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מאמר ראש הישיבה
אין מה להשוות
איך מעליבים בלי להעליב
"כבוד הרב" ,אמר הבעל" ,אני לא יודע מדוע אשתי כל
כך נעלבה ממני ,אני אוהב אותה ומכבד אותה תמיד,
אף פעם לא פגעתי בה ולא הערתי לה שום הערה"...
הרב חיכה שהבעל יסיים לשטוח את טענותיו והסביר
לו" :אשתך טוענת שכשהיא שאלה אותך האם אתה
אוהב אותה יותר מאשר את החברים שלך ,אמרת לה
שאתה אוהב אותה ואת החברים שלך במידה שווה.
וזה מאוד מעליב.
האישה צריכה להרגיש שהיא הכי חשובה בשבילך
בעולם ,שיש לה מעמד מיוחד בחיים שלך .להשוות
אותה לחברים שלך – זו פגיעה קשה".
"אני מבין ,כבוד הרב ,אז מה אני עושה עכשיו?"
"עכשיו תעשה תשובה .קודם כול ,תתבונן בעצמך
ותגיע להבנה פנימית שאשתך באמת לא במעמד של
שאר החברים שלך .היא אשת בריתך .היא החברה
הקרובה ביותר והמסורה ביותר שלך ,והיושר מחייב
שהיא צריכה להיות הרבה הרבה יותר חשובה בעיניך
מכל החברים שלך .וכשתגיע להבנה הזאת בעצמך,
תבקש ממנה סליחה .תגיד לה שטעית בגדולַ .אל תגיד
לה שהרב אמר לך ,אלא תגיד לה שפשוט התבוננת
שוב בדברים שאמרת לה ,ושמת לב שאמרת שטויות
והבלים ,שאתה בעצמך לא מבין איך יצאו מהפה שלך
שטויות כאלה .ואם אתה תרגיש את הדברים בלב שלך
באמת ,והדברים ייצאו מהלב שלך ,חזקה עליהם שהם
ייכנסו ללבה והיא תסלח ותוכלו להתחיל דף חדש
בזוגיות שלכם".

מבקשים סליחה מאהבת ישראל
אנחנו עוסקים לאחרונה בתפילה על עם ישראל ועל

אהבת ישראל במסירות נפש .מה הקשר של הסיפור
הזה למצוות אהבת ישראל ולכל המצוות שבין אדם
לחברו? הסיפור הזה ממחיש את העיקרון שכאשר אתה
לא מחשיב איזה שהוא עניין בחיים שלך בחשיבות
הראויה – זו פגיעה ,זה שקר .גם אם אתה מאוד מעריך
ומכבד ומוקיר ,אבל לא מספיק ,כי אתה לא מבין שהדבר
הרבה יותר חשוב – זה גם שקר גדול.
מאז האסון שקרה במירון ,התחלנו בישיבה להקדיש
חצי שעה של תפילה במסירות נפש על עם ישראל
בכל יום .התחלתי להתעמק בנושא של אהבת ישראל
והמצוות שבין אדם לחברו וגיליתי שעד היום פשוט
חייתי בטעות .הנושא של כבוד האדם ואהבת ישראל
תמיד היה בראש מעייני.
תמיד ברחתי ממחלוקת ,תמיד דיברתי עם תלמידי
ממעלת השלום ואהבת ישראל ,כבר עשרים שנה
שאצלנו בישיבה עושים בכל שבוע שעה של תפילות
על עם ישראל .הנושא הזה לא חדש לי ,ובכל זאת
אני יודע שטעיתי.
עד היום חשבתי שאהבת ישראל היא "עוד" מצווה.
מצווה גדולה ,מצווה חשובה ,אבל היא "רק" עוד מצווה.
חשבתי שיש לנו הרבה "משימות" חשובות וגדולות
במקביל :לימוד התורה ,שמירת השבת ,תפילה ,אמונה,
התבודדות ,תיקון הברית ,וגם אהבת ישראל ובין אדם
לחברו ,ועוד הרבה מאוד מצוות אחרות גדולות וקטנות
שכולן יקרות וחשובות.
אבל טעיתי בגדול! זה לא נכון! בשבועות האחרונים
מאז שהתחלתי להקדיש זמן יומיומי למען עם ישראל,
סוף סוף הבנתי שיש לנו רק משימה אחת :לאהוב כל
יהודי ,להתחבר עם כל עם ישראל ,להיות מאוחדים,
להיות שלמים לגמרי במצוות שבין אדם לחברו .זו
תכלית התורה ,ותכלית העולם ותכלית האדם .וכל

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
רח' שמואל הנביא  13ת.ד 50226 .טל02-5812210 :
פקס 02-5812252 :מיילal5308000@gmail.com :
שאר התורה והמצוות והשבתות והמנהגים – הכול זה
רק דרך ואמצעי וכלים להגיע לתכלית המרכזית של
החיים שלנו.

רעידת אדמה
ההבנה הזאת זה הבדל שמים וארץ .ההבנה הזאת
היא לא פחות מרעידת אדמה.
יש לה השלכות רבות ,יש לה מקורות רבים ,היא
שופכת אור חדש על התורה כולה ומסבירה את כל
החיים האלה באופן חדש .וההרגשה שלי באופן אישי היא
שבשבועות האחרונים ממש חזרתי בתשובה ,סוף סוף
נתתי למצוות שבין אדם לחברו את המקום הנכון שלהן.
לא נאריך במקורות ,כמעט אין יהודי שלא מכיר את
הגמרא על הלל הזקן .כאשר רצה הלל ללמד את הגוי
שבא להתגייר את כל התורה כולה על רגל אחת ,הוא
אמר לו" :מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך – וכל
התורה כולה היא רק הפירוש של המשפט הזה" .כלומר,
כל התורה היא רק פירוש על המצוות שבין אדם לחברו.
מפורש מדבריו ש"בין אדם לחברו" – זו תכלית כל
התורה ,זה עיקר התורה ,זה עיקר רצון ה'; ואם אנחנו
חסרים לצערנו בעניין הזה ,זה אומר שהעיקר חסר
מן הספר ,זה אומר שהתורה שלנו לא מביאה אותנו
לשורש ולתכלית.
לכן למרות שמעולם לא זלזלתי בשום מצווה ובוודאי
לא בבין אדם לחברו ובאהבת ישראל .בכל זאת אני
מרגיש שטעיתי .לא נתתי למצוות שבין אדם לחברו
את המשקל הראוי ,את המרכזיות שלה .עשיתי הכול
כאילו זו "עוד" מצווה ,לא הבנתי שזו התכלית ,זה העיקר,
וזה השורש ,ועלי לבקש סליחה מעומק הלב ממצוות
אהבת ישראל.

ההסבר היחיד
בלי ההבנה הזאת אין שום דרך להבין את מותם של
עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא .כמה תורה
המשך בעמ' 3

עלון "חוט של חסד" | 1

מוסר הפרשה

פנינים חסידות ברסלב

חידושים לפרשת שבוע

חֹוקה ִמ ֶּמּנִ י"
ָ"א ַמ ְר ִּתי ֶא ְחּכָ ָמה ו ְִהיא ְר ָ
מובא במד' (תנחומא חוקת ח') "משל לבן שפחה
שטינף פלטין של מלך ,אמרו תבוא האם ותקנח על
צואת בנה.
כלומר פרה אדומה היא האם שמקנחת ומטהרת את
הטינוף של בנה שהוא חטא העגל.
וצריך להבין בס"ד את הקשר הפנימי ומהותי בין
הקלקול שנעשה בעגל לבין התיקון שיבוא על סיומו
בפרה האדומה העשירית שתיעשה ע"י משיח צדקינו
במהרה בימינו ,כמבואר ברמב"ם (הל' פרה אדומה
פ"ג ה"ד).
בכלליות עניין פרה אדומה שמטהרת מטומאת מת,
הוא עניין המתקת הדין בשורשו ,שלכן צריך דווקא פרה
אדומה בחי' אדמימויות הדין ,ובפנימיות יותר מבואר
בזוה"ק עניין פ"ר ( )280דינים הנאחזים בנפש (מלכות)
שנקראת ה' -והיינו פר -ה ,ופרה היא המטהרת וממתקת
מן הדין החזק והתקיף ,ומדין קשה נעשה רפה (לשון
רפיון) והינו פרה אות' רפה.
סוד פרה אדומה הוא סוד החכמה ונאמר בה ָ"א ַמ ְר ִּתי
ֶא ְחּכָ ָמה ו ְִהיא ְרח ָֹוקה ִמ ֶּמּנִ י" ואחד משמות החכמה הוא
פלא (פליאת חכמה) ,ובזוה"ק אמרו פלא דא אלף
כלומר בתמונת האלף מרומזים אורות החכמה העליונה
שממנה נמשך חסד עליון שמטהר מכל הטומאות השורות

על נפשות ישראל על נפשות ישראל ,בתמונת האלף
מרומזת דרך התשובה -תשוב ה' היא הנפש כמבואר
לעיל שנתרחקה ממקורה ונפשה לשאול תחתית ואחוזה
בפ"ר דינים כנ"ל וע"י דרך התשובה -שבה אל מקומה
הראשון ,אל אביה שבשמים.
רבי נחמן מברסלב מביא בליקו"מ (תו' ו') שעיקר
התשובה תלויה בהמתנה שהיא מידת אריכת אף וכגון
שלא יחרה אפו על ביזיונות שתוקפים אותו -אלא ישמע
בזיונו ,ידום וישתוק ,כמו שמצינו אצל משה רבינו ומרים
אחותו (ראה לקו"מ תו' כא') והיא היא מידת האמונה-
שמשכיל ומבין שהכל קורה בהשגחה עליונה ,אריכות
אף כזו היא המביאה סבלנות ומונעת דחיקת השעה
בכל עניין ועניין ,ומבואר בספה"ק ליקו"ה שכל הפגמים
והחטאים נמשכים מכך שדחקו את השעה והינו פגמו
בעניין זה של אריכות אף .נמצאנו למדים שפרה אדומה
שמכפרת וממתיקה את כל הדינים היא סוד האלף -דרך
התשובה -שעיקרה אריכות אף וסבלנות.
ומעתה נוכל להבין היאך האם מקנחת על צואת
בנה -שהרי אם נתבונן בחטא העגל נראה שפגמו במידה
זו של אריכות אף וסבלנות ומעתה נוכל להבין היאך
האם מקנחת על צואת בנה – שהרי אם נתבונן בחטא
העגל נראה שפגמו במידה זו של אריכות אף – "...כי
בושש משה" -ואמרו בגמ' (שבת דף פט ).בא שש ולא

שו"ת של חסד

בן איש חי (פרשת ראה אות יא) ושו"ת מנחת
יצחק (חלק ג' סימן כ"ה) .אמנם מרן הרב

עובדיה פוסק שמכיון שההרכבה
נעשתה כבר בעצים הראשונים וכעת
העצים הם הדור השני והשלישי של
ההרכבה ,אין בהם שום איסור ומברכים על
פירותיהם שהחיינו .יביע אומר (חלק ה’ אורח חיים סי’
י”ט) אור לציון (חלק ב’ פי”ד אות מ”ה).

אם בירכתי על אפרסקים ברכת שהחיינו ,האם
אני יכול לברך על נקטרינה וכדומה ,או שיכול
לברך שהחיינו רק פעם אחת כי שניהם אותה
משפחה של פירות?

לברך על כל אחד בפני עצמו .הליכות עולם (חלק ב’ פרשת
ראה אות ב’) ואור לציון (חלק ב’ פרק י”ד אות מ”ו בהערות).

בירך שהחיינו על תפוח פינק ליידי האם יכול
לברך על תפוח אנה שהחיינו?
אף שהלכה פסוקה היא שמי שאם
יש פרי אחד בשני סוגים כמו ענבים
ירוקים וענבים אדומים ובירך על מין
אחד אינו יכול לברך על המין השני,
חזון עובדיה (ברכות עמ’ תמ”ו) אור לציון (חלק ב’
פרק י”ד אות מ”ו) .מכל מקום מי שבירך על

תפוח גרנד יכול לברך על תפוח אנה שהחיינו
והטעם כתב בשו”ת “מעיין אומר”
בשם מרן הרב עובדיה שמכיון שתפוח ענה ותפוח פינק
ליידי גדלים בזמנים שונים וגם טעמיהם שונים לכן יש
לברך עליהם ברכת שהחיינו ,ועל שאר מיני תפוחים
שנמצאים כל השנה אין לברך שהחיינו כלל ,כי הם
נמצאים בשוק כל השנה .אבל לגבי ענבים ודומיהם ,כל
דבר שהוא מין אחד אין לברך עליו שהחיינו כפי שכתבתי.
(חלק א’ עמ’ שצ”ג)

יכול לברך על כל מין ומין ,אף שדומים זה לזה במראם אדם שלא אכל מנגו וכעת רוצה לשתות מיץ שסחטו
החיצוני ,מכיון שיש שינוי בשם ,במראה ,ובטעם ,יכול
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אריץ זַ ַצ"ל
ַמ ְק ִּפיד ָהיָ ה ַה ַּצ ִּדיק ַר ִּבי ִּפנְ ָחס ִמ ָּק ִ
לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ּכְ ו ִָת ִיקין ְּב ָא ְמרֹו" :ר ֶֹוצה ֲאנִ י לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ֻמ ְק ָּדם
ק ֶֹדם ֶׁשּיַ ְת ִחיל ֲאוִיר ָהעֹולָ ם לְ ִה ְת ַמּלְ אֹות ְּב ֶה ֶבל ֶׁשל
לְ ׁשֹון ָה ָרע ְּורכִ ילּות"( .שם ה – תקי)
הגיע משה רבינו ,דהיינו דחקו את השעה ואילו היו
מחכים עוד קצת משה היה מגיע וכל החטא הנורא
שמלוה את עם ישראל עד סוף התיקון היה נמנע,
ולפי הנ"ל מובן ג"כ הפסוק "סרו מהר מן הדרך עשו
להם עגל מסכה -",היינו עניין המהירות והפזיזות חוסר
הסבלנות וכן מן הדרך -היא דרך התשובה סוד פרה
אדומה סוד האלף כנ"ל .ונפלו לע"ז שמביאה חרון אף
לעולם היפך ארך אף.

ממנגו ,האם יברך שהחיינו?

ברכת שהחיינו על פירות חדשים
יש אומרים שאין לברך על פירות הדר
ברכת שהחיינו מכיון שתחילת עשיית
פירות אלו היתה על ידי הרכבה.

לׁ-שם-טֹוב זַ "ל ֶׁש ַה ִחּלּוק ֵּבין ְּת ִפּלַ ת
ּכָ תּוב ְּב ֵׁשם ַה ַּב ַע ֵ
ַהּו ִָת ִיקין לְ ֵבין ַה ְּת ִפּלָ ה ַה ְמ ֻא ֶח ֶרת ִמ ֶּמּנָ ּה הּוא ּכִ ְרחֹוק
ִמזְ ָרח ִמ ַּמ ֲע ָרב( .שם ה – תעז)

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"
קו ההלכה הספרדי*3030 :

ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

האם ניתן לברך שהחיינו על פירות הדר כגון תפוזים,
קלמנטינות וכדומה ,או שאין לברך עליהם שהחיינו
מכיון שהם פירות מורכבים?

ְּב ַד ְּב ָרם ְּבג ֶֹדל ַמ ֲעלַ ת ַהּלִ ּמּוד זְ כּות ֶׁשּיֵ ׁש ַעל ּכָ ל
ֶא ָחד ִמּיִ ְׂש ָר ֵאלְ ,ו ֶׁשּכָ ְך ָצ ִריְך לְ ִה ְס ַּתּכֵ ל ּולְ ַה ִּביט ּכָ ל
לּ-פי
ף-ע ִ
ֶא ָחד ַעל ֲח ֵברֹוֵ ,ה ִביאּו ְר ָאיָ ה לָ זֶ ה ֶׁש ִהּנֵ ה ַא ַ
ֶׁש ַּבּת ָֹורה ַע ְצ ָמּה נִ כְ ְּתבּו ָענְ ֵׁשי ִמ ָיתה ִּב ְפ ָר ִטּיּות ַעל
לּ-פי-כֵ ן ֵּבית ִּדין ֶׁש ָה ְרגָ ה ַּפ ַעם
ף-ע ִ
ֲע ֵברֹות ַה ֲחמּורֹותַ ,א ַ
לְ ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה נִ ְק ֵראת ֵּבית ִּדין ַק ְטלָ נִ יתּ ,כְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו
ַרזַ "ל ַ(מּכֹות זֲ ,).ה ֵרי ֶׁשּנִ ְמ ֵצנּו לְ ֵמ ִדים ֶׁשּכְ ֶׁש ָּב ִאים לָ דּון
ֶאת ָה ָא ָדם לְ ַמ ֲע ֶׂשה ָצ ִריְך לָ זֶ ה ֶׁש ַבע ְּב ִדיקֹות ו ְֶׁש ַבע
ֲח ִקירֹות ֵה ֵיטב ֵה ֵיטב( .שיש"ק ה – תיא)

השותה מיץ טבעי שנסחט מפרי חדש אינו מברך
עליו שהחיינו .הלכה ברורה (סימן רכ”ה אות ל”ט).

אם שתה מיץ טבעי מפרי חדש ולא בירך שהחיינו ,וכעת
רוצה לאכול מהפרי החדש האם יכול לברך שהחיינו?
אף על פי שאין מברכים על מיץ טבעי ברכת שהחיינו,
מכל מקום אם הקדים ושתה מיץ לפני שאכל את הפרי,
אינו יכול לברך שהחיינו ,מכמה טעמים .הלכה ברורה שם.

התארח אצל חבירו ובאמצע הסעודה החליט בעל
הבית לקנות אבטיח ,האם צריך האורח או בעל
הבית לברך על האבטיח?
כלל בידינו לגבי אורח שכל מה שמגישים לו בסעודה
נפטר בברכה הראשונה ,משום שדעתו על בעל הבית,
ובבעל הבית שהביאו לפניו דברים חדשים מבחוץ ,דעת
מרן השולחן ערוך שיש לברך עליהם ,אמנם הרמ”א
נוקט שאין לברך אף על דברים אלו ,ובמקרה כזה
אנו נוקטים שספק ברכות להקל ואין לברך ,ועל כן
בין בעל הבית ובין האורח אינם מברכים על האבטיח.
(על פי שלחן ערוך סימן קע”ז סעיף ה’) .וכתב על זה
בספר בן איש חי (פרשת נשא אות יב) מחמת כן שטוב
שתמיד תהיה דעתו של אדם על כל מה שיביאו לפניו
אפילו בדרך רחוקה.

סיפור לשולחן שבת
השמעתם? דין תורה עם הקב"ה!
"הגביר" ,כך כינוהו הכל .כל אימת שהיה מבקר בחצר
הרבי היה פותח את ידו למתן צדקה וחסד עם הרבי ועם
חסידיו .אך ביום בהיר אחד ביקוריו אצל רבו ,הצדיק
מלובלין ,פסקו באופן פתאומי .אחת לשנה היה מתפנה
לגמרי מעיסוקיו וטרדות הפרנסה ופונה לעסוק בעבודת
השם .הוא היה מגיע אל רבו ועוסק שם בתורה ,בתפילה
ובמתן צדקה ביד רחבה .מעולם לא השיב פני איש ריקם.
על נסיעתו זו לרבי לא ויתר מעולם .ופתאום חדל באחת
מלהגיע .הסיבה הייתה מצערת מאוד מבחינתו :מצבו
הכלכלי הדרדר בבת אחת .הוא הסתבך בכמה עסקים
לא מוצלחים ובפרק זמן קצר איבד את כל עשרו .הגביר
לשעבר נאלץ להיעשות סבל ,כדי לפרנס את עצמו ואת
בני ביתו בצמצום ובדוחק רב .במצבו זה לא היה יוכל
להרשות לעצמו להופיע בלובלין .הכל יבקשו צדקה
ותמיכה ואיך יוכל להשיב פניהם ריקם?! הוא החליט
באופן חד משמעי להפסיק את ביקוריו בלובלין ויהי מה.
***
בעיירתו הקטנה עומד לו הגביר לשעבר כשמכריז הוא
על עבודתו כסבל וממתין ללקוחות" .שלום ,מה שלומך?"
הוא הרים את עיניו וראה מולו את הכומר המקומי .זה
הופתע מאוד לראות את העשיר הנודע עובד כסבל
בשוק .השניים החלו לשוחח ,תוך כדי התעניינות במצבו
של הסבל החדש צץ במוחו של הכומר רעיון .הנה לפניו
הזדמנות נפלאה לעשות 'נפשות' לדתו .אט אט החל
להתקרב אליו' .במקרה' היה פוגש בו שוב ושוב ,מתעניין
במצבו ומסביר לו פנים .הם שוחחו בידידות ,והכומר הפנה
בעדינות את השיחה לדיונים פילוסופיים ודתיים .אט
אט החל הכומר לזעזע את אמונתו של היהודי ולהטיל
בה ספקות" .כל חייך היית יהודי טוב וישר ,וראה מה
קבלת" ,היה אומר לו .ההצעה המפתה לא אחרה לבוא.
הכומר הבטיח לו עושר וכבוד אם יאות להמיר את דתו.
את כל כישרונו הרטורי הפעיל ,ומאמציו נשאו פרי" .לא
בכל לבי אתנצר ,חס ושלום" ,אמר היהודי בלבו וניסה
להרגיע את מצפונו" ,רק למראית עין" .בהתייעצות מול
אשתו גם היא הסכימה לדעתו .העוני והמחסור העבירו
אותם על דעתם ועל דעת קונם .אך טרם יעז לבצע
את זממו החליט להיוועץ ברבו...
***
כשדמעות שוטפות על לחייו ובלב רועד ורוטט סיפר
על מצבו הקשה .על אשתו וילדיו הרעבים .על כוונתו
להתנצר למראית עין ,ולהישאר יהודי מאמין בלבו.
ארשת תדהמה עלתה על פני הרבי" .הייתכן?! הייתכן
שיהודי יעזוב את דתו תמורת בצע כסף?! החסרים
יהודים השרויים במצוקה?! האם יעלה על דעת אחד
מהם להתנצר ,ולו למראית עין?!"" .אינני כמו כולם" ,ענה
היהודי" ,מצבי שונה .לי יש טענות כלפי הקדוש ברוך הוא.

כל חיי עשיתי רק
טוב וחסד ,וזה
גמולי?!",
ובדברו
פרץ בבכי
מר מעומק
ליבו השבור.
"כך?" ,הגיב הרבי,
נו,
"יש לך טענות?
תורה!
כשיש טענות ,הולכים לדין
הוא לבית
עליך להזמין את הקדוש ברוך
דין ולטעון את טענותיך" .העשיר לא האמין למשמע
אוזניו .לתבוע את הקדוש ברוך הוא לדין תורה ,איך
ייתכן?! ולטעון טענות כלפי הנהגתו הישרה של הקב"ה
איך ייתכן?! נשמע הקול שמנגד אך נימת דבריו של
הצדיק הייתה רצינית לחלוטין .הוא התכוון בדיוק לאשר
אמר.
שלושה תלמידי חכמים נקראו לשמש כבית דין.
הגביר לשעבר הרצה את טענותיו אחת לאחת .מולו
התייצב הצדיק ,כסנגורו של הקדוש ברוך הוא .הוא
הזכיר את חטאיו של היהודי מיום היוולדו ועד עתה.
הגביר ,לעומתו ,הציג את מעשיו הטובים מעשי הצדקה
והחסד ,שהצילו לא אחת נפשות רבות .תמו הטענות.
הדיינים הסתגרו למתן פסק הדין .שעה ארוכה שקלו
ודנו ,ולבסוף קבעו :הקב"ה צדיק וישר הוא וכל מעשיו
צדק ומשפט .כספו של היהודי שאבד לו ,יהיו כפרה על
עוונותיו .אולם הקב"ה ,שרחמיו הם אין סופיים ,ישיב לו
את רכושו ,בתנאי שיקפיד לשוב בתשובה על מעשיו
הרעים ויראה לא לשוב לסורו .המועד לביצוע פסק
הדין נקבע לשלושים יום.
***
שב היהודי לביתו ולעבודת הסבלות מתוך קבלת דין
התורה בשמחה .הגיע היום השלושים ,המועד האחרון
שבו צריך הקב"ה למלא את פסק הדין .אותו בוקר הגיע
עגלה מפוארת לפתח בית המלון שבו עבד היהודי.
בעגלה ישב שר נכבד ,שביקשו להכניס את חפציו פנימה.
היהודי פירק את המטען מן העגלה והמתין לבואו של
השר שישלם לו את שכרו ,אך זה בושש מלבוא .הוא
חיכה וחיכה אולם השר נעלם .לבסוף נתבקש לפנות
את החפצים ,שהפריעו לתנועת האורחים .באין ברירה
נשאם על גבו לביתו שלו .בכניסה לבית לא היה יכול
עוד להחזיק את המשא הכבד ,וארגז גדול נפל מידיו
ונבקע .תדהמתו הייתה עצומה .מן הארגז התגלגלו
מטבעות זהב לרוב .כשמנה את הכסף גילה ,שהסכום
עולה בדיוק לסכום הכסף שאבד במפולת עסקיו .הקדוש
ברוך הוא קיים את פסק הדין במלואו...

מאמר ראש הישיבה
המשך-למדו התלמידים האלה! אם הם למדו רק שתים
עשרה שעות ביום ,הרי שבכל שבוע הם למדו למעלה
משני מיליון שעות תורה .וכי ה' היה מוכן לוותר על
כל התורה הזאת ,רק בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה?!
זו תורה וזו שכרה?!
אם אהבת ישראל ובין אדם לחברו זו "עוד מצווה"
– אין שום הסבר מניח את הדעת לאסון הנורא הזה,
שהיו קוברים קרוב לשמונה מאות תלמידי חכמים
מופלגים בכל יום! אפשר לשמוע רעיונות והסברים,
אבל זה לא מתיישב על הלב .זה עדיין לא הגיוני.
אבל כאשר מבינים שבין אדם לחברו ואהבת ישראל
זה התכלית של התורה ,וזה העיקר של התורה – רק
אז הכול מובן.
כי אם כל התורה שלהם לא הובילה אותם לזהירות
בבין אדם לחברו ,ולא הובילה אותם לכבד זה את
זה – זה לא תורה ,זה סילוף של התורה .זו טעות.
זה לא שווה כלום.
ה' היה מוכרח כביכול להיפטר מכל אותם תלמידים
טועים ,ו"להסתפק" בעשרה תלמידים של רבי שמעון
שישבו ביחד באהבה אמתית ועסקו בתורה – והוא
פתח להם את כל מעיינות החכמה ואת כל הנסתרות.
כי מכיוון שהם זכו לפנימיות האמתית של התורה
שהיא אהבת החברים כמובא" :אנן בחביבותא תליא
מילתא" – ממילא הם ראו את כל התורה במבט הנכון,
הם ראו את האור הפנימי של כל התורה כולה ,ולכן
אומר רבי נחמן שהם היו תיקון על רבי עקיבא וחבריו.

באנו חושך לגרש
בני ישראל היקרים ,יש חושך גדול מאוד בעולם.
העיקר של התורה נסתר מאוד .ולמרות שניתן למצוא
בספרים הקדושים דברים חריפים ומבהילים בנושא
הזה ,אבל גדולי ישראל שכתבו על זה כתבו גם על
הרבה דברים וגם על אהבת ישראל עוררו פה ושם,
ולכן זה לא הועיל ,המצב נשאר כמו שהיה.
בדרך רמז ניתן לומר שזו כוונת חז"ל שאמרו
בגמרא" :לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהושוו
קטן וגדול" ,ובמקום אחר אמרו שירושלים חרבה
בגלל שנאת חינם.
איך זה מסתדר? אלא מכיוון שהשוו את המצווה
שהיא "כלל גדול בתורה" – לכל התורה כולה ,ולא
שמו בראש מעייניהם מטרה אחת להיות חזקים
בבין אדם לחברו ,ממילא לא נזהרו כראוי והגיעו
לשנאת חינם שבגללה חרב בית קדשנו ותפארתנו.
אם אנחנו רוצים שינוי של ממש בעם ישראל,
חייבים לגלות את ההסתרה ולהפנים את האמת
שאהבת ישראל ובין אדם לחברו זה העיקר של
הכול ,זו התכלית של התורה זו התכלית של העולם
וזו התכלית של האדם שיהיה שלם במצוות שבין
אדם לחברו ובאהבת ישראל.
כל הגלות התחילה משנאת חינם והתיקון והגאולה
יתחילו רק מכך שנתחיל לשים בראש מעיינינו את
הצורך לתקן ולהרבות באהבת חינם .ה' יזכנו.
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שלום הבית שלי

הסדרה לשלום הבית
מאת הרב שלום ארוש
052-2240696

הרב שלום ארוש שליט"א

אהבה על ידי תפילה
כאשר בני הזוג יודעים שאיש ואשה הם שני הפכים
גמורים ,ושלום בית זה מעל הטבע ,אזי הם יוצאים
מהטעות והאשליה ששלום הבית אמור ללכת
בקלות ,וכך יש להם הרבה יותר סבלנות
לקשיים בשלום הבית ,והם לא גורמים
להם צער ,והם מבינים שהם
צריכים להתחיל להתפלל:
הן הבעל על אשתו והן
האשה על בעלה שה'
יעזור לכל אחד לעשות
את מה שהאישה או הבעל
צריך לעשות בשביל שיהיה
להם שלום בית ,והן כל אחד על
העניינים של עצמו ,שייתן לו ה' עצה
נכונה וייתן אהבה בין שניהם וכו' וכו'.
כל אשה חכמה ונבונה ,שתביט בדברים
שכתבנו ,היא תבין כבר ,שהיא אינה יכולה לסמוך
על "כוחי ועצם ידי" בשביל לעשות שלום בית.
היא תבין שכל ההשתדלויות :אני אגיד לו ככה .אני
אעשה ככה – זה לא מה שיועיל .אלא ההשתדלות

העיקרית שלה צריכה להיות בתפילה ,ועל ידי התפילה
תגיע לקיים את העצות ושלום הבית יצליח בידה.
לכן כל אשה צריכה שתהיה לה התבודדות,
שבה היא תעשה חשבון נפש ,ובשעת
חשבון הנפש ,כשיעלה על ליבה
איזה חסרון שיש לבעלה ,אזי
במקום להתמרמר ולהצטער
על כך שבעלה הוא לא
מושלם ,שתתפלל עליו,
ועל ידי זה היא יכולה
לשנות את הכול.
וזהו היתרון העצום שיש לכל
אשה ,שבזה כוח התפילה שלה
גדול כל כך.
כי יש לה הן את הבינה לראות ולהבין מה
חסר לבעלה ,והן את כוח התפילה העצום ,שכאמור
לעיל ,הקדוש-ברוך-הוא אוהב מאד את תפילת הנשים
היוצאת מלבן.
ברוך ה‘ ,בעיני זכיתי לראות זוגות ,שהבעל לבדו

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

בערב שבת קודש פרשת חוקת שנת ה' אלפים ד' ,שחל
אז ביום ט' בתמוז ,אירעה שריפת התלמוד הגדולה בפריז
שבצרפת .היה זה בעקבות ויכוח גדול בין ארבעה מחכמי
ישראל לבין מומר נתעב ,בהשתתפות מלך צרפת ושלושה
הגמונים.
ארבעת החכמים היו רבותינו בעלי התוספות ,רבנו יחיאל
מפריז שהיה ראש המדברים ,רבנו משה מקוצי בעל הסמ'ג,
רבנו שמואל מפלייזא ורבי יהודה ממילון .מולם עמד המומר
הרשע ניקולס דונין שיזם את הוויכוח הגדול מתוך שנאה
עמוקה כלפי היהודים ,ובפרט לרבו לשעבר רבנו
יחיאל מפריז ,שנידהו לאחר כפירתו בתורה
שבעל פה ,ובשנת ד' אלפים תתקצ'ה המיר
את דתו.
שנאתו העזה ליהודים ,הניעה אותו
לעודד את הצלבנים במסגרת מסע הצלב
שנערך באותה עת ,לרצוח כשלושת אלפים
יהודים .שנה לאחר מכן ,כתב חיבור נגד התלמוד,
והחל להפציר באפיפיור לאסור על היהודים ללמוד
בו ,בטענה שהוא מלבה שנאה נגד הנוצרים .יחד עם צוות
מומרים גדול ,ניסח איגרת ובה כשלושים וחמש האשמות נגד
התלמוד ,ובהשפעתו גזר האפיפיור להחרים את כל ספרי
היהודים ולבדוק את תוכנם.
הוחלט על ויכוח בין ראשי היהודים לבין המומר לבדיקת
ההאשמות ,והתוצאות הוחלטו מראש .למרות שרבותינו
בעלי התוספות יצאו מנצחים מהוויכוח והביסו את המומר,
נגזרה הגזירה הנוראה על שרפת התלמוד ,ובמשך יומיים
נשרפו כ 20-או  24עגלות מלאות בספרים וחיבורים שונים
של רבותינו הגאונים והראשונים כמלאכים ,והיו למאכלת
אש .הייתה זו אבדה קשה לעמנו ,כי בין הספרים הנשרפים
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התעורר לתשובה ,או האשה לבדה התעוררה לתשובה,
ואמרתי להם לא ללחוץ כלל על בן הזוג ולא להרוס את
השלום ,שזה מגרש את השכינה מהבית ,רק להרבות
בשמחה ובאהבה ,ולעשות עשר דקות התבודדות בכל
יום ,ולבקש שבן הזוג יחזור בתשובה ,שזה נקרא לאהוב
את בן הזוג באמת.
וכולם באו אחרי תקופה לבשר לי ,שברוך ה‘ ,בן הזוג
גם הוא חוזר בתשובה.
ישנה עוד סיבה לצורך של התפילה בשביל שלום
הבית ,והיא ,שבשביל שהאהבה של בני הזוג תהיה שלמה
ותמידית ולא תדעך ,צריך כל אחד מהם להתפלל על
השני ,וזו סגולה לכך שאהבתם רק תלך ותגדל ,כמובא:

מי שמתפלל על חברו ,על ידי זה חברו
אוהב אותו (ספר המידות).
ולכן האשה תתפלל על בעלה ,ועל ידי זה בעלה
יאהב אותה ,וכן הבעל יתפלל על אשתו ,ועל ידי זה
אשתו תאהב אותו.

זה הכלל:
מי שמתפלל על חברו הוא אוהב אותו .את מתפללת
על בעלך  -הוא אוהב אותך! כל תפילה תכניס בו עוד
אהבה ועוד אהבה.

'שאלי שרופה באש'
ט' תמוז
היו חיבורים רבים שלא נותרו מהם עותקים והם נאבדו מן
העולם לבלי שוב .אותו מומר נתעב זכה אף הוא לסוף מר,
ובעקבות חיבור שכתב נגד זרם מסוים בנצרות ,הוא נידון
למוות בשנת ה' אלפים מ'ז .דבר הוויכוח הועלה על הכתב בידי
בן התקופה ,ובחיבור מובאים האישומים של המומר הנאלח
עם תשובותיו המבריקות של רבנו יחיאל והסבריו המלומדים.
תחילה נתבע רבנו יחיאל להישבע כי תשובותיו כולן תהיינה
אמיתיות ,אולם הוא סירב להישבע מפני שלא נשבע מימיו,
והמלכה ויתרה על השבועה לאחר שהתרשמה מהעובדה
שמעולם לא הוציא דבר שבועה מפיו .על השריפה
הגדולה קונן המהר'ם מרוטנבורג בקינתו 'שאלי
שרופה באש' ,שנאמרת בקינות תשעה באב
של שחרית.
במגן אברהם (אורח חיים סוף סימן
תק"פ) מובאים דברי ספר התניא (לרב
יחיאל בן יקותיאל בן בנימין הרופא)" :ביום
השישי פרשת חוקת נהגו יחידים להתענות שבאותו
היום נשרפו כ' קרונות מלאים ספרים בצרפת ולא קבעו
אותו בימי החדש מפני שמתוך שאלת חלום נודע להם שיום
הפרשה גורם גזירת התורה .זאת חקת התורה מתרגמינן דא
גזירת אוריתא" .פירוש הדברים הוא שמשום שהתלמוד נשרף
ביום שישי ערב שבת פרשת חקת ,יש הנוהגים להתענות
ביום זה .רבי חיים פלאג'י (מועד לכל חי סימן ט ,אות ד).
הביא על כך עדות" :ובעירנו אזמיר יע"א ,נהירנא מכד הוינא
טליא ,דהיו כמה אנשים סוחרים דהיו נזהרים שלא לצאת
אפילו לשוק לעסקיהם בערב שבת חוקת .ומה שהיה להם
לעשות בערב שבת ,היו עושים ומתקנים מיום חמישי .והן
עוד היום רבים נזהרים שלא לילך מעיר לכפר ביום הזה".
וסיים על כך בברכה" :וה' שומר את עמו ישראל ובכל מקום
ובכל זמן שלא תאונה שום רעה .אמן כן יהי רצון".

אני ועמי

בלעדי מהרב שלום ארוש

אהבת ישראל במסירות נפש

תפילה על עם ישראל

אני שייך

לעם

ישראל
ועם ישראל
שייך

לי

הקדמה לתפילה הבאה:
אהבת ישראל אמתית תלויה באמונה שאין עוד מלבדו
והכול בגזרת וברצון ה' יתברך ,לכן צריכים לבקש שעם
ישראל יזכו לאמונה שלימה ,שעל ידה יינצלו משנאת
חינם ויבואו לאהבת ישראל אמתית.

"ריבונו של עולם ,רחם על כל עם ישראל ותן
להם אמונה שלימה שאין עוד מלבדך ,שכולם
יידעו שאין מי שיכול להרע או להזיק להם אלא
בגזירתך .ורחם על כל עם ישראל שלא תהיה
להם שום הקפדה ושום כעס זה על זה ,שכל
עם ישראל יהיו נקיים לגמרי מהכעס וההקפדה,
שלא ישמרו בלב שום שנאה ,וכל שכן שלא
ינקמו במי שציער אותם גם אם עשה להם את
הדבר החמור ביותר ,כי האמונה אומרת שאין
עוד מלבדך ושכולם הם רק מקלות; ואדרבא
כולם ימחלו זה לזה מחילה גמורה בלב שלם
וכולם יִ שְׂ ְמח ּו זה בזה וִ ישַׂ ְּמח ּו זה את זה וינחמו
ויחזקו זה את זה.
ותן להם אמונה שלימה שאתה לבדך קובע
מה יהיה וכמה יהיה לכל אדם .ורחם על כל עם
ישראל שלא תהיה להם קנאה ותחרות ,ולא
תהיה להם שום עין רעה ולשון הרע ,ושלא
יחמדו ולא יתאוו למה שלא שייך להם .רחם
על כל עם ישראל שכולם יהיו נקיים בשלימות
מהקנאה ומהתאווה ומהתחרות מעין הרע
ומלשון הרע כי כל אחד מקבל בדיוק מה שהוא
צריך לפי התיקון שלו והמסלול שלו; ואדרבא
כל אחד ירצה בהצלחת חברו ,וישמח בהצלחת

חברו כמו בהצלחה של עצמו ,וכל אחד יפרגן
לחברו ,ויתפלל על חברו וישתדל להיטיב לו
בכל כוחו ואפשרותו".
תפילה על אהבת ישראל מתוך רפואת הנפש
הקדמה לתפילה הבאה :אהבת ישראל אמתית תלויה
ברפואת הנפש ובשמחת הנפש ,כי כל המידות הרעות
והכעסים והחרדות לא מאפשרות לאדם לאהוב באמת
את הזולת כי כאשר אדם סובל סבל רב הוא לא פנוי
בכלל לחשוב על אף אחד אחר .וכן כאשר אדם כועס
על עצמו ושונא את עצמו והוא לא בשמחה ,הוא לא
יכול לאהוב את עצמו וכל שכן לא יכול לזכות לאהבת
ישראל אמתית.

"ריבונו של עולם ,רחם על עם ישראל ותן להם
אמונה שלימה שעל ידי זה תהיה להם רפואת
הנפש ,כי הנפש והאמונה הם בחינה אחת.
רחם על כל עם ישראל ,תן להם אמונה
שלימה שאתה אוהב אותם ורוצה רק להיטיב
להם ושלעולם לא תעשה להם שום דבר רע
ועל ידי זה יתרפאו מכל החרדות ומכל הפחדים,
מכל העצבויות ומכל הדיכאונות.
ריבונו של עולם ,תציל את כל עם ישראל
מכל ייסורי הנפש ועל ידי זה יהיו שמחים
ומאושרים ופנויים לאהוב כל יהודי ולהתחבר
עם כל עם ישראל ולרצות בטובת כל עם ישראל
ולהתפלל על כל עם ישראל במסירות נפש.
ריבונו של עולם ,זכה את כל עם ישראל
לאמונה שלימה שאין שום רע בעולם ושכל
מה שאתה עושה הכול לטובה ,שזה המפתח
והבסיס לכל שמחת הנפש ורפואת הנפש,
ולכל הביטחון ולכל השלווה והרוגע בחיים.
ריבונו של עולם ,זכה את כל עם ישראל
ללמוד את הספרים של התודה ואת החוברת
"חוק התודה"; שכולם יאמינו באמונה שלימה
שהכול לטובה ,וייתנו לך שבח והודיה תמיד
מכל הלב גם בטוב וגם ברע ,גם על הטוב וגם
על הרע – שעל ידי זה יהיה להם רק טוב
ויתבטלו מהם כל הצרות וכל הגלויות; ועל
ידי זה יזכו לאהבת ישראל באמת.
ריבונו של עולם ,רחם על כל עם ישראל
שכולם ירצו שיהיה רק טוב ושמחה לכל יהודי
וכולם יתפללו שאור התודה שהוא אור הגאולה
ואור האמונה ואור אהבת ה' יגיע לכל אחד
ואחת מעם ישראל ,ועל ידי זה יתרבה הטוב
ותתרבה השמחה ותהיה רפואת הנפש ותתרבה
האהבה והשלום והאחדות בין כל עם ישראל.
ריבונו של עולם ,רחם על כל עם ישראל,
תחזיר את כל עם ישראל בתשובה שלימה
בלי שום ייסורים".

הצטרפו לשרשרת
התפילות
על עם ישראל:
02-6444250
שלוחה 26

[על המילים האלה לחזור כמה שיותר פעמים]
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ביננו

מבחוץ להשיב אל הלב

מדור חדש

קפיצת הדרך לתיקון השלם!
רבנו הקדוש כותב (ל"מ ,י"ד) שאין אדם זוכה
לענווה אלא על ידי שישבור גאוותו מארבע בחינות
שפלות וצריך:
 .1להקטין עצמו לפני גדולים ממנו.
 .2להקטין את עצמו לפני בני אדם כערכו.
 .3להקטין את עצמו לפני קטנים ממנו.

ואפילו מול דרגת עצמו .כפי שאנו אומרים בתפילה" :משפיל
גאים עדי ארץ" ,הניסיונות של האדם משפילים אותו ,האדם
מקבל ענווה ,אבל זאת בתנאי שהוא מקבל את מה שעובר
עליו באהבה .לדעת את מה שאומר שלמה המלך החכם מכל
אדם (משלי ג יב) "כי את אשר יאהב ה' יוכיח"..
האריז"ל שאל לתלמידיו איך אתם מעוניינים להגיע לתיקון
שלכם? באמצעות מחלות ,סכסוכי שכנים ,בעיות בפרנסה וכו'
וכו' אמרו לו התלמידים:

 .4להקטין עצמן נגד מדרגת עצמו וידמה בעיניו שהוא למטה
ממדרגתו.

"לא!" אמר להם יש קפיצת דרך לתיקון ,וזה לקבל את
הביזיונות שלכם באהבה.

וזו הדרך שהאדם יכול לזכות להגיע לתיקון שלו בשלמות,
כמו שכתוב על משה רבנו "והאיש משה עניו מעל כל פני
האדמה" ,ואברהם אבינו אמר על עצמו "ואנכי עפר ואפר" ,כי
זה השבח האמתי ,שהגיע לתיקון שלו בשלמות.

וביזיונות זה גם החסרונות וגם הניסיונות של האדם .כי הוא
מקבל עוד נקודה של שפלות ,ועוד אחת עד שמבין" :ה' לא
חייב לי כלום ,ובאמת לא מגיע לי כלום".

ומאחר שבורא עולם רוצה שכל אדם יגיע לתיקונו ,ומאחר
שרואה שרוב בני האדם לא מתקדמים לכיוון התיקון ,אזי הוא
עושה נותן קיצורי דרך ,ומעביר את האדם בניסיונות.
הניסיונות שעוברים על האדם ,גורמים לו בעל כורחו לחוש
שפלות .אדם שאין לו ילדים ,הוא מרגיש קטן בערכו מאחרים,
אדם שאין לו שלום בית ,אדם שלא הכול הולך לו כרצונו ,חש
קטן מול גדולים ממנו ,מול בני אדם כערכו ,מול קטנים ממנו
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שמעתי מהגר"ש ארוש שליט"א שהאישה חשה בגאווה של
בעלה .וזה דבר פלא ,כי גאווה זה דבר פנימי ,קשה לראות ,מי
יכול לדעת ,אבל האשה יודעת ,אפילו אדם שלא עשה דבר
לאשתו ונותן לה כל טוב ,היא תצמצם אותו אם היא תרגיש
גאווה .כך בורא עולם עשה את כל הבריאה ,וכולם שליחים
למקום ,רק כדי שהאדם יגיע לתיקונו .כי אין אדם שיכול להרע
לך או להטיב לך כי אם בגזרת הבורא .תאמין שהכול מה',
תקבל הכול באהבה.

הרב שלום מזור
מהמרצים הבכירים
של
"חוט של חסד"

ילדים מספרים

תודה

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

אמרתי תודה – והארנבון שלי נושע
נבי נהיה חולה ,הוא חטף מחלות של ארנבים,
שלום ,קוראים לי שירה ואני בת  ,10.5סיפור הגיע לתת משקל והיה בסכנת חיים ממש.
היינו מאד עצובים וחששנו לחייו .ב"ה אנחנו
התודה שלי קשור לארנבון החמוד שלי.
אנשים מאמינים והחלטנו לא לעמוד בחיבוק
"אמא ,בבקש-ה אני רוצה ארנב! אני כ"כ ידיים ולהתחיל בשרשרת פעולות רוחניות
אוהבת ארנבים ורוצה אחד כזה בבית שיהיה וגשמיות שיביאו אי"ה להחלמתו והבראתו
שלי".
של נבי המתוק.
וכך מצאנו את עצמנו עומדים בפני
בהתבודדות פנינו לשם יתברך
הרב שלנו בשאלת השאלות,
והבטחנו לבורא העולם שאם
האם מותר לקנות ארנב? הרב
נבי הארנב יבריא נכתוב את
מיד שאל את שירה שאלה
הסיפור ,התחלנו לומר תודות
אחת בלבד ובכך גם הסתכמה
והודאות כפי שהרב מלמד
האם
תשובתו החכמה" ,שירה,
אותנו ,כולל מזמורי תודה – כן
הארנב ישמח אותך?" "כן ,בטח..
כן! אמרנו להצלתו של הארנב .וגם
שירה
זה מאד ישמח אותי" ענתה
עשינו לו צדקה והתפללנו עליו.
בחיוך רחב.
לקחנו אותו לווטרינרית שאף היא הייתה
כמה ימים לאחר מכן שירה ואביה נגשו לחוות סקפטית בשל מצבו הבריאותי וגם בשל גילו
חיות ושם רכשו ארנבון חמוד .נבי היה ארנב הצעיר ,אמרנו לה שאנחנו משלבים את האמונה,
שמח ,פעיל וקופצני ,שובבון וזללן לא קטן .עד התפילות ,ההתבודדות וכן את התודה וההודאה.
שיום אחד פתאום כל ההתנהגות השמחה שלו נבי עבר שבועות של טיפולים אינטנסיביים
השתנתה .נבי מעט לקפץ ולרוץ ,בקושי רב וברוך השם כיום הוא ארנב ששמח ,קופץ,
אכל ,רב היום נח ולא זז ממקומו והיה נראה ומכרסם כמעט כל דבר שנקרה בדרכו ..אמרתי
עייף ,חולה וחלש.
תודה והארנב שלי נושע!

מדור ילדים
שעשועון מגוון

זוכה פרשת בהעלותך :אביגיל חריר ,בני ברק.

ילדון חידודון
מהפרשה הקודמת ועד פרשתנו כמה זמן עבר,
והיכן ,בדיוק ,נקודת המעבר?
תשובה פרשת בהעלותך :מנורת הזהב (במדבר ח ד) וחצוצרות
הכסף (במדבר י ב) נעשו שתיהן מגוש מתכת אחד .הכפורת (שמות
כה יח) ,המכסה את ארון הקודש והכרובים שעליה נעשו מקשת
זהב אחת.

זוכה :אלחנן אמיתי ,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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חינוך באהבה

הרב יצחק אבוחצירא
סמכות הורית ומשמעת בגיל הרך פרק יח'
בשבוע שעבר סיפרנו על יוסי בן השנתיים וחצי ,שאימו,
גברת כהן החליטה להעסיק אותו בצביעה .היא הכניסה
אותו לחדר הילדים ,נתנה לו בריסטול לבן והוציאה
לו את הצבעים של שרה'לה אחותו מהמגירה .אמא
חשבה שיהיה לה חצי שעה של שקט .כן ,השקט שלפני
הסערה .כי לכל מקום אליו יכול היה יוסי להגיע -הוא
השאיר את חותמו בסימני קשקוש צבעוניים .גברת
כהן נכנסה לחדר ו...

סבלנות ,ועוד פעם סבלנות.
בשבוע שעבר ניתחנו והסברנו את
הסיטואציה בצורה חינוכית ומאירת
עיניים .פשוט וברור ,שאסור לאפשר
לילד לקשקש על הקירות בבית .אבל
נעשה לרגע הפרדה ,בין הצורך לחנך
או להדריך את הילד ,לבין תגובתנו כהורים
לאחר מעשה ...כמו כן בבואנו להגיב על צביעת
הקירות ,עלינו לקחת בחשבון-התגובה ובעוצמתה
את גיל הילד .הבסברנו גם שיש מאפיינים לגיל ,וישנה
דינמיקה שלא ממשיכה ,כי ילד בגיל  6אינו צובע קירות
בבית .חשוב מאוד לקרוא את המאמר משבוע שעבר,
כדי להבין ולקבל מושגים חשובים בחינוך הילד בגיל
הרך .השבוע בע"ה נתקדם עוד קצת ,ונדבר על יוסי
נוסף ,על יוסי שעל אף שעשינו מה שהיה כתוב ,עדיין
ישנה בעיה ,וכל הטכניקות וההבנה לא עזרו.

יוסי צובע את הקיר בכוונה?

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

מרדנות רצינית ,נראה שישנו חיכוך זמני ביניכם לבין יוסי
בכל הנוגע למשמעת ולכיבוד החלטותיכם כהורים .כן,
נכון הוא מעייף ומתיש אותנו .בקשות והוראות שבעבר
נענו על ידו ברצון זוכות למחאה ,סירוב ,עקשנות או
התעלמות .טיול מהנה הופך מייגע :הוא רץ קדימה בלי
לתת יד ,מסרב לחזור הביתה כשהגיע הזמן ,לא נכנס
לאוטו ולא רוצה לחגור את עצמו בכיסא ועוד.
פעולות שגרתיות הופכות למלחמה :הוא שופך מים
ברצפת המטבח ,משחק ושופך את כל השמפו במקלחת,
מפזר נייר בשירותים ועוד כל מיני בעיות .למה הוא
עושה לנו דווקא? ומה בידינו לעשות?
כאשר הילד מתנהג בדרך שונה או
בהתעקשות ,מצד אחד זה לא נעים ואף
מפריע ,אך דווקא ההתנהגות ה"מוזרה"
הזו במידה והיא לא חריגה ,אזי היא מבטאת
הישגים חשובים בהתפתחות התקינה של הילד:
זה מלמד אותנו כי הוא כבר יודע לזהות מטרות
והעדפות אישיות ,ובנוסף הוא גם מאמין שביכולתו לגרום
לשינוי ולהשפיע עליכם לתת לו את מבוקשו .בתחילת
דרכו של הילד בחיים ,הוא משיג את מטרותיו בדרך
מאוד נוקשת :ע"י שימוש בכוח ,בכי ,עקשנות ,הרמת
קול ,סרבנות ועוד ...אך עם הזמן הוא לומד להביע את
עצמו ,למתן את רגשותיו ,לארגן את תגובותיו ,להסתייע
בהוריו וללמוד מניסיון העבר .התוצאה המבורכת היא,
שהילד לומד להשיג את מטרותיו בתיאום עם מטרות
הזולת ,באמצעות חילופי דברים והבהרת רגשות.

להקדשת העלון02-5308000 :

התנהגות "דווקאית" לא לאורך זמן

ויוסי צבע את הקיר רק פעם אחת ,וממש באותו היום
היינו רגועים ,הבנו את מעשיו והדרכנו אותו בנועם היכן
עליו לצייר ,ובאמת התקרית המצערת "עברה בשלום".
אך במידה ויוסי חוזר על מעשיו ומידי שבוע הוא מציג
את יצירתו בחדר אחר ,איך נוכל להשגיח עליו ,אי אפשר
להצמיד לו אזיקים ולכל מקום לעקוב אחריו וזה נראה
שהוא עושה בכוונה ,מה לעשות?!

אך סבלנות ,דרך זו כמעט ואינה מגיעה לבד ,או רק
בגלל שהילד גדל .צריך להיות הורה מחנך שמכיר את
צורת העבודה בגיל הרך ,ולפעול בצורה מודרכת.הדרך
ליעד זה ,ארוכה ומסועפת ועלינו לשמש "כמורה דרך"
ולא כשוטר .עלינו להבין ,לתמוך ולמנוע את החרפת
או קביעת ההתנהגות המרדנית הזו.

תשובה :אכן ,בדרך כלל ,הבעיה לא נובעת מחוסר
הבנה היכן אפשר לצבוע ,אלא הבעיה היא :צורת
ההתמודדות של יוסי עם כל נושא המשמעת בבית.

עלינו ללמוד לזהות ,וכאשר אנו שומעים את האיתותים
של הילד (סימפטום המרד) ,נהיה שם בשבילו ,נעזור
לו "לפתח" את כישורי השפה ונתמלל את בקשתו:
"התכוונת להגיד שאתה רוצה עוד קצת?!" או "אתה רוצה
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אדם שתיין יצא למסע עם בנו ,בדרך שאל
הילד" :אבא כמה צריך לשתות כדי שאדע
שהשתכרתי?" עונה לו האב "אתה רואה שם
רחוק את שני האנשים שעומדים שם? כשהם
יהיו ארבעה תדע שאתה שיכור! .אומר הילד
"אבא אבל אני רואה שם רק איש אחד!"

העלון מוקדש להצלחת
בינה בת שירה חנה
משפ' מנחם
ולחזרה בתשובה -שירה בת אסתר

ואמו של יוסי חזרה שוב לשאול" :הכל טוב ויפה במידה חינוך מקצועי

על פניו במידה ואין ליוסי "טבע" מידה ,או תכונת

בדיחות הדעת

ש "...וכדו' באופן זה נדגים לילד כיצד לבטא במילים
את בקשתו ונעזור לו להשתמש בשפה במקום בכוח.
לא נעניש ,ננסה להבין ולחנך.

התנהגות חיובית
לכן ,כאשר בנכם עושה "דווקא" כנראה שקשה לו
לבטא את עצמו ,עזרו לו להבין את עצמו ואמרו לו
במילים שלו מה הוא רוצה ומרגיש ולמה אתם מבקשים
את מה שאתם מבקשים" :אתה אוהב לשפוך מים ,נכון
זה כיף לראות איך המים נשפכים ,...אבל זה לא מתאים
לעשות במטבח ,כי זה עושה לכלוך ובלגן .בוא נשפוך
באמבטיה" .תנו פתרונות שונים והנחיות ברורות .התנסחו
באופן חיובי ,אמרו לו מה כן לעשות :במקום "אל תשפוך
מים" אמרו "אתה יכול לשפוך בתוך הדלי ,או בחצר".
במקום "אל תרוץ" אמרו "לך יותר לאט ,תישאר קרוב
אלי" וכדו' .דרבנו אותו לציית ופרגנו לו על כך" :כל
הכבוד ,ילד טוב שמקשיב בקול אמא" .ונזכור תמיד,
שמצורת המבט שלו ,אנחנו הם אלו שעושים "דווקא"
אנחנו מתעקשים ומתעלמים ממה שהוא מבקש .הוא
עדיין אינו מבין ,מדוע אנו טורחים לרחוץ ולנקות אותו
במקום לקחת אותו למגרש המשחקים ולדאוג שהוא
יתלכלך .ולכן תגובותינו צריכות להיות בהתאם ובצורה
מבוקרת.
אם עדיין לא הכל ברור לכם מה עושים ,תתקשרו.
יש מספר טלפון למעלה בצד שמאל .בהצלחה!

