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ראש הישיבה

לפניות בנושא העלוןal5308000@gmail.com :
שלנו .זו ברכה עצומה .זו ברכה לכל הישועות
כפשוטו .ואיך זוכים לזה? על ידי האמונה.

שנה של ישועות
מה הסיבה לכך שבדורנו כמעט כל האנשים
נוסעים ממש על בסיס יומיומי?
פעם נסיעות לא היו דבר שבשגרה .יהודי היה יכול
לחיות באותה עיירה כמעט כל החיים בלי לצאת
ממנה .סוחרים גדולים נסעו לירידים פעם ב,...
חסידים היו נוסעים לאדמו"ר בזמנים מיוחדים .מי
היה נוסע לשם נופש? זה היה נדיר מאוד .מי היה
נוסע על בסיס יומיומי? כמעט אף אחד.
אבל היום כולנו נוסעים כל היום –
לעבודה ,לקניות ,לאירועים ,לנופש,
ומי שזוכה נוסע להפצה ולשיעורי
תורה – לכל מקום נוסעים .מי
שלא יוצא מהעיר שלו לפחות פעם
בשבוע נחשב "עוף מוזר".
זה לא דבר מקרי .יש בכך כוונה
אלוקית – מדוע עשה ה' ככה? מה
טעם הדבר?

על פי זה מובן שעיקר העבודה בדרכים היא תיקון
האמונה ונסיעה באמונה ,בסבלנות ,במידות ,בדרך
ארץ ,בקידוש שם שמיים בכל מקום ,להפיץ אמונה
בכל מקום ,ובעיקר לנסוע כדי להפיץ אמונה ,וכן
לנסוע לצדיקים שמהם מקבלים את האמונה ,כמו
הנסיעה הקדושה לאומן בראש השנה.

ישועה מדהימה

עבודת ה'
בשמחה היא
חדר האוצרות
האמתי

ה"תיקון" שבנסיעות
רבינו הקדוש מגלה לנו את סודם של דברים ,ועל
פי דבריו נבין היטב מהו התיקון המיוחד של דורנו.
רבינו מביא בשם הספר הקדוש עשרה מאמרות
לרמ"ע מפאנו ש"אלה מסעי בני שיראל" מכפרים
על "אלה אלוהיך ישראל" – הנסיעות מכפרות על
פגם עבודה זרה ,כלומר על קלקול האמונה שנחשב
לעבודה זרה.
ומכיוון שהתיקון העיקרי של כל הדורות הוא
תיקון האמונה ,וכל הדורות מחכים לדור שלנו כדי
להשלים את התיקון ,לכן עלינו מוטל לנסוע הרבה
נסיעות כדי לתקן את פגמי האמונה ולזכות לאמונה
שלימה .לכן אומר רבינו" :כשאחד צועק להשם
יתברך אומרים לו ליסע" – בדורנו העצה העיקרית
לכל ישועה היא נסיעות.

אבל הדבר המדהים הוא ,מה זוכים
בזכות תיקון האמונה .באותה תורה
רבינו ממשיך ואומר מהי הישועה
שמקבלים בזכות זה שנוסעים
באמונה ומתקנים את האמונה:
על ידי שמתקנים את האמונה
זוכים שה' יתברך ימסור את
הרחמנות בידינו.
מה זה אומר?

מסביר רבינו :אצל ה' יתברך הכול
זה רחמנות ,גם המחלות והצרות הקשות ביותר
והייסורים הגדולים ביותר וגם חסרונות ועניות
ורווקות ועקרות – אצלו יתברך הכול זה רחמנות
גדולה ועצומה ,אלא שאנחנו לא מבינים את
הרחמנות הזאת.
הרחמנות שאנחנו מסוגלים לתפוס ולהבין היא רק
רחמנות פשוטה – שלעני יהיה כסף ,ושהרווק ימצא
זיווג ,ושהחולה יתרפא ,ושכולם ייצאו מכל הצרות
ויזכו לכל הישועות כפשוטו .זו הרחמנות שאנחנו
מבינים.
ואומר רבינו הקדוש ,שעל ידי שמתקנים את פגם
חיסרון האמונה וזוכים לדעת של אמונה ממשיכים
רחמים כאלה שמובנים בשכל שלנו – "וא־ל שדי
ייתן לכם רחמים" ,וזה נקרא שהרחמים יהיה בידיים

ההסבר המושלם
וזה ההסבר המושלם מדוע אדם נושע כפשוטו על
ידי התודה .כי התודה היא אמונה שלימה .תודה זה
לא שיטה ולא מנטרה ולא מילת קסם או כישוף,
התודה היא ביטוי לאמונה השלימה ,שאצל ה'
יתברך הכול זה חסד ורחמים והכול טוב .וכאשר
זוכים לאמונה הזאת באמת – אז באמת נמתקים
הדינים והרחמנות מתגלה גם כפשוטה.
יוצא שמי שאומר תודה כדי להיוושע ולצאת
מהצרה – זה לא יעזור לו ,כי הוא עדיין סובר שהצרה
היא כביכול לא לטובה ,זאת אומרת שחסרה לו
האמונה ולכן ה' לא ימסור את הרחמנות בידיו.
אבל כשאומר תודה מכל הלב מתוך אמונה שלמה
ואמתית ,אז ה' מושיע אותו באמת על פי הרחמנות
וההבנה שלו.

הישועה היחידה
לכן אני רוצה לתקן את מה שתמיד אמרתי .תמיד
אמרתי שהאמונה היא הישועה העיקרית ,והישועה
הגשמית היא רק הישועה המשנית .זה לא נכון,
אלא האמונה היא לא הישועה העיקרית אלא היא
הישועה היחידה! רק זו ישועה!
ולכן מי שרוצה להיוושע באמת על ידי התודה
ועבודת האמונה צריך להגיע לנקודת האמת שמה
שהוא רוצה באמת זה לא את הישועה אלא את
האמונה ,מה שהוא רוצה זה רק להחזיק באמונה,
וכך יאמר לה':
ריבונו של עולם ,לא מעניין אותי בכלל אם תושיע
אותי או לא .הדבר היחיד שמעניין אותי ,הדבר
היחיד שאכפת לי ,הדבר היחיד שאני רוצה – זה רק
לחיות באמונה ,לא לאבד את האמונה ,לא לחיות
בשקר שיש כאן כביכול משהו רע .תציל אותי מפגם
האמונה ,תציל אותי מלחיות בעבודה זרה .תן לי
המשך בעמוד 3
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התודה זה לא פטנט

זו דרך חיים
ספרו החדש של הרב ארוש

052-2240696

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

ְשׁנֵ י ֲאנָ ִשׁים ִה ְת ְ
עוֹררוּ ֵמ ַה ִסּפּוּר ֶשׁלּוֹ – ֶא ָחד ָהיוּ לוֹ
ְכּ ֵא ֵבי ַרגְ לַ יִ ם וְא ָהיָ ה יָ כוֹל לָ לֶ ֶכת ִבּ ְכלָ לָ ,אז הוּא ָא ַמר:
תּוֹדה לַ ה',
תּוֹדהָ – "...הלַ ָ א ַמר ָ
"טוֹב ,גַּ ם ֲאנִ י ַאגִּ יד ָ
בּוֹדדוּת ְכּ ָבר
אוֹמר ֶשׁ ַבּ ִה ְת ְ
ֵ
נֶ ֶעלְ מוּ לוֹ ַה ְכּ ֵא ִבים ,הוּא
סוֹבל ֵמ ֶהם ֲהמוֹן זְ ָמן.
נֶ ֶעלְ מוּ לוֹ ַה ְכּ ֵא ִביםֶ ,שׁ ְכּ ָבר ֵ
הוּדי ֶשׁ ִס ֵּפּר לִ י ֶאת ַה ִסּפּוּרָ ,א ַמר" :גַּ ם
ַה ֵשּׁנִ י ,אוֹתוֹ יְ ִ
אוּמן לְ רֹאשׁ
תּוֹדה ַעל זֶ ה ֶשׁ ֵאין לִ י ַכ ְּר ִטיס לְ ָ
ֲאנִ י ַאגִּ יד ָ
תּוֹדהְ ,כּ ֶשׁ ִהגִּ ַיע ַה ַבּיְ ָתהָ ,פּגַ שׁ
ַה ָשּׁנָ הָ – "...הלַ ָ א ַמר ָ
אוּמן רֹאשׁ
ָ
אוֹמר לוֹ" :נוָּ ,מה ִעם
ֵ
אוֹתוֹ ַה ָשׁ ֵּכן ֶשׁלּוֹ,
ַה ָשּׁנָ ה?"ָ ,ענָ ה לוֹ" :ה' יַ ֲעזֹר – "...נָ ַתן לוֹ ַעל ַה ָמּקוֹם
ַכ ְּר ִטיס!
ָכּל ֶא ָחד ָצ ִרי לַ ֲחשֹׁב – ַכּ ָמּה הוּא ָצ ִרי לִ ְשׂמ ַֹח
כּוֹאב לוֹ ,פֹּה
סּוּרים ַה ְקּ ַטנִּ ים ֶשׁיֵּ שׁ לוֹ! פֹּה ְק ָצת ֵ
ַבּיִּ ִ
עוֹרר
ְק ָצת ָק ֶשׁה לוֹ ,פֹּה ַמ ֶשּׁהוּ א הוֹלֵ  לוָֹ ,מה ה' ֵ
סּוּרים ְכּ ֵב ִדים
אוֹתי לְ ָה ִבין? לוֹ ה' נָ ַתן נִ ָסּיוֹן ָק ֶשׁה ,יִ ִ
ִ

בין הפותרים יוגרלו מתנות
חידה :בפרשתינו נקראת התורה פעם בלשון
זכר ופעם בלשון נקבה ,הא כיצד?

ִק ֵבּל ַכּ ְר ִטיס ִמיָּ ד!
הוּדי ,הוּא ְמ ַס ֵפּר לִ י ֶש ֵׁהם יָ ְשׁבוּ ְבּ ִשׁעוּר
ָהיָ ה ֶא ְצלִ י יְ ִ
יתר ,נִ ְכנַ ס ָבּחוּר ָצ ִעיר וְ ִס ֵפּרֶ ,שׁהוּא ָר ָצה ְמאֹד
ְבּ ֵב ָ
אוּמן וְא ָהיָ ה לוֹ ֶכּ ֶסףָ ,הלַ ָ וְע ָשׂה ֲח ִצי ָשׁ ָעה
לִ נְ ס ַֹע לְ ָ
אוּמן",
"תּוֹדה לְ ַ הקב"ה ֶשׁ ֵאין לִ י ֶכּ ֶסף לִ נְ ס ַֹע לְ ָ
ָ
תּוֹדה:
ָ
ישׁהוּ נָ ַתן לוֹ ַכ ְּר ִטיסָ .אז זֶ ה ֶשׁ ִסּ ֵפּר לִ י
ִוְק ֵבּל ַמ ָתּנָ הִ ,מ ֶ
"שׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת ַה ִסּפּוּר ַהזֶּ ה וְ נִ זְ ַכ ְר ִתּי – ְבּ ֶע ֶצם גַּ ם
אוֹמרָ :
ֵ
ֲאנִ י ֵאין לִ י ַכ ְּר ִטיס"...

ילדון חידודון

סּוּרים ְק ָצת ְק ָצת,
ְמאֹדַ ,א ָתּה ,ה' ִחלֵּ ק לְ ֶ את ַהיִּ ִ
אוֹתםָ .כּל ֶא ָחד יֵ שׁ לוֹ ֵאיזוֹ ַכּמּוּת ֶשׁל
הוּא ִחלֵּ ק לְ ָ 
סּוּרים ֶשׁהוּא ָצ ִרי לַ ֲעבֹרָ ,אז ָמה ה' ָע ָשׂה לְ ?
יִ ִ
אוֹתם ְק ָצת ְק ָצת.
טוֹבה! ִחלֵּ ק לְ ָ 
ָ
סּוּרים ְק ַטנִּ ים ,פֹּה ְק ָצת א
ָכּל ַפּ ַעם ֶשׁיֵּ שׁ לְ  יִ ִ
הוֹלֵ  ,פֹּה ְק ָצת ָק ֶשׁה ,פֹּה ְק ָצת ֵאיזֶ ה ַמ ֶשּׁהוּ ִעם
כּוֹאב לְ ַ מ ֶשּׁהוּ ,פֹּה ָק ֶשׁה לְ ַ מ ֶשּׁהוּ –
ַה ַפּ ְרנָ ָסה ,פֹּה ֵ
תּוֹדה לְ  ה' ֶשׁ ַא ָתּה ֵמ ַחלֵּ ק
"בּרוּ ה'! ָ
ִתּ ְשׂ ַמח! ַתּגִּ ידָ :
סּוּרים ְבּ ָמנוֹת ְק ַטנּוֹת!".
לִ י ֶאת ַהיִּ ִ

תשובה פרשת כי תצא :לא תתעמר בה  -רש"י )כ"א ,י"ד(:
בלשון פרסי קורין לעבדות ושימוש :עימראה.

הזוכה :שלמה שטרן ,בני ברק.

פתרונות לשלוח למייל | פקס:
al5308000@gmail.com | 02-5812252

וְ ָכל ֶא ָחד ַחיָּ ב לְ ִה ְתבּוֹנֵ ן וְלִ ְראוֹת ַכּ ָמּה טוֹבוֹת וַ ֲהנָ אוֹת
רוּחנִ יּוּת .וְ ֵכן ָא ְמרוּ ֲחזַ "ל
עוֹשׂה ִאתּוְֹ ,בּגַ ְשׁ ִמיּוּת ְוּב ָ
ה' ֶ
ֶשׁ ָאסוּר לֵ ָהנוֹת ִמן ָהעוֹלָ ם ַהזֶּ ה ְבּלִ י ְבּ ָר ָכה ,וְ ָכל ַהנֶּ ֱהנֶ ה
ֵמ ָהעוֹלָ ם ַהזֶּ ה ְבּלִ י ְבּ ָר ָכה ְכּ ִאלּוּ ָמ ַעל ְבּ ֶה ְק ֵדּשֶׁ ,שׁ ַהכֹּל
רוּרה )סי' מו ,א(" :לְ ִפ ָיכ
כּוֹתב ַה ִמּ ְשׁנָ ה ְבּ ָ
ֶשׁל ה' ,וְ ֵכן ֵ
ִתּ ְקּנוּ ֲח ָכ ֵמינוּ זָ "ל ְבּ ָר ָכה ַעל ָכּל ָדּ ָבר ָוְד ָבר ֵמ ַהנְ ָהגַ ת
ָהעוֹלָ ם ֶשׁ ָה ָא ָדם נֶ ֱהנֶ ה ִמ ֶמּנּוּ"ֶ ,שׁ ָצּ ִרי לְ ָב ֵר.
ָא ָדם ַחיָּ ב לַ ֲעבֹד ַעל ָה ֱאמוּנָ ה ֶשׁ ֵאין שׁוּם ַרע ָבּעוֹלָ ם,
וּמ ִטיב.
ֶשׁה' הוּא ַרק טוֹב ֵ

אמרתי תודה ונושעתי

052-2240696

מיוחד לראש השנה
מערכת העלון בעצה קטנה

הסוד שלך ליום הדין
לפני רגע היינו בחופש ואיך לא -צללנו עמוק
לתוך תקופה של יישוב דעת -תחילת לימודים מחד,
בחירות מצד שני ,ובתוך כל הכאוס הזה – עוד לחזור
בתשובה...
הא לכם עצה טובה לזכות בדין ולגרום לשנת
תש"פ להיות טובה יותר ,המבשרת בפיה בריאות,
פרנסה זיווג וכל ישועה .מי שידע להעריך את
העומק של הדבר יש בידו מרגלית טובה.
את העצה הזאת מביא רבי נחמן
מברסלב בסיפרו -ליקוטי מוהר"ן:
"כשעושים פדיון וממתיקים הדין,
אזי מתבטל הגזרה" "נמצא שאי
אפשר לרופא לרפאות כי אם על ידי
פדיון ,שצריכין לעשות הפדיון תחילה
להמתיק הדין ואז דייקא יש רשות
לרופא לרפאות"

איך עושים את זה?
לפדיון יש נוסח מיוחד ,יכול לעשות אותו כל אדם
באשר הוא ,והנה הסדר :ייקח הכסף בידו ויאמר-
"יהי רצון מלפניך שיומתקו הדינים והגבורות הקשות
מעל )פלוני בן פלונית( על ידי פלא עליון שהוא
חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים שאין בו
תערובת דין כלל אמן"

פדיון של מסירות נפש

"אי אפשר
לרופא לרפאות
כי אם על ידי
פדיון"

האמת ,שהדברים האלה יכולים
לזעזע ,רבי נחמן פשוט אומר שזה הכרחי ,זה לא
עניין של זכות  ,כדאי ,הצעת ייעול ,אלא זה פשוט
חובה!
אין הרבה אנשים שמודעים באמת לחשיבות של
פדיון נפש בדיוק בשביל זה המאמר הזה נכתב ,וכדי
להשריש בך את ההבנה על סדר הגודל של הפדיון
נביא לכם סיפורים מכלי ראשון ,בדוק .אבל קודם
כל-

חנה ) (50אם לחמישה ילדים
וסבתא לעוד כמה נכדים מתוקים,
חלתה במחלה קשה בדם .מיד
התחילה סדרת טיפולים ,קיבלה
תרופות .אך שום דבר לא הועיל.
התרופות לא נספגו ,הטיפול לא
התקבל והמצב הלך והדאיג...

מתוך שברון לב פנתה לרב
שלום ארוש להתברך מפי הצדיק ולזכות ברפואה
שלימה .מיד אמר הרב שלום ארוש ,צריך פדיון נפש,
אבל לא סתם פדיון ,אלא פדיון של מסירות נפש.
חייה היו חשובים לה ביותר והיא החליטה לקיים
את דברי הצדיק ,תרמה סכום של מסירות נפש.
והישועה לא אחרה מלהגיע כשהרופא ראה את
תוצאות הבדיקה הופתע לראות שהטיפול האחרון
אכן הצליח וכדוריות הדם מתחילות להתאזן.

הטיפול הצליח .תוך ימים ספורים שוחררה לביתה
לחיים טובים ולהמשך מעקב...
עדי עברה תקופה של שבע שנים קשות
של שידוכים ,אך לצערה לא מצאה את זיווגה,
התרוצצה בין פגישה אחת לשניה ועיניה כלו
למראה חברותיה שכבר מטופלות בילדים .לאחר
מכן עזבה את העבודה ,את מקום הפרנסה שלה
שזה היה הנחמה היחידה שלה .מתוך ייאוש נסתה
להתקשר למוקד הישועות של "חוט של חסד"
המזכירה שענתה לה לא ידעה כמה היא תציל לה
את החיים ,ובספונטניות הציעה לה פדיון נפש ע"י
הרב שלום ארוש .מיותר לציין שבזמן שאין פרנסה
להוציא כסף מהכיס זה קשה ,אבל עדי זרקה
את השכל ובתמימות שלא אופיינית לה הקדישה
את הפדיון נפש לישועתה .יום למחרת התקשרה
השדכנית ובפיה הצעה חדשה שהביאה איתה את
הישועה ,לאחר חודשיים הגיעו בברית נישואין.

פדיון ע"י צדיק
ללא ספק שפעולת פדיון נפש ע"י הרב שלום
ארוש בפרט באומן אצל רבנו הקדוש רבי נחמן
מברסלב פועלת את פעולתה .ובאמת ,מי מאיתנו
לא זקוק לישועה ,פרטית ,כללית בבית ומחוץ.
ובכלל לזכות לשנה טובה חתימה טובה ולקנות עוד
סנגור ליום הדין .אז זהו שאנחנו כבר מאוד קרובים
ליום הגדול ,אל תתמהמהו חייגו עוד היום ותזכו גם
אתם בפדיון המיוחד של הרב שלום ארוש שליט"א
באומן.

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא
חום ואהבה או חום גבוה פרק יא'
הורים יקרים ,בשבועות האחרונים ,הבנו שהילד
מתנהג ב"דרך ארץ" כפי ש-ה' יתברך נטע בטבעו
"רע מנעוריו" זוהי לפעמים ההתנהגות הטבעית של
הילד.
לעיתים ,כשאנו דורשים מהילד להתנהג יפה
וכאשר הוא עובר על כך ומתנהג "כטבעו" אנו
כועסים עליו .כעס זה אינו מוצדק בעליל ,מאחר
והילד מתנהג כפי טבעו.
הילד מתנהג כך ,כי כך הוא מסתכל על העולם,
מזווית ראיה של ילד :הכול מגיע לי ,אני תמיד צריך
להיות ראשון ,אם לא תתנו לי בטוב ,אני אפעיל
שיטות של "ילד" אתנהג בכוחניות ,אצעק ,אצרח
אשתולל ואפילו אכה.
יש לי שיטות של ילד
במידה ועדיין לא ניסינו להבין את ההתנהגות
של הילד ,או לא התחלנו לעבוד על התנהגות זו
כפי שלמדנו בפרקים הקודמים ,אין לנו לגמרי לבא
בתלונה לילד -הוא "כאילו" מצידו בסדר ,כי הוא
מתנהג בטבעיות.
אבל אם כבר התחלנו לחנכו ,באופנים שהזכרנו
ולדעתנו מההכרות עם הילד ,הוא אמור כבר
להשתנות ,זה כבר עניין אחר.
בכל אופן ,במידה והילד ממשיך בדרכו המפונקת,
ישנם  2דרכים נפוצות לתגובת הורים להתנהגות
ילדיהם המפונקים.
הורים מהסוג הראשון ,נכנעים לילד ,בגלל קושי,
חוסר ידע או שהם לא אוהבים "להתמודד" עם
ההצגה של הילד.
הורים מהסוג השני ,יורדים לרמה של הילד
ו"מראים" לו מי יותר חזק ומי יודע לעשות הצגות
יותר מוצלחות .כשהילד צועק -הם מראים לו שהם
יודעים לצעוק יותר חזק .וכשהוא מרביץ-אז הם
מחזירים לו יותר חזק.
כמו איזה סוג הורים רצוי להיות?!
הורים מהסוג הראשון ,אמנם לא מזיקים לילד

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג'  -ד' משעה  10-8בערב
נייד054-8434435 :

אך עלולים להטמיע בילד סגנון מפונק זה ,ובעתיד
הילד עלול להבין שכך משיגים את מה שרוצים -ע"י
הפעלת כוח ומניפולציות פינוק.
הורים מהסוג השני גורמים לילד נזק נפשי חמור.
שהרי בתגובתם ,הם מחזקים אצל הילד את
ההתנהגות השלילית והיא עלולה להיות לחלק בלתי
נפרד מאישיותו.
אפיקים חיוביים
ולכן עלינו לנתב את התנהגותו לאפיקים חיוביים.
נלמד אותו כיצד ילד נורמטיבי צריך להתנהג .ואת
זאת נתחיל בחוסר התרגשות מההצגה שלו ,לא
נספק לו את הבמה ,לא נשתתף בהצגה ,ובוודאי
שלא נשלם לו עליה.
מה כן נעשה? פשוט נתעלם!!! ניתן לילד מרווח-
זמן של מס' דקות "להתבשל" בהצגה של עצמו,
מבלי שאנחנו מפריעים לו .בזמן זה ,הוא יראה
שאנחנו לא מתרגשים מההצגה שלו וגם אנחנו נרגע
ונוכל לשוחח איתו אח"כ מתוך רוגע ולא מתוך כעס.
במקביל נתחיל בפעולות של "שטיפת מוח" או
במינוח היותר מכובד "שתילת מחשבות" ,נחזור שוב
ושוב על אותם המשפטים" :משה! אמא כבר אמרה
לך ,שאמא מחליטה ואם אמא רוצה היא תקנה לך,
ואם אמא מחליטה שהיא לא תקנה אז היא לא
תקנה" או "ילד טוב שלי...חבל לך להשתולל ,זה
לא יעזור ,אמא לא מתרגשת מהצעקות שלך" או
"סליחה! אצלנו בבית מתנהגים בנימוס ובדרך ארץ!
בבית שלנו לא צועקים .אם אתה רוצה להגיד לאמא
משהו ,תדבר בנחת ובדרך ארץ" .מניסיון אישי ,אני
יכול בל"נ להבטיח לכם ,שאם תהיו עקביים בשיטות
אלו ,תתפללו על הילד ולא תיכנעו לשיטות הפינוק
שלו ,בע"ה תוך מס' חודשים )לכל המאוחר( הוא
יפסיק להציק ויתחיל להתנהג בדרך ארץ.
אסור לבזות ,להשפיל או להרגיז את הילד .אסור
לומר משפטים כמו" :תצעק יותר חזק ,אני לא
שומעת" או "תמשיך לבכות כמו תינוק" או "עוד
צעקה קטנה ואני מחטיפה לך" וכו' המטרה היא
לחנך את הילד ולפעמים בכדי לחנך צריך לסבול,
לשתוק ולעבוד קשה .בהצלחה!

בדיחות הדעת
אחד פונה לקב"ה בתפילה ואומר לו :רבונו
של עולם אם תתן לי לזכות שני מליון  ₪בלוטו,
אני מבטיח שאשב ואעסוק כל ימי חיי בתורה,
לפתע שומע הוא בת קול שאומרת לו :הי
אדוני חדל מתפילתך ,יש לי כבר המון אברכים
שעושים את זה גם בשביל  ₪ 1500בחודש.

סיפור

מאמר ראש הישיבה

לשולחן שבת

-המשך-

ובכן תן פחדך
משרתיו של הפריץ דומברובסקי הפולני רעדו
מפניו .מושל עריץ היה ,רדה בהם עד כלות כוחות
הגוף והנפש ,ניצל כל טיפת כוח מכוחם לטובת
אחוזתו וביתו ,והונו גדל פלאים על חשבון האומללים.
לא ייפלא אפוא ,שהיו מבין המשרתים שחיפשו
בסתר ליבם לנקום באדונם ,רצו והשתוקקו לראות
במפלתו ,אך לא ההינו לעשות צעד מעשי בכיוון.
ידוע ידעו ,שבאם חלילה ייכשלו בפרט הקטן ביותר,
והפריץ ידע על כך  -אחת דתם להמית.
משכך ,נקל לתאר ולשער את כעסו וזעמו
המתפרצים של הפריץ ,ואת שמחתם לאיד של
משרתיו ,כאשר נודע להם על גנבה בהיקף אדיר
שהתרחשה
באוצרותיו של
הפריץ.
דומברובסקי
הזועם הבטיח
שבעת
כל
גהינום
מדורי
למי שתיתפס
הגנבה ברשותו,
או שיהיה שמץ
מידע מפליל על
אודותיו .אולם
הגנב שידע היטב
מה מצפה לו,
גם ללא איומיו
המשתלחים של
דומברובסקי,
היה זהיר מספיק
כדי שאף לא
אחד מבין חבריו
לעבודה יֵ דע על
כוונות הזדון שלו.
כראות הפריץ שאין תועלת בזעקות ,עבר לפסים
מעשיים :הודעה מיוחדת נשלחה ליהודי הכפר,
שבתוך חודש ימים עליהם למצוא את הגנבה,
אחרת  -יגורשו מן הכפר לאלתר...
ראו כך היהודים והחליטו לפנות בצר להם לרה"ק
הרבי ר' זושא מאניפולי ,שעיירתו שכנה בצמידות
לכפרם הזעיר .בטוחים היו בכוחו של אותו צדיק
שיושיעם מדומברובסקי האכזר.
רבי זושא לא אכזבם" :אמרו לפריץ" ,נם להם
בביטחון" ,שבתוך שנה מהיום ,אתייצב בחצרו
ואגלה לו מי הגנב והיכן הגנבה".
חזרו יהודי הכפר לפריץ הזועם ומסרו לו את דברי
רבי זושא במלואם .הפריץ ,שסקרן היה לדעת מנין
לו לצדיקא היהודי המידע על אודות הגנבה ,וראה
שברירה אחרת אין בפניו ,הסכים להמתין שנה.

לפני מלאת שנה לגנבה שלח הפריץ שליח לרבי
זושא ,שיקיים את הבטחתו .רבי זושא הודיע לשליח
שיאמר לפריץ שביום פלוני אלמוני ,בשעה מסוימת,
יעמדו ניצבים בשורה כל עובדי החצר ומשרתיו של
הפריץ .איש בל ייעדר.
כאשר הגיע רבי זושא היה הכל מוכן לקראתו.
הוא הסתובב אנה ואנה שקוע במחשבות ,והפריץ
עומד מתוח ותוהה לדעת האם יעזור לו הראבין
הקדוש .לפתע הסתובב רבי זושא ואמר" :מישהו
חסר כאן .לא כל משרתיך נמצאים עימנו".
המשרתים לא חשו בחסרונו של איש מחבריהם,
אך הצדיק התעקש ,ומבט מעיניו של הפריץ הפיצם
עברי
לכל
האחוזה לחפש
אחר הנעדר.
ב א ו ר ו ו ת
הסוסים נמצא
הסייס שקוע
בעבודתו ,משל
לא ידע על
ההתכנסות
ולא על הגנבה.
כשניצבו כולם
נעמד
בחצר
רבי זושא והחל
לקרוא בקול
רם מתפילת
ה י מ י ם
הנוראים" :ובכן,
תן פחדך ה'
על
אלוקינו
מעשיך,
כל
ואימתך על כל
מה שבראת,
וייראוך כל המעשים"...
מילות התפילה היהודית שנאמרה כמובן בלשון
הקודש ,היו זרות לחלוטין לנוכחים .בטוחים היו
שמילות קסם לוחש הראבין.
בום!
חבטה עזה נשמעה בחצר ,והמשרתים והפריץ
המרותקים לדמותו של רבי זושא ,קלטו שהסייס
נפל על פניו מחרדה .כולו לבן כסיד התחנן הסייס
לצדיק" :אנא ,הפסק את משפטיך .הריני מוכן
להראות תיכף ומיד לפריץ היכן החבאתי את הגנבה
כולה .אך אינני מסוגל לשמוע עוד את המילים
הללו".
הפריץ ששמח עד מאוד בממונו האבוד הודה
נרגשות לצדיק ,ושם שמים התקדש באזור כולו.

אמונה שלימה בך ,תן לי אמונה שלימה שהכול
לטובה .אני לא רוצה לזוז מכאן ולא להתקדם
לשום דבר בעולם ,ולא להתפלל ולא לבקש שום
בקשה עד שאגיע לאמונה השלימה ועד שאומר
לך תודה מכל הלב בשמחה אמתית גם על
מה שנראה בעיני כרע! זו תפילה אמתית שבה
מבקשים מה' את הישועה היחידה – רק להחזיק
באמונה רק לתקן את האמונה.
ורק על ידי זה ישנה הבטחה מפורשת שה'
ימסור את הרחמנות בידינו וניוושע כפשוטו.

עצה לזכות בדין
על פי זה יש לנו עצה נפלאה לזכות בדין ביום
ראש השנה .בראש השנה כל באי עולם עוברים
לפניו יתברך כבני מרון ,ונקבע על כל אחד מה
יהיה עליו לעבור בשנה החדשה הבעל"ט ,וזה
כולל את כל ההפסדים והחסרונות ל"ע .ואצל
ה' יתברך הכול זה רחמים ,גם אם אנחנו לא
מסוגלים לראות ולהבין את זה .הדין של ה' יתברך
כולו רחמים כדי לקרב את האדם אליו יתברך.
אבל על פי מה שלמדנו כאן ,כאשר זוכים לתקן
את האמונה ,זוכים שה' נותן את הרחמנות בידינו,
כלומר זוכים לרחמים גלויים ומובנים .לכן ההכנה
הגדולה ביותר ליום הדין היא התודה ותיקון
האמונה שעל ידן ה' ידון אותנו לפי הרחמים
המובנים לנו .וראש השנה הוא הזמן המסוגל
ביותר לתיקון האמונה ,כמובא בליקוטי מוהר"ן
שראש השנה בכלל והקיבוץ של ראש השנה
באומן בפרט – זה תיקון האמונה .לכן זה הזמן
להתחזק באמונה ולזכות שה' ידון אותנו לפי
הרחמנות המובנת לנו.

מתנה לשנה החדשה
עם ישראל היקר ,ברצוני לתת לכל אחד ואחת
מתנה נפלאה לשנה טובה ומתוקה באמת.
המתנה הגדולה ביותר היא התודה .אבל איזו
תודה? תודה אמתית ,תודה של אמונה שלימה,
תודה שנובעת מתוך אמונה שלימה ,ומביאה
לאמונה שלימה .ואם אתה עדיין לא מסוגל לומר
תודה באמונה שלימה ,רק על זה תבקש ,ורק
את זה תרצה ,ורק על זה תתחנן .אל תתקדם
לשום דבר אחר בעבודת ה' כאשר חסרה לך
עדיין האמונה.
תקצר היריעה במאמר זה לפרט את כל
הבחינות של האמונה ואת כל העומק של התודה.
צריכים לדעת שהתודה היא שכל עמוק מאוד
מאוד בעבודת ה' ,וה' ברחמיו זיכה אותי להוציא
לאור עכשיו ספר חדש שנקרא "נפלאות התודה"
שמבאר נקודות עומק מעשיות בכל הנושא של
התודה ומאיר את אור האמונה באור חדש נפלא
ומעשי .ולכן כדי שהאדם יוכל לקבל את המתנה
הנפלאה של דרך התודה ותיקון האמונה ,אני
ממליץ בחום ללמוד בספר הזה ולחזור עליו ולשנן
אותו ולהתפלל לזכות להפנים את כל הרעיונות
הנפלאים ולהתפלל לחיות באמונה שלימה.
ובזכות זה יימשכו עלינו ועל כל ישראל רחמים
גדולים ועצומים כפשוטו ,שה' יתברך ייתן את
הרחמים בידינו ,ומלאה הארץ דעה את ה' ,ויתגלו
בעולם רחמים עצומים ,ונזכה שהשנה הזו ת'הא
ש'נת פ'דות נפשנו וגאולתנו ,במהרה בימינו.
בברכת שבת שלום ומבורך

גן הדעת

פנינים

חידושים לפרשת שבוע

חסידות ברסלב

הלוחם הגדול ביותר על יסוד הבחירה המוחלטת
של האדם הוא הרמב"ם .יסוד עליו הרחיב בכמה
מקומות בכתביו ,בפרט בפרושו למשנה שם מיקד
את כל הטענות המצדדות בהיות האדם בעל
בחירה מוחלטת בכל מעשיו .טענתו הראשונה היא
ציווי התורה .הרמב"ם טוען ,אם התורה ציוותה על
תריי"ג מצוות זה אומר שלפחות ב 613מקומות יש
לאדם בחירה ,שאם לא כן התורה לא הייתה מצווה
עליו לעשות או לחדול .טענתו השנייה אומרת,
שאם גורלו של האדם נקבע מראש ,בשביל מה
כל ההשתדלות מצדו ללמוד ולהתלמד ולהשלים
עצמו ,הרי האדם נמצא תחת גורל ה"מכתוב" .והנה
המציאות מראה לנו בחוש שהאדם כל חייו מנסה
להתלמד ,ברוחניות ובגשמיות ,משמע שהוא יודע
בתוך תוכו שיש לו היכולת לייצר שינוי ולהשתפר.
טענתו השלישית ואולי החזקה ביותר מכולם היא
מערכת הגמול .אם באמת אין בחירה כמו שטוענים
הטועים ,כל נושא השכר והעונש עליו מדברת
התורה הופך להיות שקר גמור .שהרי אם שמעון
שהרג את ראובן היה חייב להרוג אותו מצד הגזירה
אין טעם להעניש אותו ,וזה אפילו עוול לעשות כן!!
יותר מזה ,גם מערכת המשפט האנושית הופכת
להיות מיותרת ,שהרי על כל מעשה יכול הנאשם
לטעון שהיה תחת גזירת הגורל! טענה רביעית
ואחרונה אומרת שאם לא הייתה בחירה ,אז כל
ניסיון לצבור רכוש או לברוח בשעת סכנה מיותרת
גם היא ,אם נקבע שתמות אין לך מה להסתתר,
ואם נקבע שתהיה עשיר הכסף יצנח לך מהשמים

גם אם לא תעשה שום השתדלות ,והמציאות
מראה אחרת .נמצא ,שחייבים לומר שהאדם הוא
בעל בחירה על כל מעשיו ,כי בלי הבחירה אין
טעם למצוות ,אין טעם להתקדם מבחינה רוחנית,
תורת השכר והעונש הופכת למיותרת ,וכמוה כל
השתדלות פיזית או חומרית .ומה שמוכיח עוד
בפשטות את יסוד הבחירה החופשית היא מצוות
התשובה ,כי מצוות התשובה נשענת כולה על היסוד
שביד האדם בחירה חופשית ,ובגלל שהוא ייצור
בחירי ,האחריות על מעשיו היא עליו ועליו בלבד .אם
לא בחרת במה שעשית אז על מה אתה מתנחם
ומתחרט? את מי אתה מרמה? אם התורה דורשת
חרטה וידוי וקבלה לעתיד משמע שהיא רואה את
האדם כאחראי הבלעדי על מעשיו .וזה הוא אף
עניין הוידוי ,שהאדם מתוודה ואומר אין כאן את
מי להאשים במה שקרה ,רק אני אשם ,האחראי
היחידי הוא אני ,ובזה שאומר בפה שהאחריות היא
עליו הוא מאפשר לעצמו לשפר ולשכלל מעשיו
לטובה .למעשה ,ככל שאדם חי יותר את היותו
בעל בחירה ,כך הוא מתאמץ יותר לתקן מעשיו
ולשוב בתשובה ,היינו שהרצון שלנו להשתנות נובע
מההבנה שהבחירות שעשינו היו שגויות ,ואם עכשיו
נבחר אחרת מציאותנו תשתנה לטובה ,וככל שכח
הבחירה של האדם רפוי ומעומעם יותר בעיני עצמו,
כך הוא מאפשר לעצמו לתת לדברים לעבור ולידו,
ובתוך תוכו מתרץ שזו היא הגזירה ,שהטבע חזק
ממנו ,או שכך היא ההנהגה שמנהיגים אותו ..כללו
של דבר ,בשביל לחזור בתשובה ,היינו אל חכמת

ע"י בית הוראה-חוט של חסד

במחזור אהלי יעקב )ראש השנה דנ"ב ע"ב( לרבי יעקב יצחקי
בשם השל"ה.

אם שכח לומר זכרינו לחיים ונזכר אחר
שאמר ברוך אתה ה' האם יכול לומר למדני
חוקיך ולחזור שוב "זכרינו לחיים וכו'"?
אינו רשאי לסיים למדני חוקיך ,מכיון שאם שכח
אינו חוזר ,לכן אין לו לומר "למדני חוקיך" שאין
מוסיפים פסוק זה אלא במקום שאם טעה מחזירין
אותו .בן איש חי )פרשת נצבים אות כ'( ומרן הרב עובדיה )חזון
עובדיה עמוד ס"ו(.

בסוף היום הראשון של ראש השנה
בשעת המנחה נוהגים לעשות סדר
"תשליך" מה מקור המנהג?

בראש השנה צריכין להיות חכם שישמר
מחשבתו ,שיחשב רק מחשבות טובות ,שייטיב
השם יתברך עמנו ויתן לנו שנה טובה וכו',
וצריכין להיות שמח בראש השנה ,גם צריכין
לבכות בראש השנה )שם(:
ערב ראש השנה ראוי לתן על פדיון )שם(:
הלב המנחה אותנו אל הטוב והישר ,צריך לחדד את
היותנו בעלי בחירה ,וכך בפשטות להשתדל לעשות
בכל יום כמה בחירות טובות ,ולפעמים ,כשמצב
החיים רגוע אנו בוחרים בין טוב לטוב ,וכשהמצב
סוער הבחירה היא בין הגרוע יותר לגרוע פחות,
וגם זו בחירה ,כל אחד כפי מדרגתו באותה עת
צריך להתחבר לבית הבחירה שלו ,והמקודש יותר
בוחר יותר.

קו ההלכה הספרדי*3030 :

פרטים בדברים הנוגעים לראש השנה

יש בקטע זה ד' פעמים את המילה "חיים"
משום שאנו מבקשים להינצל מד' מיני סכנות חיים
העלולים להתעורר במשך השנה :סכנה שאדם
נקלע אליה מחמת עבירה ,מחמת שהגיע זמנו,
כשנופל ביד אוייב ,שיש נספה בגלל סיבה כל שהיא
או כפרה על אחרים ,וגם על זה מבקשים .כן כתב

מה שהעולם נוסעים על ראש השנה לצדיקים,
כי עיקר המתקת הדינים אינו אלא על ידי
קדושת וטהרת המחשבות ,ואי אפשר לטהר
ולקדש המחשבה אלא על ידי התקשרות
לצדיקים .וראש השנה היא מקור הדינים של
כל השנה וצריך לטהר את המחשבות כדי
להמתיקם ,ובשביל זה נוסעים לצדיקים כדי
לזכות לקדושת המחשבה )שם(:

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

שו"ת של חסד

מוסיפים בתפילה בברכת אבות "זכרינו
לחיים מלך חפץ בחיים ,כתבינו בספר חיים
למענך אלהים חיים" ,מדוע?

תקיעות ראש השנה הם בחינת התחדשות
המוחין שהוא השכל והנשמה של כל אחד,
שיזכה כל אחד לפי בחינתו להמשיך שכל
חדש ונשמה חדשה מאור הפנים )ליקוטי עצות
מועדי ה' ר"ה(:

במדרש תנחומא )וירא סימן צט( מבאר מדוע לקח
לאברהם אבינו שלשה ימים דרך מבאר שבע להר
המוריה? וביאר שהשטן עיכב אותם ונעשה לפניהם
כנהר גדול שלא יוכלו לעבור ,ירד אברהם אבינו
לנהר עד שהגיעו המים עד צואריהם ,תלה אברהם
את עיניו לשמים ואמר :רבון העולמים נגלית עלי
וציוית אותי להעלות את בני לעולה ,ולא הרהרתי
אחר דבריך ,ועכשיו באו מים עד נפש ,אם טובע
יצחק בני היאך יתייחד שמך? מייד גער הקב"ה
בשטן והלך לו" .על פי זה כבר נהגו בזה כל ישראל.
)רמ"א סימן תקפ"ב(.

האם מותר לאכול דברים חריפים בראש
השנה?
עיקר המנהג הוא לאסור דברים חמוצים בלבד,
כגון לאכול לימון בפני עצמו ושאר פירות חמוצים
או מרים ,אבל לא לגבי חריף ,ומותר לאכול חריף
בראש השנה ,ומכל מקום יש אף המחמירים שלא
לאכול חריף בראש השנה .פסקי תשובות )סימן תקפ"ג(.

האם יש איסור לאכול ענבים בראש
השנה ,ומה מקור האיסור?
יש נוהגים שלא לאכל ענבים בראש השנה ,משום
שמבואר בגמרא )ברכות נ"ו( שענבים שחורים זה סימן
רע ,ובפרט שיש אומרים שעץ הדעת שממנו אכל

אדם הראשון היה של ענבים ,אמנם כל עניין זה הוא
דווקא בענבים שחורים ,אבל ענבים ירוקים מותר
לאכול ,ואדרבא מעלה היא לאוכלם .כף החיים ) סימן
תקפ"ג סעיף קטן כ"א(.

מדוע לא אוכלים אגוזים בראש השנה,
ומה הדין בעוגות שיש בהם אגוזים?
נמנעים שלא לאכול אגוזים בראש השנה ,משום
שזה מרבה כיחה וניעה ,ועוד שאגוז הוא גימטריא
חט"א .אמנם אם הניח אגוזים בעוגה וכדומה ,אין
איסור משום שהאפיה או הבישול מבטלים את
הכיחה וניעה) .באר משה חלק ג' סימן צ"ז(.

לקראת ערב קודם השקיעה ביום הראשון
של ראש השנה ,אני רוצה להוציא דברים
מן ההקפאה ,האם מותר לעשות כן ,או
שנחשב ל"מכין מיום טוב לחבירו"?
מותר להוציא דברים מההקפאה לצורך הפשרה
ללילה השני .מהרש"ג )חלק א' סימן ס"א( ובשו"ת יביע אומר
)חלק י' סימן כ"ו(.

פתיל צף – האם מותר לחבר את הפתילה
ל"צף" ביום ראש השנה ,או שחייב להכין
מראש?
מותר ליקח פתיל צף ולהכניסו בתוך הצף ביו"ט
ואין לחוש משום מתקן כלי ,והמחמיר תבא עליו
ברכה .שבט הלוי )חלק ט' סימן קכ"ח אות א'(.

