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קח את המושכות
חוקים שאינם מתכופפים
סיימנו חורף מבורך והבריאה כולה פורחת ואנחנו
כבר מריחים את חג הפסח .וזה בדיוק הזמן
להתחדשות .בשבת זו אנחנו מברכים את חודש
ניסן ,חודש הניסים והנפלאות,
חודש הגאולה ,שיבוא בעזרת ה'
לכל עם ישראל לטובה ולברכה.
חודש ניסן קרוי על שם הניסים
הגדולים שהתרחשו בו ,ניסי
יציאת מצרים וקריעת ים סוף.
מה זה נס? נס זה שינוי חוקי
הטבע ,שהטבע כולו מגלה שהוא
מונהג ברצונו של הבורא ומתכופף
בפני רצונו של הבורא.
מכאן שחוקי הטבע אינם
חוקים מוחלטים ,אלא הם חוקים
שעשויים להשתנות על ידי אמונה
ותפילה ,כמו שראינו צדיקים גדולים
במהלך הדורות ועד דורנו אנו ,שהיו
משנים את הטבע בתפילתם.

חוק שהוא הרבה יותר חזק מחוקי הטבע ,זה חוק
שלא ישתנה לעולם.

מאמינים ברחמים
כיצד פועל החוק הזה? יש לכך כמה וכמה
הסברים ובמאמר הנוכחי נתמקד
בהסבר יסודי אחד שממנו נלמד
כלל גדול באמונה.

רבי נחמן
מגלה לנו
שעל ידי תיקון
האמונה
נמתקים כל
הדינים
וכל החרון
אף ונמשכת
רחמנות.

אבל ישנם חוקים אחרים
בבריאה ,והחוקים האלה הם
חוקים קבועים ובלתי משתנים,
ואלה החוקים הרוחניים .מה הם החוקים הרוחניים?
ישנו חוק רוחני מוכרים יותר כמו החוק שאין ייסורים
בלא עוון ,וחוק רוחני נוסף שכל המאריך בתפילתו
אין תפילתו חוזרת ריקם.

וישנו חוק נוסף שבחסדי ה' הולך ומתפרסם וצובר
תאוצה בעם ישראל והוא חוק התודה שאומר :על
ידי התודה על הצרה – מתבטלת כל צרה וכל בעיה
וכל גזירה רעה! החוק הזה ,כמו כל חוק רוחני – זה

רבי נחמן מגלה לנו שעל ידי תיקון
האמונה נמתקים כל הדינים וכל
החרון אף ונמשכת רחמנות.
ומה הכוונה שנמשכת רחמנות?
הרי אצל ה' יתברך הכול זה רחמים
גם הדינים והצרות והקשיים הם רק
רחמנות?

אלא שיש רחמים שאנחנו לא
מבינים ולמרות זאת אנחנו צריכים
להאמין שיש כאן רחמים ,ולעומת
זאת יש רחמים שאנחנו כן יכולים
להבין שהם רחמים ,רחמים
במושגים הקטנים שלנו .כאשר
יש פגם באמונה ,ה' מרחם עלינו
ברחמים שלפעמים קשה לנו להבין
את הרחמנות שבהם; אך כאשר מתקנים את
האמונה ,זוכים לרחמים שגם אנחנו מבינים שהם
רחמים.

לדוגמה ,כשאדם חולה זו רחמנות גדולה של ה',
וזה בוודאי מציל אותו מהרבה צרות וייסורים גרועים
יותר .אבל אנחנו לא מבינים איך זה לטובתו ,אנחנו
רק מאמינים שהחולי הזה הוא לטובה.
אך כאשר החולה הזה מתקן את האמונה ,הוא

מתרפא מיד ואז אכן רואים את הרחמים ורואים
את הטובה שהחולה עכשיו בריא ,ולא צריכים
להאמין ,כבר רואים ומבינים.

רחמים כמו שאתה מבין
ומה הכוונה לתקן את האמונה? איך מתקנים את
האמונה?
הכוונה היא לומר תודה על הצרה .כי כאשר
אתה חושב שזו טעות לומר תודה על הצרה ,או
שאתה חושב שזה לא נכון ולא ראוי – זה אומר
שאתה לא מאמין שה' הוא אבא שאוהב תמיד את
הילדים שלו ,ולא רוצה לעשות שום צער לילדים
שלו ,ומצטער בצרתם של הילדים שלו ,ורוצה שיהיה
תמיד רק טוב לילדים שלו .וזו כפירה גמורה.
האמונה הפשוטה אומרת שאבא שבשמיים אוהב
תמיד את הילדים שלו ולא עושה שום רע לילדים
שלו ועושה רק טוב לילדים שלו .וגם אם אתה לא
מבין ,אבל אתה מאמין ואומר תודה לאבא .זה שיא
האמונה וזה מה שממתיק את כל הדינים ומסלק
את כל הצרות ופותר את כל הבעיות .יוצא שהתודה
על הצרה היא הביטוי המושלם לאמונה.
רבי נחמן מכנה את זה כך :על ידי תיקון האמונה
ה' מוסר את הרחמנות בידינו .ונבאר את כוונתו .ה'
אומר לנו" :עד עכשיו אני נתתי לחולה הזה צרות
לפי מה שאני מבין שזו הרחמנות וזה הדבר הטוב
ביותר עבורו; ומעכשיו אני נותן לכם לקבוע איך יהיו
הרחמים ,ואתם יכולים לבטל את כל הצרות מעליו".

שני סוגי רחמים
אבל כאן נשאלת השאלה :האם יתכן שאנחנו
מבינים טוב יותר מהקדוש ברוך הוא?! אם הבורא
יודע שהמחלה היא לטובתו וזה מה שמציל אותו
מייסורים קשים אחרים – אז מה ִהרווחנו בזה שהבן
אדם יתרפא ,הרי עכשיו הוא עלול לסבול בכפל
כפליים? וכי אתה מבין יותר טוב מהקדוש ברוך
המשך בעמוד הבא

פנינים
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חסידות ברסלב

-המשך-

הוא?! אם הוא ברחמיו מבין שהטוב ביותר לאדם
הזה שיהיה חולה ,מי אנחנו שנחלוק על הקדוש
ברוך הוא ונבטל מעל החולה את המחלה ,אולי
אנחנו גורמים שתבוא על האדם הזה צרה גדולה
יותר ,חלילה?
את השאלה הזאת שואל רבי נתן מברסלב ,והוא
עונה כך:
נשים לב טוב ,שרבי נחמן אומר שכשאין אמונה
יש חרון אף ,כלומר יש דינים .ואילו כאשר מתקנים
את האמונה אין חרון אף .מה זה אומר? זה אומר
שיש שני סוגים של רחמנות ,יש רחמנות בזמן של
דין ,ויש רחמנות בזמן שבו אין דינים .ונסביר את זה:
כשיש דינים ,מידת הרחמים צריכה להתחשב
בדין .היא לא יכולה לבטל את הדין לגמרי.
ולכן ה' יתברך מרחם על האדם בתוך מסגרת
הדין ,והוא מביא עליו את הייסורים המינימליים כדי
שלא יצטרך לסבול הרבה יותר .כגון ,שלוקח לו את
הממון ומשאיר לו את הנפש.
במצב הזה אם תתבטל צרה אחת ,בוודאי תבוא
צרה גדולה יותר וגרועה יותר .כי ה' הרחמן בוודאי
נתן לאדם את הדבר הטוב ביותר והקל ביותר
במסגרת הדינים ,ואסור לנו לנסות להתערב ולבטל
את הצרה כי בזה רק ייגרם נזק.
וזה נקרא רחמים פשוטים ,רחמים רגילים.

אבל ישנם רחמים הרבה יותר גדולים ועצומים,
רחמים כאלה שבהם ה' יכול להיטיב עם האדם
בכל המישורים ולבטל מעליו את כל הצרות ,גם בלי
שיקרה לו שום נזק.

עוֹררוּת
יסן הוּא יוֹם ִה ְת ְ
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ימי ַ
ַר ֵבּנוּ זַ "ל עוֹד ִמ ֵ
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מתי הרחמים האלה מתגלים?
הרחמים האלה נמשכים ומתגלים כאשר אין
דינים ואין חרון אף .אז חמת המלך שככה ומידת
הדין נרגעת ,ואז הרחמים יכולים להיות מושפעים
בלי גבול ובלי שום חשבון של דינים וגזירות .ולכן
ביטול של צרה לא יגרום לצרה גרועה יותר .הצרה
תתבטל לגמרי ולא יהיה לה שום רושם כלל.

יסן ְבּ ֵעת ֶשׁ ַה ָשּׂדוֹת
ימי ח ֶֹדשׁ נִ ָ
ָא ַמר ַר ֵבּנוּ זַ "ל ֶשׁ ִבּ ֵ
יוֹתר לִ ְהיוֹת ִאישׁ
יהם ָאז טוֹב ְבּ ֵ
נוֹתנִ ים יְ בוּלֵ ֶ
ְ
בּוֹדד ֵבּין ָה ֲע ָשׂ ִביםַ .וְע ָתּה
ָכּ ֵשׁר וּלְ ִה ְת ַפּלֵּ ל וּלְ ִה ְת ֵ
ִבּ ְת ִפלַּ ת ַטל לִ ְק ַראת ָה ָא ִביב ִהזְ ִכּיר זֹאת ַבּ ַעל
ַה ַפּיָּ ט ַבּ ֵתּבוֹת "וְ ָכל נְ אוֹת ֶדּ ֶשׁא לוֹ נִ ְכ ָס ִפים"ַ ,היְ נוּ
נוֹתנִ ים
ֶשׁנִּ ְכ ָס ִפים לְ ִה ָכּלֵ ל ַבּ ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַרַ ,וְעל ֵכּן ְ
כּ ָֹחם ִבּ ְת ִפלָּ תוֹ ֶשׁל ָה ִאישׁ ַה ָכּ ֵשׁר ַה ִמּ ְת ַפּלֵּ ל
ינוֹתם) .שיחות הר"ן סימן צח(.
ֵבּ ָ

וכמו שלמדנו ,כאשר אומרים תודה ומתקנים את
האמונה ,זוכים לביטול החרון אף ,וממילא מתגלים
רחמים גדולים כאלה שבהם הבורא יכול לרחם על
האדם בלי לגרום לו שום נזק ,וזה נקרא שהבורא
מוסר את הרחמים לידינו!
לכן בחודש ניסן שהוא חודש של הודיה לה' על
הניסים והנפלאות ,חודש שבו למדנו את האמונה
בפעם הראשונה ולמדנו להודות על החסדים –
בחודש הזה צריכים להתקדם באמונה ולהאמין
שגם מה שאנחנו לא מבינים – גם זה חסדים
ורחמים ,וצריכים לומר תודה מכל הלב גם על
הצרות והייסורים.

לה' בין על הטוב ובין על הרע ,החוק הרוחני מחייב
שתבוא הגאולה השלימה ברחמים גדולים ,וכימי
צאתנו מארץ מצרים נראה נסים ונפלאות גאולות
וישועות אמן.
בברכת שבת שלום ומבורך

ועל ידי זה נזכה לגאולה שלימה כמו שמבטיח חוק
התודה שכאשר כל עם ישראל יילכו בדרך הזו ויודו

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

שו"ת של חסד

ע"י בית הוראה-חוט של חסד

קו ההלכה הספרדי*3030 :

דיני מכירת חמץ
מכירת חמץ
הקדמה – מן התורה צריך לבער את כל החמץ
הנמצא בבית קודם הפסח ,ואסור לאחסן חמץ כלל
בפסח ,ומי שמשהה חמץ בפסח עובר על איסור
”בל יראה ובל ימצא“ ולכן משנים קדמוניות נהגו
ישראל לבער את כל החמץ מן הבתים כדי שלא
לעבור על איסור זה .אמנם פעמים שאדם מתעסק
עם חמץ במשך כל השנה וקונה ומוכר ,או שמייצר
שיכר שעורים וכדומה ,ולא היה שייך
לבער את כל החמץ קודם לפסח ,ולכן
מובא בהלכה )שלחן ערוך אורח חיים סימן
תמח( שמותר למכור את החמץ לגוי
קודם הזמן שנאסר ,אף שדעתו לשוב
ולקנות מן הגוי את החמץ אחר הפסח.
והנה מלפנים היה כל אחד מוכר חמצו
בעצמו לגוי ,אך רבו המכשולות מפני
ריבוי הדינים והפרטים בדיני הקניינים
ואופן המכירה וכדו‘ ,לכן כיום נוהגים
לעשות את הרב או מורה הוראה או תלמיד חכם
הממונה לכך ,להיות שלוחי המוכרים על ידי כתב
הרשאה והם מוכרים את החמץ בעבור כל שולחיהם.
ואף שמצד הדין אנו נוקטים שמותר לאדם לסמוך
על המכירה אפי‘ לכתחילה ,ויכול להשאיר אפי‘
חמץ גמור בביתו אם עשה מכירת חמץ כדת וכדין,
מכל מקום נוהגים שאין משאירים חמץ גמור בבית
)ופלים ,עוגיות ,לחמים וכדומה( ,אלא רק ספק חמץ )כגון –

שאנו חפצים למכור את החמץ.

קמח ,שמרים יבשים ,רטבים למיניהם ,תבלינים( ועל זה עושים
את המכירה לגוי ,ורק אדם שיש לו חמץ יקר )וויסקי
– שהוא חמץ גמור( או בעל מכולת וכדומה שיש בידו
הרבה חמץ גמור ,ויהיה לו הפסד גדול אם יבער
חמץ זה ,סומכים על מכירת חמץ גמור.

ה .הרוצה למכור את חמצו של חבירו בלא ידיעתו,
כגון שנסע מביתו ולא יחזור עד אחר הפסח,
או אדם שאיבד את הכרתו ל“ע ,וכעת אין את
הסכמתו למכירת החמץ ,או אדם רחוק מתורה
ומצוות שאינו מודע לעניין מכירת חמץ ,אם יודע
שאותו אדם נזהר מחמץ בפסח רק אינו זהיר
במכירת חמץ ,מותר להוסיף את שמו ולמכור
בעבורו את החמץ.

א .אדם שמבער את החמץ מביתו ואינו משייר
שום חמץ ,מצד הדין אינו צריך למכור
את החמץ כלל ,אך נוהגים להדר
ולעשות מכירת חמץ בכל מקרה ,כדי
לצאת ידי חשש ופקפוק.

בעל סופר מרקט שמכר את חמצו לנכרי כדת
וכדין ,אבל המשיך למכור חמץ בפסח ,אין
לקנות ממנו חמץ לאחר הפסח ,ואין לסמוך
על המכירה שעשה ,משום שכל המכירה אינה
אלא למראית עין בלבד ,והכל בטל ומבוטל.

כמה כללים למכירת חמץ:

אדם שמוכר חמץ צריך להבין
ב.
שהוא מוכר את החמץ ללא שום תנאי,
ובמכירה גמורה או מתנה גמורה ,ולכן
אם יבוא הגוי בפסח וירצה לקחת את
החמץ שקנה ממנו ,עליו לתת לו מיד,
ואינו יכול לעכב את החמץ בידו.
ג.

יש לקבץ את כל החמץ במקומות מסויימים –
ארונות מטבח ,או במקפיא ,ולסמן את אותם
מקומות שיהיה ניכר שזה חמץ ולא יבואו ליטול
מהם בפסח.

ד.

מכירת חמץ דרך האינטרנט וכדומה מועילה,
אף שאין חתימה על כתב הרשאה ,ואין קניין
סודר ,משום שבמכירה זו מספיק ”גילוי דעת“

ו.

פרטים מדיני תערובת חמץ
א .חמץ שנתערב בפסח בתבשיל ,אוסר אפי'
במשהו ,ואינו בטל אפי' באלף .כן פסק הטשו"ע )סי'
תמז סעי' א'(.

ב .חמץ שנתבטל בשישים קודם הפסח ,לבני
אשכנז אם מדובר בדבר לח מתבטל לגמרי
ואין האיסור חוזר להתעורר בפסח) .רמ"א סימן
תמ"ב סעיף ד'( ולספרדים החילוק הוא שאם
החמץ אינו דבר המעמיד ,מותר להשתמש
באותו מאכל ואין החמץ חוזר לאסור בפסח
מכיון שנתבטל בשישים ,אמנם אם החמץ
הוא דבר המעמיד ,חוזר ואוסר בפסח ואסור
להשהותו) .יביע אומר(.

הסדרה לשלום הבית
מאת הרב שלום ארוש

שלום הבית שלי

הרב שלום ארוש שליט"א

052-2240696

לַ ֲהפֶֹ את ַה ַבּ ַעל ִבּ ְת ִפלּוֹת
ָכּל ִא ָשּׁה יְ כוֹלָ ה לַ ֲעשׂוֹת ִמ ַבּ ֲעלָ הּ מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוֲּ ,א ִפלּוּ
ִאם הוּא ַע ְכ ָשׁו ִבּלְ ָעם ָה ָר ָשׁעַ ,על יְ ֵדי ַה ִחזּוּק ֶשׁלָּ הּ
וְ ָה ִעידוּד ֶשׁלָּ הְּ ,וּב ִע ָקּר ַעל יְ ֵדי ַה ְתּ ִפלּוֹת .זוֹ ַה ְשּׁלִ יחוּת
ֶשׁלָּ הַּ ,וּב ְשּׁלִ יחוּת ַהזֹּאת ִהיא ְצ ִר ָיכה לִ ְשׂמ ַֹח ְבּ ֶחלְ ָקהּ,
יטב ֶאת ַה ְמּ ִציאוּתֶ ,שׁ ָא ְמנָ ם ִהיא
ֶשׁ ֵפּרוּשׁוֹ לָ ַד ַעת ֵה ֵ
א ִה ְת ַח ְתּנָ ה ִעם מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ,וְלִ ְשׂמ ַֹח ַבּ ְשּׁלִ יחוּת
ֶשׁלָּ הּ – לִ ְשׂמ ַֹח ְבּ ֶחלְ ָקהּ.
יתי ָבּ ֵעינַ יִ ם ֶשׁלִּ י:
ֵאלּוּ ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ָר ִא ִ
נָ ִשׁים ֶשׁ ָהיוּ ְשׂ ֵמחוֹת ְבּ ֶחלְ ָקןָ ,בּנוּ ֶאת
ַה ָבּ ִתּים ֶשׁלָּ ֶהן ְבּ ָח ְכ ָמה ְוּב ַס ְבלָ נוּת ִוְעם
וּת ִפלּוֹת .וְ ִהנֵּ ה – ַע ְכ ָשׁו
ַה ְר ֵבּה ֶרגֶ שׁ וְלֵ ב ְ
יֵ שׁ לָ ֶהן יְ לָ ִדים וּנְ ָכ ִדים  -דּוֹר יְ ָשׁ ִרים -
ַאף ֶשׁ ַה ַבּ ַעל ֶשׁלָּ ֶהן ָהיָ ה ָרחוֹק ְמאֹד
ִמלִּ ְהיוֹת מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ...
יתי נָ ִשׁיםֶ ,שׁ ָהיוּ
לְ ֻע ַמּת זֹאתָ ,ר ִא ִ
יח ִעם ַה ַבּ ַעל
יְ כוֹלוֹת ְבּ ַקלּוּת לְ ַה ְצלִ ַ
ֶשׁלָּ ֶהןִ ,כּי הוּא ְבּ ַע ְצמוֹ ָר ָצה לַ ֲעבֹד ַעל
ַע ְצמוֹ וּלְ ַת ֵקּן ,וְ ֵהן ִה ְפ ִסידוּ אוֹתוֹ ִמשּׁוּם
ֶשֹּׁלא ָהיוּ ְשׂ ֵמחוֹת ְבּ ֶחלְ ָקן.
יתיָ ,היְ ָתה ִא ָשּׁהֶ ,שׁ ִעם
ֻדּגְ ָמא ַא ַחת ֵמ ַרבּוֹת ֶשׁ ָר ִא ִ
ַבּ ֲעלָ הּ ָה ִראשׁוֹן ִהיא א ָהיְ ָתה ְמ ֻא ֶשּׁ ֶרת ,וְ ִהיא
בוּרהּ לְ ִשׁדּוּ
ִה ְתגָּ ְר ָשׁה ִוּב ְקּ ָשׁה ִמ ֶמּנִּ י ֶשׁ ֶא ְת ַפּלֵּ ל ֲע ָ
אוֹתהּ ִא ָשּׁה ָר ְצ ָתה ְמאֹד לְ ִה ְת ַח ֵתּן ִעם
ָהגוּןֶ .וּב ֱא ֶמת ָ
יתי לְ ִה ְת ַפּלֵּ ל ִבּ ְשׁ ִבילָ הּ לְ ִשׁדּוּ
ַבּ ַעל יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם ,וְ ִה ְר ֵבּ ִ
מּוּבןִ ,ה ְר ְבּ ָתה לְ ִה ְת ַפּלֵּ ל ַעל זֶ ה .סוֹף
ָהגוּן ,וְ גַ ם ִהיאַ ,כּ ָ

לאורם נלך

הילולא דצדיקיא
שמו של החידושי הרי"מ נקרא "יצחק מאיר"
ע"פ מעשה שהיה :אמו מרת חיה שרה התייתמה
בילדותה ,והרה"ק ר' ישראל מקוז'ניץ זי"ע גידלה
בביתו ,ולאחר שנישאה באה כדרכה לבית המגיד
מקוז'ניץ ,ותכף שנכנסה על מפתן החדר קם המגיד
מלא קומתו ,ואמר לה" :תדעי שהנני קם מפני
העובר שבבטנך ,כי נשמתו גדולה מאוד ,וזה איזה
מאות שנה שלא הייתה נשמה זו בעולם" ,ואמר
לה כי תלד בן ,שיאיר את עיני הגולה ,ועוד אמר
לה כי הילד הזה מוכן לגדולות ויוכל להטות לבבות
בנ"י לעבודת השי"ת ,וכך אמר רבינו לפני פטירתו:
"נבראתי כלי להטות לב כל העולם להשי"ת".
ואכן כשנה לאחר נישואיהם ,בשנת ה'תקנ"ח
נולד בנם יצחק מאיר ,שמו "מאיר" ניתן לו משום
שהאמינו בברכת המגיד כי יאיר את עיני ישראל,
והשם "יצחק" ניתן לו ע"כ כי בליל הלימוד לפני
הברית נתגלה אליו הרה"ק ר' לוי יצחק מברדידשוב,
ואמר לו כי יקרא את שם הילד כשמו ,ולכן נקרא
בשם "יצחק מאיר".
כבר בילדותו כינוהו "העילוי ממאגנישוב" ,ובעירו
לא היה מלמד מתאים ללמוד עמו ,ולכן למד תורה
בלילה עם אביו ,ושאר היום היה לומד לבד.
בד בבד עם גאונותו המופלגת ,היה גם מופלג עוד
מילדותו בחסידות ,בהיותו אך בן ד' שנים שיחק
עם חביריו במשחק התוספת ,תוך כדי ריצה ,נטה
הצידה וקפץ לתוך נהר זורם ,וכשנשאל על כך ענה
בתמימות" :לא רציתי לעבור בין שתי נשים שעברו
ברחוב באותה שעה שהרי חז"ל אסרו זאת ,לכן

סוֹף ה' ָעזַ ר וְ נָ ַתן לָ הּ ִשׁדּוּ טוֹבֶ ,שׁ ִה ַכּ ְר ִתּי ִמ ָקּרוֹב,
עוֹבד ַעל ַע ְצמוֹ וְ כוּ'ְ ,בּ ִקצּוּר – זְ ִכיָּ ה גְּ דוֹלָ ה לְ ָכל
ֶשׁ ֵ
שׂוּאיםָ ,בּ ָאה
ַה ֵדּעוֹת .וְ ִהנֵּ ה ,לְ ַא ַחר זְ ַמן ָק ָצר ֶשׁ ָהיוּ נְ ִ
אוֹתהּ ִא ָשּׁה ִבּ ְתלוּנוֹת ַעל ַבּ ֲעלָ הֶּ ,שׁיֵּ שׁ לוֹ ֵאלּוּ
ָ
ֵאלַ י
ֶח ְסרוֹנוֹת ֵאלּוּ ֲוַא ֵח ִריםְ ,וּב ִע ָקּר ִה ְתלוֹנְ נָ ה ֶשׁהוּא א
שׁוֹמר ֶאת ֵעינָ יו ְכּמוֹ ֶשׁ ָצּ ִרי.
ֵ
וּמ ַא ַחר
יחהֵ ,
לָ ַק ְח ִתּי ֶאת ַה ַבּ ַעל לְ ִשׂ ָ
עוֹבד ַעל
וְ ִה ַכּ ְר ִתּי אוֹתוֹ ְכּ ָא ָדם ֶשׁ ֵ
ַע ְצמוִֹ ,ה ְס ַבּ ְר ִתּי לוֹ ְבּ ַפ ְשׁטוּת ַעל ָמה
הוּא ָצ ִרי לַ ֲעבֹד וְ ִס ַכּ ְמנוּ ֶשׁהוּא יַ ֲעבֹד
ְבּ ִע ָקּר ַעל ְשׁ ִמ ַירת ָה ֵעינַ יִ ם ,וְזֶ הוּ –
מּוּכן לַ ֲעבֹד
ָשׂ ַמ ְח ִתּי ֶשׁיֵּ שׁ ָכּאן ָא ָדם ֶשׁ ָ
גוּע ֶשׁל
יתי לְ ֶה ְמ ֵשָׁ ר ַ
ַעל ַע ְצמוִֹ ,וְצ ִפּ ִ
ַחיֵּ י ַהזּוּג ַהזֶּ ה.
יפה הוּא
ֲא ָבל ַהיֵּ ֶצר ָה ַרע א וִ ֵתּרֵ ,וְא ָ
רוּח
נִ ְכנַ ס? ְבּ ִא ָשּׁה .נִ ְכנַ ס ָבּהּ ִמן ק ֶֹצר ַ
ְכּזֶ הַ ,עד ֶשׁ ְכּ ָבר ַא ֲח ֵרי יָ ִמים ְמ ַע ִטּים
אוֹתהּ ְתּלוּנָ ה
ָ
ִהיא ֶשׁ ָבּהּ ֵאלַ י ִעם
שׁוֹמר ֶאת ָה ֵעינַ יִ םָ .א ַמ ְר ִתּי לָ הּ:
ֵ
ִע ָקּ ִריתֶ ,שׁהוּא א
יוֹסף ַה ַצּ ִדּיק...
ִתּ ְר ִאיַ .אף ַא ַחת א ִמ ְת ַח ֶתּנֶ ת ִמיָּ ד ִעם ֵ
הוּא ָא ְמנָ ם ִק ֵבּל ַעל ַע ְצמוֹ לַ ֲעבֹד ַעל זֶ הַ ,אִ אי
ֶא ְפ ָשׁר לְ ַצפּוֹת ֶשׁהוּא יִ ְשׁ ַתּנֶּ ה ְבּיוֹם ֶא ָחד.
יתי ָכּל ָכַּ ה ְר ֵבּה זְ ַמן
ֲא ָבל ָה ִא ָשּׁה ִה ְת ָפּ ְר ָצהִ :ח ִכּ ִ
עוֹשׂה ,וְלָ ָמּה ֵאין לוֹ
לַ ִשּׁדּוַּ הזֶּ הָ ,אז לָ ָמּה הוּא ָכּ ָכה ֶ
יִ ְר ַאת ָשׂ ִמים וְ כוּ' וְ כוּ' .וְ שׁוּב ָא ַמ ְר ִתּי לָ הִּ :בּ ִתּיֲ ,אנַ ְחנוּ

הרה"ק ר' יצחק מאיר מגור
זצוק"ל זיע"א –החידושי הרי"מ
כ"ג באדר
אמרתי :מוטב שאקפוץ לתוך הנהר ולא אעבור על
דברי רבותינו"
עיקר קבלת רבינו היה מאת המגיד מקוז'ניץ כי
נתגדל ממש על ברכיו .לאחר מכן רצה להתדבק
ביהודי הק' מפרשיסחא ,אך אביו וחותנו מנעו
זאת ממנו ,ובערוב ימיו סיפר רבינו :לא יכולתי
למחול להם על כך שמנעוני ,אך לאבי הייתי מוכרח
למחול אולם לחותני אין ביכולתי למחול ומחמת זה
ירד מנכסיו .ואכן חותנו ירד מנכסיו ולא היה בידו
להמשיך ולהחזיקו על שולחנו ,ומשום כך הוצרך
הרי"ם ,לדאוג למחיית בני ביתו ,אולם לקבל את עול
הרבנות סירב.
לאחר הסתלקות האדמו"ר מפשיסחה ,קיבל
הרי"ם את ר' מנחם מענדיל מקוצק כאדמו"ר .פעם
הביא לאדמו"ר ספר שחיבר על שולחן ערוך – חושן
משפט .לאחר שהאדמו"ר עיין בו אמר שיש לשרוף
את כתב היד כי אם יודפס יעדיפו חיבור זה ויחדלו
ללמוד את הש"ך ,הרי"ם מיהר ושרף את פרי עמלו.
באחת הפעמים בהן הגיע אדמו"ר הרי"ם לדירתו
בווארשה נפלה על רגלו דלת והאדמו"ר נפצע קשה.
כתוצאה מהפציעה התפשטה דלקת והרופאים
אמרו נואש .למרות הסבל והכאב המשיך האדמו"ר
לקבל את חסידיו .ביום שבת כ"ג אדר בשנת
ה'תרכ"ו חלה מאוד ובסעודה שלישית אמר "יושב
בסתר עליון" ובהגיעו למילים "אחלצהו ואכבדהו"
שהיה כרבע שעה לפני יציאת השבת יצאה נשמתו,
בקדושה ובטהרה ,וגעו כל העם בבכיה ,זכותו יגן
עלינו אכי"ר.

נִ ְמ ָצ ִאים ְבּעוֹלַ ם ַה ִתּקּוּן .לְ ָכל ֶא ָחד יֵ שׁ ֶח ְסרוֹנוֹת .לְ ָכל
לוֹק ַח
יהן ,וְזֶ ה ֵ
ֶא ָחד יֵ שׁ נְ ֻקדּוֹת ֶשׁהוּא ָצ ִרי לַ ֲעבֹד ֲעלֵ ֶ
וּמ ְשׁ ַתּנִּ ים.
לוֹח ִצים ַעל ַכּ ְפתּוֹר ִ
ָשׁנִ ים .א ֲ
שׁוֹמר ֵעינַ יִ ם,
ֵ
נָ כוֹן ֶשׁזֶּ ה ְמאֹד פּוֹגֵ ַע ֶשׁ ַה ַבּ ַעל א
עוֹבד
ֲא ָבל ֲאנִ י ַמ ִכּיר ֶאת ַבּ ֲעלֵ  .הוּא ְר ִצינִ י וְ הוּא ֵ
מוּדע
ַעל ַע ְצמוַֹ .ס ְבלָ נוּתִ .תּ ְשׂ ְמ ִחי בּוֹ ֶשׁהוּא לְ ָפחוֹת ָ
רוֹצה לְ ַת ְקּנָ הִּ ,תּ ְס ַתּ ְכּלִ י ַעל ָכּל ַהטּוֹב ֶשׁלּוֹ.
לַ ְבּ ָעיָ ה וְ ֶ
רוֹצה
יוֹסף ַה ַצּ ִדּיק ,גַּ ם הוּא ֶ
רוֹצה ֶשׁהוּא יִ ְהיֶ ה ֵ
גַּ ם ֲאנִ י ֶ
לוֹק ַח זְ ַמן?
יוֹסף ַה ַצּ ִדּיקֲ ,א ָבל ָמה לַ ֲעשׂוֹת ֶשׁזֶּ ה ֵ
לִ ְהיוֹת ֵ
רוּע ַבּנְּ ֻק ָדּה ַהזֹּאת ,יֵ שׁ
וְ חוּץ ִמזֶּ ה ,הוּא א ָכּל ָכּ גָּ ַ
יוֹתר ִמ ְס ַתּ ְכּלִ ים ִוּב ְכלָ ל א
ַה ְר ֵבּה גְּ ָב ִרים ֶשׁ ַה ְר ֵבּה ֵ
עוֹשׂים ָדּ ָבר ַרע .לָ ָמּה ַהנָּ ִשׁים ֶשׁלָּ ֶהם
ישׁים ֶשׁ ֵהם ִ
ַמ ְרגִּ ִ
הוֹעילוּ ,וְ ָה ִא ָשּׁה
א ְמגִ יבוֹת ָכּמוֲֹ ?א ָבל ָכּל ְדּ ָב ַרי א ִ
ַהזֹּאת ָפּ ְר ָקה ֶאת ַהכֹּל וְ ִה ְתגָּ ְר ָשׁה! ִהיא ִה ְפ ִס ָידה
ַבּ ַעל טוֹבִ ,וְאלּוּ הוּא ָמ ָצא ִשׁדּוּ טוֹב וְ ֵה ִקים ַבּיִ ת נֶ ֱא ָמן
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ִה ְמ ִשׁי לַ ֲעבֹד ַעל ָ
אוֹתן נְ ֻקדּוֹת ֻחלְ ָשׁה ֶשׁלּוֹ
ַעד ֶשׁ ְבּ ֶעזְ ַרת ה' זָ ָכה לִ ְשׁמֹר ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם וְ כוּ'.
ָמה ַה ֶמּ ֶסר ָכּאן? ֶשׁ ָה ִא ָשּׁה ְצ ִר ָיכה ִמ ָדּה ְמ ֻסיֶּ ֶמת ֶשׁל
טוֹבהֶ ,שׁל ִעדּוּד וְ כוּ' וְ כוּ',
ַס ְבלָ נוּתֶ ,שׁל וִ תּוּרֶ ,שׁל ַעיִ ן ָ
ְכּלַ ֵפּי ַבּ ֲעלָ הִּ .כּי ַוַדּאי הוּא ָמלֵ א וְ גָ דוּשׁ ַבּטּוֹב ,וְ יֵ שׁ בּוֹ
וּמיֻ ָח ִדים ,וְזוֹ ִמ ָדּה ָר ָעה לִ ְראוֹת
יּוּביִּ ים ְ
ַה ְר ֵבּה ְדּ ָב ִרים ִח ִ
ֶאת ַהנְּ ֻק ָדּה ַה ֲח ֵס ָרה ֶא ְצלוֹ ,וְלִ ְמחֹק ֶאת ָכּל ַהטּוֹב
זוֹהי ִמ ָדּתוֹ ֶשׁל ַה ָמּן ָה ָר ָשׁעֶ ,שׁ ָא ַמר" :וְ ָכל זֶ ה
ֶשׁבּוֹ ִ -
ֵאינֶ נּוּ שֹׁוֶ ה לִ י"ֶ ,שׁ ָמּ ַחק ֶאת ָכּל ַהטּוֹב ֶשׁיֵּ שׁ לוֹ ְכּנֶ גֶ ד
אוֹמ ֶרת
ָמה ֶשׁ ָמּ ְר ֳדּ ַכי א ִה ְשׁ ַתּ ֲחוָ ה לוֹ .וְ ָכ לְ ַמ ֲע ֶשׂה ֶ
שׁוֹקל
ֵ
ָה ִא ָשּׁה ַהזֹּאתֶ ,שׁ ָכּל ַהטּוֹב ֶשׁיֵּ שׁ ְבּ ַב ֲעלָ הּ א
ְכּלוּםְ ,כּנֶ גֶ ד ָה ָרצוֹן ֶשׁלָּ הּ ֶשׁהוּא יִ ְשׁמֹר ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם.

הדעת
גןגן הדעת

סיפור

שבוע
לפרשת שבוע
חידושים לפרשת
חידושים

לשולחן שבת

בכי מר בחצר האחורית
יפחה ארוכה וחרישית נמלטה מגרונה .היא עצרה
בעד עצמה בכח ,מתאפקת בכל כוחה שלא לבכות
בבית פנימה .בכוחות על-אנושיים רצה לאחורי
הבית ,שם ,על ערימת עצים הממתינים לייבוש
לצורך הסקת הבית בחורף ,קרסה ונתנה דרור
לדמעותיה המרות כלענה.
***
זה זמן רב מחכים רבי אברהם ואשתו ,חיה מושא,
לילדים .עשר שנים היו נשואים ולא נפקדו עדיין בזרע
קודש של קיימא .לפני כמאה ועשרים שנה היה
המאורע ,בעיירתם הקטנהַ ,שׁאוְ ול ,שבליטא ,ואולי
אף בכל ליטא עצמה לא הייתה הרפואה מפותחת,
ולכן תלו תקוות כה
רבות בידיעה שהביא
אליהם ידיד נאמן:
רופא בעל שם
עולמי מתגורר בשווייץ
הרחוקה ,הון תועפות
לוקח הוא בשכרו,
אך הצליח להעלות
מזור וארוכה לזוגות
רבים חשוכי ילדים.
שווה להם – כמוצא
אחרון בדרך הטבע
– ללכת לרופא זה,
לשאול לחוות דעתו
ולשמוע מה הדיאגנוזה
הרפואית שייתן להם.

שישבו ויתעכבו עוד בעירו.
שבו רבי אברהם וחיה מושא לשאוול הקטנה ,ובכל
יום ויום יצא רבי אברהם אל בית המדרש ללמוד
תורה ,ואילו חיה מושא ממתינה בכיליון עיניים לדוור
שיגיע .בכל יום יצאה לבדוק האם הגיע מכתב מן
הפרופסור .המכתב המיוחל שתקוותם תלויה בו.
והיום זה קרה .הדוור צעק לה מרחוק" :הגיע
מכתב משווייץ!"
היא יצאה בריצה לחצר ,הודתה לדוור בנימוס
וחיכתה שימשיך בדרכו .לאחר מכן נכנסה לבית,
קרעה את המעטפה כשליבה הולם בפחד אדירים.
למקרא השורות חשכו עיניה וחרב עליה עולמה:
"כמו שלא יצמחו בכף
ידי שערות לעולם – כך
תדעו שלא יהיו לכם
ילדים לעולם  .כדאי
בתהליכי
שתתחילו
אימוץ אם ברצונכם
להעניק חום ואהבה
לילד כלשהו"...
***
אוי ,כמה שהדמעות
רצו לפרוץ מתוכה
באשד איתן .מוכרחת
הייתה לפרוק את
הכאב .אך בבית פנימה
לא יכלה לבכות .אביה
הדגול ,מגדולי הדור
ומהצדיקים הנסתרים
שבאותו הדור ,היה רבי
שלמה אלישוב ,בעל
ה"לשם שבו ואחלמה"
– ספר קבלה עמוק )יום
פטירתו כ"ז אדר( ,כעת
ישב אבא בחדרו והגה
המקובלים
בכתבי
בריכוז עצום.

ארזו רבי אברהם
את
ורעייתו
לקחו
מטלטליהם,
עימם את כל כספי
חסכונותיהם והלוואות
ממכרים
שנטלו
ושכנים ,בלב דומע
יצאו לדרכם ,אולי שם,
במקום זה ,ישתנה
המזל ויזכו לשמוע
שיש סיכוי ותקווה
לכמיהתם לחבוק ילד משלהם.

אם תבכה ,יופרע לימודו .את זאת לא הרשתה
לעצמה חיה מושא בשום אופן!

נדודים רבים עברו על הזוג ,עד שהגיעו לקליניקה
של הרופא המפורסם .שם עשו כחודש ימים
בבדיקות ובחינות שונות כל ממצאיהם הרפואיים
מתחילה .ולבסוף נכנסו אל הפרופסור לשמוע את
אשר יאמר.
אך נחלו אכזבה עמוקה.
הפרופסור הסביר להם שעליהם לשוב לשאוול,
לליטא .רק כעבור חודש נוסף לאחר שיעבור על
המסמכים כולם ויעמיק בהם שוב ,ישלח את חוות
דעתו הרפואית והגורלית הזו בדואר .אין טעם

בחצר האחורית ישבה ובכתה מרורות על הגזירה
המרה משמים ,וכך מצאה רבי שלמה אלישוב
כשיצא לתפילת מנחה .מיד הבין את שאירע
וכמה כח איתנים דרש ממנה הדבר שלא להפריעו
מלימודו .עמד ובירכה מלב רותח ונרגש" :בזכות
העובדה שלא הפרעת ללימודי תחבקי תוך שנה בן
זכר שיאיר את עיני ישראל בתורתו"...
לפקודת השנה נולד לבני הזוג בנם היחיד ,שלימים
נודע בכל תפוצות ישראל :הגאון רבי יוסף שלום
אלישיב זצוק"ל.

מוסדות חוט של חסד חוגגים את:

הארוע הגדול של השנה

קדושת השבת היא קדושה קבועה .קדושתה
לא תלויה בישראל ,בשונה מכל החגים
שקדושתם תלויה בנו .וצריכים להבין עניין זה .הרי
כולם מסכימים ש'יום' הוא יחידת זמן המורכב
מיום ולילה .בכל יום כשזורחת השמש אנחנו
יודעים שהתחיל יום חדש .אותו דבר לגבי החודש,
בכל חודש כשנראית הלבנה בחידושה אנו יודעים
שהתחיל החודש .גם לגבי השנה ,אחרי שעובר
האביב הקיץ הסתיו והחורף אנו יודעים אנחנו
מתכנסים לחגוג את תחילתה .רק לגבי השבוע
אין לנו ראיה מהמערכת הטבעית שמשהו
משתנה .אומנם ללבנה יש חלוקה לארבע מצבי
צבירה שונים ,אבל אין לנו ראיה מוחשית למחזור
השבועי כמו שיש לנו ביום בחודש ואף בשנה ,מה
כן יש לנו? יש לנו את תורת השם האומרת לנו
שיום זה הוא יום קדוש .ויש לנו את מנהג העולם.
בכל העולם ,כל חמשת היבשות ,השבוע של כולם
הוא בן שבעה ימים ,שזה כשלעצמו הוא דבר
פלאי שיש בו חיזוק גדול לאמונה.
זה שאמר רבי מאיר "הסתכל במעשיו שמתוך
אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם" ולהסתכל
במעשיו היינו להסתכל בסדר שיש בעולם,
בארגון המופלא שיש בכל מעשה הבריאה,
ואחד מהסדרים המופלאים הוא סדר הזמנים
הנוהג בכל העולם .מי יצר כזה סדר? מי אמר
לאסקימוסים או לאוסטרלים להתנהג במחזוריות
של שבוע? מי שאמר והיה העולם ,הוא זה שאמר
שתהיה חלוקה של שבעה ימים.
"שׂאוּ ָמרוֹם ֵעינֵ ֶיכם ְוּראוּ ִמי
זה שאומר הנביא ְ
מּוֹציא ְב ִמ ְס ָפּר ְצ ָב ָאם לְ ֻכלָּ ם ְבּ ֵשׁם
ָב ָרא ֵאלֶּ ה ַה ִ
יִ ְק ָרא" )ישעיה מ( כלומר ,תתבוננו בצבא השמים,
במערכת הזמנים ,זה כשלעצמו יביא אתכם
לאמונת אמת.
וצריכים באמת להבין ,מדוע אין לשבת גם כן
אות ומופת מהמערכת הטבעית? אלא שבאמת
השבת היא מעל הזמן ,השבת היא מקור הזמן,
השבת זה יומו של הקב"ה ,וכמו שהבורא הוא
מעל הזמן כך השבת היא מעל המקום והזמן.
זו הכוונה שקדושת השבת היה קדושה קבועה
וקיימת ,כי היא לא תלויה בזמן ,לכן מערכת הזמן
לא יכולה להוות עבורה סימן .לא השמש ולא
הירח יכולים לבשר על בואה ,כי היא גבוהה מהם,
והם שניזונים ממנה .לכן לא נתן הקב"ה לשבת
סימן טבעי כמו שיש ליום לחודש ולשנה.
זה שאנחנו אומרים בתפילה "אתה קדשת את
יום השביעי לשמך ,תכלית מעשה שמים וארץ,
וברכתו מכל הימים וקדשתו מכל הזמנים" ,ומהו
עניין "ברכתו מכל הימים וקדשתו מכל הזמנים"?
אלא שכל המועדים הם ימים שאירעו בהם
מאורעות ניסים ונפלאות לעם ישראל ,שעל כן
הם נקבעו כזמני קודש ,להודות לקב"ה על הטובה
ולחזק את הקשר בין ישראל לקב"ה.
לכן בכל המועדים כתוב 'מועדיכם' כי הם
מועדים של עם ישראל ,מה שאין כן 'שבת
קודש' ,שקדושתה קיימת בלי קשר לעם ישראל,
היא קדושה מצד הקב"ה ,שכילה מלאכתו ביום
השביעי ,ושבת בו מכל מלאכתו ,ולכן לא תמצא
בתורה לשון 'שבתותיכם' ,כמו שכתוב 'מועדיכם',
'חודשכם' כי ימי השבת הם לא ימים של עם
ישראל ,הם ימים של הקב"ה שזיכה את עם
ישראל ,השבתות הם  -שבתות ה' .אשרנו מה
טוב חלקנו שנתן לנו הבורא מתנה טובה מבית
גנזיו.

חינוך באהבה

הרב יצחק אבוחצירא
חיים במסגרת-פרק כב'
השבוע ,אנו נמצאים ב"ה בשלב השלישי של יישום
חוקים ,בעבודה על "חוק השינה" .בשלב הראשון
עשינו" :הערכת מצב" .ניתחנו את נתון מצב השינה
והקימה של הילדים בבית והעלנו את הממצאים
על הכתב .בשלב השני :בדקנו ,מה הצורך שלנו
בקיום החוק ,עד כמה זה קריטי לעבוד על חוק זה,
ומה אנו רוצים בעצם להשיג?! השבוע ,אנו נמצאים
ב"ה בשלב השלישי .עלינו לעסוק בפרשנות הבעיה
ולחקור" :מהי הסיבה שהילדים
מתנהגים בצורה זו" ,האם הם אינם
מצליחים לישון בגלל שהם אינם
רוצים ,בגלל סיבה/בעיה מסוימת,
או רק מחוסר חינוך והרגל לסדר
וזמנים?!
רק אחרי תשע בערב
על המקרר בביתו של ידיד
ותיק ,ראיתי סטיקר צהוב ,מהסוג
שמצמידים לשמשה האחורית של
המכונית .היה כתוב שם באותיות
גדולות "ילדים הם ברכה!" .הזדהיתי עם הכיתוב,
אך לרגע קט בלבד ,שכן בשורה שמתחת ,באותיות
קטנות יותר ,נרשם" :רק אחרי תשע בערב" .הציניות,
על חשבון הילדים ,הכעיסה אותי .התפלאתי על
ידידי ,המוכר לי כאדם בעל גישה בריאה לחיים ,איש
נבון ופיקח שאינו ממהר להיגרר אחרי בדיחות .ידידי
שראה אותי מתבונן על הסטיקר ,חייך חיוך כאוב
ואמר" :מה לעשות ,מה שנכון נכון" .כאשר נוכח
שהמבט שלי אינו משדר הבנה ,המשיך" :תראה,
הם משגעים אותי הילדים האלה ,שיהיו בריאים.
לא נותנים לי מנוחה ,אין להם טיפת משמעת.
הם בטוחים שהכול מגיע להם ,חייבים לתת להם
כל מה שרק אפשר ,ואילו הם לא מושיטים אפילו

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג'  -ד' משעה  10-8בערב
נייד054-8434435 :
אצבע קטנה כדי לעזור לנו .אני ואשתי "נקרעים",
והם עושים "מה שבראש שלהם" .אתה יודע כמה
שעות לוקח לנו להרדים אותם?! אבל בסוף ,בלילה,
לאחר השעה תשע ,כאשר הם כבר ישנים יש לי
שקט .תאמין לי ,עכשיו הם ממש כמו מלאכים".
מקצוע לחסרי ניסיון
לבי השתתף בצערו ,הבנתי את תסכולו .נזכרתי
בתובנה ששמעתי פעם מאדם חכם שאמר" :להיות
הורה זה המקצוע הקשה ביותר .למרבה הפלא הוא
ניתן תמיד לחסרי ניסיון "...שאלתי
אותו :האם מלבד תליית סטיקר על
המקרר ,עשית פעם משהו בעניין
זה? האם ניסית לעזור לעצמך אי
פעם בצורה רצינית? לברר מה מניע
את התנהגותם של הילדים? מה
עומד מאחורי חוסר המשמעת?
מדוע אתה צריך לדבר אלף פעמים
עד שיש תזוזה כלשהי אצל הילדים?
חשבת פעם ,כיצד אתה יכול לגרום
שהילדים יהפכו למשתפי פעולה
ולבעלי משמעת? התשובה שקבלתי הייתה בהחלט
צפויה ,הוא מעולם לא עשה מאומה בעניין .לא
התעניין ,לא למד ,לא קרא ספרים ,לא התייעץ עם
אנשי מקצוע ,אפילו לא ניסה לדבר עם בעלי ניסיון
רב ממנו .הוא פשוט נתן לעניינים להתגלגל ,בתקווה
שיהיה טוב )אחרי תשע בערב ,(...בצפייה שהעניינים
כאילו יסתדרו מאליהם.
גם לפני תשע בערב
וכך בכל יום מוציאים הוא ואשתו את גרונותיהם
בתקווה שהילדים ישמעו להם .הם צועקים ,כועסים,
מאיימים ,האווירה נעשית עכורה ,הילדים אינם
רגועים וההורים מתוסכלים מהמצב .וכל זה כי הם
מעולם לא ניסו ללמוד ,כיצד לדבר באופן שהילדים

ישמעו ,כיצד לגרום לאווירה רגועה ונעימה ,ושיתוף
פעולה .כן ,אלו דברים שבהחלט אפשריים ,אפשר
להיות הורים רגועים ונינוחים לילדים ממושמעים
ומשתפי פעולה .אולם כמו כל דבר טוב "זה לא
בא בקלות" ,יש צורך להתאמץ לצורך כך ,להתעניין
וללמוד .התוצאות עתידות להתגלות בשטח ,והלא
יאומן עתיד להתרחש .כן ,גם לפני תשע בערב.
)הקטע נכתב באתר "ערכים" תודתי להם על כך(
ממשיכים בעבודה
נחזור לענייננו ,אנו בעבודה על חוק השינה.
הזכרנו כבר ,שמאחר ושעת ההשכמה היא ברוב
הבתים בשבע בבוקר ,יוצא שהילדים צריכים לישון
לא יאוחר משמונה בערב .כולנו יודעים שלא בכל
הבתים האור כבה בשעה זו ועלינו להגיע להבנה
ולפתרון בשני דברים:
א .נברר ונבין מה מפריע לילדים לישון בשעה
זו ,ומדוע הם מתנגדים לפעולה הזו )לישון מוקדם(
שתטיב איתם?!
ב .באלו שיטות ודרכים ,נגיע למציאות הזו
שהילדים יעלו למיטה בשעה שמונה ,בדרך קלה
ונעימה ,איך עושים את זה?!
ובכן ,קדימה לעבודה! הפעולה הבאה שנעשה
היא :שוב בדיקה .מה נבדוק?! נבדוק כיצד ילדנו
חיים עם זמנים ומה רמת ההצלחה או הקושי
שלהם לשמור על זמנים .אנו יודעים שקשה להם
לישון ולקום בזמן ,אך מה עם שאר הזמנים?! נבדוק
מספר תחומים ,בבית ובביה"ס ,כל ילד באופן
אישי .בבית :האם הילד חוזר בזמן שנקבע לו ,נניח
ממשחק במגרש השכונתי?! האם הוא מייחס
חשיבות לנושא הזמן?! האם "מורה השעות" השעון,
הוא חפץ ָשׁ ִמישׁ אצלו?! האם יש לו שעון על היד?!
האם הוא מבין את משמעות גורם הזמן?! האם הוא
שואל מידי פעם ,מה השעה?!
בביה"ס :האם הוא נכנס בזמן לכיתה בבוקר,
אחרי ההפסקה ,או אחרי פעילות בחצר?! איך נדע?
נשאל את המורה שלו .עם נתונים אלו ,אנו ערוכים
לשבוע הבא) ,נא לשמור את הרצף של המאמר
לשבוע הבא(.

בדיחות הדעת
מנהל בנק נכנס לסניף ,אותו הוא מנהל
ורואה ,לתדהמתו,
שני תורים נפרדים.
תור לנשים ותור לגברים" .מה זה?" ,הוא
התפרץ על הפקיד" ,אתה עושה פה הדרת
נשים?? אתה רוצה שיביאו תקשורת? יפגינו?
יתבעו אותנו??" "ממש לא" ענה הפקיד בפחד,
מי שמפקיד כסף עומד בצד אחד ,ומי שמושך
כסף עומד בצד שני.

הדלקת נרות
כניסה יציאה
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סיפורי תודה

אמרתי תודה ונושעתי

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com

ָה ַא ֲח ַראי ַעל ִמגְ ַרשׁ ַה ֲחנָ יָ ה ִחיֵּ 
בוֹדה
ַתּלְ ִמיד ֶא ָחד ֵמ ַהיְּ ִשׁ ָיבה ֶשׁלִּ יֶ ,שׁ ָהלַ ִ עם ָה ֲע ָ
וּפ ָרט ַבּ ַחיִּ יםִ ,ס ֵפּר לִ י
ַהזֹּאת ,לְ הוֹדוֹת ַעל ָכּל ְפּ ָרט ְ
וּמ ֲע ֶשׂה ֶשׁ ָהיָ ה ָכּ
ַמ ֲע ֶשׂה ֶשׁהוּא ֻדּגְ ָמא יָ ָפה לְ ָכַ ,
ָהיָ ה :יוֹם ֶא ָחד נִ ְכנַ ס אוֹתוֹ ַתּלְ ִמיד ִעם ְמכוֹנִ יתוֹ לְ ִמגְ ַרשׁ
ַה ֲחנָ יָ ה ,וְ ָה ַא ְח ַראי ָשׁם ִה ְס ִבּיר לוֹ ָפּנִ ים וְ ִחיֵּ ֵ אלָ יו וְ כוּ'.
ַה ַתּלְ ִמידֶ ,שׁ ָכּ ָאמוּר ָע ַבד ַעל ָה ִענְ יָ ן ַהזֶּ ה,
הוֹדה לַ ה':
לְ הוֹדוֹת לַ ה' ַעל ָכּל ָדּ ָברִ ,מיָּ ד ָ
'תּוֹדה ַר ָבּה לְ  ה'ַ ,על ָכֶּ שׁ ָה ַא ְח ַראי
ָ
ַעל ַה ִמּגְ ָרשׁ ִחיֵּ ֵ אלַ י'ֲ .א ָבל ַא ַחר ָכּ
נִ ְכנְ ָסה ְבּלִ בּוֹ ַמ ְח ָשׁ ָבה ֶשׁל ָס ֵפק ָכּלְ ֶשׁהוּ:
וּמיֻ ָתּר לְ הוֹדוֹת ַעל ָדּ ָבר
אוּלַ י זֶ ה ֻמגְ זָ ם ְ
ׁוֹמר ִה ְתנַ ֵהג ְבּ ֶד ֶר
ָכּזֶ ה? ְבּ ַסַ הכֹּל ַהשּ ֵ
ֶא ֶרץ ְרגִ ילָ הָ ,כָּ ח ַשׁב לְ ֶרגַ ע ,וְ ָשׁ ַכח ִמזֶּ ה.
לְ ָמ ֳח ָרת ,הוּא ָהיָ ה ָצ ִרי שׁוּב לְ ַה ֲחנוֹת
ֶאת ְמכוֹנִ יתוֹ ְבּ ִמגְ ַרשׁ ַה ֲחנָ יָ ה ,וְ ִהנֵּ ה,
ָה ַא ְח ַראי ַעל ַה ִמּגְ ָרשׁ ִפּ ְתאֹם ִ'ה ְת ַח ֵמּם' ָעלָ יו ,וְ ִה ְת ִחיל
לְ ַקלֵּ ל אוֹתוֹ וּלְ ַבזּוֹת אוֹתוֵֹ ,אי הוּא חוֹנֶ ה וְ כוּ'ָ .וְאז
ַה ַתּלְ ִמיד ֵה ִבין ֶשׁזֶּ הוּ ֶמ ֶסר ֵמה' ַעל אוֹתוֹ ִפּ ְקפּוּק ֶשׁ ָהיָ ה
לוֹ ְבּיוֹם ָה ֶא ְתמוֹל ,וְ הוּא ֵה ִבין ֶשׁזֶּ ה ִבּ ְכלָ ל א ְמיֻ ָתּר
נּוֹח ֶשׁל ַה ְבּ ִריּוֹת ֵאלָ יוֶ ,שׁ ֲה ֵרי יָ כוֹל
לְ הוֹדוֹת ַעל יַ ֲח ָסם ַה ַ
בּוֹרא ָר ָצה ,הוּא נָ ַתן
לִ ְהיוֹת ַא ֶח ֶרת לְ גַ ְמ ֵריִ ,כּי ְכּ ֶשׁ ַה ֵ
ְבּלֵ ב ַה ְבּ ִריּוֹת לְ ִה ְתיַ ֵחס ֵאלָ יו ְבּ ָכבוֹד ,אוֹ לְ ֵה ֶפ.
וּמזֶּ ה נִ לְ ַמד לְ הוֹדוֹת לַ ה' ַעל ָכּל ָדּ ָבר טוֹב ֶשׁ ָכּזֶ הְ ,כּגוֹן
ִ
נוֹח ֶשׁל ַה ְבּ ִריּוֹת וְ ַכד' – ָכּל ָדּ ָבר ָצ ִרי לְ הוֹדוֹת
יַ ַחס ַ

לוֹמר
ָעלָ יו! ָפּשׁוּט ֲאנַ ְחנוּ ְצ ִר ִיכים לְ ַחנֵּ ֶ את ַע ְצ ֵמנוּ ַ
לוֹמר
תּוֹדהַ ,מ ָמּשׁ ְכּמוֹ ֶשׁ ְמּ ַחנְּ ִכים ִתּינוֹק אוֹ יֶ לֶ ד ָק ָטן ַ
ָ
זּוֹכה לְ ַחנֵּ ֶ את ַע ְצמוֹ לְ הוֹדוֹת ַעל ְפּ ָר ֵטי
וּמי ֶשׁ ֶ
תּוֹדהִ ,
ָ
בוֹהה ְמאֹד,
בוֹדה גְּ ָ
ְפּ ָר ִטים ְבּ ַחיָּ יו ,זֶ הוּ ַתּ ֲענוּג גָּ דוֹל ,וְזוֹ ֲע ָ
יסה ֶאת ָה ָא ָדם לֶ ֱאמוּנָ ה ְבּ ַה ְשׁגָּ ָחה ְפּ ָר ִטית
ֶשׁ ַמּ ְכנִ ָ
בוֹרא עוֹלָ ם .וְ ָכ
וּמ ָק ֶר ֶבת אוֹתוֹ ְמאֹד לְ ֵ
ְ
טּוֹבה
וּמ ְכּ ִפיּוּת ַה ָ
הוּא יֵ ֵצא ֵמ ַה ְכּ ִפ ָירה ִ
ַה ַמּ ְס ִתּ ָירה לוֹ ֶאת ַח ְס ֵדי ה'ָ .וּב ִענְ יָ ן ַהזֶּ ה
ָא ַמר ַר ִבּי נַ ְח ָמן )ש"ה רלג(ֶ ,שׁ ַעל ָכּל ָדּ ָבר
ְצ ִר ִיכין לְ ִה ְת ַפּלֵּ לַ .היְ נוִּ ,אם ָצ ִרי הוּא
לְ ֶבגֶ ד ,יִ ְת ַפּלֵּ ל לַ ה' יִ ְת ָבּ ַרֶ ,שׁיִּ ֵתּן לוֹ ֶבּגֶ ד
יּוֹצא ָבּזֶ ה ָ -דּ ָבר גָּ דוֹל
לִ לְ בֹּשׁ .וְ ֵכן ְבּ ָכל ַכּ ֵ
ָוְד ָבר ָק ָטן; ַעל ַהכֹּל יַ ְרגִּ יל ַע ְצמוֹ לְ ִה ְת ַפּלֵּ ל
ָתּ ִמיד לַ ה' יִ ְת ָבּ ַרַ על ָכּל ָמה ֶשׁיֶּ ְח ַסר לוֹ.
ָוְא ַמרֶ ,שׁ ִמּי ֶשׁ ֵאינוֹ ִמ ְתנַ ֵהג ָכַּ ,אף ַעל
וּפ ְרנָ ָסה וְ ִה ְצ ָט ְרכוּת
נוֹתן לוֹ ְבּגָ ִדים ַ
ִפּי ֶשׁה' יִ ְת ָבּ ַרֵ 
ִחיּוּתוֲֹ ,א ָבל ָכּל ִחיּוּתוֹ ִהיא ְכּמוֹ ְבּ ֵה ָמהֶ ,שׁגַּ ם לָ הּ ה'
נּוֹתן לוֹ
נוֹתן ֶאת לַ ְח ָמהּ וְ כוּ'ֵ ,כּן הוּא ִחיּוּתוֶֹ ,שׁ ֵ
יִ ְת ָבּ ַרֵ 
ה' יִ ְת ָבּ ַר .וְ ֵכן ִס ֵפּר ַר ִבּי נָ ָתן'ַ :פּ ַעם ַא ַחת ָהיָ ה ָח ֵסר
לִ י ַכּ ְפתּוֹר ְבּ ֻחלְ ָצ ִתיָ ,וְא ַמר לִ י ר' נַ ְח ָמןִ :תּ ְת ַפּלֵּ ל ַעל
זֶ ה לַ ה' יִ ְת ָבּ ַר.

אמרתי תודה ונושעתי

052-2240696

ילדון חידודון
בין הפותרים יוגרלו מתנות

היכן בפרשתינו מכתב בין  2מילים בלבד?
תשובה פרשת תצווה :האבן הראשונה בשורה הרביעית
נקראת תרשיש )שמות כח כ( ארץ תרשיש מוזכרת פעמים
רבות בתנ"ך .בולטת במיוחד הפעם בה הנביא יונה מנסה
להימלט באנייה המפליגה לתרשיש )יונה א ג(.

הזוכה :אמיתי שריקי ,תל אביב.

פתרונות לשלוח למייל | פקס:
al5308000@gmail.com | 02-5812252

סגולה בדוקה

}לשמירה{

דיבות "חוט של חסד"
באדיבות
באד

מכל נגף ומחלה ל"ע

פיטום הקטורת

יסין
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְּת ֵהא נָ ָאה .יֵין ַק ְפ ִר ִ
לְ ָמה הוּא ָבא? ְּכ ֵדי לִ ׁ ְשרוֹת בּ וֹ ֶאת
וְנוֹטל ַה ִ ּצ ּפ ֶוֹרןְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ְּת ֵהא ַע ָ ּזהֲ .וַהל ֹא ֵמי
ַא ָּתה הוּא יְיָ ֱא ֵ
ֵ
לוֹהינוּ ׁ ֶש ִה ְק ִטירוּ ׁ ֶש ּ ֵמ ֶהם ַמכְ נִ יס כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹל,
יסין
יָפין לָ ּה? ֶא ָּלא ׁ ֶש ֵאין ַמכְ נִ ִ
בוֹתינוּ לְ ָפנֶ ָיך ֶאת ְקט ֶֹרת ַה ַּס ּ ִמים ֵמ ֶהם ְמל ֹא ָח ְפנָ יו ְ ּביוֹם ַה ִּכ ּפ ִוּריםַ ,רגְ לַ יִם ִ
ֲא ֵ
וּמ ֲחזִ ָירן לַ ּ ַמכְ ֶּת ׁ ֶשת ְ ּב ֶע ֶרב יוֹם ֵמי ַרגְ לַ יִם ַ ּב ּ ִמ ְקדָּ ׁש ִמ ּ ְפנֵ י ַה ָּכבוֹ ד:
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵ ּבית ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש ַקיָּ םַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר
ַ
אוֹמרְּ :כ ׁ ֶשהוּא
ֵ
ַּתנְ יָאִ ,ר ִ ּבי נָ ָתן
ָ
ִצוִּ ָית
אוֹתם ַעל-יַד מ ׁ ֶֹשה נְ ִב ָיא ְךַ ,ה ִּכ ּפ ִוּריםְּ ,כ ֵדי לְ ַקיֵּ ם ִמ ְצוַת דַּ ָּקה
אוֹמרָ :ה ֵדק ֵה ֵיטבֵ ,ה ֵיטב
ֵ
שר ַס ֲמ ָמנִ ים ָהיוּ ׁש ֵוֹחק
תוֹר ָת ְך:
ַּכ ָּכתוּב ְ ּב ָ
ִמן ַהדַּ ָּקהַ .וְא ַחד ָע ָ ׂ
ש ִמים.
יָפה לַ ְ ּב ָ ׂ
ן:ה ֳ ּצ ִריָ .ה ֵדקִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ּקוֹל ֶ
ָב ּהֵ .וְאלּ וּ ֵה ַ
וַיּאמר יְיָ ֶאל-מ ׁ ֶֹשה
ֶ
וְ ַה ִ ּצ ּפוֹ ֶרן.וְ ַה ֶחלְ ְ ּבנָ הִ ּ .פ ְּט ָמ ּה לַ ֲח ָצ ִאין ְּכ ׁ ֵש ָרה .לְ ׁ ָשלִ ׁיש
ַקח-לְ ָך ַס ּ ִמים נָ ָטף
אמר רבי פנחס:
ִמ ׁ ְש ַקל וּלְ ָר ִב ַיע ל ֹא ׁ ָש ַמ ְענוָּ .א ַמר ִר ִ ּבי
ַוְה ְּלבוֹנָ ה.
וּש ֵחלֶ ת ֶוְחלְ ְ ּבנָ ה
| ְׁ
פעם אחת הייתי
יְהוּדה :זֶ ה ַה ְּכלָ לִ :אם ְּכ ִמדָּ ָת ּה
ָ
ׁ ִש ְב ִעים
ׁ ִש ְב ִעים
ַס ּ ִמים וּלְ בֹנָ ה זַ ָּכה
מהלך בדרך ופגעתי
וּק ִצ ָיעהְּ .כ ׁ ֵש ָרה לַ ֲח ָצ ִאיןִ .וְאם ִח ֵּסר ַא ַחת
ָמנֶ ה .מוֹ רְ .
ְיִהיֶה:
ְ ּב ַבד
ַ ּבד
בו באליהו ,אמרתי
ל-ס ֲמ ָמנֶ ָיה ַחיָּ ב ִמ ָיתה:
וְשבּ וֹלֶ ת נֵ ְרדְּ  .וְכַ ְרכּ וֹםִ .מ ָּכ ַ
ִׁ
ׂית א ָֹת ּה ְקט ֶֹרת
ָוְע ִש ָ
לו :יאמר לי מר ,דבר
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ָּתנֵ י ַבר ַק ּ ָפ ָראַ :א ַחת לְ ׁ ִש ּׁ ִשים אוֹ
רוֹק ַח,
ר ַֹקח ַמ ֲע ֵשׂה ֵ
המועיל לבריאות.
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ׁ ֶש ַה ּת ָוֹרה ָא ְמ ָרהִּ :כי כָ לׂ ְ -
ׁ ָש ּ ָמה ,ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים
הסמים שהיו ישראל
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יְיָ ְצ ָבאוֹת ִע ּ ָמנוִּ ,מ ְ ׂ
ִוְה ְק ִטיר ָעלָ יו ַא ֲהרֹן
המגפה מהם ) .זוהר
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הוֹש ָיעהַ ,ה ּ ֶמלֶ ך ֲיַענֵ נוּ
בּ ֵֹט ַח ָ ּבך :יְיָ ׁ ִ
ַ ּבבּ ֶֹקרּ ְ ,ב ֵה ִיטיבוֹ ֶאת-
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ְביוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
ְיַק ִט ֶיר ָ ּנה:
ַה ֵ ּנרֹת
רוֹבעַ ,מ ֲעלֶ ה ָע ׁ ָשן
ַ
ת-ה ֵ ּנרֹת ֵ ּבין
ְוּב ַה ֲעל ֹת ַא ֲהרֹן ֶא ַ
ּיָה יְיָ ֶא ְהיֶה ֲא ׁ ֶשר ֶא ְהיֶה ׁ ַשדַּ י
אוֹמר:
ָה ַע ְר ַ ּביִם ְיַק ִט ֶיר ָ ּנה ְקט ֶֹרת ָּת ִמיד ָּכל ׁ ֶשהוּאִ .ר ִ ּבי נָ ָתן ַה ַ ּב ְבלִ י ֵ
לוֹהי
ל-ש ִהיאִ .אם נָ ַתן ְצ ָבאוֹת ִע ּ ָמנוּ ִמ ְש ָ ּגב לָ נוּ ֱא ֵ
ַאף ִּכ ּ ַפת ַהיַּ ְרדֵּ ן ָּכ ׁ ֶ
לִ ְפנֵ י יְיָ לְ ֹדר ֵֹתיכֶ ם:
ָ ּב ּה דְּ ַב ׁש ּ ְפ ָסלָ ּהִ ,וְאם ִח ֵּסר ַא ַחת ֲיַעקֹב ֶסלָ ה )ג"פ(:
ּיָה יְיָ ֶא ְהיֶה ֲא ׁ ֶשר ֶא ְהיֶה ׁ ַשדַּ י
ָּתנוּ ַר ָ ּבנָ ןִ ּ :פ ּטוּם ַה ְּקט ֶֹרת ֵּכ ַיצד? ִמ ָּכ ַ
ל-ס ֲמ ָמנֶ ָיה ַחיָּ ב ִמ ָיתה:
וּשמוֹנָ ה
וְש ּׁ ִשים ׁ ְ
ׁ ְשל ֹׁש ֵמאוֹת ׁ ִ
אוֹמרְ :צ ָבאוֹת ַא ׁ ְש ֵרי ָא ָדם בּ ֵוֹט ַח ָ ּב ְך )ג"פ(:
ֵ
וְש ּׁ ִשים ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל
ָמנִ ים ָהיוּ ָב ּהְ ׁ ,של ֹש ֵמאוֹת ׁ ִ
ּיָה יְיָ ֶא ְהיֶה ֲא ׁ ֶשר ֶא ְהיֶה ׁ ַשדַּ י
ּוֹטף ֵמ ֲע ֵצי
ֲוַח ִמ ּׁ ָשה ְּכ ִמנְ יַן יְמוֹת ַה ַח ּ ָמהָ ,מנֶ ה ַה ֳ ּצ ִרי ֵאינוֹ ֶא ָּלא ׁ ְש ָרף ַהנ ֵ
הוֹש ָיעה ַה ּ ֶמלֶ ְך ֲיַענֵ נוּ ְביוֹם
וּמ ֲח ִציתוֹ ַה ְּק ָטף .בּ ִוֹרית ַּכ ְר ׁ ִשינָ א לְ ָמה ִהיא ְצ ָבאוֹת ׁ ִ
ְ ּבכָ ל-יוֹםַ ,מ ֲח ִציתוֹ ַ ּבבּ ֶֹקר ַ
וּשל ׁ ָֹשה ָמנִ ים ֵיְת ִריםָ ,ב ָאה? ְּכ ֵדי לְ ׁ ַש ּפוֹת ָ ּב ּה ֶאת ַה ִ ּצ ּפ ֶוֹרן ָק ְר ֵאנוּ )ג"פ(:
ָ ּב ֶע ֶרבְ ׁ .

