
www.hidabroot.org

הידברות
להפצת העלון - 073-2221388

פרשת אמור | גליון 401 | ה' באייר תשע"ט

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

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

העלון מוקדש לע"נ ברוך טבקול בן רחל 
לע"נ פונגדה בן טורי | לע"נ יוסף בן יחיא זהבי

לע"נ מזל בת יונה זהבי | לע"נ רבקה עדנה עזת 
בת גוהר רחל

כניסת
השבת

 מוצאי
שבת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

18:50

19:06

19:00

19:06

20:05

20:08

20:09

20:06

 זמן כניסת
ויציאת שבת

 מוצ”ש
ר”ת

להקדשת העלון חייגו: 073-2221388

20:42

20:40

20:43

20:41

2

oneg.shabat@htv.co.il :לתגובות

ידוע, ספר תורת האלוקים אינו כספר אנושי, שכתוב כ
עומק:  רובדי  ארבעה  בו  יש  אלא  הפשט,  פי  על  רק 
סוד. כלומר, מלבד ההבנה הפשוטה  דרש,  רמז,  פשט, 
של כל פסוק, יש בו גם שלושה רובדי עומק נוספים, שהעמוק 
הפסוק,  על  לחלוטין  אור חדש  הסוד השופך  רובד  הוא  שבהם 
ולהתפעל  התורה  עומק  את  להבין  הלומד  נפש  את  ומרומם 
מנפלאות ניסוחיה. משל למרכיב פאזל היוצר מראה מרשים של 
מגן דוד. לאחר שהתפעל מיופיו של הציור שלפניו, התבקש אותו 

שלפניו,  המראה  את  קסם  בפנס  להאיר  הפאזל  מיוצר  אדם 
והנה מתגלה לפניו יצירת מופת צבעונית ומורכבת להפליא, 
של מרחבי נוף ופרחי צבע, והנה ציפורי שיר מתגלות מבין 
השיחים שברקע, כולם מעשה ידי אומן. אף התורה כתובה 
ללומדה  יוכל  פשוט  אדם  וכל  רך  ילד  שכל  באופן  גם 
בכל  נפלאה  הדרכה  ולקבל  בהבנתו  לשמוח  ולהבינה, 
ביותר,  ונבון  חכם  שאיש  באופן  וגם  החיים,  תחומי 

ועומקים  נפלאים  ביאורים  בה  ויגלה  יבין  כראוי,  בה  העוסק 
נסתרים, ועומד הוא נפעם אל מול המראה החדש הנגלה לנגד 

עיניו. 
נתבונן בדוגמא אחת לכך, מתוך פרשת השבוע. תחילה על פי 

הפשט, ואחר כך ברובד הסוד על פי דברי הזוהר הקדוש.
נאמר בפסוק )ויקרא כב, יב(: "ּוַבת ּכֵֹהן ִּכי ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר, ִהוא 
ההלכה  כאן  נאמרה  הפשט,  לפי  ל".  תֹאֵכֽ ֹלא  ַהֳּקָדִׁשים  ִּבְתרּוַמת 
שכל עוד בתו של הכהן חיה כרווקה בבית אביה, רשאית היא 
אבל  ישראל.  מעם  אביה  שמקבל  הקדושה  מהתרומה  לאכול 
ישראלית  כדין  דינה  נעשה  כהן,  שאינו  ליהודי  נישאת  כאשר 

האסורה לאכול מתרומת הקדשים.
ביאור זה אמיתי לחלוטין, ואכן כך היא ההלכה למעשה. אולם 
הקדוש  הזוהר  הנה דברי  גבוה.  סוד  כאן  מסתתר  הסוד  ברובד 
)משפטים דף צב ע"ב( על פסוק זה: "ּוַבת ּכֵֹהן" - זוהי נשמה קדושה, 
שנשמות  שפעמים  אחרא.  הסטרא  זהו   – ָזר"  ְלִאיׁש  ִתְהֶיה  "ִּכי 

עשוקות בידו, עד שחוזרות לצד הקדושה. "שבעולם העליון יש 
מאזניים, שצד אחד שלהם הוא מאזני צדק, וצד אחד הוא מאזני 
מרמה. והמאזניים האלה תמיד בתנועה, ונשמות עולות ויורדות, 
נכנסות ויוצאות בו. ויש נשמות עשוקות, שנעשקות מצד הקדושה 
ָׁשַלט  ֲאֶׁשר  "ֵעת  ט(  ח,  )קהלת  נאמר  ועליהן  אחרא.  לצד הסטרא 
וסוד הדבר איך נעשקות הנשמות, לפי  לֹו".  ְלַרע  ְּבָאָדם,  ָהָאָדם 
שהעולם מתנהל לפי עץ הדעת טוב ורע, על פי בחירת בני האדם. 
לצד  מכריעה  המשקולת  טובים,  ומעשים  מצוות  וכשמקיימים 
הטוב, וכשמתנהגים בצד הרע, המשקולת מכריעה לצד הרע, וכל 
הנשמות שהיו באותה שעה במאזניים נופלות לצד הרע, והסטרא 
אחרא עושק אותן ולוקח אותן". והנה כל אחת מנשמות אלה, 
כל זמן ששבויה ביד הסטרא אחרא, "ִהוא ִּבְתרּוַמת ַהֳּקָדִׁשים 
ולהתענג מצד הקדושה, עד  ליזון  יכולה  ל". אינה  תֹאֵכֽ ֹלא 
אשר מתקנים ישראל את מעשיהם ויוצאת מבית השביה 
וחוזרת להתענג על ה' וליהנות מזיו שכינתו. עיין שם 

סוד התועלת הנעשית בעת התיקון.
כיצד  לדעת  האחד,  כפול.  הלקח  עבורנו  והרי 
להתייחס בחרדת קודש לכל פסוק ולכל מילה בתורה האלוקית, 
לדייק בדבריה וללומדה בעמל עומק לפנים עומק על פי המבואר 
בספרים הקדושים. והשני, הנוגע לפסוק זה, להכיר במשמעותה 
של כל פעולה ופעולה שאנו עושים בעולם הזה, ובכוחה להשפיע 
בממד הרוחני של הבריאה בעוצמות בלתי נתפסות לטוב או לרע, 
יותר מכפי שהנראה לעיני חומר כאן בעולם הזה. שהרי  הרבה 
ַהָּׁשָמְיָמה"  ַמִּגיַע  ְורֹאׁשֹו  ַאְרָצה,  ֻמָּצב  "ֻסָּלם  בבחינת  הוא  האדם 
ע"ב(  קכג  )דף  נשא  בפרשת  הזוהר  שאומר  וכמו  יב(,  כח,  )בראשית 
בביאור הפסוק על פי הסוד: "סולם - ודאי איהי נשמת חיים". 

אשרי הזוכה להכיר בגדולת מעלתו, כמי שעליו נאמר )שמות 
ְּבִריִתי,  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  ְּבקִֹלי  ִּתְׁשְמעּו  ָׁשמֹוַע  ִאם  "ְוַעָּתה  ה-ו(:  יט, 
ִלי  ִּתְהיּו  ְוַאֶּתם  ָהָאֶרץ.  ָּכל  ִלי  ִּכי  ָהַעִּמים!  ִמָּכל  ְסֻגָּלה  ִלי  ִוְהִייֶתם 
בכל  ה'  בתורת  עוסק  כך  ומתוך  ָקדֹוׁש!".  ְוגֹוי  ּכֲֹהִנים  ַמְמֶלֶכת 
רגע שמתאפשר לו, ונזהר שכל מעשיו ודיבוריו והנהגותיו יהיו 

תואמים את רצון מלכו של עולם. שבת שלום.

משמעותה של כל פעולה וכוחה להשפיע בעוצמה בממד הרוחני של הבריאה 

האם מותר לקנות קפה בתחנת דלק 

אותו  שמכינים  העובדים  אם  וכדומה, 
אינם יהודים?

לתחנת  להיכנס  להשתדל  צריך  ראשית, 
גם  וממילא  בשבת,  פתוחה  שאינה  דלק 

מדין  והשאלה  בשבת.  מושבת  הקפה 
המקובלים  לדעת  בקפה,  גויים  בישולי 
ולדעת הפוסקים מותר, והמחמיר  אסור, 

– תבוא עליו ברכה.

טעימה מרובד הסוד

בריכה מקורהחוויה רוחנית באווירה מרוממת עם הידברות
חדר כושר

חדרים מפוארים
ארוחות גורמה חמישי-מוצ"ש

במלון ניר עציון בכרמל פרשת בחוקותי
י"ח-כ' אייר | 23.5-25.5.19

שבת שכולה עונג רוחני
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גזע?  על  מבוססת  היהדות  "האם  שואל:  אור 
רחוקים  חברים  לי  שיש  מפני  זאת  שואל  אני 
העם  בני  שאנו  האמירה  את  לקבל  שמתקשים 

הנבחר".
• • •

בכתבה הקודמת למדנו שהיהדות אינה מבוססת 
על גזע אלא על תפקיד מעשי בו התחייבה האומה 
אדם  כל  לכן  נשמתנו.  את  לנו  המקנה  היהודית, 
רק  היהודי, אם  להצטרף לבני העם  יכול  בעולם 
יסוד  ומצוות.  תורה  עול  עצמו  על  לקבל  יסכים 
האדם  חשיבות  את  התולה  זה,  וחשוב  אמוני 
רבים  ממקורות  נלמד  במוצאו,  ולא  במעשיו 

בתורה.
ובני  נח  לבם.  בזכות  בצדיקים  תמיד  בחר  ה' 
משפחתו ניצלו ממבול כלל עולמי, לא בגלל גזעם 
או ייחוסם, אלא רק מפני ש"נח איש צדיק תמים 
היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נח" )בראשית 

ו', ט'(.

ה' אינו מביט על גזע או ייחוס, אלא על הלב 
הנם  בעולם  העמים  כל  זו  מסיבה  שבתוכנו. 
אדם  כל  ויפת.  חם  שם,   - נח  של  צאצאיהם 

בעולם זכה להיוולד בזכות אביו הצדיק נח.
ה' בחר באברהם יצחק ויעקב בזכות צדיקותם, 

וגם לאחר שבחר בבני עמנו בהר-סיני, חוזר 
תלויה  האדם  שקדושת  ללמדנו  התנ"ך 

בלבו ובמעשיו.
מדוד  יותר  מרשימה  דוגמה  לנו  מי 
מלך  להיבחר  עתיד  ממנו  ישראל,  מלך 

על  מקופח  בצעירותו  היה  דוד  המשיח. 
ידי אחיו, נחשב בטעות לממזר והיה צאצא 

ישיר של גיורת - רות המואביה. מכל הבחינות, 
לא זכה דוד למלכותו בזכות "ייחוסו" או "גזעו", 
אלא רק בזכות לבו הטוב זכה למלוך על ישראל 
בלבד שתורת  זו  לא  הכבוד.  כיסא  ולשבת תחת 
היא  המלך,  דוד  על  זו  עובדה  תסתיר  לא  אמת 

מתפארת בה!  

מגילת רות נכתבה כדי לתעד את סיפור הגבורה 
זכתה  ולכן  ישראל,  באלוקי  שדבקה  גיורת  של 
ואלוקיך  עמי,  "עמך  ישראל:  מלך  את  להקים 
אלוקי, באשר תמותי אמות ושם אקבר, כה יעשה 
ה' לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך" )רות 
א, טז(. זו מסירות האמת של לב יהודי הזוכה 
להתגייר, אף אם נולד להורים גויים, ובלב 

טהור זה מתפאר ה'.
רבנו,  משה  נביאינו:  לנו  הראו  כך   
בשם  גיורת  עם  התחתן  הנביאים,  גדול 
התחתן  נון  בן  יהושע  תלמידו,  ציפורה. 
עם הגיורת רחב אשר עזרה לישראל, ונולדו 
שהנביא  הידעת  כוהנים.  נביאים  עשרה  ממנה 

עובדיה היה גר אדומי?
אמרו חז"ל: "יש נשים חסידות גיורות - הגר, 
אסנת, צפורה, שפרה, פועה, בת פרעה, רחב, רות 
ויעל אשת חבר הקיני" )ילקוט שמעוני על יהושע פרק 

ב', ט'(.
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האם היהדות מבוססת על גזע? )ב'(
היהדות לא מבוססת על גזע, כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב

פסח  בין  התקופה  היא  העומר"  "ספירת   .1
היו  פסח  של  הראשון  החג  במוצאי  לשבועות. 
מניפים את העומר, ראשית קציר השעורים בבית 
היו  התורה,  מצוות  פי  על  זה,  ומיום  המקדש. 

סופרים שבעה שבועות עד חג השבועות.
שבית  בזמן  עשה.  מצוות  היא  העומר  ספירת 

היא   - העומר  קרבן  ומוקרב  קיים  המקדש 
דאורייתא, וכיום, כשבעוונותינו אין העומר 

קרב, היא מצווה דרבנן.
כל  על  חובה  היא  העומר  ספירת   .2
לכם"  "וספרתם  שנאמר  מישראל,  אחד 
- שתהא ספירה לכל אחד ואחד )מנחות 

בעמידה,  נעשית  העומר  ספירת  ס"ה(. 
ובדיעבד יוצא אפילו בישיבה. יש למנות ימים, 

וכן שבועות.
לספירת  נוסף  טעם  ב"אבודרהם"  מובא   .3
העומר: "מפני שהעולם בצער מפסח ועד שבועות 
הקב"ה  ציווה  לפיכך  האילנות,  ועל  התבואה  על 
כדי שנזכור צער העולם שיהיו  ימים אלו,  לספור 
התבואות כתיקונן. שהן סיבת חיינו, שאם אין קמח 

אין תורה" )אבודרהם, עמ' רמ"א(.

ספירת  בימי  כי  מבאר  התודעה"  "ספר  בעל   .4
"שבעה  לדבריו:  השנה.  כל  פרנסת  תלויה  העומר 
שבועות אלה, כיוון שבהם תלויה פרנסת כל השנה 
לשובע או חס ושלום לרזון, ובהם נפתחים אוצרות 
של ברכה או, חס וחלילה, קללה לכל השנה כולה". 
זוהי הסיבה שיש לספור את הימים: "לראות כמה 
בפורענות  שלא  יצאו  כבר  האלה  הימים  מן 
התודעה"  "ספר  בעל  היו".  תמימים  והם 
על  להתפלל  יש  הספירה  בזמן  כי  מורה 
הימים שיהיו מבורכים: "ויתפלל עליהם 
ספירתם,  סוף  עד  כולם  יהיו  שתמימים 
ברכה  להם  ותבוא  חיטים  קציר  שיכלה 
השנה".  בכל  העולם  לכל  וחיים  ושובע 
בסיום דבריו, מסכם המחבר את מהותם של ימי 
הספירה הקדושים: "כיוון שהימים - ימי התגברות 
כן  על  רצופים,  יום  חמישים  ונמשכים   - הדינים 
גדולה החרדה שכולם יעברו בשלום..." )ספר התודעה 

ע' רמ"ה(.
לשונו את  החינוך" מבאר במתק  "ספר  בעל   .5
אינו  ישראל  של  עיקרן  שכל  "לפי  המצווה:  טעם 
וארץ  שמים  נבראו  התורה  ומפני  התורה,  אלא 

ויצאו  שנגאלו  והסיבה  העיקר  והיא  וישראל, 
ממצרים, כדי שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה, מפני 
כן נצטווינו למנות ממחרת יום טוב של פסח עד 
יום נתינת התורה, להראות בנפשנו החפץ הגדול אל 
היום הנכבד הנכסף ללבנו, כעבד ישאף צל, וימנה 
תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות, 
כי המנין מראה לאדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע 

אל הזמן ההוא".
6. הרש"ש כתב: "ימי ספירת העומר הם שורש 
לכל ימות השנה, ובדרך שהולך בהם מוליכים אותו 

כל ימות השנה" )נהר שלום דף ל"ב, עמוד ג'(.
7. ר' חיים פלאג'י כתב: "האיש הירא והחרד ראוי 
בימים  ה'  בשם  ולשרת  לעמוד  וזריז  זהיר  להיות 
האלה שלאחר הפסח יתר על כל הימים, בקדושה 
ובטהרה וביראת ה' כל היום. ואמרו הקדמונים כי 
הימים האלה המה לאות ולמופת לכל השנה כולה, 
כל  יהיה  כן  ובמצוות  בתורה  בהם  ירבה  אם  כי 

השנה" )מועד כל חי, סימן ד' אות מ"ה(.
צריכה  היא  והאחדות  "האהבה  כתב:  הבא"ח 
צריכים  אלו  בימים  אך  וזמן,  עת  בכל  לישראל 
אזהרה ביותר, ולהתרחק מכל ריב ומחלוקת כי כבר 
ידעת מה שגרם לתלמידי רבי עקיבא בימים אלו" 

)הגדה של פסח, אורח חיים(.

המשך בעמוד 7<<

עריכה: דודו כהן  •  עריכה גרפית: שני מויאל  •  עריכה לשונית: דבי רייכמן  •  הפצה ולוגיסטיקה: טליה זכריה ואסתר שמיר 

רוצים לקבל 50 עלונים עד לבית עם שליח, ולהפיץ בבית הכנסת או בסביבתכם הקרובה? חייגו 073-2221388
עונג שבתהידברות

7 עובדות על ספירת העומר
בתקופה זו אנו זוכים לקיים את מצוות ספירת העומר. 

7 עובדות על גודל המצווה ועל חשיבות התקופה

בלס אל  י נ ד

היהודי החושב

י ו הל תן  נ ו י

שבע עובדות

הידברות
מחלקת

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

מחלקת שלום בית
עם מיטב המומחים כאן למענכם

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

פתרונות, גישור והדרכה זוגית 

דיסקרטיות מובטחת!

תקשורת 
זוגית

מעורבות 
הורית 

שיחת אבחון 
ראשונית 

 נישואים 
שניים

יסודות הבית 
לבעלי תשובה 

סדנאות ערב 
מרתקות

ללא עלות



על האדם לשאוף להגיע לדרגת שמירת המצוות לשם שמיים, 
ולא לשם קבלת השכר וטובות ההנאה

למה אנחנו מקיימים מצוות?

הסיבה המרכזית שטעמי המצוות לא 
התגלו ולו ברובד הפשט שבהן, מופיעה 

בתלמוד: "אמר רבי יצחק: מפני מה לא 
נתגלו טעמי תורה? שהרי שתי מקראות 
העולם.  גדול  בהן  נכשל  טעמן,  נתגלו 
כתיב: 'ֹלא ַיְרֶּבה ּלֹו ָנִׁשים ְוֹלא ָיסּור ְלָבבֹו'. 
אמר שלמה: אני ארבה ולא אסור. וכתיב: 

'ַוְיִהי ְלֵעת ִזְקַנת ְׁשֹלמֹה ָנָׁשיו ִהּטּו ֶאת ְלָבבֹו'. 
ֶאת  ָיִׁשיב  ְוֹלא  סּוִסים  ּלֹו  ַיְרֶּבה  'ֹלא  וכתיב: 
ָהָעם ִמְצַרְיָמה', ואמר שלמה: אני ארבה ולא 
ְּבֵׁשׁש  ִמִּמְצַרִים  ֶמְרָּכָבה  'ַוֵּתֵצא  וכתיב  אשיב. 

ֵמאֹות ֶּכֶסף'."
ובכל זאת עסקו חכמי הדורות בביאור מעט מטעמי המצוות, כדי לקרבן 
שכולן  בהבינם  המצוות,  את  לשמור  אמונה  לחלושי  בכך  ולסייע  לשכל 
נועדו להיטיב לאדם. שהרי ככל שתועלת המעשה ידועה יותר, כך קל יותר 
שנכשל  כמו  העם  יכשל  שמא  חששו  ולא  המצוה.  את  בעקביות  לשמור 
שלמה. שלפי שהטעמים אינם מופיעים בתורה, מבין כל אדם שרק אחד או 
אחדים מהטעמים נאמרו על ידי החכמים, אבל ודאי יש בהם עוד טעמים 
של עומק. ושלמה שנכשל הוא לפי שהבין בחכמתו הגדולה מתוך הטעם 
שפורש בתורה את הרבדים העמוקים יותר של אותה מצוה. והיה סבור שכל 

הטעמים אינם שייכים בו ולבסוף נכשל. 
"...כי  זה:  יסודי  בעניין  החינוך  בספר  הרא"ה  הנה דבריו המסכמים של 
יש במצוות התורה טעם להועיל בני אדם... ואין התועלת בעשייתן חלילה 
לבורא ברוך הוא. ואם כי יש מן המצוות שלא השגנו בטעמן במיעוט שכלנו 
מרוב עומקן ותכלית גודלן, לא נמנע ממנו ]מעצמנו[ מהגיד בהן כל אשר 
ִׂשיַחִתי  בכל  דרכי  וזה  בעשייתן.  לאדם  לו  שיש  התועלת  מן  למצוא  נשיג 
בספרי זה, שיש במצוות תועלת מצוי לנו, אך לא אל הֵמַצֵוה". עד כאן דברי 

ספר החינוך.
עם זאת, על האדם לשאוף להגיע לדרגת שמירת המצוות לשם שמיים, 
כלומר לקיים את רצון בוראו, ולא לשם קבלת השכר וטובות ההנאה. כדברי 
התנא במסכת אבות: "אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל 
פרס, אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס. ויהי 
מורא שמים עליכם". כלומר, אף על פי שוודאי התועלת האישית רבה בכל 
מצוה והשכר יינתן, אולם לא זאת צריכה להיות המטרה במעשה המצוות 
אלא יראת הרוממות מגדולתו של הבורא. אלא שכבר הורונו חז"ל: "לעולם 
בא  לשמן  שלא  שמתוך  לשמן.  שלא  אפילו  ובמצוות  בתורה  אדם  יעסוק 
לשמן". שהרי אין אדם שנולד מתוקן ומושלם. בתחילת דרכו הרוחנית זקוק 
הוא לתמריצים הטובים ונכונים כשלעצמם - בדומה לילד הזקוק בקטנותו 
לפרסים המועילים לו בגילו, כדי ללמוד היטב לטובת עצמו. עד שלבסוף, 
הרוממות,  וליראת  לאהבה  ומגיע  הבורא  גדולת  את  מבין  שהאדם  לאחר 
זוכה מתוך השלא לשמה להגיע ללשמה. ועוד נאמר במשנה שם: "לא עליך 
המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה. אם למדת תורה הרבה, 
נותנים לך שכר הרבה. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. 

ודע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא".

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

קצת אכפתיות יכולה 
להציל חיים

מילה אחת של אהדה ושל עידוד יכולה לבנות אדם אחר

היחס שלך כלפי אנשים בסביבתך עשוי לפתוח לך דלתות, שאתה אפילו 
אינך יודע על קיומן. כל אדם הוא איש קשר לעוד שלושים אנשים אחרים, 
בפוטנציאל, וכל אחד מהם מכיר עוד כך וכך אנשים. אי אפשר לדעת, עד 
כמה היחס שלך כלפי אדם אחד יוכל לפעול עבורך בפרספקטיבה של זמן. 
משה, שהיה בדרכו חזרה הביתה מבית הספר, הבחין בילד צעיר ממנו, 

שפסע לפניו. שמו של הילד היה אבי.
שני  ספרים,  של  קטנה  ערמה  סחב  הוא  עמוסות.  היו  אבי  של  ידיו 
סוודרים, טייפ קטן, וכדורגל. לפתע מעד אבי, וכל החפצים התפזרו. משה 

מיהר אליו, וסייע לו לאסוף ולהרים את החפצים. 
אבי, שהיה כאמור צעיר יותר, הופתע וקצת התרגש מההתעניינות של 
על  ואבי שיתף את משה בקשיים שהעיקו  הבוגר. השיחה קלחה,  הנער 
לבו. הוא סיפר, שאין לו כמעט חברים, וקשה לו מאוד בלימודים, ונראה 

לו שבבית הוא סוג של "אכזבה", מאחר שאינו עומד בציפיות.
הם התיידדו, והידידות נמשכה לאורך ימים.

השנים חלפו. אבי עמד לסיים את לימודיו בבית הספר, והוא הזמין את 
משה להשתתף בטקס הסיום. בתום הטקס ניגש אבי אל משה, ואמר לו: 
"אתה זוכר את הפגישה הראשונה שלנו? אתה זוכר איך, בכלל, שמת לב 

אלי?".
משה הרהר רגע, וחייך. "כן, אתה הלכת עם ערמות שלמות על הידיים, 

ופתאום הכול התפזר. ככה הכרנו...".
אבי לא חייך. הוא היה רציני מאוד. "האם אי פעם חשבת, למה סחבתי 
כל כך הרבה דברים הביתה, באותו היום? באותו יום", אמר אבי בשקט, 
"החלטתי שאני עוזב את בית הספר, כי החברים לועגים לי, ואני לא מצליח 
בשום דבר, ושום דבר לא מצליח לי. הייתי שבור. היו לי מחשבות לא רק 
לעזוב את בית הספר, אלא לעזוב בכלל... אם אתה מבין. הרגשתי שכבר 

אין לי כוח לסבול.
פתאום, אתה ניגשת אלי. מחייך ומלא אהדה. הצעת לעזור לי, ולקחת 
ממני חלק מהחפצים כדי להקל עליי. אפילו דיברת איתי כשווה בין שווים, 
על אף שאתה מבוגר ממני, וכבר היית נער בוגר. נקודה של אור נדלקה 
לי אז, והמשיכה והתחזקה בזכותך. אותה נקודה חיזקה אותי עד עכשיו, 
ולעולם לא אוכל להסביר עד כמה אני מודה לך. אני רוצה שתדע, שכאשר 

הרמת את הספרים, שנפלו לי, הרמת אותי בחזרה לחיים. תודה".
מילה אחת של אהדה ושל עידוד יכולה לבנות אדם אחר, ואין אתה יודע 

כיצד הדבר יתגלגל הדבר יום אחד לטובתך. 
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ן ה כ ר  מי ז הרב 

המפתחות לחיים
גר פנ צחק  י הרב 

ארגז הכלים

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

בערב זה תתקיים תפילה מיוחדת
להטבת חלומות, ותינתן ברכה

אישית מהרב המקובל

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

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



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

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

את הדרך לפתח הרגלים חיוביים וחדשים.

נגמלים מהתמכרויות!

לגברים 
ונשים, 

בהפרדה 
מלאה

משנים הרגלי אכילה
מפסיקים לעשן!

מוכנים
להפתעה

של החיים?

המסלול שלך מתחיל ביום רביעי!
י’ אייר, 15.5.19

בין השעות 10:00-15:30
בבית הידברות. 

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

נתחיל לחיות נכון.
להבטחת מקומך:

anat@htv.co.il ,073-2221320

לכל הרצאה שיטה משלה – איך נדע במה לבחור?

על סמכות הורית

בעלי ואני שומעים הרצאות בנושאי חינוך הילדים. לפעמים ישנם דברים 
שסותרים זה את זה בהרצאות שונות. אנו מתמודדים עם בעיות שלדעתי 
יש בכל בית, אבל לא תמיד אנו יודעים מה הדרך הנכונה ביותר ואנו חשים 
מבולבלים - גם בנושא של סמכות הורית, גם ברגשי אשמה שלעיתים נוצר 
בעקבות הבלבול שלנו האם היה נכון לעשות כך או לא. נשמח לקבל תובנות 

וחיזוק בנושא.
אין ספק שהרבה הורים מרגישים חוסר אונים כשהם מנסים להשפיע על 
ילדיהם. אנו נוכחים לראות שילדים, כבר מגילאים צעירים, לעיתים אינם 

נשמעים להורים, מדברים אליהם בצורה שאינה מכובדת ועוד.
ולזכויותיו.  לילד  מרכזי  ניתן מקום  בשנים האחרונות  כי  לכך  עדים  אנו 
בבתים פתוחים יותר ההשפעה התרבותית שיש לאמצעי התקשורת עלינו - 
מפחיתה מכוחם של ההורים כמשפיעים עיקריים על חינוך ילדים. הבלבול 
וחוסר הביטחון של ההורים הינו תוצאה משפע של תיאוריות פסיכולוגיות 

ילדים שחלקן סותרות  בגידול  נכון  חינוך  על 
עיקר  מתחיל  ומכאן  השנייה,  את  אחת 
הבלבול בכיוון חשיבה נכון אל מול הילדים. 
ראשית יש להבין כי סמכות ההורים חיונית 
ביותר. הורים חייבים שתהיה להם לא רק 
האחריות הגדולה לגידול ילדים, אלא גם 
את הסמכות לבצע את תפקידם. כאשר 
ילדים אינם מכבדים את סמכות הוריהם, 
ההורים אינם מצליחים להשפיע עליהם. 

אני מעריך שאתם תוהים עד כמה חשובה הסמכות ומה הגבול הדק שמפריד 
בין הורים לבין רצוננו להיות כעין חברים שלהם.. כאן צריך לדעת כי לילדינו 
חברים רבים, אבל אך ורק שני הורים. ניתן ואף חשוב שהורים יקיימו יחסים 
חבריים עם ילדיהם במובן של הנאה משותפת, עשיה משותפת, התחלקות 
בחוויות וברגשות וכו'. יחד עם זאת, יחסי הורים ילדים אינם יכולים להיות 
מכוונים,  יש תפקידים  להורים  יחסי חברות רגילים.  כמו  יחסים שוויוניים 
מחנכים, מציבי גבולות, שאינם חלק ממערכת חברות. לצערי לעיתים ניתן 
הם  כאשר  בהוריהם,  ילדים  של  הזלזול  את  מסוימות  במשפחות  לשמוע 
מאבדים את יכולת הסמכות שלהם מרוב ניסיונם למצוא חן בעיני ילדיהם. 
יש  הציבו  שההורים  הברורים  הגבולות  מסגרת  בתוך  כי  לדעת  יש  מאידך 
מקום לגילוי חיבה, אהבה וחברות, אבל כל זה בתנאי שקיים חיץ ברור בעניין 

הצבת הגבולות אל מול רצונותיהם השונים של הילדים.
יחד עם זאת אנו יודעים לומר ולהבין שגם כהורים, אנו בראש ובראשונה 
ולעשות טעויות. אך אסור  להיות מושלמים  לא  לנו  ולכן מותר  בני אדם, 
לנו לחיות במצב של רגשי אשמה. אם אנחנו נמנעים מלהתעמת עם ילדים 
על דברים חשובים, כתוצאה מרגשות אשמה, הרענו להם. או אם כתוצאה 
לפינוק  להם  גרמנו  מוגזמת,  בצורה  אותם  מפצים  אנחנו  אשמה  מרגשות 
משחית. יתכן שבטווח הקצר נוכל לקבל שקט תעשייתי אך בטווח הארוך 

אנו מתקרבים למדרון חלקלק שתוצאותיו יהיו קשות ביותר.
הורה טוב הוא הורה שמרגיש שלם עם עצמו ולא חי כל הזמן בנקיפות 
על  לטעות.  מותר  שכאמור  אף  על  שלו,  ההחלטות  עם  שלם  אלא  מצפון 
הברורה  הדרך  ומכאן  להם,  שיש  ההורית  בסמכות  בטוחים  להיות  הורים 
את  לקעקע  לעיתים  שיכולה  פנימית  חולשה  ללא  יותר,  עוצמתית  תהיה 

הסמכות החינוכית אשר בבית.

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

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

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

את הדרך לפתח הרגלים חיוביים וחדשים.

נגמלים מהתמכרויות!

לגברים 
ונשים, 

בהפרדה 
מלאה

משנים הרגלי אכילה
מפסיקים לעשן!

מוכנים
להפתעה

של החיים?

המסלול שלך מתחיל ביום רביעי!
י’ אייר, 15.5.19

בין השעות 10:00-15:30
בבית הידברות. 

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

נתחיל לחיות נכון.
להבטחת מקומך:

anat@htv.co.il ,073-2221320

י מ י רשל או ם  י אפר הרב 

חינוך ילדים
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אם אני אומרת מה מפריע לי, למה הוא לא משנה 
את ההתנהגות שלו?

ביקורת עם הסבר

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

בני-הזוג  כאשר  רבות  פעמים 
מבקרים ומעירים זה לזה, הם עושים 
את  למבוקר  להסביר  בלא  זאת 
המצוקה שהוא גורם. כתוצאה מכך, 
נראה למבוקר שהביקורת נועדה אך 
לתקוף אותו. בעוד שאילו המבקר 
היה מתמקד בקשיים שהוא עובר, 
המבוקר היה מבין אותו יותר ואף 
חש את המצוקה שהוא נתון בה.

גאולה התלוננה שבעלה מספר 
אותם  הקורות  על  לאחרים 
בביתם, אף על פי שפעמים רבות ביקשה ממנו שיחדל מכך. כשבחנתי מדוע 
לו  לא הצליחה להביא את בעלה להפסקת סיפוריו, התברר שתמיד אמרה 
בפסקנות: "לא צריך לספר, אין נוהגים לספר". כלומר, היא קבעה בפסקנות, 
עליה  ומעיק  לה,  מפריע  הדבר  כמה  עד  לו  הסבירה  לא  היא  פעם  אף  אך 
לה  גורמים  סיפוריו  כמה  עד  ביתה,  כתלי  בין  קורה  מה  יודעים  כשאחרים 

להתנהג על פי ציפיותיהם של אחרים ולא על פי רצונה החופשי.
נציג דוגמא נוספת. בעל אינו מגיע הביתה בזמן קבוע, ללא סיבה מוצדקת. 
הרעיה בביקורתה טוענת נגדו: "אין לי כוח לחכות לך", "תמיד האוכל נשרף 
הביתה,  כניסתו  כדי  תוך  בעמידה,  נאמרים  אלה  שמשפטים  מובן  בגללך". 

וברמת קול שאינה נעימה לאוזן.
יעיל הרבה יותר ליצור מצב של ישיבה בצוותא, לא בעת כניסתו הביתה, 
אלא בשעה של רגיעה ולומר לו: אני מבינה שאנשים אוהבים לשוחח עמך, 
ואני יודעת שאין לך כל כוונה להרע לי. אך ראה מה איחוריך גורמים לי: אני 
לך המתנה אם  לחסוך  נועדה  זו  התכוננות  הביתה.  בואך  לקראת  מתכוננת 
תבוא הביתה והאוכל עדיין לא יהיה מוכן. אם אכין זמן רב קודם, אני חוששת 
שטעמו של האוכל יפוג. בנוסף לכך, אני מפסיקה את עבודות הבית הרגילות 
וכתוצאה מכך אצטרך להשלים אותן על חשבון  לך את האוכל,  כדי להכין 
מנוחתי, דבר הגורם לי ליתר-מתח בהמשך היום, ולקוצר רוח כלפי הילדים, 

ואולי אף בלא כונה רעה אהיה פחות חביבה אליך.
שככל  חשה  שאני  שלך,  נוסף  איחור  כל  עם  עלי,  מעיק  שבעיקר  מה 
לי  וקשה  ממך,  לי  אכפת  ופחות  פחות  מאחר,  שאתה  הפעמים  שמתרבות 

להשלים עם זאת. עזור לי שדבר כזה לא יקרה.
צורת הסבר זו היא ארוכה, לכאורה, אך יש בה סממנים רבים ליצירת רצון 

אצל הבעל להגיע בזמן הביתה.
אין  ולכן  רוע לב,  אין מציבים אותו במצב מביך, כאדם הפועל מתוך  א. 

רגשותיו נכנסים להסתגרות ולהכנת מגננה.
ב. הרעיה מספרת על מאמציה עבורו, וכבדרך אגב מתברר מתוך כך שהוא 

אינו עושה כל מאמץ כדי שתהיה תועלת מטרחתה עבורו.
ג. היא מספרת על הפסד המנוחה שלה, ועל ההפסדים של הילדים ושלו 

עצמו.
ד. היא מבקשת את עזרתו, ובאופן טבעי אדם נהנה לעזור למי שמבקש 

עזרה.
ה. היא גם רומזת לו להפסד עמוק לטווח ארוך, בכך שיהיה לה אכפת פחות 

ממנו. מסתבר שאין בעל המעוניין שתהליך כזה יעבור על אשתו.

ן ה כ שמחה  הרב 

הבית היהודי



החל  למלכותו,  הרביעית  בשנה  אייר,  בחודש 
הראשון.  המקדש  בית  את  לבנות  המלך  שלמה 

בנייתו נשלמה כשבע שנים לאחר מכן, בחודש 
חשוון.

לבנייתו  שמשו  רבים  חומרים 
הבולט  אולם  המקדש,  בית  של 

שביניהם הוא ללא ספק הזהב.
והיקר  המיוחד  החומר  מהו 

הזה?
הזהב הוא יסוד כימי מתכתי, 

באדמה  אותו  למצוא  וניתן 
באזורים שונים בעולם. הזהב הינו 

מחירו  ולכן  יחסית,  נדירה  מתכת 
יקר. אחת התכונות הייחודיות של הזהב 

היא שהוא לא נקשר לחומרים אחרים, לכן כאשר 
מוצאים אותו בטבע – הוא נמצא במצבו הטהור, 

וכל מה שצריך לעשות הוא להפריד אותו מתוך 
זאת  אותו.  מוצאים  שבהם  הסלעים  או  החול 
לעומת מתכות אחרות יש לחצוב מהאדמה 
בעבר,  מורכבים.  בתהליכים  ולהפיק 
הפשוט  באמצעי  הזהב  את  כרו 
ישנם  היום  הידיים.  ביותר: 
מתקנים מכניים אשר מפרידים 
או  המים  מהחול,  הזהב  את 

הסלעים שבהם הוא נמצא.
השימוש המוכר ביותר בזהב 
תכשיטים.  של  לייצור  הוא 
רבות  תכונות  יש  לזהב  אולם 
גם  לשימושי  אותו  הפכו  אשר 
התכונות  ובתעשייה.  בטכנולוגיה 
הבולטות שהפכו אותו לפופולארי למטרות אלה 
הוא העובדה שהוא מוליך חשמלי גבוה, והעובדה 

שהוא עמיד בפני קורוזיה )התחמצנות – כלומר 
מכשירים  ישנם  לכן  חלודה(.  של  היווצרות 
אלקטרוניים שונים שבהם כמויות קטנות של זהב 

למטרת שונות.

זהב השוטים
הביטוי "לא כל הנוצץ זהב" מתייחס לכך שלא 
אכן  הוא  ויוקרתי,  יפהפה  נוצץ,  שנראה  כל דבר 
כזה. דוגמא טובה לכך היא המינרל שכונה בעבר 
"זהב השוטים" – זהו המינרל פיריט, אשר נמצא 
באדמה גם הוא, ויוצר גבישים יפהפיים ומרובעים, 
כי  מספרים  ממש.  של  אמנות  כיצירת  שנראים 
פיריט,  אבני  כשמצאו  טעו  רבים  זהב  מחפשי 

וחשבו כי מדובר בזהב.
גבוהה  יכולת  בעל  הוא  הפיריט  כי  ידוע  כיום 
לקליטה של אנרגיה סולארית, כך שללא ספק יש 

לו יתרונות משל עצמו, גם אם אינו זהב.

לא כל הנוצץ – זהב
מהו הזהב ששימש כה רבות בבניית בית המקדש, ומדוע לא כדאי להתפתות 

לכל הנוצץ?
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מהלכות ספירת העומר )ב'(
ספר חלקית או בצורה שונה, או בטעות – מתי יוצאים ידי חובה?

"כמה  השקיעה,  אחר  חברו  אותו  ששאל  מי 
הלילה לספירת העומר"? ואמר לו "היום 20 יום", 
ולא אמר "שהם שני שבועות וששה ימים" - האם 

הפסיד את הברכה?
לכתחילה לא עושים כך, אלא ישיבנו "אתמול 

היה כך וכך לספירה". ובשבוע הראשון, 
חובה  ידי  יצא   - כך  אמר  אם 

היה  אם  אמנם  מברך.  ואינו 
והשיב  ואילך,  אחד  משבוע 

בלא  הימים  מספר  רק 
וסופר  חוזר   - שבועות 
בברכה באותו ערב )חזון 
עובדיה יום טוב עמוד רמ"ז(.

מי שחברו שאל אותו 
לספירת  הלילה  כמה 

העומר, והשיב לו רק את 
תיבת  אמר  ולא  המספר 

לחזור  יכול  האם  "היום", 
אם  הדין  ומה  בברכה?  ולספור 

ענה לו "היום 20 יום וכו'" ונתכוון 
שאינו רוצה לצאת ידי חובה כלל?

סימן  הט"ז  כתב  )כן  בברכה  ולספור  לחזור  יכול 
תפ"ט סעיף קטן ז' וחזון עובדיה שם עמ' רמ"ו(. וכן אם 
בשעה שאמר היום כך וכך, נתכוון בפירוש שלא 
לצאת ידי חובה, חוזר וסופר בברכה )כן כתב הרשב"א 

בתשובה שהובאה בבית יוסף סימן תפ"ט, וחזון עובדיה שם(.
אדם שספר את העומר היום יום א' לעומר, יום 

ב' לעומר וכו', האם יצא ידי חובתו?
ב'  היום  שאמר  כגון  תיבות,  בראשי  ספר  אם 
לעומר או ג' לעומר, יחזור לכתחילה וימנה בלא 
ברכה, ואם לא מנה עד למחרת בערב, 
הלילות  בשאר  להמשיך  יכול 
)עולת שבת אות  למנות בברכה 
קטן  סעיף  ברורה  ומשנה  א', 

ל"ח(.
תנאי  איזה 

לעשות  כדאי 
ת  ר י פ ס ב

העומר?
ן  ו ו י כ
ש  י ש
על  ספק 

ם  י ע מ ו ש ה
ציבור  השליח  מפי 

פוסקים  שישנם  הברכה,  את 
הסוברים שיצא ידי חובה ואינו יכול לברך, 
ביום  הספירה  בתחילת  תנאי  לעשות  טוב  לכן 
הראשון ויאמר "אני מכוון שבכל לילה מן הלילות 
של ספירת העומר בשנה זו, שלא לצאת ידי חובת 
הברכה והספירה של העומר בשמיעתי אותם מפי 

ואספור  כשאברך  רק  אלא  אחר,  אדם  או  הש"ץ 
העומר בעצמי" )חזון עובדיה עמוד רל"א בהערות(.

אם לא ידע כמה היום לספירה, והתחיל לברך 
על דעת שישמע מחברו, ושתק עד ששמע מחברו 

וסיים כמוהו, האם יצא ידי חובה?
בדיעבד יצא ידי חובתו )שולחן ערוך סעיף ה' ומשנה 
מספק  ספר  אם  הדין  והוא  כ"ט(.  קטן  סעיף  ברורה 
כהוגן,  שספר  לו  התברר  ואח"כ  השערה,  פי  על 
אף שאין לעשות כן לכתחילה, מכל מקום בדיעבד 

יצא )מנחת יצחק חלק ח' סימן מ"ח(.
אדם המסופק ואינו יודע כמה ימים היום 
כיצד  לשאול,  מי  את  לו  ואין  לעומר, 

יספור את העומר?
לו  שנראים  הימים  את  יספור 
ולמשל  ברכה,  בלא  מסופקים 
יום רביעי  היום  אם  מסתפק  אם 
"היום  יאמר  לעומר,  חמישי  או 
ארבעה ימים לעומר" "היום חמישה 
וכשיחזור  ברכה,  בלי  לעומר"  ימים 
שאר  את  בברכה  ולספור  להמשיך  יכול  למקומו 
הימים )אור לציון חלק ג' פרק ט"ז הלכה ז' בשם שו"ת דבר 

אברהם חלק א' סימן ל"ד(.

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

073-3333-300

הרב חיים זאיד הרבנית רחל בצרי הזמרת מישל אלבז

אמונה בריאותשמחה

073-2221240

תגלי שכל 
ה”תרופות” -

אצלך במטבח,
ותימנעי מעצמך 

כימיקלים

תביני איך
להיות שמחה
גם  כשעצוב –
 ותראי בפועל
את ההשפעה

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

ברכה רח’ השומר 8 קטמון ח ירושלים

עם
הנטורופטית 

 עם משמח
הלבבות

מפתחות לשמחה בחיים
עם הרב מרדכי לוי

יום שלישי א סיון 4/6/19
בין השעות 10:00-16:00 באולם ביכנ”ס פורת 

יוסף רח’ הסייפן 8 טבריה
הבטיחי מקומך

ירושלים

הנוסחה הבדוקה

טבריה

הנוסחה הבדוקה!

להצלחה בחיים ומופע מרגש עם

תגלי את
השיטה בהרצאה 

שהיא חובה.
 כיצד ליצור מלימון 
לימונדה - ובקלות

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

י ז נ אשכ ן  ו ר י ב  הר

קו ההלכה

ן כמ י י ר י  דב

נפלאות הבריאה



קונדס,  כמעשה  שנאמר  אחד  משפט 
משנה את חייה של נערה. לא כל אדם 
ולא  יכול להיות מושפע כל כך ממשפט, 
של  חייו  ולשנות  להשפיע  יכול  משפט  כל 
אדם. אך עובדה, יש אנשים כאלה ויש משפטים 
כאלה. סיפור מצמרר הממחיש עד כמה "המוות 

והחיים ביד הלשון"

קרוב ה פני  על  משתרע  שלי  סיפור 
לעשר שנים.

הטובים  הסמינרים  באחד  למדתי 
מאוד  למקובלת  נחשבתי  בארץ.  והידועים 
הייתי  בלימודים.  ולמצטיינת  חברתית  מבחינה 
חברהמנית, אחת שיש לה דעה ברורה בכל עניין 
וכל  הערב  מסמר  מקום,  לכל  אותה  ומזמינים 

התיאורים מהסוג הזה.
מלימודי,  מחיי,  מאושרת  לחיות  התרגלתי 

מחברותי וממצבי.
אותה  מגדירה  שהייתי  בת  למדה  בכיתתי 
מצוקה שסבלה  באה ממשפחת  היא  "מעניינת". 
עליה.  ניכר  לא  כמעט  הדבר  אך  מבעיות רבות, 
דעות  לה  והיו  ומבריקה,  מקורית  הייתה  היא 
הרוב  דעת  על  התקבלו  לא  שאמנם  משונות, 

המכריע, אך היה מעניין מאוד לשמוע אותן.
משונה  הצהרה  עם  הפתיעה  היא  אחד  יום 
עוד יותר מכפי שהיינו רגילות: "היום אני מגדת 

עתידות", אמרה.
אילו הייתה בת אחרת אומרת דבר כזה, היינו 
כולנו צוחקות, נדות בראשינו וממשיכות הלאה. 
זו שהמשיכה  היא  זה מה שעשינו, אבל  ובעצם 
מפה  עליו  פרשה  שולחן,  לקחה  היא  הלאה. 
ואמרה: "כל מי שרוצה - תשב לצדי, ואני אספר 

לה מה צופן לה העתיד".
לא ברור מדוע, אך מהר מאוד 
השולחן.  לצד  ארוך  תור  השתרך 
היא התייחסה לתפקיד ברצינות, כיסתה 
בת  והושיבה  גמורה  בטבעיות  במטפחת  עצמה 
והחלה  זמן-מה  בה  התבוננה  מולה,  בת  אחר 

לומר את דבריה.
מאוד  מהר  מוזר,  הדבר  נראה  בתחילה  אם 
לאחת  ומצחיק.  מרתק  להיות  הפך  הוא 
של  תפקיד   - לשנייה  עשיר,  בעל  העניקה 

לשלישית  גדולה,  חברה  - מנהלת 
 - לרביעית  בחו"ל,  מגורים 
הכול  בפסיכולוגיה.  תואר 
ושבר  ובצחוק  בהומור  נעשה 

את השגרה.
פלטה  היא  לבין  בין 
משפטים בעלי משמעות רבה. 
אמרה,  היא  הכיתה  לחרוצת 
למשל: "את תהיי עקרת בית" 

)כאילו היה זה לגנאי(, ודברים 
"הנישואין  כמו:  יותר  חמורים 

"עלול  או  מעמד"  יחזיקו  לא  שלך 
מסביב  אנחנו   ."30 בגיל  אסון  לך  לקרות 

צחקנו מהבדיחה ולא שמנו לב להלם שפקד את 
הבנות שאליהן התייחסה האמירה.

ואז הגיע תורי.
• • •

היא הסתכלה בי ואמרה: "לך יקרה מה שקרה 
שלמדה  בחורה  של  בשם  נקבה  היא  וכאן  ל..." 
אתנו בכל שנות בית הספר היסודי ולאחר מכן 

בסמינר, ונחשבה תמיד ל"גאונית הכיתה".
כן היא החלה להתנהג באורח  כשנתיים לפני 

שהתמוטטה  עד  והחריף,  הלך  מצבה  מוזר. 
נפשית, הפסיקה ללמוד בסמינר ואושפזה בבתי 
אותה  ראינו  לפעם  מפעם  נפש.  לחולי  חולים 
ועושה  עצמה  אל  מדברת  ברחובות,  הולכת 

תנועות מוזרות. בקיצור פחד.
וכעת אמרה לי "מגדת העתידות" שאני אהיה 

כמותה.
גדול,  צחוק  הייתה  הראשונית  תגובתי 
הללו  האחרות.  הבנות  של  בצחוקן  שהתערבב 
ראו באמירתה סוג של בדיחה טובה, כאילו ראוי 
מסכנה  בחורה  של  חשבונה  על  ללעוג 

שדעתה נטרפה עליה.
ואמרתי:  צחקתי  אני  גם 
ומיד  גדולה",  את  "גדולה, 
בתור.  הבאה  מולה  התייצבה 
אני התחמקתי לפינה חשוכה 
שבה יכולתי להיות עם עצמי.
את  היטב  זוכרת  אני 
הסיטואציה הזו, משום שהיא 
תהליך  של  התחלה  הייתה 

ששינה את חיי לחלוטין.
בתחושה  הביתה  הלכתי 
מוזר,  הולכת  אני  שאולי  חששתי  מוזרה. 
פחד  ומרוב  המוח,  בתוך  צעקות  מעין  שמעתי 
התחלתי לשנן את מספר הזהות שלי, כדי לוודא 

שלא שכחתי אותו ושלא השתגעתי.
פניתי  איש.  עם  דיברתי  לא  הביתה.  הגעתי 
למיטה, ואז החל הסיוט שמלווה אותי עד היום 

הזה.
משכבי  על  התהפכתי  להירדם.  הצלחתי  לא 
בפחד איום ונורא שאתעורר משוגעת. איני יודעת 
מיני  כל  העירה  הזו  האמירה  אבל  בי,  נכנס  מה 

ביד 
הלשון

סיפור מהחיים
ולדר ם  י חי

6

גם 
אני צחקתי 

ואמרתי: "גדולה, 
את גדולה", ומיד 
התייצבה מולה הבאה 
בתור. אני התחמקתי 

לפינה חשוכה שבה 
יכולתי להיות 

עם עצמי    



הידברות

מענה אנושי הלכתי
1קו ההלכה

מענה הלכתי

שלוחה

2
ייעוץ זוגי

ושלום בית

שלוחה

5
רשת בתי 
ההוראה

שלוחה

4
ייעוץ בנושאים 

נוספים, סימנרים 
ושיעורים באזור 

מגוריכם

שלוחה

3
דיני ממונות

וריבית

שלוחה

6
הרצאות של 
הרב זמיר כהן

שליט”א

שלוחה

073-3333-300 24
שעות 
ביממה

הידברות

קו ההלכה

האם מותר להשתתף בחוג התעמלות שיש
בו מוזיקה משמחת, בספירת העומר?

באישיותי,  אפלות  מחשבות 
שפשוט החלו להשתלט עלי.

ימים אחדים לא הלכתי לסמינר 
היה  זה  טוב.  מרגישה  שאיני  בטענה 
עדין לעומת מה שבאמת הרגשתי. היו לי 

פחדים וחרדות שקשה לתאר.
כבחורה  אבל  לסמינר,  חזרתי  מכן  לאחר 
אחרת לגמרי. כל הזמן אמרתי לעצמי שאני חייבת 
לשמור על שפיותי, שאם לא כן - אאבד אותה. 
קשה להסביר את התחושה הזו, כאילו הראש שלך 

מתפוצץ ממחשבות שאינך יכולה להפסיקן.
בתחילה לא חשו חברותי בדבר, אך עד מהרה 
קלטו שמשהו מתרחש אצלי. הן לא קישרו זאת 

ל"מגדת העתידות".
• • •

ביותר  הטובה  חברתי  אלי  ניגשה  אחד  יום 
טוב  לא  רואה שמשהו  אני  "תשמעי,  לי:  ואמרה 

עובר עלייך. את מוכרחה לספר לי".
שאיני  לה  ולומר  להתחמק  ניסיתי  בתחילה 
יודעת על מה היא מדברת, אך היא לא הרפתה, 
פרצתי  בעצמי.  לעצור  עוד  יכולתי  לא  ולפתע 

ואמרתי לה שמאז הסיפור של מגדת  בבכי 
אחר.  אדם  בן  פשוט  אני  העתידות 

נלחמת  ממש  שאני  לה  סיפרתי 
נרדמת  שאיני  שפיותי,  על 
מלאה  ושכולי  שבועיים,  כבר 

פחדים וחרדות.
מבוהלת.  נראתה  חברתי 
אותה  הכין  לא  דבר  שום 
ניסתה  היא  כזו.  לסיטואציה 

שהכול  ולומר  אותי  להרגיע 
שאני  לזכור  שעלי  שטויות, 

הכיתה  מלכת  למעין  נחשבת 
מתחשבים  שהכול  דעתנית  ולבחורה 

בדעתה.
"דווקא את, בעלת דעה נחרצת בכל עניין, את 

פוחדת שתשתגעי?".
הייתה  אותנו  שעזבה  בת  שאותה  לה  הזכרתי 
גאון הכיתה. חברתי ענתה: "מה הקשר בין גאונות 
וחכמת  כישרון,  היא  גאונות  ודעה?  חכמה  לבין 

חיים קשורה גם בנפש".
היא באמת חיזקה אותי, אך אני כמעט הדבקתי 
אותה בפחדים שלי, עד שהיא הבינה שאינה יכולה 

לעזור לי בכוחות עצמה.
ליועצת  ללכת  אותי  לשכנע  התחילה  היא 
הסברתי  אופן.  בשום  הסכמתי  לא  ואני  כלשהי, 
בכך  הכרה  תהיה  זו  ליועצת,  אלך  שאם  לעצמי 

שמשהו בי לא בסדר.
הבנתי  שנכנעתי.  עד  נוספים  שבועיים  עברו 

שאם לא אלך לייעוץ, אשתגע באמת.
• • •

ארוך  נפשי  טיפול  שכלל  תהליך  החל  כאן 
המליצה  שבהם  רגעים  היו  פסיכולוגית.  אצל 
לטיפול  לפסיכיאטר  לפנות  הפסיכולוגית  לי 
אגיע  שאם  הסברתי  סירבתי.  לכך  אך  תרופתי, 

לפסיכיאטריה, תהיה לי תחושה שמגדת העתידות 
צדקה לחלוטין, משום שאז אהיה בדיוק כמו אותה 
בת שהשתגעה, שהרי גם אני צריכה תרופות, ובכך 

כביכול התגשמו דבריה של "מגדת העתידות".
כוחות  לי  ונתנה  זאת,  הבינה  הפסיכולוגית 

להיאבק על שפיותי ללא תרופות.
התחלתי לשמוע שידוכים. חשוב לציין, שבעיני 
שהייתי:  בת  לאותה  נחשבתי  עדיין  חברותי 

חרוצה, נבונה, בעלת דעה ואפילו חברהמנית.
בסייעתא דשמיא הוצע לי בחור מצוין, ולאחר 

פגישות אחדות התארסנו.
מפני  ביותר,  קשה  הייתה  האירוסין  תקופת 
שהפחד מאובדן השפיות התגבר והלך. אולי משום 
שהיה לי באמת מה להפסיד. היו גם סיטואציות 
שבת  בשולחן  דיון  כמו  אותי,  שיתקו  שממש 
כשהתארחתי אצל משפחת החתן על תופעה של 
כפייתיות אצל בחורים... אל תשאלו אותי מדוע 
מנסים  שכולם  נראה  היה  לי  זה.  על  דיברו  הם 

לרמז לי משהו.
התחתנתי בשלום. אדלג על השנים שעברו. אני 
כבר אם לשלושה ילדים, בניתי בית טוב ומקסים, 
אני עובדת במשרה מלאה... ועדיין נאבקת 

על שפיותי מדי יום, מדי שעה.
או  "השתגעתי"  לא  מעולם 
פסיכיאטרי.  למצב  נכנסתי 
אחוז  הוא מאה  שלי  התפקוד 
ואולי קצת יותר, אך המאבק 
ולפעמים  קל,  אינו  הפנימי 
אני  מנשוא.  קשה  אפילו 
החיים  עם  להתמודד  צריכה 
את  להוסיף  ולכך  הרגילים, 
מאבק  שלי,  הפרטי  המאבק 
באויב נורא שטורד את מוחי ושאני 
מנצחת אותו מדי יום. ואי"ה אנצח תמיד.

• • •

מדברים,  אנו  היום  כל  מילים.  מילים,  מילים, 
ושוכחים שהדיבור שלנו הוא כמו סכין שבה אנו 

יכולים לפצוע ואפילו להרוג.
ואיננו,  שנמוג  משהו  הן  שמילים  שחושב  מי 
בני אדם רבים.  ועלול להרוס בחייו  טועה מאוד 
דיבור הוא כמו מאכלת אש שנצרבת בנפש לעולם, 
וכבר אמר שלמה המלך ע"ה: "המוות והחיים ביד 

הלשון".
את  גרמה  לא  העתידות  שמגדת  שיאמרו  יהיו 
הבעיה שלי, אלא עוררה בעיה רדומה. גם אם זה 
נכון, האם תפקידנו לעורר דברים שמוטב שיהיו 

רדומים כל חיינו?
אני קוראת בלב שבור ובמוח סדוק לכל העולם: 
אנא, אל תעירו ואל תעוררו. שמרו על פיכם ועל 
היכולה  פיפיות  חרב  כמו  היא  לשון  כי  לשונכם, 

להרוג, לפצוע ולפגוע...

האם היהדות 
מבוססת על גזע? 

)המשך מעמוד 2(

ביד 
הלשון

שמעיה ואבטליון, מגדולי החכמים בתקופתם, 
היו בני גרים אשר זכו לכבוד גדול בזכות גדלותם 
בתורה. התנאים הגדולים, רבי עקיבא ורבי מאיר 
גר  היה  אונקלוס  גרים.  צאצאי  היו  תלמידו, 
מפורסם מאוד. אנו רואים שגויים רבים הצטרפו 
לעם ישראל לאורך הדורות, ואף הצמיחו גדולי 
היו  אשר  וצדיקים  חכמים  ואמוראים,  תנאים 

מעמודי התווך של מסורת התורה.
לכל אלה זכינו מתוך השקפת התורה שקיבלנו 

בהר סיני. 
אחת מתרי"ג מצוות היא המצווה לאהוב את 
הגר ולעזור לו: "וכי יגור אתכם גר בארצכם, לא 

כאזרח  אותו.  תונו 
הגר  לכם  יהיה  מכם 
הגר אתכם, ואהבת לו 
הייתם  גרים  כי  כמוך, 

ה'  אני  מצרים,  בארץ 
י"ט,  )ויקרא  אלקיכם" 
לג(; "עושה משפט יתום 
לתת  גר  ואוהב  ואלמנה, 
לו לחם ושמלה. ואהבתם 
הייתם  גרים  כי  הגר,  את 
בארץ מצרים" )דברים י', ח'(.

מצוות התורה מוכיחות אפוא שהקב"ה אוהב 
הגרים שבכל  "חביבין  חז"ל:  כפי שביארו  גרים, 
ואהבתם  תונה,  לא  וגר  עליהם,  מזהיר  מקום 
את הגר... אברהם קרא את עצמו גר, שנאמר גר 
ותושב אנכי עמכם, דוד קרא עצמו גר, שנאמר גר 

אנכי בארץ..." )מכילתא, משפטים, פרשה י"ח(.
חז"ל גילו לנו את אחת הסיבות לכך שהתורה 

ניתנה במדבר סיני בגלות ולא בארץ ישראל: 
"ולמה נתנה התורה במדבר, לומר מה המדבר 
מופקרין  תורה  אף דברי  אדם,  בני  לכל  מופקר 
אומר:  אדם  יהא  שלא  ללמוד,  שירצה  מי  לכל 
ואתה  ולאבותי,  לי  נתונה  ותורה  תורה  בן  'אני 
אבותיך  אלא:  תורה',  בני  הייתם  לא  ואבותיך 
קהלת  'מורשה  ל"ג(  )דברים  כתיב  לכך  היו,  גרים 
הגרים  אפילו  ביעקב,  שמתקהל  מי  לכל  יעקב', 
גדול"  ככהן  הם  שקולים  בתורה  שעוסקים 

)תנחומא, ויקהל, ח'(.
כל אלה חוזרים ומוכיחים את השקפת התורה 
לדורותיה, הדעה היפה והאמתית ביותר שיש. כך 
מראהו  אל  "אל תבט  הנביא:  לשמואל  ה'  אמר 
ואל גבוה קומתו, כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה 
האדם, כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב" 

)שמואל א' פרק ט"ז, ז'(.

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
דניאל בלס
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הידברות

מענה אנושי הלכתי
1קו ההלכה

מענה הלכתי

שלוחה

2
ייעוץ זוגי

ושלום בית

שלוחה

5
רשת בתי 
ההוראה

שלוחה

4
ייעוץ בנושאים 

נוספים, סימנרים 
ושיעורים באזור 

מגוריכם

שלוחה

3
דיני ממונות

וריבית

שלוחה

6
הרצאות של 
הרב זמיר כהן

שליט”א

שלוחה

073-3333-300 24
שעות 
ביממה

הידברות

קו ההלכה

האם מותר להשתתף בחוג התעמלות שיש
בו מוזיקה משמחת, בספירת העומר?
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חידהאמרות

לא רק בשעת ברכת ספירת העומר יש 
להתלהב – אלא גם, ובעיקר, בעצם הספירה. 

)רבי נתן צבי פינקל(
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כאשר האדם זקוק לרחמים שלא כדרך הטבע 
– יתאמץ לעשות מצווה שלא כדרך הטבע. 

)תלמידי הבעל שם טוב(
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מחפשים 
אולם?

מתכוננים 
לחתונה?

אל תשכחו את מה שחשוב באמת!

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

בבית הידברות, רח’ שנקר 20, פ”ת
מהרו להרשם: 073-2221300

סדנה זוגית עם הידברות 
מה תלמדו בסדנה?

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

< מבט רוחני על טהרת המשפחה 
< הלכות וחידושים רפואיים

הרב שמעון ביטון
הג”ר

זמיר כהן הרב איתמר אינהסזאןהרב שמחה כהן

ינתן אישור כלה

כסף מזויף
סוחר קנה פריט מסוים ב-25 ₪, ומכר אותו ללקוח בחנותו ב-35 ₪. 

הלקוח שילם בשטר של 50 ₪, ולסוחר לא היה עודף – 
לכן הוא ניגש לירקן שלידו ובקש לפרוט את השטר.

למחרת ניגש הירקן לסוחר, וסיפר לו שהשטר של 50 השקלים שנתן לו – 
התגלה כמזויף. הסוחר הוציא מיד שטר אחר של 50 ₪, ונתן לירקן.

כמה כסף בסך הכל הפסיד הסוחר מכל שלבי העסקה?

פתרון החידה מפרשת קדושים:

לא, הוא אינו יכול. שהרי אם היא אלמנתו, פירוש הדבר הוא שהוא עצמו 
כבר נפטר...

הכל הולך אחרי המחשבה, ואם עוד לא הבנתם 
ודאי  נוי  בת  יעל-דבורה  של  סיפורה   - זה  את 

יחדד לכם את התובנה הזו.
כבעלי תשובה )אם כי לא רק( לא פעם אנחנו 
נתקלים במצבים שבהם אין לנו מושג באיזו דרך 
לבחור כדי להתפרנס בכבוד מצד אחד, ומצד שני 

- להקיף את עצמנו בסביבה שתספק גם 
קרקע פוריה לצמיחה רוחנית.

יעל-דבורה  עבדה  שנים  במשך 
החינוך,  בתחום  כעצמאית 
האמנות והיצירה, וכמי שמנגנת 
זכתה  אף   - ואורגן  בפסנתר 
משלה  מוזיקלית  שיטה  לפתח 
לילדים  סייעה  שבעזרתה 

הסובלים מאוטיזם בדרגות שונות 
של  בפרי  מדובר  לדבריה,  לדבר.   -

תפילות והודיה בלתי פוסקת - שנבעו 
מתוך רצון כן ואמיתי לעזור לילדים הללו. 

"התפללתי על זה המון, והשם נתן לי את הדעת 
באלו כלים להשתמש", היא אומרת ומסבירה כי 
הכלי העיקרי שלה לתקשר עם הילדים הללו הוא 

בעצם שירה.
שמה  למסקנה  הגעתי  והניסיון  הזמן  "עם 
שעוזר לילדים הללו לתקשר הוא הצלילים, ולכן 
כדי  תוך  להם,  שרה  אני  איתם,  לדבר  במקום   -
שאותן  מילים  שילוב 

הילד שומע מדי יום ביומו. זה יכול להיות שולחן, 
מילים  וכהנה  כהנה  ועוד  אוכל  להיות  יכול  זה 
שחשוב לנו ללמד אותו. הלימוד נעשה כמובן תוך 
רואה שהילד מתחיל  עד שאני  עין,  יצירת קשר 
להתקרב אליי פיזית, ולהגיד הברות, חצאי מילים 
ואז מילים שלמות. זו שיטה שאני מוצאת אותה 
היא  השם  ובחסדי  יעילה,  כמאוד 

הוכיחה את עצמה לא פעם".
כאמור, את התחום הזה עזבה 
אך  שנה,   15 לפני  דבורה  יעל 
בשנה האחרונה הרגישה צורך 
"התייעצתי  אליו.  לחזור  עז 
מאז  אותי  שמלווה  הרב  עם 
והוא  בתשובה,  שחזרתי 
אמר: 'תהפכי את כל המניעות 
תיק  לפתוח  לי  ויעץ  לנעימות', 

במס הכנסה".
 היא לא ידעה את התשובה - עד לרגע 

שבו התנפצה כוס עם מרק מול עיניה
עוד  הזה  שהרצון  הרגישה  היא  זאת,  ולמרות 
לא שלם בתוכה. משהו היה חסר לה כדי להוציא 
מה.  ידעה  לא  היא  אך  לפועל,  הכוח  מן  זה  את 
"אני עושה התבודדות כל יום, ולקחתי על עצמי 
להגיד תודה על כל מיני דברים שזכיתי להם בחיי, 
על  החיים,  על  תודה  יום.  מדי  דקות   15 במשך 
לחזור  שזכיתי  וסבתא,  אמא  שאני  הבריאות, 

בתשובה ולעשות כל יום התבודדות, 

על העבודה ועוד".
ועדיין, שום דבר לא קרה.

יום, ועוד יום, ועוד יום עבר, והמבוכה עמדה 
בעינה: מה לעשות? איך לחזור להיות עצמאית? 
כדי  כך  גם  העמוס  היום  בסדר  זמן  לפנות  איך 
ללכת לפתוח תיק במס הכנסה? איך עושים כלי 

לקבלת השפע החדש שאליו משתוקקים כל כך?

לרגע  עד   - התשובה  את  ידעה  לא  היא 
שבו התנפצה כוס עם מרק מול עיניה

"זה קרה לפני כחודש וחצי. אחרי שיעור תורה 
שטבלתי  חדשה  כוס  קניתי  השתתפתי,  שבו 
במקווה כלים, ומזגתי אל תוכה מרק מהביל. תוך 
 - התפוצצה  הכוס  לב  שימת  חוסר  של  שניות 
ואז הכתה בי התובנה הזו והבנתי את מה שניסו 
משמיים לומר לי: הכוס כאן, השפע גם כן - אבל 
מספיק  לא  עוד  שלי  הכלי  מוכנה.  לא  עוד  אני 
מוכן. ואז התחלתי להגיד תודה על זה שאני עוד 
לא מוכנה להכיל את השפע שמשמיים שלחו אלי, 

ותוך כדי הבנתי גם מה היה חסר".
מאז, אין יום שבו לא אמרה תודה על התובנה 

הזו, עד שיום אחד - הגיעה ההפתעה בדואר.
הייתה מעטפה ממע"מ עם מכתב שביקש  "זו 
עצמאית",  כעוסקת  שלי  ההכנסות  מהן  לדעת 
מסבירה יעל דבורה בהתרגשות. "הייתי די בהלם: 
כיוון שהפסקתי להיות עצמאית, אני כבר 15 שנה 

לא מקבלת דואר ממע"מ. 
דווקא  עכשיו,  דווקא  יקרה  שזה  הסיכוי  מה 
בקשר  גדולה  הכי  בהתלבטות  מתבוססת  כשאני 
לפרנסה ועיסוק משורש נשמתי? ברור יותר מזה 
מהשם  עבורי  תשובה  ממש  זו  להיות,  יכול  לא 

יתברך - והכל בזכות התודה".

"אחרי שהכוס עם המרק 
התפוצצה – הבנתי"

אמרה תודה - ונושעה: כיצד להתפרנס ממה שאנחנו באמת טובים בו, ואיך יודעים אם 
המקצוע שבחרנו לעסוק בו אכן מתאים ל'כלים' שלנו? אין ספק שהתובנה הזו תעזור 

גם לכם להחליט את ההחלטות הנכונות )בעזרת תודה כמובן, אלא מה?(

ן ה כ רה  שי

מעלת התודה

רגע למחשבה
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בראל ב שלום  שכב  וחצי  שבוע  משך 
בבית החולים כשהוא מתנדנד בין חיים 
למוות. מלמעלה, בעיני רוחו, ראה את 
הכל – את שני הערבים שזה עתה השליכו אבן 
גדולה על ראשו ופצעוהו באורח קשה, את עוברי 
האורח המבוהלים כשהם רוכנים מעליו בקריאות 
גופו השרוע על  יזמין אמבולנס", ואת  "שמישהו 

המדרכה ללא ניע.
הארץ  ואלוף  כדורגלן  לשעבר   ,)31( בראל 

בטניס שולחן – עבד באותה תקופה 
במרכז ממשלתי גדול, בצפון תל 

יצאתי  יום  "באותו  אביב. 
מהעבודה,  בערב  בתשע 

עלי",  טלפון  מכשיר  בלי 
"בחוץ  משחזר.  הוא 
צעירים  שני  ראיתי 
ערבית,  חזות  בעלי 
ורזה  נמוך  מהם  אחד 
ומפחיד.  מגודל  והשני 

אליהם  התייחסתי  לא 
עד שאחד מהם פנה אליי 

בראל?'  'אתה שלום  ושאל: 
לא  אבל  סתמי,  'כן'  לו  עניתי 

מכיר  הוא  ואיך  הוא  מי  הבנתי 
אותי. מחשבות רבות התרוצצו לי בראש 

באותם רגעים, וגם פחד רגעי, שאותו ניסיתי בכל 
כוחי להדחיק".

"אתה גר בלוד, נכון?", המשיך הערבי להקשות 
בעוד השני סוקר בעיניו בקדחתנות, את הסביבה. 
קרוב לוודאי ביקש לוודא שאיש לא ישגיח במעשה 
העוולה שיעשו ברגעים הבאים. "הם נעמדו ממש 
קרוב אליי, עם מבט שטני ומלא מזימה בעיניים. 
הם  לא מקרה.  לקלוט שזה  לאט, התחלתי  לאט 
אני  איפה  גר,  אני  איפה  שלי,  השם  את  יודעים 
יודע עליהם כלום, בחיים  עובד – ואני? אני לא 
היה השלב שהתחלתי  זה  אותם.  ראיתי  לא  שלי 
לפחד. קפאתי על מקומי, המוח היה מושבת ולא 

יכולתי לחשוב על שום דבר שהוא".
ואז שאל אותו הערבי על עובדת כלשהי במקום 
עבודתו, ונקב בשמה. בראל זיהה את שמה כעובדת 
לו  שנדמה  קל,  ויכוח  לאחרונה  איתה  לו  שהיה 

כחסר חשיבות.
אותה  של  בשמה  נקב  שכשהערבי  אלא 
עובדת, ברגע אחד "ירד" לו האסימון. "אני זוכר 
שהתחלתי להתנצל ולדבר הרבה שטויות. אמרתי 

שלא התכוונתי, וזה היה סתם ויכוח טיפשי. אבל 
מרגע שהם ראו שאני נכנע בפניהם, הם לא 

הפסיקו לאיים עלי".
ומה עשית?

מדי  יותר  היה  לא  "לצערי, 
העבודה  מקום  לעשות.  מה 
ובשעה  מוצא,  ללא  כביש  היה 
נראה  לא  היום  של  זו  מאוחרת 
להילחם  אורח.  עובר  אף  בו 

בהם לא יכולתי. הדרך 
שנראתה  היחידה 

היא  הגיונית  לי 
על לבם,  לדבר  לנסות 

אותי  שיעזבו  ולהתפלל 
לנפשי.

'כן,  להם  "אמרתי 
שאמרו  מה  כל  על  כן' 
לי, ובלב שלי הבטחתי 
שאם הכל עובר בשלום, 
אני לא חוזר לכאן יותר 

בחיים".
סוף  סוף   - הזה  בשלב 

השניים  לו  נתנו 
ללכת, תוך כדי אזהרות 
צולבות. "סובבתי אליהם את 
הכל  קט  עוד רגע  בהרגשה שהנה,  גבי 
בתחנת  אהיה  כבר  מעט  עוד  נגמר. 
האוטובוס, בדרך הביתה, רחוק מהם 
באותה  אבל  המשתק.  הזה,  ומהפחד 
לי  לחש  בתוכי  אחר  קול   - נשימה 

לב  תחושת  פה.  נגמר  לא  ממש  שזה 
מרה וקשה שידרה לי שמשהו רע הולך 

לקרות".
ואכן, עוד בטרם הספיק לעשות עשרה צעדים 

– ניחתה עליו המכה. "אחד מהם נתן לי בעיטה, 
ראשי  על  אותו  והשליך  גדול  סלע  לקח  השני 

בעוצמה".
בעוצמת  בראל  משחזר  מת",  שאני  "הרגשתי 
מלמעלה,  עצמי  את  "ראיתי  קהתה.  שטרם  כאב 

אבל לא ידעתי מי אני".
שתיים,  או  דקה  תוך   – המרובים  ה'  בחסדי 
שמיהרו  מבוהלים,  אורח  עוברי  במקום  חלפו 
כמו  משומקום,  הגיעו  "הם  אמבולנס.  להזעיק 

מלאכים. אין לי הסבר אחר לזה", אומר בראל.
אתה זוכר משהו מהנסיעה באמבולנס?

"לא הרבה. ידעתי שאני מת, וברגע אחד – רצו 
המון מראות לנגד עיני. בתוך שניות קיבלתי מידע 

רב על מה שהיה בזירה, אבל לא רק".
מה עוד?

"אני לא יכול להסביר את מה שראיתי במילים, 
אבל זה כמו לראות מסכים רבים עם נתונים מכל 
מעגלים  כמו  זה  אחת.  בעת ובעונה  זמנים,  מיני 

חתוכים של הבנה, שנסגרים בבת אחת".
החולים  בבית  וחצי  שבוע  של  אשפוז  אחרי 
משקמת  טיפולים  וסדרת  בראש  תפרים  שכלל 
בראל  הצליח   – כדוגמתם  שאין  ניסים  בניסי   -
מה  לעצמו.  אט  אט  ולחזור  להתאושש, 
השתנה בחייו מאז? "הכל", הוא אומר 
בנחישות. "קודם כל, הבנתי שיש 
דרך  הזה,  בעולם  ואמת  תכלית 
חיים שטבע בורא עולם – וכן, 

יש בורא לעולם. 
כן,  לפני  גם  זה  את  ידעתי 
האמנתי בו גם לפני כן, אבל אף 
פעם לא חשבתי שצריך לעשות 
את  להוכיח  כדי  בפועל  מעשים 
להבין  לי  עזר  המקרה  אליו.  הקרבה 
בשביל  מדי  קצרים  הזה  בעולם  שהחיים 
שאבזבז אותם על שטויות, ושינה את היחס שלי 
לקיים  ברוחניותי,  להתחזק  התחלתי  הכל.  לגבי 

מצוות ולרצות בתשובה בכל לבי".
חזר  הוא  אם  השאלה  בהישמע  זאת,  ובכל 
בתשובה בעקבות המקרה – לבראל יש התבוננות 
ייחודית. "אני מכיר הרבה אנשים שעברו מקרים 
דומים, ואחרי שהם חזרו לאיתנם – הם המשיכו 
הייתי  במאומה.  השתנו  ולא  רגיל,  חיים  באורח 
תמיד  כי  זה,  בלי  גם  בתשובה  חוזר 
האמת  היא  שהדת  האמנתי 
שחוויתי  הניסים  היחידה. 
והחיים  הזה  במקרה 
שקיבלתי במתנה - רק 
האיצו את התהליך, זה 

הכל".
יצא לך לבקר במקום 
אחרי  העבודה הקודם, 

כל מה שקרה?
בראשו  מניד  בראל 
היום,  "עד  לשלילה. 
המקרה,  אחרי  שנים  שש 
רוצה".  לא  גם  ואני  לשם  התקרבתי  לא 
אחרי רגע הוא מוסיף, "במחשבה שנייה, אולי אני 
צריך ללכת לשם רק כדי לברך 'ברוך שעשה לי נס 

במקום הזה". 
לאחר המקרה נכנס בראל לכולל אברכים, בו למד 
במשך שלוש שנים. מיד לאחר מכן, הכיר בשידוך 
את אשתו, והתחתן. מאז, לא די בכך שהוא זוכה 
לספר את סיפורו ולחזק את הרבים בדיבורי אמונה 
ותקווה – בזכות סיפורו והנס הגדול שאירע עמו 
זכו גם אמו, בני דודיו וגיסיו להתחזק ברוחניותם 

ולקבל על עצמם אורח חיים דתי.

"הרגשתי שאני מת. ראיתי את עצמי 
מלמעלה, ולא ידעתי מי אני"

זהו סיפורו המרגש של שלום בראל, בחור צעיר שעבר מוות קליני כתוצאה מתקיפה 
על ידי ערבים. "ראיתי שהחיים בעולם הזה קצרים מכדי שאבזבז אותם על שטויות. 

התחלתי לרצות בתשובה בכל לבי"

מחפשים 
אולם?

מתכוננים 
לחתונה?

אל תשכחו את מה שחשוב באמת!

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

בבית הידברות, רח’ שנקר 20, פ”ת
מהרו להרשם: 073-2221300

סדנה זוגית עם הידברות 
מה תלמדו בסדנה?

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

< מבט רוחני על טהרת המשפחה 
< הלכות וחידושים רפואיים

הרב שמעון ביטון
הג”ר

זמיר כהן הרב איתמר אינהסזאןהרב שמחה כהן

ינתן אישור כלה

ן ה כ רה  שי

ידעתי 
שאני מת, 

וברגע אחד – 
רצו המון מראות 

לנגד עיני. בתוך שניות 
קיבלתי מידע רב 

על מה שהיה 
בזירה, אבל 
לא רק  
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כולם רוצים 
לשמוע את 

הדרשה 
12שלך!

מחזור

הצטרף לקורס מרצים מקצועי וייחודי
בהשתתפות הג”ר זמיר כהן כלים לבניית הרצאה | שפת גוף | תקשורת

עם קהל | אסטרטגיה וטקטיקה | פחד קהל
עזרי הרצאה | סיפור משל והומור ועוד

כל משתתף מתרגל באופן אישי מול מצלמה
ומקבל דיסק צפיה אישי

מיועד לציבור החרדי, בוגרי ישיבות, אברכים ועולם התשובה

מהנושאים הנלמדים בקורס:

לפרטים ולקבלת תוכניה 073-2221300

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

הידברות  בבית 
פ”ת   20 שנקר  והרבנים והצוות המקצועי הרב שמחה כהן,  הרב נתן רוזןרח’ 

הרב בנימין טראובה,  הרב חנן לדרמן,  הרב שמעון פרץ

אחד הצעדים בשמירת שבת כהלכתה הוא ההימנעות מכיבוי והדלקת 
אור וחשמל בשבת. שימוש בשעון שבת יעזור לכם להתקדם צעד נוסף 

ומשמעותי בשמירת שבת כהלכתה

המדריך למתחזק, והפעם: שעון שבת

את  מעט  ולטעום  להכיר  זכינו  קודש.  שבת 
לפסוע  מנסים  ואנו  הגדול,  היום  של  קדושתו 
צעדים ראשונים אל היעד הגדול והנכסף: שמירת 

שבת כהלכתה.
שבת, היום הגדול בו שבת בורא עולם, מבקשת 
מאתנו לשבות אף אנו ממלאכה. על כן בשבת אסור 
להפעיל מכשירים חשמליים, להדליק ולכבות את 

האור.
הימנעות מהדלקת מכשירים חשמליים ותאורה 
בשבת היא אחד הצעדים שנוכל להתחיל בהם בדרך 
לשמירת שבת מלאה. "שעון שבת" יכול לעזור לכם 

לעשות זאת בקלות.
ונוח. המכשיר  "שעון שבת" הוא מכשיר פשוט 
מוסמך  חשמלאי  ידי  על  פעמי  חד  באופן  מותקן 
בלוח החשמל, או באמצעות תקע חשמלי עם זיזים 
שניתן להזיז בהתאם לזמני הכיבוי וההדלקה, וניתן 
לכוונו על פי הצורך. שעון זה קובע באילו שעות 

ידלקו ויכבו האורות בבית, באופן אוטומטי ללא 
מגע יד אדם - ובאופן כשר למהדרין.

נכון. בשבת איננו מדליקים או מכבים שום מתג 
חשמלי, ואיננו מפעילים או מנתקים שום מכשיר 
לפני   – מראש  לבקש  לנו  מותר  אבל  חשמלי, 
כניסת השבת - מהחשמל עצמו להידלק ולהיכבות 

בשעות שנוחות לנו.
ההסבר לכך הוא שהתורה אוסרת ליצור יצירה 
חדשה  במהלך  השבת,  אך  אינה  אוסרת  לתזמן 
בשבת.  שייעשו  הפעולות  את  חול  ביום  מראש 
בשבת,   מתבצעת   שהפעולה   למרות  כלומר: 
יום   במהלך   אותה   גרם   לא   עצמו   האדם  
בערב  ולכן מותר להשתמש בשעון שבת.  השבת, 
לוח  את  פותחים  אנו  נרות,  הדלקת  לפני  שבת, 
למצב  השעון  את  ומעבירים  שבביתנו  החשמל 
וגם בודקים שהשעות שהוא מציג  של "הפעלה", 
אמנם מתאימות לנו. ובמוצאי שבת מחזירים את 

לוח החשמל לעבוד במצב של "יום חול", עד לשבת 
הבאה.

יכולים  אנו  השבת,  בשעון  שימוש  באמצעות 
מעט  שעוד  ולדעת  ובנחת,  בשלווה  לישון  ללכת 
שעון השבת יעשה את העבודה בעבורנו, והאורות 
יכבו מאליהם. כנ"ל לגבי פלטה, מזגן וכל מכשיר 
צורך  לנו  אין  אך  בשבת,  אותנו  חשמלי שמשמש 

שיפעל לאורך כל השבת.
ולא  לכתחילה  הוא  שבת  בשעון  השימוש 
על  צווינו  "עקיפה".  של  עניין  כאן  ואין  בדיעבד, 
על  לא  אבל  עצמה,  בשבת  וכיבוי  הדלקה  איסור 

הימנעות מתזמון מראש בימי החול.

י ו הל תן  נ ו י

המדריך למתחזק

שבארצות  ניו-יורק  במדינת  ספר  בתי  כמה 
הברית, סבלו מוונדליזם - תלמידים שמשחיתים 
בתי  באותם  שלהם.  הלימודים  במוסד  ומחבלים 
ועשו  התופעה,  עם  להשלים  החליטו שלא  ספר 
סוג של ניסוי, לבדוק מה יאפשר את צמצום ממדי 

התופעה. שלוש דרכים נוסו באותם בתי ספר.
השיטה הראשונה: "אפס סובלנות". עונשים 

אינטנסיבית  בקרה  עם  במיוחד  חמורים 
בטווח  רבות.  אבטחה  מצלמות  של 
מהר  חיש  אבל  עבדה,  השיטה  הקצר 
המתה  הנקודה  מה  גילו  התלמידים 
ללא  השחיתו  ושם  מצלמה,  כל  של 

חשמל,  הפסקת  היתה  ואם  רחמים. 
היתה  הספר  בית  של  ההשחתה  רמת 

חסרת תקנה. בשורה התחתונה: כישלון חרוץ.
השיטה השנייה: "בית הספר הוא ביתך, שמור 
נעימות  חשיבות  על  חיובי  קמפיין  ניקיונו".  על 
סביבת החינוך בה אנו נמצאים שעות כה רבות. 
שיטה זו הצליחה בשיעור נאה, של כמעט עשרים 
אחוז שיפור, מה שמראה עד כמה ניתן להשפיע 

בטוב יותר מאשר ברע.
של  אמיתי  ועירוב  שיתוף  השלישית:  השיטה 
מהשיטות  והקמפיין  המצלמות  תקציב  הילדים. 

ואפילו  ריהוט  לתקציב  כאן  נמסר  הראשונות 
פעיל. חלק  נטלו  התלמידים  שבו  קל,  שיפוץ 

אחוז  מתשעים  למעלה  מדהימות,  והתוצאות? 
והיו  לבם  את  נתנו  התלמידים  כאשר  שיפור. 
שותפים אמיתיים בעיצוב סביבת הלימוד )וככל 
גם  כך  יותר,  וכנה  עמוקה  היתה  שהשותפות 

ההצלחה היתה רבה יותר(.
הרב  העיסוק  נוקב:  הלקח  לענייננו, 
מביא  וגבולות,  סמכות  במשמעת, 
אבל  חשוב,  זה  מסוימת.  להצלחה 
הנערים",  "ויגדלו  של  שלב  באיזשהו 
בעלי  כאלה  יש  פחות.  עובד  כבר  זה 
יכולות ניהול עצמי ולמדנות שמצליחים 
אימפולסיביים  כאלה  יש  אבל  להסתדר, 
לא  בהם  הותיר  הממסד  עם  שהחיכוך  יותר, 
ותחושת  טראומות  אלא  הצלחה,  חוויות  רק 
עובדת  הסמכותית  הגישה  איתם  שייכות.  חוסר 
פחות, ואיתם חייבים לדעת לשלב לא רק עונשים 
ופיקוח, אלא לשתף אותם באמת, לגייס אותם, 
מחוברים  יהיו  שהם  מטרות  לעבר  לבם,  את 

אליהן. כמו בגישה השלישית. 
הם  בבוקר,  לקום  מה  עבור  להם  יש  כאשר 
מה  להם  יש  פחות,  ומתוסכלים  משועממים 

יכולים  להפסיד, ולכן הם מחפשים פחות צרות, 
פיתויי  ובשלל  הטבעית  בסקרנות  לשלוט  יותר 
וליצירת מסלולי  לחיזוק הקשר  במקביל  הרחוב. 
עלינו  משותפת,  שפה  בריאה,  ותקשורת  אמון 
להתחבר,  יזכו  שהם  אמיתית  השתדלות  לעשות 

לחוות הצלחות.
היצור האנושי מלא מורכבויות, אך מצד שני, 
אדומים, אלמנטים שצריך  כפתורים  כמה  בו  יש 
לדעת ללחוץ עליהם כדי להפעיל אותם. הכפתור 
המרכזי הוא תחום הערך. הסיפוק. החיבור. ובגיל 
מיד  הנער  הצלחה,  שאינו  מה  כל  במיוחד,  הזה 
לו.  רוצה, לא בא  לכך שהוא לא  זה  מתרגם את 
כל ביקורת היא מכת חשמל. כל עידוד או הצלחה 

היא דלק מיידי.
נער לא יבחר להיות  יסוד. אף  יש כאן עקרון 
לא  שהוא  בכך  משוכנע  הוא  כן  אם  אלא  רע, 
לעמוד  סיכוי  לו  אין  טוב.  בלהיות  להצליח  יכול 
בציפיות, לכן הוא מתייאש ונוהג כפי שהוא נוהג. 
יעדים קטנים של הצלחה יחזירו לו את הביטחון. 
התרגלנו לדבר על חינוך במשמעות של פיקוח 
שבדור  גישה  הראשונה,  הגישה  כמו  ומשמעת, 
שלנו מוכיחה את עצמה פחות. אם נצליח למצוא 
יאפשרו  הם  הצלחה,  ושל  חיבור  של  חוויות 
והפיקוח,  הענישה  למנגנוני  פחות  להזדקק  לנו 

וממילא – להצליח יותר. יהי רצון שנצליח.

התרגלנו לדבר על חינוך במשמעות של פיקוח ומשמעת, 
אך עלינו למצוא חוויות של חיבור ושל הצלחה

ביקורת – מכת חשמל; 
ןעידוד – שיטה שעובדת י מק ו טי ן  ד הרב 

נוער מתמודד



הדבורים – מהנדסות בניין?
הייתכן כי מהנדס הבניין הטוב ביותר אינו בוגר אוניברסיטה, אלא בעצם חרק קטן ומעופף שמייצר 

דבש?
הדבש הוא למעשה צוף פרחים שעּוַּבד על ידי דבורים.

על מנת לייצר דבש, דבורה פועלת מגיעה אל הפרח ומוצצת את הצוף, העובר דרך פיה אל קיבת הדבש 
הנמצאת בחלל בטנה. בקיבת הדבש קיימים אנזימים, העוזרים לפרק את הסוכרים המורכבים לסוכרים 

פשוטים יותר – פרוקטוז וגלוקוז.
הדבורה פולטת את הצוף המעובד אל פיה, 
בכוורת.  משושים  בתאים  הצוף  את  ואוגרת 
תאים אלו מרכיבים את חלות הדבש. לאחר 
בעזרת  התאים  את  אוטמות  הדבורים  מכן, 
שעווה )דונג(. המים בצוף המעובד מתאדים 
נעשה  והנוזל  בכוורת,  השורר  החום  בגלל 
שאנו  הדבש  הוא   – יותר  ומרוכז  צמיגי 

מכירים.
מאלפי  בנויה  שהכוורת  העובדה, 
תאים בצורת משושה, היא פלא. מדוע? 
זו:  בצורה  הבנייה  של  יעילותה  משום 
ממשושים,  מורכבת  כולה  כשהכוורת 
לא נוצרים חללים בין חלקי המבנה ולא 
ייווצרו בליטות, שלא יתחברו אליהן משושים נוספים. כך גם לא מתבזבז שטח אחסון בכוורת, ונדרש 

פחות חומר גלם לבנייה.
עם כל ההתלהבות וההתפעלות מעבודת הדבורה, יש לזכור שבעלי החיים מתנהגים באופן אינסטינקטיבי, 
על פי התכונות הטבועות בהם, והם אינם חושבים מחשבות או מבינים בעצמם את העולם הסובב אותם.

ואני שואל - מי לימד את דבורת הדבש לעבד ולייצר את הדבש בצורה כה מתוחכמת, כה בריאה, כה 
טעימה? מי לימד אותה לאטום תאים משושים בכוורת בצורה כה יעילה? האין זה פלא, שכל דבורת דבש 

מגיעה לעולם כשהיא מוכשרת להפקת הדבש מצוף הפרחים, ללא למידה מוקדמת?
 

ל ַעְצמֹוַתי תאַמְרָנה ה' ִמי ָכמֹוָך" "כָּ
הֶשֶלד הוא מערכת של עצמות המחוברות ביניהן בצורה קבועה ומיוחדת. מהו תפקידו של הֶשֶלד בגופנו?

קביעת צורת הגוף – השלד תומך באיברים הפנימים, מייצב את הגוף כדי שלא יהיה רך כמו פודינג או 
ג'לי מדולדל וקובע את צורת הגוף.

תנועה – השלד מורכב מעצמות המחוברות ביניהן במפרקים המאפשרים לנו לנוע ממקום למקום.
הגנה – השלד מגן על האיברים העדינים שלנו, במיוחד על הלב ועל הריאות – באמצעות הצלעות, ועל 

המוח – באמצעות הגולגולת.
זו מייצרת תאי דם מכל  "בית חרושת לדם". רקמה  ייצור דם – בתוך העצמות נמצא מח העצם – 

הסוגים במשך כל החיים.
ניתן להשוות את גוף האדם למכונית, ואת מערכת השלד – לִש ְלָדה של מכונית. כמו שהשלדה נותנת 
למכונית את המבנה שלה, כך גם שלד האדם נושא את כל האיברים הפנימים של גופנו ומעצב את מבנה 

גופנו.
שלד האדם מורכב בבגרותו מ-206 עצמות. כיצד כל אחד מחלקי עצמות השלד "יודע" בדיוק עם איזה 
חלק עליו להתחבר? כיצד כל עצם נמצאת בדיוק במקום המתאים לה – הגולגולת, עמוד השדרה, חגורת 
הכתפיים, הצלעות, הגפיים העליונות והתחתונות או אגן הירכיים – ו"יודעת" בדיוק איזה תפקיד ייעודי 

מוטל עליה?

"ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת"
יום אנו אומרים שלוש פעמים בתפילה: "ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת...". אני שואל את  בכל 
עצמי )לכאורה(, איזה טובה בורא עולם עושה עמנו בכל עת? "מדי פעם" אני מבין... אבל "בכל עת"? האם 

לאורך כל היום והלילה, ברצף, בורא עולם עושה לנו טובה? האם זה הגיוני?
אנסה לענות לכם על שאלה זו בהפעלה קצרה: כל אחד מכם ייקח את כף ידו הימנית ויניח אותה על 

חזהו ואז ירגיש את פעימות לבו במשך 10 שניות... 10 שניות בלבד!
תרגישו... ותיווכחו בעצמכם אם מדובר בטובה שבורא עולם עושה עמנו 'בכל עת' או שלא...

התבוננו: מדובר במשאבה שמזרימה דם לכל הגוף, הפועלת ללא כל שליטה מצדכם, כאשר כל פעימה 
משמעותה... "חיים"! 

אם כן, התשובה לשאלה שבה פתחתי, היא כן! תודה לך בורא עולם על נפלאותיך וטובותיך שבכל עת.

היכן הדבורים למדו הנדסת בניין?
מיהי המהנדסת המעופפת, ומהו תפקידו של השלד בגופנו?

ן כמ י י ר י  דב

טריוויה יהודית
י ר ו ד כ אל  י אר

3 נקודות למחשבה

11

5 שאלות
שבתאי צבי, לשון הרע לתועלת, 

הרדב"ז ועוד שאלות

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

  באיזה סדר במשנה נמצאת 
1

 
          מסכת אבות?

2  כמה סוגים של דיבור לשון הרע     
          לתועלת יש?

3  מי הרג את אבשלום בן דוד?  

4     מי היה שבתאי צבי?  

5   מהם ראשי התיבות הרדב"ז?  

  
1

          נזיקין. 

 2     ארבעה.

 3    יואב בן צרויה.

          משיח שקר שחי במאה ה-17. 4     

          רבי דוד בן זמרא. 5    

התשובות:

הידברות שלום, 
במה נוכל לעזור?

יעוץ למתחזקים בתחילת הדרך
03 -6106061

יעוץ לנשים בנושא טהרת המשפחה
 02 -6301522

תמיכה וסיוע לנשים בהריון
 052 -9551591

הזמנת הרב בצרי לערב בביתכם )בחינם(
 073 -2221240

הידברות שופס )מכירות(
 073 -2221250

מזכירות הידברות
03 -6166614

יועצים לשלום בית 
073 -2221310

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

דיווח וסיוע במקרי התבוללות
 052 -9551591

סדנאות בית הידברות
073 -2221300 /371

מנוי להפצת עלון השבת
 073 -2221388

להזמנות: 
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המדור בחסות

המיניבר המהודר

לשבת



ְלַהִּגיַע ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה "ִלְבּדֹק" אֹוִתי.  ָאִבי ֵהֵחל 
ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָהָיה מֹוֵצא אֹוִתי ְּבִלי ְרִטָּיה, ָהָיה ַמְדִּביק 
ִלי ַאַחת. ִלְפָעִמים ֶזה ָהָיה קֹוֶרה ְּבֶאְמַצע ַהִּׁשעּור. 
הּוא ָהָיה ַמִּגיַע, קֹוֵרא ִלי ַהחּוָצה ּוַמְדִּביק ִלי. יֹום 
ֶאָחד ָאַמְרִּתי ְלִאִּמי ֶׁשֵאיִני רֹוֶצה ָלֶלֶכת ִעם ָהְרִטָּיה.

ִאִּמי ָאְמָרה: "ֶרַגע, ַאָּתה רֹוֶצה ְלַאֵּבד ַעִין?".
"ָקֶׁשה ִלי ָלֶלֶכת ָּכָכה, ֶזה ַמָּמׁש ְמַעְצֵּבן", ָאַמְרִּתי. 

"ִאי ֶאְפָׁשר ְלַׂשֵחק ְוִאי ֶאְפָׁשר 
ַלֲעׂשֹות ׁשּום ָּדָבר".

"ֲאָבל  ָׁשֲאָלה:  ׁשּוב  ִאִּמי 
ָּבְרִאָּיה  ֶׁשְּמֻדָּבר  ֵמִבין  ַאָּתה 

ֶׁשְּלָך?".
ַעְקָׁשן.  ָהִייִתי  ֲאִני  ֲאָבל 
ִּבי.  ִּנְכַנס  ַמה  יֹוֵדַע  ֹלא 
ְלַהְדָּבַקת  ְלִהְתַנֵּגד  ִהְתַחְלִּתי 
ְלַׁשְכֵנַע  ִנָּסה  ָאִבי  ָהְרִטָּיה. 
ַוֲאִפּלּו  טֹובֹות  ִּבְדָרִכים  אֹוִתי 

ְּבַהְבָטָחה ִלְפָרס, ַאְך ֲאִני ְּבֶׁשִּלי: "ֹלא רֹוֶצה ְרִטָּיה. 
ֹלא  הּוא  ַהֶּזה  ֶׁשָּבִעְנָין  ִלי  הֹוִדיַע  ָאִבי  ִלי".  ִנְׁשַּבר 

ִיְתַּפֵּׁשר ִאִּתי. "ִאם ֹלא ֵּתֵלְך - ִּתָּׁשֵאר ָּכאן", ָאַמר.
ַלָּמֳחָרת  ַאְך  אֹוֵמר,  ְסָתם  ֶׁשהּוא  ָחַׁשְבִּתי 
ִמֶּמִּני  ִּבֵּקׁש  הּוא  ַּבּבֶֹקר 

ֶׁשֲאִני  ִמֶּׁשָרָאה  ָהְרִטָּיה.  ֶאת  ְלַהְדִּביק 
ַלַּתְלמּוד  הֹוֵלְך  ֹלא  "ַאָּתה  ָאַמר:  ִמְתַנֵּגד, 

ּתֹוָרה, ַעד ֶׁשַאָּתה ַמְדִּביק".
ֹלא ִהְדַּבְקִּתי ְוֹלא ָהַלְכִּתי.

הּוא ָיַׁשב ְוֵהֵחל ְלַׁשְכֵנַע אֹוִתי, ַּבְּתִחָּלה ְּבטֹובֹות 
ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִהְזִהיר אֹוִתי ֶׁשֲאַקֵּבל ֳעָנִׁשים.

ֵמַאְזָהרֹות הּוא ָעַבר ְלִבּצּוַע. הּוא ֹלא ִהְרָׁשה ִלי 
ְּבׁשּום  ְלַׂשֵחק  ֵמַהַּבִית  ָלֵצאת 
ָחֵבר  ִעם  ְלַדֵּבר  אֹו  ִמְׂשָחק 
ַּבֶּטֶלפֹון. הּוא ָיַׁשב ִאִּתי ְּבַחְדִרי 
ִמּלֹוַמר  חּוץ  ִמָּלה  ִּדֵּבר  ְוֹלא 
ָעַבר  ָּכְך  ָהְרִטָּיה".  "ַּתְדִּביק ֶאת 
ִהְפַסְדִּתי  ֲאִני  יֹום.  ְועֹוד  יֹום 
ֲעבֹוָדה.  ִהְפִסיד  ְוָאִבי  ִלּמּוִדים, 
ְוָאַמר  ְּבַחְדִרי  ָיַׁשב  ָּפׁשּוט  הּוא 
ָּכל ַהְּזַמן: "ַּתְדִּביק ֶאת ָהְרִטָּיה, 
ָהַעִין",  ֶאת  ְּתַאֵּבד  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי 
ַוֲאִני ִּבַּקְׁשִּתי ְוִהְתַחַּנְנִּתי ֶׁשָּיִניַח ִלי: "ֲאִני ֹלא רֹוֶצה 
זֹו  ְלָך?  ִאְכַּפת  ָמה  אֹוִתי.  ְמַעְצֵּבן  ֶזה  ָהְרִטָּיה.  ֶאת 
ַהְּבָעָיה ֶׁשִּלי, ֲאִני ֹלא ֶאְרֶאה", ָּכְך ָאַמְרִּתי. ָאִבי ִהִּביט 

ִּבי ּוִפְתאֹום ָאַמר: "ַקח ְמִעיל ּובֹוא ִאִּתי".
ָלַבְׁשִּתי ֶאת ְמִעיִלי, ּוְׁשֵנינּו ָיָצאנּו ֵמַהַּבִית.

ָעִלינּו ָלאֹוטֹוּבּוס ַהּמֹוִביל ַלָּצפֹון. ָנַסְענּו ְּכָׁשָעה 

ָוֵחִצי. ִהַּגְענּו ְלֵחיָפה, 
ּוִמָּׁשם עֹוד ִּכְׁשָעַתִים ַעד 
ֵהַבְנִּתי  ֹלא  ְׁשמֹוָנה.  ְלִקְרַית 
ַרק  הּוא  אֹוִתי.  לֹוֵקַח  הּוא  ְלָאן 

ָאַמר: "ֵיׁש ִמיֶׁשהּו ֶׁשֲאִני רֹוֶצה ֶׁשְּתַדֵּבר ִאּתֹו".
ָנַתן  ָאִבי  מֹוִנית.  ָלַקְחנּו  ְׁשמֹוָנה.  ְלִקְרַית  ִהַּגְענּו 
ַלֶּנָהג ְּכתֶֹבת, ְוַהּמֹוִנית ֵהִביָאה אֹוָתנּו ְלִבְנָין ָּפׁשּוט 
ִמְסָּפִרים,  ָעָליו  ָהיּו  ַרֶּכֶבת. ֹלא  ֶׁשִּנְרָאה ְּכמֹו  ְמאֹד, 

ְוַהּכֹל ִמָּסִביב ִנְרָאה ֻמְזָנח.
ָּגר.  הּוא  ֵהיָכן  ּוֵבֵרר  "ַעְמָרם"  ַּבֵּׁשם  ָנַקב  ָאִבי 
ַּבּסֹוף ֻהְנֵחינּו ְלַאַחת ַהְּכִניסֹות. ָעִלינּו ָׁשֹלׁש קֹומֹות 

ְוָדַפְקנּו ְּבֶדֶלת ַאַחת.
ִאיׁש ָּגבֹוַּה ִקֵּבל ֶאת ָּפֵנינּו. "ַאָּתה ַעְמָרם ּכֵֹהן?", 

ָׁשַאל ָאִבי.
"ֵּכן, ּוָמה ַאֶּתם רֹוִצים?".

"ַאָּתה אּוַלי ֹלא זֹוֵכר אֹוִתי, ֲאָבל ִנְפַּגְׁשנּו ַּבָּצָבא. 
ְּבֵׁשרּות  ָהִייָת  ְוַאָּתה  ָקִדיָׁשא',  ַּב'ֶחְבָרה  ָהִייִתי  ֲאִני 

ִמּלּוִאים ְּבַמֲחֵנה ּדֹוָתן. זֹוֵכר?".
ָאַמר  ּדֹוָתן,"  ְּבַמֲחֵנה  ֶׁשָהִייִתי  זֹוֵכר  ַרק  "ֲאִני 

ָהִאיׁש. "ֲאִני ֹלא זֹוֵכר אֹוְתָך".
"ֹלא נֹוָרא," ָאַמר ָאִבי. "ָהִעָּקר ֶׁשֲאִני זֹוֵכר אֹוְתָך. 

ַאָּתה זֹוֵכר ֶׁשָּׂשמּו אֹוְתָך ְּבֶכֶלא ְצָבִאי?".
בשבוע הבא אספר לכם מה סיפר לי האיש.

בשבוע שעבר סיפרתי לכם איך זלזלתי 
בשימוש ברטיה, ומה אמר הרופא

ִמְקֵרה ַעִין )ג'(

ש!

חד
ילדים

מספרים
על עצמם
קומיקס

ש!

חד
ילדים

מספרים
על עצמם
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ש!

חד
ניסים 

מספרים 
על עצמם

על הספרים החדשים
של חיים ולדר

גם אתם לא מוותרים!

ילדים
מספרים

חיים ולדר

הקב"ה מצווה את משה על כל ההלכות הקשורות בכהנים. 
לכהנים אסור להיטמא למת, מלבד לשבעה הקרובים אליו 
פגיעה  ועל  זקנם  גילוח  על  מיוחד  איסור  להם  יש  ביותר; 
במספר  לאישה  או  לגרושה  להינשא  אסור  לכהן  בגופם. 
מצבים נוספים – ולכהן הגדול אסור אף להינשא לאלמנה, 

ולכהן בעל מום אסור לשרת בקודש.
 – הקרבנות  הלכות  על  רבנו  משה  את  מצווה  הקב"ה 
ניתן  חיים  בעלי  אלו  לא,  ולמי  מן הקרבן  לאכול  מותר  מי 

להקריב לכל אחד מסוגי הקרבנות ועוד.
 – החגים  ועל  על השבת  מצווה הקב"ה שוב  מכן  לאחר 
סוכות  הכיפורים,  יום  השנה,  ראש  העומר,  ספירת  פסח, 
העבודה  על  משה  את  ה'  מצווה  כן  כמו  עצרת.  ושמיני 
הקבועה במשכן – נר התמיד, הדלקת המנורה, לחם הפנים 

וכן הלאה.

הלכות כהנים
עורך דין: האם חיית 
בעיירה זו כל חייך?

עד: עדיין לא.

- אתמול בלילה 
חלמתי שאני מיליונר, 

כמו אבא שלי.
- אבא שלך היה מיליונר?

- לא... אבל גם לו היה 
חלום כזה.

אמא: היו לך היום 
שגיאות בחשבון?

יוסי: לא.
אמא: יופי! ידעתי שאם 

תתאמץ – תצליח.
יוסי: לא, אמא, זה לא קשור. 

פשוט לא היה היום שיעור 
חשבון.

אהרון לאחותו: 
בואי נשחק 
אבא ואמא 

אני אהיה האבא, 
ואת – האמא.

שולה: טוב. ועכשיו בוא 
נדבר אנגלית, 

כדי שלא 
נבין.

מה 
בפרשה?

בדיחות
לילדים



פרק 9

המשך בשבוע הבא...

ילדים
מספרים

ם  י חי

אהרל'ה
הרב אהרון
מרגלית

ל ַהּפוֵֹגַע ְצווֹת שֶׁ ְזֻכּיוֹת ַהמִּ

ַמֲעֶׂשה ִּביהּוִדי ְּבֵׁשם ָׂשׂשֹון ֶׁשִהְסַּתְכֵסְך ִעם ֲחֵברֹו 
ָנַהג  ָׂשׂשֹון  ָקָׁשה.  ְמִתיחּות  ָׂשְרָרה  ַהְּׁשַנִים  ֵּבין  ָּדִוד. 
ּוְלַדֵּבר  ֵרֵעהּו,  ִלְרּדֹף ֶאת  ְוֵהֵחל  ְּבִרְׁשעּות ֶׁשל ַמָּמׁש, 
ָעָליו ָרָעה ְּבָאְזֵני ַרִּבים, ִּבָּזה אֹותֹו ְוֵחְרפֹו, ְוַאף הֹוִציא 

ָעָליו ֵשם ַרע.
ְוָׁשַתק.  ֶחְרָּפתֹו  ָׁשַמע  ְּכִאֵּלם,  ַעְצמֹו  ָעָׂשה  ַהִּנְרָּדף 
ְּבָׂשׂשֹון  ִלְפּגַֹע  ֵהֵחָּלה  ה'  ַיד  ָׁשְתקּו.  ַּבָּׁשַמִים ֹלא  ַאְך 

ָהרֹוֵדף ְּבָעְצָמה ַרָּבה... 
ָהִאיׁש ִמֵהר ִלְפנֹות ְלֶאָחד ִמַּצִּדיֵקי ַהּדֹור, ְוִהְתַחֵּנן 
ֶׁשַּיְעִּתיר ַּבֲעדֹו ִליׁשּוָעה. "ֶאת ַהְּכתֶֹבת ִלְמקֹור ַהָּצרֹות 
ְּכַדאי   - ַהַּצִּדיק  ָעָנהּו   - ֶאְצִלי  ְּתַחֵּפׂש  ַאל  ֶׁשְּלָך 
ּבֹו,  ֶׁשָּפַגְעָּת  ִמיֶׁשהּו  ֵיׁש  ִאם  ֵהיֵטב  ְּתַחֵּפׂש  ֶׁשְּתִחָּלה 

ּוְתַמֵהר ְלַפְּיסֹו...".
ָׂשׂשֹון ָּפָנה ֶאל ָּדִוד ִעם ְּדָמעֹות רֹוְתחֹות ָּבֵעיַנִים, 
ְוִהְתַחֵּנן ֶׁשִּיְסַלח ְוִיְמַחל לֹו. ָּדִוד ֹלא ֵהִׁשיב ָּפָניו ֵריָקם, 
ְוהֹוִדיַע ֶׁשהּוא מּוָכן ִלְסֹלַח לֹו. ַאְך ָׂשׂשֹון ֹלא ִהְרָּפה: 
ְּבֵלב  ֶּבֱאֶמת,  ִלי  ִלְמחֹל  ְּבטּובֹו  ֶׁשּיֹוִאיל  ָנא  "ֲאַבֵּקׁש 

ָׁשֵלם...".
ְּבֵלב  ְלָך  מֹוֵחל  "ֲאִני  ְוָאַמר:  ִהְסִּכים,  ַהַּצִּדיק  ָּדִוד 
ְוָכְך  ְמִחיָלה'".  'ְּכַתב  ָּכְך  ַעל  ְלָך  ֶאְכּתֹב  ְוַאף  ָׁשֵלם, 
ָּכַתב ָּדִוד ְלָׂשׂשֹון: "ֲאִני מֹוֵחל ְלָך ְּבֵלב ָׁשֵלם ַעל ָּכל 
ַהְּקָללֹות  ַרע,  ֵׁשם  הֹוָצַאת  ָהַרע,  ַהָּלׁשֹון  ַהְּפִגיעֹות, 
ֵאיִני מּוָכן  ֶאָחד  ָּדָבר  ַעל  אָבל,  ְוכּו'.  ְוכּו'  ְוַהִּגּדּוִפים 
ְמַקֵּים  ַאָּתה  ֲהֹלא  ָהַרּבֹות...  ְזֻכּיֹוֶתיָך  ַעל   - ְלַוֵּתר 

ְּבִהּדּור ִמְצוֹות ַרּבֹות ְּבָכל יֹום, עֹוֶׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים, 
עֹוֵזר ִליתֹוִמים ְוַאְלָמנֹות, ּתֹוֵמְך ַּבֲעִנִּיים ְוֶאְביֹוִנים... 
ַּכֲאֶׁשר  ֵאַלי  ָעְברּו  ֲהֵרי  ַהָּללּו,  ָהֲעצּומֹות  ְוַהְּזֻכּיֹות 
ִּדַּבְרָּת ָעַלי ָלׁשֹון ָהַרע, ְוֶאת ֶזה ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְׁשִאיר 
ַהְּלָבבֹות"  ַה"חֹובֹות  ִּדְבֵרי  ַעל  ְמֻבָּסִסים  )ַהְּדָבִרים  ְּבָיִדי...!". 
ֲחֵברֹו,  ַעל  ָהַרע  ָלׁשֹון  ַהְמַדֵּבר  ִּכי  ֶׁשָּכַתב  פ"ז(,  ַהְּכִניָעה  )ַׁשַער 

נֹוְטִלים ִמֶּמּנּו ֶאת ְזֻכּיֹוָתיו, ְונֹוְתִנים ַלֲחֵברֹו(. 

הּוא  ֵעיָניו.  ְוָחְׁשכּו  ַהְּדָבִרים,  ֶאת  ָקָרא  ָׂשׂשֹון 
ְזכּות  ְלָך  ֵאין  ִלי,  מֹוֵחל  ִהְּנָך  "ִאם  ָּדִוד:  ְּכֶנֶגד  ָטַען 
ְמַוֵּתר,  ֵאינֹו  ָּדִוד  ַאְך  ְזֻכּיֹוַתי!".  ֶאת  ֶאְצְלָך  ְלַהְׁשִאיר 
ּומֹוִסיף ִלְטעֹן: "ֵהן ֲהָלָכה ְּבָיֵדינּו )או"ח סי' תר"ו-א'(, 
ֶׁשַהּמֹוִציא ֵשם ַרע ַעל ֲחֵברֹו, ֵמִעַּקר ַהִּדין ֵאין ָצִריְך 
ַהִּנְפָּגע ִלְמחֹל לֹו, ֲאִפיּלּו ְּכֶׁשָּבא ְלַבֵּקׁש ְמִחיָלה; ְוִאם 

ְלַהְׁשִאיר  ָעֶליָך  ְלָך,  ֶׁשֶאְמַחל  ַאָּתה  רֹוֶצה  זֹאת  ְּבָכל 
ֶאְצִלי ֶאת ְזֻכּיֹות ַהִּמְצוֹות ֶׁשְּלָך!". 

ֵּכיַצד ֵיׁש ְלַהְכִריַע ַּבִּוּכּוַח ֵּבין ַהְּׁשַנִים?...
ְּתׁשּוָבה:

ְלז'  ְּדָרָׁשה  ח"א,  )ְּדָרׁשֹות  סֹוֵפר"  ֶה"ָחַתם  ַרֵּבנּו  ָּכַתב 
ְוָכֵעת  ָהַרע,  ָלׁשֹון  ֵרֵעהּו  ַעל  ֶׁשִּדֵּבר  ֶׁשֶאָחד  ַּבֲאָדר(, 

ָעָליו  ֶׁשִּדֵּבר  ִמִּמי  ְמִחיָלה  ּוְמַבֵּקׁש  ִּבְתׁשּוָבה,  חֹוֵזר 
ֶׁשָעְברּו  ְזֻכּיֹוָתיו  ָּכל  ֶאת  ַּבֲחָזָרה  ְמַקֵּבל  הּוא  ֲהֵרי   -
ַלֲחֵברֹו. ּוִמֵּמיָלא, ַּגם ְּבִעְנָיֵננּו, ִעם ְמִחיָלתֹו ֶׁשל ָּדִוד, 

ַיְחְזרּו ְלָׂשׂשֹון ַהּפֹוֵגַע ָּכל ְזֻכּיֹוָתיו.
ַמה  לֹו  ֶׁשֵאין  ַהּמֹוֵחל,  ְלָדִוד  לֹוַמר  ֵיׁש  ָאְמָנם, 
ַּלְחׁשֹׁש, ִּכי ֹלא ַיְפִסיד ְמאּוָמה ֵמֲחַמת ְמִחיָלתֹו, ְוזֹאת 
ְׁשֵטייְנָמן  ַהְּגָרִאי"ל  ָמָרן  ֶׁשל  ָקְדׁשֹו  ִּדְבֵרי  ְסַמְך  ַעל 
ַזַצ"ל, ֶׁשָּכַתב ְּבִעְנָין ֶזה ָּדָבר ִנְפָלא )'ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר' ַוִּיְקָרא 
ָלׁשֹון  ַלְמַסֵּפר  ָעָליו מֹוֵחל  ֶׁשִּדְּברּו  "ְּכֶׁשֶּזה  י"ט, ט"ז(: 

ָהַרע, ֲאַזי ַיְחְזרּו ַהְּזֻכּיֹות ַלְמַסֵּפר ָלׁשֹון ָהַרע. ַאְך ִמָּכל 
לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּזכּות  ִּכי  ִמָּכְך,  ַיְפִסיד  ֹלא  ַהּמֹוֵחל  ָמקֹום, 
ַהְּזֻכּיֹות  ָּכל  ְּכֶנֶגד  ַרב  ִמְׁשָקָלּה  ַלֲחֵברֹו,  ְּבַמה ֶּׁשּמֹוֵחל 

ֶׁשָעְברּו ַּבֲחָזָרה ]ַעל ְיֵדי ְמִחיָלתֹו[ ֶאל ַהְמַסֵּפר"!
ְלאֹור ַהְּדָבִרים, ֵיׁש ְלהֹורֹות ַלִּנְפָּגע, ֶׁשִּיְמַחל ְלַגְמֵרי 
ַלֲחֵברֹו ֶׁשָּׁשב ִּבְתׁשּוָבה, ְוַהּמֹוֵחל ֹלא ַיְפִסיד ִמְּמִחיָלה 

זֹו, ֶאָּלא ַאְּדַרָּבה ַרק ַיְרִויַח...

האם מותר להשתמש בכסף שהגיע אל החלפן מידיהם של... גנבים?

אחת 
שאלתי
הרב ארז חזני

יצא לאור הספר החדש "אחת שאלתי 3" של הרב 
זילברשטיין, חייגו להידברות שופס: 073-222-1250
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למה הם רגישים ופחדנים כל כך? כי הם שומעים את כל החדשות. בתוך הבית

האמנית הרבנית
אהובת הקהל

בערב מחולל
פלאים

נשים יקרות!
הידברות בהזדמנות 

מיוחדת במיוחד בשבילכן, 
עם האמנית הרבנית 

חדוה לוי קרובה אליכן 
מתמיד בערב של שמחה 

והודיה המסוגל לכל 
הישועות!

התקשרי עכשיו לתיאום מועד 
ומקום, הזמיני את החברות ואת 

המשפחה

כל פרסום
והפקת הערב

בחסות הידברות
לפרטים ותיאום תאריך:

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

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

מעט מן האור
הכיני לך מקפיא של רגעים קטנים ויפים, ופזרי אותם בימים הקשים

"יום עסל, יום בסל", אומרים בערבית, והכוונה 
יום  ויש  מתוק,  דבש  כמו  שהוא  יום  שיש  היא 

שהוא כמו בצל חריף ומוריד דמעות.
ובאמת, בחיים יש ימים גדולים ויש ימים 

קטנים - "ימי האהבה וימי השנאה", 
כך קורא להם הרב וולבה זצ"ל. ימי 

האהבה הם הימים האלה שהכל 
בעלך  מאושרת,  ואת  לך  זוהר 
מקסימים,  הילדים  מהמם, 
ואת  בפלוס  הבנק  חשבון 
עצמך.  לגבי  מצוין  מרגישה 
הם  לעומתם,  השנאה,  ימי 

החשוכים  פחות,  היפים  הימים 
אותך  מעצבן  בעלך  והמדוכדכים. 

לוחץ  הבנק  בעיות,  עושים  והילדים 
אותך... בקיצור, ימים קטנים!

אז מה עושים? קודם כל את ממש לא היחידה... 
לכולנו יש ימים קטנים, ולפעמים גם קשים מאוד 
וזה חלק מהחיים... והחכמה היא: להזהיר גדולים 

על קטנים )רש"י בתחילת הפרשה( - להזהיר ולהאיר 
מימי האהבה הגדולים לימי השנאה הקטנים )הרב 

אשל"ג, בנו של בעל הסולם(.
הכיני לך מקפיא קטן, דמיוני, בתוך הלב, 
ותשמרי בתוכו רגעים... רגעים קטנים 
של  מימים  גדולים,  מזמנים  ויפים 
אהבה. את הרגעים האלה תפזרי 
לך בימים קטנים, בימי השנאה. 
לא  כשמשהו  כלל,  בדרך  כי 
מפיל  זה   - טוב  לנו  הולך 
למקום  נכנסים  ואנחנו  אותנו, 
ורואים  וחושך,  צמצום  של 
זו  משחור.  שחור  ה-כ-ל  את 
כשאת  ולכן  לך,  תדעי  היצר,  עצת 
פותחת את המקפיא בתוך החושך הזה, 
ומשחררת אפילו קצת אור, זה ענק... זה ממש 

מעט מן האור שדוחה המון חושך.
זכרי, כשאת בעליה והכל טוב, כשאת מרגישה 
את האמונה ואת בשמחה - זה זמן קצת לחשוב 

בזמני הנפילה  כי  נפילה.  לימים של  על פתרונות 
לך  קשה  שלך,  בבעיות  לטפל  מסוגלת  לא  את 
להוציא את עצמך משם, ולכן בזמן שהראש פתוח, 
זה הזמן לחשוב - מה מביא אותי לנפילה? מה טוב 
בזוגיות - תטפלו  לי לעשות כשאני שם? כך גם 
כעסים  ויש  כשרבים  כי  לכם,  כשטוב  בעצמכם 
אחד על השני, הכל מצומצם ואף אחד לא מקשיב 
לאף אחד, ואי אפשר לחשוב על כלום, נכון? לכן, 
כשיש לכם רגעים יפים ביחד והלבבות קרובים, זה 
הזמן לפתוח )בעדינות, כן? שלא תקלקלו גם את 
זה( ולבדוק – מה מפיל אותנו? בזמנים טובים, כל 
אחד גם מודה בקלות על הטעויות שלו ומבין את 
זוגי בזמנים טובים  עצמו... ואם קשה, אז טיפול 
כעס  של  בזמן  מטיפול  יותר  כמה  פי  יעיל  הוא 

וצמצום.
למשוך   – בחיים  דבר  כל  לגבי  נכון  זה  זכרי, 
את האור ולהזהיר ממנו הלאה, כי אף מעט ממנו 

מסלק הרבה חושך.

חכמת נשים
ית חגית שירה הרבנ

פעם זה היה טרנזיסטור. היום המכשירים הם 
אחרים.

הטרנזיסטור לא היה נשמע ברור. היינו צריכים 
נדמה  היה  האצבע,  עם  הגלגלת  את  לסובב 

לנו שהנה זה מצליח ו...לא! שוב חזר 
לטרטר.

והיינו יושבים לידו ומאזינים 
היה  הקריין.  לקול  בדממה 
לטרנזיסטור  כזה  כבוד  לנו 
שלא  בית  היה  לא  הזה. 
על  כזה  מכשיר  שם  עמד 
אחד.  מכשיר  השולחן. 
ואיש לא היה רב עליו, ולא 

רב אודותיו, על השאלה איזו 
תכנית לשמוע בו, כי הייתה רק 

אפשרות אחת. תכנית אחת בלבד. 
לקריין.  הקשיבו  ואימא  אבא 

אותם  של  הג'ינג'י  לחתול  הקשיבו  הילדים 
הימים )לא זה מהספר "רוני סיפורוני" של מנוחה 
כרחוק  מאתנו,  רחוקות  היו  החדשות  פוקס...(. 

מזרח ממערב. כילדים.

היום, הכול נגיש כל כך.
עכבר  מכל  בג'נין.  קרה  מה  יודע  תינוק  כל 
פיל, מכל מכה קלה עושים מכת חשמל,  עושים 
ומכל לטיפה אהבת נפש. ומכיוון שהכול 
יודעים  הילדים  ופשוט,  נגיש  כה 

הכול.
פלא  לא  הכול,  כשיודעים 
יפחדו  לא  איך  שפוחדים. 
נהפכת  קללה  כל  אם 
לשאגה, אם כל דפיקה על 

הדלת הופכת לפריצה?
מכה.  הזמן  כל  הלב 
אולי  גנב?  יבוא  אולי 
מחבל  ייכנס  אולי  שודד? 

לבית? ואולי יבוא איש זר?
לקרות.  עלול  הכול  נכון, 
הזמן  כל  מונחים  כשדברים  אבל 
על  העת  כל  כששומעים  השולחן.  על 
אין  ילדות,  זמן למשחקי  אין  פורענויות שבאות, 
לנשום,  דל  רגע  אין  תמימות,  למחשבות  פנאי 

לצחוק ולהתרגש.

המילים  פתוח,  ספר  כמו  פרוץ  כשהעולם 
נוראות  תמונות  רק  נשארות  החוצה.  נדחקות 

ומפחידות.
נכניס  אם  נחליט  אנחנו  ברשותנו.  שלנו  הבית 
לשם את הרוחות הרעות. אנחנו נחליט אם להביא 
לשם את מקור החדשות, אם לספר בקול תרועה 
על כל תאונה ולהראות אחד לשני איך היא קרתה, 
אם לגלות את כל פרטי המעשה של אותו פיגוע 
נתעב שארע, אם לשתף את כולם בסיפור הזוועה 

שקיבל תהודה.
אנחנו נחליט.

בחוץ,  גם  הכול  לשמוע  יכולים  שלנו  הילדים 
אבל אם החדשות ייכנסו לביתנו, זה רק בידינו.

ניתן להם  ילדינו.  בואו נשמור על הילדות של 
לגדול באושר, נאפשר להם להישאר מחוץ לתחום, 
להם  נאפשר  הגדר.  את  שיעברו  כדאי  לא  כאשר 
לשמור על תמימותם לעוד מעט זמן, מבלי להיכנס 

לרפש של החיים האמתיים.
נדאג להם שיישארו ילדים עוד קצת, עוד מעט, 
כל עוד השליטה בידינו. כי יהיה להם מספיק זמן 

גם כך להכיר את הצדדים האפלים שבחיינו.

באווירה משפחתית
מנוחה פוקס
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כדי להשיג קדושה - בעלי לא מתקן דברים בבית
שימו גבול לאכילה למה הנערה נפגעת בקלות, מה עושים עם בעל שלא מתקן דברים בבית, 

ולמה הילד לא אוכל?

פורום מומחיות
ות ן מומחי ו ו מג

מקסימה  ילדה  היא   .14 בת  שלי  הבת 
משהו  יש  אך  וצייתנית.  חרוצה  וחברותית, 
שמפריע לה מאוד מאוד ביומיום: היא נפגעת 
ממש בקלות אם חברות מעירות לה הערות או 
ביקורת. היא ממש יכולה להגיע לבכי מתמשך 
אותה  לחזק  ניתן  כיצד  להתמודד.  לה  וקשה 

ולתת לה כלים שלא תיפגע כ"כ בקלות?
בתך נמצאת בשלב של גיל ההתבגרות, שבו 
העצמי.  והדימוי  העצמי  הכבוד  מאוד  חשוב 
כדאי מאוד שתשבי עם בתך בזמן רגוע, ותנסי 
הרבה  )כמו  חושבת  היא  אולי  אתה:  לברר 
היא  אז  מושלמת  לא  היא  שאם  נוער(  בני 
לא שווה, ואז ממילא כל מילת ביקורת הינה 

קטלנית בעבורה, או שאולי היא דורשת 
מעצמה להיות "מלאך" שאינו טועה 

לעולם.
הדברים,  פני  הם  וכך  במידה 
בני  שכולנו  לה  להסביר  יש 
לפעמים.  טועים  וכולנו  אדם, 

אומר  לא  זה   - לנו  מעירים  ואם 
שעלינו  אלא  שווים,  לא  שאנחנו 

לתקן נקודתית משהו מסוים. כמו כן, אני 
אוהבת מאוד ללמד את הילדים ללכת עם "פח 
נכונה  היא  הערה  איזו  ולבחור  בדמיון  זבל", 
הערה  ואיזו  אליה,  להתייחס  וכדאי  ובונה 
של  מילה  כל  לא  האשפה.  בפח  לשים  כדאי 
כל אחד מצריכה התייחסות וחשיבות מצדנו. 
אנשים אומרים הרבה דברים, וחלק ניכר צריך 
להשליך ל"אשפה". כך אנו חזקים יותר ויכולים 
להתמודד עם כל ביקורת שהיא. בהצלחה רבה! 
מוסמכת,  פסיכותרפיסטית  פינקלשטיין,  )רבקה 

מומחית לטיפול CBT מערכתי(

• • •

בבית הורי הייתי רגילה לכך שאבא שלי 
ארונות,  בונה  שמתקלקל,  חפץ  כל  מתקן 
בעלי  מחסנים.  ומסדר  נורות  מחליף  מדפים, 
מאז  שמאליות.  ידיים  שתי  לו  יש  כזה.  אינו 
שהתחתנו ידעתי שאני צריכה לחפש מחליפים. 
מאז  דבר.  לכל  מגיע  היה  שלי  אבא  בתחילה 
שאבי נפטר, אני מרגישה שאני ממורמרת על 
אני  מה  ולתקן.  לעשות  יכול  לא  שבעלי  כך 

יכולה לעשות?
גבר  גבר אמור לעשות מה שעושה  כל  לא 
לפי הכתוב בספר. לכל גבר יש היכולות שלו, 

ההרגלים שלו והרצונות שלו.
משלו,  יכולות  כנראה,  יש,  לבעלך  גם 
לגעת  מעולם  ניסה  לא  אולי,  הוא,  אבל 
מוצלח  לא  הוא  שבאמת  ייתכן  במסמר. 
להחליף  כדי  אבל  ארונות,  בבניית  במיוחד 
בבנייה.  מוצלחים  להיות  אמורים  לא  נורה 
קשור  לא  זה  נורה,  להחליף  מצליח  שלא  מי 
הוציא  שמישהו  לכך  קשור  זה  ליכולות.  כלל 
חיבל  מישהו  הזו,  מהעשייה  החשק  את  לו 
שזה  להיות  יכול  המינימליסטיות.  ביכולותיו 

שהדבר  להיות  ויכול  הרחוק,  בעבר  קרה 
שיש  טענת  כשאת  נישואיו,  מאז  רק  התחיל 
לו ידיים שמאליות, ואחרי כמה טענות כאלה 
ולקח  עליו  הקל  זה  הדברים.  את  אימץ  הוא 
ממנו את העול הזה, זה הקל עלייך, כי יכולת 
יודע  בשמחה לבקש ממישהו אחר, שלדעתך 

"טוב יותר".
כיום, קשה לתקן, אבל אפשרי, ואולי דווקא 
הוא  בעלך,  את  שיחליף  מי  שאין  מכיוון 
שהוא  לראות  תתפלאי  ויעשה.  בזה  יתמחה 
יצליח להחליף נורה, תתפלאי עוד יותר שתגלי 
שהוא בנה בעצמו מדף והצמידו לקיר, ואפילו 
תצטערי שעד כה לא השתמשת בשירותיו, כי 
שכנעת את עצמך שהכול נופל מהידיים 
ומומחית  סופרת  פוקס,  )מנוחה  שלו. 

תהליכי חינוך(

 • • •

אנין   ,3 בן  ילד  לי  יש 
יום  ובכל  מיוחד,  באופן  טעם 
נושא  סביב  מלחמות  מתנהלות 
לו  ומכינה  טורחת  אני  האוכל. 
הדבר  לאכול.  מסרב   – והוא  מטעמים, 
הזה "מפוצץ" אותי, וגורם לי לאיבוד אנרגיות. 

איך אני יוצאת מזה?
מסרבים  ילדים  שבגללן  רבות  סיבות  ישנן 
מהו  לברר  חשוב  קרובות  ולעיתים  לאכול, 
כמדומני  בינתיים,  אך  הזה,  הדפוס  שורש 
הרפי,  מהילד,  הרפי   - הוא  מהפתרון  שחלק 

ותני לקב"ה לנהל את העניינים.
גם  הילד,  של  שברשותו  להבין  צריך 
בלתי  וזמן  כוח  מאגרי  מאוד,  צעיר  כשהוא 
מוגבלים, ולכן, בעוד את עסוקה באלף ואחת 
התמודדויות, הוא מנותב רק לוויכוח המתנהל 
מולך. מסיבה זו הוא עלול להוביל ב"מלחמה", 

אף שאת המבוגרת מבין שניכם.
יש  שלרוב,  הוא  לדעת  שצריך  משהו  עוד 
והסערות  הוויכוחים  מכל  משני  רווח  לילד 
של  סוג  אישית,  תשומת לב   - האוכל  סביב 
ועוד. אך אם תדעי את  "ניצחון" על ההורה, 
מקומך, היינו, שאת רק משתדלת לעזור לילד, 
בידי שמים, התגובה שלך תהיה  וגידולו הוא 
אחרת לגמרי. מובן שתמשיכי להכין לו אוכל 
טעים ומזין, ולהגיש לו בצורה נעימה, אך אם 
הילד אינו רוצה לאכול - אל תפצירי בו, ופני 
לענייניך. אל תדאגי, הילד לא ירעב. הוא ישלים 
אכילת  כמו  משלו,  בדרכים  שלו  התזונה  את 
פירות וירקות, שוקו, לחמניה, דגני בוקר וכו' 
הראש"(. על  לו  "תעמדי  אל  זה,  לגבי  )גם 

אינה מביאה  הזו  יראה שההתנהגות  כשהילד 
או  המשני  הרווח  את  יאבד  הוא  ל"מלחמה", 
להפתיע  עשויות  והתוצאות  שלו,  הראשי 
היא  לסייעתא דשמיא  ומובן שתפילה  אותך! 
מצרך נחוץ תמיד לפני הכל. )אסתר נזרי, מטפלת 

מוסמכת ב-EFT ובדמיון מודרך, סופרת ומרצה(

ישראל,  עם  אנו, 
קדוש  עם  להיות  מצווים 
משיגים  איך  כן,  אם  לה'. 
מסביר  הרמב"ן  קדושה? 
של  תוצאה  היא  שקדושה 
גילוי איפוק בתחום הדברים 

המותרים לנו. 
שמסוגל  שאדם  מכך  נבין 
בזמן סעודתו,  ביצריו  לשלוט 
ולא  נפשו  לשובע  לאכול  כמו 

ולא  מזין  מזון  לאכול  להפריז, 
כשעשית  קדושה!  משיג  לחיך,  טעים  בהכרח 
זאת, בעצם הצלחת להשיג שליטה של הנשמה 
הקדושה על הנפש הבהמית וניצחת. מי שיתאמן 

בכך ויגלה איפוק באכילתו - ירוויח קדושה!
אין ספק כי מזון מן החי נכלל במזונות מעוררי 
וכו'.  חלב  מוצרי  עוף,  בשר,  ביותר:  התאווה 
נזכיר ראשית כי אין ספק שבשר ועוף הותרו לנו 
מהתורה מאז ימי המבול, אך השאלה היא כמה 
צורכים ממנו, כמה איפוק יש לנו מול התאווה 
הזו והעונג באכילת מזון מן החי, ומה הנזק שלו 

בגופנו ובנפשנו בצריכה רבה מדי.
היו  עולם  באי  כל  כי  לדעת  מעניין  כן,  כמו 
"ויאמר  לכך:  והראייה  נוח,  לימי  עד  טבעוניים, 
זרע  זרע  עשב  כל  את  לכם  נתתי  הנה  אלקים 
אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי 
עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה" )בראשית א', כ"ט(. 
אם כן, מה המינון הנכון לצרוך מזון מן החי? 
לצערי, יש בורות רבה בתחום הזה, וכשלמדתי 
אותו, קלטתי כמה העולם שרוי בתוהו בתחום 
זה, וצריך לעשות סדר בדברים. אז הנה לפניכם 
הוכחה ניצחת לכך שצריך לשים גבול למזון מן 
וסקרי  בעולם  החשובים  הבריאות  ארגוני  החי: 
תזונה  כי  כיום  מסכימים  היקף  רחבי  בריאות 
נכונה ומאוזנת מהצומח היא בריאה, מספקת את 
כל צרכיו התזונתיים של גופנו וכוללת יתרונות 
ולמניעת  החיים  תוחלת  להארכת  משמעותיים 
ליהנות  סיכויינו  את  מגדילים  אנו  וכך  מחלות, 

מבריאות טובה יותר.
בכמויות  החי  מן  מעובדים  מוצרים  צריכת 
לא  וכו'(,  חלב  מוצרי  עופות,  )בשרים,  גדולות 
עשרות  כמה  לפני  עד  בעולמנו  קיימת  הייתה 
המערבי  לעולם  ייחודית  תופעה  זו  שנים. 
לפחות  זו,  מתופעה  שלהבדיל  בעוד  המודרני, 
הם  פעם.  כמו  חיים  עדיין  העולם  מאנשי  חצי 
מרבים  ולא  צמחית,  מתזונה  בעיקר  ניזונים 
אלה  אנשים  כי  לדעת  מעניין  בשר.  באכילת 
כמעט לא חולים במחלות של העולם המערבי, 
גבוה  דם  לחץ  סוכרת,  סרטן,  מחלות לב,  קרי: 
וכדומה, המהווים את גורמי התמותה העיקריים 
את  לשמור  השכילו  כן,  אם  המערבי.  בעולם 
המזון מן החי לשבת קודש ולהתענג ביום קדוש 

זה, וקדושים ושמחים תהיו.

האמנית הרבנית
אהובת הקהל

בערב מחולל
פלאים

נשים יקרות!
הידברות בהזדמנות 

מיוחדת במיוחד בשבילכן, 
עם האמנית הרבנית 

חדוה לוי קרובה אליכן 
מתמיד בערב של שמחה 

והודיה המסוגל לכל 
הישועות!

התקשרי עכשיו לתיאום מועד 
ומקום, הזמיני את החברות ואת 

המשפחה

כל פרסום
והפקת הערב

בחסות הידברות
לפרטים ותיאום תאריך:

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

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

בריאות טובה
אור-פלץ ליאת  רות 



"

"

הרופאים
לא נתנו סיכוי, 

והילד שלנו 
ב"ה התעורר 

לחיים..

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

אחרי 17 "
שנה, זכינו 
לחבוק בן...

זיוה כהן, ירושלים-הזמינה את הידברות לביתה
"והקדישה ערב הפרשת חלה לפרי בטן ציפי שחר, חיפה -  הזמינה את הידברות 

"לביתה והקדישה ערב הודיה לזיווג הגון
הידברות073-222-12-90אל תחכו לרגע האחרון!

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

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

לביה"כ  או  לביתם  הגיעו  הארגון  רבני/רבניות 
תורני  לשיעור  ו/או  מיוחדת,  חלה  להפרשת 

מרומם, ו/או לתפילת הודיה משותפת
הבית,  בעל/ת  עם  יחד  הערב,  של  ובשיאו 
תפילה מרגשת, שחוברה ע"י ישיבת  התקיימה 
המקובלים בירושלים "נהר שלום" לכל הישועות

בגיל 36 כבר 
לא האמנתי, 
והיום בס"ד 
נשואה ואמא 

לתאומים..

הישועה התחילה בשיחת טלפון אחת להידברות!

   ללא עלות

בס”ד בס”ד

The
ShabbosProject

שבת בואו לקחת חלק ב-
העולמית

באור יהודה

כולם מוזמנים!

פרשת לך לך

בס”ד

י”א חשון תשע”ז // 12.11.16

 together
Keeping it

ליל שבת 
           קבלת שבת16:20 מנחה

           שיחה מפי הרב מרדכי חזיזה
           ערבית          “פנינים מפרשת השבוע”

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

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

יוגש כיבוד קל | עזרת נשים פתוחה  

         מצפים לבואכם 
         בית הכנסת וארגון הדברות

השבת להצלחת ושמירת עם ישראל ובכללם העוסקים בקודש וכוחות הביטחון

מרצה בכיר בארגון הידברותהרב מרדכי חזיזה שליט”אבהשתתפות

בית הכנסת "משכן שמעיה" רחוב יוסף קארו 3

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

8:00   שחרית

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

סיפורו האישי והמרגש של אלוף הארץ     

בטניס ודרכו חזרה לעולם היהדות  

14:00 השיעור הקבוע של הבן איש חי

מפי הרב יוסף פיטוסי שליט”א 15:45 מנחה 

סעודה שלישית ושיחת סיכום  16:30

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

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

הזמן גם אתה את רבני הידברות לבית הכנסת שלך בשבת

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

בס”ד

לתושבי נצרת עליתשלום וזוגיותשבת

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

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

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

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

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

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

השבת להצלחת ושמירת עם ישראל ובכללם העוסקים בקודש וכוחות הביטחון

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

. ליל שבת . 
. שבת קודש . 

של

מוזמניםכולם

אל
תחמיצו

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

להידור בית הכנסת שלך 
מתנת חברת 'פיניש'

הידברות
למען הקהילה

ללא עלות!

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

כל הפרסום בחסות ארגון הידברות

ובנוסף

כתב האדמו"ר הרב קלונימוס שפירא מפיאסצ'נה, 
הידוע בכינויו 'הגיבן הזקן', בצוואתו:

כולם כבר יודעים, שעלון השבת של 
הידברות הפך שם דבר, אולם מה 

שלא כולם יודעים, הוא שלמערכת 
ארגון הידברות, מגיעים אין ספור 
סיפורי ישועות מפי עשרות אלפי 

מפיצים, שהחליטו להרים את 
הכפפה עבור יקיריהם ו/או עבורם.

הצטרפו גם אתם להידברות כמפיצי העלון 
המבוקש, ושליח יגיע אליכם עד פתח הבית

“הדבר הכי גדול בעולם 
הוא לעשות טוב 
למישהו אחר..”

 מקדיש את זכויות 

זיכוי הרבים כדי

שהבת שלי
 תתחתן

מקדיש את זכויות

זיכוי הרבים

לעילוי נשמת 
אבא שלי

תהיה בריאהשאימא שליזיכוי הרבים כדימקדיש את זכויות 

*בהתחיבות ל-3 חודשים 073-2221388הידברות
חודש ראשון ללא תשלום* 208,300

עלוני שבת מופצים בכל רחבי הארץ


