
מוכן לתת לו את בתך לאישה, כמו 
נמנעו  לא  הלל  ובית  שמאי  שבית 
למרות  אלה  עם  אלה  מלהתחתן 
כך  אם  המהותיים?  הדעות  חילוקי 
אם  אבל  שמיים.  לשם  מחלוקת  זו 
לדבר  יכול  לא  מקפיד,  שונא,  אתה 
 – אליו  לחייך  יכול  לא  השני,  עם 
רחוקה  הזו  שהמחלוקת  סימן  זה 
וכל  שמיים,  לשם  מחלוקת  מלהיות 
חמורה  ועבירה  חינם  שנאת  כולה 
בלבבך'  אחיך  את  תשנא  'לא  של 
המסלקת את השכינה מעם ישראל.

אדם  על  חולקים  כאשר  וגם 
גם   – התורה  על  עובר  שלדעתך 
מקום  ואין  לשנאה  מקום  אין  אז 
לרחם  צריכים  אדרבא  למחלוקת. 
ולקרב את  ולקרב אותו.  על הטועה 
אהרן  כמו  באהבה,  רק  זה  השני 
הבריות  את  'אוהב  שהיה  הכהן 
לא  במחלוקת  לתורה'.  ומקרבן 
שנאה  תעורר  רק  כלום,  תפעל 
של  בדרך  אבל  ומלחמות.  התנגדות 
ואם  החבר,  את  לקרב  תוכל  שלום, 
תוכל  בעל תפקיד –  או  מנהיג  הוא 
שלא  אליו  המקורבים  את  לקרב 
אותם  המוליך  המנהיג  אחרי  יטעו 

בדרכים מעוותות.

את  להזהיר  צריך  רב  כל  ואמנם 
מקורביו לא לזוז מהתורה ולא לזוז 
ויזהיר  ערוך,  בשולחן  קטן  מסעיף 
להתרחק  למשמעתו  הסרים  את 
מי  כי  התורה,  על  שעובר  מי  מכל 
שעובר על התורה אפילו על הסעיף 
לא   – ערוך  בשולחן  ביותר  הקטן 
מזיק  והוא  מנהיג  להיות  יכול 
בשום  אבל  אליו;  למקורבים  מאוד 
במחלוקות  לצאת  לא  ואופן  פנים 
הרבה  ישראל  לעם  שמזיקות 
העוונות  ומכל  החטאים  מכל  יותר 

שבתורה.

ברח מהמחלוקת
בצוואה  הרמב"ם  כותב  וכך 
תשקצו  "אל  לבנו:  המפורסמת 
המכלה  במחלוקת,  נפשותיכם  את 
הגוף, הנפש והממון, ומה נשאר עוד. 
שהשחירו,  גדולות  לֵבנים  ראיתי 
ומשפחות  נפחתו,  )=שרים(  ופחות 
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למצוות  מתחפש  הרע  היצר  אבל 
כביכול  לחלוק  האדם  את  ומסית 
גדולי  צווחו  וכבר  שמיים".  "לשם 
ישראל על כך, ונביא כאן את דבריו 
אייבשיץ  יהונתן  ר'  של  הנפלאים 
זיע"א בספרו יערות דבש )דרוש ח, 
לט' אדר(, שנותן לכל אותם חולקים 
והמודד  הסימן  את  שמיים"  "לשם 
המדויק לבדוק האם מחלוקתם היא 

לשם שמיים או לא, וזו לשונו:

כל  הרבים,  בעוונותינו  "אבל 
היצר  שתהיה,  מה  תהיה  מחלוקת, 
לשם  שהיא  ואומר  מפתה  הרע 
להכניע  גדולה  ולמצווה  שמיים 
וכהנה  רמה,  זרוע  ולשבר  בוגדים 
אין  דבר,  של  כללו  רבים.  דברים 
מפתנו  הרע  יצר  שאין  מחלוקת  לך 
ואומר שכל הכוונה לשם שמיים וחס 
שהיא  מחלוקת  על  לומר  וחלילה 
כן, במה  רק אם  שלא לשם שמיים. 
יוודע אפוא האמת, אם היא באמת 

לשם שמיים או לא?
ובעלי  המחּולקים  אי  יוודע,  בזאת 
בו  שחלקו  הדבר  זולת   – הריבֹות 
אוהבים  הם   – לזה  זה  ומנגדים 
אות  זהו  ונפש,  בלב  גמורים 
אם  אבל  שמיים,  לשם  שמחלוקתם 
על  לזה  זה  שנאה  ונוטרים  אויבים 
ידי מחלוקת, זהו שלא לשם שמיים 
הסימן  וזה  בתוכם.  השטן  ויתייצב 
היא  'איזו  המשנה,  חכמי  לנו  מסרו 
כי  שמיים',  לשם  שהיא  מחלוקת 
לשם  שהיא  אומרים  מחלוקת  בכל 
שמאי  'כמחלוקת  אמרו:  שמיים, 
וכיבדו  זה  את  זה  שאהבו  והילל', 
 – ונעימים  הנאהבים  זה,  את  זה 
שמיים;  לשם  שמחלוקתם  אות  זהו 
עדתו',  וכל  קורח  כמחלוקת  'אבל 
וכמעט  ושנאה  איבה  נוטרים  שהיו 
'זהו   – וכדומה  למשה  יסקלוהו 
שלא לשם שמיים'. וזהו לאות נאמן 
לשם  היא  אם  להבין  מחלוקת  בכל 

שמיים או לאו". עד כאן דבריו.

אין מקום לשנאה ומחלוקת
מחלוקת  של  הסימן  אומרת,  זאת 
והסימן  האהבה,  הוא  שמיים  לשם 
שמיים  לשם  שאינה  למחלוקת 
על  חולק  אתה  אם  השנאה.  הוא 
חברך לשם שמיים בדוק את עצמך: 
אתה  האם  אותו?  אוהב  אתה  האם 

דומה  שאינה  להורות  המגילה?  את 
קריאה בתורה של יחידים מפוזרים 
עדת  קהל  של  לקריאה  ומפורדים, 

ישראל כולם כאחד יחד.

כיסא הכבוד
פרשיות  קוראים  אנו  לחינם  ולא 
אלה בסמוך לראש השנה, יום הדין, 
כדי לעורר אותנו שאף על פי שה' דן 
ושופט כל יחיד ויחיד, כמו שמבארת 
הגמרא את המושג 'כבני מרון' – אך 
עיקר העמידה שלנו לפני ה' אלוקינו 
העניין  כי  ומאוחד,  אחד  כעם  היא 
ראש  של  הגדול  שביום  העיקרי 
השנה הוא המלכת המלך, מלכו של 
היא  ההמלכה  של  והשלימות  עולם, 
אחד  כאיש  מאוחד  העם  כל  כאשר 

בלב אחד.

הקדוש  הזהר  בדברי  הרמז  וזה 
בפרשת תרומה: "קודשא בריך הוא 
כורסיא  על  יתיב  לא  לעילא  אחד 
ברזא  איהי  דאתעבידת  עד  דיקריה 
ברוך  הקדוש  ותרגומו:   – דאחד" 
על  יושב  לא  בעליונים  אחד  הוא 
ישראל  שכנסת  עד  מלכותו  כיסא 
נעשית מאוחדת. וביום ראש השנה, 
שישב  מהקב"ה  מבקשים  אנו  שבו 
מאתנו  דורש  זה  מלכותו,  כיסא  על 
להיות  עצמנו  על  ולקבל  להתאחד 
עם  משפחתנו,  עם  ובאהבה  בשלום 
הסובבים אותנו, ועם כל עם ישראל, 
על אף  וכל הזרמים,  כל החוגים  עם 

כל חילוקי הדעות והמנהגים.

ויתייצב השטן בתוכם

ניצבים- שלנו,  הפרשיות  בשתי 
חשיבות  לעניין  רמזים  ישנם  וילך, 
ישראל.  בכלל  והשלום  האחדות 
מדגיש  ניצבים  פרשת  בתחילת 
משה את העמידה של כל עם ישראל 
ומפרט  עם הקב"ה,  בחידוש הברית 
ועד  מהגדולים  העם  חלקי  כל  את 
היום  ניצבים  "אתם  הקטנים: 
כולכם לפני ה' אלוקיכם – ראשיכם 
שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש 
אשר  וגרך  נשיכם,  טפכם,  ישראל, 
בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב 
אלוקיך"  ה'  בברית  לעברך   – מימך 
שלנו  שהברית  מכאן  ומשמע  וכו'. 
שלנו  בעמידה  תלויה  הקב"ה  עם 
ולכן  ה',  לפני  ומאוחד  אחד  כעם 
במילים  רבים  בלשון  הכתוב  פתח 
'אתם ניצבים', והמשיך בלשון יחיד 

'לעברך'.

את  מוצאים  אנו  וילך,  ובפרשת 
מצוות 'הקֵהל', שהיא המצווה האחת 
לפני האחרונה בתורה שבה נצטווינו 
להיקהל יחד כל עם ישראל – אנשים 
נשים וטף – בבית המקדש, ולשמוע 
של  והמוסר  הפרידה  דברי  את  שוב 
משה רבינו בספר דברים מפי המלך. 
החינוך:  ספר  אומר  זו  מצווה  ועל 
"זאת המצווה עמוד חזק וכבוד גדול 
הברית  חידוש  בחינת  זו  כי  בדת", 
לעשות  ועלינו  אתנו.  משה  שכרת 
כל  במעמד  שנים  שבע  בכל  זאת 
אין  יוצא מן הכלל,  ללא  ישראל  עם 
פרץ ואין יוצאת. ומדוע שלא יקראו 
זאת כל אחד במקומו כמו שקוראים 

כולכם !!!

בס"ד
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הבחירה
לחשוב  יכולים  היינו  סיבות  מארבעה 
יכולת בחירה, סיבה ראשונה  שאין לאדם 
הטבע של האדם, לאדם קשה מאד לשנות 
שניה  סיבה  נולד,  הוא  אתו  הטבע  את 
יודע  והקב"ה  שמאחר  השם,  ידיעת  מצד 
שאין  מעיד  זה  הנבראים  מעשה  מראש 
לאדם בחירה, סיבה שלישית היא מערכת 
שהמזל  לחשוב  סיבה  שיש  היינו  המזלות, 
וסיבה  גורלו,  את  חורץ  אדם  נולד  בו 
וחי,  גדל  נולד  בה  הסביבה  היא  רביעית 
מערכת  כל  על  משפיע  מאד  גורם  שהיא 

החלטותיו של האדם. 

התורה  דוחה  הללו  הטענות  כל  ואת 
היינו שלא  ָך  ִמּמְ ִהוא  ִנְפֵלאת  לֹא  באומרה 
אתה  נולדת  אתו  הטבע  שבגלל  תאמר 
שגשמיותך  למרות  כי  במעשיך,  מוכרח 
מעכבת אותך היא אינה מכרחת אותך, ויש 
ולהשתנות,  וללמוד  להתפלל  באפשרותך 
והיא  עליון,  פלא  בחינת  היא  התפילה  כי 
רוצה  יתברך  השם  ואם  הטבע,  את  משנה 
ועל  מרובע!  ממשולש  לעשות  יכול  הוא 
מעשה  את  מראש  יודע  שהקב"ה  הטענה 
ידיעתו מכרחת, אומרת  כן  ואם  הנבראים 
ְולֹא ְרחָֹקה ִהוא, היינו שלא תאמר  התורה 
ָהָיה,  ֶ ּשׁ ַמה  "ָרחֹוק  נאמר  עליו  שהקב"ה 
מעשיך  את  קבע  ִיְמָצֶאּנו"  ִמי  ָעמֹק  ְוָעמֹק 

כי  למעשיך,  אחראי  אתה  ואין  מראש 
אין  שלמה  בנבראים  שידיעתו  פי  על  אף 
הנשגב  ברצונו  עלה  וכך  מכרחת,  ידיעתו 
אתה  בחירה  לאדם  שיהיה  אנוש,  מבינת 
ואם  תבניתו.  דמות  צלם  להשלים  יוכל 
תאמר שהנך מוכרח במעשיך מצד מערכת 
את  חרץ  נולדת  שבו  והמזל  הכוכבים, 
ַמִים ִהוא",  ָ גורלך, אין הדבר כן כי "לֹא ַבּשׁ
גורלך לא בשמים הוא, כי מערכת המזלות 
אך  מסויים,  לנתיב  אותך  מכשירה  רק 
באותו נתיב יש בחירה לכאן או לכאן, כמו 
מאצטגנינות  צא  לאברהם  הקב"ה  שאמר 
שלך, ולא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד 
שאתה  תאמר  ואם  יצא.  כולו  הכלל  על 
לך  משיבה  זה  על  סביבתך  במעשיך  חייב 
כלומר,  ִהיא",  ם  ַלּיָ ֵמֵעֶבר  "ְולֹא  התורה 
ם" האישי שלך שהוא הסביבה  ה"ֵמֵעֶבר ַלּיָ
שלך משאיר לך בחירה, והרי אברהם גדל 
מקומם  את  ועזב  וכפירה  ְרָשע  במקום 
גרה  רבקה  וכן  למאמינים,  ראש  ונהיה 
למדה  ולא  ְרָשע,  אנשי  ובין  ְרָשע  במקום 

ממעשיהם. 

לאדם  שאין  התורה  לנו  שהודיעה  ואחר 
לומר שהאדם מוכרח במעשיו,  שום תרוץ 
היא חוזרת ותומכת בכח הבחירה באומרה 
ּוִבְלָבְבָך  ִפיָך  ּבְ ְמאֹד  ָבר  ַהּדָ ֵאֶליָך  ָקרֹוב  י  "ּכִ
אדם  שיכול  הטענה  וכנגד  ַלֲעׂשֹתו", 
אמרה  מעשיו  את  יודע  שה"רחוק"  לטעון 

צפוי,  שהכל  פי  על  אף  כי  ֵאֶליָך"  "ָקרֹוב 
שהסביבה  הטענה  וכנגד  נתונה.  הרשות 
יתברך  נולדת אמר שהוא  ם" בה  ַלּיָ "ֵמֵעֶבר 
סביבה  מאותה  יותר  "ְמאֹד",  אליך  קרוב 
הטענה  וכנגד  אותך,  מרחיקה  שלטענתך 
ִפיָך"  שמערכת הכוכבים סגרה עליך אמר "ּבְ
המתעלה  השכל  אל  המרמז  הדבור  שהוא 
למעלה ממערכת הכוכבים והמזלות ומבטל 
ה'  לדבר  מתחבר  בדבורו  האדם  כי  אותה, 
הטענה  וכנגד  כולה,  הבריאה  שורש  שהוא 
במעשיו  מכריחו  האדם  שמזג  הראשונה 
ָך"  ִמּמְ ִהוא  ִנְפֵלאת  "לֹא  במילים  והנרמזת 
מתמזגות  שבלב  לפי  "ִבְלָבְבָך",  אמר 
המידות, וִבְלָבְבָך פירושו כרצונך, ולכן תוכל 
לעדן ולשנות את מזגיך שעמהם נולדת אם 
תרצה, כי בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים 
שאר  או  המולדות  תכונותיך  ואין  אותו, 

הסיבות שנמנו, מכריחות אותך במעשיך. 

מכריחים,  אינם  הארבעה  שאלו  ובגלל 
והבחירה היא ביד האדם, סמכה לפסוק זה 
י ְלָפֶניָך ַהּיֹום  את האמור בהמשך "ְרֵאה ָנַתּתִ
ים,  ַחּיִ ּבַ ּוָבַחְרּתָ  ַהּטֹוב...  ְוֶאת  ים  ַהַחּיִ ֶאת 
ְוַזְרֶעָך", כלומר אחרי כל  ה  ַאּתָ ְחֶיה  ּתִ ְלַמַען 
בעל  הנך  מחשבתך,  כפי  לטעון  שתוכל  מה 
בחירה  יש  הישראלי  איש  ביד  כי  בחירה, 
למעלה  לזכות  יכול  אדם  וכל  דבר,  כל  על 

מופלגת אם ירצה!

ֲהגּו ִיְשָֹרֵאל  ּנָ ֶ ְ ָאַמר: ַמה ּשׁ          a         מֹוַהְרַנ"תּ
ֵדי  ּכְ הּוא  ַהּבֶֹקר  מֹוֶרת  ַאׁשְ ּבְ ְסִליחֹות  לֹוַמר 
ֲחׁשּוָבה  ְך  ל-ּכַ ּכָ ְוִתיִקין,  ּכִ ְך  ּכַ ַאַחר  לּו  ּלְ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ

ִתיִקין. )שיש"ק ב–תקטו( ת ַהּוְ ִפּלַ ְ תּ
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ אֹוֵהב  "ֲאִני   : ְ מֹוַהְרַנ"תּ ָאַמר   a
ַמֵהר  ּמְ ֲעָסן" )ׁשֶ ן ַהּכַ ְמּדָ ְווִתיִקין, ֲאָבל לֹא ִעם ַהּלַ ּכִ
ץ(,  ַהּנֵ ְזַמן  ַעל  ִדּיּוק  ּבְ יד  ְקּפִ ּמַ ׁשֶ ֵמֲחַמת  תֹו,  ְתִפּלָ ּבִ

)שם ב–תקיז(
ָגם  ַהּפְ ְלִעְנַין  ה  ָקׁשֶ ַעם  ּפַ א  ּטֵ ִהְתּבַ  ְ מֹוַהְרַנ"תּ  a
ְוָאַמר:  ּוֵאיֶהם,  ִנּשׂ ִלְפֵני  ה  ְוַכּלָ ָחָתן  ים  ׁשִ ְפּגָ ּנִ ׁשֶ
רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ע  ּבַ ִנׁשְ  – ַמִים  ל  ׁשֶ "ַמּבּול 
ל ֵאׁש – לֹא  ּלֹא ָיִביא ָלעֹוָלם, אּוָלם ַעל ַמּבּול ׁשֶ ׁשֶ
ָתם,  ים קֶֹדם ֲחֻתּנָ ׁשִ ה ִנְפּגָ ָחָתן ְוַכּלָ ע... ּוָבֶזה ׁשֶ ּבַ ִנׁשְ
ל ֵאׁש..."   ְצִריִכים ְלַפֵחד ּוְלִהְתָיֵרא ֵמעֶֹנׁש ַמּבּול ׁשֶ

)שם ב–תקיט(

א ב של החיים
ָצִריְך  ָאָדם  ׁשֶ אֹוֶמֶרת  ֵלָמה  ְ ַהּשׁ ָהֱאמּוָנה    a
ׁשּום  ָלֶהם  ֵאין  ִאּלּו  ּכְ רּוִאים  ַהּבְ ִלְכַלל  ְלִהְתַיֵחס 
הּו  ֶ ה ְלָך ַמּשׁ לֹוִני ָעׂשָ יו, ִאם ּפְ ַלּפָ ית ּכְ ִחיָרה ָחְפׁשִ ּבְ

ַזר ה'. ְך ּגָ י ּכָ ה ֹזאת ּכִ טֹוב אֹו ַרע, הּוא ָעׂשָ
י ֱאמּוָנה. ִחיָרה ִלְחיֹות ַחּיֵ ל ָאָדם ֵיׁש לֹו ּבְ a ּכָ

ר ַלֲעזֹר לוֹ ִאם  ִחיָרה ְוִאי ֶאְפׁשָ ַעל ּבְ a ָאָדם הּוא ּבַ
ֵאינֹו עֹוֵזר ְלַעְצמֹו.

אֹורוֹת  ָלל ּבְ ֶדֶרְך ּכְ ׁשּוָבה ַמְתִחיל ּבְ ֲהִליְך ַהּתְ a ּתַ
ְוַרק  ַמִים';  ָ ִמּשׁ 'ִהְתעֹוְררּות  ִנְקָרא  ה  ּזֶ ׁשֶ דוִֹלים,  ּגְ
ל  ׁשֶ ִחיָרה  ַהּבְ ַמְתִחיָלה  ּדֹוֲעִכים,  ָהאוֹרֹות  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ָהָאָדם.

                  שאלה: בעקבות סערת העופות 
ה"בראקל",  לתרנגול  בנוגע  כעת  שיש 
תרנגול  לאכול  מותר  האם  לשאול  רציתי 
זה והאם ניתן להשתמש בו לצורך כפרות?

תשובה:
הדורות,  שבמהלך  להדגיש  יש  ראשית, 
נכתבו תשובות רבות וספרים רבים אודות 
אינו  ה"בראקל"  ופולמוס  העופות,  כשרות 

הראשון וודאי שלא יהיה האחרון.
לעופות,  בנוגע  בעבר  הנפוצים  הפולמוסים 
ה"קובריצר   )1( הבאים:  עופות  בעיקר  דנו 
הון" )תרנגולי קפריסין(. שמות אחרים לעוף זה 
/ "אמריקאנישע  הינער"  "ענגלישע  הם – 
 / סין(  )תרנגולי  הינער"   "חינעזישע   / הינער" 
השמות  מכל  יון(.  )תרנגולי  הינער"  "קרעצקי 
לא  הללו  התרנגולים  שמקור  רואים  הנ"ל 
היה ברור. כיום ספק גדול אם יש מי שיודע 
ר  ְרּבֶ ּבֶ אווז   )2( הנ"ל.  העוף  של  זהותו  את 
)Muscvoy Duck( ואווז מֹוַלְרד )שהוא הכלאה בין 

ִקין(. אוז זה מוצאו ממקסיקו  ר לאוז ּפֶ ְרּבֶ אוז הּבֶ

גדול מצד  פולמוס  ועורר  ודרום אמריקה, 
גדולי  את  ששאלו  שם  הקהילות  רבני 
עוף  ְסיֹון.  ּפַ  )3( דינו.  מה  באירופה  ישראל 
בעל  הזכר  מהתרנגולת.  במקצת  קטן  זה 
הנקבה  ואילו  ירקרק(,  )בעיקר  שונים  גוונים 
אף  על  לתרנגולת.  ודומה  וחומה  אפורה 
שהפסיון מוזכר במקורות רבים כעוף טהור 
)כגון: "יש מאכיל לאביו פסיוני וטורדו מן העולם" 

]קידושין ל"א.[ ועוד(, מ"מ נחלקו גדולי ישראל 

האם העוף הנקרא בשם זה כיום הוא העוף 
שעליו  הודו,  תרנגול   )4( חז"ל.  בזמן  שהיה 

נדבר בהרחבה להלן.
תרנגול  של  גזע  הוא  ה"בראקל"  תרנגול 
שמגיע מאזור "בראקל" בבלגיה, שם גידלו 
נוצות התרנגול  אותו במשך מאות בשנים. 
מופיע  והתרנגול  מנומרות-משובצות,  הינן 
גם  )שמכונה  כהה/שחור-לבן  חום  בצבע  או 
"כסוף"( או בצבע חום-כתום )המכונה גם "זהוב"(.

א. סימני טהרה וטומאה בביצי עופות טהורים

ניתן  בביצים  שגם  מבואר  ס"ד.[  ]חולין  בגמ' 
להבחין אם באו מעוף טהור או טמא, אלא 
נפסק  וכן  מוחלטים,  אינם  אלו  שסימנים 
ביצים  "סימני  וז"ל:  ס"א[  פ"ו  סי'  ]יו"ד  בשו"ע 

ראשיה  שני  אם  טהור;  מעוף  שהם  להכיר 
מבחוץ  חלמון  שהיה  או  חדין,  או  כדין 
עוף  ביצת  שהוא  בידוע  מבפנים,  וחלבון 
טמא. ואפילו אם יאמר המוכר שהם מעוף 
טהור, אין סומכין עליו. ואם ראשו אחד כד 
ועגול וראשו השני חד ועגול וחלבון מבחוץ 
עוף  ביצת  שהוא  אפשר  מבפנים,  וחלמון 

טמא ואפשר שהוא ביצת עוף טהור...".
ב. סימני טהרה וטומאה בעופות

שסימני  שלמרות  נ"ט.[  ]חולין  במשנה  איתא 
בהמה וחיה נאמרו מן התורה ואילו סימני 
"שמיני"  שבפ'  )אלא  נאמרו  לא  הטהור  העוף 
]ויקרא י"א,י"ג-י"ט[ ובפ' "ראה" ]דברים י"ד,י"א-י"ח[ נמנו 

24 מיני עופות טמאים(, מ"מ חז"ל גילו לנו מהם 

שם  בגמ'  וכן  שם  ]במשנה  בעופות  סימני הטהרה 
ס"א ע"א-ס"ה ע"א[, ויש 4 סימני טהרה:

בזה כמה  ומצינו  יתירה.  אצבע   )1
 – רש"י  שיטת  )א(  בראשונים:  פירושים 
האצבעות.  שאר  מאחורי  גבוהה  אצבע 
מחמת  "יתירה"  שנקראת  הר"ן  ומבאר 
)ב(  האצבעות.  שאר  בסדר  עומדת  שאינה 
האמצעית  האצבע   – והרא"ה  הר"ן  שיטת 
מתוך השלוש הקדמיות שהיא ארוכה יותר 
מהאצבעות שמצידיה ונקראת "יתירה" על 

שם אורכה היתר.
קנ"ז[  ]מצוה  החינוך  ספר  זפק.   )2
בסוף  התלוי  כיס  למעין  שהכוונה  מבאר 
לפני  להתרכך  המזון  נכנס  אליו  הוושט, 
הגיעו אל הקורקבן. הזפק מצוי בד"כ אצל 
עופות אוכלי גרעינים, שם נאגרים הגרעינים 

ומתרככים לפני שמגיעים אל הקורקבן.
העוף  קורקבן  נקלף.  קורקבנו   )3
בנוי  והוא  המאכל,  נטחן  שבו  המקום  הוא 
ומשכבה  עבה  חיצונית  שרירים  ממערכת 
שיניים,  אין  ולעוף  מאחר  קשה.  פנימית 
הקורקבן.  ע"י  רק  נעשית  הטחינה  פעולת 
)כמו אבנים  גופים קשים  בולע  לפעמים העוף 
וכד'( בשביל "לעזור" לקורקבן לטחון  קטנות 

מכונת  בתוך  גומי  כדור  שמניח  למי  )בדומה  המזון  את 
יותר(.  טובה  בצורה  הבגדים  את  לכבס  כדי  הכביסה 

הקשה  הקרום  שאת  הוא  הטהרה  סימן 
שבתוכו  הקורקבן  שבתוך  והמחוספס 
מתרכז המזון ונטחן, אפשר לקלף ביד כמו 

כיס ולהפריד בינו לבין בשר הקורקבן.
אינו דורס )משום שעוף דורס – טמא(.   )4

בסימן הדורס, מצינו 5 שיטות בראשונים: 
אוחז  נ"ט[ –  ]חולין  במשנה  רש"י  שיטת  )א( 
ומגביה מן הקרקע מה שאוכל.  בציפורניו 
"והני  ד"ה  ע"א  ס"ב  ]שם  בגמ'  רש"י  שיטת  )ב( 
המשניות  בפירוש  הרמב"ם  ושיטת  מילי"[ 

שאוכלו  בזמן  האוכל  על  רגלו  נותן   –
ולא  האוכל  יזוז  שלא  כדי  ברגלו  ומחזיקו 
רש"י  ומוסיף  פיו,  אצל  האוכל  כל  יינטל 
)ג(  בבתים".  שגדלין  העורבים  דרך  ש"כן 
הר"ן,  הרשב"א,  הרא"ש,  תוספות,  שיטת 
דורס   – והטור  האשכול  ספר  הרמב"ן, 
לו  ממתין  ואינו  מחיים  טרפו  את  ואוכל 
בחידושיו,  הרמב"ן  שיטת  )ד(  שימות.  עד 
המגיד  החינוך,  ספר  הבית,  בבדק  הרא"ה 
כעניין  ארס  הטלת  הוי  זו  דריסה   – משנה 
נ"ז[.  סי'  ]יו"ד  טרפות  שבהלכות  "דרוסה" 
נשאר  סק"א[  משבצ"ז  פ"ב  סי'  ]יו"ד  והפרמ"ג 
או  חי  הבעל  את  הורג  זה  ארס  האם  בצ"ע 
לאוכלו?!  נקל  שיהיה  כדי  מטשטשו  שרק 
)ה( שיטת רבינו גרשום – קולט את מאכלו 
מהאוויר. הפרמ"ג ]הנ"ל[ פוסק שיש לחשוש 
אות  ]שם  צדק  הזבחי  ברם  הפירושים.  לכל 
שאפילו  הפרמ"ג  שמחמיר  שמה  כותב  ז'[ 

כשיש מסורת, אם רואים שדרס אפילו רק 
לאסור  יש  הראשונים,  מפירושי  אחד  לפי 
עופות  בשאר  דווקא  היינו  הנ"ל,  העוף  את 
לנו  שיש  בתרנגול  אבל  מסורת;  להם  שיש 
אם  גם  לגביו  לכן  להתירו,  חזקה  מסורת 
הנ"ל,  מהפירושים  אחד  לפי  שדרס  רואים 

יש לסמוך על שאר הפירושים ולהתירו.
]שער  והאריז"ל  ע"ב[  ס"ג  אבות  ]מגן  התשב"ץ 
הפוסקים פ' "ראה"[ כותבים שסימנים אלו כולם 

רמוזים במלה "צפור" באות השנייה שלהם 
– אצבע יתירה, זפק, דורס, קרקבן נקלף.

מהו  מבאר  ס"כ[  פ"ב  סי'  ]יו"ד  השולחן  ערוך 
לבין  הראשונים  הסימנים  ג'  בין  החילוק 
"דאילו  וז"ל:  דורס(,  )שאינו  האחרון  הסימן 
לטהרה  סימנים  הם  שבגוף,  סימנין  הג' 
וסימן  בשלילה;  טומאתם  וסימני  בחיוב, 
דורס הוא להיפך, דסימן טומאה שלו הוא 
בשלילה.  הוא  שלו  טהרה  וסימן  בחיוב, 
וזפק  יתירה  דאצבע  הדברים,  וביאור 
ואנו  טהרה  סימני  הם  נקלף,  וקורקבנו 
רואים זה בחוש שיש לו אצבע יתירה / שיש 

כאן  ואין  ביד,  נקלף  שקרקבנו   / זפק  לו 
הוא  שלהם  טומאה  וסימני  לטעות,  מקום 
דריסה  וסימן  אלו;  כל  להם  שאין  בשלילה 
הוה להיפך, דסימן טומאה שלו אנו רואים 
בחוש שהוא דורס ואין כאן מקום לטעות, 
דורס הוא  כן סימן טהרה שאינו  מה שאין 

בשלילה, וכל שלילה עלולה להטעאה".
 )1( הובאו סימנים נוספים:  בגמ' ]חולין ס"ה.[ 
ר' אליעזר ב"ר צדוק אומר שמותחין לו חוט 
של משיחה, ואם חולק את אצבעותיו שתים 
לכאן  שלוש  טמא,   – לכאן  ושתים  לכאן 
בפירוש  והרמב"ם  טהור,   – לכאן  ואחת 
גם  זאת  לבדוק  שניתן  אומר  המשנה 
בשרביט דק. )2( ר' שמעון בן אלעזר אומר 
)כלומר  מהאוויר  ואוכל  שקולט  עוף  שכל 
ע"ג  מניחו  ולא  באוויר  בעודו  האוכל  את  שבולע 

קרקע( – טמא )וסימן זה אליבא דשיטת רבינו גרשום הוא 

שעוף  אומרים  אחרים   )3( "דורס"(.  של  הביאור 

במראהו  להם  ונדמה  טמאים  עם  ששוכן 
– טמא, ואם שוכן עם טהורים ונדמה להם 

במראהו – טהור.
אומר  כ"ז,ג'[  ]בראשית  הטורים  שבעל  אף  ועל 
סימן  הוא  אצבעותיו"  חולק  "אינו  שסימן 
חמישי, כל שאר הראשונים פליגי על דבריו 
וסוברים שזהו רק מלמדנו האם העוף הוא 
ואוכל  שקולט  הסימן  וכן  לא,  או  דורס 
לא.  או  דורס  העוף  מהאוויר מלמדנו האם 
]יו"ד סי' פ"ב ס"ב[,  וכך פוסקים להדיא השו"ע 
הלבוש ]שם ס"ג[, הש"ך ]שם סק"ו[, הפרמ"ג ]שם 
שפתי דעת סק"ו[, הדרכי תשובה ]שם ס"ק י"ד[, כף 

החיים ]שם ס"ק י"א[, ערוה"ש ]שם סל"א[ ועוד.
שאם  ]הנ"ל[  השו"ע  שפוסק  מה  לגבי  והנה 
העוף חולק אצבעותיו או קולט מן האוויר 
אין  ואסור,  דורס  שהוא  בידוע  ואוכל, 
דווקא  אלא  נאסר  כעת  המין  שכל  הכוונה 
פ"ב  סי'  יו"ד  ש"ך  ס"ח,  סי'  ]יראים  נאסר  עוף  שאותו 
סק"ח, הג"ר ישראל שוורץ שליט"א בכתב עת "פעמי יעקב נח" 

ה'תשס"ה עמודים צ"ז-צ"ח[.

בשו"ע,  מופיע  אינו  השלישי  הסימן  אמנם 
]שם  וערוה"ש  סק"ט[.  ]שם  בפר"ח  מובא  אבל 
זה בשו"ע,  ס"ל[ תמה מדוע לא הוזכר סימן 

רש"י  כשיטת  השו"ע  שפסק  דכיון  ומתרץ 
מסורת,  ללא  עוף  לאכול  שאין  להלן(  )שתובא 

הבא  בשבוע  זה.  לדין  הוצרך  לא  ממילא 
בעזהי"ת, יובא חלק ב' של התשובה.

גן
הדעת

ַראֶקל" – חלק א סימני כשרות בעופות ודינם של תרנגול ההודו ותרנגול ה"ּבְ
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 
כתיבה וחתימה טובה 

לכל בית ישראל

מגדולתם,  הורדו  ושרים  נספו, 
וקבוצות  נתערערו,  גדולות  ועיירות 
ואנשי  נפסדו,  ויחידים  נפרדו, 
אמונה אבדו, ונכבדים נקלו והתבזו, 
ניבאו,  נביאים  המחלוקת...  בסיבת 
חיפשו  ופילוסופים  חכמו,  וחכמים 
והוסיפו לספר רעת המחלוקת, ולא 
אותה  ְנאּו  ׂשִ לכן  לתכליתה,  הגיעו 
ונוסו מפניה, והתרחקו מכל אוהביה 
שאר  כל  אם  וגם  ורעיה.  וגואליה 
בשרכם אוהב מדנים, התנכרו ורחקו 

מקרבתם, פן תספו בכל חטאתם".

ויק"פ(  )פרשת  השנה  כתבנו  וכבר 
עשה  שאהרן  סופר,  החת"ם  בשם 
יעשה  לא  שאם  הבין  כי  העגל,  את 
גדולה  מחלוקת  תהיה  העגל,  את 
שעם  העדיף  לכן  ישראל,  בעם 
ידע  כי  זרה,  עבודה  יעבדו  ישראל 
זאת,  לתקן  בקלות  יוכל  שמשה 
מאוד,  חשש  הוא  מהמחלוקת  אבל 
פגם  הוא  המחלוקת  שפגם  ידע  כי 
הצדיקים  גדולי  שגם  וקשה  שורשי 
לא יוכלו לתקנו, כי זו העבודה שלנו 
עם ישראל להתעורר לשלום ואהבה 

ובזה להביא את הגאולה.

מעין דברים אלה מובאים גם בשל"ה 
שבישראל,  הגרוע  "בוודאי  הקדוש: 
דין  בית  מיתות  ארבע  סובל  היה 
וחז"ל  זרה,  עבודה  שיעבוד  קודם 
לפני  היא  קשה  שהמחלוקת  אמרו 
הקב"ה יותר מעבודה זרה, ואיך לא 
מחלוקת  מלעורר  עצמו  את  יכבוש 
שהיא קשה מעבודה זרה, ועל כן לא 
זו בלבד שלא יצטער על דבר שנעשה 
לו, ובגלל זה יחזיק במחלוקת, אלא 
בניסיונו  וישמח  ישיש  אדרבה 
זה  ובעבור  מידותיו,  על  להעביר 

יעבירו לו על כל פשעיו".

לצאת זכאי בדין זה לא דבר של מה 
בכך. לא לחינם חרדו כל ישראל בכל 
הימים  מפני  קודש  חרדת  הדורות 
בשם  הקדוש  השל"ה  אך  הנוראים. 
עצה  לנו  נותן  הקדושה  הגמרא 
מלעורר  עצמו  את  לכבוש  טובה: 
שבשמיים  לו  מובטח  ואז  מחלוקת 
זה  ידי  ועל  כל פשעיו.  על  לו  יעבירו 
יזכה גם לחיי נצח בעולם הבא, כמו 
שאוחז  "מי  הקדוש:  רבינו  שכותב 
תאוותו ממחלוקת – בוודאי כאילו 
לא מת" ומתקיים בו הפסוק 'אגורה 

באהלך עולמים'.

בשלום  לאחוז  שנתחזק  רצון  יהי 
ובזכות  ישראל  עם  כל  עם  ובאהבה 
זה נזכה לכל הברכות ולכל הישועות 

ולשנה טובה ומתוקה.

                      בזה אחר זה נמצאו תקלות 
חמורות אשר יצאו מתחת ידו של שוחט 
המרא  של  חשדו  את  שהעלה  דבר  העיר. 
עצמו.  השוחט  של  בכשרותו  דאתרא  
ולהטריף שחיטות  תקלות שגרמו לפסול 
סדרה  לאחר  השוחט.  של  מצידו  רבות 
מכשולות  היו  בהם  חריגים  אירועים  של 
שוחט  של  ידו  תחת  יצאו  אשר  חמורות 
רבי  העיר, החליט המרא דאתרא הצדיק 
השוחט  את  לפטר   מז'יטומיר  זאב-וולף 
השוחט  עליו  קיבל  בתחילה  מתפקידו. 
את הדין באהבה, אולם מאחר שהיה בעל 
טרף  להביא  היה  זקוק  גדולה,  משפחה 
לביתו.  אך חלפו הימים והשוחט לא מצא 
פרנסה נאותה, החלה גוברת ועולה בליבו 

המרירות על החלטתו של הרב 
לפטרו.

באחד הימים החליט השוחט: 
מן  הרב  העבירני  'אמנם 
השחיטה בקהילתי, אך מעולם 
לשחוט  שלא  עליי  גזר  לא 
אלך  העיר.  לגבולות  מחוץ 
הרחוקים,  הכפרים  אל  לי 
מצודתו  אין  שבהם  למקומות 
שם  ואשחט  פרוסה,  הרב  של 
עופות ובהמות כדי לפרנס את 

משפחתי'.

תיק  את  נטל  ועשה.  אמר 
ובגדים  אוכל  ומעט  הסכינים 
במשך  החדשה.  לדרכו  ויצא 
רגליו  את  כיתת  ולילה  יום 
ורחוק.  קטן  לכפר  שהגיע  עד 
נכנס לביתו של המוזג היהודי 
שחרית  שהתפלל  ולאחר 
בהצעה  הבית  בעלת  אל  פנה 
למרבה  עופות.  לה  לשחוט 
האישה,  לו  סיפרה  אכזבתו 

ובבוקר  הקדימו  כבר  הקבוע  השוחט  כי 
שעמד  מה  כל  ושחט  בכפר  עבר  השכם 
אנחה  המודח  השוחט  נאנח  לשחיטה. 

כבדה ופנה להמשך דרכו. 
m m m

היער  דרך  עבר  הבאה  לעיירה  דרכו  את 
בעוד  ומאיים.  חשוך  עבות  יער  הסמוך. 
הוא משרך את רגליו בין עצי היער שקעה 
אט אט החמה.  וכשהוא שוקל את צעדיו 
מקפיאת  קריאה  לפתע  פילחה  בהמשך 
דם את האוויר. קריאה  שחרצה את גורלו.

תוך שניות מספר הוקף השוחט בחבורת 
וגררוהו  אסרוהו  כפתוהו,  ואלה  שודדים 

למקום מסתור.

לפתע הבזיק במוחו רעיון. "למה תנהגו כך 
באיש  משלכם?", אמר לשודדים. לנוכח 
בחיוך:  הוסיף  בעיניהם  שעלתה  הפליאה 
"גם אני באותו מקצוע, ובטוחני כי אוכל 

להיות חבר נאמן ומועיל בחבורתכם".

בדברו שלף מתרמילו את סכיני השחיטה. 
למראה  אורו  שודדים  של   עיניהם 
הסכינים, שנראו בעיניהם כחרבות חדות. 

וקיבלוהו  מכבליו  שחררוהו  בו-במקום 
לחבורתם.

m m m
בתחילה ייסרו מצפונו והוא חיכה לשעת 
החבורה.  מן  לחמוק  כדי  ראשונה  כושר 
בידו,  צלח  לא  והדבר  זמן  ואולם כשחלף 
את  לחקות  אלא  ברירה  לו  נותרה  לא 
מזל  כמותם.  ולנהוג  החדשים  חבריו 
אחריהם,  אותו  משך  נולד  בה  מאדים 
להיות  הפך  בהמות,  לשחוט  ובמקום 

שוחט אדם רח"ל.

דרכים  לשודד  לשעבר  השוחט  נהפך  כך 
לכל  פעיל  שותף  היה  הוא  דבר.  לכל 
פגע  עצמו  הוא  ואף  והביזה,  מעשי השוד 

אורח  ועוברי  תמימים  אנשים  מעט  בלא 
מסכנים.

m m m
השוחט- ארב  אחד  בוקר  שנים.  חלפו 

שודד לטרפו בין עצי היער, בסמוך לצומת 
למזריטש.  מוליכה  מהן  שאחת  דרכים 
התנפל  קטנה,  כרכרה  במקום  כשעברה 
היער.  לעומק  הנוסע  את  וגרר  עליה 
מהשבוי  תבע  המסתור  למקום  בהגיעם 
מכיסו  הוציא  זה  כספו.  כל  את  לו  לתת 
זהובים,  כמה  רק  שבו  ועלוב,  דל  צרור 
והדבר העלה את חמתו של השודד, והוא 
הניף על האיש את חרבו כדי להורגו נפש.

"הרי  מתחננות.  עיניים  בו  תלה  השבוי 
אני בידך, ותוכל לעשות בי כטוב בעיניך. 
הנח  מותי.  לפני  אבקש  אחת  בקשה  רק 
השחר,  ברכות  לברך  ידיי,  את  ליטול  לי 

לקרוא קריאת-שמע ולהתוודות".

השודד הסכים והשבוי נטל את ידיו והחל 
מתוך  וברגש.  בנחת  תפילתו  את  לשאת 
רם  בקול  השחר  ברכות  את  קרא  ליבו 
וברעד: "אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה 
היא, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת 

עתיד  ואתה  בקרבי,  משמרה  ואתה  בי 
ליטלה ממני"...

בתפילתו  ושקוע  מרוכז  כה  היה  השבוי 
שהחלו  בשינויים  כלל  הבחין  שלא  עד 
להתחולל בקרבו של השודד העומד מולו 
ואוחז חרב חדה בידו. השודד החל מחליף 
ועד ראש.  צבעים כל כולו מזיע מכף רגל 
לרעוד,  גופו  כל  החל  אף  מסויים  בשלב 

מבלי שתהיה לו כל שליטה על עצמו.

ארצה  השודד  של  הנפילה  חבטת  קול 
הוציא את השבוי מריכוזו. הוא מיהר אליו 
הנטילה,  בכלי  שנותרו  המים  ובאמצעות 

הקיץ את השודד מעלפונו.

שבה  השודד  של  שרוחו  עד  דקות  חלפו 
הגה  להוציא  הצליח  והוא  אליו 
"רבי,  אמר:  רועד  בקול  מפיו. 
התכירני?", ומיד החלו הדמעות 
הוא  "אני  מעיניו.  קולחות 
על- שהודח  מז'יטומיר  השוחט 

ידי כבודו לפני שנים רבות".

בצדיק  אחזה  מוחלטת  תדהמה 
הגעת  "כיצד  זאב-וולף.  רבי 
לכאן?! איך הידרדרת למצב כה 
מתקשה  הצדיק,  שאל  נורא?!", 
גולל לפניו את  להאמין. השודד 
השתלשלות הדברים ופרץ בבכי 
לחזור  אני  רוצה  "רבי,  מחודש. 
לפניי  יש  האם  שלמה.  בתשובה 

דרך חזרה?".

רחמים  כולו  כל  שהיה  הצדיק, 
–שודד"  ה"שוחט  אל  פנה 
"שערי  ואמר:  ואהבה  ברחמים 
תשובה לא ננעלו",  השיב. "כלל 
הנח  החטא.  עזיבת  הוא  ראשון 
ממקום  הימלט  מאחוריך.  הכול 
אפל זה ובוא ניסע יחדיו אל מורי המגיד 
לנבכי  יראה  הוא  כי  בטוחני  ממזריטש. 
דרך  בעבורה  וימצא  האומללה  נשמתך 

תשובה".
m m m

מיהרו השניים לעזוב את היער וכעבור יום 
לאחר  המגיד.  של  מדרשו  בית  אל  הגיעו 
תולדות  את  לרבו  סיפר  וולף  זאב  שרבי 
השוחט שהפך לשודד יערות וכעת מבקש 

לבוא בקהלם של בעלי-התשובה.
אשר  המגיד  לפני  להתייצב  נקרא  הלה 
קשה  דרך  הייתה  זו  תשובה.  דרך  לו  נתן 
ומייסרת ביותר, אך הוא קיבלה בשמחה 

ובאהבה. והיה מוכן לקבל הכל על עצמו.
m m m

השוחט לא האריך ימים, וכעבור זמן שבק 
חיים כשהוא חבוט ומיוסר בגופו ובנפשו. 
לא רבים הלכו אחרי מיטתו. אחד מהם, 
צעד  מז'יטומיר,  זאב-וולף  רבי  הצדיק 

אחריה בראש מורכן.
בדברי הספדו שעשה ר' זאב וולף לשוחט, 
שרק  בדברים,  עצמו  את  הצדיק  ייסר 
בא  לא  זה  "וכל  לעומקם:  ירדו  מעטים 
את  קיימתי  שלא  מפני  בעטיי,  אלא 
'הוו  שאמרו,  הגדולה  כנסת-  אנשי  דברי 

מתונים בדין'". סתם ולא פירש.

נא להתפלל לרפואת משה 
בן אידה, תמר בת מרים

בדרך לתשובה
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נצבים וילך התשע"ז

               שתי חברות, בשבעה: "ראיתי 
שבהלוויה של בעלך לא יכולת  להיפרד ממנו 

בלי לפתוח את הארון כדי להסתכל עליו 
בפעם האחרונה". "אני אגיד לך מה", אומרת 

האלמנה,  "כששמעתי את כל ההספדים, 
הייתי  חייבת לוודא שאני בהלוויה הנכונה".

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 
באהבה

לא בבית ספרנו פרק ג'
מאת הרב יצחק אבוחצירא. יועץ חינוכי, מאבחן ומטפל.

                 בשבוע שעבר הגענו למסקנה: 
את  ולהעשיר  ללמד  הוא  המורה  שתפקיד 
לדאוג  הוא  ההורים  ותפקיד  הילד,  ידיעות 

לחינוכו, מוסריותו ועיצוב אישיותו. 
הסף  על  שוללת  אינה  זו,  תפקידים  חלוקת 
את התערבות ההורים בלימוד הילד או את 

התערבות המורה בחינוכו.
ישתתפו  ההורים  שגם  חשוב  אדרבה  אלא 
וכל  החינוך,  בנטל  והמורה  הלימוד,  בנטל 
"הגדרת התפקידים" אינה באה אלא בשביל 
לחדד את הנקודה שעיקר החינוך הוא בבית 
ולעיצוב  לחינוכו  מוסיף  שהמורה  מה  וכל 
אישיותו של הילד, זה כתוספת ומשלים את 
החינוך של ההורים בבית, וכן עיקר הלימוד 
הוא בבית הספר וההורים רק משלימים את 
השבועי,  הלימוד  על  חזרה  כמו:  הלימוד, 
במידה  פערים  והשלמת  למבחנים  הכנה 

והילד מתקשה בלימודים.

מה קורה כשיש התנגשות?
ישנה  מסודר  מקום  שבכל  הזכרנו,  כבר 
וכאשר  ברורה  תפקידים/סמכויות  חלוקת 
כל אחד מכיר את מעמדו ומבצע את תפקידו 

בנאמנות, המקום מתנהל בהצלחה. 
בין  דעות  חילוקי  ישנם  כאשר  קורה  מה  אך 

החינוך הבית ספרי לבין החינוך הביתי?! 
סיכמנו  הרי  פשוטה:  התשובה  לכאורה 
שההורים הם האחראיים העיקריים לחינוכו 
של הילד והמורה להשכלתו, אז אפשר לבצע 
נוגעת  השונה  הדעה  אם  פשוטה:  בדיקה 
הדעה  ואם  קובע  המורה  אז  לימודי  לנושא 
ההורה  אז  החינוכי  לנושא  נוגעת  השונה 

 קובע.
הבעיה היא שכאשר נוצרים חילוקי דעות בין 
שאחד  מצב  נוצר  הספר,  בית  לבין  ההורים 
נוצרת  וכך  השני  של  התחום  לתוך  נכנס 
"בעיה נוספת" מעבר לחילוקי הדעות שכבר 

קיימים.
כהן  גברת  דוגמאות:  בכמה  להסביר  ננסה 
גרה  ואף  מתונה"  כ"חרדית  שמוגדרת 
בנה  מאיר,  את  שלחה  מעורבת,  בשכונה 

בכיתה ד' ללמוד בת"ת "מעלות התורה". 
בת"ת זה ישנה הוראה חד משמעית, שתלמיד 
מבוקרים,  בסרטים  ואפילו  במחשב  שצופה 

מסולק לאלתר מהת"ת. 
עדיף,  מה  שלהם  הרב  עם  התייעצה  כהן  גב' 
החילונית,  לשכונה  חבריו  עם  ישחק  שמאיר 
יצפה  המשחק  ובזמני  בבית  שיישאר  או 
בסרטים מבוקרים? הרב ענה עדיף שיישאר 

בבית.
גב' כהן בבעיה!!! מה היא תעשה עם החלטות 
במחשב?!  בנה  של  לצפייה  בנוגע  הת"ת, 
לכאורה היא האחראית על ה"חינוך" ולדעתה 
הצפייה במחשב אפשרית. אבל למנהל בת"ת 

ישנה דעה מנוגדת.

משה  של  אמו  הפוכה.  אבל  נוספת  דוגמא 
רואה אותו מכין אחה"צ ש"ב, תוך כדי שהוא 
ומידי  האצבעות  בין  העיפרון  את  מחזיק 
נושם  לפה,  העיפרון  את  מכניס  הוא  פעם 

עושה  שהוא  כדי  תוך  אויר  ומשחרר  עמוק 
"עיגולים" עם עשן הסיגריה הדמיונית שלו. 
שלי  הבן  המומה.  הייתה  משה  של  אמא 
למד  הוא  איפה  שמעשן???  מישהו  מחכה 
בתמימות  הילד  ענה  לשאלתה,  זה?!  את 
כשאנחנו  היום,  בסוף  אבנר!  המורה  "זה 
יוצאים מהשער, הוא מעשן ומראה לנו איך 

עושים עיגולים עם העשן של הסיגריה". 
למנהל  בבהילות  התקשרה  משה  של  אמא 
לה:  ענה  המנהל  העניין.  את  לו  וסיפרה 
אני  אבל  צודקת,  את  העיקרון  "ברמת 
במסגרת  המורה  של  מעשיו  על  אחראי 
אינו  זה  אח"כ  עושה  הוא  מה  הספר,  בית 

באחריותי".
מעשן  אבנר  המורה  דעות!  חילוקי  שוב, 
בנחת, למנהל זה לא מפריע ואמא של משה 

מזועזעת. מי צודק?!

אמרה  המֹוָרה  אבל  "אמא,  נוספת.  דוגמא 
שזה חובה..." "רחלי! תפסיקי להכתיב לנו 
אומרת!  שלך  שהמורה  מה  כל  את  בבית, 
זוהי פעם אחרונה שאני שומעת מה הדעה 
להתנהגות  הקשור  בכל  מירי,  המורה  של 
רוצה  מירי  המורה  אם  שלי.  בבית  שלך 
לא  אני  שלה.  בכיתה  שתקבע  לקבוע, 
התלמידה של המורה מירי, אני אמא שלך 

ובבית שלי אני קובעת!!!".

גישור!
פעמים רבות, קיים פער בין השקפת העולם 
החינוכית של ההורים, לבין השקפת העולם 

החינוכית של ביה"ס. 
זה מתבטא בעיקר בענייני השקפה תורנית, 
השקפת  את  לחניכיו  מרצה  המורה  כאשר 
את  תואמת  תמיד  בהכרח  שלא  עולמו- 

השקפת עולמם של ההורים. 
בתכני  דעות  חילוקי  גם  יש  רק,  לא  אך 
לדוגמא:  כללית.  ובהנהגה  הלימודים 
בית,  שעורי  מתן  הלימודים,  עומס  לגבי 
מקצועות  של  הפרופורציה  הענישה,  סוגי 
קודש  מקצועות  בין  היחס  שונים,  לימוד 
למקצועות חול, ערכים כלליים או חברתיים 

וכו'. 
"למה אסור לבא עם החולצה הזו?!", "למה 
בית?!",  שיעורי  הרבה  כך  כל  להם  נותנים 
נותנים  לא  למה  אחה"צ,  משתגע  "הילד 
כל  מה  "בשביל  בית?!",  שיעורי  מספיק 
ללמוד  טוב  "למה  מקצועות?!",  הרבה  כך 
כבר  אנגלית  לומדים  לא  "למה  אנגלית",  

מכיתה ב?!" וכו' וכו'.

דעות  חילוקי  ישנם  כאשר  רבות,  פעמים 
לעקרונות  נוגעים  הם  כאשר  ובמיוחד 
בוודאי  לעיל,  הדוגמאות  כמו  חינוכיים, 
נוצר מצב לא נעים ואפילו לפעמים זה יכול 

בהחלט להגיע עד לפסים אישיים. 
או  הצדדים  בין  לפשר  לנסות  בא  לא  אני 
יכול  צודק,  ומי  קובע  מי  בבירור  לקבוע 
אחוז,  במאה  צודקים  שההורים  להיות 
שהגדרנו  מה  פי  על  שלכאורה  אפילו  אבל 
לעיל שההורים קובעים בכל הקשור לנושא 

החינוכית  המערכת  רבות  פעמים  החינוכי, 
והנהלים   הכללים  את  עקרוני,  באופן  מכתיבה 
להיכנע  אלא  ברירה  להורים  ואין  החינוכיים 

ולקבל!

ממחלוקת אין מרוויחים! 
בין  לא רק בהחלטות הנהלה, אלא גם השינוי 
לבין  ההורים  של  החינוכית  העולם  תפישת 
עשויה  המורים  של  החינוכית  העולם  תפישת 

להביא לקונפליקטים, סמויים או גלויים. 
ענייני,  יהיה  ואפילו  ויכוח  או  מחלוקת  וככל 

בסוף הוא נעשה- "על גבם" של הילדים.
אומרים "שבין שני יהודים ישנם שלוש דעות" 
וכבר לימדונו חכמים "כשם שפרצופיהם שונים 

כך דעותיהם שונות". 
"מחלוקת"  אבל  גמור.  בסדר  שונות-זה  דעות 
לשון הרע, רכילות והשמצות, זה מחוץ לתחום. 

פעמים והמחלוקת היא עניינית ואפילו נוגעת 
לעקרונות וכו' וכו' אך עלינו לדעת שממחלוקת 
רק  יש  מנצחים.  אין  להורים  מורים  בין 

מפסידים ובד"כ המפסידים הם הילדים.
לתחרות  להיכנס  עלולים  ההורים  לכך,  מעבר 
ולפגוע,  ביה"ס  צוות  עם  למלחמה  אפילו  או 
בסמכות  מודע,  שלא  או  מודע  באופן 
האימון  לאיבוד  קצרה  הדרך  ומכאן  המורים, 
לזלזול  ח"ו  ועד  ומכאן  במורה  התלמיד  של 

במערכת החינוכית הדרך קצרה.

הוא "קודש קודשים"!
הורים יקרים! כאשר ישנם חילוקי דעות, בנוגע 
הספר  בבית  מתחנך  שלנו  הילד  שבו  לאופן 
וכאשר אנחנו מעוניינים להתערב, כדי שהילד 
ברור  כלל  עלינו לדעת  יהודי כשר,  ויהיה  יגדל 
בע"ה  יצליח  שלנו  שהילד  רצוננו  אם  ויסודי: 
ביותר  חשוב  גורם  ישנו  הלימודים,  במערכת 
של  הבסיסית  הפנימית  המוסכמות  והוא- 
הילד: שהוריו סומכים על ביה"ס ובמיוחד על 

המורים במאה אחוזים. 
חשוב  כמה  עד  מושג,  לנו  אין  יקרים!  הורים 
"עוין"  ולא  "עוזר"  גורם  מביה"ס  נחזיק  שאנו 
צוות  כלפי  שננהג  הילד"  "בנפש  זה  כמה  ועד 

ביה"ס כשותפים ולא כאויבים. 
הוא  שהמורה  לילד  משדרים  אנחנו  כאשר 
הקשור  בכל  והקובעת  המחליטה  הסמכות 
הכללים,  ההנהגה  וסדרי  הלימודים  למערכת 
מכך  וכתוצאה  עוררין,  ללא  זאת  מקבל  הילד 
בעיות משמעת שונות שיכולות להיווצר או אי 

קבלת מרות יורדות לאפס. 

הורים שאינם סומכים על ביה"ס, שמגלים יחס 
של חשדנות ואף עוינות, לא יוכלו להתגבר על 
אלא  לעצמם,  אותם  ולהשאיר  הנ"ל  החרדות 
בצורה אוטומטית הם אף יעבירו לילדיהם את 

חרדתם, חשדנותם ועוינותם. 
דעותיו  שרצונותיו,  מרגיש-  שלא  ילד 
מסיני"  "כנתינתן  הם  המורה  של  והשקפותיו 
ואפילו יהיה זה "המורה המחליף להיסטוריה"- 
לא יוכל לעולם לקבל מהמחנך שום לימוד או 

הדרכה. 
ילד שלא מכיר במעלת המחנך- יזלזל במחנך, 
כללי  לזלזול  הדרך  ומכאן  הלימודית  במערכת 

ונשירתו מהמערכת ח"ו קצרה.
פעם  אמרה  תליט"א  ארוש  הרבנית 
בפניה  ולזלזל  להתלונן  שבא  להורה 
בנה:  של  המורה  של  התנהגותו  על 
של  המורה  על  חולק  אתה  "מה! 
הילד שלך??? יש לך תלונות עליו??? 
בשבילי, המורה של הילד שלי- "הוא 

קודש קודשים"!!!. 

להקדים תפילה
אני לא אומר שהמורים אכן מלאכים 

והם אף פעם לא טועים. 
וחייבת  טועים  המורים  גם  בוודאי 
להיות  צריכה  אך  ביקורת,  להיות 
וכבוד  הערכה  מתוך  בונה,  ביקורת- 

הדדי. 
לכן לפני אמירת הביקורת, צריך לשמוע את 
דעתו של המחנך/ההנהלה, ואחר כך לשקול 
להתמודד  יכולים  אנחנו  ואיך  דעתנו  מה 
המורה  של  מלא  פעולה  שיתוף  ע"י  ולעזור 

וההנהלה. 
וכפי  לצרה"  "תפילה  מקדים  חכם,  הורה 
ארוש  שלום  הרב  מו"ר  תמיד  שאומר 
שליט"א "כל העצות בחינוך מועילות- כאשר 

מתפללים עליהם" 
לנהוג  ובכדי  דעות  חילוקי  למנוע  בכדי  ולכן 
על  יום  כל  להתפלל  מאוד  חשוב  בחכמה, 
נאמנה  מלאכתו  שיעשה  הילד  של  המורה 
שיוכל  בכדי  שמים  ביראת  מלא  כלי  ויהיה 
לחנך את בננו, וכפי שכל זה מבואר בפרק טו' 
והלאה( בספרו המיוחד של מו"ר   201 )עמ' 
הרב שלום ארוש שליט"א "חינוך באהבה"-

ספר חובה בכל בית.
חשוב לחזור ולקרא את המאמר שוב. בשבוע 
הבא, נמשיך בע"ה בנושא "התמודדות בזמן 

מחלוקת". 
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