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כוחה של קבלה טובה
סיפור לשבת
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ויטמין D כהגנה מקורונה
בריאות ותזונה

גם מאחורי הדברים הקשים אני עומד

האדמו"ר מקומרנא שאל בספרו היכל הברכה, למה עם ישראל 
במצרים הגיעו למ"ט שערי טומאה, הרי התורה מעידה עליהם 
"בצאת ישראל ממצרים הייתה יהודה לקודשו" )תהילים קיד(, כולם 
היו קדושים, אומר האדמו"ר מקומרנא "מבואר בשם הבעל שם 
טוב שגלות מצרים היה על שהיה חסר מהם הדעת להכריע שיש 
בורא המחדש בכל רגע מעשה בראשית והוא ממלא כל עלמין... 
וממש אלופו של עולם בכל תנועה", הייתה חסרה להם רק מידה 

אחת, במצרים הם לא ידעו שכל מה שזז בעולם זה הקב"ה.
הם היו קדושים, היו בעלי חסדים כמו שכתוב שכרתו ברית לגמול 
חסד זה עם זה, היו להם בעלי צדקות, שבט לוי עסקו בתורה. 
הם רק לא ידעו שכל דבר זה מאת הקב"ה, שאם השכן לא רוצה 
לתקן את הנזילה מלמעלה זה הקב"ה אמר לו לא לתקן, ואם 
החנות ליד לא נותנת לאדם להוציא כסאות בחוץ ועוד מאיים 
שאם יוציא הוא יזמין עירייה, ואתה רואה אותו כצר עין ולא 
מבין שמה' היתה זאת. את הידיעה הזו היה חסר להם, וכשאין 
לו לאדם את הידיעה הזו הוא נמצא בטומאה הכי גדולה בעולם. 
ממשיך האדמו"ר מקומרנא "עד שבא משה רבנו בחינת הדעת, 
וע"י ניסים שנעשה על ידו התפרסם שיש בורא המחיה את כל 

העולמות..." וזה היה ממש מ"ט שערי טומאה.
אומר הרמב"ם "ועוד רגע קט והיה נחתך האילן הגדול שנטע 
אברהם אבינו", אם ה' לא היה אומר להם בחיפזון, מהר הוציא 
אותם ממצרים. "ובזה ידעו שאין מציאות בלתי ה' וכל הלבושים 
והכיסויים וההסתרות הכל אלופו של עולם", כשבא משה רבנו 
ואמר להם תראו צפרדעים, כינים, ערוב, דבר, תראו את הברד, 
האש מעורבת עם המים, אזי הם הבינו שהכל זה אלופו של 
עולם, עכשיו אתם יכולים לצאת ממצרים, להיות עם סגולה, 

עכשיו אתם "בני בכורי ישראל".
לכן לא יאמר האדם "טוב, נפלתי באמונה", דע לך אתה יורד 
למ"ט שערי טומאה! אתה מאשים את השכן, את המנהל, אתה 
יורד למ"ט שערי טומאה, זה לא פשלה קטנה ביהדות, והפוך 

אם יש לך את זה אתה בפסגת העולם.
"וכל הלבושים והכיסויים והסתרות הכל אלופו של עולם" פתאום 
ה' מתכסה, מתלבש בילד, הורס את שולחן שבת, זה ה' נכנס בו, 

פתאום ה' מתכסה בשכן שלא רוצה לתקן את הנזילה, זה הכל 
הסתרה. ה' מנסה את האדם עוד קצת כי מחר הוא רוצה לתת 
לו עבודה חדשה, ה' בורא עולמות חדשים מתוך החורבנות, 
ה' בונה אותו עכשיו מחדש לטובתו. כל ההסתרות זה ה', "גם 
מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד", אומר ה', 

אני מזיז את החוטים של הבובות, הכל זה תיאטרון אומר ה'.
"ובדעת זה שהקב"ה מסתתר בכל תנועה ותנועה", אומר האדמו"ר 
מקומרנה, "התפרדו כל פועלי אוון", דע לך אתה מפרק את כל 
המקטרגים לחתיכות, כולם יהיו נכים, רק ע"י שהאמנת בה' 
ובמלכותו יתברך. "וכל זה ממש יצאת מצרים בכל יום, כי כל 
יום אדם יורד להסתרות וחלישות הדעת וכמה מחשבות, וצדיק 
באמונתו יחיה, שמאמין שאין שום מציאות שרואה ושומע 

בלתי ה'".
מה ראיתי, מה שמעתי, מה אמרו לי, זה ה' יתברך. "ובאמונה 
זאת יחיה בחיות אלוקות", האלוקיות תכנס בך. "ותעשה בריאה 
חדשה וזה יציאת מצרים כל יום. וזה שאומר ר' אלעזר בן 
עזריה לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, היינו באמירה 
לומר לחברו ראה בעיניך התגלות אלוקות", לא הצלחתי לשכנע 
אנשים שזה הכל אלוקות, אומר ר' אלעזר, "כי חושך הקליפות 
גורם שאי אפשר שתאמר אמירה זו עד שדרשה בן זומא... והוא 
יהיה מה שיהיה לעתיד בהתגלות רב לעיני כל ישראל", בן זומא 
ראה מה שכולם יראו לעתיד, שהכל זה דיבורים ופקודות של 

ה' "כי פי ה' דיבר".
לכן דעו לכם, אנחנו יכולים ללמוד תורה, לקיים מצוות, לגמול 
חסדים, אבל אם אין לנו את האמונה שכל תנועה זה אלופו של 

עולם, אנחנו חלילה במ"ט שערי טומאה.
אומר החפץ חיים, אדם שואל, ה' אני לא מבין למה אתה לא 
מצליח אותי בפרנסה, בשלום בית, בחינוך ילדים, "והקב"ה 
המרחם על כל ברואים רואה שאם תבוא הנפש הזאת תחזור 
לקלקולה לכן ברא הנפש הזאת שתצטער בעוני ובדוחק", הקב"ה 
רואה מראש שאדם לא ישתנה, שלא תאמין בו, אז הוא מביא לו 
כל מיני דוחקים מראשית יצירתו "וממילא גם אם תכשל יהיה 
לו לקב"ה החפץ חסד, תירוץ להצדיקו בבית דין של מעלה נגד 
התובעים שקושיות וטרדות הפרנסה הם הגורמים לו". יזכנו השם 

לחזק את האמונה הקרבנו ובכך לזכות לצאת מכל המצרים.
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דברו אלי )גם( בפתקים...

ברגעים מרגשים, או סתם ביום חול. בבית הספר אותו ניהלתי, במסגרת 
תכנית "הבית היהודי" יצאתי עם תלמידות י"ב לנסיעה בת כמה ימים. 
חווינו זמנים מעצימים, כשהשיא היה בערב שבת – בהפתעה גמורה 
כל תלמידה קיבלה מכתב מאמא מהבית. ההתרגשות של התלמידות 
מקבלת המכתבים הייתה עצומה וחלקן הזילו דמעה של התרגשות, וזה 
נהפך לחלק מהעניין. היו מכתבים ארוכים יותר, והיו פתקים קצרים. 
התגובות לא היו בהתאם לאורך המכתב. תלמידה הראתה לי בהתרגשות 
את הפתק של אמא שלה "שרית היקרה, אני מקווה שאת נהנית. מחכה 

שתשובי – הגיהוץ מחכה לך".
בקריאה ראשונה נדהמתי. אני לא הייתי חוזרת הביתה אם הגיהוץ מחכה 
לי. )זה בסדר, הוא מחכה לי כי כבר אין מי שיגהץ בבית שלי...( אבל 
כשראיתי את העיניים הבורקות של שרית, הבנתי כי בקריאת פתק או 
מכתב מהבית נבחן הקשר בין ההורים והילדים. התלמידות שלא קבלו 
מכתב מההורים אלא מאחות, יצאו מתוסכלות, גם אם לפתק התלוו 

ממתקים. כי אין כמו מכתב מאמא.
כתיבת פתק "ממו" רגיל ופשוט יכול לעשות עבודה נהדרת. לקשר ולחמם: 
וזה בכלל לא מידי משנה כמה הפתק מעוטר או מריח! זה גם לא יזרק 
לפח, גם אתם קצת רבתם בבוקר. המכתב יפשיר את התחושה הרעה, 
ויכבה את להבות הכעס. הפתעות של מילים טובות בקלמר, בתוך ספר. 
או בצירוף לכריך. כמה יהיה נעים לפתוח את אריזת הארוחה בבית הספר 
ולמצוא בו פתק ובו כתוב: בתאבון, השתדלתי שיהיה לך טעים ונעים.

בכיתת התיכון של הר חומה, בשבועיים של הכרת הטוב, נחשפנו לפתקים 
חמודים וממתיקים – ודאי חשתם בהתרגשות של בתכם כשקבלה פתק 
בן שורה אחת של מחמאה, מילה טובה. תאמצו זאת כדרך חיים - כשיש 
מבחן גדול, מרגש ביותר למצוא ברכת הצלחה. וממתק קטן. פתקים עם 
דרישת שלום נפלאה ומחזקת מהבית. תהיו יצירתיים ותגניבו כמה פתקים 
כאלה: השאירו פתק בלילה מתחת לכרית, החביאו פתק תודה בנבכי 
התיק, או גלוי וזוהר על המקרר. כמה יפה כתבה תלמידה איכותית – 
"היה מהממם, טעים ובול במקום. תודה רבה על כל ההשקעה והמאמץ". 
כל הזדמנות על כל דבר פעוט פתק הוא פתח להעניק חום ואהבה ללא 
תנאי. וכמו שכתבה לי מורה מסמינר אחר, שקוראת את הטור בקביעות: 
ראינו ילדים שזלזלו בהורים, ואחר כך בתורה ומצוותיה. כי לא מספיק 

נשמו הכרת תודה. כשיש הכרת הטוב, אין מקום להכרת הרע.......
ותודה לתלמידה שלנו שידעה לקלוע היטב לסודו של הפתק. לא כותבים 
בו חסרונות או ביקורת, אלא רק איחולים ומחמאות. "נהג כמנהגו של 
הבורא – אל תחפש את חסרונות זולתך ואת נקודות התורפה שלו. חפש 
את הטוב שבו. כך תוכל לחיות בשלום עם כל אחד". )לקוח מספר 
המידות של ר' נחמן מברסלב( . וברוח זו מותר גם לכם ההורים לכתוב 

פתקים לעצמכם.
אפשר גם ליצור "צנצנת אושר משפחתית" – צנצנת יפה המונחת במקום 
מרכזי בבית, לידה עט ופתקי "ממו", בכל פעם שמשהו מבני הבית חוה 
חוויה מענגת, שיכתוב ויכניס בצנצנת – הצלחתי במבחן, הייתה ארוחה 
טעימה, יש לנו טיול מחר. בשבוע הבא נצא מהסגר. פעם בשבוע או 
שבועיים פותחים את הצנצנת וקוראים את רגעי האושר. בהתחלה האירוע 
יראה אולי כמוזר, אך ברגע שמתחילים, מתמידים, אי אפשר להפסיק 
והילדים מחכים לשבוע הבא נרגשים וסקרנים. כי נחמד לשתף את כולם. 
איזו אווירה נפלאה זה יוצר בבית. ובכלל כעת בזמן ששוהים יותר בבית, 
תנו לילדים לעצב את הצנצנת. חוץ מעצם המחמאה, כתיבת הפתקים 

מסייעת לבטא רגשות. ולשמוח עם כל מילה טובה היוצאת לדרך.

נכתב ע״י ז. קליין מייעצת חינוכית
סמינר "הר חומה"

על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

שלושת חלקי המצווה

הרב בפרק זה )עבודת האלוקים פרק ד( מסביר שבלי הדרכת התורה אדם לא 
יכול לעבוד את ה', גם אם הוא האדם הכי מאמין בקדוש ברוך הוא. כדי להצליח 
הוא חייב את הדרכת התורה שתתן לו בכל דבר את המינון שלו, מה ה' רוצה בכל 
מצב נתון. אחרי שהתבססה ידיעה זו בקרבנו מסביר לנו הרב מה היא התורה 
הזו ומהיכן היא הגיעה לבני אדם. כותב הרב שזה חזון אלוקי שניתן על ידי אחד 
מנביאיו במעמד ששים ריבוא, אז התגלה ה' לכל ישראל ושמע העם קול אלוקים. 
זה לא קרה באף דת אחרת, אף דת גם לא מספרת את זה שה' התגלה לכל העם 
בבת אחת, זה היה רק אצל עם ישראל. ואומר הרב שאחרי שה' התגלה ונתן את 
התורה והמצוות, בעצם כל התורה מחולקת לשלושה חלקים: הציווי, האזהרה 

והמותר. וצריך כל פעם שנגשים לתורה לדעת באיזה חלק עוסקים.
חלק המצווה אומר שתעשה מה שמתחייב אדם לקיים בקום ועשה. חלק האזהרה 
אומר מה לא לעשות. את הדברים האלה לא תעשו, מצוות שבשב ואל תעשה. 
החלק השלישי הוא המותר: הם דברי הרשות, אדם יכול לעשות ולא לעשות ותלוי 

בכל מיני מצבים מסוימים אם זה יחשב לאדם מצווה או מרידה בה'.
הרב בהתחלה מבהיר את שני הדברים הראשונים בצווי ובאזהרה, מצוות תעשה 
ומצוות לא תעשה, ומסביר הרב שגם שאנו מטפלים בשתי המצוות, עשה ולא תעשה, 
אנו מחלקים כל קבוצה לשני חלקים, את המצוות לחובות האיברים ולחובות הלבבות. 
יש מצוות שנחשבות כחובות האיברים, כגון: ציצית, סוכה, לולב, שופר, אלה מצוות 

שקשורות לידיים ולשאר איברים. תפילין צריך לקשור, לולב צריך לנענע וכו'.
אבל יש מצוות שקשורות רק ללבבות, זה נקרא חובות הלבבות, ששם האיברים 
לא פועלים כלל והעיקר, שם זה רק הלב שעובד ביחוד הא-ל, האמונה שה' עשה 
עושה ויעשה לכל המעשים, שום איבר בגוף לא עובד עם זה, רק הלב. כמו שכותב 

הרב, היות הלב שלם עם ה'.
צריך שהלב של האדם לא יהיה במחלוקת עם הקדוש ברוך הוא. כמו אדם שלא 
מסכים עם חבר שלו, עם הבוס שבעבודה שעשה משהו והוא שותק ובלב שלו אומר 
שהוא לא היה בסדר, אבל לא נורא, כל אדם טועה. אסור שזה קרה אצל ה', שלא 
תבוא לאדם איזה שהיא מחשבה על ה', פלוני לא היה צריך לסבול, אלמוני לא 
היה צריך למות. אלה הם מחשבות כפירה בה'. זה נקרא שלבך חלוק על המקום. 
אתה חולק על ה' יתברך. אתה צריך לשתוק ולא לומר כלום, זה מצוות הלבבות. 
יהיו לאדם כשלונות בחיים, כל מיני הפסדים, לפעמים בתחום הזוגי הפסדת אישה, 
או כסף ועבודה, אבל על האדם להיות מרוצה מהגזירות של ה'. לקבל את הגזירה, 
לא ללכת עם תחושה של הפסד בחיים. עליו להבין שזה הכי טוב שהיה צריך להיות. 

לשכנע את עצמו בלב. זה נקרא מצוות הלבבות. 
ועוד ממשיך הרב וכותב רשימה: כולנו יודעים רחמנא ליבא בעי, את ה' פחות 
מענין מצוות האיברים, יותר מענין אותו מצוות הלבבות. אבל בלי מצוות האיברים 
לעולם לא נתקן את הלבבות, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, אם לא נתקע 
שופר כמו שצריך, לא נצליח לייחד את הא-ל בלב כמו שצריך, אם לא ננענע לולב 
כמו שההלכה מצריכה, לעולם לא נצליח שהלב שלנו לא יהיה חלוק על המקום, 

המצוות נותנות לנו את האפשרות לגרום 
שהלב לא יחלק על ה'. 

הקדוש ברוך הוא מאוכזב מאותו אדם 
שמקיים את כל המצוות, אבל את הלבבות 

מיני  כל  עם  הולך  הוא  תיקן.  לא  הוא 
מחשבות כפירה בליבו ואין לו יחוד הא-ל, 

וחפץ השם הוא שנייחד אותו בליבנו.

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת 
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היסטוריה של מגיפות

בשנה האחרונה למדנו היטב כמה ידע חיוני חסר לנו על ההתנהגות של 
מגפות. אבל מה היה קורה אילו יכולנו לקבל הצצה על מהלכה של 

מגפה קטלנית לאורך מאות שנים? זה בדיוק מה שעשו שני חוקרים 
מקנדה, שאספו רשומות היסטוריות שבועיות של מתים בלונדון 
משנת 1664 ועד 1930, וניתחו התפרצויות של מגפת האבעבועות 
השחורות לאורך 266 שנים, בראי אירועים היסטוריים, המצאת 

החיסון ושינויים בנגישותו.
לפי ממצאים מסוימים מחלת האבעבועות השחורות הייתה קיימת 

אלפיים שנה לפחות, ונהייתה כנראה קטלנית במיוחד לפני כ-500 
שנה. במשך הדורות היא הרגה מיליוני בני אדם ונחשבה לאחת מהמחלות 

המדבקות הקטלניות ביותר. בסוף המאה ה-18 הומצא החיסון הראשון. 
כ-200 שנה לאחר מכן הצליחו למגר את המגפה לגמרי בשנת 1980, אחרי 

מבצע חיסונים עולמי.
החוקרים מצאו שהייתה למגפת האבעבועות השחורות בלונדון תבנית שנתית 

חוזרת, שמעידה על האופי העונתי שלה. בה בעת הם זיהו תבנית של התפרצויות 
גדולות כל שנתיים בערך, שהוסיפה מורכבות לאופי ההתפשטות של המגפה. 
התפרצויות גדולות במיוחד היו נדירות יותר, ואירעו בדרך כלל בהפרשים של 
עשרות שנים. עוד התגלה שאחרי 1840, השכיחות והעוצמה של התפרצויות 
המגפה פחתו מאוד, פרט להתפרצות הענקית של שנת 1871 שבה המחלה 
התפשטה בכל רחבי אירופה עקב מלחמת צרפת-פרוסיה. נראה כי הירידה 
שהחלה באמצע המאה ה-19 קשורה קשר הדוק לכניסתם לתוקף בשנת 1840 

של חוקים שאפשרו את מתן החיסון בחינם והחילו חובת חיסון על ילדים.
חוקי החיסון הוחמרו אחרי המגפה של 1871. לקראת סוף המאה ה-19 הוכנסו 
שיפורים לחיסון שהפכו אותו ליעיל ולבטוח יותר. בעקבות זאת התמותה 
מאבעבועות שחורות בלונדון פסקה כמעט לגמרי בתחילת המאה 

ה-20, ולא התחדשה אפילו במהלך מלחמת העולם הראשונה.
העונתיות של המחלה השתנתה עם השנים. החוקרים מצאו שרוב 
מקרי המוות מאבעבועות שחורות במהלך המאה ה-17 וראשית 
המאה ה-18 אירעו בחודשי הקיץ והסתיו. לעומת זאת, באמצע 
המאה ה-18 זזו מוקדי ההתפרצות לחודשי החורף המוקדמים. 
החוקרים משערים כי ייתכן שהשינוי נבע משינויים שחלו באורח 
החיים בלונדון ובהרכב האוכלוסייה בהשפעת המהפכה התעשייתית.
בנוסף, בתקופה הזאת החלו טיפולי הרכבה שהוכנסו לשימוש בתחילת 
המאה ה-18, לפני הגעת החיסון. בטיפולים האלה לקחו נוזל מהשלפוחיות 
של חולי אבעבועות שחורות ומרחו אותו על חתך קטן בעור של ילדים. מקבלי 

ההרכבה חלו בדרך כלל בצורה קלה של המחלה ופיתחו נגדה חסינות.

ויטמין D כהגנה מקורונה

בתקופת הקורונה יצאו גופי בריאות שונים בעולם בהמלצות לתת ויטמין 
D לכלל האוכלוסייה. הסיבה: ממחקרים שונים עולה כי קיים קשר בין 
רמות נמוכות של ויטמין D בדם לבין תחלואה מוגברת בקורונה. למטופלים 
מאושפזים כתוצאה מקורונה ממליץ משרד הבריאות לבדוק את רמות 
הוויטמין D בדמם, ואם מתגלה חסר - להשלימו באמצעות מתן של ויטמין 
D או של קלציפדיול. קלציפדיול הוא נגזרת פעילה של ויטמין D שאינה 
תלויה בתפקוד הכבד ויכולה לסייע בתיקון יעיל ומהיר של החסר בוויטמין 

D בקרב חולים מאושפזים.
ויטמין D מוכר לנו בשל תפקידו בשמירה על בריאות העצם וספיגת הסידן 
לגוף, אך הוא מקושר גם למצבים בריאותיים רבים נוספים כמו מחלות לב 
 D וכלי דם, חלק מסוגי הסרטן, סוכרת מסוג 2 ועוד. בהקשר שלנו, ויטמין

חשוב לתפקוד תקין של מערכת החיסון.
באופן יותר ספציפי, נראה כי לויטמין D יש תפקיד בהתמודדות עם זיהומים 
של מערכת הנשימה. במאמר מדעי שפורסם לאחרונה נותחו יחד תוצאות 
מ-25 מחקרים קליניים מבוקרים, שכללו בסך הכל כ-11,000 משתתפים. 
החוקרים מצאו כי תיסוף בויטמין D הפחית את הסיכון לזיהום אקוטי 
בדרכי הנשימה. מסקנת המאמר הייתה כי תיסוף בויטמין D הוא בטוח 

ומגן מפני זיהומיים אקוטים בדרכי הנשימה.
שיעור התמותה מקורונה בקרב אנשים עם חסר בויטמין D היה 99%! 
במצב של חסר יחסי, שיעור התמותה מהנגיף היה כ-88%. לשם השוואה, 
בקרב אנשים שהיו עם רמות ויטמין D בנורמה, שיעור התמותה עמד על 

4% בלבד.
ראוי לציין שחסר בויטמין D שכיח יותר בגיל מבוגר, ובנוכחות מחלות רקע 

נלוות. שני אלו מהווים בפני עצמם גורמי סיכון לקורונה. לכן החוקרים 
השתמשו במודל סטטיסטי שלוקח בחשבון גיל, מין ומחלות רקע. גם לאחר 
נרמול לגורמים אלו, נמצא באופן מובהק כי חסר בויטמין D מקושר לסיכון 

גבוה פי 10 לתמותה מקורונה, לעומת מצב בו רמות הויטמין תקינות.
מאיפה מקבלים ויטמין D? המקור העיקרי לויטמין D הוא בחשיפה לקרני 
UVB של השמש. מקור זה מספק 50-90%, בעוד התזונה מספקת רק חלק 
קטן. מקורות בתזונה כוללים בעיקר דגים שמנים, ובכמויות קטנות יותר 
חלק מסוגי הפטריות, מוצרי חלב מועשרים, חלמון ביצה ועוד. במצבים 
בהם קיים חסר, או כאשר לא מגיעים לדרישה היומית המומלצת, מומלץ 

להשלים בתוסף.
מה משרד הבריאות אומר? לאור הידע שהצטבר עד כה על חשיבות ויטמין 
D בקורונה, משרד הבריאות בישראל ממליץ לצאת לשמש בזרועות חשופות 
למשך 20 דקות בשעות 11-16, או במידה ואין חשיפה מספקת לשמש או 

שידוע על חסר, ליטול תוסף במינון 800-1,000 יחידות ליום.
מה לגבי משככי כאבים למי שנדבק? תרופות מהמשפחה של נוגדי דלקת 
שאינם סטרואידים )NSAID( הן פופולריות מאוד, וכמה מהן, כמו 
איבופרופן, משמשות לא רק לטיפול בדלקות ובכאבים אלא גם לטיפול 
בחום גבוה. ארגון הבריאות העולמי ורשויות רגולטוריות בעולם ובישראל 
קבעו כי אין שום עדות לכך שהתרופות האלה פוגעות במערכת החיסון 

או בסיכוי להחלים מקורונה.
עם זאת, רשויות הבריאות קבעו כי יש להעדיף פרצטמול )שניים מהשמות 

המסחריים שלה: אקמול ודקסמול( לטיפול בחום 
ובכאבים על פני איבופרופן ותרופות אחרות 

לזכור  יש   .NSAID של  מהמשפחה 
שאיבופרופן ותרופות אחרות מהמשפחה 
של NSAID אינן מומלצות למי שסובלים 
מאחת או יותר מהמחלות הבאות: לחץ דם 
גבוה, מחלות לב, כיב קיבה, מחלות כליה. 
בכל מקרה, אם מופיע חום, יש להתקשר 

לרופא המטפל ולהתייעץ איתו בנוגע לטיפול 
המתאים.



כוחה של קבלה טובה

הוא היה בחור, עדיין לא הקים את ביתו, שעה שהחליט לסייר בליל שבת 
ברחובותיה של שכונת מאה שערים והסביבה. תופעה זו נפוצה בקרב רבים 
מהעם שבשדות, שאחד מהיעדים הפופולאריים ביותר עבורם כשהם רוצים לנוח 
ולהחליף כוחות, הינה שכונת מאה שערים והסביבה. שכונה שיסודותיה נראים 
כאילו נוצקו בששת ימי בראשית וכל נתיבותיה אומרות הוד, יופי ונוסטלגיה.

אף בחור זה, אמריקאי במוצאו, נמשכה נפשו בליל שבת זו, לסייר בבתי מדרשיה 
של שכונה עתיקה ושורשית זו. החל הוא את סיורו בבתי המדרש הסמוכים 
לשכונה, עד שנחת בהיכלו של הרבי מתולדות אברהם יצחק שליט"א אשר בעירת 
קדושת השבת שבקרבו ידועה ומפורסמת. אף בחור זה שעה שדרך במשכנו 

הלוהט של הרבי החליט להישאר שם ולהתענג מזיוו ואור השבת אשר 
בו. התבונן הבחור ברבי ובעבודתו – עבודת שבת קודש, שאף מלוא 

חופניים אויר פסגות משירי השבת הנפלאים, ורגשותיו גאו לנוכח 
שלהבת אש קודש שאפפה את השולחן הטהור.

"שבת קודש... שבת קודש...." זימרו הרבי והחסידים בעוז, כאשר 
לפתע הצביע הרבי לעברו של הבחור וקרא לו לבוא ולרקוד עמו... 
הבחור נבוך וניסה להתחמק, הן אינו מכיר את השיר, את שיגו 

ואת רקידתו, אך הרבי התעקש, והבחור ציית בלית ברירה. הוא 
ניגש אל הרבי, שתפס מהרה בשתי ידיו והחל לרקוד עמו בשירת 

"שבת קודש", בעוז ובתעצומות. הבחור נגרר אחרי התלהבותו של הרבי 
ורקד אף הוא ברגליים מהוססות, וכך רקדו במשך דקות ארוכות לכבודה של 

שבת מלכתא.
בסיום הריקוד, פנה הבחור בחיוך מבויש אל הרבי באומרו: "הן אכן רקדנו 'שבת 
קודש' בכזו התלהבות, ובאמת כולי התרגשות על הזכות הנפלאה שנפלה בחלקי, 
שהרבי בחר בי מכל המוני בני ישראל שהשתתפו בטיש, לזכותני לרקוד עמו 
בהתלהבות קודש ולשמוח בשמחתה של שבת קדשנו. אך כיצד אוכל להיות 

בשמחה, כאשר בחור מבוגר אני, רווק, ומצפה לזיווגי המתאים?"
כאשר שמע זאת הרבי מיהר לברכו בכמעט הבטחה שימצא את זיווגו בנקל, 
בקרוב וללא קשיים, אך תנאי התנה עמו: "רצוני שתבטיחני הבטחה גמורה 
שתשיר שיר זה בכל שבת ושבת בעוז ובהתלהבות, ואף עם כל ילדיך תרקוד 
באותה עת בהתלהבות קודש. עם כל ילד תרקוד, בלא להחמיץ אף אחד, ואפילו 
עם הקטנים ביותר! אם תבטיחני לקיים מנהג קדוש זה, מוכן אני לברכך שתמצא 

את זיווגך ההגון בקרוב!!"

לשתי הבטחות אלו, גם זיווג, וגם ילדים )שהרי צריכים להיוולד לו ילדים כדי 
לרקוד עמם...( לא סירב הבחור ומיהר להבטיח. והרבי הבטיח מנגד. הבחור 
המשיך בחייו השגרתיים, בעבודתו ובחיפוש אחר זיווג מתאים. כעבור תקופה 
שב לבית הוריו בארה"ב, ואכן מצא שם את זיווגו ונישא לשמחת משפחתו 
ומכריו. בהמשך נולדו לו גם ילדים, וברצות ד' הצליח אף בעסקיו, וגם בגידול 

ילדיו לתורה וליראת שמים.
אף את המנהג אשר הבטיח לרבי אי אז בשנות בחרותו, לא שכח, ובכל ליל 
שבת באמצע הסעודה, היה חוזר על הטקס הקבוע: קם לרקוד עם כל ילד וילד 
תוך שהוא שר את השיר הנוסטלגי "שבת קודש... שבת קודש...", ותוך כדי 
כך נזכר בליל שבת ההוא, עת ביקר בהיכלו הפלאי והגועש בקדושת השבת 
של הרבי בשכונת מאה שערים העתיקה; את ההבטחה אשר הבטיח והברכה 
אשר קיבל תמורתה. היה זה מחזה לא אופייני ליהודי אמריקאי כמוהו, לרקוד 
בכזו התלהבות קודש בניגון עתיק של "שבת קודש..." באמצע יבשת הישימון 
האמריקאי, אך הוא דבק בכל עוז במנהג אשר קיבל עליו, ולא זז מלקיימו בכל 

שבוע ושבוע בקביעות ובהתמדה.

***
מזל טוב! מזל טוב! ההתרגשות בבית היתה עצומה, בחסד השי"ת נולדה בת 
בשעה טובה ומוצלחת. האב היה מלא שבח והודיה להשי"ת, והתכונן בחדווה 
ל'קידושא רבא' אשר יערוך בבית הכנסת להודות ולהלל על רוב חסדיו של 
מלך קל חי העולמים. בהגיע ליל שבת קודש לא חשב האב פעמיים, ולאחר 
שרקד עם שורת ילדיו, כל אחד בתורו, מיהר לסור אל עריסת התינוקת 
שעמדה בחדר-הילדים, כדי לרקוד אף עמה את השיר המיוחד הזה 

הספוג בקדושת שבת קודש.
רעייתו ניסתה להניאו. "הן רק תינוקת היא זו, רק חצי שבוע מעת 
באה לעולם. אפילו ֵשם יהודי אין לה עדיין. למה לך לרקוד עמה 
עתה? בשבת הבאה כשתתחזק מעט תרקוד אף עמה בשמחה 
ובששון באין מפריע, אך השבת, כשהיא רק בת חצי שבוע, למה 
לך זאת?". אך האב התעקש. "קבלה היא קבלה! אם קיבלתי על 
עצמי בפני הרבי לרקוד עם כל ילדיי בשיר זה, עלי לקיים זאת עם כל 
ילדיי בלא יוצא מן הכלל, אפילו עם התינוקת, ללא שום הוראת היתר!" 
רעייתו, בראותה את דביקותו האיתנה בקבלה, הסכימה עמו אף היא. ובזאת 
ניגש אל העריסה, הוציא את התינוקת הזערורית, פנה עמה אל הסלון, לשולחן 
השבת, והחל לרקוד עמה, כשעיניו זולגות דמעות התרגשות והודיה להשי"ת, 

על גודל המתנה אשר קיבל בשבוע זה.
לפתע נשמע רעש עצום ומחריש אוזניים מחדר הילדים. הנוכחים כולם נבהלו 
וגם נחפזו, והאמא אצה רצה לחדר לבדוק מה קרה שם. לחרדתה, ראתה את 
הארון בחדר-הילדים מרוסק, קרשיו פזורים על הרצפה שבורים ומנופצים. 
כנראה התרופפו הברגים במהלך השנים, עד שהגיעה הקריסה הבלתי-נמנעת.

אך בהבטה שניה קלטה את הנס הגדול!!! עריסת התינוקת מעוכה לגמרי מתחת 
לכמה קורות כבדות מהארון שנפלו עליה. זאת כיוון הנפילה של הארון היה 
בדיוק לעבר אותו מקום בו עמדה העריסה!! בדיוק באותו מקום!! עתה קלטו 
שניהם את גודל הנס אשר אירע להם בזכות דביקותו הבלתי מתפשרת של האב 

לעמוד בקבלה שקיבל על עצמו אי אז לפני שנים רבות כל כך...
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יהודי אחד סיפר למורנו ורבינו, שרופא שיניים נתן לאחותו זריקת הרדמה 
בשביל עקירת שן רגילה, אבל בעקבות הזריקה הזאת שהסתבכה, האשה 

הפכה להיות משותקת לחלוטין ברגליה ואין שום הצלה שנראית באופק.
אותו אדם, שומע זה מכבר את השיעורים של כבוד הרב, ובפרט שיעורי האמונה 
והבטחון, ועל המעלה של האדם המקבל שהכל מאיתו יתברך, ומודה לו על 
הכל, על הטוב ובפרט על הרע, הבין מיד שזה לא הרופא שיניים אשם ושה' 

עושה לאדם רק טוב, והשם מדבר איתם דרך אותו רופא שיניים.

לכן החליט מיד להזמין מנות קייטרינג משובחות ולעשות בבית הכנסת 
בשכונת "הבוכרים" סעודת הודיה, על מה סעודת הודיה? הרי אחותו משותקת 
ברגליה בגלל זריקת רופא שיניים קטנה. אלא אמר שעשה סעודת הודיה כדי 
להודות להשם על זה שאחותו בכלל בחיים. מספר אותו יהודי יקר, שממש 

בזמן  שקיים את הסעודה, אחותו החלה לפתע לקום וללכת בביתה.

ללמדנו עד כמה מעלת ההודיה והאמונה שה' יתברך עושה רק טוב לאדם 
מועילה!

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל: b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל: b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629
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רבי משה בן מימון - הרמב"ם ז"ל

מסופר על הרמב"ם ז"ל ששימש כיועצו ורופאו של מלך מצרים, והיה שם קאדי 
מוסלמי אחד שכל הזמן היה תוקף את הרמב"ם. הרמב"ם לא רצה לענות לו, 
כי ידע שאם יענה ויצדק בדבריו, יפגעו כל המוסלמים והמלך בכללם. לכן, 
בכל פעם שהקאדי הציק לו בשאלותיו, היה עונה לו הרמב"ם: "עזוב, כך היא 

המסורת שלנו!".
פעם אחת התרגז הקאדי על תשובה זו וצעק: "מה זאת אומרת יש לכם 
מסורת?", הוא פנה אל המלך וביקשו לצוות על הרמב"ם לענות תשובה. אמר 
המלך לרמב"ם: "ענה לו!". אמר הרמב"ם: "אדוני המלך, אני מוכן לענות, אבל 
יש לי שני תנאים: א. כדי להוכיח את דבריי אני מבקש שהמלך יתחייב לעשות 
כל מה שאבקש. ב. אם אהיה צודק בוויכוח אני מבקש מאד שהמלך לא יפגע".
המלך הסכים, ואז ביקש הרמב"ם שיביאו לו בגדים של קאדי, וביום שישי 
הקרוב הוא מתכוון ללכת למסגד במקום הקאדי, ולמסור את הדרשה באוזני 
המוסלמים, והוסיף וביקש שהמלך והקאדי יבואו גם הם לשם, ואכן כך היה 

וכך יקבלו את תשובתם.
נעמד הרמב"ם במסגד, וכיד ה' הטובה עליו מסר דרשה ארוכה. הוא פתח עם 
פסוקים, אבל המשיך עם מאמרי חכמינו זכרונם לברכה. המוסלמים יושבים 
ומקשיבים, ולפתע שמים לב שהקאדי מדבר דברים מעניינים, וכולם מהנהנים 

בראשם בהנאה. והקאדי ]האמיתי[ התמלא כעס: הרי הרמב"ם עושה צחוק 
מכל המוסלמים – אשר אינם מאמינים בדברי חז"ל, כי אם בקוראן. בינתיים 

סיים הרמב"ם את דרשתו הארוכה ויצא מהמסגד.
ניגש אליו הקאדי ואמר בכעס: "מה עשית? הרי זה חילול הקודש!" אמר לו: 
"הרי זה היה התנאי בינינו, שכל מה שאבקש תעשו, ועתה יש בפי בקשה נוספת: 
מחר שבת. אתה והמלך מקבלים בגדים של רבנים ובאים איתי לבית הכנסת". 
באו לבית הכנסת, והרמב"ם היה ה'בעל –קורא', עלה הרמב"ם לקרוא בתורה, 
התחיל לקרוא, ובכוונה עשה טעויות, ולאו דווקא טעויות גסות וחמורות, רק 
טעויות בניקוד. וכשזה קרה – לא רק אחד העיר, אלא כולם כאיש אחד העירו 
לו, והוא תיקן את עצמו. אחרי שתי דקות עוד פעם טעות ושוב כולם מחו. 
כשהגיע לעלית שני, עלה הגבאי לבימה ואמר לו: "כבוד הרב, כנראה שהשבוע 
היית עסוק ולא הספקת להתכונן לקריאה. מישהו אחר יעלה ויקרא במקומך". 

ובאמת כך היה.
כשנסתיימה התפילה פנה הרמב"ם למלך ואמר: "הרי לך ההבדל בין המסורת 
שלנו לבין ה'מסורת' שיש לכם, המוסלמים. הרי בעמדי לפני המוסלמים במסגד 
– יכולתי לומר כמעט כל מה שעלה בדעתי, בלי שאף אחד מקהל השומעים 
יביע מחאה, והדברים כבר נהפכו להיות חלק מהמסורת וכולם אישרו את דברי, 
אבל אצלנו הרי ראית מה שקרה. אני כאן הרב, וכשטעיתי רק בניקוד, מיד 
תפסו אותי ובלי בושה ביקשו ממני לפנות את מקומי למישהו אחר שיקרא 

ללא טעויות". זוהי מסורת!
בספר 'אוצר הידיעות' מובא בשם הרשב"ץ: סדר הברכות בהבדלה הינו על פי 
החושים, מן הקל אל הכבד: בתחילה מברכים על היין, זה חוש הטעם. מצד 
אחד, הטעם הוא חוש יותר חומרי יחסית לחושים האחרים, ומצד שני הוא מאד 
מוגבל. רק כאשר האוכל נמצא ממש בחך, חשים את טעמו של האוכל. אחר כך 
מברכים על בשמים – בעזרת חוש הריח מריחים גם דברים הנמצאים במרחק, 
אם כי יש גבול למרחק ממנו ניתן להריח.  אחר כך מברכים על האור, על 
האש. את האש ניתן לראות גם ממרחק גדול ביותר. אחר כך אומרים המבדיל. 
כח ההבדלה בא מן הדעת, מן השכל היושב מעל כל החושים, עליו מברכים 

אחרון, זו "המסורת" שיש לעם ישראל המבדילה אותם מן העמים.
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1.  בארץ זו לא נחם ה' שיעברו ישראל.
2.  ביטוי למניין עם ישראל, דומה לחומש?

3.  עם ישראל התוואה לאכול.
4.  אותם לקח משה ביציאת מצרים )ב' תיבות(.

5.  מי יצא להילחם בעמלק?
6.  רצו לשתות ולא היה במדבר.

7.  לשם יצאו ישראל בצאתם ממצרים.

אם פתרתם נכון תמצאו בטור המודגש את השירה המופיעה בפרשה. "_____-____"

תשובות 
לחידה
משבוע
שעבר:

תשבץתשבץ
פרשתפרשת
בשלחבשלח

לשלב הגמר של החידון עלו המתמודדים הבאים:
אורי, אביתר, אלון ואבנר. לאחר החידון הודלפו העובדות הבאות:

1. אם אורי לא במקום הראשון, אז אלון לא במקום השני.
2. אם אביתר הגיע למקומות השני או השלישי אז אורי זכה במקום הראשון.

3. אם אלון אינו אחרון אז אביתר במקום השלישי.
4. אם אבנר הגיע שני, אז אביתר לא ראשון.

5. אם אבנר אינו המנצח אז אביתר הוא המנצח!
מי המנצח?  

תשובה: אביתר
מהנתון החמישי עולה כי המנצח הוא אבנר או אביתר

אם כך אורי לא זכה במקום הראשון,
ולכן לפי הנתון השני נסיק כי אביתר אינו במקום השני או השלישי.

האפשרויות שנותרו עבור אביתר הן מקום ראשון או אחרון.
אם אביתר במקום האחרון אזי אלון אינו האחרון אבל אז לפי הנתון

השלישי אביתר צריך להיות מקום שלישי וזו סתירה.
לכן המנצח הוא אביתר. 

        
      
     
         
        
      
        
 

כמה ארנבים?
ארנב הגיע לים וראה מלא ארנבים.

שאל אותם כמה אתם?"
אחד מהם ענה לו: "אנחנו ועוד פעם אנחנו, וחצי מאיתנו 

ורבע מאיתנו, ואתה זה 100"
כמה אנחנו??
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הנחות 
לזכאים

 תואר שני 
בניהול ו10 
שנות נסיון

בניהול 

בפיקוח 
משרד 

הכלכלה 
(תמ״ת)

עמק זבולון 6 גני תקוה
להרשמה וקבלת טפסי רישום-סיגל:

      050-418-5856 | 058-418-5856

בס“ד

שמחים לבשר לכם על פתיחת מעון לגיל הרך

׳כאייל תערוג׳
לשנת תשפ״א - תשפ״ב 

במתחם מפואר חדשני בסטנדרט גבוהה מאוד

גני תקוה

רשת מעונות

”זה היום עשה ה׳ נגילה ונשמחה בו”
תושבי גני תקוה היקרים - מתחדשים

 ממשיכים בעשייה ובתנופה במוסדות כאייל תערוג

תיכון סמינר לבנות הר חומה

תלמוד תורה
בית ספר לבנות

גני ילדים
 מעונות יום



זמני  תפילות  ושיעורים
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16:45 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:25 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות נידה  

07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  

13:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

14:00 מנחה מנין א  

14:30 שיעור מוסר  

15:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב  

17:15 )בשקיעה( שיעור הלכה  

17:48 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

18:10 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים                    

פעילויות לנשים בשבת

13:00 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:00 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    05:45 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( 

שחרית מנין ב'    07:00

שחרית מנין ג'    07:30 )בישיבה הודו ב7:45(

שחרית מנין ד'    08:15

מנחה      17:00

ערבית מנין א'    סמוך למנחה

ערבית מנין ב'     בתום השיעור המרכזי

שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30

יום ראשון     עין יעקב - עיון באגדות חז"ל

יום שני     אמונה ובטחון

יום שלישי    פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא

יום רביעי     ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב

יום חמישי    הלכות שבת/מועדים

פעילויות לנשים

יום שלישי    20:45  שיעור בחסידות
     מהרבנית חנה בקרמן תחי'

יום שני                     21:00 שיעור חדש! בריאות טבעית ע״פ  
     היהדות - א. פורמן

פעילויות לילדים

יום שלישי     18:00  מתמידים לילדים, משניות,
תהילים, סיפורי צדיקים ועוד. הגרלות ופרסים למשתתפים

תפילות לימות החולתפילות ושיעורים בשבת קודש

18:15   ביה"כ "איילת השחר", רחוב מצפה, גבעת זאב

20:45  ביה"כ "ספרא", רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

17:30   ביה"כ "מוסיוף", רח’ יואל ירושלים

21:30    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים

18:00  ביה"כ "בורכוב", רח’ פישל ירושלים

21:30   ביה"כ המרכזי, רחוב הקטלב הר גילה

18:00  ביה"כ "אבני החושן", רחוב אבני החושן, מעלה אדומים

22:00  ביה"כ "קול יעקב", רחוב הנביאים 22, מודיעין

יום רביעי

יום ראשון

יום חמישי

מוצ"ש

יום שני

ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

שיעורים נוספים מפי מו"ר הרב שליט"א בירושלים והסביבה:



המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!
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