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מאמר ראש הישיבה
האם יהיה כאן שינוי?
מגדלור בים של כאב
אחת מדמויות המופת בדור הקודם היה הרב גד אייזנר
זצ"ל המכונה רב ג ְֹוד'ל .חסיד אמתי ברמ"ח איבריו ושס"ה
גידיו ומחנך דגול שהטביע חותם עמוק על חייהם של
אלפי תלמידים.
בשנות הזעם של השואה האיומה איבד רבי גוד'ל
את כל משפחתו והוא עצמו נדד ממחנה למחנה ושתה
את כוס התרעלה עד תומה ,אבל זה לא מנע ממנו
מלהיות ִמגדלֹור של חיזוק ועידוד לכל הסובבים אותו,
גם בשיא החושך בעמק הבכא .לילות ארוכים היה עובר
בין האסירים המותשים ,השבורים ,המורעבים ,המוכים,
והמיואשים ,והיה מעודד את רוחם בכל מיני אופנים.
פעמים רבות היה יושב ומקשיב למצוקות ,לזכרונות,
לגעגועים ,ולכאבים של האסירים שביקשו לשפוך את
לבם; ופעמים רבות היה מסיח את דעתם על ידי שמשך
את לבם בכל מיני שיחות שעניינו אותם ותמיד השכיל
לשזֹור בשיחותיו תקווה ,שנינות ,הומור ,שמחת חיים,
אור ועידוד כדי שישכחו ולו לכמה רגעים מהגוף הכואב
והמעונה ומהבטן המשוועת לאוכל.

היום שאחרי
האסיר במחנות לא היה יכול לחשוב על כלום מעבר
להישרדות ביום יום ,אבל רבי גוד'ל רצה לתת לחבריו
הנדכאים אופק חדש ,ולכן באחת הפעמים שאל את
האסירים" :איך אתם מתארים לעצמכם את העולם
שאחרי המלחמה ,איך ייראו החיים שאחרי המחנות?"
בשאלה זו רצה להחדיר להם את התקווה שעוד יהיו
חיים אחרי התופת .בזכות האישיות הכובשת והסוחפת
ובזכות להט האמונה שנבע מרבי גוד'ל ,האסירים שיתפו
פעולה וכל אחד אמר את דעתו .האחד אמר שהעולם
שאחרי המלחמה יהיה עולם שלא תהיה בו שנאה
ואכזריות כי כולם כבר רואים את התוצאות החמורות

שלהן .השני אמר שלאחר השחרור מהמחנות אנשים
יעריכו יותר את החיים ואת המשפחה ,פחות ירוצו אחרי
הכסף ,פחות יעבדו ,ויותר יבלו זמן ביחד .וכך כל אחד
בתורו צייר בקולו את אותו עולם קסום ושונה שמחכה
מעבר לגדרות.
רבי גוד'ל הקשיב לכל אסיר ואסיר .את המטרה שלו
הוא השיג .הוא שוב השכיח מהם את הסבל לכמה
רגעים ועוד העניק להם חזון וראייה קדימה .אבל רבי
גוד'ל גם היה איש עם אמת נוקבת מאוד ,ולכן בסוף
הדברים הוא אמר לאסירים" :אני לא רוצה לאכזב אתכם,
אבל אל תחיו באשליות .דעו לכם שהעולם שלאחר
המלחמה יהיה בדיוק אותו עולם כמו לפני המלחמה.
שום דבר לא ישתנה"...

אל תפריע לי לישון
בשבוע שעבר הבאתי כמה דוגמאות לדברים שחשבנו
שהולכים לזעזע ולשנות את העולם ,אבל בשורה
התחתונה ,הם וכל הסערה שסביבם שככו במהירות
הבזק ולא הותירו שום רושם .כך חשבתי לתומי בנושא
האסון במירון .חשבתי שנתעורר בכל הכוחות למגר
את נגע השנאה מתוכנו .חשבתי שנצא לדרך חדשה
של אהבת ישראל.
לצערי ,לא רק שטעיתי ,גם נוכחתי לדעת שהאסון
נשכח .ונכון שכולנו זוכרים היטב את האסון שקרה רק
לפני כחודשיים ,אבל כשאני אומר שהאסון נשכח ,אני
מתכוון שהזעזוע התפוגג לגמרי ,ההתעוררות העצומה
התנדפה ,הנושא ירד כמעט לגמרי מסדר היום הציבורי
גם בקרב הציבור שומרי התורה והמצוות .אבל מה
שכואב לי יותר מכול הוא ,שכשאני מדבר עם אנשים
על האסון כיום ,הם אומרים לי או משדרים לי באופן
ברור ומוחשי שהם לא רוצים לשמוע על הנושא; הם
מעדיפים להדחיק ולשכוח; הם לא רוצים לעורר את
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התחושות הקשות ,ובוודאי לא את האמת הנוקבת
שקוראת להם להשתנות; הם רוצים להמשיך בשגרת
החיים כאילו כלום לא קרה; בקיצור :הם אומרים לי
במילים או בשפת הגוף 'עזוב אותנו .תן לנו להמשיך
לישון' .כאילו כל האסון הזה היה סיוט קצר באמצע שינה
ארוכה ומפנקת ,ההתעוררות המבוהלת נכפתה עליהם
בעל כורחם ,וכל שאיפתם היא לחזור לחיק הכרית
והשמיכה ולצפות ולייחל להמשך שינה עמוקה ומתוקה.

המסלול היחיד לשינוי
לאחר האסון הלבבות היו פתוחים והאוזניים כרויות
לשמוע ,וכבר אז אמרתי שמי שרוצה שהאסון יגרום
לו לשינוי בחיים ,לא מספיק ברצון כללי להתחזק ולא
מספיק להחליט החלטות טובות ונחמדות שלא יחזיקו
יומיים .בשביל שינוי בחיים חייבים קבלה מוגדרת ומעשית
של עבודה אישית מקיפה ורצינית.
כבר אז קראתי לכל מי שהקשיב לי בישיבה ובשיעורים
שכל אחד יקבל על עצמו אהבת ישראל במסירות נפש,
כלומר :להקדיש חצי שעה בכל יום לתפילה על עם
ישראל ,ובעיקר להתפלל על אהבת ישראל ,להתפלל
שכל עם ישראל ייצאו מהשנאה ויזכו לאהבה אמתית,
להתפלל שיחזרו בתשובה על רמיסת המצווה הגדולה
של "ואהבת לרעך כמוך" שהיא כלל גדול בתורה.
דברי חז"ל וכל גדולי הדורות על חורבן בית המקדש
ועל הגאולה ,שהכול תלוי באהבת ישראל ודברי חז"ל
המזעזעים על בין אדם לחברו ועל התביעה הגדולה
שיש כלפינו בתחום הזה – כולם עמדו לנגד עיני ולא
נתנו לי מנוח .הרגשתי שזו עת רצון גדולה לקירוב
הגאולה ברחמים .אמנם אני רואה בצער את השכחה,
אבל אני מקבל חיזוק אדיר למסר המרכזי שלי לאורך
השנים ,למסר הגדול של רבי נחמן ושל כל בעלי המוסר
שבשביל להשתנות צריכים עבודה!

עובדים – זוכרים – משתנים
אלה שקיבלו על עצמם את החצי שעה מספרים
המשך בעמ' 3
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מוסר הפרשה

פנינים חסידות ברסלב

חידושים לפרשת שבוע

חובה להתפלל על בני עירו ובני דורו
בפרשתינו פרש מסעי מסופר אודות הרוצח בשגגה
שצריך לברוח לערי מקלט ,כדי שלא יוכל גואל הדם
לפגוע בו ,והוא צריך להישאר בערי מקלט עד פטירתו
של הכהן גדול .הגמרא במסכת מכות (יא ).אומרת
שאימהות של הרוצחים שנמצאים בערי מקלט היו
מספקים מזון לרוצחים כדי שלא יתפללו על הכהן
הגדול שימות.
חז״ל מבארים את הסיבה לכך שאימותיהם של כהנים
היו דואגות לצורכיהם של הרוצחים הנמצאים בעיר
מקלט ,זאת מכיון שהרוצח נקלע למצב קשה ,הוא
סגור בתוך עיר מקלט ללא כל אפשרות לצאת ממנה
עד מות הכהן הגדול ,ויש חשש שהוא יתפלל על הכהן
הגדול שימות כדי שיוכל לצאת משם ולשוב לביתו.
אימותיהם של הכהנים פחדו מהשפעתה של תפילה
זו של אותם אנשים שאינם חסים על חיי הכהן הגדול
בשביל טובתם ,ולכן נקטו אמצעים להיטיב להם את
שהותם בעיר ,כדי שלא יצטערו ולא יתפללו על מיתת
הכהן הגדול.
שואלת הגמרא :״טעמא דלא מצלו ,הא מצלו מייתי״ -
מדוע אילו אותם רוצחים היו מתפללים הייתה זו סיבה
להביא למיתתו של הכהן הגדול? והרי כתוב ״כצפור לנוד
כדרור לעוף כן קיללת חינם לא תבוא״ ,כלומר ,קללת
חינם וכן תפילה להצר לשני בחינם ,אינה מביאה רעה.

ומתרצת הגמרא שחטאו של הכהן הגדול הוא בכך
שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא ביקשו״  -לאותם
רוצחים יש תביעה על הכהן הגדול .ואמנם תפילתם
שימות הכהן אינה דבר ראוי ,אך בכל זאת איננה בחינם,
שכן היה עליו לבקש מה׳ שלא יארע בזמנו רצח בשוגג
בעם ישראל.
ואילו הוא היה מבקש  -באמת לא היה קורה דבר
כזה ,אפילו בשוגג ,בכל עם ישראל!

וכמה גדולה היא התביעה על הכהן שלא התפלל ,עד
כדי כך שהדבר יכול לגרום לקבלת התפילה להקדים
את מיתתו.
וכן הביאו בגמרא דוגמא לחיוב להתפלל על אחרים,
שבמרחק שלוש פרסאות ממקומו של ר׳ יהושע בן לוי
אירע שאריה טרף אדם ,ומאז אליהו הנביא לא התגלה
אליו ,מפני שהייתה עליו תביעה שהיה צריך להתפלל
שלא יארע דבר כזה לפחות בסביבתו.
מדבר זה נלמד שתמיד עלינו לכוון בתפילותינו גם
על הכלל כולו .אנשי כנסת הגדולה תיקנו את כל נוסח
התפילה בלשון רבים  -״השיבנו אבינו״ ״סלה לנו״ ״רפאינו״

ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

א .ריקודים ומחולות נאסרו בימי בין המיצרים משום
שהם ימי אבל כללי לעם ישראל ,כי בי”ז בתמוז
הובקעה העיר ירושלים ,ונכנסו האויבים והרגו
באכזריות טף ונשים מעם ישראל ,עד ט’
באב שבו שרפו את המקדש .מגן אברהם
(סימן תקנ”א סעיף קטן י) והביאו המהר”ח פלאג’י
במועד לכל חי (סימן ט’ אות י”ח).

ב .מן הדין היה לנו להמנע
מלשמוע נגינות מכלי שיר
במשך כל השנה .סוטה (מ”ח עמוד
ב’) וגיטין (ז’ עמוד א’) .אולם המנהג להקל
לשמוע נגינות במשך השנה .המאירי (גיטין
ז’) וכן פסק בחזון עובדיה (עמ’ קנב) .אין לו לשמוע
נגינות מיום שבעה עשר בתמוז עד לאחר תשעה
באב .ואפילו שירים מטייפ וכדומה דינם ככלי זמר
לענין זה( .הליכות שלמה פרק י”ד הגה ד’)] .ויש לאסור
לשמוע נגינה אף לילדים מגיל חינוך .אגרות משה
(אורח חיים חלק א’ סימן כ”א אות ד’).

ג .שירה בפה כשהיא דרך הודאה ובלי כלי נגינה מותרת,
וכן להשמיע נעימה בתפילה ,וכמו שנאמר “עבדו
את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה” וכל שכן בשבת.
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נ ֲֹוהגִ ים ָהיּו ַאנַ "ׁש ִמ ִּׁש ְב ָעה ָע ָׂשר ְּב ַתּמּוז ַעד רֹאׁש-
ח ֶֹדׁש ָאב לַ ֲעׁשֹות ִרּקּוד ּולְ זַ ֵּמר ַא ַחר ַה ְּת ִפּלָ ה ֶאת
ַהּזֶ ֶמר ַהּיָ ד ַּוע ַעל ַה ָּפסּוק "ּכִ י נִ ַחם ה' ִצּיֹון"ּ ,וכְ ֶה ְרּגֵ לָ ם
ְּבכָ ל ַה ָּׁשנָ ה ,אּולָ ם לְ ַא ַחר רֹאׁש-ח ֶֹדׁש ָאב ַעד לְ ַא ַחר
הּ-ב ָאב ֹלא ָר ְקדּו( .שם ד-קצא)
ִּת ְׁש ָע ְ

רואים מכאן כמה גדול הוא החיוב להתפלל על אחרים,
לא רק על אלו הנמצאים בצרה ,אלא גם על שאר
אנשים שלא יבואו לידי צרה או עבירה.

שו"ת של חסד

המנהג שלא לשמוע שירים ומנגינות בימי
בין המיצרים

לִ ְפנֵ י ְּפ ִט ָירתֹו ֶׁשל ַר ִּבי ַא ֲהרֹן ָה ַרב ִמ ְּב ַר ְסלֶ ב
זִ כְ רֹונֹו-לִ ְב ָרכָ הָ ,ק ָרא לְ ָבנָ יו ו ְִצּוָה ֲעלֵ ֶיהם ֶׁשּיַ ֲע ִמידּו
ִמ ָּטתֹו ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ֶח ֶדר ,וְנֶ ֶע ְמדּו ָבנָ יו ְּובנֵ י ֵביתֹו ְס ִביבֹו,
ּוכְ ֶׁש ָר ָאה ֶאת ּכֻ ּלָ ם ע ְֹומ ִדים ְס ִביבֹוָּ ,פנָ ה ו ְָא ַמר לָ ֶהם:
ָ"העֹולָ ם א ְֹומ ִרים ֶׁש ֲאנִי לַ ְמ ָדןֶׁ ,ש ֲאנִי ָחכָ ם ,ו ְִאםּ-כֵ ן ֲה ֵרי
ְּבו ַַּדאי יָ ַד ְע ִּתי לִ ְבחֹור לְ ַע ְצ ִמי ֵחלֶ ק טֹוב ְּובכֵ ן ַה ֵחלֶ ק
ַהּטֹוב ַהּזֶ ה ֶׁש ָּב ַח ְר ִּתי ְּב ַחּיַ י הּוא ִה ְת ַק ְרב ִּותי לְ ַר ֵּבנּו,
ו ְַע ָּתה נ ֵֹותן ֲאנִ י לָ כֶ ם ֵע ָצה זֹו ִּביר ָּוׁשהֶׁ ,ש ִּת ְב ֲחרּו ּגַ ם
ַא ֶּתם ּבֹו( .שיש"ק ג-קצו)

שדי חמד (פאת השדה מערכת בין המצרים אות י) וחזון עובדיה (עמ’
קנב) .ויש אומרים שמראש חודש אב ראוי להימנע
אף משירה בפה .אור לציון (חלק ג’ פרק כ”ה אות ב’).

ד .אף ביום ראש חודש עצמו לא ישמע מנגינות ,אע"פ
שבשר מותר לאכול ביום זה .כן פסק באור לציון (הנ"ל).
ה .אדם הסובל מדכאון ,רשאי לשמוע שירים
עד ראש חודש אב .וחולה עצבים מותר לו
לשמוע כלי שיר אפילו ביום תשעה באב.
כן פסק האור לציון (שם) ומותר לנגן בבתי
חולים כדי לשמח את חולים ולחזקם.
(הליכות שלמה פרק י”א הגה .)54

ו .מותר לשמוע זמר כשעושה רק
על מנת להפיג בדידות או פחדים( .הליכות
שלמה חלק ג’ פרק כ”ה הגה .)8

ז .הנוהג במכונית וכדו’ וצריך לשמוע מוזיקה על
מנת שלא יירדם רשאי לשמוע ,ואין להחמיר בזה
דחמירא סכנתא מאיסורא .על פי הב"ח (סי' תקס)
ומשנה ברורה (סימן תקס סעיף קטן י”ג).
ח .מי שזקוק ביותר לעשות התעמלות מטעמי בריאות
ולצורך כך צריך לשמוע זמר ,בעת הצורך הדבר
מותר ,בתנאי שאינו עושה לשם הנאה כלל .גליון
שמעתתא עמיקתא בשם הגרש”ז אולמן שליט”א על פי דברי המשנה
ברורה (הנ”ל).

וכן בכל הברכות ,כדי שתמיד נתפלל גם על זולתנו.
ובעיקרן של דברים רואים מכאן את הכח העצום של
התפילה ,שכאשר הכהן הגדול מתפלל כראוי הוא יכול
למנוע אפילו רציחה בשגגה בכל כלל ישראל!
כשצדיק מתפלל הוא יכול למנוע צרה מכל סביבתו!
ולעומת זאת ,גם הרוצח ,כאשר הוא מתפלל תפילה
אמיתית הוא יכול להרוג אפילו את הכהן הגדול -
כי מוות וחיים ביד הלשון.

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

ט השומע כלי זמר בעל כרחו כגון באוטובוס וכדו’
אינו עובר איסור ואינו צריך לאטום אזניו שהרי אינו
מתכוין להנות .מרן הרב חיים קנייבסקי (קרא עלי מועד פרק
ב’ אות ה’ בתיקונים).

י.

המלמד מוזיקה לתלמידים שאם לא ילמד יפסיד
פרנסתו עבור ימים אלו רשאי לנגן עד שבוע שחל
בו ת”ב( .חזון עובדיה עמוד קנח בהערות).

יא .קייטנה לילדים יש להקל להשמיע מוזיקה וכלי
נגינה אם בלעדיה קשה לנהל את הילדים( .אמת
ליעקב עמ’ קכד בהגה).

יב .קלטות סיפורים אף אם משולבים בהם מעט שירים
מותר לשומעם בימים אלו( .הליכות שלמה פרק י”א הגה
.)53

יג .בסעודת מצוה הנערכת בימי בין המצרים הספרדים
נהגו להקל ולהשמיע שירים המלווים בכלי נגינה.
שו”ת חיים שאל (חלק א’ סימן כא) והאשכנזים מחמירים
בזה ,ומכל מקום לכולי עלמא שירה בפה מותרת.
מרן הרב אלישיב זצ”ל (תורת המועדים ס”ה אות ג).

יד .יש מתירים בסעודת של ז’ ימי המשתה ריקודים וכלי
שיר .ויכול כל אדם להיות שם ולשמוח בשמחתם.
חזון עובדיה (עמ’ קנג בהערות) ושו”ת משנה הלכות (חלק ו’ סימן
קט).

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

סיפור לשולחן שבת

לי שבכל יום ויום הם זוכרים את הקרבנות ורואים
לנגד עיניהם את פניהם של הקדושים שתובעים
מהם להשתנות ,והם עומדים בתפילה חצי שעה
ביום על אהבת ישראל ,שיהיה כאן סוף סוף שינוי
אמתי .לכן אלה שקיבלו על עצמם אהבת ישראל
במסירות נפש – הם אלה שמשתנים ומשנים ביחד
איתם את העולם.

הגיע זמן גאולתכם?
טבעה של מחלוקת שהיא סוחפת,
הורסת ומכלה כל חלקה טובה גם
בשעה שאיש אינו יודע על מה
ולמה פרצה .גם הגברים שראו
שנשותיהם מזעיפות פנים,
החלו להזעים פנים אחד כנגד
חברו ,לאמור :בשל ביתך הרעה
הזאת...
בחצר הרבועה שמשלוש רוחותיה היו בתים מסודרים
הצמודים זה לזה ,כבר לא השתובבו ילדים מדי יום
בשעות אחרי הצהריים ושיחקו זה עם זה כשאמותיהן
שומרות עליהן .כל אם העדיפה להעסיק את ילדיה
בבית פנימה והעיקר שלא יצאו לשחק עם ילדי השכנות.
הילדים דווקא הצטערו ,מאוד רצו להמשיך במשחקיהם
הקבועים עם החברים והחברות עימם גדלו מגיל קטן
ותדיר שהו זה במחיצת זה .וכעת בשל האמהות הם
נאלצים לסבול.
חצר זו ,הייתה בצפת עיר הקודש ,עיר שאווירת
מסתורין וקבלה אופפת אותה זה כחמש מאות שנה
מאז שכן בה האר"י הקדוש (רבי יצחק לוריא אשכנזי ,ה'
באב יום פטירתו) שנחשב לגדול המקובלים מתקופתו
ועד ימינו .בנוסף חיו שם גדולי עולם כדוגמת מרן רבי יוסף
קארו (בעל בית יוסף ושולחן ערוך) ורבי משה קורדובירו
(הרמ"ק) ורבי שלמה אלקבץ (מחבר הזמר "לכה דודי")
והדרשן המפורסם רבי משה אלשיך (האלשיך הקדוש).
נקל לתאר עיר שרובה תושבים יהודים ובה חיים ענקי
רוח בקנה מידה כזה – שאווירת הקדושה שבה הרקיעה
שחקים .האר"י ז"ל עצמו הקדיש את עצמו ללימוד חכמת
הקבלה יחד עם תלמידו רבי חיים ויטאל זי"ע ,ובאחד
הימים הודיע האר"י לקבוצה נבחרת מסגל תלמידיו
שעליהם להחיש את גאולת ישראל ולשים קץ לגלות.
כולם יעברו להתגורר בחצר אחת שיוחדה לשם כך,
משלוש רוחותיה יהיו בה בתי מגורים ,בצד המזרחי של
הבתים יוקם בית מדרש לתורה ותפילה .ה"חברים" (כך
כונו תלמידיו של האר"י בעת ההיא ,ולאחר פטירתם כינו
אותם בתואר כבוד הכולל צחות לשוןּ" :ג ֵּורי" האר"י)...
ידורו יחד עם משפחותיהם באופן כזה שהנשים ידאגו
לכלכלת הבית ,והגברים יקדישו את כל יומם לתורה
ועבודת ה'.
הם עסקו בסדר מיוחד שהתווה להם האר"י הק' על פי

מאז האסון אני ורבים מתלמידי זוכים להקדיש
חצי שעה בכל יום ואני סופר יום אחרי יום .בכל
יום אני שמח כמוצא שלל רב על הזכות העצומה
להתפלל על עם ישראל ולהרבות באהבת ישראל.
בכל יום מחדש אני מזדעזע מהאסון ,מהמכה הכואבת.
ובכל יום ויום אני לוקח את הכאב מחדש לעבודה
האישית והכללית.

חכמת
והאר"י
בידו להביא את

הנסתר,
קיווה שיעלה
משיח צדקנו בימיו.

אך השטן כמובן לא הרשה שדבר כזה יתרחש ,והוא
השקיע את כל כוחו בחצר קטנה זו ,והצליח בדרך
ששמורה עימו מאז ומעולם להרוס כל חלקה טובה:
מחלוקת.
אחת הנשים הסתכסכה עם חברתה ,נשים נוספות
תפסו צד בוויכוח שגלש לעוינות נסתרת או גלויה ,והגיעו
הדברים למצב בו כל אחת הסתגרה בביתה והעדיפה
שלא תפגוש בשכנותיה .עמדו הנשים והעסיקו את
הילדים בבית ,ובלבד שלא יצטרכו אף קשר זעיר עם
השכנות – גם לא דרך ילדיהן.
טבעה של מחלוקת שהיא סוחפת ,הורסת ומכלה כל
חלקה טובה גם בשעה שאיש אינו יודע על מה ולמה
פרצה .גם הגברים שראו שנשותיהם מזעיפות פנים,
החלו להזעים פנים אחד כנגד חברו ,לאמור :בשל
ביתך הרעה הזאת...
באחד הימים הוריד האר"י ז"ל את ראשו על השולחן
באמצע הלימוד ונאנח מרות" :קווה קוויתי" ,אמר
לתלמידיו" ,שקץ הגלות הגיע ובא לציון גואל .אך נתגלה
לי כעת משמים שבעוון המחלוקת נדחתה עת הרצון
שהייתה בעולם וביאת המשיח תידחה לזמן ארוך ורב.
הכל" – כך הטעים האר"י – "בשל המחלוקת ששררה
ביניכם"" .ולא זו בלבד ,אלא שנגזר עלי להסתלק מן
העולם בשל כך"...
החברים נרעשו ,צעיר היה רבם (בן  36או  38לרוב
הדעות בפטירתו) .מיד הלך כל אחד ואחד לביתו ולא
זזו משם עד שעשו שלום בין כולם ,והרבו אהבה ואחווה.
אך הגזירה נגזרה ,ובתום אותה שנה נפטר האר"י ז"ל
למגינת לב.

לכן תסלחו לי על כך שאני דש בנושא .תסלחו לי
על כך שאני מעורר את הזכרונות הכואבים .אבל בלי
הזיכרון הכואב לא מתעוררים לשינוי כלומר לעבודה
עמוקה .וזה בדיוק מה שכל יהודי אמור לעשות בכל
יום ויום כמו שנפסק להלכה בסימן הראשון בשולחן
ערוך" :ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על
חורבן בית המקדש" .ואומר רבי נחמן שבוודאי אין
הכוונה לבכות על העבר כי "מה שעבר ַאיִ ן ,כי כבר
נשרף בית מקדשנו" ,אז בשביל מה זוכרים? בשביל
מה נוהגים אבלות? בשביל מה צמים? אומר רבי נחמן:
"כעת ,שה' יתברך מצפה לשוב אלינו ולחזור ולבנות
בית מקדשנו ,ראוי לנו שלא לעכב ,חס ושלום ,בניין
בית המקדש ,רק להשתדל בבניינו .על כן מאוד צריך
ליזהר לקום בחצות ,להיות מתאבל על חורבן בית
המקדש ,כי אולי בגלגול הראשון היה הוא הגורם
שיחרב הבית המקדש ,ואפילו אם לאו ,אולי הוא
מעכב עתה בניין בית המקדש ,ונחשב גם כן כאילו
הוא גרם להחריבו".

אני ואתה נשנה את העולם
הרעיון הכללי שמובא גם בספרי ההלכה הוא שכל
מנהגי הזיכרון של שלושת השבועות ושבירת הכוס
והאפר בחופה ,ושאר מנהגי זכרון ירושלים ובית
המקדש – כל מטרתם הוא לא רק שזיכרון החורבן
"יעטוף" אותנו ,אלא כדי שהזיכרון הזה לא ירפה
ויעורר אותנו תמיד לשים סוף לשנאת חינם שגרמה
לחורבן ושהיא המעכבת את בניין בית המקדש.
אחים ואחיות ,אנחנו עם שזוכר .לא נשכח שום
חורבן ושום שואה ,ולא נשכח את הרוגי מירון .ה'
דופק לנו בדלת ,בואו נפתח לו את הדלת .נזכור
על מנת להתעורר .נזכור על מנת לשנות .אני שוב
מזכיר ושוב מתחנן לעם ישראל .כתבתי חוברת
מתוך דם לבי על כל הנושא הזה ומה עלינו לעשות
כדי לתקן ולשנות ולקרב את הגאולה ובניין בית
המקדש ברחמים .החוברת נקראת" :אהבת ישראל
במסירות נפש" .זו העת לקנות לקרוא ללמוד לקיים
לחלק ולהפיץ לדבר ולעורר זה את זה עד שכל
עם ישראל יתעוררו לעבודה שתביא את השינוי,
תביא את הגאולה.
אז האם זה האבל האחרון על בית המקדש? האם
זה האסון האחרון? האם באמת יהיה כאן שינוי? אין
הדבר תלוי אלא בי ובך.
בברכת שבת שלום ומבורך
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שלום הבית שלי

הסדרה לשלום הבית
מאת הרב שלום ארוש
052-2240696

הרב שלום ארוש שליט"א
תפילות קטנות וחזקות
רבי נתן מברסלב היה רגיל לומר :בכל מקום שאני
רואה חיסרון ,אני רואה חיסרון בתפילה! או שלא התפללו
על זה בכלל ,או שהתפללו ,אבל לא מספיק.
האמירה הזאת של רבי נתן טומנת בחובה את
סוד החיים .יש בה את ההסבר לכל דבר
ואת הפיתרון לכל דבר ,והיא מוליכה את
האדם ישירות אל האמת והתכלית
– האמונה .לכן גם כאן צריך כל
אחד להבין יסוד זה היטב.
זו לא חכמה שהאיש
יתלונן על אשתו ויפיל
עליה את כל ה"תיק"
ויאשם אותה בכל דבר ,וזו
גם לא חכמה שאשה תתלונן על
בעלה ,ותפיל עליו את כל ה"תיק",
ותאשים אותו בכל חסרונותיה ,כגון,
שהוא לא מביא לה פרנסה ,שהוא לא מאיר
את אור התורה בבית וכו' וכו' ,אלא צריכה גם
האשה שתהיה לה שעה התבודדות ,ותעשה חשבון
נפש ,ותעשה תשובה ,וכשרואה שיש בבעלה איזה
חסרון ,אז תתפלל על כך! שהרי על ידי התפילה היא
יכולה לשנות הכל .וגם ההיפך.

ישנה עצה פשוטה שפועלת נפלאות ,והיא ,שחוץ
מהשעה התבודדות שהאישה עושה ,עוד תבחר לו בכל
פעם שלוש או ארבע מלים של תפילה ,שבאותו היום
היא החליטה שזה הדבר הכי דחוף ,וכל היום תחזור על
אותן ארבע מלים ,לא יותר .למשל :כשמגהצת  -אומרת
את ארבע המילים הללו .כששוטפת – אומרת
את ארבע המילים וכו' .וצריך שתבחר דווקא
כמה מלים בודדות שעליהן תוכל בקלות
לחזור תוך כדי כל עבודותיה ,מפני
שאם היא תרצה להוסיף מלים
זה יבלבל אותה ויכביד עליה.
לדוגמה :אשה שרוצה
שבעלה יתחזק בלמוד
התורה ,תבחר ארבע
מלים אלו" :תן לבעלי
אהבה לתורה" ,וכל היום
תחזור על המלים האלו .או" :תן
לבעלי התמדה בלימוד" .וכן על זו
הדרך .וזו תפילה שבקלות אפשר לומר
אותה ממש כל היום בלי הפסק כמעט ,והמלים
הללו מצטרפות ופועלות ישועות ,וזה דבר בדוק
ומנוסה .ולמחרת תבחר בתפילה קצרה אחרת לחזור
עליה כל היום .רק כך יכול האדם להתפלל כל היום,
כי האדם לא יכול לחדש כל הזמן תפילות בלי ישוב

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

הרב רבי אהרן ,הרב מברסלב ,הנחשב לאחד מגדולי
תלמידי רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב ,היה בן לרבי
משה – רבה של קרסין ,אביו בראותו את מעלת בנו מסר
לו את רבנות העיר עוד בחייו .רבינו רבי נחמן מברסלב
צפה ברוח הקודש במעלותיו של רבי אהרן ומאוד רצה
שיהפוך לתלמידו.
בתחילה היה רבי אהרן ואביו מתלמידי הצדיק הקדוש
רבי אהרן מטיטייב ,ואף על פי ששמע רבי אהרן אודות
רבינו הקדוש לא התקרב אליו כי היה לו כבר
רבי .בעת שרבינו התגורר במדוודיבקא הגיע
רבי אהרן לביקור בבית דודו שהתגורר
בסמוך לבית רבינו בעיר .כשהגיע ,עוד
טרם הספיק לנוח מהדרך ,שלח רבינו
אנשים לקרוא לו לביתו.
רבי אהרן הגיע תיכף ומיד לבית רבינו
וכשנכנס נתן את ידו לשלום ,כנהוג .במשך לילה
שלם שוחח עימו רבינו ,בין השאר נסבו דבריו על
מידות טובות – "נקי כפיים ובר לבב" – הנדרשות מיושב
על כסא הדיינות .תוך כדי אמירת התורה של רבינו ראה
רבי אהרן שאש יוצאת מפי רבינו הקדוש ורעד בפחד גדול
וקם מהספסל עליו ישב ואמר" :אני רואה ומבין שאתם תהיו
אדמו"ר גדול ומפורסם ,מבקש אני מכם שאזכה בעולם
הבא להבין שיחת חולין שלכם" ,ורבינו בירכו שיזכה לכך.
לאחר מכן סיפר רבי אהרן על אותה פגישה עם רבינו
הקדוש ,ואמר שאם לא בא לעולם רק בשביל אותו הלילה,
זה כבר מספיק לו .כעבור כמה זמן נסע רבי אהרן יחד
עם אביו אל הצדיק רבי אהרן מטיטייב ,שהיה כבר מבוגר
מאוד ,אמר לו הצדיק" :רואה אני עליך שטעמת טעם חדש
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הדעת .לחדש ולהוסיף אפשרי רק בהתבודדות .וזו עצה
כללית לכל אדם ,שבזמנים שהוא עסוק בהם ,ואינו יכול
להתרכז ולפתח תפילה מפורטת ומנומקת ,שיבחר כמה
מלים ויחזור עליהן ,כגון כשנוהג בדרך ,כשמפעיל איזה
מכשיר ,כשצובע ,כשמנקה וכד'.
סיבה נוספת לצורך של התפילה בשביל שלום הבית
היא ,שכל קיום התורה ,ובכלל זה קיום כל העצות לשלום
בית ,תלויים בתפילה ,כמו שכתוב (דברים ד)" :וידעת
היום  -והשבות אל לבבך וגו'" .מכאן למדו חכמים ,שגם
כשאדם לומד תורה ,כל זמן שלא הכניס את השכל
שלמד לתוך הלב ,הוא לא עשה כלום .כי כדי לקיים
את מה שלמד ,לא מספיק שידע את הדבר בשכל ,אלא
הוא מוכרח להכניסו אל תוך הלב ,משום שהמידות הן
בלב ,ובני אדם מתנהגים רק כפי הדעת שבלב ,ולא כפי
הדעת שבמח ,ולהכניס את הדעת אל הלב הוא בעיקר
על ידי תפילה ...הרבה תפילה ...כי ”לב“ זה ”תפילה“,
וכל מה שקשור ללב  -שייך לתפילה ,כמו שאמרו חז“ל:
איזוהי עבודה שבלב? זו תפילה.
לכן אף שהאישה למדה היטב וקיבלה הדרכה ועצות,
והיא יודעת מה הם חובותיה ומהו תפקידה ,עדיין היא
צריכה להכניס את זה אל הלב על ידי תפילה ,ובפרט
בעניינים של שלום בית ,שהם קשים לקיימם מכמה
סיבות ,ובעיקר מחמת שהיצר הרע מתגבר ביותר דווקא
לקלקל את שלום הבית ,ולכן בזה צריכים יותר תפילה.

הרה"ק רבי אהרון
גולדשטיין
הרב מברסלב זיע"א
א' אב
בעבודת השם ,בהתכוונו על רבינו וכה אמר הרב מטיטייב:
"טוב לחסות בצילו הקדוש" .כשקבע רבינו את משכנו בעיר
ברסלב בסוף שנת ה'תקס"ב ,עשה התעוררות בין תושבי
העיר ברסלב שצריך להיות רב כשר לעיר ,והביאו את
רבי אהרן ובני משפחתו להתגורר בברסלב ולשבת על
כיסא הרבנות .פעם התבטא רבינו ואמר" :אפילו לסוסים
שהביאוהו לעיר ברסלב ,עלינו להודות".
רבי אהרן שימש כבעל תפילה בתפילת שחרית
של הימים הנוראים אצל רבינו הקדוש ,ורבינו היה
קורא אותו" :בעל התפילה הכשר שלי" .כאשר
גילה רבינו הקדוש את 'התיקון הכללי'
ייחד על כך שני עדים ,אחד היה רבי
נפתלי מנעמירוב ,והשני היה רבי אהרן
מברסלב .וכך אמר רבינו" :הנני מיחד
אתכם לעדים נאמנים ...אני מוכרח לחזק
את דברי בעדים כשרים על עניין שרוב העולם
נכשלים בו ,ובוודאי שתיקון זה טוב ומועיל הוא לכל
דבר" .פעם גילה רבינו לרבי אהרן כי יסתלק מן העולם
בחודש אב .אי לכך ,במשך  19שנה נהג לערוך סעודה
גדולה מדי ראש חודש אלול ,והיה בשמחה גדולה שיש
לו עוד  11חודשים של חיים ,כי כל כך האמין בדברי רבינו
שדבר אחד מדבריו לא ישוב ריקם .בחודש תמוז ה'תר"ה,
השנה שבה הסתלק רבי נתן ,נפל רבי אהרן למשכב ,קרא
לבניו ואמר להם" :אומרים שאני גאון ולמדן ,אי לכך מובן
שבחרתי לי דרך חיים טובה ביותר ,הלא היא התקרבותי
לרבינו .את הדרך הטובה הזאת ברצוני להוריש לכם".
ביום א' לחודש אב שנת ה'תר"ה ,בהיותו בן  70שנה,
נסתלק רבי אהרן לשמי מרומים ונטמן בבית הקברות
העתיק של ברסלב .זיע"א.

ביננו

מבחוץ להשיב אל הלב

מדור חדש

ככל היוצא מפיו יעשה
מדוע צחק הגאון מוילנא כשהגיע ללוחשת? ואיך זה קשור אלינו?
כתוב בפרשת מטות" :לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה",
מדוע כופל הפסוק את אותו עניין .הלא "לא יחל דברו" ,דומה
ל"ככל היוצא מפיו יעשה" .שאלה זו שואלים ה"עבודת ישראל"
וגם החיד"א הקדוש ,ומשיבים :אדם שלא חילל את הדיבור
שלו ,אזי מובטח לו שה' יעשה את ככל היוצא מפיו ,בבחינת:
צדיק גוזר  -ה' מקיים.
כך מסופר על הגאון מוילנא שחש כאב בגרונו ,והתברר
שהייתה לו יבלת בגרון שהציקה לו .בווילנא הייתה אישה שידעה
ללחוש היו קוראים לה ללחוש על מכה מחלה והאדם היה נושע.
הביאו אותה לגאון מוילנא לרפואתו .שאל אותה הגאון ,לפני
שאני מתיר לך לעשות את הלחש אני רוצה לדעת ,שהלחש הוא
מכח הקדושה ולא הטומאה .סיפרה לו :התאלמנתי בצעירותי,
ונותרתי עם ילדים קטנים במצב כלכלי קשה.
לילה אחד החליטה ללכת לבית הכנסת ,ועמדה מול ארון
הקודש והתחילה לבכות לה' ,ואמרה ה' תרחם על הילדים
שלי שיהיה לי אוכל לתת להם ,ואז היא שומעת בת קול
מדברת איתה" :בתי ,ה' שמע את תפילותייך אל תדאגי ,מהיום
תתפרנסי בכבוד ,לכי לביתך וכל פעם שיבוא מישהו עם מכה
או מחלה תיקחי כוס מים ועל הכוס מים תברכי שהכל ,תשתי
ותתני לחולה לשתות ואז תלחשי את הברכה בורא נפשות
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רבות על המכה והמכה תתרפא ,ואותם חולים ישלמו לך בעין
יפה ומזה תהייה פרנסתך" .מאז ועד היום זה מה אני עושה
וכל חולה מתרפא.
שמע הגאון את הסיפור והתחיל לצחוק ,ומרוב הצחוק היבלת
יצאה והוא נרפא .אחרי שהלכה שאלו אותו תלמידיו למה צחק,
השיב :תדעו שאותה בת קול שאמרה לה את הכל זה הייתי
אני כאשר ישבתי סמוך לבימה ,למדתי תורה ושמעתי אישה
בוכה ומאחר שזה הפריע לי ללמוד ,אמרתי לה לכי עשי כך
וכך ,ואכן הדברים התקיימו.
אדם המקדש את פיו בתורה ובתפילה ,הברכות שלו
מתקיימות .אדם מתבודד באריכות ,אין תפילתו חוזרת ריקם,
מפני שמקדש את הפה שלו ,ושמברך מתקיים הברכות שלו ,כי
הדיבורים בהתבודדות זה בחינת רוח הקודש ,ככתוב בליקוטי
מוהר"ן קנו' – "כי מה שמדברים בינו לבין קונו ,הוא בחינת רוח
הקודש...שכל הדברים שהלב אומר הם דברי ה' ממש והוא
בחינת רוח הקודש" .לכן תדבר מהלב ,תדבר עם ה' כמו אל
חבר טוב ,תגיד לו את האמת ,תשתף אותו ,הוא מקשיב לך,
הוא איתך ,לא נגדך ,והוא לידך תמיד כמו צל .תתפלל מתוך
אמונה תמימה ,שה' אוהב אותך ,וה' אבא שלך ,ומלך מלכי
המלכים כל יכול.

הרב שלום מזור
מהמרצים הבכירים
של
"חוט של חסד"
058-4180994

ילדים מספרים

תודה

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

אני רק מזכירה לכם שבזמן הזה התחנה
גם בדברים הקטנים -תודה!
שלום ,שמי ת.ק .והסיפור שלי על התודה הוא הולכת ונהיית עמוסה ,ולנו אין מה לעשות חוץ
סיפור שיכול לקרות לכל אחד ,אם רק ינסה מלחכות בסבלנות ,אבל לסיכום הדברים -חיכינו
לעשות את חוק התודה על דברים פשוטים שם חצי שעה! בשמש הקופחת.
ואז עלה לי רעיון להגיד תודה לה' ,וגם כמה
שקורים לנו ביום יום.
מזמורי תודה...
זה היה בבוקר ,אני ואמא שלי יצאנו
והתחלנו לומר תודות ,על החום הנורא,
על האוטובוס המאחר ותודה על
העומס הקשה והנורא.

לקניות בגאולה ,וזה אחד הדברים שאני
אוהבת לעשות ,אבל אותו יום היה
הרחוב עמוס מאוד באנשים
וילדים  ,ומרוב עגלות כמעט
ולא יכולנו ללכת במדרכה,
בקיצור -מסתבר שזה לא היה
יום נח לקניות.
אז השתדלנו לסיים את כל מה שהיינו
צריכות בזריזות ואחרי כמה שעות ,הגענו
לתחנה שגם היא הייתה מלאה עד אפס מקום.
חיכינו לאוטובוס ומשראינו שלא מגיע אחרי
מספר דקות ,התקשרנו לטלפון שמעדכן מתי
מגיע האוטובוס ,המענה הקולי בקו שימח אותנו
כשעדכן שהאוטובוס שלנו יגיע בעוד דקה.

ילדון חידודון
שני יצורים בפרשתנו מסתתרים" :ירח בן-יומו" -
יחיד בתורה ,ואחיו התאום " -קרני פרה" .מעטרים
הם "אלפיים באמה" ראשונים.
תשובה פרשת חוקת :כל סיפורי התורה עד עתה היו מהשנה
הראשונה והשנייה ליציאה ממצרים .בתחילת פרק כ' התורה 'מדלגת'
שלושים ושמונה שנה עד לשנה הארבעים ומיתת מרים.

זוכה :שמעון חזן ,טבריה.
al5308000@gmail.com | 02-5812252

ואז ממש ככה ,תוך כדי
שאנחנו ממלמלות תודה לה',
אנו רואות את האוטובוס המיוחל
מגיח באופק.
זה היה דבר מדהים אבל הכי חשוב הוא
שבאמת היה טוב לחכות חצי שעה בתחנה
וללמוד כמה התודה מועילה ,זה היה שיעור
בשבילי וגם בשביל אמא שלי .וזה המסר שלי-
תנסו את חוק התודה על כל דבר ,אפילו אם
זה נראה קטן או שטותי ותרגישו אחרת .התודה
מחזקת ,התודה מקרבת אותנו לה'!

חיכינו וחיכינו ,אך האוטובוס לא הגיע .עבדה אמרתי תודה והאוטובוס הגיע.
דקה ,דקותיים ועוד דקות ארוכות אחריהם ...

מדור ילדים
שעשועון מגוון

זוכה פרשת חוקת :דבורה בטיש ,ירושלים.

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 :

זהירות!!! ילדים בחופשה!

שמלת כלולות

מהיום הראשון שהתינוק מתחיל לזחול ,האימא
הדאגנית מרימה את כל האגרטלים והעציצים המונחים
על הרצפה .תוך כדי שהקטנטן זוחל -נסגרות כל דלתות
ארונות המטבח וארונות האמבטיה בפני הסקרן הקטן.
אם חלילה הילדה מאחרת מהפעילות בחצי שעה ,הלב
של האם כבר מתחיל לפרפר .ועוד רבות הדוגמאות,
לדאגה ולזהירות של ההורים לשלום ילדיהם.

הורים יקרים! אין לנו מושג ,עד כמה זכה ,טהורה,
נקייה וקדושה נשמת הילדים שלנו .וכמו בגד לבן ,צח
כשלג כ"שמלת כלולות" ,כאשר יתלכלך אפילו במעט
בכתם שחור מיד יורגש ,כך נשמתו הטהורה של ילדינו
כאשר היא ח"ו מתלכלכת במאכלות אסורות או במראות
אסורות זה כבר מורגש ומזיק מאוד .ולכן מחובתנו
כהורים ,לפקוח עיניים היטב על הילדים שלנו שלא יהיו
חשופים ח"ו "לסכנות רוחניות" .ובאמת בדורנו ,דור בו
ה"פרוץ מרובה על העומד" בדור בו בחורי ישראל נופלים
שדודים במערכה מידי יום רח"ל ,בדור בו האינטרנט
והסמרטפונים ,מטמאים את ליבם של ישראל ובפרט
את הבחורים וכמעט ח"ו שאי אפשר להישמר מזה .ולכן
חובה עלינו ,להתפלל הרבה ולזעוק לה' יתברך שיחיש
לגואלנו ,ועד אז שנצליח לשמור על עצמינו ועל ילדינו
מכל פגע רע ובפרט בזמן החופשה העומדת בפתח,
כאשר אין זמני לימוד מסודרים .מלבד זאת שהילדים
מתבטלים מלמוד תורה ותפילה ,נוסף עליהם גם היצר
הרע שאורב להם בחוץ ומחכה להזדמנות להכשילם.

דעה של תורה
אני בטוח ,שבוודאי כולנו הורים אחראיים ולא היינו
קופצים רק לחצי שעה לקניות כאשר אנחנו משאירים
את הילד לבד במכונית ובטח שלא היינו משאירים אותו
עם המפתחות בסוויץ .למה? פשוט ,כי זה מסוכן!!!
אתם יודעים ,לחכמינו הקדושים יש גם דעה ,דעה של
תורה ,בנושא הסכנות וכך למדונו" :גדול המחטיאו יותר
מההורגו" -שההורגו ,הורגו בעוה"ז ,אך נשמתו חיה וקיימת
לעוה"ב .והמחטיאו ,מאבדו משני העולמות .שהמחטיאו,
טורדו גם מהעוה"ז וגם מהעוה"ב שהרי רשעים בחייהם
קרויים מתים .אתם שומעים??? "גדול המחטיאו יותר
מההורגו"!!! אני בטוח שאם נהיה בבריכה ,ונראה ילד
עומד לטבוע ,מיד נקפוץ למים בכדי להצילו .נו ,איך
אפשר לעמוד שאנן ,בזמן שילד יכול לטבוע??? אבל
נחשוב לרגע ,האם כאשר נראה את אותו הילד עומד
לעשות עבירה ,או כאשר אנו רואים שהוא עומד להיחשף
לסכנה רוחנית ,גם אז נקפוץ להצילו???

גדול המחטיאו
הורים יקרים ואהובים! הקב"ה הפקיד בידינו "נשמות
קדושות וטהורות" בנינו ובנותינו היקרים ,ועלינו ההורים
מוטלת חובת הזהירות מ"סכנה רוחנית" .יוצא מכך,
שאם אנו מאפשרים למתבגר שלנו לשוטט ברחובות
בשעות הלילה ,או אם אנו מסכימים לבנותינו לנסוע
לטיול "תמים" לסופרלנד או לשפיים (וכמובן כשמדובר
ביום נפרד לבנות בלבד) אנחנו אולי זהירים מבחינה
גשמית ,אבל מה עם הסכנות הרוחניות?! נזכור תמיד
את דברי חז"ל" :גדול המחטיאו יותר מההורגו" עלינו
לדעת שטיול לא מפוקח ולא מבוקר ,הוא סכנה רוחנית
ממדרגה ראשונה .וכאן הבן שואל" :אמא ,לטייל בקניון
(עם כל הפריצות שיש שם) זה יותר מסוכן מלתת לי
לחצות כביש לבד ,או לא?!".
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לא חייב להיות מהטליבאן
הורים יקרים! נחזור קצת לפרופורציה ,בוודאי אין
כוונתי שצריך לכבול את הילדים בבית ,אך עלינו "לנפוש
בחכמה" להיות יצירתיים ,לחפש יציאות כשרות ומהנות
וליזום טיולים .אך להקפיד על מס' כללים ברורים:
לנצל את עצת חז"ל" :בראתי יצר הרע-בראתי לו תורה
תבלין" חשוב ,לשמור כל יום על זמן שבו הילד ילמד
תורה במסגרת "לימוד בין הזמנים" עם האבא או עם אח
גדול וכדו' .גם אם שולחים את הילד לחברת תהילים
וכדו' צריך לבדוק מי הילדים ומי מלמד שם על מנת
שחלילה לא יצא שכרו בהפסדו .אין להתפתות לפיתויי
הרחוב ולפרסומות על טיולים לחופשה ,נסיעות לחופים
"הכשרים" ,לונה פארק" ,קברות צדיקים" וכו' ..לעומת
זאת במידה וגם ההורים מצטרפים לטיול ,זה בוודאי רצוי.
בבתים בהם ההורים אוסרים צפייה במחשב ,יש להקפיד
על כך גם בחופשה .בבתים בהם ההורים מאפשרים
צפייה במחשב ,יש לבדוק היטב מה הם רואים .כי גם
בסרטים "החינוכיים" יש מסרים מסוכנים .ביקור אצל
קרובי משפחה ובפרט קרובים שרחוקים משמירת תו"מ
הוא נושא בעייתי ,בבחינת" :אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי"
ועל כן הרע במיעוטו .רצוי מאוד להזמין אותם אלינו

בדיחות הדעת
קמצן הולך לרופא שיניים ומבקש מהרופא שיעקור
לו שן בינה ללא הרדמה ..הרופא אומר" :אתה לא
תעמוד ביסורים" עונה המטופל :אין בעיה אם אני
לא עומד בזה ,אני משלם לך תשלום מלא ,אבל
אם אני מצליח לעבור את הטיפול אתה לא גובה
ממני שקל .הרופא הסכים לעיסקא .הקמצן בגאון
ובגאווה יושב על הכיסא ולא מניד עפעף עד לסיום
העקירה ,ואכן הרופא פטר אותו מתשלום.
הרופא המופתע פגש את חבירו רופא שינים אחר,
ומספר לו על התופעה של הקמצן.
מספר הרופא השני עכשיו השלמת לי את הפאזל
אתמול היה אצלי בחור ביקש עקירה ,עשיתי לו
הרדמה וביקשתי ממנו שישב בחוץ וימתין עד
שההרדמה תשפיע עליו לא הבנתי לאן הוא ברח...

העלון מוקדש לזש"ק
נטלי שרה בת אברהם אבינו
לידה קלה -אסתר בת דליה
ולרפואת מוריה מור בת איריס
להקדשת העלון02-5308000 :
מאשר שנלך אנחנו אליהם .במידה ואין אפשרות וצריך
לבקר את המשפחה ,חשוב להקפיד שבזמן הביקור
לא נהיה חשופים למראות לא טובים או דברים לא
מתאימים .זכרו" :גדול המחטיאו יותר מההורגו".

העיקר תפילה
בקיצור הורים יקרים! החופש לא פשוט .שמעתי
מצדיק אחד שאמר" :אי ,אי ,בין הזמנים ,חודש אב ,זמן
פורענות ,זמן שהשטן חוגג בו! מי יודע כמה נשמות
יצליחו לחזור לתלמוד תורה ולישיבה ,טהורות כמו
שהיו ,וכמה יישארו עוד זמן רב "בחופש" .על כן אין לנו
על מי להישען ,אלא על אבינו שבשמים! נאחוז אומנות
אבותינו בידינו ,נרבה בתפילה ונתחנן לפני ה' יתברך,
שנזכה לשמור ולהיזהר על טהרת נשמת ילדינו .נזכור,
שנשמתם הזכה והטהורה של ילדינו היקרים ,עומדת
בראש כל החלטה מה עושים בחופש -ואין פשרות
בענייני צניעות וקדושה .אך גם עלינו ליזום טיולים ולצאת.
וה' יתברך יהיה בעזרינו לעבור את החופשה בשלום
ואפילו בהצלחה!

