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שריון רוחני
איך זכה יעקב לשמור על מידותיו ומעלותיו גם אחרי  20שנה בבית לבן הרשע?

העלון טעון גניזה | נא להימנע מקריאת המודעות הפרסומיות בשבת

פ

ראש ארגון הידברות  -הרב זמיר כהן

רשתנו פותחת בהכנות שעורך יעקב אבינו לקראת
המפגש עם עשו אחיו .רש"י מבאר כי יעקב התכונן
בשלוש דרכים :דורון ,תפילה ומלחמה .דורון –
באמצעות שליחת מתנות גדולות לעשו ,יחד עם מילות פיוס.
תפילה – באמצעות תפילה מעומק הלב אל ה' שיציל אותו מיד
עשו; ומלחמה – אף לזאת נערך יעקב ,אם יחליט עשו לנקוט
בדרך הקשה.
אך ראשית לכל – יעקב נוקט בדרך ההשתדלות
לבנות אחווה בינו לבין אחיו .הוא שולח לעשו מנחה,
וכפי שפותחת הפרשה" :וַ ּיִ ְׁשלַ ח יַ ֲעקֹב ַמלְ ָאכִ ים לְ ָפנָ יו
ָאחיו ַארְ ָצה ֵׂש ִעיר ְׂשדֵ ה ֱאדֹום ,וַ יְ ַצו א ָֹתם
ֶאל ֵע ָׂשו ִ
ָאמר ַעבְ ּדְ ָך יַ עקֹב,
ֹאמרּון לַ אדֹנִ י לְ ֵע ָׂשוּ :כֹה ַ
לֵ אמֹרּ ,כֹה ת ְ
ִעם לָ בָ ן ּגַ רְ ִּתי וָ ֵא ַחר ַעד ָע ָּתה" (בראשית לב ,ד-ה).
פעמים שגאוות האדם אינה מאפשרת לו להנמיך את
עצמו גם כשנכון וכדאי לעשות כן ,ולבסוף הוא מאבד
את כל עתידו .אך הנה יעקב אבינו מלמדנו כי בעת הצורך ,אין
לשחק משחקי גאווה ועל האדם לכופף ראשו .וכמו שאמרו
במסכת דרך ארץ (פרק ב ,ה)" :לעולם הוי רך כקנה ,ואל תהי
קשה כארז .מה קנה זה ,יצאו בו (גם אם התנגשו בו) ארבע
רוחות העולם ,קנה הולך ובא עמהם ,עמדו ארבע רוחות
העולם ,קנה עומד במקומו .מה סופו של קנה זה? זוכה ליטול
ממנו קולמוס לכתוב בו דברי תורה .אבל ארז זה אינו כן ,כל
רוחות שבעולם באות ונושבות בו ,אין מזיזות אותו ממקומו,
כיון שנשבה בו רוח דרומית ,עוקרתו והופכתו על פניו" .האדם
צריך להידמות לקנה – להתגמש ולהרכין ראש כאשר מגיעה
רוח ,לנקוט בדרכי הענוה מבלי להיכנס למחלוקת עם המתגרים
בו ,וכך זוכה לחזור ולעמוד זקוף בחלוף הזמן ,מבלי להישבר
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מאת הרב אברהם יוסף ,רב העיר חולון

האם יש צורך לברור תבלינים
או אבקת מרק עוף?
התבלינים צריכים השגחה ושימת
לב שלא יתליעו ,כשם שהקמח
והקטניות לסוגיהם ,וכן אבקות
משפרי אפיה או אבקות מרק –
מקומן במקום קריר .ואם היו
בס”ד

כעץ הארז שהתעקש לעמוד בגאוותו .כך נהג יעקב אבינו.
לבן ,אצלו שהה יעקב עשרים שנה ,היה ההיפך הגמור של
הנהגה זו .התורה מאריכה בסיפור הדברים עמו ,כדי להראות
לנו עד כמה עז פנים היה ,שאינו מתבייש לרמות אדם שעבד
שבע שנים עבור רחל ,ולבסוף אומר לו כי לא נהוג במקומם
לתת את הצעירה לפני הבכירה .הלא היה לו לומר זאת מראש,
ולא להעביד את יעקב שבע שנים ברמאות .ועוד רימה אותו
והחליף את משכורתו עשרת מונים.
אם כן ,איך זכה יעקב אבינו לשמור על מעלותיו
והנהגותיו ,ולנקוט בדרכי ענוה מפליגות כאלה כלפי
עשו ,גם לאחר עשרים שנה במחיצת אדם קשה ונוכל
כלבן ,מבלי להישחק וללמוד מדרכיו ולהתקלקל?
התשובה היא ,יעקב זכה לכך על ידי ארבע עשרה
שנים שעסק בתורה בבית מדרשם של שם ועבר ,בטרם
הלך לבית לבן .שכן לימוד התורה מעניק לאדם חוסן
ועוצמה אדירים בפני כל פיתוי יצרי ובפני כל מידות
רעות ודעות משובשות .שהרי הלומד הופך לספר תורה
חי וכאילו יש עליו שריון רוחני המגן עליו מפני פגעי העולם
והבליו ,ואינו מאפשר לאף רוח רעה להשפיע עליו .וכך זכה
יעקב ,שהכין את עצמו היטב טרם בואו לבית לבן ,לעבור את
אותן שנים מבלי להיות מושפע מהקלקולים שמסביב .ומכאן
מוסר השכל גדול עבורנו ,כאשר העולם סוער סביבנו בניסיונות
גדולים ,עד כמה עלינו להכין עצמנו להתמודדות היום יומית
על ידי לימוד תורה דבר יום ביומו ,ואם עדיין אין שיעור
מתאים בסביבתנו ,יש ליזום לארגן שיעור כזה ,ובכך להתעלות
ולהתרומם ,ולשמור על עצמינו מכל סחף לעבר פי פחת .וכל
הקובע עיתים לתורה ,מקבל הדרכה הנכונה לחיים ,ושמירה
והגנה מכל נסיונות ופיתויי העולם ,וממילא זוכה לחיים טובים
ומאושרים בעולם הזה ובעולם הבא .שבת שלום.

מונחים במקום חם ,או שהיו
חשופים וגלויים – חובה לברור
אותן.
אני מאוד אוהב ללמוד את אגדות
הש"ס .מותר לי לעסוק בהן בכל
שעות לימוד התורה שלי?
האגדות שבגמרא – יש להן מטרה

פרוייקט ‘שבת בקהילה’:

מאירים לכם
את השבת

פשוטה וברורה :להחדיר בנו אמונה
ויראת שמיים ,ולא לחינם הן
משולבות בכל הש"ס כחלק מהשקלא
וטריא ,ולא ריכזו מסכת אחת
לאגדות או בכל מסכת ריכוז של
כל האגדות ,כדי שכל לומד בגמרא
מתוך שהוא שקוע בסוגיא עלול

לאבד את העיקר ,ולאבד מיראת
השמיים וקיום המצוות .לכן הלומד
רק את האגדות שבש"ס ,וכמו שריכז
וערך רבי יעקב בן חביב ובנו רבי לוי
בספר 'עין יעקב' – יש לו מעלה ככל
לימוד תורה ומוסר ,ובפרט לאנשים
שאין תורתם אומנותם.

הידברות מחממת לכם את החורף ומארגנת שבת מלאה באור רוחני.

במסגרת פעילות זו רבני הידברות מגיעים לבית הכנסת שלכם
ומעבירים אתכם חווית שבת בלתי נשכחת!
בתוכנית :עונג שבת של שירים ושמחה,
הרצאות מרתקות ,ושיעור מיוחד לנשים

לא צריך נס בשביל לזכות ,רק להתקשר ולנסות...

להזמנת שבת לקהילתכם חייגו073-222-13-61 :

שי לכל
מארגן

הרב עמנואל מזרחי
הרב ראובן זכאים
הרב רפאל אוחיון
הרב מרדכי חזיזה
ללא
הרב שי עמר
עלות
הרב מרדכי לוי
גר הצדק אברהם סיני

היהודי החושב
מאת דניאל בלס

העין האנושית :המכונה שלא תיאמן
"מבשרי אחזה א-לוה" :אנשים רבים משווים את העין למצלמה רגילה,
אך האמת היא שמצלמה מחווירה מול תכונות העין האנושית
אנשים רבים סבורים שהעין האנושית דומה
למצלמה רגילה .אחרי הכל ,הטכנולוגיה יצרה
מצלמות דיגיטליות משוכללות מאוד .אך מעטים
הם היודעים עד כמה העין האנושית באמת
מורכבת ,כך שאף מצלמה אינה מתחילה להתקרב
לרמת מורכבותה .כל החלקים והשכבות שיש
בתוך גלגל העין הכרחיים לתהליך הראייה שלנו,
וכדאי להכירם:
א .תחילה קרני האור מגיעים לקרנית .הקרנית
היא רקמה דקה ושקופה שנמצאת בקדמת העין,
אשר תפקידה לשבור ולאסוף את קרני האור
הנכנסות אל העין ,במטרה שימוקדו ויכנסו לעין
בצורה מושלמת.
ב .לאחר שקרני האור עברו את הקרנית,
הן מגיעות אל הקשתית .הקשתית היא החלק

על סדר היום
מאת הרב שי עמר

הצבעוני של העין אשר במרכזו נמצא האישון.
הקרנית היא איבר שמתרחב ומתכווץ ,ובדרך זו
קובע את רמת חדירתו של האור אל תוך האישון.
האישון הוא למעשה חלל שחור ,ותפקידו דומה
לצמצם שיש במצלמה ,גודלו משתנה בהתאם
לתאורה ,הוא קובע את כמות האור שתיכנס לעין.
באור חזק האישון יתכווץ ,ובחשכה האישון יתרחב
כדי לאפשר חדירה רבה יותר של אור.
ג .לאחר שקרני האור חדרו אל האישון ,הן
מגיעות לעדשה שנמצאת מאחוריו .העדשה
מחדדת את התמונה (יוצרת פוקוס) כשאנו
מביטים מקרוב ולמרחק .העדשה עשויה מרקמה
אלסטית ,ושרירים דקיקים מרפים או מקשים
אותה לצורה פחוסה ,בדרך זו היא ממקדת תמיד
את התמונה כדי שתהיה חדה.

ד .לאחר שקרני האור עברו את העדשה ,הן
עוברות דרך ג'לי שממלא  80%מחלל העין ,ונקרא
בשם זגוגית (ויטראוס) ,חומר שקוף זה נותן
אלסטיות לעין ושומר על צורתה.
ה .לבסוף מגיעות קרני האור אל הרשתית.
הרשתית דומה לפילם של מצלמה ,והיא החלק
המורכב ביותר בעין האנושית .הרשתית היא
המבנה שקולט הכי הרבה מידע חיצוני בגוף האדם.
זוהי למעשה רשת של מיליוני תאים קולטי אור,
אשר נמצאים בחלקו האחורי והפנימי ביותר של
גלגל העין .תאים אלה נקראים קנים ומדוכים,
והם קולטים את קרני האור הממוקדות שחלפו
דרך הזגוגית ,ומעבירים את המידע אל המוח.
ישנם כ־ 120מיליון קנים ברשתית (,)rods
הקנים מאפשרים להבחין בגלי אור חלשים בלילה
ובערפל ,בנוסף לכך ישנם כ 6-מיליון מדוכים
( )conesברשתית אשר נועדו להבחין בצבעים
ובפרטים.
המצלמות בימינו מורכבות מאוד ,אך אינן
מסוגלות להתחרות עם מהירות פעילותה של
הרשתית .הרשתית של עין האדם פועלת במהירות
של  10מיליוני אלפיות השנייה .פירוש הדבר ש10-
אלפיות השנייה של עיבוד מידע המגיע מתא אחד
ויחיד שיש בקרנית היה אורך מספר דקות לעיבוד
במחשב המשוכלל ביותר .מאחר שיש ברשתית
קשר מורכב בין יותר מ 10-מיליון תאים ,היה
לוקח למחשב המשוכלל ביותר  100שנה כדי לעבד
מידע שהעין שלך מעבדת בשנייה אחת!
המשך בעמוד >>5

שו"ת (ל)מדליק
מתי זמן ההדלקה הראוי ביותר לקיום מצוות חנוכה?

מי שגר בקומה גבוהה למעלה מעשרים אמה
( 9.60מטר) ,היכן יניח את החנוכיה?
כתב מרן השולחן ערוך (סימן תרע"א) ,שיש
להניח את החנוכיה עד גובה עשרים אמה משום
שעד גובה זה רואים את החנוכיה מהרחוב ,ולכן
יש להניח את החנוכיה ליד החלון .אבל מעל
עשרים אמה יניח את החנוכיה ליד דלת ביתו
בטפח הסמוך לפתח מצד שמאל ,ומכל מקום
כשיש בניינים ממול והדיירים הדרים שם יראו
את החנוכיה מחלון ביתם  -יניח בפתח החלון גם
כשגבוה מעל עשרים אמה.
יש לציין שלדעת הראשון לציון הגאון חכם מרדכי
אליהו זצ"ל ,אין למדוד עשרים אמה מהכביש,
אלא מוסיפים עוד  1.65מטר  -שהוא גובה עיניים
בס”ד

הזמינו
ערב רוחני

ממוצע של אדם ,ורק משיעור זה מתחילים למדוד
עשרים אמה.
שמעתי שיש חילוקי דעות בקשר לזמן ההדלקה,
ורציתי לדעת למעשה מתי אדליק את הנרות?
ספרדי צריך להשתדל להדליק את הנרות בצאת
הכוכבים ויש מאחינו האשכנזים שמדליקים
בשקיעה ,ולכתחילה יש להשתדל מאוד לא לאחר
את ההדלקה יותר מחצי שעה מזמן ההדלקה
ובאופן שיודע שיאחר לביתו ימנה את אשתו שליח
שתדליק בזמן.
מי שהגיע מאוחר לביתו ועדיין לא הדליק את
הנרות ובני ביתו ישנים ,מה עליו לעשות?
אם קרה שהגיע מאוחר לביתו ולא הדליק (הגם
שיש להימנע מלהגיע למצב כזה) ובני ביתו ישנים
 לדעת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל ידליק בברכהאף שישנים ,ולדעת המשנה ברורה והבן איש חי
ידליק בלי ברכה .ואשכנזי הרוצה לברך במצב כזה
אין למחות בידו שיש לו על מה שיסמוך (שער
הציון אות יז).
מבואר בהלכה שנכון לכתחילה להתפלל מנחה
בערב שבת חנוכה קודם הדלקת נרות .האם הלכה
זו אמורה גם אם מתפלל מנחה יחידי?
אין להתפלל יחיד מנחה קודם הדלקת נרות אלא

המקובל הרב

בציבור ,ואם אין לו אפשרות להתפלל בציבור
ידליק נרות ואחר כך יתפלל מנחה ,שכל זה הוא רק
לכתחילה ואין להפסיד בשביל זה תפילה בציבור.
כיום נמכרים בשווקים ערכות של שמן זית
קרוש לפי מספר הנרות לכל ימי החנוכה ,שמעתי
כמה תלמידי חכמים שפקפקו בדבר ,האם ניתן
לרכוש אותן ללא חשש?
כפי שציינת ,בשנים האחרונות המציאו שמן
קרוש ,שלאחר ההדלקה נעשה צלול ,ודנו בזה
פוסקי זמננו .יש מן הפוסקים שפקפקו בדבר ,אך
כל הטעמים שנתנו נכונים רק בנוגע לרמת ההידור
ולא בכשרות הדרושה מעיקר הדין .ומכל מקום,
הואיל וכיום יש אפשרות בנקל להשיג שמן זית
צלול ולא קרוש ואף ערכות שמן זית צלולות ולא
קרושות (הגם שראוי שיתעסק ויטרח האדם בעצמו במצוה
יקרה זו בהכנת הפתילות וכו') ,עדיף לקנות את השמן
הצלול מאשר שמן קרוש .ומכל מקום ,אם כבר
רכש ערכה של שמן קרוש ,ברור ופשוט שמצד
הדין יוצא בזה ידי חובה ,ולדעת הרב וואזנר זצ"ל
נרות אלו יש בהם גם הידור מצוה.

להזמנת הרצאות של הרב בתחומים שונים:
 073-2221290לשאלות נוספות054-8448909 :

בצרי
יצחק
073-222-1240

עם בנם של קדושים חייגו והזמינו ערב מרומם:

ללא

בהשתתפות הרב

עלות

מרדכי לוי

בנושא :מפתחות לחיים

במהלך הערב תיערך תפילה
מיוחדת לישועה והצלחה

איכות חיים

חשוב לחשוב:
על כוחה של המחשבה

מאת הרב יצחק פנגר

אנו נוטים לראות בפעולות המעשיות את הדבר החשוב ביותר.
אך האמת הפוכה :ככל שהדבר רוחני יותר ,כך הוא משפיע יותר

פעולות האדם נחלקות לשלושה סוגים –
מעשה ,דיבור ומחשבה .ככל שהפעולה עדינה
יותר – פחות חומרית ופחות גשמית – תוצאותיה
משפיעות במקומות עליונים יותר.
היות ואנו מרגישים את מציאותנו באמצעות
החושים – ראיה ,שמיעה ,מישוש וכדומה – חלק
המעשה שבפעולותינו נראה חשוב ביותר בעינינו.
אותו אנחנו יכולים לראות או למשש ,ולחוש.
הדיבור נראה בעינינו כמציאות פחותה ,כי אי
אפשר לראות ולמשש אותו .אנחנו קולטים אותו
רק באמצעות חוש השמיעה .המחשבה איננה
מורגשת כלל ע"י שום חוש .מציאותה מתגלה רק
בעקיפין ,על ידי דיבור או ע"י מעשה .אולם האמת
היא ,כאמור ,שככל שהפעולה עדינה ורוחנית יותר,
תוצאותיה הינן בעלות משמעות רבה יותר.
המעשה משפיע בעולם העשייה ,שהינו הנמוך
שבשלושת העולמות .הדיבור הינו כנגד עולם

היצירה .המחשבה ,שהיא הפעולה העדינה ביותר
והרוחנית ביותר ,משפיעה בעולם הגבוה ביותר,
שהוא עולם הבריאה .המעשה והדיבור הינם
תוצאה של המחשבה ,שהרי "סוף מעשה במחשבה
תחילה" .אנחנו איננו מודעים די הצורך לכוח
שיש למחשבה .על אף שהמחשבה אינה נתפסת
בחושים ,ואינה נשלטת ע"י החושים ,יש למחשבה
כוח אדיר.
רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל כותב בספרו" ,נפש
החיים" (שער א ,יד)" :ואלו הג' בחינות – מעשה,
דיבור ,מחשבה ,הן כלל הבחינות הפנימיות של
האדם ,שהן הג' בחינות – נפש ,רוח ,נשמה.
מעשה – בחינת הנפש (עולם העשייה) ,ככתוב:
"וְ ַהּנֶ ֶפׁש ֲא ֶׁשר ַּת ֲע ֶׂשה( "...במדבר טו ,לא)ּ" ,כִ י ַה ָּדם
הּוא ַהּנָ ֶפׁש" (דברים יב ,כג) .הנפש שורה ומתלבשת
בדם האדם ,ולכן עיקר משכנה בכבד ,שהוא כולו
דם .מרוצת הדם באיברים היא כלי המעשה ,היא
הנותנת להם את חיות התנועה וההתעוררות,
שיוכלו לעשות את אשר בכוחם .דיבור – בחינת
"רּוח ה' ִּד ֵּבר ִּבי"...
הרוח (עולם היצירה) ,ככתובַ :
(שמואל ב' כג ,ב) ,ומשכן הרוח עיקרו בלב .מחשבה –
בחינת הנשמה (עולם הבריאה) ,והיא מלמדת את
האדם דעת ובינה ,לכן עיקר משכנה במוח ,שהוא
כלי המחשבה ,והיא הבחינה העליונה מכולם".

שכינה ביניהם
מאת הרב אבנר קוואס

הפכים משלימים
הפסיקו לחנך את בן הזוג שיהיה כמוכם .דווקא השוני הוא המתכון לשלמות
ישנם זוגות שבתחילת חיי הנישואין שלהם הם
מבקשים זה מזה" :תהיה כמוני!" .הם מבזבזים זמן
רב ואנרגיה בניסיון להסביר לצד השני למה להיות
כמוני זה הכי טוב ...זוהי טעות יסודית שנובעת
מחוסר הבנה של דבר בסיסי  -השוני הוא ההשלמה.
הבורא יצר איש ואשה שונים בפרצופיהם ובמבנה
גופם כדי שיגיעו לידי איחוד והשלמה .אם הם
היו נבראים זהים לא היה להם שום ענין וחשק
להתחתן' ,מה לנו ולצרה הזאת?'.

אוהבים את
'הידברות
עונג שבת'?

אם כן ממה נובע הרצון להתחתן ולהקים בית,
להיכנס לעול שלא יגמר לעולם ולהתמודדויות
אינסופיות?
הידיעה בתת-ההכרה שבן הזוג ישלים לי את מה
שאני חסר .הרצון להתאחד מעיד כמאה עדים שאנו
מרגישים שהשני הוא ההשלמה שלי.
איש ואשה הם כמו שני גלגלי שיניים התואמים
זה את זה .היתרון נכנס בחסרון והחיסרון ביתרון
ואז המנגנון עובד!

מבואר ,שכאשר פעולות האדם 'מגיעות
לעולמות העליונים הגבוהים' ,השפעתן ומהותן
מצויות בפנימיות הרוחנית שבאדם.
המחשבה ,מכיוון שהיא רוחנית ,היא פועלת
ומשפיעה על הרבדים העמוקים והפנימיים ביותר
בנפש האדם.
סיכום :האדם מורכב משלושה רבדים רוחניים
– נפש ,רוח ונשמה .כנגדם יש שלושה סוגים
של פעולות ,שהאדם יכול לבצע – מעשה כנגד
הנפש ,דיבור כנגד הרוח ,ומחשבה כנגד הנשמה.
וכנגדם יש שלושה עולמות רוחניים – עשייה,
יצירה ובריאה .כיוון שאנו רוצים לטפל בשורש של
הדברים ,ברבדים העמוקים ביותר ,עלינו להפנות
את תשומת הלב לבחינת הנשמה של האדם ,שהיא
הפנימית ביותר .על כן ,העבודה צריכה להיעשות
על ידי המחשבה ,שהשפעתה עמוקה ביותר וגבוהה
ביותר בעולם הבריאה ,וממנה תבוא הבריאות.

לרכישת ספרו החדש של הרב יצחק פנגר "פסיפס
– אומנות הזוגיות – כלים מעשיים להצלחה בחיי
הנישואין" חייגו להידברות שופס073-222-12-50 :

המארז המיוחד של הרב פנגר אצלכם בבית,
פרטים בגב העלון.

פנתה אלי אשה אחת ובפיה תלונה" :בעלי קר
כמו קרח .פריזר .אנטרקטיקה .אין לו רגשות בכלל".
"תני לי דוגמא" ,ביקשתי .והיא אמרה" :כשהוא
חוזר בערב מהעבודה והילד רץ אליו ,במקום ְשיָ רִ ים
אותו בזרועותיו וינשק אותו ,הוא מתכופף אליו,
מחזיק בכתפיו ואומר לו בקול מתכתי :שלום ...מה
נשמע"...
השבתי לה ,שגבר זה גבר ,ולפעמים גבר הוא
קצת קר עם קול רשמי .היא התעקשה ואמרה" :אז
לפחות שיקרא לו גם 'מאמי' ,כמו שאני קוראת לו.
אמרתי לו ,תקרא לו 'מאמי'"...
"גברת" ,השבתי לה" ,זה המאמי שלו ,את לא
יכולה להפוך פיל לציפור".
אך זה לא רק בחיי הנישואין .גם בבחירת בן
זוג ,לא טוב לבחור מישהו שיהיה ממש כמוני.
חז"ל מביאים לכך שתי דוגמאות קיצוניות כְ ָס ַּמנִ ים
לבחירת בן זוג" :גבוה לא ישא גבוהית שמא יצא
מהן תורן!"  -הוא שני מטר ועשרים ,והתחתן עם
בחורה שני מטר ועשרה  -ונולד להם ילד בגובה
ארבעה מטר וארבעים ...וכן "ננס לא ישא ננסת
שמא יצא מהם אצבעוני!"  -בעלה שואל אותה:
"שולה ,איפה הילד?" ,והיא עונה" :לא יודעת ,אולי
טאטאתי אותו"...
מכאן למדנו שלהיות זהים זה לא כל כך טוב.
לכן ,בחור גבוה ייקח בחורה מעט נמוכה ממנו,
ובחורה גבוהה תתחתן עם גבר קצת נמוך ,והילד
יצא נורמאלי! הרי לפנינו שוני שהוא השלמה .הדבר
נכון גם לגבי טמפרמנט :כדאי שבחורה טמפרמנטית
תחפש גבר קצת רגוע ,וכן להיפך.

גם אתם רוצים לקחת חלק בהפצת העלון? הירשמו עכשיו ,וקבלו עלונים לחלוקה עם שליח עד הבית!
(ההפצה כרוכה בהשתתפות סמלית בעלות ההפקה)

חייגו עכשיו073-2221388 :
עריכה :צוריאל גביזון | עריכה גרפית :שני מויאל | ניהול תוכן :דודו כהן | הפצה ולוגיסטיקה :טליה זכריה ואתי שמיר

3

סיפורים מהחיים

חיים ולדר

חציו לה' וחציו לכם

זוג המתמודד עם בעיה קשה וטראגית :חלק מילדיהם לוקים
במחלה גנטית קשה שגורמת להם לחלות ולמות בגיל צעיר מאד.
איך מתמודדים עם מצב כזה בו אינך יודע איזה ילד שלך יחיה
ואיזה לא? ובכל זאת הם מתמודדים ,רואים את חצי הכוס המלאה,
וזוהי בדיוק חצי כוס .סיפור שיגרום לכולנו להעריך את המתנות
הגדולות שאנו מקבלים מבלי משים –ילדים בריאים ושלמים!

ל

כבוד חיים ולדר,
שלום וברכה .אני פונה אליך לאחרונה
בעקבות התוכנית המקסימה "עצות מהחיים"
ברדיו .אני מאזינה קבועה אשר מאד נהנית
מהתוכנית ובעיקר מהסיפור השבועי .תודה רבה
ויישר כוח גדול ,כמו כן גם על הספרים הנפלאים.
ברצוני לגולל בפניך את סיפור חיי ,זמן רב אני
חושבת לשלוח אליך את הסיפור אך לא עלה
בידי .נישאתי לפני כאחת עשרה שנה ,בחורה
צעירה יחסית ,מאושרת מאד שכל החיים לפניה.
כמו כולם ציפינו לילד ,ואכן לאחר קצת יותר
משנה נולד בננו בכורנו .כבר מיומו הראשון
הוא הוכנס לטיפול נמרץ ילודים .היו לו בעיות
בנשימה והוא הוכנס לבירור ובדיקות מקיפות.
אני הייתי בעננים מדי בכדי להבין מה קורה אתו,
יולדת טריה ,שחולמת על עתיד ורוד.
האמנתי ,שהבעיה תסתדר ותחלוף והתפללתי,
שהילד ישתחרר עמי מבית החולים .אך הבעיה
לא חלפה וכל הבדיקות לא הצליחו לעלות על
מה קורה ,הוא נשאר חודש וחצי בטיפול נמרץ.
מובן שבאתי לבקר יום יום .הרופאים לא
ידעו להגדיר את הבעיה ואנו היינו צעירים מדי
בכדי להבין .לבסוף לאחר בדיקת סי.טי אמרו
שזוהי בעיה במוח  -סוג של פיגור קשה ביותר,
הרופאים הודו שזה מקרה שלא ראו אף פעם,
לא שמעו עליו ולא נתקלו בו מעודם .תסמינים
נדירים ולא יודעים למה זה יגרום ואיך זה
יתפתח.

לאחר
כחודש וחצי הבאנו
אותו הביתה יחד עם כל המכשירים הדרושים
כדי לטפל בו .הילד לא גדל ,לא תקשר ,לא ראה,
לא שמע ובקושי נשם .לא אאריך  -אך עם הילד
עברנו המוני סוגים של בדיקות ,בתי חולים ,אך
שום דבר לא עלה על הבעיה.
במקביל  -עברנו אנחנו סדרת בדיקות
גנטיות ,שהעלו חרס ,כל הממצאים תקינים ב"ה.
הרופאים לקחו את הנושא שלנו למחקר שלהם.
בשלב מסוים הבנו שלא נוכל להחזיק את הילד
בבית מאחר ואין לנו את כל הידע והמקצועיות
הדרושים ,והילד רק מדרדר מיום ליום.
חפשנו מוסד מתאים ולאחר מאמצים עילאיים
הילד הוכנס למוסד.
בינתיים  -נולדה בתנו השנייה ,התינוקת
נראתה בריאה על פניו והשתחררה בזמן מבית
החולים .אך כעבור שבועיים התברר ,שהיא כמו
אחיה הגדול ,אותה בעיה ,פרכוסים ,הפסקות
נשימה וביקורים בבתי החולים.
לא רצינו להאמין לאמת המרה שטופחת לנו
בפנים ,היינו חדורים בתקוה שיהיה טוב .אם
פעם שמעתי שהקב"ה לא נותן לאדם ניסיון
שאינו יכול לעמוד בו ,עכשיו הרגשתי זאת על
בשרי ,חשתי שמנסכים בי כוחות על אנושיים
של תקוה ואמונה ,החלטתי לא להישבר יהיה מה
שיהיה ,חיזקנו זה את זה והמשכנו במרוץ החיים.
את הבן באנו לבקר במוסד מידי שבוע ,עם ה
בת בילינו ימים ולילות בבתי חולים  24שעות

כולל שבתות.
עד שהכל
הפסיק בבוקרו
של יום שישי אחד
בו נתבשרנו שהיא
גמרה את תיקונה
ועלתה השמימה והיא
בת חצי שנה.
***
ישבנו שבעה ,הרבה
באו לנחם לעודד ולחזק,
ואכן השתדלנו תמיד
לאחוז באמונה שרק היא
מחזיקה את הבן אדם היכן
שהוא נמצא .קמנו מהשבעה
לשבוע נוסף עם ילדנו הבכור,
הפוגה קטנה וחזרנו לשבעה
נוספת רח"ל ,בננו נפטר
במחלקת טיפול נמרץ והוא בן
שנה וחצי.
בשבילי פטירת הילד סגרה
מסכת חיים קשה וכואבת,
שחיכיתי ,שתיגמר ואתחיל דף
חדש בחיי.
את העגלות ,הסלקל והצעצועים,
שלצערי לא באו לידי שימוש  -הצנעתי
במחסן.
החלטתי שאני חוזרת לעצמי ,לשגרה,
לעבודה ולא אכנס ח"ו לעצבות ולייאוש.
כעת ,היה הרבה זמן בשביל להתפלל לילד
בריא ,הרופאים לא נתנו לנו סיכויים ,אך אנו
כמאמינים בני מאמינים המשכנו להתפלל לה'
שיאיר את חיינו ויושיע אותנו אחרי כל החושך
שעברנו.
נסענו לקברות צדיקים ,קבלנו ברכות מרבנים,
דמעות רבות שפכנו והמתנו לישועות ו ...ב"ה,
נפקדנו .המתח רב מאד ,האם נזכה בילד בריא?
ילדתי בן ,לא ראיתי את הילד ,מיד הוא נלקח
ממני לסדרת בדיקות וחיברו אותו למכשירים
שונים ומשונים (מאחר שידעו את ההיסטוריה
שלנו) .אני המתנתי במתח .כל כך רציתי לראות
אותו ,אך הרופאים עכבו זאת ממני .לאחר זמן
בא רופא ובישר לי ,שב"ה הילד בריא ושלם!
לאושרי לא היה גבול ,הברית נערכה בזמן
וכמובן שלא הפסקנו להודות להקב"ה על המתנה
הגדולה שקבלנו.
***
אט אט חזרתי לשגרה ,לבית ולטיפול הילד.
ב"ה לאחר שנה וחצי נולדה לנו בת ,ילדה
מתוקה בריאה ושלמה!
השמחה וההודיה היתה כפולה ,שני ילדים
מתוקים הממלאים את הבית.
בשלב זה  -כמה שניתן לאמר ,שכחתי
מהתקופה "ההיא" ,ה' נתן לי את מחסורי ,בן ובת
בריאים חסדי ה' ממש .היינו סביב הילדים כל
הזמן והשגרה היתה מבורכת ושמחה.
(בשלב זה הפצירו בי המשפחה שאכתוב את
הסיפור אליך ואתה תפרסם אותו ,אך מרוץ
החיים לא נתן לי שהות לשבת ולכתוב).

סדנא זוגית
מאורסים וזוגות טריים

בואו לקבל כלים מדהימים בסדנא
יחודית שתשנה את חיי הזוגיות שלכם

הסדנא כוללת  6מפגשים בימי שלישי

החל מ-ה’ טבת  3.1.17בין השעות 18:30-22:00

בבית הידברות רח’ שנקר אריה  20פ”ת (סמוך לצומת גהה)

סדנאות נוספות
יפתחו אי”ה בחודשים
ניסן (אפריל) ותמוז (יולי)

מהרו להרשם ..ביחד כמובן!

073-222-1-300

שנה וחצי חלפו ונולדה לי בת נוספת בשבת
קודש.
פחות משתיים עשרה שעות לאחר הלידה,
באה אלי הרופאה ואומרת לי שהתינוקת הפסיקה
לנשום כמה פעמים והיא בטיפול נמרץ...
נשמע לי מוכר ,מוכר מאד .הכל חוזר לי בשניה
אחת ,לא האמנתי שזה קורה שוב.
(יש לציין ,שכל הבדיקות הגנטיות שערכנו לא
העלו דבר .הרופאים לא ידעו את פשר המחלה,
כל הבדיקות שהתבצעו בהריון הראו כי הכל תקין
לחלוטין! המחלקה הגנטית עדין עורכת מחקר
עלינו אך מעלה חרס בידיה  -אין תשובה).
הדבר שבר אותי יותר מכל מה שעברנו ,קשה
היה לי להשלים עם המצב לאחר שהתנתקתי
ממנו מבחינתי לעולם.
מיותר לציין כי ההחלמה
שלי מהלידה היתה קשה
מאד ,הייתי שבורה
בנפשי וכמעט לא רציתי
לראות את התינוקת ולא
התקשרתי אליה בכלל,
היא גם דמתה מאד לילד
הראשון ,דבר שהקשה עלי
עוד יותר.
***
אבל גם עם זה ב"ה ,ה'
נותן כוח ,אט אט קיבלנו
את הגזרה ,התחזקנו
באמונה וחזרתי לעצמי
למען ילדי הבריאים
המחכים לי בבית .וכך ב"ה
עם המון עידוד ותמיכה
מצד המשפחה התגברנו על זה.
הבאנו את התינוקת הביתה ,פחדנו מאד שהיא
תצטרך בתי חולים והרי ידענו ,שבית חולים זה
לשבת עם הילדה יום ולילה ומי יטפל בילדים
שבבית?
אבל הקב"ה צופה ויודע ולא נותן לאדם דבר
שאינו יכול לעמוד בו.
התינוקת אומנם לא התפתחה אך לא נזקקה
לבתי חולים כלל ,שבעה חודשים עד שנכנסה גם
היא למוסד מתאים.
התחזקנו באמונה ,בתפילה ובמה שרק אפשר.
הריון שישי מגיע ,המתח גואה ,קבלות ,ברכות,
תפילות ,צדיקים...
הבנתי שאני צריכה רחמי שמים מרובים כדי
לזכות בילד בריא.
וחסדי ה' עלי גברו ,קבלתי ילד נוסף בריא
ושלם!
לשמחתי אין גבול כך גם ההודאה להקב"ה על
הנס הגדול הזה.
(בשלב זה ידעתי בברור שאני צריכה לשלוח
אליך את סיפורי ולו רק בכדי שאנשים יתחזקו
מזה .ואכן ישבתי וכתבתי לך את סיפורי אך
הסיפור הונח במגירה והמתין כשלש שנים ,יד
ההשגחה מנעה ממני מלשלוח אליך את הספור,
הספור עוד לא נגמר).
שנה חולפת ,התינוקת שבמוסד נפטרת ,לצערנו
אנו בקיאים בתסריט קבורה ,שבעה...
(הפעם העניין קצת קשה יותר ,מאחר ויש

ילדים בבית)
***
ימים חולפים ,לידה שביעית.
הפעם נתבשרתי שאלד תאומים ,הייתי
נרגשת מאד .הרגשתי שזוהי מתנה משמים על
מה שעברנו ,כמובן שהמתח היה כפול ומכופל
והתפילות הרקיעו שחקים .מפאת הנסיבות
נאלצתי לעזוב את עבודתי ,כך היה לי הרבה זמן
לחלום ולטוות חלומות ורודים על התאומים
שיגיעו.
הוצרכתי שהלידה תעבור בניתוח כשבוע לפני
התאריך האחרון.
יום הניתוח מגיע ,הכל מאורגן ,הילדים
מסודרים במקומותיהם ,הלב דופק ואני הולכת
לבית החולים ,למתח ולפחד אין גבול.
מכינים אותי אל הניתוח,
הבדיקות תקינות ב"ה,
הכל בסדר .רגע לפני
שאכנס לניתוח מגיע
הרופא ,מסתכל בבדיקות
ואומר" :למה שלא נחכה
עוד קצת הרי נותר שבוע
עד הלידה כך העוברים
הקטנים יגדלו עוד קצת".
וזהו עיכוב משמים ולא
בכדי.
חזרתי לביתי והמתנתי.
חודש כסליו תש"ע.
יומיים לאחר מכן אני
מגיעה בבהילות לבית
החולים עקב כאבים עזים.
מיד מכניסים אותי
לאולטרה  -סאונד הרופאה קצת מתמהמהת על
יד המסך ואני אינני מבינה ,אחר כך היא פונה אלי
ואומרת בבהילות לי ולבעלי" :אנו לא מוצאים
דופק לאחד התאומים"...
אני מיד נכנסת לחדר הניתוח ולא מפסיקה
להתפלל שיהיה טוב.
התברר שארעה הסתבכות שגרמה למות אחד
התינוקות ,ואת התינוקת השניה הצליחו להציל
בחסדי שמים.
***
התפללתי שהתינוקת השנייה לפחות תהיה
בריאה ושלמה ,שח"ו לא אחזור הביתה בידיים
ריקות.
ואכן ב"ה ברחמי ה' המרובים ניתנה לי תינוקת
בריאה ושלמה ב"ה!
אט אט קבלתי את הגזרה באהבה והודיתי לה'
על מה שנתן ברחמיו.
הקב"ה הוריד על ידי שמונה נשמות לעולם,
מתוכם בחר שאגדל ארבעה ילדים בריאים
ונפלאים,
חסדי ה' כי לא תמו כי לא כלו רחמיו ,נודה על
ניסיך שבכל יום עמנו.
בקשתי היא שתפרסם את סיפורי ,ואם יחזק
אחד מן הקוראים ,והיה זה שכרי.
תודה רבה.

בתיאור מקוצר זה לא הזכרתי כלל את
העפעפיים ,את דרכי ניקוז הדמעות ,הלחמית
שמפרישה נוזל המגן על העין ,מסך הדמעות
שמרטיב את העין ,הפוביאה שאחראית
לחדות הראייה הסופית בתוך העין ,גוף
העטרה שעשוי שרירים מתכווננים ,העורק
המרכזי של הרשתית שמזין את הרשתית
ומנקה אותה ,ששת השרירים שמניעים את
גלגל העין לכל כיוון ,הדמית שמזינה את העין
בחמצן ,הזונולות שמחזיקות את העדשה ,ואת
עצם העובדה שיש לנו שתי עיניים במרחק
קבוע כדי שנראה את העולם בעומק תלת-
ממדי ,ועוד רבות הנפלאות .העין הרי מורכבת
מיותר מ 2-מיליון חלקים.
האם מישהו מאיתנו היה מוכן לוותר על
ראייתו עבור מיליוני דולרים? אני מאמין
שלא .הגע בנפשך כי ניתנה לנו מאת הבורא
מתנה ששוויה גדול יותר מכל עושר שנוכל
להעלות בדעתנו ,שהרי כל הון חומרי שבעולם
לא יפצה עשיר עיוור .אך כיצד נהיה מסוגלים
להודות לבוראנו על מתנת הראייה ,כאשר איש
מאיתנו אינו מסוגל להכיל בדעתו עד כמה
מורכבת מתנה זו? גם אם פינו היה מלא שירה
כים ,לא היינו מצליחים להודות אפילו על
אחת מאלף אלפי טובותיו של הבורא יתברך.
אולי כעת נברך מעט יותר בכוונה" :ברוך אתה
ה' אלוקינו מלך העולם פוקח עיוורים".

כל ספריו של הסופר הרב חיים ולדר
בהידברות שופס 073-222-1250 -

לכתבות נוספות של דניאל בלס ,מוזמנים הקוראים
לבקר במדור "תורה ומדע" שבאתר הידברות

להדליק את

הדרך לחופה
מתחילה כאן

האור שבתוכך
סופ"ש רווקות במלון
המפואר גני ירושלים וווו

המשך מעמוד 2

העין האנושית:
המכונה שלא
תיאמן
ו .בכל עין יש יותר ממיליון סיבים עצביים
( )nerve fibersשמתחברים חשמלית אל
כל התאים של המרכז החזותי של המוח .גלי
האור למעשה מתורגמים בתהליך מתוחכם
לאותות חשמליים הנשלחים אל המוח דרך
הסיבים העצביים.
ז .העין מבטאת רק את תחילת מורכבותו
של תהליך הראייה ,אך עיקר מורכבותו של
התהליך מתבצע במוח.
המידע הזה ללא ספק מרשים מאוד ,אך
יש לדעת כי התיאור השטחי שהצגתי כאן
אינו מבטא אפילו מקצת מורכבותה של העין
האנושית וכל חלקיה.

בהשתתפות הרבנית

ימימה מזרחי
הרב זמיר כהן

הרב אליהו עמר
הר' שמעון פרץ
הבטיחי מקומך! 073-222-1-270
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סיפורי צדיקים
מאת הרב אברהם אוחיון

ׁשים!
ֵמ ָאה וְ ֶע ְשׂ ִרים ֵּפרוּ ִ
ׁש ְּפ ָכה ַעל ָּפנָיוְּ .ב ֶמֶׁש ְך ַא ְר ַּבע
ֶע ְצמוּ  ,וּ נְ ָה ָרה נִ ְ
יש ַחי' נ ֶ
ֵעינָיו ֶׁשל ַה ֶּ'בן ִא ׁ
יש ַחי' ַעל ְמקוֹמוֹ וְ ָד ַרׁש ֵמ ָאה וְ ֶע ְשׂ ִרים
ָשב ַה ֶּ'בן ִא ׁ
ָׁשעוֹת ְרצוּ פוֹת יַׁ
ׁשים ַעל ַמ ֲא ַמר ַה ָּכתוּ בִּ ,ב ְפָׁשטְּ ,ב ֶר ֶמזִּ ,ב ְד ָרׁש וּ ְבסוֹד...
ֵּפרוּ ִ
ּדְ בֵ קּותֹו ֶׁשל ַה'ּבֶ ן ִאיׁש ַחי' ַּבּתֹורָ ה וַ ֲע ָמלֹו בִ לִ ּמּודָ ּה,
ָהיּו לְ ֵׁשם ּדָ בָ רַּ .פ ַעםֵ ,ה ִעיד ּבִ ְפנֵ י ֶא ָחד ִמ ַּתלְ ִמידָ יוּ ,כִ י
ִמּיָ ָמיו ֹלא ִה ִּס ַיח ּדַ ְעּתֹו ִמן ַהּתֹורָ הֲ ,א ִפּלּו ֹלא לְ ֶפרֶ ק
מּועטֶׁ ,של ַה ְפרָ דַ ת ְׁש ֵּתי ֶא ְצּבָ עֹות זֹו ִמּזֹו...
זְ ַמן ָ
ּכ ַֹח ַה ִחּדּוׁש ֶׁשל ַה'ּבֶ ן ִאיׁש ַחי'ָ ,היָ ה ַאף הּוא נָ דִ יר
ּבִ ְמיֻ ָחדּ .כַ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ַה'ּבֶ ן

ּכֹותב
ּדּוׁשיוָ ,היָ ה ֵ
ִאיׁש ַחי' ִמ ְתיַ ֵּׁשב לִ כְ ּתֹב ֶאת ִח ָ
ּבִ ְמ ִהירּות ּכָ זֹוּ ,כְ ַמ ְעיָ ן ַה ִּמ ְתּגַ ּבֵ רַ ,עד ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה
ְמ ַסּיֵ ם ֶאת ַהּׁשּורָ ה ַה ַּת ְחּתֹונָ ה ּבְ גִ לְ יֹון ַהּנְ יָ רֲ ,עדַ יִ ן ֹלא
יָ בַ ׁש ַהּדְ יֹו ֶׁשּבַ ּׁשּורָ ה ָה ֶעלְ יֹונָ ה...
ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַהּבָ א ֵארַ עּ ,בְ ֶא ָחד ִמּלֵ ילֹות ַה ַּׁשּבָ ת ֶׁשל
לֹומד
חֹדֶ ׁש ֱאלּולּ .בְ כָ ל לֵ יל ַׁשּבָ ת ָהיָ ה ַה'ּבֶ ן ִאיׁש ַחי' ֵ
רּותא ִעם ַהּגָ אֹון רַ ּבִ י ֶעזְ רָ א ּכ ֵֹהןֵ ,מ ֲחרִ ֵיפי
ּבְ ַחבְ ָ

ַחכְ ֵמי ּבָ בֶ ל .רַ ּבִ י ֶעזְ רָ א ָהיָ ה ַמּגִ ַיע ֶאל ּבֵ יתֹו ֶׁשל ַה'ּבֶ ן
לֹומדִ ים ּתֹורָ ה ַעד אֹור
יֹוׁשבִ ים וְ ְ
ִאיׁש ַחי' ,וְ יַ ְחּדָ ו ָהיּו ְ
ַהּב ֶֹקר.
ּבְ אֹותֹו לֵ יל ַׁשּבָ ת ,נִ כְ נַ ס רַ ּבִ י ֶעזְ רָ א ּכ ֵֹהן לְ בֵ יתֹו ֶׁשל
יֹוסף ַחּיִ ים ,וְ ִה ְת ַקּבֵ ל ּבִ ְמאֹור ָּפנִ ים.
רַ ּבֵ נּו ֵ
"ׁש ָמ ֵענִ י נָ א,
ָאמר ַה'ּבֶ ן ִאיׁש ַחי'ְ ,
"חכָ ם ֶעזְ רָ א!" ַ
ָ
ַהּלַ יְ לָ ה – לֵ יל ז' ּבֶ ֱאלּול – הּוא לֵ יל ְּפ ִטירָ תֹו ֶׁשל
ָאבִ י ,רַ ּבִ י ֵאלִ ּיָ הּו .לִ ְפנֵ י ֶׁשּנַ ְת ִחיל ּבְ לִ ּמּודֵ נּוֱ ,אמֹר נָ א לִ י
ָּפסּוק ּכָ לְ ֶׁשהּו ֶׁשעֹולֶ ה ּבְ ַמ ְח ַׁשבְ ְּתָך ,וַ ֲאנִ י ֶאדְ רֹׁש ָעלָ יו
רּוׁשים!"
ֵמָאה וְ ֶע ְׂשרִ ים ֵּפ ִ
"מּׁשּום
"א ֱע ֶׂשה ּכֵ ן"ִ ,ה ְסּבִ יר ַה'ּבֶ ן ִאיׁש ַחי'ִ ,
ֶ
אֹותּיֹות .וְ ַעל
ֶׁשּבִ ְׁשמֹו ֶׁשל ָאבִ י ,רַ ּבִ י ֵאלִ ּיָ הּו ,יֵ ׁש ָח ֵמׁש ִ
אֹותּיֹות ֵאּלּו ּבֹונֹות ֵמָאה וְ ֶע ְׂשרִ ים
ִּפי ַה ַּקּבָ לָ הָ ,ח ֵמׁש ִ
עֹולָ מֹות ֶעלְ יֹונִ ים!"
ַאחר ּכְ ך ָּפ ָצה ֶאת ִּפיו
רַ ּבִ י ֶעזְ רָ א ִה ְׁש ַּת ָהה לְ רֶ גַ עַ .
"ּפֹות ַח ֶאת יָ דֶ ָך ַּומ ְׂשּבִ ַיע לְ כָ ל ַחי רָ צֹון".
ָאמרֵ :
וְ ַ
ֵעינָ יו ֶׁשל ַה'ּבֶ ן ִאיׁש ַחי' נֶ ֶע ְצמּוּ ,ונְ ָהרָ ה נִ ְׁש ְּפכָ ה
ַעל ָּפנָ יוּ .בְ ֶמ ֶׁשְך ַארְ ּבַ ע ָׁשעֹות רְ צּופֹות יָ ַׁשב ַה'ּבֶ ן
רּוׁשים ַעל
ִאיׁש ַחי' ַעל ְמקֹומֹו וְ דָ רַ ׁש ֵמָאה וְ ֶע ְׂשרִ ים ֵּפ ִ
ַמ ֲא ַמר ַהּכָ תּובּ ,בִ ְפ ָׁשטּ ,בְ רֶ ֶמזּ ,בִ דְ רָ ׁש ּובְ סֹוד...
יֹוׁשב ִמ ְׁש ָּת ֶאה ַמ ֲחרִ יׁשַ ,עד ֵהיכָ ן
וְ רַ ּבִ י ֶעזְ רָ א ַהּכ ֵֹהן ֵ
מֹופת ַהּדֹור וַ ֲהדָ רֹו.
ַמּגִ ַיע ּכ ַֹח ַה ִחּדּוׁש ֶׁשל רַ ּבֹוֵ ,
***
ַאחרֶ ת נֹוכַ ח רַ ּבִ י ֶעזְ רָ א ַהּכ ֵֹהן ּבִ גְ אֹונּותֹו
ּבְ ִהזְ ּדַ ְּמנּות ֶ
ֶׁשל רַ ּבֹוּ ,כַ ֲא ֶׁשר נִ כְ נַ ס ֶאל ַחדְ רֹו וְ ִה ְק ָׁשה ַעל ֶא ָחד
ּפֹוס ִקים ַהחֹולְ ִקים ַעל ּדְ בָ רָ יו.
ִמ ְּפ ָס ָקיוֵ ,מַארְ ּבָ ָעה ְ
ּפֹוס ִקים
"ָאמנָ ם ּכֵ ן" ,נַ ֲענָ ה ַה'ּבֶ ן ִאיׁש ַחי'ַ" ,ארְ ּבָ ָעה ְ
ְ
ּפֹוס ִקים סֹובְ רִ ים
ְ
חֹולְ ִקים ָעלַ י ,אּולָ ם ַע ְׂשרֹות
ּכִ דְ בָ רַ י"...
ּפֹוס ִקים ַה ְּמ ַצּדְ דִ ים
וְ ַה'ּבֶ ן ִאיׁש ַחי' ָמנָ ה ֶע ְׂשרִ ים ְ
"ה ִאם ַּת ְחּפֹץ ֶׁש ֶא ְמנֶ ה
ּבִ דְ בָ רָ יו ,וְ ָח ַתם ּבִ ְׁש ֵאלָ הַ :
נֹוס ִפים?!"
ּפֹוס ִקים ָ
ְ

לרכישת הספר 'הבן איש חי' לילדים
בהידברות שופס חייגו073-222-12-50 :

חידה בריבוע

מה בפרשה?

מאת עוזי קייש

הערה :התשובות בכתיב מלא

עשו מתפייס

ָׁשלֹום יְ לָ דִ ים! ּבְ ַפרָ ָׁש ֵתנּו ִמ ְׁש ַּתּדֵ ל יַ ֲעקֹב לְ ַפּיֵ ס
ּכֹועס ַעל יַ ֲעקֹב ַעל
ֶאת ֵע ָׂשו ּולְ ַה ְׁשלִ ים ִאּתֹוֵ .ע ָׂשו ֵ
חֹוׁשׁש ,וְ לָ כֵ ן ׁשֹולֵ ַח
ֶׁש ִּקּבֵ ל ֶאת ּבִ רְ כַ ת יִ ְצ ָחק .יַ ֲעקֹב ֵ
יׁשה .לְ ִׁש ְמ ָחתֹו,
לְ ֵע ָׂשו ְׁשלִ ִיחים ,וְ עֹורֵ ְך ֲהכָ נֹות לִ ְפגִ ָ
ּכְ ֶׁש ֵהם נִ ְפּגָ ִׁשים – ֵע ָׂשו רָ ץ לִ ְקרָ אתֹו ,וְ ֵהם ִמ ְת ַחּבְ ִקים
ַּומ ְׁשלִ ִימים.
יַ ֲעקֹב ִּומ ְׁש ַּפ ְחּתֹו חֹוזְ רִ ים ִמ ַּפדַ ן ֲארָ ם וְ עֹובְ רִ ים ּבְ ֵאזֹור
רֹואה ְׁשכֵ ם ּבֵ ן ָחמּור ֶאת ּדִ ינָ ה ּבַ ת
ֶׁשכֶ ם .יֹום ֶא ָחד ֶ
אֹותּהִׁ .ש ְמעֹון וְ לֵ וִ יֲ ,א ֵח ַיה ֶׁשל ּדִ ינָ ה,
חֹוטף ָ
יַ ֲעקֹב וְ ֵ
נֹוק ִמים ּבְ ֶאנְ ֵׁשי ְׁשכֵ ם ַעל ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַהּזֶ הּ .בְ ַמ ֲהלַ ְך
ְ
ַה ָּפרָ ָׁשה ְמ ַש ֶּנה ה' ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל יַ ֲעקֹב ל'יִ ְׂשרָ ֵאל' ,וְ ַעד
ַהּיֹום ָאנּו נִ ְקרָ ִאים ַעל ְׁשמֹו – ַ'עם יִ ְׂשרָ ֵאל'.
ּבְ דֶ רֶ ְך ֶא ְפרָ ָתה ,יַ לְ ּדָ ה רָ ֵחל ֶאת ּבְ נָ ה ַה ֵּׁשנִ יּ ,בִ נְ יָ ִמין,
ַאְך נִ ְפ ְטרָ ה ּבְ לֵ דָ ָתּהִ .היא נִ ְקּבְ רָ ה ָׁשםּ ,בַ דֶ רֶ ְךּ .גַ ם יִ ְצ ַחק,
ּושׂבַ ע
ָאבִ יו ֶׁשל יַ ֲעקֹב ,נִ ְפ ַטר ּבְ ַמ ֲהלַ ְך ַה ָּפרָ ָׁשה זָ ֵקן ְ
ּוׁשמֹונִ ים.
יָ ִמיםּ ,בֵ ן ֵמָאה ְ

 .1שמה של מינקת רבקה (בכתיב מלא).
 .2חלק בגוף החי שנאסר באכילה
לפי התורה - ___ :הנשה.
 .3מילה נרדפת בפרשה למילה 'פחד':
"ויהי ___ א-להים על הערים".
 .4שם נוסף שנתנה רחל לבנימין
בלדתה אותו :בן.___-
 .5שמו הנוסף של יעקב.
אם פתרתם נכונה את החידון תקבלו בטור המודגש את השם שקרא יעקב
למקום בו דיבר יעקב עם ה'( ___-__ :שתי מילים).

הידעת?!
בסך הכל שהה יעקב בבית לבן כעשרים שנה!

רק בריאות
מאת אליהו שכטר

על רקע חילול
כבוד המשפחה

מזווית נשית

מאת הרבנית ימימה מזרחי

יעקב אבינו מבין שאין לערוך
נקמה על רקע חילול כבוד
המשפחה ,כי אם נקמה רק על
רקע חילול שם כבוד מלכותו

בעיות עור?
תחשבו שוב
"האם אתה מטפל בבעיות עור?" ,שאל הקול
בצד השני של הטלפון .כך שואלים רבים הסובלים
מעורם .במאמרי זה אבקש לטעון ,שבמקרים רבים
בעיות עור אינן באמת 'בעיות עור' כי אם (כמו גם
בעיות במערכות אחרות) שיקוף של בעיות אחרות
שאותן יש לאתר ובהן יש לטפל.
סיפור נחמד שמשקף את העניין התרחש עם
פעוטה בת כשנתיים ,שסבלה מפריחה קשה בפנים
שהופיעה בפתע פתאום .ההורים ניסו לטפל במשך
זמן רב במשחות שונות ללא הועיל .במהלך שיחה
איתי נזכרה האם שהפריחה הופיע לאחר שהפסיקה
להניק את ביתה .ובעצם מסתבר שהפסקת ההנקה
היוותה עבור ביתה טראומה שהתבטאה בפריחה
בפנים .טיפלנו בטראומה ובהדרגה החלה נסיגה
בפריחה ותוך כשלושה שבועות  -הכול נעלם.
הטיפול ,אפוא ,לא התמקד בעור כי אם במקור של
הבעיה והוא היה המפתח לריפוי.
לעיתים סובל האדם מגרודים בעור ,והמחשבה
המתבקשת היא למרוח משחות שונות ולצפות
לריפוי ,דבר שבמקרים רבים לא מצליח .במהלך
אבחון ותשאול עולה לא פעם ,שהמטופל סובל
מהפרעות עיכול שונות באופן הגורם לגוף להיות
עמוס בחומרי פסולת רבים .מסתבר שהגוף מנסה
להיפטר מהפסולת והוא עושה זאת בדרכים שונות:
דרך הצואה ,השתן ודרכים נוספות כולל דרך העור.
כאשר הפסולת מופרשת דרך העור ,יכולים ללוות
את התהליך אף גרודים .אי לכך ,הדרך שבמקרים
רבים מאוד מועילה היא לערוך תהליך של ניקוי
גוף באמצעות תכנית ניקוי ,דרך תזונה נכונה ,צמחי
מרפא וכלים נוספים.
משחה עשויה אולי להרגיע ,אבל מצד שני לא די
שאינה מטפלת בבעיה כי אם לעתים אף מחריפה
אותה ,שכן היא עלולה לחסום את הפתחים שדרכם
חומרי הפסולת יוצאים .עובדה היא שלעיתים אחרי
שימוש במשחה טוען המטופל שקיימת החרפה
בגרוד.
לעיתים ,חוסר איזון של המערכת החיסונית גורם
לתגובה אלרגית שמתבטאת בעור בצורה של פריחה,
גרוד וכדומה .במקרה זה לא יספיק רק איתור המזון
שמביא לתגובה אלרגית ,שכן עיקר הבעיה היא חוסר
איזון של המערכת החיסונית וללא איזונה גם סילוק
מזונות לא יספיק .כאן צריך לבנות תכנית הכוללת
כמובן תזונה המתאימה למצבי אלרגיות ,ואף יכולה
לסייע לאיזון המערכת החיסונית .כמו כן ,יש
לשלב תוספי מזון שונים או צמחי מרפא שבכוחם
לסייע לאיזון המערכת החיסונית ולעיתים אף כלים
נוספים .לסיכום :לבעיות עור יש להתייחס כשיקוף
של דברים עמוקים יותר שבהם יש לטפל .בהצלחה.
אליהו שכטר הוא אירידיאולוג ומטפל טבעי

"עכרתם אותי!" ,נוזף יעקב בבניו לאחר
שהרגו באנשי שכם .הוא שב ומזכיר להם את
חטאם לפני מותו" :ארור אפם כי עז" ,ומתבייש
להיקרא על שמם" :בקהלם אל תחד כבודי".
מדוע? האם יש סיבה מוצדקת מזו לנקמה? האם
אחותנו  -הפקר היא? כך שואלים ראובן ושמעון
ולמרבה ההפתעה  -יעקב אפילו אינו משיב
להם! ככל הנראה ,סובר יעקב שבניו החמיצו
לחלוטין את הבנת גודל האסון ,ולדעתו ,בהריגת
אנשי שכם  -אין כלל משום תשובה הולמת שיש
בה כדי לרפא את הכאב הנורא .להיפך  -יש בה
כדי להשוות אותנו לתפיסתם הפרימיטיבית של
שכנינו הגויים" :עכרתם אותי להבאישני ביושב
הארץ!".
יעקב כועס מפני שביהדות ,אין נקמה על רקע
חילול כבוד המשפחה ,כי אם נקמה על רקע
חילול שם כבוד מלכותו! (שכ"ם בראשי תיבות).
הגדרת "חילול כבוד המשפחה" ,מצמצמת את
ערכה של הנפגעת .בת ישראל היא צלם אלוקים
וחילולה  -חילול ד' הוא וממילא  -רק בידי ד'
לתבוע את עלבונה!

כשלא רואים
את הסוף
מהיכן נשאב את הכוחות להילחם
את מלחמת החיים בלי להישבר?
הקול הנשנק שמעבר לקו מחזיר אותי באחת
למציאות" .אני משתגעת! אני אומרת לך ,אני
פשוט יוצאת מדעתי! אני כבר לא יכולה עם
הניסיונות הענקיים האלה! אני בקושי מצליחה
להתאושש ממכה אחת וכבר ניחתת עליי מכה
חדשה וכואבת יותר .מתי זה ייגמר תגידי לי?
מתי אוכל לשבת בנחת ולהירגע?! איך אוכל
להחזיק מעמד???".
היא בוכה ולבי איתה .אני רוצה לעזור ככל
יכולתי ויחד עם זאת הכלל החשוב והיסודי
ביותר שאימצתי לי הוא שאם הקב"ה נותן
לאדם את מציאות חייו וזה כולל את כל מה
שעובר עליו ,זה בוודאי לטובתו .הרי הקב"ה
אוהב אותנו ,דואג לנו ורוצה להיטיב לנו בעולם
הזה ולעולם הבא ,יותר מכל אחד אחר ,ואנחנו
בצמצום ראייתנו ובצרות תפיסתנו רוצים דברים
אחרים שעשויים להיות לא נכונים בעבורנו,
ושאולי אף עשויים להרחיק אותנו מהמטרה
לשמה באנו לעולם .והרי ידוע שאין הקב"ה
מעמיד אדם בניסיון שהוא אינו יכול לעמוד בו,
ואם כן בוודאי יש לנו הכוחות הדרושים על מנת
להתמודד ולהצליח במלחמתנו אל מול הקולות
המאיימים שמנסים להפיל אותנו לעצבות,
לייאוש ולמרה שחורה ,ולמרות הכול להגיע
לשמחה.
פרשתנו מספרת לנו על מאבקו של יעקב

המדרש מספר כי לשכם ודינה נולדה בת,
אסנת שמה ,על שם האסון שאירע לאמה .אחי
דינה ,ראובן שמעון ולוי ,סוברים שתינוקת זו
היא מזכרת עוון ויש להיפטר ממנה .רק יעקב,
סבה ,תולה על מצחה ציץ ובו שם ד' המפורש,
שם כבוד מלכותו ,ומזהיר" :מי שיפגע בילדה
זו  -ייענש משמים!".
כשיורדים יעקב ובניו מצרימה ,מאמצת אשת
פוטיפר חשוכת הילדים את אסנת לבת ,ושם
היא פוגשת ביוסף ונישאת לו.
שניהם שנואים על אחיהם ,שניהם ניצלו בנס
מפגיעתם הרעה ודווקא משניהם יוצאים שני
שבטים מפוארים שאנו מתברכים בהם מדי ערב
שבת :מנשה ואפרים.
הקב"ה אינו רק תובע את עלבונה של בת
ישראל ומעניש את מחלליה ,אלא אפילו דואג
להעמידה במקום נערץ ומכובד מאי פעם כאם
לשושלת חדשה!
כל ספרי הרבנית ימימה מזרחי -
בהידברות שופס! 073-222-1250

העצמה לנשמה
מאת הרבנית חגית אמאייב

אבינו ביצר הרע ,מלאך השם ,שתופס אותו
דווקא ברגעים בהם הוא כביכול הכי לא מוכן:
"וַ ּיִ ּוָ ֵתר יַ ֲעקֹב לְ בַ ּדֹו וַ ּיֵ ָאבֵ ק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות
ַה ָּׁש ַחר."...
כלומר התורה הקדושה באה לומר לנו
שגם כשנדמה לנו שאנו לא מוכנים לקראת
ההתמודדות המתרגשת עלינו ,הן מבחינת
כוחותינו הנפשיים והפיסיים והן מבחינה רוחנית
ואמונית ,יכולים אנו לנצח במאבקנו מול היצר
הרע וחילותיו ,שהם הכוחות החשוכים המנסים
להחליש את כוחנו ואמונתנו בישועת השם.
לימדונו חז"ל" :לעולם ירגיז אדם יצר הטוב
על יצר הרע" ,כלומר ,זוהי מלחמה שנמשכת
ותימשך עד יומנו האחרון והחוכמה היא
להחזיק חזק ,לא להתייאש מעצמנו גם כשנפלנו
להיכן שנפלנו וטעינו במה שטעינו כי ידו של
הקב"ה פשוטה לקבל את השבים ו"מֹודֶ ה וְ עֹזֵ ב
יְ רֻ ָחם" .וכן ,פרגון ומילים טובות לעצמנו בוודאי
רק יועילו.
הגאווה אומרת לנו" :אני טעיתי?! אני נפלתי?!
איך יכול להיות?!" ,ולעומת זאת ענווה אמתית
אומרת" :נכון טעיתי ,זה משום שאני בן אדם",
ומאפשרת לנו לקום מכל נפילה ולהתחיל כל
פעם מחדש בבחינת "עד עלות השחר" ,כלומר
עד שבוקע אור גדול מתוך החשיכה המאיימת.
או אז מביט במאבקנו העיקש יצרנו הרע ומבין
שניצחנו במערכה בבחינת" :וַ ּיַ רְ א ּכִ י ֹלא יָ כֹל לֹו".
רכישת קלפי טיפול לשיפור חיי הזוגיות
והמשפחה מאת הרבנית חגית אמאייב
חייגו להידברות שופס073-222-12-50 :

7

גובה 19 :ס”מ
רוחב 36 :ס”מ

חנו
אחר וכ יות
מחרבמל א נות
הא ההזדי!!!

גובה 16 :ס”מ
רוחב 32 :ס”מ

להזחרונה מנות
מין...

2

1

גובה 29 :ס”מ גובה 30 :ס”מ
רוחב 36 :ס”מ רוחב 20 :ס”מ

3

עם

חנוכיות
מרהיבות במיוחד

ברכישת חנוכייה תוכלו לרכוש
ערכת שמן זית מוצק כשר למהדרין
במחיר מצחיק...

4
!!
בכל רכישת חנוכייה! מחים ומרגשים
שירי חנוכה מש
דיסק
מלאי)
(עד גמר ה

שלא תראו בכל מקום

אל תחכו לרגע האחרון

Shops.hidabroot.org
מצעות מגע יד

וג ,ניקו רעלים
רצון ,לא לדא
שבה ,השגת המ
וחני ,כוח המח
ר

שליח עד הבית!

יה רגשית ,מהות
אינטליגנצ
שינוי התנהגות,
תודה,
ם בית ,התמוד
ם ,זוגיות ,שלו
האדם ,מי ,אושר ,מימוש
ת ,הדרכה לחיי
ביטחון עצ
ים העצמה אישי
האישי ,סליחה
וך ,חיים מאושר
הפוטנציאל
שרים אמונה ,חי
חיוך ,חיים מאו
אושרים אמונה,
ה ,חיוך ,חיים מ
אמונ

מאיאכרוזת חיים
עפ”י הרב
יצחק פנגר

מהיום
והלאה

FHT

הספר שיעניק לכם כלים להתמודדות עם
אתגרי החיים.
נפלנו? ספגנו אכזבה קשה? התאמצנו בכל
הכוח אך לא הצלחנו? לא להיכנע לייאוש
והדיכאון! נאסוף כוחות מחדש ,ננסה שוב,
נתחיל מבראשית ,וגם נצליח...

טרה ,ריפוי בא

073-222-12-50

דות עם אתגרי

החיים ,צמיחה,

שיטת הרב פנגר להעצמה אישית ,ניקוי רעלים רוחני וריפוי
גופני באמצעות מגע יד .שיטת  FHTהייחודית נותנת לנו
כלים להתקדם ,לשפר ולשדרג את חיינו .שיפור הבריאות
באמצעות התת-מודע ,שימוש בכוח המחשבה להשגת
מטרות ,טיפול במגוון רחב של מחלות באמצעות מגע יד,
כלים להרפייה ושחרור ממתחים וחסימות רגישות ,ועוד.

ברכישת מארז הספרים

הספר שיעניק לכם את המפתח לחיים איכותיים.
כלים למימוש הפוטנציאל האישי – להתמודד,
לחייך ,להאמין! לשבור ולשנות את דפוסי
החשיבה הישנים ,הדרך לשלמות ,הרצון ,לסלוח
ולשמוח ,לשחות נגד הזרם ועוד מגוון נושאים
מרתקים לחיים.

פסיפס

אומנות הזוגיות  -כלים מעשיים להצלחה
בחיי הנישואין .הדרכה לבחירת בן או בת
זוג ,כלים ותובנות לחיי הנישואין ,טיפים
מעשיים כיצד לשפר ,לשדרג ולהעצים
את חיי הזוגיות ,ולהפוך כל מערכת זוגית
– לחוויה!

חיים מאושרים

מתנה בשווי
 100ש”ח

מארז הספרים
שינוי עצום
שיעשה מעלות בחייכם!!
של 180

ארגז
הכלים

להזמנות חייגו עכשיו:

קבלו במתנה
מארז מיוחד
עם עשרות הרצאות
של הרב פנגר לשמיעה!!!

להזמנות חייגו:

073-222-12-50

shops.hidabroot.org

סופ"ש חנוכה
חמישי  -שישי

הרב יצחק פנגר • הרב אבנר קוואס
שבת

הרב זמיר כהן
הרב אלי עמר • הרב יצחק בצרי
הרצאות בנושאי זוגיות וחינוך ילדים
ארוחות גורמה מפוארות | בריכה
חדר כושר | פעילות לילדים

במלון המפואר ווווו

רמדה רנסנס ירושלים

חמישי•שישי•שבת •  29-31דצמבר
כ"ט כסלו  -ב’ טבת פרשת מקץ

הבטיחו את
מקומכם

073-2221270

הרבנית

ימימה
מזרחי
מספר החדרים
מוגבל

