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מאמר ראש הישיבה
הבדיחה המבוארת
הבדיחה – תשקיף למציאות

ריקנות יש בזה .איזו אומללות זו.

ישנה בדיחה מפורסמת שמן הסתם רוב הקוראים
מכירים אותה .הבדיחה מספרת על יהודי שנקלע לאי
בודד והקים בו שני בתי כנסת .לאחר כמה שנים הזדמן
למקום אורח ושאל את היהודי המקומי מדוע בנה שני
בתי כנסת .ענה לו היהודי :האחד כדי להתפלל בו,
והשני כדי שכף רגלי לא תדרוך בו לעולם...

והשנאה – לא זו בלבד שהיא ֵאם כל חטאת ופסולה
מצד עצמה ,היא מעידה על כך שגם החיבור לבית
הכנסת שהוא כן מתפלל בו – גם הוא אינו חיבור אמתי,
הוא לא באמת מעניק ליהודי משמעות .כי אם בית הכנסת
הראשון היה ממלא את היהודי באור ובתוכן לחיים ,לא
היה לו צורך בשנאה כדי לקבל משמעות לחיים.

הבדיחה הזאת הייתה יכולה להיות מצחיקה אם היא
לא הייתה משקפת מציאות עצובה כואבת ועגומה
מאוד מאוד .מציאות שעולה
לנו בסבל רב ,בחיי אדם,
ובגלות בלתי נגמרת.

המדד לבריאות מיטבית

אם תרשו לי ,אתן פירוש
קטן לבדיחה' .אי בודד'
מסמל את הצורך הקיומי
הבסיס ביותר של האדם.
כאשר רוצים לחדד מה
באמת חשוב בחיים ,נוהגים
לשאול'ֶ :את מה או ֶאת מי
היית לוקח איתך לאי בודד'.

לצערנו הרב ,כולנו נגועים בזה .האדם הופך את
השנאה לצורך הקיומי
הבסיסי ביותר שלו .תמצית
ההגדרה של החיים שלו.
השנאה היא לא פצע מקומי
והבעיה הגדולה היא שלא
שניתן לפתור על ידי משחה או
זו בלבד שיש כאן עוון
חמור מאוד שבגללו אנחנו
חבישה אלא היא פצע שמעיד
סובלים כבר קרוב לאלפיים
על זיהום עמוק.
שנות גלות ,אלא שהעוון
הזה מאפיל על כל התורה
והמצוות ,על כל החיבור
שלנו לבורא העולם.

אז כמובן שכמו כל יהודי טוב ,הצורך הקיומי של גיבור
הבדיחה הוא בית כנסת ,מקום להתפלל ולעבוד את
ה' .זה הצורך העמוק של הנשמה .בכל הדורות יהודים
חיו בעניות ובכל זאת השקיעו הרבה מעבר לכוחותיהם
באי בודד
כדי להקים ולפאר בית לעבודת ה' ,אפילו ִ
יהודי יגייס משאבים וכוחות לבנות בית כנסת .זה צורך
קיומי ,שנקרא לו 'היצר הטוב'.
אבל ישנו צורך קיומי נוסף שנקרא לו 'היצר הרע' .זה
הצורך בשנאה ,לשנוא ִמישהו ,לשנוא ַמשהו ,להגדיר
את עצמי בדרך שלילית על ידי פירוד ומחלוקת .כמה

השנאה היא לא פצע מקומי שניתן לפתור על ידי
משחה או חבישה של המקום ,כאילו שכל הגוף תקין
ובריא ויש כאן רק מקום אחד נגוע .לא! השנאה היא
פצע שמעיד על זיהום עמוק בכל רקמות הגוף .פצע
השנאה מעיד על כך שכל הגוף כולו נגוע.
רבי נחמן אומר שפירוד אפילו מיהודי אחד זה פירוד
מאֹות אחת בתורה ,וספר תורה שחסרה בו אות אחת
הוא ספר תורה פסול .וכאשר התורה היא לא תמימה
ושלימה ,היא לא משיבת נפש ,ואז אי אפשר לאהוב את
התורה ,ואי אפשר להתמיד בתורה באמת .הכול רקוב.

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
רח' שמואל הנביא  13ת.ד 50226 .טל02-5812210 :
פקס 02-5812252 :מיילal5308000@gmail.com :
כל שכן כאשר הפירוד הוא מקבוצות שלימות או מגדולי
ישראל שהם שורשים של נשמות רבות מעם ישראל.
מובא בשם רבי חיים מצאנז שאמר' :יש לי חשש
גדול שכל התורה והתפילה ועבודת ה' שלי – הכול
מגיע מקליפת נוגה' .זאת אומרת ,שהצדיק הזה שעבד
את ה' באמת ובמסירות נפש חשש שעבודת ה' שלו
נגועה בטומאה ומעורבת בהרבה רצונות רעים .אבל
הוא המשיך ואמר' :אבל כאשר אני רואה שיש בי אהבת
ישראל – אני בטוח שעבודת ה' שלי היא ברה ונקייה!'
האמרה הזאת מובנת ומאירה ,כי
ועל פי מה שהקדמנוִ ,
אהבת ישראל מעידה שכל הגוף בריא ,שהחיבור לה'
הוא אמתי; אבל הפירוד והשנאה מעידים על כך שכל
עבודת ה' פצועה וחולנית.

שורש השנאה
יצא לי לאחרונה להיפגש עם גוי שהתחבר לִ ְס ָפ ַרי
והתחיל ללכת בדרך האמונה .בין היתר שאל אותי הגוי:
"תאמר לי ,הרב ,אני רואה שיש כל כך הרבה שנאה
ליהודים .איך זה יכול להיות? אני רואה שברוב המקרים
השנאה ממש בחינם .גויים שיהודי מעולם לא הזיק להם,
או שגרים במקומות שכמעט אין שם יהודים ,הם לא
נַׁשלִ ים אותם מאדמתם או מתפקידיהם;
שמ ְ
יכולים לטעון ְ
או אפילו במקומות שיהודים רק מועילים ועושים טוב
למקום – בכל זאת יש כלפיהם שנאה בלתי מובנת .ועוד
אני רואה ,שאפילו גויים ששונאים זה את זה ,מתאחדים
כאשר זה נוגע לשנאת ישראל .למה זה ככה?"
עניתי לַ גוי כפי שעניתי ,תשובה מתחמקת שהיא לא
ההסבר העמוק ביותר לתופעה ,כי לא רציתי שיהיה
חילול ה' בעיניו .ה' עזר ותשובתי סיפקה אותו .אבל
כמו שאמרו תלמידי רבי עקיבא לרבם" :רבי ,התשובה
מא ְתכֶ ם ,עם
הזאת טובה בשביל גוי ,מה תענה לנו?" ִ
ישראל הקדוש ,לא אוכל להסתיר את הסיבה האמתית.
והסיבה הפשוטה לשנאת ישראל היא שהכול מידה
כנגד מידה ,מכיוון שאנחנו שונאים זה את זה שנאת
המשך בעמ' 3
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מוסר הפרשה

חידושים לפרשת שבוע

גדולה תפילה יותר ממעשים טובים
בסוף פרשתינו אנו לומדים על קנאתו של פנחס ,אחר
חטא עם ישראל עם בנות מדין ,ואחר חטאו של זמרי
בן סלוא ,כמו שכתוב (במדבר כה ח):

כדי לעצור את המגיפה לא השתמש פנחס בזכויות
של מעשהו הגדול והעצום בקנאו קנאת ה' ,אלא רק
בכח התפילה ,כמו שאמרו חז״ל (ברכות לב:):

"וַּיָ בֹא ַא ַחר ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל ַה ֻּק ָּבה וַּיִ ְדקֹר ֶאת ְׁשנֵ ֶיהם
ֵאת ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ו ְֶאת ָה ִא ָּׁשה ֶאל ֳק ָב ָתּה ו ֵַּת ָע ַצר ַה ַּמּגֵ ָפה
ֵמ ַעל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל"

״אמר רבי אלעזר ,גדולה תפילה יותר מכל מעשים
טובים ,שאפילו משה רבינו לא נענה אלא על ידי תפילה״.

בפשטות נראה מהפסוקים שבגלל שפנחס קנא את
קנאת ה׳ בכך שהרג את עוברי העבירה ,הוא הסיר את
חרון אף ה׳ ונעצרה המגיפה.
אבל חז״ל מלמדים אותנו שלא כך היה ,שנאמר
(תהלים קו ,ל):
״וַּיַ ֲעמֹד ִּפינְ ָחס וַיְ ַפּלֵ ל ו ֵַּת ָע ַצר ַה ַּמּגֵ ָפה״ ,ודרשו בגמרא
(ברכות כו" ):אין עמידה אלא תפילה" כלומר שרק על
ידי תפילתו של פנחס המגיפה נעצרה.
כמו כן אומרים חז״ל שבשעה שפנחס הרג את זמרי
רצו אנשי שבטו להרוג אותו ,בא המלאך והרג בהם,
וכשראה פנחס שמבקש לכלותן עמד והתפלל וסילק
את המלאך (תנחומא בלק פרק כא).
מבואר שאחרי שפנחס הרג את זמרי הייתה בישראל
מגיפה שהמיתה את החוטאים ,ורק כשפנחס ביקש
רחמים והתפלל עליהם שלא יהרגו ,נעצרה המגיפה.

אמנם כל מצוה לפי מה שהיא מזכה אותנו בשכר
גדול ,אך שכר זה שמור הוא לעולם הבא.
הדרך להשיג כל דבר בעולם הזה היא רק על ידי
התפילה.
לימוד נוסף ועצום יש ללמוד מתפילת פנחס בשעה
זו .על מי נשא פנחס את תפילתו? ממי הוא ביקש
שתוסר המגיפה?
מאנשים ששקועים כל כך בחטא ,עד כדי כך שביקשו
להרוג אותו על שהרג את הנשיא שחילל שם שמים
בעבירה.
על אנשים שבאים להרע לו ולהרוג אותו נשא פנחס
תפילה להצלתם .מפני שאדם החפץ לקיים רצון ה׳
ולהרבות כבודו יתברך ,מבקש גם על הרשעים שיחזרו
בתשובה וינצלו.
וכך כותב ה״ראשית חכמה״ (שער האהבה) :״כל איש

שו"ת של חסד

ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

פנינים חסידות ברסלב
ְּב ֵעת ַהגְ זֵ ָרה ֶׁשל לְ ִק ַיחת יַ לְ ֵדי ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ָּצ ָבא,
ֶׁש ָהיְ ָתה ּכַ ּיָ ד ַּועּ ,גְ זֵ ָרה ָק ָׁשה ו ֲַאיֻ ָּמה ְמאֹדָ ,ר ָצה ִא ָּׁשה
ית-הּכְ נֶ ֶסת,
ַא ַחת ֶׁש ָח ְטפּו ִמ ֶּמּנָ ּה ֶאת ְּבנָ ּה ַה ָּק ָטן לְ ֵב ַ
ָּופ ְת ָחה ֶאת ֲארֹון ַהּק ֶֹדׁש ו ְָׁש ֲאגָ ה ְּבקֹולֵ י קֹולֹות ִּב ְבכִ ּיֹות
נ ָֹוראֹות לִ ְפנֵ י ִס ְפ ֵרי ַהּת ָֹורהּ ,ולְ רֹב ַצ ֲע ָרּה ו ְַׁש ֲאגָ ָתּה
נָ ְפלָ ה ֵמ ָתה .וְנַ ֲע ָׂשה ִמּזֶ ה ַר ַעׁש ּגָ דֹולּ ,כְ ֶׁשּנ ַֹודע ַה ָּד ָבר
לְ מ ַֹוה ְרנַ ְ"ּת ֶׁשּכַ ּיָ ד ַּוע זָ ַעק ַה ְר ֵּבה ִּב ְת ִפּל ָֹותיו ַעל-זֶ ה
ּכַ ּמ ְּוד ָּפס ַּב ֵּס ֶפר "לִ ּק ֵּוטי ְּת ִפּלֹות" ּכַ ָּמה ְּת ִפּלֹות ַעל
ּגְ זֵ ָרה זֹוָ ,א ַמרִ :אּלּו ָהיְ ָתה ּפֹונָ ה ֵאלַ י ָהיִ ִיתי ְמיַ ֵעץ לָ ּה
ֶׁש ִּת ְת ַחּזֵ ק ו ְִת ְק ַּבע ּכָ ל יֹום ֵעת ָקב ַּוע לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל לְ ָפנָ יו
יִ ְת ָּב ַרְך ֶׁש ַּת ְצלִ ַיח ְותּוכַ ל לְ ַה ֲחזִ יר ֶאת ְּבנָ ּהְ ,ו ָהיְ ָתה
מ ֶֹועלֶ ת ִּב ְת ִפּלָ ָתּה ֹלא ַרק לְ ַה ֲחזִ יר אֹותֹו ֶאּלָ א ָהיּו
חֹוזְ ִרים עֹוד ּכַ ָּמה וְכַ ָּמה יְ לָ ִדים ִּבזְ כּות ְּת ִפּלָ ָתּה ַהּזַ ּכָ ה.
(שיש"ק ג-קלג)
ייקל ִמ ְת ַּפּלֵ ל
יׁ-של ֵֹומנּו ֶאת ַר ִּבי ַח ְ
ָׁש ְמעּו ַּפ ַעם ַאנְ ֵׁש ְ
אדם ֶׁש ֵאינֹו
ַעל ַה ִּצּיּון ְוא ֵֹומר"ַ :א ֶּתם ֲה ֵרי ֲא ַמ ְר ֶּתם ֶׁש ָ
ֹלקים,
ל ֵֹומד ְּומ ַסּיֵם ֶאת ּכָ ל ַה ַּׁש"ס ֵאין ֵמ ִאיר ָעלָ יו ֶצלֶ ם ֱא ִ
ְּובכֵ ן ַה ְמלִ יצּו טֹוב ְּב ַעד נְ כָ ַדי ֶׁשּיִ זְ ּכּו וְיִ לְ ְמדּו ו ִַיסּיְ מּו ֶאת
ּכָ ל ַה ַּׁש"ס"( .שם ג-רא)
אשר רצונו כרצון אלוקים ,יצטער על שלא נעשה רצון
אלוקים בעולם .ואפילו על שונאו יתפלל אדם שיעבוד
לבורא ,ויכוון לבו לתפילה בברכת ׳אתה חונן׳ ובברכת
׳השיבנו אבינו׳ ו׳סלח לנו אבינו׳ על כל ישראל ,אוהביו
ושונאיו ,וכן בכל הברכות״.

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

אשתי ברכה המוציא והתחילה לאכול ולאחר כמה
דקות הצטרפתי ובירכתי ברכת המוציא ואכלנו,
האם אני יכול להוציא את אשתי ידי חובה בברכת
אפיתי תפוחי אדמה בתנור בשרי ובתבנית בשרית הכשר על התבניות הנ”ל ,מחשש לכשרות מהחומר המזון ,כלומר האם זה נחשב שאכלנו יחד או לא?
שצליתי בה בשר היום( ,התבנית היתה נקיה לפני של ההברקה שמורחים על התבניות ,ובמקרה שאין
אם אשתך אכלה איתך יחד עוד שיעור של פת ,אתה
להגעיל
האפיה של התפוחי אדמה) וכעת אני מעוניינת הכשר על התבניות יש פוסקים שנוקטים שצריך
יכול להוציאה לכתחילה ידי חובה בברכתך ,כי זה נקרא
את התבניות( .כך שמעתי מהגאון הרב שלמה מחפוד שליט”א).
להעביר את התפוחי אדמה לכלי אחר ולשפוך
ששניכם “קבעתם עצמכם לאכילה”( .על פי שלחן ערוך
לספרדים לכתחילה ראוי להטבילם בלי ברכה .סימן קצ”ג סעיף ב’ לעניין זימון) .ואם היא גמרה לאכול
עליהם שמנת וגבינות ,האם מותר לעשות כן?

משאלות שנשאלו בקו ההלכה

לספרדים מותר לעשות כן לכתחילה
(שלחן ערוך יורה דעה סימן צ”ה סעיף א’) והליכות עולם

(חלק ז’ פרשת קורח אות י”א) .והאשכנזים נוהגים
איסור בזה( .הרמ”א שם) אמנם אף לאשכנזים
יש להקל במקרה שאפו בתבנית שאינה בת
יומה (שעבר  24שעות מהפעם האחרונה שצלו בה
בשר) שבמקרה זה מותר לערב את התפוחי אדמה עם
שמנת( .דרכי משה שם אות א’) .יש להדגיש שצריך להעביר
את התפוחי אדמה לכלי אחר ואסור לשפוך על גבי
הכלי הבשרי וזה כלל ברור לכל הלכות בשר וחלב
שאסור בשום אופן לערבב את החלב בכלי בשר ולהיפך.

תבניות חד פעמיות מנירוסטה בהכשר הבד”ץ
המיובאים מחו”ל האם צריך להטבילם במקווה
כלים לפני השימוש?
ראשית כל ,יש להדגיש שצריך להקפיד שיהיה
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חזון עובדיה (שבת ב’ עמוד נ”ו) .והאשכנזים
יכולים להקל בזה לכתחילה שאין צריך
להטביל תבניות חד פעמיות( .שו”ת מנחת
יצחק ועוד).

קודם שהתחלת באכילה ,לכתחילה עדיף שתברך לבדה,
ובדיעבד ובפרט אם יודע שלא תברך תוכל להוציאה
ידי חובה אף אם לא אכלתם יחד( .משנה ברורה סימן
קס”ז סעיף קטן ס”ה).

ממה צריך להפריש מעשר כספים ממה אני מגדל בגינה נענע שיבה ולואיזה ומשתמש
שאדם מקבל לפני ההורדות ,למשל  -מס בזה לצורך חליטת תה ,האם אני מחוייב להפריש
בריאות קרן השתלמות ופנסיה ,או מה שהוא תרומות ומעשרות מעלים אלו?
מקבל נטו ביד אחרי הניכוי?
אם משתמש בנענע לצורך אכילה ,כגון שמערב אותו
הוצאות מיסים בוודאי שאינם מתחשבנים כרווח( .באורח
צדקה פרק י”ב אות י”ז בשם הגרי”ש אלישיב והגר”ש וואזנר זצ”ל) .וגם

הוצאות של קרן השתלמות ופנסיה מכיון שבזמנינו
אין באפשרות העובד למנוע הוצאה זו ,אינה נחשבת
כהכנסה ,ואינו צריך להפריש מעשרות ,אמנם כאשר
ימשוך את הכסף של הפנסיה צריך להפריש מזה
מעשרות( .שו”ת אבני ישפה חלק ב’ סימן ע”ז אות ה’).

בסלט וכדומה יפריש תרומות ומעשרות ,אבל אם אינו
משתמש בו אלא להרחה או להטעים את התה ,פטור
ממעשרות .חזון עובדיה (תרומות ומעשרות עמוד ק”ה) .אמנם
צריך להיזהר מצד איסור תולעים המצויים בעלים אלו,
ואין להשתמש ולחלוט עלים אלו ,רק באמצעות מסננת
משי או חיתול מחלחל ,באופן שלא יהיה מגע ישיר בין
המים לעלים.

סיפור לשולחן שבת
אותיות פורחות באוויר
כאשר הניח העשיר לראשונה את
התפילין היקרות ,חש בבת
אחת רגשי קדושה עזים,
השתוקקות וכיסופים
לקרבת הבורא יתברך,
רוח טהרה שנחה עליו
ממרום.
לפני פטירתו של רבנו חיים בן עטר ,בעל
'אור החיים' הקדוש( ,ט"ו בתמוז יום פטירתו) ,קרא
לאשתו הרבנית שעמדה נרעדת וחוששת מה יעלה
בגורלה לאחר פטירתו ,ממה תחיה ומי יכלכל אותה?
רבי חיים בן עטר כמו קרא את מחשבותיה ואמר לה
בצורה ברורה" :לאחר פטירתי יגיע הנה יהודי עשיר גדול
מטורקיה .הוא יבקש ממך לקנות את התפילין שלי ,ואני
מרשה לך למכור לו אותן בסכום מסוים (סכום גדול
שהיה בו די והותר להמשך חייה של הרבנית ברווח).
הוא יסכים מיד למחיר שתשיתי עליו" ,תיאר ה'אור
החיים' לזוגתו את העתיד להתרחש כאילו כבר קרה.
"אולם תנאי אחד תצטרכי להתנות עימו ושיקבלו עליו
עוד טרם ירכוש את התפילין .והוא :שיקבל על עצמו
שלעולם לא ישוחח בדברי חולין בעוד התפילין עליו.
אך ורק יעסוק בתפילות ובתורה ודברים שבקדושה".
הרבנית הנהנה בראשה כשאבן נגולה מעל לבה.
ידוע ידעה היטב שבעלה אינו מוציא דבר מפיו טרם
בטוח הוא שיקרה.
יתרה מזו ,גם כאשר אין הדבר מובטח ,והצדיק מבקשו
מאת הבורא  -בדרך כלל עלה חפצו בידו .הצטערה
היא רבות על כך שבעלה הצדיק נוטש את העולם הזה
ואותה לאנחות ,אך הבינה שזמנו הגיע ואין מי בעולם
שיוכל למנוע זאת.
מיד בתום ימי השבעה נשמעו דפיקות בדלת .האורח
שעליו דיבר רבי חיים בן עטר הגיע בבגדי מסע .הוא
יצא לארץ הקודש כבר לפני תקופה ברצותו לפגוש את
רבי חיים בן עטר ,וכעת כשהגיע ארצה שמע שאיחר
את המועד .לכל הפחות מבקש הוא לזכות לרכוש את
תפיליו של אותו ענק רוח .אם לא זכה להכירו בחייו -
לכל הפחות ישאב מקדושתו שנותרה פה בעולם הזה
בחפצי המצווה.
הרבנית נקבה בסכום שהורה לה בעלה .העשיר הסכים
מיידית ,והיא גילתה את אוזנו שטרם פטירתו של ה'אור

מאמר ראש הישיבה
המשך-חינם ,לכן גם הגויים שונאים אותנו שנאת חינם .ולכן
שונאי ישראל שמבית ומחוץ מצליחים להתאחד
נגדנו למרות השנאה הגדולה שביניהם ובין עצמם.

ההיסטוריה חוזרת
וזו תופעה עתיקת יומין .הנה בפרשת השבוע שלנו
אנחנו כבר רואים את הקואליציה הראשונה של
אויבים ושונאים שמתאחדים כנגד עם ישראל .כמו
שאומר רש"י" :ויאמר מואב אל זקני מדין – והֹלא
מעולם היו שונאים זה את זה ,שנאמר 'המכה את
מדין בשדה מואב' ,שבא מדין על מואב למלחמה;
אלא מיראתן של ישראל עשו שלום ביניהם".

החיים'
הקדוש כבר
לה שהוא עתיד
אמר
ובאיזה סכום למכור.
ל ב ו א
הוסיפה וביארה לו באזהרה
חוץ מזאת
חמורה את שהורה לה רבי חיים לומר בשמו :אל לו
לעשיר לדבר שום דיבורי חול עם התפילין.
העשיר הרהר מעט ,סבר וקיבל .רצונו לזכות בתפילין
היקרות היה עז .בו במקום החליט :בעת שאתעטר
בתפילין אלו אהיה בחדר מופרש מן הבריות ,חדר
הסמוך לבית הכנסת כדי שאתפלל בציבור ,אבל לא
אבוא לידי ניסיון של שיחה בטלה.
כאשר הניח העשיר לראשונה את התפילין היקרות,
חש בבת אחת רגשי קדושה עזים ,השתוקקות וכיסופים
לקרבת הבורא יתברך ,רוח טהרה שנחה עליו ממרום.
הבין היטב שזוהי קדושתו העליונה של רבי חיים בן עטר.
קדושה זו ,המשיכה ללוותו גם לאחר שהסיר את
התפילין והמשיך לעסקיו .העשיר החל לעלות מעלה
מעלה בתורה ויראת ד' ,לצד עושרו שהלך וגדל.
באחד הימים נכנס משרתו של העשיר בדבר בהול
ודחוף שאינו סובל דיחוי ,העשיר ניסה לענות על שאלותיו
בניע ראש ,אך המשרת לא הבין .בלהט המסחר שכח
העשיר את התפילין שעליו ופלט מילה של חולין כשהן
על ראשו.
בין רגע הרגיש העשיר שהקדושה העילאית שאפפה
אותו תדיר  -פרחה לה.
מסר את התפילין לבדיקה ,ומה נדהמו הסופר והעשיר
לראות קלף חלק ללא אותיות כלל ...פשוט פרחו להן
האותיות הקדושות מן הקלף והותירוהו חסר משמעות.

אבל באותה תקופה ה' גילה את אהבתו הגדולה,
ושנאת העמים שהייתה אז לא עשתה שום רושם.
אבל במהלך הדורות ראינו חיבורים מפתיעים של
אויבינו ושונאינו שעשו בנו ַׁשמֹות .אדום וישמעאל כל
כך נלחמו זה בזה ורצחו זה את זה – אבל כשזה
נגע לעם ישראל ,היה ביניהם שלום מופלא ,אחדות
למען המטרה הגדולה המשותפת.
דוד המלך מתאר איך שנאת ישראל היא המאחד
הגדול של כל העמים" :נועצו לב יחדיו עליך ברית
יכרותו :אהלי אדום ,וישמעאלים ,מואב ,והגרים ,גבל,
ועמון ,ועמלק ,פלשת עם יושבי צור ,גם אשור נלווה
עמם ,היו זרוע לבני לוט סלה" – ממש כל האו"ם.
ולׁשם מה הם מתאחדים ביניהם? "על עמך יערימו
ֵ
סוד ויתייעצו על צפוניך .אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא
ייזכר שם ישראל עוד".

לא נשארים אדישים
גם כיום אנחנו רואים איך אויבי ַעם ישראל ֵוׁשם
ישראל מבית ומחוץ מתאחדים בחיבורים לא מובנים,
לא צפויים ,ולא הגיוניים ,כדי להכרית את ֵׁשם ישראל
בגשמיות וברוחניות ,ה' יפר עצתם .וכל יהודי מאמין
שמאמין שיש כאן יד ה' ושה' רוצה לעורר אותנו –
אסור לו להישאר אדיש.
אחרי אסון מירון ,שלצערנו ,הזעזוע הגדול שלו
הולך ומיטשטש ,ואחרי המלחמה המרה בעזה
וברחובות ערי ישראל ,שלא זכינו להתעורר מהם
כראוי – ה' עושה ניסיון נוסף ,הוא מאותת לנו באיתות
ברור ומורגש ומאחד בין כל שונאינו ,והוא קורא לנו
להתחזק באהבת חינם ולמגר את שנאת החינם
מקרבנו .אבל לא בדיבורים ,אלא במעשים :בקבלה
ברורה ומפורשת להתפלל חצי שעה בכל יום על
עם ישראל ועל אהבת ישראל.
יהודים יקרים ,ה' זיכה אותי להוציא חוברת חדשה
על הנושא הזה שנקראת" :אהבת ישראל במסירות
נפש" .עכשיו ,לפני שתנחת עלינו הצרה הבאה שלא
תבוא ,עכשיו זה צו השעה ללמוד את הדברים ,לקרוא
בחוברת להתעורר ולקבל על עצמנו להתפלל חצי
שעה בכל יום על עם ישראל ,ולקנות מהחוברת הזאת
באלפים וברבבות ,ולחלק ולהפיץ בעם ישראל .וגם
כל מי שמוסר שיעורים שידבר על זה ויעשה כל
שבאפשרותו להכניס את הדרך הזאת בעם ישראל.
ובזכות זה נזכה לצאת לדרך חדשה באמת.
בברכת שבת שלום ומבורך
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ביננו

מבחוץ להשיב אל הלב
לאט לאט עולים מהר מהר
לפנכם משל :המלך קורא לבנו" ,בני היקר הממלכה עוד
כמה שנים תעבור לידך ,רוצה אני לשלוח אותך ללמוד כמה
שנים חוכמות ושתחזור אני יבחן אותך לראות אם אתה ראוי
למלוך" .הבן נסע למרחקים ללמוד חוכמות ולאחר  3שנים
חזר לעיר הבירה ונכנס לארמון המלוכה .אביו קיבלו בחום
ואהבה וניגשו ישר למבחן .המלך מראה לבנו מהחלון באמצע
החצר עומד סלע בממדים גדולים ואומר לבנו "תעלה לי את
הסלע לתוך הארמון" .הבן יורד למטה ומנסה לעלות את הסלע
למעלה אבל הסלע לא זז מילימטר!! הוא מביא סוסים ופילים
שיסחבו את הסלע אך הסלע לא זז ,כל ניסיונותיו להזיז את
הסלע עלו בתוהו...
והנמשל :כשיהודי מתעורר להתקרב לבורא עולמים ומקבל
רצינות וגעגועים להידבק בבורא בכל כוחו ,מתוך רצונות טובים
להיות כרצונו יתברך ולעשות רצונו בלבב שלם מנסה ללמוד
תורה בכוח ,ומתפלל בכל הלב ,מוסר נפשו על כל נקודה
ביהדות וכל פעם הוא בטוח שהנה עוד כמה שנים ועליתי על
הגל!! ואני נדבק בבוראי אבל אדם רואה שתכלס אין שום שינוי
הלב שלו עדיין בוער לעולם הזה ,הרצונות הרעים לא עוזבים
אותו והשינוי נראה רחוק מאוד ממנו .ובנקודה הזאת האדם
נמצא בסכנה גדולה בחיים! כי היצר הרע מנצל את ההזדמנויות
האלה ומנסה לשבור את האדם ולהראות לו שאין לו סיכוי
להתקדם ואין לו סיכוי להשתנות ועדיף לו באמת לשחרר את
הלחץ כי להדבק בבוראו זה רחוק ממנו וזה לא הוא ,ואולי

מדור חדש
זה לא התיקון שלו בעולם הזה והוא צריך להיות נורמלי כמו
כולם ולא לפתח דמיונות על החיים וכו ..היצר מנסה לשבור
כל חלקה טובה שיש לנו ברצונות ובכיסופים.
המשך המשל :הבן התיישב ליד הסלע מיואש מעצמו .ראה
המלך את בנו ,ירד אליו ושאלו "בני מה קרה?" סיפר לו הבן
את מצבו .פנה המלך לבנו ואמר לו" ,בני היקר ,ידעתי שלא
תוכל להרים את כל הסלע בשלמותו ולא לזאת הייתה כוונתי,
אלא כוונתי הייתה שתשבור את הסלע לאבנים קטנות קטנות
ואז תעלה אותם למעלה לאט לאט"...
המשך הנמשל :הקב"ה פונה לכל אחד מאתנו שרוצה להתקרב
אל אבא שבשמים ואומר לו "בני היקר ,כל תפילה שאתה
מתפלל יקרה מאוד מאוד בעיני ,כל מצווה קטנה שאתה עושה
עושה לי נחת רוח גדולה מאוד בשבילי ,כל התבודדות שאתה
מתבודד מקרב אותך אלי ,אתה לאט לאט יוצא מהרע שלך
ונדבק בי ,אתה בני תמשיך לעבוד אותי אפילו לפעמים שאתה
לא רואה תוצאות ולא רואה התקרבות משמעותית לגבייך
ותדע שבאמת כל הדרך שאתה עובר זה הכל ההתקרבות
אפילו הנפילות והקריסות והבלבולים ,כל עוד אתה ממשיך
בתמימות לעשות אותם הכל בסוף נהפך לכלים לקבל את
אור השם במידות נכונות והתקרבות נכונה בכלים טובים אז
תמשיך בתפילות ובמצוות שלך ,בלימוד שלך ובהתבודדות
שלך שתדע שההתקרבות שהיא כל פעם נקודה ועוד נקודה
עד שבסוף נהיה הציור הכי יפה בעולם וזה יהיה הציור שלך!"

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

הרה"ק רבי אלעזר וייסבלום זי"ע (הנודע כרבי אלעזר
רישער) נולד בשנת תקצ"ח לאביו הרה"ק רבי אלימלך
מרודניק זי"ע נין של רבי אלימלך מליז'נסק ונקרא על שמו.
רבינו נתייתם מאביו ומאימו בצעירותו בהיותו בן י"א שנים,
כ 8חודשים עבר לגור אצל הרה"ק ר' דוד מדינוב זי"ע בעל
"צמח דוד" ,ומשם עבר לצאנז לביתו של הרה"ק ר' חיים
מצאנז זיע"א -בעל ה"דברי חיים".
רבי חיים השיאו עם נכדתו .אחר החתונה היה סמוך על
שולחן חמיו והיה קובע עימו שיעורים קבועים .לאחר מכן
למד עם הרה"ק משינאווא זי"ע והיה נחשב כתלמיד
חבר .הוא נסמך ב"יורה יורה ידין ידין" ע"י גדולי
דורו ובראשם הגאון ר' חיים טלעזר וואקס
בעל נפש חיה .לאחר פטירת רבו הקדוש
בשנת תרל"ו עזב את צאנז וכיהן ברבנות
בערים ביקאווסק ופשעווארסק.
לרבינו יצא שם של אוהב ישראל ופועל
ישועות ולכן נתבקש ע"י חסידים ואנשי מעשה
בק"ק ריישא לשבת במחיצתם .ביחוד התפרסם
שמו של רבינו בכוחו לרפא חולים וצדיקים בני דורו היו
שולחים אליו חולים הזקוקים לישועה .הרה"ק משינאווא
העיד עליו כי ניתן לו כח מיוחד מן השמים לרפואת חולי בני
ישראל .רבינו הפליא להעלים נפלאותיו אשר עשה בקרב
הארץ כאילו השתמש בחוכמת הרפואה ברם יודעי דבר הבינו
שבאמת לאמיתו "לשון חכמים מרפא" והתרופות שהיה נותן
היו רק כדי להסתיר פעולות הצדיק.
פרישות יתירה ראו אצל רבינו בעת שנתו בלילה ,ידוע
היה שלא ישן יותר מכשעתיים-שלוש ליום וגם זמן מועט זה
שבר לרסיסים כאשר בכל רבע שעה קם ליטול ידיו מרוב
חסידותו ומעולם לא ישן כשיעור שנת הסוס כדי שלא תעלה
עליו רוח הטומאה ע"י השינה.
לרבינו ורעייתו לא נולדו ילדים ולאחר ארבעים שנות נישואין
נתן לה רבינו גט .לאחר מכן הוא התחתן בזיווג שני ,אך גם
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הרב ראובן דהלרינה
מהמרצים הבכירים
של
"חוט של חסד"
058-4180994

רבי אלעזר מריישא על
ספר "משנה למלך"
– ט"ו תמוז
בזיווג זה ,ארבע שנים לאחר נישואיו לא זכה רבינו להיפקד
בילדים .לאחר תפילות מרובות ובפרט על קברו של רבו
הדברי חיים נושע רבינו ובשנת תרס"ה נולדה לו בתו היחידה
מרת קריינדל פינקל ע"ה .מסופר על רבינו שמעוצם פרישותו
מעולם לא נישק את ביתו היחידה למרות שנולדה לעת
זקנותו לאחר שנים רבות של תפילות .רבינו חיבר את הספר
"משנה למלך" על התורה והמועדים ,הכולל דברי התחזקות
והתעוררות לעבודת השם בשמחה וביראה ובו מבוארים
בלשון שווה לכל נפש דברי תורה עמוקים בטוב טעם ודעת.
חסידיו ידעו אותו כמעט בע"פ ואף נהגו להניח בתוכו
קוויטל לאחר הסתלקות רבינו.
בחורף האחרון לחיי רבינו בשנת תר"ע ציווה
לסייד את האוהל של אביו בסאקאלוב
"משום דבקיץ יבוא אורח גדול ."...הוא
שוחח עם חבירו החסיד הרה"צ ר' שמעון
פאטליטשער זצ"ל ואמר לו "כשאני אסתלק
מעלמא הדין יטמינו אותי כמו שמטמינים חמין
בערב שבת בתוך התנור במהירות" (ואכן כך
הוה )...שעות אחדות לפני הסתלקותו שכב על ערש
דווי בעיניים עצומות בדביקות עילאית וראו שמקדש
ומטהר את עצמו ומתכונן להשיב את נשמתו ליוצרו .פתאום
פתח את עיניו כמתעורר משנתו והכריז בקול רם "ברוך הבא
אבא מארי ,ברוכים הבאים רבינו וכו' "...וכה היה מקבל את
הפמליא של מעלה ,הנשמות הקדושות שבאו ממרומים
ללוות את נשמתו הטהורה .מייד לאחר מכן נשבה ארון
הקודש ונשמתו עלתה בקדושה ובטהרה לבית אביה בערב
שבת קודש ט"ו תמוז תר"ע.
מסופר כי חסידו של רבינו שהתעסק עם קבורתו חלם את
רבינו מספר ימים לאחר הסתלקותו ורבינו אמר לו "אתה
סובר שאתה נשאתני עד מקום קבורתי בסאקאלוב ,האור
החיים הקדוש נשא אותי" (שכן רבינו נפטר ביום פטירת
האוה"ח הקדוש).זכותו יגן עלינו אמן.
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ילדים מספרים

תודה

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

אבל מאוד רציתי ,אז פשוט עשיתי את חוק
ריהוט של תודה
התודה .אמרתי תודה  -על הריהוט הישן ,על
שלום ,שמי יעל
ההורים שלי שלא חייבים לי כלום ,ותודה לך
אני בת יחידה ויש לי ארבעה אחים ,אחים ה' שבכלל נתת לי אותם...
יקרים ואהובים.
אני חיכיתי וחיכיתי בסבלנות
יש משהו נחמד בלהיות בת יחידה ,יש לי
שכמעט כבר לא הייתה לי.
חדר לבד ,אני מטפחת אותו כמו שאני
ואז באופן ממש מפתיע ,אבא שלי
אוהבת והחדר באמת לטעמי.
אומר לי שהם ביררו על רהיטים
רק דבר אחד הפריע לי
חדשים ואפילו מצאו ,כל מה
מאוד -הריהוט של החדר
שנשאר זה רק לבחור את
התישן מאוד,
הצורה והצבע.
זאת אומרת שפעם הוא
וזה החלק שאני בדיוק
היה יפה ,היום כבר לא.
אוהבת.
כל הזמן רציתי מיטה חדשה ומכתבה
חזרתי מבית הספר ולאחר מכן נסענו
חדשה אבל יחסית הצלחתי להתגבר על
ביחד -אני והורי .בחרתי את הריהוט היפה
זה וכל פעם אמרתי תודה לה'
ביותר שהיה ,ושמתאים לחדר שלי ,וכשיצאנו
עד שראיתי שממש קשה לי ,אז ביקשתי מהורי מהחנות -אמרתי לה' מזמור לתודה.
היקרים שיחליפו לי את המיטה ,וכבר דימיינתי
על כל הטוב הזה -על ההורים המקסימים
איך אני רוצה את המיטה שלי.
שנתן לי ,ועל הריהוט היפה שיגיע ממש בעוד
הורי אמרו לי שיחשבו על זה
שבוע.
ואני לבינתיים חיכיתי
אמרתי תודה וקיבלתי ריהוט חדש

מדור ילדים
שעשועון מגוון

זוכה פרשת שלח לך :תמר נדאף ,בני ברק.

ילדון חידודון
שלוש חרבות בפרשה :הראשונה – שלופה לאזהרה.
השניה – משאלה לצורך נקמה .ובשלישית (בשם אחר
מכונה)  -בקובה – דקירה כפולה ,הביאה לישועה והצלה .חרב
נוספת בעוד שבועיים בפרשה ,ובה נהרג בעל החרב השניה.
תשובה פרשת שלח לך :הגמ' במסכת מגילה (כג) לומדת שכל
דבר שבקדושה צריך עשרה ולמדים את זה מהמרגלים מהנאמר
בפרשתינו "עד מתי לעדה" (יד ,כ"ז) ,וברש"י 'לעדה הרעה -אלו
המרגלים ,מכאן לעדה שהיא עשרה'.

זוכה :יעקב ישראל אליאס ,חיפה.
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

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

סמכות הורית ומשמעת בגיל הרך פרק יט' הגשמה עצמית
התחתנתי עם אריק לפני שמונה שנים .אריק עבד
בבית מלון בירושלים בתור עוזר שף .בתקופת הפגישות,
חשבתי שזה שהוא עוזר שף ,יהיה דווקא נחמד ,הוא
יעשה בבית הכול ואני ינוח .אבל עם הזמן התחלתי
להרגיש תיסכול .אריק לא נתן לי לזוז במטבח ,כל הכנת
חביתה הכי פשוטה שידעתי לעשות ,הייתה לוקחת לי
חצי שעה ,ולא בגללי ,בגלל אריק .אריק לא וויתר על
ההסברים המקצועיים והייתי צריכה לקבל הדרכה על
כל הזזת מזלג" .תלמדי ממני ,יש לי הרבה יותר
ניסיון" היה אומר לי תמיד "מבחינה מקצועית,
אם תשברי את הביצה כך"...

אני והשף שלי
אף פעם אריק לא נתן לי להכין איזה
תבשיל לבד .לפעמים הרגשתי שהוא ממש
שולל לי את העצמאות והוא מתנהג אלי כאילו
שאני תינוקת או מוגבלת .האמת ,חיכיתי לזמנים
שהוא יישן או יצא מהבית ,אז -הייתי מכינה חביתות
מכל מיני סוגים בדיוק איך שבא לי ,בלי לשמור על
הכללים שהוא כה טרח לשנן לי .התנגדתי להזמין
אורחים לשבת או לחגים ,פשוט לא היה לי חשק לארח,
וכי מה אענה כשהאורחים ישבחו את האוכל "שהכנתי"
אשתוק במבוכה או אגיד שבעלי הכין?!
לפני שלוש שנים בערך ,אריק בעלי עבר לעבוד במלון
במשמרת צהריים ומיד אחרי העבודה הוא הלך לכולל
ערב וב"ה יש לי את כל הזמן שבעולם להכין את כל
מה שחלמתי להכין בדיוק איך שאני רוצה.
לפעמים אני בכוונה לא מכינה כמו שהוא לימד אותי,
כי רק כך אני מרגישה עצמאות .כמובן שאני עדיין רק
בתחילת הדרך ויש לי עוד המון טעויות בעיקר עם מידות
וכמויות אבל עם הזמן אני אלמד בעצמי ואתמקצע.
היום כשאני חושבת על השנים הראשונות ,אני מבינה
שאריק באי שימת לב ומרוב רצון לעזור ,ממש שלל את
חירותי ,הוא לא נתן לי אפשרות להתבטא ולא יכולתי
לעשות כלום לבד .בכל תזוזה שלי הייתי צריכה לשמוע
"הדרכה" כיצד ואיך עושים ועוד יותר ממה להיזהר ומה
לא עושים ...עם הזמן ב"ה צברתי ניסיון ועכשיו אני
מבשלת כמעט יותר טוב מ"השף שלי" מאריק.
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עכשיו בואו ננסה לנתח את הסיפור על אריק ואשתו:
בוודאי כל בר דעת שקורא את הסיפור ,מסכים עם
אשתו של אריק .כל אדם לפעמים חש "רדיפה" מסוימת
בבית או במקום העבודה .פעמים ואנו חווים מישהו
שמנסה "להקטין" אותנו ,אינו מאמין ביכולותינו ,לא
נותן לנו אפשרות להביע את עצמאותנו או להגשים את
רצוננו ושאיפותינו .כולנו רוצים לקבל אחריות ולחוש
את טעם העצמאות .כאשר אנו מתמודדים עם אתגר
ומצליחים לעמוד בו ,אין מאושר מאיתנו בעולם.
אנו חשים סיפוק עצמי והגשמה.

אמא ,איציק לבד
טוב ,מה כל זה קשור לנושא המשמעת
בגיל הרך?! ובכן כל ההקדמה הזו היא
תשובה לשאלה שנשאלתי השבוע :אמא
אחת כתבה לי כך" :איציק שלי בן השנתיים
וחצי ,הפך לאחרונה להיות ילד מאוד עקשן .כל
דבר הוא רוצה לעשות לבד :לאכול לבד ,למזוג לבד
שתייה לכוס ,להתלבש לבד ,לסדר לבד את המגירה
של החולצות וכו' כל מאמצי לעזור לו ,נדחים על ידו.
"איציק לבד" הוא טורח להזכיר לנו כל הזמן .התנהגותו
כבר בלתי נסבלת עם ה"לבד" שלו .איציק עושה הרבה
טעויות ,כמו ילד בן שנתיים ,אני חייבת עיצה או דרך כדי
להוציא אותו מהבעיה של ה"לבד הזו" .שאלתי היא:
איך עושים את זה???

אמא אני רוצה לבד .בקשה מוגזמת?
המקרה של אמא של איציק ,מזכיר קצת את הסיפור
עם אריק השף ואשתו .הורים יקרים ,עלינו לדעת שסביב
גיל שנתיים ,הילד שלנו מגיע לאחד השלבים המכריעים
בתקופת התפתחותו .ביכולתנו ,להתאזר בסבלנות ,לבא
לקראתו ,להבינו ולעזור לו להתפתח כראוי ,ובכוחנו,
לשלוט בו ,לדכאו ולהרסו .על מה מדובר? בבקשה! בגיל
זה ,הילד דורש להיות עצמאי .כלומר ,לעמוד ברשות
עצמו ,מבלי להיות תלוי באחרים וככל שמתפתחים
כישוריו המוטוריים ,כך גדלה שאיפתו לעצמאות.
בסביבות גיל שנתיים ,ניצב מולנו ילד פעיל מאוד עם
חוש סקרנות מפותח ,ועם התפתחות כישוריו המוטוריים
נפשו "רעבה" ללימוד והכרת סביבתו ,התקדמות אישית

בדיחות הדעת
אחד בא להתראיין לעבודה ,לחברה של
עובדי מדינה ,לאחר מספר שאלות ורעיונות
הודיעו לו בשמחה שהוא התקבל לעבודה ,האיש
בשמחה שואל מתי אני מתחיל לעבוד? עונה לו
הבוס ממחר בבוקר? שואל האיש באיזה שעה
מתחילים? עונה הבוס זה תלוי אם אתה קרח
או שיש לך שער? האיש אומר שהוא קרח,
והבוס אומר לו בעיקרון אנחנו מתחילים לעבוד
בשעה  8בבוקר ,אבל מכיוון שאתה קרח אתה
יכול לבוא ב?10
האיש בהתלהבות שואל על מה ולמה הוא
זכה לפריוולגיה הזו? עונה הבוס תראה משעה
 8עד  10אנחנו מגרדים את הראש מכיוון שאתה
קרח אתה יכול לבוא ב....10

העלון מוקדש להצלחת
רם ירחמיאל בן משה וברכה
הלל בת שילת שרה
ורפואה שלמה לרויטל בת אילנה
להקדשת העלון02-5308000 :
ורכישת עצמאות .שהרי רק כך הוא מתרגל את כישוריו
שרכש בעמל רב ובונה את אישיותו.

חזרה לסיפור עם אריק
נניח לרגע את איציק התינוק ,ונזכר עכשיו במאמציו
של "אריק השף" לעזור לאשתו לבשל .הרי גם מאמציו
והסבריו ,נדחו על הסף .בוודאי אם נשאל את אריק:
"למה הצקת לאשתך ,תן לה לבשל איך שהיא רוצה"
אריק בוודאי יענה לנו" :קורס כזה כמו שנתתי לה עולה
הרבה כסף .למה לה ללמוד בדרך הקשה ,אם אפשר
לעשות את זה יותר קל?"
אבל אשתו של אריק אמרה לו :אריק היקר ,אתה אומר
דברים טובים .אבל תסלח לי ,אני רוצה לבד! איך נעזור
לאיציק ללמוד לבד? פשוט נניח לו לגדול בנחת .נספק
לו סביבת מחיה רגועה ,תומכת ,מאפשרת .ואם הוא
"רוצה לבד" (כמובן לא בדברים מסוכנים או אסורים)
נפתח בו את עצמאותו והצלחתו ונביע בפניו שבחים
ופירגונים על מאמציו להתנסות ולהצליח .בהצלחה!

