
לי  שאין  במלחמה  נמצא  אני  ודם, 
שום סיכוי בדרך הטבע לנצח אותה. 
שאהיה  הוא  שלי  היחיד  הסיכוי 
בגעגועים,  בנחישות,  ברצון,  חזק 
מה  עליי  יעבור  אם  גם  בכיסופין, 
הקדוש  לי  עזור  לכן  עליי.  שיעבור 
חזקה  החלטה  להחליט  הוא  ברוך 
אעזוב  לא  שלעולם  משמעית  וחד 
ובכל  מצב,  בכל  שתמיד,  הרצון,  את 
ברצון  חזק  אהיה  עלי,  שיעבור  מה 
רצונך  ולעשות  אליך  להתקרב 

בשלימות.

גם לי קשה
אלוקיך  ה'   – ברצון  חזק  וכשאתה 
אלוקיך  "ה'  בפרשה:  כמובא  איתך, 
ולתת  להצילך  מחנך  בקרב  מתהלך 
אומרים  כשאנשים  לפניך".  אויביך 
לי: 'הרב, זה קשה לי מאוד, אין סיכוי 
שאוכל לעמוד בזה...' אני אומר להם: 
קשה  לי  גם  האמת,  את  לך  'אומר 
גם  מצליח,  הייתי  לא  אני  גם  מאוד, 
רציתי  אבל  סיכוי,  שום  היה  לא  לי 
וה'  ולא עזבתי את הרצון,  התפללתי 
ה',  ובעזרת  ותתפלל,  תרצה  לי.  עזר 

תגיע'.

לי  אין  הרב,  'תשמע  לי:  וכשאומרים 
מספיק כוחות, אין לי מספק רצון...' 
את  תראה  נכון.  לא  זה  עונה:  אני   –
בחיים  שרצית  שבדברים  המציאות, 
ואתה  עשית  וברוחניות:  בגשמיות 
בלי  ומשקיע  גדולות,  פעולות  עושה 
מאמץ,  טרחה  רצון  של  שעות  סוף 
ממך  רוצים  כאן  ממון.  של  משאבים 
אל  ותתפלל.  תרצה  הרצון,  את  רק 
יהיה'  'מה  של  מחשבה  לשום  תיתן 
שלא  יודע  'אני  ושל  אּוכל'  ו'איך 
את  לך  להחליש   – וכדומה  אצליח' 
יהיה, אתה  הרצון. מה אכפת לך מה 
ותרצה.  תחליט  שלך  את  תעשה 
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לערוך  צריך   – השלימים  התשובה 
המלחמה   – בלבו"  גדולה  מלחמה 

היא בחוזק שבלב, ברצון החזק.

הרוצה אינו מנוצח
רצון חזק, והחלטה חזקה, אין פירושן 
רוב  של  הגדולה  הטעות  הצלחה. 
היא  הרע  היצר  במלחמת  הלוחמים 
ואת  הכישלונות  את  מפרשים  שהם 
הנפילות, את המניעות ואת התאוות, 
הרע,  היצר  של  ההתגברויות  את 
במלחמה.  כהפסד   – הנסיגות  ואת 
שקר  זה  ומצערת.  קשה  טעות  זו 
גדול. האמת היא, שאם אחרי כל מה 
ברצון  חזק  עדיין  אתה  עליך,  שעובר 
ובהחלטה – אתה לעולם לא מפסיד, 
תחזיר  אתה  שתקבל  מכה  כל  לאחר 
מכות בלי סוף, מתוך כל נפילה אתה 
רק תתחזק יותר ויותר, ומכל ניצחון 
בשלל  תצא  אתה   – הרע  היצר  של 

גדול!

הדבר היחיד שרוצים ממך הוא שלא 
תעזוב את הרצון. אם נשארת ברצון 
זה   – ביותר  הגדול  הכישלון  אחרי 
כלל. אם ההחלטה  כישלון  נקרא  לא 
לניצחון,  בדרך  אתה   – בידך  הזאת 
שיזכו  כוח'  'גיבורי  מאותם  אתה 

לתשובה שלימה.

החלטה שלימה ומלאה
החלטה שלימה ומלאה היא החלטה 
ארוכה  שהדרך  בחשבון  שלוקחת 
נפילות,  הרבה  יהיו  שעוד  וקשה, 
שהיצר הרע לא יוותר ויילחם שיעבור 
עליך מה שיעבור עליך – ואף על פי כן 
אתה תחזיק ברצון ובכיסופין, תלמד 
ותתפלל באריכות יום יום, ותעשה כל 
מה שאתה יכול בדרך – עד שתזכה, 

עד שתשיג.

ביותר  החשובה  התפילה  זו  לכן, 
בשר  אני  עולם,  של  ריבונו  לאדם: 

ממש,   אלה  במילים  כאן,  שכבר  עיני 
העצום  הכוח  הגדול,  האור  טמון 
כי  שיש לכל אחד להגיע לכל מעלה. 
בוודאי  והמלאה  השלימה  התשובה 
להגיע  יכול  אחד  כל  נפש.  לכל  שווה 
לטוב  מרע  מושלם  למהפך  ולזכות 
בטרוניא  בא  הקב"ה  'אין  כי  גמור, 
עם בריותיו'. מה הדבר היחיד שיכול 
להביא את האדם לניצחון במלחמה, 

ובלעדיו ההפסד מובטח מראש?

גיבורי כוח עושי דברו
כוח  גיבור  'להיות  אומר:  נתן  ר' 
גם  האם  כוח?  גיבור  זה  מה  כראוי'! 
'גיבורי  להיות  יכולים  את  וגם  אתה 
כי  כן!  היא:  התשובה  כראוי'?  כוח 
ואת  ברצון,  בלב,  הוא  הגבורה  עיקר 
אבל  ממך;  לקחת  אפשר  אי  הרצון 
חד  רצון  בגבורה,  להיות  צריך  הרצון 
האדם  בני  לרוב  שחסר  מה  משמעי. 
להם  חסרה  כוח,  גיבורי  שאינם  הוא 
החד  בהחלטה  והחוזק  הגבורה 
להיות  רוצה  'אני  שלהם:  משמעית 
כרצון ה'! ולא אשקוט ולא אוותר עד 

שאשיג ואגיע ליעד!'

אדם  בין  שמבדילה  הנקודה  זאת 
לחלושי  הכוח  גיבורי  בין  לחברו, 
למפסידים:  המנצחים  בין  הכוח, 
אותה החלטה נחושה, או כמו שאומר 
הדעת',  'יישוב  אחר:  במקום  רבינו 

ֶכל מיושב חזק ותקיף'. 'ׂשֵ

להתקרב  מאוד  רוצים  החלושים  גם 
לה', אין יהודי שלא היה רוצה להיות 
ממתיקות  להתענג  מידות,  בעל 
אבל   – והמצוות  התורה  ומנעימות 
בהחלטה,  התקיפות  להם  חסרה 
שנבאר  כפי  מתפשר  הבלתי  הרצון 
מיד. ואת זה כבר כתב גם ה'אורחות 
"כללו  שנים:  מאות  לפני  צדיקים' 
מבעלי  להיות  שרוצה  מי  דבר:  של 

נמצאים בעיצומן של פרשיות  אנחנו 
הקודמת,  הפרשה  בסוף  המלחמה. 
תצא  "כי  כתוב:  שופטים,  פרשת 
למלחמה על אויביך" וה'אור החיים' 
רומזת  זו  שפרשה  מבאר  הקדוש 
את  לחזק  יצרו,  עם  האדם  למלחמת 
הגדול  הקושי  שלמרות  האדם  לב 
מכיוון  לפחד  לו  אסור  שבמלחמה 

ש"ה' אלוקיך עמך".

במילים  מתחילה  שלנו  הפרשה  וגם 
שלימד  וכמו  למלחמה",  תצא  "כי 
הקדוש,  החיים'  ה'אור  אותנו 
יהודי  לכל  שייכות  האלה  הפרשיות 
החיים  של  העיקרית  במלחמה 
הרע  היצר  מלחמת  שהיא  שלו, 
נקראת  היצר  מלחמת  וחילותיו. 
כל  שלעומתה  הגדולה',  'המלחמה 
מדם  והעקובות  הקשות  המלחמות 
הזה  והדימוי  קטנות'.  'מלחמות  הן 
מאוד  אותנו  לעורר  חייב  כשלעצמו 
להבין שכדי להצליח במבחני החיים 
ובדרך התשובה חייבים להילחם, כפי 
שנלמד, ומי שעושה את שלו, הקדוש 
לניצחון  ולהביאו  לעוזרו  אתו  ברוך 

במלחמה.

בני עלייה הם מועטים
בעניין מלחמת החיים כותב רבי נתן 
מברסלב דברים נוקבים: "כי זה יכול 
האדם  בני  שלרוב  להבין  אדם  כל 
להם  קשה  כראוי  כוח  גיבורי  שאינם 
מאחר  כי  בתשובה.  לשוב  מאוד 
ולא  יצרם,  עליהם  התגבר  שכבר 
מאחר  כן,  על  אותו,  לכבוש  התגברו 
בוודאי  שנלכדו,  במה  נלכדו  שכבר 

קשה להם לשוב בתשובה..."

כשקראתי את זה חשבתי שהשורות 
שם  אמנם  ביותר,  מייאשות  האלה 
רק  מביא  ו(  ר"ה  )הלכות  בהמשך 
את  האיר  ה'  אך  הפתרון,  את  נתן 

המלחמה הגדולה

בס"ד
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אדום
אדומיים  אותם  הם  מי  הראשונים  נחלקו 
בפירושו  הראב"ע  תורה,  דברה  עליהם 
של  הנטייה  על  מדבר  מ(  )כז  לבראשית 
אדום,  בגלות  היום  שאנו  לחשוב  העולם  
כן  ולא  האדומיים,  הם  שהרומאים  משום 
בסמוך  הנמצאת  אדום  ארץ  שהרי  הדבר, 
לארץ ישראל היתה תחת יד יהודה כמ"ש 
ַיד  ַחת  ִמּתַ ֱאדֹום  ע  ְפׁשַ "ַוּיִ ב(  )מלכים 
בהיותו  צרויה  בן  יואב  על  וגם  ְיהּוָדה", 
שר צבא בישראל נאמר כי הכרית כל זכר 
שהיו  ובעבור  י"א(,  א  )מלכים  באדום 
ביום  שמחו  יהודה  יד  תחת  האדומיים 
לעקור  לבבליים  אומרים  והיו  אידינו, 
והייתה  היסוד,  עד  ישראל  שונאי  יסודות 
מהאדומיים  ישראל  שספגו  החרפה  קשה 
י  יׂשִ יותר מעצם החורבן, שעל זה נאמר "ׂשִ
ת ֱאדֹום" )איכה ד כ"א( ומכל זה  ְמִחי ּבַ ְוׂשִ
עולה שאדום הייתה ממלכה ששכנה בהרי 
צאצאי  והם  הירדן,  עבר  שבדרום  אדום 

עשו.
עוד נודע מספר יוסיפון )פרק כח( שבימי 
גדול  כהן  שהיה  הזקן,  הורקנוס  יוחנן 
שלא  מעשה  עשה  צדוקי,  נעשה  ולבסוף 
את  ושם  הימנו  נוחה  חכמים  דעת  הייתה 
והכניסם  ירושלים  שומרי  האדומיים 
לכך  נוספת  ראיה  וזו  מילה,  בברית 
שהאדומיים אינם הרומאים. 

המלך,  אגריפס  שבימי  עוד  ידענו  וכן 
אדום  גדודי  באו  ירושלים,  נלכדה  כאשר 
'מלחמות  בספר  כמבואר  ליהודה,  לעזור 
ישראל  את  שהגלתה  ורומי  היהודים', 
על  המתרגם  אמר  וכן  כתים,  מזרע  היא 
ים  ּתִ ּכִ ד  ִמּיַ ְוִצים  כד(  )במדבר  הפסוק 
בני  עצמם  שהם  מרומאי  יצטרחן  וסיען 
)בראשית  וברוחניות כמ"ש  יוון בגשמיות 

ים ְודָֹדִנים. ּתִ יׁש ּכִ ה ְוַתְרׁשִ י( ּוְבֵני ָיָון ֱאִליׁשָ
מה  עם  אלו  דברים  ליישב  וצריכים 
)עיין  מקומות  במספר  חז"ל  שאומרים 
הרבה(  ועוד  נז:  נו.  ושם  י"ז,  גיטין 
שהרומאים הם בני אדום וכך הייתה בידם 
בכל  רואים  שאנו  ממה  מקובלת,  מסורת 
ואת  אדום,  מלכות  לרומא  שקראו  מקום 
ומייחסים  אדום,  גלות  הנוכחית  גלותנו 

את הרומאים לזרעו של עשו כנ"ל.
בפירושו  האברבנאל  זה  עניין  ומיישב 
ברורות  בראיות  הוכיח  שם  לישעיה, 
משום  אדום  בשם  נקראו  שהרומאים 
שהעיר רומא התיישבה מבני אדום, היינו 
עבר  בדרום  היה  שמושבם  שהאדומיים 
וגזעם  לרומא,  מושבם  העתיקו  הירדן, 
וכן  אדום.  אבי  עשו  מבני  היה  ושורשם 
אליפז  בן  צפו  כי  'יוסיפון'  בספר  מבואר 
העיר  של  הראשון  המייסד  היה  עשו,  בן 
הנצרות  דת  כשנתיסדה  ואח"כ  רומא. 
אלה  היו  האיש,  אותו  תלמידי  ידי  על 
לדראון  להיכנס  הראשונים  אדום  בני 

בשם  דתם  בעלי  כל  ונקראו  תחתיה,  עולם 
מדינות  כל  כמעט  ולכן  שמם.  על  אדום 
יבשת אירופה, וכל המדינות שנכנסו תחת 
אמונתם, נושאים בדגלם את הצבע האדום. 
אדום  אבי  עשו  על  המדרש  שאומר  וכמו 
)בר"ר ס"ג י"ב( הוא אדום, ותבשילו אדום, 
גבוריו  ישראל(,  של  )מדמם  אדומה  ארצו 
אדומים, לבושיו אדומים וכו' עיין שם. וכן 
שאנו  שמה  הגאולה'  ב'ספר  כתב  הרמב"ן 
אומרים שרומא היא אדום זה בגלל שבעת 
האומות  כל  בלבל  אשור  מלך  שסנחריב 
ביד רמה, עקר את  על מנת לשלוט בעולם 
רומא  והפכה  ברומא,  והושיבם  אדום  בני 

להיקרא אדום על שמם. 
)כלל  בתשובות  הרא"ש  כתב  זה  ובעניין 
פ"ב(  סימן  יו"ד  בב"י  גם  והובא  כ'  דין  כ' 
התורה  באדום,  ישבו  אשר  אשכנז  שחכמי 
החורבן,  מימות  מאבותיהם  בידם  ירושה 
מן  חלק  גלו  החורבן  מזמן  שכבר  היינו 
ולקחו  לגרמניא,  ומשם  לרומא  היהודים 
עמהם לשם את התורה, וטרם בוא יהודים 
אותם,  עוינים  הגרמנים  היו  כבר  לשם 
כ(  )א  לעובדיה  הראב"ע  בפירוש  כמבואר 
אלמניי"ה  ארץ  כי  גדולים,  מפי  "שמענו 
ישראל  בני  מפני  שברחו  הכנעניים  הם 
בבואם אל הארץ.." דבר המסביר את ברית 

הכנעניים.. והגרמניים של ימינו..

                  מספרים על אחד מאנשי שלומנו שהיה 
חולה וכאב לו החולי מאוד, עד שהיה נצרך בכל 
פעם צעקת אוי אוי, ואמר בצחות למה לי לומר 
ובעצב, אומר אוי אוי בנעימת  בגניחה  אוי אוי 
ניגון ושירה וכך עשה בכל פעם שתכפוהו כאביו 

עד שנתרפא. )שיש"ק ז- קיא(

מנהג אנ"ש שהיו זהירים לבלי לדבר שום דיבור 
מעת תפילת מנחה של ערב ראש השנה עד אחר 

מוסף שלמחרת. )שיש"' ח- קסט(

ידוע היה לומר ולהזכיר בעת צרה ששה פעמים 
"ישראל בן שרה בעל שם טוב" בפרט למקשה 

לילד. )שם ח- קצ(

ניכר  היה  הבתים  ובעלי  אנ"ש  סוחרי  אפילו 
בהם בחודש אלול שמירתם והקפדתם על הזמן 
שלא מדברים כמעט שום דיבורים מרוב לחיצת 
הזמן להספיק מה יותר בתורה ותפילה ואמירת 
ספר התיקוני זוהר, נ"ך ספרי רבינו כל אחד לפי 

סדרו.  )שם ז קכג(

א ב של החיים
הּוִדי )קיצור  ל ַהּיְ ק ׁשֶ ׁשֶ ִלי ַהּנֶ ה ִהיא ּכְ ִפּלָ a  ַהּתְ

ל"מ ב(.
ָעה ָהֶעְליֹוָנה. ּפָ a ְיהּוִדי הּוא ִצּנֹור ַלַהׁשְ

ה. ִפּלָ ִבים ּתְ ׁשּוט ַחּיָ ִביל ִלְהיֹות ְיהּוִדי ּפָ ׁשְ ם ּבִ a ּגַ
ל  ׁשֶ ֵאׁש  יד  ַלּפִ ִלְהיֹות  ִלְזּכֹות  ָצִריְך  ְיהּוִדי  ל  ּכָ  a

ל ֱאמּוָנה. ה ְוׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ

לי מספר פעמים  שאלה: אירע               
שתלה  שמי  וגיליתי  במקוה,  שטבלתי 
אחד  פריט  בטעות  לקח  לידי,  בגדיו  את 
מעיל  כובע,  )כגון  שלי  מהבגדים  יותר  או 
וכד'( והשאיר במקום זאת את הבגד שלו. 
האם מותר לי להשתמש באותו פריט עד 

שהלה יחזיר לי את הבגד שלי?

תשובה
א. מקור הדין

איתא בגמ' ]ב"ב מ"ו ע"א[ ע"פ ביאור הרשב"ם 
מותר  האומן,  בבית  שנתחלפו  שכלים 
את  ויטול  הלה  שיבוא  עד  בהן  להשתמש 
שלו, ואילו כלים שנתחלפו בבית האבל או 
בבית המשתה, אסור להשתמש בהם אלא 
צריך לחכות עד שיבוא הלה ויטול את שלו, 
לו כלים בכלים בבית  וז"ל: "ת"ר: נתחלפו 
האומן )שנתן לו האומן טלית של אדם אחר( - הרי זה 
ישתמש בהן עד שיבא הלה ויטול את שלו 
)עד שיבא הלה – אותו שנטל טליתו של זה 
האומן, ולא הוי שואל שלא מדעת כדמפרש 
זה  לו  נתן  האומן  למימר  דאיכא  לקמיה, 
המשתה  בבית  או  האבל  בבית  מדעת(; 
הלה  שיבא  עד  בהן  ישתמש  לא  זה  הרי   -
]ב"ק  בירושלמי  הוא  וכן  שלו".  את  ויטול 
האומן,  בבית  כליו  "נתחלפו  וז"ל:  ה"א[  פ"י 

בבית  שלו;  את  ויבקש  ויצא  בהן  ישתמש 
בהן  ישתמש  אל  המשתה,  בבית  או  האבל 

אלא יצא ויבקש את שלו".
והטושו"ע  ה"ו[  פ"ו  ואבידה  גזילה  ]הל'  הרמב"ם 
להלכה,  זו  גמ'  פסקו  א'-ב'[  סע'  קל"ו  סי'  ]חו"מ 

בבית  כליו  לו  שנתחלפו  "מי  השו"ע:  וז"ל 
האומן, הרי זה ישתמש בהן עד שיבא בעל 
האומן  לו  שנתן  ודוקא  שלו.  ויטול  הכלי 
אשתו  אלא  לו,  נתנם  לא  אם  אבל  עצמו, 
ובניו, לא. ואפילו אומן עצמו, דוקא שאמר 
לו:  אמר  אם  אבל  טלית,  הילך  סתם:  לו 
בבית  כליו  לו  נתחלפו  לא.  טליתך,  הילך 
ישתמש  לא  המשתה,  בבית  או  האבל 
ליתן  צריך  החפץ  בעל  וכשיבא  הגה:  בהם. 
החפץ לבעליו, אעפ"י ששלו נאבד". ושו"ע 
שהטעם  מבאר  ס"ל[  וגניבה  גזלה  הל'  ]חו"מ  הרב 
בבית  שנתחלפו  בכלים  להשתמש  שאסור 

מן  כגוזל  שהוי  משום  הוא  וכד',  האבל 
הגזלן, עיי"ש.

ב. דינו של תרומת הדשן
תרומת הדשן ]סי' שי"ט[ נשאל אודות כובסת 
שקיבלה  הבגדים  בין  שהחליפה  נוכריה 
בגדי  את  אחד  לכל  ונתנה  אנשים  משני 
חבירו, ופוסק ע"פ הגמ' הנ"ל בב"ב ]שהובאה 
בבגדי  להשתמש  לו  שאסור  א'[  באות  לעיל 

"ולפי  וז"ל:  התשובה  את  ומסיים  חבירו, 
שראיתי המון עם טועין בפשיטות בדין זה, 
פרק  ]ב"ק  המרדכי  לענ"ד".  הנראה  כתבתי 
הגוזל בתרא רמז קל"ט-ק"מ[ אף הוא נשאל אותה 

כוותיה  ופוסק  הדשן,  תרומת  כמו  שאלה 
המהרש"ל  הנ"ל.  בכלי  להשתמש  שאסור 
תרומת  דברי  את  כ"ו[ מביא  סי'  פ"י  ב"ק  ]יש"ש 

שמסתמא  וכותב  להלכה,  והמרדכי  הדשן 
המרדכי  דברי  את  ראה  לא  הדשן  תרומת 
דבריו  את  הביא  לא  שהרי  לו,  שקדם 
בתשובתו. וכן בשו"ת בנימין זאב ]סי' שפ"א[ 
ופסק  עצמו,  לו  שקרה  דומה  מעשה  הביא 
כדברי המרדכי )ותרומת הדשן( שחובה להחזיר 
והרמ"א  בו.  להשתמש  ואסור  הבגד  את 
תרומת  דברי  את  פוסק  ס"ב[  קל"ו  סי'  ]חו"מ 

הדשן )והמרדכי ושו"ת בנימין זאב( להלכה.
תמה  לפניו,  המהרש"ל  כמו  ]שם[  הט"ז  א( 
דברי  את  הביא  לא  הדשן  תרומת  מדוע 
ומדבריו  ביניהם  לחלק  ויצא  המרדכי, 
שכן  מציאות  שישנה  מחודש  דין  נפקא 
הכובסת  לו  שנתנה  בבגד  להשתמש  יוכל 
בטעות, ומבאר קצוה"ח ]שם סק"ב[ שההיתר 
של המרדכי אליבא דביאור הט"ז, הוא רק 
ייאוש  שישנו   - א'  תנאים:  ב'  בהתקיים 
בעלים; ב' - שהכובסת סילקה בדמים את 

הבעלים.
ב( קצוה"ח ]הנ"ל[ מקשה מספר קושיות על 
הט"ז, ולכן מסיים קצוה"ח שבכל מקרה יש 
להחזיר את הבגד לבעליו, וז"ל: "ולכן נראה 
אא"כ  מקרה(,  )בכל  למאריה  סדין  דהדרא 
שנתנה  קודם  מיניה  מריה  שנתייאש  ידוע 
ד"ה  ]שם  הקדשים  בכסף  )ועיין  ברור"  וזה  לזה. 
ומ"מ  הט"ז  עבור  להמליץ  המנסה  סק"ב"[  "בקצו"ח 

נשאר בסוף דבריו בצ"ע, ובשו"ת קנין תורה בהלכה 
ז'-ח'[ המיישב את דברי הט"ז,  צ"ה אותיות  סי'  ]ח"ב 

ואכמ"ל(.

בב"ב  הגמ'  ע"פ  לכאורה  בנידו"ד,  א"כ 
א'[  באות  לעיל  ]הובאה  להלכה  שנפסקה  הנ"ל 
וע"פ תרומת הדשן וסיעתו ודברי קצוה"ח 
בביאור השו"ע, אין היתר לשואל )שמעון( 
שהוחלף  שלו  שאינו  בבגד  להשתמש 
בידי  נלקח  שלו  שהבגד  למרות  במקוה, 

אחר )ראובן(.
לזה  היתרים  וכמה  כמה  מצאנו  אמנם, 

בדברי הפוסקים, ונביאם לקמן.

ג. שיטת הב"ח
תרומת  על  חולק  א'[  אות  קל"ו  סי'  ]חו"מ  הב"ח 
בחפץ  להחזיק  שרי  שלדינא  וסובר  הדשן 
שלו,  החפץ  את  לו  שיחזירו  עד  שהוחלף 
שהוחלפו  למי  מותר  לשיטתו  האם  וצ"ב 
בגדיו גם להשתמש בבגד של המחליף היכן 

שאינו ניזוק מההשתמשות הנ"ל?!
]שו"ת  זצ"ל  פלאג'י  אברהם  הג"ר  אמנם 
שמע אברהם סי' י"א[ מאריך טובא להוכיח 
שקי"ל כדברי תרומת הדשן וסיעתו, ודלא 

כב"ח, עיי"ש.

ד. שיטת כסף הקדשים
כסף הקדשים ]שם חו"מ סי' קל"ו ס"ב ד"ה "לא ישתמש 
שנתחלפו  מנעלים  לגבי  בנידו"ד  דן  בהם"[ 

בבית המרחץ, ובריש דבריו מחלק בין היכן 
שיודע למי שייכים המנעלים שלפניו שאזי 
יש מקום להתיר לקחתם לבין כשאינו יודע 
יש  שאזי  שלפניו  המנעלים  שייכים  למי 
לאסור. וממשיך כסף הקדשים ואומר שגם 
יודע למי שייכים המנעלים  במקרה שאינו 
אותו  בעלי  במנעלים  מדובר  אם  שלפניו, 
לגמרי  שוות  )"זוגות  מצב  ובאותו  כספי  ערך 
אולי  גדול  צער  במקום  ובחידוש"(,  במהות 

במקום  אבל  ס"ס;  מדין  להקל  מקום  יש 
שבו המנעלים "אינם שווים לגמרי במהות 
ובחידוש", פוסק כסף הקדשים שאין היתר 
ליטלם שלא ע"מ להחזיר, וז"ל: "אך באינם 
שווים, ואשר לפניו עתה בהם שווה פרוטה, 
בכך אין צד ליטול שלא ע"מ להחזיר. ומ"מ 
בכך  להזהיר  הרואים  על  מוטל  שאין  י"ל 
בספק אם יציית, והרי עוד ספק אולי נודע 

לבעל מנעלים אלו שהחליף ואמר שתקנה 
שלו  מנעלים  נעל  שהוא  למי  שלו  מנעלים 
וביותר אם  עצמו מאיסור,  להציל את  כדי 
וספק  לוקח,  להחזיר  ע"מ  שמא  ג"כ  ספק 
ג"כ אולי ידוע בעל מנעלים אלו לבני מרחץ 

ויוודע לדקמן להחליף זה בזה".
מבואר א"כ מדברי כסף הקדשים שבדבר 
עטים  שני  )כגון  יתחלף  אם  מקפידים  שאין 
של  החפץ  את  לקחת  מותר  סוג(,  מאותו 

משום  להשיבו,  דעתו  שאין  אפילו  חבירו 
שמסתמא מקנים אהדדי; אבל בדבר שכן 
שנתחלף  יקר  בגד  )כגון  יתחלף  אם  מקפידים 
בבגד זול(, אסור לקחת את החפץ של חבירו 

שמסתמא  משום  להשיבו,  דעתו  אין  אם 
לא מקנים אהדדי, אבל אם דעתו להשיבו 
 – לוקח"(  להחזיר  "ע"מ  הקדשים  כסף  )ובלשון 

בתנאי  זמני  באופן  זה  חפץ  לקחת  מותר 
שישיבו לחבירו במהירות כפי האפשר.

מותר  יהיה  לכאורה  השאלה,  בנידון  א"כ 
פריט  באותו  להשתמש  )שמעון(  לשואל 
שנתחלף עד שהמחליף )ראובן( יחזיר לו את 
הבגד שלו ואפילו שאין הבגדים שווים זה 
מאוד  שמצוי  כיום  במקוואות  שהרי  לזה, 
שאנשים שוכחים בגדים שלהם או מוצאים 
לרשום  כיום  מקובל  אחרים,  של  בגדים 
פתקים של השבת אבידה על לוח המודעות 
בנקל  יכול  המאבד  וא"כ  למקווה,  מחוץ 
וה"ה  אבידתו,  את  ולמצוא  למקוה  לחזור 

להחליף בחזרה את הבגדים שנתחלפו.
השני  החלק  בעזהי"ת  יובא  הבא  בשבוע 
המסקנה  עם  התשובה  של  והאחרון 

למעשה.

גן
הדעת

נתחלפו בגדיו במקוה, האם מותר להשתמש בבגדים של חבירו – 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"



בברכת שבת שלום 
ומבורך לכל בית ישראל

ותחליט  תרצה  שלך.  בידיים  כן  זה 
בעקשנות בלי שום חשבון'.

יצר הרע – משחק ילדים
הגמרא  את  הסברתי  זה  פי  ועל 
לבא  "לעתיד  בסוכה:  המפורסמת 
מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני 
צדיקים  הרשעים  ובפני  הצדיקים 
נדמה  ורשעים  גבוה  כהר  להם  נדמה 
להם כחוט השערה". כל אדם מתחיל 
את הדרך עם יצר הרע קטנצ'יק, יצר 
הרע של חוט השערה. בהחלטה אחת 
וגֵדל,  מתפתח  ומתקדם,  מנצח  הוא 
ואז היצר הרע גֵדל בהתאם, אבל הוא 
תמיד נשאר רק חוט שערה אחד יותר 

ממך.

ההחלטה,  את  קיבלו  שלא  הרשעים 
אותו  עם  שלהם  החיים  כל  נשארים 
חוט שערה שמשגע אותם; והצדיקים 
נעשים  עצמם  והם  ועולים,  גדלים 
בכל  ואיתן,  חזק  צוק  גבוה,  להר 
תפילה שלהם, בכל מאמץ, בכל רצון, 
בכל התחזקות – הם בונים את ההר 
הגבוה והם גדלים ועולים, והיצר הרע 
גדל איתם כי 'כל הגדול ממחברו יצרו 
גדול ממנו', ובכל שלב ושלב הניצחון 
תלוי רק בעוד קצת רצון, בעוד קצת 

תקיפות.

מחדשים את ההחלטה
לכן אי אפשר לשרוד בלי התבודדות, 
את  להגביר  הוא  ההתבודדות  ועיקר 
ההחלטה  את  ולחזק  לחדש  הרצון, 
עולם  לבורא  ולהתחנן  והנחישות, 
שיעזור לך לא לעזוב את הרצון יהיה 
של  התשובה  עיקר  וזו  שיהיה.  מה 
חודש אלול. אנשים חושבים שבאלול 
זה  השנה.  כל  על  תשובה  עושים 
חלום, זה לא מציאותי. אפילו לעשות 
תשובה על יום אחד זה קשה, בן אדם 
לא זוכר מה היה היום בבוקר. כל שכן 
שלא מציאותי לחזור בתשובה על כל 

השנה כולה.

לחזור  היא  עבודתנו  עיקר  באלול 
להחליט  החלטה,  אותה  את  ולחדש 
חזקים  נהיה  הזה  שמהרגע  בחוזק 
רצונו,  את  ולעשות  ה'  את  לעבוד 
שנזכה  הבאה  השנה  על  ולהתפלל 
בתשובה  לחזור  כדי  הכול  לעשות 
מידי יום, נעשה הכול כדי לרצות בכל 
לבדה,  זו  בהחלטה  בה  ודי  הכוחות. 
חזקים  ברצונות  מגובה  היא  כאשר 
ובעקשנות – כדי להעלות את האדם 
העלייה,  לתכלית  הירידה  מתכלית 
אם  גם  גמור  לצדיק  אותו  ולהפוך 
בפועל הוא רחוק לגמרי, ולזכות אותו 
לשנה  ולהיחתם  להיכתב  הדין,  ביום 

טובה ומתוקה.

               אלול, שבוע של הסליחות 
ספוגה  כולה  האווירה  בברדיצ'וב. 
ויראת  קדושה  תשובה,  של  ברטט 
שמים טהורה. ערב יום הדין קרב ובא 
לב  הן  גדותיו:  על  עולה  היהודי  והלב 
של  ליבו  הדין?!  מאימת  ירעד  לא  מי 
תשובה,  הרהורי  מתמלא  יהודי  כל 
מאימת  רועדים  שבים  דגים  אפילו 
הדין. לב יהודי לא כל שכן?!. כל אחד 
על  קונו,  לבין  בינו  נפש  חשבון  עושה 
ומגיע למסקנה עגומה:  השנה שחלפה 
ה"מאזן השנתי" אינו מניח את הדעת 
תפילה  בתורה,  גדול  גרעון  וכלל.  כלל 

ובכל  טובים,  ומעשים 
עבודת ה'.

נוצר  תשאלו,  וכיצד?! 
בזמן  אלא,  זה?!  "גרעון" 
בו יכולנו לאסוף עוד תורה 
ומעשים  מצוות  תפילה, 
טובים. ביטלנו ע"י רכילות 
מחשבות  ולשון-הרע, 
זרות, קנאה שנאה תחרות, 
קטנות  עבירות  כמה  ועוד 
עליהן  שעברנו  וגדולות 

במשך השנה. השם ירחם!
חיכו  לא  אלו  בימים 
שהשמש  ברדיצ'וב  יהודי 
לסליחות.  אותם  יעיר 
התרנגול  קריאת  קול  עם 
ובצעדים  מהר  חיש  קמו 
אל  יצאו  מדודים-כבדים 

בו,  ולטבול  ללכת למקווה  כדי  הלילה, 
בחזרם  הסליחות.  לפני  היטהר  למען 
שעובר  השמש  את  מצאו  מהמקווה 
לקום  ליהודים  וקורא  לבית  מבית 
לעבודת הבורא. אולם, כאמור, לא היה 
ישן לו  זה  לשמש הרבה לעשות. כי מי 

בלילה שכזה?
mmm

לברדיצ'וב  לבוא  נהגו  רבים  אורחים 
מחפש  אדם  כל  הן  הנוראים,  לימים 
והנה,  ובא,  הקרב  הדין  ליום  סנגור 
מברדיצ'וב  הגדול  הסנגור  של  שמו 
יצחק  לוי  ר'  הוא  הלוא  לפניו,  יצא 
של  "סנגורן  המכונה  מברדיצ'וב, 
ישראל"  שנהג להמליץ טוב על ישראל 
את  זה  בצדיק  בו,  יש  מצוא.  עת  בכל 
ולהוציאם  ישראל  על  לסנגר  הכח 

זכאים בדין, ובפרט בימי הדין.
אורחים  עוד  עם  ברדיטשוב  יהודי 
לשאוב  כדי  הסליחות  אל  הגיעו  רבים 
מהאווירה המיוחדת שאפפה את העיר 
עתה  בבואם  הגדול.  הסנגור  חי  בה 
וקדושה,  טוהר  בהרגשת  מהמקווה, 
לקבל  כדי  הצדיק,  של  ביתו  אל  ניגשו 
"שלום" ממנו וללוותו אל בית הכנסת 

לאמירת הסליחות.
מצאו  לא  הצדיק,  בית  אל  בהיכנסם 
הם  לפלא.  היה  והדבר  מיד  אותו 
הוא  זמן, שמא מתמהמה  עוד  המתינו 

הצדיק  יצא  זמן מה  רק לאחר  בחדרו. 
בקבוק  ובו  סל  כשבידו  מהמטבח 

משקה, מיני מלוחים ודברי מאפה.
להשתוממותם ותמיהתם של החסידים 
לפנות  השנה  ראש  ערב  גבול:  היה  לא 
בוקר, עת עומדים לצאת אל הסליחות, 
מחזיק הצדיק מברדיצ'וב בידו סל מלא 
הייתכן?!  מגדים"...  ומיני  "ממתקים 
אותו  לסובבים  נתן  לא  הצדיק  אולם 
לשקוע במחשבתם זמן רב. "הבה ונלך, 
יצאה  והחבורה  לעברם.  קרא  יהודים" 

אל הלילה.
בלי  שלטון  החושך  עדיין  שלט  בחוץ 

מיצרים. כוכבים עייפים עודם מנצנצים 
בתפקודה  עדין  הלבנה  הרקיע,  על 
מבעד  קלוש  אור  נראה  ושם  פה  ורק 

התריסים המוגפים.
בשלל  מואר  היה  הגדול  הכנסת  בית 
אורות. ציבור גדול של יהודים כבר ישב 
לצדיק.  וחיכה  תהילים  אמר  בפנים, 
נכנס  לא  מברדיצ'וב  הרבי  אולם 
בית  פני  על  חלף  הוא  הכנסת.  לבית 
והמשיך  אליו.  להיכנס  מבלי  הכנסת 
בדרכו הלאה, הלאה, בצעדים מהירים 

וחסידיו המשתוממים הולכים אחריו.
mmm

החבורה בלווית רבם הגיע לקצה העיר, 
בלתי  ריח  המרזח.  בית  אל  נכנסו  שם 
נעים של טבק, יין-שרף וגופות מיוזעים 
קידם את פניהם. ולעיניהם נגלה מחזה 
מרעיד על רצפת האדמה ישנו, זה בצד 
וגויים  יהודים  מלוחים,  דגים  כמו  זה 
להבריח  היה  מסוגל  נחירתם  שקול 

אפילו חיות רעות מהמקום...
ניגש אל אחת הדמויות  יצחק  לוי  רבי 
שעל  ומצומק,  רזה  יהודי  הישנות, 
שלו  הטלית-קטן  העידו  יהדותו 

ראשו.  על  שהייתה  הגדולה  והכיפה 
כי  לו  באומרו  עדינה,  ביד  העירו  הוא 
"להרטיב"  לו  והציע  חזק,  נוחר  הוא 
ולהיטיב  משקה  בטיפת  גרונו  את 
היהודי  מאפה.  ובדבר  במליח  לבו  את 
האפלה  בגלל  אך  הצדיק,  על  הסתכל 
לא ראה עם מי הוא מדבר. על כן הוא 
נתן עליו בקולו הנרגז ואמר לו "חביבי, 
ידיים  נטילת  בלי  בדעתך?  עלה  מה 
איך  שח?  אתה  מה  משקה?  לקחת 
אפשר לטעום משהו לפני נטילת ידיים, 
אני  נראה  וכי  וברכה?  שחרית  תפילת 

בעיניך, גוי"?...
את  השאיר  היהודי 
לגעת  מבלי  כך,  הצדיק 
ב'מטעמיו'. רבי לוי יצחק 
חזר על מעשהו זה עם עוד 
כמה יהודים וכולם ענו לו 
מכן  לאחר  דומה.  בסגנון 
באומרו  שיכור,  גוי  העיר 
ותשתה  איוון  "קום  לו: 

כוסית יי"ש"!
ריח  את  הריח  רק  הגוי, 
כהרף  קם  המשקה, 
הצדיק  מידי  חטף  עין 
והריקה  הכוסית  את 
גרונו.  אל  אחת  בלגימה 
המליח  את  "גמר"  אחר 
צורה,  באותה  והמאפה 
לו  וכששוכנע שלא מצפה 
צידו  על  הסתובב  יותר, 

השני והמשיך לנחור.
עם  וכן  וגריגור  סטיפן  עם  גם  היה  כן 
הצדיק  של  שסלו  עד  גויים,  כמה  עוד 
את  הצדיק  משסיים  לגמרי.  התרוקן 
שליחותו, יצא את בית המרזח בלווית 
תלמידיו. נשא רבי לוי יצחק את עיניו 
"ריבונו  ואמר:  השמימה,  הקדושות 
ישראל  וראה!  עולם, הבט משמים  של 
על  חושבים  אינם  מהשינה,  כשקמים 
צרכי גופם אלא על צרכי נשמתם, אינם 
נוטלים  שאינם  עד  ושותים,  אוכלים 
ואילו  ומברכים.  מתפללים  ידיהם, 
חוטפים  ואוכלים,  חוטפים  עשיו  בני 
ושותים, בלי נטילת ידיים, בלי ברכה". 
המשיך:  ומיד  לרגע,  הפסיק  הצדיק, 
"ראה את גדולת בניך ישראל, קבל את 
שחוטאים  גם  כי  וסליחתם,  תשובתם 
הם, שוגג גמור, שרוצים תמיד לעשות 
שבעיסה  ששיעור  אלא  רצונך,  את 

מעכב."
בפנים קורנות פנה הצדיק אל חסידיו 
נלך  יהודים,  "עתה,  להם:  ואמר 

ל"סליחות".

נא להתפלל לרפואת משה 
בן אידה, תמר בת מרים

לע"נ הרב מאיר בן עדה זצ"ל

סנגור ליום הדין
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כי תצא תשע"ז

              רופא שיניים וסנדלר היו גרים 
באותו בנין. הרופא בקומה 4 והסנדלר 
בקומה 1 בכל פעם שהיו נפגשים היה 

הסנדל אומר בברכה: " בוקר טוב קולגה, 
הרופא השתומם ושאל: "קולגה", איך הגעת 

לזה שאנחנו קולגה?
השיב הסנדלר: כי כל מי שיורד ממך לטיפול 

אומר: "איזה סנדלר הרופא הזה..."

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

לא בבית ספרנו פרק א

                    בחסדי ה' התחלנו כבר כולנו הן והן 
הבנות את שנת הלימודים תשע"ח.

הגואל  הצפצוף  את  שמעה  לוי,  רחל  גב' 
אחרון  למויישי,  ו"עזרה"  ההסעות  נהג  של 

הילדים שלה לרדת גם הוא להסעה. 
ההסעה"  את  יפספס  לא  מויישי  "...שח"ו 
אותו  מזרזת  שהיא  תוך  בליבה,  התפללה 

במדרגות.
ומויישי  לו  יברח  שהנהג  לי,  חסר  זה  "רק 
בבית  יום  עוד  איתי  יישאר  שלי  החמוד 

וימשיך לי את "החופש".
עלה  שלה  שמויישי  וידאה  רחל  שגב'  לאחר 
להסעה, היא נפנפה לו בידה, עלתה בזריזות 
מה  פעמיים"  "על  הדלת  את  סגרה  לבית, 
לתוך  כוחות  באפיסת  וצנחה  בטוח  שבטוח 

הכורסא. 
כבר  חופש!!!"  שקט,  קצת  סוף...  כל  "סוף 

חודשיים שהיא מחכה לשקט הזה. 
את  הרימה  היא  מנוחה,  של  שעה  חצי  אחרי 
תגידי,  "שרה  לאחותה...  וחייגה  השפופרת 
מה קורה אצלך, יש כבר שקט, הילדים שלך 
כבר יצאו?!"  "כן רחל, הפעם החופש באמת 

היה ארוך, ועכשיו מתחילה החופשה שלנו!"

הפעם, זה באמת היה ארוך!
אותן  עוברות  כולנו  שאצל  היא  האמת 

המחשבות. 
של  הזה  ה"ניסיון"  האמת,  על  להודות  עלינו 
היה  החופש  לכוחותינו,  מעל  היה  החופש 

מעייף, מעיק ולא חופשתי בכלל. 
מידי שנה אנו שומעים את כל אנשי החינוך 
טוענים, שהחופש כבר לא חופש וצריך לקצר 
אותו או למצוא תחליפי קייטנות בבתי הספר 
או במתנ"סים, קייטנה לילדים היא כבר לא 
להורים  "נפשי"  צורך  ממש  היא  "מותרות" 
בתקופת  שגם  להורים  ובמיוחד  ולילדים 

החופש עובדים. 
טוב  הכל  טוב  סוף  מספיק.  התלוננו  טוב, 
הילדים  נגמר.  החופש  גם  דבר,  כל  וכמו 
הזמן  וזהו  הלימודים  שנת  את  התחילו  ב"ה 
המתאים לנצל את המומנטום של ריח הצבע 
ולהתמקד  השנה  בתחילת  הכיתה  של  הטרי 

בעזרה לילד להתחיל את השנה ברגל ימין.
 

הזדמנות להתחלה חדשה!
עלינו לזכור, כי כל התלמידים מתחילים שנה 
נכונות  עם  התחלה,  של  בתחושה  חדשה, 
ולהגיע  להצליח  אמיתי  ורצון  להשקיע 
להישגים, )זכרו את תקופת בית הספר, כיצד 
המחברות שלכם בתחילת השנה היו כתובות 
השתנו  הן  וכיצד  וכו'  קישוטים  יפה,  בכתב 

במהלכה(. 
לשיפור,  הזדמנות  היא  שנה  תחילת  כל  לכן, 
של  ונפשית  לימודית  ולצמיחה  להתקדמות 

לחזק,  גבולות,  להציב  כהורים  עלינו  הילד. 
כבר בשבועות  לילד  ולסייע  לעודד, לתמוך 
על  לשמור  לו  לעזור  כדי  הראשונים, 
השנה  תחילת  של  והמומנטום  המוטיבציה 

גם בהמשכה.

שההצלחה  ונצפה  עצמנו  את  נשלה  בל 
גם  והיא  השקעה,  שום  ללא  מאליה  תגיע 
לא תגיע במידה ונפיל את כל האחריות על 
וההצלחה  ההשקעה  והמורה,  הילד  כתפי 
"משולש  של  פעולה  בשיתוף  רק  תבוא  בא 

החינוך" הורה, מורה וילד. 
מסוימת  שבמידה  מכך  להתעלם  נוכל  לא 
הילדים  שליחת  המעיקה,  החופשה  לאחר 
ההורים  לנו  מסוים  חופש  גם  היא  לכיתה 
אך  החופשה,  במהלך  איתם  עם  ש"בילינו" 
טעות גורלית נעשה במידה ונשלח את הילד 
כהורים  לנו  שהרי  ממנו,  ונשכח  לביה"ס 
הילד/ של  בכניסתו  משמעותי  תפקיד 

התלמיד ברגל ימין לשנה החדשה וליכולתו 
לסיימה בהצלחה.

ולכן זהו הזמן להתמקד בשאלה המתבקשת 
לילד  לעזור  נוכל  כיצד  בשנה:  שנה  מידי 
מהקודמת  טובה  בצורה  השנה  את  לעבור 

ואפילו בהצלחה.

אני ההורה והוא המורה
וכדי  ותיק  חבר  עם  בנושא  לדון  רציתי 
לפתוח את השיחה, שאלתי אותו, איך היה 
אצלם בחופש? החבר ענה לי: אומר לך את 
האמת- במילה אחת "כישלון". כמעט ולא 
יצאנו לאף מקום, הילדים כל היום התלוננו 

וחיכיתי לתחילת הלימודים כמו למשיח. 
לשאלה  והמשכתי  מתשובתו  התעלמתי 
את  מסכם  היית  איך  "תגיד!  הבאה: 
"אני  החולפת?"   בשנה  הילד  של  ההצלחה 
איך  לשפר.  מה  יש  תמיד  בסדר,  די  יודע, 
לא  פוטנציאל  עם  ילד  בתעודה-  לו  כתבו 

מנוצל"   
"ואיך אתה חושב שתוכל לעזור לילד שלך 
בהצטיינות?"  החדשה  השנה  את  לעבור 
לי בעיניים ואמר: "על איזה  החבר הסתכל 
כל  נמצא  הילד  מדבר?!  בדיוק  אתה  עזרה 
המורה  ותפקיד  הצהריים  עד  בכיתה  יום 
זה  מבחינתי  אותו.  וללמד  לו  לעזור  שלו 
ושולח  לימוד  כך: אני משלם שכר  מתחלק 
משכורת  מקבל  והמורה  לכיתה  אותו 
ומלמד"  במילים אחרות "אני ההורה והוא 

המורה".

שאלה שאלתית!
ההורה  "אני  המשפט  ביחד!  נחשוב  בואו 

והוא המורה" צודק או לא?!
לכאורה אפשר לומר שאפילו צודק בהחלט! 

הכביסה,  מכונת  לי  התקלקלה  לדוגמה: 
הוא  שעה  לאחר  הטכנאי.  למשה  התקשרתי 
המכונה  את  ופרק  שאלות  מס'  שאל  הגיע, 
הוא  לפתע  והסתכלתי.  בצד  עמדתי  לגורמים. 
הזה  שמהצינור  לך  נראה  "תגיד,  אותי:  שואל 

הסתום נכנסים המים או יוצאים ממנו?" 
"מאיפה אני יודע?!" עניתי לו "מה אני טכנאי?"
וכאשר אנחנו  צריך לדעת,  אכן אני באמת לא 
מקצוע.  איש  מביאים  אנו  בבעיה,  נתקלים 
חינוך  של  הנושא  בכל  המקצוע  איש  לכאורה, 
ולימוד הילד שלנו הוא המורה, שהרי לשם כך 

אני שולח אותו לבית הספר.
לפי טענה זו, ישנה חלוקה שווה וברורה- אנחנו 
ההורים של הילד ותפקידינו לגדל אותו בבית, 
לדאוג  בכיתה מתפקידו  ואילו המורה שנמצא 

להשכלתו ולחינוכו.
בדיוק  וקוראים  אבל מצד שני אנחנו שומעים 
לחנך  הוא  ההורים  מזו-שתפקיד  הפוכה  דעה 
את הילד והמורה רק משלים את חינוך ההורים! 

שאלה נוספת: לאותה הגישה שגם על ההורים 
מוטלת חובת החינוך, אז איך עושים את זה?! 
חינוך"  "מערכת  ליצור  צריך  בבית  גם  האם 
להיות  צריכה  האמא  האם  הספר?!  בבית  כמו 
המורה מחנכת ולתת למויישי עונש כתיבה אם 

הוא מתחצף? או אולי להוריד אותו כיתה???
במערכת  הספר  בית  משתלב  היכן  כן,  ואם 
הבית,  משתלב  כיצד  או  הביתית,  החינוך 

במערכת החינוך הבית ספרית? 
החינוך  חובת  מוטלת  מי  על  ונשאל:  נוסיף 
על  או  הספר  בית  על  הילד,  של  ה"מוסרי" 
ההורים? האם, אין זה תפקידו של בית הספר 
לפתח גם את הצדדים המוסריים של התלמיד, 
חינוך  לחנכו  בחיים,  ייעודו  לקראת  להכשירו 
יהודי טוב, או שכל תכליתו של בית הספר הוא 

רק לדאוג להשכלתו?!
 

הסתבכנו!!!  קצת  השאלות  מכל  בקיצור 
והאמת היא שחלק מאיתנו ההורים כלל אינם 

שואלים שאלות אלו. 
"בייבי  הוא  הספר  בית  מאיתנו  חלק  בשביל 
לא  ממש  הינו...  הספר  בית  לא.  ותו  סיטר" 
העיקר  תפקידו,  ומה  לו  נקרא  כיצד  משנה 
שייקח מאיתנו את הילדים למספר שעות, כדי 
שיהיה לנו שקט ונוכל לצבור כוח לקבל אותם 

לאחר שעות אלו.

התחלה חדשה-היא חשבון נפש!

ננסה לעשות חשבון נפש קטנטן ונבדוק את 
השותפים  ההורים  מסוג  אנחנו  האם  עצמנו, 
שאנחנו  או  ילדינו,  של  החינוך"  ל"מפעל 

שולחים את הילדים ל"ביבי סיטר".
אנחנו  בשבוע  זמן  כמה  להיזכר:  ננסה 
מתכוון  לא  ואני  שלנו  בילד/ה  משקיעים 
להשקעה  מתכוון  אני  גשמית,  להשקעה 

חינוכית/רגשית/לימודית, זאת אומרת:
*כמה זמן בשבוע אנחנו מפנים זמן ולומדים 
משקיעים  אנחנו  זמן  *כמה  שלנו.  הילד  עם 
אנחנו  זמן  *כמה  מוטיבציה.  בשיחת 
משוחחים על הבעיות של הילד בבית ובבית 

הספר.  
משקיעים  אנחנו  זמן  כמה  חשוב  והכי 
בהכשרת הילד לקראת ייעודו בחיים- להיות 
מובן  במלוא  ויהודי  בנפשו  יציב  אדם  בן 

המילה.

לפתע  נגלה  ביושר,  עצמנו  את  נבדוק  כאשר 
שכמעט ואין לנו כלל קשר רוחני עם הילדים. 
למורה,  השארנו  הילד-  של  הלימוד  כל  את 
ואת  הילדים  לספרי  לערכים-  החינוך  את 
ולעצמנו  לחברים.  המוטיבציה-  שיחות 
השארנו- את הטיפול הגשמי ככיבוס הבגדים 

והכנת האוכל.
את  בעצמנו  חילקנו  לב,  שימת  באי  האם 
את  לילד  יספק  הספר  שבית  התפקידים; 
באי  האם  הגשמיות?!  את  והבית  הרוחניות 
הוא  שתפקידם  מהורים  נהפכנו  לב  שימת 
וחנויות  למכבסות  הבא-  הדור  את  לחנך 
לממכר מזון?! האם באיזה שהוא מקום בלב, 
כבר לא צובט לנו שאנחנו לא מעניקים לילד 
כך  כל  שהוא  וההדרכה  הלימוד  החינוך,  את 

מצפה לקבל מאיתנו?!
בקיצור, עלינו לעשות חושבים, ולהתקדם! 

ולכן תחילת השנה היא הזמן המתאים לתפוס 
את הגל ולעלות על דרך המלך, להתפלל לה' 
לילדים  לעזור  ועזר  כוח  לנו  שייתן  יתברך 
שיצליחו  בכדי  אותם  ולעודד  לתמוך  שלנו. 

לממש את הפוטנציאל החבוי בהם.
במהלך הפרקים הבאים נעסוק בע"ה בנושא 
חשוב  תפקידים"  והמורה-חלוקת  "ההורה 

מאוד לעקוב, ושיהיה לכולנו הרבה הצלחה! 

ספר "א ב של החיים" חדש על המדף 
מאת מו"ר הרב שלום ארוש שליט"א 
עצות לחיים לפי סדר אב בהמלצת 

נלהבות של גדולי ישראל.
בהוצאת "חוט של חסד"


