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

עונג שבת
tv 97 בכבלים, בלוויין בפרטנר ובסלקום  עלון שבועי לקירוב לבבות | ערוץ 
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אחר חטא המרגלים הכריז הקב"ה שכל יוצאי מצרים, ל
ניסי ה' במצרים ובכל זאת הצטרפו  אשר ראו את כל 
עולם  של  מלכו  ביכולת  האמינו  ולא  המרגלים  לדברי 
להביאם בבטחה לארץ ישראל, לא יזכו לראות את הארץ. והוסיף 
ַאֲחָרי,  ַוְיַמֵּלא  ִעּמֹו  ַאֶחֶרת  רּוַח  ָהְיָתה  ֵעֶקב  ָכֵלב,  "ְוַעְבִּדי  ואמר: 

ַוֲהִביאִֹתיו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּבא ָׁשָּמה ְוַזְרעֹו יֹוִרֶׁשָּנה".
הקורא פסוק זה מיד מתעורר לשאול מדוע לא הוזכר כאן יהושע 
בן נון. הלא גם הוא נשאר נאמן לה' יחד עם ָּכֵלב בן יפונה מתוך 

שנים עשר המרגלים?
האור החיים הקדוש מבאר, שאמנם גם יהושע זכה להיכנס 
לארץ ישראל מאחר שלא השתתף בעצת המרגלים, אבל לא 
ָּכֵלב,  כמו  כך  על  עולם  לקבל דברי שבח ממלכו של  זכה 
 - עצמו  מכוח  היתה  לא  האמת  בדרך  משום שבחירתו 
קשה  בניסיון  ועמידה  הרע  היצר  מול  התמודדות  לאחר 

כמו ָּכֵלב, אלא "תפילת משה הצילתו מיצר הרע ומכוחותיו שהם 
המרגלים, לבל יטעוהו. מה שאין כן ָּכֵלב, שנכנס בגדר סכנת יצר 
הרע וחבורתו הרשעה ותחל רוח רעה לפעמו, ואף על פי כן השלים 
ללכת אחר רצונו יתברך, אשר על כן זכה שייקרא עבד ה' כמשה 

רבינו עליו השלום".
כישלון  האדם  חש  לעיתים  גדול.  יסוד  למדנו  אלה  בדברים 
מוחלט, ובז לעצמו על שיצר מסוים פועם בקרבו, בעוד חברו אינו 
מתמודד כלל עם אותו יצר ועובד את ה' בקלות, ומתוך תחושה 

קשה זו נופל הוא בייאוש ומאבד רצון להתקדם בעבודת ה'.
הרע!  יצרו  על  שמתגבר  מי  את  דווקא  משבח  הקב"ה  אולם 
כלומר, אדם שאמנם בורח הוא מהיצר הרע ואינו מכניס את עצמו 

לניסיונות, אך יש בו יצר טבעי שבוער בו ומסית אותו לדבר עבירה, 
אינו אמור לשנוא את עצמו על יצר זה, אלא כך יאמר לעצמו: "אני 
שואף לעבוד את ה' בכל לבי, אבל הרי כל סיבת ביאתי לעולם היא 
עולמי  את  הרע, ובכך לבנות  היצר  פיתויי  מול  איתן  לעמוד  כדי 
הרוחני. לכן, אם זהו הניסיון שמשמיים ייעדו לי להתמודד אתו, 
זו יסתער  אעשה הכל כדי לנצח במלחמת היצר!". ומתוך תובנה 
שינצח,  מלא  וביטחון  שמחה  מתוך  ניסיון  אותו  מול  במלחמה 
וינצח. ואל יחשוב לרגע שיש ניסיון שהוא מעל כוחותיו, שהרי כבר 
גילה הקב"ה והבטיח לאדם כי: "ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֹבץ ְוֵאֶליָך ְּתׁשּוָקתֹו, 
ְוַאָּתה ִּתְמָׁשל ּבֹו"! )בראשית ד, ז(. אם רק תחליט בהחלטה גמורה 
שאינך נכשל בניסיון זה ויהי מה, מתוך ידיעה גמורה שכל פיתוי 
יצרי אינו אלא מראה שווא של דמיון כאילו הוא חזק, הריני 
מבטיחך נאמנה שאתה תמשול בו. משום שאני שבראתי את 

שניכם מודיעך נאמנה שבראתי אותך חזק יותר ממנו.
"ַוַּיְרא  הכתוב:  על  ז"ל  סוד דברי רבותינו  עומק  וזהו 
א,  )בראשית  ְמאֹד"  טֹוב  ְוִהֵּנה  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ֱאֹלִקים 
לא(, "והנה טוב מאד - זה יצר רע" )בראשית רבה ט, ז(. אך הלא הוא 
נקרא "רע", וכיצד אפשר לומר עליו שהוא לא רק "טוב", אלא "טוב 
מאוד"? אלא שאם האדם נופל ברשת היצר המסיתו לעשות רע, 
הוא יצר הרע. אבל אם מתגבר עליו ובונה באמצעותו את עולמו 
הרוחני, הוא טוב מאוד, שהרי בלעדיו היה האדם עוזב את העולם 
בדיוק כפי שנולד, מבלי להיבנות ומבלי לקבל את שכר עמלו בעולם 

הזה, בחיי העולם הבא. 
אשרי אדם הזוכה להביט נכון בניסיונות החיים, ומתוך כך הוא 
ונכשל, מיד מתעודד לקום שוב,  תמיד שמח וטוב לב, ואם מעד 
שמגיע  עד  בעתיד,  לתקן  עצמו  ומקבל  העבר  על  תשובה  עושה 

לשלימותו הרוחנית. שבת שלום.

אדם שיצר הרע מציק לו בתחומים שונים, כיצד יביט על עצמו, ומה יעשה כדי לנצח?

שלועסים  לפני  לברך  יש  האם 
מסטיק?

לחיך.  שמגיעה  הנאה  כל  על  מברכים 
לאחר  כי  במסטיק,  בליעה  אין  אמנם 
את  זורקים   - פג  כשהטעם  לעיסה רבה 

שמובלע  הסוכר  זאת  בכל  אך  המסטיק, 
בתחילת  היטב  שמורגשת  והמתיקות 
ככלל,  שהכל.  ברכת  מחייבים  הלעיסה 
ולא על הבליעה,  היא על הטעם  הברכה 
ששם  לאחר  מחברו  ברכה  שומע  ואם 
את המאכל בפיו ולפני שבלע ממנו, עליו 
לענות אמן על הברכה )נזהרים לכתחילה 

לא לדבר לפני הבליעה(.
ארוך  שערו  וחצי,  שנתיים  בן  בני   
מותר  האם  בכינים.  הרבה  נדבק  והוא 

לספר אותו אף שלא הגיע לגיל 3?
אין חיוב להשאיר את השיער של הבנים 
מהשיער  סובל  הילד  ואם  שלש,  גיל  עד 
עליו  להקל  מותר  שהיא(,  סיבה  )מאיזו 
ולהסתפר לפני גיל שלש. מנהג החאלקה 
שנאמר  העץ  כעין  החינוך,  לצורך  הוא 
לא  ערלים  לכם  יהיה  שנים  "שלש  בו 
באורך  מעט  לו  משאירים  ואז  יאכל", 
פאות הראש, וכל זה אינו דין, אלא מנהג 

שאפשר להקל בו.

היצר הרע – טוב או רע?
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הכי שמח והכי עצוב

הרב יצחק פנגר
3

שאלות מקו ההלכה 

הרב ירון אשכנזי
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באשר תלכי אלך )ב'(

חיים ולדר
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איך הקשבתי להם?

מכתבים למערכת 8
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התוכחה בתורה
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חייבים ללבוש כיפה?

יונתן הלוי
10

לעצום את העיניים

מנוחה פוקס
14

מורנו הג"ר זמיר כהן שליט"א

ט"א י של סף  ו י אברהם  ר  " הג

שאל את הרב

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

העלון מוקדש לע"נ אליהו בן רחל )רשל(
 לע"נ אברהם איובי בן שרה | לע"נ פונגדה בן טורי
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מדוע קיימת תוכחה קשה בתורה? )ה'(
הרתיעה והפחד יוצרים סולם ערכים חזק ויציב לאלף דור

בפרשת השבוע, פרשת שלח, מובאים דבריהם 
לדעת  חשוב  ישראל.  ארץ  נגד  המרגלים  של 

המתנות  אחת  הינה  ישראל  ארץ  כי 
לעמו  הקב"ה  שנתן  הטובות 

באהבה.
מובא:  ברכות  במסכת   .1
"ג' מתנות טובות נתן הקב"ה 
אלא  נתנן  ולא  לישראל, 
הם:  ואלו  ייסורים,  ידי  על 
תורה, וארץ ישראל והעולם 
הבא". ה'פלא יועץ' כותב כך: 

ישראל  בארץ  היושב  "וצריך 
במצוותו  תדיר  שמח  להיות 

התדירה, וכל ייסורין יקלו בעיניו 
באהבתו אותה" )ערך "ארץ ישראל"(.

ארץ  של  "וייסורים  כתב:  ה"חרדים"   .2
מזבח   – החולאים  הן  האומות,  מן  הן  ישראל, 

רבי  בארץ(.  התלויות  מצוות  )חלק  הם"  כפרה 
הצרות  ידי  "שעל  כך:  כותב  אזכרי  אלעזר 
ומתמעטים  מתנקים  ישראל,  שבארץ 
נשוא  בו  היושב  והעם  העוונות, 
קלים  עוונות  ודווקא  עוון, 
עליהם,  ומתחרטים  ששבים 
ממרקים,  אלו  וייסורים 
לגן  נכחו  נכנס  מותו  ובעת 

עדן".
מבואר  התור"  ב"קול   .3
גם שייסורים בארץ ישראל 
משיח.  מייסורי חבלי  מנכים 
מבואר  יהונתן"  ב"אהבת 
ישראל,  ארץ  של  הייסורים  כי 
הם  באהבה,  אותם  כשמקבלים 
ישראל  לעם  שהיו  הכישלונות  את  מתקנים 

בעניין הקשר לארץ ישראל במשך ההיסטוריה. 

וכמה  כמה  עליהם  יעברו  "כאשר  דבריו:  כה 
צרות, ואפילו הכי לא יעזבו את ה' ואת נחלתם... 
להיות  צריכה  התשובה  כי  תשובתם,  עיקר  וזוהי 

באותו מקום ובאותו מעשה...".
גודל החיוב  על  עוד  ה"חרדים" מאריך  בעל   .4
לחבב את הארץ: "וצריך כל איש ישראל לחבב את 
בתשוקה  ארץ,  מאפסי  אליה  ולבוא  ישראל  ארץ 
גדולה כבן אל חיק אמו, כי תחילת עוונינו שנקבעה 

לנו בכייה לדורות, יען מאסנו בה".
היו  "לפיכך,  ה"חרדים":  בעל  מוסיף  עוד   .5
האמוראים מנשקים את עפרותיה ואבניה בבואם 
אליה, ומה טוב ומה נעים לשיר שיר ידידות אשר 
ייסד רבי יהודה הלוי עליה – באהבה רבה, תחילת 
אנו  כן  וחמודה',  יקרה  הקדושה  'ארץ  השירה: 

מתחננים לה' שלא יגרשנו מעליה".
בעל  כותב  לארץ?  חוץ  לדרי  באשר  ומה   .6
חוצה  אשר  והרחוקים  הקרובים  "גם  ה"חרדים": 

לה, ראוי להם שיהיו נכספים אליה".

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 מרגשות על מצוות 
יישוב ארץ ישראל

כל מה שרציתם לדעת על המצווה הנפלאה: מגורים בארץ הקודש

י ו הל תן  נ ו י

שבע עובדות

בהשתתפות:

הג”ר זמיר כהן,  ר’ שמעון פרץ 

עם הידברותנופשים את הקיץהחופש הגדול הגיע!

   הידברות מזמינה אתכם לנופש קייצי ומרענן על שפת הכנרת
במלון המפואר כינר גליל

חמישי עד מוצ”ש א’-ג’ תמוז | 4-6.7.19

 073-2221270מהרו והבטיחו מקומכם עמנו < 

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

סיבות  שישנן  למדנו  הקודמת  בכתבה 
התהוות  בראשית  הקשה  לתוכחה  היסטוריות 
טומאות  את  מעליו  להסיר  כדי  כעם,  ישראל 

העמים ולעצבו, אולם התורה, כידוע, נצחית 
חשוב  לכן  הדורות,  לכל  ומיועדת 

לדבר על החשיבות של התוכחה 
בתורה אף לימינו.

כמה  בכנות,  נשאל  הבה 
אחר  לחפש  זכו  מאתנו 
בתשובה  ולשוב  האמת 
כי  ייסורים?  שום  ללא 
הם  שבנדירים  נדירים 
אבינו  כאברהם  צדיקים 

 - ה'  את  להכיר  שביקש 
להודות לו ולעובדו רק מתוך 

הכרת הטוב. רובנו מכירים את 
ה' לראשונה מתוך רגש של יראה 

הסבל  עם  היכרות  המציאות,  כלפי 
והקושי שבה. אם הכול היה טוב ונעים, לא היינו 

חושבים לשאול שאלות ולחפש תשובות...
ילדים  לחנך  ניתן  שלא  יודע  ומחנך  הורה  כל 
ענישה,  ללא  עצמית  שליטה  וללמדם  לגבולות 

צריך  וכמה  כיצד  לדעת  היא  החוכמה  כאשר 
להעניש.

האהבה מגיעה לאחר היראה, כאשר הבן מתבגר 
ומבין את דרך החינוך, אז מתמלא לבו אהבה 
להענישו  ידעו  אם  ומחנכיו,  לאביו 

בתבונה ובמידתיות.
הוראות  ספר  היא  התורה 
לאדם,  אלוקים  של  היצרן 
לנפש  מותאמת  היא  לכן 
באופן  ולטבעו  האדם 
לחנכו.  ביותר  הטוב 
האנושי  שהטבע  ומאחר 
נדרש לעבודה מיראה לפני 
בנויה  כך  מאהבה,  עבודה 
ספר  שמבאר  כפי  התורה, 
עשירי,  בשער  הלבבות  חובת 

על אהבת ה'.
לטוב  והנעימה  העדינה  ההבטחה 
אינה חזקה ומעוררת את הנפש כמו הפחד מרע, 
כי הפחד הוא הרגש הכי חזק ומידי שיש באדם 
האדם  יצר לב  בעולם.  שורד  היה  לא  בלעדיו   -
רע מנעוריו, ודרכו של הנער לחקור גבולות, עד 

שמגיע לקווים אדומים אותם הוא מבין שאסור 
לחצות. 

התוכחה החמורה בתורה, כמו עונשי בית דין 
סקילה שריפה הרג וחנק - שלא היו נפוצים כלל הלכה-

היא  ז', ע"א(,  כפי שמבואר במסכת מכות דף  למעשה, 
שיוצרת את הקווים האדומים הללו.

מסוגלים  היו  לא  ואהבה  חיבה  של  מילה  אף 
להרחיק אותנו מן הפיתויים והעבירות החמורות, 
כמו הלשון שמגלה את חומרתם על ידי הקללות 

והעונשים שחלים עליהם. 
בלעדיהן היתה התורה נראית לרבים כ"המלצה" 
בלבד! הציורים המפחידים הם שמגלים את מידת 
העבירה  מן  מרחיקים  וכך  בעולם,  שיש  הדין 
המסוכנת לנפשנו. אחרת כיצד נדע להבדיל טוב 

לרע, ונכיר מה חמור ומסוכן לנו?
התורה יוצרת סולם ערכים ועדיפויות, המלמד 
מצוות  יש  לכן  ביותר.  להיזהר  צריך  אותנו ממה 
מצוות שהעובר  יש  יעבור,  ייהרג ובל  בגדר  שהן 
עליהן חייב כרת או לאו, ויש מצוות שנדחות או 

לא נדחות מפני מצוות אחרות.

בלס אל  י נ ד

היהודי החושב



השעטנז יוצר מערכת ניגודית מובהקת בממד הרוחני, ומושך 
השפעות מנוגדות המשפיעות לרעה על נשמת הלובש

המשמעות של איסור שעטנז

הצמר המחמם, שורשו בספירת חסד, ואילו 
הפשתן, הצונן מטבעו, שורשו בספירת גבורה. 
ֶצֶמר  ַׁשַעְטֵנז,  ִתְלַּבׁש  "ֹלא  בתורה:  הצטווינו 
ּוִפְׁשִּתים ַיְחָּדו". לבוש כזה יוצר מערכת ניגודית 
מובהקת בממד הרוחני, ומושך השפעות מנוגדות 
המשפיעות לרעה על נשמת הלובש בגד שעטנז.

הנה תרגום דברי ספר הזוהר אודות המשמעות 
הרוחנית החמורה שבלבישת שעטנז: כתוב "ָּדְרָׁשה 
השכינה  הסוד:  פי  על  וביאורו  ּוִפְׁשִּתים".  ֶצֶמר 

צמר  שלובש  מי  אחר  ומחפשת  דורשת  הקדושה 
קין  הוכיח?  מי  זה  נקמה... דבר  בו  לעשות  יחדיו,  מחוברים  ופשתים 
ולכן הביא  ימין.  מן החסד שבצד  בא  )הבל  הוכיחו. שזה בא מצד אחד  והבל 
מבכורות צאנו עם הצמר שעליהם, שאף הוא מצד החסד(, וזה בא מצד אחר )קין 
בא מן הגבורה שבצד שמאל, ולכן הביא את קרבנו מפשתן הצומח באדמה, שהוא בחינת 
לנו  אין  ולכן  החיצונים(  אחיזת  בו  ויש  אחרא,  הסטרא  עד  ויורד  המשתלשל  דין 
לחבר אותם כאחד. וקרבן קין הורחק מלפני קרבן הבל שהתקבל ברצון. 
במילים "ֹלא ַיֲעֶלה ָעֶליָך" שנאמרו בסתם, רמז הפסוק שעל ידי שתימנע 
מללבוש בגד כלאים שעטנז, לא יעלה עליך רוח מהסטרא אחרא לשלוט 
בך. ומי שפורש מלבישתם... אדם זה מרבה שלום עליו ועל כל העולם. 
המילה  את  דרכים  בשלוש  בביאורו  הזוהר  דברי  יובנו  זאת  לאור 
כלאים. ושלשתם עניינם אחד, שבמעשה זה מזיק ומפריע לשפע הטוב 
כמי  א':  פירוש  כלאים?  מהו  הזוהר:  לשון  תרגום  הנה  לעולם.  לבוא 
פירוש  דבר.  לעשות  יוכל  שלא  כדי  מאסר,  בבית  אחר  אדם  שנותן 
החילות  כל  את  "שמונע  רחמיך.  תכלא  לא  מלשון  מניעה.  מלשון  ב': 
ג':  והכוחות העליונים מעבודתם" - להוריד שפע טוב לעולם. פירוש 
שיכנס  שלמעלה,  בחילות  ערבוביה  שעושה  ומהומה.  תערובת  מלשון 
אחד בפעולת חברו. ובכך מכחיש ומשנה את רצונו הפומבי של המלך 

שהדברים יתנהלו כסדרם.
כלאים  "המוצא  חז"ל בתלמוד:  כדי שאמרו  עד  כך,  כל  הדבר חמור 

בבגדו פושטן אפילו בשוק". 
לשימוש  נתון  מהצומח,  הבא  הפשתן  בזה.  יש  רמז  הפשט,  פי  ועל 
נרחב של האדם, ללא הגבלה. אבל הצמר נלקח מהחי, ולעיתים עלולה 
לקיחת הצמר לגרום צער לבעל החיים הזקוק לו בדיוק באותה עונה. 
את  שתזכור  כדי  אחד,  בבגד  שניהם  את  תחבר  אל  התורה,  ומלמדת 

ההבדל שביניהם. זה שימושו ללא הגבלה, וזה במידה ובמחשבה.
עור  מחלת  ישנה  כי  עור,  לרפואת  ממומחה  שמעתי  אף  לאחרונה 
יחדיו מעודדת את  ופשתן  כי לבישת צמר  לריפוי, אשר התברר  קשה 
מנוגדות  וקירור  לכך היא השפעת חימום  התפתחותה. לדעתו הסיבה 

של שני מרכיבים הופכיים אלה, על העור.
ודאי  זה. אולם גם לדבריו,  ידוע לי מקור מדעי מוסמך למחקר  לא 
שלא הנזק הבריאותי עומד בבסיס איסור הלבישה. אלא איסור הלבישה 
מלמד שיש לפעולה האסורה גם השלכה בריאותית, שהרי כל החומר 

אינו אלא השתלשלות מהממד הרוחני.

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

הכי שמח והכי עצוב
הסיבות הרבות שלך להיות מאושר, והסיבה שאסור 

לתפוס אדם ברגע מביך

המקומות  בשלושת   – המנצחים  מבין  מי  בדקו,  האולימפיאדות  באחת 
הראשונים – הוא המאושר ביותר, ומי המאוכזב משלושתם. 

כמובן, היינו חושבים שהספורטאי שהגיע למקום הראשון, הוא המאושר 
ביותר, וזה שהגיע למקום השלישי, יהיה קצת מאוכזב.

החלק הראשון התברר כנכון – האדם שזכה במקום הראשון, היה השמח 
ביותר. לעומת זאת, החלק השני של ההשערה נמצא שגוי – האדם שזכה 

במקום השני היה מאוכזב יותר מזה שזכה במקום השלישי.
מדוע? 

למטה,  הסתכל  השלישי 
להיכלל  שהצליח  ושמח 
השני,  המנצחת.  בשלישייה 
למעלה  הביט  זאת,  לעומת 
המקום  את  הפסיד  הוא   –

הראשון, כמה חבל...
מאתנו  אחד  לכל  כדאי 
המבט  נקודת  את  לאמץ 
השלישי".  "המקום  של 
יש  אחרים!  אנשים  של  למצבם  יחסית  שלך,  המצב  טוב  כמה  וראה,  הבט 
סביבך, בארץ ובעולם, אנשים רבים מאד, שהמצב שלהם הרבה יותר גרוע 

משלך.
אם תסתכל למטה, תראה שיש לך סיבות להיות מאושר מאד. 

רגישות 
במשנה, במסכת אבות )פרק ד' משנה י"ח( נאמר: "רבי שמעון בן אלעזר אומר, 
אל תרצה את חברך בשעת כעסו ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, ואל 
תשאל לו בשעת נדרו ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו". הרעיון הכללי 

הוא – אל תתפוס את חברך ברגעים מביכים! 
אחת האזהרות היא להימנע מלראות את האדם בשעת קלקלתו. מדוע?

ה"מדרש שמואל" עומד על אחת הסיבות לכך: "אולי יתפקר יותר".
אפילו אם רק רואים את האדם בשעת קלקלתו, בלי לומר לו מילה של 
גנות, בלי לעשות לו פרצוף מוכיח או מקניט )ח"ו(... – די בביזוי זה כדי 
לגרום לו להתפקר יותר. אותו אדם מרגיש, שממילא איבד כבר את מעמדו 

ואת כבודו, ואין לו יותר מה להפסיד.
כמובן, המצב חמור הרבה יותר, אם מטיחים את הגנות בפניו של האדם, 
בנוסף  גורמים,  כאלה  דיבורים  רבים.  בפני  זאת  עושים  אם  וחומר  וקל 

לחלישות הדעת ולהלבנת פנים, גם רגשות טינה ושנאה אצל השני. 
וכך אומר הרמב"ם בפירושו למסכת אבות )ב', י"ג(: "כשיחשוב האדם עצמו 

חסר ופחות, לא יגדל בעיניו חיסרון שיעשהו".
הרמב"ם מלמד אותנו, שהרגשת שפלות אצל האדם היא פתח לטעויות 

ולעברות. 
בואו ניזהר ביותר, שלא לתת לאף אחד הרגשה שהוא "אפס", שהוא לא 
שווה כלום, ומה כבר ייצא ממנו. אם כהורים, אם כמחנכים, אם כחברים... 

תמיד יש להקפיד על כך.
והוא הדין גם לגבי עצמנו – לא ניתן לעצמנו את הרגשת השפלות הגרועה 

הזו!
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חינוך הוא לא "זבנג וגמרנו". עלינו להיות מציאותיים בציפיות שלנו

אל תשטיחו את החינוך

נתקל  מישהו  סיפור:  לספר  הבאה  הדרך  את  מכירים  בטח  אתם 
כך.  בזכות  ומרוויח  זוכה  ומיד  בוחר בטוב -  דילמה ערכית,  בניסיון, 
הסכים  הוא  או שבחפץ שאותו  לה,  – טבעה  פספס  שהוא  הספינה 
שנפוצה  וידועה,  מוכרת  תבנית  זו  יהלום.  התגלה   - כפשרה  לקבל 
בעלונים, בגלל שאין אפשרות לפתח סיפור ארוך בעל מורכבות, ולכן 

צריך קצת להשטיח ולרדד. בואו ונקרא לתופעה הזו: עלוניזציה.
האם זה רע? אינני יודע. יש לזה אולי גם יתרונות, דרך מהירה 
למשוך את הלב, להתחזק בשכר ועונש. לפעמים זה באמת מחזק, 

ולכן נראה שיש לזה מקום. 
אבל בכל הנוגע לחינוך, יש בזה הרס מסוים, כי חינוך הוא תהליך שלוקח זמן, ויש בו עליות 
לנו להיות לא-מציאותיים בציפיות  גורמת  וגמרנו. העלוניזציה הזו לפעמים  "זבנג"  וירידות, לא 

שלנו, וחינוך זה תהליך צמיחה עם קצב משלו, והוא לא יכול להכיל ציפיות מדומיינות.
יותר מזה. חז"ל הגדירו אלו תכונות הן בעייתיות לאיש חינוך, וקבעו רק כלל מהותי אחד. מקורו 
במשנה במסכת אבות )ב', ה'(, וכך גם נפסק ברמב"ם )הל' ת"ת פ"ד ה"ה(, ובשו"ע בהלכות תלמוד תורה 

)יו"ד סי' רמ"ו(: "ולא הקפדן מלמד".
זה התנאי היחיד: המלמד צריך שלא להיות קפדן. כיון שתורה היא, וללמוד אנו צריכים, הבה 
נתעמק במושג "קפדן". היה ניתן לחשוב שהקפדן הוא אדם עצבני וחסר סבלנות, בעל פתיל קצר או 
כל תכונה אחרת שמקורה בעולם המידות הבלתי-מתוקנות. אך זה לא יתכן, כיון שהגמרא במסכת 
שבת )ל' ב'( אומרת ששמאי הזקן היה קפדן, וחלילה מלומר שהתנא הקדוש שמאי לא היה מתוקן 

במידותיו...
כנראה שצריך להבין לעומק את המושג "קפדן". הגמרא שם )במסכת שבת, ל"א א'( נותנת פתח 
להבנה עמוקה של המושג. וזו לשון הגמרא: "תנו רבנן: לעולם יהא אדם ענוותן כהלל, ואל יהא 
קפדן כשמאי". הגמרא מאריכה לספר על כמה גרי צדק שבאו עם בקשות מוזרות )כדאי לראות בפנים 
את הגמרא(. מדובר שם על בקשות תמוהות )להתגייר על מנת ללמוד את התורה על רגל אחת, או להתגייר על 
מנת להיות כהן גדול וכו'(. שמאי הזקן מיהר לחתוך, לגעור בהם. הלל, לעומתו, האמין בתהליך. הוא לא 
"חתך", אלא התגלגל, התקדם צעד אחד, מתוך אמונה שבהמשך - נקודת המבט של הגר תשתנה, 
והוא יזנח מעצמו את התנאי המוקדם ההזוי בו פתח. הוא האמין שבסופו של דבר הטוב ינצח, 
והאדם השואל יבין מעצמו את טעותו וישאף לתקן אותה. זה בדיוק מה שקרה. עם הזמן, אותם 
גרים נוכחו במתיקות התורה, וזנחו את התנאי הראשוני ההזוי, כשהם מקבלים על עצמם באופן 
מלא ושלם את עול התורה. הגמרא שם מסכמת ואומרת, שיום אחד נזדמנו שלושתם למקום אחד, 
כנפי  ענוותנותו של הלל קרבתנו תחת  "קפדנותו של שמאי בקשה לטורדנו מן העולם,  ואמרו: 

השכינה".
מה לומדים מכאן? שקפדן הוא אדם שחותך )וזו באמת משמעות השורש ק.פ.ד, כמו: "קפד ראשו"(. יש 
נדרשים לפעמים לחתוך  וכולנו  זו מידה שיש לה מקום,  זה.  תפקידים ציבוריים שמחייבים את 
ולהיות קפדנים, כי יש מקום לכל מידה. אבל הגמרא מלמדת אותנו שבענייני חינוך - זה תנאי 
בלתי נסבל. זה יסוד מהותי בחינוך: מי שרוצה ללמד, מי שרוצה לחנך, צריך להיות מוכן לתת מקום 
לחניכיו לעבור איזה תהליך, להתגלגל עם מה שיש, ולקוות לטוב. זה מחייב הרבה ענווה. זה מחייב 

הרבה סבלנות. אבל חז"ל מגלים לנו שזה התנאי להצליח בחינוך...
העולם  ובא,  ממהר  תמיד  העלונים  הטוב שבסיפורי  הסוף  למרות  מציאותיים.  נהיה  הבה  אז 
וחצי,  די בחיוך אחד, במחמאה  רוח. לא  יותר אורך  ומחייב אותנו לקצת  יותר מורכב,  האמיתי 
ביומיים של התנהגות לא ביקורתית או באיזה מנגל וטיול או זמן איכות אחר, כדי לצפות מיד 
שהנער יחזור להיות צדיק גמור. זה לא עובד ככה. תפקידנו לאפשר תהליך צמיחה עצמי, שלוקח 
זמן. וככל שנבין שעלינו להכיל את התהליך הזה, ושיש בו עליות וירידות, הרבה אמון, כבוד וידידות, 

כך יש סיכוי שבטווח הארוך נצליח להתמיד – וגם, בעזרת השם, עוד לראות תוצאות מבורכות.

לרכישת הספר "בוסר המלאכים", ארגז כלים להורי המתבגר מאת הרב דן טיומקין, 
חייגו להידברות שופס 073-222-1250
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סבא מראה לנכדים תכנים במכשיר 
לא כשר – מה נכון לעשות?

הסבא עם 
הסמארטפון

זכינו לחזור בתשובה לפני מספר שנים, ומעת לעת 
אנו מבקרים את הורינו היקרים, אשר לצערנו עדין 
לא זכו לטעום את הטעם האמתי של שמירת התורה 
כאשר  פשוטה  לא  בדילמה  נתקלים  אנו  והמצוות. 
הסבא מראה לילדינו היקרים תכנים מתוך הטלפון 
ביראת השמים  פוגם  זה   - כשלטעמנו  הנייד שלו, 
של הילדים שלנו. אציין שהוא לא מתכוון לעשות 
זאת בכוונה תחילה, אבל בתכנים שהוא מראה להם 
אין שום מערך בקרה שיכול למנוע מילדינו לראות 
לפתע תמונה שאינה הולמת. כיצד נוכל, מצד אחד, 
)לאחר שכבר הערנו את תשומת  לא לפגוע באבא 
ברוחניות  לפגוע  לא  שני,  ומצד  פעמים(,  מס'  לבו 

של ילדינו?
כיבוד  מצוות  בין  לכם  שיש  הדילמות  בצומת 
הורים לבין חובתכם החינוכית לדאוג לעתיד הרוחני 
של יוצאי חלציכם – עומד בורא עולם, אשר הוא זה 
שציווה אותנו בתורתו הקדושה לכבד את ההורים, 
ובד בבד לדאוג שלא יושפעו ילדינו מרוחות רעות. 
בורא  את  לכבד  צריכים  אנו  בראש ובראשונה  לכן 
ייחשפו  שילדינו  מסכים  אינו  ודאי  שהוא  עולם, 
עם  בניחותא  שתשבו  חשוב  שליליים.  לתכנים 
ההורים )לא ליד הילדים(, ותסבירו להם באדיבות, 
שלמען  פנים,  לשני  משתמעת  שאינה  בצורה  אך 
טובת ילדיכם, הם צריכים להימנע מלהראות לילדים 
את התוכן במכשיר הלא כשר. גם לאחר שתסבירו 
יתכן שבמקום  עדיין  מכובדת,  בנועם ובצורה  להם 
המעטה,  בלשון  נעימות,  אי  כאן  תיגרם  שהוא  כל 
שבסופו  בטוחני  אבל  מוסתר.  כעס  אפילו  ואולי 
אתכם  יעריכו  תוכם,  בתוך  ההורים,  גם  דבר  של 
זמן(,  קצת  יקח  זה  אם  )גם  שלכם  העקרונות  על 
ולאט-לאט העניינים יסתדרו בעז"ה, ותוכלו לשמור 
על קשר בריא וטוב עם ההורים, מבלי להעמיד את 

הרוחניות של הילדים בסכנה.

ן י מק ו טי ן  ד הרב 

נוער מתמודד
י מ י רשל או ם  י אפר הרב 

חינוך ילדים

  ,a0504168883@gmail.com - לשאלות למדור
לרכישת ספרי חינוך ילדים של הרב אפרים אורשלימי 
חייגו להידברות שופס 073-222-1250
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שאלות שנשאלו בקו ההלכה
בין מנחה לערבית בליל שבת, והאם מותר לתת אוכל לאדם שלא יברך עליו?

מסיבה  בבוקר  השחר  ברכות  בירך  שלא  אדם 
כלשהי, עד מתי יכול לברך ברכות השחר?

שעות  כל  במשך  השחר  ברכות  לברך  רשאי 
היום עד שקיעת החמה. ואם התפלל שחרית לפני 
שבירך ברכות השחר, מברך את כל הברכות, מלבד 
ברכת אלקי נשמה וברכות התורה, שאינו מברכן 

ב'  חלק  פעלים  רב  )שו"ת  שחרית  תפילת  אחר 
יחוה דעת חלק  חלק אורח חיים סימן ח', שו"ת 

ד' סימן ד'(.
שישי  ביום  לביתו  ששב  חייל 
ומתעתד לשוב אל הבסיס ביום ראשון 
בבוקר - האם מותר להפעיל את מכונת 

תמשיך  והמכונה  השבת,  קודם  הכביסה 
לפעול לאחר כניסת השבת ותכבס את בגדיו? 

לבני ספרד מותר להפעיל את מכונת הכביסה, 
א',  י"ז עמוד  וכך מצאנו במשנה מסכת שבת דף 
מיום  מים  בתוך  הסממנים  את  להשרות  שמותר 
ואף  בשבת.  מסתיימת  שהמלאכה  אף  שישי, 
שהמכונה משמיעה קול, אין איסור בכך )שלחן ערוך 
סימן רנ"ב סעיף ה'(. ובני אשכנז מחמירים ואוסרים, 
מחמת שהמכונה משמיעה קול )הרמ"א שם ועי' שו"ת 
אין  לספרדים  גם  אבל  י"ח(.  סימן  ג'  חלק  דעת  יחוה 

לתלות את הכביסה עד מוצאי שבת.
מדוע אין נופלים על פניהם בתפילת מנחה של 

ערב שבת?
הלבוש  בספר  בפוסקים:  נאמרו  טעמים  שני 
)סימן רס"ז( כתב מפני שהוא סמוך להכנסת השבת, 

שהטעם  כתב  א'(  קטן  סעיף  )שם  ברורה  ובמשנה 
משום שתוספת קדושת שבת מתחילה להתגלות 
בערב שבת, כבר משעה קודם חצות היום )בחורף 
מתפללים  אם  אף  לכן  לערך(.  בבוקר   10.30 משעה 

מנחה גדולה אין נופלים על פניהם. 
האם  במנחה,  יום  כל  תפילין  להניח  הנוהגים 

מניחים תפילין במנחה של ערב שבת?
טוב  יום  וערב  שבת  ערב  של  במנחה 
אין מניחים תפילין )ביאור הלכה סימן ל"ז 
סעיף ב' ד"ה בשעת, וכף החיים שם סעיף קטן 

י"א(.
של  מנחה  עדיין  התפלל  שלא  אדם 

ערב שבת, ומתפלל בבית כנסת שיש 
בו כמה מניינים, וכשנכנס לחצר בית 
הכנסת שומע מאחד המניינים שאומרים 

יכול  האם   - המבורך"  ה'  את  "ברכו 
להתפלל  מכן  ולאחר  עמהם,  לענות 

מנחה? 
לכתחילה לא יענה "ברוך ה' המבורך" 

וכו'. אמנם אם ענה עמהם, וכיון לבו שלא לקבל 
שבת עתה בענייתו, יכול להתפלל מנחה )כף החיים 
סימן רס"ג סעיף קטן צ"ה(. ומרן הרב עובדיה ביחוה 
מועיל  שלא  וסובר  חולק  י"ח(  סימן  ו'  )חלק  דעת 

תנאי.
איחר לבית הכנסת, ונמצאים כעת בקבלת שבת 

- האם יכול לעמוד לתפילת מנחה?
אינו יכול להתפלל בתוך בית הכנסת, אלא יצא 

לחוץ ויתפלל שם מנחה )שלחן ערוך סימן רס"ג סעיף 
ט"ו(.

האם מותר להגיש כיבוד לאנשים שידוע בבירור 
שאינם מברכים?

שאין  קס"ג(  )סימן  ערוך  בשולחן  שנפסק  אף 
מכל  מברך,  שאינו  מי  בפני  ושתיה  אוכל  להגיש 
מקום בזמננו, שאין הדבר נעשה מתוך ידיעה אלא 

מתוך בורות, ינסה אחת משתי הדרכים: 
א. יכול לבקש ממנו שיברך. בדרך כלל, כאשר 
לברך  מסכים  הוא  נעימה,  בצורה  נעשית  הפניה 

)הליכות בת ישראל פרק ד' סעיף כ"ג(. 
ב. בעל הבית יברך על המוצרים, ויאמר לאורח 
דאיגרתא  )קריינא  חובה  ידי  להוציאו  שמכוון 

חלק א' סימן קמ"א(. 
אפשרות  שאין  במקרה  גם  אמנם 
הנ"ל,  הפתרונות  אחד  את  לעשות 

מותר להניח לו לאכול בלא ברכה:
אוכל  מהגשת  הימנעות  כי  א. 
התורה,  לשומרי  לשנאה  לגרום  עלולה 
והאורח עלול להיכשל באיסור גדול יותר מאכילה 
התורה  בדרך  ההולכים  ישנא  שהרי  ברכה,  בלי 

ויתרחק מדרכה )מנחת שלמה סימן ל"ה(. 
ב. אם יש לו מטרה לקרב אותו - מותר לתת 
לו לאכול בלא ברכה )וזאת הברכה פרק כ' סעיף ה' בשם 

הגרש"ז אויערבך זצ"ל(.

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

073-3333-300

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

י ז נ אשכ ן  ו ר י ב  הר

קו ההלכה

לוהטים  ימים  ישנם  הלוהטים,  הקיץ  ימי  בין 
במיוחד, כשכולנו נאנקים תחת משא החום הכבד. 

"שרב", נאנחים אנשים בכל רחבי הארץ, 
"חמסין", נאנקים אחרים.

בין  הבדל  שיש  ידעתם  האם 
השניים?

לחשוב,  שנהוג  למה  בניגוד 
מילים  אינן  ושרב  חמסין 
נרדפות. שרב – מילה שמקורה 
"ולא  י'(:  )מ"ט,  ישעיהו  בספר 

כינויים  הוא   - ושמש"  יכם שרב 
של הימים החמים שאנחנו מכירים, 

חום  גלי  של  תופעה  למעשה  והוא 
בעיקר  נפוצים  שרביים  ימים  כבדים.  ויובש 

והם  התיכון,  הים  של  הדרומי  שבצד  בארצות 
האביב  שבין  המעבר  בתקופות  בעיקר  מגיעים 

לקיץ, וגם במעבר בין הקיץ לסתיו.
מבחינת תנאי מזג האוויר, ישנם 
שני תנאים אשר הופכים את מזג 
רשמי:  באופן  לשרבי  האוויר 
היחסית  הלחות  הוא  הראשון 
מ-50%  שנמוכה  הממוצעת, 
מ-45%  או  החוף,  באזורי 
הוא  השני  הרריים.  באזורים 
עלייה מהירה של הטמפרטורות, 
מעלות  כ-10  של  עלייה  כלומר 

בתוך ימים ספורים.
חמסין, לעומת זאת, היא מילה שמקורה 

חמסין  המילה  חמישים.   – ומשמעותה  בערבית, 
מדברית  מרוח  נובע  אשר  קיצוני  חום  מתארת 
לכיוון  סהרה  ממדבר  נעה  אשר  ויבשה  חמה 
מזרח, לאורך החופים הדרומיים של הים התיכון. 
החמסין האמתי אינו מגיע לישראל, אך נפוץ מאד 
ערבית  אמונה  דווקא?  חמישים  ומדוע  במצרים. 
אין  בכל שנה, אך  ימי חמסין   50 טוענת שישנם 

לאמונה זו ביסוס מדעי.
שרביים רבים,  ימים  איתה  מביאה  הקיץ  עונת 
אלה  בימים  הבריאות  על  לשמור  לזכור  וחשוב 
שימוש  מהשמש,  המגנים  בגדים  של  בלבישה   –
בקרם הגנה וכמובן – שתייה מרובה, כדי להחזיר 
אל הגוף את הנוזלים המתאדים ממנו בחום הכבד. 

שיהיה לכולנו קיץ בריא!

בין חמסין לשרב
חם היום... ממש חמסין! או שלא? ומה ההבדל בין שרב לחמסין?

ן כמ י י ר י  דב

נפלאות הבריאה



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

החל...

באשר תלכי 
אלך )ב'(

תקציר מהשבוע שעבר: 
מדרך  רחוקים  בעצמם  הבחור,  של  הוריו 
הגיורת  את  לקבל  מסרבים  והמצוות,  התורה 
בני  של  ייחודית  מדיניות  בשל  למשפחתם, 

עדתם

הוריו. ה החלטת  על  לערער  ניסה  בחור 
הוא טען כנגדם, כי מאחר שחינכו אותו 
כחילוני אין להם זכות לכפות עליו את 
לו.  לענות  לא טרחו  אפילו  הם  אך  הזה,  הכלל 
הם הסבירו לו שצעד כזה יוציא אותם מהקהילה, 

ולכך הם אינם מסכימים.
הם חשבו שהעניין יצא מראשו, אך הבחור 
שקע בעצבות ובדיכאון, עזב את עבודתו והחל 

להסתגר.
לו אחד מרבני הקהילה  בשלב מסוים אמר 
שקלט את מצוקתו: "אני מבין אותך, אבל איני 
ומי  הקהילה,  חוקי  הם  אלה  לך.  לסייע  יכול 
שאינו מקיים אותם - אינו יכול להיות חלק 
ממנה. אם אתה שלם כל כך עם עצמך, פשוט 
משפחתך  אם  המחיר.  את  ושלם  זאת  עשה 
תורחק  לא  היא  לחלוטין,  ממך  תתנתק 

מהקהילה".
חודשיים  לאחר 
ואמר  הבחור  התקשר 
חושב  הוא  כי  לשרה 
שהם מתאימים לנישואין, וכי 
ניתוק   – הכבד  המחיר  את  לשלם  מוכן  הוא 

ממשפחתו.
אותן  לשרה,  אמר  אלך",  תלכי  "באשר 
רק  לנעמי,  המואבייה  רות  שאמרה  מילים 

נאמרו  המילים  שהפעם 
שלא  מלידה  יהודי  ידי  על 
אל   - ומצוות  תורה  שמר 
עמה  את  שנטשה  צדק  גרת 
בעם  ודבקה  מולדתה,  ואת 

היהודי.
ומה ענתה לו שרה אם לא 
כך: "אם כך, עליך להשלים 

אלוקי  אם  רק  המשפט.  את 
יהיה אלוקיך – ואתה תחליט 

אסכים   – ומצוות  תורה  לקיים 
להינשא לך".

והם אכן נישאו, לבדם, בקהילה שאימצה 
אורתודוכסית,  בקהילה  ומדובר  שרה.  את 
שככל  הבחור,  של  מזו  יותר  הרבה  שמורה 
כדי  הללו  לתקנות  זקוקה  הייתה  לא  הנראה 
החתונה  התבוללות.  מפני  ילדיה  על  לשמור 
התקיימה תוך החרמה מוחלטת של המשפחה 

והקהילה משני הצדדים.
• • •

המשבר שחוו גרם להם להחליט על התחלה 
לעיירה  אלינו,  הגיעו  הם  וכאמור  חדשה, 

הקטנה בדרום הארץ, והקימו בית בחוסר כל.
בזה  ילדים  להם  להיוולד  החלו  עם השנים 
בעבודה  לעבוד  החלה  היא  בינתיים  זה.  אחר 
מהרה  ועד  בכולל,  ללמוד  החל  הוא  מכניסה, 
אך  ביישוב,  המשפחות  ככל  למשפחה  הפכו 
מזה,  וחמור  כלכלית,  עזרה  או  סיוע  ללא 
מאוד,  בודדים  היו  הם  תומכת.  ללא משפחה 
וגם  שנולדו  בילדים  בדידותם  את  הפיגו  אך 
עד  אותם  שהעריכה  בקהילה,  בהשתלבות 
היה  שלא  אף  אישיותם,  בגלל  מאוד, 
לאיש מושג וחצי מושג על הסיפור 

הגדול שעומד מאחוריהם.
התגלה  וחצי  שנה  לפני 
הסיפור לכולנו, בדרך מאוד 

מעניינת.
הקהילה,  מבני  אחד 
נסע  כספים,  בגיוס  העוסק 
והסתייע  הברית  לארצות 
ב"דרייבר" מיוחד המכיר בתי 
לשליחים  ומסייע  עשירים 
לכתובות  להגיע  מהארץ 

מתאימות.
הנחשבת  קהילה  בני  בקרב  הסתובבו  הם 
לאמידה עד מאוד, הם עברו מאחוזה לאחוזה, 
ובאחת האחוזות, דווקא זו המפוארת ביותר, 

הדרייבר עקף.
כאן  כי  הדרייבר  ענה  השליח,  לשאלת 
מחברות  אחת  של  הבעלים  מתגוררים 
אחד   - הברית  בארצות  הענקיות  התקשורת 
היהודים  בקרב  ביותר  העשירים  האנשים 
אך  בפרט,  העדה  בני  ובקרב  בכלל  באמריקה 

סיפור מהחיים
ולדר ם  י חי
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אני מכיר 
את הבן שלך. 

אתה מדבר על כבוד? 
כעת אני מכבד אותך לא 

בגלל הכסף שלך ולא בגלל 
האחוזה שלך, אלא 

בגלל הבן שלך

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



באשר תלכי 
אלך )ב'(

לבנו,  הקשור  כואב  סיפור  עבר  הוא 
למי שמזוהה עם הקהילה  ולא מומלץ 
האורתודוכסית להתקרב לשם. "לא ייצא 

לך כלום מזה", הוא אמר.
השליח, משום מה, התעקש.

• • •

הוא נכנס לשם, ונתקל בקבלת פנים צוננת. 
"לא אמרו לך שאין לי עסק ִאתכם?", אמר לו 

בעל הבית.
"מה זה ִאתכם?".

בכך  בכורי,  בני  את  ממני  לקחתם  "אתם 
שהסכמתם להשיא אותו עם גיורת".

השליח לא התרגש. הוא שאל אותו בעדינות 
תורה  שומר  שאינו  העובדה  מסתדרת  איך 
ומצוות עם עמידתו התקיפה על החוק האחד 
תקנה  אלא  התורה,  מחוקי  שאינו  והיחיד, 

קהילתית עתיקה.
והשליח,  עצמו,  להסביר  התקשה  האיש 

שהיה פיקח גדול, הביא אותו לבסוף 
בעניין  כאן  שמדובר  למסקנה 

אם  כי  לדת  קשור  שאינו 
לכבוד המשפחה, והפחד 

מפני החרמה והרחקה 
מהקהילה.

• • •

השיחה  במהלך 
השליח  התעניין 
בזהות הבן ובמעשיו 
ולהפתעתו  כעת, 

סיפר לו האיש, שבנו 
אינו מתגורר בארצות 

עשה  אלא  הברית 
הוא  וכי  לישראל,  עלייה 

מתגורר בעיירה דרומית קטנה 
ששמה...

"נפל  העיירה,  בשם  האיש  שנקב  ברגע 
האסימון". השליח חיבר בין המשפחה הנפלאה 
לבין  שנה  עשרה  שמונה  לפני  אלינו  שבאה 

האיש העשיר הזה.
ואז הוא עשה את הדבר הכי לא צפוי.

הוא החל לבכות.
הוא  הזה.  הבכי  פשר  מה  הבין  לא  המארח 
ומתוך  רב,  בקושי  ואז  אותו,  להרגיע  החל 
בכייה עצומה, אומר לו השליח: "אני מכיר את 
מדבר  בקהילה שלנו. אתה  גר  הוא  הבן שלך. 
על כבוד? כעת אני מכבד אותך לא בגלל הכסף 
שלך ולא בגלל האחוזה שלך, אלא בגלל הבן 
שלך. אתה יושב כאן, רחוק מתורה וממצוות, 
ויש לך בעיה עם הבן שלך, שמקפיד על קלה 
כבחמורה, וכולם אצלנו מכבדים אותו. אצלנו 
קהילה  זוהי  כספו.  פי  על  אדם  מכבדים  לא 
חזקה מאוד, שמכבדת אדם רק על פי מעשיו, 
ביותר  המכובדים  האנשים  אחד  הוא  ובנך 

בקהילה".
האיש נרעש והתרגש, ורעייתו החלה לבכות 
ולהתעניין מה עלה בגורל בנה ונכדיה, שאמנם 
ידעה על קיומם, אך מעולם לא פגשה אותם 

בגלל האיסור שהטיל האב על כל קשר עמם.
השליח סיפר בהרחבה, ובסופה של הפגישה 
אולי  להתייעץ.  לך  מציע  "אני  לאב:  אמר 
כעת, אחרי הרחקה של שמונה עשרה שנים, 
תקבל היתר להחזיר את הקשר עם בנך מבלי 

שמעמדך הקהילתי ייפגע".
ואכן, כך היה. 

• • •

המשפחה  בני  כל  הגיעו  שנה  חצי  לפני 
מוזר,  מחזה  זה  היה  האובד.  בנם  עם  ונפגשו 
שנפגשת  אמריקנית  חילונית  משפחה  לראות 
פיאות,  עטורי  וילדים  ואברכית  אברך  עם 

ולהיזכר מי החרים את מי.
זה היה מפגש מרגש מאוד. ברגע אחד - כל 
המחיצות נפלו. בזה אחר זה חיבקו 
והאחים,  האם  האב,  אותו 
היה שלמרות שנות  וניכר 
הארוכות,  ההחרמה 
הלבבות לא נפרדו אף 

לרגע.
המתין  לא  האב 
הרבה. הוא הזדעזע 
המגורים  מתנאי 
של בנו ושל נכדיו, 
מכן  לאחר  ויום 
רחבת  וילה  רכש 
בשכונה  ממדים 
זה  שנבנתה  חדשה 
עתה. במקביל תרם סכום 
הקהילה,  בעבור  מאוד  גדול 

והבטיח לתרום בית מדרש חדש.
כאן  אך  להבות,  חוצבי  נאומים  היו  לא 
בקהילה זה הזכיר את הסיפור עם אליעזר בן 
של  ובסופו  מנכסיו,  הדירו  שאביו  הורקנוס, 

דבר הוריש לו את כל רכושו.
כאן הנסיבות אחרות, ואולי אפילו הפוכות, 

אך ההרגשה היא אותה ההרגשה.
בעבור  רכש  האיש  שנה.  חצי  חלפה  מאז 
כלתו בית תוכנה, שאותו היא תנהל ותעסיק 
בבת  הפך  הזה  העני  והזוג  אברכים,  נשות 
אחת להיות מעשירי היישוב, ואולי אפילו מן 
הוא   - ועדיין  כולו.  הדרום  באזור  העשירים 
זוג  וענווה,  ורעייתו צדיקה  צנוע,  נותר אברך 
ומתאים  שהסוף הטוב של הסיפור הזה ראוי 

להם כל כך.

מדוע קיימת 
תוכחה קשה 

בתורה? )המשך מעמוד 2(
סקילה.  דינו  שבת  שהמחלל  זוכרים  אנו 
ידיעה זו מלמדת אותנו את חומרת השבת, על 
אף שמבחינה מעשית - בתי דינים בטלו מאז 
הגלות ולא הרגו מזה אלפיים שנה, אך עובדה: 
בקהילות  אפילו  השבת  על  שמר  ישראל  עם 
רחוקות וחלשות מבחינה רוחנית, תחת גזירות 
ומצוקה כלכלית קשה, כיצד? זאת מפני שידעו 

על חומרת השבת ממה שלימדה התורה.
בסקילה,  מוזהר  היה  לא  שבת  חילול  אם 
האם כל המאמינים בתורה היו טורחים כל כך 
על שמירתה מול ניסיונות קשים בפרנסה? אם 
אכילת חמץ בפסח לא היתה גוררת כרת לנפש, 

האם כולם היו טורחים כל כך שלא 
יראה ולא ימצא חמץ על שולחנם?

היהודים  של  בלבם  יצרה  התורה 
חזק  ערכים  סולם  המצוות  שומרי 

מענישה  שאינה  בזמן  אפילו  ויציב, 
על המצוות בבתי דין. הרי לנו הוכחה 

התוצאה:  במבחן  התורה,  של  לכוחה 
 - עונשיה  ובפירוט  הקשה  בלשונה  התורה 
כמו  חשובים  ערכים  זו  בדרך  ושימרה  קיבעה 
ענישה  ללא  שנים  אלפי  במשך  והשבת  הפסח 
בפועל. הלשון הקשה והייסורים המרתיעים של 
צורתו של עם  בית-דין הם שיצרו את  עונשי 
ישראל לדורותיו, את סולם הערכים שלנו עד 
עצם היום הזה! בלעדי הלשון הקשה, לא היינו 

רואים כיום ציבור שומר תורה ומצוות.
יחד עם זאת, רבי הרה"ג יעקב משה סגל הלוי 
שליט"א הדריכני להדגיש שכיום מופנית אלינו 
הדגש  עיקר  בה  מלאכי,  ספר  שבסוף  הנבואה 
הוא על עבודה מתוך אהבה: "אמר ה' צבאות, 
עליהם  וחמלתי  סגולה,  עושה  אני  אשר  ליום 
כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו" )מלאכי 
בתקופה  תהיה  שלא  הקב"ה  סובב  לכן  י"ז(,  ג', 
והלימוד  קדם,  כבימי  בית-דין  של  כפייה  הזו 
סדר  את  להדגיש  נועד  בימינו  התורה  בעונשי 
הדרך  זו  על  שהוסבר.  כפי  העוונות  חומרות 
סובב ה' שיתבטלו המשטרים הטוטליטריים עם 
המלכים האימתניים - שפעם שימשו ליהודים 
דוגמא לפחד שצריך להיות מפני מנהיג העולם, 
כדי להכין לבבנו לקראת הגאולה, שבה עבודתנו 

תהיה בעיקר מתוך אהבה. 
נעסוק  זו  בסדרה  והאחרונה  הבאה  בכתבה 
את  בחומרה  ה'  העניש  מדוע  בשאלה,  בעז"ה 

דור המדבר.

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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כאן בשבילך: 02-6301522
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אחר י  17:00 השעה   ,2005 שנת  שני,  ום 
דרכי  מעט  ועוד  בעבודתי  הנני  הצהריים. 
תהיה החוצה לביתי )עוד שעה בערך(. אחת 
את  ומגדירה  במשרד,  אצלנו  נמצאת  המנהלות 
עצמה כאחת הכופרות ה"חזקות". אני משתדלת 

מאוד מאוד לא לפתח נושאים על 
ורק  אך  ולדבר  ואמונה,  דת 

שלא  כדי  עבודה,  בענייני 
נושא  לפתח  מצב  יהיה 
נוסף, כי תמיד מגיעים 

בסוף לנושאי אמונה.
הפעם היא הצליחה 
ולומר  מפיה  לפלוט 
לחו"ל,  שכשטסה 
אכלו  ומשפחתה  היא 

טריפות.  במסעדת 
להתאפק  הצלחתי  לא 

השתיקה  על  ולהתגבר 
אחרי ששמעתי דבר מזעזע כזה, 

ורמשים  שרצים  שאכילת  לה  ואמרתי 
איך  השכל.  את  מטמטם  ושזה  "אצלנו",  אסורה 
אפשר שלא לומר משהו אחרי דבר כזה?! אך היא, 
כמובן, בשלה, לא מאמינה בזה ויש לה תמיד מה 
"לענות". שאלתי אותה: ”אם את אומרת לי שאת 
לא מאמינה, אז למה את קוראת בתנ"ך ובסיפורי 
שהם  טוענת  כדי  )ותוך  עקיבא  רבי  על  חז"ל 
סטיקר  הקיר  על  מדביקה  את  למה  מעוותים(? 
בחצאית?”.  שלך  תמונה  עם  המלך"  הוא  "השם 
והיא, עם המון תירוצים, משכנעת את עצמה כמה 
כך  משכנע.  לא  זה  אותי   - וכמובן  צודקת,  היא 
התגלגל הנושא משקצים ורמשים לכפירה מלאה, 
שעשו  דתיים  על  סיפורים  לי  מביאה  היא  והנה 
מעשים פליליים. אף אחד לא היה רוצה לשמוע 

דברים כאלה!

מתאים להתפלל ככה ערבית?!
אני, התמימה, לא שאלתי אף פעם שאלות על 
מציאות השם חס ושלום, ואני לא צריכה תשובות, 
כי מי שרוצה - רואה את השם יתברך בעיניים! 
שלי  שהחיים  לך  "תדעי  לה:  הוספתי  מזה,  חוץ 
אלה של אדם שלא  פשוטים מאשר  יותר  הרבה 
מאמין. יש לי אמונה, שזה הדבר שמביא ביטחון 
נהיים  והחיים  לאדם  יורדת  דאגה  הרבה  לאדם, 
אמונה,  שאין  ”למי  והיא:  יותר".  הרבה  רגועים 
זה אומר שיש לו יציבות. את צריכה אמונה כדי 
דיברה  זה...”,  מבלי  יש  כבר  ולי  ביטחון,  להשיג 

בגאון והעלתה טונים להצדיק טענתה.
כזה,  דבר  להיות  יכול  איך  תוהה,  בלבי  ואני 

אנשים שלא מכירים במציאות הבורא?!
את  להפסיק  אמורה  הייתי  תפקידי,  מתוקף 
השיחה באותו הרגע, אך לשווא. כל דברי הכפירה 
כבד  כבר  הלב  טומאה!  המון  מכניסים  האלה 
משמוע אלה. אני לא מגזימה, מי שלא שמע כופר 
אני  מדברת,  אני  מה  על  יודע  לא   - מדבר 
ועדיין  הזאת,  בעבודה  ארוכה  תקופה 

מזועזעת מזה.
טוב... אז ירדתי למטה. השעה 
בצער  נידף,  כעלה  לה  חלפה 
 - אכזבות  כשכולי  ובחרטה, 
מדוע אני צריכה לשמוע זאת? 
ממש עלי לעשות וידוי! רציתי 
לא  אבל  יום,  כמדי  להתפלל 
ידעתי אם זה מתאים להתפלל 
כרגע ערבית אחרי מאורע מסעיר 
כזה. אך בליבי לפתע עלתה מחשבה 
פנויה  שעה  חצי  ככה  גם  לך  "יש   -
ונראה  תתפללי...  אז  תצא,  שההסעה  עד 
אך   – להתרחש  הולך  מה  ידעתי  לא  יהיה”.  מה 
זו היתה תפילה שלא היתה לי מעולם! לפעמים 
צריך להקשיב ללב שלך שאומר לך מה לעשות, 

ולא לדחות דברים כאלה.

פתאום יש משמעות למילים של היומיום
הכנסת  לבית  נכנסתי  אז 

תוך  לבדי,  שם  לי  והתיישבתי 
לתפילה.  סידור  מחזיקה  שאני 
כל ספרי הקודש  על  הסתכלתי 
ספרי  גמרות,  משניות,   -
מה  ידעתי  ולא  והלכה,  מוסר 
שאנשים  זה  ”איך  לחשוב... 
התורה  שכל  לחשוב  יכולים 

מכל  מחקרים  שאפילו  הזאת, 
מגיעים  בסוף  הרחוק  העולם 

כבר  התורה  שניבאה  לתוצאות 
קודם אלפי שנים, הכל כבר ידוע, שהיא 

חלילה...?”. הרי כל העולם, כל הדתות, כולן 
יונקות מהתנ"ך שלנו. אמנם כל אחד מעוות את 
התנ"ך איך שמתאים לו, אבל בכל זאת מאמינים 
עמנו  מבני  שיהודים  להיות  יכול  אך  אז  בבורא, 
לא מאמינים בו?! כאבה לי כל כך עצם המחשבה!

פתחתי את הסידור והתחלתי להתפלל. ”אהבת 
עולם אהבתנו...”, ופתאום קלטתי את עצמי בוכה! 
מורידה דמעות בלי להתאמץ בכלל. כיוונתי בכל 
לבי את כל מה שראיתי. “שמע ישראל", “השם"-

”השם  הדין,  מידת   - "אלוקינו"  הרחמים,  מידת 
אחד" - גם בשעת רחמים וגם בשעת דין, השם 

תמיד כולו רחמים. אני בוכה ולא מצליחה לראות 
את המילים בסידור. מילים שאני אומרת בכל יום 
נאמרות לפתע על לשוני עם  בלי מחשבה,  ויום 
משמעות אמיתית. זה היה מדהים! הרגשתי אהבה 
להשם יתברך. "ואהבת" - לכוון לאהוב את השם. 
איך? בכל לבבך, נפשך ומאודך - אפילו אם יגידו 
לך שמוציאים לך את כל הכסף שיש לך בחשבון 
בנק, לוקחים לך את הבית, את הילדים - תאהב 

את השם!

הרגשתי איך אבא עוטף אותי ברחמיו
אני בוכה ממש. זה עדיין לא קרה לי, שבכיתי 
זה  בתפילה  להוריד דמעה! לבכות  בלי להתאמץ 
דבר קשה. כשעמדתי לפני שמונה עשרה, היה לי 
רגע, רגע של בושה. התביישתי להתפלל, אחרי כל 
מה ששמעתי. כעסתי על עצמי, איך לא עצרתי 
לא  שזה  וחלק  חד  לה  אמרתי  לא  למה  זה?  את 
מעניין, שלום ולהתראות? אבל מתוך כל הקושי, 
לי  ונותן  ברחמיו  אותי  עוטף  אבא  איך  הרגשתי 
המחשבה  רק  ולהתפלל.  לפניו  לצעוד  הכוח  את 
שאבא אוהב אותי - אפילו אחרי מה ששמעתי, 
והוא יודע שאני לא מאמינה לזה, כאילו הרגשתי 
שהשם יתברך אמר לי - ”סולח לך, בתי. התפללי, 
בקשי, דעי לך - הירידה הזאת תעלה אותך מעלה 
מעלה!”. הרגשתי ממש איך אבא שבשמיים שומע 
את תפילתי. כיוונתי במילים "השיבנו", "קרבנו", 
"החזירנו". התפללתי על עצמי ובקשתי – "אבא, 
אותך.  אעזוב  אליך, שלא  קרוב  הכי  אותי  תקרב 
ואתה, ברחמיך, אל תעזוב אותי. אל תסתיר פניך 

ממני! אבא, סליחה על הכל!”.
הזאת,  התפילה  אחרי  לפתע, 
יותר  יותר,  קרובה  הרגשתי 

משהייתי אתמול!
יש שיאמרו שזה מעשה קטן 
יום,  בכל  שקורה  דבר  ושזה 
דבר,  שבכל  לדעת  צריך  אבל 
בחיים,  לנו  שקורה  מה  כל 
שלנו,  אבא  את  לראות  אפשר 
שמסתתר ו"מציץ מן החרכים" 
נתפלל  אליו,  שנקרא  מחכה   -
לתפילה  מתאווה  אבא  אליו. 
שלנו, הוא משתעשע בדיבור שלך אליו! כל 

תפילה מורידה מסך, ומקרבת אותנו יותר אליו.
זה  בו,  מכירים  שאנחנו  להשם  להודות  צריך 
ממש לא מובן וברור מאליו, כמו שנוכחתי לראות.
והלוואי ונזכה להיות חלק מעבדיו, ויותר, חלק 

מבניו. קרוב קרוב.
ס. 

אני תמיד מנסה להתרחק מהשיחות האלה, אבל באותו יום לא הצלחתי.
התווכחתי, והקשבתי לאדם שלא מכיר במציאות הבורא. ואז, הקב"ה נתן לי יד

איך לא עצרתי את דברי הכפירה מיד? 
oאיך הקשבתי להם? n e g . s h a ba t @ h t v. c o . i l

מכתבים למערכת

רוצים לשתף אותנו בסיפור מיוחד שאירע לכם בחיים? 
קרה לכם משהו מיוחד סביב עלון הידברות? רוצים סתם 
לשתף בהשגחה פרטית או בתובנה מדהימה? 
oneg.shabat@htv.co.il-כתבו לנו ל

ממש 
עלי לעשות 

וידוי! רציתי 
להתפלל כמדי יום, 
אבל לא ידעתי אם זה 
מתאים להתפלל כרגע 

ערבית אחרי 
מאורע מסעיר 
כזה    

אדבר בו...?“בחלום
?“חלומות שווא ידברו...

איזה חלום יכול להתפרש כמסר אמיתי? האם יש משמעות לשעת החלום?
מישהו חלם עליך... מה זה אומר? אז...

הידברות מזמינה אותך לגלות את  כל סודות החלומות
עם המקובל הרב יצחק בצרי אצלך בבית ו/או בכל מקום שתבחר

מה חלמת אתמול?

הזמינו את המקובל, בנם של קדושים, הרב יצחק בצרי לערב חלומי         073-222-1240
ללא 
עלות

בערב זה תתקיים תפילה מיוחדת
להטבת חלומות, ותינתן ברכה

אישית מהרב המקובל



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

בס”ד

האומץ
איך היה להם את

חיים שלמים?

ת
נו

ש
ל

להזמנות:

טג
ני ש

ד

קן
שח

בי 
טו

סי 
א

גלן
דור

כ

בר
לשע

אי
בנ

וד 
אה

אי
סיק

מו
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בורא ד כי  ההבנה  ואל  ההכרה  אל  רכנו 
בשנת  החלה  עולמנו  את  ברא  עולם 
עליה  סבתי  של  פטירתה  לאחר   ,1984
השלום, שהייתה דמות דומיננטית במשפחתנו. היא 

הייתה אישה מיוחדת ובעלת חסד אמתית.
לאמי, שושנה גלס תחי', עו"ד ידועה בתל-אביב, 
של  הסתלקותה  עם  להשלים  מאד  עד  היה  קשה 

החלה  היא  מכך  וכתוצאה  ע"ה,  אימה 
לדרוש ולחקור: לאן "נעלמה" נשמתה 

של סבתי?
בתחילה, התמקד החיפוש במכון 
אז  היה  שמשכנו  הקבלה,  לחקר 
ובהמשך  בת"א,  בוגרשוב  ברח' 
שתכליתו  מקום  ונשמע",  ב"נעשה 

יהודים  וקירוב  יהדות  לימוד  היה 
רחוקים אל אביהם שבשמים. הוא שכן 

מדי  שם  התקיימו  בת"א.  רוטשילד  בשדרות 
לעומק  ברבדים  שעסקו  ביהדות  שיעורים  ערב 
הבריאה  תכלית  הקודש,  שפת  סוד  כמו  ההוויה, 
אמי  אל  הצטרפתי  בבריאה.  היהודי  של  ותפקידו 

לשיעורים אלו מתוך סקרנות.
הרב  כבוד  ידי  על  השאר  בין  נמסרו  השיעורים 
מרדכי נויגרשל, אז צעיר מבריק, שמאז אותם ימים 
ודוגמא  סמל  עבורנו  מהווה  הזה  היום  עצם  ועד 
אישית – כיצד על יהודי לנהוג ולעבוד את בוראו, 
לחברו.  בהלכות אדם  והן  לקונו  בהלכות אדם  הן 
ואל  מתוך הלימוד שלא לשמה הגענו אל ההכרה 

ההבנה לגבי תכלית חיינו.
ידוע  כדורגל  שחקן  של  בנו  הוא  עדי,  בעלי, 
ומפורסם מאוד, גדול החלוצים שעד היום לא נס 
גדל בצפון תל-אביב )חרף  גלזר. הוא  ליחו, שייע 

העובדה שסבו היה יהודי חרדי(.
וחיינו התנהלו, כך חשבנו  נישאנו,  בשנת 1980 
במרוץ  חיינו  את  חיינו  מושלמת.  בהרמוניה  אז, 
אחר הישגיות ואחר "החיים הטובים", כך חשבנו, 
לחיים  המקור  אל  היהדות.  אל  הגענו  אשר...  עד 

האמתיים.

צעד אחר צעד, מצווה ועוד מצווה
אמי  אל  הצטרפתי  כאמור,  הדרך,  בתחילת 
התעניינות  מתוך  ונשמע"  ב"נעשה  לשיעורים 
השיעורים  אל  התייחסותי  לא.  ותו  חדש  בתחום 

הייתה כאל עוד מקור לרכישת ידע והשכלה.
מצוות  ולקיים  הנלמד  את  ליישם  החלה  אמי 
ובני  שבת,  לשמור  החלה  היא  לפני.  כשנתיים 
הגדול - שהיה אז כבן חמש - הצטרף אליה, כאשר 
בשבתות, כשעדיין השבת הייתה אצלנו "יום כיף" - 
פגישות עם חברים, טיולים וים – אסף בכורי היה 

נשאר בבית עם אמי.
את דרכי בקיום המצוות התחלתי בהחלטה על 
מנת  על  רק  זאת  עשיתי  אמנם  המטבח.  הכשרת 
שלא  מתוך  אך  אמי,  את  ולארח  להמשיך  שנוכל 
לשמה החלה התקדמותי המעשית ביהדות. קבעתי 
את  אצלי  להכשיר  שיבואו  "ערכים"  אנשי  עם 
המטבח. בערב מסוים הגיעו שני בחורים נפלאים 
טוב,  וברצון  רב  במרץ  חדורים  לביתנו, 
הניחו  הם  ענק.  דוד  נושאים  כשהם 
אש  הבעירו  המטבח,  במרכז  אותו 
תחתיו, וכשהמים רתחו הם הכשירו 
שניתן  הכלים  כל  את  הדוד  בתוך 
היה להכשיר. את אלו שלא הייתה 

להם דרך הכשרה – שברו.
צעד,  אחר  צעד  לאט-לאט, 
קשה  מי  מצווה,  ועוד  מצווה  התקדמנו. 
המשפחה,  טהרת  פחות.  ומי  ליישום  יותר 

שמירת שבת...
באותה עת החל ילדי הבכור ללמוד תנ"ך בבית 
הספר הממלכתי שבו למד. כשראיתי לראשונה את 
הספר שממנו הוא עתיד ללמוד - נחרדתי. הספר 
נראה כמו חוברת קומיקס. אינני יודעת מדוע, אך 
את  מבזים  כי  להרגיש  לי  גרם  מודע  בתת  משהו 

הקדוש והיקר באופן שאי אפשר לשאת.
לה  ואמרתי  דאז,  הספר  בית  מנהלת  אל  פניתי 
בני  את  להשאיר  עוד  יכולה  איני  כי  על  לי  שצר 
ללמוד במסגרת התלושה מערכים, וכי אני מבקשת 

להעבירו לבית ספר דתי. המנהלת הצטערה 
את  אימתה  היא  הגינותה  ברוב  אך  מאד, 
אין  החילוני  הספר  בבית  כי  חששותי 
זמן  יש  "בקושי  יהודיים:  מטמיעים ערכים 
ללמד, ועל כן אין זמן לערכים...", אלו היו 

מילותיה שחיזקו את הרגשתי.

הפניה לרב אורי זוהר
קבענו פגישה עם מנהלת בית הספר הממלכתי-

הגבית  והרוח  ההמלצות  ובעזרת  "הראל",  דתי 
שקיבלנו ממנהלת בית הספר הממלכתי – נסללה 

דרכנו, והתקבלנו שם בזרועות פתוחות.
היה  המצב  ומבחינתו  המסורת,  את  אהב  בעלי 
בעיסוקיו  והוא  בבית,  והילדים  האישה   – נוח 
לאט- שלו.  דינקותא"  ה"גירסא  כדורגל,  כמאמן 

בסלע  התורה  מי  טיפה, חלחלו  ועוד  טיפה  לאט, 
וכמתנה  עקיבא...(,  רבי  אצל  )כמו  עדי   – היצוק 
להניח  החל  לבקשתי,  שלי,  ההולדת  מימי  לאחד 
תפילין. למען שלום הבית הוא אף התחיל ללמוד 
פעם בשבוע שיעור ביהדות אצל הרב גלזר מרחובות 
יהודי  "איתרי",  ישיבת  משגיח  שליט"א,  גצל  הרב 

צדיק שעושה לילות כימים לקרב יהודים ולהאהיב 
את הקב"ה עליהם, "שידך" בין עדי לבין הרב אורי 
זוהר – שהיה מושא הערצתו של עדי. הרב גצל פנה 
"יש אישה שהייתה  לו:  ואמר  זוהר  אל הרב אורי 
נותנת מיליון דולר - אילו היו לה - ובלבד שתואיל 
לפגוש את חתנה". הוא התכוון לאמי, שרצתה בכל 
מאודה לעזור בקירובו של עדי לעולמה של תורה.

הרב אורי זוהר נעתר מיד.
אורי  רחבי הארץ עם הרב  בכל  נסענו  בתחילה 
הרצאות  לאותן  הנסיעה  במהלך  להרצאות.  זוהר 
דיבר הרב אורי עם עדי דברים שיצאו מן הלב, ואכן 
נכנסו אל ליבו של עדי. מאז ועד היום, ובעזרת ה' 
עד מאה ועשרים, הוא רב, חבר וחברותא של עדי.

לראשונה  הנפלא של השבת טעמנו  את טעמה 
עיר  בירושלים  הנפלאה  זוהר  משפחת  אצל  ביחד 

הקודש. 

שבת עם משפחת זוהר ואלונה איינשטיין
חדרה  זוהר  משפחת  של  בחיקה  שבת  אותה 
לשולחן  מסביב  לעולם.  אותה  נשכח  ולא  ללבנו, 
שבת  ומטעמי  בוהקת  לבנה  מפה  שעליו  השבת, 
ערבים לחיך, ישבנו עם משפחת זוהר ועם אלונה 
איינשטיין ע"ה, כשדברי תורה נאמרים על ידי הרב 
ובניו, ושירי שבת מתנגנים במקהלה ובכמה קולות 
לאותה שבת.  עד  קיומו  על  ידענו  שלא  תענוג   –
כמו כל דבר טוב, גם אותה שבת מענגת הסתיימה 

וחלפה לה, אך טעמה הנפלא גרם לשינוי המיוחל.
וחוויות,  רשמים  החלפנו  הביתה  חזרה  בדרכנו 
ואמרתי לבעלי שאין טעם בחיים שאינם חיים. אני 
רוצה לחיות על פי דרך החיים שראינו בבית 

משפחת זוהר.
בעצתו של הרב גצל, הגיע עדי לישיבת 
על  בחום  התקבל  שם  עולם",  "נתיבות 
בשיעורו  השתלב  שלו,  עוזיה  הרב  ידי 
של הרב ישראל ארנון, ובעזרת השליחים 
הטובים החל להתוודע לעולמה של תורה. 
נימי  בכל  זרמו  התורה  וחום  המתיקות 
נפשו של עדי, ומתוך להט ורצון "להדביק 
פערים" הגה בתורה עד כלות כוחו, התדבק 
בגדולי ישראל, היה מקורב אל מרן הרב שטיינמן 
זצ"ל ואל הרב משה שפירא זצ"ל, וגמע תורה בצמא 
כתינוק היונק מאמו. בסיעתא דשמיא, לאחר שבע 

שנים, סיים את הש"ס בפעם הראשונה.
ובנוסף  אומנתו,  תורתו  ולומד,  יושב  עדי  כיום 
הדין,  עורכי  בלשכת  בגמרא  קבוע  שעור  מוסר 
"סוגיות משפטיות בראי התלמוד". ילדינו לומדים 
בישיבות הקדושות ובסמינר "בית יעקב", ומקדשים 

שם שמים בהולכם בדרך ישראל סבא.

שולחן שבת עם משפחת זוהר ואלונה 
איינשטיין ע"ה: כך עשינו תשובה

הרב גצל פנה אל הרב אורי זוהר ואמר לו: "יש אישה שהייתה נותנת מיליון דולר -
אילו היו לה - ובלבד שתואיל לפגוש את חתנה". הרב אורי זוהר נעתר מיד

גלזר ה  וחו עדי 

60 גיבורים

מתוך הספר "60 גיבורים", המביא את סיפורם 
של 60 בעלי תשובה, לרכישת הספר בהידברות שופס 
חייגו 073-222-1250
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האם כיסוי הראש הוא חובה הלכתית, או מנהג חסידות, 
ולמה זוכה אדם המקפיד לכסות את ראשו?

המדריך למתחזק, והפעם: 
האם חייבים לחבוש כיפה?

בימי קדם הנוהג הרווח היה לחבוש את הכיפה 
ורק  במצוות,  עיסוק  בזמן  או  התפילה  בזמן 
מעבר  עולם  ולהתקרב לבורא  להדר  שרצו  כאלו 

למינימום - חבשו כיסוי ראש במשך היום כולו.
כיפה  הנוהג לחבוש  באלפי השנים האחרונות, 
במשך כל היום הפך לרווח בקרב כלל הציבור, עד 
שהדבר נקבע כמנהג מחייב, לכל הגברים היהודים 
מכל קצוות העולם. יש מחלוקת בין הפוסקים אם 
יש חיוב ללבוש כיפה או שמדובר במידת חסידות, 
ודעת הרב עובדיה יוסף זצ"ל שאף על פי שהעיקר 
בזמן  מקום  מכל  חסידות,  ממידת  שהוא  לדינא 
הזה יש להחמיר בזה יותר, כי כיסוי הראש מעיד 

על שייכותו למחנה שומרי התורה והמצוות.
יש לדעת שכאשר מזכירים שם ה' )לדוגמא בשעת 
כיסוי  או  כיפה  ללבוש  הדין  חובה מעיקר  ברכה(, 
אחר על הראש )שלחן ערוך אורח חיים סימן צ"א סעיף 

ג'(.
 - שמים"  ל"יראת  כסימן  נחשב  הראש  כיסוי 
ההכרה בכח עליון שהאדם כפוף לו. מטרת הכיפה 
היא להביא את האדם לענווה ולהבנה של מקומו 
בעולם. חז"ל מציינים שחבישת הכיפה היא סגולה 
נפלאה ליראת שמים, מעבר לעצם החיוב לחבוש 
ויקפיד  בכך  יהדר  אחד  שכל  כן  אם  ראוי  כיפה. 
קיום  ובזכות  היממה.  שעות  כל  כיפה  לחבוש 

המצווה הזו כהלכתה, יזכה לפחד מהקדוש ברוך 
הוא, ולשמור את מצוותיו.

בשולחן ערוך מובאת ההלכה כחובה לכל אדם, 
ארבע  ילך  "ולא  דווקא:  לתפילה  הגבלה  ובלי 

אמות בגילוי-ראש" )אורח חיים ב' ו'(.
את הכיפה צריך לחבוש בין כשנמצאים בתוך 
הבית, ובין כשיוצאים החוצה. אסור ללכת ארבע 
מנהג  מגולה.  כשהראש  בערך(  מטרים  )שני  אמות 
יפה שנוהגים רבים הוא לחבוש כיפה גם במהלך 

הלילה, בזמן שנשכבים לישון.
מבין כל המצוות וסממני הדת היהודית, דווקא 
הכיפה נתפסת כמאפיין עיקרי שבאמצעותו מגדיר 
האדם את עצמו: האם אני דתי ושומר מצוות, או 
שמא חלילה פורק עול שאינו מרגיש חובה כלשהי 

לציית לקדוש ברוך הוא?
בחבישת הכיפה אנחנו מצהירים בצורה ברורה 
את  לשמור  וחובתנו  אלוקינו,  לה'  אנו  בנים   –
חובש  שאינו  מי  תורתו.  את  ולקיים  מצוותיו 

כיפה, מונע מעצמו את ההצהרה הזאת.
מי שאינו חובש כיפה לראשו - אסור לו לומר 
בשעת  לכך,  אי  גלוי.  בראש  להתפלל  או  ברכה, 
ברכה ותפילה לא מספיק לכסות את הראש עם 
כף היד, אלא צריך שהראש יהיה מכוסה בכיסוי 
למתוח  ניתן  המברך.  של  מהגוף  חלק  שאינו 

את השרוול שעל היד ולכסות איתו את הראש, 
להניח מגבת או מפית, ואפילו ממחטת נייר יכולה 

להועיל.
אף על פי שקיימים סוגים שונים ומגוונים של 
וכלה  הקלאסית,  השחורה  מהכיפה  החל  כיפות, 
הבדל  אין  והענקית,  הססגונית  הבוכרית  בכיפה 

של ממש בין הכיפות מההיבט ההלכתי. 
כל הראש, אבל  לכסות את  חייבת  לא  הכיפה 
כך  מספיק,  גדולה  תהיה  שהכיפה  להקפיד  נכון 
צד,  מכל  אותה,  החובש  על  שמסתכל  מי  שכל 
אנחנו  בעצם  וכך  לראשו,  כיפה  שיש  מיד  יראה 
ואנחנו  המלך  הוא  ה'  ההצהרה:  את  מחזקים 

עבדיו.
החיוב לחבוש כיפה הוא על כל גבר יהודי וכל 
בכל  המנהג  זאת,  עם   .)6 )גיל  חינוך  מגיל  ילד 
תפוצות ישראל הוא לחבוש כיפה לראשי הילדים 
בטקס  שערותיהם  את  כשגוזרים   ,3 מגיל  כבר 

ה"חלאקה".

י ו הל תן  נ ו י

המדריך למתחזק

האם רק בגלל הסידור שקבלת אתה מתרגש כל כך? שאל האב את בנו בפליאה. 
התשובה שקבל רגשה אותו עד עמקי נשמתו

הרופא המתין לי עם סידור התפילה של בנו...

בתפילה  נתאמץ  כ"ו(,  ח'  )שמות  ה'  ֶאל  ַוֶּיְעַּתר 
)רש"י(.

אותו  עד דמעות,  ומרגש  מפעים  סיפור  לפנינו 
סיפר מו"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א:

לאחר אחד מ"שיעורי הרופאים" שמסרנו לפני 
רופאי ישראל, הבחנתי ברופא בכיר, הממתין 

כשפניתי  המדרש.  בית  לפתח  מחוץ  לי 
ובידו  מאוד,  מרוגש  שהוא  ראיתי  אליו, 

היתה שקית.
שאלתי אותו: "דוקטור, רצית לומר לי 

משהו?".
מחמת סערת-הרוחות בה היה נתון, היה 

והוציא  לשקית,  ידו  הכניס  הוא  לדבר.  לו  קשה 
מתוכה סידור תפילה לתלמידים, השייך לבנו.

התעניינתי,  הזה?",  בסידור  כך  כל  מיוחד  "מה 
"מדוע גרם לך להתרגשות רבה כל כך?".

שנה  עשרה  כחמש  "לפני  סיפר:  והרופא 
התחתנתי עם אשתי. כעבור כמה שנים בהם לא 
אין  הרפואה,  פי  על  כי  לנו,  נודע  להיפקד,  זכינו 

סיכוי שנזכה להביא ילדים לעולם.
לאימוץ  וקיבלנו  ילד,  לאמץ  החלטנו  "משכך, 
בנאמנות  אותו  וחינכנו  גידלנו  חמוד.  תינוק 

ובמסירות רבה.
לפני כשנה - ממשיך הרופא לספר - 
בתלמוד  א'  לכיתה  עלה  המאומץ  הבן 
חודשים,  כמה  כעבור  מסוים.  תורה 
נערכה לילדי הכיתה 'מסיבת סידור', בה 

קיבל כל ילד סידור תפילה מהודר.
נתון  שהבן  הבחנתי  המסיבה,  לאחר  "והנה, 
קורנות  היו  פניו  רגילה.  לא  רוממות  בהרגשת 
מאושר, היה אפשר לחוש את ההתרגשות הגדולה 

המתחוללת בקרבו.

'בני היקר' - פניתי אליו – 'מה עובר עליך, מדוע 
אתה כל כך מרוגש?'

מרוגש  כך  כל  אתה  סידור  שקיבלת  בגלל  רק 
ונסער?!'.

'אבא,  בדמעות:  מוצפות  כשעיניו  השיב  "והבן 
אני  יודע  ה'  וברוך  סידור,  לי  שיש  עכשיו  הרי 
להתפלל, אוכל לבקש מהבורא - תן לי אח! כעת 
של  ריבונו  אנא   - ולהתחנן  להתפלל  אפסיק  לא 

עולם, חוס ורחם עלי, אני רוצה אח!'...
ממש  ליבי  הצדיק.  הילד  על  ריחמתי  כך  "כל 
נחמץ, אך ודאי שלא גיליתי לו שאין כמעט סיכוי 

שנוכל להביא ילד לעולם שיהיה כאחיו".
סיפורו:  את  ומסיים  בבכי,  הרופא  פורץ  וכאן 
תשעה  לפני  נערכה  ההיא,  הסידור  "מסיבת 
חודשים. היום, זכינו בסייעתא דשמיא להכניס את 
בננו הנולד לנו - לאחר 15 שנות עקרות - בבריתו 

של אברהם אבינו!"...

י נ חז ז  אר הרב 

ופריו מתוק

בואי נדבר על זה 
kalina@htv.co.il  073-222-1333  052-9551591 ארגון הידברות מחלקת שבויות - לסיוע ודיווח על קשרי התבוללות חייגי

לא דמיינת שזה הקשר שאת יצרת...
אלפי בנות לרגע אחד התבלבלו, חשבו שלהן זה לא יקרה, וכמעט הפסידו את חייהן - אך בס”ד ניצלו



5 שאלות
יום לשנה, החפץ חיים

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

 
          "תמניא אפי" הוא כינוי ל...?

2  על מה נאמר "יום לשנה"?  

3  היכן התגורר ה"חפץ חיים"?  

4    מי חיבר את הפיוט "ציון הלא תשאלי"?  

5  השלימו: "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות   
          את ישראל, לפיכך ___".

 1  פרק קי"ט בתהילים.

 2     על 40 הימים שהלכו המרגלים בארץ ישראל,  
          כנגדם נענשו ישראל ב-40 שנות נדודים במדבר.

 3    בראדין.

          רבי יהודה הלוי. 4      

          הרבה להם תורה ומצוות. 5    

התשובות:

כליא ברק
מי לא מכיר את התופעה המרשימה של הברק?! פס אור המבזיק לפתע בשמיים ומתווה בהם נתיב 

דמוי זיגזג? הבזק אור זה עלול להעלות עצים בלהבות ולעיתים לגרום אף לפגיעות בנפש.
בשנת 1749 המציא בנג'מין פרנקלין מכשיר מיוחד הנקרא "כליא ברק", אמצעי המיועד למנוע נזקי 
פגיעות ברק במבנים, בעלי חיים, בני אדם וכדומה. הוא זיהה שהברק נוטה לפגוע 
בעל  נתיב  מספקת לברק  )המתכת  ביותר שבקרבתו  הגבוהה  המתכת  בנקודת 
התנגדות נמוכה, ולכן הברק "מעדיף" אותה(. מכך הסיק שאם ימקם מוט ברזל 

מעל לבניין, הוא יאפשר לברק להתפרק מהמטען החשמלי שלו, בלא שיזיק.
נמוכה  התנגדות  לה  ויש  ויעילה,  טובה  בצורה  חשמל  מוליכה  המתכת 
לזרימת אלקטרונים. לכן אם נחבר לגג הבניין מוט מתכת )המחובר לאדמה 
באמצעות מוליך טוב(, הברק "יעדיף" לנוע דרכו מאשר דרך בטון, זכוכית או 
לבנים, המרכיבים את הבניין. התוצאה המעשית היא שהבניין יינצל בזכות 

כליא הברק.
רגע, האומנם לא היה כליא הברק ידוע לאיש עד אשר הומצא לפני כ-250 שנה?

ברזא  י', כתוב כך: "הכוברת אפרוחים בכברה והנותנת  ז',  כעת שימו לב: בתוספתא למסכת שבת 
)ברזל( בין האפרוחים, הרי זה מדרכי האמורי. אם מפני הרעמים ואם מפני הברק, הרי זה מותר".

התוספתא, שנכתבה לפני כ-2,600 שנה, אומרת שבשבת מותר לשים ברזל כדי להגן על האפרוחים 
מפני הרעמים והברקים. כבר אז ידעו שברזל הוא דבר המועיל לשמירה מפני ברקים ורעמים!

 
זרימת הדם בגופנו

כאשר הלב פועם, הוא מתכווץ ודוחף את הדם דרך העורקים לחלקי הגוף הנותרים. כוח זה יוצר לחץ 
על העורקים. כיוון שהלב פועם בהפסקות קצובות, הלחץ מתחלק לשניים: בזמן פעימה )סיסטולי( 
ובזמן מנוחה )דיאסטולי(. לכן בכל מדידת לחץ דם מופיעים שני מספרים. לחץ דם תקין הוא 120/80, 

כלומר בזמן פעימה 120 ובזמן מנוחה 80.
מצב שבו הלחץ הזה גבוה מהרגיל, מכונה "לחץ דם גבוה" או "יתר לחץ דם". לחץ מוגבר בכלי הדם 
לאורך זמן עלול לגרום, בין היתר, להתקפי לב, לפגיעה בשריר הלב, לאירועים מוחיים, לפגיעה בכליות 

ולפגיעה בעיניים.
לעומת זאת, לחץ דם נמוך הוא בשל הזרימה הנמוכה של הדם דרך העורקים לכלל האיברים בגוף. 
חמצן  מספיק  מקבלים  אינם   - וכליות  מוח, לב  כמו   - חיוניים  איברים  פוחתת,  הדם  זרימת  כאשר 

וחומרים מזינים, והתפקוד באיברים אלה נפגע.
אם כן, כיצד הגוף "יודע" לשמור על לחץ דם תקין?

לגוף יש בתוך כלי הדם חיישנים, אשר מסוגלים לפענח את לחץ הדם ולשלוח אותות עצביים ללב, 
לכליות וכלי הדם, על מנת שיבצעו התאמות ושינויים במטרה לווסת את לחץ הדם: הם יגרמו ללב 
להוציא יותר או פחות דם, לעורקים – להתרחב או להתכווץ, ולכליות – לייצר יותר או פחות שתן, 
שמושך את הנוזלים מהדם. שילוב של המנגנונים הללו, ועוד כמה תהליכים בגוף, מסייעים לשמור על 

רמת לחץ דם תקינה ויציבה בגוף שלנו.
לגוף יש מנגנונים שאמורים לשמור על לחץ דם תקין גם במהלך שינויי תנוחה מהירים. לדוגמה, 
במצב עמידה נוטה הדם באופן טבעי להימשך מטה עם כוח המשיכה ולהצטבר ברגליים. מנגנוני הפיצוי 
מכווצים את כלי הדם, כשאדם עובר משכיבה או מישיבה לעמידה, וזאת כדי למנוע צניחה בלחץ הדם. 

במצב תקין זרימת הדם למוח ולשאר האיברים מספקת גם במצב עמידה.
 

מפעל לייצור בני אדם
אם נתבונן בעולם החי, נגלה כי המראה או המבנה הפיזי )לא הגודל או הצבע( של בעלי החיים נראה 
זהה – אותו "פס ייצור" – האריות זהים, הנחשים זהים, החתולים זהים – לא רק במראה אלא גם 
בהתנהגות: כל בעלי החיים מתוכנתים להתנהג על פי מאפיינים של אותו המין: כל הציפורים עפות, כל 

החתולים "מחתלים" את צרכיהם, וכן על זה הדרך.
אם לבעלי חיים מאותו מין יש אותו פרצוף, אותו אופי ואותה צורת התנהגות,  אם כך, על בסיס אותו 
רציונל, היינו מצפים שגם מרֶאה בני אדם יהיה זהה, שההתנהגות תהיה זהה – הרי מדובר באותו "פס 

ייצור", כפי שאנו רואים שקיים אצל בעלי החיים.
אבל לא, קיימים בעולם כ-7 מיליארד בני אדם, ואין אפילו אדם אחד עם פנים זהות לפני חברו. אין! 
אמנם התרגלנו, אבל מדובר בפלא אדיר. תחשבו שלמרות מספר הצירופים המוגבל )אורך האף, צורת 

העיניים והמרחק ביניהן, צורת הגבות ועוביין, ועוד(, כולנו שונים במראה!
ל, שכוחו וחוכמתו אינם נתפסים בשכלנו! מיהו זה, שבכוחו  זהו פלא אדיר! יש פה אדריכל, צייר וַפָסּ

ליצור בצורה כה מדהימה, מדויקת ומובחנת פרצופים שונים לכל אחד ממיליארדי בני אדם?

תפוס את הברק
איך ידעו חז"ל על כליא הברק יותר מאלפיים שנה לפני המדענים, איך יודע הגוף 

לשמור על לחץ דם תקין, ומדוע אין בני האדם זהים כמו בעלי החיים?
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3 נקודות למחשבה
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טריוויה יהודית



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

ְׁשִמי ִמיָכֵאל.
ֲאִני ֶּבן ְׁשמֹוֶנה ְוָגר ְּבֵחיָפה.

ֲאִני ֶיֶלד ַמְצִחיק. ִמְתלֹוֵצץ ְלֹלא ַהְפָסָקה ּוַמְצִחיק 
ֶאת ָהֲאֵחִרים.

ֲאִני  ִלְפָעִמים  ְלַהְצִחיק.  ְּדָרִכים  ִמיֵני  ָּכל  ִלי  ֵיׁש 
אֹוֵמר ִמִּלים ְּבצּוָרה ְמֻׁשָּנה ּוַמְצִחיָקה, ִלְפָעִמים ֲאִני 
ָׁשר ִׁשיִרים ּוְמַזֵּיף ְּבַכָּוָנה אֹו ְמַחֵּבר ִמִּלים ִמֶּׁשִּלי, אֹו 

ֶׁשֲאִני ְמַסֵּפר ְּבִדיחֹות. ְּבִעָּקר ֲאִני 
אֹוֵהב ְלַסֵּפר ְּבִדיחֹות ַעל ַעְצִמי - 
ְוַגם  ֶאָחד  ְּבַאף  ּפֹוֵגַע  ֹלא  ַּגם  ֶזה 

ַמְצִחיק ֶאת ֻּכָּלם.
ֶאְצִלי  טֹוב  ֲהִכי  ַהָּדָבר  ֲאָבל 
ֻמְמֶחה  ֲאִני  ַהַּפְרצּוִפים.  הּוא 
ְּבַלֲעׂשֹות ָּכל ִמיֵני ַּפְרצּוִפים. ֲאִני 
ָהַאף,  ָהֵעיַנִים,  ֶאת  ְלַעּוֹות  יֹוֵדַע 
נֹוָרא  נֹוָרא  ְּבצּוָרה  ַהֶּפה,  ַהֵּמַצח, 

ַמְצִחיָקה. ֵאיְך ֲאִני יֹוֵדַע? ְּכֶׁשֲאִני ִמְתַאֵּמץ ְלַהְצִחיק 
ְוֹלא ַמְצִליַח - ֲאִני ְמַאְרֵּגן ֵאיֶזה "ַּפְרצּוף" ְמֻׁשֶּנה, ְוֶזה 

ְּכָבר ַמְסִּפיק. ֻּכָּלם ּגֹוִעים ִּבְצחֹוק.
ַההֹוִרים ֶׁשִּלי ָּתִמיד ֶנֱהנּו ֵמַהְּבִדיחֹות ּוֵמָהַרְעיֹונֹות 
ֶׁשֹּלא  ָּכְך.  ָּכל  ֹלא   - ֵמַהַּפְרצּוִפים  ֲאָבל  ֶׁשִּלי, 
ָּתִבינּו ִמֶּזה ֶׁשַהַּפְרצּוִפים 

ֹלא ִהְצִחיקּו אֹוָתם. ֵהם ָצֲחקּו ְּכמֹו ֻּכָּלם, 
ֲאָבל ַיַחד ִעם זֹאת ָהיּו אֹוְמִרים ִלי: "ִמיָכֵאל, 

ַמְסִּפיק ִעם ֶזה. ֹלא ָיֶפה".
ַוֲחִצי  ִּבְרִצינּות  ֲחִצי  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ָהָיה  ֶזה  ֲאָבל 

ִּבְצחֹוק, ָלֵכן ֹלא ִהְתַיַחְסִּתי ְלֶזה ָּכל ָּכְך.
ְקָצת  ִהְתִחיל  ֶׁשִּלי  ַאָּבא  ָהַאֲחרֹוִנים  ֶּבֳחָדִׁשים 
ְלָהִעיר ִלי יֹוֵתר. "ַאָּתה ָּגדֹול ְּכָבר", "ֹלא ַמְתִאים ְלָך", 
ַּגם  הּוא  מּוָזר".  ִנְרֶאה  ַמָּמׁש  "ֶזה 
ֶׁשִּבְזִמירֹות  ָהֻעְבָּדה  ֶאת  ָאַהב  ֹלא 
ַׁשָּבת ֲאִני ָּתִמיד ָׁשר ְּבַלַחן ִמֶּׁשִּלי, 
ֶזה  ִמֶּׁשִּלי.  ּוְבֶקֶצב  ִמֶּׁשִּלי  ְּבטֹון 
ָהַאִחים  ֶאת  ְמַעְצֵּבן  ְקָצת  ַּגם 
ֶאת  ַמְצִחיק  ֶזה  ְלִׂשְמָחִתי...  ֶׁשִּלי, 
ֶׁשִּלי  ַההֹוִרים  ֲאָבל  ָהאֹוְרִחים. 
ָלִׁשיר.  ָעַלי  ֶלֱאסֹר  ֲאִפּלּו  ִהְתִחילּו 
ֵהם ָאְמרּו ֶׁשֲאִני הֹוֵרס ֶאת ֻׁשְלַחן 

ַהַּׁשָּבת ּוְמַבֵּיׁש ֶאת ַעְצִמי.
ֵּדי  ְּכָבר   - ַּפְרצּוִפים  ֶׁשל  ָׁשִנים  ֵמרֹב  ֲאִני,  ֲאָבל 
ִהְתַרַּגְלִּתי, ְוִכְמַעט ֶׁשֵאיִני ָיכֹול ָלִׁשיר ְּבִלי ֵאיֶזה ִזּיּוף 

צֹוְרָמִני ּוַמְצִחיק ּוְבִלי ַּפְרצּוף ֲעִסיִסי.
ְרִציִני.  ַמָּמׁש  ִלְהיֹות  ִהְתִחיל  ָהִעְנָין  ַאַחת,  ַׁשָּבת 
ָאִבי ָׁשַלח אֹוִתי ַלֶחֶדר ְּבֶאְמַצע ֻׁשְלַחן ַׁשָּבת. ַּכִּנְרֶאה 
ָּכל  ְלַדֵּבר,  ֶאָחד  ְלַאף  ָנַתִּתי  ֹלא  ִהְגַזְמִּתי.  ַמָּמׁש 

ִעם  ִהְצַחְקִּתי  ַהְּזַמן 
ְוִחּקּוִיים.  ַּפְרצּוִפים 
ַההֹוִרים ְוָהַאִחים ֶׁשִּלי ָצֲחקּו, 
ַמָּמׁש  ֶזה  ִנְרָּגִזים.  ָהיּו  זֹאת  ְוִעם 
ְוכֹוֵעס  צֹוֵחק  ֶׁשָאָדם  ִנְרֶאה  ֶזה  ֵאיְך  ְלָתֵאר  ָקֶׁשה 

ְּבַיַחד. ְּתַדְמְינּו.
ְּדִפיקֹות  ִנְׁשְמעּו  ַהִּׁשעּור,  ְּבֶאְמַצע  ִראׁשֹון,  ְּביֹום 
ַעל ַהֶּדֶלת. ָאִבי הֹוִפיַע ְּבִכָּתִתי ּוִבֵּקׁש ָלַקַחת אֹוִתי. 
ַהּמֹוֶרה ָנַתן ֶאת ִאּׁשּורֹו, ַוֲאִני, ֵּדי ָּתֵמַּה, ִהְצָטַרְפִּתי 

ֵאָליו.
ָאַמר  ְמֻסָּים",  ְלָמקֹום  אֹוְתָך  ָלַקַחת  רֹוֶצה  "ֲאִני 

ִלי ָאִבי.
ִהְצָטַרְפִּתי ֵאָליו ִּבְׁשִתיָקה.

ָהַלְכנּו ַּכָּמה ְרחֹובֹות, ּוִפְתאֹום ָרִאינּו ַקְּבָצן ְמֻגָּדל 
ָיׁשּוב ַעל ַהִּמְדָרָכה, ְּכֶׁשִּמְּסִביבֹו ַּבְקּבּוֵקי ַיִין ֵריִקים. 
הּוא ָׁשר ְּבקֹוֵלי קֹולֹות ּוְבִזּיּוף צֹוְרָמִני, ִמְתַּגְלֵּגל ַעל 
ַהִּמְדָרָכה, ֵמִניף ֶאת ָיָדיו ּוְמַעֶּוה ֶאת ַּפְרצּופֹו ְּבאֶֹפן 

ַמְצִחיק ְמאֹד.
ַּבֵּסֶפל  ֶּכֶסף  ִהִּניחּו  ִּבְמבּוָכה,  ִחְּיכּו  ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה 
ִנְׁשֲארּו  ָּפׁשּוט  ֲאֵחִרים  ְוִהְמִׁשיכּו.  ְלָידֹו  ֶׁשָהָיה 

ְלִהְסַּתֵּכל, ְוָהֱאֶמת ִהיא, ֶׁשֶּזה ָהָיה ַמָּמׁש ְמַעְנֵין.
עם  קרה  עוד  מה  לכם  אספר  הבא  בשבוע 

הקבצן.

אני מומחה גדול בלעשות פרצופים. 
אבל לא תמיד זה טוב

צּוִמי )א'(

לרכישה טלפונית: 073-222-12-50

בס”ד

מהרו להזמין, מלאי הספרים מוגבל ביותר!

חודש הספר העברי
בהידברות??

גם לילדים מגיע!
כל ספרי הילדים המרתקים והחינוכיים

משתתפים במבצעי חודש הספר העברי...

+ מתנה 
בכל רכישה

SHOPS.Hidabroot.org
לראות   לקנות   להתחבר

שופס

ילדים
מספרים

חיים ולדר

הקב"ה מצווה את משה רבנו לשלוח מרגלים שיתורו את ארץ ישראל. 
המרגלים תרים את הארץ מהנגב עד חברון. כשחוזרים המרגלים אל 
העם מספרים עשרה מהם כי הארץ מוקפת אויבים וכי יש בה ענקים, 
המרגלים  שני  וכלב,  יהושע  אותה.  לכבוש  סיכוי  ישראל  לעם  ואין 
הנוספים, משתיקים אותם ומספרים על טוב הארץ. העם נבהל מדברי 

המרגלים, ואלו נענשים. יהושע וכלב מרגיעים את העם בדבריהם.
ה' כועס על תלונות העם, אך במקביל נותן למשה רבנו את י"ג מידות 

של רחמים.
לאחר מכן מצווה ה' את משה על הקרבנות שיקריבו בהגיעם לארץ 

ישראל ועל התרומות שירימו בה.
אשר  המקושש,  פרשיית  פרשיות:  שתי  מובאות  הפרשה  בסיום 
קושש עצים בשבת ונידון לסקילה, ופרשת הציצית, בה מצווה ה' את 

ישראל על מצוות ציצית.

פרשת המרגלים

- ראית פעם פיל מתחבא 
מאחורי עציץ?

- לא...
- כנראה שהוא התחבא 

ממש טוב!

שוטר עוצר 
מכונית מדגם 

חיפושית קטנה, 
שנכנסה ב"אין כניסה".

"אדוני השוטר", אמר הנהג, 
"זה אוטו קטן, הוא לא 

מבין"...

- מה מזג האוויר 
בחוץ?

- לא יודע. יורד 
גשם זלעפות, ואי אפשר 

לראות כלום...

צ'רצ'יל, 
ראש ממשלת 

בריטניה הידוע,  
      נסע פעם במונית.

הנהג המטיר עליו 
שאלות בנושאי צבא.

שאל אותו צ'רצ'יל: אתה 
יודע לשמור סוד?

"ודאי!", ענה הנהג.
"גם אני!", הגיב צ'רצ'יל.

מה 
בפרשה?

בדיחות
לילדים



המשך בשבוע הבא...

פּול סוֵֹכן כָּ

ִנְקָרא  ְוַהִחּפּוׂש  ָהִרּגּול  י"ג, ב'(. ּפַֹעל  )ַּבִּמְדָּבר  ְוָיֻתרּו 
'ּתּור' ַעל ֵׁשם סֹופֹו, ִּכי הּוא ַהֵּמִביא ִליֵדי ֶהֵּתר ָסֵפק, 
ְמֻסָּפק  ֶּׁשהּוא  ַמה  לֹו  ְלַהִּתיר  ַהְמַחֵּפׂש  ַּתְכִלית  ִּכי 
אֹותֹו  ִהִּׂשיג  אֹו  ָרָאה  ְוַכאֶׁשר  יֹוֵדַע,  ְוֶׁשֵאיֶנּנּו  ּבֹו 
)ַהְּכָתב  ְוַהעָלָמתֹו  ְסֵפָקתֹו  ֻהַּתר  ְּכָבר  ַהְמֻחָּפׂש,  ָּדָבר 

ְוַהַּקָּבָלה(.

ְּבחּו"ל  ִסעּוִדִּיים  ִלְקִׁשיִׁשים  ָאבֹות  ְּבֵבית  ַמֲעֶׂשה 
ֲחָׁשדֹות  אֹודֹוָתיו  ֶׁשָעלּו  ְמֻסָּים,  ְיהּוִדי  ֶׁשְּבַבֲעלּות 

ִּבְדַבר ַהְזָנַחת ְמֻטָּפִלים ְוַעְולֹות נֹוָספֹות.
ַהִּמְׁשָטָרה  ֶהְחִליָטה  ַוֲחִׂשיָפתֹו,  ָהִעְנָין  ְלצֶֹרְך ֵּברּור 
ַהְּמקֹוִמית "ִלְׁשּתֹל" סֹוֵכן ָסמּוי ְּבתֹוְך ַהּמֹוָסד, ֶׁשַּיֲעבֹד 

ַּבָּמקֹום, ְוָיבֹוא ְּבסֹוד ִעְנָיָניו.
ִּפּקּוַח  ֶׁשל  ַּבֲחָׁשׁש  ֶׁשְּמֻדָּבר  ֵהִבין  ַהְּיהּוִדי  ַהּסֹוֵכן 
ְמַקְּבִלים  ֹלא  ֶׁשאּוַלי  ַהְּיהּוִדים,  ַהְּזֵקִנים  ֶׁשל  ַנְפָׁשם 
ְוָלֵכן  ְיֵמיֶהם,  ִמְתַקְּצִרים  ֵּכן  ּוֵמֲחַמת  ָראּוי,  ִטּפּול 
ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶאת ַהְּמִׂשיָמה )ְּבִהְתָיֲעצּות ִעם מֹוֵרה 
ָהָאבֹות,  ֵּבית  ַּבַעל  ִעם  ִנְפַּגׁש  הּוא  ֻמְסָמְך(.  הֹוָרָאה 
ְלַאַחר  ַּבָּמקֹום.  ַלֲעבֹד  ֶׁשְּמֻעְנָין  ְּכֶאָחד  ַעְצמֹו  ְוִהִּציג 

ֶׁשִּנְמָצא ַמְתִאים, ִהְתַקֵּבל ָלֲעבֹוָדה. 
ָהעֹוֵבד ִהְׁשַּתֵּלב ֵהיֵטב ֵּבין עֹוְבֵדי ַהּמֹוָסד, ְוִהְצַטֵּין 
ְוִתֵעד  ָחַקר  ֲעבֹוָדתֹו  ְּכֵדי  ּתֹוְך  ּוְזִריזּותֹו.  ְּבָחִריצּותֹו 
ִנְסָּתרֹות  ַמְצֵלמֹות  ְיֵדי  ַעל  ַּבָּמקֹום  ַהַּנֲעֶׂשה  ָּכל  ֶאת 

ְזִעירֹות. 

ָהִאיׁש ִקֵּבל ַמְׂשּכֶֹרת ְמֻכֶּבֶדת ּוְכפּוָלה - ֵהן ִמַּבַעל 
ַהֶּמְרָּכז ָהְרפּוִאי, ְוֵהן ִמּׁשֹוְלָחיו - ַהִּמְׁשָטָרה.

ַּכֲעבֹור ְׁשֹלָׁשה ֳחָדִׁשים ֶׁשל ֲעבֹוָדה, ָנְׂשאּו ַמֲאַמָּציו 
ְמַׁשְכְנִעים  ִמְמָצִאים  ְּבָיָדיו  ָהיּו  ְּפִרי;  ַהְמַרֵּגל  ֶׁשל 
אֹודֹות ְּפָׁשִעים ֲחמּוִרים ֶׁשַּנֲעׂשּו ְּבֵבית ָהָאבֹות. הּוא 
ָמַסר אֹוָתם ַלִּמְׁשָטָרה, ְוַהָּדָבר ֵהִביא ִלְסִגיַרת ַהָּמקֹום. 
ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֶאל  סֹוֵכן/עֹוֵבד  אֹותֹו  ָּפָנה 
ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין ְׁשִליָט"א, ְוֶהֱעָלה ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ַהְמַעְנֶיֶנת 
ַהָּבָאה, ֶׁשִּנְּקָרה ְּבִלּבֹו ְוִהְטִריָדה ֶאת ַׁשְלָותֹו: ַהִאם ֻמָּתר 
ֶׁשִּקַּבְלִּתי  ֶהֳחָדִׁשים  ְׁשֹלֶׁשת  ְּבַמְׂשּכֹורֹות  ְלַהְחִזיק  ִלי 
ִמַּבַעל ֵּבית ָהָאבֹות? ִמַּצד ֶאָחד, ְּבפַֹעל, ִּבַּצְעִּתי ֶאת ָּכל 
ַהֻּמָּטל ָעַלי ֲעבּור ַהַּמֲעִסיק ְּבאֶֹפן ֻמְׁשָלם, ִלְׂשִביעּות 
ְרצֹונֹו ַהְּמֵלָאה. ַאְך ֵמִאיָדְך, ְלַמֲעֶׂשה ֲעבֹוָדִתי ֵהִביָאה 
ִלְסִגיַרת ַהּמֹוָסד ֶׁשּלֹו, ּוָברּור ֵאפֹוא, ֶׁשִאּלּו ָהָיה מּוָדע 
ָהָיה  ֹלא  ֵמעֹוָלם  ַּכ"ֲחַפְרֶּפֶרת",  ְמַׁשֵּמׁש  ֶׁשֲאִני  ְלָכְך 

ֹלא  ּוַוַּדאי  אֹוִתי,  ְלַהֲעִסיק  מּוָכן 
ְלַׁשֵּלם ִלי ַמְׂשּכֹורֹות ִנְכָּבדֹות... 

ֶאת  ְלָהִׁשיב  ָעַלי  ָאֵכן  ַהִאם 
ַהַּמְׂשּכֹורֹות ֶׁשְּבָיִדי?

ְּתׁשּוָבה:
ַהחֹוֵקר ָעַבד ַּבּמֹוָסד ְּבִהְצַטְּינּות, ּוְלִפיָכְך ַמִּגיַע לֹו 

ַעל ָּכְך ָׂשָכר! 
ַּגם  ָעַבד  הּוא  ֲהֵרי  ְוִיְטַען:  ַהְּבָעִלים  ָיבֹוא  ְוִאם 
ְּבתֹור סֹוֵכן ְוחֹוֵקר, ּוֵמֲעבֹוָדה זֹו ֵאיִני ְׂשַבע ָרצֹון ְּכָלל, 
ִּבְׁשִליחּות  ֶנְגִּדי,  ֶאָּלא  ֲעבּוִרי,  ָּפַעל  ֹלא  ְלַמֲעֶׂשה  ִּכי 

ֲאֵחִרים! 
"ִּדְבֵרי  ֶׁשֲהֵרי  ַהִּדין,  ְּכִפי  ַנֲעָׂשה  ֶזה  ַּגם  לֹו:  ָנִׁשיב 
ׁשֹוְמִעין",  ִמי  ִּדְבֵרי  ַהַּתְלִמיד  ְוִדְבֵרי  )ַהָּקָּב"ה(  ָהַרב 
ְוָלֵכן ֵיׁש ִלְׁשמַֹע ָלִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶׁשִּצָּוה ַעל ָּכל ָאָדם 
ִלְמנֹוַע ְּפָׁשִעים, ּוְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ּוִבַעְרָּת ָהַרע ִמִּקְרֶּבָך" 
)ְּדָבִרים י"ג, ו'(, ְו"ֹלא ַתֲעמֹד ַעל ַּדם ֵרֶעָך" )ַוִּיְקָרא י"ט, 

ֲעבֹוָדתֹו  ִׁשְטֵחי  ְׁשֵני  ֵּבין  ְלַפֵּצל  ִנָּתן  ּוִמֵּמיָלא  ט"ז(. 
ֶׁשל ַהּסֹוֵכן: ֶאת ְמַלאְכּתֹו ֲעבּור ַהּמֹוָסד ָעָׂשה ְּבאֶֹפן 
ַמִּגיַע לֹו ָׂשָכר, ּוַמה ֶּׁשִעם זֹאת ַּגם  ְוַעל ָּכְך  ֻמְׁשָלם, 
ְוִהְתַחָּקה אֹודֹות אִֹפי ַהִהְתַנֲהלּות ַּבָּמקֹום, ֲהֵרי  ִרֵּגל 
ַהְמֻטָּפִלים  ֶאת  ְלַהִּציל  ָעָליו,  ַהְמֻצֶּוה  ְּכִפי  ְּבָכְך  ָנַהג 
ָהֻאְמָלִלים. ּוַבַעל ֵּבית ָהָאבֹות ָצִריְך ַעָּתה ִלְׂשמֹוַח ַעל 

ָּכְך ֶׁשָּמְנעּו אֹותֹו ֵמֶהְמֵׁשך ֲעִׂשַּית ְּפָׁשִעים ְוַעְולֹות.
ֶאת  ְּבָידֹו  ְלַהְׁשִאיר  ַרַּׁשאי  ַהּסֹוֵכן  ְלִסּכּום: 

ַהַּמְׂשּכֹורֹות ֶׁשִּקֵּבל ִמַּמֲעִסיקֹו.

האם מותר לסוכן הכפול לשמור גם את המשכורת הכפולה?

אחת 
שאלתי
הרב ארז חזני

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

ילדיםפרק 15
מספרים

ם  י חי

אהרל'ה
הרב אהרון
מרגלית
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למה החזרתיות של הילדים שלנו מרגיזה אותנו כל כך?

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

כוחה של הפרשת חלה
את ואני, נשים בעם, מסוגלות להציל את העם מכאב צירי הגאולה

כך  הידיים...  את  ופתחי  העיניים  את  עצמי 
אני פותחת ערב הפרשת חלה. יש שקט, ואני 

ממשיכה כמעט בלחישה: דמייני עכשיו 
הראש,  מעל  לך  פתוח  ענק  ספר 

תראי איך נכתב בתוך הספר הזה 
הישועה  נכתבת  שלך...  הנס 
הדמעות  את  רואה  אני  שלך. 
אני  הלחישות.  את  ושומעת 
הרבנית  של  למילים  נצמדת 
שכאשר  שאומרת  קולדצקי, 

נשים מתכנסות יחד - נפתח להן 
ספר מעל הראש, וכל אחת נכתבת 

הפרטי  בנס  שלה,  בישועה  הזה  בספר 
שלה.

מה  כל  מהחיים?  רוצות  אנחנו  מה  ובאמת, 
זיווג,  רוצות  אנחנו  יפים:  אותם  לעשות  שיכול 
נאה, עבודה  דירה  בריאות,  פרנסה טובה,  ילדים, 
לו  שיש  מי  כל  באמת  האם  אבל,  מתאימה... 
כל  מאושר?  אדם  הוא  הזו,  המרשימה  הרשימה 
והוא לא  דירה  לו  יש  בילדים,  מי שנשוי, מבורך 
מגלגל חובות הוא אדם שטוב לו? לא בדיוק! יש 

אנשים שיש להם ילדים, אבל גם צער לא מועט. 
יש אנשים שיש להם כסף עם המון דאגות, ויש 
אנשים שקנו בית, והם לא נהנים ממנו.

מה עושה את ההבדל? הברכה!
"ראשית עריסותכם חלה תרימו 
תרומה...", אומרת הפרשה, והבן 
איש חי הקדוש מבטיח: הפרישו 
ברכה  והביאו  מעיסתכם  חלה 

לבתיכם!
עכשיו  נמצא  שלנו  העולם 
חבלי  כמו  שהם  המשיח,  בחבלי 
לידה. הם לא קלים, החבלים האלה, 
האויבים  ומתעצמים.  הולכים  והם 
וחינוך  הבית  שלום  חונקת,  הפרנסה  מאיימים, 
הילדים הופכים להיות אתגר מורכב יותר ויותר. 
יתמלא העולם באור  עוד מעט, ממש עוד מעט, 
והמשיח יבוא. אבל... הצירים שבינתיים, צירי סוף 
הגלות שמקרבים אותנו אל רגע הגאולה המופלא, 

מייסרים ולוחצים. הכאב גדול, ואין לאן לברוח.
על  להגן  מסוגלות  בעם,  נשים  ואני,  את  אבל 
העולם ולהציל את העם שלנו מכאב צירי הגאולה. 

בורא העולם מעניק לנו את היכולת המדהימה 
להחליף את חבלי המשיח בחבלים אחרים: חבלים 
של בצק. כן, הבצק הזה שאת לשה, מרדדת ואופה, 
צירי  מכאב  העולם  את  שיציל  זה  להיות  עשוי 
הגאולה. את קולעת חבלים של בצק במקום חבלי 

לידה כואבים.
"ואומר חלותי היא...", אומר דוד המלך – הכל 
תלוי בהפרשת חלתי, במצווה המיוחדת שקיבלנו 
אותה.  מקיימות  שאנחנו  בזמן  שלנו  ובתפילה 
המצב  את  לשנות  בידיים,  ממש  יכולות,  אנחנו 

בבית ובעולם!
וסוכר,  שמרים  ומים,  קמח  לוקחות  אנחנו 
חלק  מפרישות  בצק.  ויוצרות  לשות  מערבבות, 
עושות  אנחנו  ואם  עליו,  ומברכות  מהבצק  קטן 
את זה ביחד - זו ממש ישועה, כי תפילת רבים, 

ובמיוחד של נשים, היא עת רצון.
מכונסות  כולן  בחדר...  חושך  הסיום...  רגעי 
זו  הרי   – והנרות  הבצק  השולחן,  סביב  נרגשות 

חלה... הרי זו ברכה!

חכמת נשים
ית חגית שירה הרבנ

או  מרגיזות,  תנועות  יש  מאתנו  אחד  לכל 
בו  חשים  איננו  שאנו  דבר  על  מוגזמת  חזרתיות 

במיוחד, אבל השני רואה אותו.
זה יכול להיות גירוד מאחורי האזן באופן קבוע, 
טפיפות עם כף הרגל על הרצפה, בשעת הארוחה או 
שריקות של שיר, דרך הפה, בשעה שאנחנו עליזים.
החזרתיות הזו, שעבורנו היא מעין סם משכך, 

סמרטוט  פשוט  השני  עבור  להיות  יכולה 
פניו של שור תזזיתי. אנחנו  אדום מול 

אבל  תנועותינו,  כלפי  סלחנים  עצמנו 
ממש לא סלחנים כלפי תנועות האחר.

לפני  התחננתם  פעמים  כמה 
בסרגל  להכות  כבר  שיפסיק  ילדכם 

את  כבר  להכין  ושיתחיל  השולחן  על 
השיעורים? כמה פעמים כעסתם על הבן, 

הרצפה,  על  שנחת  המטאטא,  על  שנעמד 
והתגלגל מצד לצד? כמה פעמים יצאתם מדעתכם 

כשהבת, בת ה-12, שיחקה שוב ושוב בסלסילות?
הרבה. הרבה פעמים.

אנחנו מתקשים לעצור את עצמנו מלהעיר הערה 
למישהו אחר על כך שהוא חוזר וממשיך לעשות 
מצליחים  לא  אנחנו  אותנו.  שמרגיזים  דברים 

בשום פנים למנוע מעצמנו לראות את התנועתיות 
החוזרת של השני. אנחנו אומרים אלף פעמים, ולא 

נרתעים מפני האלף ואחת.
מעירים.  כשאנחנו  לא שמים לב  אנחנו  האמת, 
זה בא לנו בשוטף, כמו שמציצת האצבע של הילד 
עם  שהדפיקות  כמו  בדיוק  ששם לב,  בלי  מגיעה 

הסרגל קורות כך, בלי משים.
נזק  זהו  עושה  שהשני  מה  לפעמים 
או  לעצמו  הבית,  אמתי לבית, לבני 
לחבריו. אז, כמו בכל אירוע אחר, 
עלינו לחשוב מה לעשות עם הדבר. 
אבל על פי רוב, אלו דברים קטנים 
שיש לכל אחד מאתנו באופן שונה, 

במינון שונה.
אימא  אלי  כשמגיעה  לפעמים, 
ולא  אצבע  שמוצצת  הילדה  על  ומספרת 
פוסקת, אני שואלת אותה אם מישהו מההורים גם 
כן מצץ אצבע. היא נאנחת כשנזכרת שהיא בעצמה 

מצצה אצבע עד גיל מבוגר.
נכון, זה לא אומר שצריך להיכנע לכל דבר, לא 
להעיר, לא לעורר, אבל זה כן אומר שעלינו להיות 

קשובים וסלחנים למעשה של השני.

לפעמים אלו "טיקים" מעצבנים, אבל לא בידינו 
זוהי חזרתיות קטנטנה, שלשני  לשנותם. לפעמים 
עושה טוב, ואם נעצום עין - היא ממש לא אמורה 

להפריע לנו.
בן ה-15 שנרדם במיטה  בנו  לי אבא על  סיפר 
רק בליפוף של אצבעו את פינת השמיכה. הוא שאל 

אם זה בעייתי.
הנער בן 15 שנה. הוא חוזר ועושה דבר שהורגל 
לא אמור  זה  לאיש.  לא מפריע  זה  מימי קדם.  לו 

להיראות לעיניו של איש.
בואו נעצום עיניים מפני תופעות שאינן מעניינינו. 
בואו נאטום אזנינו מפני הרעשים המגיעים מכיוון 

האחר.
במקום לחפור באזניו של האחר על משהו שלא 
מפריע לאיש, וודאי לא ישתנה בפעם האלף ואחת 
שנאמר ונבקש זאת, בואו נבחן את עצמנו - אולי 
יש משהו שמאפיין את מהלכינו ומפריע לבן זוגנו? 

לילדינו? לחברינו?
תתפלאו, אבל לפעמים, כשאנחנו מצליחים לגזור 
לעצמנו קופון של הצלחה, בלי ששמנו לב, גם אצל 

השני עברה התופעה.

באווירה משפחתית
מנוחה פוקס

)ליד נתיבות(
ביום שני 

כ”א סיון 24/6
מועדון בית העם

בשעה 20:00

והסביבהיושביה

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”

לנשות
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איך לעזור לבתי כשגם לי 
יש התמודדות דומה?

צרבת - כל כך 
פשוט לרפא

מה עושים כשאין לילדה מקום לישון, למה כדאי להפחית במשקאות קלים, 
ואיך אעזור לילדה כשגם לי קשה?

פורום מומחיות
ות ן מומחי ו ו מג

לילה  בכל  מתעקשת  ה-4  בת  בתנו 
נעשה  העניין  למיטתה.  רבות  בובות  להכניס 
מגוחך - היא ישנה מכווצת, מאחר שלא נותר 
מקום בשבילה... כשאנו מתנגדים ומנסים לרוקן 
את המיטה, גם לאחר שהיא נרדמת, היא בוכה 

וצועקת ומסרבת לישון. מה ניתן לעשות?
מרגישה  וכנראה  לבובות,  מחוברת  בתכם 
בקרבתן יותר ביטחון. כמו כן, בגיל זה מאופיינת 
לחשוב  נוטים  ילדים   - ב"האנשה"  החשיבה 
כמוהם.  בדיוק  מרגישים  דוממים  שעצמים 
מבחינתה, יש לה רגש לבובות, שלא יישארו ללא 

מנוח.
מבחינתכם, יש צדק בחששכם, מאחר שבתכם 
שנתה.  את  המשבשת  נוחה,  לא  בצורה  ישנה 

נסו  לחשיבתה.  בהתאם  אליה  פנו  לכן 
לאירוע  השינה  שעת  את  להפוך 

בכל  לבחור  לה  הציעו  לבובות. 
שתיים  או  אחת  בובה  יום 
בבגד  יום  מידי  שאותן תלביש 
לישון  אותן  ותניח  שינה, 
בצורה נוחה. כך טוב לכם וטוב 
לה, כשהכול נעשה בהבנה ולא 

אהרון,  )קרן  חריפה.  בהתנגדות 
מיוחד  בחינוך  מרצה  דידקטית,  מאבחנת 

ובפסיכולוגיה התפתחותית(

• • •

שתיית  של  הרגל  קיים  במשפחתנו 
במיוחד  קרובות,  לעיתים  קלים  משקאות 
להוציא  או  להפחית  מעוניינת  אני  בשבתות. 
לגמרי משקאות קלים מהתפריט ולשנות הרגל. 
טובים  אינם  אכן  הקלים  המשקאות  האם 
לבריאות? איך אוכל להסביר זאת לבני משפחתי?

משקאות קלים למיניהם אכן אינם מומלצים 
הנכון - הם מכילים  כלל. ההפך הוא  לבריאות 
סוגים שונים של חומצות, כמו חומצה גופרתית 

וחומצת לימון.
מזיקים  חומרים  גם  מכילים  קלים  משקאות 
רבים אחרים, לרבות סוכר לבן מזוקק בכמות של 

כחמש כפיות סוכר לכל כוס משקה.
ההבדל היחידי בין המשקאות הקלים הרגילים 
הוא  הדיאטטיים  הקלים  המשקאות  לבין 
במקום  מלאכותי  ממתיק  מכילים  שהאחרונים 
הסוכר, כשגם הם חומרים שאינם בריאים בפני 

עצמם.
רוב סוגי המשקאות הקלים מכילים גם קפאין, 
וחלק מהחומרים המשמשים לייצור המשקאות 

הקלים ידועים כמסרטנים.
כאשר שותים משקאות קלים עם המזון, הם 
מלבד  במעיים.  ולתסיסתו  להחמצתו  גורמים 
העונג שמפיקים מטעמם, אין במשקאות הקלים 

שום תועלת לגוף, להפך, הם אפילו מזיקים לו.
לשתות  לילדים  לתת  הוא  מכל  הגרוע 

שלהם  הקפאין  תכולת  רק  קלים.  משקאות 
ראויה להרתיע אותנו מכך. מעניין שרוב ההורים 
לא יתנו לילדיהם לשתות קפה, אבל לא יגבילו 
הסיבות  אחת  קלים.  משקאות  בשתיית  אותם 
היא  הקלים  למשקאות  קופאין  שמוסיפים  לכך 
את  להבטיח  ובכך  בהם,  תלות  ליצור  מנת  על 

כיסם של היצרנים.
כדאי לנסות להימנע עד כמה שניתן ממשקאות 
קלים. הם מכילים קלוריות ריקות וחומרים שכה 

מזיקים לגופנו.
זאת  לעשות  ניתן  קושי,  מרגישים  ממש  אם 
בהדרגה, וכן לדאוג בשלב הראשון שעל כל כוס 
משקה קל תשתו לפחות שתי כוסות מים נקיים. 

)ד"ר סיגל תמיר, ד"ר לתזונה ומדעי ההתנהגות(

 • • •

חכמה  ילדה   ,5 בת  בתי   
מאוד ובוגרת לגילה. על אף שהיא 
גיליתי  לשחק,  ויודעת  חברותית 
שבגן קשה לה להשתלב במשחק 
והיא  לחצר,  וביציאה  חופשי 
הגננת.  של  התיווך  את  צריכה 
ועדיין,  הייתי,  אני  גם  למעשה, 
כזאת. למשל, לא אלך לאירוע אם 
אין לי  חברה לערב, מהחשש להישאר 
לבד או להיות "זנב" של מישהי מסוימת. 
אני מרגישה שאין לי כלים לעזור לבת שלי, כי 
ייעוץ  לקבלת  אשמח  בדבר.  נגועה  עצמי  אני 

והכוונה.
כאלו  תכונות  לשייך  ממהרים  אנו  לעיתים 
החיוך  מאבא,  החכמה  ילדינו.  של  ואחרות 
מאמא, הוותרנות מסבתא והעקשנות מהשכנה...

הגנטי  מהאלמנט  מתעלמת  שאינני  מובן 
שמחזק בנו מידי רגע את האמונה וההשגחה, אך 
יחד עם זאת אני מציעה לבדוק את העניין ביחס 

לילדה בלבד.
בוגרת  חכמה,  ילדתך  שב"ה  מתארת  את 
זכית! בעניין ההשתלבות במשחק  וחברותית – 
ועניין,  תחום  בכל  כמו  מציעה,  אני  חופשי, 
בנושא,  חינוכי(  )צוות  הגננת  עם  לשוחח 
של  ובדינמיקה  בהרכב  חריג  הדבר  אם  ולראות 
הגן, וכן האם נעשו ניסיונות ללמידה ולהתנסות 

בהשתלבות במשחק חופשי.
שלך  הפרספקטיבה  הגננת,  עם  שיחה  לאחר 
אינדיקציה  לקבל  ותוכלי  מזוקקת,  יותר  תהיה 
לבית  חברות  להזמין  הפעולה:  לדרכי  באשר 
שמפתח  לחוג  לרשום  חופשי,  משחק  ולאפשר 
מיומנויות חברתיות ואינטראקציה, טיפול רגשי 

/ תרפיה במידת הצורך, ועוד.
אני מבינה לליבך, שאינך חפצה שביתך תחווה 
חוויות של "זנב", אך בס"ד, עם תפילות של אמא 
והשתדלות נכונה, היא תהיה ראש לאריות. )יוכי 
דנחי, יועצת חינוכית ותומכת רגשית לגננות ולאמהות(

רירית,  שכבה  יש  בקיבה 
הקיבה  תאי  על  שמגנה 

מהחומצה שהיא מייצרת לעיכול 
מופיעה  הצרבת  תחושת  המזון. 
כשהחומצה שבקיבה עולה ממנה 
הבליעה  מבית  )הצינור  לוושט 
לקיבה(, כי שם בצינור הוושט אין 

שכבה רירית כמו בקיבה, שמגנה מפני החומצה. 
אורכה(  לכל  או  )בחלקה  בוושט  נוצרת  לכן 
לאחר  מה  זמן  שריפה  של  נעימה  לא  תחושה 
הארוחה, ואם זה כרוני - תתפתח כוויה בוושט, 
ובהמשך דלקת כרונית בוושט. לאחר שנים רבות 
מוגבר.  שם  לסרטן  הסיכון  המקום,  גירוי  של 
מצרבות  להתרפא  מאוד  קל  הטבעית  ברפואה 
ולמנוע את הישנותן וגם הדרדרות במצב – ע"י 

שינוי תזונה!
לנטרול  גורמות  לצרבת  הניתנות  התרופות 
עושים  שאנשים  עוול  וזה  בקיבה  החומצה 
כדי  לחומצה  זקוק  המזון  ביומיום.  לעצמם 
להתעכל  ממנו  מונעות  והתרופות  להתפרק, 
מדי,  זמן רב  נשאר  במערכת,  נתקע  הוא  היטב. 
ואז מתפרק ע"י חיידקי המעי שגורמים לתסיסה 
)ולא מתפרק ע"י אנזימי עיכול(. ובהמשך נקבל 
דלקתיות  מעיים  מחלות  גזים,  בבטן,  נפיחויות 

ועוד מרעין בישין.
תלויה  בקיבה  החומצה  רמת  כי  לדעת  חשוב 
במזון שאדם מכניס לגופו. הקיבה אינה מפרישה 
חומצה אם אין צורך בכך. למשל, צריכת חלבונים 
להפרשה  גורמים  וכו',  עוף  בשר,  כמו  החי,  מן 
למזונות  ביחס  בקיבה,  חומצה  של  גדולה 
שדורשים פחות חומצה, כמו מזונות מן הצומח.
מהן הסיבות לכאב בוושט מעליית החומצה?

הקיבה  בארוחה.  רב  ממזון  בקיבה  עומס   -
שלה,  והעיכול  ההתכווצות  יכולת  את  מאבדת 
ונוצרת בה נפיחות. הסוגר העליון בקיבה נפתח 

קלות, והחומצה עולה לוושט.
בוושט  שנוצרה  )דלקת(  כרונית  כוויה   -
מחומצת הקיבה שעולה כל הזמן. כשבולעים מזון 
שגורם לגירוי הכוויה - זה כואב וצורב בוושט: 

מזון חריף, מטוגן, אלכוהול, קפה ועוד.
כשחלקם  בארוחה,  מזונות  של  יתר  ערבוב   -
דורשים  וחלקם  בקיבה  חומצה  יותר  דורשים 
פירוק  יהיה  שלא  לכך  יגרום  חומצה,  פחות 
טוב של מזון בקיבה, ותיווצר תסיסה של מזון, 
עולה  החומצה  ואז   - לנפיחות  שוב  שגורמת 

בוושט. יש עוד מספר סיבות לצרבת.
מדלקת  נפגע  לא  הוושט  אם  עושים?  מה  אז 
כרונית ויש רק צרבת, ניזונים ממזונות בסיסיים: 
ירקות, פירות, דגנים וקטניות )תוכלו לקרוא על 
ובשילובים  התזונה"(,  "רזי  בספר  בהרחבה  כך 
נכונים של מזון בארוחה, בנוסף ללעיסה טובה. 
ימים תחושו הקלה מלאה, ובהמשך  תוך מספר 
ריפוי מלא, ללא תרופות, כמובן! בריאות שלמה.

בריאות טובה
ליאת אורפלץ רות 

לרכישת הספר "רזי התזונה – להתנקות, להבריא, לרזות 
בקלות" חייגו להידברות שופס: 073-222-1250



נופש חלומי
לנשים

במלון אקוודוקט
בגליל

בואי לנפוש עם הידברות
חדוה
לוי

הרבנית האמנית

לגעת באור
חדוה
לוי

הרבנית האמנית

לגעת באור

מישל
אלבז
הזמרת

במופע חדש
ועוצמתי

מישל
אלבז
הזמרת

במופע חדש
ועוצמתי

אתי
וגנר

הזמרת והשחקנית

במופע חדש! אתי
וגנר

הזמרת והשחקנית

במופע חדש!

מיטב ההרצאות והסדנאות

מיטב ההרצאות והסדנאותממיטב הרבנים והמרצים

ממיטב הרבנים והמרצים

כי את חייבת את זה לעצמך!30-2.7.19כ”ז-כ”ט סיווןראשון -שלישי

073-2221270
הבטיחי מקומך!

מס’ המקומות מוגבל

ארוחות
גורמה
בריכה

וחדר כושר

הרצאה מיוחדת מאת
הג”ר זמיר כהן

הרצאה מרתקת מאת
הרב יצחק פנגר

הספר
חודשחודש

כבר כאן!העברי העברי
הספר

‘הידברות שופס‘ עם מבצעים 
שחוזרים רק... פעם בשנה !!

5ספרים
ב- 100

4ספרים 3ספרים 2ספרים
ב- 100 ב- 100 ב- 100

ספרון של הרב יעקב ישראל לוגאסי
חי באמונה, חי בגבורה, וכד’... עד גמר המלאי

הזדמנות אחרונה עד לשנה הבאה –

שבוע אחרון למבצעי חודש הספר העברי !!

מתנה+
בכל רכישה

shops.hidabroot.org
עד הבית!משלוח חינם073-222-12-50

*ברכישה מעל סכום סמלי


