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פרשת חיי שרה | גליון 374 | כ"ד בחשוון תשע"ט

 16 עמודים מלאים בתוכן עשיר ומחזק!
עלון "עונג שבת" מופץ מדי שבוע ב-169,350 עותקים ברחבי הארץ

במילים: א לחרן  הגעתו  על  מספר  אברהם  עבד  ליעזר 
"ָוָאבֹא ַהּיֹום ֶאל ָהָעִין" )בראשית כד, מב(. מבארת הגמרא 
)סנהדרין צה ע"א(, שבאותו היום יצא מבית אברהם אבינו, 

ובאותו היום הגיע לחרן, לפי שקפצה לו הדרך. 
אך מדוע הוצרך הקב״ה לחולל נס זה? הלא הדרך לחרן אורכת 
ארבעה עשר ימים, ויכול היה אליעזר ללכת כדרך העולם ולהגיע 

לחרן מאוחר יותר?
אפשר  ואי  ורבקה,  יצחק  של  שידוכם  זמן  שהגיע  לפי  אלא 

שיתעכב זיווגו של אדם בהגיע הזמן, אפילו יום אחד! 
כל  את  לעודד  בו  שיש  גדול,  סוד  התורה  בכך  לימדה 
את  האדם  ימצא  הזמן שבו  הזיווג. בשעה שמגיע  מעוכבי 
זיווגו – ייעשה הדבר מיד. ואפילו אם יהיה צורך לשנות 
ישנה  בזמנו,  השידוך  קיום  נס עבור  ולחולל  הטבע  את 

הקב״ה סדרי בראשית, ובלבד שלא לעכב.
אמנם בספר הזוהר הקדוש מבואר שלעיתים הדבר תלוי 

לעלות  בוחר  שאינו  מהעובדה  נוצר  העיכוב  כאשר  עצמו,  באדם 
במעשיו למקום גבוה יותר, ששם נמצא חציו השני, וכמו שהרחבנו 
בספר "המדריך המלא לנישואין מאושרים", בפרק המיועד לרווקים 

ולרווקות. 
משום חשיבותו של יסוד זה שבדרכי ההנהגה העליונה, נציג כאן 

את קיצור הדברים. 
"בשעה  )מתורגם(:  הזוהר  אומר  ע"ב(  צא  )דף  לך  לך  בפרשת 
שמוציא הקדוש ברוך הוא נשמות לעולם, כל אותן רוחות ונשמות 
שנמסרות  ובשעה  יחדיו.  שמחוברות  ונקבה  מזכר  כלולות  כולן 
חלקי  שני  נפרדים  ההריון,  על  הממונה  השליח  בידי  הנשמות 
לעולם  לרדת  זה  חלק  שיקדים  ואפשר  והנקבה.  הזכר  הנשמה, 
היודע  הוא  ברוך  הקדוש  זיווגם,  זמן  וכשמגיע  השני.  חלקו  לפני 
איזה זכר ונקבה שייכים במקורם זה לזה, מחבר אותם כבתחילה 
ונישאים ומכריז עליהם. וכאשר מתחברים, נעשים גוף אחד 
)ומכאן חשיבות  ימין ושמאל כראוי  ונשמה אחת, 

חיבור  הינם  שהנישואין  לפי  וקידושין.  בחופה  הנישואין  קדושת 
מחדש בשורשי הנשמות, ורק אחר כך מותרים לחיות יחד(. ואם 
תאמר הלא למדנו שאין מזווגים לאדם אלא לפי מעשיו והנהגותיו 
ולא לפי קביעה מראש? כך הוא בוודאי. שאם זוכה ומעשיו כשרים, 
זוכה לאותו חצי שלו להתחבר עמו כפי שהיה". עד כאן תקציר 

דברי הזוהר.
הזכרי  הזוהר שאם חצי אחד של הנשמה,  בדברים אלה מגלה 
לומד תורה,  רוחנית:  ולהתרומם מבחינה  או הנקבי, בחר לעלות 
מקיים מצוות ומתקן את מידותיו, בעוד החצי האחר בחר לרדת 
אותם  לחבר  אפשרות  אין  רוחנית,  מבחינה  ולהתקלקל  מטה 
יחדיו. במצב זה פועלת כמובן, בתחילה, הנהגת "ארך אפים" 
מרווח  לאדם  להעניק  כדי  קצוב,  לזמן  המתנה  )שעניינה: 
והיה, אם  ייענש(.  או  יפסיד  זמן לתקן את מחדליו, בטרם 
הצד שירד מטה מתקן את עצמו ומתעלה, זוכים שני החצאים 
הזמן  חולף  אם  אולם  ומתאחדים.  לזה  זה  לשוב  המקוריים 
הגבוה  החצי  זוכה  למטה,  נשאר  הירוד  והחצי  הקצוב 
חציו המקורי  אף שאינו  על   – גבוה אחר  בחצי  ברוחניותו 
)דבר שעדיף לו עשרת מונים מלקבל את חציו הירוד ולסבול כל 
ימי חייו(. ואילו החצי הירוד ברוחניותו מקבל חצי אחר, רדוד וירוד 
כמותו. או אז נזקו כפול ונכנס לחיים רוויי סבל. שהרי הוא נושא 

את מי שירוד מצד עצמו וגם אינו שייך לשורשו. 
אולי  עצמו,  את  יבדוק  בזיווגו  מעוכב  עצמו  שהמוצא  ומכאן 
שמים,  ביראת  או  תורה,  בלימוד  להשתפר  ועליו  דיו  חזק  אינו 
וכל  אסור,  מגע  וכל  וקדושה  בצניעות  או  המידות,  בעבודת  או 
הרב  הרוחני  הפער  היא  העיכוב  שסיבת  יתכן  שהרי  בזה.  כיוצא 
עד  לטובתו  מעכבו  והקב"ה  המקורית,  הנשמה  חצאי  שני  שבין 
זו הסיבה, הפתרון  לזיווגו האמיתי. ואם אכן  ויהיה ראוי  שיעלה 
הוא: עליה רוחנית. וכשנעשים ראויים שני החצאים זה לזה, בזכות 
עלייתו של החצי הנמוך יותר למדרגתו של החצי הגבוה ממנו, מיד 
מסובב הקדוש ברוך הוא, אשר הוא עילת העילות, את כל צירופי 
"המקרים" שיפגישו ביניהם, וכבר עומדים שניהם מתחת החופה, 

בדרך לחיי אמת טובים ומאושרים. שבת שלום.

סוד מעודד ויסוד מלמד למצפים לזיווגם

הרב זמיר כהן

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

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

עם  עובדת  אני   
שומרים  שאינם  אנשים 
שבת. לעיתים, לצערי, הם שולחים 
אלי מיילים במהלך השבת. האם מותר לי 

לקרוא את המיילים האלה במוצאי שבת?
למיילים  ולהתייחס  לקרוא  מותר 
שומרי  שאינם  ע"י  בשבת  הנשלחים 
להעיר  ראוי  ובהתייחסות  ומצות,  תורה 

לי  "בבקשה לא לשלוח  את תשומת הלב 
בשבת", שבזה מראה שיש לו יחס לשבת 
להודעות  הדין  והוא  בה.  מזלזל  ח"ו  ולא 

בטלפון או במזכירה שבטלפון או בפקס.

oneg.shabat@hidabroot.org :לתגובות

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

העלון מוקדש לע"נ אושרי בן אפרת אניטה 
חנה | לע"נ פונגדה בן טורי | לע"נ חנה אסתר 

בת שרה | לע"נ רוני בן חנה | לע"נ רבקה 
עדנה עזת בת גוהר רחל | לע"נ סוליקה 
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הזדרזו להירשם מספר המקומות מוגבל!

ו ח י ט ב ה
מקומכם:

בהשתתפות:

הרב זמיר כהן הרב יצחק פנגר

שבת פר’ תולדות ל’ חשון -ב' כסליו | 8-10.11.18

שלושה
ימי נופש

במלון נובה
באילת!

הרצאות
מרתקות בנושא: 

זוגיות, חינוך,
אמונה, תורה

ומדע 

חדרים אחרונים!

עכשיו זה הזמן שלכם לנפוש

בשביל הנשמה
בואו לסופ”ש חווייתי שעוטף הנאה גשמית 

צרופה בחיזוק רוחני מעצים

מיועד לציבור שאינו דתי!
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פוחדת לישון לבד

הרב אפרים אורשלימי

שאלות נפוצות

קו ההלכה

6
מילה טובה

חיים ולדר

להתייעץ עם הילדים

מנוחה פוקס

2
ניצל מהתבוללות )ב'( 

דניאל בלס על שידוך שמתעכב

עלון הידברות בביה"ח 

דבי רייכמן 

היכן ארון הברית?

שירה כהן



6.11.1819:00כ”ח בחשון יום שלישי  -  23:00
אריה שנקר 20 פ”תבית הידברות

פרקטיים  כללים  רגעית   אופוריה  מול  אמיתי  שיקול   – מושכלות  החלטות  קבלת 
לדעת  ניתן  כיצד  הדיבור   ואופן  גוף  שפת  קיימא   של  לקשר  זוג  בת  למציאת  ומעשיים 
ועוד בכלל  אם  בקשר,  המשפחה  מקום  מהו  הפגישות   וצורת  אופן  נכונה   שהבחירה 

מופע מיוחד
של הסטנדאפיסט

חייג: 073-2221300ר’ שמעון פרץ

סדנה עשירה בהנחיית הרב זמיר כהן והרב איתמר אינהסזאן

משנים סטטוס רווקים
סדנא לגברים רווקים בלבד

כל הסודות האמיתיים לקשר זוגי

הייתי  שנים  כמה  לפני  שאל:"שלום רב,  יואב 
נשוי ללא יהודייה, ומקץ זמן נפרדתי ממנה בגלל 
לתורה  עיתים  לקבוע  להתחזק,  מאז  זכיתי  כך. 

ולשמור מצוות. 
לעתים  נעורי,  חטאות  על  מכה  אני  כיום 

לכן  וכדו'.  זיכרונות  לי,  מחשבות מציקות 
הייתי רוצה להבין טוב יותר את סיבת 

האיסור. תודה מראש".
* * *

בהמשך לכתבה הקודמת שעסקה 
אתייחס  כאן  האיסור,  בחומרת 
תחילה  אך  המציקות.  למחשבות 

אצטט את לשון הרמב"ם על חומרת 
הקשר בין יהודי לגויה או יהודיה לגוי: 

לא  שנאמר  התורה  מן  לוקין  אלו  "הרי 
תקח  לא  ובתו  תתן לבנו  לא  בתך  בם,  תתחתן 
בית-דין  מיתת  בו  שאין  אע"פ  זה  עוון  לבנך... 
אל יהי קל בעיניך, אלא יש בו הפסד שאין בכל 
העריות כמותו.. הבן מן הכותית אינו בנו, שנאמר 

אותו מלהיות  בנך מאחרי - מסיר  יסיר את  כי 
כוכבים  בעובדי  להדבק  גורם  זה  ודבר  ה'.  אחרי 
שהבדילנו הקדוש ברוך הוא מהם, ולשוב מאחרי 

ה' ולמעול בו" )הלכות איסורי ביאה, פרק י"ב(.
ניסיונות  הינם  מציקים  זיכרונות 
משמים. אפשר שמטרתם לכפר על 
אם   – לך  שהיה  האסור  הקשר 
)ראה  בגבורה  בהם  תעמוד  רק 
תחילת  להרמב"ם,  תשובה  הלכות 
תטעה  נא  אל  אך  ב'(.  פרק 
לחשוב שמחשבות אלה, ונכון 
יותר לומר דמיונות, מבטאות 

זיווג אמיתי שאבד לך... 
הסטטיסטיקה  כי  הידעת 
בחברה  שלישי  זוג  שכל  מראה 
שלישי.  זוג  כל  בימינו?  מתגרש  המערבית 
רחבי  בכל  הנצפים  ביותר  מבהילים  נתונים  אלו 
ארה"ב ואירופה, ולצערנו גם בישראל. האמן או 
לא, אך רוב האנשים הללו היו בטוחים שמצאו 

אך  האמיתי,  זיווגם  את 
את  הוכיח  הזמן  מבחן 
שמה  מסתבר  שגיאתם. 
שאדם מרגיש היום אינו 
בהכרח מה שירגיש מחר. 

קשר אמיתי של נישואין בנוי על נתינה ומאמץ. 
היא נבחנת רק בכור ההיתוך של החיים, עליות 

ומורדות, ולא מעט התפשרות והקרבה אישית.
למעשה  הנם  ואשה  שגבר  מלמדת  הקבלה 
לעולם  וירדה  לשניים  נחלקה  נשמה אחת אשר 
ולהתחבר  לשוב  נועדו  אשר  גופים,  בשני  הזה 
אחד  והיו לבשר  באשתו  "ודבק  הזוגיות:  בקשר 
יום  "ארבעים  נאמר:  בגמרא  כ"ד(.  ב',  )בראשית 
קודם יצירת הולד בת-קול יוצאת ואומרת: בת 

פלוני לפלוני" )סוטה דף ב', א'(. 
דמה בנפשך מלאך היורד ברגע זה משמים לנגד 
עיניך, ומכריז כי אישה מסוימת אינה החצי השני 
זיווגך האמתי  לך, בעוד  נועדה  ולא  של נשמתך 
מחכה וממתינה לך במקום אחר. האם לא היית 

שומע בקולו? 
נותן  היית  לא  נבון  אדם  שבתור  ספק  אין 

לרגשותיך לתעתע בך.

היהודי דניאל בלס2
ניצל מהתבוללות )ב'(  החושב

דמה בנפשך מלאך היורד משמים לומר לך: היא אינה החצי השני שלך!

"שערי תשובה" פונה באופן לבבי אל כל קורא ומבאר לו את דרך החיים הנכונה. 
לרגל יום ההילולא שחל השבוע, כ"ח בחשוון, קבלו 7 ציטוטים שאסור להחמיץ

 שבע
    עובדות

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

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

1. רבנו יונה )ב"ר אברהם( מגירונדי היה מגדולי 
ספרים  חיבר  יונה  רבנו  בספרד.  הראשונים 
חשובים בתחום התלמוד, ההלכה והמוסר. עיקר 
פרסומו של רבינו יונה קשור בתורת המוסר שלו. 
חלק  הוא  תשובה"  "שערי  ביותר  הנודע  ספרו 

שערים  המכיל  צדק",  "שערי  מורחב  מספר 
התורה",  "שער  היראה",  "שער  נוספים: 
"שער הענווה", "שער האכזריות" ו"שער 
פירושים  חיבר  יונה  רבנו  העבודה". 
בפירושו  למוסר,  הקשורים  נוספים 

לספר משלי ולמסכת אבות. עניינם של 
ביאורים אלו הוא ניתוח פסיכולוגי של נפש 

כיצד  לאדם  להורות  ומגמתם  ומהותה,  האדם 
לנצל את כוחות נפשו כהלכה וכיצד להשליט את 

הכוחות החיוביים על הכוחות השליליים. 
הוא  תשובה"  "שערי  הספר  של  הגדול  כוחו 
שכלו  אל  והכנה  הפשוטה  הישירה,  בפנייתו 

על  הנשענת  נלבבת  פנייה  הקורא,  של  הישר 
יסודות ההיגיון האמוני הפשוט ועל ניסיון החיים 

היומיומי, המוכר והמשכנע, של כל אחד ואחד. 
עם  יתברך  השם  היטיב  אשר  הטובות  "מן   .2
פחת  מתוך  לעלות  הדרך  להם  הכין  כי  ברואיו 
מעשיהם. ולנוס מפח פשעיהם. לחשוך נפשם 
מני שחת ולהשיב מעליהם אפו... תשובה 
מרוב  החוטא  ישוב  כי  גם  מקובלת 
צרותיו. כל שכן אם ישוב מיראת השם 
ואהבתו... לכל תשובה תמצא סליחה".

3. "ומי שחננו השם יתברך דעה, ישוב 
אל לבו כי השם יתברך שלחו בעולם הזה 
ומצותיו.  וחוקותיו  ותורתו,  משמרתו,  לשמור 
ולקץ  שליחותו.  לעשות  זולתי  עיניו  יפקח  ולא 
ובא  ישוב  באמונה.  שליחותו  עשה  אם  הימים, 

ברנה ושמחת עולם על ראשו".
4. "וחייב אדם לחשוב מחשבות להעלות עצות 

לחברו.  ומתוקנות  הגונות 
דרכי  מעיקרי  אחד  וזה 
הוזהרנו  גמילות חסדים... 
להתרשל  שלא  בזה 

מהצלת ממון חברינו בין מטלטלין בין קרקעות... 
וטוב ונכון מאוד להיות בכל עיר ועיר מתנדבים 
בעם מן המשכילים להיות נכונים ומוזמנים לכל 
דבר הצלה. בהיות איש או אישה מישראל שרויים 

בצער".
5. "על דברת בני האדם שאינם נזהרים בלשונם 
שלא  בין  בפניהם  בין  חכמים  תלמידי  בכבוד 
חלק  להם  שאין  אפיקורסים  נעשים   - בפניהם 

לעולם הבא".
6. "ויש על הבוטח בשם להוחיל במעוף צוקתו 
רבותינו  ואמרו  האורה...  סבת  החשך  יהיה  כי 
קמתי,  לא   - נפלתי  'אלמלא  לברכה:  זכרונם 

אלמלא ישבתי בחשך - לא היה אור לי'".
7. "וכל אנשי לבב יחשבו העולם הזה כמו דירת 
עראי ולא ישתמשו בו רק לעבודת הבורא יתברך 
יחיה  כי אם שנים רבות  לנפשם.  צדה  בו  ויכינו 
האדם ואלו חיה אלף שנים פעמים... חייב האדם 
הפורח  עוף  כצל  בלבבו  הזה  העולם  להמשיל 
וברגע קטן עובר. גם כי אין האדם יודע אם היום 
על  וטרחו  בהשתדלו  ונמצא  בקבר.  ולמחר  כאן 

יום מחר כי הוא מצטער על עולם שאינו שלו".

נעמה גרין
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7 עובדות על רבנו יונה, ומקבץ ציטוטים 
מספרו המופלא "שערי תשובה"



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

מה נעשה אם פגענו?
שני דברים ראשונים וחשובים שעלינו לעשות 

אם גרמנו לפגיעה באדם אחר
תיקונים  ביצוע  לצורך  כלי-עבודה  מספר  הנה  במישהו,  לפגיעה  גרמנו  אם 

בשטח: 
1. הכרה בכך שנגרמה פגיעה

להקטין  ינסה  שהפוגע  ראוי  לא  מאד  לו,  שנאמרה  מהערה  נפגע  אדם  אם 
את חומרת מעשהו, בתגובות כמו: "נו, באמת, מה כבר אמרתי?!", "הוא סתם 
קטנוני, עושה עסק שלם מכל דבר...", או: "מי התכוון בכלל לפגוע בו?! סתם 

צחקנו אתו".
העובדה הרלוונטית היא לא "האם מוצדק להיפגע", אלא – אותו אדם נפגע. 

מה נכון לעשות כדי לנסות לתקן?
ההכרה בבעיה היא התחלת הריפוי, כמו שהכרה במחלה היא השלב הראשון 
וההכרחי לקראת ריפוי. כל עוד החולה מתכחש לעובדה שהוא חולה, הוא לא 

יעשה דבר לצורך הריפוי, וממילא לא יתחיל תהליך של ריפוי. 
אם אדם עשה מעשה שלילי, אפילו אם הוא יושב בכלא בגלל המעשה הזה, 
כל עוד הוא אינו מודה בעובדה שעשה מעשה שלילי, אי אפשר להתחיל תהליך 

של שיקום.
אדם נוטה, מטבע הדברים, לחשוב שהוא צודק. רבים נוטים לחשוב, במקרה 
של עימות או של מחלוקת, שהם הצד המסכן, ולהם נעשה עוול. גם הם טעו/

פגעו/קלקלו? קשה להסביר להם את זה. מה הם כבר עשו?! יש להתגבר על 
הנטייה האנוכית הזו, ולערוך חשבון נפש אמתי. כל אדם צריך לקחת אחריות 

על חייו ועל מעשיו!
2. כניסה לנעליים של השני

כידוע, כשם שפרצופיהם שונים - כך דעותיהם שונות. 
כל אחד מאתנו שונה מהאחרים, לא רק במראה החיצוני אלא גם בפנימיות – 

במרקם הרגשות ובאורח החשיבה, וממילא גם בהתנהגות.
מאחרים,  שונה  מסוים,  באופן  רשמים  קולט  מאתנו  אחד  כל  שכך,  מאחר 

ומגיב עליהם בהתאם לכך.
לענייננו: לכל אחד התגובה האינדיווידואלית שלו מול פגיעה ועלבון. אותן 
מילים עצמן יכולות לפגוע עמוקות באדם מסוים, ולעבור ליד השני בלי שום 

רושם.
אופן ההשפעה ומידתה על האדם תלויים בגורמים רבים. בין השאר, ברמת 
הביטחון העצמי של האדם. אדם שיש לו ביטחון עצמי רב, לא ממש יתרגש מכל 
עלבון קטן. אדם אחר, שסובל מדימוי עצמי שלילי או שהוא חסר ביטחון, עלול 
להיפגע עד עמקי נשמתו, ואפילו להינזק מבחינה נפשית, בגלל אמירה סתמית, 

שלא הייתה בה כלל כוונה לפגוע.
חשוב לזכור את ההבדלים הגדולים שקיימים בין בני האדם. אם אנו רוצים 
להבין איזו פגיעה פגענו, ולהתקדם לקראת בקשת סליחה ופיוס, חשוב מאד 
לנסות להבין את הזולת. ראוי לבחון, איך הוא חווה את כל מה שקרה, ומה עובר 
עליו בעקבות זאת. מאחר שכך, כדאי לנסות להיכנס, לפחות במעט, לנעליים 

של השני.

ארגז 
  הכלים

3הרב יצחק פנגר

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

גרפולוגיה, נוער מתמודד, אבחון ציורים.

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

סדנת ‘גרפולוגיה’
חדש בהידברות!

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

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

 אם אתה כותב קטן מאוד...
    זה מעיד שאתה בצער!
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האם הקשר בין איש לאשתו מוגדר כאהבה התלויה 
בדבר, או כאהבה שאינה תלויה בדבר?

אהבה שאינה 
תלויה בדבר

כיצד נתייחס לקשר שבין בעל ואשה? לכאורה הוא שייך להגדרה 
של "אהבת התועלת", משום שבהבטה שטחית נראה שרוב רובה של 
המערכת עוסקת בקשר טכני - גידול ילדים, השגת פרנסה, דאגה 
לבית. לכשננסה להשתחרר ממוסכמות נגלה שיש בקשר הנישואין 
היבט מפתיע. קשר זה נוצר בין שני אישים שאינם קרובי משפחה, 
זרים זה לזה, כאשר ברור לכל אחד מהם שהזולת התחתן עמו משום 
המלווה  השאלה  כאשר  בן-זוגו,  בטובת  ולא  עצמו  בטובת  שרצה 
אותו בהליכתו לנישואין היא "מה יצא לי מזה". אף על פי כן כל 
אחד מהם מכניס את עצמו למחויבות כלפי הזולת שהיא למעשה 
וללא  חופשות  ללא  שנים,  מיובל  ליותר  מוחלטת,  השתעבדות 

אפשרות למנות ממלא מקום, במקרה של מחלה או חולשה, ח"ו.
אך מעט העמקה בקשר זה, תלמדנו שיש כאן קשר הרבה יותר 
ערכי, שהרי אם על אף היותם זרים במקורם הם נקשרים זה לזה 
והופכים ליחידה אחת, הרי זה בהכרח משום שבורא העולם טבע 

אהבה  של  סממנים  המשפחתי  בקשר 
שאינה תלויה בדבר.

כן כתב המהר"ל, בפרושו על פרקי אבות 
)פרק ה' משנה ט"ז(: "כל אהבה שהיא תלויה 
בדבר, בטל דבר בטלה אהבה, ושאינה תלויה 
אהבה  היא  איזו  לעולם.  בטלה  אינה  בדבר 
התלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר; ושאינה 

תלויה בדבר - זו אהבת דוד ויהונתן".
מבהיר  ויהונתן,  דוד  אהבת  את  בהסבירו 

בקשר  טבע  שהקב"ה  י"ז(  ה',  )פרק  המהר"ל 
הנישואין אהבה שאינה תלויה בדבר: "שכך ברא הקב"ה עולמו שיהיו 
לבשר אחד, כדכתיב בקרא )בראשית ב'(: 'על כן יעזב איש את אביו 
ואת אמו ודבק באשתו'... ובוודאי אין הכתוב מדבר שיעזוב את אביו 
הכתוב  רק  להנאתו,  היא  משום שהאשה  באשתו  וידבק  אמו  ואת 
מדבר שכך הוא בעצם הבריאה, שהאיש ידבק באשתו. ואם כן עיקר 

האהבה, שאינה תלויה בדבר".
"אינה  לתואר  ראויה  אינה  זו  שאהבה  המהר"ל  מציין  זאת  עם 
הזוג  תועלת שבני  גם  הזה  בקשר  שיש  כיון  לגמרי",  בדבר  תלויה 
היא  הנישואין  לקשר  המהר"ל  של  הגדרתו  לכן  מזה.  זה  מפיקים 
"אהבה שאינה תלויה בדבר, אך לא לגמרי". משום כך, כאשר דוד 
"נפלאתה  מציין:  הוא  א'(,  ב',  )שמואל  מותו  לעת  יהונתן  את  מבכה 
אהבתך לי מאהבת נשים". כלומר, אהבת דוד ויהונתן היא מוחלטת, 
זאת  וכלל.  כלל  רווחים  בה  שאין  כיון  לאשה,  בעל  מאהבת  יותר 
לעומת אהבת בעל ואשה, שאינה מוחלטת, כיון שיש בה גם תועלת 
לבני הזוג זה מזה. אבל, כאמור, עדיין היא נחשבת לאהבה שאינה 

תלויה בדבר.
לכשנתבונן במקורות מהו הקשר שבין בעל לאשה, נגיע למסקנה 
מסווג  אלא שהוא  התועלת",  "אהבת  של  בהגדרה  להסתפק  שאין 
מהם  אחד  כל  נשמת  שהרי  המעלה".  "אהבת  בתואר  הרמב"ם(  )לפי 
היא למעשה אותה נשמה, הקשר שביניהם מתהדק בציווי התורה 
להינשא זה לזה, ומלכתחילה בראם הקב"ה ביצירה אחת ורק לאחר 
מכן הפרידם, כדי להיטיב את הקשר שביניהם, ואף לעולם הבא הם 

יהיו יחד.

הרב שמחה כהן
בית

  יהודי

לרכישת ספרי הרב שמחה כהן חייגו להידברות שופס: 073-222-1250 
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מה עושים כשהילדה מתעוררת 
בלילה בפחד ובבכי?

פוחדת לישון 
לבד

הרב אפרים אורשלימי

לבד  בלילה  ישנה  וחצי  השנה  בת  בתי 
בחדר. כמעט בכל לילה היא מתעוררת ולא 
עד  ארוכות,  דקות  במשך  מפסיקה לבכות 
שהיא נרדמת. בעלי ואני מתוסכלים מאוד 
מהמצב הנוכחי, בו אין לילה שבו אנו ישנים 
להיכנס  צריך  לילה  ובכל  מסודרת,  שינה 
לחדרה כדי להרגיע אותה, שתמשיך לישון. 
אציין שאני אחרי לידה. מה אפשר לעשות?
אצל  בלילה  שינה  לקראת  הליכה  כל 
פרידה.  חווית  כמו  משמעותה  ילדים, 
לגמרי,  נורמטיבית  חוויה  בזה  שיש  דומני 
שדווקא יש בה כדי להצביע על התפתחות 
צורך  שום  אין  לכן  הילדים.  אצל  רגילה 
כשבתכם  זה.  בשלב  מקצועית  בהתערבות 
ולא  בחדרה,  לבד  ישנה  וחצי  השנה  בת 
שברגע  הרי  הסיבה,  מה  כרגע  משנה 
היא  שבגינם  סביבתיים  תנאים  שנוצרו 
שהיא  לחלוטין  לגיטימי  זה   – מתעוררת 
לכן ברגעים הללו, עם כל הקושי  פוחדת. 
מרובה,  בסבלנות  להתאזר  יש  שבדבר, 
שנזכור  חשוב  לישון.  להמשיך  לה  ולגרום 
ליצור  כדאי  ולכן  בראשו",  עיניו  "חכם  כי 
שהיא  לכך  שיגרמו  סביבתיים  תנאים 
לדאוג  למשל  כמו  בלילה,  פחות  תתעורר 
שטמפרטורת החדר תהיה נעימה, להשתדל 
שלא יהיו מקורות של רעש מבחוץ )מספיק 
רעש אחד של אופנוע – והילד מתעורר(, 
וכן הלאה. כמו כן חשוב שבחדר ובסביבתו 
גם  כמו  ומרגיעה,  עדינה  תאורה  תהיה 
להשרות  שיכולות  משפחתיות  תמונות 
אווירה נעימה. לחלוטין לא מומלץ לאפשר 
חוץ  ההורים.  בחדר  בלילה  להיות  לילדה 
בכך  יש   – הפסול שבכך  החינוכי  מהאקט 
משום נתינת חותמת לפחד שאוחז בילדה 

בשעה זו.

לפרטים: 073-222-1310

מינימום 20 משתתפים • ללא תשלום

ההשתדלות שלך 
לחיים מאושרים 
ומוצלחים יותר.

הרב מרדכי חזיזה
יועץ נישואין ופסיכותרפיסט

הרב אליהו בן סימון
יועץ נישואין ופסיכותרפיסט

הרב חגי צדוק
יועץ נישואין ופסיכותרפיסט

הרב אליהו נקש
יועץ נישואין ופסיכותרפיסט

הרב צורי הראל
יועץ נישואין ופסיכותרפיסט

הרב שמעון ביטון
יועץ נישואין ופסיכותרפיסט

ניסיון עשיר לאחר טיפול באלפי זוגות

סדנת תקשורת זוגית פרקטית וחווייתית בה תוכלו לקבל כלים מעשיים
לשיפור הזוגיות, פרי נסיונם העשיר של היועצים המומחים שלנו.

המומחים של שלום בית אצלכם בבית

זה היה קשה, אך לבסוף החלטתי: לא אמשיך 
את לימודי בתואר הנדסת חשמל.

בצומת החיים בה עמדתי, בבחירה בין קריירה 
יכולותיי, הן בצד  לבין ההגשמה האמיתית של 
המקצועי והן בעבודת ה', הבנתי שעבורי הבחירה 
כי  מהסביבה,  מושפעת  להיות  צריכה  לא  כאן 
ידעתי  יותר טוב מכולם.  אני מכירה את עצמי 
שלא אוכל לסלוח לעצמי אם אעשה משהו רק 
בגלל שהסביבה מצפה לכך ממני, ולא בגלל שזה 
רצוני האמיתי. לעשות קריירה גדולה ולהצטער 
בקו הסיום שאת מי שאני באמת לא מימשתי, 
אצטער על כך כל החיים, לכן בחרתי להפסיק 
מקצוע  לחפש  ובהמשך  ההנדסה  לימודי  את 
שאיתו ארגיש שאגשים את עצמי בצורה שלמה 
בה לא אפגע באורח החיים ובעתיד אותו ארצה 

ליצור לעצמי.

הקשה  צריכה בנקודה  הייתי  עמדתי,  בה 
הבנתי  שלי.  אמא  עם  בחיי  האיזון  את  למצוא 
שבשלב אליו הגעתי בחיים אצטרך להפוך לאדם 
עצמאי יותר, שבדרך אותה סיגלתי לעצמי, אמא 
לא תוכל להחליט בנושאי הדת הללו שגדולים 
כל  למרות  הזאת,  בנקודה  כן  על  וממנה.  ממני 
לי כלפי אמא, היא  הכבוד הרב וההערכה שיש 
אני  בה  בדרך  מלאה  שותפה  להיות  תוכל  לא 
צועדת. גיבשנו כל אחת לעצמה השקפה שונה 
שונה  חיים  ואורח  שונות  דעות  החיים,  על 
לגבי  חמה  ותמיכה  שהבנה  ידעתי  בתכלית. 
העניין של הפסקת לימודי ההנדסה שלי – לא 
אקבל מאמי, וכנראה שגם לא מהסביבה הקרובה 

או הרחוקה שלי.
כשמקורבי שמעו על החלטתי לפרוש מהתואר 
היו תגובות מרימות גבה מצדם, לפעמים ביקורת 
זו  בשבילם  בה.  זלזול  או  ההחלטה  על  נוקבת 
שידעו  אלו  מצדי.  מאד  פזיזה  החלטה  הייתה 
שלי  החיים  אורח  משינוי  נבעה  שההחלטה 

לאורח חיים דתי, לפעמים הגיבו ביתר זלזול...
הבנתי באותה תקופה שכולנו שונים. לא כולם 
רואים אותה המציאות. יש אנשים בעלי אמונה 
יש שמאמינים  כאלה שפחות.  ויש  חזקה מאד, 
שבמעט,  כאלה  ויש  השתדלות  הרבה  בלעשות 
העיקר  את  לעצמם  בוחרים  ואחת  אחד  כל 
האמת  עם  ללכת  בחרתי  אני  ואני?  שבחייהם. 
הפנימית שלי, למרות כל ההתנגדות של הסביבה.

שינוי אורח החיים לאורח חיים דתי לא היה 
לפי  מעשי  בכל  להתנהל  הקפדתי  בכלל.  קל 
התבטא  השינוי  אמיתית.  יהודייה  כמו  ההלכה, 
ובמניעה  המטבח  כשרות  על  גבוהה  בהקפדה 
עצמי  על  שקיבלתי  מאז  אמי.  בבית  מלאכול 
בבית  מלאכול  נמנעתי  ההלכה,  לפי  להתנהל 
אמי, שכן אמא שלי אינה יהודייה ולא היה קיים 
אצלה המושג של "כשרות המטבח", או הקפדה 
על כשרות מוצרים שהיא מכניסה לבית. לכן לא 
הייתי מוכנה לאכול מהתבשילים ומהאוכל אותו 
ממנה  יכולתי לבקש  שלא  במצב  הייתי  הכינה. 
כיוון  ראשית  בשבילי,  כל המטבח  את  להכשיר 
שאיני גרה עוד בביתה, ושנית כיוון שאיני יכולה 
לסמוך עליה שהיא תהיה בקיאה בהלכות הללו, 
כשרות  מעמד  את  לתחזק  עליה  שבה  ובדרך 
הכלים. המניעה לאכול בבית אמי גרמה לאמא 
שלי להיפגע מאד. הסיטואציה בה הבת היחידה 
לה  גרמה  ממאכליה  לאכול  מוכנה  אינה  שלה 
לחשוב שאני מזלזלת בה, או שלפי הדת – היא 
אינה 'נקייה' מספיק בשבילי. היא לא הכירה את 
ההלכות וגם לא הייתה מוכנה להבין. השינויים 
בחיי בתה נגעו בה כשזה הגיע למטבח ולמאכלים 

אותם הכינה.
בגלל הקושי ובעיות הכשרות הייתי ממעטת 
לשהות בבית, אך דאגתי לבקר אותה. כשהייתי 
שאני  ראתה  היא  ממושכת,  לשהות  נשארת 
את  לאכול  ולא  מבחוץ  אוכל  להזמין  מעדיפה 
עבורה  קשה  הכי  הייתה  הזאת  הנקודה  שלה. 
בשינוי אורח החיים שלי. אמא שתמיד משקיעה 
ומכינה עבורי אוכל כל חיי, ברגע אחד עוצרים 
אך  כאבה,  עם  והזדהיתי  הבנתי  מלהכין.  אותה 
חשיבות  מהי  הבינה  לא  שהיא  מכך  נבע  הכל 
הזה  המושג  זה  ומה  המשמעות  מה  ההלכה, 

בכלל. 

המשך בשבוע הבא...

אמא שתמיד,
משקיעה ומכינה אוכל 
עבורי, לפתע לא יכולה

המניעה לאכול בבית אמי גרמה לאמא שלי להיפגע מאד. הסיטואציה בה 
הבת היחידה שלה אינה מוכנה לאכול ממאכליה גרמה לה לחשוב שאני מזלזלת 

בה - אך הכל נבע מכך שהיא לא הבינה מהי חשיבות ההלכה

מיומנה של טליה צימברג 
    גרת צדק 
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• הידעתם איך הצוללת מצליחה לשקוע ולעלות 
במים? פעולת הצוללת מבוססת על המשקל הסגולי 
שלה – כדי שהצוללת תשקע, המשקל שלה צריך 
להיות גדול יותר מזה של המים שהיא דוחה. לכן 
במים  אותם  ממלאים  כובד.  מכלי  בצוללת  ישנם 
רוצים  וכאשר  תשקע,  שהצוללת  רוצים  כאשר 
שהיא תצוף – מרוקנים מהם את המים וממלאים 

באוויר דחוס.
צלילים?  משמיעות  מילים  אלו  הידעתם   •
מילה  היא  "מצלול",  בעברית  או  אונומטופיאה, 
מבטאת.  שהיא  מה  את  מייצג  שלה  שהצליל 
טפטוף:  כמו...  נשמעת  טפטוף  המילה  לדוגמא, 
טיף-טף, טיף-טף. אונומטופיאה קיימת גם בשפות 
באנגלית,   boom המילה  למשל  כמו  אחרות, 

שמשמעותה היא... בום.
למעשה  חרקים?  טורף  פרח  איזה  הידעתם   •
ישנם פרחים טורפים רבים, אך המוכר שבהם הוא 

כאשר  ונוס".  "מלכודת  בשם  גם  הידוע  הדיונאה, 
מלכודת,  עליו  נסגרת  הפרח,  בשערות  נוגע  חרק 
והוא אינו יכול לצאת מן הפרח. הפרח מעכל את 

החרק כדי לקבל ממנו חלבונים.
הצפון?  על  מראה  הצפון  כוכב  איך  הידעתם   •
צפון,  לכיוון  יותר  או  פחות  מצביע  הצפון  כוכב 
והמיוחד בו הוא שהוא תמיד נמצא באותו מקום 
בשמים. הסיבה היא שהכוכב ממוקם בדיוק מעל 
לציר הסיבוב של כדור הארץ, כך שגם כאשר כדור 
הארץ מסתובב – כוכב הצפון נראה בדיוק באותה 
נקודה. ניתן לראות אותו רק בחצי הכדור הצפוני 

– מאותה סיבה.
כאשר  הד?  שומעים  אנחנו  למה  הידעתם   •
מביטים במראה, רואים בבואה. אלו הן קרני אור 
הפוגעות במראה, וחוזרות אל עינינו. ההד מהווה 
או  בקירות  פוגעים  הקול  גלי   – דומה  תופעה 
בחומרים סביבנו, וחוזרים אל אוזנינו. כאשר החזר 

הקולות חזק וללא הפרעות, אנו יכולים לשמוע את 
עצמנו שוב ושוב.

כך  כל  מתקררות  האצבעות  למה  הידעתם   •
על  לשמור  כדי  פועל  הגוף  לנו,  קר  כאשר  מהר? 
האיברים החיוניים, הזקוקים לחום כדי לפעול. לכן 
הגוף מזרים פחות דם לקצוות הגוף – האצבעות, 
כדי לשמר את פעילות הגוף ואת חום הגוף ולתעל 
המוח,  הלב,   – יותר  חיוניים  לאיברים  אותם 

הריאות וכן הלאה.
פינגווינים?  עם  חי  רובוט  איזה  הידעתם   •
מדענים רצו לחקור פינגווינים ממשפחת הקיסרים, 
אך התקשו להתקרב אליהם. לכן הם שלחו רובוט 
הלהקה,  עם  לחיות  פינגווין,  אפרוח  כמו  הנראה 
דרכי  ועל  שלהם  החיים  הרגלי  על  וללמוד 
ההישרדות שלהם. ה"תרמית" הצליחה זמן מה, עד 
שהפינגווינים ניסו לתקשר עם הרובוט, וגילו שזה 

לא ממש אותו הדבר.

7 עובדות מפתיעות שאולי לא ידעתם
מהי אונומטופיאה, למה כוכב הצפון נמצא תמיד באותו המקום, 

ואיזה רובוט חי עם פינגווינים?

דבי רייכמן
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שאלות שנשאלו בקו ההלכה
מתי צריך ליטול ידיים לסעודה, על אלו ברכות מותר לענות אמן בזמן התפילה 

ומה קורה כשיש רעמים?

073-3333-300

לגבי נטילת ידיים שלפני הסעודה, באיזה מקרה 
אפשר לאכול לחם בלי נטילת ידיים, אימתי נוטלים 

ולא מברכים, ומתי צריך לברך על נטילת ידיים?
מעיקר   – גרם(   29( מכזית  פחות  פת  אוכל  אם 
הדין אינו צריך ליטול ידיו כלל, אלא מברך המוציא 
יותר  לאכול  דעתו  ואם  ידיים.  נטילת  בלי  ואוכל 
מכזית אבל פחות מכביצה בלא קליפתה )פחות מ-56 
גרם(, חייב ליטול ידיים אבל אינו מברך "על נטילת 

ידיים", לכן במקרה כזה מנגב ידיו ומברך מיד 
המוציא. ואם אוכל יותר משיעור כביצה, 
ידיים"  נטילת  "על  ומברך  ידיים  נוטל 

ואחר כך מברך המוציא )שלחן ערוך סימן 
קנ"ח סעיפים ב' וג'(. והמחמיר ליטול ידיו 
בלי ברכה גם על פחות מכזית, תבוא 

ב',  אות  קנ"ח  סימן  יוסף  )ילקוט  ברכה  עליו 
והלכה ברורה סימן קנ"ח אות ז'(.

שיאכל  דעת  על  לאכול  התחיל  אם  הדין  מה 
וכעת  גרם,   20 לאכול  שחשב  כגון  מכזית,  פחות 
רוצה לאכול עוד 35 גרם, כך שביחד עם האכילה 
על  יברך  – האם  מכביצה  יותר  לו  יש  הראשונה 
מתכוון  אם  אלא  לברך  יכול  שאינו  או  הנטילה, 

לאכול עוד 56 גרם נוספים אחרי הנטילה?
צריך ליטול ידיו ויברך על נטילת ידיים, מכיוון 
ששתי האכילות מצטרפות, ונחשב כאילו נוטל ידיו 

ליותר מכביצה )הגאון הרב יהודה נקי שליט"א בספר מעין 
אומר חלק א' עמ' רפ"א(.

השומע קול רעמים בתוך ברכות קריאת שמע 
שבתפילה, האם יכול לברך ברכת "שכוחו וגבורתו 

מלא עולם"?
אם הוא נמצא בין הפרקים, דהיינו שכעת סיים 
ברכת "יוצר אור" ועדיין לא התחיל "אהבת עולם", 
"שמע  התחיל  ולא  עולם"  "אהבת  שסיים  או 
כיון  ומלכות,  בשם  ויברך  יפסיק  ישראל", 
שאם  הדין  והוא  עוברת.  מצווה  שהיא 
רואה את הקשת בין הפרקים, יברך "זוכר 
הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו" 

)יביע אומר חלק ד' סימן ג'(.
עם  לענות  אפשר  דברים  אלו 
תפילת  בסוף  נמצא  אני  כאשר  הציבור 

שמונה עשרה, ב"אלוקי נצור"?
רשאי להפסיק לעניית חמשה אמנים ראשונים 
"יהא שמיה  ועונה  )עד דאמירן בעלמא(,  של הקדיש 
"קדוש"  לענות  יכול  כן  כמו  "יתברך".  עד  רבה" 
עם  לענות  יכול  וכן  "ימלוך".  בלי  בלבד,  ו"ברוך" 
הציבור "ברוך ה' המבורך". אבל שאר אמנים של 
ברכות, בין ברכות המצוות ובין ברכות הנהנין – לא 

יענה )הליכות עולם חלק א' פרשת בשלח אות ט'(.
בה  השתמשו  )שלא  בשרית  טפלון  מחבת  לקחתי 

בבשר בתוך 24 שעות( ובישלתי בה תבשיל חלבי. מה 
דין המחבת ומה דין התבשיל?

אינה  שהמחבת  מכיוון  מותר,  עצמו  התבשיל 
"בת יומה", ולכן טעם הבשר שיש בה כבר נפגם. 
הפוסקים  נחלקו  אמנם  הגעלה,  צריכה  המחבת 
במחבת עם ציפוי טפלון כיצד הכשרו. לספרדים – 
ציפוי הטפלון נחשב לפלסטיק, ולכן ניתן להכשירו 
על ידי הגעלה פעם אחת )בין ישראל לעמים פרק י"ד 
אות כ"ט בשם האגרות משה, חלק אבן העזר חלק ד' סימן ז'(. 
והאשכנזים מחמירים להגעילה ג' פעמים ברותחים 

)על פי שו"ת משנה הלכות חלק י"ב סימן ט'(.
אם  והסתפק  הלילה  חצות  קודם  שקם  אדם 
ברכות  לברך  מחויב  אם  הסתפק  כן  ועל  נרדם, 
התורה, וביקש מחברו שיוציאנו ידי חובה, ולא חזר 
לישון – האם בהגיע הבוקר יכול לברך שוב בעצמו, 

או שיצא ידי חובה?
כיוון שיצא ידי חובה בברכת חברו בחצות לילה, 
אמר  אם  אמנם  בבוקר.  יכול לברך  אינו  לכאורה 
אלא  חברו  בברכת  לצאת  רוצה  שאינו  במפורש 
החיים  כף  פי  )על  לברך  שיוכל  נראה   – הבוקר  עד 
או  ספק  שיש  צ"ה(, דבמקום  קטן  סעיף  תרל"ט  סימן 

מחלוקת הפוסקים – יכול לעשות כוונה נגדית. 

הרב ירון אשכנזי
קו 

 ההלכה

 הידברות וקו ההלכה בשירות ללא תשלום, למענכם. 
לכל שאלה בהלכה, חייגו עכשיו 073-3333-300
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דולר  אלף  שלנו  השכונה  רב  חילק  שעבר  בפורים 
ל-30 משפחות נזקקות. כיצד הגיע לרב סכום גדול 
רבו  ואיך עצה של  לפריז  ליום אחד  כזה, מדוע טס 

המובהק גרמה לישועה גדולה?

 סיפורים מהחיים  | חיים ולדר

לגדול,  מבושל"  "לא  ילד  של  הסיכוי  מה 
להתפתח, להתחתן ולשגשג? תודו שהסיכויים 
אינם גדולים. סיפורו של אדם שאיש לא האמין 

בו, רק שהוא, מצדו, האמין בכולם

סיפור שלי הוא סיפור חיים על אדם ה
מיוחד שחי בינינו. מדובר באחי הקטן.

כשאני כותבת "אחי הקטן" זה נשמע 
מן הסתם כמו גיל עשר, אבל האמת שאני בת 75, 
וכל אח שהוא מתחת לגיל הזה נכנס להגדרה של 
בשנות החמישים  לארץ  עלו  הורי  "אחי הקטן". 
עם חמישה ילדים, ועוד ארבעה נולדו כאן. היינו 
הארץ,  במרכז  בעיר  התגוררנו  כל.  וחסרי  עניים 
למצוא  הצליח  לא  וממילא  התאקלם  לא  אבי 

פרנסה, ואנו חיינו בעוני אמיתי.
עין  בלי  ובנות  בנים  תשעה  גדלה,  המשפחה 
ובן,  בת  עוד  אחריי  השנייה,  הייתי  אני  הרע. 

ואחריהם טוביה, האח שעליו אני רוצה לספר.
 * * *

 טוביה נולד פג בארץ מוצאנו, בזמנים שבהם 
סבלו  שכן,  ואלה  שורדים,  היו  לא  הפגים  רוב 
מבעיות התפתחות. הוא היה איטי יותר, חולמני 
יותר. למזלו הוא נולד לפני למעלה מ-70 שנה, 
בזמנים שעדיין לא קטלגו ילדים בכל מיני שמות. 
אבל אנחנו פשוט ידענו שהוא איטי, וככל שגדל 

יכולנו לראות את הקשיים שלו.
אינו  עציץ,  כמו  הספר  בבית  יושב  היה  הוא 
מפריע ואינו לומד. באופן מדהים, החברים אהבו 
פשוט  הוא  במשחקים,  השתתף  שלא  אף  אותו 
לו,  דואגים  היו  זה. הם  פיזית בשביל  היה חלש 
משתפים אותו בדרכם: הוא היה רץ להביא להם 
את הכדורים, והם היו משבחים אותו, לא כניצול 
הילקוט  את  לו  סוחבים  היו  הם  כשיתוף;  אלא 
שידע  משום  אולי  בחברתם,  להיות  לו  ונותנים 

ולשאול  להם  להקשיב 
שדבריהם  המעידות  שאלות 

נשמעו.
כשסיים את בית הספר, נפרדו 
רוב החברים והלכו לישיבות טובות. 
הוא לא הצליח להתקבל לשום מקום 

ונשאר בבית.
זאת,  הראה  לא  הוא   – עצוב  היה  אם 
אבל אנחנו היינו מספיק עצובים בשבילו, הוא 
היה עוזר לנו בעבודות הבית, לאבא שלי בקניות, 
לאמא שלי בבישולים, ובין לבין היה מדבר ִאתנו, 

שואל שאלות, מתעניין ובעיקר מחמיא.
הוא היה עושה זאת בדרך כל כך מופלאה. היית 
יכול לראות אותו אומר בהתפעמות לאחיו הקטן 
יכול  יפה, אתה  כך  כל  "אתה שר  לשיר:  שסיים 

לשיר עוד שיר אחד?".
הוא היה כזה מתוק, שבא לבכות.

 * * *
באחד הימים כשהיה בן 16, הלכתי עם טוביה 

לקניות בשוק.
העמסנו סלים בכל טוב, וכשסיימנו את הקנייה 
לדעת שהחמצנו את האוטובוס האחרון.  נוכחנו 

בעבר לא היו אוטובוסים עד שעה מאוחרת.
כסף  לך  נשאר  "אולי  אותי:  שאל  טוביה 

לטקסי?"
"טקסי" היה רק לעשירים, ואנחנו היינו רחוקים 
מזה. אבל הוא שכנע אותי שאבא לא יכעס עלינו 

ושאם כן, הוא ייתן מדמי הכיס שלו.
הסכמתי.

כעבור כמה דקות עצרנו טקסי.
כמרצה  התגלה  הנהג  טקסי,  מנהגי  חלק  כמו 
מבוזבז, הוא הסביר לנו כל מה שלא ידענו על כל 
וכל  מלחמות  פוליטיקה,  אותנו:  עניין  שלא  מה 
זה. היה לו קהל מאזינים צמא - אחי. הקהל הזה 

התברר כערני וקשוב ואף מתלהב ביותר.
הגענו אל היעד, ואז אמר לו אחי: "אתה יודע, 

אתה נהגת ממש טוב".
"אתה צוחק עלי?" שאל הנהג.

"לא", אחי ממש נפגע, "אתה באמת נוהג טוב, 
ראיתי איך אתה אוחז את ההגה ביד אחת ואיך 
למדרכה,  החונה  הכחול  הרכב  בין  שם  תמרנת 
אתה רואה שאני לא אומר סתם. אתה לא סתם 

נהג. אתה נהג אלוף".
הנהג נראה כמו אחד שזכה זה עתה בפיס.

"תשמע, בחור קטן", אמר, "אני מסיע כל יום 
המון אנשים כבר עשר שנים. בחיים שלי לא אמרו 

לי מילה טובה על העבודה".
אותו  ניחם  בנהיגה",  מבינים  לא  כנראה  "הם 
טוביה. שאלתי אותו: "אדוני, כמה צריך לשלם?".

"לא  ואמר:  בדעתו  נמלך  ואז  רגע  חשב  הוא 
צריך. הבחור המתוק הזה מוצא חן בעיני, הנסיעה 

בקשיש".
 * * *

שבוע לאחר מכן, אחי הלך עם טוביה, ושניהם 
ארבעה  שם  היו  בנייה.  באמצע  בניין  ליד  עברו 
טוביה  יהודים(.  היו  הבניין  פועלי  )אז  פועלים 
עצר, הביט על הבניין. אחי ניסה לומר לו "תתקדם 
כבר", אבל לפני שהספיק הוא רואה שטוביה פונה 
אל הפועלים ואומר להם: "יום טוב, פועלים, אתם 

בניתם את הבניין הזה?".
"למה אתה שואל?", הם שואלים אותו בחשד.

"כי אני חושב שעשיתם כאן עבודה מדהימה, 
קשה לי להבין איך הצלחתם לבנות כזה בניין גדול 

ויפה".
לקח להם זמן להבין שהוא באמת מתפעל ואינו 
צוחק עליהם. הם נפתחו והחלו לספר לו מה בנו, 
איך בנו, כמה בנו ומאיזה סכנות ניצלו. הם נפרדו 
כמוכם  "אנשים  להם:  אומר  כשטוביה  בידידות, 
כמו  נראו  שהפועלים  סיפר  אחי  עולם".  בונים 
ובדרך  כלשהו,  נובל  בפרס  עתה  זה  שזכו  כאלה 
חזור אמר לטוביה: "אתה יודע, נראה לי שהקבלן 

צריך לשלם לך".
"על מה?", תמה טוביה.

"אין לי ספק שהפועלים הללו הולכים לעשות 
לו עבודה כפולה ומכופלת, ברמה שהוא לא הכיר, 

לפחות בימים הקרובים".

אבא מחכה לך, הוא רוצה להשפיע, 
רק פתחי לו דלת...

     
טהורה

בואי נתחיל שנה
דיסקרטיות 

מלאה

ליווי בדרך לטהרה 
תתחברי:

 02-6301522
mit@htv.co.il
 052-8287668 
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 * * *
התחתנו,  מִאתנו  כמה  שנים.  מספר  עוד  עברו 
טוביה  גם  בסוף  אבל  אותו,  עקפו  אפילו  שניים 
מצא את השידוך שלו, אישה טובה וחכמה, יותר 
פלפלית ממנו, עם בעיה קטנה. לא ידענו להחליט 
מי הקריב בשביל מי. איני רוצה לפרט כדי למנוע 
די  אבל  קטנה,  אמנם  הייתה  שלה  הבעיה  זיהוי. 
לא  הייתה  גם הבעיה שלו  משמעותית, מצד שני 
חכמה  אישה  מצד  לא  בעיקר  לעיכול,  פשוטה 

שהבינה עם מה יש לה עסק.
התפעלנו  שכולנו  משהו  הייתה  שלהם  הזוגיות 
ממנה. שניהם היו מסורים אחד לשני בצורה שלא 

תיאמן.
 * * *

כך  סתם  הסתובב  טוביה  אחדות  שנים  במשך 
ולא עשה דבר, אך איכשהו דאג לצרכי הבית. אל 
שנתקלו  אדם  בני  ובגדים,  אוכל  היו  איך  תשאל 
דאגו  פשוט  ובמחמאותיו  הנעימות  במילותיו 

לרווחת משפחתו.
עם ילדיו הצליח מאד, בין השאר משום שהיו לו 
קשרים עם המורים. הוא היה עושה כזה פרסום 
בשבחו,  ולספר  למנהל  ללכת  טורח  מורה,  לכל 
עם  במניין,  ִאתו  שהתפללו  האנשים  עם  מתעכב 
השכנים שלו, עם הוריו, עם ילדיו, עם אחיו ועם 
אחיותיו, ולכולם מספר כמה הוא סבלני, כמה הוא 
מתייחס לכל ילד וילד, איזה פדגוג ואיש חינוך הוא. 
טוביה באמת האמין בזה, ואתם יודעים מדוע, כי 
הילל  שטוביה  אחרי  להיות  הפכו  שהם  מה  זה 
אותם כל כך. כשאתה יודע שמישהו תולה בך כל 
כך הרבה תקוות – אתה לא מאכזב אותו. פשוט 
לא. כולם נתנו לטוביה את כל מה שיכלו, והתוצאה 
היא שהילדים שלו תמיד שגשגו והצליחו, בין אם 
ההשקעה  עקב  אם  ובין  שלהם  הטבעי  בכישרון 
ראויים  להיות  שרצו  מוריהם,  בהם  שהשקיעו 

למחמאות של טוביה.
טוביה היה מאיר את חיי האנשים, גם אם היו 

אלה חיים פשוטים, שלא לומר עלובים.
 * * *

עם השנים החל טוביה להתפרנס באמת. וטוביה 
כמו טוביה, לא ניתן היה להגדיר את הפרנסה שלו, 
עובדים  תיווך  טוביה  מוגדרת.  הייתה  לא  היא  כי 
לעיתונים,  משרדים  למשרדים,  ספקים  למוסדות, 
מפרסמים  למפרסמים,  פרסום  לפרסום,  עיתונים 
למוצרים בזול ועוד. הוא פשוט הכיר עשרות אלפי 
וידע מה כל אחד מהם עושה וכמה טוב  אנשים, 
מה שהוא עושה, וכמו מתווך דירות שמשבח את 
היה  טוביה  אותה,  לרכוש  לחשק  וגורם  הדירה 
עושה זאת במוצרים, בשירותים, בדירות, במשרות, 

בבתי עסק ובעיקר באנשים.
אבל אשתו הפלפלית בחכמתה ידעה לנתב זאת 
לא  כדי  מספיק  חכמה  הייתה  והיא  הזה,  למקום 
את  ניהלה  לכן  טוביה,  של  ובטוהר  בתום  לפגוע 
כל העניין מהבית, הייתה מתעניינת במעשי בעלה 
ולאחר מכן מתקשרת לשאול את הנהנים "אם אולי 
גם המשפחה של טוביה יכולה ליהנות מהשאריות. 

אכפת  לא  אם  אז  עובד,  לא  הוא  יודעים,  אתם 
לכם...".

כן. ממש  נהיה עשיר.  טוביה  מבלי ששמנו לב, 
החיל,  אשת  החכמה,  אשתו  נכסים.  ובעל  עשיר 
ידעה לחסוך כל פרוטה ולרכוש נכסים בפרוטות, 
לשפץ אותם באמצעות צי של בעלי מלאכה שאהבו 
היו  אלמלא  בחינם  זאת  עושים  והיו  טוביה,  את 
אותם  ולהפוך  תשלום,  לקבל  אותם  מכריחים 

למכרות זהב.
 * * *

טוביה:  של  למקצועו  מדויק  שם  מצאתי  הנה, 
"מאכער". טוביה היה מאכער שהקשרים שלו היו 
חובקי עולם. התינוק הפג, הילד החולמני, הבחור 
הפכה  ובזכותו  בחיים  הצליח  זאת;  עשה  האיטי, 

משפחתנו מענייה מרודה לאמידה.
היכולת שלו  בגלל  הכל  כך,  על  כשאני חושבת 

להחמיא, לתת מילה טובה, לעשות טוב לאנשים.
 * * *

הוא  האמת,  טוביה.  חלה  שנים  מספר  לפני 
מעולם לא היה בריא יתר על המידה, אך כנראה 

גופו החלש לא היה עמיד מספיק.
הוא אושפז לתקופה, ובמהלכה הצליח להקסים 
את כל צוות בית החולים, מהרופא הבכיר ביותר 
עד למנקה הערבייה. כולם זכו ממנו ליחס, בכולם 
התעניין. את כולם שיבח והילל והאיר. מה שגרם 
מסור  יחס  לכל המחלקה  לו ובעצם  לתת  לכולם 

ומיוחד במינו.
אחד הפרופסורים אמר: "האיש הזה משנה לנו 
אכפתיים  להיות  לכולם  גורם  הוא  הצוות,  את 
מדי  יותר  הטריד  לא  טוביה  בעבודתם".  ולשמוח 
את הצוות. לאחר מחלה לא ארוכה נפטר, והוא בן 
66. בשעותיו האחרונות היה מוקף בבני משפחתו, 
"מי  לו את השיר  וכולנו שרנו  באחיו ובאחיותיו, 
נצור  טוב  לראות  ימים  אוהב  חיים  החפץ  האיש 
לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה סור מרע ועשה 

טוב בקש שלום ורדפהו".
 * * *

זה הסיפור על אחי טוביה, שכשמו כן הוא, ילד 
בשל  אך  פנים,  מאירים  אינם  החיים  שלכמותו 
בני  על  להאיר  טוב,  של  מציאות  ליצור  יכולתו 
האדם – הם החזירו לו מאורם וכך הוא גבר על 
חסרונותיו ועל קשייו והצליח להקים דור ישרים 

מבורך, להצליח ולשגשג.
אותה  אין  מדוע  הזו,  היכולת  על  חושבת  אני 
זה  שלתת  מלהבין  עיוורות  עינינו  האם  לכולם? 
בסוף לקבל, שהיכולת להחמיא משנה את העולם 
יודעים  איננו  גם את העולם שלך? מדוע  לטובה, 
מה מילה טובה יכולה לעשות, מה משפט טוב ומה 
נאום שלם של שבח מסוגל לחולל לזולת, ובסופו 

של דבר לכולנו?!
ומילא לבני אדם זרים, אבל לנו, לבנו הזוג שלנו, 

לילדינו?

ניצל מהתבוללות 
)המשך מחלק ב'(

היהודי 
  החושב

והנה, במקרה שלך, לא מלאך הכריז שגויה 
זו לא היתה זיווגך, אלא מלך מלכי המלכים 
הקדוש ברוך הוא, בורא עולם אשר ברא את 
נשמתך וחצה אותה לשניים, אומר לך: "לא 
תתחתן בם" )דברים ז', ג'(. נמצאת למד שהחצי 
האמתי שלך ממתין לך בין בנות ישראל, עמה 

תקים בעז"ה בקרוב בית נאמן בישראל. 
אם ח"ו היית מקים ביתך עם גויה זו, כל 
זה רק  והיה  יהודים,  צאצאיך ממנה לא היו 
היתה  שלא  מגלה  שהיית  עד  זמן  של  עניין 

טובה בשבילך.
למדו  בדורנו  רבים  נאורים  גויים  אמנם 
מדינות   128 עובדה:  אך  מנומסים,  להיות 
ישראל,  את  קבע  בדרך  מגנות  באו"ם 
ארגוני  את  אחת  פעם  אפילו  גינו  לא  אך 
להשמידנו.  המבקש  הרצחניים  הטרור 
האוניברסיטאות המכובדות בעולם מצטרפות 
לחרם נגד ישראל. נמצאת למד שרוב הגויים 
בעולם נגדנו, לא רק מיליוני ערבים מחרפים 
מיליוני  גם  השמדתנו,  את  ותובעים  אותנו 
מסתירים  נפש"  ו"עדיני  "מנומסים"  גויים 

רגשות דומים כלפינו.
יהודייה  על  סיפור  מקרוב  שמעתי 
אירופאית שהתבוללה עם גוי צרפתי מנומס 
ונעים הליכות. רק לאחר שנים רבות גילתה 
מריבה  בשעת  כאשר  האמתי,  פרצופו  את 
סרוחה"  "יהודייה  אותה  וכינה  התפרץ 
וביטויים אנטישמיים מכוערים מזה. מקרים 

אלה חזרו על עצמם עד שנפרדה ממנו.
בכל  בגבורה  שתעמוד  רצון  יהי  כן 
יהודית  משפחה  להקים  ותזכה  הניסיונות, 
לתפארת עם זיווגך האמתי משורש נשמתך.

לסיכום אציין לשבח את מחלקת "שבויות" 
נגד  פועלים  אשר  הידברות,  ארגון  של 
להירתם  רצוי  ובתפוצות.  בארץ  התבוללות 
ולתרום למשימה החשובה, שהיא בגדר הצלת 

נפשות ממש. 
לפרטים, לדיווח ולסיוע: 052-9551591

לרכישת ספרי חיים ולדר לילדים, מבוגרים ונוער, 
חייגו להידברות שופס: 073-222-12-50 או באתר 
shops.hidabroot.org

כמה הצעות קיבלת השבוע? מאגר ענק של מעל-40,000 מנויים/ות
אתם  זוגות.  כ-1,000  חיתנו  היום  עד 

הבאים בתור!
הדתי.  לציבור  ביותר  המפוקח  האתר 

טיפוסים בעייתיים מורחקים באופן קבוע
ללא כרטיסים פיקטיביים.

אפליקציה משוכללת ומתקדמת.
Google Play-חפשו “שבע ברכות” ב

חוסך זמן. התראות מיידיות על כל נרשמ/ת 
חדש, שמתאים בדיוק לפרופיל שהגדרתם

אפילו גוגל יודע: חפשו “שידוכים לדתיים” 
בגוגל, ותקבלו אותנו במקום ה-1...
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אתר שידוכים המסלול הקצר ביותר להקמת בית, כי פשוט למצוא את הזיווג!
איכותי ומפוקח

שבע ברכות 

www.7brachot.co.il   שירות חינם לחלוטין
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בסלסלת הגרביים
בסלסלת הגרביים יש 30 גרביים: 10 שחורות, 10 ירוקות ו-10 צהובות. 

מחצית מהגרביים מיועדות לרגל ימין, ומחציתן – לרגל שמאל. 
לכל גרב ימנית יש גרב שמאלית תואמת. כמה גרביים צריך להוציא 

מהסלסלה כדי לקבל בוודאות זוג שלם בצבע זהה?

חידהאמרות
רגע    

  למחשבה

פתרון החידה מפרשת לך לך:
השם שלי...

התשובה תפורסם בשבוע הבא

להוכיח לשוטה שיש פקח ממנו – לכך 
דרושה חכמה מרובה. )רבי נפתלי 

מרופשיץ(

כל עת שאדם מבקש חכמה – הוא 
משכיל. אך כשחושב שהשכיל – כבר 

סכל. )רבי יצחק אברבנאל(

תעלומה בת 2000 שנה: האם ארון הברית 
התגלה באחד מן המקומות הללו?

האם ארון הברית נמצא באחת מהארצות הללו: צרפת, מצרים, ירדן, רומא, 
אתיופיה או ארה"ב, והתעלומה שהטרידה מאות היסטוריונים מאז חורבן בית 

ראשון - קרובה לסיומה?

שירה כהן

2000 שנה שהוא נעלם מעיני כל, אך חוקרים 
את  להבין  מנסים  עודם  העולם  ברחבי  רבים 
שמאחוריו:  פתורה  והבלתי  הגדולה  התעלומה 
היכן באמת נמצא ארון הברית שבו שמורים שני 

לוחות הברית שקיבל משה רבנו בהר סיני?

ארון  נמצא  היכן  לנו  מגלה  היהדות  האם 
הברית?

סברות  שתי  מעלים  לברכה  זיכרונם  חכמינו 
לגבי המיקום של ארון הברית: רבי אליעזר ורבי 
הארון  פיה  שעל  אחת  בדעה  אוחזים  שמעון 
התגלגל יחד עם הגולים לבבל. לעומת זאת, דעתו 
של רבי יהודה היא שהארון גלה, והוחבא תחת 

הר הבית. 
בית  בימי  כי  ומספרים  חז"ל  מוסיפים  עוד 
שני, אחד הכוהנים ששירת בבית המקדש הבחין 
שבלשכת  המרצפות,  משאר  שונה  במרצפת 
מהמחזה  במקצת  התפלא  כהן  אותו  העצים. 
אך   - לחברו  כך  על  לספר  וביקש  עיניו,  שראו 
יצאה  דבריו,  את  לכלות  הספיק  בטרם  עוד 
נשמתו באחת. או אז הבינו כי באותו מקום נגנז 
הארון. מאמר מפורט שעלה בימים אלו ב"דיילי 
שונים  מקומות  של  מפה  מציג  הבריטי,  סטאר" 
במהלך  הברית  ארון  את  לעצמם  לנכס  שניסו 

ההיסטוריה. 

 מצרים ואתיופיה 
הוברח  הברית  ארון  כי  גורסת  אחת  תאוריה 
למצרים בימיו של מנשה מלך יהודה, ונמצא שם 
'באר הנשמות'.  היום במקום מיוחד שנקרא  עד 
הארון  נלקח  הנשמות  מבאר  כי  המאמינים  יש 
בשנית והובל לאי קטן על נהר הנילוס, שבו ישנו 

מקדש ששייך ליהודים. 
בפעם השלישית שהוצא משם, הוא הובל לפי 
תאוריה זו אל כנסיית מרים מציון השוכנת בעיר 

אקסום באתיופיה.

איטליה
הברית  שארון  סבורים  החוקרים  מן  חלק 
הלא   – בלטראנו  הקדוש  יוחנן  בבזיליקת  נמצא 
הזרם  של  והמרכזית  הראשית  הכנסייה  היא 
הקודש  ארון  כי  אחרות סבורות  דעות  הקתולי. 
במקורותינו  מובא  כך  ועל  ברומא,  דווקא  נמצא 
הקדושים כי רבי אליעזר בן רבי יוסי הגלילי סיפר 
שראה את פרוכת הזהב ברומא. פרוכת הזהב היא 
יוסי  רבי  אך  הברית,  ארון  את  שכיסה  המכסה 
ראה אותה כשעליה כתם דם. כשניסה להתחקות 
כי מדובר בכתם שניתז  לו  נאמר  זה,  אחר כתם 

מהקורבן שהקריב הכהן הגדול ביום הכיפורים.
 

צרפת
ארון  כי  בדעה  שאוחזים  התיאורטיקנים 
הברית נמצא בצרפת, טוענים כי הוא התגלגל אל 
קתדרלת שארטר על ידי אבירים טמפלרים 

את  מצאו  ובה  לצרפת,  מישראל  בדרכם  שהיו 
מותם כשהוצאו להורג על ידי המלך פיליפ במאה 
נמצא  הארון  כי  טוענות  נוספות  דעות  ה-14. 

איפשהו בקרבת תעלת למאנש.

ואחרונה חביבה: ישראל
רוב הפוסקים הסיקו כי ארון הקודש הוסתר 
שבו  למקום  סמוך  הבית,  להר  מתחת  במערות 

הייתה אבן השתייה.
כי  כתב  ד'(  פרק  הבחירה,  בית  )הלכות  הרמב"ם 
"אבן היתה בקודש הקדשים במערבו שעליה היה 
הארון מונח, ולפניו צנצנת המן ומטה אהרן, ובעת 
שבנה שלמה את הבית וידע שסופו ליחרב בנה בו 
מקום לגנוז בו הארון למטה במטמוניות עמוקות 
במקום  וגנזו  צווה  המלך  ויאשיהו  ועקלקלות, 
שבנה שלמה שנאמר ויאמר ללוים המבינים לכל 
ישראל הקדושים לה' תנו את ארון הקדש בבית 
לכם  אין  ישראל  מלך  דויד  בן  בנה שלמה  אשר 
משא בכתף עתה עבדו את ה' אלקיכם וגו', ונגנז 
עמו מטה אהרן והצנצנת ושמן המשחה וכל אלו 

לא חזרו בבית שני".
תאוריה נוספת גורסת כי שרידי הארון נעלמו 
אי שם באגם הכינרת, והוא עתיד לצוץ באחרית 
הימים מן המים, אך כאמור – על פי דעת הרוב 
שמתחת  במערות  אכן  נמצא  שהארון  מקובלנו 
להר הבית, ובהן גם יתגלה ב"ה עם ביאת המשיח 

במהרה בימינו, אמן.

 טור
  דעה

סוד
עטרת 
החכמים
בביתך!

הזמינו את המקובל
הרב יצחק בצרי

לערב רוחני שיאיר לכם את השנה לכל 
הישועות, והכניסו את הברכה לביתכם, 

לבהכנ”ס ולכל מקום שתבחרו

052-9551588  |  073-222-1240
בהשתתפות משמח הלבבות הרב מרדכי לוי

ללא
עלות

במהלך הערב ניתן לייחד תפילת רבים לרפואה, לזיווג, לע”נ
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נעים להכיר
דודי לוי, 49, גרוש ואב לשלושה, גר ביפו, אמן 

יוצר ומפיק מוזיקלי.
ניצוץ של שורשים

בירושלים,  כנסת  בבית  שמש  היה  שלי  "סבא 
ובילדותי היה נראה לי שהוא בתפקיד בכיר מאד 

שם. עד היום עושה לי מאוד טוב להיזכר בזה".

 ניצוץ של נוסטלגיה
"בכיתה ז' היתה לי בבית גיטרה קלאסית, אבל 
אני  זאת,  למרות  עליה.  לנגן  ידעתי  לא  כמעט 
שאנחנו  החלטנו  מהכיתה  חברים  חמישה  ועוד 
מקימים להקה. רצינו מאד שתהיה לנו להקה, אז 
עשינו פגישה ראשונה בקשר ללהקה החדשה, ובה 
וגם  לנגן.  יודע  התברר שחוץ ממני אף אחד לא 

אני רק בקושי.
"לא הייתה ברירה, ובפגישה הזו דנו והחלטנו 
מי ינגן על מה ומה יהיה השם של הלהקה, וממש 
להיזכר  אותי  מצחיק  היום  תפקידים.  חילקנו 
בפרטים קטנים, כמו זה שאף אחד לא רצה להיות 
בכל  נחשב.  היה  לא  זה  ההם  בימים  כי  בסיסט, 
ואחרי  ברצינות,  מאד  העניין  את  לקחנו  אופן, 

משהו כמו שנה וחצי הלהקה הזאת קמה.
"זה כמעט לא יאמן, אבל מה שתכננו – קרה. 
כל אחד אשכרה למד לנגן על הכלי שעליו הוחלט 
הלחנו  טקסטים,  כתבנו  לכך,  מעבר  שלו.  שהוא 
וניגנו בלהקה שירים מקוריים. הזיכרון הזה עולה 
בי כל פעם מחדש. אני חושב לעצמי האם הפגישה 
הזאת היא הסיבה שאני עושה את מה שאני עושה 
כבר 40 שנה. אני חושב האם הייתי אדם אחר בלי 

הפגישה הזאת, וזה הולך איתי כל הזמן".

ניצוץ של יהדות
"יש המון נקודות ביהדות שאני אוהב ומתחבר 
יכול  לא  גם  אני  שהן רבות,  לכך  ומעבר  אליהן. 
הנקודות  אחת  אבל  הכל.  את  במילים  להסביר 
שהכי מרגשות אותי ביהדות היא: 'לא תעשה לך 

פסל וכל תמונה'.
"הנקודה הזו בעצם באה ואומרת בצורה ברורה 
לא.  הוא   – שאלוקים  חושב  שאתה  מה  כל   –
בכל פעם שאתה מנסה במוחך המוגבל לצייר את 
אלוקים – תדע שאתה לא באמת יכול. זה מרגש 
אותי, כי זה מאד מרחיק לכת. כי למעשה אנחנו 
הולכים אחרי מישהו שאין לנו באמת תפיסה בו. 
שהוא גבוה מאיתנו לאין שיעור. זו נקודה חזקה 
מאד, כי היא מראה כמה מסירות יש בעניין הזה" 

ניצוץ של השראה
"אברהם אבינו. כי בנקודה מסוימת הוא עשה 
לתוך  נולדנו  אנחנו  ומהפכני.  מאד  חשוב  דבר 
שאחראי  מי  את  רואים  לא  שאנחנו  התפיסה 
על כל מה שקורה פה. אבל עד ימיו של אברהם 
אבינו – עבודת האלילים הייתה נפוצה מאד מאד. 
חושבים  שאנשים  שמה  ולהגיד  לקום  אחד  יום 
שהוא ה' – זה לא, ואת הדבר האמיתי אנחנו לא 
רואים, זה מהפכני ברמות בלתי רגילות. למעשה, 
הרעיונית של  הניח את התשתית  אבינו  אברהם 

עם ישראל.
שרוב  לזה  מאד  מתחבר  אני  לכך,  "מעבר 
חלשי  אנשים  היו  לא  בתנ"ך  הגדולים  האנשים 
מאד  חזקות  תנועות  שעשו  אנשים  הם  אופי. 
בחיים שלהם ובעולם. משה רבנו, למשל, נולד וחי 
כנסיך, בממלכה הכי חזקה בימים ההם, ואז, קשר 
פנימי ועמוק שהיה לו לעם ישראל גרם לו לעזוב 
את כל מה שגדל עליו ולהתחיל לפעול למען עם 
ישראל. זה משהו שאדם ממוצע לא יכול לעשות.

 24 בגיל  רק  כחילוני  למה  לי  ברור  לא  "אגב, 
הכרתי את היהדות, ורק בגיל הזה התחלתי להבין 
מה פספסתי. הצגת התנ"ך כמשהו קליל בלבד, עם 
סיפורים נחמדים מפעם, כמו שלנו הוצג התנ"ך, 

זה פספוס גדול מאד".

ניצוץ של מצווה
"סוכות. מהרבה סיבות. בין היתר גם כי נולדתי 
בסוכות, וגם כי אני אוהב מאד לבנות סוכה בחצר 
ביתנו. אני אוהב את המסר בסוכות שהכל ארעי, 
שהכל יכול להשתנות, ששום דבר לא קבוע, וכל 
מה שאנחנו חושבים שיציב וקבוע בלי אפשרות 
וחשיבות  התנפחות  בעצם  זה   – ברגע  שישתנה 
עצמית. מעבר לכל זה, יש משהו משפחתי נעים 

מאד בסוכה.
למצווה  להתייחס  יכול  לא  אני  זאת,  "עם 
יום כיפור הוא  יום כיפור.  אהובה ולא לדבר על 
אף  אני  חג.  באמת  זה  בשנה.  מדהים  הכי  היום 
פעם  אף  הצום,  למרות  אותו.  מפספס  לא  פעם 
מתעלם  שאתה  ככל  יגמר.  שהוא  רוצה  לא  אני 
מהצרכים הפיזיים של הגוף –קל לך יותר להרגיש 
אוכל  איך  להרגיש  בקלות  אפשר  הרוחניות.  את 

מוריד אותך לגשמיות ולקרקע".

ניצוץ של התעוררות
"אלוקים נמצא בכל דבר. גם בתוכנו. האלוקים 
ולנקות את עצמי כמה  צריך לתקן  אני  זה הכל. 

הכי  באופן  דרכי  תפעל  שהאלוקות  כדי  שיותר 
פנימי  למשהו  מתחבר  שאדם  פעם  בכל  נכון. 
דרכו  להתבטא  לאלוקות  מאפשר  זה  בו,  הקיים 

ביתר שאת".

ניצוץ של מסורת
"היהדות היא הדרך שלנו, ושל אבות אבותינו, 
הדרך  את  זונחים  שאנשים  עצוב  דורות.  מדורי 
זו  אלינו,  עד  שמגיע  ישר  קו  היא  היהדות  הזו. 

המסורת שלנו. הקב"ה הביא אותנו למקום הזה.
באמת  שלה,  בקיצוניות  החילונית,  "התפיסה 
מציקה לי. אני מרגיש לפעמים את הסחף החילוני 
קיצוני לכיוון התנתקות מהמסורת היהודית. ואני 
פשוט לא מבין את זה. מדובר באוצר של חכמה, 
והרבה מעבר לכך. אנשים פשוט לא יודעים מה 

הם מפסידים.
לאנשים  שכיום  לומר  יכול  אני  זאת,  "עם 
לבין  היהדות  בין  להפריד  מאד  קשה  מסוימים 
זרמים  שמייצג  מי  של  הפוליטית  ההתנהלות 
שלדעתי  הפרדה  זו  בה.  שקיימים  מסוימים 
חייבים לעשות. אפשר להתחבר ליהדות ולאהוב 
אותה, גם אם לא מסכימים עם כל המעשים של 

אנשים מסוימים.
הרוחני  העולם  כל  את  לאבד  יכולים  "אנשים 
שלהם בגלל חבר כנסת מסוים שלא בא להם טוב. 
צריך להבין שהאנשים הללו סך הכל עושים את 
בסדר,  וזה  שלהם,  המגזר  בתוך  שלהם  התפקיד 
אבל זה לא אומר שהם היהדות. בעוד כמה שנים 
הוא  מה  אז  ואפר.  עפר  יהיה  הזה  הכנסת  חבר 
חשוב לעומת החכמה היהודית והאור הגדול שיש 

בתורה שלנו?
"מעבר לכך, אני לומד כבר 17 שנה את שיטת 
ימימה, ורואה בבירור את ההשפעות שיש ללימוד 
הדברים,  יתר  בין  שלי.  והיצירה  החיים  על  הזה 
של  במצב  להיות  צריך  תמיד  שאדם  למדנו 
שליחות, במצב שבו הוא עושה מצוות. כך הוא 
בצורה  הזה  בעולם  תפקידו  את  עושה  למעשה 
הטובה ביותר. לאחרונה, אחרי הרבה שנים שאני 
עצמו  את  מוצא  ראיתי שהלימוד  פתאום  לומד, 
יותר ויותר ביצירה שלי, וזה משמח אותי מאד".

דודי לוי: "לא ברור לי למה כחילוני, 
רק בגיל 24 הכרתי את היהדות"

"התפיסה החילונית, בקיצוניות שלה, באמת מציקה לי. אני שומע הרבה פעמים את 
התפיסה החילונית אומרת: 'בואו נתנתק'. ואני פשוט לא מבין את זה. מדובר באוצר 

של חכמה". ניצוצות עם דודי לוי

אבנר שאקי

תתכונו
לחוויה של

שבת בחיים!

בחיוג קטן תוכל להזמין
 אחד ממיטב רבני הידברות

    לשבת חיזוק והתעוררות
            בבית הכנסת שלך

הרצאות מרתקות | שיעור לנשים
עונג שבת | גיבוש הקהילה | יעוץ והכוונה

073-222-1361

הידברות בבית הכנסת שלך

בנוסף יינתן לבית הכנסת
סט ספרים מתנת הידברות

בחרו מועד
והודיעו לחברים

בס”ד

ללא עלות 
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היא כ אלישר,  לאורלי  מתקשרת  שאני 
שבהם  לימים  אחורה,  שנים   4 חוזרת 

עדיין לא שמרה תורה ומצוות כלל.
"אני בעלת תשובה ארבע שנים", היא מספרת 
בלונדון,  גרתי  שנים  ארבע  "לפני  בשטף.  לי 
לי  היה  לא  בכלל  והתורה  הדת  של  הנושא  וכל 
בתודעה. כן הייתי קרובה לקב"ה, הייתי רוחנית 

מאד ודברתי איתו, אבל לא קשרתי את 
לא  עדיין  לתורה.  הזו  הרוחניות 

אומר  זה  היהדות'  ש'דרך  הבנתי 
קיום מצוות.

"אחרי כמה שנים של מגורים 
תחושה  אצלי  נבטה  בלונדון, 
לישראל.  לחזור  רצון  של  חזקה 

לתקופה  לארץ  להגיע  החלטתי 
של  האפשרות  את  ולבדוק  קצרה, 

וכך  קבועים.  למגורים  לארץ  חזרה 
עשיתי. הגעתי לשבועיים. השבוע הראשון התנהל 
כמו שתכננתי, אבל בשבוע השני, באחד הלילות, 
הופיעה לי בחלום אמא שלי, שנפטרה לפני 20 
שנה. בחלום, קבלתי שיחת טלפון מאחי, שאמר 
הטלפון,  את  לקחתי  מאמא'.  שיחה  לך  'יש  לי 
ושמעתי את אמי צורחת עלי: 'איפה את?! איפה 
התעוררתי  הנשמה.  את  לי  הרעיד  זה  את???'. 
במשך  דפק  שלי  הלב  נוראית.  בבהלה  מהחלום 

שעה וחצי, ולא הצלחתי לחזור לישון.
לא  אבל  שוב.  נרדמתי  שעתיים  אחרי  "רק 
לזמן רב... כי פתאום – אבא שלי הופיע בחלום! 
לי  ונתן  הכנסת,  לבית  אותי  לקח  הוא  בחלומי 
מידע מסוים לגבי אחי. לא אפרט, רק אומר שלא 
הבנתי את המידע הזה בזמן החלום, ורק מאוחר 

יותר הבנתי אותו בדיעבד".
לאורלי מספר אחים שזכו להיות בעלי תשובה. 
לאחר שהתעוררה מבוהלת גם מן החלום השני, 
וניסתה ללא הצלחה להתאושש ולתפקד במשך 
המועד  לפני  קצר  זמן  נסעה,  היא  ימים,  מספר 
מאחיה.  לאחד  ללונדון,  חזרתה  של  המתוכנן 
הצעה  לאחיה  היתה  הסיפור  את  כשסיפרה 

מעניינת: "אולי תתחילי לשמור שבת?".
"שאלתי אותו איך זה קשור לנושא, והתחלנו 
התחיל  אחי  הלילה.  כל  נמשכה  השיחה  לדבר. 
רבי  של  ולשיחות  הכללי  לתיקון  אותי  לחבר 
ולמצוות.  לתורה  כללי  ובאופן  מברסלב,  נחמן 
להתחיל  רוצה  אכן  שאני  הבנתי  כששוחחנו, 
ללונדון  בחזרה  שלי  הטיסה  אך  שבת.  לשמור 
תוכננה ל... שבת. חשבתי לעצמי שזה לא נורא. 

אתחיל  הבאה  מהשבת  והחל  הביתה,  אטוס 
לשמור שבת".

אחיה של אורלי נתן לה בשיחתם ספר שיחות 
של רבי נחמן מברסלב, אך הודיע לה שאת הספר 
היא לא לוקחת למטוס. שהספר לא יטוס בשבת. 
אורלי ניסתה להתווכח, אך לבסוף אכן השאירה 

את הספר אצל אחיה.
הגיעה  בלילה,  ב-2  שבת,  "בליל 
התעופה.  לשדה  אותי  לקחת  מונית 
הופתעתי  למונית,  כשנכנסתי 
אומר  המונית  נהג  את  לשמוע 
את  לבטל  רציתי  היום  'כל  לי: 

הנסיעה הזו'.
מופתעת,  שאלתי,  "'למה?', 
ולתדהמתי הוא ענה: 'כי אני רוצה 

להפסיק לנסוע בשבת!'.
"וכאילו שהסימן הזה לא היה מובהק 
של  הדשבורד  ועל  ראשי,  את  הרמתי  מספיק, 
המונית היה מונח... ספר השיחות של רבי נחמן 
מברסלב, אותו ספר שלא לקחתי איתי, כדי שלא 

יטוס בשבת...
השגחה  ממש  היתה  "זו 
מבחינתי,  ספק  היה  לא  פרטית. 
אחרי החלום והאירועים שהגיעו 
אחי  של  שהפרשנות  בעקבותיו, 
היתה נכונה. אני צריכה להפסיק 

לנסוע בשבת".
בבושה  מספרת  אורלי 
שלמרות הכל היא עלתה למטוס 

באותה שבת. "טסתי ללונדון, ולאורך כל הטיסה 
היתה  גם  זו  לבכות.  הפסקתי  לא  בכיתי.  רק 
שהיא  כך  ביניים,  עצירת  עם  קונקשן,  טיסת 
בכיתי,  הזמן  וכל   – מהרגיל  יותר  ארוכה  היתה 
היתה  הזו  השבת  בשבת.  נוסעת  שאני  זה  על 
השערים,  כל  נפתחו  ממש  עבורי.  מפנה  נקודת 

כל פנימיות הלב.
לא  הבאות  השבתות  ובשתי  ללונדון,  "הגעתי 
עם  כשדברתי  היום.  כל  בבית  נשארתי  נסעתי. 
אחי תהיתי באוזניו אם זה מספיק. רק לא לנסוע? 
לא צריך עוד משהו? הוא אמר לי שיש להתקדם 
בהדרגה. בדיעבד, זו היתה עצה חכמה, שעזרה לי 

להתחזק הלאה.
לעצמי:  חשבתי  פתאום  השלישית  "בשבת 
יקרה'. החלטתי לעלות  לנסוע. תראי מה  'תנסי 
לאוטובוס. אבל מיד כשהאוטובוס התחיל לנסוע 
ירדתי  'לאאאאא!'.   – צעקה  מין  בתוכי  שמעתי 

רגע  ובאותו  מיד, 
אני  שזהו,  הבנתי 
תוך  שבת.  שומרת 
כבר  בלבד  חודש 
בישראל,  לגור  חזרתי 

והתחלתי גם לקום בשבתות וללכת לבית כנסת".

"מאז ועד היום אני נצמדת להידברות"
השלב הבא בדרכה של אורלי אל היהדות היה, 
כמובן, המפגש עם הידברות. יום אחד היא נתקלה 
ועד היום, 4  זמיר כהן. "מאז  בהרצאה של הרב 
שנים, פשוט נצמדתי להידברות, וזה הדבר היחיד 
שאני רואה. תוך שנה מאותו יום התחזקתי מאד. 
הלכתי לגמרי בצניעות, החלפתי את כל הבגדים 

בארון. הידברות נשארה צמודה אלי". 
את  להפיץ  אורלי  החלה  שבו  השלב  היה  זה 
עלוני הידברות. "בעצמי חיפשתי בכל שבוע את 
אנשים  שעוד  מסביבי  וראיתי  הידברות,  עלון 
ואז  אליו.  צמא  יש  שממש  אותו,  מחפשים 
להפיץ  שאפשר  שמספר  באתר,  פרסום  ראיתי 
פניתי להידברות  את העלונים. החלטתי לנסות. 
וקבלתי חודש חינם של הפצת העלון. כשהחבילה 
אני  איפה  לחשוב  התחלתי  הגיעה,  הראשונה 
יכולה להפיץ את העלונים. ואז חשבתי על רעיון: 

בית החולים מעייני הישועה".
אורלי המשיכה להפיץ את העלונים גם לאחר 
והפכה למפיצה הקבועה בבית  החודש הראשון, 

החולים מעייני הישועה.
"בהתחלה לא הכרתי בכלל את בית החולים. 
פשוט נכנסתי למיון, והתחלתי לחלק. במיון יש 
אנשים שקשה להם מאד – כל 
מיני חולים ופצועים שממתינים 
לטיפול. עברתי ממיטה למיטה 
והצעתי את העלון לכבוד שבת. 
כולם – כולם! - הגיבו בשמחה 
ובהתלהבות. גם האחיות במיון 

שמחו ובקשו לקבל גיליון. 
"מיולדות עברתי גם למחלקה 
פנימי.  נמרץ  לטיפול  הפנימית, 
איך  רואה  ואני  פשוטה,  לא  מאד  מחלקה  זו 
כשאני מגיעה – אנשים פשוט מתעוררים לחיים. 
בשבועות האחרונים אני פוגשת שם בחור צעיר 
והוא ממש מחכה לי  זמן,  שמאושפז כבר הרבה 

שאגיע ואתן לו את העלון".
לפני מספר שבועות נסעה אורלי לשבת לצפת. 
אמרו  החולים  בית  של  מהצוות  אנשים  "המון 
לי אחר כך שחיפשו אותי ממש, ולא הבינו לאן 
בצפת.  העלון  את  חילקתי  בינתיים  נעלמתי... 
עלונים,  של  חבילה  עם  ברחוב  עמדתי  פשוט 
וחילקתי לכל מי שעבר. מהר מאד כבר לא נשאר 
כלום. אנשים צמאים לעלון הזה, ובכלל – למה 

שהידברות נותנת. זו מתנה גדולה".

"בטיפול נמרץ פנימי, כשאני נכנסת עם 
עלון הידברות – אנשים מתעוררים לחיים"
אורלי אלישר מפיצה את עלון הידברות בבית החולים מעייני הישועה, ונדהמת בכל 
שבוע מחדש לראות את ההיענות ואת השמחה של המקבלים. ולחשוב שרק לפני 

ארבע שנים היא התחילה את מסע התשובה האישי שלה 

זיכוי דבי רייכמן
  הרבים

הצטרפו לאלפי היהודים שאכפת להם, והפיצו את 
עלוני הידברות גם בעיר מגוריכם. לפרטים והפצה 
לחודש ראשון ללא תשלום – 073-2221388

הסדרה שהפכה

ללהיט!
נסיון הלבוש והצניעות

לנערות מתמודדות, בנות ונשים
יופי ביהדות

הרווח האישי האדיר
מהקפדה על הצניעות 

נשיות ומעמד האשה ביהדות
לרכישה חייגי:

 073-222-12-50
shops.hidabroot.org :או באתר

 חברויות וקשרים
בגיל הנעורים 2 כרכים

רב מכר!
המדריך שעזר לאלפי2 כרכים

נערות מתמודדות!
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טביעות אצבע
מדוע יש לנו טביעות אצבע?

דרך מיקרוסקופ, או אפילו באמצעות עין בוחנת, יתגלו טביעות האצבע כבקעים בתוך העור, 
רכסים ועמקים מסותתים, קוים עמוקים המקבילים אלה לאלה. הן גורמות לכך שהידיים שלנו 

מחוספסות קמעה. הסיבה לכך היא גאונית.
הזעירים  הרכסים  ביותר.  והעדינים  הזעירים  בדברים  גם  לחוש  לנו  גורם  בידיים  החספוס 

באצבעות ידינו מחדדים את חוש המישוש פלאים.
כל חפץ מחוספס עובר על פני כל אחד מעשרות הרכסים, ומעצים את התחושה עד לנקודות 
והפרטים הדקים ביותר של החפץ או המשטח. העצבים בקצות אצבעותינו מתפרסים על פני כל 
אחד מהרכסים, ומקבלים דרכם תחושה מוגברת. אם תעטפו את אצבעותיכם בניילון נצמד, תוכלו 

להבחין שחוש המישוש שלכם נחלש.
בנוסף לכך, בימינו טביעות האצבע משמשות גם כאמצעי זיהוי משטרתי, כי הן אף פעם לא זהות. 

מיליארדי בני אדם - ואין טביעות אצבע זהות זו לזו. פלא אדיר.
 

הוראות סתומות
יש יהודים רחוקים שטועים לומר: 'אני מקיים רק את עשרת הדברות, או מה שכתוב בתורה'. הם 
אינם מבינים שגם התורה שבעל פה )המשנה והתלמוד( נמסרה מאלוקים, ובלעדיה לא ניתן לקיים 
את המצוות הכתובות בספר התורה. כל בר דעת יודע, שלא ניתן לכתוב בספר החוקים הוראות 
בתורה  בהתבוננות  והנה,  עליהם.  לעובר  עונשים  להצמיד  ניתן  שלא  וחומר  וקל  ברורות.  בלתי 
שבכתב נמצא מצוות ואיסורים רבים, אשר בהעדר פירושם בתורה שבעל פה, לא ייתכן בשום פנים 

ואופן להבינם. יתירה מכך, בצד כתובים אלו נכתבו עונשים כבדים ביותר, כעונשי מיתה וכדומה.
נשמע לכם הגיוני, שנותן התורה יצווה אותנו על מצווה מסוימת, מבלי שיסביר לנו כיצד יש 
לקיים מצווה זו? הייתכן שיעניש אותנו על אי קיומה? הרי עם כל הרצון הטוב שלנו לקיים את 

המצווה, התורה שבכתב לא כותבת לנו כיצד עלינו לקיימה!
ין ֵעיֶניָך" )דברים ו,  ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת ֵבּ ְרָתּ לדוגמא, מצוות תפילין: נאמר בתורה: "ּוְקַשׁ
ח(. הרי מקריאה בלבד של הפסוקים לא מובן כלל: מה בדיוק יש לקשור? באיזו יד – ימין או שמאל? 

מה זה טוטפות? ועוד שאלות. 
למסקנה,  הגיעו  יחד  כ-ו-ל-ם  תבל,  קצוות  מכל  יהודים  שנים,  אלפי  במשך  הפלא,  למרבה 
פרשיות  ארבע  מונחות  בתוכן  אשר  רצועות,  עם  ושחורות  מרובעות  לקופסאות  היא  שהכוונה 

מסוימות שהועתקו מן התורה! כיצד הם הגיעו למסקנה זו, שאין לה אפילו רמז קלוש בכתוב?!
 

תורה שבעל פה - ההוכחה!
נכתב  בתורה שבכתב  פה:  התורה שבעל  ואמיתותה של  קיומה  את  להוכיח  נוספת  דרך  ישנה 

במפורש שישנה תורה שבעל-פה!
כשנתבונן בתורה שבכתב, נראה שהיא מודיעה לנו במפורש במספר מקומות על קיומה של תורה 

שבעל-פה. הנה שתי דוגמאות מתוך רבות אחרות.
)דברים יב, כא(. אנו גוללים את ספר  ִצִּויִתָך"  ַּכֲאֶׁשר  ְלָך,  ָנַתן ה'  ִמְּבָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך, ֲאֶׁשר  "ְוָזַבְחָּת   •
התורה מראשו לסופו, ואין אפילו פסוק אחד שמדבר כיצד שוחטים. אז איפה "כאשר צויתיך"? 

בתורה שבעל פה...
• "ֵאֶּלה ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ְוַהּתֹורֹת ֲאֶׁשר ָנַתן ה' ֵּבינֹו ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ִסיַני ְּבַיד מֶׁשה" )ויקרא 
ע"י משה  ואחד בעל-פה  לישראל, אחד בכתב  ניתנו להם  לומדים ששתי תורות  כ"ו, מ"ו(. מכאן 

מסיני.
אלו הוכחות, שיחד עם התורה שבכתב – ניתנה למשה רבנו התורה שבעל-פה, המפרטת ומבארת 

בדיוק את המצוות והאיסורים. 

אמיתות התורה שבעל פה
למה בעצם לא ניתנה התורה שבע"פ מלכתחילה בכתב, 

ומדוע יש לנו טביעות אצבע?

  3 נקודות  אריאל כדורי
      למחשבה

1

2

3

4

5

הרב זמיר כהן - ילדים מביאים 
גאולה

הרב הרצל חודר - למה אתה 
בורח?

הפמיניזם בדורנו - עודד הרוש 
בשיחה אישית עם הרב שמואל 

אליהו

הרב יצחק פנגר - רוצים שינוי?

אליהו שירי - מתי נשמתם 
בפעם האחרונה?

מומלצים בהידברות
צופיה וערוץ הידברות

אתר הידברות – 
האתר העולמי לקירוב

לקבלת סרטונים ותכנים מרתקים, צרפו את 052-9551592 
לאנשי הקשר, ושלחו את שמכם ועיר מגוריכם 

http:// - להצטרפות לניוזלטר הידברות כנסו
hidabroot.org.vp4.me/newsletter

 לקבלת 2 הלכות ביום, בווטסאפ או במייל 
hidabroot.org.vp4.me/2halachot
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מה אני אשם שאין לי ילדים?": 
הנפטר הגיע בחלום, עם טענה 

מצמררת בפיו

מפעים: זה מה שענה הרב 
שטיינמן לאב שבנו לא רוצה 

ללכת להתפלל

פחות משנייה לפני שהרימון 
התפוצץ, התרחש הנס", אילן 

יעקבי בסיפור הישרדות מפעים

הקשר עם המתים ביהדות: 
כל מה שרציתם לדעת. צפו

דודו פישר לאילנה דיין: "לפני 
כמה שנים התחזקתי, ואני לא 

מופיע בפני רפורמים"

מזכירות הידברות..................................................................
יעוץ למתחזקים בתחילת הדרך.............................................
יועצים לשלום בית...............................................................

יעוץ לנשים בנושא טהרת המשפחה.....................................
הזמנת חוגי בית / הפרשת חלה )בחינם(............................

תמיכה וסיוע לנשים בהריון..................................................
דיווח וסיוע במקרי התבוללות..............................................
הזמנת הרב בצרי לערב בביתכם )בחינם(............................

סדנאות בית הידברות..................................................
הידברות שופס )מכירות(...................................................

מנוי להפצת עלון השבת.............................................

03-6166614
03-6106061
073-2221310
 02-6301516
 073-2221290
 052-9551591
 052-9551591
 073-2221240
073-2221300/371
073-2221250

 073-2221253/388

שלום, במה נוכל לעזור?



ְּבַפְרצּוף  ָעַלי  ָּכְך  ְוַאַחר  ָעֶליָה  ִהְסַּתְּכָלה  ָׁשרֹון 
נֹוְרָמִלּיֹות?  ֶׁשַאֶּתן  ְּבטּוחֹות  ַאֶּתן  "ַּתִּגידּו,  ִנְדָהם. 

ַּבַחִּיים ֶׁשִּלי ֹלא ָרִאיִתי ָּכֵאֶּלה ֲחֵברֹות מּוָזרֹות."
ְוָהְלָכה.

ּוִפְתאֹום ֹלא ָיכְֹלִּתי ְלִהְתַאֵּפק ְוִהְתַחְלִּתי ִלְצחֹק.
ֶנֶעְלָבה  ָעַלי,"  ִּתְצֲחִקי  "ַאל 
ָהְיָתה  ִאם  ָמה  "ָאז  ִריִקי. 
ַהֵּׁשם  ִעם  ְקַטָּנה  ְנִפיָלה  ִלי 
ֶׁשָּתִמיד  ּתֹוִדי  קֹוֶרה.  ֶׁשָּלְך? 
ְמַנֶחֶׁשת טֹוב ַמה  ֲאִני ַמָּמׁש 

ֶּׁשַאְּת חֹוֶׁשֶבת."
ִהְצִחיָקה  ַהּזֹו  ַהִהְתַנְּצלּות 
ַהַּיְלָּדה  יֹוֵתר.  עֹוד  אֹוִתי 
ַּכָּמה  ְּכָבר  ִלי  קֹוֵראת  ַהּזֹו 
ְוַאַחר  ַאֵחר,  ְּבֵׁשם  ֳחָדִׁשים 

ָּכְך אֹוֶמֶרת: "קֹוֶרה."
ִעם  "ַּתִּגיִדי,  ִריִקי ָאְמָרה: 

ָהַאִחים ְוָהֲאָחיֹות ֶׁשָּלְך ַאְּת ְמַדֶּבֶרת?"
ִהְנַהְנִּתי.

"ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֵּיׁש ָלְך ַּפַחד ָקָהל. ַאְּת חֹוֶׁשֶׁשת 
ִמי  ִעם  ֶקֶׁשר  ִליצֹר 

ֶׁשֵאיֵנְך ַמִּכיָרה. ָקֶׁשה ָלְך ְלִהְתַרֵּגל ְלַמָּצִבים 
ֶׁשָּלְך  ַלִּמְׁשָּפָחה  ֲחָדִׁשים.  ְוַלֲאָנִׁשים  ֲחָדִׁשים 

ַלֲחֵברֹות  ָחְפִׁשי.  ָׁשם  ְמַדֶּבֶרת  ַאְּת  ָלֵכן  ִהְתַרַּגְלְּת, 
ֲעַדִין ֹלא ִהְתַרַּגְלְּת, ָלֵכן ַאְּת ֹלא ְמַדֶּבֶרת. ֶזה ַהִּסּפּור 

ֶׁשָּלְך, ֹלא?"
ִהיא ָצְדָקה. ְּכמֹו ָּתִמיד.

ָיבֹוא  ֶזה  ִּתְדֲאִגי,  "ַאל 
ִעם ַהְּזַמן," ִנֲחָמה אֹוִתי. 
ַאְמִׁשיְך  ֲאִני  "ֵּביְנַתִים 
ְלַנֵחׁש אֹוָתְך. ִאם ֶזה ֹלא 
ִנְרֶאה ָלְך, ְּתַתְּקִני אֹוִתי."

ֹלא ִּתַּקְנִּתי אֹוָתּה.
ִלְהיֹות  ִהְתַחְלִּתי 
ִהיא  ִריִקי.  ֶׁשל  ֲחֵבָרה 
ׁשֹוֶתֶקת.  ֲאִני  ְמַדֶּבֶרת, 
ֶׁשִהיא  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר 
ְּכמֹו  אֹוִתי  ְלַנֵחׁש  ָיְדָעה 

ֶׁשָּצִריְך.
ְוָאז ִהִּגיָעה ַהַהָּצָגה ַהְּגדֹוָלה.

ַהְּיָלדֹות  ְלָכל  ְיִריד  ִמְתַקֵּים  ְּבפּוִרים,  ָׁשָנה,  ְּבָכל 
ַהְּיִריד  ְּבִמְסֶּגֶרת  ִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהן.  ּוְבנֹות  ַהֵּסֶפר  ְּבֵבית 
ִמְתַקֶּיֶמת ַהָּצָגה ְּגדֹוָלה ָּבאּוָלם ָהָראִׁשי ֶׁשל 

ֵּבית ַהֵּסֶפר.
ַּתְפִקיד  ִקְּבָלה  ִריִקי 
ָקָטן ַּבַהָּצָגה. ַמֶּׁשהּו ְּכמֹו ַאְרַּבע 
ָקָטן  ֹלא  ּומֹונֹולֹוג  ַהָּבָמה  ַעל  ַּדּקֹות 
לֹוַמר ְּבַעל ֶּפה. ֲאִני ַּכּמּוָבן ֹלא ִקַּבְלִּתי ׁשּום ַּתְפִקיד. 
ִמִּסּבֹות  ַמְסִּכיָמה,  ָהִייִתי  ֹלא  ַמִּציִעים,  ָהיּו  לּו  ַּגם 

מּוָבנֹות.
ִריִקי ֵהֵחָּלה ְלַׁשֵּנן ְּבָפַני ֶאת ַהֶּטְקְסט. ִהיא ְמאֹד 
ַּפֲחָדה ְלִהָּכֵׁשל, ְוָלֵכן ָהְיָתה ַמֲעִמיָדה אֹוִתי ִּבְמקֹום 
ָקָהל, ּוְמַׂשֶחֶקת ֶאת ַּתְפִקיָדּה. ֲאִני ָהִייִתי ִמְסַּתֶּכֶלת 
ַּבֶּטְקְסט ּוְמַתֶּקֶנת אֹוָתּה ְּבִסיָמן ָקָטן ַּכֲאֶׁשר ִּדְּלָגה 
ַּכָּמה ׁשּורֹות אֹו ִׂשֲחָקה ֹלא ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך. ָהִעְנָין ַהֶּזה 
ָהָיה ֵּדי ְמַהֶּנה. ְּבֶמֶׁשְך ְׁשבּוַעִים ָּכל ַמה ֶּׁשָעִׂשינּו ָהָיה 
ַלְחזֹר ׁשּוב ָוׁשּוב ָוׁשּוב ַעל ַהַּתְפִקיד ּוְלַוֵּדא ֶׁשִריִקי 

ְּתַבֵּצַע אֹותֹו ַעל ַהַּצד ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר.
ַּבְּיִריד,  ָׁשָנה  ִּכְבָכל  ִהְׁשַּתַּתְפִּתי  ּפּוִרים.  ִהִּגיַע 
ְּכֶׁשְּבִלִּבי ִהְתַרְּגׁשּות ְקַטָּנה ִלְקַראת ַהַהָּצָגה ְוַהַּתְפִקיד 
ֶׁשל ִריִקי. נֹוָרא ָּפַחְדִּתי ִּבְׁשִביָלּה, ִּכי ָיַדְעִּתי ֶׁשִהיא 
נֹוָטה ִלְׁשּכַֹח ֶאת ַהֶּטְקְסט. ִהְתַחְלִּתי ַלְחׁשֹב ֶׁשאּוַלי 

ֹלא ָחַזְרנּו ַמְסִּפיק. ָּכל ִמיֵני ְּפָחִדים ָּכֵאֶּלה.
הזמן  בשבוע הבא אספר לכם מה קרה כשהגיע 

של ריקי לעלות לבמה.

בשבוע שעבר ספרתי לכם על החברות המוזרה 
שנוצרה ביני לבין ריקי

ָלִעים )ג'( ָגה ֵמֲאחוֵֹרי ַהקְּ ַהצָּ

ילדים מספרים
חיים ולדר

מה בפרשה?

שרה אשת אברהם הולכת לבית עולמה, ואברהם רוצה לקנות 
החיתי  מעפרון  אותה  קונה  הוא  המכפלה.  מערת  את  עבורה 

בארבע מאות שקל כסף.
אברהם אבינו שולח את עבדו, אליעזר, כדי שיביא אישה לבנו, 
יצחק – מארצו וממולדתו, כדי שלא יקח אישה מבנות הכנעני. 
הנכונה  לו את האישה  לה' שיזמן  ומתפלל  לחרן  מגיע  אליעזר 
ליצחק אדונו – אישה שתהיה גומלת חסדים. מיד בסיום תפילתו 
הוא רואה את רבקה, אשר מציעה לו מיד לשתות ומשקה גם את 

גמליו.
כדי  בתואל,  אביה,  אל  והולך  מתנות,  לרבקה  נותן  אליעזר 

לבקש ממנו להשיא את בתו ליצחק.
ליצחק  ונשאת  אברהם,  בית  אל  אליעזר  עם  חוזרת  רבקה 

אבינו.
של  וגם  אברהם,  של  תולדותיו  בפירוט  מסיימת  הפרשה 

ישמעאל.

רבקה מגיעה מחרן
בדיחות לילדים

איש אחד עלה לאוטובוס עם תוכי גדול וצבעוני על הכתף.

"מאיפה הבאת אותו?", שואל הנהג.
"מחדרה", עונה התוכי.

במה פילים וארנבים דומים זה לזה?
שניהם לא יודעים לרכב על אופניים.

איש טופח על שכמו של איש אחר ברחוב: "שמעון?".

"לא, אינני שמעון, אני גבריאל".

"לא יאמן", אומר האיש, "השתנית כל כך, אפילו השם שלך השתנה!".

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

מגוון מוצרים מרתקים
וחינוכיים של חבורת תריג!!

‹ ספרי עלילה וספר קומיקס
‹ משחק מדהים רצוף משימות 

והרפתקאות
‹ נגן MP3 או דיסק און קי עם

העונות המלאות של חבורת
תריג, ועוד...

חדש!! בהידברות שופס

חדש!!

הצטרפו למנוי החודשי של חבורת תריג –
הסדרה הכובשת מאת הסופר חיים ולדר.
‹ תקליטור שמע וחוברת עם עלילה מרתקת

מלאת ערכים יהודיים, שילוו את
הילדים לאורך כל החיים.

התקליטור והחוברת יגיעו אליכם
הביתה מידי חודש, כמה ימים לפני החנויות!

‹ תקבלו את מגזין 'הורים' העוסק
בהורות ובחינוך ילדים בעידן המודרני.

הטבה מיוחדת

ובלעדית למצטרפים 

דרך הידברות!!

איש עלה על השולחן כדי להחליף נורה.
"שים עיתון על השולחן", העיר לו חברו.

"לא צריך, אמר האיש, "אני מגיע גם ככה".



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

מגוון מוצרים מרתקים
וחינוכיים של חבורת תריג!!

‹ ספרי עלילה וספר קומיקס
‹ משחק מדהים רצוף משימות 

והרפתקאות
‹ נגן MP3 או דיסק און קי עם

העונות המלאות של חבורת
תריג, ועוד...

חדש!! בהידברות שופס

חדש!!

הצטרפו למנוי החודשי של חבורת תריג –
הסדרה הכובשת מאת הסופר חיים ולדר.
‹ תקליטור שמע וחוברת עם עלילה מרתקת

מלאת ערכים יהודיים, שילוו את
הילדים לאורך כל החיים.

התקליטור והחוברת יגיעו אליכם
הביתה מידי חודש, כמה ימים לפני החנויות!

‹ תקבלו את מגזין 'הורים' העוסק
בהורות ובחינוך ילדים בעידן המודרני.

הטבה מיוחדת

ובלעדית למצטרפים 

דרך הידברות!!

חבורת תריג

מצאתי ארנב ששייך למשפחה, שידוע לי שבניה מתעללים בו. 
האם עלי להשיב אותו למשפחה?

האם קיימת מצַות השבת אבדה 
בארנב שבעליו מתעללים בו?

כך נשאל הרב זילברשטיין מאת בחור ירא שמים: 
ארנב,  רכשו  אלינו  בשכנות  הגרה  המשפחה  בני 
להסביר  ניסיתי  בו.  ומתעללים  מתאכזרים  והם 
את חומרת מעשיהם ולספר להם על איסור צער 
בעלי חיים, אך הדברים נפלו על אוזניים אטומות 

והשכנים המשיכו לחטוא בצער בעלי חיים.
מהחצר  יוצא  הארנב  את  ראיתי  אחד  יום  והנה, 
האם  הסתפקתי,  ציבורית.  לגינה  ונכנס  שלהם, 
מוטלת עלי מצות השבת אבדה, או שמא יכול או 
צריך אני להתעלם מהאבדה על מנת שלא להשיבה 

לבעלים שמתעללים בה?
השיב הרב זילברשטיין:

מדווינסק  שמחה  מאיר  הגאון רבי  בדברי  מבואר 
זצ"ל, בספרו "משך חכמה" )דברים כ"ב, א'(, שאדם 
מחזיק  שבעליה  פי  על  אף  דקה,  בהמה  שמצא 
בידינו שאין מגדלים  אותה באיסור, שהרי הלכה 
בהמה דקה בארץ ישראל )מפני שדרכה לרעות בשדות 
של אחרים והיזקה מצוי. שו"ע חו"מ סי' ת"ט ס"א(, מכל 

הבהמה  את  להשיב  המוצא  על  מצווה  מקום 
לנידוננו,  אף  מכאן  ללמוד  מקום  והיה  לבעליה. 
שיש להשיב את הארנב לבעליו הגם שהוא חוטא 

בו.
הארנב  את  להשיב  שאין  נראה  למעשה  אולם, 
להפרישם  שיש  מפני  בו,  שמתעללים  לבעליו 
מדברי  לראיה  ובאשר  חיים,  בעלי  צער  מאיסור 

המשך חכמה, נראה שיש לדחותה בשני אופנים.
א( בנוגע לאיסור גידול בהמה דקה, המוצא אינו 
אלא  לפניו  ואין  הבעלים,  של  לחטא  כלל  שייך 
מצַוות השבת הדבר האבוד, אך בשאלתנו לעומת 
למניעת  לדאוג  חיוב  קיים  המוצא  גם לגבי  זאת, 
צער  מצות  שכן  לידיו,  שנפל  הארנב  של  צערו 
עמו"  תעזוב  "עזוב  מהפסוק  נלמדת  חיים,  בעלי 
או  קכ"ח(,  שבת  )רש"י  פריקה  מצוות  לגבי  הנאמר 
מדברי המלאך לבלעם "על מה הכית את אתונך" 
)רמב"ם במורה נבוכים ג'-י"ז(, או מדכתיב "ורחמיו על 

כל מעשיו" )חת"ס בב"מ ל"ב(, או שזה ענף ממצוות 
"והלכת בדרכיו" )חרדים י"ד-א'(.

ממילא נידוננו אינו דומה לנידון המשך חכמה, כי 
כלפי האבדה  מיוחדת של המוצא  חובה  אין  שם 
שמצא, אך כאן גם על מוצא הארנב מוטלת החובה 
להלך בדרכיו של השי"ת ולרחם על ברואיו, ואם 
שמצערים  למקום  בחזרה  אותו  ישליך  איך  כן, 

אותו. 
חכמה"  ה"משך  רבינו  דברי  עצם  לכאורה  ב( 
כזו  אבדה  להשיב  מותר  היאך   – ביאור  צריכים 
שתזיק? הגע עצמך, אדם שמצא סמים מסוכנים, 
שיכולים לשמש כמשככי כאבים לחולים מסוכנים, 
אך מאבד הסמים מעוניין להשתמש בהם לתאוות 
מסוכנות, ובסופו של דבר יגרמו לו נזק וימות – 

וכי מותר להשיבם לו?! 
ואולי יש לומר, שכוונת המשך חכמה היא, שצריך 
להשיב לו, אך יחד עם זאת, לנקוט פעולות שלא 
מיד,  הבהמה  שִתשֵחט  לכך  שידאג  כגון  יחטא, 
לפי  תזיק.  שלא  ברור  שיהיה  למקום  יביאנה  או 
שימשיך  לכך  תביא  האבדה  שהשבת  באופן  זה, 
הבעלים לעשות בה חטאים, אזי אין להשיבה לו. 
לסיכום: אין להשיב את הארנב לאלו שמתעללים 

בו.

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

ופריו מתוק
הרב ארז חזני

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



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

חכמת     
   נשים

הבריאות
במטבח

שלך שרייני את המועד הנח לך:
073-2221290

כל הסודות לבריאות גוף ונפש בבבית שלך!
או בכל מקום שתבחרי

מה מאזן לחץ דם? איך להוריד כולסטרול?
האם אפשר לנקות רעלים ע”י הרפואה הטבעית?

רפואה אלטרנטיבית ע”י הנטורופטיות של הידברות
הרבנית רחל בצרי | הרבנית שושנה גבאי

הרבנית זוהרה שרביט | גברת רות ליאת אורפלץ 

סדנא 
ביתית

ייחודית! ללא
עלות!

14

באווירה  
להתייעץ עם הילדים   משפחתית 

מתקשים לגרום לילדים לשמוע בקולכם? אולי תתחילו להתייעץ איתם

כולם שווים לטובה
איך זוכים לרוח הקודש? כשזוכרים שכל מה שה' עושה הוא לטובתנו

"ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע 
לטובה"  שווים  "כולם   – שרה..."  חיי  שני  שנים 

)רש"י(.
היא  בעיניה.  לטובה  שווים  שרה  של  חייה  כל 
תמיד ראתה הכל טוב, גם כשהייתה עקרה – לא 

שנה, שנתיים או עשר, תשעים שנה! זה היה 
שווה לטובה בעיניה. 

כשהייתה נעולה בתוך תיבה במצרים; 
פרעה;  של  לביתו  אותה  כשהכניסו 
כל  לביתה...  צרתה  הכניסה  כשהיא 

הקשיים והניסיונות שעברה – הכל היה 
שווה לטובה בעיניה.

שמחה  כך  כל  והייתה  ילדה  שהיא  ביום  וכמו 
בהן  בשנים  מאושרות  היו  פניה  כך  ומאושרת, 

חיכתה וציפתה, ועברה ניסיונות בדרך.
כל ימיה שווים לטובה, הכל טוב.

ובאמת, איך עושים את זה, שהכול יהיה שווה 
לטובה?

הפסוק:  את  העיניים  מול  לראות  הוא  הסוד 

"שיוויתי השם לנגדי תמיד".
שיוויתי - הכוונה שהכול שווה בעיני.

נגד רצוני, גם מה  נגדי,  לנגדי – גם מה שהוא 
שהוא נגד כל התכנונים והשאיפות שלי, הכל שווה 

לטובה בעיני.
תמיד!

שרה יולדת בגיל תשעים, "צחוק עשה לי 
אלוקים...", ישועה מעל הטבע. מהפך ונס 
בלי כל היגיון. היא זוכה לזה בזכות שהכל 
שווה בעיניה לטובה. היא לא מתלוננת, 

לא מתמרמרת ולא שואלת שאלות. 
רוצה לצחוק? את תזכי לצחוק גדול אם 

תחייכי עכשיו את ה"שיוויתי ה' לנגדי תמיד".
תצחקי בסוף אם תחיי באמונה היפה הזו שהכול 
הוא  ורע  קשה  שנראה  מה  שגם  לטובה,  שווה 
כל  על  תודה  שתגידי  ימים  יבואו  ועוד  לטובתך, 
ניסיון שעברת, מפני שכל אחד מהניסיונות שאת 
עוברת הוא כל כך מדויק בשבילך. להעלות אותך, 
אחד  צחוק  של  לרגע  אותך  ולהביא  אותך  לתקן 

גדול. 
מלשון  היא  שרה 
היא  ושררה  שררה, 

מלכות. מלכות זה לא ליפול ולא לתת לשום כוח 
לשלוט עליך. מלכה היא זו שנשארת זקופה וחזקה 

מול כל רוח.
שם  על  יסכה,  הוא  שרה  של  הנוסף  שמה 

שהייתה סוכה ברוח הקודש...
מה היא רוח הקודש?

רוח הקודש היא לא כדור בדולח שרואים דרכו 
דברים עלומים או עתיד רחוק. רוח הקודש היא 
מרגישה  ואת ממש  אותך,  עוטף  הבנה שאלוקים 
טוב  הם  והעתיד  ההווה  שהעבר,  ומבינה  אותו 
מוחלט. אז, רק אז, המבט שלך נקי ואת רואה את 

הכל כל כך בהיר. ככה זוכים לרוח הקודש. 
שרה אמנו חיה את זה כדרך חיים וזכתה, וגם 
את יכולה. אין ירידת דורות אצל נשים, יש ירידת 
דורות באמונה. יש ירידת דורות ב"שיוויתי...". ככל 
שאישה מכניסה יותר "שיוויתי" ויותר אמונה לחיי 
היום יום שלה, כך היא עולה ומגיעה לדרגה של 

נשים צדקניות בדורות הקודמים.  

מנוחה פוקס

הרבנית חגית שירה

ילדים מרגישים שהם מסוגלים, כאשר מביאים 
אותם להבנה הזו.

שכבר  הטכניקות  בכל  לכך  להביאם  אפשר 
זאת  לעשות  ואפשר  הקודמים,  בטורים  הזכרנו 
כי טוב  ידי שנבקש מהם להיפגש אתנו,  גם  על 

להראות שמתייעצים עמם.
ייעוץ? מילדים? להתייעץ עם קטנים ממך?

יותר  הרבה  זה  אבל  מצחיק,  נשמע  זה 
מלהיב מאשר מצחיק.

היום המעורפל שקם  קחו למשל את 
את  פותחות  אתן  בוקר.  עם  לתחיה 
התריס, מעירות את הילדים, והנה שאלה 

בגדים  היום?  חם  או  קר  במוחכן.  עולה 
חמים או לא? צריך מטריה או לא? יש לקחת 

סוודר? אולי מעיל?
תמיד הייתם חושבים על זה בשקט, בלב, בראש, 
לעומתם:  קוראים  הייתם  קמים,  היו  וכשהילדים 
"ילדים, היום ללבוש בגדים חמים, קר בחוץ, הולך 

לרדת גשם!".
לא  אני  אמא,  "אבל,  מתווכחים:  היו  הילדים 
ירד!  שלא  בפירוש  אמרו  גשם!  ירד  לא  מסכים. 
תראי, אפילו יש קרן אחת של שמש שם, בשמיים, 

רואה?".

אמא יקרה, מהיום לא את הקובעת. הם הגדולים, 
החושבים, המבינים והיודעים. בזה הרגע מתחילה 

שיחת התייעצות. היא תיקח בדיוק שלש דקות.
"ילדים, ראו את מזג האוויר, מה אתם אומרים? 
את  תחליף  השמש  גשם?  יהיה  לכם?  נראה  מה 

העננים?"
בין  שווים  כולם  ממיטותיהם.  קופצים  הילדים 
שווים. כולם רוצים לחשוב, להשתתף, להביע 

דעתם, לייעץ.
"אמא, את לא רואה שהשמש מתחילה 

לצאת?".
ירד  החלון.  על  גשם  של  טיפה  "הי, 

גשם, אמא".
"חייבים מטריה!".

וכך מתחילה לה השיחה. זה מתווכח עם זה, גם 
אמא בתמונה, ייתכן שההחלטה תהיה לא לקחת 
סוודר ואז לילדים יהיה קר, אבל, בינינו, האם עד 
כה תמיד צדקה אמא כשאמרה שירד גשם? כמה 
הפסיק  ולא  מחום  שנצלה  הילד  התלונן  פעמים 
לקטר על הסוודר שנסחב אחריו כמו טפיל? האם 
סוודר,  ללא  ילד  כששלחת  אמא,  צדקת,  תמיד 
ומבול של גשם החל לרדת ולהרטיב את השממה?

"מזל  הביתה:  שנכנס  אבא  את  לדוגמה  קחו 

טוב לכולם, אמא 
ילדה בת!".

הוא  "ילדים", 
אומר, "היום נלך לבקר את אמא בשעה 5 בדיוק!".
"אבל, אבא, אני לא יכול, יש לי יום הולדת של 

נועם החבר שלי".
"אין מה לעשות. כך החלטתי ודי!".

במקום ציווי והכתבת דברים – מרגע זה, הכול 
את  מעלה  ואבא  ילדה,  אמא  בהתייעצות.  נעשה 

השאלה לשולחן הדיונים.
משכנעים  כולם,  על  המקובלת  שעה  קובעים 
בדיוק  להם  מתחשק  שלא  אלו  את  טעם  בטוב 

בשעה הזו, ויוצאים לדרך ברננה.
ילדים,  עם  להתייעץ  אפשר  תמיד  שלא  ברור 
אבל כשזה מתאפשר, זה פותר את כל השאלות, 

את כל הבעיות, את כל התהיות.
כי לא עוד: "אבא אמר". כולם ישבו על המדוכה. 
לאף  קולות.  ברוב  העניין  הוחלט  בסופו של דבר 
אחד אין תלונות, אף אחד לא מתווכח ולא מתייפח. 
עם  להתייעץ  לא  למה  אז  מורווחים.  יצאו  כולם 

הילדים? למה לשאת בעול לבד?
לנו,  להציע  תובנות  לעתים  יש  לילדים  גם 
המבוגרים. במדינת הגמדים גרים ענקים. השאלה 

אם מסתכלים על גובהם או על שכלם.

נהנים מעצותיה החינוכיות של מנוחה פוקס? זו רק 
ההתחלה. הצטרפו לסדנה האינטרנטית שלה באתר 
campus.hidabroot.org – הקמפוס היהודי
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הרבה מאוד אנשים מטעינים את עצמם בבוקר 
עד  כוס  שותים  היום  ובמשך  קפה,  כוס  בעזרת 

שלוש כוסות קפה נוספות, ואפילו יותר.
חומר  הוא  בקפה,  הפעיל  המרכיב  הקפאין, 
וגורם  המרכזית  העצבים  מערכת  את  שמעורר 
מגביר  הקפה  למעשה,  העצב.  תאי  של  להתשה 
העצבים  למערכת  שמפריע  האדרנלין,  ייצור  את 

המרכזית.
הקפה הוא בעצם חלק ממעגל קסמים – שותים 
קפה כדי להירגע בזמן של סטרס בגלל קצב החיים 
התובעני, אבל הקפה יוצר אנרגיה של כעס ועצבים 

שמתלווה למצב.
השפעת  ריקה,  קיבה  על  קפה  כששותים 
בעיות  יש  כאשר  במיוחד  יותר,  גדולה  הרעלנים 
במערכת העיכול. הקפה עלול להגביר את המחלה, 

ולפגוע ברירית המעי.
לכבד.  במיוחד  שמזיק  רעל  הוא  הקפה  בנוסף 
כאשר  רעלים.  נטרול  הוא  הכבד  של  תפקידו 
להילחם  כדי  לפעולה  נכנס  הכבד   – קפה  מגיע 
בנזקי הקפה. כשהמלחמה לא נגמרת )בגלל שתיה 

תמידית של קפה(, נוצר מצב שהכבד עצמו נפגע.
ידוע לכולם שקפה גורם לעליה מידית של לחץ 
הדם ולעליה של הדופק. הוא אסור לבעלי לחץ דם 
גבוה או לכאלה עם נטייה לכך, וכן יש קשר בין 

קפה לבין מחלות לב.
קפה  שתית  בין  קשר  הראו  רבים  מחקרים 
משתן,  הקפה  סידן(.  )בריחת  לאוסטאופורוזיס 
אצל  יותר  גדולה  הבעיה  הסידן  את  עמו  ומוציא 

נשים בכלל, ובמיוחד בגיל המעבר והבלות.
המינרלים  ספיגת  את  חוסם  קפה  בנוסף, 
החיוניים, כמו ברזל, אבץ, מגנזיום וכו', וגם מונע 

.B ספיגה של ויטמינים מקבוצת
הרבה  לתלות.  סם שגורם  למעשה  הוא  קפאין 
קפה.  בלי  יכולים  לא  שהם  מרגישים  אנשים 
ההתמכרות היא פיזית וגם פסיכולוגית. הקפה הוא 
סם שמוגש לנו בתוך כוס, בצורה מקובלת מבחינה 

חברתית.
גמילה מקפה צריכה להיעשות באיטיות. אנשים 
ראש,  כאבי  מרגישים  קפה  לשתות  שמפסיקים 
ועוד.  ריכוז  בעיות  איטיות,  תגובות  ישנוניות, 
דילול הקפה החזק, או הורדה של  ההמלצה היא 

כוס בכל כמה ימים.
שתיה של מים תפחית באופן טבעי את הרצון 

לשתות קפה.
ויעזור  ירוק מכיל כמות קטנה של קפאין,  תה 

להתגבר על תסמיני הגמילה.
סוגים שונים של תחליפי קפה טבעיים,  ישנם 
שיחליפו את הקפה בלי לשנות את ההרגל החברתי.
נסו לדמיין את חיי השגרה שלכם בלי קפה. אם 
זה קשה מאד – לפחות חפשו את הקפה האיכותי, 

ושתו ממנו במתינות ובחשיבה תחילה.

בריאות     
   טובה

מה עושה לנו 
הקפה?

זוהרה שרביט

מקנאה בבעלי

החרדות  אצלי  מחרדות.  סובלת  אני   
מתמקדות בכך שהנה יכול לקרות משהו, אסון, 
ללכת  או  בהלוויה,  להשתתף  או  חולי,  ח"ו  או 
בפקק  להיתקע  או  אנשים,  הרבה  שיש  למקום 

לכמה שעות וכן הלאה. כיצד מטפלים בנושא?
ממשיים,  מדברים  פחדים  בין  להבחין  יש 
כגון פחד מכלב או פחד גבהים, לבין חרדות – 
השייכות לתחום הדמיוני ולרוב אין להן אחיזה 
במציאות. התת-מודע האחראי על תפקוד המוח 
החרדות  ולכן  לדמיון,  מציאות  בין  מבחין  אינו 
סובל  בהן  שהלוקה  עד  למציאותיות,  הופכות 

מכשל תפקודי יומיומי בכל מערכות חייו.
בטיפול אנו מבקשים למצוא מכנה משותף בין 
כלל מוקדי החרדה, לחשוף את ההתניה שהמוח 

יצר בין גירוי לתגובה ולבטלה.
קולט  שהמוח  היא   NLP-ב היסוד  הנחת 
אירוע חיצוני המשמש כמידע המתורגם לתמונות 
ולסמלים הנשמרים כתבנית בתת-מודע ונקשר 
שתורגם  המידע  עם  יחד  יותר.  קדום  למידע 
נשמרת גם החוויה הראשונית, וזו עולה מאליה 
בכל פעם שיש אירוע הדומה במתכונתו לאירוע 
בצורה  החוויה  מועברת  כך,  בשל  הראשוני. 

המחשבות,  על  ומשפיעה  אוטומטית 
שלא  שלנו  וההתנהגויות  הרגשות 
המציאות  את  תואמות  תמיד 

האובייקטיבית.
הקשר בין אירוע לחוויה נעשה 
אך  הגנה,  ונשמר למטרות  מאליו 

משבשים  שנוצרו  הקשרים  כאשר 
נדרשים  אנו  היומיומי,  תפקודנו  את 

לשינוי בדפוסי המנגנון.
בטכניקות  להשתמש  מרבה   NLP-ה שיטת 
 ,)neuro programing( של שינוי חוויה וזיכרון
המבוססות על עיצוב ושחזור פנימי של חוויות 
לשינוי  יגרום  שהדבר  כך  בעבר,  חיצוניות 
חדש  טעם  יוענק  וממילא  בזיכרון  המשמעות 
לחוויה. מעתה, בכל פעם שהמוח יתקל באירוע 
רגוע  באופן  יגיב  הוא  ששונתה  לחוויה  דומה 
מטפלת   ,MA אלחייאני,  )ענבל  יותר.  הרבה  ושליו 

מוסמכת ב-NLP ובדמיון מודרך(

* * *
 בתנו בת ה-16 עסוקה רב היום בקשרים 
ובשיחות עם חברות )נערות טובות(. אנו בתור 
עסוקה  שהיא  בריא,  זה  האם  תוהים  הורים 
מאד בחברה, לעומת זמן איכות מועט איתנו – 

ההורים.
בגיל ההתבגרות חשים המתבגרים כי הם אינם 
גילם  בני  בקרב  מבוגרים.  אינם  גם  אך  ילדים, 
יש  לחברות  שייכות.  להרגיש  להם  מתאפשר 

ערכים, מטרות, סגנון חיים והתנהגויות דומות.
זו בחיצוניות ובסגנון  זו את  הנערות מחקות 
הדיבור, והדבר מקנה להן ביטחון ותחושה שהן 
מקבלות  הן  מוגדרת.  חברתית  מקבוצה  חלק 
זה. הן חולקות  תמיכה חברתית שחשובה בגיל 

בעיות דומות ומגלות הבנה הדדית.
על  ומשוב  השוואות/דמיון/שוני  ע"י 

את  לבחון  מתאפשר  למתבגרת  התנהגויות, 
עצמה ולגבש זהות אישית נפרדת.

הדדית אמיתית,  להבנה  הגדלה  היכולת  בשל 
קרובים  קשרים  ביצירת  מעוניינים  מתבגרים 
ובחוויות.  בהתנסויות  ושותפות  חברים  עם 
השעות  את  מסביר  עצמית  בחשיפה  הרצון 
הרבות שמבלים מתבגרים בשיחות. שיחות אילו 

מעמיקות את הקשר והחברות.
למרות החלק החברתי החשוב, השפעתם של 
ההורים על תהליך ההתבגרות רבה ומשמעותית,  
מצד  בעימותים  נתקלים  שההורים  אעפ"י 
ילדיהם  כי  להבין  עליהם  המתבגרים,  ילדיהם 
היפרדות,  בריא של  זו תהליך  בתקופה  עוברים 
שבו המתבגר יוצר זהות נפרדת ומתחשל ליציאה 
של  הצורך  את  מזהים  ההורים  כאשר  לחיים. 
לו  לסייע  יוכלו  הם  והגנה,  בתמיכה  המתבגר 
בתהליך המורכב בחכמה, בתוך מרחב אוהב ומגן. 
מיוחד  בחינוך  מרצה  דידקטית,  מאבחנת  אהרון,  )קרן 

ובפסיכולוגיה התפתחותית(

* * *
אנחנו  הוראה,   עובדי  שנינו  ואני  בעלי   
מורה  בעלי  רשת.  אותה  תחת  אפילו  עובדים 
מוערך מאד, וגם אני. אף שגם אני מוערכת, 
יותר  מצליח  שבעלי  תמיד  מרגישה  אני 
הרבה  הכיתה  על  משתלט  הוא  ממני. 
יותר טוב, והוא גם אהוב מאוד בקרב 
התלמידים. אני מנסה להסביר לעצמי 
מה גורם לי להרגשה לא טובה כשאני 
לצערי,  ומגלה,  עליו,  מחמאות  שומעת 
שאני פשוט מקנאה. אני מרגישה רע עם זה, 
ושואלת את עצמי איך אני יכולה לקנא בבעלי? 
האם יש מציאות כזו של קנאה בבעל? האם זה 

דבר רווח?
רגש הקנאה הוא רגש קיים. אנשים מקנאים 
ובאח  מלמעלה  בשכן  זוגם,  בבן  בחבריהם, 
המוצלח. העבודה היא לגרום לכך שהקנאה לא 

תביא אותנו לעשיית רע.
את מרגישה שאת מקנאה בבעלך? למדי את 
שלו  התרומה  ואת  היופי  את  בו  לראות  עצמך 
את  להוליך  שבך  לאהבה  תני  ולמשפחתך.  לך 
תוכלי  לא  לקנאה.  ולא  שלכם,  הזוגיים  החיים 
לכבות לגמרי את הקנאה, אבל אם תנהגי באופן 
מקרב ואוהב – הקנאה תתגמד. אם תובילי אותה 
להוביל אותך  יכולה  גם  היא  למקומות אחרים, 
להצלחה רבה יותר, ללמידה משמעותית מהבעל 
ולסוג של "קנאת סופרים". יחד עם זאת, לעיתים 
רגש הקנאה בוער מכיוון שאת מרגישה שאחרים 
כך  לצורך  את.  ולא  במיוחדות שבבעלך,  זוכים 
להוכיח  הזדמנויות  מספיק  לבעלך  שיהיו  דאגי 
את עצמו גם בבית. זאת הוא יעשה רק במקרה 
מוקירים  שאחרים  כפי  אותו  להוקיר  שתדעי 
אותו, לשבח אותו ולהראות לו את הערכתך, כי 
)מנוחה פוקס,  זה כנראה מה שהוא מוצא בחוץ. 

סופרת ומומחית תהליכי חינוך(

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

איך מתמודדים עם פחדים וחרדות, האם נורמלי שהמתבגרת שקוע כל כך בחברה, 
ולמה אני מקנאה בבעלי?

פורום    
   מומחיות



לאורך כל השבת
הרב שמחה כהן

מחלקת שלום בית של הידברות מזמינה אתכם ל:

מחלקת שלום בית
הידברות

פרץ
הסטנדאפיסט ר’ שמעון 

תקשורת זוגית בריאה
רגש והבנה הדדית

כיצד יוצרים שיחה של רגשות והבנה

נלמד מדוע כל שיחה מגיעה בסופה לויכוח

לאור הביקוש הרב:

שבת 
שכולה
זוגיות

ייעוץ אישי אחד על אחד לאורך כל השבת ע”י הצוות המקצועי של מחלקת שלום בית

073-222-1-270
אל תפספסו!
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מיטב הסדנאות שיתנו כלים לשלמות הבית

     הרצאות מרתקות      פאנלים מעשירים

           והרבה שמחה

הצוות המקצועי:
הרב שמעון ביטון  
הרב אליהו בן סימון

הרב אליהו נקש 

כולם
סביבך
בשולחן שבת

מעבר לסגולה
הספר החדש של הרב אליהו 
עמר המכיל מאמרים, ביאורים 
וסיפורים מרתקים על פרשיות 
השבוע מתוך הספר המסוגל 
לישועות “זרע שמשון”.

שולחן שבת ומועד ערוך 
דרשות, רעיונות, חידושים וסיפורים 

מרתקים על סדר פרשיות התורה.
2 כרכים על מועדי ישראל ועוד כרך שהינו 
אוצר בלום של דרשות מרתקות לפרשיות 

השבוע.

משולחנו של מרן
עובדות והנהגות, סיפורים 
ומשלים ואמרות חוכמה ומוסר 
על סדר פרשיות השבוע 
מאוצרותיו של מרן רבנו 
עובדיה יוסף זצוק”ל.

אור דניאל
ליקוט יקר, מחזק ומרומם על 
פרשיות השבוע, ערוך ומוגש 

בלשון בהירה, בתוספת 
סיפורים ומשלים נפלאים.  

ספר שולחן השבת  
שאלות ותשובות, חידות וחידודים 

על החומש ורש”י לכל אחת 
מפרשיות השבוע בשילוב עם 

סיפורי צדיקים ודברי מוסר 
מרתקים.

לפרטים נוספים ולרכישה אונליין כנסו לאתר:

או חייגו למוקד ההזמנות: 073-222-12-50
shops.h idabroot .org

ילדים מצפים לדבר תורה מאבא!
כחלק מסעודת השבת שתורמת לאיחוד המשפחה ולהקניית ערכי חינוך נעלים

לא יודעים איזה דבר תורה להגיד בשולחן שבת?

כל הכוונות בכל חלק ממצוות הפרשת חלה - מתי ואיך זוכים לשעת הרצון? 
מה הערך בצירוף חברות? האם כל אחת יכולה לזכות בזה ללא הדרכה?

תאמי את המועד הנוח לך בהקדם: 073-2221290

הפרשת חלה
זה לא משחק ילדים!

על מנת לעשות את זה נכון, 
מקצועי ומבוקר אחת ולתמיד 

– הזמיני לביתך, לביה”כ או 
לכל מקום שתבחרי את אחת 

ממרצות הידברות לערב הודיה 
והפרשת חלה
ללא עלות!

בזכותך ויחד עם 
חברותייך תיהנו 
מחוויה רוחנית 

מרוממת, 
שתהא סימן 

של ברכה לשנה 
טובה


