֹלא ָׁשַמע ִמָּלה ַאַחת 
אֹוִתי(,  ָׁשַמע  ֹלא  ַאֵחר  ָאָדם  )ְוַאף  ָהַרע  ָלׁשֹון  ֶׁשל 
ַעל  ְוַכָּפָרה  ִלְסִליָחה  ֲאִני  ָזקּוק  זֹאת  ְּבָכל  ַהִאם 

ַהְּדָבִרים ַהּנֹוָרִאים ֶׁשָּיְצאּו ִמִּפי?...
ְּתׁשּוָבה:

ֶׁשֵּכן  ִּדּבּוָריו,  ַעל  ּוְתׁשּוָבה  ְלַכָּפָרה  ָזקּוק  ַהּׁשֹוֵאל 
ַעל  ְּגנּות  ִּדְבֵרי  ַלֲאֵחִרים  ְלַהְׁשִמיַע  ָהְיָתה  ַּכָּוָנתֹו 
ֶׁשַהִּמְתַּכֵּון  פ"א(,  )ִקּדּוִׁשין  ַּבְּגָמָרא  ּוְמבָֹאר  ַהּזּוַלת, 
ֶלֱאכֹל ְּבַׂשר ֲחִזיר, ְוָעָלה ְּבָידֹו )ֶׁשֹּלא ִמיִדיָעתֹו( ְּבַׂשר 
ַעל  ּוְסִליָחה  ַּכָּפָרה  ָצִריְך   - ִלְמַהְּדִרין(  )ָּכֵׁשר  ָטֶלה 
ַמֲחַׁשְבּתֹו ְוַכָּוָנתֹו ַלֲחטֹא! )ְוע"ע ֶּבָחֵפץ ַחִּיים הל' לשוה"ר 

כלל ד' באמ"ח ס"ק מ"ו(. 

ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ַרֵּבנּו  ָּכַתב  ַהְּתׁשּוָבה,  ְלֶדֶרְך  ּוַבֲאֶׁשר 
)הל' לשוה"ר ְּכָלל ד', י"ב(, ֶׁשִאם ֵמֲחַמת ִּדּבּורֹו ֹלא ִנְגַרם 

ַעל  ִנְׁשַאר  ֹלא  ֵּכן  ִאם  ַלֲחֵברֹו,  ֵנֶזק  אֹו  ְּגַנאי  ׁשּום 
ַהְמַדֵּבר ִּכי ִאם ֶהָעֹון ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום, ְּדַהְינּו ֶׁשָעַבר 
ְוִתּקּונֹו  ָהַרע.  ְלַדֵּבר ָלׁשֹון  ֶׁשִּצָּוה ֶׁשֹּלא  ְרצֹון ה',  ַעל 
הּוא, ֶׁשִּיְתָחֵרט ַעל ִּדְבֵרי ַהָּלׁשֹון ָהַרע ֶׁשהֹוִציא ִמִּפיו, 
ֶׁשֹּלא  ָׁשֵלם  ְּבֵלב  ַעְצמֹו  ַעל  ִויַקֵּבל  ָּכְך,  ַעל  ְוִיְתַוֶּדה 

ַלֲעׂשֹות ֵּכן ְלַהָּבא.
ְלִסּכּום: ַהְמַדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע ָזקּוק ְלַכָּפָרה ַעל ִּדּבּוֵרי 

ַהְּגנּות ֶׁשָּיְצאּו ִמִּפיו, ְוָעָליו ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ַעל ָּכְך.

דברתי לשון הרע - אך ידידי לא שמע דבר... האם אני זקוק לכפרה?

אחת 
שאלתי
הרב ארז חזני

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

ילדיםפרק 14
מספרים

ם  י חי

אהרל'ה
הרב אהרון
מרגלית
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כיצד מלמדת אותנו המנורה להדליק את הרוחניות שלנו?

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

זו לא בושה לאהוב
הרב ניסים יגן זצ"ל מעולם לא התבייש לומר ליהודי "אני אוהב אותך"

לפני תשע עשרה שנה, בתאריך י"ד בסיון, איבד 
עולם התורה והתשובה את אחד מגדוליו. זה היה 

ייסורים  לאחר  בהעלותך.  פרשת  בשבת 
קשים השיב הרב ניסים יגן זצ"ל את 

דמות  היה  הרב  הטהורה.  נשמתו 
עוצמתית, אהבת ה' בערה בליבו 
והוא זכה להשיב אלפי יהודים 
כשאני  כיום,  גם  בתשובה. 
שלו,  הדיסקים  את  שומעת 
מעורר  אותי,  מעיר  שלו  הקול 

אותי ומאיר לי את העיניים.
איך זוכה אדם אחד להשיב אלפי 

זוכה  איך  לעורר?  להשפיע,  יהודים, 
מותו  אחרי  שנה  עשרה  תשע  אדם שגם 

המילים שלו נוגעות, אקטואליות ומעוררות?
הסוד הוא – אהבה! "סוד הקסם שלו, הגדיר זאת 
שהוקרנה  גבול  בלי  האהבה  היה  קרוב,  תלמיד 
ממנו. הוא היה כל כך אוהב, עד שהייתי מתבייש 
ממנו, הייתי מרגיש כי הוא לא רוצה כלום בתמורה 
לאהבתו, אלא רק מבקש להיטיב ולהיטיב... הוא 
היה  ולא  אדם  לכל  כולו  כל  את  לתת  מוכן  היה 

אכפת לו לנסוע ולחזור ולנסוע, ובלבד שבעוד בית 
אחד תהיה מזוזה" )נתיבי אור(.

ליהודי:  לומר  התבייש  לא  מעולם  "הוא 
תלמיד  מעיד  אותך...",  אוהב  "אני 
יש  "האם  כך:  אמר  גם  הוא  אחר. 
מישהו בעולם שהוא גיבור יותר 
מהקדוש ברוך הוא? או חזק יותר 
ממנו? ברור שלא! והנה, הקדוש 
ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר 
אני   – אתכם..."  "אהבתי  לנו: 
ברוך  הקדוש  ואם  אתכם!  אוהב 
הוא אומר זאת, האם אנחנו צריכים 
להתבייש בכך? להפך! זוהי הוכחה על 
חולשתו...".  על  ולא  האומר  של  גבורתו 

מדהים!
אמא,  בתור  כוח  כוח.  לי  נתנו  האלה  המילים 
זה.  את  ולהגיד  לאהוב,   – מרצה  חברה,  אישה, 
מהרב יגן למדתי שזו היא הגבורה האמיתית, וזה 

הסוד להצליח בהכל. 
הטהורה  נשמתו  את  השיב  יגן  הרב  סתם  לא 
מנורה  מנורה,  כולו  היה  הוא  בהעלותך,  בפרשת 

בעלת שבעה קנים, מנורה שהאירה, מאירה ועוד 
תאיר עד ביאת המשיח.

וגם את... היי מנורה! 
הקנים  שבעת  כנגד  פתחים  שבעה  יש  בפנייך 

שבמנורה. האירי דרכם:
היופי  את  שבחייך,  הטוב  את  תראי   – בעיניים 

בילדייך, באישך, בחלקך. 
באף – השתדלי להריח רק הבושם הנעים והמתוק.

לזה:  קוראת  ואני  חיובי,  תשמעי   – באוזניים 
תשמעי נכון, תשמעי מעבר! כי לפעמים נאמרות 
בבית מילים שנשמעות נורא... אבל בפנים, בעומק, 
זו זעקה, זה כאב, זו הצפה של משהו פנימי יותר. 
זכרי, התברכת בבינה יתרה, תנסי לשמוע מעבר, 

להבין )ולפעמים גם לדלג(.
מילים  שיותר!  וכמה  אוהבות,  מילים   – ובפה 
רק  ככה,   – ומצמיחות  משמחות  מילים  בונות. 
באהבה תעשי בהעלותך לבית שלך, לחיים שלך! 

זכותו תגן  בן רחל,  ניסים יגן  לעילוי נשמת הרב 
עלינו. אמן.

חכמת נשים
ית חגית שירה הרבנ

יום שני יד סיון 17/6
בבית כנסת “חסד ואמת”

רחוב פ’ת פינת הרד”ק
בשעה 20:00

)ליד נתיבות(
יום שני כ”א סיון 24/6

מועדון בית העם
בשעה 20:00

נתניה

יושביה

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”

שירת האמונה
י לו ה  ית חדו הרבנ

ר ֶאל ַאהרֹן ְוָאַמְרָתּ  ֵבּ אמֹר. ַדּ ה ֵלּ ר ה' ֶאל מֶֹשׁ "ַוְיַדֵבּ
נֹוָרה ָיִאירּו  ֵני ַהְמּ רֹת ֶאל מּול ְפּ ַהעֹלְתָך ֶאת ַהֵנּ ֵאָליו ְבּ

רֹות". ְבַעת ַהֵנּ ִשׁ
הפרשה מאירה לנו דרך התמודדות עם הניסיונות 
שעובר כל אדם במסע חייו, ומתארת את הדלקת 

הנרות במשכן, וכיצד צריך להדליק אותם. 
בנפשו,  רוחנית  קומה  לבנות  צריך  אדם  כל 

המשכן  להקמת  נרחב  שטח  בה  שיהיה 
מלמדת  כשהתורה  האדם.  בלב  הנמצא 

רומזת  היא  הנרות,  הדלקת  אופן  את 
להדליק  נפשית שמטרתה  על עבודה 
את אור התקווה, הביטחון והאמונה 
מצוות  קיום  ידי  על  פנימה  בנפש 

מתוך אהבה.
הציווי  קיום  היא  הנרות  הדלקת 

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". מדובר 
הרצון  היא  הפנימית,  האש  הדלקת  על 

תכלית  זהו  רֹת"  ַהֵנּ ֶאת  ַהֲעֹלְתָך  "ְבּ בלב.  הנמצא 
תמיד  להיות  שצריך  יהודי,  כל  בעבודת  הרצון 

בהשתוקקות לעלות מעלה מעלה.

העלאת הנרות היא התלהבות הלב
להיות  צריכה  הנרות  שהדלקת  רש"י  מסביר 
הפרשה  מאליה".  עולה  השלהבת  שתהא  "עד 
הניצוץ,  את  להדליק  רק  מספיק  שלא  מלמדת 
אלא עלינו להיות ערניים ולבדוק שאכן השלהבת 
דולקת  שהיא  למקום  שתגיע  עד  מאליה,  עולה 
מתוך הפנימיות שלה, באופן שתהא אש 
בזכות  לדלוק  וממשיכה  שדולקת 
על  תוקד  תמיד  "אש  עצמה, 

המזבח לא תכבה"!
כיצד  לדעת  צריך 
של  הרגע  את  למשוך 
ולהמשיך  הניצוץ  הדלקת 
הזמנים,  בשאר  ולהתעלות 
יקום  ומי  ה',  בהר  יעלה  "מי 
לרצות  צריך  קדשו".  במקום 
לקום  ולדעת  ה'  בהר  להתעלות 
הכוח  היא  השמחה  להתמודד.  ולהמשיך 
שמעלה  ההתלהבות  היוקדת,  האש  היא  לקום, 
נפלתי  "כי  מאליה,  שתרקוד  השלהבת  את 

קמתי, ה' אור לי".
אם תתרוממי על אף הקושי, ותשתדלי להאיר 
פנים למרות הנפילות - אז הקדוש ברוך הוא יפתח 

לך פתח כפתחו של אולם, ויפלס לך דרך צלחה.

פניו של האדם כפני המנורה
מביא הרב אברג'ל זיע"א בספרו "אמרי נועם", 
 - השערים  לשבעת  מקבילים  הקנים  ששבעת 
שתי  אוזניו,  שתי  האדם:  של  הפתחים שבראשו 
כפי  ממש  מכוונים  והם  ופיו,  נחיריו  שני  עיניו, 
הוא  הפה  כאשר  זה,  מול  זה  המנורה,  קני  צורת 
את  להטות  אהרון  נצטווה  וכך  האמצעי.  הקנה 
הימניים  הקנים  שלושת  של  הפתילות  ראשי 

ושלושת הקנים השמאליים לכיוון הנר האמצעי.
בלשון  לדבר  מקפיד  פיו,  את  מקדש  כשהאדם 
וכמובן שלא מדבר לשון הרע, אז  נקיה, מתפלל, 
יזכה לסייעתא דשמיא בשמירת העיניים, בהצלה 
ממידת הכעס שמסמלות הנחיריים, באוזניו יזכה 
יזכה לאיזון ובהירות  וכן  לשמוע בשורות טובות 

נפשית, ופיו ימשוך שפע של ברכות מן השמים.
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"איכס, מקק!"

מתוק-מתוק

למה הילדה שולחת פגיעות מילוליות, ואיך יוצרים משמעת?

פורום מומחיות
ות ן מומחי ו ו מג

רציתי להתייעץ בקשר לבת שלי. היא 
לאחרונה  וחברותית.  חכמה  נערה   ,12 בת 
החלה לירוק כל הזמן, בבית, בחוץ ובכיתה. 
ההתנהגות הזו לא אופיינית לה כלל, ונראה 
שזה רק הולך ומחריף. ישבנו איתה ושאלנו 
אותה למה היא מתנהגת כך, וההסבר התמוה 
שלה היה שהיא מדמיינת ג'וק או מקק וכדו' 
נכנס לה לפה, ואז מרגישה צורך מידי לירוק. 
וכיון שדמיונות אלו באים אליה הרבה, היא 
את  לעצור  מסוגלת  ולא  הרבה  יורקת  גם 
עצמה. היא אומרת שזה מציק לה מאד, אך 

אינה יודעת כיצד להתמודד. מה דעתך?
מתארת  שאת  כפי  בתך  של  ההתנהגות 
מתבגרים  הרבה  ישנם  תמוהה.  כה  איננה 
אומרת,  זאת  למציאות.  מחשבה  שממזגים 
 - שקורה  מסוים  משהו  על  חשבו  הם  אם 

קורה  זה  כאילו  מרגישים  הם 
רק  ולא  במציאות,  ממש 

במחשבות.
לעבוד  יש  ראשית, 

על  הילדה  עם 
המחשבות  הפרדת 
מהמציאות. כלומר, 
חושבת  היא  אם 
שיש לה מקק בפה 
- זו רק מחשבה ולא 

מציאות, ועל כן אין 
קוראים  לירוק.  צורך 

לזה "התכה קוגנטיבית", 
יכולות  שמחשבות  לזכור 

נעימות,  בלתי  לתחושות  לגרום 
אך הן עדיין רק מחשבות.

שנית, כדאי לך לפנות לרופא, ע"מ לשלול 
שלהפרעה  כיוון  כפייתית,  טורדנית  הפרעה 
וכדאי  שתיארת,  למה  זהים  סימפטומים  זו 
)רבקה  מוקדם.  שיותר  כמה  בה  לטפל 
מומחית  מוסמכת,  פסיכותרפיסטית  פינקלשטיין, 

לטיפול CBT  מערכתי(

• • •

יש לי קושי במשמעת מול ילדי. הם 
להתחמק  מנסים  לי,  מקשיבים  ממש  לא 
כח.  למאבקי  איתם  נכנסת  ואני  ממטלות 
מהר מאד אני מרפה, אך במקביל - הם לא 
מוציאה  אני  להם.  הדרוש  את  עשו  תמיד 
המון אנרגיה ומרגישה חסרת ביטחון מולם. 

מה עושים?
מאוד  בסיסי  קושי  הוא  במשמעת  קושי 
דברים  כמה  יש  בית.  בכל  קורה  שכמעט 
מנת  על  להיות  שצריכים  מאוד  בסיסיים 
להשיג משמעת בריאה ונכונה ושיתוף פעולה 
מהילדים. הדבר הראשון והחשוב ביותר הוא 
להיות חזקה ובטוחה מול הילדים במה שאת 

רוצה שיהיה או שיתבצע מצדם.
 )אם יש לך קושי בעניין, תשאלי את עצמך 
מה את מרגישה כשאת רוצה ל"משמע" את 

הילדים שלך? - את תגלי על עצמך דברים 
שאם תפתרי אותם, ייקל עלייך מאד.(

כשאת תעמדי בביטחון ותרגישי בטוחה - 
הילדים ירגישו את השדר וירצו לשתף אתך 

פעולה.
במה  עקבית  שתהיי  מאד  חשוב  שנית, 
שאת רוצה שילדיך יעשו, כך שלילדים יהיה 
ברור שאמא אוכפת את הכללים בבית ולא 
רק אומרת אותם. חזרי על אותו משפט שוב 

ושוב עד שהדבר יתבצע.
דבר נוסף וחשוב מאד: כדי לייצר משמעת 
בריאה ונכונה בבית שלך, חשוב מאד ללמוד 
"שליפה  הוא לא  חינוך  זה.  איך עושים את 
מהשרוול", חינוך מצריך למידה. כדי להשיג 
משמעת נכונה ובריאה כדאי לך מאוד לגשת 
היא  )ושאלתך  לך  שמתאימה  עזרה  לקבל 
הצעד הראשון שעשית בעניין(. כך 
יפסקו  רגועה,  להיות  תוכלי 
תקבלי  הכח,  מאבקי 
הקשבה ושיתופי פעולה 
ילדים   - חשוב  והכי 
לך  שיודו  מאושרים 
להם  שנתת  כך  על 
החיים,  לכל  כלים 
שמקבל  ילד  שכן 
בריאה  משמעת 
ונכונה הוא ילד שגדל 
עצמית,  משמעת  עם 
וזה בונה אותו ואת נפשו 
)יוכי  וחזקה.  בריאה  בצורה 
רגשית  ותומכת  חינוכית  יועצת  דנחי, 

לגננות ולאמהות(

 • • •

 בתנו בת ה-4 נולדה ב"ה לאחר הרבה 
אינה  היא  לאחרונה,  חיינו.  כל  היא  שנים. 
ולעיתים  לבקשותיה,  סירוב  לקבל  מסכימה 
מתחצפת. השבוע אמרה שאם לא נקנה לה 
נודה  איתנו.  לגור  רוצה  לא  היא  אופניים, 
נשמתנו.  לנו התבטאותה עד עמקי  שכאבה 
חשוב לנו החינוך, אך אנו לא רוצים לשבור 

אותה חלילה... מה נכון לעשות?
ילד  אך  עולמנו.  וכל  אהבתנו  הם  ילדינו 
על  ברורים  ולגבולות  הורית  לסמכות  זקוק 
מנת לגדול בריא. כאשר התרגל למציאות בה 
ההורים  ופתאום  לבקשותיו,  נתונים  כולם 
 - שמבקש  מה  דבר  ממנו  למנוע  מנסים 
מילולית,  גם  התנהגותו,  את  יחריף  הוא 
את  מבין  לא  הוא  הוריו.  את  להכניע  כדי 
משמעות דבריו, ולא מתכוון באמת לבצעם.

בדעתם  איתנים  להישאר  ההורים  על 
באופן קריר ומוחלט, להתעלם מדיבוריו אך 

לא לאפשר חוצפה.
)קרן  הורים.  הדרכת  על  אמליץ  במקביל 
מיוחד  בחינוך  מרצה  דידקטית,  מאבחנת  אהרון, 

ובפסיכולוגיה התפתחותית(

אנחנו אוהבים דברים מתוקים. הסוכר הוא פחמימה 
קטניות,  כמו  במזונות  טבעי  באופן  שמצויה  פשוטה 

דגנים, ירקות ופירות.
בצורה הבלתי מעובדת, הסוכר מכיל מגוון ויטמינים, 
הטבעיות  הפחמימות  וחלבונים.  אנזימים  מינרלים, 
מה  חלקה,  בצורה  הדם  לזרם  ונכנסות  מתפרקות 

שמאפשר לגופנו לספוג את החומרים הטובים.
שונה  סוכרוז,  גם  שנקרא  מזוקק,  שולחני  סוכר 
מהסוכר הטבעי. הוא מיוצר מקנה סוכר או מסלק סוכר, 
ואין בו ויטמינים, מינרלים וסיבים תזונתיים, לכן הגוף 
צריך להשקיע מאמץ כדי לעכל אותו. במקום לספק לגוף 
חומרים מזינים, הסוכר המעובד גורם לחסרים תזונתיים. 
הוא  בגוף.  הרס  וזורע  הדם  לזרם  במהירות  נכנס  הוא 
לעצבנות,  שגורם  מה  בדם,  הסוכר  רמות  את  מזניק 
מתח והיפראקטיביות, ולאחר מכן מוביל לצניחה ברמת 

הסוכר בדם, מה שגורם לעייפות, לדיכאון ולתשישות.
לתנודות  גורמת  סוכר  שצריכת  לכך  מודעים  הרבה 
ברמות הסוכר בדם, אבל לא מודעים לתנודות הרגשיות 
ומלאי  שמחים  מרגישים  אנו  הזו.  לתופעה  שנלוות 
אנרגיה, ולאחר מכן, באופן פתאומי, מוצאים את עצמנו 

בנפילת אנרגיה.
קטנה  כמות  ואפילו  ממכר,  לחומר  נחשב  הסוכר 
גורמת להשתוקקות לעוד. הפסקה פתאומית של צריכת 
תנודות  ראש,  כאבי  כמו  גמילה  לתסמיני  תגרום  סוכר 

במצבי רוח ועוד.
כיום, הסוכר מצוי ברוב המזונות, ומופיע כמרכיב סמוי 
במזון תחת שמות אחרים כמו סירופ תירס, דקסטרוז, 
מלטוז, גלוקוז, פרוקטוז. גם מזונות שנחשבים בריאים 
משומרים,  ירקות  בריאות,  חטיפי  כמו  סוכר,  מכילים 

רוטב עגבניות, דגני בוקר, חמאת בוטנים, לחם ועוד.
מתגלים  שבו  הקצב  הוא  המדאיגים   הנתונים  אחד 
חולים חדשים בסוכרת. זה עצוב במיוחד לאור העובדה 

שניתן למנוע את המחלה באמצעות אכילת מזון בריא.
 – מסוכן  קסמים  מעגל  לעצמנו  יצרנו  משים  מבלי 
אכילת סוכר, תחושת היי, ההתרסקות שבאה לאחר מכן 

והצורך בעוד סוכר שיתניע את המעגל החדש.
נספק לגוף מתיקות מתונה  נאכל תפריט מאוזן,  אם 
כדי  סוכר  לכמויות  נזדקק  ולא  ופירות,  ירקות  של 

להעלות את רמת האנרגיה.
אמתי,  דבש  טבעי,  תמרים  סילאן  לסוכר:  חלופות 
הם  זאת,  עם  ממתיקים טבעיים.  כולם  ומולסה  מייפל 
סוכרת  לחולי  בסוכרת.  חולה  למי שכבר  מומלצים  לא 

מומלץ להשתמש בסטיביה אמיתית.

בריאות טובה
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