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

עליו כ היה  ונטהר,  מצרעתו  נרפא  היה  המצורע  אשר 
נשחטת,  היתה  האחת  טהורות.  ציפורים  שתי  להביא 
והופכית  כפולה  פעולה  לחופשי.  משוחררת  והשנייה 
מעין זו מופיעה גם בפרשת השבוע הבא, פרשת אחרי מות, בה 
האחד  הכפורים,  ביום  עיזים  שעירי  שני  להביא  ישראל  הצטוו 

היה נשלח לארץ גזירה, והשני לה'. 
טמונים  שבמקדש  עבודה  וכל  מצווה  כל  מפרטי  פרט  בכל 
סודות וסודי סודות אודות אופי פעולתם הרוחנית בממד הגבוה 
של הבריאה, וכפי החוק שחקק הקדוש ברוך הוא בעולם הטבע, 
שפעולות חומריות בעולם הזה ישפיעו בעוצמה רבה על הממד 

הטבע  בעולם  הקיים  לחוק  בדומה  הבריאה,  של  הרוחני 
שממעט חומר ניתן להפיק הרבה אנרגיה.

כך, באמצעות מתן מעט ממון לצדקה, אכילת כזית מצה 
בליל פסח, ברכה לפני ולאחר אכילת מזון, הנחת תפילין 
ושמירת שבת וצניעות וטהרה, מפיק היהודי שפע רוחני 

עצום השמור לו לעד לחיי העולם הבא. 
להגיע  יוכל  ומי  ועמוקות,  רבות  המצוות  סודות 

עד סופם. אולם אנו ניגע כאן בפרט בולט לעין בשתי המצוות 
האמורות לעיל. 

ֱאֹלקים" )קהלת ז, יד(.  נאמר בפסוק: "ַּגם ֶאת ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהֽ
לא לחינם הציפורים נשלחו למסלולים שונים ומנוגדים בתכלית, 

וכך גם השעירים.
שתי  על  היווסדה  מעת  ה'  רצון  פי  על  מושתתת  הבריאה 
הסטרא  צד  ומערכת  הקדושה  צד  מערכת  מנוגדות.  מערכות 
אחרא )הצד האחר. כינוי עדין לצד הטומאה והכוחות השליליים שבבריאה(.

בצד הקדושה נמצאים שפע ושמחה וברכה, בריאות והצלחה. 
ובצד האחר נמצאים סבל ועצבות וצער ומרורים. לפי שהאמת 
והרי  שקר.  כולו  אחרא  הסטרא  בעוד  הקדושה,  בצד  נמצאת 

האמת מלאה אור וברכה, ואילו השקר - ריק וחשוך הוא.
מערכת המצוות פועלת לבנות ולרומם את צד 

המצוות.  מקיים  של  פעולותיו  באמצעות  שבבריאה,  הקדושה 
וממילא היא בונה את עולמו הרוחני, וגורמת לשפע טובה וברכה 
ואושר ושמחה לרדת ולהגיע אליו. בעוד מערכת העברות פועלת 
את ההיפך הגמור, היא מעניקה חיים וכוח וקיום לצד הסטרא 
אחרא, וממיטה סבל וצער על עובר העברה. ושתיהן נבראו כדי 
לאפשר לאדם בחירה בין טוב לרע ובין אמת לשקר, וכאשר בוחר 
הוא בטוב על אף האפשרות לבחור ברע, מקבל את שכרו העצום 

על ששלט ביצרו והתגבר עליו.
בצלילי  פיה  צפצופי  שם  על  זה  בשם  נקראת  הציפור  והנה, 
אותיות צ"ף. הבחירה נתונה בידי כל אדם, אם להשתמש בכוח 
הדיבור שבפיו לדברי תורה ולדברי עידוד וחיזוק, לשמח ולחזק 
את זולתו, או חלילה לדיבורי לשון הרע, רכילות וליבוי מחלוקות. 
כך, אדם שהצטרע  החיים הקדוש מבאר, שמשום  האור 
אנשים,  בין  לפלג  וגרם  על חברו  רע  לשון  שדיבר  לאחר 
את  המייצגות  ציפורים  שתי  טהרתו  ביום  לקחת  נדרש 
האפשרות  את  הדיבור.  של  ההפוכות  האפשרויות  שתי 
להשתמש לרעה בכוח הדיבור יש לשחוט ולבטל, ואת 
האפשרות הטובה יש לשחרר ולשלוח לחופשי. כך גם 
ביום הכיפורים, שעיר אחד נשלח לארץ גזירה לעזאזל 
)ראה את סוד הדבר בביאורו הנפלא של הרמב"ן לויקרא טז, ח(, והשעיר 

האחר לכבוד ה'.
לבחור  האדם  ביד  כגון,  החיים.  תחומי  בכל  נכון  זה  עקרון 
אם להשתמש במידת הקנאה לעניינים חומריים שיוציאו אותו 
סופרים  "קנאת  אמרו  שעליהם  רוחניים  לעניינים  או  מהעולם, 
תרבה חכמה". כך גם בידו לבחור אם להשתמש במידת התאווה 
לאי שמירת העיניים והקדושה, ולרדוף אחר תאוות העריות, או 
להשתמש בה להתאוות לידיעת התורה ולרדוף אחר לימודה בכל 
ֱאֹלקים",  רגע שמתאפשר לו. שהרי "ַּגם ֶאת ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהֽ
והבחירה ניתנה לכל אדם אם לנתב כל אופי ותכונה שנולד עמה 
ועולמו", עיין שם(.  )כמורחב בספר "האדם  לחיוב, או חלילה לשלילה 
אשרי הזוכה לזכור בכל עת את תכלית חייו בעולמו, ומנתב את 

עצמו לבחור תמיד בטוב. שבת שלום.

הבחירה שביד האדם לנתב כל תכונה שעמה נולד, לכל צד שיבחר
מורנו הגה"ר 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

הרב אברהם יוסף   שאל    
שמכילים  את הרב דיסקים   

הרצאות תורניות או תכנים 
של קדושה – האם צריכים גניזה?

תורה  דברי  בהם  שיש  וקלטות  דיסקים 
של  שהצריבה  כיוון  קדושה,  בהם  אין   –
התוכן אינה כדרך כתיבה ואין בה ממשות, 

שמניחים  במקום  להשליכם  רשאי  ולכן 
דברי פלסטיק העומדים להתכה.

 האם מותר לעשות בדיקת חמץ עם 
פנס, במקום עם נר?

מעיקר הדין מותר לבדוק את החמץ ע"י 
פנס. אולם נכון יותר להשתמש בנר שעוה 

אם  זאת,  עם  אבותינו.  מנהג  כפי  רגיל, 
האדם חושש לשריפה, או שידיו רועדות 
במקום  או  שייגרם,  לנזק  וחושש  מעט 
פנס.  עם  לבדוק  אפשר   - כחצר  פתוח 
ולכן  לבדוק,  חובה  המכונית  שאת  יצוין 

הבדיקה תיעשה בפנס ולא בנר.

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

העלון מוקדש לע"נ שלמה ראובן בן ירוחם 
לע"נ פונגדה בן טורי | לע"נ יוסף בן יחיא זהבי 
לע"נ מזל בת יונה זהבי | לע"נ רבקה עדנה עזת 
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חיים ולדר

חייג
עכשיו

"והנה ידוע שעיני העניים נשואות לזה, וחלילה שהם 
יישארו בדוחק ורעבון והוא יעלים עין בזה..."  

073-222-12-12 חייג
עכשיו

המשפחות הנזקקות מחכות בעיניים מתחננות לכל אחד מכם! חייגו עכשיו

מרן החפץ חיים

12
האש שבתוכנו פנימה

הרבנית חדוה לוי



על  ציווה  ישראל,  ידוע שפרעה שעבד את עם 
בחומר  חייהם  את  מירר  ביאור,  הבנים  הריגת 
אך  לשחררם.  הסכים  ולא  קשה  ועבודה  ולבנים 
שנענשו  המצריים,  האזרחים  אשמים  היו  במה 

בחומרה רבה כזו בעשר המכות?
* * *

היו  לא  שהמצרים  היא  התשובה 
ששמעו  שהנאצים  כשם  מפשע,  חפים 
חפים  היו  לא  היטלר  של  לפקודותיו 

מפשע. היתה זו אומה אכזרית שלא בחלה 
כאל  אדם  לבני  והתייחסה  ושעבוד,  בכיבוש 
צאן: "הבה נתחכמה לו פן ירבה" )שמות א', י'(.

קיים את פקודות פרעה להכות את שומרי  מי 
ישראל, אם לא המצרים? מי היו מוכנים להטביע 
מכוח  נהנו  מי  המצרים?  לא  אם  ביאור  תינוקות 

עבודה זול, אם לא המצרים? בתורה מסופר שבנינו 
מסים,  שרי  עליו  "וישימו  במצרים:  ערים  שתי 
למען ענותו בסבלותם. ויבחן ערי מסכנות לפרעה, 

את פתום ואת רעמסס" )שמות א', י"א(.
בני  את  עינו  המצרים  כיצד  מסופר 
ישראל בפרך ומיררו את חייהם: "וכאשר 
ויקוצו  יפרוץ,  וכן  ירבה  כן  אותו,  יענו 
את  מצרים  ויעבידו  ישראל,  בני  מפני 
חייהם  את  וימררו  בפרך.  ישראל  בני 
ובכל  ובלבנים,  בחומר  קשה,  בעבודה 
כל עבודתם אשר עבדו  את  בשדה,  עבודה 

בהם בפרך".
את  העבידו  שהמצרים  בזמן  כי  מספר  המדרש 
את  לאסוף  מספיקים  היו  ולא  בפרך,  ישראל  בני 
בקירות  יהודים  תינוקות  מכניסים  היו  התבן, 

מכת  לאחר  רק  הלבנים! 
"ותחזק  מסופר:  בכורות 
למהר  העם,  על  מצרים 
לשלחם מן הארץ, כי אמרו 

כולנו מתים" )שמות י"ב, ל"ג(. 
אלמלא פחד מוות הוטל עליהם, לא היו המצרים 
הראיה,  לעולם.  ישראל  בני  את  לשחרר  מוכנים 
שאף לאחר ששחררו אותם, שבו המצרים לרדוף 
את בני ישראל אל תוך ים סוף: "וייהפך לבב פרעה 
ועבדיו אל העם, ויאמרו מה זאת עשינו כי שילחנו 
את בני ישראל מעובדנו? ...וירדפו מצרים אחריהם 

וישיגו אותם חונים על הים" )שמות י"ד, ה'(. 
הקב"ה הקשה את לב פרעה, במטרה להעניש את 
שליטתו  את  ולהראותם  המכות,  בעשר  המצרים 
בעולם: "ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר 
התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, 

וידעתם כי אני ה'" )שמות, פרק י', ב'(.
הוכיח  באמצעותן  מחושבות.  היו  המכות  עשר 
ה' למצרים כי הוא שולט בכל כוחות הטבע, אותם 

ייחסו לאלים שונים. 

היהודי דניאל בלס
עשר המכות: במה היו   החושב

אשמים המצרים? )א'(
עשר המכות מלמדות אותנו שיעור חשוב על שכר ועונש

 שבע
    עובדות

1. השבת הקודמת לפסח נקראת "שבת הגדול", 
בטור בשם  מובא  בה.  הגדול שאירע  הנס  על שם 
וקשר  פסחו,  שה  אחד  כל  להם  "ולקחו  המדרש: 
זה  'למה  המצריים:  ושאלום  מיטתו,  בכרעי  אותו 
לכם', והשיבו: 'לשחטו לשם פסח במצוות ה' עלינו', 

אלוהיהן,  את  ששוחטין  על  קהות  שיניהם  והיו 
שם  ועל  דבר,  להם  לומר  רשאין  היו  ולא 

אותו הנס קוראין אותו שבת הגדול".
הגדול.  בשבת  אירע  נוסף  נס   .2
כי  מבאר  שמעוני  בילקוט  המדרש 
המצרים בעצמם היכו זה את זה בשבת 
הגדול בעשור לחודש. כה דברי המדרש: 

בכורות...  מכת  הקב"ה  ששלח  "בשעה 
והיו מצווחין  פרעה  כל הבכורות אצל  נכנסו 

לפרעה ואומרין: 'בבקשה ממך הוצא את העם הזה 
לעבדיו:  אמר  ועליך'.  עלינו  תבוא  רעה  שבשבילם 
'צאו וקפחו שוקיהם של אלו'. מה עשו הבכורות? 
מיד יצאו ונטל כל אחד חרבו והרג את אביו... ששים 

רבוא הרגו הבכורות באבותיהן".
כי שבת  מבואר  א'(  סעיף  ת"ל,  )סימן  ב"לבוש"   .3
הקדמה לגאולה,  היא  כי  הגדול",  "שבת  נקראת  זו 

שבהפטרתה של שבת זו מוזכרת ביאת אליהו הנביא 
לפני ביאת הגאולה.

4. ה"חידושי הרי"ם" השווה שבת זו ליום כיפור, 
ודרש מעין גזירה שווה. "עשור הזה הוא כמו עשור 
בחזרה  ומעמיד  מטהר  שהוא   – הכיפורים  דיום 
רבא'  'יומא  הכיפורים  יום  נקרא  ולכן  ביושר", 
ואף שבת זו נקראת 'שבת הגדול', כי היא 
ישראל  נשמות  את  ומקדשת  "מזככת 

מכל פגם ועוון".
דברים  כתובים  ישראל"  ב"אוהב 
מבאר  הוא  זו.  שבת  אודות  נשגבים 
כל  מתברכין  "מיניה  הזוהר  דברי  את 
השבוע  ימות  כל  כלומר:  יומין",  שיתא 
אולם  שלפניהם,  השבת  מקדושת  יונקים 
כל השבתות כולן יונקות כוחן משבת הגדול ושבת 

שובה.
5. ה"שפת אמת" מסביר כי שבת הגדול הוא כמו 
שבת תשובה, ויש לשוב לקדוש ברוך הוא בתשובה 
שלמה, מרוב אהבה. כה דבריו: "שצריך כל אדם לשוב 
להשם יתברך מגודל החסד שעשה עמנו בהוציאנו 
ממצרים... וזה שבת הגדול - שישוב האדם בתשובה 

על ידי גדלותו יתברך".
מציין  נוסף  טעם 
ה"שפת אמת" לשם "שבת 
הגדול": כל שבת הינה זכר 

למעשה בראשית. כאשר יצאו ישראל ממצרים נוסף 
טעם נוסף לשבת, שהיא גם: "זכר ליציאת מצרים". 
כלומר: השבת נקראה "שבת הגדול" כי בזכות הנס 
למצוות  נוסף  טעם  נוסף  השבוע,  באותו  שאירע 

השבת.
6. המהר"ל מבאר כי השבת הקודמת לחג הפסח, 
בשם  להיקרא  ראויה  מצרים,  יציאת  התרחשה  בו 
שם  על  גדול  נקרא  מצרים  "יציאת  הגדול'.  'שבת 
יצאו  כאשר  ופעל  שעשה  הנוראים  מעשיו  גדלות 
אודות  מרגשים  דברים  מוסיף  המהר"ל  ממצרים". 
יקנו  הבא,  לעולם  "ולעתיד,  העתידה:  הגאולה 
ישראל עוד מדרגה יותר עליונה, ויעשה הקב"ה עוד 
נוראות..."  כל  על  נוראות  גדולות,  כל  על  גדולות 

)גבורות ה' פרק ל"ט(.
7. ה"משך חכמה" מבאר כי כשם שבשבת האדם 
לא עובד, ומוכיח בכך שהוא בוטח בה' שייתן לו את 
פרנסתו, כך בשבת הגדול האמינו ישראל שתתרחש 
מכת בכורות, ועל כן היו ראויים לקבל את השבת. 
כי  השבת,  על  לישראל  רק  צווה  "ולכן  לדבריו: 
בוטחים בהשגחתו, ומאמינים שעל ידי זה לא יחסר 
להם מאומה, וברכת ה' היא תעשיר, וכאשר לקחו 
בכורי  ימותו  שבחצות  והאמינו  במצרים  הפסח 
לקבל  ראויים  והיו  גמור,  הביטחון  היה  מצרים 

השבת, ולכן נקרא שבת הגדול" )דברים י', כ'(.

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 השבת הנוכחית, 
"שבת הגדול"

בשבת זו אירעו שני ניסים גדולים. קדושת שבת הגדול מטהרת ומקדשת את נשמות 
ישראל מכל פגם ועוון, מהווה הקדמה לגאולה, ומסייעת לשוב לבורא מתוך אהבה

יונתן הלוי
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"מה נאכל בפסח?"
זו שאלה שנשאלת בימים אלו במאות בתים של משפחות נזקקות. 

הצטרפו לחלוקת קמחא דפסחא עם הידברות!

073-222-12-12 חייג
עכשיו

ויה אביבית ומרעננתמשפחתיתחו
עם הידברות

הידברות מזמינה אתכם לפתוח את האביב
בחופשה משפחתית על שפת ים הכנרת

ד’-ו’ אייר
9-11.5

במלון המפואר כינר גליל

הבטיחו מקומכם!
הרב יצחק פנגר073-222-12-70

הרב שמעון פרץ

חמישי - מוצ”ש
פרשת אמור



עיקרי הדינים לליל הסדר )ב'(
בשבוע שעבר פרטנו חלק ראשון מהלכות ליל הסדר. 
כעת נמשיך את ההלכות החשובות ללילה החשוב הזה

רחצה
ידיים  נוטלים  השני  הכוס  שתיית  לאחר 
"על  ומברכים  לסעודה, כמו תמיד לפני הסעודה, 

נטילת ידיים".

מוציא מצה
• ייקח המצות כסדר שהניחן, הפרוסה בין שתי 
השלימות, יאחזן בידו ויברך "המוציא" ו"על אכילת 
שומט   - המוציא  שמברך  שאחר  ונוהגים  מצה". 
המצה התחתונה מידו, ונשארת בידו העליונה עם 
הפרוסה, ומברך "על אכילת מצה". ובוצע משתיהן 
ויאכלן  במלח  יטבלן  אחת.  מכל  כזית  ביחד, 

בהסיבה. ובדיעבד, אם אכל כזית אחד - יצא.
בבת  הכזית  כל  את  להכניס  המחמירים  יש   •
אחת לתוך פיו )מגן אברהם ובן איש חי(. ולהלכה אין 
צריך להחמיר בזה, אלא אוכל מעט מעט בזה אחר 
זה כדרך אכילה, ללא שהיות בינתיים, ובלבד שלא 
ישהה באכילת הכזית כדי אכילת פרס, והוא כשש 
דקות עד שבע וחצי )ספר תשובות והנהגות לחזו"א סימן 

קכ"ג, ושו"ת חזו"ע סימן כ"ה(.
ברכת  בלי  מצה  ואכל  שטעה  מי   •

מצה",  אכילת  "על  וברכת  "המוציא", 
משום  בזה  ואין  חובתו,  ידי  יצא 
חזון  )שו"ת  בעבירה"  הבאה  "מצווה 

עובדיה חלק א' סימן כ"ו(. 
כארבעה  אוכלים  פסח  בליל   •
מקום,  ומכל  מצה.  של  כזיתות 

זקן או חולה, די שיאכל כזית מצה 
אכילת  "על  ברכת  בסיום  בתחילה, 

חתיכה  ייקח  לכורך  מרור.  כזית  ואחריה  מצה", 
ולאחר  מרור,  של  קטנה  וחתיכה  מצה  של  קטנה 

מכן יאכל כזית אפיקומן )חזו"ע א' מ"ד(. 
• קיימא לן "מצות צריכות כוונה", ולכן יש לכוון 
מצה.  אכילת  של  חובה  ידי  לצאת  אכילתו  קודם 
ובדיעבד, אם לא כיוון, יצא, באכילת המצה. ואם 

בירך "על אכילת מצה", אין לך כוונה גדולה מזו.
ואם  ידבר.  לא   - המצה  את  שלועס  בשעה   •
שח בעודו לועס, קודם שבלע מהמצה, אעפ"כ לא 
יחזור לברך, משום שנחשב כמו שהתחיל במצווה. 
וטעם  ללעוס,  התחיל  ואם  ידבר.  לא  ולכתחילה 
על  ברכה  מחברו  שמע  כך  ובתוך  מהמצה,  בחיך 
אכילת מצה וכדומה, עונה אמן, אף על פי שעדיין 

לא בלע. 
• צריך ללעוס את המצה יפה, ואחר כן לבלוע. 
ומיהו בדיעבד, אם בלע המצה בלי שילעס תחילה, 
לא   - מרור  בלע  אם  מרור,  באכילת  אמנם  יצא. 
יצא, וצריך לחזור ולאכול שוב פעם מרור )עי' בזה 

כף החיים סימן תע"ה סקכ"ב(.
• אסור לאכול עם המצה עוד מאכל אחר ביחד, 

ולא יאכל את המצה עם סלטים וכדומה, כדי 
שלא יתבטל טעם המצה. 

לאכול  עליו  וקשה  וזקן,  חולה  מי שהוא   •
המצה  לו  לפורר  אפשר  לבדו,  המצה  כזית 
לשרותה  מותר  וכן  ולאכלה,  דקים  לפירורים 

במים ולאכלה )ברכי יוסף סימן תס"א, ושו"ת בנין ציון 
כזה,  באופן  גם  לאכלה  יכול  אינו  ואם  כ"ט(.  סימן 
מותר לטבול את המצה בתבשיל, ובלבד שלא יהיה 
יד אליהו סימן  )שו"ת  התבשיל חם שהיד סולדת בו 

כ"ג(.
• אם אכילת המצה יכולה להביאו לידי חולי עד 
שיפול למשכב, פטור ממצוות אכילת מצה, והוא 
הדין באכילת מרור. ומכל מקום ראוי לו להחמיר 
לאכול לפחות חצי שיעור, או לאכול שיעור עשרה 
גרם של מצה ומרור )חזו"ע חלק א' סימנים ד', ל"ג, ל"ח, 

מ"ב, מ"ד(. 
חצות  עד  לכתחילה  ומרור  מצה  זמן אכילת   •

הלילה. 
• מותר לשקול את המצה בליל פסח עצמו, כדי 
במרור.  וכן  לו,  הצריך  כשיעור  בה  יש  לדעת אם 
בהם  שמשתמשים  פרטיים  במאזניים  ואף 
בבית, השוקלים על ידי מחוג, יש להקל 

)יחוה דעת א', ט"ז(. 
מרן  לדעת  הכזית  שיעור   •
השולחן ערוך הוא עשרים ושבעה 
גרם, וכך ההלכה. ולכתחילה יאכל 
חולה,  או  זקן  אולם  גרם,   29
גרם,   27 לאכול  יכולים  שאינם 
לא  אמנם  גרם.   18 רק  לאכול  יכולים 

יברכו על זה, כי ספק ברכות להקל.

מרור
• יקח כזית מרור וישקענו מקצתו בחרוסת, וכן 
המנהג. והמחמיר לשקעו כולו בחרוסת תבא עליו 

ברכה )שולחן ערוך סימן תע"ה סעיף א'(.
• אין להשהות את המרור בתוך החרוסת כדי 
שלא יתבטל טעם מרירותו. לכן צריך גם לנער את 
ויאכלנו  מרור,  על אכילת  ויברך  מעליו,  החרוסת 

בלא הסיבה )שולחן ערוך סימן תע"ה(.
ידי  לצאת  לכוון  צריך  המרור  אכילת  קודם   •
כוונת  בלא  ואכלו  ואם שכח  מרור.  חובת אכילת 

המצווה - יצא ידי חובתו.
לשם  שיאכלנו  קודם  המרור  מן  לאכול  אין   •
ולא  כרפס  מטבילים  בתחילה  ולכן  מרור,  מצוות 
מרור, כי צריך שבשעת המצווה יהיה המרור חדש 
לפניו, שעדיין לא אכל ממנו כלל. ומ"מ אם רוצה 
לאכול מרור מבושל או מטוגן, רשאי לאכול קודם 

המרור )חזון עובדיה עמ' צ'(.
בעלים  אלא  במרור  חובה  ידי  יוצאים  אין   •

לחים, ואין יוצאים במרור כבוש ולא בשלוק ולא 
במבושל, ולכן אין ליתן עלי המרור בתוך חומץ כדי 
נעשה  זה  ידי  שעל  מפני  מהם,  התולעים  להוריד 
המרור כבוש )כמבואר בשולחן ערוך יורה דעה סימן ק"ה 

סעיף א', שבזמן מועט שנשרה בתוך החומץ נעשה כבוש(.
• טיבול המרור בחרוסת הוא מדרבנן, זכר לטיט 
ולתבן שנשתעבדו בהם ישראל במצרים. ולכן אף 
אם אין לו מרור, או שאינו יכול לאכול כזית מרור 
בשום אופן - צריך לקיים מצוות אכילת חרוסת, 
הן על ידי טיבול של ירק אחר בחרוסת, והן על ידי 

אכילת חרוסת בפני עצמה.
• מי שהרופאים חוששים שאם יאכל מרור שמא 
מרור,  יאכל  לא   - למשכב  ויפול  חולי  לידי  יבא 
להחמיר  ירצה  אם  ואפילו  לקולא,  דרבנן  שספק 

ולאכול מרור, לא יברך )שו"ת חזו"ע סימן ל"ג(.
• אין לברך על אכילת מרור אחר חצות לילה.

כורך
וכורכה  כזית מצה מן המצה השלישית,  יקח   •
"זכר  ואומר  בחרוסת,  וטובלה  מרור,  כזית  עם 
למקדש כהלל" ואוכלם ביחד בהסיבה )שולחן ערוך 
סימן תע"ה(. ומשבירך על אכילת מצה ומרור, ראוי 
הסעודה,  מעניין  שאינו  בדבר  ישיח  שלא  ונכון 
עד שיאכל את כל הכזית של ה"כורך" עם המרור 
והחרוסת. אולם מותר אף לכתחילה לדבר בדברים 

שהם מעניין הסעודה.
מקום  ומכל  בהסיבה,  הכריכה  לאכול  צריך   •
בדיעבד אם שכח ואכל הכורך בלא הסיבה, וקשה 
ולאכול  לחזור  צריך  אין   - ולאכול  לחזור  עליו 
להחמיר  רוצה  ואם  חובה.  ידי  ויצא  בהסיבה, 

ולאכול שנית בהסיבה, תבוא עליו ברכה.
אינו  בחרוסת,  הכריכה  שמטבל  אחר  בכורך,   •
במצוות  שראינו  כפי  מעליה  החרוסת  לנער  צריך 
מרור, אלא יכול להשאיר את החרוסת על המצה 

והמרור.
• מי שקשה עליו לאכול כזית מרור בכריכה, רשאי 
להקל בזה, ליקח כל שהוא מרור, ואם קשה עליו 
הדבר מאוד, רשאי שלא לאכול הכריכה כלל, כיוון 
שאין הכריכה אלא לזכר למקדש בלבד, ולפיכך יכול 
מקום  ומכל  הצורך,  במקום  בזה  להקל  אדם  כל 
ישתדל לאכול לכל הפחות 18 גרם מצה ו-18 גרם 

מרור )שו"ת חזון עובדיה סימן מ"ב(.

073-3333-300

קו 
 ההלכה

הרב ירון אשכנזי
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"מה נאכל בפסח?"
זו שאלה שנשאלת בימים אלו במאות בתים של משפחות נזקקות. 

הצטרפו לחלוקת קמחא דפסחא עם הידברות!
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וגם  והקרצופים,  הניקיונות  כידוע,  הגשמיות,  ההכנות  גם  בעיצומן.  לפסח  ההכנות 
ההכנות הרוחניות, להתכונן לקדושת החג ולמצוות "והגדת לבנך" בליל הסדר.

חז"ל מצאו לנכון להדגיש כי הבן הרשע גם הוא אחד מהבנים. גם לו יש מקום סביב 
שולחן הסדר, וגם לו יש מה לענות, ובלילה הזה - תהיה גם לו עליה גדולה. וכן מובא 
ר' שמעון סופר אומר שהכוס  כנגד אחת מהכוסות.  בירושלמי, שכל אחד מהבנים הוא 
החמישית היא כנגד הבן שאינו נמצא סביב שולחן הסדר, ולכן היא כנגד אליהו הנביא, 
שאנו מחכים שיבוא אליהו, וישיב לב אבות על בנים. כדי להשיב את הבנים - יתחיל אליהו 

הנביא באבות... רבותינו דייקו מחלק זה של ההגדה כמה יסודות, ואביא כמה מדבריהם:
ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא: ה'נתיבות שלום' 
)לפסח, מאמר תשיעי( דייק מכאן שארבע לשונות "ברוך", הן כנגד ארבעת הבנים, שבכל מצב 
רוחני אדם נחשב כבן לפני המקום, ואפילו הרשע, יש לו תואר "בן", ויש תשובות לשאלות 

שמעיקות עליו.
מה העבודה הזאת לכם - "מה הטורח הזה שאתם מטריחין עלינו בכל שנה ושנה?!" 
)ירושלמי פסחים ע'( מתריס כנגדנו הבן הרשע. האדמו"ר מקוברין שואל )מובא ב'נתיבות שלום' 
לפסח, מאמר תשיעי( שעומק קושייתו, שמחמת היצר הרע שבוער בו, הוא מלא כישלונות, 
ולכן הגיע לייאוש. והתשובה, שגם אם ישראל היו בשיא הטומאה, בתוך מ"ט 
שבקרבנו  האלוקי  שהניצוץ  נשמותינו,  בשורש  נעלם  כח  בנו  יש  שערים, 
לעולם לא דועך, וגם בתוך טומאותינו שוכן אתנו הקב"ה. מדובר בעיקרון 
יסודי וחשוב מאוד, מעיקרי האמונה בהם על כל יהודי להאמין. בכוחה של 
אמונה זו עתידים אנו להיגאל. עד כאן דבריו, והם מהווים בשורה אמתית 

לכל מי שמרגיש מנותק. 
אילו היה שם - רבי צדוק הכהן מלובלין )'פרי צדיק', פסח, אות ח'( דייק 
מכאן, שאילו היה הבן הרשע במצרים, הוא לא היה נגאל, אבל אחר שגאל אותנו השם 
יתברך, ועשה אותנו לאומה ישראלית, מעתה, כיון שגם בן זה נולד מישראל ונימול לשמונה 
- לא יועיל לו רשעתו להוציא עצמו מכלל ישראל, אף על פי שחטא - ישראל הוא, ויהיה 
לו תיקון על מעשיו. הגאון רבי אשר וייס )בספרו 'מנחת אשר', שיחות על המועדים, פסח, עמ' כ"א( 
הביא את הדברים הללו, וסיכם שאף על פי ששאלותיו של הרשע קשות, יש לנו תשובות 

עבורו, אך להתעלם ממנו - איננו רשאים! 
לפי שהוציא עצמו מן הכלל – בספר 'נעם אלימלך' )פרשת דברים( האריך בעניין אחדות 
כלל ישראל, שזה סוד הגאולה. על פי זה דייק ה'נתיבות שלום' )לפסח, מאמר תשיעי( שזו 
שאלת הרשע על העם, שאוכל את הפסח בדביקות ובאחדות בחבורה, והוא אינו מחובר. 
והתשובה היא שעל בן זה להתחבר לכלל, ולא יהיה רשע בפני עצמו, ועל ידי זה תהיה 
גאולתו, וזה סוד גאולתנו, עד כאן דבריו. זהו רמז ליסוד גדול, בסוד הערבה ובסוד החלבנה, 
שרק כאשר הם מצטרפים, אנו ראויים לגאולה, כיוון שעל ידי האחדות – נמצא עם ישראל 

בשלמות הקומה שלו. 
כפר בעיקר, הקהה את שיניו - אפילו אם הוא נראה כאילו "כפר בעיקר", אין מה ללכת 
שולל אחרי החזות הנשכנית שלו. אלה רק שיניים חדות, שמתוך כאב הוא מנפנף בהן. 
אם נשנה את מיקוד הראיה ונביט מעבר לשיניים הנשכניות, נראה ילד מבולבל שמחפש 
הצדקה לכך שהוציא את עצמו מן הכלל, ולכן כפר בעיקר. ולכן, עלינו להתעלם מנשכנות 
ְקֶהיָנה", שהוא לשון  י ָבִנים ִתּ ֵנּ שיניו, ולהקהות אותם, מלשון הפסוק: "ָאבֹות ָאְכלּו בֶֹסר, ְוִשׁ

חולשה, הוצאת העוקץ, וזה נעשה - על יד מה שנשיב לו בנועם. 
בשם הגר"א מובא, שדבר זה מרומז בגימטריה של הרשע, שאם נקהה )נפחית( מ"רשע" 

)בגימטריה 570( את "שיניו" )366(, תהיה התוצאה "צדיק" )204(.
והעיקר, שנצליח גם אנחנו לצאת מהמצרים המקובעת שלנו, כדי להציל את בנינו!

אף על פי ששאלותיו של הרשע קשות, יש לנו תשובות עבורו, 
אך להתעלם ממנו - איננו רשאים

האם גם הבן 
הרשע אמור לשבת 

סביב השולחן?

הרב דן טיומקין
בוסר            

 המלאכים

 הכותב הנו מנהל קו ההלכה – הידברות. חייגו בחינם 073-3333-300
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לרכישת הספר "בוסר המלאכים", ארגז כלים להורי המתבגר מאת הרב דן טיומקין, 
חייגו להידברות שופס 073-222-1250

סגרו ביומן! 

ימי שני!
פגישה עם

הרב פנגר!

הרב יצחק פנגר
FHT מגיע אי”ה לבית הידברות לסדנת

לריפוי טבעי, בת 6 מפגשים

לפרטים: 073-2221320

הסדנה מיועדת לנשים ולגברים )בהפרדה מלאה(

anat@htv.co.ilהידברות

החל מיום שני, א’ אייר, 6.5
בין השעות 18:30-22:00

כל הכלים לחיים! בדרכו הייחודית של הרב פנגר:
שיטת FHT לריפוי טבעי בהעצמה אישית, דמיון מודרך וריפוי במגע יד | העמקת 
השיטה בדגש על ריפוי טבעי | טיפול עצמי, וטיפול באחרים | יישום השיטה על 
 )OCD( משקעי עבר ושחרורם,  ריפוי דרך סליחה | חרדות, מחשבות כפייתיות
נכונה,  | התמודדויות בהווה, חשיבה   )CBT,REBT ודאגות )בשילוב שיטות 

לחץ, עצבות, ועוד )בשילוב שיטות נוספות(.

לאור הביקוש סדנה נוספת

שולחן עורך
• כעת הגיע זמן הסעודה. יערוך השולחן ויסעד בשמחה. 
רק יקפיד בדבר להשאיר מקום לאפיקומן, כי האפיקומן צריך 
להיאכל בתיאבון ולא באכילה גסה, ומי שאכל את האפיקומן 
חובת  ידי  יצא  לא   - באכילתו  שקץ  כך  כדי  עד  כשהיה שבע, 
אכילת אפיקומן, וצריך לחזור שוב ולאכול עוד אפיקומן כשיוכל 

לאכול.
ולכן  לילה,  חצות  קודם  לכתחילה  אוכלים  האפיקומן  את   •
לפני  האפיקומן  עם  הסעודה  את  לסיים  להקפיד  יש  זו  בשנה 

השעה 12:38 בלילה.

צפון
• לאחר גמר הסעודה, קודם לברכת המזון, אוכלים "אפיקומן" 

מהמצה השמורה במפה שבצענו בתחילת הסדר.
• כל אחד מהמסובים מקבל כזית מצה, ולפני אכילתו אומר 

"זכר לקרבן פסח הנאכל על השובע".
• את האפיקומן אוכלים ללא סלטים או ליפתן, כדי שיהיה 

טעם המצה בפיו.
פסח,  קרבן  כנגד  אחד  כזית,  פעמיים  לאכול  מחמירים  יש   •
ואחד כנגד המצה שנאכלת עם הפסח, אמנם מעיקר הדין מספיק 

בכזית אחד.
• את האפיקומן אוכלים בהסיבה, ואם שכח ולא היסב יצא ידי 

חובה בדיעבד, ואם יכול לחזור ולאכול שוב, תבוא עליו ברכה.
מותר  מקום  ומכל  אפיקומן שום דבר.  אחרי  לאכול  אסור   •
מותר  כן  וכמו  משכרים,  שאינם  משקים  ושאר  מים  לשתות 
לשתות קפה או תה )אפילו עם סוכר( אחרי אפיקומן, בין לספרדים 
ובין לאשכנזים )ילקוט הגרשוני אורח חיים חלק א' בקונטרס אחרון דף מ"ז 

עמוד ב', וחזון עובדיה עמ' קי"ד(.

ברך
נקייה  היא  ואפילו  יש להדיח את הכוס  לפני ברכת המזון   •
ענבים, מקבלה  מיץ  או  ביין  הכוס  את  וממלא  פ"ח(,  סימן  )רש"ל 
מעל  ומגביה  הימנית  בידו  נוטלה  וכשמתחיל לברך  ידיו  בשתי 

השולחן טפח )8 ס"מ(.
• כל אחד מהמסובים צריך ליטול את הכוס בידו ולברך, ולא 

רק מי שעושה את הזימון.
• בליל הסדר מקפידים על "יעלה ויבא" בברכת המזון, ואם 

שכח - צריך לחזור שוב ולברך ברכת המזון.
ומכוון  הגפן"  פרי  "בורא  ברכת  מברך  המזון  ברכת  בסיום   •

לפטור את הכוס הרביעית, ושותה את הכוס בהסיבה.

הלל
• מוזג כוס רביעי ואומר את ההלל בשמחה, ומתחיל "שפוך 
חמתך על הגויים", וזה כנגד ארבע כוסות תרעלה שישקה הקב"ה 

את אומות העולם ששעבדו את ישראל.
• יאחז הכוס כל ההלל, מתחילתו ועד סופו.

• יסיים את ההלל בברכת "יהללוך" וישתה את הכוס בהסיבה, 
וחייב לשתות לפחות רביעית, כדי שיוכל לברך ברכה אחרונה.

נרצה
• רצה ה' את מעשינו ונזכה שתהיה משכורתנו שלימה מאתו 

יתברך.
• מצווה לספר ביציאת מצרים כל הלילה עד שתחטפנו שינה.
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עופר ל של  נפשו  בדיוק,  שנים  עשר  פני 
בעבר  מצליח  תיאטרון  שחקן  הלוי, 
הייתה  בהווה,  תשובה  בעל  ואברך 
קרועה. בימים ההם למד הלוי בכולל, ומהצד עסק 
מעט במשחק. יום אחד, ללא כל הודעה מוקדמת, 
ניגש אליו מכר עם ההצעה הבאה: לעזוב לחלוטין 
את עולם המשחק, תמורת מלגה חודשית גבוהה.

הזו",  ההתחבטות  את  אשכח  לא  "לעולם 
"לא  להידברות.  לב  גלוי  בראיון  הלוי  מספר 
אבוחצירא  דוד  לרב  ופניתי  לעשות,  מה  ידעתי 
לי  אמר  והרב  מדובר,  במה  לו  סיפרתי  מנהריה. 
שיעור  אותי  ולימד  המשחק,  עם  להפסיק  לא 

ישראל  שעם  אמר  הרב  בחיים.  אשכח  שלא 
שמשחקים  כמוני,  אנשים  גם  צריך 

לימד  גם  הרב  תורה.  מתוך 
במשחק.  גדול  שיעור  אותי 

החשוב  שהדבר  אמר  הוא 
במשחק, ובמיוחד  ביותר 
להפתיע.  זה  בהומור, 
בלתי  ממקומות  לבוא 
המשחק  ואכן,  צפויים. 
הלא צפוי זה מה שהכי 
תופס. לשמוע את הדבר 

זה   - בעצמו  דוד  מרבי 
היה מאוד חזק עבורי.

הרב  עם  השיחה  "אגב, 
לספר  גם  קשורה  אבוחצירא, 

שנמכר  ראשי',  'תפקיד  שהוצאתי, 
הספר  שופס.  בהידברות  וגם  בחנויות  כעת 

מדבר על מסע חיפוש של אמן, אבל המסע הזה 
את  המחפש  אדם  כל  של  מסעו  למעשה  הוא 
יוכל הוא  האמת, ואת דרך החיים אשר בעזרתה 
הדברים  אחד  ומספקים.  מאושרים  חיים  לחיות 
מאתנו  ואחת  אחד  שלכל  הוא  בספר  שמתגלים 
יש תפקיד ראשי בעולם הזה, אותו עלינו לגלות, 

וללכת איתו עד הסוף".

ופתאום דפיקה על הדלת
מתגורר  לתשעה,  ואב  נשוי   ,51 הלוי,  עופר 
באלעד ומשמש בה כרב קהילה של בעלי תשובה. 
הוא שחקן ויוצר פעיל, שהקים את מרכז המשחק 
של  לפי דבריו  כך  זה,  מרכז  "משמחי לב".  הדתי 
הלוי, הוא הגדול ביותר בארץ, ומקיים במקביל 15 
הצגות המיועדות לגברים, נשים, ילדים ומשפחות. 

את רוב ההצגות הלוי כותב ומביים בעצמו.
זה לא התקדם  "בצבא הרהרתי בתשובה, אבל 
מעבר לזה. אחרי השחרור התחלתי ללמוד בבית 

בתחרויות  זכיתי  וגם  צבי',  'בית  למשחק  הספר 
משהו  בי  עלה  בתחרות,  הזכייה  בזכות  שונות. 
שהרגשתי פעמים רבות בחיי. תמיד חיפשתי את 
ממש  הוא   – שהנה  חשבתי  הזמן  וכל  האושר, 
מעבר לפינה. רק אסיים את זה וזה – והוא יגיע. 
רק אסיים תיכון – ואז אהיה מאושר. רק אתגייס 
– ואז. אלמד משחק – והוא יבוא, וכו' וכו'. ואני 
זוכר שממש האמנתי שאם אזכה בתיאטרונטו – 
באמת אהיה מאושר, והפעם לתקופת זמן ארוכה 

מאוד.
אבל  שמחה,  חשתי  באמת  הזכייה  "אחרי 
התחושה הזו חלפה מהר מאוד. הרבה יותר מהר 
את  לחפש  להמשיך  חשבתי  שדמיינתי.  ממה 
האושר בתחום הזה, והתחלתי לשחק 
נפתחו  ההיא  בתקופה  ב'הבימה'. 
עבורי המון דלתות. אבל שוב, 
שום דבר מכל מה שחוויתי 
לא היה 'זה'. שום דבר לא 
באמת עשה אותי מאושר 
לרגע  אבל  זמן.  לאורך 
התייאשתי,  לא  אחד 

והמשכתי לחפש.
ההיא,  "בתקופה 
בחסדי ה', התחתנתי. זמן 
לא רב אחרי החתונה סבתא 
שלי נפטרה. בשל שני הדברים 
על  יותר  לחשוב  התחלתי  הללו 
שאלות  בי  עלו  החיים.  משמעות 
קיומיות: לאן כל זה הולך, מה התכלית, וכו'. 
לשאלות  תשובות  למצוא  רוצה  שאני  הרגשתי 
של  לסמינר  ללכת  החלטתי  כך  ובעקבות  הללו, 
ערכים. יום אחד דפק אצלנו בבית בחור שחיפש 
את אחי, שזמן קצר לפני כן התקרב ליהדות והחל 

לשמור מצוות.
לו  שיש  אמר  אדם  ואותו  הדלת,  את  "פתחנו 
שרוצים  לחילונים  לתת  רוצה  הוא  אותו  כסף, 
ללכת לסמינר של ערכים. ראינו בכך ממש סימן 
שאומרים,  כמו  והשאר,  יחד.  והלכנו  משמיים, 
היסטוריה. כבר תוך כדי הסמינר ידעתי שסיימתי 

עם 'הבימה' ועם כל העולם הזה".

"יש לך שלושה ימים לחיות"
לאחר התחזקותו של הלוי, הוא נכנס ללימודים 
בתיאטרון  ועסק  אברכים,  בכולל  סדירים 
כעיסוק משני. "בתחילת התשובה הורדתי הילוך 
בלימוד  השקעתי  הזמן  עיקר  ואת  בתיאטרון, 
כמו  ואז,  מהצד.  אבל  נשאר,  המשחק  התורה. 

שאמרתי, הגיעה אותה הצעה: להפסיק לגמרי עם 
ההצעה  גבוהה,  כספית  מלגה  תמורת  התיאטרון 

שבעקבותיה הלכתי לרב דוד אבוחצירא.
בין  יכול להבין את מתנגדי החיבור הזה,  "אני 
משחק לתורה. כי תחום המשחק, אם אין לו תחום 
אותו,  שמלווה  רבנית  ודמות  ברורים,  וגבולות 
הוא יכול להיות מאוד מסוכן. אם אין דעת תורה 
אמיתית, אתה עלול למצוא את עצמך במקומות 

לא טובים. לכן צריך ריסון גדול והכוונה.
אותנו.  שמנחים  לנו רבנים  שיש  הסיבה  "זוהי 
יש ועדה רוחנית שמאשרת את ההצגות שלנו. ויש 
'הכשרים' מאוד גבוהים להצגות. וכן, לפעמים הם 
גם נותנים ביקורת, ואני לא מפחד מזה. אם אדם 
יודע שהוא עושה לכבוד ה', אז הוא פתוח לעצות 

ושיפורים.
בדור  שמחה. ובמיוחד  צריכים  באמת  "אנשים 
שמחה  ידי  על  תצאו'.  בשמחה  'כי  כתוב:  הזה. 
אפשר לצאת מהמצבים הכי קשים. אנשים רוצים 
לקחת אוויר, להרפות ולשחרר כדי לקבל כוחות. 
להצגות,  ומעבר  ב"ה.  להם  עוזרים  אנחנו  ובזה 
חולים  בבית  חסד  פעילויות  עושים  גם  אנחנו 
מצילות  פעולות  שאלו  להגיד  ואפשר  וכדומה. 

חיים. 
"פעם אחת הלכתי עם יהודה שוקרון, גם הוא 
מהתחום, לבקר חולה סופני, שהרופאים אמרו לו: 
'יש לך שלושה ימים לחיות'. ישבנו איתו, צחקנו, 
שרנו, וראינו איך כוחות החיים שלו חוזרים אליו. 
ממש לנגד עינינו. הבן אדם חי חצי שנה נוספת 
לאחר שביקרנו אותו. אגב, את כוחות החיים לא 
רק  אנחנו  בו.  שהיה  משהו  זה  לו.  נתנו  אנחנו 

הדלקנו לו את החשק לחיות.
לנו  שהייתה  מיוחדת  מאוד  נוספת  "הופעה 
חשוכות  נשים  מול  הופעה  הייתה  הזה  בהקשר 
ילדים. חלק מהן ניגשו אלינו אחרי ההצגה ואמרו 
שהיו  דברים  להן  שחרר  שבהצגה  שהמסר  לנו 
תקועים בתוכן שנים. אני ב"ה פותח שערי שמחה 

לאנשים, ויש בס"ד 60 מתפללים בקהילה שלנו.
זאת  בכל  אני  אבל  תעודת רב,  לי  אין  כן,  אז 
שעשיתי  הטובים  הדברים  את  שיזכרו  מקווה 

כשאגיע לשמיים".

עופר הלוי: "הרב דוד אבוחצירא לימד 
אותי שיעור שלא אשכח בחיים"

עופר הלוי, מקים ומנהל מרכז המשחק הדתי הגדול והמצליח בארץ, מספר בראיון 
אישי על נעוריו בקיבוץ, נסיקתו המקצועית, והאושר שלא מצא בעולם המשחק החילוני

5אבנר שאקי

 

אם בית הכנסת שלכם לא מקבל את העלון 
באופן קבוע, קחו יוזמה והצטרפו

לאלפי המפיצים ברחבי הארץ

שליח בדרך 
אליכם עד 
פתח הבית!

208,300
אבל זה לא מספיק!
עותקים של עונג שבת ברחבי הארץ מדי שבת...

והמשלוח.  הדפוס  בהוצאות  בהשתתפות  כרוכה  כמפיץ  ההצטרפות 
יינתנו  כהן,  יגאל  הרב  של  החדש  ספרו  וכן  בחינם,  ראשון  חודש 
כמתנה למפיצים החדשים בהתחייבות על הפצה במשך 3 חודשים.  להצטרפות כמפיצים: 073-2221388 

ללא תשלום!חודש ראשון



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

 סיפורים מהחיים  | חיים ולדר

בעיר נ שנים,   27 לפני  באוקראינה  ולדתי 
ששמה זפורושי.

בערך שנתיים אחרי שנולדתי התפרקה 
ברית המועצות, ואוקראינה זכתה לעצמאות.

בתקופה הקומוניסטית היה לפחות סדר שהוביל 
שמנעה  ומשמעת  מזון  של  מסודרת  לחלוקה 
שהשלטון  ברגע  ופשע.  אנטישמיות  תופעות 
המרכזי התפרק, צצו תופעות קשות של כנופיות 
תנועות  של  וגם  רוחן,  על  העולה  ככל  שעשו 
הזמן תחת השטח  כל  אנטישמיות שהיו חבויות 
וברגע שהק.ג.ב. ודומיו הסתלקו, הן עלו על פני 

השטח.
מי שסבל יותר מכולם היו כמובן היהודים.

* * *
הסובייטי  בגוש  נעשה  הקומוניזם  שנות  ב-70 
האדמה.  פני  מעל  היהדות  את  למחוק  כדי  הכל 
אם הנאצים ניסו לעשות זאת דרך הכחדת הגוף, 
הרוסים ניסו לעשות זאת על ידי הכחדת הנשמה, 
האמונה והיכולת לשמור תורה ומצוות. "להשכיחם 

תורתך" זה השלטון הקומוניסטי, חד וחלק.
סממן  שום  היה  לא  שלי  למשפחה  למעשה, 
הייתה  יהודי  שאני  לי  נודע  שבה  הדרך  יהודי. 
מעניינת במיוחד. בערך בהיותי בגיל שבע אגרוף 

הוטח בפניי עם המילה ז'יד.
* * *

הופיעה  כשמולנו  חברי,  עם  הלכתי  אחד  יום 
כנופייה אנטישמית. מובן שהתחלנו לברוח, אך הם 

הצליחו איכשהו להגיע אלי ולהפיל אותי.
מוקף  שאני  הבחנתי  ואז  לברוח,  כדי  קמתי 
במעגל של צעירים, ועל פי מבטי העיניים שלהם 

הבנתי מה הולך לקרות לי.

הם התקרבו אלי וצמצמו את המעגל. 
אחד מהם הרים אותי ומיד העניק לי אגרוף 

שהשכיב אותי שוב.
מכן,  לאחר  קרה  מה  לתאר  רוצה  לא  אני 
בעיטות ומכות בכל חלקי הגוף. חשתי שאני מאבד 
את נשימתי, שצלעותיי נשברות, וידעתי שאני לא 

הולך להחזיק מעמד הרבה זמן בצורה הזו.
ולפתע ראיתי שמשהו מעסיק את החבורה.

היה זה נער גוי, שהחל לצעוק עליהם שיחדלו.
מסתבר שההתערבות שלו עצבנה אותם כל כך, 
לפני שהם  קטנה,  הפוגה  לי  לתת  החליטו  שהם 

סוגרים ִאתו חשבון.
וכך זה היה. אני שכבתי חסר אונים, שניים שמרו 
עלי שלא אברח, והשאר עמדו מולו. בתחילה באו 
הוא  ומי  מתערב  הוא  למה  ושאלו  בדברים  ִאתו 

שיגיד להם מה לעשות.
הוא אמר להם: "היהודי לא עושה לכם כלום. 
אתם חלשים, פחדנים ומוגי לב, בואו נראה אתכם 

מתמודדים מולי".
זה כבר ִאתגר אותם. הם פשוט הסתובבו לכיוון 

שלו, ובלי לאותת - התנפלו עליו.
כולם.

* * *
ידעתי אם לשמוח שעזבו אותי או להיות  לא 
להציל  שניסה  לזה  שממתין  הגורל  לנוכח  עצוב 
אותי. הסתכלתי ברחמים לראות מה יהא בגורלו.

אבל מה שקרה היה דבר מדהים.
מי  וכל  המעגל,  במרכז  עמד  פשוט  הבנאדם 
איך,  יודע  לא  שניסה להתקרב אליו מצא עצמו, 
שני  אותי  עזבו  על הקרקע. בשלב מסוים  שרוע 
ה"שומרים" שלי כדי לעזור לחבריהם, ואני כמובן 
המרתק.  במופע  לצפות  זכותי  את  ניצלתי  לא 
וכמו שאתה כותב בספריך, נטלתי גלולת "ויברח" 

והתרחקתי מהמקום כל עוד נפשי בי.
ושלם,  בריא  אך  דם,  וזב  הביתה חבול  הגעתי 
ומהלך על שתי רגלי. סיפרתי נרגשות להורי מה 
אירע לי והבעתי את דאגתי לנער הגוי שסייע לי 

כל כך.
כל הלילה לא עצמתי עין. ִלבי ומוחי עסקו בנער 
עלה  מה  להעריך  ובניסיון  אותי,  שהציל  ההוא 
בגורלו. ככל שדמיינתי זה הלך לכיוון לא טוב, שכן 
כך הרבה  כל  על  ייתכן שגבר  לא  אף שהוא חזק 

צעירים חסונים ומלאי שנאה.
* * *

הוא  אותו.  פוגש  שוב  אני  ולפתע  עבר,  שבוע 
שקישטו  ססגוניים  פנסים  כמה  עם  נראה חבול, 

את עיניו, אבל חי וקיים ועומד על רגליו.
"שלום", אני אומר לו.

"שלום", הוא עונה לי, "אתה בסדר?".
"זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך".

לנקום,  ונשבעו  אותי  טוב, הם מחפשים  "הכל 
אבל הכל בסדר".

"אפשר לשאול אותך משהו?", אמרתי.
"בבקשה".

ולהגן  להסתכן  לך  גרם  מה  כלומר,  "למה...? 
עלי?".

נוצרי  אני  פיליפ.  לי  קוראים  ארוך.  סיפור  "זה 
יהודים. כבר בגיל 13 התחלתי להתעניין  שאוהב 
שקראתי  שמה  והאמת  ישראל,  ובארץ  ביהודים 
עליהם היה אמור לגרום לי שנאה, אבל הרגשתי 
יותר  ספרים  חיפשתי  ויותר.  יותר  נמשך  שאני 
עתיק  הכי  בעם  שמדובר  וגיליתי  אובייקטיביים 
שיש לו את הקשר הראשוני עם אלוקים, ועל כך 

מודים גם הנוצרים.
ונבון  חכם  הזה  העם  כמה  קלטתי  הזמן  עם 
שני  ומצד  לעולם,  תרם  הוא  טוב  וכמה  ואמיתי, 
קראתי  טובה.  תחת  רעה  לו  גמל  העולם  כמה 
את  הוא שרד  ואיך  הזה עבר  העם  מה  בתדהמה 
העבדות במצרים, את הגלויות, את האינקוויזיציה 
ואת כל הפוגרומים ואת מלחמת העולם השנייה, 
ועדיין דבק במורשתו - זה עשה אותי יהודי בלב, 

ומאז אני משתדל להיות יהודי בכל דבר ועניין".
* * *

לפיליפ, התברר  בימים שלאחר מכן התחברתי 

גוי אוקראיני מגן בגופו על נערים יהודים המותקפים 
על רקע אנטישמי. נשמע לא הגיוני? חכו להמשך 
אוקראינה  בין  מדהים  חיים  סיפור  ותגלו  המפתיע 
שיותיר  סיום  עם  יהודי,  לאיש  גוי  נער  בין  לישראל, 

אתכם פעורי פה...

באשר נלך 
ילך
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במה אשמים 
המצרים?)המשך מעמוד 2(

המים,  על  השולט  אל  שיש  מאמינים  היו 
ואל השולט על השמים, ואל השולט על בעלי 
שליטתו  ה'  הראה  לכן  האדם.  בני  ועל  החיים 
הקטנים  הרמשים  על  ואז  תחילה,  היאור  על 
חיות  על  שליטה  גם  כמו  וכינים,  כצפרדעים 
ערוב, דבר,   - ומחלות  חיידקים  על  ואף  טרף, 
שליטה  המראים  השמים  מן  ואש  ברד  שחין; 
על גרמי הטבע, מכת ארבה המראה שליטה על 
היבול, מכת החושך המראה שליטה על השמים, 
ולבסוף מכת בכורות המראה שליטה על החיים 
והמוות של כל בני האדם. כמה עלינו להתפאר 
בכך שהקב"ה בחר בנו מכל העמים, עשה עבור 
עמנו את מה שלא נעשה עבור אף אומה אחרת 
נועדו  לא  המכות  אך  האנושית.   בהיסטוריה 
רק להראות את גודל כוחו של ה', אלא לגלות 
את האמונה בשכר ועונש, כפי שכתב הרמב"ם: 
הנוראות  המכות  את  לזכור  מחייבת  "התורה 
שהנחית ה' על המצרים, ואומרת "ולמען תספר 
באוזני בנך... את אשר התעללתי במצרים", כי 
הסיפורים הללו מאמתים את הנבואה ומחזקים 
מצוות  אפילו  יש  ועונש.  בשכר  האמונה  את 
מכה  ולציין  להזכיר  שמקיימים,  מיוחדות 
נאמר  שעליה  הבן,  פדיון  מצוות  כמו  מיוחדת, 
כל  ה'  ויהרוג  לשלחנו,  פרעה  הקשה  כי  "ויהי 
בכור  ועד  אדם  מבכור  מצרים,  בארץ  בכור 
בהמה, על כן אני זובח לה' כל פטר רחם הזכרים 
וכל בכור בני אפדה" )מורה נבוכים חלק ג', פרק ל"ט, 
מוסד  בהוצאת  התורה"  על  נבוכים  "מורה  תרגום  מתוך 

הרב קוק(.
אנו מבינים כיצד עשר מכות מצרים מלמדות 
על ההתגלות האלוקית בפני העם, ובכך גם על 
אמיתות נבואתו של משה רבנו גדול הנביאים, 
ועונש  שכר  על  אותנו  מלמדות  הן  כיצד  אך 

משמים?
ובכן, חז"ל גילו לנו שהקב"ה נוהג עם בריותיו 
אמרו:  כך  מעשיהם,  כפי  מידה  כנגד  מידה 
"במידה שהאדם מודד - בה מודדים לו" )מגילה 
דף יב, ב'(. זו סיבה טובה למחול לאנשים שציערו 
משמים  ינהגו  הרחמים,  בזכות  כי  אותנו, 
ברחמים כלפינו. הפשעים שעשו המצרים שבו 
מכות  עשר  במהלך  מידה  כנגד  מידה  להכותם 
מידת  התגלתה  בכך  סוף.  ים  וקריעת  מצרים 
השכר והעונש על כל בני האדם. בכתבה הבאה 
הדברים,  שבין  בקשר  בהרחבה  בעז"ה  נעסוק 
נכיר את מידת הצדק, אך גם את מידת הרחמים 

שהיתה בעשר המכות!

לי שהוא יודע קצת עברית )שאני למשל לא 
ידעתי(, שיש לו ציצית וכיפה )שלי לא היו(, 
ושהחברים שלו קוראים לו "ז'יד" - יהודון, שזה 

דווקא כן היה לי.
מעולם לא פגשתי אדם כזה. הרגשתי שאני רוצה 

להיות חבר שלו.
להתלבש  לפתע  החל  חודשים  מספר  לאחר 
מאיר.  לעצמו  ולקרוא  וציצית,  כיפה  עם  כיהודי, 
לא ידעתי איך "לאכול" אותו. החלטתי להכיר לו 
את חברי היהודים, גם כאלה שבגיל שלו )הוא היה 
מבוגר ממני בשלוש שנים(. ביקרנו בביתו והפכנו 

למעין חבורה יהודית כזו.
אומרים  שלא  שבשתיקה,  הסכמה  לנו  הייתה 

לאיש שהוא אינו יהודי. אחווה של נערים.
הוא החל לעשות חוג עברית, ארגן סעודות ליל 
שבת עם קידוש, אמנם על מיץ תפוחים אבל גם 

זה משהו...
והקים קהילה,  לעיר שלנו רב  הגיע  הזה  בשלב 

היהודים החלו להתגבש, והוא בתוכם.
ועוד  עוד  להגיע  החלו  שאליהם  שיעורים  היו 
כאלה  וגם  מדת,  שרחוקים  כאלה  גם  יהודים, 
שהגויים הזכירו להם שהם יהודים. כל אחד גייס 
את בני משפחתו. אני למשל הבאתי את אחי הגדול, 
את בן דודי ואת בת דודתי, גרישה וקטיה, שהיו 
בגיל הנעורים והם החלו לקיים מצוות, איש־איש 
ודרגתו. כולם העריצו את פיליפ או בשם היהודי 

שבחר בו - מאיר.
עשינו  מניין  להשלים  צריך  שכשהיה  זוכר  אני 
קומבינות, כי מצד אחד הוא לא יכול היה להשלים 
מעוניין  היה  לא  הוא  שני  מצד  גוי,  הוא  כי  מניין 

שידעו מזה...
כשהגיע מאיר )פיליפ( לגיל 18 הוא גויס לצבא 
האוקראיני. הוא התגייס עם כיפה, ציצית וסידור, 
אף שעדיין לא היה יהודי. אחרי שנתיים בצבא הוא 
השתחרר והתחיל ללמוד בישיבה באוקראינה. רק 

לאחר שחרורו מהצבא התגייר.
מספר חודשים לאחר גיורו החליט מאיר לעלות 
קשה,  היה  לכולנו  באהבה.  ממנו  נפרדנו  ארצה. 

נקשרנו אליו בעבותות של אהבה והערצה.
זה  ובשלב  לאן,  ידענו  לא  ארצה,  עלה  הוא 
המשכנו את הדרך שהוא סלל וגיבש גם בהיותו גוי 

וגם בהיותו יהודי.
התאקלמתי  אני.  גם  עליתי  אחריו  שנים  חמש 
כאן וכמובן שמרתי על קשר עם משפחתי וחבריי, 
בת  ביניהם  ארצה,  מהם  כמה  עלו  מהרה  ועד 
דודתי קטיה, שעלתה לפני כשנה וחצי, והתמקמה 

במדרשה לבנות העולות ממדינות חבר העמים.
* * *

אליי  התקשרה  עלייתה  לאחר  חודשים  כמה 
קטיה נרגשת כולה: היא הייתה בשבת קירוב אצל 
יש  כי  השבת  בסוף  לה  שאמרו  גרנות,  משפחת 
להם שידוך בשבילה. ואז אמר בעל הבית: "ההצעה 
היא הבן שלנו". היא נבוכה עוד יותר, אתה בטח 
לענות  רצתה  היא  נשמע,  שזה  איך  לך  מדמיין 
משהו בסגנון: "עם כל הכבוד והתודה שאירחתם 

אותי בשבת, אתם לא אמורים לשדך אותי עם הבן 
שלכם..." היא כמובן לא אמרה את זה להם. היא 

אמרה את זה לי.
שוב,  הגיעה  היא  מכן  לאחר  שבתות  מספר 
בתערובת של זיכרון טוב מהשבת הנעימה שחוותה, 
והחשש שהם לא שכחו את הצעת השידוך שלהם. 
כשהגיעה שעת סעודת השבת, אמרה אם המשפחה 

לקטיה: "עוד כמה דקות ייכנס הבן שלי...".
מעולם לא הרגישה קטיה אי נעימות גדולה מזו.

ואז נשמעו נקישות על הדלת. האם רצה לפתוח 
את הדלת, קטיה שמעה אותה אומרת "סוף־סוף 

הגעת", ואז נכנס אדם לחדר.
היה זה פיליפ-מאיר. לא אחר.

* * *
"מה את עושה כאן?", הוא שאל.

היא לא מצאה מילים לענות.
"הם אמרו שאתה... שאתה הבן שלהם...". אמרה 

לבסוף.
אותי  אימצו  ורעייתו  גרנות  "אהרן  אמר  "כן", 

כשהגעתי לכאן. אני כמו הבן שלהם".
במוצאי השבת היא התקשרה אלי וסיפרה לי את 
כמה  בקולה  הזו. חשתי  הגיונית  הבלתי  ההפתעה 
היא שמחה, מה עוד שידעתי כמה פיליפ נערץ על 
ידי כולנו. הם החלו להיפגש, אולם דווקא למאיר 

היה קשה להחליט. הוא משך ומשך...
ואז קרה משהו שהביא תפנית דרמטית בעלילה.

* * *
על  ישב  מאיר  תשע"ו.  בתשרי  בכ"ה  זה  היה 
ספסל ליד בית כנסת וראה מולו ערבי הולך לתומו, 
מברך שני ילדים שבאו מולו. הוא לא חשד בדבר. 

לפתע שלף הערבי סכין והתנפל על מאיר.
מאיר נאבק ִאתו והצליח להדוף אותו, אך הסכין 

הארוכה הצליחה לפלח את בטנו.
הגיעה  מאיר  של  האנושה  פציעתו  על  הידיעה 
שמה  את  שינתה  שבינתיים  קטיה,  ידי  על  אליי 
שבשעה  עד  תהילים,  אמרנו  הלילה  כל  לנעמה. 

10:00 בבוקר אמרו לנו שהוא יצא מכלל סכנה.
רק שעתיים לאחר מכן הרשו לנו להיכנס אליו. 
הראשון  והדבר  עיניו,  את  שפקח  עד  זמן  לקח 
שנשארתי  יודע  אני  חי.  אני  השם  "ברוך  שאמר: 
שנעמה  מקווה  אני  משפחה.  להקים  כדי  בחיים 

מסכימה".
כשנעמה שמעה היא כמובן הסכימה מיד. מאוחר 
יותר אמרה בצחוק: "לא חשבתי שיצטרכו לאיים 

עליו בסכין כדי שהוא יחליט סוף־סוף...".
* * *

תודה לאהרן גרנות ומשפ' "המשפחה המאמצת" 
של מאיר פובלובסקי ולמאיר ונעמה שאיפשרו לי 
לספר את סיפורם. מאיר וקטיה )נעמה( פובלובסקי 
נשואים באושר, וסיפורם אך מזכיר את סיפורה של 

רות המואבייה שאמרה: אל אשר תלכי אלך!

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

7 היהודי 
  החושב

073-222-12-12

המוקד 
פתוח 

במוצש 
  המשימה טרם 

הושלמה במלואה! 
משפחות רבות 

עדיין מחכות

 לליל הסדר
על ידי תרומת סל לחג אמץ אורח

חייג
עכשיו



האם אלוקים עזב אותנו?
אלוקים לא עוזב את העולם לרגע! יש אנשים בעולם שלא מבינים, שאלוקים לא עוזב את הבריאה שיצר, 
אלא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כיצד ניתן להוכיח שאלוקים נמצא אתנו כל יום, כל היום? 

בקלות...
אנו רואים כיצד כל חוקי הטבע ממשיכים להתקיים כסדרם ולקיים אותנו. כדור הארץ, הירח והשמש לא 
יוצאים ממסלולם ולא מתנגשים אלה באלה. השמש ממשיכה לזרוח תדיר על כדור הארץ, והחמצן נשאר 

בכמות המתאימה לקיום חיים!
גופנו ממשיכות לפעול בהרמוניה, כשהן מתואמות ומשולבות להפליא, כל  אנו רואים כיצד כל מערכות 
איבר במקומו המתאים, כל חומר במינון מדויק, כל פעולה בעיתוי המתאים. נשימה אחר נשימה, פעימה אחר 
פעימה! אנו רואים כיצד עולם הטבע והצומח ממשיכים לצמוח ולפרוח. התפוח היפהפה, התפוז והבננה – 
צורתם, צבעם, טעמם וניחוחם עוצבו בגאוניות עליונה, ושימו לב: יד אדם לא נטלה חלק בייצורם! למרות 

הטכנולוגיה המתקדמת של ימינו, ממשיך המזון להגיע אלינו אך ורק מן האדמה ומן העץ.
מכל אלה אנו רואים, שאלוקים נמצא אתנו בכל רגע נתון ומחזיק את העולם כפי שהוא, כדי שנתקיים בו. 

 
למה אנו מקיאים?

האם פעם נחשפתם למוצר ש"יודע" לפלוט אוטומטית חומרים המזיקים לו, על מנת להגן על עצמו? האם 
אי פעם ראיתם מחשב, שפולט מעצמו וירוסים שתוקפים אותו? ברור שלא! אך המכונה המופלאה בעולם, גוף 

האדם, יודעת לעשות זאת. איך? באמצעות מנגנון הגנה ש"מותקן" בגופנו, מנגנון ההקאה.
למה אנחנו מקיאים? כי המוח שלנו חושב שהוא הורעל. המוח חושד שמשהו לא כשורה, ורק כדי להיות 
בטוח, הוא פולט את תכולת הקיבה כדי למנוע נזק נוסף. כלומר, בחילה והקאה הן מנגנוני הגנה ביולוגיים 

שתפקידם לרוקן את הגוף מחומרים מזיקים ומחומרים רעילים.
 Area( איך מתרחשת פעולת ההקאה? הקאה נשלטת על ידי אזור במוח, האחראי על הקאות וזיהוי רעלים
את  ולהקיא  לגוף  הנכנסים  החומרים  לכלל  רגיש  להיות  ותפקידו  מאוד,  עירני  הוא  זה  אזור   .)postrema

המזיקים שביניהם, לפני שיתרחש נזק חמור. 
כאשר אדם מרגיש צורך להקיא, המוח שולח מסרים לחלקים שונים בגוף להתכונן לאירוע הבלתי נעים: 
בלוטות הרוק מייצרות רוק נוסף, כדי להגן על השיניים מפני חומצות הקיבה. השרירים במעי הדק מתחילים 
ודוחפים את תוכן  ודוחפים את התוכן הבלתי-מעוכל שבמעיים לקיבה. שרירי הבטן מתכווצים  להתכווץ, 
הקיבה בכוח לתוך הוושט. הוושט דוחף הכול לתוך הפה, ומשם - החוצה מהגוף. הקיא מכיל מזון מעוכל 
באופן חלקי וחומצות קיבה. החומצות הן שעושות את הטעם החזק, ומשאירות תחושת שריפה בפה ובגרון 

שלכם.
 

סונאר בים
הדולפין הוא אחד מבעלי החיים הנבונים ביותר בטבע. לדולפינים יש תקשורת מעולה זה עם זה ויכולת 
למידה גבוהה מאוד. אחד היתרונות הטבעיים של הדולפינים הוא סונאר טבעי וחכם במיוחד שיש להם. אצל 
הדולפינים זהו מנגנון מדהים שבאמצעותו הם משמיעים צלילי "קליק" שונים במים, וההדים החוזרים של 
הצלילים הללו מסמנים לדולפינים באיזה מרחק ובאיזה כיוון נמצאים גופים שונים במים שמסביבם, ואפילו 
- מה הצורה של הגופים הללו. באמצעות הדי ה"קליקים" הדולפינים מצליחים לנווט את דרכם ולאתר מזון 

במים.
אנו, בני האדם, חיקינו יכולת זו ובנינו את מכשיר האולטרסאונד וכן את הסונאר המשמש אוניות וצוללות. 
חיל הים הישראלי אף פיתח מערכות סונאר שבכוחן לשפר את יכולות הגילוי, הזיהוי והלחימה של צי הצוללות 

שלו.
מערכות הסונאר הן העיניים והאוזניים של הצוללת: מדובר במערכות שבנויות לצורך קליטת רעשים וקולות 
שעולים מתוך התרחשויות שונות מעל ומתחת לפני הים, באופן שיאפשר לנתח אותם ולתרגם אותם למידע 
מבצעי. בכל צוללת יושבים מנתחי מערכות סונאר )הסונאריסטים( צמודים לאוזניות, ותפקידם לעקוב אחר 
רעשים, שיתורגמו למידע. מדינת ישראל משקיעה לצורך ביטחונה מיליארדי דולרים במחקר ובפיתוח של 

מערכות סונאר, מערכות שאינן מגיעות לקצה יכולתה של מערכת טבעית אחת של סונאר אצל הדולפין...

ראיתם פעם מחשב שפולט 
מעצמו וירוסים? 

מהי מערכת הסונאר של הדולפין? איך פועל מנגנון ההקאה בגוף? 
ואיך יודעים שהבורא נמצא ומשגיח עלינו כל העת?

  3 נקודות  אריאל כדורי
      למחשבה

5 שאלות
מי עצר את המטר, מי זבח אלף 

עולות, ועוד שאלות טריוויה 
מאתגרות

1  מי היה תולע בן פועה?  

2  מה פירוש "נהמא דכיסופא"?  

3  מי עצר את המטר לשלוש שנים?  

   
  4

 
          מי זבח אלף עולות ביום אחד?

5  האם מותר לעצור רכב בשבת כדי     
          לעבור את הכביש? ומדוע?

  
1

          שופט בתקופת השופטים. 

 2      לחם חסד.

 3     אליהו הנביא.

           שלמה המלך. 4     

 5   אסור במכוון, כי זה גורם לנהג ליותר 
          חילול שבת.

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

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 -2221253 /388

הידברות שלום, 
במה נוכל לעזור?

   טריוויה 
      יהודית

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
“החליפה היקרה 
התלכלכה בליל 

הסדר...
האם מותר 

לכבסה בחול 
המועד?”
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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
“החליפה היקרה 
התלכלכה בליל 

הסדר...
האם מותר 

לכבסה בחול 
המועד?”

טח אתם גם עמוסים בקניות האלה של ב
לפני פסח, אלו שאתם הולכים לרשתות 
מבצעים  ומגלים  הגדולות  השיווק 
הזויים בסגנון "רק השבוע: מארז חיסכון 45 ליטר 

אקונומיקה במחיר מיוחד".
של  החדר  ליד  ללכת  לי  קשה  האלה  בימים 
מחלקת החסד שבה עסוקים ברשימות של חלוקת 
שמות  יהיו  שאולי  יודע  אני  דפסחא".  ה"קמחא 
מספיקים,  מזון  סלי  בסוף  לקבל  יצליחו  שלא 
ומבין גם את המשמעות – שכאב של מחסור אי 

אפשר לנקות לפסח.
הרב זמיר עושה סוג של מדרג שבו כל משפחה 
נזקקת מקבלת את התמיכה בהתאם למצב, ועדיין, 

אתם לא מבינים איזה סיפורים מגיעים.
הקושי הגדול הוא בכלל להסביר לאנשים.

מילד  טלפון  התקבל  אחד  יום  סיפור.  תשמעו 
קטן, ממש אבל ממש קטן.

ילדותי  בקול  אמר  הוא  אלי",  לי  "קוראים   
מתוק. והקול הזה נהיה רועד והתחיל לבכות. 

ניסה  שהוא  ממה  להבין  אפשר  היה  לא  מילה 
שפופרת  את  נטלה  שלו  אמא  בסוף,  לומר. 

בהם  חיים  על  סיפרה  היא  הטלפון. 
בעבודה,  עצמו  את  "קורע"  בעלה 

עובדת  לפעמים  עצמה  והיא 
ב-2 עבודות במקביל – ועדיין, 
מתקרבת  שבת  לפעמים 

והמקרר ריק. 
ריק!

"אני יכולה לתת לכם טיפים 
איך עושים קניות לשבת ב-20 

במרירות,  אומרת  היא  שקלים", 
וצוחקת בכאב, רגע לפני שגם היא 

נשברת.
הטיפים  את  לשמוע  רוצים  לא  אתם  לא, 

שלה. ואז, היא סיפרה על ה"חלום" של אלי הקטן, 
שביקש בין היתר... כמה גביעי לבן לפסח.

היו  לא  הדמעות  זה,  את  שומעים  הייתם  אם 
מפסיקות גם לרדת מהעיניים שלכם.

כתבתי את זה ביומן ורציתי לפרסם, אבל ברגע 
"אנשים  נמחק.  שלם  שקטע  מגלה  אני  האמת, 
מדובר  "הרי  לי,  הסבירו  ממציא",  שאתה  יחשבו 

בכמה שקלים". 
לשמחתי, הרב זמיר, מדי פעם משתף בסיפורים 
שבהם  אלו  שלו.  לשולחן  גם  שמגיעים  הללו 
אין אוכל הכי בסיסי )כי אם אין כסף, והוא לא 
נופל מהשמיים אז לא יהיה. וגם הקצת שיש ילך 

לחשמל ומים למשל(.
תמיד  לא  שאולי  ה"רגילים",  האנשים  אנחנו, 

עדיין  החודש,  את  גומרים 
מסוגלים לקנות איזה בקבוק 
בתחנת דלק. אבל לא חולמים 
מה עובר על מי שאין לו כלום 

והולך לקנות לחם, לילדים.
* * *

למייל  שנשלח  אחד  מכתב 
גרם לי לשבת ולדמוע. 

את  לי  להקריא  ביקש  "בעלי 
מה שכתבת לפורים, ואחרי כמה 
זולגות  הדמעות  החלו  משפטים 
"בעלי  השולחת.  סיפרה  מעיני", 
ואני הרגשנו הרגשה זהה לחלוטין, 

נכתב עלינו. הזדהינו כל  זה  כאילו 
כך עם הסיפור, עם רוני.

לפני  קצת  השם,  ברוך  בתשובה,  חזרנו  "שנינו 
החתונה, רחוקים מההורים גם גאוגרפית, וגם - 
לא  שכתבת,  כמו   - בתשובה  מהחזרה  כתוצאה 
יש  וכן  משהו,  קרה  אבל  חלילה,  קשר,  ניתקנו 

בדידות, בעיקר בחגים ובשבתות.
"ברוך השם זכינו לילדים טהורים.

לפני  פיטרו  ואותי  אברך,  "בעלי 
ממש  ועכשיו,  שבועות,  מספר 
פורים  לפני  בסיפור,  כמו 
פעם  שאף  בניסיונות  עמדנו 
כבר  יכולנו  לא  לנו.  היו  לא 
למשוך כסף מהבנק וספרנו 

וחישבנו כל שקל.
לך  להודות  רוצה  "אני 
ולארגון  כהן  זמיר  ולרב 
עוזרים  שאתם  הידברות, 

לאנשים כמו רוני.
אלא  אלו  במילים  בכוונתנו  "אין 

רק לשתף את רגשותינו".
זה הלם בי, שאפשר. אפשר לגמרי להסביר עד 
כמה אנחנו מוכרחים לעצור את הכל לפני פסח 
ולתת משהו, לחשוב על אלו שהם במצב קשה כל 

כך, הרבה יותר ממה שאנחנו מכנים "קשה". 
פשוט להבין את המשמעות של פסח בלי אוכל, 
בלי חיוך אחד. ליל סדר עם בקושי חבילת מצות 
אני מדבר  ודגים,  עזבו בשר  וכמה תפוחי אדמה. 

על ירקות. 
* * *

חשבתי שאולי זה הזמן לספר לכם על היתומה 
ועל  משהו,  שנעשה  להתחנן  להידברות  שפנתה 
היהודי היקר שגילו אצלו מחלה ובבת אחת הבית 
הידברות,  של  ברשימה  שניהם  התרסק.  כולו 

תלויים עכשיו בכם. 

מוישה  מר'  נוסף,  מייל  עיני  מול  צץ  אז  אבל 
)שיניתי את השם לבקשתו(:

"אנחנו מחלקים כל שבוע 100 עלונים שלכם, אז 
טבעי היה לנו לחשוב לתת את המתנות לאביונים 
את  מאד  שרציתי  גם  "מה  מספר,  הוא  דרככם", 
הבנתי  כשהתקשרתי,  אבל  המיוחדת.  הברכה 
שלהשתתף בשליחת שמות זה בתרומה קצת יותר 
בסוף,  החלטנו  לתת.  שחשבתי  ממה  מהסכום 
הסכום  מלוא  את  לתרום  הכספי,  העול  למרות 
שאולי הוא נשמע ממש קטן, אבל לנו זה הרבה. 
ו... הנס קרה בפורים עצמו, כאשר בדרכים הוגנות, 
השם דאג לנו ל"החזר" של הסכום שתרמנו בדיוק. 

הודו לה' כי טוב.  מי שנותן צדקה לא מפסיד...".
למה אהבתי כל כך את הסיפור? לא, לא בגלל 
הנס שבו יהודי ראה איך הבורא מאיר פנים, אלא 
בגלל שהוא נשלח על ידי מישהו שלו עצמו כמעט 
לא היה, ובכל זאת הוא לא אמר "עזבו, שאחרים 
יתנו". הוא פשוט קם ועשה מעשה. מי יתן שיזכה 
הלאה לישועות, כפי שמגיע למי שפותח את ליבו.
נזכה  השם  בעזרת  שבו  ושמח,  כשר  פסח  אז 

כולנו לישועות –
את  ונשרוף  וננקה  הלב,  את  גם  לפסח  ננקה 
העצב אצל אחים שלנו, כי זה מה שמייחד אותנו 

כעם.

לא הכל נקי לפסח
על הסיפור של אלי שנמחק מסיבה מעניינת מאוד, המייל שגרם 

לדמעות לעומת זה שהביא סיפור מופלא, ועל הניסיון לגלות לכם 
את האמת. מתוך היומן בניקיונות לפסח

 מתוך 
 היומן

מדור זה מביא סיפורים קטנים על מעשים 
גדולים, המצויים ביומנו של שלמה, המזכיר 
רב הפעלים של הידברות. הוא נמצא תמיד 
מאחורי הקלעים, אין פעם שהוא לא זמין, 
ואין בעיה שלא יתאמץ לפתור. אם יש לכם 
מה לומר לשלמה או שאתם צריכים עזרה 
כלשהי פנו אליו במייל
Shlomo11@htv.co.il
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"ֲאָבל ַּגם ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ִהְרַּגְׁשָּת ַרע מאוד ְוָרִציָת 
ְורֹוֶצה  ַּבַּבִית  ַרע מאוד  ַמְרִּגיׁש  ָּכֵעת ַאָּתה  ִלְברַֹח. 
ִלְברַֹח ְלֵבית ַהֵּסֶפר, עֹוד ְׁשבּוַעִים ַּתְרִּגיׁש ׁשּוב ַרע 

ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ְוִתְרֶצה ִלְברַֹח ַהַּבְיָתה. ֶמה ָעִׂשינּו?".
ִהְתַחְלִּתי ִלְדמַֹע. "ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ַמה ַּלֲענֹות. ֲאִני 

יֹוֵדַע ַרק ֶׁשֲאִני מאוד רֹוֶצה ַלְחזֹר".
ַהּמֹוֶרה הֹוִסיף ְלִהְתַעֵּקׁש. "ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ְלַהְכִאיב 

ְלֵהָרַגע  ֻמְכָרח  ַאָּתה  ֲאָבל  ְלָך, 
ּוְלַנּסֹות ְלַׁשְכֵנַע אֹוִתי ַּבֶּמה ׁשֹוֶנה 
ָהָרצֹון ֶׁשְּלָך ַעְכָׁשו, ֵמָהָרצֹון ֶׁשְּלָך 
ַעד ַהּיֹום. ֶׁשַבע ָׁשִנים ַאָּתה רֹוֶצה 
ִלְברַֹח ִמֵּבית ַהֵּסֶפר. ֲאִפּלּו ִלְסּגֹר 
סֹוף  סֹוף  ָּבַרְחָּת  ָרִציָת.  אֹותֹו 

ֵמַהֶּכֶלא. ָמה ַרע ְלָך ַּבחֶֹפׁש?".
"ֵאין ִלי ֶהְסֵּבר," ָאַמְרִּתי. "ַרק 
הּוא...  ַהֶּזה  ֶׁשַהחֶֹפׁש  ִהְרַּגְׁשִּתי 

ֲאִני מאוד  ֶּכֶלא.  ְּכמֹו  ְּכמֹו...  ַמָּמׁש  ְוָעצּוב...  ֵמִעיק 
ְמֻבְלָּבל, ְוָקֶׁשה ִלי ְלַהְסִּביר ָמה ֲאִני ַמְרִּגיׁש".

"ֶאֱעזֹר ְלָך," ָאַמר ַהּמֹוֶרה. "ַאְסִּביר ְלָך ָמה ַאָּתה 
ַמְרִּגיׁש".

ֶאת  ׂשֹוְנִאים  ָּבעֹוָלם  ְיָלִדים  "ִמיְליֹוֵני 
ְּכִפי  ַהֵּסֶפר,  ֵּבית 

ֶאת  ׂשֹוְנִאים  ֲאָנִׁשים  ִמיְליֹוֵני  ֶׁשֵּמאֹות 
ְּבִלי  ְמֻבָּגִרים ֶׁשהֹוְלִכים  ֲהמֹון  ֵיׁש  ָהֲעבֹוָדה. 

אֹוָתם,  ֶׁשְּמַנְּצִלים  ַמְרִּגיִׁשים  ָלֲעבֹוָדה,  ֵחֶׁשק 
רֹוִצים ְקָצת ְמנּוָחה, ְקָצת חֶֹפׁש, ָּכְך ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים. 
ֵמָהֲעבֹוָדה  ִמְתַּפְּטִרים  ְוֵהם  ֶאָחד,  יֹום  ֶׁשַּמִּגיַע  ַעד 
יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ַמְרִּגיִׁשים  ֵהם  ְוָאז  ַּבַּבִית,  ְויֹוְׁשִבים 
ָּגרּוַע ִמַּמה ֶּׁשַאָּתה ִהְרַּגְׁשָּת. ֶעֶצב, ּבּוָׁשה, ְּפִחיתּות 
ָּכבֹוד, ְרִמיַסת ָהִאיִׁשּיּות ֶׁשָּלֶהם. ֵהם 
ַמְרִּגיִׁשים ְּכמֹו ְּכִלי ֶׁשֵאין ּבֹו ֵחֶפץ. 
ֶׁש'ָאָדם  ְמִביִנים  ִּפְתאֹום  ְוֵהם 
ֶלָעָמל ֻיַּלד', ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ָעֵמל ְוֵאינֹו 

יֹוֵצר - הּוא ָּפׁשּוט ִמְסֵּכן".
"ִאם ְמֻבָּגִרים טֹוִעים ָּכל ָּכְך, ִאי 
ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִׁשים ְיָלִדים ֶׁשּׂשֹוְנִאים 
ַהְּיָלִדים  רֹב  ַהֵּסֶפר.  ֵּבית  ֶאת 
ֶׁשּמּוָטב  ַּבֵּלב  ִלְפָעִמים  חֹוְׁשִבים 
ָהָיה ֶׁשִּיְהֶיה חֶֹפׁש ָּגדֹול ָּכל ַהָּׁשָנה, ֲאָבל ַּבְּמִציאּות 
ַּבִּׁשעּור  ִמְׁשַּתְּתִפים  ַמְקִׁשיִבים,  ֲעֵמִלים,  ֵהם 

ּוְמִכיִנים ִׁשעּוֵרי ַּבִית.
ָלֶהם  ַהּזֹו ּגֹוֶרֶמת  ְיָלִדים ֶׁשַהַהְרָּגָׁשה  ֶיְׁשָנם  ֲאָבל 
ֶאת  ְלַמֵּלא  ְוֹלא  ְלַהְקִׁשיב  ְּפֻעָּלה. ֹלא  ְלַׁשֵּתף  ֶׁשֹּלא 
חֹובֹוֵתיֶהם. ִלְפָעִמים ַהָּטעּות ַהּזֹו ִנְמֶׁשֶכת ְוִנְמֶׁשֶכת, 
ַעד ֶׁשֵהם הֹוְפִכים ְמֻבָּגִרים, ְוָאז ֵהם 

ָּכל  ַעל  ִמְצַטֲעִרים 
ַמה ֶּׁשִהְפִסידּו, ַרק ֶׁשֵהם 

ִנְזָּכִרים ְמֻאָחר ִמַּדי.
ַּבָּיִמים  ָעַבְרָּת  ֶּׁשַאָּתה  ַמה 
ַלֲעבֹר  ֶׁשָעִתיד  ַלֵּסֶבל  ֻּדְגָמא  ַרק  הּוא  ָהַאֲחרֹוִנים, 
ְּבַחָּייו ֶיֶלד ַהּמֹוֵאס ַּבִּמְסֶּגֶרת. ֲאִני חֹוֵׁשב, ֶׁשִאם ָּכל 
ֶיֶלד ָּכֶזה ָהָיה ְמַקֵּבל 'חֶֹפׁש' ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה ִקַּבְלָּת - 
ַמה  ֶאת  ּוְמִביִנים  ַעְצָמם'  ֶאת  'ּתֹוְפִסים  ָהיּו  ֵהם 
ֶּׁשַאָּתה ֵהַבְנָּת, ֶׁשְּבֶעֶצם ַהחֶֹפׁש ַהֶּזה - הּוא ַהֶּכֶלא".
"ֵהַבְנִּתי ֶאת ֶזה," ָאַמְרִּתי, "יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשַהּמֹוֶרה 

חֹוֵׁשב".
ִּפֵּקַח," ָאַמר  ֶיֶלד  ֶזה ִמּׁשּום ֶׁשַאָּתה  "ֵהַבְנָּת ֶאת 

ַהּמֹוֶרה. "ָמַתי ָהִייָת רֹוֶצה ַלְחזֹר ַל'ֶּכֶלא'?".
"ֶאְתמֹול", ָאַמְרִּתי.

ָעְבָרה  ָׁשָנה  ֲחִצי  ַהֵּסֶפר.  ְלֵבית  ַלָּמֳחָרת  ָחַזְרִּתי 
ַמְרִּגיׁש  ֲאִני  אֹוִתי.  ְלַהִּכיר  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ֵמָאז, 
ָקָטן  ָּדָבר  ִמָּכל  ְוֶנֱהֶנה  ֵמַהֶּכֶלא  ֶׁשָּיָצא  ָאִסיר  ְּכמֹו 
ֶׁשַּמֲעִניק לֹו ַהחֶֹפׁש. ֲאִני ֶנֱהֶנה ִלְהיֹות ִעם ַהֲחֵבִרים, 
ַּגם  ָלַמְדִּתי  ְוִתְתַּפְּלאּו,  ֵמַהַהְפָסָקה,  ֵמַהִּצְלצּול, 

ֵלָהנֹות ֵמַהִּלּמּוִדים, ִמְּלִהְצַטֵּין ּוִמְּלַקֵּבל ַהֲעָרָכה.
ְּבטּוִחים:  ִלְהיֹות  ְיכֹוִלים  ַאֶּתם  ֶאָחד  ְּבָדָבר 
ֶׁשְּׁשמֹו  ְּבֶכֶלא  ִלְהיֹות  עֹוד  ֶאְרֶצה  ֹלא  ֶׁשִּלי  ַּבַחִּיים 

"חֶֹפׁש".

בשבוע שעבר סיפרתי לכם איך בקשתי מהמורה 
לחזור ללימודים

מוֹ חֶֹפׁש )ט'( ֶלא ּושְׁ כֶּ

ילדים מספרים
חיים ולדר

מה בפרשה?

אדם  שבה  הדרך  על  מסבירה  מצורע  פרשת 
שנטמא מצרעת – נטהר: כיצד מזה עליו הכהן 
הגדול מדם הקרבן ומשמן המנחה, ואיזה קרבן 

בדיוק על המצורע להביא.
לאחר מכן מפרטת התורה על צרעת הבית – 
שייכנסו  לאחר  הבית,  בקירות  שנראים  נגעים 
בני ישראל לארץ ישראל. התורה מסבירה כיצד 
מן  הבית  את  מטהרים  וכיצד  הנגע  את  מזהים 

הצרעת.
התורה מפרטת גם סוגים נוספים של טומאות 
ואת  לצרעת,  בדומה  בהן  להיטמא  יכול  שאדם 

דרכי הטהרה.

טהרה מהצרעת

בדיחות לילדים

מה קורה לְצָרַצר שאוכל ואוכל ואוכל?
- הופך ל"ְצָרָחב".

- איזה מזל היה לי אתמול, איבדתי את המטריה שלך.
- מה? למה זה מזל?

- תאר לך שהייתי מאבד את שלי...

אמא: לך לישון, חמוד. זה בריא לישון.

ילד: אז למה את מעירה אותי בבוקר?

פרה א': מווווווו.
פרה ב': ידעתי שתגידי את זה!!!

SHOPS.hidabroot.org :להזמנות
לראות  לקנות  להתחבראו במוקד המכירות: 073-222-12-50

מלודיה של 

סיפורים מרגשים 

על מרן, ושירי 

קודש שורשיים, 

שיחדירו את דרכיו 

של רבנו ללב ילדינו

ספרים מנגנים אינטראקטיביים עם גדולי הצדיקים

הלהיט שכבש את כל הילדים!
ניגון הנהגות 

הצדיק, שיחזק 
אצל הילדים 
מידות טובות 

וערכים יהודיים 
נצחיים.

על הספרים החדשים של ולדר

גם אתם לא מוותרים!

ש!

חד

ש!

חד
ילדים

מספרים
על עצמם
קומיקס

ילדים
מספרים
על עצמם

11

האפיקומן
המושלם
לילד שלי

זה מוכרח
להיות
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ה טוָֹבה! ל ִמלָּ ּכָֹחּה שֶׁ

ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ַהָּגַה"צ  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשֻּסַּפר  ִסּפּור  ְלָפֵנינּו 
ּתֹוָרה  ׁשֹוֵמר  ְיהּוִדי  ַהַּמֲעֶׂשה,  ַּבַעל  ִמִּפי  טֹויִסיג, 
ּוִמְצוֹות ֵמָהִעיר לֹוְנדֹון: ִּבְׁשַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת ָחַזְרִּתי 
ְּבַאַחת  צֹוֵעד  ְּבעֹוִדי  ֵּביִתי.  ְלִכּוּון  ַהִּמְדָרׁש  ִמֵּבית 
ָצִעיר,  ַּבְרַנׁש  ֵאַלי  ִהְתָקֵרב  ַהֲחׁשּוכֹות,  ַהִּסְמָטאֹות 
ְוִאֵּים ֶׁשִאם ֹלא ֶאֵּתן לֹו ֶאת  ְּכֶׁשַּסִּכין ֻמְׁשֶחֶזת ְּבָידֹו, 

ַּכְסִּפי, ַיֲהרֹג אֹוִתי.
לֹו  ְוָאַמְרִּתי  ַהּגֹוי,  ַהַּגָּנב  ֶׁשל  ְּבֵעיָניו  ִהְתּבֹוַנְנִּתי 
ִחּיּוִבּיֹות  ְּתכּונֹות  ְּבָך  רֹוֶאה  ֲאִני  "ִּתְרֶאה,  ִּבְלָבִבּיּות: 
ַוֲאִפיּלּו  ְוִנימּוִסי,  טֹוב  ָאָדם  ִלי  ִנְרֶאה  ַאָּתה  מאוד, 
ַהֶּכֶסף,  ֶאת  ְלָך  נֹוֵתן  ִמָּיד  ֲאִני  מאוד;  ִאיְנֶטִליֶגְנִטי 
ַרק אּוַלי ּתֹאַמר ִלי ְּבַבָּקָׁשה, ְלֵׁשם ָמה ָאָדם ַמְקִסים 

ֶׁשָּכמֹוָך ָצִריְך ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשִּלי?"...
ְּכָבר  ָּפָניו  ַהְּׁשֵאָלה.  ֵמֶעֶצם  ֻמְפָּתע  ִנְרָאה  ַהַּגָּנב 
ִאְּבדּו ְמַעט ֶאת ְקִׁשיחּוָתן, ְוהּוא ֵהִׁשיב ְּבִאי ְנִעימּות 
ְמֻסֶּיֶמת: "ֲאִני ָצִריְך ִלְׁשּתֹות ִעם ֲחֵבַרי ְּבֵבית ַמְרֵזַח...".

ִהַּגְׁשִּתי לֹו ֶאת ַהְּׁשָטר ַהָּיִחיד ֶׁשָהָיה ֶאְצִלי - ְׁשָטר 
ֶׁשל ֵמָאה ִלירֹות ְׂשֶטְרִליְנג. ַהַּגָּנב ָנַטל ֶאת ַהְּׁשָטר ְוָהַלְך 
ֶׁשָּפָדה אֹוִתי  ְלבֹוְרִאי,  ְוִׁשַּבְחִּתי  ַוֲאִני הֹוֵדיִתי  ְלַדְרּכֹו, 
ִמָּמֶות ְלַחִּיים... ְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר, ִהַּגְעִּתי ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 
ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ּוְכָבר ִמַּבחּוץ ִהְבַחְנִּתי ְּבִהְתַרֲחׁשּות 
ֵּבין  עֹוֵבר  ֻמָּכר  ֹלא  ָאָדם  ַהְּכֶנֶסת;  ְּבֵבית  מּוָזָרה 

ַהַּסְפָסִלים, ְוסֹוֵקר ֵהיֵטב ֶאת ָּכל ַהִּמְתַּפְּלִלים. ִנְרֶאה 
ָהָיה ֶׁשהּוא ְמַחֵּפׂש ַאַחר ִמיֶׁשהּו. ִנְכַנְסִּתי ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, 

ְוהּוא ִמָּיד ָקָרא ְלֶעְבִרי: "הֹו, אֹוְתָך ִחַּפְׂשִּתי!"... 
ִלִּבי  ֶהְחִסיר  אֹותֹו,  ּוְכֶׁשִּזִהיִתי  ִהְתָקֵרב,  ַהַּבְרַנׁש 
ַהּׁשֹוֵדד  ֵמֲאֶׁשר...  ַאֵחר  ְּבֹלא  ָהָיה  ְמֻדָּבר  ְּפִעיָמה; 
ַה"ָּיָקר" ֵמֶאֶמׁש! ִנְתַקְפִּתי ַּבֲחָרָדה. ָחַׁשְבִּתי ְּבִלִּבי, ִהֵּנה 

ַעְכָׁשיו ָיבֹוא ִויַנֶּסה ְלַאֵּים ָעַלי ׁשּוב... 
הּוא ִהְתָקֵרב ֵאַלי, ַאְך ְלַמְרֵּבה ַהַּתְדֵהָמה, ֹלא ֶהֱחִזיק 
הּוא  ליש"ט.  ֲחִמִּׁשים  ֶׁשל  ְׁשָטר  ֶאָּלא  ַסִּכין,  ְּבָידֹו 

ְמנֹוֵפף ְּבָידֹו ַּבְּׁשָטר, ּוַמִּגיׁש אֹותֹו ְלֶעְבִרי...
ָהעֶֹדף...  "ֶזה  ֵהִׁשיב:  ְוהּוא  ָׁשַאְלִּתי,  ֶּזה?"  "ַמה 
ְלָך  ְלַהֲחִזיר  ְוֶהְחַלְטִּתי  ַּבֲחִמִּׁשים ליש"ט,  ַרק  ָׁשִתינּו 
ֶאת ָהעֶֹדף".  ַהָּצִעיר ִהְמִׁשיְך: "ַאָּתה ְּבַוַּדאי ִמְתַּפֵּלא, 
ִמָּמַתי ַּגָּנב ַמֲחִזיר עֶֹדף, ּוְבֵכן, ִּבְרצֹוִני ְלַהְסִּביר ְלָך ֶאת 
ַּדע  ּוְׁשמֹוֶנה,  ֶעְׂשִרים  ֶּבן  ֲאִני  ַּכּיֹום  ַהַּתֲעלּוָמה.  ֵּפֶׁשר 
ִלי  ֶּׁשָּקָרה  ַמה  ִלי  ָקָרה  ֹלא  ֶׁשּנֹוַלְדִּתי,  ֶׁשֵּמַהּיֹום  ְלָך, 

ֶאְתמֹול ַּבַּלְיָלה...". 
ִנָּתן ָהָיה ְלַהְבִחין ְּבִניצֹוצֹות ֶׁשל ְּדָמעֹות ְּבֵעיָניו ֶׁשל 
ַהַּגָּנב, ְוהּוא ִהְמִׁשיְך: "ֵמעֹוָלם, ֲאָבל ֵמעֹוָלם, ֹלא ָהָיה 
ָאָדם ֶׁשָאַמר ִלי ִמָּלה טֹוָבה, ֹלא ַאָּבא, ֹלא ִאָּמא, ֹלא 
ַהּמֹוִרים ַּבְיסֹוִדי ְוֹלא ַּבִּתיכֹון, ְוֹלא ַאף ָאָדם ָּבעֹוָלם. 
ֲאִפיּלּו ֹלא ִמָּלה ַאַחת ֶׁשל ַמְחָמָאה אֹו קֹוְמְּפִליֶמְנט. 

ָּכל ַחַּיי ָסַפְגִּתי ַרק ְּגָערֹות ּוִבְזיֹונֹות... 
ִמָּלה  ִלי  ֶׁשָאַמר  ֲאָדמֹות  ֲעֵלי  ָהִראׁשֹון  "ָהָאָדם 
ַעד  ַהֵּלב,  ֶאת  ִלי  ִחַּמְמָּת  ַמָּמׁש  ַאָּתה!  ָהִייָת  טֹוָבה, 
ַהַּלְיָלה... ַהִּמִּלים  ְלֵהָרֵדם ָּכל  ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשֹּלא ִהְצַלְחִּתי 
ַהַחּמֹות ֶׁשְּלָך, ֶׁשִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבֵכנּות ַרָּבה, ָצפּו 
ְוָעלּו ְּבמִֹחי ְלֹלא ֶהֶרף, ְוָגְרמּו ִלי ְלִהְתַרְּגׁשּות ְמֻרָּבה... 
ָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי ֶׁשֲאִני ַחָּיב ְלַחֵּפׂש אֹוְתָך, ּוְלָהִׁשיב ְלָך 

ֶאת ָהעֶֹדף"!
* * *

מּוַסר ַהַהְׂשֵּכל ֲעבּוֵרנּו הּוא ָעצּום - ּכָֹחּה ֶׁשל ִמָּלה 
ֶּׁשַּמְחָמָאה  ַמה  ֶזה  ִאם  ַמִּגיַע!  הּוא  ֵהיָכן  ַעד  טֹוָבה 
ַאַחת ְיכֹוָלה ִלְפעֹל ַעל ִלּבֹו ֶׁשל ּגֹוי, ְועֹוד ׁשֹוֵדד ְמֻסָּכן 
ְוַאִּלים, ֵאיֶזה ֵעֶרְך ֵיׁש ְלַמְחָמָאה ַאַחת ֶׁשָּלנּו ֶׁשַּנֲעִניק 
ּוְלָכל  ַלְּׁשֵכִנים,  ַהַּבִית,  ַלֲעֶקֶרת  ַלֲחִניִכים,  ַלְיָלִדים, 

ַהְּיהּוִדים ַהּסֹוְבִבים אֹוָתנּו?

בפתח בית הכנסת עמד הגנב, ובידו שטר של 50 ליש"ט...

אחת שאלתי
הרב ארז חזני

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

אהרל'הפרק 6
הרב אהרון מרגלית

המשך בשבוע הבא...



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

מתכוננים לליל הסדר
כל ההכנות, הצבע, האקונומיקה, החידושים, הקניות, הריצות - הם אלה שפותחים 

באמת את השערים של הלב

ההכנה למצווה גדולה יותר מהמצווה עצמה, כך 
אומר ה"שפת אמת" הקדוש.

גורמת נחת  כשאת עושה מצווה גדולה - את 
והגעגועים  ההשתוקקות  ההכנה,  אבל  בשמיים, 

וגם  בשמיים  גם  פועלים  המצווה  קיום  לפני 
בנפש שלך ושל ילדיך. כשהילדים רואים 

לקראת  ומכינה  מתגעגעת  אמא  איך 
ובעיניים  בהשתוקקות  הסדר  ליל 
שלהם  בנפש  פועל  זה   - נוצצות 
מה  וזה  עצמו,  הסדר  מליל  יותר 
בלב.  ואמונה  אמא  להם  שחורת 
החרות,  חג  נקרא  הפסח  חג  לכן 

הזה  לחג  כי  הלב,  על  חרות  מלשון 
מתכוננים הכי הרבה, יותר מכל החגים, 

ולכן הוא חורת על הלב אמונה ובית, שמחה 
ואהבה, יותר מכל חג.

של שמש  רוצה שקרניים  כמו שכשאת  וממש 
יכנסו אליך הביתה, יאירו ויחממו, זה לא מספיק 
את  לפתוח  חייבת  את  בחוץ,  זורחת  שהשמש 
בדיוק -  ככה  ולהרים את התריסים -  החלונות 

ליל הסדר הוא אור ענק, אבל את חייבת לפתוח 
הצבע,  ההכנות,  וכל  הלב,  של  החלונות  את 
האקונומיקה, החידושים, הקניות, הריצות - הם 

אלה שפותחים באמת את השערים של הלב.

כל  שאנחנו  הזה  הלילה  זה  מה  אז 
ליל  זה  מה  לקראתו,  מתכוננות  כך 

הסדר?
ותכהינה  יצחק  זקן  כי  "ויהי 
עשיו  את  ויקרא  מראות,  עיניו 
אותו  אותו.  לברך  הגדול..."  בנו 
לילה - ליל פסח היה. אמר יצחק 
משבחים  הזה  הלילה  בני,  לעשיו: 
כל מלאכי עליון את הקדוש ברוך הוא 

ואוצרי טלין - אוצרות שמיים נפתחים.
בלילה הזה נפתחים כל שערי השפע.

במלחמת  אבינו  אברהם  ניצח  הזה  בלילה 
המלכים.

אבינו  ליעקב  יתברך  השם  נגלה  הזה  בלילה 
בחלום כשהוא בבית לבן.

הוציאנו  הזה  בלילה 
ממצרים בניסים גדולים.

בלילה הזה מתו כל חיילי סנחריב הרשע.
בלילה הזה נדדה שנת המלך אחשוורוש.

בלילה הזה אלוקים עסוק לעשות ניסים לבניו...
בלילה הזה ליל הסדר אלוקים עסוק בלעשות 

לך נס מעל הטבע.
לטובה,  מזלך  את  לשנות  מסוגל  הזה  הלילה 

ולחלץ אותך מכל צרה.
"א-ל מוציאם ממצרים", כך כתוב. לא הוציאם, 
אותך  מוציא  הוא  שנה  שבכל  מוציאם,  אלא 

ממצרים, מהמיצרים הפרטיים שלך.
 

כל  הכנה!  לזכות?  כדי  צריכה  את  מה  אז 
הבישולים וההכנות בנחת, והתכונני להיות מלכה 
בהיר...  כדאי  חדש,  בגד  לך  הכיני  הזה.  בלילה 
היי שמחה ומוארת בליל הסדר. אל תדברי שום 
שיחת חולין ואל תכעסי, חלילה )עמלת והשקעת 
והנה, הילד שפך, וגביע זכוכית נשברה... וכבר יש 
כתם על הקיר. לא נורא, כפרה...(. את רק מודה 
ומרגישה כאילו את יצאת ממצרים, ואם את מצפה 
למשהו, דמייני שהוא כבר קורה לך, והרגישי את 

השמחה בליבך.

האש שבתוכנו פנימה

"שבת  הפסח  שלפני  השבת  נקראת  מדוע 
הגדול"?

הגדול  הנס  שם  על  הוא  חז"ל שהטעם  ביארו 
היה  השה  כידוע,  במצרים.  ישראל  שנעשה לבני 

ישראל  ובני  המצרים,  של  הזרה  העבודה 
הגדול(,  )ר"ת שבת  שה  לקחת  נצטווו 

וקחו  "משכו  המצווה:  את  ולקיים 
לכם צאן" - כלומר, מסביר רש"י, 
וקחו  זרה,  מעבודה  ידיכם  משכו 

לכם צאן של מצווה.
את  מסמלת  הצאן  שחיטת 
בלב,  השוכן  הרע  היצר  שחיטת 

וכן את תחילת תהליך טהרת הלב, 
ְּביֹום  ַהְּמצָֹרע,  ּתֹוַרת  ִּתְהֶיה  "זֹאת 

ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא, ֶאל-ַהּכֵֹהן".
גאווה  הן  לאדם  הצרעת  באה  בגללן  הסיבות 
הרע,  לשון  בדר"כ  מושכים  ואלה  עין,  וצרות 

רכילות ושאר התעסקויות שליליות.

ו"צר",  "עת"  מהמילים  מורכבת  צרעת  המילה 
ניתן  ובנוסף - המילה רע מסתתרת שם בפנים. 
של  עתים  מתוך  לאדם  מגיעה  שהצרעת  לומר 
ידוע  משפט  יש  פנימה.  בנפש  צרות  תחושת 
שרע  אדם  יש   – רע  אדם  "אין  שאומר 
זמנים  שיש  החסידות  כותבת  לו". 
 – המוחין"  "קטנות  שנקראים 
חיוניות,  חסר  מרגיש  האדם 
נראה  הכל  פיל,  מזבוב  עושה 
לו לא טוב, הוא מרגיש שהכל 
נגדו. זה מכיוון שבוערת בתוכו 

אש זרה.
בהמשך הפרשה מופיע הציווי 
לא  המזבח,  על  תוקד  תמיד  "אש 
מבאר  מליובאוויטש  הרבי  תכבה", 
שאש המזבח מסמלת את כוח הרצון באדם. על 
פי החסידות, המזבח רומז לליבו של האדם, וכשם 
גם  כך   - אש  בוערת  שבו  מקום  הוא  שהמזבח 

באדם, הלב הוא משכן 
הרצון. 

בשבת הגדול יש לכל 
אדם הזדמנות לעורר את טהרת הלב, ולהבעיר את 
ה"שפת  אומר  היצר.  ביעור  ידי  על  האמונה  אש 
אמת" ששבת הגדול היא כמו שבת שובה, שצריך 
כל אדם לשוב לשם יתברך מגודל החסד שעשה 

עמנו בהוציאנו מצרים.
שרשראות  שבירת  את  מסמלת  הזו  השבת 
השוכן  הרע  היצר  על  ההתגברות  ואת  העבדות 
בלב האדם. כדי להשפיע על הלב יש להוציא את 
הדיבור מגלות לגאולה, מפרעה – אותיות פה רע, 

לפסח אותיות "פה סח".
טיפ מעשי: שנני משפטי אמונה מעצימים כמו: 
מתנות  שמאוצר  שלמה  באמונה  מאמינה  "אני 
חינם מושפעות עלי מתנות גדולות, ובזכות שבת 

הגדול אזכה לחירות נפשית ולשמחת עולם".
והכל  לפני  פתוחה  "הדרך  חיוך:  עם  תאמרי 
אפשרי!". הכיני את לבך להכיל שפע גדול בשבת 
ויהי רצון שנזכה לגאולה השלמה בקרוב,  הגדול, 
כפי שמובא בפסוק החותם את ההפטרה הנקראת 
בשבת זו, מתוך ספר מלאכי, "ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם 
ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה' ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא". 

שבת הגדול שלום!

בשבת הגדול יש לכל אדם הזדמנות לעורר את טהרת הלב, 
ולהבעיר את אש האמונה על ידי ביעור היצר

חכמת     
   נשים

הרבנית חגית שירה

האמנית הרבנית
אהובת הקהל

בערב מחולל
פלאים

נשים יקרות!
הידברות בהזדמנות 

מיוחדת במיוחד בשבילכן, 
עם האמנית הרבנית 

חדווה 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!

שירת     
   האמונה

הרבנית חדוה לוי
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ראובן זכאים הרב 

ארגון הידברות מזמין אתכם לחגוג
במלון המפואר לאונרדו ירושלים

שביעי של פסחשביעי של פסח ליל סדרליל סדר

יצחק בצרי המקובל הרב 
 רבה של בת ים הגה"ר אליהו בר שלום

יצחק בצרי המקובל הרב 
מרדכי לוי הרב 

בליווי
הפייטן בנימין 

דנישמן

 ליל הסדר  י”ד - ט”ז ניסן | 19-21.4.19

עורך הסדר

שביעי של פסח  כ' - כ"ב ניסן | 26-28.4.19

 הגה"ר זמיר כהן

073-2221270הבטיחו מקומכם!  מספר מקומות מוגבל

250 

+
150 

+

גביע קידוש 
מהודר

נוצץ במיוחד מדגם 
"להבה" עם רגל 
ותחתית תואמת. 

קערת פסח 
ייחודית

מקריסטל בשילוב 
אבנים כסופות ו-6 
צלוחיות להנחת 
הסימנים.

זוג גביעים 
קטנים 
מנירוסטה 
בשיעור 
רביעית 
כפי הנדרש 
לשתות בכל 
אחת מארבעת 
הכוסות.
)ניתן להוסיף גביעים 
בתשלום סמלי(

סט מפואר
3 חלקים מסאטן 

הכולל כיסוי לקערת 
הסימנים עם תאים

ל- 3 מצות, כיסוי מעוצב 
לאפיקומן ומגבת ‘ורחץ’ 

לנטילת ידיים.

מגש 
קריסטל 
מהודר

למצות עם אבנים 
בצבע זהב.

עם

כלי חג
מהודרים

כל המשפחה
כבני מלכים

קנו

ברכישת המארז לחג 

תקבלו את ההגדה של 

פסח עם פירושו של 
הרב זמיר כהן

במחיר 
מיוחד!

073-222-12-50 לפרטים 
והזמנות:

ניתן לרכוש חלק ממוצרי המארז . קופסת המארז להמחשה בלבד

למגוון
הענק של 

מתנות 
יודאיקה 
למארחים,

בני משפחה 
וחברים
קרובים.
הכנסו <

SHOPS.HIDABROOT.ORG
משלוח 

חינם
עד הבית!

המתנה המושלמת

למארחים שאוהבים!

מהרו להזמין עד יום ראשון כדי לקבל את המשלוח עוד 
לפני החג! לאחר מכן איסוף עצמי ממשרדי הידברות



בס"ד

אנשי מח’ החסד 

של הידברות 

לא ישנים בלילה מול 

הסיפורים הקורעים 

שמגיעים אליהם 

לשולחן.

הם נראים 
כמוני וכמוך, הם 

קמים בבוקר, ויש להם 
ילדים לשלוח לבית ספר, 
אולי הם יוצאים לעבוד או 
ללמוד ולרגע נראה שדי 

בסדר שם

במתנה!
טוב, ברור לכם שאין באמת צורך לספר שאם 
גם אתם תזכו להיות חלק מהיהודים שמצטרפים 
ליוזמתו של הרב זמיר כהן שליט"א לקיים את 
מצוות נתינת קמחא דפסחא בהידור -  וחושבים 
על אלו שאף אחד לא ידאג להם – תזכו לשפע 
ברורה  בצורה  נכתב  כבר  זה  וישועות.  ברכות 

בספרים הקדושים.
ועד  שנה,  כמדי  והערכה,  הוקרה  כאות  אבל 
ידידי מחלקת החסד של הידברות יערוך הגרלת 
ענק בשידור חי, בה אחת מבין משפחות תורמי 
ליל סדר מושלם  הקמחא דפסחא תזכה לקבל 
 - נותנים  אתם  ששמעתם.  כמו  כן,  במתנה!!! 
כפי  מלכותי  סדר  ליל  בשולחן  לזכות  ויכולים 
שלא חוויתם מעולם, עם כלים חדשים ומפוארים 

לשולחן החג.

למוקד  עכשיו  חייגו  מחכים?  אתם  למה  אז 
המצווה  את  בהידור  קיימו  דפסחא,  קמחא 
כבר  שפע  עם  תצאו  ואולי  פסח  ערב  של 

עכשיו. 

073-222-12-12

עושים לכם סדר 

צודקים. שאלה מצוינת. הידברות היא מעצמה של קירוב ואהבת 
ישראל. מיליוני יהודים נחשפים למגוון הרחב של המדיה הרוחנית 
הסמינרים  האתר,  הערוץ,  העולם.  רחבי  בכל  מפיץ  שהארגון 

וההרצאות בארץ ובחו"ל, העלונים והספרים. 
של  בחלוקה  דפסחא,  בקמחא  פתאום  לעסוק  פתאום  לנו  למה 
ושוב,  שוב  ועולה  צפה  הזו  השאלה  נזקקות?  למשפחות  אוכל 
בעיקר בערבי החגים, בהם אנשי מחלקת החסד של הידברות לא 

ישנים בלילה מול הסיפורים הקורעים שמגיעים אליהם לשולחן.

יש לכם ערוץ מעולה,

לחלק אוכל?
”אבל מה הקשר

”

אז נכון, הרבה יותר צבעוני ומעניין לעסוק בצוות שנחת הרגע בארץ 
מדרום  ששב  כהן  זמיר  ברב  או  בסין,  סמינר  אחרי  פנגר  הרב  עם 
אמריקה עם סיפורים מרגשים על מהפכים שיהודים עושים בפינות 
אלפי  את  לראות  הלב,  על  טוב  ממש  עושה  זה  העולם.  של  נידחות 
הקבלות שיהודים קיבלו על עצמם בתוכניות השונות, או את אולפן 

הילדים מתחיל לייצר תכני נפלאים כל כך לילדי ישראל.
אבל מי יגע במקרים הקשים?  

מי ידאג לאלו, שאם אנחנו ואתם לא נדאג להם, אף 
אחד לא ידאג להם?

יש אנשים שקופים. כן, שקופים.
הם נראים כמוני וכמוך, הם קמים בבוקר, יש להם 
ילדים לשלוח לבית ספר, אולי הם יוצאים לעבוד 
נראה שדי בסדר שם, אבל הם  ולרגע  ללמוד  או 
במצוקה. ולא רק שהם במצוקה, אף אחד לא שם 

לב לזה.
שדואגים  טובים  יהודים  הרבה  השם,  ברוך  יש 

נשארים  הם  הם,  אבל  חסדים,  ועושים  לנזקקים 
עדיין שקופים.

על מי אתם חושבים?  

אתם תשבו בליל הסדר, מול שולחן ערוך יפה. עם הכלים המיוחדים 
של פסח, עם המצות הנפלאות. הילדים ישבו סביב השולחן בצהלות 

ובחגיגות. תשירו "מה נשתנה", תחביאו אפיקומן. 
והם - ישבו מול שולחן כמעט ריק. יהיו בו אולי מצות שהם ישיגו 
בזול, קנקן מים מהברז )אחרי שהצליחו לברוח מהניתוק( וכמה ירקות. 

אתם יודעים למה?
"היום?  אוכל.  להם  שאין  משפחות  כזה,  דבר  שאין  לכם  נראה  כי 
בתקופה שלנו?! מה פתאום!" כי נראה לכם שתמיד יהיה מי שיעזור 

להם ולפחות ישים להם משהו.
אבל פעם אחת, אחת, תשמעו את רונית, שפנתה אלינו בבכי נוראי, 

שאם  תבינו  אז  כסיוט,  עליהם  שעבר  הקודם  פסח  חג  את  מתארת 
היחיד  הדבר  עליהם מהשמים.  ייפול  לא  נעזור, שום דבר  לא  אנחנו 
שנפל עליהם - אלה השמים עצמם, ביום שבעלה היקר חלה כל כך 

ומאז, החיים היפים שלהם כבר לא אותו דבר.
שלו  ואמא  שאבא  מספר  ה14  בן  לשימי  תקשיבו  אחת,  אחת,  פעם 
חושבים שהוא, אחיו ואחיותיו לא מבינים שהם ממש במצוקה 
כלכלית גדולה. אבל טיפשים הם בטוח לא, ועל בגדים לחג 
הוא ממש לא חושב - גם ככה הוא התרגל "למחזר" את 
מסוגל  לא  הוא  אבל   – לשבת  לו  שיש  החולצות  שתי 
יותר להתמודד עם המחשבה על ליל סדר מלא בדמעות 

חנוקות, כי גם המעט שיש בטעם מרור.
אבל בסוף אנחנו עלולים למצוא את עצמינו חושבים 

רק על עצמנו. אנחנו יושבים ואוכלים.
ובוכים  יושבים  באמת,  שרעבים  אלו  שצריכים,  אלו 
- בזמן שיכולנו לתת להם משהו, קטן, איזו תרומה 

פשוטה שנכתב בהלכה לתת בערב פסח.
לנו אלא ימי חג שרק ימשיכו. להם אלה ימים של סיוט 

שהם מחכים שייגמרו.
לעגלה,  מצות  חבילת  כשנכנסת  קניות?  עושים  אתם 
יקרים  יהודים  אותם  על  תחשבו   – והגבינה  החלב  כשנכנסים 

ושקופים, אלו שאם ב'הידברות' לא ידאגו להם בזכותכם – 
אף אחד לא ידאג להם.

רבים מהם הם כאלה שהתקרבו, וזכו לעשות מהפך בחיים.
מעריכים אותם, אוהבים אותם. באמת.

וממשיכים הלאה.

אל תתנו להם לחכות

יש כאלה שזכו להתקרב, והמשפחה או הסביבה קיבלו זאת בהבנה. 
אבל יש כאלה שכשבחרו לעזוב עולם שלם מאחוריהם ולהתרפק 
על אבא שבשמיים - הם ידעו מה הם עושים. אמרו להם “אתם 

אל תחכו עם זה – כדי שהם יוכלו כבר לנשום...

השתגעתם”, אמרו להם “חבל שאתם ככה מוותרים על החיים שלכם 
בגלל שאתם מאמינים שיש אלוקים שנתן תורה”. אז אמרו.

חלפו שנה ושנתיים. אולי אפילו עשור חלף. 
הם ראו כיצד הם מגשימים את החלום שלהם. 

כמו שהיה  איתם  פחות  כבר  מרגישים שהמשפחה  לעיתים, הם  ברקע, 
בעבר. שלא תבינו לא נכון, אין חלילה מריבות או עוינות. בכלל לא. אבל 

את התמיכה הטבעית הם איבדו. 
ולפעמים, באמצע החיים יש פתאום צרות - שלא נדע – שנוחתות בבת 
יכולים להיות פיטורין, מחלה של אחד מבני הבית, קריסה  אחת. אלה 

כלכלית או כל דבר אחר שגורם לחיים לעצור – הם לבד.
לבד מול כל העולם.

לבד בתוך ים של אנשים שמכירים אותם, אבל לא מבינים שהם זועקים 
“הצילו!”.

בתוך כל הכאב הזה קם הרב זמיר כהן, שראה 
להידברות,  שהגיעו  הפניות  מבול  את 
והחליט שמוכרחים לעשות משהו. שכולנו 
יחד נדאג להם. אם אנחנו יהודים באהבה 
ולמצוות,  לתורה  יתברך,  לבורא  שלנו 
לעם  שלנו  באהבה  יהודים  גם  אנחנו 

ישראל.
כמו שכתב מרן החפץ חיים על התרומות 
העניים  שעיני  ידוע  “והנה  פסח:  לפני 
בדוחק  יישארו  שהם  וחלילה  לזה,  נשואות 

ורעבון והוא יעלים עין בזה”.
אפילו  דאג,  לא  הוא  אם  ברוגע  הסדר  בליל  יושב  לא  אמיתי,  יהודי  כי 
כי  חירות.  לטיפת  מעבדות,  אותם  שיוציא  מי  שאין  לאלו  במשהו, 
כשאנחנו מבקשים מהבורא “לשנה הבאה בירושלים”, אנחנו רוצים לבוא 

עם קבלות.
תעצרו רגע, ותנו לשקופים צבע של פסח. 



בס"ד

אנשי מח’ החסד 

של הידברות 

לא ישנים בלילה מול 

הסיפורים הקורעים 

שמגיעים אליהם 

לשולחן.

הם נראים 
כמוני וכמוך, הם 

קמים בבוקר, ויש להם 
ילדים לשלוח לבית ספר, 
אולי הם יוצאים לעבוד או 
ללמוד ולרגע נראה שדי 

בסדר שם

במתנה!
טוב, ברור לכם שאין באמת צורך לספר שאם 
גם אתם תזכו להיות חלק מהיהודים שמצטרפים 
ליוזמתו של הרב זמיר כהן שליט"א לקיים את 
מצוות נתינת קמחא דפסחא בהידור -  וחושבים 
על אלו שאף אחד לא ידאג להם – תזכו לשפע 
ברורה  בצורה  נכתב  כבר  זה  וישועות.  ברכות 

בספרים הקדושים.
ועד  שנה,  כמדי  והערכה,  הוקרה  כאות  אבל 
ידידי מחלקת החסד של הידברות יערוך הגרלת 
ענק בשידור חי, בה אחת מבין משפחות תורמי 
ליל סדר מושלם  הקמחא דפסחא תזכה לקבל 
 - נותנים  אתם  ששמעתם.  כמו  כן,  במתנה!!! 
כפי  מלכותי  סדר  ליל  בשולחן  לזכות  ויכולים 
שלא חוויתם מעולם, עם כלים חדשים ומפוארים 

לשולחן החג.

למוקד  עכשיו  חייגו  מחכים?  אתם  למה  אז 
המצווה  את  בהידור  קיימו  דפסחא,  קמחא 
כבר  שפע  עם  תצאו  ואולי  פסח  ערב  של 

עכשיו. 
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עושים לכם סדר 

צודקים. שאלה מצוינת. הידברות היא מעצמה של קירוב ואהבת 
ישראל. מיליוני יהודים נחשפים למגוון הרחב של המדיה הרוחנית 
הסמינרים  האתר,  הערוץ,  העולם.  רחבי  בכל  מפיץ  שהארגון 

וההרצאות בארץ ובחו"ל, העלונים והספרים. 
של  בחלוקה  דפסחא,  בקמחא  פתאום  לעסוק  פתאום  לנו  למה 
ושוב,  שוב  ועולה  צפה  הזו  השאלה  נזקקות?  למשפחות  אוכל 
בעיקר בערבי החגים, בהם אנשי מחלקת החסד של הידברות לא 

ישנים בלילה מול הסיפורים הקורעים שמגיעים אליהם לשולחן.

יש לכם ערוץ מעולה,

לחלק אוכל?
”אבל מה הקשר

”

אז נכון, הרבה יותר צבעוני ומעניין לעסוק בצוות שנחת הרגע בארץ 
מדרום  ששב  כהן  זמיר  ברב  או  בסין,  סמינר  אחרי  פנגר  הרב  עם 
אמריקה עם סיפורים מרגשים על מהפכים שיהודים עושים בפינות 
אלפי  את  לראות  הלב,  על  טוב  ממש  עושה  זה  העולם.  של  נידחות 
הקבלות שיהודים קיבלו על עצמם בתוכניות השונות, או את אולפן 

הילדים מתחיל לייצר תכני נפלאים כל כך לילדי ישראל.
אבל מי יגע במקרים הקשים?  

מי ידאג לאלו, שאם אנחנו ואתם לא נדאג להם, אף 
אחד לא ידאג להם?

יש אנשים שקופים. כן, שקופים.
הם נראים כמוני וכמוך, הם קמים בבוקר, יש להם 
ילדים לשלוח לבית ספר, אולי הם יוצאים לעבוד 
נראה שדי בסדר שם, אבל הם  ולרגע  ללמוד  או 
במצוקה. ולא רק שהם במצוקה, אף אחד לא שם 

לב לזה.
שדואגים  טובים  יהודים  הרבה  השם,  ברוך  יש 

נשארים  הם  הם,  אבל  חסדים,  ועושים  לנזקקים 
עדיין שקופים.

על מי אתם חושבים?  

אתם תשבו בליל הסדר, מול שולחן ערוך יפה. עם הכלים המיוחדים 
של פסח, עם המצות הנפלאות. הילדים ישבו סביב השולחן בצהלות 

ובחגיגות. תשירו "מה נשתנה", תחביאו אפיקומן. 
והם - ישבו מול שולחן כמעט ריק. יהיו בו אולי מצות שהם ישיגו 
בזול, קנקן מים מהברז )אחרי שהצליחו לברוח מהניתוק( וכמה ירקות. 

אתם יודעים למה?
"היום?  אוכל.  להם  שאין  משפחות  כזה,  דבר  שאין  לכם  נראה  כי 
בתקופה שלנו?! מה פתאום!" כי נראה לכם שתמיד יהיה מי שיעזור 

להם ולפחות ישים להם משהו.
אבל פעם אחת, אחת, תשמעו את רונית, שפנתה אלינו בבכי נוראי, 

שאם  תבינו  אז  כסיוט,  עליהם  שעבר  הקודם  פסח  חג  את  מתארת 
היחיד  הדבר  עליהם מהשמים.  ייפול  לא  נעזור, שום דבר  לא  אנחנו 
שנפל עליהם - אלה השמים עצמם, ביום שבעלה היקר חלה כל כך 

ומאז, החיים היפים שלהם כבר לא אותו דבר.
שלו  ואמא  שאבא  מספר  ה14  בן  לשימי  תקשיבו  אחת,  אחת,  פעם 
חושבים שהוא, אחיו ואחיותיו לא מבינים שהם ממש במצוקה 
כלכלית גדולה. אבל טיפשים הם בטוח לא, ועל בגדים לחג 
הוא ממש לא חושב - גם ככה הוא התרגל "למחזר" את 
מסוגל  לא  הוא  אבל   – לשבת  לו  שיש  החולצות  שתי 
יותר להתמודד עם המחשבה על ליל סדר מלא בדמעות 

חנוקות, כי גם המעט שיש בטעם מרור.
אבל בסוף אנחנו עלולים למצוא את עצמינו חושבים 

רק על עצמנו. אנחנו יושבים ואוכלים.
ובוכים  יושבים  באמת,  שרעבים  אלו  שצריכים,  אלו 
- בזמן שיכולנו לתת להם משהו, קטן, איזו תרומה 

פשוטה שנכתב בהלכה לתת בערב פסח.
לנו אלא ימי חג שרק ימשיכו. להם אלה ימים של סיוט 

שהם מחכים שייגמרו.
לעגלה,  מצות  חבילת  כשנכנסת  קניות?  עושים  אתם 
יקרים  יהודים  אותם  על  תחשבו   – והגבינה  החלב  כשנכנסים 

ושקופים, אלו שאם ב'הידברות' לא ידאגו להם בזכותכם – 
אף אחד לא ידאג להם.

רבים מהם הם כאלה שהתקרבו, וזכו לעשות מהפך בחיים.
מעריכים אותם, אוהבים אותם. באמת.

וממשיכים הלאה.

אל תתנו להם לחכות

יש כאלה שזכו להתקרב, והמשפחה או הסביבה קיבלו זאת בהבנה. 
אבל יש כאלה שכשבחרו לעזוב עולם שלם מאחוריהם ולהתרפק 
על אבא שבשמיים - הם ידעו מה הם עושים. אמרו להם “אתם 

אל תחכו עם זה – כדי שהם יוכלו כבר לנשום...

השתגעתם”, אמרו להם “חבל שאתם ככה מוותרים על החיים שלכם 
בגלל שאתם מאמינים שיש אלוקים שנתן תורה”. אז אמרו.

חלפו שנה ושנתיים. אולי אפילו עשור חלף. 
הם ראו כיצד הם מגשימים את החלום שלהם. 

כמו שהיה  איתם  פחות  כבר  מרגישים שהמשפחה  לעיתים, הם  ברקע, 
בעבר. שלא תבינו לא נכון, אין חלילה מריבות או עוינות. בכלל לא. אבל 

את התמיכה הטבעית הם איבדו. 
ולפעמים, באמצע החיים יש פתאום צרות - שלא נדע – שנוחתות בבת 
יכולים להיות פיטורין, מחלה של אחד מבני הבית, קריסה  אחת. אלה 

כלכלית או כל דבר אחר שגורם לחיים לעצור – הם לבד.
לבד מול כל העולם.

לבד בתוך ים של אנשים שמכירים אותם, אבל לא מבינים שהם זועקים 
“הצילו!”.

בתוך כל הכאב הזה קם הרב זמיר כהן, שראה 
להידברות,  שהגיעו  הפניות  מבול  את 
והחליט שמוכרחים לעשות משהו. שכולנו 
יחד נדאג להם. אם אנחנו יהודים באהבה 
ולמצוות,  לתורה  יתברך,  לבורא  שלנו 
לעם  שלנו  באהבה  יהודים  גם  אנחנו 

ישראל.
כמו שכתב מרן החפץ חיים על התרומות 
העניים  שעיני  ידוע  “והנה  פסח:  לפני 
בדוחק  יישארו  שהם  וחלילה  לזה,  נשואות 

ורעבון והוא יעלים עין בזה”.
אפילו  דאג,  לא  הוא  אם  ברוגע  הסדר  בליל  יושב  לא  אמיתי,  יהודי  כי 
כי  חירות.  לטיפת  מעבדות,  אותם  שיוציא  מי  שאין  לאלו  במשהו, 
כשאנחנו מבקשים מהבורא “לשנה הבאה בירושלים”, אנחנו רוצים לבוא 

עם קבלות.
תעצרו רגע, ותנו לשקופים צבע של פסח. 



מקיימים את מצוות “קמחא דפסחא” בהידור
תורמים מזון לחג לנזקקים דרך הידברות ומשתתפים ב-

הגרלת ענק
הפרס הגדול
 שולחן ליל סדר מלכותי 

עם כלי כסף

וכלים מפוארים

ומצות שמורות עבודת יד

שנעשו ע”י הגאון
 

הרב זמיר כהן

 והנה ידוע שעיני העניים נשואות לזה, וחלילה שהם 
יישארו בדוחק ורעבון והוא יעלים עין בזה 

)מרן החפץ חיים(

בני מלכים, דואגים בפסח לאחים
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