
! בקרוב אצלך? יהלום 
?  האם הייתה לכן פעם דודה עשירה ונכבדת שמאתיים שקלים בשבילה הם כסף קטן

הרי שלרגל , ולא די שיש לכם דודה כזו אי שם, ברגע זה ממש, הניחו נא לרגע שיש לכם כזו, אם לא הייתה לכם

. בן שבוע בלבד, ותקפוץ לביתכם לביקור קצר, שמחה משפחתית היא מגיעה לארץ

מזוודתה השניה , מזוודתה האחת מלאה בציוד בסיסי. מגיעות איתה שלוש מזוודות, כאשר מגיעה הדודה אל ביתכם

מלאה , שדומה יותר לתיק יד גדול במיוחד, ומזוודתה השלישית, (מגדול ועד קטן, כמובן, עבורכם)מלאה מתנות 

.  בכל תכשיטיה היקרים איתם הביאה עמה לרגל השמחה

פנינים בכל .  קרט כמובן18, זהב לבן אדום וצהוב: טים-כשי-היא מדברת על ת, וכשהדודה מדברת על תכשיטים

טבעות ושרשראות , משובצים בעגילים, יהלומים קטנים וגדולים, (יקרות במיוחד, כולל שתים שחורות)גודל וצבע 

.  לרוב
יתר 'ל, ועוד אי אלו תכשיטים, כמה אביזרי נוי ליציאות של חולין, סט ליום מימי השבע ברכות, סט תכשיטים לכל סעודה מסעודות השבת

 .'כדי שלא יחסר'ו', בטחון
, היא אומרת, "נו: "למזלכם הדודה אינה מתעלפת כאשר היא שומעת שאין לכם כספת לשמור בה את אוצרה היקר

" ?נכון, הרי אף גנב לא יודע שאני כאן. מילא"

בכל פעם בה הוא רואה . לוטש עיניים לתיק היד של הדודה, בן השנה, אבל החמודי שלכם, אף גנב אינו יודע. נכון

שעה וחצי לפני הגעת המונית שתקח אותה חזרה , וביום עזיבתה של הדודה, הוא מנסה להושיט אליו ידיים, אותו

. מצליח לפתוח את הרוכסן ולשפוך את תכולתו של התיק על הרצפה, לשדה התעופה הוא מתגנב לחדרה של הדודה

שרשרת היהלומים של הדודה , כמעט מתעלפת כשאת רואה את הינוקא יושב בתוך הערמת זהב מופז הזו, את

ורצה להביא את ' לא לגעת'אבל הדודה מזהירה אותך . מונחת על ראשו ככתר והוא שולח אליך חיוך מנצחים

.  המצלמה

, מתגייסת כל המשפחה בלב הולם לאסוף את התכשיטים, ובכל זאת אחרי שהתעלול מונצח מכל זווית אפשרית

, שום יהלום לא נפל, שום עגיל לא נשבר: להכניס כל שרשרת למקומה ולוודא שלא ארע להם מאום, ליישר אותם

-  שום טבעת לא , שום פנינה לא נשרה

!  אופס

. טבעת אחת איננה. בתא הטבעות דווקא ישנו מקום אחד פנוי

עם זהב בשלושה צבעים ", אומרת הדודה ומשפשפת את מצחה, "הייתה אמורה להיות כאן טבעת יפה דווקא"

..." אם אתם מכירים את הפירמה הזו' קרטייה מונד'קניתי אותה ב. ושיבוץ של יהלום

לאחר שאתם מחפשים את הטבעת , אבל את הבלטות שלכם אתם מכירים טוב יותר, אתם לא מכירים את הפירמה

נהדפה ברגליהם של , אולי התגלגלה לשם איכשהו, אולי... ובמטבח, ובמרפסת, וגם במסדרון, בכל פינות החדר

?  הצועדים

.  הטבעת איננה, אבל החיפושים אינם מועילים

בואו . אני באמת לא זוכרת שראיתי אותה מאז שהגעתי אליכם", פוסקת הדודה לבסוף, "אולי שכחתי אותה בבית"

!  יש לנו רק עוד שלושת רבעי שעה להנות ביחד, אחרי הכל. ונמשיך הלאה, נשכח מזה

 

וכאשר נכנסת . עד שמגיע הרגע להיפרד לשלום, ומשחזרים חוויות מביקורה של הדודה, וכך יושבים כולכם ביחד

באמת יכול ? הטבעת: "הדודה אל המכונית הממתינה לה למטה היא מסמנת לך להתקרב אליה ואומרת בקול מונמך

".  היא שווה הון. קחי אותה מתנה ממני- ואם תמצאי אותה במקרה - אבל אם לא , להיות שהיא אצלי בבית

 

ולו , ולו הייתה נאבדת לה טבעת אצלכם במסדרון, לו הייתה לכם כזו דודה: עם יד על הלב אמרו לי נא, ועכשיו

?  האם לא הייתן עולות הביתה בריצה ועורכות חיפוש נוסף בין החדרים-  הייתן יכולות לקבל אותה במתנה 

?  וכמה מאמץ הייתן משקיעות בטאטוא הבית בכל השבועות שלאחר מכן

, אולי כאן יימצא היהלום שלי, וסביר להניח שגם בערב פסח שלאחר מכן הייתה כל מגרה ממלאת אתכן בתקווה

?  אולי

: אז יש לנו שתי בשורות עבורך אחת טובה ואחת עוד יותר טובה

.  פזורים פה ושם מבלי שתדעי. הטובה הינה שיש יהלומים בבית שלך

. אם תחפשי. שיש לך סיכוי טוב למצוא אותם- והבשורה העוד יותר טובה היא 

מתחת לשולי העציץ , ולא תדעי כלל שמתחת למגרה או בפינת החדר, תמשיכי לחיות את חייך כרגיל, אם לא

.  ממתין ומחכה שתמצאי אותו, או ליד המנורה ממתין לך היהלום שלך

לימדו אותנו הורינו מעניקים לנו את , וכיצד על יהודי להתנהג בשבת כמו ביום חול, כי גם אם נולדנו על ראש הר

 למד שלא מי"כי :  'יערות דבש'יונתן אייבשיץ בספרו ' כותב ר, ובכל זאת. הידע הזה במתנה על מגש של כסף
 והן דאורייתא הן שבת חילול לו יקרה שלא להמלט יכול לא ושלש פעמיים בורים על שבת הלכות
". דרבנן



אמת ונכון הוא שכבר כשהיית ילדה נכנסת יחד עם סבתא שלך למטבח להכין סלט ולמדת ממנה כיצד יש , כי אמנם

אבל לא לכל פרט ידעת .... ומאמא שלך למדת בדיוק איך מטפלים בתינוקות ביום השביעי, לעשות זאת בשבת

המציאות משתנה , ומלבד זאת. ולא כל תנועה שלהן הבנת והצלחת לפרש כראוי, לא כל דבר את זוכרת, לשים לב

שמשהו ממה שלמדת , ישנו סיכוי מסויים שגם הן לא ידעו הכל...  ובכלל, אתגרים חדשים נכנסים אל תוך חיינו

. 'לגמרי לגמרי נכון'לא היה , מהן לא היה מדוייק

שלומד הלכות שבת מניח - גם אם הוא אברך חשוב או אשת תלמיד חכם - והמציאות מוכיחה שכל אדם 

 חיוב ואומר יש' יועץ פלא'מציין בעל ה, ועל כן!" לא ידעתי? באמת: "לפעמים את ידו על מצחו ואומר
 כי שקולה השבת כנגד .ולדעת הלכות שבת ולעבור עליהן לפחות פעם אחת בשנה ולתור לדרוש אדם על

.  התורה כולה

 

בקרב נשות שבת את שמירת שבת כהלכתה ואת למוד הלכות ששם לו למטרה לחזק ' זהירים לשומרו'בארגון 

, "לא האמנתי כשגיליתי שטעיתי בעניין בסיסי כל כך: "התקבלו פניות רבות של נשים נדהמות ונרגשות, ישראל

!" בזכות העובדה שבדיוק שבוע קודם לכן למדתי סעיף זה ידעתי איך להגיב וכיצד לנהוג. "כתבה בכאב אישה יקרה

גם הקטנים מקשיבים ", מספרת שלישית, "אני לומדת עם הילדים כל יום על יד שולחן ארוחת הערב. "כתבה אחרת

".  ואני מרגישה כיצד הלמוד  משנה את כל האווירה בבית והופך אותה לטהורה ורוחנית יותר

 

 

לכל אחד מאיתנו תפילה פרטית כואבת שטרם זכתה להענות האם לא כדאי לנסות את , כולנו מחפשים ישועות

מזכה את האדם במתנות אין , מתוך ידיעת ההלכה על כל פרטיה, שמירת השבת כהלכתה? השיטה הבטוחה מכל

' ור, ולהגנה מפני הפורענות  5לשמחה, 4 לשמירה3לרפואה ,2עשירות הוא זוכה ל1תפילותיו מתקבלות ברצון  :ספור

מסיים את , ינצל מאיסורי תורה' פעמים ושלוש'יונתן אייבשיץ שמזהיר ואומר כי רק אדם שלומד הלכות שבת 

 בפני עליו ומגין זאת יעשה אנוש אשרי... בתמידות שבת הלכות ללמוד הראוי מן: "דבריו אלו ואומר
".  הפורענות

... כולנו? מי אינה רוצה מתנות יקרות אלו

 

  2,8הצטרפות למבחנים ורשום לחברותות בשלוחות', למוד יומי בטל0799-183-665'  זהירים לשומרו'ארגון 

 054-8524125 054-8468053 או בבקר 054-8487104צ והערב"בשעות אחה:לפרטים נוספים. 5ו

-5 בשלוחה 0722-722-730  או בקו השבת 42מוקדים לרכישה במחיר מוזל של ספר הלמוד היומי בשלוחה 

 (נקודות ברוב רחבי הארץ)ההלכה בשבת 

  

?  אבל כיצד מתחילים

נשים רבות לומדות ונבחנות על : "בארגון זהירים לשומרו ממליצים על לימוד קבוע של שתיים שלוש הלכות ליום

ולימוד של ,  ברורות וקצרות,מעשיותן ההלכות בספר ה" . ('כרך א)' אורחות שבת'מתוך הספר ' שתי הלכות ליום'

תוכנית נוספת היא ", העומדת מאחורי הארגון. א.מ' אומרת הגב, "שלוש הלכות ביום אינו דורש אלא דקות ספורות

הרב , א"ז אולמן שליט"שיצא לאור בהסכמתם וברכתם של הגרש" מענה פיו"פ הספר ללמוד יומי לנשים "ע

, לימות השנהומחולק , הספר מתאים גם לבנות עדות המזרח. א"א והרב  שושן שליט"שמואל אליעזר שטרן שליט

". כך שבלימוד של כחצי עמוד ליום במשך שנה עוברים על הלכות שבת הבסיסיות

? איך הן מוצאות זמן ללימוד ולבחינות קבועות... הנשים היום עסוקות כל כך

אם כי נשים , אפשר ללמוד גם מבלי להיבחן", אומרת אשת שיחנו, "ראשית צריך להבדיל בין הלימוד לבין המבחן"

. שולטות בחומר ויודעות את מה שלמדו, הן זוכרות היטב! כן... ולראות ש, רבות מאוד נהנות לבדוק את ידיעותיהן

לארגון קו טלפוני מיוחד אליו ניתן להתקשר מן , כדאי לדעת שאת ההלכות אפשר ללמוד גם בטלפון, ושנית

מספר ,  (על פי תוכניות הלימוד בשני הספרים)האוטובוס או תוך כדי שטיפת כלים ולשמוע את ההלכות היומיות 

כולל , ובמעקב אחרי ההוראות הקוליות ניתן להגיע לכל השלוחות#, 0799183665הטלפון של הארגון הינו 

   (דברי החזוק מתחלפים כל עשרה ימים). ק"שלוחת דברי החזוק בנושא הלמוד ושמירת ש

 בזמן כמו שלנו בו לא פשוט :סיפורי הישועות המגיעים לארגון מרגשים ומפעימים. עם ההתחזקות מגיעה הישועה

כמה ימים  (..שלא היו פשוטות כלל)א משרה מיוחדת המתאימה לדרישותיה .מצאה הגברת פ, כלל למצוא עבודה
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בני משפחה נוספת קנו .  (...מלבד זכותן שלהן)לזכותה לאחר שבנות משפחתה החלו ללמוד את ההלכות היומיות 

.              לא עברו שבועים וכבר התבשרו בבשורות טובות,ספרים וקבעו כמה חברותות של למוד לישועת בחור רוק

אחת מהן באותו ! כמה נשים נפקדו בעקבות הלמוד לאחר המתנה של כמה שנים -ואם מדברים על בשורות טובות 

. חודש בו החלה ללמוד

שנשמע ונתבשר בבשורות . אם מישהו במשפחתך זקוק לישועה תוכלי להקדיש את זכות הלמוד וההתחזקות עבורו

.  א"אותה יבשר אליהו הנביא בבה בקרוב בטובה שבבשורות "טובות ובע

 

 

 

 


