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לא ינום ולא יישן שומר ישראל
בני ישראל היקרים ,תמיד היו ותמיד יהיו
התמודדיות לא קלות לעם ישראל בכלליות
ולכל אחד ואחד בפרטיות .אנחנו מתפללים
שיבוא גואל צדק במהרה בימינו ולא נשמע
עוד צער ומחלות קשיים ומלחמות .אבל עכשיו
שעם ישראל שרויים בצער גדול ובפחדים,
אנחנו צריכים להתחזק יחדיו ,ולחזור למאגר
החוסן האמתי שלנו שהוא מעיין האמונה.
חוזרים ושואלים אותי כיצד להתייחס למגפת
הקורונה ,וברצוני לענות לכל השואלים לאור האמונה
הפשוטה .ההתייחסות למגפה מתחלקת לשני
מישורים :ההתייחסות הכללית וההתייחסות
הפרטית .כל אחד נמצא בתוך הצער והפחד
הפרטי שלו ,אבל את הגישה הנכונה לצער
הפרטי מקבלים אך ורק מתוך ההסתכלות
הכללית על המהלכים שה' מוביל בעולם.
היסוד והבסיס של האמונה הפשוטה הוא
שאין עוד מלבדו .אין שום מציאות בעולם
מבלעדי ה' יתברך .לחשוב שמגפת הקורונה
היא איזו שהיא מציאות או שהיא פוגעת באופן
מקרי ח"ו ,כאילו ה' יתברך הפקיר את העולם
חלילה – זו טעות גדולה מאוד.
הבהלה הכללית והדיווחים בתקשורת מטעים
אותנו מאוד ,ומטים אותנו מדרך האמונה
הישרה .האמונה הפשוטה אומרת שתמיד
ישנה השגחה פרטית מופלאה של ה' יתברך
על כל העולם כולו בכלליות ועל כל נברא ונברא
בפרטיות .הקורונה היא לא בעל הבית .בורא
עולם הוא בעל הבית של העולם והוא המנהיג.
כל אחד ואחת שנדבק במחלה זה בהשגחה

פרטית כמו שאומרים" :לכל כדור יש כתובת".
אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים ,אבל
אנחנו יודעים בביטחון ששום דבר אינו מקרי.
גם מי שההידבקות שלו במחלה הסתבבה
דרך זה שהוא לא נזהר ולא שמע להוראות –
זו רק הסיבה שגולגלה משמיים ,אבל הסיבה
האמתית והשורשית היא שזה רצון ה' ,כמו
שאומר הזוהר הקדוש" :אנת הוא סיבת כל
הסיבות ועילת כל העילות".
זה לא אומר חלילה לזלזל בהנחיות ובהוראות
משרד הבריאות .כולנו חייבים לעשות
כל שביכולתנו לשמוע להנחיות הגורמים
המוסמכים וגדולי ישראל ,אבל צריכים לדעת
שזו רק ההשתדלות ,לא זה מה שיגן עלינו .מה
שמגן עלינו באמת זה רק בורא עולם.
המסקנות שיוצאות מכך הן שקודם כול אין
מה לפחד ולחשוש .עושים מה שצריכים לעשות
ברצינות ,אבל לפי מה שידוע לי אין הנחיה של
משרד הבריאות להיות בפחד ובחרדה .אדרבא
הפחד והחרדה מסוכנות לא פחות מהנגיף
בעצמו .ורק כשאוחזים באמונה ניתן להוריד את
מפלס החרדה ואפילו לחיות ברוגע ובשלווה גם
במציאות הקשה ביותר .ואכן הדרך להוריד את
מפלס החרדה היא אך ורק דרך האמונה.
והמסקנה השנייה למי שכבר נדבק ,שלא
יאשים את עצמו ויחשוב שבגלל שהלך למקום
כזה או אחר או שנפגש או שלא נזהר – שבגלל
זה נדבק בנגיף .לא נכון .הוא נדבק בנגיף כי ככה
ה' רוצה כפי שנלמד מיד.

עכשיו שיש לנו הסתכלות כללית על התופעה
העולמית ,ניתן להתבונן באופן פרטי כיצד
מתמודדים עם הפחד הטבעי בדרך האמונה.
ברגע שחודר לאדם פחד ללב ,הוא צריך
לעשות את השלבים הבאים ובעזרת ה' יסור
ממנו כל הפחד:
דבר ראשון פשוט לדבר עם עצמו דיבורים
של אמונה" :יש לי אבא בשמיים שאוהב אותי
ומשגיח עלי ושומר עלי ,והוא לעולם לא יעזוב
אותי ולא יפקיר אותי .הוא עושה אתי תמיד רק
טוב ואין שום רע בעולם כלל".
תמשיך ותשנן את הדבורים האלה לעצמך.
דיבורי האמונה הם בעצמם אמונה כמו שכתוב:
"אודיע אמונתך בפי" ,והם גם מביאים את
האדם לאמונה כמו שכתוב" :האמנתי כי אדבר".
אני ממליץ גם לקרוא את פרק קכא בתהלים
שהוא "שיר למעלות" המפורסם ,ופשוט
להקשיב למילים המחזקות .אין כמו לחזור שוב
ושוב על המילים המתוקות של נעים זמירות
ישראל" :ה' שומרך ,ה' ישמרך מכל רע"...
האמונה הזאת כוללת גם את הביטחון בה',
הביטחון שאנחנו בידיו של ה' והוא עשה עושה
ויעשה איתנו רק טוב.
שלב שני :אם אחרי שחיזקת את עצמך עדיין
יש לך פחד – אל תיפול מזה ואל תחשוב
לעצמך" :אין לי אמונה ,אני לא בסדר" וכיוצא
בזה; אלא תדע נאמנה שגם הפחד שיש לך
הוא מה' יתברך .ככה ה' רוצה .ה' רוצה שעדיין
יהיו לך ייסורים כאלה של פחד בתוך הלב .גם
זה ניסיון באמונה ,וזה הניסיון העיקרי באמונה,
להאמין שגם הפחד שיש לך הוא מה'.
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חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא
חיים במסגרת-פרק כג'
השבוע ,אנו ממשיכים בע"ה בשלב השלישי של
יישום חוקים ,בעבודה נקודתית על "חוק השינה".
בשלב הראשון :ניתחנו את נתון מצב השינה והקימה
של הילדים בבית .בשלב השני :בדקנו ,עד כמה
זה קריטי לעבוד על חוק זה ,ומה אנו רוצים בעצם
להשיג?! בשלב השלישי :חקרנו" :מהי הסיבה שהילדים
מתנהגים בצורה זו"
חדר האבחון
השבוע ,אנו מבררים מה מצב כל ילד בבית ובביה"ס.
נחשוב ביחד עד כמה יש לילד בעיה עם זמנים ,נניח
להבין את משמעות ומימד הזמן ,שיש זמן קימה/שינה,
חזרה לבית מביה"ס או מפעילות ,יציאה לתפילת
מנחה/ערבית ,יציאה וחזרה לחוג ,לחונך וכדו' ,נחשוב,
ממתי הבעיה התחילה ,האם היא הוחרפה ,ננסה
לשער בעקבות מה? נעלה את כל הממצאים על
הכתב .נברר עם המורה בביה"ס את אותו הדבר:
האם הוא מבין את מימד הזמן בכיתה ,האם הוא
מאחר מההפסקות וכדו' מטרת הבירור ,הוא לבצע
הערכת מצב ואבחנה מבדלת .במידה ולילד ישנה
בעיה כללית עם זמנים ,גם בבית וגם בביה"ס ,עלינו
לבדוק אם זה קשור לבעיית קשב וריכוז) ,יש מערך
אבחון ברור ומדויק לזה( אם כן ,זהו מידע חשוב
שמסביר את כל הבעיה ,נפנה לאיש מקצוע ,ונקבל
הדרכה מדויקת לטיפול .אם זה לא קשור לבעיית
קשב ,נברר עם המורה ,כיצד הוא מתמודד עם הבעיה
והאם יש שיפור מצד הילד לסוג הפתרון של המורה,
את הפתרון של המורה ניישם גם אנחנו בבית .אך
במידה ולאחר כל הבדיקות לעיל ,ברור לנו שאין
לילד בעיות כלליות עם זמנים בבית ובכיתה ,והבעיה
היא רק בזמני השינה והקימה בבית ,ניתן להסיק
מכך שהבעיה קשורה לדפוסי ההתנהגות של הבית.
כנראה ,לא הרגלנו את הילד לעלות לישון בזמן והבעיה
היום סובבת סביב ההרגל הזה .הגענו למסקנה זו
בעקבות "אבחנה מבדלת" שעשינו.עם בעיה זו ,נעבוד
בע"ה במספר דרכים ,רובם יהיו קבוצתיים )לכל ילדי
המשפחה( :א .הסברה הגיונית ,ב .שימוש ברגשות ,ג.
קביעת מסגרת ,ד .הפעלת סמכות הורית ,ה .מילוי

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג'  -ד' משעה  10-8בערב
נייד054-8434435 :
טבלאות ,ו .שימוש בשיטות "מקדמות הרגלים" כמו
מבצעים ופרסי עידוד.
משרד ההסברה
נתחיל בהסברה ושיתוף רגשות :נכין שלט יפה
ונתלה אותו על המקרר :כל הילדים מוזמנים לכינוס
משפחתי בסלון ,מחר בשעה שבע בערב בדיוק .יוגש
כיבוד ושתייה .לא נגלה לילדים על מה הכינוס ,נשתמש
בגורם ההפתעה .בהגיע שעת הכינוס ,נשב עם הילדים
בסלון ,מסביב לשולחן הערוך ונשוחח איתם בגובה
העיניים .נתחיל בשיחה כללית מה כל אחד רוצה לספר
או לשאול ,ולאחר חמש דקות נגיע לעיקר .עלינו להציג
את הבעיה! ישנם שלוש אפשרויות להצגת הבעיה .כל
אחת מהן ,או כולן ביחד ,דורשים הכנה של ההורים.
קחו את הזמן ותתכוננו לפגישה היטב .1 :להסריט
כמה קטעים מחיי הערב והבוקר בבית ,בהסרטה
יבא לידי ביטוי הרעש בשעה מאוחרת ,הקושי לקום
מוקדם והבלגן שזה יוצר אצל כולם .2 .להקליט את חיי
הערב בבית ,את הדרישות של האמא לעלות לישון,
את הוויכוחים של הילדים ,את הבעיות בבוקר וכדו'.3 .
להציג את הבעיות של השינה והקימה בסיפור עלילתי,
במילים מתארות .בכל האפשרויות ,אנו מציגים את
העובדות כהווייתן ,מבלי לתת להם פשרנות ,נימוקים
או הסברים .לאחר שהילדים הבינו על מה הכינוס
ומה התופעה המדוברת ,נבקש מהם כל אחד בתורו,
להביע את רגשותיו ,דעותיו ,הסתכלותו ,הסברו או
פרשנותו לתופעה.
דיבור להבנה דרך הרגש
בסוף דברי הילדים ,האם תביע את דעתה" :ילדים
צדיקים שלי! אני רוצה לספר לכם מה קורה איתנו
בלילה ובבוקר .כפי ששמעתם/ראיתם ,כמעט מידי
לילה אתם ישנים בשעה מאוחרת ,לאחר ויכוחים...
וכו' וכו' כתוצאה מזה גם בבוקר יש לנו בעיה לקום
מוקדם .יש ילד שקם מיד כשאמא מעירה אותו .יש
ילד שקם אחרי הרבה קריאות ואפילו יש ילד שקם
לאחר מלחמות .לפעמים לקחתי את השמיכה,
לפעמים שפכתי קצת מים ,הרבה פעמים צעקתי
והלחצתי אתכם שאין זמן ,אתם תאחרו או שההסעה
כבר למטה .לבסוף ,כולכם ב"ה הלכתם לבית הספר

בדיחות הדעת
הפסיכייאטר המחוזי הגיע לביקור במוסד לחולי
נפש שאל הפסיכייאטר את מנהל בית החולים:
"מה הקריטריונים לאשפוז אדם בבידוד?" "ובכן",
אמר המנהל" ,אנחנו ממלאים אמבטיה במים,
ואז נותנים למטופל כפית ,כף ודלי ,ומבקשים ממנו
לרוקן את האמבטיה".
הבנתי" ,אמר הפסיכייאטר" ,אדם נורמלי יבחר
בדלי כי הוא גדול יותר מהכף והכפית"".לא!" ,ענה
המנהל" ,אדם נורמלי היה מוציא את הפקק!!!
לארגן לך חדר עם או בלי נוף?"

הדלקת נרות
כניסה יציאה

ר"ת

ירושלים

18:19

19:32

20:12

תל אביב

18:36

19:34

20:10

חיפה

18:29

19:34

20:12

באר שבע

18:37

19:33

20:12

ואני נשארתי בבית .אני רוצה לשתף אתכם ברגשות
שלי .אני הרגשתי בכלל לא נעים כי צעקתי הרבה
ואפילו התרגזתי .כשיצאתם ממש ברכתי הגומל .אני
יודעת שגם לכם זה היה לא נעים ואני בטוחה שאתם
מעדיפים לקום לבוקר רגוע ושקט ,לבוקר שתספיקו
להתארגן בנחת ולאכול ארוחת בוקר .לבוקר שבו
תצאו מהבית עם חיוך ,חיבוק ונשיקה ותגיעו בע"ה
בזמן ובכיף לביה"ס.
עיבוד הבעיה ,לפני הצעת החוק
תנו לילדים שבוע לחשוב על השיחה הזו ,בשבוע
זה ,תהיו נינוחים ורגועים ,אל תציקו הרבה עם הבעיה,
תנו לילדים לעכל ,לעבד ולהבין את הבעיה .ותמתינו
בסבלנות למאמר של שבוע הבא.

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי
ְבּ ִדיּוּק ָמה ֶשׁ ִח ַפּ ְשׂ ִתּי
ַתּלְ ִמיד ֶשׁלִּ י ִס ֵפּר לִ י ֶשׁ ְבּיוֹם ִשׁ ִשּׁי ֶא ָחד הוּא ָהיָ ה
ירוּשׁלַ יִ ם
ירוּשׁלַ יִ םִ .מי ֶשׁגָּ ר ִבּ ָ
הוּדה ֶשׁ ִבּ ָ
ְבּשׁוּק ַמ ֲחנֵ ה יְ ָ
יוֹד ַע ֶשׁזֶּ ה ַא ַחד ַהיָּ ִמים ֲה ִכי
אוֹ ִבּ ֵקּר ַבּשּׁוּק ְבּיוֹם ִשׁ ִשּׁיֵ ,
יוֹד ַעָ ,כּל ֶשׁ ֵכּן לִ ְמצֹא ֲחנָ יָ ה ְבּ ִק ְר ַבת
מוּסים ֶשׁ ַהשּׁוּק ֵ
ֲע ִ
ָמקוֹם" .זֶ ה ְבּ ִדיּוּק ָמה ֶשׁ ִח ַפּ ְשׂ ִתּי" הוּא ָא ַמר לִ י,
"מקוֹם ֲחנָ יָ ה ְכּ ֵדי לָ רוּץ לַ ֲעשׂוֹת ֶאת ַה ְקּנִ יּוֹת .יוֹם ִשׁ ִשּׁי
ָ
קוּפה ֶשׁל ַהח ֶֹרף הוּא יוֹם ָק ָצר וְלָ חוּץ
ַבּ ְתּ ָ
ְמאֹדַ .על ָכּל ְמקוֹם ֲחנָ יָ ה ֶשׁ ִה ְת ַפּנָּ ה ָע ְמדוּ
ַבּתּוֹר ֶע ֶשׂר ְמכוֹנִ יּוֹתְ .בּ ֶמ ֶשֶׁ ע ְשׂ ִרים ַדּקּוֹת
נָ ַס ְע ִתּי ְבּ ַמ ְעגָּ לִ ים ְס ִביב ַה ֲחנָ יָ הְ ,מ ַח ֵפּשׂ
אוּלַ י ַמ ֶשּׁהוּ יִ ְת ַפּנֶּ הֲ ,א ָבל ְכּלוּםְ .ב ֶּע ְשׂ ִרים
בוֹרא עוֹלָ ם
ַה ַדּקּוֹת ָה ֵאלֶּ ה ִה ְת ַפּלַּ לְ ִתּי לְ ֵ
יתיְ .כּ ֶשֹּׁלא
ֶשׁיַּ ֲעזֹר לִ י לִ ְמצֹא ֲחנָ יָ ה וְא נַ ֲענֵ ִ
יתי לַ ֲחשֹׁב ָמה
אתיָ ,ע ַצ ְר ִתּי ַבּ ַצּד וְ נִ ִסּ ִ
ָמ ָצ ִ
תּוֹדה,
עוּרים ַעל ַה ָ
יַ ֲעזֹר לִ יָ .וְאז נִ זְ ַכּ ְר ִתּי ַבּ ִשּׁ ִ
בוֹרא עוֹלָ ם.
תּוֹדה לְ ֵ
לוֹמר ָ
ֶשׁ ָצּ ִרי ק ֶֹדם כֹּל ַ
ָחזַ ְר ִתּי לַ ַמּ ְעגָּ לִ ים ְס ִביב ַה ֲחנָ יָ הַ ,רק ֶשׁ ַה ַפּ ַעם ְבּ ִפי
בוֹרא עוֹלָ ם ַעל זֶ ה ֶשׁ ֲאנִ י א
תּוֹדה וְ ִשׁ ָירה לְ ֵ
ָהיְ ָתה ָ
ֵ
מוֹצא ֲחנָ יָ הַ ,על ַהלַּ ַחץ ֶשׁל יוֹם ִשׁ ִשּׁיַ ,על ָכּל ֶרגַ ע
עוֹבר ֲוַאנִ י א ִעם ַסלֵּ י ְקנִ יּוֹת לִ ְכבוֹד ַשׁ ָבּת ,וְ ָכל ָמה
ֶשׁ ֵ
עוֹשׂה ,גַּ ם ִאם ְרצוֹנְ ֶ שֹּׁלא
טוֹבה הוּא ֶ
עוֹשׂה לְ ָ
ֶשׁה' ֶ
תּוֹדה
ֶא ְמ ָצא ֲחנָ יָ ה ֶוְא ֱחזֹר ַה ַבּיְ ָתה ְבּיָ ַדיִ ם ֵרקוֹת ,גַּ ם ָ
טוֹבה.
ַעל זֶ ה ֵמרֹאשִׁ .כּי ַהכֹּלַ ,הכֹּל לְ ָ
"ה ְפלֵ א וָ ֶפלֶ א – תּוְֹ כּ ֵדי ֶשׁ ַה ְשּׂ ָפ ַתיִ ם ֶשׁלִּ י נָ עוֹת
ַ
יוֹצא,
קוֹרא לִ י'ָ :א ִחיֲ ,אנִ י ֵ
ישׁהוּ ֵ
תּוֹדהִ ,מ ֶ
ִבּ ְת ִפלּוֹת ַה ָ

תפילה לביטול המגפה
מרבי נתן מברסלב )ליקו"ת קלו(
"א ָּתה ֵס ֶתר לִ י ִמ ַ ּצר ִּת ְצ ֵרנִ י ָר ֵ ּני ַפ ֵּלט
ַ
ְּת ְ
סוֹב ֵבנִ י ֶסלָ ה ַּת ְס ִּת ֵירנִ י ִמ ּסוֹד ְמ ֵר ִעים
ֵמ ִרגְ ׁ ַשת ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶן ִּכי ְיִצ ּ ְפנֵ נִ י ְ ּב ֻסכּ וֹּ ְ ,ביוֹם
יְרוֹמ ֵמנִ י
יַס ִּת ֵירנִ י ְ ּב ֵס ֶתר ָא ֳהלוֹּ ְ ,בצוּר ְ
ָר ָעה ְ
יוֹשב ְ ּב ֵס ֶתר ֶעלְ יוֹןּ ְ ,ב ֵצל ׁ ַשדַּ י ְיִתלוֹנָ ן" ָמלֵ א
ֵׁ
ָ
ש ָר ֵאל ִוּב ְפ ָרט ַעל
ַר ֲח ִמיםַ ,ר ֵחם ַעל ַע ּ ְמך יִ ְ ֹ
וּמ ַס ְ ּב ִבין
ש ָר ֵאלֲ ,א ׁ ֶשר הוֹלְ כִ ין ְ
ָּכל ֲעיָירוֹת יִ ְ ֹ
אוֹבים ַר ֲח ָמנָ א לִ ְ ּצלָ ן
וּמכְ ִ
ָ ּב ֶהם ִמינֵ י ֳחלָ ִאים ַ
ַר ֵחם ֲעלֵ ֶיהם לְ ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָךֱ ,וֶאמֹר לַ ּ ַמלְ ָאךְ
וְיָשיב ַח ְרבּ וֹ ֶאל נְ ָדנָ ּה חוּס ֲוַחמֹל
ֶה ֶרף ֶיָד ָיךִ ׁ ,
ש ָר ֵאל,
ֲעלֵ ֶיהם ַוְעל ָּכל ׁ ְש ֵא ִרית ַע ּ ְמ ָך ֵ ּבית יִ ְ ֹ
וְ ל ֹא ִת ֵּתן ַה ּ ַמ ׁ ְש ִחית לָ בוֹא ֶאל ָ ּב ֵּת ֶיהם לִ נְ גּ ֹף,
וְשלוֹם ַר ֵחם ַר ֵחם,
אוֹ לְ ַה ִ ּזיק וּלְ ַה ֲחלִ ׁיש ַחס ׁ ָ
ַה ֵ ּצל ַה ֵ ּצלּ ַ ,ב ַעל ָה ַר ֲח ִמים ַ ּב ַעל ַה ׁיְשוּעוֹת,
נוֹרא ְּת ִהלּ וֹת ֲאדוֹן ַה ִ ּנ ְפלָ אוֹת
בּ ֵוֹרא ְרפוּאוֹת ָ
בוֹתינוּ ַוְרבּ ֵוֹתינוּ ַה ַ ּצדִּ ִיקים
זְ כֹר לַ ֲע ָב ֶד ָיך ֲא ֵ
ימי
ָה ֲא ִמ ִּתיִּ ים ׁ ֶש ָהיוּ ְ ּבכָ ל דּ וֹר וָדוֹ רִ ,מ ֵ
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ַעד ֵה ָ ּנה ,לְ ַמ ֲענָ ם וּלְ ַמ ַען
וְש ְמ ֵרנוּ ַוְה ִ ּצילֵ נוּ
ַר ֲח ֶמ ָיך ָה ַר ִ ּביםַ ,ר ֵחם ָעלֵ ינוּ ׁ ָ
ש ָר ֵאל ִמ ָּכל ִמינֵ י
אוֹתנוּ וְכָ ל ַע ּ ְמ ָך ֵ ּבית יִ ְ ֹ
ָ
חוּשים ׁ ֶשלּ ֹא יָבוֹאוּ ַעל
וּמ ׁ ִ
אוֹבים ֵ
וּמכְ ִ
ֳחלָ ִאים ַ
פוּאה
ש ָר ֵאל ִוְת ׁ ְשלַ ח ְמ ֵה ָרה ְר ָ
ׁשוּם ֶא ָחד ִמיִּ ְ ֹ
ש ָר ֵאל(
)מיִּ ְ ֹ
אוֹתם ִ
ׁ ְשלֵ ָמה ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִם לְ כָ ל ָ
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רוֹצה ְמקוֹם ֲחנָ יָ ה? בּוֹא! בּוֹא לְ ָכאן!'",
אוּלַ י ַא ָתּה ֶ
ְמ ַסיֵּ ם ַה ַתּלְ ִמיד ֶשׁלִּ י לְ ַס ֵפּר ֶשׁ"זֶּ ה ָהיָ ה ֶרגַ ע ָמלֵ א
יתי ֶאת ָה ֶר ֶכב וְ ָהלַ ְכ ִתּי
תּוֹדהֶ .ה ֱחנֵ ִ
ְבּ ִשׂ ְמ ָחה וַ ֲהמוֹן ָ
לְ ִכוּוּן ַהשּׁוּק ,לִ ְקנוֹת ֶאת ָמה ֶשׁ ֲאנִ י ָצ ִרי לְ ַשׁ ָבּת.
יתי ַמ ָמּשׁ
תּוֹדה ָר ִא ִ
יתי ֶשׁ ִמּיָּ ד ְכּ ֶשׁ ִה ְת ַחלְ ִתּי לְ ַהגִּ יד ָ
ָר ִא ִ
תּוֹדה נִ ָתּן לִ ְפעֹל יְ שׁוּעוֹת ֶשֹּׁלא נִ ָתּן
נֵ סִ ,כּי ַעל יְ ֵדי ַה ָ
לִ ְפעֹל ַעל־יְ ֵדי ְת ִּפלָּ ה"ַ .ה ַתּלְ ִמיד ַהזֶּ ה ְמ ַס ֵפּרִ ,כּי הוּא
נוֹשׁ ִעים,
תּוֹדה א ַרק ָ
אוֹמ ִרים ָ
ָר ָאה ַעיִ ן ְבּ ַעיִ ןְ ,כּ ֶשׁ ְ
יוֹתר ִמ ָמּה
שׁוּעה ִהיא גְּ דוֹלָ ה ֵ
ֶאלָּ א ַהיְּ ָ
אוֹתי ַא ֲח ֵרי
ִ
ֶשׁ ָה ָא ָדם ִצ ָפּה .וְ הוּא ָשׁ ַאל
ַה ִסּפּוּר ֶשׁ ָהיָ ה לוֹ" ,לָ ָמּה ְכּ ֶשׁ ִה ְת ַפּלַּ לְ ִתּי א
תּוֹדה ֵכּן
ָפּ ַעלְ ִתּי יְ שׁוּעוֹתִ ,וְאלּוּ ְכּ ֶשׁ ָא ַמ ְר ִתּי ָ
ָפּ ַעלְ ִתּי יְ שׁוּעוֹת?"

העלון נתרם לזכות
חזרה בתשובה ,אמונה,
הצלחה ,רפואה שלימה
והצלה מהמגיפה
מרסיאנו אהרון וב"ב

ִה ְס ַבּ ְר ִתּי לוִֹ :כּי ָא ָדם ֶשׁ ִמּ ְת ַפּלֵּ ל ַעל ָדּ ָבר,
יוֹצא ֶשׁלְּ ִפי ַדּ ְעתּוַֹ ,ה ַמּ ָצּב ֶשׁהוּא נִ ְמ ָצא
ָאז ֵ
בּוֹ הוּא א טוֹב ,וְ הוּא ְמ ַב ֵקּשׁ ֵמ ַה ָקּדוֹשׁ
ָבּרוּ הוּא ֶשׁיַּ ֲעזֹר לוֹ ֶשׁיִּ ְהיֶ ה לוֹ טוֹבֶ ,שׁיַּ ֲעזֹר
לוֹ לָ ֵצאת ֵמ ַה ַמּ ָצּב ַה"ֹּלא טוֹב" לְ ַמ ָצּב טוֹבֲ .א ָבל ַהכֹּל
חוֹשׁב:
עוֹשׂהַ .הכֹּל טוֹבֵ .אין ַרע ָבּעוֹלָ םִ .אם הוּא ֵ
ה' ֶ
ַע ְכ ָשׁו ֵאין לִ י ֲחנָ יָ ה – זֶ ה א טוֹב! ָאז ַה ַמּ ְח ָשׁ ָבה
ַהזֹּאת ֶשׁ'זֶּ ה ֶשׁ ֵאין לִ י ֲחנָ יָ ה זֶ ה א טוֹב' – זוֹ ַמ ֲח ָשׁ ָבה
גּוֹרם לְ ָכֶ שׁ ַה ְתּ ִפלָּ ה ֶשׁלּוֹ א
ֶשׁל ח ֶֹסר ֱאמוּנָ ה .זֶ ה ֵ
ִתּ ְת ַק ֵבּלִ ,כּי ַה ְתּ ִפלָּ ה ִמ ְת ַק ֶבּלֶ ת ַרק לְ ִפי ָה ֱאמוּנָ ה.
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מובא מרבינו האר"י ז"ל כשיש ח"ו דבר ]מגיפה[ בעיר אין יכול לשלוט רק באלו
שיש להם פחד ,אבל באלו שמתחזקים בליבם בביטחונם על ה' ומתגברים על
הפחד אין שום דבר רע יכול לשלוט בהם) ".ספר שומר אמונים(

אוֹתם ְ ּב ֵאיזֶ ה חֹלִ י אוֹ
ָ
ֲא ׁ ֶשר ְּכ ָבר ִה ִּכ ָית
פוּאה
ַמכְ אוֹב ַר ֵחם ֲעלֵ ֶיהם ְוּר ּ ָפ ֵאם ְמ ֵה ָרה ְר ָ
פוּאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ְוּר ַ
ׁ ְשלֵ ָמה ְר ַ
פוּאת ַהגּוּף ֵאל נָ א
ָ
ְר ָפא נָ א לָ ֶהם לְ ַמ ַען ׁ ְש ֶמך )ובפרט לחולה
רוֹפא נֶ ֱא ָמן
פלוני בן פלונית( ִּכי ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
ַוְר ֲח ָמן ָא ָּתה ֵאל ַחי ַוְקיָּ םְ ,מ ַחיֶּ ה ַחיִּ יםֶּ ,תן
לָ נוּ ַחיִּ ים וְנִ ְחיֶה וְ ל ֹא נָ מוּת ְ ּג ָאלֵ נוּ ִמ ּ ָמוֶת
ּ ְפ ֵדנוּ ִמ ּׁ ַש ַחת:
ש ָר ֵאלַ ,א ָּתה לְ ַבד
וֹמר יִ ְ ֹ
ִרבּ וֹנוֹ ׁ ֶשל עוֹלָ ם ׁש ֵ
אוֹר ִבים ָעלֵ ינוּ ְ ּבכָ ל ֵעתִ ,וּב ְפ ָרט
וָמי ְ
יוֹד ַע ִמי ִ
ֵ
טוֹבה ַחס
ַעל ִמי ׁ ֶש ִ ּנגְ זַ ר ָעלָ יו ֵאיזֶ ה גְ זֵ ָרה ל ֹא ָ
יוֹד ַע ֵא ְיך לְ ַה ְס ִּתיר
וְשלוֹם ַוְרק ַא ָּתה לְ ַבד ֵ
ָׁ
ש ָר ֵאל
וּלְ ַה ְצ ּ ִפין ֶאת ָּכל ֶא ָחד ֶוְא ָחד ִמיִּ ְ ֹ
אוֹר ִבים ַה ְמ ַס ְ ּב ִבים ָעלָ יו ַר ֵחם ַעל ָּכל
ֵמ ָה ְ
ש ָר ֵאלִ ,וּב ְפ ָרט ַעל ָּכל ִמי ׁ ֶש ִ ּנגְ זַ ר ָעלָ יו
ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ֹ
ֵאיזֶ ה גְ זֵ ָרה ל ֹא ָ
וְש ְמ ֵרם
טוֹבה ַר ֲח ָמנָ א לִ ְ ּצלָ ןָ ׁ ,
ָ
דוֹשים ַוְה ִ ּצילֵ ם
מוֹתיך ַה ְּק ׁ ִ
ַוְה ִ ּצילֵ ם ִ ּב ׁ ְש ֶ
]וְה ְס ִּת ֵירם[ ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָיך ָה ַר ִ ּבים ִמ ָּכל ַצר וְאוֹיֵב
ַ
וּמ ְס ִטין ַר ֵחם ָעלֵ ינוּ ָוְהגֵ ן ַ ּב ֲע ֵדנוּ,
וְאוֹרב ַ
ֵ
ָוְה ֵסר ֵמ ָעלֵ ינוּ אוֹיֵב דֶּ ֶבר ֶוְח ֶרב ָוְר ָעב וְיָגוֹן,
וּמ ַא ֲח ֵרינוְּ ,וּב ֵצל ְּכנָ ֶפ ָיך
ש ָטן ִמ ְּל ָפנֵ ינוּ ֵ
ָוְה ֵסר ָ ֹ
וּמ ִ ּצילֵ נוּ ָא ָּתה
וֹמ ֵרנוּ ַ
ַּת ְס ִּת ֵירנוּ ִּכי ֵאל ׁש ְ
חוּסה יְ הֹוָה ַעל ַע ּ ֶמ ָך ַוְה ִ ּצילֵ נוּ ִמ ַ ּז ְע ֶמ ָך ָוְה ֵסר
ָ

ִמ ּ ֶמנּוּ ַמ ַּכת ַה ּ ַמ ֵ ּג ָפה וּגְ זֵ ָרה ָק ׁ ָשה ִּכי ַא ָּתה
וֹמר
ש ָר ֵאל ָמ ָרא ְד ָעלְ ָמא כּ ָֹּלא"ׁ ,ש ֵ
וֹמר יִ ְ ֹ
ׁש ֵ
יוֹד ַע ְ ּב ֵאיזֶ ה ֶד ֶרךְ,
ּ ְפ ָתאיִם יְ הֹוָה"ַ ,א ָּתה לְ ַבד ֵ
ְ ּב ֵאיזֶ ה ׁ ֵשם ,לְ ַה ְס ִּתיר וְלִ ׁ ְשמֹר ֶאת ָּכל ֶא ָחד
ִמיִּ ְ ֹ
וּמ ָּכל
ישיןִ ,
וּמ ְר ִעין ִ ּב ׁ ִ
ש ָר ֵאל ִמ ָּכל ּ ְפגָ ִעין ַ
ִמינֵ י גְ זֵ רוֹת ָרעוֹתּ ֵ ,בין ק ֶֹדם ְ ּגזַ ר דִּ ין ֵוּבין
וְש ְמ ֵרם ַוְה ִ ּצילֵ ם
לְ ַא ַחר ְ ּגזַ ר דִּ ין ַר ֵחם ֲעלֵ ֶיהם ׁ ָ
אוֹת ָיך ַהנ ָּוֹראוֹתּ ְ ,בא ֶֹפן ׁ ֶשלּ ֹא ְיִהיֶה ׁשוּם
ְ ּבנִ ְפלְ ֶ
אוֹר ִבים ַוְה ּ ַמ ְס ִטינִ ים לִ כְ נֹס וּלְ ִה ְת ַא ֵחז
כּ ַֹח לְ ָה ְ
וְשלוֹם ַּת ַחת ַה ּ ִמ ְס ָּתר ַוְה ּ ִמכְ ֶסה ֲא ׁ ֶשר
ַחס ׁ ָ
וּמ ְס ִּתיר ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָיך ֲוַח ָס ֶדיךָ
ַא ָּתה ְמכַ ֶּסה ַ
הוֹרים[ ַוְהנ ָּוֹר ִאים
]ה ְּט ִ
דוֹשים ַ
מוֹת ָיך ַה ְּק ׁ ִ
ִ ּב ׁ ְש ֶ
ָ
ש ָר ֵאל ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכתוּב:
ַוְקיֵּ ם ָ ּבנוּ ְוּבכָ ל ַע ּ ְמך יִ ְ ֹ
"ת ְס ִּת ֵירם ְ ּב ֵס ֶתר ּ ָפנֶ ָיך ֵמ ֻרכְ ֵסי ִא ׁיש ִּת ְצ ּ ְפנֵ ם
ַּ
ְ ּב ֻס ָּכה ֵמ ִריב לְ ׁשוֹנוֹת ׁ ָש ְמ ֵרנִ י ְּכ ִא ׁישוֹן ַ ּבת
גוּרה ְב ָא ָהלְ ָך
ָעיִן ְ ּב ֵצל ְּכנָ ֶפ ָיך ַּת ְס ִּת ֵירנִ י ָא ָ
עוֹלָ ִמים ֶא ֱח ֶסה ְב ֵס ֶתר ְּכנָ ֶפ ָיך ֶסלָ ה ִס ְת ִרי
ָ
וּמגִ ִ ּני ָא ָּתה לִ ְד ָב ְר ָך ָיִחלְ ִּתי ׁ ָש ְמ ָרה נַ ְפ ׁ ִשי
ְ
בוֹש ִּכי ָח ִס ִיתי ָבך" ִּכי ֵאין לָ נוּ
ַוְה ִ ּצילֵ נִ י ַאל ֵא ׁ
ַעל ִמי לְ ִה ּׁ ָש ֵען ִּכי ִאם ַעל ָא ִבינוּ ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמיִם
ֲ
שה ִּכי ָעלֶ ָיך ֵעינֵ ינוּ
"וַאנַ ְחנוּ ל ֹא נֵ ַדע ַמה ַ ּנ ֲע ֶ ֹ
ְיִהיוּ לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי ֶוְהגְ יוֹן לִ ִ ּבי לְ ָפנֶ ָיך יְ הֹוָה
וְגוֹאלִ י" ָא ֵמן ָוְא ֵמן:
צוּרי ֲ
ִ
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ַבּיִ ת ַחם
נוֹשׂ ִאים ֶשׁל ְשׁלוֹם ַבּיִ ת,
ַא ֲח ֵרי ֶשׁ ָע ַס ְקנוּ ְבּ ָכל ִמינֵ י ְ
ְצ ִר ִיכים ֲאנַ ְחנוּ לִ לְ מֹד ָדּ ָבר ָחשׁוּבֶ ,שׁהוּא ,לְ ַצ ֲע ֵרנוּ ָה ַרב,
רוּשׁיןֵ .מעוֹלָ ם
נוֹשׂא ַהגֵּ ִ
נוֹשׂא ָמצוּי ְמאֹד ְבּיָ ֵמינוּ ,וְ הוּא ֵ
ֵ
רוּשׁין בּוֹ ָהיָ ה גָּ דוֹל ָכּל ָכּ
א ָהיָ ה דּוֹר ֶשׁ ֲאחוּז ַהגֵּ ִ
יטים לְ ִה ְתגָּ ֵרשׁ,
דוֹרנוֲּ .ה ַקלּוּת ֶשׁ ָבּהּ זוּגוֹת ַמ ֲחלִ ִ
ְכּמוֹ ְבּ ֵ
נוֹראֵ ,הן
דוֹרנוּ ִבּלְ ַבד ,וְזֶ הוּ ָדּ ָבר ָ
ִהיא ָדּ ָבר ֶשׁ ִה ְת ַח ֵדּשׁ ְבּ ֵ
ִבּ ְפ ָר ִטיּוּת ,לְ ָכל ַהנְּ ָפשׁוֹת ֶשׁנִּ ְפגָּ עוֹת ִמ ָכּ ,וְ ֵהן לִ ְכלַ ל
יִ ְשׂ ָר ֵאל.
חוּמים,
ִכּי לְ ַמ ֲע ֶשׂה ָכּל ַה ְצלָ ַחת ָה ָא ָדם ְבּ ָכל ַה ְתּ ִ
ְתּלוּיָ ה ִבּ ְשׁלוֹם ַה ַבּיִ תְ .וּב ִע ָקּר ַה ְצלָ ַחת ַהיְּ לָ ִדים! ִכּי ַבּיִ ת
אוֹה ִבים
יוֹצ ִאים ֻמ ְצלָ ִחים; ֲ
ֶשׁיֵּ שׁ בּוֹ ְשׁלוֹם ַבּיִ תַ ,היְּ לָ ִדים ְ
אוֹה ִבים לָ ֵתת; יֵ שׁ לָ ֶהם ִבּ ָטּחוֹן ַע ְצ ִמי; ֵהם
ֶאת ַה ַחיִּ ים; ֲ
ְשׂ ֵמ ִחים וְ כוּ' וְ כוּ'ַ .אְ כּ ֶשׁ ֵאין ְשׁלוֹם ַבּיִ ת וְ ָכל ֶשׁ ֵכּן ְכּ ֶשׁיֵּ שׁ
יוֹד ַע ִאם ֵאי ַפּ ַעם
וּמי ֵ
גוּעיםִ ,
יוֹצ ִאים ְפּ ִ
רוּשׁיןַ ,היְּ לָ ִדים ְ
גֵּ ִ
יִ ְתגַּ ְבּרוּ ַעל ָ
אוֹתן ְפּגִ יעוֹת נַ ְפ ִשׁיּוֹת.

הוֹרים ֶשׁלּוֹ ִה ְתגָּ ְרשׁוּ ֶבּ ֱהיוֹתוֹ יֶ לֶ ד ָק ָטן,
וּנְ ָכ ִדיםֶ ,שׁ ַה ִ
אוֹרה ָהיָ ה ָצ ִרי לִ ְשׁכּ ַֹח ִמזֶּ ה – א וְאַ ,ה ֶפּ ַצע א
וְלִ ְכ ָ
צוּרה
סּוּרים ַהגְּ דוֹלִ ים ֶשׁלּוֹ ְבּ ָ
זוֹכר ֶאת ַהיִּ ִ
ִהגְ לִ יד ,וְ הוּא ֵ
ָ
מוּח ִשׁית ָכּל ָכַּ ,עד ֶשׁהוּא ַמ ְרגִּ ישׁ ֶשׁ ֵהם יְ כוֹלִ ים לְ ַכ ֵפּר
ַעל ָכּל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל! וְ נִ ְר ֶאהֶ ,שׁ ַעד ֵמ ָאה ֶוְע ְשׂ ִרים הוּא
נּוֹרא ַהזֶּ ה ְבּנַ ְפשׁוֹ ,וְזֶ ה ַוַדּאי יַ ְשׁ ִפּ ַיע
יִ ְחיֶ ה ִעם ַה ֶפּ ַצע ַה ָ
גַּ ם ַעל ִחנּוּ יְ לָ ָדיו וְעוֹד ַה ְשׁ ָפּעוֹת ָקשׁוֹת ֲא ֵחרוֹת.
אוֹמר ָכִּ - הזְ ַדּ ְעזַ ְע ִתּי! א ָח ַשׁ ְב ִתּי
ְכּ ֶשׁ ָשּׁ ַמ ְע ִתּי אוֹתוֹ ֵ
שׁוֹמ ַע אוֹתוֹ
ֵ
יתי
נוֹראִ .אם א ָהיִ ִ
ֶשׁיֵּ שׁ לוֹ ָכּזֶ ה ַצ ַער ָ
יתי ַמ ֲא ִמין ֶשׁיֵּ שׁ לוֹ ָכּזֶ ה ַצ ַער ָ -כּזֶ ה
אוֹמר ָכּ ,א ָהיִ ִ
ֵ
רוּשׁין
ָפּ ַצע ַבּלֵּ בִ .מ ָכּאן ֵה ַבנְ ִתּי ַעד ַכּ ָמּה ַה ֶפּ ַצע ֶשׁל ַהגֵּ ִ
עוֹבר לְ עוֹלָ ם ,וְ ֵה ַבנְ ִתּי וְ ִה ְרגַּ ְשׁ ִתּי
נוֹרא ֶשֹּׁלא ֵ
הוּא ֶפּ ַצע ָ
ֵאיזֶ ה ַצ ַער זֶ ה לַ יֶּ לֶ ד לִ גְ דֹּל ַבּ ַבּיִ ת ֶשׁ ֵאין בּוֹ ְשׁלוֹם ַבּיִ ת,
רוּשׁין.
וְ ָכל ֶשׁ ֵכּן ִאם ַמגִּ ִיעים לְ גֵ ִ

גּוֹר ִמים
רוּשׁין ְ
ָא ְמנָ ם זֶ ה א סוֹד ,וְ ָת ִמיד יָ ַד ְע ִתּי ֶשׁ ַהגֵּ ִ
אוֹתי
אוֹתי וְזִ ְעזַ ע ִ
עוֹרר ִ
לְ ֵס ֶבל ַרב לִ ילָ ִדיםֲ ,א ָבל ָמה ֶשׁ ֵ
ישׁהוּ ֶשׁ ֲאנִ י ַמ ִכּיר
יוֹתר ,הוּא ָמה ֶשׁ ָשּׁ ַמ ְע ִתּי ִמ ִמּ ֶ
ְבּ ֵ
ִמ ָקּרוֹבֶ ,שׁ ָא ַמר לה'ִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹלָ םָ ,מה ֶשׁ ֲאנִ י ָס ַבלְ ִתּי
וּמ ָמּה ֶשׁ ֵהם
הוֹריִ ,
סּוּרים ִמ ְבּ ָעיוֹת ְשׁלוֹם ַה ַבּיִ ת ֶשׁל ַ
יִ ִ
ִה ְתגָּ ְרשׁוּ וְ כוּ' ,זֶ ה ַמ ְס ִפּיק ִבּ ְשׁ ִביל לְ ַכ ֵפּר ַעל ָכּל ַעם
יִ ְשׂ ָר ֵאל!

הוֹרים ֶשׁלּוֹ ָר ִבים
רוֹאה ֶאת ַה ִ
ֶ
ַתּ ְח ְשׁבוּ ֶשׁיֶּ לֶ ד
וּמ ָת ִחים
וּמ ְתוַ ְכּ ִחיםִ .אי ֶא ְפ ָשׁר לְ ָה ִבין ֵאלּוּ ְפּ ָח ִדים ְ
ִ
רוֹאה
יֵ שׁ לוֹ ִמזֶּ הֵ .אלּוּ ְדּ ָב ִרים יְ כוֹלִ ים לַ ֲעבֹר ָעלָ יו ְכּ ֶשׁ ֶ
ֲ
אוֹתם ָר ִבים
ָ
וְצוֹע ִקים ֶא ָחד ַעל ַה ֵשּׁנִ י .הוּא א ֵמ ִבין
קוֹרה
חוֹשׁב ַמ ְח ָשׁבוֹתָ :מה ֶ
קוֹרה ,וְ הוּא נִ ְב ַהל וְ ֵ
ָמה ֶ
ָכּאן? וְזֶ ה ַרק ִאם ֵהם ִמ ְתוַ ְכּ ִחיםָ ,כּל ֶשׁ ֵכּן ִאם ֵהם
"כּל ֶשׁ ֵכּן" ִאם ֵהם
וּמ ַאיְּ ִמיםֶ ,וְאלֶ ף ְפּ ָע ִמים ָ
צוֹע ִקים ְ
ֲ
נוֹר ִאית ְכּלַ ֵפּי ַהיֶּ לֶ ד.
ָר ִבים .זוֹ ָפּשׁוּט ַא ְכזָ ִריּוּת ָ

יח ְמאֹד
נַ ְדגִּ ישׁ ֶשׁ ְמּ ַד ֵבּר ַעל ָא ָדם ְמ ֻבגָּ רַ ,מ ְצלִ ַ
ַבּ ֲע ָס ִקים ָוְע ִשׁיר ,נָ שׂוּי וְ יֵ שׁ לוֹ ְשׁלוֹם ַבּיִ תִ ,עם יְ לָ ִדים

ְכּ ֶשׁ ָשּׁ ַאלְ ִתּי ֶאת ֶא ָחד ִמזִּ ְקנֵ י ַהדּוֹר ֵכּ ַיצד הוּא
רוּשׁין ַבּדּוֹר ַהזֶּ הָ ,ענָ ה,
ַמ ְס ִבּיר ֶאת ִרבּוּי ִמ ְק ֵרי ַהגֵּ ִ

מוּדע לְ ָכֶ שׁ ַחיֵּ י
ֶשׁ ְכּ ִפי ַהנִּ ְר ֶאה זֶ הוּ דּוֹר ְמ ֻפנָּ קֶ ,שׁ ֵאינוֹ ָ
בוֹדה ַ
דּוֹר ִשׁים ַה ְר ֵבּה ֲע ָ
ַהנִּ שּ ִׂוּאין ְ
וּמ ֲא ָמץ ,וְלָ ֵכן ַעל ָכּל
ִריב ָק ָטן ָר ִצים לְ ַר ָבּנוּת.
ָוְא ַמר" :גַּ ם לָ נוּ ָהיוּ ַה ְר ֵבּה ְק ָשׁיִ יםְ ,מ ִריבוֹתִ ,אי ֲה ָבנוֹת
דּוֹמהְ ,כּמוֹ ָכּל זוּג ָצ ִעירֲ ,א ָבל ֵמעוֹלָ ם א ָעלָ ה ַעל
וְ ַכ ֶ
ָ
ַדּ ְע ֵתּנוּ לְ ִה ְתגָּ ֵרשׁ ְבּ ֶשׁל ָכִּ ,כּי ָהיִ ינוּ
מוּכנִ ים לְ ַה ְשׁ ִק ַיע
יח ְבּ ַחיֵּ י
ֶאת ָכּל ַהכּוֹחוֹת וְ ַה ַמּ ֲא ַמ ִצּים ִבּ ְשׁ ִביל לְ ַה ְצלִ ַ
ַהנִּ שּ ִׂוּאיןָ .וּברוּ ה' זָ ִכינוּ לַ ֲעבֹר ֶאת ַהכֹּל ,זָ ִכינוּ לְ גַ ֵדּל
דּוֹר יְ ָשׁ ִרים ְמב ָֹר וּלְ ַח ֵתּן יְ לָ ִדים וּנְ ָכ ִדים ,וְ גַ ם נִ ינִ ים יֵ שׁ
מוּכנִ ים
רוּח ִמ ֻכּלָּ םִ .וְאם א ָהיִ ינוּ ָ
לָ נוָּ ,וְאנוּ רוֹוִ ים נַ ַחת ַ
לִ ְסבֹּל ֶאת ַה ְקּ ָשׁיִ ים ,וְא ָהיִ ינוּ ִמ ְת ַא ְמּ ִצים לְ כוֹנֵ ן ֶאת
ַחיֵּ י ַהנִּ שּ ִׂוּאין ֶשׁלָּ נוָּ ,היִ ינוּ ַמ ְפ ִס ִידים ֶאת ָכּל ַהטּוֹב ַהזֶּ ה".
יסה ַה ֻמּ ְט ֵעית,
ִמ ָכּאן ִתּלְ ַמד ָכּל ִא ָשּׁה לְ ַת ֵקּן ֶאת ַה ְתּ ִפ ָ
רוֹאים
ֶשׁ ְשּׁלוֹם ַבּיִ ת זֶ ה ָדּ ָבר ַקל ֶשׁ ָבּא לְ ַבד .וְ ַכ ֲא ֶשׁר ִ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ִמּ ְתּ ִחלַּ ת
ְ
זוּגוֹת ֶשׁיֵּ שׁ לָ ֶהם ְשׁלוֹם ַבּיִ ת,
יהם ָהיָ ה לָ ֶהם ְשׁלוֹם ַבּיִ ת .זוֹ א ָה ֱא ֶמת ְכּלָ ל,
נִ שּ ֵׂוּא ֶ
ִכּי ֲא ִפלּוּ ֲאנָ ִשׁים ַצ ִדּ ִיקים ַוּב ֲעלֵ י ִמדּוֹת טוֹבוֹת ,גַּ ם ֵהם
וּמ ִריבוֹת,
לּוּקי ֵדּעוֹת ְ
ָע ְברוּ ְק ָשׁיִ ים ְבּ ַחיֵּ י ַהנִּ שּ ִׂוּאיןִ ,ח ֵ
הוֹריד ֶאת ָהרֹאשׁ',
וְ גַ ם ֵהם ָהיוּ ְצ ִר ִיכים לִ לְ מֹד לְ וַ ֵתּר וּ'לְ ִ
יתם.
ִבּ ְשׁ ִביל לְ ַהגִּ ַיע לְ ַמ ָצּב ֶשׁל ָשׁלוֹם וְ א ֶֹשׁר ְבּ ֵב ָ
נִ ְמ ָצאֶ ,שׁ ַכּ ֲא ֶשׁר ְבּנֵ י ַהזּוּג ְמ ִבינִ ים ֶשׁ ַהנִּ שּ ִׂוּאין ֵאינָ ם
מוּכנִ ים לִ לְ מֹד
ָ
וּמ ְס ַתּיְּ ִמים ַבּ ֻח ָפּה ,וְ ֵהם
ַמ ְת ִחילִ ים ִ
רוּשׁין.
וְלַ ֲעבֹד ַעל ַע ְצ ָמםֵ ,אין שׁוּם ִס ָבּה ֶשׁיַּ גִּ יעוּ לְ גֵ ִ
ָכּל ַה ְבּ ָעיָ ה ַמ ְת ִחילָ ה ַרק ַכּ ֲא ֶשׁר ֶא ָחד ִמ ְבּנֵ י ַהזּוּג אוֹ
יהם לְ ַת ֵקּןֵ ,וְאינָ ם
מוּכנִ ים לִ ְשׁמ ַֹע ָמה ֲעלֵ ֶ
יהם ֵאינָ ם ָ
ְשׁנֵ ֶ
מוּכנִ ים לְ ִה ְת ַא ֵמּץ וְלַ ֲעבֹד ִבּ ְשׁ ִביל ְשׁלוֹם ַה ַבּיִ ת ֶשׁלָּ ֶהם.
ָ

סיפור

מאמר ראש הישיבה

לשולחן שבת

-המשך-

מלך הדייגים ומלך היהודים
רבי חיים אבולעפיה הראשון איש אלוקים היה
)יום פטירתו ו' בניסן( ולא פסק פיו מלמלמל דברי
תורה בנגלה ובנסתר .בזקנותו עלה מארצות
הגולה לשכון בארץ ישראל והחליט לקבוע את
משכנו בטבריה על שפת הכינרת.
מאז בואו ידעו יהודי העיר שקט ושלווה.
המוסלמים החרישו ולא העזו להרים את ראשם,
כי על כן רבי חיים אבולעפיה הזהר הזהירם מכך
פן יבולע להם .רק פעם אחת העז ערבי מקומי
לנסות ולהתאנות למשפחה יהודית ,ובעונש אשר
קיבל די היה להזהיר כל מוסלמי בטבריה מפני
היהודים ורבם הגדול.
אבו-האני ,מוסלמי
זקן ,היה מלך על עדת
הדייגים בים הכינרת.
איש לא מינה אותו
למלך ,אבו-האני עצמו
מינה את עצמו ואוי לו
למי שניסה להפר את
מעמדו.
היו הדייגים קשובים
ומצייתים למלך הדייגים
הנכבד .בקולו הרועם
חילק את שטחי הדיִ ג
והעניק אישורים היכן
הוא מקומו של כל דייג
בשפת הכינרת ולאחר
מכן בשוק .גם היהודים
במלאכה
שעסקו
זו השתדלו שלא
להמרות את פיו .למי
שהכיר במעמדו וציית
לו ,העניק אבו-האני
מקום קבוע לפרנסתו.
באחד הימים הגיע
לשוק הדגים ערבי
צעיר ונמרץ שאבו-האני הציגו כאחיינו .כמובן
שהוא קיבל מקום לדוג בו בבלעדיות .דא עקא,
שהמקום אותו הקצה אבו-האני לאחיינו היה
מקומו הקבוע של יהודי העמל לפרנס את
משפחתו ,כבר שנים מרובות הוא דג שם ,עוד
לפני שאבו-האני השתלט על שפת הכינרת ועשה
אותה נחלתו .החל דין ודברים קולני .היהודי גער
באחיינו של המלך הנכבד והערבי הזעיק את דודו
שיבוא להעמיד את היהודי החצוף על מקומו.
אבו-האני הגיע אל המקום וגער ביהודי
שיסתלק מן המקום מיד" .אם רצונך" ,אמר לו,
"תוכל לבוא לפנות בוקר עד זריחת החמה לדוג

פה .אולם לאחר הזריחה זה המקום של אחייני".
היהודי משך בכתפיו" :מי מינה אותך לאחראי על
הכינרת ודגיה? אולי אני זה שאקבע עבורך היכן
ומתי וכמה תדוג?"
אבו-האני נדהם .לראשונה העז מאן דהוא
להתנגד לסמכותו .כדי שהתופעה לא תישנה
הבין שהוא חייב להפעיל כוח .בעט בדלי הדגים
שעמל עליו היהודי מן הבוקר והדפו היישר למימי
הכינרת...
היהודי קם ועזב את המקום כשדמעות חונקות
את גרונו .נכנס היישר
לבית מדרשו של רבי
חיים אבולעפיה ותינה
באוזניו את צערו על
גזילתו של הערבי .רבי
חיים אבולעפיה ניחמו
והרגיעו :בתוך יומיים
יסתדר הדבר.
ביום חמישי בשבוע
זה היו פניו של אבו-
מכורכמות,
האני
משהו בלתי נהיר
מתרחש בסחורתו.
מקולקלים,
הדגים
צבעם מצהיב וריח
רע נודף מהם .באי
מתרחקים
השוק
מן הדוכן ופונים אל
דוכנים אחרים לרכוש
משובחת.
סחורה
ציוה
אבו-האני
להשמיד ולאבד את
כל הסחורה ולשטוף
את הדוכן במים מן
הכינרת.
אבל בימים הבאים
חזר הדבר על עצמו בדיוק מושלם .דומה שקללה
מן השמים פוקדת את אבו-האני והוא אינו
יכול לה .דגים חיים מתו בדרך אל השוק ,ואלו
שהומתו בידי עובדיו ,הפכו מיושנים ואינם ראויים
למאכל אדם.
אבו-האני זה לא טיפש היה .ערך עם עצמו
חשבון מהיר והבין שהעניין הזה הרחק מדרך
הטבע הוא ורק היהודים יכולים להביא לכך .שיגר
כמה מבניו לפייס את היהודי העשוק ולהבטיח
לו שיותר לא יציק לו וזכות הדיִ ג נתונה לו מעתה
ועד עולם...

שלב שלישי :עכשיו תחזק את עצמך
להאמין שהכול לטובה ,כלומר שזה שיש לך
עדיין פחד זה לטובתך ,על פי כל מה שלמדנו
שכל מה שה' עושה הכול לטובה ושאין שום
רע בעולם" .שום רע" זה אומר ששום דבר
שקורה לך הוא לא רע הכול רק טוב ,גם
הפחד הזה הוא לטובה.
שלב הרביעי :אתה אומר שהכול לטובה,
אבל אתה בהחלט לא מבין איך זה לטובה.
זה הזמן להזכיר לעצמך שוב את יסודות
האמונה מהשלב הראשון :אני לא מבין איך
זה לטובה ,אבל אני מאמין ,כי אני מאמין
שאבא לא עושה רע לילדים שלו ,אבא לא
רוצה שיהיה רע לילדים שלו ,אבא רוצה רק
את הכי טוב לילדים שלו .הפחד הזה הוא
מאבא שבשמיים שאוהב אותי ,ולכן גם אם
אני לא מבין מה טוב בזה ,אבל כך גזרה
חכמתו יתברך וזה בוודאי הטוב המוחלט
והמושלם.
ועכשיו אתה יכול לעבור לשלב החמישי
והעיקרי שהוא לומר תודה על הפחד שיש
לך ,ועל כל הייסורים שיש לך מכך שעדיין
חסרה לך אמונה .בשלב הזה צריכים להאריך
כמה שאפשר בתודה והודיה לה' על הפחד
ועל הצער ועל הייסורים ועל הבידוד ועל כל
הבעיות הנלוות למצב שבו אנחנו נמצאים.
בדרך הזו ואתה מכניס את האמונה לתוך
הפחד ובזה אתה מבטל לגמרי את הפחד .כל
מי שילך בעקבות השלבים האלה ויחזק את
עצמו באמונה אמתית על המצב כולו וגם על
המצב האישי שלו ועל הפחדים והחששות
והחרדות שלו ,ומתוך זה ירבה באמירת תודה
בכל יום ויום – בוודאי ובוודאי יסורו ממנו כל
הפחדים.
וכשיסורו ממך כל הפחדים אתה תהיה
שמור ומוגן באמת כמו שכותב השומרי
אמונים בשם האריז"ל" :וכן מובא מרבינו
האר"י ז"ל כשיש ח"ו דבר ]מגיפה[ בעיר אין
יכול לשלוט רק באלו שיש להם פחד ,אבל
באלו שמתחזקים בליבם בביטחונם על ה'
ומתגברים על הפחד אין שום דבר רע יכול
לשלוט בהם".
ה' יחזק את כל עם ישראל באמונה פשוטה
ותמימה ובביטחון גמור ,שנדע ונאמין שהכול
לטובה ונודה לה' יתברך על כל הקשיים
וחבלי הגאולה ועל כל הפחדים והייסורים,
ובזכות זה יישבו כל עם ישראל שקטים
ושאננים בלי פחד וחרדה שמחים ובוטחים
ומוגנים מכל מחלה ומכל מגפה ,וה' יסיר את
המחלה הזאת ואת כל המחלות מקרבנו
ונראה במהרה בביאת גואל צדק ברחמים
גמורים במהרה בימינו אמן.
בברכת והסירותי מחלה מקרבך

גן הדעת

פנינים

חידושים לפרשת שבוע

חסידות ברסלב

אלף זעירא
תחום שבת הינו אלפיים אמה .כלומר ,לאדם
מותר לצאת מהמקום בו הוא שובת עד אלפיים
אמה .וכל אלף מרמז לסוג אחר של שכל .כל אלף
היא התבוננות בפני עצמה .כי האות אלף היא
בחינת שכל ,כמו שכתוב "אאלפך חכמה" ,ללמדנו
שהאלף מרמזת לחכמה )האלף ראש לאותיות,
והחכמה ראש לספירות(
ושני האלפים הללו שהם בחינת שני תדרים
שונים ,מרמזים לשני שכלים עיקריים אותם מלמד
רבי נחמן מברסלב .השכל הראשון אומר שהאדם
צריך כל הזמן להעצים ולחזק את הצדדים הטובים
שבו .להתעקש לחפש ולמצוא בעצמו רק טוב.
לברוח מכל מחשבה דיבור או מעשה מחלישים.
ולכלל השכל הזה הוא קורא "אזמרה לאלהי בעודי",
שבעוד קצת טוב שבי אני מחייה את עצמי ,כל שכן
בהרבה טוב.
והשכל השני הוא השכל אתו אני צריך להזכיר
לעצמי שאני כלום ושום דבר ,לא יודע כלום ולא מבין
כלום .וככותרת ,נקרא השכל הזה "איה מקום כבודו
להעריצו" ,כי הוא השכל שמזכיר לי להמשיך לחפש
כל הזמן ,להמשיך להיות סקרן ,כמו תינוק שמגלה
את העולם ,זה השכל שמוציא אותי מהזקנה,
מהמחשבה הכוזבת שאני מבין ויודע משהו.
ואדם שמרגיל עצמו ללכת עם שני השכלים הללו

של התעצמות הטוב והגדלת הסקרנות לדעת,
נשאר תמיד בתחום שבת ,בתחום הקדושה ,זה
מה שלומד מזה רבי נתן ,שאדם שהולך עם שני
התובנות הללו הוא מפנים מקדושת השבת לקרבו
גם בימות החול ,תעצים את עצמך מחד ,ותהיה
בהשתוקקות לדעת מאידך ,תסכים להודות שאתה
לא באמת יודע ,תסכים להיות עניו.
וכל זה נרמז באלף הקטנה הפותחת את פרשת
ויקרא ,לרמז לכל אחד מאתנו ,את התובנות
האמתיות מקבלים מהמקום הכי קטן והכי מועט
שלך ,מהנקודה הכי זעירא ,משם נבנה המשכן שלך,
לא מהמקום הגרנדיוזי ,הנרקסיסטי ,זה שרוצה
להיות שלם בבחינת ה"אלף לך שלמה" ,לא משם
בונים משכן ,המשכן נבנה דרך האלף זעירא ,דרך
נקודת הענווה ,שמכירה במעלות ,אך באותה
נשימה מכירה בחסרונות.
וזו למעשה ההגדרה המדויקת לענווה ,להכיר
במעלות ובחסרונות שלי באופן מדויק .ענווה היא
לא ההיפך מגאווה כמו שחושבים העולם .ענווה היא
הממוצע שבין הגאווה לבין שפלות הרוח שהם שני
קצוות שליליים.

הגאווה קצה שלילי מטעמים ברורים ,ונזקי הגאווה
הם אינסופיים ,גם בהיבטים שבין אדם לחברו וגם
בהיבטים שבין אדם למקום .אותו דבר שפלות הרוח

ע"י בית הוראה-חוט של חסד

קו ההלכה הספרדי*3030 :

הכשרת המטבח וכליו

כל הדברים המחוברים לכלי כגון ידיות הכלי ,ידית

היא קצה שלילי ,כי אדם שלא מכיר בערך של עצמו
מזלזל במה שחנן אותו הבורא ,כי לכל אדם סגולות
נפשיות מיוחדות רק לו ,ועליו להכיר בהם ולתרום
ממה שחננו ה' לזולתו ,ומי שמשפיל עצמו בכל
תחום ועניין הוא מתכחש באמת ,ומוריד לטמיון
שפע אלוהי שניתן לו.

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

שו"ת של חסד

כל כלי שרגילים להשתמש בו במשך השנה ,יש
חשש שהכלי בלע טעם של חמץ ,ומי שמעוניין
להשתמש בו בפסח עליו להכשירו כדת וכדין,
אלא שדרך ההכשרה של כל כלי היא כפי רוב
תשמישו ,ולכן כוסות שמשתמשים בהם רק בצונן
בלבד ,מותר להשתמש בהם בפסח ומספיקה להם
שטיפה במים צוננים להכשירם לפסח .מה שאין
כן בכלים שמשתמשים בהם ברותח,
יש להכשירם בהגעלה .עניין מעשה
ההגעלה נזכר בתורה )במדבר לא כג(
”כּל ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר יָ בֹא
בפרשת כלי מדיין ָ
ָב ֵאשׁ ַתּ ֲע ִבירוּ ָב ֵאשׁ וְ ָט ֵהר  ...וְ כֹל ֲא ֶשׁר
א יָ בֹא ָבּ ֵאשׁ ַתּ ֲע ִבירוּ ַב ָמּיִ ם“ .ובגמרא
)פסחים עד (.נאמר הכלל להכשרת
כלים ”כבולעו כך פולטו“ .לכן כאשר אנו
מכשירים את המטבח אנו מסתכלים
על דרך השימוש באותו הדבר שאנו
מעוניינים להכשירו ,וכפי תשמישו כך
הכשרו .ישנם כמה כללים הנצרכים לידיעה לפני
הכשרת הכלים בהגעלה :יש לנקות את הכלי
היטב ,שהכלי יהיה נקי ושלא יהיה דבוק עליו
שיריים כלל ,פעמים שישנם כלים שמרוב שימוש
נדבק בהם שיריים שאינם ניתנים להסרה )כל מיני
נקודות שחורות או חומות( במקרה זה אין אפשרות
להכשיר את הכלי ,לכן יש להקפיד בזה שהכלי יהיה
נקי לחלוטין.

אוֹמר ְבּ ַצחוּת ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי ָבּרוּ
ֵ
ָהיָה
יִש ָֹר ֵאל ֲ
ִמ ֶמּעזְ בּוּז זַ ַצ"לִ ,אלּוּ ָהיוּ ְבּנֵי ְ
לִבכּוֹת
נוֹהגִים ְ
נִיסן ֶשׁיַּ ִצּילֵם ַה ֵשּׁם ְיִת ָבּ ַרִ מ ַמּ ֶשּׁהוּ ָח ֵמץ
ְבּח ֶֹדשׁ ָ
ְבּ ֶפ ַסחָ ,היוּ יְ כוֹלִ ים לֶ ֱאכֹל ַתּ ְרנְגוֹלִ ים ַוְאוָּזִ ים ְפּטוּמוֹת
ְבּח ֶֹדשׁ ִתּ ְשׁ ֵריִ ,כּי ְכּ ָבר ָא ַמר ָה ֲא ִר"י ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁ ִמּי
נָּצל ִמ ַמּ ֶשּׁהוּ ָח ֵמץ ְבּ ֶפ ַסח ֻמ ְב ָטח לוֹ ֶשֹּׁלא ֱיֶח ָטא
ֶשׁיִּ ֵ
נְהג ֶשׁ ֲ
לַהפַֹ ה ִמּ ָ
וּמ ָה ָראוּי ָהיָה ֲ
ָכּל ַה ָשּׁנָהֵ .
נּוֹהגִים
לְפי זֶ ה ַה ָכּתוּב )שמות
וּפ ֵרשׁ ִ
ְבּ ֵס ֶדר ֶה ֳח ָד ִשׁיםֵ .
בוֹדה ַהזֹּאת ַבּח ֶֹדשׁ ַהזֶּ ה".
"וַע ַב ְד ֶתּם ֶאת ָה ֲע ָ
יג( ֲ
שׁוּבה ֶשׁל
בוֹדת ַה ְתּ ָ
בוֹדה ַהזֹּאת' ִהיא ֲע ַ
ַוְהיְנוּ ָ'ה ֲע ָ
פּוּרים,
בוֹדה" ֶשׁל יוֹם ַה ִכּ ִ
"ה ֲע ָ
ח ֶֹדשׁ ֱאלוּל ֵוְס ֶדר ָ
בוֹדה ַהזּוֹ ָצ ִרי לַ ֲעשוֹֹת ַ'בּח ֶֹדשׁ ַהזֶּ ה' הוּא
ֶוְאת ָה ֲע ָ
לָכם רֹאשׁ
נִיסן ְכּמוֹ ֶשׁנֶּ ֱא ַמר ַ'הח ֶֹדשׁ ַהזֶּ הֶ ,
ח ֶֹדשׁ ָ
נִיסן ֶשׁיִּ ְשׁ ְמ ֵרם
בּוֹכים ְבּ ָ
יִש ָֹר ֵאל ִ
ֳח ָד ִשׁים'ִ .וְאלּוּ ָהיוּ ְבּנֵי ְ
ה' ִמ ַמּ ֶשּׁהוּ ָח ֵמץ ָהיוּ יְ כוֹלִ ים לִ ְצהֹל ְבּ ִש ְֹמ ָחה ְבּיוֹם
שׁוּבה) .שיח שרפי קודש -
פּוּרים ְוּבח ֶֹדשׁ ַה ְתּ ָ
ַה ִכּ ִ
חלק ו תקנו(

המכסה וכדומה ,אין צריך להסירם משום שהכל
נחשב לכלי אחד ,ומכל מקום יש לנקות היטב את
מקום הברגים ולבדוק שאין שם שיירי חמץ או
חלודה.
כאשר מגעילים כלים חלבים ובשריים יחד ,יש
להקפיד לפני שמטבילים אותם במים החמים לשים
במים חומר הפוגם כגון סבון כלים
וכדומה .להמתין עד שהמים יבעבעו ,ואז
להכניס את הסיר ולהמתין כמה שניות
עד שהמים חוזרים לבעבע .להוציא את
הסיר ולשטוף במים הקרים.
כללים אלו ניתנים למי שלא מצא
מקום שבו יכול לעשות הגעלה כדין
וצריך להגעיל בביתו ,אמנם מכיון
שיש פרטים רבים בהגעלת כלים ,לכן
לכתחילה יש להקפיד ללכת למקום
שבו מגעילים כלים על פי ההלכה ,ולא לעשות
לבד בבית ,ומכל מקום במקרה שהוצרך להגעיל
כלים בבית ,כדאי להתקשר להתייעץ עם רב ב“קו
ההלכה“ ולקבל הנחיות ברורות.
לגבי הכשרת תנור וכיריים נפרט את דרך
הכשרתם:

תנור
מכיון שבדרך כלל התנור לא בולע ישירות
מהחמץ ,אלא רק מהאדים היוצאים מן המאכל,

ניתן להכשירו על ידי המתנה  24שעות אחר
האפיה האחרונה ,ולאחר מכן לנקות היטב מבפנים
בכל דפנות התנור ולהסיקו היטב שעה או יותר.
אמנם לתבניות אין הכשר ,משום שהתבניות בלעו
ישירות מהחמץ ,וצריכות ליבון חמור ,ומכיון שלא
ניתן לעשות להם ליבון חמור ,לכן צריך להחליפם
בתבניות אחרות .לגבי תנור פירוליטי )ניקוי עצמי
על ידי חום רב מעל  500מעלות( ניתן להפעיל את
התנור עם התבניות על התוכנה הזו ולאחר מכן
לנגב את התנור והתבניות ,והכל כשר לפסח.

כיריים
את המשטח התחתון יש לנקות היטב ולצפות
בנייר כסף ,ואין צריך לערות עליהם מים רותחים
כלל ,אלא רק לצפות בנייר כסף עבה ,כמו כן
אין צורך לפתוח את המכסה כדי להגיע למקום
התחתון של המבערים עם החוטים וכו‘ ,משום שאין
יד אדם מגיעה לשם ,לכן מועיל לזה הביטול של
בדיקת חמץ וערב פסח .את החצובות יש להגעיל
אותם בהגעלת כלים כדין ,ואם הגעילו אין צריך
לצפות בנייר כסף ,או לחילופין ניתן לערות עליהם
מים רותחים ולצפות בנייר כסף .את המבערים אין
צורך להגעיל ומספיק להם שטיפה בלבד ,מכיון
שהם כנגד האש כל הזמן ,אין להם בליעה כלל ולכן
אינם צריכים הכשר.

כיריים קירמיות  -הלוגן
כיריים קירמיות נחשבות ככלי זכוכית שמועיל להם
שטיפה בלבד ,והמחמיר להפעילם על ריק ,תבא
עליו הברכה) .שו“ת מעשה חושב חלק ו‘ סימן י‘(.

