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מאמר ראש הישיבה

רח' שמואל הנביא  13ת.ד 50226 .טל02-5812210 :
פקס 02-5812252 :מיילal5308000@gmail.com :

מחנך לחיים

שלילי על פני הסתרה וחוסר יחס ,מה שנקרא בשפת
המחנכים "תשומת לב שלילית".

הזכרונות המתוקים ביותר

שהרגיש המחנך הרחום.

איום מפחיד או כלי עוצמתי

אצל אנשי חינוך אמתיים אין עונשים .גם במה שאנחנו
קוראים 'עונש' ,כלומר פעולה שהמחנך נוקט לנוכח
מה הקשר של כל זה לפורים?
התנהגות של החניך שאינה במקום – אין כוונת המחנך
לאור הדברים שכתבנו ,נחשוף עומק חדש בקשר
בפעולה זו "להוציא את העצבים" או להתנקם בתלמיד,
יּוּמים"
לנס פורים .אחד ָה ִ"א ִ
לגרום לו לסבול ,וכדומה.
החמורים ביותר בתורה
כי מחנך כשמו כן הוא
הוא ָה ִאיּוּם" :ואנוכי הסתר
כל כולו מקשה אחת של
הסתר פנים הוא לא עונש
אסתיר פני" .כל רצוננו הוא
חינוך .כל מעשיו נובעים
קשר עם ה' וכל רצונו של
תמיד מאהבה וכל כוונתו
ולא הרחקה חלילה – אלא
ה' הוא לגלות לנו את פניו
היא תמיד תועלת החניך,
הוא "כלי חינוכי" בו ה'
– "יאר ה' פניו אליך ,ישא
להדריך ולכוון וליישר אותו
ה' פניו אליך" .לכן הדבר
כדי שיצליח בחיים.
משתמש כדי לקרב אותנו.
הקשה ביותר הוא הסתר
לפעמים אין לתלמיד
הפנים.
מספיק ֵשׂכֶ ל להבין את
אבל בפורים ,כפי
זה בגיל הצעיר ,אבל
שנסביר ,מתגלֶ ה שהסתר
מי שזכה למחנך אמתי
הפנים הוא לא עונש ולא
בחיים – כשיתבגר תמיד
יזכור בערגה לא רק את הטיולים והפרסים ,אלא גם הרחקה חלילה – אלא הוא "כלי חינוכי" בו ה' משתמש
את הגערות ואת ה"עונשים" .הוא יעריך את המחנך כדי לקרב אותנו ,כי זו כל כוונתו :תמיד רק לקרב!
שלו בעיקר ודווקא על היחס שלו אליו בזמנים הפחות בפורים מתגלה שההסתרה היא לא שנאה ,אלא היא
נעימים ,כאשר הוא ,התלמיד ,לא התנהג יפה ,כאשר האהבה בהתגלמותה.
היה צורך לגעור בו ולהעניש אותו ,הוא יזכור את המבט
הס ֶבר אבל המלא באהבה ,את השיחות הנוקבות נתק שכולו חיבור
ֲחמוּר ֵ
היוצאות מן הלב ,ואת העונשים שעוררו אותו להבין את
הסתר הפנים הוא הכלי הקשה ביותר לאבא ולמחנך.
חומרת מעשיו ולהשתנות בעומק אישיותו.
כאשר הגערות והעונשים לא עוזרים ,וכאשר המחנך
אלה יהיו הזכרונות המתוקים ביותר כי בהם התגלתה מתאכזב שוב ושוב ,לבסוף הוא פשוט מתעלם מהבן
האהבה הגדולה של המחנך לתלמידו .לאחר שנים יבין והתלמיד ולא מתייחס אליו .זה כואב לבן וכואב שבעתיים
החניך שהכול היה לטובתו ,ושהכול נבע מאכפתיות למחנך .כי זהו כלל ידוע בחינוך ,שהילד מעדיף שיצעקו
אינסופית ,הוא יבין שעד כמה שהוא הרגיש צער כילד עליו וייתנו לו עונשים מאשר שלא יתייחסו אליו כלל.
בגלל הגערות והעונשים – זה כאין וכאפס לעומת מה הרצון ליחס כל כך עמוק אצל האדם שהוא מעדיף יחס

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"

כך זה גם בין חברים ואוהבים ,כאשר השיחות לא
נושאות פרי והמריבות והוויכוחים מגיעים למבוי סתום,
לעתים נוצר "נתק" שבו אחד מהצדדים מפסיק להתייחס
לשני .והכאב גדול לשני הצדדים .הם היו מעדיפים שיחות
קשות ומריבות על פני שתיקה רועמת.
ובגלל שזה הכלי הקשה ביותר לאבא ולמחנך – דווקא
בגלל זה מתגלה בו האהבה הגדולה ביותר ,מתגלה
בו הציפייה העמוקה של המחנך שהבן יבין את המסר
ויהפוך את הריחוק לשיא הקרבה ואת ההסתר לתכלית
הגילוי .וכן אצל חברים ואוהבים – אם האהבה היא אמתית
– הנתק הזה כל כולו אומר רצון ובקשה להתקרבות
ולחידוש הקשר ביתר שאת וביתר עוז .זהו נתק שכל
כולו אהבה וחיבור.

הימור מסוכן
גזירת המן הרשע ,שהייתה שיא הסתר הפנים כמו
שלימדו אותנו חכמינו ,באה אחרי סדרת תוכחות ועונשים
של מאות שנים .עשרות פרקי נבואה מוכיחים את עם
ישראל החל מימי הנביאים שהיו דורות רבים לפני
החורבן ,דרך גלות עשרת השבטים ועד לחורבן עצמו,
ולגלות הקשה שבעקבותיו .אחרי שכל זה לא עזר,
והקדוש ברוך הוא כבר השתוקק וציפה לקרבה מחודשת
לחידוש הקשר והאהבה – אז השתמש הקדוש ברוך
הוא ב"נשק יום הדין" – הסתרה נוראית ומפחידה שכמוה
לא היה מימות עולם.
אבל הסתרה היא גם הימור ,כי יש בה סכנה גדולה
מאוד .הסכנה הגדולה שבהסתרה היא שהחניך יפרש את
ההסתרה כדחייה ,כאילו המחנך כועס עליו או שונא אותו,
ובמקום קירוב יקרה כאן ניתוק סופי ומוחלט .המחנך
צריך הרבה ֵאמוּן בתלמיד כדי להשתמש בהסתרה,
והתלמיד צריך הרבה ֵאמוּן במחנך ובאהבה האינסופית
שלו אליו כדי לעמוד בניסיון ההסתרה ולהפוך אותו
המשך בעמ' 3

חינוך באהבה

הרב יצחק אבוחצירא
סמכות הורית ומשמעת בגיל הרך פרק ג'
הורים יקרים ,בשבוע שעבר דיברנו על "מחלת הילדים"
של הגיל הרך המתבטאת בעיקר :בסירוב כללי לדברי
ההורים ,מרדנות ועקשנות ,הבאים לידי ביטוי ב"לא"
של הילד .על כל פעולה הוא יגיד לנו "לא" .לא רוצה
להתלבש ,לא רוצה להתקלח ,לא רוצה לאכול וכדו'
אסור לנו להתרגש מהתנהגות הילד .אך באותה מידה,
אסור להזניח אותה .יש לטפל ב"מחלה" ולסלקה ,אך לא
בבהלה ,לא בלחץ) ,לא מתים מזה( אלא מתוך מתינות
ועבודה ארוכה" .תהליך ההבראה" ממחלת הילדים
של המרדנות בגיל הרך ,הינו ממושך וכולל
עבודה ,איפוק ,תמיכה ,הבנה ובעיקר
סבלנות.

"לא רוצה" -משמע אני קיים
ראשית דרכו של האדם בעולם כרוכה
בתלות מוחלטת ,שהיא ההפך הגמור
מעצמאות .כאשר הילד נולד ,מתרחשת אומנם
הפרדה פיזית מן האם ,אך בפועל נותר התינוק תלוי
כל כולו במי שמטפל בו .בכל יום שעובר ,התינוק חותר
לכיוון ההתבדלות המוחלטת ממי שמטפל בו .בתחילה
אומנם הוא נדהם לגלות כי הוא ואימו אינם ישות אחת,
אולם אחר כך הוא אפילו מתחיל ליהנות מן הגילוי הזה.
"ניצני עצמאותו" באים לידי ביטוי כבר בשלבים

הרב אבוחצירא -יועץ ,מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג'  -ד' משעה  10-8בערב
נייד054-8434435 :

"והייתם כא-לוהים יודעי טוב ורע" קשור בו והוא עסוק
בלהדביק את קצב ה-עצמאות שלו .בגיל הזה ה"אני"
של הילד תופס מקום של חשיבות ממדרגה ראשונה.
הילד ניתק מאימו והוא רוצה להרגיש "ישות בפני עצמה".
כשאנו מדברים על מרדנות בגיל הרך ,אנו מדברים בעצם
על "העצמאות" של הילד .מרדנות -היא מילה נרדפת
לעצמאות .בגיל הזה הילד רוצה להיות עצמאי הוא
רוצה "לבד" כי כך הוא מכיר את ה"אני" שלו.העצמאות
ניכרת בעיקר על ידי השלילה והדחייה -שהיא בעצם
המרדנות עליה אנו מדברים .שהרי ,אם הילד יעשה
את כל מה שנדרש ממנו ,היכן ניכרת עצמאותו?!
ולכן הוא מסרב.
המשפט "אני לא רוצה" נאמר על ידו
בכל אפשרות .המרדנות של הילד,
מגלה את ה"אני" שלו ובונה את האישיות
העצמית שלו.
תקופת "הגיל הרך" ,היא תקופת "בין
השמשות" לא יום ולא לילה ,פעם רוצה ופעם לא,
פעם אוהב ופעם שונא ,הילד נתון למצבי רוח משתנים
ועלינו להתאזר בסבלנות ,להשתדל לא להפריע לו
בזמן "ההתקפה" ,להעניק לו חום ואהבה ,להתפלל
עליו הרבה ובעיקר להפנים שהמחלה הזו עוברת בד"כ
לבד כאשר הוא גדל בצורה בריאה ,ולהורים שבע"ה
לא עושים טעויות בחינוך.

הראשונים לחייו ,כאשר הוא מסרב למה שמכתיבים לו ,עצמאי או וותרן

בדיחות הדעת
מאתים ושמונה בנים היו להמן הרשע ,מהם
נתלו רק עשרה ,מדוע? רחמנות על הבעל-קורא,
אם היה צריך לקרוא מאתים ושמונה שמות
בנשימה אחת היה נחנק.
ועוד בדיחה לכבוד פורים:
מדוע הלשין מרדכי לאחשוורוש על בגתן
ותרש ,וכי מה היה אכפת למרדכי שירעילו את
אחשוורוש הגוי? אלא שבגלל הלשנתו נתלו שני
גויים  -רווח נקי של גוי אחד.

העלון מוקדש להצלחת
יהודית תהילה בת גמרה
יוגב דוד בן נינט
איתמר בן אורית
לזרע של קיימא
להקדשת העלון02-5308000 :
אם אימו של יוסי תכפה עליו לתת לאורח את המשאית,
ייתכן והשקט ישוב לשרור בחדר .אבל בתוך השקט
המלאכותי הזה ,עלולה להיפגם העצמאות שיוסי מנסה
לגבש לעצמו .אם "חובת הוויתור" בכוח תמשך על יוסי,
הוא ייהפך ל"צל" של עצמו.

עצמאי ומוותר
מניין יוסי ילמד לוותר? אל דאגה .כאשר אנחנו ההורים
נראה לו תמיד דוגמא אישית של וותרנות ושל נכונות
אמיתית לתת לאחרים ולהיטיב עמם ,וכאשר נתמיד
בהזדמנויות שונות לספר סיפורים על ילדים וותרנים
ועל ידי מבצעי עידוד של וותרנות מצד יוסי ,ילמד גם
יוסי לוותר .לסיכום ,ה"לא" של הילד ,הוא אינו ביטוי של
מרד ,הוא ביטוי של "עצמאות".

לדוגמה :כאשר הוא קומץ את השפתיים ,כ"הבעת סירוב"
להכניס את הבקבוק לפיו -הוא חווה בכך עצמאות.
כאשר הוא מסרב לאכול ,הוא בעצם משדר לנו" :אתם
רוצים שכעת אני אוכל ,אך לי יש רצונות משלי" .בהמשך
חייו ,הוא כבר מפתח לעצמו אפשרויות שונות על כל
עניין ומקרה בכדי לגלות בהם את עצמאותו.הצהרת
העצמאות של הילד כאשר הוא אומר "לא" היא הביטוי
של יכולתו לבחור ולהשתמש ב"-כוח הבחירה" .כוח
הבחירה ,היא האפשרות שה' יתברך נתן לנו ,להיות
אנחנו עצמנו ולא "שיכפול" של מישהו אחר ,ואפילו
אם המישהו האחר הזה הוא ההורים.

והנה סיפור להמחשה :יוסי בן השנתיים יושב עם אימו
בחדרו ומשחק ,לפתע נכנסים אל החדר אורחים -השכנה
ובנה בן השלוש .האורח הצעיר מתקרב באיטיות אל
הצעצועים ,חומד לו אחת מן המשאיות של יוסי והוא
כבר משחק בה בהנאה .יוסי הקטן מתקומם" ,זה שלי!"
הוא צועק וחוטף בכח את המשאית ,שני הילדים פורצים
בבכי .אימא של יוסי מסמיקה ,השכנה מנסה להתנצל
ושתיהן תוהות בקול :מה קרה ליוסי? הרי בדרך כלל
הוא "ילד טוב" .יוסי אכן ילד טוב .הוא אינו בעל מידות
רעות ,הוא אינו רכושן או לא יודע לוותר .יוסי פשוט
מבקש להביע את עצמאותו.

אליבא דאמת ,כל עצמאות ,במידה מסוימת -היא מרד.
אלא שכאן המרד די עדין וגם בלתי נמנע .חבל לנו לנסות
להתנגש ברצון של הילד לגלות את עצמאותו ובטח
שאסור ללעוג לו ,או להשפיל אותו בשעת מעשה כמו
להגיד לו" :אתה מתנהג כמו תינוק"" ,אתה ילד רע" וכדו'.

מלחמת העצמאות

בשמירה על חפציו ,הוא מבטא את הצורך שלו להגדיר
את הטריטוריה שלו ואת הדברים השייכים לו כדי לחוש
את עצמו כעצמאי.

תהליך ההבראה של ההתנהגות המרדנית ,תוך כדי
גילוי העצמאות של הילד הוא עניין שלוקח זמן ועל כן
עלינו להתאזר בסבלנות.

השאיפה לעצמאות ,נטועה בילד מרגע "שננער ממעי
אימו" .שהרי" -לפתח חטאת רובץ" .היצר הרע של

ילדים מספרים

תודה

רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com | 02-5812252

מתנות התודה המופלאות שקיבלתי
אני אחות בכורה ,בת יחידה ,אחרי יש ארבעה
בנים חמודים ומעיינים .כיום אני בת .12
אבל החלום שלי מאז שאני קטנה זה שתהיה לי
אחות ,אפילו אחת .בכל מאודי חלמתי על האחות,
איתה אשחק ,בה אטפל ,יחדיו נשתעשע,
ואולי היא תהיה התינוקת שלי ורק שלי.
אך עם השנים נחלתי אכזבה ,כי
בכל פעם שאבא היה מגיע לבשר
לנו על התינוק החדש ,התשובה
הייתה " :נולד לנו בן נוסף"...
לפני כשנתיים בערך קראתי
בעלון חוט של חסד על סיפורי
התודה לילדים ,קראתי איך ילדים מודים
ונושעים ,מודים ותפילתם מתקבלת ,מודים
ורואים ישועה.
חשבתי לעצמי" :אם הם יכולים ודאי גם אני
יכולה לפעול עבורי ישועה".
כך עשיתי את חוק התודה .תודה להשי"ת
על משפחתי הנפלאה והמבורכת ,על הורי ואחי
היקרים ועל כך שמאוד רציתי אחות ותמיד קיבלתי
עוד אח.
הודתי על כך שחסרה לי האחות ועל הקושי

שיש לי ,על הרצון שלא התממש ,על החלום שלא
התגשם ,הודתי והודתי ולסיום אמרתי את פרק
"מזמור לתודה פעם אחר פעם.
הנחתי לעניינים והמשכתי את מרוץ החיים.
לאחר תקופה של שנה ויותר ,יום אחד
הגיע אבא ,אסף את כל בני המשפחה
ושאל את החידה" :מי יודע מה נולד
לנו במשפחה?"
אחי הקטנים מייד זעקו" :בן ,בן,
אנחנו רוצים עוד בן" .ואני מן הצד
קראתי ":בת!".
אף אחד לא צודק .תמהנו בליבנו ,איך
ייתכן? אז מה זה יכול להיות??
ואז אבא גיל לנו את החידה המסתורית.
ילדים יקרים ,הקב"ה שלח לנו מתנה נפלאה,
זוג תאומות בנות מתוקות.
קריאות השמחה וההתרגשות גאו ועלו מפיו
ומליבי.
תפילתי התגשמה ,תודתי התקבלה זכיתי
לישועה מכופלת וכפולה .ושמחה רבה במשפחה...
אמרתי תודה והתברכתי בתאומות מתוקות.

מדור ילדים
שעשועון מגוון

זוכה פרשת יתרו :משה יהודה ,בני ברק.

ילדון חידודון
על מי ובאיזה הקשר נאמר" :הם לא עשו אלא לפנים,
אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהן אלא לפנים"?
תשובה פרשת יתרו :תשובה :בפרשתינו )רש"י כ' ,כ"ג( 'ולא
תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו' וברש"י והרי
דברים קל וחומר ,ומה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על
בזיונן אמרה תורה הואיל ויש בהם צורך לא תנהג בהם מנהג בזיון
חבירך שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על בזיונו על אחת כה וכמה'.

זוכה פרשת יתרו :נדב דדון ,ירושלים
al5308000@gmail.com | 02-5812252

פתרונות יש לשלוח למייל

al5308000@gmail.com

או לפקס02-5812252 :
יש לציין שם מלא ,כתובת מלאה וטלפון
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ęĕĤđĠč ěĕĕĐ ĦĕĕĦĥ ĕĜĠĘ ĐĘĕĠĦ
Č"ĔĕĘĥ ĥđĤČ ęđĘĥ čĤĐ đĜĤđĚĚ
Čā Ę øđ ĐČþ Ďă Ā Ħø Čþ Čā ăĘĥþ Ĉ .ģ ýĘĚĀ Ğąě
ú ĚĀ ĐĀ ĦĠÿ ă üĘģø ĦČþ ĦŅĚ ýĘĥø Ĉ čă ü
ĕďøĕý ĘĞÿ Đėăþ øĒČþ ĥþ Ĉ .ę ĀĘāđĞčă Ā ęďĀ ČĀ ęŅĥĈ ĘĞÿ ĦŅĜāđĕ øĘĞþ ĥĕĈ Ďă ü Ĥø Čÿ
.ēÿ Ěý ă ĥ
ĉ ÿ Ěø ă Đÿ ěüĕ ÿň ÿĘ Đėăþ øĒČþ ĥþ Ĉ ,'āđēĚø ă ĥ
ĉ ÿ Ěø Đ Āė ĀĒ' øĘ ěüĕ ÿňĐÿ Ħ ÿňĦü ĥø Ĉ
ø
ĐēĀ Ěø ĥ
ĉ ü ĖāđĦ øĘ Čāđč ĀĘ ,ęĕĤŅü Ġă Ęĥþ Ĉ ěüĕ ÿňĐÿ ĕďøĕý ĘĞÿ Đėăþ øĒČøđþ
ø øĘ ,ďāČĚø ĐĚŅĢ
ĐēĀ Ěø ĥ
ĉ ü ĖāđĦ
Ā Ğÿđú Đčă Ā Ĥÿ ĐĀđďø ēøđþ Đ ĀĘāđďĎă ø
č ýĘ Ę Āėčă ø ďĕĚü ĦĀă ĐēĀ Ěø ĥ
ĉ ü čă ø ĦāđĕĐø üĘ Đėăþ øĒČøđþ .ęĕĤŅü Ġă Ęĥþ Ĉ
.'āđĚĚø ă ĥÿ Ĉ Ěø Đ Āė ĀĒ ČĘăā 'Ěü ĕ üĜ ýĘĕĢă ü Ħøđÿ .ęĕĤü ēý Čú ęĎă ÿ ēÿ Ěý ă ĥ
ĉ ÿ øĘŅ
ěāđĚĚĀ ă ĥü Ĉ Ččă Ā āđďĀĕ ĘĞÿ ĥþ Ĉ ,ĐĚþ ă ďÿ Ěø ă Đÿ ĚŅ
ý ĦŅčĢø Ğÿ Ěý ĕ üĜ ýĘĕĢă ü Ħøđÿ
Ĥėăý ĥÿ Ĉ Ěø ă Đÿ ěüĕ ÿňĚü ĕ üĜ ýĘĕĢă ü Ħøđÿ .ĦŅĤ øėĥü Ĉă Đÿ ČŅĐĥþ Ĉ ,ěāđĞĎă Ā ĥü Ĉ ČŅĐĥþ Ĉ
Đėăþ øĒČþ ĥþ Ĉ .ĦŅĚ ýĘĥø Ĉ čă ü ĦĞÿ ÿăďĐÿ ġĞý ę ÿĎĠø ă ĕĜă ü Ěþ ă Ěü ĘĔăý čă ÿ Ħø üňĥøđ
þĈ
ěŅģă Ħü øĘŅ ĐĚþ ă ďÿ Ěø ă Đÿ ĤŅĤčý øĘ ,ĐĒă þ Đÿ ěüĕ ÿňĐÿ Ħ ÿňĦü ĥø Ĉ ĕďøĕý ĘĞÿ
Ėø Ġý ă Đÿ Ħø üĜøđ ĐĥĀ Ĉă ďĂ ģăø čă ÿ Ę ĀĘ øė üĜ ĐĚþ ă ďÿ Ěø ă Đÿ ĐþĕĐø üňĥþ Ĉ ,ĐĚþ ă ďÿ Ěø ă Đÿ
ĐĥĀ Ĉă ďĂ ģø üăď ĐĤĀ ĥøĕ
Ā Ĉ Đ ĀĜŅĚČù þĘ Đėăþ øĒČþ ĥþ Ĉ .čāđĔ øĘ ĐĤĀ Đý Ěø
,ĐČĀ ĘăĀ Ğü øăď ĐČĀ ĘăĀ Ğü ĐČĀ Ĥüĕø øĘ Čāđč ĀĘ Đėăþ øĒČþ ĥþ Ĉ .ĦŅĚ ýĘĥø Ĉ čă ü
ý Ħø Đü øĘ ěüĕ ÿňĐÿ Ħ ÿňĦü ĥø Ĉ ĕďøĕý ĘĞÿ Đėăþ øĒČþ ĥþ Ĉ
Đ ĀĜĥý Ĉă Đÿ Ěý ĤĤāđĞ
Đ ĀĜĥý Ĉ øĘ ĘāĠă Čþ Čā ăĘĥþ Ĉ ĕ üĜĤý Ěø ĥø Ĉ Ħøđü .ĦŅň üĜēŅĤ
Ā čŅø ĦŅňĚü ĥø Ĉ ÿĎčă ø
ŅĜ ĀĘ ģĕĒă ü Ħÿă Čā ăĘĥþ Ĉ ŅĜĕ ýĘĞĀ ęēý Ĥÿ ĦŅ
ø .ĦŅň üĜēŅĤ
Ā čŅø ĦŅňĚü ĥø Ĉ ÿĎčă ø
Ğĕÿ üĜ øėĐÿ øĘ Đėăþ øĒ üĜøđ .ĥĈ Ġþ þĜčă ø Čā Ę øđ ğŅĎčă ø Čā Ę ,ĐĒă þ Đÿ ěüĕ ÿňĐÿ Ħ ÿňĦü ĥø Ĉ
ģ ýĘĚĀ Ğąě
ú ĚĀ ĐĀ ĦĠÿ ă üĘģø ŅĜĦĀă Čü Ěý ĘĔăý čÿ øĘŅ ĤāģĞú ÿĘøđ ĥĈ Ĥý ĀĎ øĘŅ
.ę ĀĘāđĞĐĀ ěĚü āđĤ øė üĒøđ āđĚĥø Ĉ ĦāđēĚø üĘøđ ,Đ ĀĘāđďĎă ø Đÿ āđĦĚĀ Đú ĂĒøđ
Ħĥÿ Ĉă ďĂ ģø ,ĤĦýă ĝø Čøđþ ĕ ÿė øăďĤø ĚĀ Ħĥÿ Ĉă ďĂ ģø ŅĜĕ ýĘĞĀ Ėĕø ĥü Ĉ Ěø Đÿ øĘŅ
ĘĞÿ ęĕĤŅü Ġă Ħēÿ Ěø ĥ
ĉ ü Ėĕø ĥü Ĉ Ěø Đÿ øĘ Đėăþ øĒ üĜøđ .ęĕĥü Ĉă Ěü ēú Đÿ ĤĞÿ ĥÿ Ĉ
ĐēĀ Ěø ĥ
ĉ ü čă ø Ėø Ĥÿ čă Ā Ħüĕø 'Đčă ÿ ďĕĚü ĦĀă ēāÿ Ěĥ
ĉ ø üĘ ,Đă ĘăĀ ėăĂ Đ ĀĜĥĀ Ĉă Đÿ ĘėăĀ
ĦĤÿ Đû ĔøđĀ Ħĥÿ Ĉă ďĂ ģø üĘ Đėăþ øĒĜă ü ĥþ Ĉ .ĦĚþ Čù čă þ ďāČĚø Đčă Ā Ĥÿ ĐĀđďø ēøđþ
Ęĥý Ĉ ėăĀ üĜ Čā Ę øđ ,ĦĚþ Čù čă þ ēĝÿ Ġþ ă Ħĥÿ Ĉă ďĂ ģø üĘøđ 'ĐĚĀ ă ďĂ Čú ĐĤĀ Ġ'Ā ă Đÿ
.ēĝÿ Ġþ ă Đÿ ĕĚøĕ
ý ĘėăĀ ġĚý ēĀ ŅĐĥþ Ĉă Ěÿ čă ø
ü {X2
ŅĜĕďĀĕý Đĥ
ĉ ý Ğú ĚŅ
ÿ ŅĜĕ ýĘĞĀ ŅĜĕĐāý Ę-Čù ĕ ĀĜāď-Čú ęĞāÿ Ĝ ĕĐĕüđ
.ŅĐ ýĜ øĜāđ ăė ŅĜĕďĀĕý Đĥ
ĉ ý Ğú ĚŅ
ÿ ŅĜĕ ýĘĞĀ Đ ĀĜ øĜāđ ăė
ĦđĦĥĘ ČĘđ ĦĕĦĚČ čĘĐ ĦĜđđėč đĒ ĐĘĕĠĦ ĤĚđĘ ĥĕ
.ďđēĕ ęĥĘĐ ĦĤĕĚČ ČĘĘ ěĕĕ ĦĠĕĔ đĘĕĠČ

*

ęĕĥĕĎĤĚđ ęĕĞďđĕĥ ĕČĜĦč ,ĦĠĝđĜ ĝđė ĦđĦĥĘ ĤĥĠČ
.ĖĠĕĐĐ đ''ē ČĘđ đĜĘ ĘĕĞđĕ ģĤ ĐĒđ ďĚĞĚ ģĕĒēĜĥ

*

ęđĥ ČĘđ ďčĘč ěĕĕ ĦĕĕĦĥ ĕďĕ ĘĞ ģĤ ČđĐ ěđģĕĦĐ Ęė
.ĤēČ ğĕĤē ĐģĥĚ

*

!!!ēÿ Ěý ĥ
ĉ Ā ęĕĤŅü Ġă
ĦđďĝđĚ -ĦđčĕďČč
"ďĝē Ęĥ Ĕđē"

ĐČĀ ĤĀ āđĜ ĐĘăĀ Ġü Ħøă ,ĥĈ āđďģă Ā Đÿ ęĕĤŅü Ġă ę āđĕ øăč ě üĕ ÿňĐÿ Ħ ÿňĦü ĥø Ĉ üĘ Đ ĀĜėĀ Đú
:ĝ āđė øđ ĝ āđ ăė Ęėă Ā ĕ ýĜĠø üĘ ĤĚÿ āđĘ ĥĈ ýňĥþ Ĉ

ęāđĕčă ø ,ĐĒă þ Đÿ ěüĕ ÿňĐÿ Ħ ÿňĦü ĥø Ĉ čă ü ĕĚü Ģø Ğÿ ĦČþ Ĥĥý Ĉă ģÿ Ěø ĕ üĜĕĤý Đú
,ŅĜĤāđď
ý čă ø ĥþ Ĉ ęĕ üňĦüă Ěü Čú ĐĀ ęĕģĕü üăďĢă ÿ Đÿ Ę Āė øĘ ,ĐĒă þ Đÿ ęĕĤŅü Ġă
Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĥāđď
ü Ĉ ģø ĤĠĀ ĞĀ ĕ ýĜ øėāđĥĈ ęĕ üňĦüă Ěü Čú ĐĀ ęĕģĕü üăďĢă ÿ Đÿ Ę Āė øĘŅ
,ę ĀĘāđĞ ďāđĝøĕ ģĕ üăďĢÿ ,ĥāđď
Ĉ ģăĀ Đÿ ŅĜčă ý Ĥÿ øĘ ĔĤĀ Ġø čŅü ,ĐĚĀ ă Đý ġĤþ ČĀ čă Ā
č þĘĝø Ĥþ čă ø Ěü Č þĎĕĠý ěčă þ ěĚĀ ēø ÿĜ ŅĜčă ý Ĥÿ ,ĐĚĀ øėēĀ ĤāđģĚø Ğÿ čāđĜ
ý Ęēÿ ÿĜ
.ěĚý ČĀ ,ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø üĕ ĘėăĀ ĘĞøđÿ ŅĜĕ ýĘĞĀ ě ýĎĀĕ āđĦŅė øĒ
ŅĘĕēü ďø čă ü ,Đĕă Ħýă øĜĕ üėĥŅ
ø Ĉ ČŅĐ Ėĕø Ĥü čă ø ČĥĀ Ĉ ďø ģĂ ďŅēüĕ ęĥý Ĉ øĘ
ø
ČŅĐ ĖŅĤčă Ā Đ'ĀĕĀđĐú ęĥý Ĉ ČďĀ ēÿĕú øĘ ,ŅĘĕēü ďŅø ŅĚĕēü ĤŅø ,ŅĚĕēü ĤŅø
ČďŅēüĕ
Ā čă ø Č''Đý ĦāđČčă ø đ''ČĀđ ĦāđČčă ø Č''Đý ĦāđČčă ø ď''Ņĕ ĦāđČ
.ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø üĕ ĘėăĀ ęĥý Ĉ čă ø ęĕ üĘĥø Ĉ
Ğāÿ Ěĥø Ĉ üĘ Ėø Ĥÿ čă Ā Ħüĕø 'Đ ěāđĢĤø ĦāđĉĥĞú ÿĘ ěĚĀ ă ĂĒĚŅ
ø ě ĀėŅĚ ĕ üĜĕĤý Đú
,ęĕĤŅü Ġă ęāđĕčă ø ěüĕÿĕ ĦāđĦă ĥø Ĉ üĘ ŅŅĢü Ĥĥþ Ĉ Čú ,ęĕĚü Āėēú ĕĤý čø ďü øĘ
.Ėø Ĥÿ čă Ā Ħüĕø āđĦāđČ ĦĞÿ ďÿ ĀĘøđ Ėø Ĥÿ čă Ā Ħüĕø āđĦāđČ Ĥĕėăü Đÿ øĘ Ħāđ ăė øĒ üĘ ĕďý ėăø
ŅĜĕĦāđč
ý Čú ĕĐāý Ę-Čýđ ŅĜĕĐāý Ę-Čù Đ-đ-Đ-ĕ ĖĕĀ þĜĠĀ Ęăø Ěü ěāđĢĤĀ ĕĐĕüđ
ü
.'ĥČā
Ĉ Ĥ Đĥ
ĉ Ā Ğú ÿĜ Đ Āė ĀĒ' øĘ ĐĒă þ Đÿ ěüĕ ÿňĐÿ Ħ ÿňĦü ĥø Ĉ ĕďøĕý ĘĞÿ Đėăþ øĒČþ ĥþ Ĉ
,ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø üĕ ĕ ýĜčă ø ĥČā
Ĉ Ĥ ęĞü ďĕĚü ĦĀă ĤĥĀ Ĉă ģĂ Ěø ĦāđĕĐø üĘ Đėăþ øĒČþ ĥþ Ĉ
Đ ĀĜĕčă ü ĐĚĀ øėēĀ ĖĀ Ħøă Čü Ěý ĕ üĜĜă ý ēøđĀ ,ěĕēāđü Ěă Đÿ ěŅģă Ħü øĘ Đėăþ øĒČþ ĥþ Ĉ
Đėăþ øĒČøđþ .ĕĦü čāđĔ
Ā øĘ ęĐý ĕĦāđĞ
ÿ Ĥāø ČĚø ĘėăĀ ĥþ Ĉ ĦĞÿ ďÿ ĀĘ ,ĦĞÿ ďĀđÿ
ĉ ý øĘ ęĕĤŅü Ġă Ęĥþ Ĉ Đ ĀňĦü ĥø Ĉă Đÿ ĕďøĕý ĘĞÿ ĦāđĘĞú ÿĘ
Đāđč
ÿă ĀĎøđ ěāđĕ øĘĞþ Ę þėĥ
Đėăþ øĒČøđþ ,ę ĀĘāđĞčă Ā ĥþ Ĉ ęĕ üĜĕ üăďĐÿ ĘėăĀ ĦČþ ģĕĦüă Ěø Đÿ øĘŅ ďāČĚø
ěĕČý ĥþ Ĉ ĦĞÿ ďÿ ĀĘ Đėăþ øĒČþ ĥþ Ĉ ,ĦŅĘďø ÿĎ øăď ěĕēāđĚ
ü ďĕĚü ĦĀă ĕ üĘ ŅĕĐø üňĥþ Ĉ
,ĐĀđ ĀĜĞú ÿĘ Đėăþ øĒČþ ĥþ Ĉ ,ĕĦŅň
ü ĝü Ġø Čÿ ĦČþ Ħāđĕēø üĘ ,āđ ăďčÿ Ęăø Ěü ďāđĞ
ĘĞÿ Đėăþ øĒČþ ĥþ Ĉ .ď āđĝ øňĐøđÿ ĦĕĤü čă ø Đÿ ěŅģă Ħü øĘŅ ĦāđĜāđđĞú Ħ ÿĘĕēü Ěø üĘ
Ĥā ăė øĒ üĘ ,ěāđĤėăĀ üĒ Ħ ÿĜĕēü čă ø ĘČþ ĦāđĘĞú ÿĘ ĐĒă þ Đÿ ěüĕ ÿňĐÿ Ħ ÿňĦü ĥø Ĉ ĕďøĕý
.čāđĔ āđ ăĘėăĂ ęĥĀ Ĉă ĥþ Ĉ ęāđģĚĀ ĘČþ ĦāđĘĞú ÿĘ .ģ ýĘĚĀ Ğú Đĥ
ĉ ý Ğú Ěÿ ĦČþ
ĕ üĘ ŅĕĐüĕø Čā Ę ę ĀĘāđĞĘăø ĥþ Ĉ ,'ĥĈ ĤĀ Đĥ
ĉ Ā Ğú ÿĜ Đ Āė ĀĒ ČĘăā 'Ěü ĕ üĜ ýĘĕĢă ü Ħøđÿ
ĕĜă ü Ěþ ă Ěü ĘĔăý čÿ ĦŅ
ø ,ĦŅčĢø Ğÿ ĕ üĘ ĐþĕĐø Ħüă Čā Ę øđ ,ĦŅĜĔø ģÿ øăď ěĕēāđĚ
ü

שלום הבית שלי

הסדרה לשלום הבית
מאת הרב שלום ארוש
052-2240696

הרב שלום ארוש שליט"א

אסתר המלכה
אחת הנשים הגדולות ביותר שהיו בכל הדורות היתה
אסתר המלכה .רבינו הקדוש מבאר )לקוטי מוהר"ן י'(,
שמרדכי ואסתר בדורם היו כמו משה בדורו ,שכשם
שמשה היה הצדיק שבדורו ,ובו היה תלוי ביטול
חרון–האף שבא בגלל פגם עבודה זרה,
דהיינו גאווה וכפירות ,כך מרדכי ואסתר
בדורם היו ביחד "הצדיק שבדור" ,שבהם
היה תלוי ביטול העבודה זרה והכפירות ,והם
שביטלו כל החרון-אף והגזירה הנוראית שהיתה
תלויה על ראשם של ישראל באותו הדור.
ומבואר שם עוד ,שאף שבאמת תיקון העבודה זרה נעשה
על ידי שניהם ביחד ,דהיינו גם על ידי מרדכי וגם על ידי אסתר,
אך בעיקר הוא תלוי באסתר ,כי הבחינה של אסתר היא
יותר גבוהה מהבחינה של מרדכי ,ועל ידה בעיקר התבטלו
הכפירות ונתרבתה האמונה ,וזכו ישראל לקבל את התורה
מחדש מאהבה .לכן נקראה המגילה על שמה דווקא " -מגילת
אסתר" ,ולא "מגילת מרדכי" או "מגילת מרדכי ואסתר" ,כי
עיקר הנס והישועה היה על ידה.
וזאת צריכים לדעת ,שכל אישה ובעלה יש להם את
הבחינה הזו שהם הצדיק של ביתם ,ועליהם מוטל לבטל
כל הכפירות ולהרבות את האמונה בביתם ,וכשם שעיקר

ביטול הכפירות היה על ידי הבחינה של אסתר ,כך בכל בית,
העיקר תלוי דווקא באשה ,וזה דבר שרואים בחוש,
שכאשר האישה היא חזקה באמונה ופונה אל
התפילה ,אזי זה מאיר בכל ביתה ובני הבית
גדלים כשהאמונה מושרשת וזורמת בדמם,
ובוודאי כולם מקיימים את התורה מאהבה.
והנה אסתר המלכה בכל ענייניה,
מהנהגותיה הכשרות והצנועות עוד בהיותה
בבית מרדכי ,ועד להנהגותיה המופלאות בעת
שהיתה כלואה ב'כלוב הזהב' ,בארמון המלך אחשוורוש,
ניתן ללמוד ממנה תילי תלים של הלכות  -מה היא אמונה;
תפילה; מסירות נפש; ביטחון; צניעות; חכמת חיים ועוד ועוד.
ואנו ננסה לעמוד על חלק מהמידות הנפלאות הנלמדות
מאסתר.
אסתר המלכה היתה דבוקה באמונה בשלמות ,היא לא
ראתה את אחשוורוש כלל ,ורק ה’ יתברך היה לנגד עיניה.
וכשכתוב )אסתר ח(" :ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך
ותיפול לפני רגליו ותבך ותתחנן לו - "...אין פרושו שהתחננה
לפני המלך אחשוורוש ,חס ושלום ,אלא מדובר על תפילותיה
ותחנוניה לפני מלכו של עולם.
וכן מובא בזוהר הקדוש )בהר קט(" :ותעמוד בחצר בית

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

הרה"ק רבי אלכסנדר חי בשנות ה'ת"ק ,עלה ונתעלה במעלות
התורה והקדושה ,ולא הסיח דעתו אפילו רגע אחד מדביקות
בבורא.נוהג היה לעסוק בגמילות חסדים עם עניים ,ואף היה
לווה כסף מגבירים עשירים לצורך כך.
מסופר עליו שלא עבר עליו חצות לילה בשינה ,וכך גם ניתן
ללמוד מתוך הנהגתו בספר הק' "יסוד ושרש העבודה" שהינו
ספר חובה לכל מבקש ה'.
הגר"א מווילנא זצוק"ל התבטא עליו" :רבי אלכסנדר
זיסקינד גדול כספרו ,וספרו גדול כמוהו" .וכ"כ התבטא
עליו סנגורן של ישראל ר' לוי יצחק מברדיטשוב
בהסכמה לספר כי חזקת המחבר היא "שיכנסו
דבריו בלב שומעיהם ..להחזיק במוסר ה'
ויראתו".
חיבה מיוחדת היתה לר' אלכסנדר לארץ
ישראל ,ואף שלא זכה לעלות אליה בעצמו ,היה
מכתת רגליו על מנת לאסוף כסף עבור יושבי ארץ
הקודש ,ואף מסופר שבשל שהעביר כסף ארץ ישראל
ישב בתפיסה למשך שנה וחצי ,שכן במדינתו נחשבה העברת
כספים למדינה זרה עוון חמור ,אך רבי אלכסנדר לא שת לבו
לסכנה ,וכשנודע הדבר לשלטונות נתפס ונידון למאסר .רק לאחר
כשנה וחצי עלה בידי יהודי הוראדנא לשחררו .משנשתחרר,
המשיך בעבודת הקודש של איסוף הכספים .כאשר העירו לו
על הסכנה שבדבר ,אמר" :אין עניי ארץ הקודש צריכים לרעוב
בגין סכנה זו".
וכן כתב בצוואתו לבניו" :בני אהובי ,תשוקתכם יהיה בתמידות
ליסע לארץ הקדושה .ובודאי בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין
אותו."....
וכן מסופר עוד על מסירות נפשו שיום אחד נידון יהודי )י"א

המלך הפנימית נוכח בית המלך"  -בכל מקום שכתוב "המלך"
סתם זהו הקדוש-ברוך-הוא" ,ותעמוד"  -אין עמידה אלא
תפילה" ,נוכח בית המלך"  -נוכח בית המקדש.
ואף כשעמדה ממש לפני אחשוורוש ,היא לא ראתה אותו
כלל ולא פנתה אליו בדבריה ,כי ידעה שכל הגזרה היא
מלמעלה והוא בסך הכל 'בובה' על חוטים ,שפירושו ששום
דבר לא תלוי בו והוא לא קובע כלום ,ולכן אין טעם לפנות
אליו .ואדרבה ,אם תפנה אליו ותסמוך עליו ,עלולה המפלה
לבוא דווקא על ידי כך ,שהרי זהו כלל באמונה ,שכאשר אדם
סומך על איזה דבר מלבד ה’ יתברך  ,מפלתו תהיה דווקא
על ידי אותו דבר שסומך עליו )חובות הלבבות( .לכן שמה
לנגד עיניה רק את ה’ יתברך ,ורק אליו היא פנתה.
מכאן לומדים הנהגה כללית לכל אחד ,שכאשר יש לו איזה
עסק עם בשר ודם ,לא יסמוך עליו כלל ,רק על ה’ ,כי אם
יסמוך על אותו אדם ,אזי דווקא ממנו תבוא מפלתו .לכן ,אשה
שרוצה להשפיע על בעלה באיזה עניין ,תדע שהלב שלו
ביד ה' ,כמו שכתוב )משלי כא(" :לב מלך ביד ה'" ,ובמקום
לפנות אליו ,תפנה אל ה' .אם תנסה האשה לפנות אל הבעל
ולשנות את דעתו או התייחסותו לאיזה עניין ,ותסמוך על
כך שתדע איך לשכנע אותו או לרצות אותו לשמוע בקולה,
אזי נכונה לה מפלה והמצב עלול להחמיר עוד יותר .אלא
צריכה לסמוך על ה' ולהתפלל תפילה קצרה ,שה' ייתן לה
לדעת שהכל בגזרתו יתברך  ,ושה' ייתן לה את מבוקשה
שהיא צריכה לקבל דרך בעלה ,ואז בוודאי תהיה לה הצלחה
בפיוס ושכנוע.

הרה"ק ר' אלכסנדר
זיסקינד –יסוד ושורש
העבודה זיע"א
י"ח באדר

שמדובר בהגר צדק הגרף פוטוצקי הי"ד( בעלילת שוא ,ויום
הגרדום נקבע ליום גנוסיא שלהם שחל ביו"ט שני של גלויות .יהודי
העיירה חששו לפרעות ולא יצאו מבתיהם .אולם רבי אלכסנדר
זיסקינד שם נפשו בכפו ויצא למקום ההריגה ,עודד את הקדוש
ברגעיו האחרונים וענה אמן על ברכתו "המקדש שמו ברבים".
על אף שלא היה נמנה על עדת החסידים ,אך היה מאוד
נערץ עליהם ,וכמו שרואים שהתכתבו עמו גדולי החסידות,
וכמו שמובא בספר קול שמחה לבית פשיסחא האיגרת
ששלוחה אליו ,בחיבה רבה ובהערצה רבה ,וכך כותב
לו הרה"ק ר' שמחה בונם מפשיסחא זיע"א" :לכבוד
יד"נ ולבבי הרב הגאון החריף המפורסם החכם
השלם שמו נודע בשערים" :כבוד שמו מו"ה
אלכסנדר זיסקינד נ"י:
אחר שזה שנים עד ביאת גואל אשר כבוד
תורתו שוכן בתוך חדרי לבבי ורעי במצפוני
מורשי רעיוני ,אדברה אליו הפעם כמו אל לבי,
כתיב בתוך עמי אנכי יושבת וכתיב מרחוק ה' נראה
לי... ,וברוך ה' שהחיינו וקיימנו שיעלה זכרונינו לפני אדון
כל אולי חנונים נהי' להוציאנו מאפילה לאורה בעזה"י לא
נשכח כבוד תורתו מלבינו ומלב אנשי חברתינו לזכרון לטובה
וה' ברחמיו יתן לו שמחה וחיים וכתיבה וחתימה טובה לו ולאנשי
ביתו ולכל עירו:
וכה כותב הוא בהקדמה לצוואתו :בני אהובי ,הגם שכבר
חברתי חיבור מעניין עבודת יוצרינו ובוראינו ית"ש ויתעלה זכרו
לעד ,שקראתיו שמו" :יסוד ושורש העבודה ,ולא ללמד בשבילכם
לבד יצאתי שם ,אלא על הכלל כולו ,שעל כל איש מעם קדוש
הישראלי חיוב לקיים בכל מה שכתוב שם כפי שבארתי שם
טעמו ונימוקו בכל כוונה וההתנהגות הנזכר שם .זכותו תהא
מגן וצינה עלינו אכי"ר.

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

סיפור לשולחן שבת
"וציוונו לקדש שמו ברבים"
הגאון הקדוש רבי אלכסנדר זיסקינד ,בעל
'יסוד ושורש העבודה' )יום פטירתו
יח באדר( ,השיג רישיון מיוחד
לבקר את האסיר היהודי ,ר'
אליעזר ,בבית האסורים .שם
עודד אותו וחיזק את רוחו לבל
ייכשל חלילה...
"הצילו! הצילו!"
ר' אליעזר שמע את הצעקות ונחרד .הוא עצר את
עגלתו והביט סביב לראות מי זועק לעזרה .מצד ימין
ראה בור פתוח והבין שמתוכו בוקעות הקריאות לעזרה.
רץ ר' אליעזר לשפת הבור וראה גויה צעירה שנתקלה
בבור הפתוח ונפלה לתוכו .מיד לאחר שנפלה הגויה,
החלו קירות הבור מזרזפים חול בקילוח איטי אבל
קבוע אל תוך הבור .ברור היה שאם לא יוציאו אותה
משם בעוד דקות ספורות  -היא תיחנק למוות ותיקבר
בעודה בחיים.
ר' אליעזר החל לסייע לה לעלות מתוך הבור ,אולם
ניסיונותיה של הגויה לטפס על קירות הבור גרמו להאצה
בחול שנשפך לתוך הבור והיא נחנקה ומתה בתוכו.

לבקר
מיוחד
היהודי ,ר'
את האסיר
האסורים .שם
אליעזר ,בבית
את רוחו לבל
עודד אותו וחיזק
ייכשל חלילה וימיר את דתו ,אלא ימסור את נפשו בגאון
ובשמחה על קידוש השם ויזכה למדרגות הנשגבות
השמורות למקדשי שמו יתברך ברבים.
בנוסף לימד בעל 'יסוד ושורש העבודה' את הנידון
למוות את הברכה המיוחדת שיש לברך בעת גדולה
שכזו :ברכת קידוש השם .בנוסף לדיני הברכה ,לימד
אותו רבי אלכסנדר כוונות שיכוון בעת הברכה.
פסק הדין נקבע ליום השני של חג השבועות שנת תק"ן.
יהודי הורודנא הסתגרו בבתיהם בחשש ,שמא לאחר
הוצאת גזר הדין אל הפועל יתפזרו הגויים חמומי המוח
בעיר ויעשו בהם שפטים.

היה זה ימים ספורים לפני חג הפסח שנת תק"ן .חבורת
גויים שעברה במקום ראתה יהודי עומד מעל בור ובתוכו
גויה מתה ,והסיקו את המסקנה ה"מתבקשת" מהימים
הללו בלוח השנה :היהודי הרג את הגויה לצורך עירוב
דמה במצות של היהודים...

בעיצומו של חג השבועות ,בעת תפילת מוסף ,חמק
הגאון רבי אלכסנדר זיסקינד מבית הכנסת החוצה.

בו במקום נמסר ר' אליעזר לידי השלטונות ואלו כלאו
אותו עד לבירור גזר דינו .השופטים ערכו משפט ראווה
ולאחר 'הצגה' של משפט צדק חרצו את דינו למיתה.
אבל ברירה אחת הותירו לר' אליעזר:

הוא עמד מרחוק  -תוך סכנת נפשות נוראה שמא
יבחין בו אחד מגויי האזור ויעשה בו שפטים  -וחיכה
לשמוע את הברכה המיוחדת מפי ר' אליעזר שעומד
למסור נפש על קידוש השם.

אם יואיל להמיר את דתו ולהתנצר  -יישאר בחיים.

בהגיע האות הובל ר' אליעזר אל המדורה הגדולה,
ובקולי קולות זעק את הברכה הנדירה" :ברוך אתה
השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו
לקדש שמו ברבים" - - -

יהודי קהילת הורודנא ששמעו על גזר הדין השתדלו
להמתיק אותו ולפדות אותו ממוות לחיים .אך מאמציהם
עלו בתוהו.
הכמרים סירבו לוותר על הטרף השמן שהזדמן לידיהם
בהיסח הדעת ,להציע ליהודי להמיר את דתו או להישרף
חיים  -ולא הותירו שום אפשרות למשא ומתן.
הגאון הקדוש רבי אלכסנדר זיסקינד ,בעל 'יסוד
ושורש העבודה' )יום פטירתו יח באדר( ,השיג רישיון

מרחוק עמד בעל 'יסוד ושורש העבודה' ולחש בכל
כוונת לבו' :אמן'!
מוכן היה ה'יסוד ושורש העבודה' להכניס את עצמו
בסכנת נפשות עצומה ובלבד שיזכה לענות 'אמן' אחר
ברכתו של ר' אליעזר ב"ר שלמה הי"ד.

לגילוי.

ויכוח על בגדים
בשביל זה היה צורך בצדיקים נוראים כמו מרדכי
ואסתר שלא התבלבלו משום הסתרה.
המן גזר להשמיד את כל היהודים ביום אחד בלי
להשאיר שריד ר"ל הל"ת .אין גזירה קשה מזו .כאשר
התפרסם דבר הגזירה מרדכי קרע את בגדיו ולבש
שק ואפר ואילו אסתר שלחה לו בגדים .ונשאלת
השאלה המעשה של מרדכי מובן ,אבל מה אסתר
רוצה וכי היא חשבה שאין לו בגדים?
הרבי מקלויזנבורג מבאר שאסתר בעצם אמרה
למרדכי שבעת צרה וגזירה קשה – נוראה ככל שתהיה
– זה לא זמן לשק ואפר אלא זה דווקא הזמן לשמוח
ולהתחזק בכך שה' אוהב אותנו ושהכול לטובה.
ולדברי האדמו"ר אסתר סברה שצריכים ללבוש
בגדי שבת ולרקוד ברחובות ואפילו לעשות גלגולים
וכל מיני שטויות מרוב שמחה!
והיא עוד טענה כלפי מרדכי שהמעשה שלו עלול
לסכן את עם ישראל ,כי כפי שכתבנו ,אם עם ישראל
ישכחו כמה ה' אוהב אותם ויפרשו את הגזירה כאילו
ה' מאס בהם חלילה – אז באמת עם ישראל בסכנה
נוראית .אבל אם ייצאו בריקודים ,אז כולם יתחזקו
בהרגשה שאין כאן עונש אלא יש כאן אהבה גדולה
שמתגלה דווקא בגזירה הזו כמו תוכחה של אבא
אוהב – וזה עצמו יבטל את הגזירה.

ה“טירונות“ של אסתר
ומאיפה אסתר קיבלה את ההבנה הזו ,ואת
ההתייחסות והכוחות האלה? הכול מתחיל בחיים
האישיים של אסתר .החיים של אסתר היו קשים
מאוד .לאחר שנים של יתמות מאב ואם היא נלקחת
בכוח ובאכזריות לארמון של אחשוורוש ,למקום שהיה
ההיפך הגמור ממהותה ומאמונתה .היא מבלה את
כל חייה במקום החשוך ביותר שיכול להיות עבור
צדקת בסדר גודל כזה.
אומר על כך רבי נחמן מברסלב שמרדכי היה הולך
בכל יום לבית הנשים כדי לחזק את אסתר ולהפוך
לה את ההסתרה לדעת .להסביר לה שכל ההסתרות
הן קריאות חיבה מה' – כדי שלא תשכח שה' אוהב
אותה .וכך היא התחזקה במשך שנים של הסתרה.
ובזכות זה רק אסתר הייתה יכולה לראות את האור
שבתוך החושך הגדול של גזירת המן הרשע ולגלות
את ההסתרה .רק אסתר ידעה היטב מה לעשות
בעת כזאת :להתחזק בידיעה חד משמעית שה'
אוהב אותנו תמיד כי אבא עושה רק טוב לבנים שלו!
נמצא שהחיזוקים הנפלאים שמרדכי חיזק את
אסתר במהלך שנים ארוכות של הסתרה – לבסוף
הושיעו את כל עם ישראל ,והפכו את החושך הנורא
לאורה ושמחה וששון ויקר ,והגזירה הקשה הפכה
לאות ולסמל לדורות ,לזיכרון מתוק ,לאור נפלא שלא
היה כמוהו ,לאור גדול יותר מכל החגים והמועדים,
לאור של גאולה גדולה!
בברכת שבת שלום ומבורך

מוסר הפרשה

חידושים לפרשת שבוע
כולם מתפללים
בפרשתנו )שמות כט א( כתוב שהכהנים מצווים להביא
פר ושני אלים ,ובתורה כתוב" :וְזֶ ה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ַתּ ֲע ֶשׂה
לָ ֶהם לְ ַק ֵדּשׁ א ָֹתם "...ומובא במדרש )רבה לח ,ד( על
פסוק זה :״הדא הוא דכתיב ׳קחו עמכם דברים׳״ .ופירש
העץ יוסף שהמדרש דרש לשון ״הדבר״ על התפילה,
משום שאף אהרן לא נתרצה אלא ע״י תפילה כמו
שנראה בהמשך.
״לפי שישראל אומרים :רבון העולם ,הנשיאים חוטאים
ומביאין קרבן ומתכפר להם ,משיח )הכוונה לכהן משוח(
חוטא ומביא קרבן ומתכפר לו ,אנו אין לנו קרבן? אמר
להם :׳ואם כל עדת ישראל ישגו׳ וגו׳ .אמרו לו :עניים אנו
ואין לנו להביא קרבנות ,אמר להם :דברים אני מבקש
שנאמר ׳קחו עמכם דברים ושובו אל ה״ ואני מוחל על
כל עונותיכם ,ואין דברים אלא דברי תורה שנאמר ׳אלה
הדברים אשר דבר משה׳ )דברים א ,א( .אמרו לו :אין
אנו יודעים ללמוד ,אמר להם :בכו והתפללו לפני ואני
מקבל אתכם .אבותיכם כשנשתעבדו במצרים  -וכי לא
בתפילה פדיתי אותם ,בימי יהושע  -לא בתפילה עשיתי
להם ניסים? וכו״׳ והאריך במדרש שבהרבה מקומות נענו
ע״י התפילה עי״ש ,וסיים המדרש ״אף כאן הוא אומר
"וְזֶ ה ַה ָדּ ָבר" לפי שלא התרצה הקב״ה לאהרן אלא ע״י
התפילה ,שנאמר :׳ובאהרן התאנף ה׳ מאד להשמידו
ואתפלל גם בעד אהרן )דברים ט ,כ(.
מדברי המדרש אנו לומדים גודל מעלה התפילה,
שמלבד מה שהיא מועילה להינצל מכל צרה ,וע״י תפילה

נתקיים לאהרן זרע הכהנים ,הנה היא גם עומדת לישראל
לכפר על עונותיהם בכל דור ודור .ומעיקרא הקב״ה
העמיד את התפילה לישראל במקום הקרבן ,שמי שאינו
יכול להביא קרבן ,ואפילו ללמוד אינו יודע  -יתפלל
ויתכפר לו .ועוד מבואר במדרש ,שהתפילה מסורה בידי
כל אדם .גם מי שטען שאין לו כסף לקרבנות ,לכולם
יש פתרון  -להתפלל .זהו דבר גדול שמסור ביד כל
אחד ואחד ,ואין כוחנו אלא בפה .הקב"ה מקבל תפילת
ההדיוט כתפילת הצדיק .הרב חסמן בספרו ״אור יהל״
עמד על דברי המדרש הנזכרים לעיל ,כי לכאורה יש
כאן פליאה עצומה ,הרי ישראל יודעים שכהן משיח
מביא פר ומתכפר לו ,ונשיא מביא שעיר ומתכפר לו,
ובאותה פרשה כתיב קודם לכן :״ואם כל עדת ישראל
ישגו״ ,ועם ישראל טוענים :״אנו אין לנו קרבן״? וכשמשיב
להם הקדוש ברוך הוא פסוק זה ,עונים הם עניים אנו
וכו ,מה תשובה היא זו? האם קרבן אחד של פר אחד
אין בידי כל ישראל להביא? והלא מקובל בידינו שאין
ציבור עני ,ומה זאת? אלא ודאי שבעניות רוחנית הדברים
אמורים  -עניים בדעת ,עניים במעשים טובים ,וכמו
שמצינו להלן שאומר להם הקב״ה :קחו עמכם דברי
תורה ,והם משיבים :אין אנו יודעים דברי תורה .ולומדים
כאן מוסר עצום ,את רוממות ענין התפילה ,שאף אם
ישראל עומדים במצב שפל כזה ,אומר להם הקדוש
ברוך הוא ״בכו והתפללו לפני ואני מקבל׳.
זאת ועוד ,הקדוש ברוך הוא ממשיך ומביא להם ראיות:
״בימי יהושע לא בתפילה עשיתי להם ניסים? בימי שמואל
לא בתפילה שמעתי להם?״ – ממי מביאים לאותו דור

שו"ת של חסד

ע"י בית הוראה "חוט של חסד"
כיצד עושים הגעלת כלים לפסח:
ישנם כמה כללים הנצרכים לידיעה לפני הכשרת
הכלים בהגעלה:
א .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.
ב .כל הדברים המחוברים לכלי כגון
ידיות הכלי ,ידית 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.
ג .כאשר מגעילים כלים חלבים ובשריים יחד ,יש
להקפיד לפני שמטבילים אותם במים החמים לשים
במים חומר הפוגם כגון סבון כלים וכדומה.
ד .להמתין עד שהמים יבעבעו ,ואז להכניס את הסיר
ולהמתין כמה שניות עד שהמים חוזרים לבעבע.
ה .להוציא את הסיר ולשטוף במים הקרים.

ו.

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.

סוגי הכלים והכשרתם
סירים ומחבתות  -ניתן להגעילם במים
רותחים.
סיר ותבנית מזכוכית – לבני ספרד -
כל כלי הזכוכית ,הכשרם בשטיפה במים
צוננים ,ואף בכלי זכוכית שמשתמשים בהם
לבישול ואפיה ,אין צריכים הגעלה כלל ,והכשרם
בשטיפה .כל זאת בתנאי שהכלי נקי לחלוטין ואין בו
שיריים שנדבקו ,אבל אם יש בו נקודות שחורות או
חומות של שיריים שנמצאים על גבי הכלי ואינם יורדים,
אין אפשרות להשתמש בכלי בפסח כלל .ולבני אשכנז
– כלי זכוכית אסורים ואין להם הכשר כלל ,ויש לקנות
כלים חדשים לפסח.
מחבת טפלון – לבני ספרד  -ניתן להכשירה בהגעלה,
משום שציפוי הטפלון נחשב לפלסטיק שו"ת אגרות

פנינים חסידות ברסלב
ַעכְ ָשׁו ַה ַה ְת ָחלָ ה ֶשׁל ַהגְּ ֻאלָּ ה ו ְִתקּוּן כָּ ל ָהעוֹלָ מוֹת
דוֹשׁים
בּוּריו ַה ְקּ ִ
מּוּבן ֵמ ִר ְמזֵ י ִד ָ
פּוּרים ,כְּ מוֹ ֶשׁ ָ
הוּא ִמ ִ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב',
קּוּטי ֲ
ֶשׁל ַר ֵבּנוּ זִ כְ רוֹנוֹ לִ ְב ָרכָ ה ְ)בּלִ ֵ
תּוֹרה ַעל ָפּסוּק ִמ ִ'מּ ְצ ַריִ ם
ִס ָימן ע"ד(ְ ,בּ ֵעת ֶשׁ ָא ַמר ַה ָ
פּ'וּ'ר'י'ם',
אשׁי ֵתּבוֹת ִ
וְ'א יֵ ָ'ראוּ ָפ'נַ י ֵר ָ'יקםֶ ,שׁהוּא ָר ֵ
ֶשׁ ָא ַמר ָאז ,כִּ י ִמ ְתּ ִחלָּ ה ָהיוּ כָּ ל ַה ַה ְת ָחלוֹת ִמ ֶפּ ַסח,
ֶשׁהוּא ִיְצ ַיאת ִמ ְצ ַריִם ,ו ְַעכְ ָשׁו ...וְכוּ' ָוּפ ַסק בְּ ֶא ְמ ַצע וְא
ִסיֵּ ם ְדּ ָב ָריוִ ,וּמתּוְֹ דּ ָב ָריו ֵה ַבנְ ִתּיֶ ,שׁ ַעכְ ָשׁו ַה ַה ְת ָחלָ ה
פּוּרים) .שיש"ק א-כז(.
ִמ ִ
פוּרים לִ ְשׁתּוֹת לְ ִשׁכְ ָרה ,ו ְָהיָ ה
נוֹהג ְבּ ִ
מוֹה ְרנַ ְ"תּ ָהיָ ה ֵ
ַ
אמרוּ
ְמ ַקיֵּם ִבּ ְפ ִשׁיטוּת ִצוּוּי ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָם לִ ְב ָרכָ ה ֶשׁ ְ
פוּריָ א ַעד ְדּא
סוּמי ְבּ ְ
ְ)מגִ ילָ ה ז"ַ :(:חיָּ ב ָא ָדם לִ ְב ֵ
יָ ַדע ֵבּין ָארוּר ָה ָמן לְ ָברוָּ מ ְר ְדּכַ י") .שם ב תקעא(
בוֹדת ַה ֵשּׁם
בוֹדה ַבּ ֲע ַ
מוֹה ְרנַ ְ"תּ"ֵ :ס ֶדר ָה ֲע ָ
ָא ַמר ַ
יוֹתר ִמ ֵסּ ֶדר
פּוּרים ָק ֶשׁה ָעלַ י ַה ְר ֵבּה ֵ
יִ ְת ָבּ ַרֶ שׁ ְבּיוֹם ַה ִ
פּוּרים" )שם  -ג קלט(
בוֹדה ְבּיוֹם ַהכִּ ִ
ָה ֲע ָ
ראיה על גודל יכולת התפילה  -מיהושע ומשמואל!
מאותן תפילות קדושות ונעלות יש ראיה לתפילת דור
עני בדעת ,שאינו יודע אפילו ללמוד תורה?! והתשובה
 אכן כך היא התפילה ,תפילת ההדיוט יכולה להיותשווה לתפילת יהושע ושמואל .וכן איתא במדרש )שמו״ר
כא ,ה( :נאמר ״תפילה למשה״ ונאמר ״תפילה לעני״,
שניהם בלשון שווה ,שהקב״ה שומע לתפילת העני כמו
לתפילת משה רבינו.
הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"
קו ההלכה הספרדי*3030 :

משה )אה"ע ח"ד סוף סימן ז'( הבית היהודי )להגר“א
זכאי חלק ט‘ עמ‘  ,(274ודעת מרן הרב עובדיה שניתן
להכשיר פלסטיק בהגעלה .ולבני אשכנז – כלי פלסטיק
דינם כחרס ולכן יש לקנות מחבת חדשה לפסח.
מחבת לצליה )פלנצ‘ה( – מכיון שמחבת זו עשויה
לצליה בלי רוטב ,חייבת הכשרה בליבון על ידי ברנר
עד שהכלי מאדים וניצוצות ניתזין ממנו ,ומכיון שכיום
הכלים מאד עדינים ויש חשש שהאדם לא יכשיר את
הכלי כראוי ,ולכן אין לה הכשר לפסח וצריך לקנות
מחבת חדשה לשימוש בפסח.
מנגל שפועל על גז – אם יש אפשרות לחממו למעלה מ
 400מעלות צלזיוס ,ינקה את המנגל והרשת היטב ויפעיל
את המנגל על החום הגבוה ביותר במשך כחצי שעה,
ומכל מקום אף בזה ראוי להחליף את הרשת לפסח.
רשת המיוחדת לצליית כבד – אינה צריכה הכשר
כלל ,מכיון שלא משתמשים בה לשום תשמיש אחר
מלבד לצליית הכבד.
סכו“ם צלחות וכוסות  -הסכו“ם שעשוי ממתכת ,ובלע
ברותח מכלי שני ,שהרי יוצקים מהמיחם שהוא הכלי
הראשון ,אל הצלחת והסכו“ם שהם כלי שני ,לכן ניתן
להכשירם על ידי שמערים עליהם מים רותחים .צלחות
– אם הם עשויים מחרס או פורצלן אין להם הכשר כלל,
וכלי פלסטיק וזכוכית ביארנו לעיל.

