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 16 עמודים מלאים בתוכן עשיר ומחזק!
עלון "עונג שבת" מופץ מדי שבוע ב-188,700 עותקים ברחבי הארץ

שנם יהודים החשים חיבור למצוות שבין אדם לחברו, אך י
אינם מבינים מה התועלת במצוה שאינם רואים מיד את 

תוצאת פעולתה. 
את  לבצע  הנבראים,  שלנו,  המחוייבות  עצם  מלבד  אולם, 
הוראות בוראנו יתברך, ידוע לנו מתוך התורה עצמה שכל מצוה 
אינה אלא גילוי סוד טבע במה שפועל בממד הרוחני של הבריאה, 

לטובת האדם. 
מצרים.  ניסי  בפרשת  נמצאת  לכך,  נפלאה  המחשה 
על המצרים,  מכות  להביא  כדי  מדוע  להבין,  יש  שהנה 

כל  לפני  מעשה  לעשות  ואהרן  למשה  הקב"ה  אמר 
ּוְנֵטה  ַמְּטָך  "ַקח  יט(:  ז,  )שמות  נאמר  דם  במכת  נס? 

ָיְדָך ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים". ובמכת צפרדע )ח, א(: "ְנֵטה ֶאת 
ָיְדָך ְּבַמֶּטָך ַעל ַהְּנָהרֹת ַעל ַהְיאִֹרים ְוַעל ָהֲאַגִּמים". הלא 

מדובר בנס שהוא מעל הטבע ויכול להתבצע ללא 
במכת  מתעצמת  השאלה  ובפרט  מעשה?  שום 
שחין, בה נאמר )ט, ח(: "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל 
ַאֲהרֹן, ְקחּו ָלֶכם ְמֹלא ָחְפֵניֶכם ִּפיַח ִּכְבָׁשן, ּוְזָרקֹו 

מֶֹׁשה ַהָּׁשַמְיָמה ְלֵעיֵני ַפְרעֹה". מפשט הדברים עולה 
ששניהם לקחו פיח כבשן בידם, אך רק משה זרקו לשמיים. מדוע 

אם כן הצטווה גם אהרן לקחת פיח כבשן בידיו?
הקב"ה  רצה  נופך(,  )בתוספת  מקלם  הסבא  מסביר  אולם, 
להראות כיצד צדיקיו פועלים במסגרת הבריאה שיצר כדי לחולל 
בו את הנס. כי לאמתו של דבר, גם הנס וגם הטבע פועלים על 
פי חוקים שקבע ומפעיל ה' יתברך בעולם. וכשם שזרע הנזרע 
בשלל  לפרח  פלאית  בדרך  ומתפתח  וצומח  נרקב  לחה,  באדמה 
גוונים, או שיוצאים ממנו פירות שונים, ואין אנו יודעים כיצד 
בדיוק הדבר מתרחש, אלא יודעים שחוק הוא בבריאה, שבהיפגש 
הזרע עם העפר הרטוב, יתחיל להתרחש בו תהליך מרתק שזו 
תהיה תוצאתו, ואם נניח את הזרע על סלע חשוף, מאומה לא 
ישתנה בו, כך הטביע הקב"ה בעת הבריאה שפעולות מסויימות 
בתנאים ובזמנים מסויימים יצרו שינוי במערכות 

שמתכנן  כשם  משל,  בדרך  מסוים.  באופן  לראותן  שהורגלנו 
יוצר מכונה מורכבת ואז מדריך את המשתמש ללחוץ על כפתור 

מסוים להפעלת המערכת. 
לכן, לאחר שהיו מוכשרים בדרגתם הרוחנית לבצע שליחות 
על-טבעית, נדרשו משה ואהרן לבצע פעולות אלה באותם זמנים 

מסויימים, על פי הגילוי האלוקי. 
להבדיל אלפי הבדלות, ניתן להמשיל את הדבר במשל רחוק, 
בכוחות  האחרונות  השנים  וחמישים  במאה  הנעשה  לשימוש 
טבע קיימים כדי לשפר את איכות החיים האנושיים באמצעות 
מערכות טכנולוגיות ואלקטרוניות המבצעות פעולות פלאיות 
רשב"י  שצפה  ]וכפי  אפשריות  לבלתי  בעבר  שנחשבו 
בזוהר הקדוש פרשת וירא דף קיז ע"א, שיפתחו שערי 
חכמה בעולם החל משנת ה' ת"ר )1839 למניינם(, וכך 
בדיוק התרחש[. ואם יבוא אדם מן העבר לזמננו, הוא לא 
"המוזרים" האלה.  יבין כלל מה פשר מעשינו בכלים 
מעשה  רק  לא  נדרש  הניסיות  שבפעולות  אלא 
בשליח,  ה'  של  בחירתו  גם  אלא  השליחות, 
ב,  )חלק  נבוכים  במורה  הרמב"ם  שכתב  וכמו 

פרק לב(.
ומכאן מוסר השכל לכל אדם לקיים כל מצוה 
שבתורה מתוך שמחה עצומה, גם אם אינו מבין את מהלך פעולת 
בעת  ספק  ללא  שהרי  ממנה.  מפיק  שהוא  והתועלת  מצוה  כל 
לקלוט  תכנן,  שה'  כלים  עצמו  על  הוא  מניח  התפילין  הנחת 
בונה הוא בכך  וגם  ולהאיר את נשמתו,  באמצעותם אור עליון 
את עולמו הרוחני לחיי נצח. ובעת שמירת העיניים והתגברות 
על כל פיתוי ייצרי, פועל הוא גדולות ונצורות ומפעיל מערכות 
עליונות של שפע הטבה לעצמו ולכל העולם. וכך גם בשמירת 
לבוש  הלובשת  ואשה  חסד,  ומעשה  והבדלה,  ובקידוש  שבת, 
צנוע, וטהרת המשפחה, ובכל מעשה טוב שהאדם עושה. שהרי 
מעשה המצוות פועל בממדים שאינם נראים לעין אדם, ויש בהן 
השפעות נפלאות שה' בוחר להשפיע דרכן לאדם ולבריאה כולה. 
טוב  ועושה  מרע  סר  כך  ומתוך  תמיד,  זאת  הזוכר  אדם  אשרי 

באהבה ובשמחה. שבת שלום.

כיצד מחולל ה' שינוי בטבע? ומה ההבדל בין נס לבין טבע 
הרב זמיר כהן

עונג שבת
העלון מוקדש לע"נ אליהו בן רחל )רשל(

 לע"נ אברהם איובי בן שרה | לע"נ פונגדה בן טורי
לע"נ חנה בת שרה
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הרב אברהם יוסף   שאל    
ילד  את הרב לחנך  צריך  האם   

במוקצה?  לגעת  שלא  קטן 
מאיזה גיל?

רבותינו מלמדים, קטן – שביתתו עליך, 
דהיינו שאנחנו הגדולים מצווים להרחיק 

כל איסור מילד קטן, גם אם אין בו דעת, 
וכגון בן שנה שנתיים. ודין זה נאמר בכל 
מדרבנן,  והן  מדאורייתא  הן  האיסורים, 
ולא רק מצד דין חינוך שהאב חייב לחנך 
את ילדיו, אלא גם מצד של מניעת איסור 

לעניין  הדין  וכך  הוא.  באשר  יהודי  מכל 
למקום  הילד  את  להוביל  שיש  מוקצה, 
אותו  ומלמדים  המוקצה,  של  ההנחה 
שאסור  כיון  במקום  להניח  )בנועם( 

להחזיק בו בשבת.

oneg.shabat@hidabroot.org :לתגובות

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

העלון מוקדש לרפואה שלמה סיגל בת עליזה  
לרפואה שלמה וכל הישועות רפאל ליב בן נעמי

לע"נ גבריאל בן מרים | לע"נ פונגדה בן טורי | לע"נ 
פנחס בן לאה | לע"נ רבקה עדנה עזת בת גוהר רחל  
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מדוע מניחים תפילין? 

דניאל בלס פעולת המצוות

אל-על - הפרשנות

אתי דור-נחום

9
שמעון פרץ בתשובה

נעמה גרין

נופש מפנקנופש מפנק
'הוד המדבר'  ים המלח

 0 7 3 - 2 2 2 1 2 7 0 הבטיחי 
מקומך  

להתרחק מהכל להתקרב לעצמך

6-8.1.19 | ראשון - שלישי | כ"ט טבת-ב' שבט

הזמרת
אילנה
עדני

האמנית
הרבנית
חדווה
לוי

הרבנית
שרביט

הרבנית
בצרי

לנשים במלון היוקרתי

ראשון הקרוב!!

חדרים אחרונים!  מוקד פתוח במוצ"ש!
 כל הסודות לבריאות גוף ונפש | ניקוי רעלים ע"י

מוצרים טבעיים | הפתרון הטבעי לסוכרת ולכולסטרול

חוויה עשירה,
בריאותית וקולינרית: 
ארוחות גורמה, טיפולי 
ספא, בריכת גופרית, 
סאונה יבשה וטיפולים 

חדשניים באווירה
שקטה ונינוחה.



אל תחכי לרגע האחרון
073-222-12-90

תפילת הודיה  הפרשת חלה  שיעור תורה
"אצלך בבית או בכל מקום שתבחרי אחרי 17 שנה "

זכינו לחבוק בן...
זיוה כהן, ירושלים-הזמינה את הידברות לביתה

והקדישה ערב הפרשת חלה לפרי בטן

ההשתדלות 
        הישועה של ה'שלך!

מעשה קטן ישועה גדולה!

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

ירון שואל: "שלום. יש לי חבר לא דתי ששאל 
מלמדת  הרי  היהדות  המצוות.  מטרת  על  אותי 
המצוות  את  ולקיים  מעבירות  להימנע  אותנו 
שהן רצונו של הקב"ה, על כך נקבל שכר ועונש. 
חברי שאל: למה חשוב לריבונו של עולם, שנמצא 

טואלט  נייר  קרעתי  אם  ולחומר,  לזמן  מעבר 
בשבת או קשרתי תפילין עשויות מעור? 

אני מאמין שזהו רצונו של בורא עולם, 
מסבירים  איך  לדעת  רוצה  הייתי  אך 

זאת בשכל".
* * * 

על  ותודה  ירון,  וברכה  שלום 
השאלה.

 תוכל להשיב לחברך בשתי דרכים. האחת 
מתייחסת לחוקי הבריאה )רצון הבורא יתברך(, 
ליוצרה  הנשמה  שבין  המיוחד  לחיבור  והשנייה 
בתשובה  בעז"ה,  נעסוק,  זו  בכתבה  )האדם(. 

הראשונה.

תשובה  המתחיל"  ל"פילוסוף  להשיב  צריך 
מוחצת: אם לבורא לא היה שום רצון – אז לא 
היתה כל בריאה, לא היה עולם ולא היו נבראים. 
היא  חיים,  אנו  בה  שנייה  כל  כולו,  העולם  כל 
הוכחה לרצון אלוקי חי ופועל בלעדיו היה הכול 

תוהו ובוהו, לא-כלום.
רצון הא-ל הוא להטיב, בדרך משל, 

כשם שרצון השמש הוא להאיר.
אלמלא היתה תכלית לבריאה, לא 
עולם  לברוא  "טורח"  הבורא  היה 
אדם  בני  עם  כך  כל  מורכב  חומרי 
נשמות  בעלי  ומתבוננים,  חושבים 
טוב  בין  הבוחרים  גבוהות,  רוחניות 
יוצר  האלוקים,  הוא  השמים  "בורא  לרע: 
הארץ ועוָשׂה, הוא כֹוְנָנּה, לא תוהו בראה, לשבת 
יצרה" )ישעיהו מ"ה, י"ח(. התכנון הוא עדות לכוונה 
ורצון אלוקי שעלינו ללמוד כדי למלא את יעודנו.

מעבר  נמצא  עולם  שבורא  העובדה  כן,  כמו 

אינה  והזמן  לחומר 
מאתנו.  אותו  מרחיקה 
כיוון  הנכון,  הוא  ההיפך 
אינסופי  יתברך  שהוא 

נמצא  הוא  הרי   – ונצחי 
הנבראים  עד  להגיע  מוכרח  רצונו  מקום!  בכל 

הקטנים ביותר, ללא חילוק וללא גבול. 
רק יצור שמוגבל למקום ולזמן עשוי להחשיב 
הבורא  אולם  קטן,  מיצור  יותר  גדול  כוכב 
במידה  זמן  ובכל  מקום  בכל  נמצא  האינסופי 
שווה. אין בעיניו הבדל בין קטן לגדול – דווקא 

משום שהוא יתברך אינסופי.
יש לו כוונה ורצון אפילו בתנועתו הזעירה של 
המסוגל  החושב  באדם  וחומר  קל  בודד,  אטום 

לכוון אליו במחשבה, בדיבור ובמעשה.
ניתן להמשיל זאת בדרך של משל מדעי: חוק 
הגרביטציה )כח המשיכה( חל, כידוע, בכל היקום 
ביותר, ובו- הכוכבים העצומים  על  פועל  כולו, 
כך,  בעולמנו.  קטנה  נמלה  על  אפילו  חל  זמנית 
להבדיל, הרצון האלוקי מגיע לכל הנבראים בכל 

דרגה שבה יהיו. 

היהודי דניאל בלס2
מדוע חשוב לאלוקים שנניח תפילין? )א'(  החושב

בורא עולם נמצא מעבר לחומר ולזמן – כיצד מוכיחים את רצונו במעשינו?

 שבע
    עובדות

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

1. סיעתא דשמיא מיוחדת בהתמדת התורה – 
ביום א' שבט משה ביאר את התורה לעם ישראל, 
כמו שמובא בחומש דברים. על כך אמרו צדיקים 
כי ההשפעה הרבה לדורות עולם ניתנה לימי חודש 

שבט. בימים אלו יש סיעתא דשמיא מיוחדת 
בהתחדשות,  חדשה,  ביגיעה  להתחיל 

בהתמדת התורה מראש חודש שבט 
זה  שחודש  לכך  הסיבה  והלאה. 
נובע  בתורה  להצלחה  סגולי  הוא 
שבט  חודש  ראש  שביום  מכך 
ביאר משה את התורה כולה לעם 

ישראל. מכוח ביאורו זה - בכל שנה 
וההצלחה  התורה  הבנת  כוח  מתחדש 

בה.
2. בראש חודש שבט נפתחים מעיינות החכמה 
– ה"חידושי הרי"ם" היה אומר שביום זה נפתחים 
כל מעינות החכמה, וכל דבר חידוש שתלמיד ותיק 
עתיד לחדש במשך כל השנה נמשך מראש חודש 

שבט.

 – ולגאולה  לרפואה  מסוגל  שבט  חודש   .3
בחודש שבט התחילו מכות מצרים, כפי המבואר 
וכל  פסח,  לפני  שבועות  עשרה  החלו  שהמכות 
בבחינת  היתה  מכה  כל  אחד.  שבוע  ארכה  מכה 
"נגוף ורפוא" – נגוף למצרים ורפוא לישראל. 
סגולי  הוא  זה  חודש  כי  מראה  מכאן 
כיוון  ישראל,  של  ולגאולתן  לרפואה 
בעולם  מתעורר  ושנה  שנה  שבכל 
השפע הרוחני שהיה באותו תאריך.

4. החודש מסוגל להצלחה בתורה 
יששכר"  "בני  בספר   – פה  שבעל 
מובא כי חודש שבט מסוגל לחידושי 

תורה שבעל פה.
בלימוד  חדשה  הנהגה  להוסיף  ראוי   .5
חודש  ראש  ביום  כי  ראוי   – זה  בחודש  התורה 
כלשהיא  קבלה  עצמו  על  אחד  כל  יקבל  שבט 
עזרה  לשפע  משמים  ויזכה  בתורה,  להתחזקות 

והצלחה.
6.  ראש חודש שבט מסוגל לתפילה על פירות 

 – הצאצאים  ועל  האילן 
מיוחד  שבט  חודש  ראש 
בהיותו ראש השנה לאילן 
ובית  שמאי,  בית  כדברי 
בחמשה  אומרים:  הלל 

ב' עמוד א'(. מובא בספרים  )ראש השנה דף  בו  עשר 
שיום זה הוא כראש השנה, שמסוגל לתפילה על 
אלו  האדם,  של  "הפירות"  ובכללן  האילן,  פירות 
טובים  ובמעשים  בתורה  שיעסקו  בניו  ובני  בניו 

ויצליחו לגדול בטעם ובריח טוב.
 – הישר  בדרך  שילכו  צאצאיו  על  תפילה   .7
בא' שבט ובט"ו בשבט. במספר מקומות בתפילה 

מכוונים על חינוך הבנים בדרך הישר.
נאמר:  בה  השחר,  שבברכות  התורה  ברכת 
"והערב נא... את דברי תורתך בפינו... ונהיה אנחנו 
יודעי  כולנו  ישראל  בית  עמך  וצאצאי  וצאצאינו 

שמך ולומדי תורתך לשמה".
בברכת אהבה רבה שקודם קריאת שמע: "אבינו 
אב הרחמן, המרחם רחם עלינו ותן בליבנו להבין 
ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות 

ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה".
ולא  לריק  ניגע  לא  "למען  לציון:  ובא  בברכת 

נלד לבהלה".
להצלחת  סגוליים  הם  הללו  המקומות  כל 
בכוונה  לאומרם  להקפיד  ראוי  הבאים.  הדורות 
לומדי  שיהיו  צאצאיו  על  ולכוון  הסידור,  ומתוך 
תורה, צדיקים ובעלי מידות טובות. גם אם עדיין 
לא זכה לילדים, ראוי שיכוון ביותר במקומות אלו.

נעמה גרין

המשך בעמוד 7<<

חודש סגולי לרפואה ולהצלחה: 
7 עובדות על חודש שבט

ביום שני הקרוב יחול ראש חודש שבט. חודש זה, ובפרט היום הראשון בו, 
הוא בעל סגולות מיוחדות לרפואה, ישועה והצלחה בתורה ובחינוך הילדים. 

7 עובדות שלא כדאי להחמיץ



השקעה לטווח רחוק
הישועה יכולה להגיע מהכיוון הכי פחות צפוי 

וההשקעה שלנו משפיעה לטווח רחוק

הישועה יכולה להגיע מהכיוון הכי פחות צפוי.
ניו  ברוקלין,  הייטס שברובע  קראון  בשכונת  הבא:  בסיפור  אירע  כך 
יורק, התרחשה סדרת התפרעויות, שנמשכה שלושה ימים. זה קרה בשנת 
1991 )למניינם(. בליל 10 באוגוסט התקדמה על הכביש שיירה קטנה, 
שנסעו בה האדמו"ר מחב"ד עם כמה מלווים. מכונית משטרה, שהובילה 
את השיירה, והמכונית של הרבי חצו את הצומת באור צהוב/אדום. הרכב 
השלישי, שבו ישבו מספר חסידים צעירים, ניסה להדביק את השיירה, 
פגע ברכב עם  וחצה את הצומת באור אדום. רכב אחר שנכנס לצומת 
החסידים, וגרם לו לסטות ולעלות על המדרכה. הרכב של החסידים פגע 
שלידו  מגורים,  בניין  של  קיר  אל  הועף  הילד  בן שבע.  עור,  כהה  בילד 

שיחק עם בת דודתו. הילד מת מפצעיו, והילדה נפצעה קשה. 
גזעניות  בשכונה התפרצויות  היו  לאחר התאונה  ימים  במשך ארבעה 
רבים  הצטרפו  שאליהם  השכונה,  מתושבי  אפרו-אמריקאים  אלימות. 

מאזורים אחרים בעיר, ביצעו מעשי אלימות ובריונות נגד היהודים.
מכוניות  מ-50  למעלה  יהודים.  עשרות  נפצעו  המהומות  במהלך 
ניזוקו, שמונה מהן אף נהפכו ונשרפו. כ-60 בתים נשרפו. חנויות נבזזו. 
בכניסה,  המזוזה  פי  על  יהודים,  של  עסק  ובתי  בתים  זיהו  המתפרעים 

והתנכלו להם.
המשטרה גילתה אזלת יד.

יהודי השכונה דאגו מאד. לא נראה באופק שום פתרון למצב הנורא.
הישועה הגיעה מכיוון בלתי צפוי לחלוטין. אדם בשם קרטיס סליווה 
האזרחי  המשמר  ארגון  של  ומנהיגו  מייסדו  היה  וגם  ככומר,  שימש 
"משמרות המלאכים". הוא הגיע יחד עם אנשי הארגון שלו לתוך קראון 
הייטס כדי להגן על אנשי השכונה היהודים, ובכך הגיעה לסיומה הפרשה 

הכאובה. 
בתגובה לתמיהת העיתונות, שביקשה לדעת מה לכומר כמוהו וליהודים, 
סיפר סילווה מעשה שאירע בימי ילדותו: הוא למד בבית הספר הקתולי 
בקראון הייטס. יום אחד תפס אותו בריון בחצר בית הספר, היכה אותו, 
וניסה לחטוף מידיו את הכסף שנועד לארוחת הצהריים שלו. בדיוק אז 
עבר במקום יהודי בלבוש חסידי. החסיד הבחין במעשה, ומיהר לעזרתו 
של הילד. זה היה סיכון, משום שלבריון לא הייתה שום בעיה לשלוף סכין 

ולפגוע באיש. בסופו של דבר, הצליח החסיד לסלק את התוקף. 
סיים סילווה את סיפורו, ואמר: "האיש ראה שנותרתי מזועזע, כאוב 
אותי  ליווה  כך  ואחר  וסודה,  גלידה  לי  וקנה  אותי  לקח  הוא  ומושפל. 
לביתי. מעולם לא שכחתי את האיש הזה, והנה אני בקראון הייטס כדי 

להחזיר את החוב".
סיכום: בכל מצב שבו נהיה, אל לנו לדאוג. ננסה לעשות את המיטב 
שביכולתנו, ונשליך יהבנו על בורא העולם, המנהיג עולמו בצדק, ברחמים 

ובחסד.

ארגז 
  הכלים
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קבל את עלוני הידברות ללא עלות

וחלק בבסיסי צה”ל הקרובים לביתך

אנשי חסד רבים תרמו להפצת

עלונים במקומות ציבוריים

כעת מחכים רק לך!
להצטרפות כמפיץ בבסיסים צבאיים ללא עלות: 073-2221388 

שליח בדרך אליכם - עד הבית!

שתחלק עלוני 
שבת

בבית החולים הקרוב 
אליך

בישראל העם  למען  מעיניהם  שינה  מדירים  הצבא  חיילי 
הידברות מזכה אותך לחלק לחיילים את עלוני 
השבת בבסיסי צה”ל הקרובים למקום מגוריך

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

כמה שווה רק רגע אחד של לימוד תורה? 
עושר שקשה לתפוס

רגע של 
לימוד תורה

הרב זמיר כהן

על משקלה האדיר והבלתי נתפס של כל פעולה רוחנית אמר הרב 
הצדיק אליהו לופיאן בשם הסבא מקלם: "היה כדאי להקב"ה לברוא 
את העולם למשך ששת אלפים שנה כדי שיהודי יזכה לומר פעם אחת 
בלבד במשך זמן הבריאה 'ברוך הוא וברוך שמו'. ואלף פעמים אמירת 
'ברוך הוא וברוך שמו' אינם מגיעים לגודל החשיבות של עניית 'אמן' 
פעם אחת בלבד. ואלף פעמים 'אמן' לא מגיע לגודל החשיבות של 
'אמן יהא שמיה רבא' פעם אחת בלבד. ואלף פעמים 'אמן יהא שמיה 
רבא' לא מגיע לזכות של מילה אחת מלימוד התורה". וביאור סוף 

דבריו הוא על פי הנאמר במשנה: "ותלמוד תורה כנגד כולם". 
והנה, בפרקי אבות לימדונו חז"ל כי "יפה שעה אחת של קורת רוח 
בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה". וביארו חכמי המוסר שהכוונה 
בזה היא, שאם ניקח את כל סוגי העונג וההנאות החומריות שחווים 
כל בני האדם החיים בעולם הזה, ואף של אותם שחיו בעבר ושיחיו 
עשירי  וכל  ארץ  ורוזני  המלכים  ובכללם  המשיח,  ביאת  עד  בעתיד 

כל  את  ונרכז  עולם, 
בחייהם  שנהנו  ההנאות 
הנקרא  זהו  אחד,  לרגע 
"כל חיי העולם הזה". האם 
יש מי שיכול לתאר לעצמו 
ודאי  מדובר?  עונג  באיזה 

מתפיסת  למעלה  שהדבר 
דמיונו של אדם בהיותו בגוף 
ביכולותיו.  המוגבל  חומרי 
כי  בתורתו  הבורא  לנו  וגילה 
אלא  אינן  הללו  ההנאות  כל 

בגדר דמיון ביחס לעונג הרוחני 
האמיתי, עד ששעה אחת של קורת רוח בחיי העולם הבא – עולם 
בו הנשמה משוחררת ממגבלות הגוף החומרי – גדולה מעונג זה! הרי 
על כך כתב הרמב"ם שכשם שאי אפשר להסביר לעיור מלידה מהו 
צבע, משום שעולם הצבעים אינו בתחומי השגתו כלל, כך אי אפשר 
וההנאה  העונג  מהו  המוגבל  החומר  בעולם  בהיותו  לאדם  להסביר 

בעולם הרוחני שבחיי העולם הבא. 
ועל מה מקבלים שכר אדיר זה? אף על עניית ברוך הוא וברוך שמו 
"בלבד". מרעיש לחשוב, לאור דברי הסבא מקלם, מהו השכר שיקבל 
היה  הזה  החישוב  את  הן  תורה.  לימוד  של  אחת  מילה  על  האדם 
עלינו לשנן השכם והערב ולפרסם בחוצות קריה! שהרי כמה מתאמץ 
מדיבורי  להיזהר  רעהו,  לעשות חסד עם  כל אדם השואף לשלמות 
לשון הרע ורכילות, לכבד את השבת ועוד, על אחת כמה וכמה צריך 

להתאמץ בניצול כל רגע ללימוד התורה ששכרה כה עצום ורב!  
כמה הון צובר אדם הלומד שעות רבות ביממה? הרי מנקודת מבט 

אמיתית של חיי נצח, הוא הוא העשיר האמיתי!
זהו סוד הפרוטה לפרוטה שמצטרפות לחשבון גדול, וזה גם סוד 
הרגע לרגע שמצטרפים לזמן ארוך ולמיליוני מצוות אשר רק הנשמה 
הרוחנית והבלתי מוגבלת מסוגלת להכיל את ריבוי השכר על כל זאת. 

מפתחות
   לחיים

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



חלמת חלום מוזר?
התעוררת מסיוט?
האם החלום קשור
לתת מודע? או שהוא
סוג של נבואה? פתרון

חלומות
פתרון
חלומות

ערב חלומי

ערב חלומישכולו

שכולו

הרצאה מרתקת על פשר החלומות עם
הרב המקובל יצחק בצרי

והרב מרדכי לוי
אצלך בבית ו/או בכל מקום שתבחר

052-955-1588 • 073-222-1240

ללא
עלות

בערב זה תתקיים תפילה מיוחדת לכל הישועות ותינתן ברכה אישית מהרב
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מתוך הספר "לחיות בשמחה", מאת הסופר רן ובר 
)הוצאת אלומות(. ניתן לרכישה בהידברות שופס

ירון הוא שחקן הצגות ילדים ביום וליצן רפואי בערב. במסגרת 
עבודתו הוא מבקר בבתי חולים ומשמח חולים, צעירים וזקנים. 
הוא סיפר שפעם היה בוויכוח גדול עם אשתו, והיה צריך מיד 
מביתו  במהירות  יצא  הוא  חולים.  לשמח  ללכת  מכן  לאחר 
והרגיש נורא. מוחו עדיין היה טרוד, וליבו פעם בחוסר שקט. 
איך בכלל אצליח לשמח מישהו? חשב לעצמו. איך אוכל לעזור 
באורח  אולם  עכשיו?  מרגיש  שאני  מה  זה  אם  אחר  למישהו 
פלא, או לפחות כך זה נראה לו באותו הזמן, ברגע שהגיע לבית 
שלו,  האישיים  הקשיים  ואת  המריבה  את  שכח  הוא  החולים 
ונרתם כל כולו לעזור ולשמח את החולים. בסופו של דבר, ברגע 
שעזר להם, הוא בעצם עזר גם לעצמו. מה תעשה כשאינך יכול 
עושה  מה  עצמך?  את  לשמח 
לשמח  מצליח  שלא  אדם 
את עצמו? אחת העצות היא 
לצאת מעצמך. מה הקשר בין 
הגעה  ובין  מעצמך  היציאה 

למצב של שמחה?
בתוך  מתחפרים  כשאנחנו 
הקונכייה שלנו, אנחנו לא רואים איך אפשר לצאת מהסיטואציה 
הזאת. אנחנו כל כך מרוכזים בקושי שלנו, שאנחנו לא מצליחים 
לצאת ולנשום. על ידי היציאה מעצמנו, אנחנו יוצאים מקטנות, 
מצמצום, מלראות רק את עצמי - לגדלות. יש לי חבר שסיפר 
לי שכאשר קשה לו בחיים, הוא לוקח את האוטו, נוסע לשכונה 
ענייה מאוד שהוא מכיר ורואה אנשים שהחיים שלהם קשים 
וגם  פרופורציות,  לו  נותן  זה  משלו.  יותר  במידה משמעותית 

גורם לו לרצות לעזוב את הצרות שלו ולעזור לאחרים.
מספרים על איש אחד שהלך למטפל לבקש את עצתו. במה 
אפשר לעזור? שאל המטפל. אמר לו האיש: אני עצוב. אני לא 
לך  בתמיהה,  המטפל  שאל  אלי?  בא  ואתה  לעשות!  מה  יודע 
משמח  הוא  שם,  הליצן  את  וחפש  שלידנו,  ברודווי  לעיירה 

אנשים! אבל ד"ר, אמר אותו אדם, אני הליצן מברודווי...
עוד  הזה  בסיפור  שיש  ייתכן  אך  הסיפור,  את  שמעתי  כך 
עומק. מלבד העובדה שזהו סיפור על הליצן העצוב מברודווי, 
ייתכן שהמטפל התכוון לכך שאם יחזור וימשיך לשמח אנשים 
את  מרגיש  ולא  עצוב  הוא  נכון,  שמח.  יהיה  בעצמו  הוא   –
השמחה, אבל עצם העובדה שהוא עוזר לאחרים ומשמח אותם 

יכולה להוציא אותו מהעצבות.
יציאה  וכל  יציאה מצמצום אל מרחב,  היציאה מעצמך היא 
מצמצום למרחב מביאה איתה הקלה ואפשרות לחוות התרחבות 
ושמחה. זה לא תמיד מידי, אבל נסו ותראו עד כמה זה עוזר 
ומשנה חיים. כי גם אם לא אצליח לשמח את עצמי,יש סיכוי 
לצאת מהעצבות  לו  ולעזור  גדול שאוכל לשמח מישהו אחר, 

שלו לשמחה.

איך העובדה שאנו משמחים מישהו אחר גורמת 
גם לנו בעצמנו להיות שמחים? ומהי הדרך הנכונה 

לשמוח למרות הקשיים?

רן ובר

לשמח 
מישהו אחר

איך נעזור לילד השקט לא לקנא באחיו החברותי, איך נרחיק את הילד 
מחברים רעים, והאם ילדים צריכים לנשק את ידי הוריהם?

הילד השקט

הרב אפרים אורשלימי

יש לנו שני ילדים בבית. הבכור, בן 7, מופנם מאד. אחיו הקטן ממנו חברותי 
מאד, ומטבע הדברים הוא מושך יותר תשומת לב. דא עקא, שנראה לנו שהבכור 
קצת מקנא בו. רצינו לדעת כיצד נוכל אנו, כהורים, לפתוח איתו יותר שיחות, כדי 

שהוא לא ירגיש סוג של קנאה כלפי אחיו הקטן.
יצירת קשר עם הילדים לא חייבת להיות דווקא בשיחה פתוחה, משום שיש 
בקבוק.  של  פקק  לא  זה  בכוח,  אותם  לפתוח  אפשר  ואי  מופנמים,  ילדים שהם 
יצירת קשר יכולה להתבטא גם במשחק חברתי עם אותו בן מופנם, זה יכול להיות 
משחק על גבי שטיח על הרצפה, משחק על גבי השולחן, משחק בכדור, הליכה 
ספורטיבית ביחד וכיוצא בזה. כל אלה יוצרים סוג של קשר שמבחינה מסוימת 

נותן יחס טוב לילד, כך שהוא לא ירגיש מקופח ליד אחיו האחרים.
* * *

לחלוטין,  שליליים  לילדים  בשכונה  להתחבר  מאוד  שנוטה   13 בן  ילד  לנו  יש 
שיכולים לעשות את ההיפך המוחלט מיראת שמים. כיצד אנו יכולים לגרום לו 
שלא להתחבר לילדים אלה? ברצוני לציין שכבר דברנו איתו שוב ושוב, אך מתחת 
לראדר של העיניים שלנו הוא ממשיך להתחבר לילדים אלו. נשמח לקבל רעיון 

שנוכל ליישם.
ידועים דברי המדרש "מאור שבה – מחזירה למוטב". לכן היישום הוא פשוט 
גבוהה  הכי  ברמה  בלימודים  מונח  יהיה  שהילד  בעקיפין  שנדאג  ככל  לחלוטין. 
שאפשר, הוא ייהנה מהלימוד ולא יחפש לעצמו שום אטרקציות אחרות בדמות 
מונח  יהיה  כל מאמץ שהילד  לכן חשוב שנעשה  ילדים שליליים.  התחברות עם 
בלימוד. זה אפשרי ע"י שנלמד איתו יותר במשך אחה"צ, או כל דבר אחר שיגרום 
לו ליהנות מהחוויה הלימודית. כשזה יקרה, אני מבטיחכם נאמנה שהוא בעצמו, 

בלי שנגיד לו – יתחבר רק לילדים שברמה הרוחנית שלו.
* * *

רציתי לשאול, האם יש ענין שהילדים ינשקו את הידיים של ההורים בכל ליל 
שבת? וילדים שלא עושים זאת, האם אנו, כהורים, צריכים לגשת אליהם? האם 

אין בזה חוכא ואיטלולא?
נישוק ידי ההורים בליל שבת הוא מנהג קדמון שמובא בש"ס. גם בזוהר ראינו 
שרבי אלעזר היה מנשק את ידי אביו רבי שמעון בליל שבת. כך גם היה נוהג האר"י 
הקדוש כלפי אמו. דומני שהאשכנזים אמנם לא נוהגים בכל אלו, אלא רק לוחצים 
כל  שילמד  כך,  על  הזהיר  חכמה  ראשית  בספר  ההורים.  ברכת  את  ומקבלים  יד 
אדם את בניו כשהם קטנים שינשקו ידי ההורים. יש שכתבו שבברכה זו מבטלים 
ההורים את כל הקפידות שהיה להם על הבנים במשך השבוע. כמו כן, על גדולי 
הרבנים היה מסופר שאף על פי שהם בעצמם כבר גדולים בפני עצמם, הם לא 

ויתרו והלכו בכל ליל שבת לנשק ידי ההורים ולקבל ברכה מהם.

חינוך 
  ילדים

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

לחיות 
   בשמחה



ממש  נראה  הוא  בננות  מטע  פעם  ראיתם 
כמו שורות של עצי פרי. למרות זאת, כידוע, 

הבננה – ברכתה "בורא פרי האדמה". 
צמח  הוא  הבננה  צמח  מדוע? 

בניגוד  לעץ.  הדומה  טרופי 
אין  הבננה  לצמח  לעצים, 
שלה  ה"גזע"  ממש.  של  גזע 
שמורכב  גבעול  למעשה  הוא 
בדומה  שכבות,  על  משכבות 
ה"גזע"  של  שמו  לכן,  לבצל. 

"גזעול" – שילוב של  הזה הוא 
בוטנית,  מבחינה  גזע+גבעול. 

תופתעו לדעת, הבננה מוגדרת כעשב!
והיא  ירוק,  צבעה  צומחת,  הבננה  כאשר 

מכילה עמילנים רבים. ככל שהיא מבשילה, הופך 
צבעה הירוק לצהוב, והעמילנים שבה מתפרקים 
לסוכרים. זהו השלב שבו הבננה ראויה 
צבעה  הולך  מכן  לאחר  למאכל. 
נעשית  והבננה  חום,  והופך 
מתוקה מאד ובמרקם דבשי. אם 
היא אינה נאכלת עד לשלב זה, 
ומרקיבה  לגמרי  משחירה  היא 
– ואז כבר אינה ראויה למאכל.

הבננה גדלה בעיקר באזורים 
לקו  קרובים  אשר  טרופיים, 
המשווה. אך לאורך השנים הפיצו 
לאזורים  גם  הבננה  צמחי  את  אנשים 
במקומות  אותה  מגדלים  וכיום  סובטרופיים, 

אלכסנדר  בעולם.  רבים 
הבננה  את  גילה  הגדול 
אסיה,  את  כבש  כאשר 
אותה  שהביא  זה  והוא 
במאה  אך  לאירופה. 

ה-16 הביאו הספרדים את הבננה אל המושבות 
היטב.  נקלטה שם  והיא  ביבשת אמריקה,  שבנו 
ההיקלטות של הבננה באמריקה הדרומית היתה 
גדולה וטובה כל כך, עד שכיום, מדינות אמריקה 
של  ביותר  הגדולות  היצואניות  הן  הדרומית 
הבננות, והן מייצאות אותה לכל מדינות העולם. 
היא  בננות  הרבה  הכי  שמגדלת  המדינה  כיום, 

אקוודור, השוכנת בדרום אמריקה.
ואלו  בננות,  מיני  ל-40  מתחלקות  הבננות 
הבננות  שונים!  זנים  לכ-200  מתחלקים 
הצומחות על הגזעול גדלות ב"כפות" – קבוצות 
שדרה,  בתוך  המסודרות  פירות,  של  צפופות 
אשר יוצרת את אשכולות הבננות הגדולים שאנו 

מכירים.

הבננה – פרי או ירק?
איפה ועל מה בדיוק גדלה הבננה, ומדוע ברכתה "בורא פרי האדמה"?

דבי רייכמן
 נפלאות

    הבריאה

5

שאלות שנשאלו בקו ההלכה
מהן ההלכות המיוחדות לראש חודש, ואיך מתכוננים לשבת מחוץ לעיר?

נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש. 
על איזו מלאכה מדובר, והאם מותר לכבס בגדים 

בראש חודש?
נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש 
)פרקי דרבי אליעזר פרק מ"ה(. וכל האיסור אינו אלא 
במלאכה גמורה כמו מלאכת טוויה וכדומה, אבל 
בהן  שאין  הבית  לצורך  מלאכות  לעשות  מותר 
שאין  בבית,  כביסה  במכונת  לכבס  כגון  טורח, 
ועוסקות  העובדות  אמנם  טורח.  זו  במלאכה 

יעבדו  לא  ואם  פרנסתן,  לצורך  במלאכה 
בראש חודש יפסידו פרנסתן, מותר להן 

לעבוד בראש חודש )שלמי מועד עמוד י"א 
חנוכה  עובדיה  וחזון  אויערבך,  הגרש"ז  בשם 

עמוד רמ"ו(.
בראש  להסתפר  לא  ראוי  האם 
חודש? ומה הדין ליטול ציפורניים 

בראש חודש?
בצוואת רבי יהודה החסיד )אות מ"ח( 

הזהיר שלא להסתפר בראש חודש כלל, וגם אין 
)החיד"א  לדבריו  ויש שחששו  הציפורניים,  ליטול 
בשו"ת יוסף אומץ סימן ל"ז אות ד'(. אמנם להלכה אין 
ולהסתפר  ציפורניים  ליטול  ומותר  לזה,  לחשוש 

בראש חודש )חזון עובדיה חנוכה עמוד רנ"ב(.
בהבדלה לא היו לנו בשמים. האם אפשר לברך 

על הלימון במקום הבשמים, ומה נוסח הברכה?
טוב  ריח  "הנותן  ויברך  לימון,  על  לברך  יכול 

בפירות" )חזון עובדיה ט"ו בשבט עמוד ש"ח(.
האם ניתן לסחוט לימון בשבת במסחטה ידנית 

שמיועדת לסחיטה ישירה לתוך הסלט, והגרעינים 
נשארים בתוכה?

הרב  שמרן  אף  זו.  במסחטה  לסחוט  אסור 
עובדיה התיר לסחוט לימון בשבת, מכל מקום יש 
כאן איסור בורר, שסוחט בכלי המיועד לברור את 
הגרעינים מהמיץ, ולכן אסור לעשות כן אף אם 

עושה כן לאלתר.
האם מותר לצאת מחוץ לעיר ביום שישי כדי 

לשבות בעיר אחרת?
אחרת  לעיר  שבת  בערב  לנסוע  אסור 
)שלשה  קילומטר  עשר  שנים  שרחוקה 
פרסאות(, אלא אם כן לקח צרכי שבת 
עמו, או שבאותה עיר הכינו לו צרכי 
שבת )גמרא סוכה דף מ"ד(. ואם מוזמן 
אין  בשבילו  ומבשלים  להתארח 

איסור זה. 
אבל  צרכי שבת,  הכין  לא  אם 
חנויות  ישנן  בה  לשבות  שהולך  בעיר 
המוכרות אוכל מוכן לשבת, האם עדיין יש איסור 

לצאת מחוץ לעיר או לא? 
בבית יוסף )סימן רמ"ט( מבואר שאם שלח שליח 
שבת  בערב  מעירו  לצאת  מותר  ביאתו,  להודיע 
ללא חשש. והוסיף בספר כף החיים )סעיף קטן ח'( 
שהוא הדין אם באותו מקום מוכרים אוכל מבושל 

כל היום, יש להתיר.
שבת,  צרכי  לו  הכינו  כאשר  אף  מקום,  ומכל 
למחוז  שיגיע  זמן  שיעור  מוקדם  לצאת  צריך 
כניסת השבת, מחשש  קודם  חפצו מספר שעות 

עיכוב או תקלה בדרך חס ושלום.
כתבתי שעל  תולדות  פרשת  בגליון   – הבהרה 
מין פרי אחד כמו ענבים ירוקים וענבים אדומים 
אין לברך שהחיינו, והבאתי דוגמא לדבר – שתפוח 
ואין לברך  אחד  למין  נחשבים  גרנד  ותפוח  אנה 
עליהם שהחיינו. אמנם בשו"ת "מעיין אומר" )חלק 
עובדיה שנקט  א' עמ' שצ"ג( הביא בשם מרן הרב 
גדלים  ליידי  פינק  ותפוח  אנה  שתפוח  שמכיוון 
בזמנים שונים, וגם טעמיהם שונים, לכן יש לברך 
תפוחים  מיני  שאר  ועל  שהחיינו,  ברכת  עליהם 
כי  כלל,  שהחיינו  אין לברך  השנה  כל  שנמצאים 
ענבים  לגבי  אבל  השנה.  כל  בשוק  נמצאים  הם 
ודומיהם, כל דבר שהוא מין אחד – אין לברך עליו 

שהחיינו, כפי שכתבתי.

הרב ירון אשכנזי
קו 

 ההלכה

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

073-3333-300

מגוון סדנאות בתחומים אקטואליים
ומבוקשים: בריאות גוף ונפש, תזונה, חינוך,

גרפולוגיה, נוער מתמודד, חרדות.

כפוף לתקנון | ט.ל.ח שרייני את המועד הנוח לך כעת: 073-222-12-90 ללא עלות!

סדנת
‘אבחון ציורים וצבעים’

חדש בהידברות! את בוחרת את נושא הסדנא, מזמינה את החברות, 
והידברות מגיעה אלייך עם מיטב המרצים המקצועיים.

הסדנא יכולה להיערך בביתך, בביה”כ, במתנ”ס ובכל מקום שתבחרי

אמא,
בואי לגלות

מה הילד 
שלך

לאמספר לך.



בת  עם  מתחתן  עשירה  משפחה  בן 
ממשפחה ענייה. אביו מחליט שלא לתת 
פרוטה יותר מהצד השני. התוצאה של זה 
– חיי עוני ומחסור לשניהם. האם ישנה דרך 

לפתור את ה"עסק" התקוע הזה?

תעתועי אושר 
עושר )חלק ב'( 

דולר  אלף  שלנו  השכונה  רב  חילק  שעבר  בפורים 
ל-30 משפחות נזקקות. כיצד הגיע לרב סכום גדול 
רבו  ואיך עצה של  לפריז  ליום אחד  כזה, מדוע טס 

המובהק גרמה לישועה גדולה?

 סיפורים מהחיים  | חיים ולדר

תקציר מהחלק הקודם:
 אבי החליט לתת אך ורק אותם סכומים כמו 

המחותן פושט הרגל. אשתי כעסה על כך.

עצמי, כ לבין  ביני  כך  על  שחשבתי 
אותי.  מכעיס  כך  כל  זה  מדוע  הבנתי 
שלאבי  העובדה  בדבריה.  אמת  הייתה 
אין  השני  שלצד  בגלל  ממני  חוסך  ושהוא  יש 
אתה  מדוע  שלך!  הבן  אני  אותי.  קוממה   -
מתחשבן עם מישהו דרכי? אלה הם דברים שהיו 
במעמקי ִלבי, לא העזתי אפילו לחשוב עליהם, 

והיא הניחה את זה על השולחן.
לה:  הסברתי  ופשוט  ישבתי  מכן  לאחר  יום 
"אבא שלי הוא סוחר, בן של סוחר ובן בנו של 
סוחר. הוא איש טוב, אבל חושב מסחרי. הדבר 
ועושים  אותו  שמרמים  זה  לסוחר  גרוע  הכי 
לקרות  שיכול  גרוע  הכי  הדבר  טיפש.  ממנו 
רק  גרועה...".  עסקה  עשה  שהוא  זה  לסוחר 

אמרתי את הדברים וכבר התחרטתי.
"אז זה מה שאני, עסקה גרועה?".

"לא. זה לא מה שאני אומר...".
"אבל זה בדיוק מה שאמרת".

שלי,  אבא  של  לראש  נכנסתי  פשוט  "אני 
ניסיתי להסביר אותו".

"ואתה עשית את זה הכי טוב שאפשר. ממש 
שכנעת אותי שאני עסקה גרועה".

ושוב לא דיברנו יום־יומיים, דבר שהיה קשה 
עד מאד. לשנינו.

* * *
לי:  ואמרה  אלי  הגיעה  היא  של דבר  בסופו 

אנחנו  קצת.  זה  על  "חשבתי 
הנושא  נפץ.  חומר  על  יושבים 
שלי-ההורים  ההורים  של  הזה 
בוא  אותנו.  יהרוס  פשוט  שלך 

נעזוב אותו וזהו".
הסכמתי, וכך אכן היה. מאותו היום 
גמרנו אומר שהנושא הכאוב והבלתי פתור 
הדבר  היה  זה  מבחינתה  בינינו.  יעלה  לא  הזה 
הנכון ביותר לעשות, כי אני עצמי ידעתי היכן 
לא  לי,  מלומר  נמנעה  שהיא  העובדה  הבעיה. 

הזיזה את האמת ממקומה.
יום אחד הגיעה אשתי מבית הוריה ומסרה לי 

סכום כסף די גדול. "מה זה?" שאלתי.
"אבי נתן לנו", אמרה.

שמחתי מאוד וסיפרתי לאבי שכנראה החותן 
שלי מתאושש.

מובן שבאותו יום אבי נתן לי סכום דומה.
חודשיים לאחר מכן הגיע עוד סכום מהחותן, 
ואבי הוסיף משלו כנגד הסכום שנתן חמי ואף 

הוסיף עליו.
חמי  החל  בחודשו,  חודש  מדי  היום,  מאותו 
לי  אמרה  אשתי  כנגדם.  ואבי   – סכומים  לתת 
שהיא מתכוונת לשמור את כל הסכומים הללו 
לרכישת דירה. מכיוון שהיא ניהלה את הכספים, 

לא אמרתי דבר.
* * *

מכובדת,  ברית  ערכנו  בן.  לנו  נולד  בינתיים 
אך לא מפוארת. אבי קיבל את הסנדקאות ונתן 
סכום יפה, אך הפעם לא התעניין כמה נתן הצד 

השני.
וכאן  הסנדקאות,  את  חמי  קיבל  השני  בבן 
הסכום  לו  וכשהתברר  התעניין,  אבי  דווקא 

הגדול שנתן חמי, כמובן הכפיל אותו.
כי  אשתי  לי  הודיעה  הברית  לאחר  חודש 
רכשנו  דירה.  לרכוש  כדי  מספיק  סכום  חסכנו 
חייב  ואני  הנישואין,  אחרי  שנים  ארבע  דירה 
גדולה  הנאה  לנו  שהייתה  בטוח  שאני  לומר 

יותר מזו של האחים והאחיות של שנינו, דווקא 
יד אלא  משום שהדירה הזו לא נקנתה כלאחר 
בדרך מורכבת יותר. אני יודע שרוב בני האדם 
של  בסופו  הרי  כי  לי,  ילעגו  לדירה  שעמלים 
אך  עליה,  ולא עמלתי  הדירה  קיבלתי את  דבר 
זה רק צריך לחזק אותם, שיעשו קל וחומר – 
שהדרך  בגלל  רק  טוב  כך  כל  הרגשתי  אני  אם 
להיות  יכולים  הם  כמה  כך,  כל  ארוכה  הייתה 

גאים בעצמם אם הגיעו אליה בכוחות עצמם.
* * *

לעשות  והפסיק  נרגע  אבי  השנים  עם 
בעסק  לעבוד  החלה  אשתי  החשבונות,  את 
המשפחתי של אבי והתחלנו להתבסס מבחינה 

כלכלית.
מכל הכלות, הוא העריך את רעייתי וגם נתן 
אומר:  היה  פעם  ולא  אחראיים,  תפקידים  לה 
אשתי  טוב".  עסק  עשיתי  זאת  שבכל  "כנראה 
מידות  לה  היו  שאם  אף  מחמאה,  בכך  ראתה 

רעות, הייתה יכולה לראות בזה את ההפך...
ע"ה  ואמי  שנים,  עשר  לפני  נפטר  ז"ל  אבי 
אותנו  החזירה  הירושה  שנה.  לפני  נפטרה 
לנקודה שבה התחתנו. אבל כעת המשמעות היא 

אחרת לגמרי.
כבר  לנו  ויש  הילדים,  חיתנו את  עם השנים 

נכדים שמתקרבים לגיל הנישואין.
בקורות  מהרהר  אני  בפנסיה.  כבר  אני  כיום 
אותנו וחושב שיש לי איזו אמירה שבאה ממקום 

שלא כל אחד נמצא בו.
העולם מחולק בין עשירים לעניים, בין אנשי 
מעמד לכאלה שלא. אני הייתי בשני המקומות, 
לי  היה  לא  ואפילו  בפה  זהב  כפית  עם  גדלתי 
בני האדם, מטיפול שיניים  מושג מהן מצוקות 
מלחץ  מחובות,  בכסף,  מחסור  בשל  שנדחה 
כלכלי, ממצב שבו צריך לעשות חשבון, ממצב 
לחיים  הגעתי  ואז   – משהו  על  לוותר  שצריך 
לירה  כל  על  לחשבון  האדם,  בני  של  הרגילים 
או שקל, לתכנון, לוויתור, להסתפקות. כך גדלו 
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גם ילדי, ועם הזמן רווח לנו, אך 
פשוטה,  משפחה  היינו  השנים  רוב 
מה  מבין  אני  כך,  על  חושב  וכשאני 
עצמם  שחושבים  האנשים  כל  מפסידים 
כל  או  הגבוהה  לחברה  לאצולה,  למיוחסים, 

תואר אחר.
אני חושב שהם לא רק מפסידים חלק מהחיים, 
אלא כל חלק שיש בחיים. אני יודע שאילו הייתי 
אפילו  נישואי,  עד  להם  שהתרגלתי  בחיים  חי 
לא הייתי יודע מה הפסדתי. איני מנסה לעשות 
כאן אידאליזציה לעוני או השמצה לעושר, ברור 
שעושר עדיף מעוני, אך אנשים שמנתקים עצמם 
חיים  מערכת  לעצמם  ובונים  הרגילה  מהחברה 
הכוללת בילויים, חופשות, מגורים, נישואין בתוך 

עצמם – מנותקים קצת מהחיים.
זהו סיפור חיי, ואני חושב שאתה תספר אותו 
אבל  שבו.  התובנות  את  תפספס  ולא  בדרכך 
לסיפורים שלך יש תמיד סוף מפתיע, אז יש לי 

כזה בשבילך.
* * *

כבר  כשאבי  שנים,  וחצי  עשר  לפני  זה  היה 
היה בערוב ימיו. אשתי החליטה לגלות לי 

סוד  רבות.  שנים  נשאה  שאותו  סוד 
קושיות  הרבה  לי  פתר  שלמעשה 

שמשום מה לא העליתי אפילו.
שני  נפטרו  תקופה  באותה 
שנתיים  של  בהפרש  הוריה 
הותירו  שלא  התברר  מזו.  זה 
אמנם  ירושה.  כל  אחריהם 
אני  אך  לנו,  חסר  היה  לא 
שככל  משום  התפלאתי, 
שידעתי, הוריה התאוששו, או 
לפחות ככה היה נראה על פי 

הסכומים שהעבירו לנו.
ואני  לספר,  משהו  לי  "יש  לי:  אמרה  אשתי 

חושבת שזה יכעיס אותך מאוד".
הבטחתי לה שמה שלא תספר – לא ישנה את 

היחס שלי אליה.
ההוא  הוויכוח  "אחרי  סיפרה:  שהיא  מה  וזה 
שהיה לנו בקשר לסירובו של אביך לתמוך בנו אף 
שהיה לו די והותר, חשבתי על כך. אתה הסברת 
לי את צורת החשיבה שלו. שהוא למעשה רוצה 
לתת, אבל לא רוצה להרגיש סוחר בלתי מוצלח, 
ובמקום לכעוס עליו – החלטתי פשוט להתחבר 
לי הלוואה של כמה  לזה. ביקשתי מאבי להשיג 
אלפי לירות. אף שהיה בעל חוב – הצליח להשיג 
זה  שאת  ואמרתי  אליך  הכסף  עם  באתי  לי. 
קיבלתי מאבי. זה לא היה שקר. זה היה נכון. הוא 
אתה  הלוואה.  הייתה  שזו  ציינתי  לא  לי.  הביא 
סיפרת לאביך, והוא הביא סכום כנגד. שבועיים 

לאחר מכן החזרתי את ההלוואה.
בחודש לאחר מכן שוב ביקשתי הלוואה, ושוב 
קיבלנו סכום מאביך. כשהצטבר סכום יפה, פשוט 
לקחתי אותו והבאתי לך. אם אתה זוכר, אפילו 
לא ציינתי מי נתן לי. אתה הנחת שזה מאבא שלי, 

אבל זה היה הסכום של כמה חודשים שקיבלנו 
מאביך – ואביך שוב נתן.

הגענו   – הכפלות  וכך, אחרי ארבע שנים של 
להתחשבן  הפסיק  אביך  כלשהו  בשלב  לדירה. 

ונתן לנו בלב שלם.
* * *

"את פשוט משהו", אמרתי,  לצחוק.  התחלתי 
"לא ידעתי שיש לי בבית אישה מתוחכמת כזו...".

"אבל לי יש ייסורי מצפון. אף שהקפדתי שלא 
מיותרת  אחת  שאלה  שואל  היית  ואם  לשקר, 
הייתי נאלצת לספר לך, עדיין התחושה שלי שיש 
כאן משום הונאה, כי אם אביך היה יודע שאבי 

לא נתן את הכסף – הוא לא היה נותן".
"יש בזה משהו", הודיתי, "אז מה את מציעה 

לעשות?".
לו  נחזיר  ופשוט  לו,  שנספר  מציעה  "אני 
דירה  לנו  יש  כבר  ממילא  לנו.  שנתן  הכסף  את 
שנתן.  מהסכומים  יותר  הרבה  ששווה  להשקעה 

בוא פשוט ניתן לו אותה".
הסכמתי, אף שפחדתי מתגובתו של אבי.

הגענו לאבי. הוא היה במצב רוח טוב. בצורה 
שאנחנו  משהו  יש  כי  לו  אמרנו  זהירה 
סיפרתי  ואז  לספר,  צריכים 
עשתה  שאשתי  מה  את  לו 
שנים.  עשרות  כמה  לפני 
הוספתי שבאנו לבקש מחילה 
ולהחזיר את כל הכסף שנתן.

הוא שתק.
היה מתח באוויר.

טעות  הייתה  שזו  הבנתי 
לספר לו.

ועוד איזו טעות.
שכמותו  בצחוק  פרץ  הוא  ואז... 

לא שמעתי אותו צוחק מעולם...
שאני  חשבתי  "ואני  צחק,  הוא   ," ח  ח  "ח 
הסויחר..." הוא כמעט נחנק. "איזה טיפש הייתי. 
הכי  העסק  זה  אבל  רע,  עסק  שעשיתי  חשבתי 
טוב שעשיתי", הוא הוסיף וצחק. "כנראה אחרי 
יותר טוב ממה שחשבתי.  אני סוחר הרבה  הכל 
לכם  מוחל  אני  שלכם,  הדירה  את  תשאירו 
מחילה  צריך  אני  למחול?  צריך  אני  שלם.  בלב 
שכבר  והאמת  שלי,  המטופשת  העקשנות  על 
כמה  אחרי  דרכי  את  ותיקנתי  עליה  התחרטתי 
שנים, אבל בירושה עוד אוסיף לכם חלק מיוחד 

על כל מה שמנעתי מכם...".
כך צחק אבי וגם בכה, ושוב צחק, וכל העניין 

הזה נגמר על הצד הטוב ביותר.
ואם אני צריך לסיים את הסיפור הזה, אבחר 
במילים שהולמות כל כך את רעייתי: "אשת חיל 
לב  בה  בטח  מכרה.  מפנינים  ורחוק  ימצא  מי 

בעלה ושלל לא יחסר"... 

מדוע מניחים 
תפילין? )המשך מעמוד 2(
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היהודי 
  החושב

וכוכב לכת לא  יותר מגלקסיה  האדם חשוב 
גודלו, אלא מפני שיש בו תודעה, נשמה  מפני 
רוחנית. יש לנו "תקשורת" עם יוצר המציאות, 
כי היוצר נתן בנו כלים רוחניים להשגת רצונו. 

שמסר  היצרן  הוראות  את  מהווה  התורה 
לו  ביקום  היחיד  היצור  שהנו  לאדם,  הבורא 

ניתנה הבחירה בין טוב לרע.
אם קשה לחברך עם הרעיון של חוקים, תוכל 
להזכיר לו את העובדה ש"הוראות יצרן" קיימות 
גם בטבע שאלוקים יצר בעולמו, לדוגמה: אדם 
בריא;  יהיה  לא   – כושר  ללא  באכילה  שירבה 
אדם שיכניס ידו לאש – יכווה; אדם שלא יעשה 

מעקה בראש הגג – טבעי שיפול ויפצע.
יכול אדם לומר: "וכי אכפת לחוקי הביולוגיה 
אם אהיה רזה או שמן? וכי אכפת לכח המשיכה 
כדי  לגגו,  מעקה  יעשה  כמוני  קטן  אדם  אם 

ש'יעניש' אותי בנפילה?".
פיהן  יצרן על  התשובה היא שישנן הוראות 
לאדם  מגיעים  והעונש  והשכר  העולם,  נברא 
מכוח מעשיו, מידה כנגד מידה. כשם שיש חוקי 
טבע גשמיים, יש חוקי טבע מוסריים הנוגעים 
האדם  של  והרעים. עבירתו  הטובים  למעשינו 

היא זו שחוזרת לפגוע בו ולצערו.
לו  קונה  אחת,  מצווה  "העושה  חז"ל:  אמרו 
אחת,  עבירה  והעובר  )סניגור(,  אחד  פרקליט 
י"א(,  ד',  אבות  )פרקי  אחד"  קטיגור  לו  קונה 
הטוב  יצר  צדיקים  שופטן,  הרע  יצר  "רשעים 
)ברכות דף ס"א,  וזה שופטן"  זה  בינונים  שופטן, 

ב'(.
הייסורים הקיימים בעולם הזה ובעולם הבא 
אינם נעשים בתורת נקמה ח"ו, אלא דומים יותר 
לסוג של "ניתוח" שמטרתו לתקן פגמים ומומים 
שיצר האדם בנשמתו. הגיהנום דומה בדרך משל 
למכונת כביסה שמכבסת בגד שהתלכלך; החכם 
משתדל לא ללכלך את חולצתו, כדי שלא יידרש 
לכביסה מרובה. עבירות חמורות הן ככתמים לא 

רגילים שדורשים ניקוי כימי חזק להסרתם.
טובים  לחיים  אותנו  להדריך  התורה  מטרת 
ושלמים בעולם הזה וכמובן לנצח נצחים בעולם 
הבא: "לשמור את מצוות ה' ואת חוקותיו אשר 

אנכי מצוך היום – לטוב לך" )דברים י', י"ג(.
בכתבה הבאה בעז"ה נעסוק בחשיבות האדם 

ומעשיו לפני בוראו.
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מחלקת שלום בית
עם מיטב המומחים כאן למענכם

* יועצים מהשורה הראשונה  * ליווי מקצועי * תוצאות מבורכות

בפריסה ארצית

בידיים הכי טובות
שלום הבית שלכם   

פתרונות, גישור והדרכה זוגית 

דיסקרטיות מובטחת!

תקשורת 
זוגית

מעורבות 
הורית 

שיחת אבחון 
ראשונית 

 נישואים 
שניים

יסודות הבית 
לבעלי תשובה 

סדנאות ערב 
מרתקות

חשבתי 
על זה קצת. 

אנחנו יושבים 
על חומר נפץ. הנושא 

הזה של ההורים 
שלי-ההורים שלך
 פשוט יהרוס 

אותנו

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



כמה אנשים?
במשפחת לוי, בה זוג הורים ומספר ילדים, 

סכום הגילאים של כל בני המשפחה הוא 91. 
לפני 5 שנים, סכום הגילאים של כולם היה 62. כמה ילדים במשפחת לוי?

רגע    חידהאמרות
  למחשבה

פתרון החידה מפרשת שמות:
המספר הבא הוא 150.

הרצף שניתן הוא המספר הראשון )0( ועוד 1 )1(, כפול 2 )2(, ועוד 3 )5(, כפול 4 )20(, 
ועוד 5 )25(. לכן המספר הבא יהיה המספר הקודם כפול 6 – 25*6=150.

התשובה תפורסם בשבוע הבא

תלמיד חכם צריך שמירה יתרה מפני היצר הרע, 
מפני שבו מתגרה ביותר. )הגאון מווילנא(

בכל דור ודור יש להילחם נגד יצר הרע באמצעים 
חדשים, כי הישנים כבר מוכרים לו, וכבר הסתגל 

אליהם. )רבי אריה ליב משפאלי(
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בחיים צריך לדעת
לבחור נכון

הידברות מזמינה אותך לגלות את כל הסודות על
הקשר בין תזונה לבריאות וריפוי על ידי צמחים

 בסדנא חוויתית אחת!

כיבוד
עשיר

 073-222-12-40

חוברת מתכונים בריאיםשי לכל משתתפת!

רישום מראש חובה • מכירת מוצרי הידברות במקום

הסדנא תתקיים
אי”ה ביום שלישי
ט’ שבת 15/1/19

בין השעות 10:00-16:00
באולם “תהילה למשה”

הפלמ”ח 17, עמידר, בת ים 

עכשיו גם בבת ים!
רפואה אלטרנטיבית ע”י הנטורופתיות

הרבנית רחל בצרי    והרבנית זהרה שרביט
הרב ניסים אזוי בשיחה מרתקתהרב יצחק בצרי בתפילה מיוחדת

פרשת אל-על: אולי מדובר 
דווקא במקרה הפוך, בניסיון 

לכפות חילול שבת?

הסערה שהתרחשה לפני מספר שבועות סביב 
השד  את  מהבקבוק  הוציאה  השבת"  "טיסת 
הטענות  הסותרות,  הגרסאות  האנטי-חרדי. 
מצד  שהופעלה  לאלימות  מבוססות  הלא 
נמצאו  שבחלקם  והתיאורים  חרדים,  נוסעים 
התודעה.  על  לקרב  במהרה  הפכו  כמופרכים, 
לא  הפלא?  ומה  לכפייתי,  הפך  בפרשה  העיסוק 

היה צריך הרבה כדי לייצר באזז על חשבון 
ציבור שלם, שמנהגיו ואורחות חייו 

מתפללים  )"הם  לנלעגים  הפכו 
וחוסמים  המטוס  במסדרונות 
דעה  בטורי  מעברים"(. 
שממילא  נכתב  ובפרשנויות 
יודע  מי  לא  במגזר  מדובר 
פרובלמאטיים  בלקוחות  מה, 
ותובעניים, כאלה שיותר מידי 
שבגללם  בהם,  מתחשבים 
החילונים מדירים את רגליהם 
שזה  שנים,  כבר  מאל-על 

בדיוק הזמן שאל-על צריכה לעשות חשבון 
וכלכלית  מסחרית  לה  נכון  אם  ולשקול  נפש, 
המגזר,  של  לדרישותיו  "להתקפל"  להמשיך 
שאל-על הפסידה בגדול מהסיפור, ושלא זכורה 

אי-פעם "התקפלות" כזאת מצד החברה.
לא  החרדי  של  דמותו  את  מציגה  התקשורת 
מכות  שהולך  כזה  הישראלי,  של  כפרצופו  רק 
בגלל קוביית שוקולד, אלא לפרצופו של היהודי 
הגלותי שמעז לכפות את 

וגם  כולם,  על  שלו  השבת  שמירת  ואת  עצמו 
מרוויח כרטיס טיסה חינמית לאירופה. האומנם 
זה כך? האם מי מהנוסעים כפה או ניסה לכפות 
לא.  ממש  אחר?  נוסע  על  השבת  שמירת  את 
אנטי  בנסיון  הפוך,  במקרה  מדובר  דווקא  אולי 
השבת  שמירת  כידוע,  חילול שבת?  לכפות  דתי 
אדם  כל  בעיני  עוררין  עליו  שאין  ערך  היא 
נדחית  והיא  חרדי,  או  מסורתי  דתי, 
נפש.  בפיקוח  כשמודבר  רק 
לחרדים  הזה  במקרה  אגב, 
בלעדיות  שום  הייתה  לא 
יהודים  השבת.  שמירת  על 
המטוס,  על  שהיו  נוספים 
לא  שומרים שבת,  הם  שגם 

רצו לחלל אותה, מן הסתם.
המבקרים  זה  במקרה 
עין מטענות,  להעלים  בוחרים 
שהן  הרי  כנכונות  יתבררו  שאם 
טענת  התמונה:  את  לגמרי  משנות 
מספר נוסעים שהצוות הטעה אותם ועדכן 
שהטיסה תגיע לפני שבת, הטענה שצוות הדיילים 
איחר לטיסה וגרם לעיכוב בהמראה, הסירוב של 
בניו- להישאר  נוסעים,  טענות  פי  על  החברה, 

יורק כדי לא לחלל שבת. ובכלל, למה אל-על לא 
מיהרה להתנצל, בפה מלא, ולנקות את שמם של 
לקוחותיה? חרושת השמועות ברשת רק הציתה 

את השיח.
היא  הציבורי  במרחב  השבת  שמירת  סוגיית 
אבל דבר  הישראלי,  בשיח  פצצה מתקתקת 

אחד בטוח: לאף אחד אין זכות לכפות על אדם 
מאמין חילול שבת, ולאף אחד אין זכות לרמוס, 

ואף יותר מכך, להדיר את הנוסעים החרדים. 
הציבור החרדי הוא ציבור שהתקשורת אוהבת 
להזכיר  אוהבים  בו.  להלום  אוהבת  להשניא, 
הם,  כלומר   – שאנחנו  הזדמנות,  בכל  כמעט 
החרדים – פרזיטים, וככאלה, בכל הזדמנות הם 
יעשו הכול כדי לחיות על חשבון אחרים, למצוץ 
האזרחית,  החברה  של  האחרון  דמה  טיפת  את 
ולעשות "חינגות" – על חשבון משלמי המיסים 
תמיד  לא  מצדו  החרדי  הציבור  החוק.  ושומרי 
מרים גבה נוכח הביקורת שמוטחת בו. עובדתית, 
החברתיות.  מהרשתות  ממודרים  החרדים  רוב 
אבל יש פרמטר נוסף: לציבור החרדי אין יחצ"נים 
שמפמפמים את מסריו, אין לו לוביסטים, אנשי 
קשר לעורכי אתרים. וזה בהחלט בא לידי ביטוי.

בשקט  אל-על:  שהבטיחה  הפיצוי  על  הערה 
בשקט יש שיודו ויאמרו: צריך להודות שיכולתם 
מעורר  כצרכנים  כוחם  את  לאגד  החרדים  של 
קנאה והשתאות – על כך מגיע יישר כח. אם היו 
לוקחים מהם שיעור או שניים בניהול מאבקים... 
אולי לא היו צריכים לצאת לרחובות כדי להפגין 
על עליית מחירי הקוטג', אולי מעמד הביניים לא 
ואולי  שבורה  שוקת  בפני   2018 ב-  עומד  היה 
בית,  לקנות  על  חולמים  היו  לא  צעירים  זוגות 
אלא באמת קונים אותו. אלא שבמקום לפרגן על 
כניסיון  הוצג, לפחות באופן חלקי,  ההישג, הוא 
את  לרוקן  שאיים  "מאפיונרי"  כאקט  סחיטה, 
זה  הקטן,  האזרח  פתאום  אל-על.  של  כיסיה 
שנקלע לסיטואציה קפקאית מול ענקית תעופה, 
הפך לאיש הרע בסיפור הזה. הפוך על הפוך, כבר 

אמרנו?

 טוראתי דור-נחום
  דעה

דמותו 
של החרדי 

הפכה לא רק 
לפרצופו של הישראלי 
המכוער, אלא לפרצופו 

של היהודי הגלותי שמעז 
לכפות את שמירת 

השבת

"טיסת השבת" באל-על היא משל ליחס לו זוכה החברה החרדית בתקשורת: 
טענות והשמצות על גבול הגזענות, שיח שמבוסס בעיקר על סטריאוטיפים, 

נרטיב של שנאת הזר, דעות קדומות והרבה שנאת חינם
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"סטנד-דת",  הופעות  בעל  פרץ,  שמעון  ר' 
 12 מגיל  מסורתי.  מרוקאי  בבית  בחיפה  נולד 
יקום. אף על פי שבית אמו  גדל בקיבוץ  עד 18 
לו  הייתה  ועל אף שלדבריו תמיד  היה מסורתי, 
זיקה לבורא עולם, הוא חי חיים חילוניים, ללא 
ויהדות. הוא התחנך  מחשבות על תורה, מצוות 
ללהקה  התגייס  ובהמשך  חילוני,  ספר  בבית 
צבאית בצה"ל. מגיל צעיר בלטה בו היכולת לבדר 

את הסובבים אותו. הוא זוכר כיצד היה 
מספר בדיחות בבית הספר ועשה 

חיקויים.
משחק  למד  הוא  בהמשך 
צבי",  "בית  הספר  בבית 
והופיע  שיחק  מכן  ולאחר 
בארץ.  גדולות  בפלטפורמות 
במקביל לכל אלה הקים עסק 
ורקדנים  ליצנים  מצליח של 
וזכה  באירועים,  המופיעים 

להצלחה גדולה.
היום פרץ הוא בעל תשובה, 

נשוי באושר ואב למשפחה. מתגורר בבני ברק, 
וכששואלים אותו כמה ילדים יש לו, הוא משיב 
בחיוך "כשיש יותר מחמישה, אסור להגיד כמה". 
אור  את  ליהודים  פרץ  הרב  מעביר  לפרנסתו, 
בית  בחוגי  "סטנד-דת"  הופעות  ידי  על  התורה 
הידברות,  מטעם  רובן  בעולם,  ובהופעות  בארץ 

במהלכן הוא מגולל את סיפורו האישי.
 

"חטפתי מכה ואז התעוררתי"
"חטפתי מכה ואז התעוררתי", מספר פרץ כיצד 
התקרב ליהדות. "בגיל 28 התחתנתי עם בחורה 
ימים  תשעה  תוך  אבל  מפוארת,  בחתונה  טובה 
הבנתי שזה לא זה. היה לי חבר שחזר בתשובה, 
הוא  דתייה.  אישה  ולחפש  להתחזק  לי  שהציע 
הכיר לי את הרב דניאל זר, שהציע לי להתארח 
עם  התחלתי  לאט-לאט  ככה  בשבת.  אצלו 
מקום  מתוך  בא  זה  הכול  בסך  השבת.  שמירת 
טובה.  אישה  עם  להתחתן  רוצה  שאני  שהבנתי 
בזמנו הייתי בתוך העסק של האירועים, והייתי 
ומחזיר  עובד,  הכיפה,  את  מוריד  לאירוע,  מגיע 
שוב את הכיפה בסוף הערב. התחלתי להתנזר גם 

מיציאות.
בתשובה,  חוזרת  בחורה  לי  הכירו  כך  "אחר 
החתונה  גם  חתונה.  לכיוון  גם  שזה  והחלטנו 
הזאת היתה יוצאת דופן. היא בחורה טובה, אבל 
לא הסתדרנו. כחודשיים אחר כך כבר הבנו שזה 
לא זה. ואז חשבתי שאולי אני צריך לשנות כיוון. 

אני  למה  הבנתי  לא  פשוט 
אני  מתגרש, מה קורה פה? 
אדם  לא  בעייתי,  אדם  לא 
עם עבר לא טוב. ואז הבנתי 
שלכל דבר יש הוראות יצרן. 

לו  יש   – רכב  "כשקונים 
 – מקרר  כשקונים  אחריות, 
התקע  את  מכניסים  לא  אפילו 

לפני  לחשמל 
בא  שהטכנאי 

על  אז  אחריות.  שתהיה  כדי 
אז  אחריות?  ניקח  לא  החיים 
עבד  לא  זה  שאם  החלטתי 
בדרך שהלכתי בה עד היום – 
וקידושין  חופה  עכשיו  ננסה 
בורא  של  יצרן  הוראות  לפי 
עד  זה  עם  הולך  ואני  עולם. 

הסוף. זאת האמת".
מאזדה  מכונית  שקונה  אדם  "בן 

6 ומקבל 3 שנים אחריות. הוא 
לטיפולים  המכונית  את  יכניס 

במאזדה?",  או  טויוטה  בחברת 
ומשיב:  רטורית,  פרץ  שואל 

רוצה  הוא  במאזדה.  "רק 
הבנתי  ואז  אחריות. 
שהעולם הזה לא פשוט. 
יש אחריות. יש יצרן. יש 
אתה  אם  יצרן.  הוראות 
אתה   – אחריות  רוצה 

הוראות  לפי  ללכת  צריך 
היצרן. אם באנו לכאן צריך 

בורא  של  הוראות  עם  ללכת 
עולם.

בקלות?",  יותר  הלך  רגע  "ומאותו 
קשה  לי  היה  "לא.  בכנות:  והשיב  פרץ,  נשאל 
ועברתי משברים. התחלתי לחפש לי שידוך, וכל 
אחד היה תיקון. עד שהתחתנתי, עד שמצאתי את 
האישה שלי, זה לא היה פשוט. לבעל תשובה זה 
לא פשוט. רציתי את היעד אז השתדלתי, עבדתי 
קשה. העבודה היא פנימית וחיצונית. ברוך השם 
שהייתי  בגלל  הצדיקה.  אשתי  את  הכרתי  בסוף 
בקלות.  אותה  קיבלתי  לא  פעמיים,  כבר  גרוש 
אביה לקח אותי לרב שיפסוק אם נתחתן או לא. 

ברוך השם, זכיתי".

 "בוא תלמד, יש שם כל כך הרבה חוכמה"
הצעיר  פרץ  לדבר עם שמעון  יכול  היית  "אם 

והחילוני, מה היית אומר לו?", נשאל פרץ והשיב: 
"הייתי אומר לו: בוא נפתח ביחד את הרמב"ם, 
גמרא, בוא תלמד, יש שם כל כך הרבה חוכמה. 
שנים  הרבה  כך  כל  לפני  לדון  יכלו  חז"ל  איך 
בסוגיה – אם יש קובייה ובתוכה יש כהן, האם 
מאיפה  קברות?  בית  מעל  איתה  לעבור  מותר 
הגמרא הסיקה שבעתיד יהיה מטוס, ומה עושים 
במקרה כזה? או בספר תהלים – כל דבר שעבר 
על דוד המלך, הוא כתב עליו שיר. 'שיר למעלות, 
עזרי  עזרי,  עיני אל ההרים, מאין יבוא  אשא 
במקום.  בול  מילה  כל  השם',  מעם 
הרבה מתלהבים מסופרים גויים, 
הוא  האמיתי  הטקסט  אבל 

הטקסט העברי".
היה  פעם  של  "ושמעון 
פרץ  נשאל  לך?",  מקשיב 
"היה  בכנות:  והשיב 
שמעון  כי  קשה,  לי 
עובד  היה  פעם  של 
בסופרלנד,  הזמן,  כל 
במלונות,  בלונה-פארק, 
באירועים, לא היה זמן בכלל. 
אין זמן להקשיב כי רצים אחרי 

העבודה".
להיות קשה מאוד",  יכול  "לבעל תשובה 
ממשיך פרץ בדבריו. "הוא כל הזמן צריך לעבוד 
על עצמו כי הוא בעל גאווה, ויש לו כבוד, והוא 
צריך  ופתאום  עשה,  ומה  היה  הוא  איפה  נזכר 
המשפחה.  טהרת  כמו  דברים,  מיני  כל  לשמור 
טוב  הוא  ברוך  קודש. הקדוש  איזה  טוהר,  איזה 
ומיטיב! כשדוקטור עוזר לחולה, איך הוא אומר 
לו תודה? אז לקב"ה, שנותן לנו חיים כל יום לא 

נגיד תודה?".
פרץ,  הרב  אומר  הממשלה",  ראש  הייתי  "אם 
"הייתי חורת על הדגל 'אהבה'. לאהוב את כולם. 
לב  נהיה  אם  ברסלב.  אין  חילוני,  אין  דתי,  אין 

אוהב באמת – אנחנו נהיה עם כיוון אחר".

"תוך 9 ימים הבנתי שזה לא 
זה": איך שמעון פרץ עשה 

תשובה?
שמעון פרץ מספר על המסלול שהוביל אותו כל הדרך לתשובה

 במוצ”ש כולם יאמרו לך...

אשריך!
הרצאות 
מרתקות

שיעור 
לנשים

עונג 
שבת 

גיבוש 
הקהילה

ייעוץ 
והכוונה

יינתן 
לביה”כ 

סט ספרים 
במתנה!

זכה את עצמך ואת מתפללי בית הכנסת שלך

בשבת בלתי נשכחת!
עם אחד ממיטב רבני הידברות 

עלותללא073-222-1361

בנוסף,

בחיים צריך לדעת
לבחור נכון

הידברות מזמינה אותך לגלות את כל הסודות על
הקשר בין תזונה לבריאות וריפוי על ידי צמחים

 בסדנא חוויתית אחת!

כיבוד
עשיר

 073-222-12-40

חוברת מתכונים בריאיםשי לכל משתתפת!

רישום מראש חובה • מכירת מוצרי הידברות במקום

הסדנא תתקיים
אי”ה ביום שלישי
ט’ שבת 15/1/19

בין השעות 10:00-16:00
באולם “תהילה למשה”

הפלמ”ח 17, עמידר, בת ים 

עכשיו גם בבת ים!
רפואה אלטרנטיבית ע”י הנטורופתיות

הרבנית רחל בצרי    והרבנית זהרה שרביט
הרב ניסים אזוי בשיחה מרתקתהרב יצחק בצרי בתפילה מיוחדת

נעמה גרין

בעל 
תשובה כל 

הזמן צריך לעבוד 
על עצמו כי הוא 

בעל גאווה, ויש לו 
כבוד, ואז הוא נזכר 

איפה היה ומה 
עשה
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הקמפוס 
  היהודי

שלום ברזילי

סוף סוף אפשר ללמוד בסדנה וירטואלית

campus.hidabroot.org | שיעור ראשון חינם! + מתנה לכל משתתף!

מבלי לצאת מהבית
כל הסודות על

לצאת מהמינוס החונק
ולמחוק את החובות

אינטראקטיבית סדנא 
ישירה לצפיה 
זה נגיש. זה נח. וזה עובד.

התייעלות   | הכנסה  נחשב  לא  ומה  הכנסות  הגדלת 
 | תקציב  בניית   | כלכלי  לשינוי  מסלולים   | בהוצאות 
כלכלי שינוי   | הבית  בכלכלת  אתגרים   | תשלום  אמצעי 

 <  סדנת בטחון ושפע כלכלי
רק אתם מול המחשב בבית | 16 שיעורים 
בהנחיית מומחי ארגון מסילה לכלכלה נכונה

מסילה
לכלכלה נכונה

מצוות ציצית היא אחת המצוות החשובות בתורה, והיא שקולה כנגד כל המצוות. 
רוצים להתחזק? מדריך הלכתי מקוצר ומעצים על מצוות הציצית

המדריך למתחזק, והפעם: 
למה ואיך לובשים ציצית?

המדריך    נעמה גרין
  למתחזק

אם נערוך סקר קצר בין מספר אנשים, ונברר 
תשובות.  שלל  נקבל  ומדוע,  שמחים  הם  האם 
הצליח  הוא  היום  כי  שמח  שהוא  יענה  האחד 
בעבודה, השני יגיד שהוא עצוב כי חבר פגע בו 

התשובות  את  נסקור  אם  כולם.  מול 
משותף:  מכנה  נמצא   – כולם  של 

תולים  הכלל,  מן  יוצא  ללא  כולם, 
בסיבה  העצבות  או  השמחה  את 
וכך,  כך  לי  שקרה  בגלל  חיצונית. 
הגורם  זהו  שמח.  או  עצוב,  אני 

והדיכאון  שהעצבות  לכך  המרכזי 
נעשינו  עולמית.  למגיפה  הפכו 

והם  הזמן,  ולמאורעות  למציאות  עבדים 
מכתיבים לנו את מצב רוחנו. 

במה  לראות  נוכל  העצבות  נזקי  חומרת  את 
שכותב רבי חיים ויטאל בספרו "שערי קדושה", 
וזו לשונו: "העצבות גורמת מניעת העבודה וקיום 
התפילה,  וכוונת  התורה  עסק  וביטול  המצוות, 

התחלת  שער  והיא  טובה,  מחשבה  ומבטלת 
צדיק".  הוא  אם  אפילו  הרע,  היצר  גירוי הסתת 
כאב  לחייו  מושך  הוא  בצער,  כשאדם  למעשה, 
ונזקיה  העצבות  חומרת  למרות  אולם  וצרות. 
העצבות,  אל  נמשך  בטבעו  האדם  הרבים, 
וכמו שכתב רבי נחמן מברסלב: "כי טבע 
שחורה  למרה  עצמו  למשוך  האדם 
הזמן"  ומקרי  פגעי  מחמת  ועצבות 

)ליקוטי מוהר"ן תניינא תורה כ"ד(.
מהו הסוד להגיע לשמחה אמיתית?

אותנו  להוציא  השמחה  של  בכוחה 
מהצרות ולמשוך עלינו שפע של ישועות, 
אמיתית  פנימית  לשמחה  להגיע  כדי  אבל 
מסיבות  להגיע  אמור  לא  שזה  להבין  עלינו   –
הסוד  את  פנימה.  הנפש  מתוך  אלא  חיצוניות, 
"והכלל,  מברסלב:  נחמן  רבי  בפנינו  חושף  הזה 
שצריך להתגבר מאד בכל ַהכחות להיות אך שמח 
תמיד. על כן צריך להכריח את עצמו בכח גדול 

להיות בשמחה תמיד 
עצמו  את  ולשמח 
יוכל".  אשר  בכל 
מבואר כאן ששמחה 
כחלק  עבודה,  הינה 

מעבודת המידות המוטלת על האדם. עליו להביא 
זמן, ללא קשר לחוויות  את עצמו לשמחה בכל 

העוברות עליו באותה עת.
בו,  נכנסת  שהעצבות  להרגיש  שמתחיל  אדם 
מחוייב למשוך על עצמו שמחה, אם זה על ידי 
שמיעת שיר מקפיץ ושמח, או להיזכר בדבר טוב 
שקרה לו. אומנם, זה מועיל רק כעזרה ראשונית 
צריך  אדם  הזמן  במשך  אבל  השמחה,  ליצירת 
חייו.  מדרך  כחלק  בליבו  השמחה  את  לנטוע 
ידי  על  רק  הינה  פנימית  לשמחה  להגיע  העצה 
קטן  תינוק  כמו  יתברך.  בהשם  וביטחון  אמונה 
הוא  כי  ושמח,  מחייך  הוא   – אמו  בידי  שנישא 
מרגיש בטוח ונאהב. כך כשאדם בוטח ונשען על 
בורא עולם, הוא יודע שכל הנסיבות שקורות לו 
בחיים הינן מאיתו יתברך, וכל מה שהקב"ה עושה 

– הכל לטובה, ולכן ליבו תמיד מלא שמחה.

המצוות  מן  אחת  היא  ציצית  מצוות   .1
החשובות בתורה, השקולה כנגד כל המצוות.

)תלויות  גרמן  זוהי אחת מהמצוות שהזמן   .2
בזמן(, ולכן חלה על גברים בלבד.

3. בגד שיש לו ארבע כנפות – קצוות רבועים 
– או יותר, חייבים לקשור לו חוטי ציצית.

ידי  על  זצ"ל  שטיינמן  הרב  נשאל  כאשר   .4
שמתקרבים  לנערים  לייעץ  מה  פנגר  יצחק  הרב 
ליהדות, השיב כי יש 3 מצוות חשובות במיוחד: 
תפילין, ציצית ושבת. הרב פנגר ציטט את דברי 
כמו  היא  ציצית  "מצוות  והוסיף:  שטיינמן,  הרב 
עלינו  מגנה  בעצם  היא  היהודי.  בשביל  שכפ"ץ 
מכל דבר רע. לך נשאר רק לקנות ציצית בכל חנות 
לתשמישי קדושה במינימום כסף. אם לא בא לך 
שיראו – תוכל לשים אותה מתחת לחולצה, לא 
חייבים שיראו אותה. וגם, לידיעתך, זה לא קשור 
בעבודה  בבית,  ברחוב,  ללכת  יכול  אתה  לכיפה, 
עם ציצית – ללא כיפה. זה לא איזה סט. שמת 

ציצית – אתה מחובר".
המופיע  בפסוק  מבואר  המצווה  טעם   .5

וראיתם  לציצית  לכם  "והיה  ציצית:  בפרשת 
אותו, וזכרתם את כל מצוות ה', ועשיתם אותם" 
בציצית  ההתבוננות  כלומר,  ל"ט(.  ט"ו,  )במדבר 
אחרי  לתור  ולא  במצוות  להיזכר  לאדם  גורמת 
שכאשר  בגמרא  אמרו  אף  חז"ל  והעיניים.  הלב 
רואים את צבע התכלת שבציצית, מעורר הדבר 
במחשבתו של האדם מראה הים והשמים וכסא 
מן  נשמר  הוא  זאת  ובצורה  הקב"ה,  של  הכבוד 
סמל  הינה  הציצית  כי  גם  הסבירו  חז"ל  החטא. 
הוא  וכאשר  ישראל,  לעם  היהודי  של  לשייכותו 

מתבונן בה - הוא נזכר בקב"ה.
דברי  לזכירת  סגולה  היא  ציצית  לבישת   .6
אותו  "וראיתים  הפסוק:  שאומר  כפי  תורה, 
וזכרתם את כל מצוותי". לכן קושרים גם חמישה 
חומשי  חמישה  כנגד   – הציצית  בחוטי  קשרים 
מובא שבשעה שלובש  הישר"  "קב  בספר  תורה. 
מקנאה,  שינצל  להתפלל  הוא  רצון  עת  הציצית 
שנאה וכעס. עוד מצוין כי ראיית הציצית מועילה 

להינצל מעין הרע.
7. ציצית כשרה היא ציצית שנטוותה ונשזרה 

ציצית.  מצוות  לשם  דעת  בני  יהודים  ידי  על 
צריכים  והקשירות  בציצית  הפתילים  הטלת  גם 
לשם  בכוונה  דעת  בן  ישראל  ידי  על  להיעשות 
קדושה  לתשמישי  לחנות  גשו  ציצית.  מצוות 
ורכשו ציצית, אשר מצוין עליה )או על גבי שלט 

בחנות( כי נעשתה על פי ההלכה.
לבישת  אופן  לגבי  שונות  דעות  קיימות   .8
והמנהג  להם,  מתחת  או  הבגדים  מעל  הציצית: 

משתנה מקהילה לקהילה.
כתב  ציצית  מצוות  של  ערכה  גודל  על   .9
ציצית  במצות  זהיר  אדם  יהא  "לעולם  הרמב"ם 
כולן  המצות  כל  בה  ותלה  שקלה  הכתוב  שהרי 
שנאמר וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה'", 
ואילו השולחן ערוך כתב: "הזהיר במצות ציצית, 

זוכה ורואה פני שכינה".
בספרו  שכתב  חיים  החפץ  בדברי  נסיים   .10
שמירת הלשון )חתימת הספר( "מה נכון לראות 
ביום, ובפרט בעת שעולה  הציצית כמה פעמים 
כעס,  או  על לבו,  טהורה  שאינה  מחשבה  איזה 
טוב מאד להסתכל אז בציצית, ואז יפקע היצר".

איך להגיע לשמחה מושלמת
"מצווה גדולה להיות בשמחה" למה השמחה חשובה כל כך? מדוע רוב האנשים 

לא שמחים? ומהי העצה של רבי נחמן מברסלב כדי  להיות בשמחה תמיד?

רוצה לקבל כלים נוספים לשמחה פנימית והתלהבות? 
תוכל לצפות בסדנה 'להיות בשמחה' של רן ובר  
Campus.hidabroot.org בקמפוס היהודי
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איברים מיותרים בגוף האדם?
לאחרונה נחשפתי למגזינים מחו"ל, שבהם פורסמו כתבות שעוסקות, תאמינו או לא, ב"אילו איברים 

מיותרים בגוף האדם"; "איברים בגוף שאנחנו לא צריכים אותם"; "הפגמים בגוף האדם"; וכדומה.
אבל  ומתוחכמת,  יעילה  יצירה  הוא  האנושי  הגוף  שאמנם  היא,  הכותבים  של  המרכזית  הטענה 
יש בגופנו לא מעט איברים מיותרים לחלוטין, או תקלות בייצור, שרק גורמות לנו צרות, כדוגמת 

התוספתן, אפרכסת האוזן ועוד.
איזו יוהרה! הם קובעים בנחרצות ובביטחון אלו איברים נחוצים, ואלו - לא. אם הם אינם יודעים 
היצירה  הוא  האדם  גוף  מגוחך.  זה  לאיברים שימוש?  אומר שאין  זה  האם   – האיברים  נוצרו  למה 
המתוחכמת, המופלאה והמושלמת ביותר בעולם. לכל האיברים יש תפקיד ותכלית. ואם מדען טוען 

שלאיבר מסוים אין תכלית, המדען פשוט עוד לא השכיל להבין את התכלית.
רק  לנו  שגורם  "מיותר",  כאיבר  הכתבות  בכל  שהוזכר  )אפנדיקס(,  התוספתן  את  לדוגמא  ניקח 
מכאובים. עתה התגלה שקיימת סיבה טובה לקיומו. התוספתן הוא מעין צינור קצר ודק, שחסום 
בקצהו, ויוצא מתחילתו של המעי הגס. התוספתן משמש כמאגר, מקום מבטחים, לחיידקים הטובים 
שחיים במעי, ויכולים להגן עליו לאחר מחלות מעיים קשות. כלומר, בעת צרה, כאשר –חיידקי המעי 
נפגעים, התוספתן מהווה מחסן להפצה חוזרת של חיידקי המעי, היכולים לאכלס מחדש את המעיים 

בחיידקים טובים.
חברים, גם אם לא הייתי יודע את התפקיד שלשמו נברא התוספתן, הייתי מאמין שזה נובע מחוסר 
ההתקדמות שלנו בחוכמת הרפואה, כמו רבים מהדברים, שעם התקדמות המחקר הרפואי התבררו 

אודותיהם פרטים ופונקציות שלא היו ידועות לפני כן. 

תפילה שלוש פעמים ביום
"אני חייב לזוז לבית הכנסת, יש לי תפילת מנחה", אמרתי לחבר. "עוד פעם להתפלל? הרי כבר היום 

בבוקר התפללת!" השיב לי חבר רחוק מיהדותו.
אז מדוע באמת צריכים אנו להתפלל 3 פעמים ביום? מדוע פעם אחת לא מספיקה? יתרה מכך, האם 

בורא העולם, שהוא כל-יכול, זקוק לתפילות שלנו?
אכן, בורא העולם אינו צריך ואינו זקוק לתפילותינו, אך הוא יתברך חפץ בהן עבורנו. התפילות הן 

עבורנו.
למה הדבר דומה? דמיינו לעצמכם שתי נערות מתבגרות, המשוחחות זו עם זו שלוש פעמים ביום. 
האם לדעתכם הן מרגישות קרובות ומחוברות זו לזו באותה מידה כמו שתי נערות שמשוחחות רק 

פעם אחת ביום? בוודאי שלא! כך להבדיל, רמת הקשר העמוק שלנו עם בורא עולם...
התפילה היא מתנה שקיבלנו, המאפשרת לנו להתקרב. ככל שנרבה בתפילה ובשיחה עמו יתברך, 

נרגיש קרובים אליו יותר מתמיד...
 

מסנן אוויר
כידוע, האבק מכיל חלקיקים שחלקם מזיק במידה זו או אחרת למערכת הנשימה, אשר תפקידה 
אנרגיה  לשם  הנחוץ  חומרים,  חילוף  ליצור  וכך  הפחמן,  מדו-תחמוצת  ולנקותו  לגוף  חמצן  לספק 

ולפעילותו התקינה של הגוף.
אז מה בדיוק קורה לגוף כשאנו נושמים אבק? חלקיקי האבק שחודרים ראשית למערכת הנשימה, 
עלולים לגרום לנזקים, כגון קשיי נשימה, הפרשות מרובות והצטברות של ליחה, עד כדי קוצר נשימה 
משמעותי. מצב של קוצר נשימה גורם לפעילות מאומצת של הלב, ומהווה סיכון גם לסובלים ממחלות 

לב שונות. תופעות נוספות הן עייפות, כאבי ראש ותחושה רעה.
אם כך, כיצד גופנו מתמודד? האוויר שאנו נושמים מכיל כמות גבוהה של חלקיקי אבק. אנו מסוגלים 
לעמוד בתנאים אלה הודות למערכת אוורור גאונית ויעילה בדרכי הנשימה שבגופנו. מערכת זו מנפה 
כמעט כל אבק, אשר בריכוזים גבוהים עלול לסכן את בריאותנו. למשל, עם חדירת האבק לנחיריים 
בכיוון  הנעות  האף,  שערות  בעזרת  מהזעירים,  קטן  וחלק  הגדולים  האבק  חלקיקי  מרבית  נלכדים 
ההפוך. כמו כן, מערכת הנשימה מרופדת בשכבה סמיכה של ריר דביק הנעה ללא הרף כלפי מעלה, 
לגרון. חלקיקי אבק גדולים אינם יכולים לעבור את הפינות והקיפולים שבדרכם, הם נדבקים לשכבת 

הריר ומוצאים החוצה. רק הבורא יכול לייצר מכונה מופלאה שכזו.

האם יש איברים מיותרים בגוף האדם?
למה צריך להתפלל שלוש פעמים ביום, ומה קורה כשנושמים אבק?
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הידברות שלום, במה נוכל לעזור?



ַרְצִּתי ַהחּוָצה ְוִהְתַחְלִּתי ִלְׁשאֹל ֶאת ַיְלֵדי ַהְּׁשֵכִנים 
ִלי  ָענּו  ֻּכָּלם  ָהאֹוַפַּנִים.  ֶאת  ְּבִמְקֶרה  ָראּו  ִאם 
ֵמַהִּמְקָלט  ְמטָֹרף  ְּכמֹו  ָלרּוץ  ִהְתַחְלִּתי  ִּבְׁשִליָלה. 
ַּבִּבְנָיִנים  ִחַּפְׂשִּתי  ּוַבֲחָזָרה,  ָהֲאחֹוִרית  ֶהָחֵצר  ֶאל 
ַהֲחָדִׁשים ֶׁשִּלי ֲאִפּלּו ֹלא  ַהְּסמּוִכים, ַאְך ָהאֹוַפַּנִים 

ִנְראּו ָּבאֶֹפק.
ָעִליִתי ַהַּבְיָתה ּוָפַרְצִּתי ִּבְבִכי ַמר. ִסַּפְרִּתי 
ָלּה  ָאַמְרִּתי  ִנְגְנבּו.  ֶׁשָהאֹוַפַּנִים  ְלִאִּמי 
ַלִּמְקָלט,  ִנְכְנסּו  ֵאיְך  יֹוֵדַע  ֹלא  ֶׁשֲאִני 
ְוָהאֹוַפַּנִים  ָנעּול,  ָהָיה  ַהִּמְקָלט  ֲהֵרי 
ָהיּו ְקׁשּוִרים ְּבַׁשְרֶׁשֶרת ֶׁשל אֹוַפּנֹוִעים. 

ַהַּׁשְרֶׁשֶרת ֲהִכי ָעָבה ֶׁשֵּיׁש.
ְּכָכל ֶׁשָחַׁשְבִּתי ַעל ֶזה יֹוֵתר, ַנֲעָׂשה ִלי 

ֵאיֶזה  ַהֶּזה.  ַלַּגָּנב  ְיַׁשֵּלם  "ֶׁשה'  יֹוֵתר.  ַרע 
ְלֶיֶלד?"  ָּכֶזה  ָּדָבר  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  ֵאיְך  ָרָׁשע! 

ָאַמְרִּתי.
ְוָאְמָרה:  ְלָיִדי  ִהְתַיְּׁשָבה  ִהְתַּפְּנָתה ֵמִעּסּוֶקיָה,  ִאִּמי 
"יֹוֵתר ִמֶּׁשֲאִני ְמַרֶחֶמת ָעֶליָך, ֲאִני ְמַרֶחֶמת ַעל ַהַּגָּנב 
ַהֶּזה. ִמי ֶׁשּגֹוֵנב, ֹלא ֵיַדע ְמנּוָחה ְּבַחָּייו, ְוַגם ְלַאַחר 
מֹותֹו הּוא ִיְצָטֵרְך ָלֶרֶדת ְלָכאן ְּבִגְלּגּול ְּבצּוַרת ַּבַעל 
ַעל  ְלַכֵּפר  ְּכֵדי  ַאֵחר,  ַמֶּׁשהּו  אֹו  ַחִּיים 

ַהְּגֵנָבה ֶׁשּלֹו".

ַּדְוָקא  ֶׁשָּלּה  ֶׁשַהְּדָבִרים  ִהיא,  ָהֱאֶמת 
ִׂשְּמחּו אֹוִתי. "ַמִּגיַע לֹו", ָאַמְרִּתי, "ֶׁשִּיְסּבֹל, 

ְלָפחֹות ְּכמֹו ֶׁשֲאִני סֹוֵבל ַעְכָׁשו. ֵמיָלא ִאם ָהָיה 
ָמה,  ָהאֹוַפַּנִים?  ֶאת  ֲאָבל  ַהַּצְפֵצָפה,  ֶאת  ִלי  ּגֹוֵנב 

ֵאין לֹו ֵלב?".
ְּכִדין  ְּפרּוָטה  "ִּדין  ִאִּמי.  ָאְמָרה  ָטעּות",  ְלָך  "ֵיׁש 
ֵמָאה. ַּגם ָאָדם ֶׁשּגֹוֵנב ֲחִצי ֶׁשֶקל, ִּדינֹו 
ְּכָאָדם ֶׁשּגֹוֵנב אֹוַפַּנִים. ִּכי ְּגֵנָבה ִהיא 
ּגֹוֵנב.  ַאָּתה  ָמה  ֶהְבֵּדל  ְוֵאין  ְּגֵנָבה, 
ֶׁשֹּלא  ְּבָממֹון  ְלִהָּזֵהר  ְצִריִכים  ֻּכָּלנּו 
ֶאת  ִלְבּדֹק  ָצִריְך  ָאָדם  ֶּבן  ָלנּו.  ַׁשָּיְך 
ַעְצמֹו ֵהיֵטב ֵהיֵטב, ִאם ֹלא ָּדַבק ּבֹו 

ַמֶּׁשהּו ִמָּממֹון ֲחֵברֹו".
ַמה  ֶאת  ִלי  ִהְזִּכירּו  ָהֵאֶּלה  ַהִּמִּלים 
ֶּׁשֶהֱעַדְפִּתי ִלְׁשּכַֹח. ֹלא ִהַּבְטִּתי ְּבָפֶניָה ֶׁשל ִאִּמי, ַאְך 
ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי: "ְּבֶעֶצם, ַּגם ֲאִני ָנַטְלִּתי ֶּכֶסף ֶׁשֹּלא 
ַׁשָּיְך ִלי. ִמי יֹוֵדַע ִאם ֹלא ֶאְתַּגְלֵּגל ַּגם ֲאִני ְּבֵאיֶזה 
ַּבַעל ַחִּיים". ִהְתַחְלִּתי ְלַהְרִּגיׁש ׁשּוב ַרע ְמאֹד ִעם 
ַהָּׁשָפל  ֵמַהַּגָּנב  ׁשֹוֶנה  ֲאִני  ַּבֶּמה  "ְּבֶעֶצם,  ַעְצִמי. 
ַאְרָּבָעה  'ַרק'  ַוֲאִני  אֹוַפַּנִים  ָּגַנב  ֶׁשהּוא  ַההּוא? 
ֶׁש'ִּדין  ָאְמָרה  ְּבֵפרּוׁש  ֶׁשִּלי  ִאָּמא  ֲהֵרי  ְׁשָקִלים? 
ְּפרּוָטה ְּכִדין ֵמָאה'. ַהִאם ֶזה ִמְׁשַּתֵּלם ְלֵהָעֵנׁש ָּכְך 
ֶאת  ָׁשַכְחִּתי  ֶׁשְּכָבר  ֲחִטיף  ִּבְׁשִביל 

ַטֲעמֹו?".
ֶׁשאּוַלי  ֵהַבְנִּתי,  ִּפְתאֹום 
ֶׁשִּלי  ָהאֹוַפַּנִים  ֶׁשל  ַהְּגֵנָבה 
ַּכָּמה  ַעד  ְלַהְרִּגיׁש  ִלי  ָלֵתת  נֹוֲעָדה 
ַׁשָּיְך  ֶׁשֹּלא  ַּבֶּמה  ֶׁשּנֹוֵגַע  ָאָדם  הּוא  ְוָרָׁשע  ָׁשָפל 
לֹו. ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשֲאִני ַמָּמׁש ַחָּיב ְלַהְחִזיר ֶאת ַהֶּכֶסף 
ְלִאִּמי, ֶאָּלא ֶׁשָּכֵעת נֹוְלָדה ְּבָעָיה ֲחָדָׁשה: ֵאיְך ֲאִני 

ַמְחִזיר ֶאת ַהֶּכֶסף ְּבִלי ֶׁשִהיא ֵּתַדע ֶׁשָּלַקְחִּתי...
ָׁשְלָחה  ַּכֲאֶׁשר  ַלָּמֳחָרת,  ְּבמִֹחי.  ַרְעיֹון  ָעָלה  ִמָּיד 
מֹוֵעד  ִמְּבעֹוד  ָלַקְחִּתי  ַלּסּוֶּפְרַמְרֶקט,  ִאִּמי  אֹוִתי 
ְוַכֲאֶׁשר  ֶׁשִּלי,  ַהְּפָרִטי  ֵמָהַאְרָנק  ְׁשָקִלים  ַאְרָּבָעה 
ַהִּכיס  ְּדֵמי  ֶאת  ֵאָליו  ֵצַרְפִּתי  ָהעֶֹדף,  ֶאת  ִקַּבְלִּתי 

ּוָמַסְרִּתי אֹותֹו ְלָיֶדיָה ֶׁשל ִאִּמי.
ָיַרְדִּתי ְלַמָּטה ְלַׂשֵחק, ְוַכֲאֶׁשר ָחַזְרִּתי, ָאְמָרה ִאִּמי: 
"ִנְדֶמה ִלי ֶׁשַּבּסּוֶּפְרַמְרֶקט ָנְתנּו ְלָך יֹוֵתר ִמַּדי עֶֹדף. 

ֹלא ָסַפְרָּת?".
ָמַׁשְכִּתי ִּבְכֵתַפי. ַמה ְּכָבר ָיכְֹלִּתי ַלֲענֹות?

ֵלב  ָׂשמּו  ַּכִּנְרֶאה  "ֵהם  ָאְמָרה,  ָּדָבר",  ֵאין  "ֲאָבל 
ֶׁשִּלְפֵני ַּכָּמה ָיִמים ֵהם ֶהְחִזירּו ָּפחֹות ִמַּדי עֶֹדף".

ִהְסַּתַּכְלִּתי ָעֶליָה.
ִאָּמא ֶׁשִּלי ָקְרָצה.

ֵמִאָּמא  ְלַהְסִּתיר  ֶאְפָׁשר  ִאי  ָּדָבר  ׁשּום  ֶנֱאַנְחִּתי. 
ֶׁשִּלי.

בשבוע שעבר ספרתי לכם איך קניתי ממתק בלי רשות, 
ואיך נעלמו לי האופניים

נּוב )ב'( "ֲחִטיף" גָּ

ילדים מספרים
חיים ולדר

מה בפרשה?

את  ולהוציא  פרעה  עם  לדבר  משה רבנו  את  שולח  הקב"ה 
בני ישראל ממצרים. משה ואהרן מגיעים אל פרעה ומראים לו 
מופתים – מטה אהרן נהפך לנחש, וכאשר חרטומי פרעה עושים 

בכשפיהם דבר דומה, בולע מטה אהרן את מטות החרטומים.
פרעה מכביד את לבו למרות האזהרות של משה, והקב"ה מביא 
ההופכת  דם  מכת  תחילה  זו.  אחר  בזו  המכות  את  מצרים  על 
כל המים שבמצרים לדם; לאחר מכן ממלאות הצפרדעים  את 
את כל ארץ מצרים; במכה השלישית מתמלאת מצרים בכינים 
גדולות ובמכה הרביעית מגיעות חיות טורפות, ערוב, ומשחיתות 
את  שולח  והקב"ה  את לבו,  להכביד  ממשיך  פרעה  הארץ.  את 
המצרים;  בהמות  בכל  פוגעת  אשר  הדבר,  החמישית,  המכה 
המכה השישית מפזרת שחין בין אנשי מצרים, ובמכה השביעית 
שנותר  מה  כל  את  ומשחיתים  עצומים  ברד  כדורי  נוחתים 

ממצרים, שהיתה ארץ פוריה ועשירה.

מכות מצרים

בדיחות לילדים

קבצן א': כמה כסף יש לך בכיס?

קבצן ב': בין 98 ל-100 ₪.
קבצן א': הו, סכום יפה!

קבצן ב': נו-נו... בסך הכל שני שקלים.

SHOPS.hidabroot.org :לפרטים ולהזמנות
או במוקד המכירות: 073-222-12-50

מה קורא במשפחה שלך?

לראות  לקנות  להתחבר

מחיר מיוחד 

ברכישת סט 

ספרים מלא, 

ובנוסף שליח 

חינם עד 
הבית!

“אנשים מספרים על עצמם” 
סדרת ספרים מפתיעים, מרגשים, 

מחזקים, כתובים ביד אומן,
שבעצם כולם כבר מכירים...

“ילדים מספרים על עצמם” 
הענקת פתרונות חינוכיים 

מעולמם של הילדים. כל אחד 
מהסיפורים יעניק

לילדכם כלים
מסולאים מפז

שילוו אותם
לאורך כל חייהם.

אם אתה רוצה שיקשיבו לכל מילה שלך – 
דבר מתוך שינה.

מורה: איזו תועלת יש בעור של הפרה?
תלמיד: הוא שומר על הפרה שלמה.

בנו של מתכנת שואל את אביו: למה כדור הארץ מסתובב סביב השמש?

עונה האב: זה עובד? אל תיגע!



SHOPS.hidabroot.org :לפרטים ולהזמנות
או במוקד המכירות: 073-222-12-50

מה קורא במשפחה שלך?

לראות  לקנות  להתחבר

מחיר מיוחד 

ברכישת סט 

ספרים מלא, 

ובנוסף שליח 

חינם עד 
הבית!

“אנשים מספרים על עצמם” 
סדרת ספרים מפתיעים, מרגשים, 

מחזקים, כתובים ביד אומן,
שבעצם כולם כבר מכירים...

“ילדים מספרים על עצמם” 
הענקת פתרונות חינוכיים 

מעולמם של הילדים. כל אחד 
מהסיפורים יעניק

לילדכם כלים
מסולאים מפז

שילוו אותם
לאורך כל חייהם.

אחראי העיזבון לא הסכים ליתן את שכר הש"ץ, 
מחמת היותו "בעל מחלוקת"

האם בעל המחלוקת 
זכאי לתשלום?

קַֹרח )שמות ו', כ"א(

מעשה בזבולון, שעמד לעזוב את העולם כשהוא 
ערירי רח"ל, ופנה אל ראובן והציע לו: "אני מחפש 
אחר אדם שבשנה הראשונה לפטירתי, ישמש מידי 
יום ביומו כשליח ציבור, לעילוי נשמתי, ובתמורה 
חפץ  כבודו  האם  דולר.  אלף   20 של  סך  יקבל 

בעסקה?...".
ראובן הסכים בחפץ לב, ובירר: "מתי אקבל את 
"כעבור שנה מהפטירה.  התשלום?". השיב זבולון: 

תפנה אל ידידנו שמעון, והוא יתן לך".
לא חלפו ימים רבים, והנה הגיעה הידיעה אודות 

פטירת זבולון.
נכנס לבית הכנסת,  כבר מהיום הראשון, ראובן 
את  "לתפוס"  כדי  ציבור,  השליח  עמוד  ליד  וניצב 
והשבועות הבאים התלקחו  הימים  העמוד. במשך 
בבית הכנסת מחלוקות קשות, בדבר תפיסתו של 

האיש את העמוד מידי יום.
לשמש  דרשו  ובעלי-שמחות  בעלי-יארצייט 
אופן.  בשום  ויתר  לא  ראובן  אך  ציבור,  כשליחי 

כדי לבקש  אליו  שהתקרב  גבאי  בכל  נלחם  ראובן 
להדיח  "הצליח"  שנה  של  ובסיכומה  לעזוב,  ממנו 
דמם  את  ששפך  לאחר  גבאים,  שלושה  ולסלק 

ברבים...
והנה הגיע היום המיוחל – יום פקודת שנתו של 

זבולון.
ראובן פונה אפוא לשמעון, ודורש לקבל לידיו את 
שכרו. ומה משיב לו שמעון? – "אתן לך בשמחה, 

אך רק לאחר שתמציא לי על כך אישור מ...הרב!".
זבולון  וכי   – ראובן  הזדעק   – מהרב?!  "אישור 

התנה את קבלת שכרי באישור?!".
"ראה נא – הסביר שמעון – המצוות שקיימת היו 
כרוכות בעימותים ומחלוקות נוראיות, נהגת ממש 
כ'קורח', וככזה, אני מסופק אם מגיע לך השכר...".

לחשבונות  נוגע  "זה  ראובן:  טוען  לעומתו 
השמיים שלי בלבד, אך אין זה שייך לעצם המצווה 
שקיימתי במסירות ושלימות, ולכן מגיע לי שכר...".

זילברשטיין  הרב  אל  השניים  באים  ובכן, 
ושואלים: האם יקבל ראובן את השכר המובטח לו 

מאת העיזבון של הגביר זבולון?

השיב הרב זילברשטיין:
כתב ה"ערוך השולחן" )או"ח סי' נ"ג סעיף כ"ב(: "אם 
שישנם  ורואה  ציבור,  כשליח  לשמש  אדם  רוצה 
כאלו שאינם רוצים בו, אפילו אם הם יחידים, אזי 
אם יש בו יראת שמים – יברח מהעמוד! וכל מצווה 

שהיא במחלוקת – אינה מצווה!".
וממילא, מצוה כזו שבאה עם מחלוקת, בוודאי 
אינה יכולה לגרום לעליית נשמה, אלא רק להיפך, 
לירידת נשמה, ומשכך, אין לתת לראובן את הכסף.

עוד יש לציין את דברי החתם סופר )שו"ת, יו"ד סי' 
שמ"ה, בשם השב יעקב(, שכל מי שאומר קדיש שמגיע 

לחברו, לא הועיל לעצמו, ולא הפסיד לחברו, שמכל 
שהרי  לו,  ששייך  מי  לנשמת  הקדיש  עולה  מקום 

קמיה שמיא גליא למי באמת הקדיש שייך.
וגם בענייננו – אם חטף ראובן את הקדיש של 
פלוני, הרי שהקדיש עלה לעילוי נשמת אותו פלוני 
ולא לעילוי נשמת זבולון, וממילא, אם דורש ראובן 
תשלום, אין לו לדרוש מכספו של זבולון, אלא ילך 
לעילוי  שהתפלל  פלוני  מאותו  השכר  את  ויבקש 

נשמתו...
לסיכום: אין לתת לראובן כלום מכספי העיזבון! 

המשך בשבוע הבא... להצטרפות למנוי החודשי או לרכישת מגוון מוצרי חבורת תריג, היכנסו לאתר הידברות שופס או חייגו: 073-222-12-50

ופריו מתוק
הרב ארז חזני

לרכישת ספרי "ופריו מתוק" של הרב ארז חזני 
חייגו להידברות שופס 073-222-12-50 
Shops.hidabroot.org או

חבורת תרי"ג
איור: רפאל דרוק

מורה: איזו תועלת יש בעור של הפרה?
תלמיד: הוא שומר על הפרה שלמה.

בנו של מתכנת שואל את אביו: למה כדור הארץ מסתובב סביב השמש?

עונה האב: זה עובד? אל תיגע!



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

בסדנה ביתית קצרה תגלי שכל הפתרונות לרבות אלה 
התורמים לחיזוק התאים - נמצאים אצלך במטבח

קחי יוזמה, הזמיני חברות והידברות תגיע לביתך 
או לכל מקום שתבחרי עם מיטב הנטורופטיות 

כל הסודות לבריאות גוף ונפש!
הרבנית רחל בצרי  הרבנית שושנה גבאי

הרבנית זוהרה שרביט  גברת רות ליאת אורפלץ

סדנא 
ביתית 

ייחודית

ללא 
עלות

לתיאום המועד הנח לך: 073-222-1290

העור כבר לא רענן וצעיר

מה תורם
?לעור בריא

14

גבורה ומסירות של אמהות
זה שאברהם אבינו עמד בניסיון העקדה, זה מה שנתן לחנה את הכוח, 

אחרי כל כך הרבה שנים, לעמוד בניסיון

מפני מה הביא הקדוש ברוך הוא מכת דם על 
המצרים? מידה כנגד מידה – "שלא היו מניחים 
פרין  יהיו  שלא  כדי  להיטהר...  ישראל  בנות 

ורבין..." )שמות רבה ט', י'(.
בנות ישראל, על אף שאת רוב המצוות לא 

היו מקיימות, שמרו בכל כוח ובמסירות 
על מצוות הטהרה, כי כך הן העבירו 

מאמא לבת בשרשרת מופלאה של 
מסירות נפש. הן ידעו – במצוות 
לא  הן  פשרות!  אין  הטהרה 
וגם  בשרשרת,  חוליה  מנתקות 
אם קשה, הן יודעות – המסירות 

הזאת היא זו שתביא את הגאולה. 
ובאמת – בזכות נשים נגאלו.

ושבעת  חנה  על  הסיפור  את  מכירה 
בניה, כן? היא מחזירה לקדוש ברוך הוא שבע 

על  עוקדת  היא  בנים  שבעה  טהורות...  נשמות 
מזבח האמונה, ובטרם יוצא בנה השביעי, הקטן, 

לכו  "בני,  ואומרת:  אותו  מנשקת  היא   – להורג 
מזבח  עקדת  אתה  לו:  ואמרו  אביכם  לאברהם 
מכן  לאחר  מזבחות".  שבעה  עקדתי  ואני  אחד, 
יוצאת בת קול מן  ואז...  נופלת מראש הגג  היא 

השמיים ואומרת: "אם הבנים שמחה...".
חנה  ששולחת  המילים  פשר  מה 
היא  מה...  אבינו?  לאברהם 
אבינו?  אברהם  עם  מתחרה 
אתה עקדת אחד ואני שבעה?

חנה לא עושה פה תחרות, 
מתנצחת,  לא  היא  חלילה. 
אבינו  לאברהם  מוסרת  היא 
לה  נתן  תודה שהוא  תודה!   –
את הכוח לעמוד בניסיון הקשה 
זכים  ולהחזיר את הפיקדונות  מכל 
עמד  אבינו  שאברהם  זה  כי  וטהורים, 
בניסיון העקדה זה מה שנתן לה את הכוח אחרי 
בניסיון.  לעמוד  היא,  גם  שנים,  הרבה  כך  כל 

אברהם  של  הגבורה 
אצלה  נמצאת  אבינו 

בגנים. 
בדם  זורמת  אימהות  של  ומסירות  גבורה 
ונותנת כוח גם אחרי עשרות ואפילו אלפי שנים 

להתגבר ולמסור את הנפש.
כשאת מוסרת את הנפש בקיום מצוות הטהרה, 
את מתחברת בשרשרת מופלאה לנשות מצרים, 
קרוב  הנמשכת  שרשרת  רוח.  גיבורות  לאימהות 

לארבעת אלפים שנה. 
לנו  נתנו  "אמותינו...  זצ"ל:  כהנמן  הרב  אומר 

עצמה להתעלות למדרגות של קידוש ה'".
היום, אישה. היום! בהקרבה שלך, בכל מסירות 
נפש עבור המצווה היקרה הזו, את מזרימה כוח 
לבנותייך שלך, לכלותייך... כוח שיעבור להן בגנים 
ותתחזקנה  אותו  תמצאנה  והן  בדם  להן  ויזרום 

ממנו גם בעוד עשרות שנים.
אין מסירות שלא  לאיבוד.  אין מעשה שהולך 
נרשמת בפנקס של מלך מלכי המלכים. כל הקפדה 
גם לבנותייך  ותיתן  לזכות,  לך  תהיה   – בהלכה 
וכלותייך את הכוח להתחבר לשרשרת – ובזכותך 

ניגאל!

באווירה  
האפס והעשר   משפחתית 

איפה הוא היה כל השנים? הסתכלנו עליו ולא ראינו אותו. 
חלפנו על פניו ולא שמנו לב שהוא שם

התלמידות  את  לראות  אהבתי  מורה,  בהיותי 
לראות  אפשר  שנייה  תוך  להפסקה.  "נשפכים" 
מי חברה של מי, מי פופולארית ממי, על מי לא 
מוותרים כאן ומי נחשבת לאוויר. כן, כך ממש. מי 

נחשבת לאוויר!
ניגשת  ממקומה,  מזנקת  אחת  כל 

הכיתה,  למקובלות  לחבריה, 
לא  ורק   – הכתה  לחרוצות 
שנשארות  הללו,  לבודדות 
נטועות במקומן, כאילו הן סתם 

עפר ואפר, כלום ואפס.
להורים  מסבירה  אני  כיועצת, 

כאלה,  ילדות  עם  לעשות  מה 
נתפסים  ילדות  רק  לא   – בחיים  אבל 

בהתבודדותם המייסרת, כי אם גם מבוגרים.
בשורה  ישבו  הן  המערבי  מהכותל  ביציאה 
מיהרתי  האלו.  המוכרות  הקבצניות  כל  ארוכה. 
והצלחתי  רוח  כמו  פניהן  על  חלפתי  לעיסוקי, 
בחוץ,  שם,  כשהייתי  רק  בשלום.  החוצה  להגיע 

נזכרתי לשאול את עצמי: האם לא מן הראוי היה 
לגשת, לחייך מול פניהן, ולהגיש לכל אחת מהן 

איזו מטבע?
ולא  חלפתי  איך  ראיתי?  ולא  עברתי  איך 

הבחנתי?
קשה לשים את עצמי ממש במקום 
של האחר, אבל אנחנו יכולים לנסות 
למכאוביו,  האחר,  ללב  להבין 
שנכפית  ולהתבודדותו  למסכנותו 

עליו.
גם במשפחה, אפשר לראות את 
הוא  מקומו.  את  מוצא  שלא  הילד 
מובל,  הכלים,  אל  נחבא  שקט,  תמיד 
הולך בתלם, וכאילו אינו רוצה קשר עם 
ילד  ליד  עוברים  אנו  פעמים  הרבה  כך  כל  איש. 
הוא  אם  להתייחס?  למה  מתייחסים.  ולא  כזה 
בעצמו אינו יוצר קשר, כנראה שאינו רוצה. והילד 
בזווית  החדר,  בפינת  שם,  נשאר  הזה  המופנם 
יוצאת  ונפשו  שסביבו  אלו  בכל  מביט  הבית, 

כמותם,  להיות 
מסתכל על אחיו 
ושואל את עצמו 

ללא קול: למה אני שונה מהם? מדוע הם כל כך 
מוצלחים? כל כך מוכשרים? כל כך קלילים? ואני 

כלום!
הוא ממשיך לשבת מן הצד, שקוף ושקט.

ילדים, ופתאום  יולד  נישא,  לאחר שנים, הוא 
פרח,  כמו  נפתח  הוא  פתאום  לחלוטין.  משתנה 
בית  בבני  הקטנים,  בתינוקות  בילדיו,  מטפל 
הספר, באלו, שצועדים לישיבה. ואז מגלים שעלי 
נראה  לא  שפעם  ושהצמח,  יפהפיים,  הכותרת 

לעין, עולה ומטפס.
איפה הוא היה כל השנים?

הסתכלנו עליו ולא ראינו אותו. חלפנו על פניו 
ולא שמנו לב שהוא שם.

בואו ניקח על עצמנו לראות את אלו שאחרים 
אינם רואים אותם, את הילדים הנחבאים במעמקי 
עצמם, את המבוגרים שאימצו לעצמם את דרך 
ידברו.  ולא  להם  שקול  האילמים  ואת  השתיקה 
כל אלו מחפשים מקום בקרב בני עמם, ובזכות 
כאלו שיראו אותם – הם גם ימצאו את מקומם.

בואו  ממשי.  למשהו  האוויר  את  נהפוך  בואו 
נהפוך את האפס למאה. בואו נשים לב לכל אלה 

שאיש לא ישים לב אליהם מלבדנו.

חכמת     
   נשים

מנוחה פוקס

הרבנית חגית שירה



בסדנה ביתית קצרה תגלי שכל הפתרונות לרבות אלה 
התורמים לחיזוק התאים - נמצאים אצלך במטבח

קחי יוזמה, הזמיני חברות והידברות תגיע לביתך 
או לכל מקום שתבחרי עם מיטב הנטורופטיות 

כל הסודות לבריאות גוף ונפש!
הרבנית רחל בצרי  הרבנית שושנה גבאי

הרבנית זוהרה שרביט  גברת רות ליאת אורפלץ

סדנא 
ביתית 

ייחודית

ללא 
עלות

לתיאום המועד הנח לך: 073-222-1290

העור כבר לא רענן וצעיר

מה תורם
?לעור בריא
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 .B במאמר הקודם דברנו על מספר סוגים של ויטמיני
כעת נדון במספר סוגים נוספים.

B3 – ניאצין
העצבים  מערכת  של  תקין  לתפקוד  חיוני  זה  ויטמין 
והנשימה ולעיכול תקין. הוא מחזק את הזיכרון, ומפחית 
ליצירת הורמונים  וכאבי ראש. חשוב מאוד  נדודי שינה 
קורטיזול,  הורמון  ליצירת  חשוב  גם  הוא  פוריות.  של 
וליצירת  מייצרת  התריס  שבלוטת  התירוקסין  ליצירת 

האינסולין שהלבלב מייצר.
כולסטרול,  ולצמצום  העור  מועיל לבריאות  הוויטמין 
בדם.  טריגליצרידים  של  רמות  ומפחית   HDL מעלה 

מועיל גם לוויסות לח"ד ולהפרעות נפשיות.
הגוף מייצר את ה B3  מטריפטופן הנמצא בשיבולת 

.B6 השועל – קוואקר, יחד עם ויטמין
מקורות במזון: דגנים מלאים, שומשום מלא, ביצה.

בעור, שלשולים  כתמים  יש  חמור  במצב של מחסור 
וחוסר תאבון, הפרעות במוח, בלבול, זיכרון נחלש  

ונדודי שינה.

וויטמין B5 – חומצה פנטותנית
ויטמין החשוב ביותר לאדרנל – בלוטת יותרת הכליה 
המייצרת הורמוני דחק. בזמן מתח, לחץ ואלרגיה – ניתן 
נימול  וויטמין C כתוסף. כך גם כשיש לח"ד נמוך,   B5

והרדמות ברגליים.
המזונות העשירים ב-B5: נבטים, חלמון ביצה, מזון 

מלכות, פולן דבורים.
וחנויות  המרקחת  בתי  בכל  מזון  תוספי  לרכוש  ניתן 
התייעצות  ללא  ויטמינים  תוספי  לקחת  אין  אך  הטבע, 

עם רופא מטפל.

B6 – פורידוקסין
ויטמין אשר מעורב בהרבה מאוד תהליכים ביו-כימיים 
בגוף. זהו קו-אנזים – סייען. מגנזיום +B6 +טריפטופן= 

משתתפים ביצור סרוטונין, שמסייע להרגעה ולשינה.
חומר   – הומוציסטאין  של  בוויסות  יעיל  הוויטמין 
 LDL-ה לחמצון  גורמת  בדם  ממנו  גבוהה  שרמה 
רצוי  ולכן  ומגבירה את הסיכון להתפתחות מחלות לב, 

שיהיה בדם פחות מ-9.
במחקר שנערך ב-19 מרכזים רפואיים השתתפו 750 
נחקרים חולים ו-800 נחקרים בריאים. נמצא כי נחקרים 
אשר נטלו ויטמין B6, B12 וחומצה פולית, היו בקבוצת 
סיכון נמוכה במיוחד ללקות במחלות כלי דם לעומת אלו 

שלא נטלו ויטמינים. 
ויטמין B6 חשוב למערכת עיכול בריאה, והוא גם מונע 
ניתן  ולכן  בצקות,  מונע  אף  הוויטמין  בהריון.  בחילות 

למטופלים בדיאליזה.
מחסור חמור בוויטמין עלול להתבטא באנמיה, דלקות 

עור, נשירת שיער ודכאון.  
המקורות הטבעיים במזון: חלמון, דגים, דגנים מלאים, 
גרעיני דלעת, חמניות, פשתן, שומשום  בננות, אבוקדו, 

מלא, ירקות ירוקים, נבטי אספסת.

בריאות     
   טובה

B עוד על ויטמיני

הרבנית בצרי

לא מסדרת את החדר

 בתי בת ה-11 לא מוכנה לסדר את 
ללימודים.  יוצאת  שהיא  לפני  שלה  המיטה 
מסודר,  יהיה  שהכול  מאד  מקפידה  אני 
את  עושה  שלא  בבית  היחידה  היא  אבל 
שלה  החדר  את  משאירה  היא  בעצמה.  זה 
עם  הספר  מבית  חוזרת  היא  ואם  מבולגן, 
חברה, החברה רואה את הבלגן וזה לא נעים 
לבתי – ואז היא באה אלי בתלונה על שאני 

לא מסדרת.
נכון, לא נעים שחברה רואה את הבלגן. אז 
מה? זו הסיבה שאת, אימא, שכל כך טרודה 
את  גם  בוקר  מדי  תסדרי  כך,  גם  ועסוקה 

המיטה של הבת הזו?
לא. בתך ילדה גדולה דיה בכדי לסדר את 

נכסי עצמה.
זו סיבה לומר  זו לא סיבה לסדר. להפך, 
לילדה בצורה מפורשת: "אני מצטערת, אין 
לי זמן לסדר את המיטה שלך, לכן, מהיום, 
מיטה  תראה  היא   – עם חברה  תבואי  אם 
כפי  בדיוק  מבולגן,  חדר  וגם  מסודרת  לא 

שהשארת אותו".
"אני באמת  לילדה:  ואמרי  הוסיפי 

מסדרת  אינך  אם  אבל  מצטערת, 
לעשות  יכול  לא  איש   – בעצמך 

זאת במקומך".
אם מדי יום תקפידי שלא לסדר 

לא  שאם  תבין  הילדה  במקומה, 
תסדר בעצמה – זה לא יקרה. היא לא 

תבוא בתלונה לאמא, כי היא כבר הבינה שזו 
מטלה שלה, ורק היא יכולה לפתרה.

מה היא כן תעשה? היא תתחיל לסדר את 
המיטה מדי בוקר. בתחילה בפנים חמוצות, 
אל  זאת   כשתעשה  בטבעיות.  כך  ואחר 
תעירי, אל תשאלי: "מה קרה?" ואל תכניסי 
את ראשך למיטה שאינה שלך. זכרי, זו אינה 
מלחמה בילדה. באופן זה את מלמדת אותה 
כשהייתה  אותה  לימדת  שלא  מה  לעשות 
תהליכי  ומומחית  סופרת  פוקס,  )מנוחה  קטנה. 

חינוך(

* * *
 בבדיקות הדם האחרונות שלי נמצאה 
ילדים, איך  ואמא לשני  אנמיה. אני בת 37 

אני יכולה לטפל בכך, ובמה זה יכול לפגוע?
בגוף.  דם  חוסר  פרושה  אנמיה 
סחרחורת,  כלל  בדרך  הם  הסימפטומים 
עייפות, כאבי ראש קלים, עלייה בלחץ הדם 
האנמיה  מופיעה  לעתים  וחולשה.  ובדופק 

בצורתה השקטה, ואז אינה מורגשת כלל.
להיות  יכולות  אנמיה  להופעת  הסיבות 
שונות, כגון דימום פנימי נסתר, טחורים או 
כיב קיבה, אך בכל מקרה, הסיבה העיקרית 
לחוסר ברזל אצל גברים ונשים כאחד הוא 

תפריט דל בברזל.
להביא  יש  יומי  תפריט  מרכיבים  כאשר 
בחשבון, מלבד כמות קלוריות, שומן וסיבים 
תזונתיים, גם את כמות הברזל. אישה עד גיל 

50 זקוקה ל-18 מ"ג ברזל ביום.
עלול  ברזל  של  מקסימלית  ספיגה  חוסר 
להוות אף הוא סיבה נוספת לאנמיה. שינויים 

קלים בתזונה עשויים לפתור את הבעיה:
- כמות סידן גדולה בתפריט עלולה לעכב 
ספיגת ברזל, לכן יש להקפיד על הפרדה בין 
עתירי  מוצרים  לבין  סידן  עתירי  מוצרים 

ברזל.
אפונה  יבשה,  שעועית  כמו  קטניות   -
וחומוס הן עשירות בברזל. יש לכלול אותן 

באופן קבוע בתפריט.
- שלוב מזון עשיר בוויטמין סי עם מזון 
עשיר בברזל מבטיח ספיגה טובה של ברזל.

- כמות הסיבים בתפריט לא תהיה מעל 
ספיגת  מעכב  סיבים  עודף  ליום.  גרם   30

ברזל.
ספיגת  את  מונעת  ותה  קפה  שתיית   -

הברזל. מומלץ לשתות תה וקפה צמחיים.
בכל מקרה, מומלץ להיוועץ באיש מקצוע, 
על מנת לקבל טפול אינדיבידואלי. )ד"ר סיגל 

תמיר, ד"ר לתזונה ומדעי ההתנהגות(

* * *
לי חרדות  ויש   ,34 אני בת   
חזקות בקשר למצב הבריאותי שלי 
ושל ילדי. אם הקטן שלי משתעל 
– אני טסה לרופא בבהלה, אם יש 
חושבת  מיד  אני   – ראש  כאבי  לי 
בדיקות  לבקש  ורצה  מכל  הגרוע  על 
מקיפות מהרופא. הרופא כבר מגחך כשאני 
עם  מגזימה  שאני  לי  אומר  ובעלי  באה, 
מיד  ללכת  מתי  אדע  איך  שלי.  החששות 
לרופא כדי למנוע אסון, ומתי להישאר בבית 

כי אלה רק הפחדים שלי?
לפי מה שאת מתארת, נראה שאת סובלת 
יש  הזה  מהסוג  בחרדה  בריאות.  מחרדת 
ונטייה  הספק,  עם  להישאר  עצום  קושי 
נוראי  לאסון  כאב  כל תחושה של  להעצים 

שאולי יתרחש.
הכח,  בכל  להתגבר  לך  ממליצה  אני 
אם  לרופא.  ההיסטרית  הריצה  עם  ולחכות 
זה משהו אמיתי – זה לא יעבור בתוך כמה 
שעות, אלא רק יתגבר, ואז תדעי שיש צורך 
מידית  לרוץ  הדחף  אך  רופא.  של  בביקורת 
על כל כאב קל נובע מחרדה מוגזמת שאינה 
תואמת למציאות. ע"כ נסי להתאמן לחיות 
מעט בספק ולצמצם את הביקורים במרפאה 
)אגב, לא בריא להסתובב עם ילדים בריאים 

כל הזמן בקופת חולים...(.
לך  כדאי  לא מצליחה,  ואת ממש  במידה 
אשר  התנהגותי,  קוגניטיבי  לטיפול  לפנות 
יכוון אותך ויעזור לך להתמודד עם החרדה. 
מוסמכת,  פסיכותרפיסטית  פינקלשטיין,  )רבקה 

מומחית לטיפולCBT  מערכתי(

יש לכן שאלות בנושאי נפש, זוגיות, פרנסה ועוד?
debi@htv.co.il כתבו אלינו למייל 

איך גורמים לילדה לסדר, איך מטפלים באנמיה, 
ומה עושים עם חרדת בריאות?

פורום    
   מומחיות

להזמנת סדנאות בהשתתפות הרבנית רחל בצרי 
חייגי 073-2221240  



 דמי המנוי כוללים את כל חבילת הערוצים
 ניתן לבחור גם חלק מהערוצים בלבד

למעלה מ- 1,000,000 צופים לא טועים
של  אפיקים  לביתך  מביאה  החכמה,  הטכנולוגית  המערכת 
חינוכיים,  מסרים  שבכולן  ילדים  תכניות  הגילאים.  לכל  שידורים 
הופעות  מותאמת,  חדשות  מהדורת  חיים,  שידורים  טבע,  ערוץ 
מוזיקה, שיעורי תורה ועוד אלפי שעות צפייה מותאמת ייחודית.

המנוי מותנה באישור ועדה רוחנית

כשיש לך את צופיה בבית, אתה רגוע. אתה יודע
שבני המשפחה צופים רק בתכנים איכותיים, ערכיים וחינוכיים.

ערוצים לכל 
המשפחה 

5
ערוצי
LIVE

ערוץ המוזיקהערוץ המשפחהבית המדרש 

ערוץ טבעמהדורת חדשות ערוץ ילדים

ערוץ קטנטנים

התקשרו והמסך יותקן בביתכם: 073-333-3333

סך
ך במ

מס

יפים
חל

שיו מ
עכ

כיבוד אב ואם ערך מרכזי בצופיה

בחוויה
משפחתית

מ     טיינים
בחוויה

משפחתית

בת
ירה

במלון המפואר
לאונרדו ירושלים

הידברות מזמינה אתכם 
לסופ"ש משפחתי ומענג

של שירה ושמחה 
פרשת בשלח

י”ב-י”ג בשבט 18-19/1 

מיטב ההרצאות בנושא זוגיות וחינוך ילדים

עם הרב זמיר כהן והרב מרדכי לוי

הזדרזו להרשם! מס’ המקומות מוגבל!

073-222-12-70

ש
השבת
בליווי

הפייטן חזן 
יוסף מוראדי 

ספרים מובחרים.
פשוטמזמינים!

shops.hidabroot.org מוקד הזמנות טלפוני 073-222-12-50קל ופשוט לרכוש באתר <  

היכנסו ל’הידברות שופס’ לעוד מגוון ספרים מסוגים שונים לילדים, מבוגרים ונוער

חדש על
המדף!

חדש על
המדף!

מחשב מסלול מחדש
הרב יצחק פנגר

ספרו החדש של הרב יצחק פנגר - המדריך 
המלא לשינוי הרגלים, שיעזור לכם לשבור 
את מעגל הקסמים, להגיע בקלות ליעדים 

שאתם מציבים לעצמכם.

המדריך המלא לחינוך ילדים
הרב זמיר כהן 

ספרו החדש של הרב זמיר כהן, בו נחשפים 
עם  להתמודדות  והכוונה  הסודות  כל 
קשיים, במהלך שנות התפתחותו של הילד, 

ועד לבגרותו המלאה.

צדיקים נסתרים בדור האחרון
מגדולי  מכמה  ועובדות  נפלאים  מעשים 
האחרונים.  שבדורות  הנסתרים  הצדיקים 
מלווה  שמים,  יראת  לידי  ומביא  מחזק 

בתמונות נדירות.

בית אמי
עדות על  חייה המופלאים של הרבנית

בפרקי  שזורה  ע”ה,  קניבסקי  שבע  בת 
תמונות  מכיל  המשפחה.  שושלת  על  הוד 

נדירות מאילן היוחסין המפואר.

הצופן
הקדוש  הזוהר  עפ”י  האותיות  סוד  ביאור 
השפעת  למעשה.  גורם  נכון  צירוף  וכיצד 
שם האדם על תכונות האופי. כיצד בוחרים 

שם, ובאילו שמות לא מומלץ לקרוא.

אנחנו לא לבד
כיצד נוצר היקום? כיצד התחילו בו החיים 
והתשובות  השאלות  כל  תכליתם?   ומה 
המרתקות בספר שנותן תקווה לרדת לחקר 

מהותו ותכליתו של היקום. 

10 דקות לפני שהולכים לרופא
ולדר ומרדכי רוט עם מדריך לאבחון  חיים 
בואו  וברורה.   קלה  בשפה  עצמית  ועזרה 

להבין לפני שרצים לרופא....

אהבת חיים
דרשות מרתקות על סדר פרשיות השבוע 
והלכות  בשילוב מעשיות, סיפורי צדיקים, 

הנוגעות לתקופות השונות.

עכשיו
במבצע

ענק!


