
הוא  מי  ולפני  כאלו?  קדושות  מצוות 
המלכים  מלכי  מלך  לפני  אותן?  עושה 
גדול  ונישא  רם  הקדוש-ברוך-הוא 
לאותה  אוי  בושה,  לאותה  אוי  ונורא! 
להתבייש  כשצריך  שכן  וכל  כלימה! 
ולא לחטוא כלפיו, כמו שכתוב: "ותהי 
תחטאו",  לבלתי  פניכם  על  יראתכם 

 ואמרו חז"ל: זו הבושה.
ודע, שזה הניסיון הראשון והעיקרי של 
עצמו  את  ירדוף  לא  שהאדם  האמונה, 
ולא יאשים את עצמו בכישלונות שלו, 
אלא ידע: זה הבזיון שלי, זה העונש שלי 
וכאשר  והזה.  הזה  בדבר  נכשל  שאני 
זאת  בכל  אך  לחטוא  רוצה  לא  אדם 
למעשה  הוא  עצמו  החטא   - חוטא 
ולא  באהבה  אותו  לקבל  ועליו  עונש... 
את  לרדוף  לא  ובטח  כך,  על  להתרעם 
עצמו. וצריך לומר לעצמו: העובדה שיש 
לי מידה רעה זו או אחרת, ושאני רחוק 
מלימוד התורה, ושחסרה לי אמונה וכו' 
- זה הכל ממנו יתברך, ואם הבורא היה 
עין  כהרף  זה  ברגע  לי  נותן  היה  רוצה, 
להתקרב אליו, ללמוד יותר, להיות בעל 
כי  וכדומה,  אמונה, בעל מידות טובות 
אין עוד מלבדו, ובטח שאין שום "אני", 
שיקרה,  רצה  שה'  מה  זה  שקורה  ומה 
ממנו  זה  ממנו  ריחוקי  גם  ממילא 
לי  שנותן   - אלי  מאהבתו  וזה  יתברך, 
הארוכה  ההמתנה  של  הזה  הבזיון  את 
הגאווה  שריון  את  ממני  לקלף  כדי 
במשך  שכבה  אחר  שכבה  עלי  שעלה 
עצמית  רדיפה  וכל  שנים...  וכמה  כמה 
תלוי  זה  וכי  מגוחך,  דבר  פשוט  היא 
לקבל  צריך  רק  מלבדו...  עוד  אין  בי? 
ברחמים  ולבקש  בשמחה  הבזיון  את 
על  לי  שיסלח  חינם,  מתנת  ותחנונים 

 עוונותיי ויקרב אותי אליו. 
הזמן  כל   - ורגע  רגע  כל  של  ניסיון  זה 
האדם נמצא בניסיון של האמונה, כדי 
שמח,  שיהיה  עצמו,  את  ירדוף  שלא 

 שידע שאין אני, כי אין עוד מלבדו. 
בני   - גם כשמבזים אותו ממש  כמובן, 
אדם, אשתו, ילדיו שלא שומעים בקולו 
לקבל  שצריך  בזיונות  הם  אלו  כל  וכו', 
כלל  אדם  בני  שיראה  ואסור  באהבה, 
יראה  רק  אלא  בו,  הפוגעים  הם  כאילו 
שמשמים משגיחים עליו כך ומסובבים 
לו את אלו הבזיונות, וזה עיקר התיקון 
באהבה  הכל  שיקבל   - שלו  והתשובה 
המבזים  אלו  על  יכעס  ולא  ובשמחה 
בזיונות  לו  שמגיעים  זה  הוא  כי  אותו, 
על עוונותיו ובפרט על פגם הברית, וכל 
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ידום  בזיונו  "ישמע  רבינו  שאמר  מה 
וישתוק", שכשרואה האדם שלא הולך 
ייסורים  לו  שיש  מצליח,  לא  שהוא  לו, 
שאין  בזיונות,  הם  אלו  שכל  ידע  וכו', 
לעבודת  להתקרב  משמים  לו  מניחים 
צרות  מיני  כל  לו  נותנים  ואף  הבורא, 
וקשיים נוספים, ויזכור וידע היטב שזה 
מהגאווה  ויצא  לו.  שמגיע  מה  בדיוק 
הוא  שאם  שחושב  שלו  הטיפשית 
בתשובה,  ולחזור  לה'  להתקרב  רוצה 
אדום,  שטיח  לפניו  לפרוש  צריכים  אז 
ויזכור את המעשים המכוערים שעשה, 
להתקרב  רוצה  שהוא  זה  שעצם  וידע 
מצוות,  אלו  אי  לקיים  זוכה  והוא  לה', 
כל זה בעצמו הוא חסד חינם של הבורא 
עליו, שראה אותו הולך לאיבוד וריחם 
מה  בליבו:  ויחשוב  אותו,  וקירב  עליו 
אני  על מה  על חטאיו?  חי  גבר  יתאונן 
ללמוד  אותי  מניחים  שאין  על  עצוב? 
בכלל  אני  כרצוני?  בהתמדה  תורה 
לה'  רבה  תודה  תורה!  ללמוד  ראוי  לא 
לא  אותי,  שקירב  איך  אותי  שקירב 
זו  על  וכן  רבה!  תודה   - כלום  לי  מגיע 

 הדרך בכל עניין ועניין.
ענווה  של  למחשבות  האדם  כשמגיע 
שלו,  ומהכישלונות  שלו  מהירידות 
שהוא  מראה  זה  ורוקד,  שמח  והוא 
ידי  ועל  בתשובה,  לחזור  רוצה  באמת 
לבבו  ערלת  את  מל  הוא  הבזיונות 
ושב אל ה' באמת. אבל אם הוא כועס 
ומתמרמר וחושב שהכל מגיע לו ונופל 
לעצבות, זה מראה שהוא עוד לא מוכן 
מה  גם  ולכן  באמת,  בתשובה  לחזור 
שיעשה הוא לא יצליח לחזור בתשובה, 
מניחה  לא  ליבו  על  החופה  הערלה  כי 
עדיין  והוא  ה',  רצון  את  לעשות  לו 
הם  הבזיונות  רק  ליבו.  לתאוות  עבד 
ה',  כרצון  להיות  האדם  את  המכינים 
הגאות  של  והשקר  מהדמיון  שיוצא 
מודה  רק  והוא  דבר,  שום  שהוא  ויודע 
צריך  האדם  כי  ממנו.  ומתבייש  לה' 
שיתבייש  מה',  בפשיטות  שיתבייש 
שכן  וכל  לפיו,  המאכל  להגיש  אפילו 
כשצריך לגשת לעשיית המצוות היקרות 
בבושה גדולה, כי מי הוא שיזכה לעשות 

בעיות, פעם בבריאות, פעם עם הילדים 
וכו', ולפעמים הכל ביחד... כל הדברים 
הללו, הם דברים שמתוכנתים במדויק 
שלו,  הגאווה  את  לאדם  להוריד  כדי 
זקוק  שהוא  דבר,  שום  שהוא  שיבין 
ורגע,  רגע  בכל  מרובים  שמים  לרחמי 
ושבכל נשימה ונשימה ה' יתברך מחיה 

 אותו בניסים - כפשוטו. 
לפני שאדם הראשון חטא הוא היה בגן 
עדן, קיבל פינוקים וכו', וכך היה אמור 
ובתענוג.  בנחת   - הבורא  אל  להתקרב 
של  הגאווה  בו  ונכנסה  משחטא  אבל 
כבר  הרגע  מאותו  כאלוהים",  "והייתם 
להתקרב  אישה  ילוד  לשום  אפשר  אי 
דהיינו  עדן",  "בגן  כשהוא  ה'  אל 
ותענוג,  בנועם  כסדר,  הולך  כשהכל 
אלא מוכרחים לעבור את העולם הזה, 
בו צער מדי  גם אחד שלא סובל  שאין 
כעס  ימיו  "כל  שכתוב:  כמו  ויום,  יום 
שאין  רבינו  אמר  לכן  ומכאובים"... 
שרואים  מה  כי  הזה,  עולם  שום  בכלל 
כולם  כי  בעצמו,  הגיהינום  זה  כאן 
הייסורים  תמיד...וכל  ייסורים  מלאים 
את  לאדם  להוריד   - אחת  תכליתם 

 הגאווה.
לחזור  צריך  יודע שהוא  מי שלא  והנה, 
מה  בכלל  מבין  לא  הוא   - בתשובה 
או  אפשרויות:  שתי  וישנן  אתו,  קורה 
שהוא  הדמיון  אחר  רודף  עדיין  שהוא 
בעולם  רוח  קורת  איזו  למצוא  יכול 
יודע  ולא  סובל  פשוט  שהוא  או  הזה, 
לחזור  כבר  רוצה  כשאדם  אבל  למה. 
בתשובה, אז הוא רואה שכל הקשיים, 
הייסורים, הבזיונות וכו' - הכל לטובתו, 
הכבד,  העול  את  ממנו  להוריד  כדי 
"גאווה",  שנקרא  הנורא  העונש  את 
המרחיק אותו מה' יתברך ומונע ממנו 

 את כל הטוב שיש.
קשיים,  אותם  שבכל  הוא,  העיקר  לכן 
לחזור  יכול  שאינו  כשרואה  ובפרט 
והבלבולים,  והתאוות,  בתשובה, 
מניחים  לא  וכו',  והנסיגות  והירידות, 
תמיד  ויהיה  ישבר!  שלא   - לרגע  לו 
של  העיקרית  המשמעות  וזו  בשמחה! 

אלול  ימי  של  בעיצומם  אנו  נמצאים 
הנפלאים, שבהם אנו קרובים אל אבינו 
וכמו  השנה,  מבכל  יותר  שבשמים 
"אלול"  של  התיבות  בראשי  שמרומז 
שפירושו,  לי.  ודודי  לדודי  אני  שהם: 
שאנו מתגעגעים לשוב בתשובה שלמה 
הקדוש- וכן  ברוך-הוא,  להקדוש-  
ברוך-הוא כביכול מתגעגע לשוב אלינו, 

 ולקרב אותנו אליו. 
)ליקו"מ  הקדוש  רבינו  מאמר  ידוע 
בזיונו  כשישמע  התשובה  "עיקר  ו'(: 
מובן  לא  זה  לכאורה,  וישתוק".  ידום 
יודעים  כולם  התשובה.  עיקר  זה  מדוע 
שתשובה פירושה להתוודות, להתחרט, 
לשוב ולעשות את רצון ה', ללמוד תורה 
ישנו  אם  ואפילו  וכו',  מצוות  ולקיים 
ידי  על  שבא  עוונות"  "כפרת  של  סוג 
זה  מדוע  מובן  לא  זה  עדיין  בזיונות, 

 עיקר התשובה?
ועוון  חטא  פגם,  שכל  לדעת,  צריכים 
הרוחני  הנזק  עיקר  עשה,  שהאדם 
שנגרם לו הוא הגאווה שנכנסה לתוכו, 
החציפות  הגסות,  הישות,  הרגשת 
האדם  את  מרחיקים  אלו  שכל  וכו', 
שנאמר:  כמו  מהקדוש-ברוך-הוא, 
לא  אותו  לבב  ורחב  עיניים  "גבה 
אוכל", אל תקרי )תקרא( "אותו", אלא 
הקדוש-ברוך- אומר  כביכול  "איתו", 
הוא: מי שיש בו גסות רוח, אין אני והוא 
יכולים לדור ביחד. במילים אחרות, מי 
לא  הקדוש-ברוך-הוא  גאווה  בו  שיש 
יכול לסבול אותו... לכן עיקר התשובה 
היא לצאת מהגאווה, וכל מה שעובר על 
הכל  וכדומה,  בזיונות  קשיים,  האדם: 
ערלת  את  למול  בשביל   - זה  בשביל 
להקדוש- להתקרב  יוכל  ואז  לבבו, 
יפתחו  וגם  באהבה,  באמת,  ברוך-הוא 
התחומים,  בכל  נפלאים  שערים  לפניו 

 בלימוד התורה, תפילה, אמונה ועוד. 
העולם  שכל  רואים  בכלליות,  גם 
את  לאדם  להוריד   - הזה  באופן  בנוי 
העולם  כל  איך  בחוש  רואים  הגאווה. 
הכל  זו.  לתכלית  במדויק  מסודר  הזה 
יש  הזמן  כל  קשה,  הפרנסה   - קשה 

ישמע בזיונו – ויתן חיוך
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התמימות
ֱאלֶֹקיָך  ה'  ִעם  ְהֶיה  ּתִ ִמים  ּתָ הכתוב  על 
ה'  יח( אמרו חז"ל )מדרש תהלים( - לפני  )דברים 

אלהיך אין כתיב כאן, אלא, עם ה' אלהיך, 
ה'  עם  אתה  הרי  תמים,  היית  אם  כלומר, 
אלהיך, למה? שאף הוא תמים, שנאמר בו, 
"הצור תמים פעלו". כתוב זה דורש מהאדם 
להיות תם כי הקב"ה גם כן נקרא תם, וצריך 
וכשרע,  כשטוב  ובדין,  בחסד  תמים  להיות 
אלוקיך"  "הוי-ה  עם   תמים  בחינת  שזה 
 – 'אלוקיך'  הרחמים,  מידת   – 'הוי-ה'   –
דבר,  אהלל  בה'  האמתית,  התמימות  זו 

באלוקים אהלל דבר. 

שעניין  הרמב"ן,  גם  מפרש  זו  דרך  ועל 
ה' הוא שנייחד לבבנו אליו  התמימות מול 
והוא  הכל,  עושה  לבדו  שהוא  ונאמין  לבד, 
היודע אמיתת כל עתיד, וממנו לבדו נדרוש 
ולא  העתידות, מנביאיו או מאנשי חסידיו 
נבטח  ולא  מזולתם,  ולא  שמים  מהוברי 
אם  אבל  פנים,  כל  על  דבריהם  שיבואו 
נשמע דבר מהם נאמר הכל בידי שמים, כי 
היכול  הכל,  על  עליון  האלקים,  אלקי  הוא 
והמזלות  הכוכבים  מערכות  משנה  בכל, 
כרצונו, מפר אותות בדים וקוסמים יהולל. 
ונאמין שכל הבאות תהיינה, כפי התקרבות 
כל  את  ונקשר  ונחבר  ה',  לעבודת  האדם 

המאורעות לה'. 

רוצה  שאינו  מי  נקרא,  שתם  אמרו  ועוד 
עיקרי  אחרי  ולחקור  בשכלו  הכל  להבין 
סומך  רק  ופרטיהם,  המצוות  טעמי 
יבטח  ולא  בוראו,  רצון  לעשות  בתמימותו 
ולא  גבורתו,  על  ולא  חכמתו  על  לא  אדם, 
על עשרו, ולא על תחבולותיו, בשום מעשה 
ענייניו  וכל  עסקיו  כל  ישליך  אלא  שיעשה, 
יעשה.  והוא  עליו  ויבטח  יתברך,  ה'  על 
שיוכל  במה  עתידות  לדעת  יבקש  ואל 
להצליח דרכו באצטגנינות או בענין מעניני 

הקוסמים והכישוף כדרך שהגויים עושים.

דבר  בכל  להאמין  זה  שתמימות  אמרו  וגם 
שלימות  היא  וזו  סותרו,   על  מופת  שאין 
יבקש  שלא  האלוהיים,  בדברים  האמונה 
עם   - תהיה  תמים  אמר  ולכך  בהם,  מופת 
תמים  תהיה  שלא  יאמר  כאילו  אלקיך,  ה' 
כגון  הטפלות  האמונות  כל  עם  באמונה 
רק  הגויים,  הבלי  ושאר  בקלפים  קריאה 
תהיה  לא  אך  תמים,  תהיה  אלקיך  ה'  עם 
כי  כוזביות,  אמונות  בהאמנת  תמים 
והקוסמים  הניחושים  בהבלי  המאמין 
והקוראים בקפה הוא פתי יאמין לכל דבר, 
ואם כן ימשך מן התמימות שהיא האמונה 
שכליים  מופתים  דורשת  שלא  הפשוטה 
וניחושיהם  הנכרים  הבלי  לכל  גם  שיאמין 

וקסמיהם, כלומר, אם תהיה לאדם תמימות 
כי  כוזביות,  באמונה  להיכשל  יכול  יתרה, 
עליו  שבא  במה  רק  שהמאמין  ספק  אין 
מופת, לא יאמין באותם ההבלים כלל, ולכך 
הוצרכה אזהרת תמים תהיה רק עם אלוקיך, 
גם  יאמין  בתמימות,  קיצוני  יהיה  אם  כי 

באותם ההבלים. 

יאמין  יהיה בקצה האחר, שלא  מאידך, אם 
רק מה שמבין בשכל חלילה יקצץ בנטיעות, 
בשכל,  להבין  ניתן  לא  דברים  הרבה  כי 
הזהירה  לכך  תמימה,  אמונה  רק  ונדרשת 
אלקיך,  ה'  עם  תהיה  תמים  ואמרה  תורה 
אך לא תהיה תמים להאמין בהבלי הנכרים. 
ַהּגֹוִים  י  "ּכִ יח(  )דברים  ואמר  כפל  כן  שעל 
ְמעֲֹנִנים  ֶאל  אֹוָתם  יֹוֵרׁש  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ה  ָהֵאּלֶ
ה לֹא ֵכן ָנַתן ְלָך ה'  ָמעּו ְוַאּתָ ְוֶאל קְֹסִמים ִיׁשְ
קְֹסִמים  ְוֶאל  ְמעֲֹנִנים  ֶאל  הגויים,  אלוקיך" 
יתר  תמימים  הם  כי  יאמינו,  כלומר  ָמעּו  ִיׁשְ
בשטותים  מאמינים  הם  ולכן  המידה,  על 
כן נתן לך ה' אלקיך, כי  ובשקרים, אבל לא 
התורה לא רוצה  שתאמין באותם ההבלים, 
שצריך  מה  יעשה  ה',  עם  תמים  יהיה  רק 
לשכנע  לנסות  בלי  ההלכה,  פי  על  לעשות 
ובלי  אף אחד לכאן או לכאן, בלי להתווכח 
להתחשבן, רק ילך במסירות גמורה בדרך ה' 

וזו התמימות הרצויה.  

על  ז"ל הבטיח לכל מי שיבוא  רבינו               
ציונו הקדוש ויאמר את העשרה מזמורים על ידי 
על  אנ"ש  זקני  ואמרו  מהשאול,  אותו  יוציא  זה 
זה שרבינו ישתדל עם זה האדם בזה העולם כדי 
יצטרך להגיע למצב שיכנס לתוך השאול.  שלא 

)שיש"ק ז- שלח(

אחד שאל את ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל מה אכוון 
לארץ  לבוא  שאזכה  תפילות:  ליקוטי  באמרי 
תכוון  לו  ענה  בה?  מתהלך  אני  והרי  ישראל, 

להרגיש קדושת ארץ ישראל. )שם ח קכט(

וכן  אליהו"  "פתח  בוקר  בכל  לומר  אנ"ש  נהגו 
אחר  במנחה  שבת  ערב  בכל  בציבור  אמרהו 
בשבת  שנהגו  השנה  בראש  וכן  הודו,  אמירת 

אמרוהו בנוסח מיוחד. )שם ח- קנא( 

א ב של החיים
ּוְתִמימּות,  יטּות  ׁשִ ּפְ ִהיא  ֲהדּות  ַהּיַ ר  'ִעּקַ   a

ָלל'. ְוָחְכמֹות ֵאין ְצִריִכים ּכְ
הּוא  ַמְדֵרָגה  ּוְבֵאיזוֹ  ָהָאָדם  ִמי  ה  ּנֶ ְמׁשַ ֹלא   a
ה  ּלֹו, הּוא ִיְזּכֶ ְסלּול ׁשֶ ּמַ ְתִמימּות ּבַ ִנְמָצא, ִאם ֵיֵלְך ּבִ

בֹוהֹות. ְלַמֲעלֹות ּגְ
ִהיא  ץ  ְלַאּמֵ ְיהּוִדי  ל  ּכָ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְלִחּקּוי  ַהּמֹוֵדל   a
'ֶהָחָכם  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִסּפּור  ּבְ ם  ַהּתָ ל  ׁשֶ מּותֹו  ּדְ

ם'. ְוַהּתָ
ִלים  ְמַקּבְ יטּות,  ּוְפׁשִ ִמימּות,  ּתְ ֱאמּוָנה,   a

יִקים. ּדִ ֵמַהּצַ

שאלה: אני גר באירופה וחברה               
כחלק  הרגל.  את  פשטה  בבעלותי  בע"מ 
הנ"ל,  החברה  את  לשקם  מניסיונותי 
אירו  מיליון  של  סכום  כשנה  לפני  לוויתי 
ההלוואה  מכיר.  שאני  עסקים  מאיש 
של  לתקופה  אישית  הלוואה  הייתה 
ששה חודשים בלבד ולא הלוואה עסקית 
עסקית  שהלוואה  למרות  חוקית,  מבחינה  )ולכן 
מהנכסים  רק  לגבותה  ניתן  בע"מ  לחברה  שניתנה 
מנהלי  של  האישיים  מהנכסים  ולא  החברה  של 
יכול  עדיין  המלוה  אישית  בהלוואה  החברה, 

הלוה(.  של  האישיים  מהנכסים  החוב  את  לגבות 

שתי  היו  ההלוואה  עבור  הביטחונות 
באחת  שנמצאות  בבעלותי  נופש  יחידות 
הקשיים  מחמת  באירופה.  מהמדינות 
נעשיתי  בהם,  שרוי  שהייתי  הכלכליים 
את  להחזיר  יכולתי  ולא  פירעון  חדל 
ההלוואה למלוה במועדה, ולכן הוא תבע 
להחזיר  או  שעלי  שפסקו  לבי"ד  אותי 
לתת  או  ההלוואה,  סך  את  קצר  זמן  תוך 
לו את הביטחונות הנ"ל ולקבל ממנו את 
)ששווים  הביטחונות  שווי  בין  ההפרש 
ההלוואה,  סך  לבין  אירו(  ממיליון  יותר 
את  מסוים  זמן  תוך  בעצמי  למכור  או 
שיתקבל  הסכום  ומתוך  הביטחונות 
טענתי  ההלוואה.  סך  את  לו  להחזיר 
שם  באירופה  מדינה  שאותה  ביה"ד  בפני 
כעת  נמצאת  הנופש,  יחידות  נמצאות 
ירד  הנדל"ן  שווי  ולכן  כלכליים  בקשיים 
תגרום  הנכסים  שמכירת  כך  משמעותית, 
להאריך  וביקשתי  מרובים,  להפסדים  לי 
את תקופת הפירעון בעוד שנה כדי ששווי 
הנכסים יעלו ואוכל למכור אותם בשווים 
זו  לבקשה  סירב  ביה"ד  אולם  הריאלי, 
כעת  תיעשה  הביטחונות  שמכירת  ודרש 
אכן  האם  השוק.  של  הנוכחי  השווי  לפי 

זהו הדין?

תשובה
א. מקור הדין

איתא במשנה בסוף פרק "שום היתומים" 
שאמרו:  פי  על  "אף  וז"ל:  ע"א[  כ"ד  ]ערכין 

עבדים נמכרין בכסותן לשבח, שאם תלקח 
מנה,  משובח   – דינר  בשלשים  כסות  לו 
לאיטליס  אותה  ממתינין  אם  פרה  וכן 
מרגלית  וכן  היא,  משובחת   – השוק(  )ליום 

היא,  משובחת   – לכרך  אותה  מעלין  אם 
 - )מקומו  ושעתו  מקומו  אלא  להקדש  אין 
עצמו  שהמעריך  ופרה.  בעבד   - ושעתו  במרגלית, 
נותן  לו  שיש  מה  ולפי  יד  בהשג  ונידון  הוא  ומך 
להקדש, והיה לו עבד הנישום עכשיו עשרים זוז, אין 
אומרים 'רואין כאילו לוקחין לו כסות בשלשים זוז 
והוא משביח מנה ונמכר במאה ועשרים זוז' ונמצאו 
דמי העבד תשעים זוז וכן יתן זה להקדש, אלא לפי 
אין  בכפר  מרגלית  וכן  פרה  וכן  אותו,  שמין  שעתו 

שמין אותה אלא לפי מקומה(".

הוא  חפץ  של  ששוויו  זה  שדין  אף  ועל 
הקדש,  לגבי  הכא  נאמר  ושעתו  כמקומו 
מ"מ למדו הראשונים שזהו דין בכל התורה 
י"ב  ]עיין בקידושין  כולה גם בדיני מכר אחרים 
נ"ב  סי'  ח"א  התשב"ץ  ובשו"ת  שם,  רא"ש  ובתוס'  ע"א 
בשם  שם  ובב"י  ג')א(,  סעיף  ק"ט  סי'  חו"מ  בב"י  שהובא 

הרשב"א, ועוד[. 

ב. מח' הב"י והתשב"ץ
א'[  באות  לעיל  שהובא  ]הנ"ל  בתשובה  התשב"ץ 
נשאל לגבי קרקע של יתום שנמכר לבעלי 
חובות בשעה שהייתה מגיפה חזקה בעיר, 
הוזל  וממילא  מיושביה  התרוקנה  והעיר 
מחיר הקרקעות והיה הפסד ליתום. וכותב 
בטל  זה  שמכר  פוסק  שהתשב"ץ  הב"י 
"דאע"ג ד'אין להקדש אלא מקומו ושעתו', 
הראוי  בזמן  המכר  כשנעשה  דוקא  היינו 
למכור, אבל הכא שמכרו בזמן ששבת ובטל 
המקח וממכר, הו"ל כמוכר בלא אכרזתא".

על  חולק  א'[  באות  לעיל  שהובא  ]הנ"ל  הב"י 
את  שמכרו  אף  שעל  וסובר  התשב"ץ 
מ"מ  המגפה,  בשעת  היתום  של  הקרקע 
המכר קיים כיון שגם במקרה כזה אמרינן 
ומוכרין  ושעתו"  מקומו  אלא  לו  "אין 
עד  ממתינים  ואין  עכשיו  של  השער  כפי 
מהמשנה  ראיה  לזה  ומביא  זעם,  יעבור 
מדברי  משמע  שכן  ומוסיף  בערכין,  הנ"ל 

הרשב"א.
ליישב  תירוצים  כמה  הביאו  האחרונים 
מדין  הב"י  מקושיית  התשב"ץ  דברי  את 
שהתשב"ץ  נוקטים  ורובם  באטליס,  פרה 
על  דיבר  כ"א  אלא  נחלקו  לא  והרשב"א 
מציאות שונה, והלכתא כתרוויהו, ואכמ"ל.

ג. פסיקת השו"ע בחו"מ סי' ק"א
ק"א  סי'  ]חו"מ  מלוה  גביית  בהלכות  השו"ע 
ליתן  מעות  אין  ללוה  שכאשר  פוסק  ס"ט[, 

זאת  במקום  לו  ונותן  חובו  בגין  למלוה 
את  הכא  אמרינן  מטלטלין,  או  קרקעות 
ערכין  במס'  א'[  ]באות  לעיל  שהובא  הדין 
ויש  ושעתם"  מקומם  אלא  להם  ש"אין 
מה  "כל  וז"ל:  עכשיו.  ערכן  כפי  לשומן 
לו  ישומו  מטלטלין,  או  מקרקעי  לו,  שיתן 
בביתו,  מיד, אפילו  כפי מה שיוכל למכרם 
ולא שיצטרך לחזור  ולפי הזמן,  לפי השעה 
עד  לעכבו  או  ובשוקים  בעיירות  למוכרו 
כן  דאם  שיתייקר,  או  קונים  לו  שימצאו 
נעלת דלת בפני לווים". פשט השו"ע מורה 
צדקו הבי"ד שהורו  שבנידון השאלה, אכן 
ללוה למכור את דירות הנופש באופן מיידי 
באופן  ירד  הנדל"ן  שווי  שכעת  למרות 

משמעותי וייגרם בזה הפסד גדול ללוה.
השו"ע  בכוונת  נחלקו  האחרונים  אמנם 
הריאלי  שוויו  לפי  נמדד  חפץ  שווי  האם 
אפילו שכעת אין מי שרוצה לקנותו בפועל 
חפץ  ששווי  או  בפחות,  אלא  כזה  במחיר 
נמדד לפי מה שקונה מוכן כעת ליתן בפועל 
הריאלי  שוויו  זה  שאין  אפילו  החפץ  עבור 
הוא  הריאלי  ששוויו  מיתון  בשעת  נכס  )כגון 
יקנו אותו כעת רק תמורת  מיליון ₪, אבל בפועל 
מוכנים  יהיו  המיתון  לאחר  ואילו   ,₪ מיליון  חצי 

לנידון  ונ"מ   ,)₪ במיליון  בפועל  לקנותו  שוב 

השאלה: )א( הסמ"ע ]שם ס"ק י"ב[ כותב שאין 
לפרש את כוונת השו"ע כפשוטו ששוי חפץ 
קונה  בפועל  עכשיו  שימצא  מה  לפי  נמדד 
שרוצה לקנותו ואפילו שנותן עבורו פחות 
שיש  השו"ע  כוונת  אלא  הריאלי,  ממחירו 
למכור חפץ בשוויו הריאלי אפילו שבפועל 
אין כעת קונה שרוצה ליתן סכום זה עבורו, 
צריך  שאין  אלא  למעט  השו"ע  בא  ולא 
עבורו  יתנו  שם  אחרות  לעיירות  להוליכו 
סכום גבוה יותר משוויו הריאלי או להמתין 
עד שהשווי הריאלי יעלה משמעותית. )ב( 
הט"ז ]על השו"ע הנ"ל[ חולק על הסמ"ע וסובר 
שכוונת השו"ע היא כפשוטו – ששווי חפץ 
ליתן  בפועל  מוכן  שקונה  מה  לפי  נמדד 
משוויו  פחות  שזהו  ואפילו  עכשיו  עבורו 
על  קושיות  וכמה  כמה  ומקשה  הריאלי, 

הסמ"ע, עיי"ש.
והפוסקים האחרונים נחלקו במח' הסמ"ע 

והט"ז:
קו"א  חו"מ  סי"ט,  הלוואה  הל'  ]חו"מ  הרב  שו"ע  א( 

הל' הלוואה הערה ג'[ פוסק כסמ"ע, ומוסיף שם 

בקו"א שיש לשום לא רק כמה שקונה אחד 
יש כאן  ישלם על כך, אלא מחשבין כאילו 
חמישים קונים שרוצים לקנות כל הסחורה.

פוסק  סק"א[  ביאורים  ק"ט  ]סי'  הנתיבות  ב( 
כדעת הט"ז, וכך גם פוסק ערוה"ש ]חו"מ סי' 
עמוד  חי"ג  ירושלם  דין  בפסקי  דבריו  הבינו  וכן  ס"ו,  ק"א 

ס"ט[.

ירושלם  דין  בפסקי  מובא  הלכה,  ולעניין 
של  המוחלט  רוב  שדעת  אף  שעל  ]הנ"ל[ 

לשון  וכפשטות  הט"ז  כדעת  הפוסקים 
השו"ע, כיון שהסמ"ע ושו"ע הרב חולקים, 
ע"פ  והוא  המוחזק  מן  ממון  להוציא  קשה 
לי  "קים  לטעון  יכול  שהמוחזק  הכלל 

כסמ"ע וכשו"ע הרב".

למעשה
נמדד  חפץ  שווי  האם  הפוסקים  נחלקו 
מי  אין  שכעת  אפילו  הריאלי  שוויו  לפי 
אלא  כזה  במחיר  בפועל  לקנותו  שרוצה 
הרב(,  ושו"ע  הסמ"ע  סוברים  )כך  בפחות 
שקונה  מה  לפי  נמדד  חפץ  ששווי  או 
מוכן כעת ליתן בפועל עבור החפץ אפילו 
)כך סוברים הט"ז  זה שוויו הריאלי  שאין 
מפשט  משמע  וכן  וערוה"ש  והנתיבות 

השו"ע(.
הלוה  שהוא  השואל  השאלה,  בנידון  א"כ 
יכול  הנופש,  בדירות  מוחזק  שעדיין 
וכשו"ע  כסמ"ע  לי  "קים  לומר  לכאורה 
הרב ששווי חפץ נמדד לפי שוויו הריאלי" 
מכירת  עם  ולהמתין  ביה"ד,  פסק  כנגד 
את  ולדרוש  למלווה  ליתנם  או  הנכסים 
לפי  ולא  הריאלי  שווים  לפי  ההפרש 
הנוכחי. אלא שמילתא דמסתברא  שווים 
שבשטר הבוררות של ביה"ד שחתמו עליו 
בסכסוך  יפסוק  ש"ביה"ד  נכתב  הצדדים, 
בין הצדדים לפי שיקול דעתו", וא"כ רשאי 
והנתיבות  הט"ז  כדעת  לפסוק  ביה"ד 
זה  ולכפות פסק  וכפשט השו"ע  וערוה"ש 

על הלוה ללא שיוכל לומר "קים לי".

גן
הדעת

גביית חוב מנכס שניתן למוכרו לעת עתה רק בפחות משוויו הריאלי
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"

לשאלות ולתגובות למדור יש 
להפנות לאימייל:

hutShelChesed@gmail.com 

לדיונים בבית הדין "משפט 
וחסד"

054-8491070



בברכת שבת שלום 
ומבורך לכל בית ישראל

 עיקר תשובתו שיקבלם באהבה. 
)ליקו"מ  פ"ז  בתורה  כתב  רבינו  והנה, 
תורה  את  שלומד  ידי  שעל  שני(,  חלק 
ו' ועושה בה איזה עבודת ה', זה בחינת 
תיקון הברית, כי כשמכניס ללב ומפנים 
את המציאות הזו – שכל עיקר התשובה 
ולשתוק  ולדום  בזיונות,  לקבל  היא 
את  באהבה  ולקבל  נפשו  למחרפי 
לזה  עצמו  ומכין  והירידות,  הכישלונות 
- עצם זה שמכין את עצמו לכך שעיקר 
תשובתו היא לקבל בזיונות, זה בעצמו 
כבר תיקון. לכן מובן מדוע הלימוד של 
כי  הברית,  תיקון  בעצמו  הוא  ו'  תורה 
כשמודיעים לאדם שהתשובה שלו היא 
לקבל בזיונות, זה בעצמו בזיון בשבילו, 
וכל שכן כשזוכה באמת לקבל בזיונות 
נכנס  בודאי  הוא  שאז  שמח,  ולהיות 

 בגדר בעל תשובה.
מקבל  לא  שהאדם  זמן  שכל  ודע, 
עושה  תורה,  כשלומד  אפילו  בזיונות, 
אמנם  וכו',  התבודדות  עושה  מצוות, 
חלק  גם  וזה  שעושה  מה  מצוין  זה 
מהתשובה, אבל עדיין אין לו את עיקר 
למבזבז  להיות  קרוב  והוא  התשובה, 
הדברים  כל  כי  העולם.  בזה  זמנו  את 
נקראים  אינם  עדיין   - שמנינו  הללו 
יהודי  שכל  דברים  הם  אלא  "תשובה", 
במהות  נכללים  והם  לעשות,  צריך 
כשהאדם  ובפרט  היהודיים.  החיים 
יותר  'להתנפח'  ורק  תורה  ללמוד  יכול 
ויותר בגאווה שהוא למדן, וכן הוא יכול 
הגאווה  עם  ולהישאר  מצוות  לעשות 
את  לעשות  ואף  שלו,  הכבוד  ורדיפת 
המצוות במטרה לקבל כבוד. נמצא, אם 
כן, שאפילו אדם שמקיים תורה ומצוות 
ומדקדק בקלה כבחמורה ולומד תורה 
עדיין  הלאה,  וכן  ומתוודה  ומתבודד 
הוא צריך "תשובה", כמו שרבינו מביא 
אחד  כל  ש"צריך  המאמר,  בהמשך 
לאחוז במידת התשובה", ועיקר תיקון 

 התשובה הוא לקבל בזיונות...
לקיים  יוכל  לא  האדם  לעולם  באמת, 
בלא  כראוי  והמצוות  התורה  את 
תשובה, משום שהכל סגור בפניו, ואינו 
התורה,  לימוד  טעם  את  לטעום  יכול 
בגלל  והכל  וכו',  לקדושה  זוכה  ואינו 
וממילא  לתשובה  זכה  לא  שעדיין 
עוונותיו אינם מניחים לו להתקרב לה'. 
נמצא, שאם אדם רוצה אי פעם להתחיל 
טעם  החיים,  טעם  את  לטעום  לחיות, 
חייב  הוא  וכו',  התורה  נועם  התפילה, 
לכן  באהבה!  ולקבלם  בזיונות,  לסבול 
כל אדם הרוצה לזכות באמת לתשובה, 
שפירושו לזכות לרפואת הנפש נפלאה, 
לדבקות  לתורה,  לרוחניות,  לשמחה, 
בהסכמה  עצמו  להכין  עליו   – ועוד 
מלאה לקבל בזיונות, כי אז יזכה להיות 

 בעל תשובה באמת.
ולמול  בתשובה  לחזור  יזכנו  יתברך  ה' 
לגאולה  ונזכה  לבבנו,  ערלת  את 

השלמה, אמן ואמן.

                        פעם הלך רבי אלימלך 
כאשר   נוסף,  אדם  בלויית  מליז'נסק  
השמיים  מן  קול  בת  שמע  הוא  לפתע 
שהכריזה: "מי שיעזור לרבי שמעלקא 
מן  רב  שכר  יקבל  מניקלשבורג 

השמיים."
רבי  שאל  משהו?"  שמעת  "האם 
"לא,  עמו.  שהלך  האדם  את  אלימלך 

השיב  מאומה"  שמעתי  לא 
הבין  אלימלך  רבי  הלה. 
כוון  השמיימי  שהקול 
את  לעשות  ומיהר  לאזניו, 

דרכו לניקלשבורג.
הוא  לעיירה  כשהגיע  מיד 
ניגש היישר לביתו של הרב. 
משנפגשו השניים, סיפר רבי 
תושבי  כי  בצער  שמעלקא 
המקום נטו מדרך הישר וכי 
למרות בקשותיו ותוכחותיו 
"לא  לחטוא.  ממשיכים  הם 
על  מתחרטים  לא  שהם  רק 
מלגלגים  אף  הם  מעשיהם, 
בשל  אותי  ורודפים  לדברי 

כך" אמר בעוגמה.
לנאום  אוכל  "האם 

ממנו  ביקש  שלך?"  הכנסת  בבית 
רבי  היסס  בתחילה  אלימלך.  רבי 
שמעלקא. "מדוע תרצה לעשות זאת? 
שבת  מדי  לפניהם  דורש  אני  הרי 
אוזניים  על  נופלים  דבריי  אך  בשבתו 
אטומות!" לבסוף נעתר הרב לבקשתו  
בכל  הופץ  החדש  הדרשן  של  ושמעו 

העיר.
aaa

הכנסת  לבית  הגיעו  המיועדת  בשעה 
בעיקר  ונשים,  אנשים  של  רב  מספר 
דרשותיו  את  לשמוע  סקרנות  מתוך 
עלייתו  עם  מיד  החדש.  הדרשן  של 
להוכיח  אלימלך  רבי  החל  הבמה  אל 
בפלפולים על גבי פלפולים כי למעשה 
היו  לא  העיר  בני  שביצעו  העבירות 
קטעי  ציטט  הוא  כך.  כל  גרועות 
להוכיח,  כדי  ומדרשים  פסוקים 

כביכול, כי אין כל פגם במעשיהם.
וירד מן  רבי אלימלך סיים את דבריו 
הבימה, לא לפני שביקש מכולם לשוב 
את  לשמוע  כדי  למחרת  ולהתכנס 

המשך הדרשה.
מהר.  חיש  בעיירה  פשטה  השמועה 
הכנסת  בית  שעה  באותה  למחרת 
נלהבים  בתושבים  וגדוש  מלא  היה 
שביקשו לשמוע את המשך דרשתו של 
עוד  תכלול  הסתרם  מן  אשר  הדרשן 

היתרים וקולות.
בפלפולי  להמשיך  במקום  הפעם,  אך 
ההבל, החל רבי אלימלך להוכיח אותם 
ציטט  הוא  בתקיפות.  אך  בעדינות 
להם את הפסוקים בשלימותם, הביא 

התלמוד  מן  החכמים  דברי  את  להם 
ומספרי ההלכות והראה להם עד כמה 
בשלימותה.  מצווה  כל  לקיים  חשוב 
אותם  שיכנע  הוא  המיוחדת  בשפתו 
וכי  האלוקים  מדרך  ונטו  טעו  הם  כי 

עליהם להתחרט על כל מעשיהם.
הם  השומעים.  ללב  נכנסו  דבריו 
התחרטו באמת ובתמים על מעשיהם 

הרעים. "זה בדיוק מה שרב העיר, רבי 
שבת"  מדי  לנו  אומר  היה  שמעלקא, 
הם אמרו לעצמם. "הבה ניגש ונתנצל 

בפניו על הצרות שגרמנו לו."
ניגשו בני הקהילה לבקש את סליחת 
התחילו  ואילך  ומאז  האהוב,  רבם 

לעלות על דרך הישר.
aaa

בחזרה  לדרכו   הלך  אלימלך  רבי 
הוא  בדרכו  לב.  וטוב  שמח  כשהוא 
השמיים.  מן  שיצא  נוסף  קול  שמע 
שמעלקא,  רבי  על  שהגנת  זה  "בשכר 
יבורך  היום  שתברך  מי  כל  כי  תזכה 
זאת  לשמוע  שמח  הוא  השמיים."  מן 
פלא!   זה  ראה  אך   – בדרכו  והמשיך 
שוממה  הייתה  הדרך  היום  דווקא 

ואיש לא היה בה.
הוא  בדרכו.  למהר  החל  אלימלך  רבי 
שהחמה  עד  לברך  יכול  שהוא  ידע 
שדות,  בין  עברה  הדרך  אך  תשקע... 
בפרות  נתקל  הוא  ופרדסים;  יערות 

ובכבשים, אך לא באדם אחד.
ששקעה  לפני  האחרונות  בדקות 
עובדת  אחת  אישה  ראה  הוא  השמש 
בשדה. הוא רץ לעברה והחל להמטיר 
יברך  "שהשם  ברכות.  של  צרור  עליה 
עושר,  לך  וייתן  השמיים,  מן  אותך 
ו..."  טובה,  ופרנסה  וילדים,  ובריאות, 

והחלה  הזר  מהאדם  נבהלה  האישה 
רע"  אדם  אינני  תחששי,  "אל  לברוח. 
הרגיע אותה רבי אלימלך ובירך אותה 

שוב בשפע ברכות עד בלי די.
האישה  של  ומזלם  רב  זמן  חלף  לא 
זמן קצר הם  לפרוח. תוך  ובעלה החל 
עשירים.  מאוד  אנשים  להיות  הפכו 
ופתחו  לטובה,  ניצלו  הם  עושרם  את 
את ביתם לרווחה לפני עניי 
העיר ולכל מטרת צדקה היו 
עני  כל  לב.  בחפץ  נותנים 
ביתם  דלתות  על  שהתדפק 
הגונה  נדבה  מקבל  היה 
מהשוער, וכאשר היה מדובר 
בסכום גדול יותר בעל הבית 
לשמוע  מבקש  היה  בעצמו 
כפי  ומעניק  נוספים  פרטים 

הבנתו.
aaa

אלימלך  ולרבי  שנים,  חלפו 
יהודיה  משפחה  על  נודע 
לאחר  לכלא.  שהושלכה 
אב  כי  לו  נודע  בירור 
לפריץ  חייב  היה  המשפחה 
המקומי סכום עתק – חמש 
לנדוד  הוא החל  זהב.  מאות מטבעות 

מעיר לעיר כדי להשיג את הכסף.
הוא נדד מעיר לעיר והגיע גם לאותה 
העיר שם התגוררו האישה ובעלה. הוא 
בעל  עם  לדבר  וביקש  הדלת  על  נקש 
הבית, אך כשהאישה ראתה אותו היא 

נפלה והתעלפה.
"הנה אליהו הנביא, שבירך אותי לפני 
באימה.  לבעלה  קראה  רבות!"  שנים 
כספנו  את  לקחת  בא  הוא  "בוודאי 

ואת כל רכושנו!"
"אל תדאגי" חייך רבי אלימלך, "אינני 
אליהו הנביא, ובאתי לכאן כדי לבקש 

מכם שתתרמו למען פדיון שבויים."
שאל  זקוקים?"  הינכם  כסף  "לכמה 
נקב  אלימלך  כשרבי  הבית.  בעל 
בסכום – חמש מאות מטבעות זהב – 
הוא מיהר לגשת אל הכספת ולהוציא 

את כל הסכום.
להיות  הפכנו  ברכתכם  בזכות  "הנה, 
צרור  את  קחו  אנא  עשירים;  אנשים 

המטבעות ולא תצטרכו לנדוד עוד."
אך רבי אלימלך סירב לקבל את מלוא 
יהודים  עוד  לזכות  "ברצוני  הסכום. 
לאחר  נימק.  החשובה",  במצווה 
הפצרות רבי אלימלך נעתר לקחת את 
לשלום  מהם  נפרד  הסכום,  מחצית 

והלך להמשך דרכו...

נא להתפלל לרפואת משה 
בן אידה, תמר בת מרים

לע"נ הרב מאיר בן עדה זצ"ל

עיקר היהדות- תמימות ופשיטות
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שופטים תשע"ז

                גמד אחד התיישב לידי באוטובוס, 
בתחנה הראשונה שהאוטובוס עצר הגמד 
החליק מהכיסא, תפסתי אותו לפני שנפל, 
בתחנה שניה האוטובוס שוב עוצר והגמד 
מחליק אני שוב תופס אותו לפני שיפול, 

בתחנה השלישית שזה שוב קורה אני פונה 
אל הגמד: "אדון גמד יקר אולי תתפוס את 
עצמך ולא תיפול כל רגע", עונה לי הגמד: 
"ואולי אתה תעזוב אותי, כבר 3 תחנות 
שאני מנסה לרדת ואתה לא נותן לי..."

יו”ל ע”י  מוסדות "חוט של חסד" 
רח' שמואל הנביא 13 ת.ד. 57669 י-ם
טל’ 02-5812210  פקס 02-5812252
לקבלה בדוא”ל ולתגובות כתבו לנו:  

5812210@gmail.com 

חינוך 
מאת הרב יצחק אבוחצירא. יועץ חינוכי, מאבחן ומטפל.באהבה

סוף סוף חוזרים ללימודים !

              "ילדים צדיקים שלי, סוף כל סוף 
הסתיימה החופשה ואתם חוזרים ללימודים" 

אנחה  בהתרגשות.  לילדיה  האם  מכריזה 
פורצת מתוך גרונה וכל כולה קורנת מאושר...

היא  שלי"  החופשה  באמת  מתחילה  "עכשיו   
מוסיפה בשקט.

החופשה האמיתית מתחילה
שנח  הורה  כמעט  אין  המציאות,  זאת  כן 
לילדים  נועדה  והחופשה  כאילו  בחופשה, 
בלבד וההורים הם על תקן של עובדי מסעדה, 

בית מלון, לונה פארק וגני שעשועים.
מעסיקים  היו  והילדים  במידה  יודעים,  אתם 
היינו  בחופשה,  ונחים  נהנים  עצמם,  את 
הזו  ה"מנוחה"  כל  אבל  בשקט,  "סובלים" 
והילדים  כאילו  קיימת.  לא  כאילו  בחופשה, 

לא הגיעו לחופשה בכדי לנוח. 
ברגע שהתחילה החופשה כאילו והילדים עשו 

"סוויטש" והם נהיו ילדים שונים: 
התקשו  הילדים  הלימודים,  תקופת  במהלך 
מלחמה  נפתחה  בוקר  בכל  בבוקר.  לקום 
לכיתה  יאחרו  ולא  בזמן  שיצאו  בכדי  חדשה 

ופתאום בכל ימי החופשה קמו בנץ החמה. 
פשוט  שלהם  והמרץ  והשתוללו  השתגעו  הם 

לא נגמר.
מהבוקר הם טיפסו על הקירות, וירדו מהם רק 

באמצע הלילה.
בנחת.  אותם  להעסיק  מאוד  קשה  היה 
להם  לתת  אלא  ברירה  הייתה  לא  לפעמים 
ממש  שהיה  מה  לבד-  בחוץ  ולשחק  לטייל 

סכנת נפשות. 
ְוֵיֶצר  מהם  נשכח  כבר  לצפון  הטיול  אפילו 
העצלות שתמיד קינן בליבם, כאילו פרח ולא 
צריך  הלילה  חצות  ועד  החמה  מזריחת  היה. 
היה למצוא תעסוקה לילדים שמקפצים בבית 

כמו גדיים משועממים... 
אבל ב"ה כל "הסיוט" הזה כבר אחרינו.

מחשבות של אמת
מוקדם,  בבוקר  יצאו  הילדים  סוף  סוף 
תורה  לתלמוד  הבנים  ולמעון,  לגן  הקטנים 
חזרה  עלתה  כהן  גברת  יעקב.  לבית  והבנות 
לביה"ס,  הבנות  את  שליוותה  לאחר  לבית 
נכנסה ו"נעלה על פעמיים" מה שבטוח בטוח. 
ועצמה  הספה  על  צנחה  היא  כוחות  באפיסת 

את העיניים. 
ושלווה  איזה שקט  לב-  שמה  היא  עכשיו  רק 
היה  אפשר  אי  ממש  פינה.  בכל  ׂשוְֹרִרים 
כמה  במשך  כאן  היה  שיגעון  איזה  להאמין 

שבועות. 
תוך כדי השקט, נכנסו להן המחשבות לאיטן 

לתוך הראש:
"איזו הצלה זו מסגרת הלימודים של ילדי, אני 
בית-הספר,  בלי  עושה  הייתי  מה  יודעת  לא 
אני בטוחה שאם החופשה הייתה נמשכת עוד 

כמה ימים הייתי מתאשפזת".
מחשבות  כי  נשמע,  שלנו,  ללב  נקשיב  אם 
מעין אלו עוברות אצל כולנו ובמיוחד לאחר 
מצליח  בימינו  מי  שהרי  ארוכות.  חופשות 
למי  בבית?!  היום  כל  ילדיו  את  להחזיק 
כל  אותם  לשמוע  הסבלנות  את  יש  באמת 
להעסיק  יכול  מי  ובוכים?!  מתלוננים  היום 
את הילדים?! ובלי לדבר על לחנך או ללמד 

אותם כל היום. 
בזמני  שלנו  הניסיון  מתוך  בכנות!  נחשוב 
כל  איתנו  נמצאים  כשהילדים  החופשות 
להיות  יכלו  הם  ובורים  בטלנים  איזה  היום, 
יש  באמת  האם  החינוך",  "מסגרות  ללא 
את  ולהשכיל  לחנך  וסבלנות  כוח  בידינו 
הילדים, ללא מסגרת בית הספר?! התשובה 

היא כמעט חד משמעית-לא. 
אנחנו הורים טובים ואפילו הורים מוצלחים, 
הורים אכפתיים ודואגים, אבל להיות בבית 
וללמד  לחנך  ובנוסף  הילדים  עם  היום  כל 

אותם- זה בהחלט למעלה מכוחותינו.

המתנה הגדולה
שתלמודי  היא-  המתבקשת  המסקנה  לכן 
הילדים  גני  הבנות,  של  הספר  בתי  התורה, 
הגדולה  המתנה  באמת  הם  והמעונות- 

ביותר שאפשר כהורים לקבל בעוה"ז. 
ע"א(:  כא'  )ב"ב  בגמרא  אמרו  בחינם  לא 
בן  ויהושע  לטוב,  האיש  אותו  זכור  "ברם 
תורה  נשתכח  הוא-  שאלמלא  שמו.  גמלא 
מישראל. שבתחילה מי שיש לו אב- )האב( 
מלמדו תורה. מי שאין לו אב- לא היה למד 
ותיקן  גמלא  בן  יהושע  שבא  עד   ... תורה 
שיהיו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה 

ומדינה ובכל עיר ועיר". 
ומחמת שראו חכמים שלימוד התורה הולך 
קבעו:  ונחלשים  הולכים  והדורות  ומתמעט 
זכות, אלא אפילו  שבתי החינוך הם לא רק 

חובת הציבור. 
בשולחנו  פסק  זיע"א  קארו  יוסף  רבי  ואף 
יִבין  "מֹוׁשִ סכ'(:  רמה'  סי'  )יו"ד  הטהור 
ּוְבָכל  ּוְמִדיָנה,  ְמִדיָנה  ָכל  ּבְ ינוֹקֹות  ּתִ ֵדי  ְמַלּמְ
ית  ל ֵבּ ינֹוקֹות ׁשֶ ּה ּתִ ֵאין ּבָ ֶלְך ָוֶפֶלְך. ְוָכל ִעיר ׁשְ ּפֶ
יִבין  ּמֹוׁשִ י ָהִעיר, ַעד ׁשֶ ן ַמְחִריִמין ֶאת ַאְנׁשֵ ַרּבָ
ַמְחִריִבין  יבּו,  הֹוׁשִ ֹלא  ְוִאם  ינֹוקוֹת;  ּתִ ד  ְמַלּמֵ

ֶאת ָהִעיר". 

וכמובן מדובר על בתי חינוך של "בית רבן" 
ולא ח"ו על מקומות המחנכים לאפיקורסות 
יסתכל  רק  אם  דעת,  בר  כל  שהרי  וכדו' 
ברחוב ויראה את הילדים הטועים הנמצאים 
במסגרות המחנכות לפריקת עול, תאוותנות 
זכינו  כמה  עד  יבין  בישין,  מרעין  ושאר 
כשרים,  במקומות  מתחנכים  שילדינו 

המחנכים בדרך ישראל סבא! 

הכרת הטוב

על כן, מן היושר וההגינות להכיר ולהוקיר טובה 
גדולה להנהלת בתי החינוך ובמיוחד למחנכים, 
למען  נפשם  מסירות  על  ולגננות-  למורות 

הילדים שלנו. 
בלעדיהם, הרי היו ילדינו ח"ו חסרי ידע וחינוך. 

חשבתם פעם מה זה להיות מורה או גננת, תארו 
כיתה  וללמד  בלחנך  הרב  הקושי  את  לעצמכם 
מראשית  יום,  יום  שיעור,  אחרי  שיעור  שלמה- 
בקושי  כהורים  אנחנו  הרי  אחריתה.  ועד  השנה 
והמורה מתמודד מידי  ילדים,   5 מסתדרים עם 

יום עם עשרים או שלושים ילדים. 
את  ולהתאים  להכין  קשה  כמה  עד  תחשבו 
מבין  אחד  כל  שהרי  וילדה,  ילד  לכל  הלימוד 

באופן שונה וצריך להתאמץ וללמדו כפי דעתו. 
החריג  השונה,  בילד  הטיפול  על  לדבר  ובלי 
והבעייתי, עם הילד שלא מסתדר חברתית ועם 
קשה התפיסה, שצריך לחזור לו על כל משפט 3 

פעמים ובסוף הוא שואל: המורה מה אמרת?! 
מבחנים  בית,  שעורי  בדיקת  על  דעתכם  ומה 

והכנת מערכי שיעור יומיים. 
הקנית  היא  שבמקדש  קשה  היותר  והעבודה 
ערכים ומידות טובות, עד שאמרו חז"ל אם הרב 

דומה למלאך ה' ...
אבל  מלאכים.  לא  בוודאי  המחנכים,  אנחנו 
רחוקה  לא  מאיתנו  הנדרשת  העבודה  לעיתים, 

מההגדרה הזו.
על כן מן היושר, לתמוך ולעזור בכל הכוח מתוך 
הכרת הטוב- ברצון, טרחה וממון על מנת לקיים 
את בתי החינוך ופשוט כשמש בצהריים שצריך 
שיכלול,  דמי  הלימוד,  שכר  מלא  את  לשלם 
הילד,  של  חינוכו  עבור  וכדו'  ופעילויות  חוגים 
וכפסק  לבב  וטוב  בשמחה  זאת  לשלם  וצריך 
להשכיר  "חייב  סד'(  רמה'  סימן  )חו"מ  השו"ע 
מלמד לבנו ללמדו". ומוסיף הרמ"ה: "ְוָהיּו ּכֹוִפין 
ִעיר...יוְֹרִדים  ּבָ ֵאינֹו  ְוִאם  ד,  ְמַלּמֵ ִלְבנֹו  ּכֹר  ִלׂשְ ֵליה 

ד ִלְבנֹו".  ִלְנָכָסיו ְוׂשוְֹכִרים ְמַלּמֵ
הדעת  על  יעלה  וכי  מחייבו.  שהיושר  דבר  וזה 
ולנסות  לבייבי-סיטר  אפילו  הילד  את  לשלוח 

להיפטר מלשלם???.

כל מזונותיו קצובין
יצא לי פעם, לשמוע הורים המתלוננים על שכר 
לימוד גבוה של שלוש מאות ₪ על אף שיש להם 
די כסף, ולא האמנתי! איזה כפיות טובה זו של 

ההורים, הרי מלמדים ומחנכים לכם את הילד.
יעלה על הדעת, לא לשלם לרופא שהציל  כלום 
לכם את הילד ממות בטוח, הרי "כל אשר יש לו 

לאדם ייתן בעד נפשו"... 
אז בעד הצלת "חיים רוחניים" לא שווה 300 ₪ 
ולא זו בלבד, שהרי אפילו הכסף המובא בית ה' 
למען חינוך הבנים אינו מן המניין כמובא בגמרא 
לֹו  ְקצּוִבין  ָאָדם  ל  ׁשֶ ְמזֹונֹוָתיו  ל  "ּכָ טז'(  )ביצה 
ְלַתְלמּוד  ָניו  ּבָ ֵמהֹוָצאֹות  חּוץ  וכו'  ָנה  ָ ַהּשׁ ֵמרֹאׁש 
ַחת ּפֹוֲחִתין לֹו ְוִאם הֹוִסיף מֹוִסיִפין  ִאם ּפַ ּתֹוָרה ׁשֶ

לֹו"
של  הצלחתו  "שכל  הקדושים  בספרים  וכתוב 
הילד בתלמוד תורה וכן הבנות בביה"ס, הכול 
ושכר  המלמד  כלפי  ההורים  בהערכת  תלוי- 

המלמדות" 

דברי אמונה בחרתי
הקדוש  האדמו"ר  שיחת  מתאימה  יותר  ומה 

בעל ה"דברי אמונה" שכתב וז"ל:
שאמרו  במה  ומאמין  שלמה  שאמונתו  "מי 
ל ְמזֹונֹוָתיו ְקצּוִבין וכו' חּוץ ֵמהֹוָצאוֹת  חז"ל: "ּכָ
ַחת ּפוֲֹחִתין לֹו ְוִאם  ִאם ּפַ ָניו ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה ׁשֶ ּבָ
הֹוִסיף מֹוִסיִפין לֹו", לכן לא יקמץ מלשלם שכר 
מלומדות במילואה, בשביל שמאמין שהקב"ה 
לפני  ועוד  בזמנה  ישלם  וגם  החיסרון.  ישלים 

זמנה, ובלב שלם ונפש חפצה. 
רק  בפנימיותו  שלמה  אמונתו  שאין  מי  אבל 
בחיצוניות, הוא יעשה כל הפעולות שביכולתו 
אם  ואף  מלומדות.  שכר  מלשלם  להשתמט 
כבר ישלם, דומה הוא אצלו כמו שנוטלין ממנו 
חלק מחיותו, וישתדל להוריד מהתשלום. ויש 
לפעמים אם ימצא איזה תלמוד תורה ששכר 
לימוד שם הוא פחות מעט, יכניס לשם בנו אף 
שיודע שלא יגיע לתכלית הנרצה. וכל זה נובע 

מחוסר באמונתו. 
ישלם  הנ"ל  חז"ל  במאמר  מאמין  אם  אבל 
בשמחה, וגם אם לפעמים יצטרך לשכור מלמד 
פרטי לבנו על שעה ושתים לא ימנע עצמו אף 
שמאמין  בשביל  ביוקר,  אצלו  עולה  זה  אם 
הֹוִסיף  ִאם  "ׁשֶ חז"ל  בדברי  שלימה  באמונה 

מֹוִסיִפין לֹו" )שמות א' דף עז(.

איזה דברים יקרים ממש מאירי עיניים. 
המתנה  את  לנצל  דעו  יקרים,  הורים  כן  על 

היקרה הזו שהיא "בית החינוך" של ילדיכם. 
הערכה,  הטוב,  בהכרת  מאמצים-  השקיעו 
פרגון, רצון לסייע וכו' על מנת לקדם ולשכלל 
והרבו בתפילות  ילדיכם.  את בית החינוך של 
של  החינוך  בית  שהצלחת  הצלחתו.  למען 

ילדיכם היא הצלחתכם! 


