
ממאתיים  למעלה  לפני  עולמו  לבית 
אנשים  רבבות  ריבי  על  משפיע  שנה 
בכל רחבי העולם ומעורר ומחזק ומנחם 
אותם ומדבר על לבם, וכולם מרגישים 
הקדושה  לדעתו  וחיבור  שייכות 

ולעצותיו.

וכל זה מכיוון שהיה מזכה את ישראל, 
ישראל  עם  על  רבינו  של  זכות  הכף  כי 
ורע, בשום ספר  לו אח  דבר שאין  היא 
הקדוש  רבינו  שאומר  מה  כתוב  לא 
שלו  והעיקרית  המפורסמת  בתורה 
זכות  לכף  לדון  שצריכים  רפב(  )בסי' 
בוודאי  כי  גמור,  רשע  שהוא  מי  אפילו 
יש בו מעט טוב, איזה שבריר של מצווה 
או נקודה טובה או אפילו רצון טוב קטן. 
שפעם  מספיק  צדקה,  שייתן  מספיק 
עזר  והוא  עזרה  ממנו  ביקשו  אחת 
למישהו – זה כבר מספיק בשביל לדון 
אותו לכף זכות ולראות שבמהותו הוא 
טוב. ואומר רבינו שעל ידי שמסתכלים 
רק על הטוב שבו, ממש מבטלים ממנו 
לכף  באמת  אותו  ומעלים  הרע  כל  את 
זכות והוא יכול לחזור בתשובה שלימה 
לא  כזה  חריף  דיבור  לבד.  זה  ידי  על 

תמצא בשום מקום!

עצמו  על  שקיבל  אמר  נחמן  ר'  כן  כמו 
אליו  המתקרבים  כל  בשביל  ייסורים 
שאי  נוראים  ייסורים  סבל  אכן  והוא 
יכול  שהיה  שסיפר  עד  לתפוס  אפשר 
מרוב  אותו  ולשבור  בשיניו  עץ  לנשוך 

כאבים.

ר' אלימלך מליז'ענסק זיע"א צם עשרים 
עם  בשביל  לשבת  משבת  שנה  ואחת 
ישראל, ואמר שהמתיק את כל הגזירות 
ולכן  משיח,  ביאת  עד  ישראל  עם  מעל 
הולכת  בפולין  שלו  שההילולא  רואים 

וגדלה משנה לשנה.

יהודה  ר'  את  לראות  זכינו  בדורנו  וגם 
סבל  ימיו  שכל  זצוק"ל,  ליבוביץ'  זאב 
אצלו  רואים  ולכן  ישראל,  עם  בשביל 
צדיק  שהיה  שלמרות  מופלאה,  תופעה 
אותו  הכיר  לא  אחד  אף  וכמעט  נסתר 
ברק  בבני  שלו  הציון  כיום  אבל  בחייו, 
שעות  בכל  לרבים  משיכה  מוקד  הוא 
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לכהונה  נבחר  לא  לוי  של  שבטו  שמכל 
גדולה אלא אתה'".

נפשם  שמסרו  שהצדיקים  רואים  ולכן 
בעבורם  ייסורים  וקיבלו  ישראל  על 
ושנים,  ימים  במשך  בתפילות  ועמדו 
ויגעו כל ימיהם לעורר את העם לתשובה 
ולהצדיק את ישראל וללמד עליהם זכות 
– הם הצדיקים שממשיכים להאיר לעם 
בחלל  וקיימת  עומדת  וזכותם  ישראל 
שנים  גם  העולם 

אחר פטירתם.

שאין  רואים  אנו 
בעולם  צדיק  שום 
הילולא  לו  שיש 
כמו  ונוראה  עצומה 
יוחאי,  בר  שמעון  ר' 
על  ישראל  עם  וכל 
מרגישים  גווניו  כל 
מיוחדת  שייכות 
אלוקי,  תנא  לאותו 
מאשר  יותר  הרבה 
לשאר הצדיקים. ואף שאין אנו יכולים 
של  ההילולא  אבל  השוואות,  לערוך 
כל  דבר  היא  בעומר  בל"ג  שמעון  רבי 
כך ייחודי ובולט וזה אומר דרשני, הרי 
לא לחינם השגיח ה' יתברך שכך יהיה, 

ובוודאי יש לנו מה ללמוד מכך.

ר'  של  ביותר  הגדול  הייחוד  ולענ"ד 
עם  על  נפשו  מסירות  הוא  שמעון 
ישראל, כמו שאמר על עצמו שהוא 'יכול 
כלומר  הדין',  מן  כל העולם  לפטור את 
העולם  כל  את  ְלַזּכֹות  הכוח  לו  שיש 
כולו. לכן אומר לו הקב"ה: 'אתה מחפש 
סנגוריא,  עליהם  ללמד  ַני,  ּבָ את  ְלַזּכֹות 
את  ואזריח  אבהיק  אני  אותם?  לקרב 
העולם  רחבי  שבכל  העולם,  בכל  אורך 
ידליקו מדורות לכבודך ומאות אלפים 
ייסעו לציון שלך ביום ההילולא וישירו 

וירקדו לכבודך'.

מברסלב  נחמן  ר'  אצל  רואים  וכן 
שהעניין שלו הולך וגדל הולך ומתפשט 
הקדוש  לציון  והנסיעות  ישראל,  בעם 
שלו זה דבר נדיר ולא רגיל בהיקפו. וגם 
זה דבר תמוה מאוד שצדיק שהסתלק 

אמר לו משה רבינו: 'הקב"ה שהוא בוחן 
חטא  את  שעשית  מה  שכל  יודע  לבות 
ונעָלה  העגל היה במסירות נפש גבוהה 
הנצחית;  ולטובתם  ישראל  עם  למען 
על החטא,  לך  רק שהוא מחל  לא  ולכן 
אותך  מוצא  הוא  זה  בגלל  דווקא  אלא 
חביב  דבר  אין  כי  לפניו,  לשרת  ראוי 
שמוכן  מי  כמו  יתברך  ה'  אצל  ואהוב 

למסור נפשו על טובת ישראל'.

אחד  כל  ובדורנו, 
למסור  בקלות  יכול 
ישראל  עם  על  נפשו 
שיעסוק  ידי  על 
ובתפילה  בהפצה 
כמו  ישראל,  עם  על 
את  משבח  שהנביא 
שזכה  הכהן,  אהרן 
עד  מעלותיו  לכל 
שהיה כמלאך ה', רק 
הרבים  זיכוי  בגלל 
רבים  'משיב  שהיה 

הקדוש  הזוהר  לומד  ומזה  מעוון', 
את  המחזיר  של  העצומה  מעלתו  את 

הרשעים בתשובה.

הבא  העולם  על  לוותר  מוכן  היה  אהרן 
ִמְמָך לא מבקשים לוותר על  שלו, אבל 
רק  ממך  מבקשים  שלך,  הבא  העולם 
ישראל  עם  למען  מעצמך  קצת  שתיתן 
ותקדיש  מעצמך  תקריב  שאם  ותאמין 
את  לקרב  בשביל  שלך  היקר  מהזמן 
פחות  שתספיק  אפילו  ישראל,  עם 
ה'  ה' – אבל  ופחות לעבוד את  ללמוד 
ידיך  ימלא  והוא  חייב,  לך  יישאר  לא 
מברכותיו ותהיה לך ברכה בלימוד ובכל 

עבודתך ואין לשער את מעלתך.

כמו כן צריכים לדון את כל עם ישראל 
הזה  שהדור  לדעת  וצריכים  זכות,  לכף 
כולו זכאי; כולם זכאים וצדיקים ורוצים 
לחזור בתשובה, אלא שיש להם קשיים 
את  אוהב  והקב"ה  ובלבולים.  ומניעות 
במדרש:  כמובא  בניו,  את  שמזכה  מי 
לאהרן:  הוא  ברוך  הקדוש  לו  "אמר 
ַני,  ָבּ את  לצדק  אהבת  צדק',  'אהבת 
]'ותשנא רשע'[ ושֵנאת מלחייבן, 'על כן 
משחך אלוקים אלוקיך', אמר לו: 'חייָך, 

יום  בתיאור  פותחת  השבוע  פרשת 
הקמת המשכן. שבעה ימים משה רבינו 
היה מקריב את הקרבנות במשכן ואהרן 
ועכשיו,  ולומדים,  מסתכלים  ובניו 
ניסן,  חודש  ראש  הוא  השמיני,  ביום 
בפועל  בתפקידו  להתחיל  אהרן  נקרא 
ולהתחיל בכהונת עולם לו ולבניו אחריו 

לדורותם.

הגיע  שכאשר  אותנו  מלמדים  חז"ל 
היה  הקרבנות  את  להקריב  השעה 
לגשת  ומפחד  מתבייש  הכהן  אהרן 
ומגודל  ה'  מפחד  בושה   – ולהקריב 
כל  על  כמכפר  שבתפקיד  האחריות 
חלקו  מפני  ופחד  ויראה  ישראל,  עם 
חטא  והנורא,  החמור  בחטא  המכריע 
כעגל  בעיניו  נראה  המזבח  והיה  העגל; 
מקומו  על  קפא  והוא   – ומאיים  גדול 
ולא היה מסוגל לבצע את תפקידו, עד 
שניגש אליו משה רבינו ואמר לו: 'קרב 
לו:  שאמר  רש"י  ומבאר  המזבח',  אל 
'למה אתה ּבֹוש? לכך נבחרת!' ובדברים 
אלה ניחמו ועודדו וחיזק את ידיו לגשת 
הקרבנות  את  ולהקריב  המזבח  אל 

הראשונים לחנוכת המזבח.

בוש  היה  אהרן  הרי  השאלה,  ונשאלת 
וירא מחטא העגל, מדוע אומר לו משה 
להיות  נבחר  אהרן  וכי  נבחרת',  'לכך 
כהן גדול בגלל שותפותו בחטא העגל?! 
שכל  ובמפרשים,  במדרש  מבואר  אלא 
רק  היה  העגל  את  אהרן  שעשה  מה 
בשביל להציל את עם ישראל מחטאים 
שאמר  ברש"י  כמובא  יותר,  חמורים 
ולא  הסירחון  בי  שִיָתֶלה  'מוטב  אהרן: 
בוודאי  היה  הכהן  אהרן  שהרי  בהם', 
מוכן למסור נפשו ולמות על קידוש ה' 
ולא לעבוד עבודה זרה ולא לעשות עגל 
ולא לסייע בשום דרך לעבודה זרה ח"ו; 
רק את טובת  עיניו  לנגד  הוא ראה  אך 
עם ישראל והיה מוכן שיתלה בו סירחון 
לדורות, והיה מוכן אפילו לאבד את כל 
העולם הבא שלו בשביל להציל את עם 

ישראל.

נבחרת',  'לכך  המילים:  פירוש  וזה 
העגל,  חטא  בגלל  מפחד  היה  שאהרן 

הכהן  אהרן 
לוותר  מוכן  היה 
הבא  העולם  על 
לא  ִמְמָך  אבל  שלו, 
על  לוותר  מבקשים 

העולם הבא 

לכך נבחרת!

בס"ד
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מודה על האמת
גולם  מגדר  לצאת  בשביל  המשנה,  אומרת 
גדרים  שבעה  צריכים  חכם  לגדר  ולעלות 
המידות,  בתיקון   נקשרים  מהם  שארבעה 
זה  כי  השכלית,  ובחריפות  באיכות  ושלשה 
בחכמה  ממנו  שגדול  מי  לפני  מדבר  שאינו 
ובמניין, וזה שאינו נכנס בתוך דברי חברו, וכן 
זה שלא מתפאר במה שאינו יודע, ולא מכחיש 
שהיא  ענווה  של  תוצאה  כולם  האמת,  את 
המעלות  ושלושת  הטובות,  המידות  לכל  אם 
שואל  להשיב,  נבהל  לא  שהאדם  השכליות, 
כעניין ומשיב כהלכה, אומר על ראשון ראשון 
השכלי,  לסדר  קשורים  אחרון,  אחרון  ועל 
צריכים  אמתי  חכם  להקרא  שבשביל  ונמצא 

יותר מידות טובות מאשר שכל. 

'מודה על האמת'  ובעניין המידה הנשגבה של 
מספרת הגמרא )זבחים ק"א.( שביום השמיני 
להקמת המשכן, נצטוו אהרון ובניו על הקרבת 
מספר רב של קרבנות, אחד מן הקרבנות היה 
לאכול,  צריכים  היו  אותו  שגם  חטאת  קרבן 
ולא  נשרפה  שהחטאת  משה  ראה  וכאשר 
אכלוה?  לא  מדוע  אהרון  את  שאל  נאכלה 
ואביהוא  נדב  מיתת  שבגלל  אהרון  לו  השיב 
ולכן נאסרו באכילת  דין אנינות,  ולבניו  לו  יש 

זאת אהרון  ולמד  לדורות,  החטאת שקדושתו 
ומה מעשר שהוא  וחומר ממעשר,  בלימוד קל 
באנינות,  אכילתו  נאסרה  קלים'  'קדשים 
שכן?  כל  לא  קדשים,  קדשי  שהיא  חטאת, 
בעיניו  הוטבו  אהרון,  דברי  משה  שמע  וכאשר 
הדברים, והודה שבאמת כך שמע מפי הגבורה 
ֵעיניו"  ּבְ יַטב  ַוּיִ ה  מׁשֶ ַמע  ׁשְ "ַוּיִ וכמ"ש  ושכח, 
ופרש"י שהודה ולא בוש לומר לא שמעתי, ולא 
הסתפק משה בהודאה שלו בפני אהרון, אלא 
כולם,  שידעו  ישראל,  מחנה  בכל  כרוז  העביר 
הזכירה  אחיו  ואהרון  ההלכה  ִממנו  שִנתעלמה 
לו, ועשה כן בשביל ללמד לבני דורו, ולדורות, 
להודות  ונרתע  בוש  גדול  אדם  יהיה  שלא 
"פה  בו  הוא שנאמר  גם  הוראה, שהרי  בטעות 
אל פה אדבר בו" טעה והודה, וזאת עשה משה, 
למרות שיכול היה לחשוש שמעתה לא ישמעו 
בעוד  טעית  אולי  בזה  טעית  אם  יאמרו,  כי  לו 
דברים, לא חשש לזה משה, כי להיות מודה על 
האמת היה נעלה בעיניו מיתר השיקולים, שעל 

יִתי ֶנֱאָמן הּוא" ָכל ּבֵ כן מעידה עליו התורה "ּבְ

המשניות,  פירוש  בהקדמת  הרמב"ם  וכתב 
שמזה הטעם טרחו חכמי המשנה לכתוב אפילו 
כאומרם  מדעתו,  בו  כשחזר  גם  יחיד  דעת 
)גיטין  שמאי  כבית  להורות  הילל  בית  חזרו 
מ"א(, חזר רבי עקיבא להיות שונה כדברי רבי 

קכ"ח(  )בחולין  תלמידו  שהיה  אעפ"י  יהודה, 
כל  בפני  אמר  הדור  גדול  שהיה  אף  על  ורבא 
הם  טעות  בפניכם  שאמרתי  דברים  תלמידיו, 
בידי )זבחים צ"ב(. כדי להודיענו אהבת האמת 
הנכבדים  אלו  ואם  והאמונה,  הצדק  והגברת 
כשראו  בחכמה,  המופלגים  הנדיבים  החסידים 
ועיונם  מדבריהם  טובים  עליהם  החולק  דברי 
כל שכן שאר האדם,  וחזרו מדעתם,  הודו  נכון, 
בראותו האמת נוטה עם בעל דינו, יהיה כמו כן 

נוטה לאמת, ולא יקשה עורף. 

ֶצֶדק  "ֶצֶדק  יד(  )דברים  הכתוב  כוונת  זוהי 
ְרּדֹף", שתרדוף את האמת והצדק ולא תעקש  ּתִ
דעתך  להעמיד  שתוכל  בעת  גם  דרכך,  את 
בדוחק, כיוון שראית דעה אמתית יותר משלך, 
לך אחריה. וכן בתשובות הרמב"ם )ח"ב ס' ש"י( 
מעיד על עצמו, שמאהבתו את האמת היה שמח 
היה  אם  ואפילו  טעותו,  על  אותו  העמידו  אם 

המשיב עליו הקטן שבתלמידיו. 

צריכים  האמת  נביא  רבנו  ממשה  דבר,  סוף 
כי  חת,  ללא  האמת  עם  ללכת  כולם,  ללמוד 
תוצאה  היא  ואמת  אמת,  הקב"ה  של  חותמו 
הוא  באשר  בערכו,  מכיר  שהאדם  ענווה,  של 
חסיד  יהיה  ואפילו  יסודו,  ובעפר  מחומר  קרוץ 

שבחסידים, אין בזה שום פלא אם יטעה.   

י- ין ַאְנׁשֵ ָהָיה ּבֵ                ּגֶֹדל ַהִהְתעֹוְררּות ׁשֶ
ֵעת ִקּיּום ִמְצַות ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ָהָיה  ּבְ לוֵֹמנּו  ׁשְ
ָהַאֲחרֹוָנה,  ְסִפיָרה  ֵליל  ּבְ ְפָרט  ּבִ עּור,  ׁשִ ְלֵאין 
ָתם  ְתִפּלָ ִכים ָאז ּבִ ּפְ ּתַ לֹוֵמנּו ִמׁשְ י-ׁשְ ָהיּו ַאְנׁשֵ ׁשֶ
ְוכּו'  ְוֻטְמאֹוֵתינּו"  ִלּפֹוֵתינּו  ִמּקְ "ְלַטֲהֵרנּו  ְמֹאד 
ָלִראׁשֹוָנה  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ׁשֶ ִרים  ּוְמַסּפְ ְוכּו'. 
ִלי ִליְטָוואק  י ֶמְנּדְ ַהֲחִסיִדים ַהְיָקִרים ה"ה ַרּבִ
ַעל  ּבַ ִזְכרֹונוֹ-ִלְבָרָכה  ֶאְפַרִים  רּוְך  ּבָ י  ַרּבִ ַוֲחֵברֹו 
י- ַאְנׁשֵ ֶאת  ְמעּו  ְוׁשָ ַחל",  ַהּנַ י  ִאּבֵ "ּבְ ר  ַהְמַחּבֵ

ְלאּו ְוָאְמרּו  ֵעת ְסִפיַרת ָהֹעֶמר, ִהְתּפָ לֹוֵמנּו ּבְ ׁשְ
לוֵֹמנּו(  י ׁשְ ָנם ַעל ַאְנׁשֵ ּוְ ִהְתּכַ ֶזה ָלֶזה: "ִאם ֵהם )ּבְ
ִפיַרת  ִמּסְ ְוִעְנָין  ֵעֶסק  ֶזה  ּכָ ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים 
ה  ִמּזֶ לּו  ְוִקּבְ הּו".  ֶ ַמּשׁ אן  ּכָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ ָהֹעֶמר, 

עֹוד ּתֶֹקף ַרב ְלִהְתָקְרבּוָתם.  )שיש''ק ד-תכ(

פרי שלום
האמת והאמונה תלויים בהתקרבות לצדיק.

אדם צריך לרצות את האמת בכל כוחו, שגם 
אם יוכיחו לו שהאמת היא לטפס על קיר 

חלק הוא יהיה מוכן.
כל זמן שאתה לא מסוגל להודות בלב שלם 
על החסרונות שלך, לא תוכל לדבר דיבור 

של אמת לפני השם.
האמת השלמה היא לא דבר מושג, לכן 

צריכים תמיד לחפש אחריה.

ה'תשע"ז,  קיץ  זמן  לקראת              
המדור השבוע ובשבוע הבא לא יעסוק 
בעצות  אלא  הלכתיים  בנושאים 
לימוד  את  לשפר  נוכל  כיצד  והדרכות 
ולמען  למעננו  הזמן  במהלך  התורה 
מגנא  ל"תורה  ולזכות  התורה  עולם 

ומצלא" ]סוטה כ"א ע"א[.
הנפלאים:  מהספרים  מלוקטות  העצות 
"הזמן ובין הזמנים", "אגרת לבן התורה" 
יוסף  יצחק  מאת הראשל"צ הגאון הרב 
מדברי  לקט   – "חיזוק  וספר  שליט"א 
התורה"  לעמלי  חיזוק  ומאמרי  רבותינו 

בהוצאת דרשו.

תפילה על לימוד התורה א. 
אנשי  ששאלו  ע:[  ]נדה  בגמ'  איתא 
אלכסנדריא את ר' יהושע בן חנניא "מה 
יעשה אדם ויחכם )בחכמת התורה(? אמר להן: 
אמרו:  בסחורה.  וימעט  בישיבה,  ירבה 
אלא:  להם!  הועיל  ולא  כן  עשו  הרבה 
יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו... מאי 
קמ"ל )רש"י: למה ליה למימר להו ירבה בישיבה, הואיל 
וברחמים הדבר תלוי(? דהא בלא הא לא סגיא". 

התורה,  אהבת  על  להתפלל  שיש  כלומר 
על הבנת התורה, על כך שהתורה תעצב 
באמת  שנהיה  כך  ודרכנו  מידותינו  את 
יש  ובעיקר  תורה",  "בני  לתואר  ראויים 
כדאיתא  בתורה  הזיכרון  על  להתפלל 
בגמ' ]מגילה ו:[ ש"לאוקמי גירסא )רש"י: שלא 

תשתכח ממנו( - סייעתא מן שמיא היא".

ב.לימוד תורה בלילה ושעות שינה
איתא בגמ' ]עירובין ס"ה.[ שלא נברא הלילה 
והרמב"ם  תורה,  לימוד  לצורך  אלא 
פי  על  ש"אף  כותב  הי"ג[  פ"ג  תורה  תלמוד  ]הל' 

אדם  אין  ובלילה,  ביום  ללמוד  שמצוה 
מי  לפיכך  בלילה.  אלא  חכמתו  רוב  למד 
בכל  יזהר  התורה,  בכתר  לזכות  שרצה 
לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה 
ואכילה ושתיה ושיחה וכיוצא בהן, אלא 
וכך פסקו  ודברי חכמה",  בתלמוד תורה 
ומ"מ  סכ"ג[.  רמ"ו  סי'  ]יו"ד  והרמ"א  השו"ע 
הן  כראוי,  בלילה  שיישן  האדם  ייזהר 
מצד בריאות גופו כמובא בספר מכתבים 
שך  הגרא"מ  בשם  ה'[  סי'  ]ח"ב  ומאמרים 

צורכו,  כפי  האדם  צריך  ש"לישון  זצ"ל 
שעות,  שבע  עד  משש  פחות  לא  והיינו 
ופחות מזה מזיק לבריאותו של האדם"; 
והן מצד שלימוד התורה של אדם שישן 
כראוי הוא טוב יותר, כמובא בשם הגר"א 
וסרמן זצ"ל הי"ד ]אור אלחנן ח"א עמודים מ"ח,רכ"ז[ 
ואזי  כוח  שיש לתת לכלי המוח להחליף 
ובתקופה  התורה,  בלימוד  יותר  יצליחו 
רבים  בישיבה  שיש  לו  כשנודע  מסוימת 
רוב  ללמוד  שמאריכים  שבת  מאחרי 
בכל  וסרמן  הגר"א  הלך  הלילה,  שעות 
לילה קרוב לחצות דרך ארוכה מביתו אל 
האורות  את  לכבות  בכדי  הישיבה  היכל 
לישון  שילכו  התלמידים  את  ולזרז 

ויחליפו כוח ]ועיין בט"ז אה"ע סי' כ"ה סק"א[.

ישוב הדעת ג. 
ממ"ח  שאחד  מ"ה[  פ"ו  ]אבות  במשנה  מובא 
ישוב  נקנית היא  הדברים שבהם התורה 
הדעת, ואיתא בגמ' ]עירובין ס"ה.[ בשם כמה 
נגרם  שכאשר  ואמוראים  תנאים  וכמה 
להם היסח הדעת וחוסר יישוב הדעת – 
לא יכלו ללמוד תורה, וכן מובא בירושלמי 
]תרומות פ"ח ה"ד[ שכאשר גנבו שודדים בשם 

 – יוחנן  ר'  של  ארנקו  את  קניה"  "בעלי 
לא יכול היה ללמוד תורה מפאת טרדתו. 
כתב  כ"ו[  ]אות  טבא  מרגינתא  ובספר 
לחוץ  להסתכל  שלא  הדעת  לישוב  עצה 
שלומד,  במה  רק  אלא  הלימוד  באמצע 
שהדיינים  י.[  ]שבת  בגמ'  מובא  גם  וכך 
לדון  שיושבים  בשעה  להתעטף  צריכים 
הדבר  שטעם  רש"י  שם  ופירש  תורה  דין 
ותוסח  ואנה  אנה  יפנו  שלא  כדי  הוא 
הג"ר  מביא  נוספת  טובה  ועצה  דעתם. 
ד'[  פרק  התורה  לבן  ]אגרת  שליט"א  יוסף  יצחק 
שקודם הלימוד יסיים אדם אל כל עסקיו 
וישתה  הכסא,  בבית  לצרכיו  ילך  ואף 
ויאכל מה שצריך, כדי שבאמצע הלימוד 
לא תהיה לו שום הפרעה והפסקה ויוכל 

ללמוד בריכוז כדבעי.

ד. מעלה מיוחדת ללימוד תורה בימי 
ספירת העומר

שספירת  רל"ו[  ]סי'  הלקט  בשיבולי  איתא 
ובהשתוקקות  בציפייה  יסודה  העומר 

התורה  את  לקבל  ישראל  עם  של 
ל'[  פרק  סוף  דוד  לב  ]ספר  והחיד"א  הקדושה, 
כותב שימים אלו הם מסוגלים לקדושה 
"בימי  וז"ל:  רוחנית,  והתעלות  וטהרה 
בעבודת  ביותר  להיזהר  צריכים  העומר 
דין.  ימי  שהם  מפני  במצוות,  בתורה  ה' 
וכשיצאנו ממצרים, היינו מטהרים בימים 
וכשם  הקדושה.  התורה  לקבל  הללו 
ישראל  התעוררות  ע"י  ההם  שבימים 
לטהר, ממרום שלח שפע קדוש להיותם 
לבו  ישים אל  כן עתה אם  ומגינם,  עזרם 
ויקיץ מתרדמת יצרו, יהי לו עזר כי 'הבא 
ליטהר מסייעין אותו'. ומה גם כי הימים 
האלה מסוגלים לזה עת שהגיעו אבותינו 
לעשות  חושים  נחלץ  ואנחנו  ליטהר, 
טהרה".  סדרי  בכל  ולהיזהר  כמעשיהם 
והגר"ח פלאג'י זצ"ל ]ספר מועד לכל חי סי' ד' אות 
מ"ה[ כותב שהימים הללו הם הסימן לכל 

בימים  ויתנהג  וכמו שילמד  כולה,  השנה 
אלו – כך תראה שנתו כולה, וז"ל: "האיש 
הירא וחרד, ראוי להיות זהיר וזריז לעמוד 
שלאחר  האלה  בימים  ה'  בשם  לשרת 
בקדושה  הימים,  כל  על  יתר  הפסח 
יפנה  ולא  היום  כל  ה'  וביראת  ובטהרה 
הדין  ממידת  ויפחד  וירא  ושמאל,  ימין 
המתוחה שלא יכוה בגחלתה ח"ו. ואמרו 
לאות  המה  האלה  הימים  כי  הקדמונים 
ירבה  אם  כי  כולה,  השנה  לכל  ולמופת 
בהם בתורה ובמצות – כן יהיה מראשית 
השנה ועד אחרית השנה, וכן בהפכו ח"ו".

ה. לימוד תורה בימי שישי ושבת
אמר  ע'[  עמוד  ח"ד  איש  ]מעשה  זצ"ל  החזו"א 
"מת  בבחינת  הריהו  שישי  שיום  פעם 
מצוה" כיון שאין לומדים רבים בזמן זה, 
אייגר  עקיבא  ר'  והגאון  שהט"ז  והוסיף 
בזמן  הלימוד  בזכות  שהגיעו  למה  הגיעו 
 – רבינו  של  ]משולחנו  זצ"ל  שך  והגרא"מ  זה! 
שימושה של תורה ח"ב עמוד פ"ה[ הביא בשם הג"ר 

ישראל סלנטר זצ"ל שביטול תורה בשבת 
נמדד  שהאדם  כיון  מבחול,  יותר  גרוע 
לפי מידת הניסיון שלו ובשבת קודש אין 
ובענייני  במלאכתו  טרחה  של  ניסיון  לו 
חולין וכל זמנו פנוי בידו, וא"כ דווקא אז 

חייב להקדיש יותר לתורה; והבן איש חי 
לימוד  פ' שמות[ כתב על מעלת  ריש  ]שנה שניה 

אלף)!( מלימוד  פי  שהיא  בשבת  התורה 
התורה בימות החול.

ו. לימוד תורה בקול רם
ש"ברית  סכ"ב[  רמ"ו  סי'  ]יו"ד  השו"ע  פוסק 
בשעת  קולו  המשמיע  שכל  כרותה... 
הקורא  אבל  בידו;  מתקיים  תלמודו, 
בלחש, במהרה הוא שוכח". וכך גם כותב 
רבינו נחמן מברסלב זיע"א ]ספר המידות ערך 

"למוד" אותיות ט"ז ו-מ"ט[.

ז. שמחה בלימוד התורה
ממ"ח  שאחד  מ"ו[  פ"ו  ]אבות  במשנה  איתא 
היא  בהם  נקנית  שהתורה  דברים 
השמחה, ואיתא בתנא דבי אליהו ]רבה פרק 
י"ח אות כ'[ וז"ל: "כך תלמידי חכמים דומין 

בעולם הזה בדברי תורה, כיון שקראו את 
ומתק עליהם,  ושנו את המשנה  המקרא 
ונותן  עליהם  מרחם  הוא  ברוך  הקדוש 
בהם חכמה ובינה ודיעה והשכל ומעשים 
דבריו  וידועים  תורה".  ותלמוד  טובים 
המפורסמים של הגאון מסוכטשוב זצ"ל 
מלאכות  על  טל  אגלי  לספרו  בהקדמה 
עיקר  היא  זה  כי  "ואדרבא,  וז"ל:  שבת, 
מצות לימוד התורה – להיות שש ושמח 
ומתענג בלימוד, ואז דברי תורה נקבעים 
תורה  מדברי  שנהנה  ומאחר  בדמו, 
ר'  כותב  גם  וכך  לתורה".  דבוק  נעשה 
אברהם מן ההר ]בחידושיו על נדרים מ"ח[ וז"ל: 
האמת  לצייר  כדי  הוא  הציווי  "ועיקר 
לבבו  ולשמח  במדע  וליהנות  ולהתענג 
ה'  'פקודי  י"ט,ט'[  ]תהילים  כדכתיב  ושכלו, 
ישרים משמחי לב'. הלכך לא שייך לומר 
בתלמוד תורה 'מצות לאו ליהנות ניתנו', 
והתענוג  ההנאה  הוא  מצוותו  שעיקר 
גם  וכך  בלימודו".  ומבין  שמשיג  במה 
]ספר  זיע"א  מברסלב  נחמן  רבינו  כותב 
ו-כ"א[ ש"מחמת שמחה  ב'  המידות ערך "שמחה" 

נפתח הלב, ועל ידי שמחה תפיסת המוח 
נתגדל".

של  ב'  חלק  יובא  בעזהי"ת  הבא  בשבוע 
העצות וההדרכות בלימוד התורה לזמן 

קיץ הבעל"ט

גן
הדעת

עצות והדרכות בלימוד התורה לתחילת זמן קיץ ה'תשע"ז – חלק א'
דיון המוגש ע”י בית ההוראה “חוט של חסד” מאת הרה”ג ר’ אלחנן שלום אלגרוד שליט”א

ר”כ ההוראה ודומ”צ דק”ק “חוט של חסד” ודיין בביה”ד “משפט וחסד"



היממה, כל מי שמגיע למקום נמשך כמו 
בתשובה  ומתעורר  עוצמה  רב  מגנט  אל 

מכוחו של הצדיק הקדוש הזה.

בתפילה,  הרבים,  זיכוי  מעלת  ובאמת 
הנקודה  היא   – זכות  ובכף  בהפצה, 
צדיק  בכל  יתברך  ה'  בוחר  שבגללה 
כפי  רק  למעלתו  זוכה  צדיק  שכל  וצדיק, 
"שערי  בספר  כמובא  בזה,  שאוחז  מה 
ז(:  וויטאל )ח"ב שער  לר' חיים  קדושה" 
אינן  או  זוכין  אינן  הדורות  ראשי  "וכל 
ולמד  צא  זו"!  סיבה  על  אלא  נענשים 
זצ"ל,  יוסף  עובדיה  רבינו  דורנו  מגדול 
שכל ימיו שקד רק על תקנתם של ישראל 
וזיכה את כל הדור כולו כפשוטו, ולכן זכה 

שאורו מאיר ויאיר לעד בכל העולם.

לַנֵשׂא  בצדיק  הקב"ה  בוחר  לחינם  לא 
הכול  הדור.  על  ממשלה  לו  ולתת  אותו 
הזה  הצדיק  של  הנפש  במסירות  תלוי 
אלקנה  זכה  ולכן  ישראל.  עם  למען 
שהיה  הנביא,  שמואל  את  להעמיד 
שהיה  בגלל  רק  ואהרן,  כמשה  שקול 
בנו בעקבותיו כל  מזכה הרבים, ושמואל 
זכה  ולכן  ישראל  את  מזכה  רק  היה  ימיו 
למלך  המלך,  דוד  את  ולמשוח  להמליך 

לעולמים )שערי קדושה שם(.

מוסר  לקחת  להתעורר  צריכים  מכאן 
גדול ועצום, שמי שרוצה להיות סוחר טוב 
הסחורה  את  הזה  בעולם  לעצמו  ולקנות 
שתביא  במעלה  ולאחוז  ביותר,  החשובה 
אותו לקרבת ה' הנפלאה ביותר, שיראה 

ְלַצֵדק ולַזּכֹות את עם ישראל.
זיכוי הרבים לא שייך ליחידי הדורות 

זיכוי הרבים שייך לכל אדם באשר הוא 
באופנים הבאים:

ללמד זכות על עם ישראל ולא  א. 
לראות רע, וכל שכן לא לדבר רע, על שום 
יהודי, כל שכן על קבוצות בעם ישראל או 

על רבנים וצדיקים.
ישראל במסירות  על  להתפלל  ב. 
דקות  כמה  יום  כל  לקבוע  ולפחות  נפש. 
לחזור  שיזכו  ישראל  עם  על  להתפלל 

בתשובה שלימה.
ספרים  ישראל  לעם  להפיץ  ג. 
שמלמדים אמונה ומלמדים כיצד עושים 

תשובה בדרך נעימה וקלה.

שכל  רבים  בת  בשער  לקרוא  רוצה  ואני 
ספר  לפחות  להפיץ  עצמו  על  שיקבל  מי 
בקירוב  חלק  לו  יהיה  בשבוע,  אחד 
הגאולה של עם ישראל, וזה יגן עליו ועל 
כל זרעו מהייסורים של חבלי משיח. וזה 
ו'עם  אחד,  כל  של  וביכולתו  באפשרותו 
את  ירגיל  שכאשר  התיאבון',  בא  האוכל 
לקנות  יכול  הוא  כיצד  ויראה  בזה  עצמו 
את עולמו בשעה קלה, הוא בוודאי יזכה 
שלו  ולזכויות  ההפצה  עסק  את  להגביר 

לא יהיה קץ וגבול.
כל  עם  באמת  אליו  להתקרב  יזכנו  ה' 
הגאולה  את  ולקרב  ישראל  בית  אחינו 

ברחמים, בבי"א.

מרועה אווזים למנהיג חסידים

בברכת שבת שלום ומבורך 
לכל בית ישראל

יוסף  המשפחה  אבי  של  פטירתו  עם 
עול  של  כובדו  מלוא  הוטל  הפחח, 
ובנוסף  וילדיה.  האלמנה  על  הפרנסה 
נדרש  המשפחה  מבני  אחד  כל  לכך, 
המשפחה,  אם  חלקו:   את  לתרום 

רייזל, שלחה את ידיה בכל עבודה 
כמה  להביא  ובלבד  מזדמנת 
אייזק´ל  יצחק  הביתה.  פרוטות 
מדי  החל  העשר,  בן  הבכור  בנה 
האווזים  להקת  עם  לצאת  בוקר 
והילדים  למרעה.  הכחושה 
חלקם  את  תרמו  יותר  הקטנים 
מחסורם,  על  התלוננו  שלא  בכך 

והמתינו בבית לשוב אימם...
האווזים  ברעיית  מלאכתו  את 
מידי  מאוד.  אייזק´ל  יצחק  חיבב 
בבית- שהתפלל  לאחר  בוקר, 
לעילוי- קדיש  ואמר  הכנסת 
נשמת אביו, יצא בחברת האווזים 
המוריקים  השדות  אחד  אל 
מגוריו.  עיירת  את  שהקיפו 
והשלווה  השקט  את  אהב  הוא 
שעטפו את שטחי המרעה. לאחר 
שאף  ווידא  האווזים  את  שספר 
מהחבורה  נשמט  לא  מהם  אחד 
להתיישב  נהג  המרעה,  אל  בדרך 
להישען  העצים,  אחד  למרגלות 
הקריר  הצל  מן  וליהנות  גזעו  על 

שהטילו ענפיו.
מחשבות רבות עברו אז בראשו הקטן. 
נפשו  הייתה  שבהם  רגעים,  באותם 
נהג  מעורבים,  ברגשות  גואה  הצעירה 
הטוב,  ידידו  את  מתרמילו  להוציא 
ממנו  בוקעות  היו  מהרה  עד  החליל. 
מחבריו  ולמד  שמע  שאותן  נעימות 
הרועים. אלה היו מנגינות-עם, שעברו 

מאב לבנו, מדור לדור.
נעימת  עליו  אהובה  הייתה  במיוחד 

השיר שמילותיו אמרו: 
"יער, יער, מה גדול אתה 

שושנה, שושנה, מה רחוקה את 
אילו היה היער קטן יותר, 

כי אז הייתה השושנה קרובה יותר 
אז  כי  הזה,  היער  מן  הוציאוני  אילו   

היינו שנינו יחד!".
יצחק  נהג  זו,  נעימה  בחלילו  כשניגן 
ולהניח  עיניו  את  לעצום  אייזק´ל 

למילים ולצלילים לשאת
אותו על כנפיהם למחוזות רחוקים של 

ערגה וגעגועים.
aaa

שבת קודש כינסה את כנפיה עם צאת 
הרבים,  החסידים  השלישי.  הכוכב 
במחיצת  השבת  את  לעשות  שבאו 
אל  התפזרו  שרה´ס,  לייב  רבי  רבם, 
בתיהם. הצדיק, רבי לייב, נכנס לביתו 
לערוך הבדלה לבני-הבית. רק השמש 
סדר  בו  להשליט  בבית-המדרש  נותר 
לאחר השבת הגדושה באורחים רבים.
לבית- הצדיק  חזר  קלה  שעה  כעבור 
"איי,  ואנה.  אנה  בו  והתהלך  המדרש 

פתאום  ושוב.  שוב  מלמל  איי",  איי, 
התמירה.  קומתו  את  קל  רטט  הרעיד 
מה",  ויהי  משהו,  לעשות  "חייבים 
הלא  קריאותיו  החלטי.  בטון  אמר 
תמיהתו  את  העלו  הרבי  של  מובנות 

של הגבאי, אך הוא נמנע מלהביע את 
תמיהתו, רק הביט מהצד ועשה עצמו 
מבית-המדרש,  יצא  הרבי  כמחריש. 
דבר- ולחש  הצמוד  לעגלונו  קרא 
יצאו  קלה  שעה  בתוך  אוזנו.  על  מה 

השניים לדרך.
משנתו  הנכרי  העגלון  כשהתעורר 
כבר  האיר  העגלה,  בתוך  הערבה 
הופתע  הוא  ראשון.  יום  של  הבוקר 
על  שישב  הצדיק,  מאדונו  לשמוע 
גמאו  הלילה  במשך  כי  העגלון,  מושב 
הגבול  את  חצו  מאוד,  ארוכה  דרך 

הרוסי ועתה הם בעומק הונגריה.
אף שכבר היה מלומד העגלון במקרים 
התרגש  בעבר,  אלו  כעין  דומים 
פעם  מדי  מחדש.  פעם  בכל  מהעניין 
עמו  להתחלף  נהג  שהצדיק  קרה 
במקרים  במושכות.  ולאחוז  בתפקיד 
מחצית  הדרך  ארכה  תמיד  זכר,  אלו, 
או שליש מהזמן הרגיל. כמו שקוראים 

לזה: 'קפיצת הדרך'...
aaa

יצחק אייזק´ל נרתע לרגע מדמותו של 
וחסד  חן   ונשוא  פנים  ההדור  היהודי 
של  בעיצומה  מאחוריו,  לפתע  שהגיח 
נגינתו. מעולם לא ראה דמות כזו ועוד 
האווזים.  מרעה  עם  עבודתו  באמצע 
ואז, מתוך חשש ותמיהה, הופנתה אל 
הרועה השאלה: "מה מעשיך כאן ילדי 
הקט?", שאלו האיש, זהו הרבי, בקול 
עדר  ברעיית  לאימי  אני  "עוזר  רך. 

האווזים שלנו", ענה.
"ומה בדבר לימוד תורה ב´חדר´, כמו 

שאר חבריך?", הוסיף לשאול.
הושפלו.  אייזק´ל  יצחק  של  עיניו 
ב´חדר´  למדתי  אמנם  מכבר  לא  "עד 
אולם  בתלמודי,  ברכה  ראיתי  ואף 
את  לעזוב  נאלצתי  אבי  פטירת  מאז 
ספסל-הלימודים ולסייע לאימי 
משפחתנו",  בפרנסת  המסכנה 

השיב בעצב.
כעבור שעה קלה התייצב הצדיק 
לאחר  האלמנה.  רייזל  לפני 
ממנה  ביקש  עצמו,  את  שהציג 
הבכור,  בנה  את  ליטול  רשות 
"דעי,  לחסותו.  אייזק´ל  יצחק 
ועתיד  מאוד  גבוהה  נשמתו  כי 
רק  אם  לגדולות  להגיע  הוא 
הוא  אמר.  הנכונה",  בדרך  ילך 
הגון,  כספי  מענק  לה  הציע  גם 
חלקו  אובדן  על  אותה  שיפצה 

של בנה בפרנסת הבית.
ניאותה  רבות,  הפצרות  לאחר 
יצחק  להצעה.  האלמנה  האם 
והצטרף  מאימו  נפרד  אייזק´ל 

אל רבי לייב שרה'ס. 
aaa

דרכם  את  עשו  השניים 
של  ישיבתו  אל  לניקלשבורג, 
ידידו  שמלק´ה,  רבי  הגאון 
ומתלמידיו  לייב  רבי  של  הטוב 
יצחק  ממזריטש.  המגיד  של  הגדולים 
שנים  בניקלשבורג  נותר  אייזק´ל 
רבו,  של  ממימיו  ודלה  שתה  רבות, 
במעלות  והתעלה  עלה  שמלק'ה.  רבי 
התורה והחסידות. עד שנעשה למנהיג 

חצר חסידים.
aaa

את  גדשו  חסידים  כשהמוני  לימים, 
יצחק- רבי  הצדיק  של  בית-מדרשו 
הנער  הוא  הלוא  מקאליב,  אייזיק 
גולל  הרועה,  לשעבר  אייזק'ל  יצחק 
מאז  הארוכה  דרכו  את  באוזניהם 
ועד הלום; דרך  ילדותו כרועה אווזים 
שאותה הוא חייב הוא לצדיק ר' לייב 
מרעה  בעת  אותו  ש´גילה´  שרה'ס 
להוציאו  למענו  ושטרח  האווזים 
מעבדות ולהביאו עד הלום לחרות של 

תורה וקדושה.
"מכל המנגינות שהייתי מחלל בשדה, 
היער´",  ´שיר  את  במיוחד  אהבתי 
"אולם  והוסיף,  לחסידים  פעם  אמר 
היום יש לניגון זה מילים שונות מעט". 
לדברי  אוזניהם  את  הטו  החסידים 
רבם, שבין השאר נודע בכישרון נגינה 
נדיר. "עכשיו המילים הן", אמר ופצח 

בשיר: 
"גלות, גלות, מה ארוכה את /

שכינה, שכינה, מה רחוקה את / 
אילו הייתה הגלות קצרה יותר, 

כי אז הייתה השכינה קרובה יותר / 
אילו הוציאונו מן הגלות, כי אז היינו 

שנינו יחד"...
לעילוי נשמת הרבנית אסתר 
בת אסטרייה לרפואת הרב 

מאיר בן עדה הי"ו
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לייעוץ טלפוני ללא תשלום/או  לתיאום פגישה
צור קשר בימים ג' - ד' משעה 8-10 בערב
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טעם המצה עדיין בפינו, ומצויים אנו מספר 
ימים בודדים לאחר חג הפסח "חג החינוך". 

לדורותיהם,  ישראל  עם  מתאספים  בו  חג, 
ומעניקים  הערוך,  הסדר  שולחן  סביב 
לבניית  הכלים  את  ההמשך,  לבניהם-דור 
עם  של  הזהב  בשרשרת  הבאה  החוליה 

ישראל.

בעבור ארבעה בנים 
בלילה הזה-ליל הסדר, הלילה בו "נהיינו לעם" 
ציוונו נותן התורה, להתאסף ולהתלכד ביחד 
כל בני המשפחה ולהעביר לילדינו את רשמי 
והרגישו  שראו  רשמים  אותם  את  האמת, 
הדור הראשון במצרים- אותו דור דעה שיצאו 

מגלות לגאולה, מאפלה לאור גדול. 
מאותו הלילה הראשון של חג הפסח, שלפני 
עם  מעבירים  שנה,  אלפי  משלושת  למעלה 
את  לילדיהם,  מאבות  לדור  מדור  ישראל 

המסורת היהודית ואת האמונה הטהורה.

גם כל אחד מאיתנו האבות, לפני מספר ימים 
את  המסורת,  את  לבנו  העביר  הזה,  בלילה 

היהדות והאמונה הצרופה. 
הפסח  בחג  תופס  הילדים"  "חינוך  מצוות 
רבים,  שינויים  נוהגים  ולכן  עיקרי  מקום 
הקערה,  את  ומחזירים  מסירים  בסעודה- 
מגלים ומכסים את המצות, שופכים יין לתוך 
כלי חרס שבור באמירת "עשרת המכות" וכו' 
להתעניין  להסתקרן,  הילדים  את  לעורר  כדי 

ולשאול.
כולם  ולא  דומים,  הילדים  כל  לא  אמנם 
חכם,  אחד  שהרי:  שואלים,  או  מתעניינים 

אחד תם וכו'
אך לימדה אותנו התורה, כי לכל אחד מילדינו 
בדרך  מצרים  יציאת  סיפור  את  לספר  עלינו 
שונה, בדרכו הוא, שהרי בעבור ארבעה בנים 
דיברה תורה, וכבר מאז לפני למעלה משלשת 
אלפי שנה, היו ילדינו בבחינת "ארבעה בנים".

לעבור את המרור בשלום 
צדיק,  ילד  יהיה  שלו  שהבן  רוצה  אבא  כל 
כל  הכנסת.  בבית  לידו  התפילה  כל  שיושב 
עם  הביתה  יבוא  שלה  שהבן  רוצה  אמא 

פתקים משמחים וציונים טובים.
מי לא רוצה ילדים מנומסים, בעלי דרך ארץ, 
דף-הקשר  כל  את  פה  על  שבוע  כל  שיודעים 

של התלמוד תורה?!
בוודאי כולנו רוצים. רק זה לא תמיד קורה, כי 
אנו אמנם רוצים ילדים מצטיינים ומחונכים, 
יודעים מהו סיפור ההגדה  אך לא תמיד אנו 
שאנו צריכים לספר לילד הספציפי הזה ומהי 

ההשקעה שאנו צריכים להשקיע בו.
"איך  בלב:  מחשבה  נכנסת  אפילו  לפעמים 
הילדים של פלוני כ"כ מוצלחים, לא נראה לי 
מאמצים  משקיעים  שם  האבא  או  שהאמא 

מיוחדים?"

על  מעניין,  סיפור  סיפר  מברסלב,  נחמן  רבי 

קבצן גוי, שהתחפש ליהודי והתארח בליל-
הסדר אצל גביר יהודי.

אותו הגוי ששמע מחברו הקבצן היהודי, על 
מאכלי הפסח המיוחדים, היה חסר סבלנות 
ההגדה  זמן  משך  כל  להמתין  והתקשה 
למרור,  כשהגיע  לסעודה.  הסדר-  ועריכת 
אכל ממנו כהוגן, התרגז וברח מבית הגביר. 
היהודי  הקבצן  חברו  את  פגש  למחרת 
כשהאחרון "מדושן עונג" מהסעודה שאכל. 
להמתין  ידע  היהודי  הגוי,  מהקבצן  בשונה 
בשלום"  המרור  את  ו"לעבור  בסבלנות 

ולהגיע בהצלחה ל"שולחן עורך".
אכן, פעמים ואנו משקיעים בילדנו, פעמים 
אך  מרורים"  מהם  "אוכלים  אפילו  ואנו 
להמתין  סבלנות  מספיק  לנו  יש  תמיד  לא 
את  עורך",  "השולחן  את  גם  ולחוות 
מתרגזים  לעיתים  ואנו  בחנוך,  ההצלחה 

ובורחים. 

שישה שבועות או חמש שנים
משל הבמבוק, יספר לנו את "סוד ההשקעה 

והסבלנות".
שהחל  צעיר  בחור  הרחוקה  בסין  היה  היה 

לאבד תקווה בחייו.
הוא הרהר על כל ההחלטות שקיבל על עצמו 
וכל מעשיו בתקופה האחרונה וניסה כל מיני 
אך  הרע.  ממצבו  ולצאת  להשתנות  שיטות 
נראה  הרבים  מאמציו  למרות  הרב,  לצערו 
אותו  נשאר  הוא  השתנה-  לא  דבר  ששום 

האדם, עם אותן הבעיות ואותן החסרונות.
שהחליט  עד  בליבו,  מכרסם  החל  הייאוש 
ההר  בראש  שגר  חכם  מורה  אל  לפנות 

הצופה אל הכפר בו התגורר.
לאחר מסע של שלושה ימים ושלושה לילות 

הגיע האדם אל בקתתו של המורה.
מונח  שהיה  צנוע  כיסא  על  ישב  המורה 
תלמידיו.  את  ולימד  הבקתה  במרכז 
ידידנו  אליו  פנה  השיעור,  שהסתיים  לאחר 

המיואש וסיפר לו על מר גורלו.

המורה הקשיב בחיוך ושאל בקול רך: "האם 
הבמבוק  לצמח  לוקח  זמן  כמה  לך  ידוע 

הענק לצמוח עד לגובה של בניין גבוה?"
בין  הקשר  מה  "אבל  האיש,  ענה  "לא", 

הצרות שלי לצמח הבמבוק?"
בשנה  התמונה.  תתבהר  ומיד  לך  "אספר 
הבמבוק  שתיל  את  לשתול  עליך  הראשונה 
ומים  דשן  שמש,  אור  לו  ולהעניק  הזעיר 
נראית  גדילה  לשום  לצפות  לך  אל  בשפע. 

לעין כל משך השנה הראשונה.
את  לטפח  להמשיך  עליך  השנייה,  בשנה 
מתמיד  שאתה  למרות  הקטנטן.  השתיל 
מתרחש  לא  דבר  בסבלנות,  להשקותו 
לא  אף  גדל  לא  והוא  פליאתך  למרבה 
לוקח  לבמבוק  כי  תמתין  אבל  בסנטימטר. 
זמן רב להראות סימן של התפתחות, ואתה 

צריך להתאזר בסבלנות.
עליך  השלישית  בשנה  וגם  חולפת,  שנה  עוד 
ומים  דשן  הקטן  לצמח  להעניק  להמשיך 

ולאפשר לאור השמש לחמם אותו מדי יום. 
חסרי  האנשים  רוב  זה  בשלב  כי  לך,  תדע 
הסבלנות, מרימים ידיים בייאוש, מוותרים על 
אתה  אך  להשקותו.  וחדלים  הקטן  הבמבוק 

תתגבר, עליך להתאזר בסבלנות ולהתמיד!
שאר  אל  ראשך  מרים  אתה  הרביעית,  בשנה 
עלו  כולם  כיצד  ורואה  שבגינתך,  הצמחים 
יכול  ולא  שחלפו,  השנים  בארבע  היטב  וצמחו 
שלא להתחיל להסס בלבך: בעוד כולם פורחים 
וצומחים - הבמבוק הזעיר נשאר כשהיה, חרף 
כל תשומת הלב, האהבה והזמן שהשקעת בו..."

את  המורה  עצר  כאן  החמישית",  "בשנה 
לך  שיגרום  הפלא  "מתרחש  נצצו,  ועיניו  דבריו 
להיווכח בכוחו העצום של הבורא בטבע. בבת 
אחת כמו במעשה קסמים, השתיל הקטן מזנק 
לשמים! גדל וגדל וגדל, הוא אפילו עשוי לעתים 
לצמוח בקצב של מטר שלם ביום! במשך שישה 
 35 של  מדהים  לגובה  מטפס  הוא  שבועות 

מטרים, כאילו נורה מתוך הקרקע.
אם כן, אמור לי, כמה זמן לוקח לבמבוק לצמוח 

לגובה מדהים שכזה?"  
"שישה שבועות", ענה הבחור.

"מדובר  המורה,  ענה  ידידי"  בידך  "טעות 
למעשה על צמיחה איטית שאורכת חמש שנים 
תמימות. אם בשלב מסויים במשך אותן חמש 
הרך,  השתיל  את  להשקות  חדלים  היינו  שנים 

הוא היה נובל ומת במהרה.
מה באמת קרה במהלך כל אותן שנים? במשך 
ארבע שנים הייתה צמיחה, הצמיחה המופלאה 
נראה,  הבלתי  בעולם  התרחשה  היא  כי  מכל- 
המתרחשים  ונפלאים  ארוכים  בתהליכים 

מתחת לפני השטח.
מתחת לאדמה התפתחה רשת מסועפת וחזקה 
בצמיחתו  לתמוך  המסוגלת  שורשים  של 

המתפרצת של הבמבוק בשנה החמישית.
ליפול  עשוי   - מהר  שנבנה  מה  כל  זאת:  זכור 

מהר.
השקייה  והתמדה,  סבלנות  מצריכה  צמיחה 

ואמונה פנימית.
צעד  כל  אור,  קרן  כל  חשובה,  מים  טיפת  כל 
אין  הקצר  בטווח  אם  גם  לטובה,  משפיע  קטן 

לכאורה תוצאות.
הצמיחה  אבל  בהבדל  מיד  תבחין  ולא  ייתכן 
לרגע  וממתינה  השטח  לפני  מתחת  מתרחשת 

בו תהיה מוכנה לפרוץ קדימה.
התמדה  של  עניין  הכל  אצלך,  הדבר  אותו 

וסבלנות!

דבר ראשון-חינוך הילדים
בחינוך  ממאמר  קטע  יקרים,  הורים  לכם  הרי 

שישפוך אור נוסף על הנושא.
מתפנים  האבות  היו  הקודמים  "בדורות 
על  מניחים  והיו  בניהם,  לחנך  יותר  מעסקיהם 
שמים,  ליראת  בניהם  לחנך  גדולות  כוחות  זה 
אמנם  ישרים,  דורות  ונתגדלו  פירות  ראו  ולכן 
כהיום בעוונותינו הרבים מניחים כל מחשבותם 
בחינוך  רק  ולא  דברים,  ושאר  במסחרים 
ילדיהם, ואת זה משאירים להמלמד והמנהלים, 
חלש  דור  ומתחנך  בהילדים,  זאת  ניכר  כן  ועל 

מאוד בתורה ויראת שמים. 
ללמוד  לישב  האב  שיכול  כהיום  רואים  גם 
ולעסוק במצוות ובמעשים טובים, ורק על חינוך 
ילדיו אין לו זמן, ועל זה מתאמץ היצר הרע יותר 
משאר הדברים, שבזה תלוי עתידו של דור הבא.
הוא  אדם  כל  אצל  להיות  שצריך  הראשון  דבר 
ולא  עסוק  שיהיה  אופן  ובאיזה  ילדיו,  חינוך 
יהיה לו פנאי, צריך לעשות לו זמן להשגיח על 
שאם  החיים,  מכל  ותכלית  עיקר  שזה  ילדיו, 
מרירות  לו  יגרום  זה  ילדיו  יתקלקלו  חלילה 
חינוך  )מאמר  עכ"ל  חיים".  אינם  שחייו  כך  כל 

הבנים פרק ג'(

סדר עדיפויות
להיות  צריכה  ההתחלה  ובראשונה  בראש 

בשינוי הגישה שלנו. 
אם הבן או הבת מתקשים בלימודים או ח"ו, 
אם יש להם בעיות בבית הספר והדאגה שלך 
אמא יקרה, היא על הכביסה או על מה אלבש 
אבא  שלך  הדאגה  אם  הדודה,  של  בחתונה 
להזדרז  או  בבנק  לסידורים  לצאת  היא  יקר 
אז הבעיה  כי החברותא מחכה,  לכולל  ללכת 
שכנראה חינוך הבנים אינו באמת בראש סדר 

העדיפויות שלכם.
הרוחניים של  ואמא שמבינים שהחיים  אבא 
לא  המאזניים,  כף  על  נמצא  שלהם  הילדים 
מצליח  לא  הבן  שהרי  בלילה  להירדם  יוכלו 
יותר חשוב מזה כעת,  ואין דבר  בבית הספר 

כך מצליחים.

וז"ל: "כשם  ונסיים בע"ה בדברי החפץ חיים 
לתורה,  עיתים  לקבוע  אדם  כל  על  שמצווה 
ולעסוק  בציבור,  ותפילה  ק"ש  זמן  לשמור 

ולקיים כל המצוות הנעשות בציבור וביחיד. 
אחד  כל  על  יותר,  עוד  וחובה  מצווה,  כן 
להקדיש עת מעתותיו לפקח ולהשגיח בחינוך 
אבותינו  בה  שהלכו  בדרך  שיתחנכו  בניו 

ורבותינו מעולם".

לסיכום
הפקיד  יתברך  שה'  לכם  דעו  יקרים!  הורים 
טהורות,  ישראל  נשמות  יקר  פיקדון  בידכם 
בבית  אצלכם  הנמצאים  ילדיכם  את  לא 
בלבד אתם מחנכים, אלא את כל הדור הבא 
של עם ישראל שעתיד לצאת מילדיכם אתם 

מחנכים. 
קחו לעצמכם זמן כל יום של ישוב הדעת, שבו 
תשבו עם כל אחד ואחד מהילדים, תשוחחו, 
מי  כאן  שיש  לב  שתשימו  העיקר  תלמדו, 
נשמה  שיש  תדעו  אתכם,  אישי  קשר  שרוצה 
תבינו  אלי,  תתייחסו  אמא,  אבא  שצועקת: 
רצון,  הרבה  ע"י  ובע"ה  לי   תקשיבו  אותי, 

השקעה, סבלנות ותפילות – תצליחו.

קשיש חוזר יום אחד הביתה ומראה 
לאשתו שהוא קנה מכשיר שמיעה. 
ברוך השם!", שמחה האשה, "כבר 

עשר שנים אני מבקשת ממך יום-יום 
לקנות מכשיר שמיעה!".

"אאאההה", הבין הקשיש, "אז זה מה 
שהיית אומרת לי תמיד"...

הפטרת השבת: "ויוסף עוד דוד" )שמואל ב פרק ו( 
שבת מברכין אייר, ר"ח ימים ד' ה, 
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