
היו  רבינו  אצל  ההתכנסות  זמני 
על  השפעה  בהם  שיש  זמנים 
ברור  זה  השנה  ראש  החיים.  כלל 
הוא  השבועות  חג  מאליו,  ומובן 
השנה  הראש  התורה,  קבלת  זמן 
והזמן  אחד,  כל  של  הרוחניות  של 
גם  כי  חנוכה  שבת  הוא  השלישי 
השפעות  של  מאוד  קדוש  זמן  זה 
עם  יהיה  מה  נחתם  בו  כי  עצומות 

כל אחד עד סוף השנה.

יום תפילה
יום  על  גדולה  הסתרה  ישנה  ואכן 
כל  לב  הנוראים  בימים  אם  זה. 
והולכים  לקראתם,  חרד  יהודי 
של  שעות  לכמה  הכנסת  לבית 
סליחה  ובקשת  מיוחדות  תפילות 
לנו  אין  'זאת חנוכה'  – הרי שביום 
מתפללים  ולכן  מיוחדות,  תפילות 
וחושבים  יום  בכל  כמו  שחרית 
באמת  אך  חובה.  ידי  יצאנו  שבזה 
חנוכה'  'זאת  יום  נכון.  לא  זה 
יום  הוא  כי  גדולה  בהסתרה  הוא 
להתבודדות,  אישית,  לתפילה 
ולעורר  עליון  בסתר  להסתתר 
היום  בקדושת  להאמין  עצמו  את 
ולנצל אותו כראוי. כדאי שכל אחד 
קודש  משבת  כבר  עצמו  את  יכין 
אותו  שיַזכה  מצוא,  לעת  ויתפלל 
ה' יתברך לפנות לעצמו כמה שעות 
מגיעה  אשר  כפי  אחד  כל  פנויות 
ידו וכל אחד יתאמץ גם יותר ממה 
של  יום  לעצמו  ויעשה  יכול  שהוא 

תפילה אישית.

אל תהיו כסוס כפרד אין הבין. יש 
ישועות.  לפעול  פז  הזדמנות  לכם 
כאב  בלבו  יהודי  לכל  יש  כמה 
במציאת  בבריאות,  זה  אם  וצער 
זה  ואם  הבנים  בגידול  או  הזיווג 
מצליח  שאינו  טובים  ברצונות 
ה',  בעבודת  לפועל  להוציאם 
ובניקיון מהתאוות  בלימוד התורה 
את  מלמדים  הצדיקים  והנה   –
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וישועות  לתפילות  רצון  עת  מצוא, 
– יש לו את 'זאת', שהוא יום 'זאת 
חנוכה'. ואומר ה'ישמח ישראל' על 
זא'ת  הייתה  ה'  "מאת  הזה:  היום 
'זאת'  יום   – בעינינו"  נפלאת  היא 
טובה  מתנה  נפלא  יום  זה  חנוכה 
ומי שלא מנצל את היום  מאת ה', 
ישראל'  ה'ישמח  עליו  קורא  הזה 
יידע  לא  בער  "איש  המקרא:  את 
וכסיל לא יבין את 
לא  הוא  זא'ת". 
הגדולה  את  מבין 
של יום 'זאת' ולא 
מנצל אותו לפעול 
הישועות  כל  את 
ולכן  לו  הנצרכות 
כסיל  נקרא  הוא 

ובער.

גמר ימי הדין
מובא  עוד 
ב"תורת אמת" שהיום השמיני של 
חנוכה הוא כנגד שמיני למילה, שבו 
מאיר ביתר זאת העניין של קדושת 
הברית. ומכיוון שעיקר התיקון של 
דווקא  הוא  הזה  בעולם  אדם  כל 
זה, ממילא מובן שזה היום  בעניין 
בתפילות  להרבות  ביותר  המסוגל 
העיקרי  הדבר  על  ובתחנונים 

בחיים.

היום  לנצל את  ועיקר ההתעוררות 
הצדיקים  מדברי  היא  הקדוש 
שיום  שלמה"  ב"תפארת  ומובא 
החיתום  גמר  הוא  חנוכה'  'זאת 
תשעת  שכל  נמצא  הדין  ימי  של 
החודשים הבאים מֵטֶבת ועד אלול 
להאמין  וצריכים  זה  ביום  נקבעים 
בזה באמונה שלימה ולא לאבד את 

היום היקר הזה.

אחד  היה  שחנוכה  העובדה  עצם 
הקבועים  הזמנים  משלושת 
להתכנסות אצל ר' נחמן מברסלב 
כי  החנוכה,  ימי  גדולת  על  מעיד 

הם   – בערב  הנרות  את  שהדליקו 
וחנוכה  שלהם'  את  'עשו  כבר 
חוזרים  ולמחרת  נגמר,  מבחינתם 
עניינו.  לפי  ואחד  אחד  כל  לשגרה 
וזה חבל מאוד, כי כפי שנביא כאן 
ביום  מהצדיקים,  שיחות  מעט 
'זאת חנוכה' אפשר לפעול ישועות 

הרבה יותר מבכל זמן אחר.

יש כוח לכל יהודי
קדישא,  הסבא 
מרוז'ין,  ישראל  ר' 
שמה  אומר 
ם  י ק י ד צ ה ש
בשמיים  פועלים 
גזירות  לבטל 
ישועות  ולהמשיך 
טובות  והשפעות 
ועד  השנה  מראש 
 – הכיפורים  יום 
יכול  פשוט  יהודי 

חנוכה'!  'זאת  ביום  זאת  לפעול 
דבריו של ר' ישראל מרוז'ין אמנם 
אותם  לשים  צריכים  אך  ידועים, 
לנגד עינינו כדי להתעורר להבין מהו 
בדברים:  נתבונן  חנוכה'.  'זאת  יום 
בשנה  ביותר  הגבוהים  הימים 
ה'  שבהם  תשובה  ימי  עשרת  הם 
קרוב אלינו יותר מבכל השנה, ומה 
שרק צדיקים יכולים לפעול בימים 
נשגבים אלה – כל יהודי יכול לפעול 
ביום 'זאת חנוכה'. איזה כוח עצום 

יש ביום זה!

לפעול  יכול  אחד  כל  שבו  יום  זה 
לעצמו כל ישועה ולבטל מעל עצמו 
שהוא  קושי  כל  רעה,  גזירה  כל 
ניסיון  כל  בחיים,  אתו  מתמודד 
הוא  אם   – וברוחניות  בגשמיות 
ולהיוושע  בתפילה  לפעול  רוצה 
יום  שישנו  לו  מגלים  הצדיקים   –
הסמיך  לכן  הכול.  לפעול  מיוחד 
זאת ר' ישראל מרוז'ין על הפסוק: 
אליך  חסיד  כל  יתפלל  זא'ת  "על 
עת  שרוצה  מי   – מצוא"  לעת 

החנוכה  חג  של  השמיני  היום 
חנוכה'.  'זאת  הצדיקים  בפי  נקרא 
שם  על  הוא  הטעם  בפשטות 
את  בתורה  קוראים  זה  שביום 
אך  המזבח".  חנוכה  "זאת  פרשת 
שביום  לכך  מרמז  זה  שם  בעומק, 
חג  של  האור  מאיר  חנוכה'  'זאת 
הרבה  נפלאה  בשלימות  החנוכה 
הראשונים.  בימים  באשר  יותר 
החנוכה  מנורת  השמיני  ביום 
ביותר,  הגדול  האור  את  מאירה 
יום  שבכל  לאחר  נרות,  שמונה 
המנורה  ואור  והלכנו.  הוספנו 
לאור  והשתקפות  בבואה  רק  הוא 
ביום  שנמצא  המצווה  של  הרוחני 
זה במלוא עוזו. כי בוודאי דברי בית 
הלל שהלכה כמותם שהמצווה היא 
בהם  יש   – והולך'  'מוסיף  להיות 
עומק אינסופי. משמעות דברי בית 
הלל היא שלא רק הנרות הגשמיים 
מתרבים מידי יום, אלא שגם האור 
מוסיף  הגנוז,  האור  שהוא  הרוחני, 
הוא  השמיני  היום  כן  אם  והולך. 
השיא. הוא האור השלם והמושלם 
והלך  שהוסיף  החנוכה  חג  של 
כשמש  מאיר  שהוא  עד  והתגבר 
יבוא  ליטול  הרוצה  וכל  בצהריים 
אמת'  ב'תורת  מובא  וכך  וייטול. 
שביום 'זאת חנוכה' כלולה ומאירה 
הקדושה של כל שמונת הימים גם 

יחד מתחילתם לסופם.

חנוכה לא נגמר
תמנע  "אל  ְמַצֶוה:  המלך  שלמה 
אדם  פעמים  הרבה  מבעליו".  טוב 
בחיים  גדולות  הזדמנויות  מפסיד 
ומצווה  ידיעה.  חוסר  בגלל  רק 
בטוב  אותו  ולַזכות  להודיעו  גדולה 
השייך לו ומגיע לו. במאמר זה נבוא 
לקיים את מצוות שלמה המלך לא 
כי לצערי הרב  למנוע טוב מבעליו, 
ראיתי רבים שלא שמים אל ליבם 
של  הגדול  היום  מעלת  מהי  להבין 
שמכיוון  וחושבים  חנוכה'  'זאת 

כל  חנוכה'  ב'זאת 
אחד יכול לפעול לעצמו 
כל ישועה ולבטל מעל 
רעה,  גזירה  כל  עצמו 
את  להפסיד  חבל 

ההזדמנות!

נצל את ההזדמנות

בס"ד
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החלומות חושפים את האמת
כל  נפוצה. כמעט  חוויה אנושית  החלום הוא 
בני האדם חולמים על בסיס קבוע, בדרך כלל 
בהם  וטרוד  בהם  עסוק  שהאדם  העניינים 
בזמן שהוא ער, הם שפועלים על הכח המדמה 
החיים  שבלבולי  ולמרות  השינה,  בזמן  שלו 
רצונותיו  היום  במשך  לדחוק  לאדם  גורמים 
במשך  לובש  כורחו  בעל  והאדם  האמתיים, 
היום הרבה תחפושות, בזמן השינה האישיות 
מאווים  מיני  כל  מתפרצת,  שלו  האמיתית 
ונמצא  מתגלים,  ומודחקים  גנוזים  כמוסים 
לפי זה, שתפקיד הלילה, תפקיד השינה, הוא 
רק לא למנוחה והחלפת הכוחות, אלא גם יש 

לו תפקיד חשוב בחשיפת האמת.
ְנפֹל  ּבִ ַלְיָלה,  ֶחְזיֹון  ֲחלֹום  "ּבַ זה שאומר אליהוא 
ָאז  ב,  ּכָ ִמׁשְ ֲעֵלי  ְתנּומֹות  ּבִ ים,  ֲאָנׁשִ ַעל  ָמה  ְרּדֵ ּתַ
ָאָדם  ְלָהִסיר  ַיְחּתֹם,  ּוְבמָֹסָרם  ים,  ֲאָנׁשִ אֶֹזן  ִיְגֶלה 
האלהי  המסר  ה"   ְיַכּסֶ ֶבר  ִמּגֶ ְוֵגָוה  ה,  ַמֲעׂשֶ
מגיע לאדם לפעמים בחזון הלילה, לפעמים 
בתנומות עלי משכב, שהאדם בתנומה קלה, 
לו דברים שהוא הסתיר,   נגלים  נים,  ולא  נים 
כי החלום חושף דברים מודחקים, ועל ידי זה 

יכול אדם לחזור לדרך הישר.
ולא תחשוב שזה דבר רחוק שתקבל מסרים 
שבדרך  ולמרות  כזאת,  מציאות  יש  בחלום, 
גם  יש  שווא,  חלומות  הם  החלומות  כלל 

והקדושה,  העבודה  לפי  הכל  אמת,  חלומות 
אחד  "חלום  נ"ז(  )ברכות  אמרו   כן  שעל 
ניצוץ  הוא  שהחלום  היינו  בנבואה"  מששים 
קטן  היותר  שהוא  אלא  הנבואה,  מניצוצי 
יש  כי  מדרגות,  כמה  בזה  ויש  שבמדרגות,  
הכוח  מן  והם  ממש,  בהם  שאין  חלומות 
לא  אשר  רבים,  בעניינים  המשוקע  המדמה 
כנ"ל,  השינה  בעת  גם  מהם  הנפש  תנוח 
ויותר,  בפחות  אמנם  ממש,  בהם  יש  וקצתם 
כי מהם שיש בהם עניין אמיתי מעט והרבה 
דעת  גילוי  בהם  שיש  ומהם  בטלים,  דברים 
אם  להיות,  העתידים  מהדברים  להרבה 
האדם  מדרגת  כפי  והכל  בכולם  אם  ברובם 

החולם.
הדמיון בין נבואה לחלום

באמצעי  הוא  לחלום  הנבואה  בין  הדמיון 
בסמלים,  מתבטא  החלום  שלהם,  הביטוי 
ראה  דניאל  במשלים.  מתבטאת  והנבואה 
אכל  יחזקאל  נפוח,  סיר  ראה  ירמיהו  חיות, 
כל  והרים,  וסוסים  נרות  ראה  זכריה  מגילה, 
הקב"ה  שדרכם  סימנים,  סמלים,  הם  אלו 
רוצה  הוא  אותו  המסר  את  לנביא  מעביר 
להעביר לו. בהרבה נבואות גם רואים שהנביא 
הלשוניים,  ההקשרים  דרך  רמזים  מקבל 
ממנו:  והבין  שקד  מקל  שראה  ירמיהו  כמו 
ועמוס  לעשותו",  דברי  על  אני  שוקד  "כי 
בפירות  מלא  )סל  קיץ"  "כלוב  ראה  הנביא 

קיץ( ולמד ממנו כי בא הקץ. זכריה ראה שני 
כי  למד  ומהם  וחובלים  נועם  ושמם  מקלות 
ועכשיו  לה'  נעימה  הייתה  האומה  בתחילה 
לה,  ומזיקים  חובלים  ומנשה  ירבעם  ראשיה 
הלשוניים  מההקשרים  עלו  הלמודים  ואלו 
רואה  שהנביא  וכמו  מהמראות.  שנלמדו 
משמעותו,  ואת  המשל  את  הנבואה  במראה 
אם זה דרך הסמל או אם זה דרך הלשון, כך 
המשל  את  לראות  לפעמים  מצליח  החולם 

ואת משמעותו.
נבואה  בין  משמעותיים  הבדלים  שני  שיש  רק 
תמיד  רואה  שהנביא  הראשון,  לחלום, 
בנבואתו גם את פתרון המשל, ואילו החולם 
חלומו  פתרון  מאד  נדירות  לעתים  רואה 
הנבואה  בין  השני  וההבדל  עצמו.  בחלום 
לחלום, שהחולם אינו יודע שהוא חולם, ואילו 

הנביא שמתנבא יודע שהוא במצב נבואי. 
גם  פתרונם,  ידע  ולא  חלומות  חלם  פרעה 
נבוכדנאצר, ואילו יוסף חלם חלומות וידע לא 
חלומות  פתרון  גם  אלא  הוא,  חלומותיו  רק 
עליו  שופע  הנבואי  השפע  היה  כי  זולתו, 
אשר  האלהי  השכל  יגזור  אשר  כפי  לפתור 
מתוך  בחכמתו  הפתרון  שלמד  ולא  בקרבו, 
השם  בסוד  אלא  פרטיו,  וחילוקי  החלום 
"ָצְפַנת  כן נקרא  ולשומרי בריתו, שעל  ליראיו 

ְעֵנַח", שהיה יודע לפענח הצפונות. ּפַ

ַהִּנְקָרא  ֲחֻנָּכה  ֶׁשל  ָהַאֲחרֹון  ַּבּיֹום               
ְלַאַחר  ַיַחד  ִמְתַאְסִפים  ַאַנ"ׁש  ָהיּו  ֲחֻנָּכה"  "ֹזאת 
ֲחֻנָּכה  ְזִמירֹות  ָׁשִרים  ְוָהיּו  ָהַאֲחרֹון,  ֵנר  ַהְדָלַקת 
ְוֵכן ְמַזְּמִרים ֻנְסָחאֹות ֶׁשל ְּתִפַּלת יֹום-ִּכּפּור, ְלִפי 
ָהָאמּור ְּבִליקּו"מ )ּתֹוָרה ז' ֵחֶלק ב'( ֶׁשְּכִפי ַהְּסַלח 
ִלְבִחיַנת  זֹוֶכה  ֵּכן  ְּביֹום-ִּכּפּור  ִלְפעֹל  ֶׁשּזֹוֶכה  ָנא 
ֲחֻנָּכה ַעֵּין ָׁשם, אּוָלם ֹלא ֶהֱאִריכּו ָּבּה ַהְרֵּבה, ּוְכֵדי 
ֶׁשּיּוְכלּו ְלִהְתעֹוֵרר ַּבֲחצֹות ַלְיָלה. )שיש"ק ד-רנו(

בתפילה  שיתמיד  מי  כל  זצ״ל:  מוהרנ״ת  אמר 
יום  ארבעים  משך  שבקדושה  דבר  שום  על 
ברציפות מחויב הדבר שיהיה לו מזה שום שינוי 

לטובה. )שם ז - ס(

עיקר מעלת מוהרנ״ת לגבי שאר תלמידי רבינו 
ברבינו  תלוי  רבינו  עניין  שכל  שהבין  בזה  היה 

בעצמו היינו באור הצדיק. )שם ז - עד(
ggg

פניני פרי שלום
כאשר מתגבר על האדם הרצון לישון הוא מאבד 

את כל הרצון דקדושה.
כשאדם נרדם מתוך רצון לישון הוא לא מצליח 

להתעורר בזמן ובזריזות, והוא קם בלי רצון 
לעבוד את השם. 

כמה שפחות שינה – יותר ברכה יותר תוכן 
ויותר חיים. 

השינה היא רק אמצעי בלתי נמנע כדי לאפשר 
לנו יותר שעות של עשיה. 

הסבוכות  מהסוגיות  אחת                    
ומקום ההדלקה  דין  היא  חנוכה  בדיני  ביותר 
שנוסע  ובאדם  באורח,  רווק,  ישיבה  בבחור 
מידי  החנוכה.  במהלך  לביתו  מחוץ  ושוהה 
בחורי  בקרב  רבות  שאלות  מתעוררות  שנה 
הישיבות הרווקים הנשארים בישיבה במהלך 
בחנוכה  לשהות  הנוסעים  ובקרב  החנוכה, 
חוזרים  אנו  ולכן  באומן,  הקדוש  רבינו  בציון 
אלו,  בנושאים  השיטות  עיקרי  את  ומביאים 
ועל כל אחד לנהוג כפי מנהג אבותיו או כפי 

הפוסק שעל פיו הוא הולך.

המזרח  מעדות  רווק  ישיבה  בחור  דין  א. 
הנשאר בישיבה במהלך חנוכה

נוהגים  המזרח  עדות  ובני  מאחר  א( 
בביתם שבעל הבית מדליק חנוכייה אחת 
ומוציא את כל בני ביתו ידי חובת המצוה, 
חנוכה  עובדיה  ]חזון  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  דעת 
עמודים ק"נ-קנ"א[, הגר"מ אליהו זצ"ל ]הלכות 

לוי  משה  הג"ר  ק"ח-קי"ב[,  סעיפים  פנ"ח  חגים 

ועוד,  נ"א[,  סי'  ח"ב  למשה  תפילה  ]שו"ת  זצ"ל 
היא שמעיקר הדין הבן יוצא י"ח בהדלקה 
בהדלקה  או  בבית,  עליו  מדליק  שאביו 
הכללית של הישיבה בהיכל הישיבה, ואינו 
שיש  כיון  אולם  עצמו.  בפני  לברך  רשאי 
שידליק  ראוי   – בפנימייה  מיוחד  חדר  לו 
או  להדליק(  יש  היכן  יתבאר  )ולקמן  ברכה  בלא 
וישמע  אחר  אדם  עם  בפרוטה  שישתתף 
ממנו את הברכות. ואם אביו אינו מדליק 
זמן  לאחר  שעה  חצי  שמדליק  או  עליו 
לכתחילה,  בזמן  מדליק  שאינו  )דהיינו  ההדלקה 
השעות  והפרשי  בחו"ל  גר  שאביו  במקרה  אפילו  וזהו 

נחלקו  ההדלקה(,  זמן  של  שעה  מחצי  למעלה  עם 

]הנ"ל[  זצ"ל  אליהו  הגר"מ  )א(  הפוסקים: 
ויכוון  בברכה,  בזמן  הבן  שידליק  סובר 
)ב(  שלו;  בהדלקה  אלא  י"ח  לצאת  שלא 
מועדים  ]ילקו"י  שליט"א  יוסף  יצחק  והג"ר 
עמוד 231[ חולק וסובר שאפילו אם ההורים 

מדליקים מספר שעות לאחר הזמן, אין לו 
לבן לברך על ההדלקה, ומברך רק במקרה 

שאין מדליקים עליו כלל.
קודש  ]מקראי  זצ"ל  משאש  הגר"ש  ברם,  ב( 
והגר"ע  שם[  צ"ג  והערה  סכ"ו  פ"ט  חנוכה  הל' 

הדאיה זצ"ל ]שו"ת ישכיל עבדי ח"ז השמטות סי' 
הנ"ל,  הפוסקים  על  חולקים  שפ"ו[  עמוד  ח' 

מעדות  בין  ישיבה,  בחור  שכל  וסוברים 
כבעל  נידון  המזרח,  מעדות  ובין  אשכנז 
היא  שהישיבה  משום  עצמו  בפני  הבית 

לכן כל אחד צריך להדליק בברכה  ביתם. 
בברכה  ידליק  ואחד  ביחד  שישתתפו  או 

עבור כולם.
אשכנז  מעדות  רווק  ישיבה  בחור  דין  ב. 

הנשאר בישיבה במהלך חנוכה
בביתם  נוהגים  אשכנז  עדות  שבני  כיון 
שכל אחד ואחד מדליק בברכה בפני עצמו 
בנו  את  להוציא  מתכוון  הבית  בעל  ואין 
]הגר"מ  הפוסקים  רוב  דעת  )א(  בברכתו, 
יוסף  לגר"ד  חנוכה  המועדים  תורת  הנ"ל,  זצ"ל  אליהו 
ו' סי' תרע"ז  כרך  ב' ס"ה, פסקי תשובות  שליט"א סי' 

אות ו', ועוד[ היא שהבן צריך להדליק בברכה 

)ולקמן יתבאר היכן יש להדליק(. )ב( אולם הגר"ע 

ילקו"י  מ"ג,  סי'  ח"ו  דעת  יחווה  ]שו"ת  זצ"ל  יוסף 
הנ"ל, תורת המועדים חנוכה סי' ב' ס"ט[ סובר שאף 

בחורי ישיבה מעדות אשכנז דינם כבחורי 
להדליק  שצריכים  המזרח  מעדות  ישיבה 
בהדלקה  י"ח  שיוצאים  כיון  ברכה,  בלא 
של  בהדלקה  או  הישיבה  של  הכללית 

ראשי ומשגיחי הישיבה.
ג. מקום ההדלקה בישיבה

עובדיה  ]חזון  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  לדעת  א( 
הגר"מ  ]הנ"ל[,  זצ"ל  אליהו  הגר"מ  הנ"ל[, 

ז'  נספח  הנ"ל  קודש  ]מקראי  זצ"ל  פיינשטיין 
סי"ז, ובשו"ת אג"מ יו"ד ח"ג סי' י"ד[, שו"ת מנחת 

יצחק ]ח"ז סי' מ"ח[, הגר"ש ואזנר זצ"ל ]שו"ת 
ועוד, מקום ההדלקה  פ"ג[,  סי'  ח"ג  הלוי  שבט 

לישון.  שהולך  היכן  בישיבה  בחדרו  הוא 
שיש  היכן  החנוכייה  את  להדליק  וצריך 
חדרו  בחלון  או   – ניסא  פרסומי  יותר 
החדר/הדירה,  בפתח  או  לרה"ר  הפונה 

והכל לפי העניין.
זצ"ל  קוטלר  והגר"א  זצ"ל  איש  החזון  ב( 
סי'  ח"ב  והנהגות  תשובות  בשו"ת  הובאה  ]דעתם 

הובאה  ]דעתו  זצ"ל  צדקה  הגר"י  וכן  שמ"ג[, 

חולקים  ק'[,  הערה  פ"ט  הנ"ל  קודש  במקראי 

החנוכייה  את  להדליק  שיש  וסוברים 
דווקא בחדר האוכל או בבית המדרש.

ח"ד  תשובות  ]קובץ  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  ג( 
או"ח סי' פ"ה[ סובר שיש להדליק את הנרות 

שפונה  הפנימיה  בפתח  בחוץ  דווקא 
בבניין  נמצאת  הפנימייה  אפילו  לרה"ר, 
נפרד מחדר האוכל, אך רצוי לאכול סעודה 
בפנימייה  החנוכה  ימי  של  יום  בכל  אחת 

ששם ישנים.
ד. לנהוג כדעת ראש הישיבה

פ"ט  הנ"ל  קודש  ]מקראי  זצ"ל  אליהו  הגר"מ 
סכ"ח והערה ק"א[ סובר שעל כל בחור ישיבה, 

לנהוג  המזרח,  מעדות  או  אשכנז  מעדות 
בין  הישיבה,  ראש  שפוסק  כפי  בישיבתו 
על  ברכה  לגבי  ובין  ההדלקה  מקום  לגבי 

ההדלקה.
ה. דין בן עדות המזרח הנוסע לרבינו לאומן 

לחנוכה
תרע"ז  סי'  ו'  ]כרך  תשובות  בפסקי  מובא 
רק  "אכסנאי"  דין  לאורח  שיש  א'[  אות 

האחד,   )1( תנאים:  שני  מתקיימים  אם 
שמתאכסן בבית האחר ללא תשלום; )2( 
והשני, שבעל הבית ששם מתאכסן האורח 
לפי  חנוכה.  נרות  שם  ומדליק  שם  נמצא 
זה, כיון שבאומן אדם שוכר מיטה בדירה 
שם,  שהייתו  עבור  שכר  ומשלם  כלשהי 
הרי שחדרו קנוי לו ודינו כבעל הבית ולא 
כאכסנאי )וכן הדין בכל אדם המתארח בבית מלון(.

]הלכות  זצ"ל  אליהו  הגר"מ  הדין,  מעיקר 
סי"ז[  פ"ט  הנ"ל  קודש  מקראי  סצ"ח,  פנ"ח  חגים 

המועדים  ]תורת  שליט"א  יוסף  והגר"ד 
חובה  ידי  שיוצא  סוברים  ס"ט[  ב'  סי'  חנוכה 

אולם  בביתו,  עליו  שמדליקים  בהדלקה 
מאחר ויש לו חדר משלו – ראוי לו להדליק 
בחדרו שישן שם בלא ברכה )מקום ההדלקה 
המדויק יתבאר לקמן(. אבל כיון שבד"כ יש פער 

של כ-40 דקות בין זמן השקיעה בירושלם 
לאומן ופער של כ-30 דקות בין זמן צאת 
הזמנים  )באומן  לאומן  בירושלם  הכוכבים 
מוקדמים יותר(, נחלקו הפוסקים מה יעשה: 

]הלכות חגים  זצ"ל  )א( לדעת הגר"מ אליהו 
פנ"ח סעיפים ק"ח-קי"ב[, צריך להדליק בברכה 

אלא  חובה  ידי  לצאת  שלא  ולכוון  בזמן 
בהדלקה שלו; )ב( ולדעת הג"ר יצחק יוסף 
עמוד  ה'תשמ"ח  מהדורת  מועדים  ]ילקו"י  שליט"א 
ברכה.  בלא  מדליק  כזה  במקרה  גם   ,]231

חנוכה  ]חזו"ע  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  אמנם  )ג( 
ירצה להדליק  עמודים ק"נ-קנ"א[ סובר שאם 

לעשות  רשאי   – בברכה  בעצמו  חנוכה  נר 
כן, ואף הגר"י יוסף שליט"א ]ילקו"י קיצשו"ע 
או"ח סי' תרע"ז ס"ה[ חזר בו ופוסק שם כדעת 

אביו.
כולם  כלל,  עליו  מדליקים  שאין  והיכן 
שם  שישן  בחדרו  להדליק  שעליו  מודים 

בברכה.
לאומן  לרבינו  הנוסע  אשכנז  עדות  בן  דין  ו. 

לחנוכה
עליו  להוציאו,  המכוון  מישהו  שאין  רווק 
להדליק בעצמו באומן בברכה ]מקראי קודש 

יוסף  הגר"ע  לשיטת  אפילו  סי"ז[,  פ"ט  הנ"ל 

זצ"ל ]שהובאה לעיל, שהרי כעת אינו סמוך על שולחן 
של  הכללית  בהדלקה  י"ח  יוצא  אינו  וממילא  הישיבה 

הישיבה[.

תשובות  ]קובץ  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  אמנם 
"ובשבת  וז"ל:  פוסק  פ"ה[  סי'  או"ח  ח"ד 

חנוכה שנוסעים לביתם )וה"ה כשנוסע לאומן(, 
חנוכה  נרות  עליהם  להדליק  שליח  ימנו 
בישיבה. וזה רק אם מדליקים בחוץ, אבל 
אי-אפשר  הבית,  בתוך  המדליקים  אלו 
להדליק שם שהרי הישיבה ריקה ואין למי 
בפנימייה  בחורים  נשארים  דאם  )וש"מ  להדליק 
שליח  ימנה  הבית,  בתוך  להדליק  ומנהגו  הישיבה  של 

להדליק בתוך הפנימייה(".

נשוי שאשתו מדליקה בפני עצמה בביתה 
ומכוונת להוציא אותו, )א( לרוב הפוסקים 
נכון  הנ"ל[  תשובות  פסקי  הנ"ל,  קודש  ]מקראי 

וידליק  זו  בהדלקה  לצאת  שלא  שיתכוון 
יוסף  הגר"ע  אולם  )ב(  בברכה;  בעצמו 
זצ"ל ]שו"ת יחווה דעת ח"ו סי' מ"ג, ילקוט יוסף הנ"ל, 
שנכון  סובר  ס"ט[  ב'  סי'  חנוכה  המועדים  תורת 

יותר שידליק בלא ברכה. והטוב ביותר לכל 
השיטות הוא שיאמר לאשתו שלא תכוון 

להוציאו, ואזי ידליק בברכה.
בחדר  או  בחדרו   – באומן  ההדלקה  מקום  ז. 

האוכל
להדליק  לנוהג  ההדלקה  מקום  ולגבי 
בחדרו  כשאוכל  בין  לחלק  יש  באומן, 
)כגון  לחדרו  מחוץ  כשאוכל  לבין  באומן 

בהכנסת אורחים(.

כשישן ואוכל בחדרו – לכל השיטות עליו 
יתבאר  המדויק  ההדלקה  )מקום  בחדרו  להדליק 

לקמן(.

כשאוכל במקום אחר - לבן עדות המזרח, 
או"ח  ]שו"ע  שם  שישן  בחדרו  להדליק  עליו 
נחלקו  אשכנז,  עדות  ולבן  ס"א[.  תרע"ז  סי' 

תשובות  הפסקי  לדעת  )א(  הפוסקים: 
]הנ"ל  שליט"א  יוסף  והגר"ד   ]4 הערה  ]הנ"ל 

סי"ד[, נכון יותר שידליק בחדרו שישן שם; 

ס"א[,  תרע"ז  סי'  ]או"ח  הרמ"א  ולדעת  )ב( 
השולחן  וערוך  סקי"ב[  ]שם  ברורה  המשנה 
שאוכל  במקום  להדליק  לו  יש  ס"ג[,  ]שם 

נחלקו  דירות,  שישן.בבית  במקום  ולא 
הפוסקים.

גן
הדעת

לשאלות ולתגובות למדור יש להפנות 
לכתובת אימייל:

hutShelChesed@gmail.com 

אכסנאי בנר חנוכה – בחור ישיבה והנוסע לרבינו לאומן
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"



המתנה  את  לקבל  שרוצה  מי  כל 
הנפלאה, שיש לו הזדמנות פז לבטל 
החתימות  את  לשנות  הגזירות,  את 
לפעול  השפעות,  להמשיך  הרעות, 

ישועות – כל אחד יכול.

הלכה למעשה
כול  קודם  לעשות?  צריכים  מה  לכן, 
לאיזה  או  לשדה  לך  זמן.  לפנות 
לאיזה  לבד  להיות  תוכל  שבו  מקום 
שהאור  תשכח  אל  שעות.  שלוש 
העיקרי של חנוכה הוא אור התודה, 
ותבקש  רבה,  באריכות  לה'  ותוֶדה 
התודה,  לעבודת  אותך  שיקרב  מה' 
וההודיה  התודה  של  שהאור 
אותך  ילווה  והתשבחות  והשירות 
להרבות  שתזכה  כולה,  השנה  כל 
ושתזכה  ובתפילה,  בשבת  בזמירות 
להודות לה' על הטוב ועל הרע מכל 

הלב תמיד.

בעיה  וכל  קושי  כל  תבחר  כך  אחר 
ותשקיע  בחיים  ניסיון  וכל  בחיים 
שעה  חצי  תפילה.  של  שעה  חצי  בו 
להמשיך רפואה לילד שצריך רפואה, 
לבת  טוב  לזיווג  לזכות  שעה  חצי 
שהבן  שעה  חצי  לישועה,  שמחכה 
יזכה  בחינוך  קצת  אתו  שקשה 
לקבל דעת ושכל ללכת בדרך הישר. 
בתפילה,  תאריך  בזמן,  תחסוך  אל 
את  להפסיד  חבל  לפעול,  היום  זה 

ההזדמנות!

ישועות  לפעול  מאוד  וחשוב 
צריכים  ובעיקר  ישראל,  כלל  עבור 
של  הנוראה  הגזירה  על  להתפלל 
חוסר החיבור שבין הנשמות, ולכן יש 
עיכובי זיווגים בצורה נוראה, ובעיות 
שלום בית קשות מאוד והרבה מאוד 
גירושין ר"ל. לכן ביום קדוש זה שבו 
אתה רוצה לפעול ישועות, אל תשכח 
להתפלל על כל עם ישראל. אם אתה 
 – ישראל  עם  על  בתפילה  תאריך 
לכן  בקשותיך.  לך  יעשה  יתברך  ה' 
הנוראה  הגזירה  שתתבטל  תתפלל 
ועיקר  הנשמות.  בין  חיבור  ושיהיה 
הוא  הנשמות  בין  חיבור  שאין  מה 
של  והעיניים  הברית  פגמי  בגלל 
של  צניעות  חוסר  ובגלל  הגברים 
לה'  ותתחנן  תעמוד  לכן  הנשים, 
את  למוד  יזכו  ישראל  בני  שכל 
הספר "בריתי שלום" ויזכו לעבוד על 
העיניים  את  ולשמור  הברית  תיקון 
בשלימות, ושכל בנות ישראל תלכנה 
יהיה  זה  ידי  ועל  אמתית,  בצניעות 
חיבור אמתי בין הנשמות, ועל ידי זה 
תבוא הגאולה ויהיה חיבור אמתי בין 

עם ישראל לה' יתברך.

עם ישראל חיזקו ואמצו לנצל את היום 
הקדוש, וה' ימלא משאלות לבנו ולבכם 

לטובה ולברכה לעבודתו יתברך.

והצילנו מכל מכשול וטעות...

בברכת שבת שלום ומבורך 
לכל בית ישראל

                        הרב הצדיק ר׳ חיים 
ארץ  של  צדקה  גבאי  היה  מקוסוב 
שהיו  שליחים,  כמה  לו  היו  ישראל, 
לגבות  ובכפרים  בערים  מסתובבים 
גם  היה  המשולחים  בין  המעות,  את 
שהיה  מסניאטין,  שרגא  ר׳  החסיד 
את  לרוקן  למקום  ממקום  נוסע 

הקופות של רבי מאיר בעל הנס.
למסעיו  שרגא  ר׳  הלך  אחת  פעם 
וישכם  שם.  וילן  סעריט,  לעיר  ויבוא 
ואחר  כדרכו,  ותיקין  ויתפלל  בבוקר, 
כך התחיל ללכת מבית לבית, לעשות 
את  משגמר  באמונה,  מלאכתו  את 

אמר  בצהרים,  עבודתו 
ולהגיע  העיר,  מן  לצאת 
לפנות  הסמוך  הכפר  אל 
ערב, ויגבה שם את הכסף 
הלילה,  וילין  יום,  באותו 
את  וימשיך  יקום  ובבוקר 
דרכו הלאה. חשב וכן עשה.
העיר,  את  יצא  כאשר  אך 
מן  העגלה  בעל  נטה 
לתעות.  והתחיל  הדרך, 
הלך  והחושך  הגיע,  הלילה 
ידעו  לא  והם  והתגבר, 
באיזה מקום הם נמצאים. 
זה כשש שעות הם נוסעים 

בלי הרף, ובעל העגלה אינו יודע להיכן 
הוא נוסע, ויפחדו מאד לנפשם.

ויהי בנסוע העגלה, וישאו את עיניהם 
וילכו  מרחוק,  מאיר  נר  והנה  ויראו, 
גדול  בית אחד  ויבואו אל  הנר,  לאור 

ורם, שלא ראו כמותו מימיהם.
ויבט בעל העגלה סביבו ויאמר: ״אכן 
יש בית במקום הזה, ואנכי לא ידעתי, 
האלה  במקומות  נסעתי  ימי  כל 
והשבילין,  הדרכים  בכל  אני  ובקי 
הנמצאים  והאכסניות  הבתים  בכל 
בסביבה זו, ואת הבית הזה לא ראיתי 

עד היום הזה״.
הבית  אל  ויבואו  העגלה,  מן  וירדו 
משרתי  את  שם  וימצאו  פנימה, 
אשכנז,  בגדי  מלובשים  והם  הבית. 
שלא כמנהג המקום. ויהי כאשר דרכו 
אליהם  ויגש  הבית,  סף  על  רגלם  כף 
״האם  אותם:  וישאל  אחד  משרת 
שניהם  ויענו  פה?״  ללון  אתם  רוצים 
וגשם  גדולה  רוח  כי  ״כן",  ויאמרו: 
חזק בחוץ ואי אפשר היה להם ללכת 

בדרכם הלאה.
פיהם,  מענה  את  המשרת  כשמוע 
הראה להם חדר מן הצד, ואמר להם 
החדר,  לתוך  נכנסו  לתוכו.  להיכנס 
ונר  שולחן,  חם,  תנור  לפניהם  וראו 
לנוח  השלחן  אצל  וישבו  עליו.  דולק 
מעמל הדרך, ולבם מלא פחד ורעדה.

aaa
נפתחה  והנה  בחדר,  בשבתם  ויהי 
״אנשים  ושתי  הדלת לפתע פתאום, 
ויהודי  הטבע״  כדרך  שלא  גבוהים 
ראשו,  על  שטריימל  חבוש  אחד, 

יד  על  ויושבים  החדרה,  באים 
הללו  האנשים  ויאמרו  השולחן. 
שלש  הבא  ״משרת!  ציווי::  בקול 
את  ויבא  המשרת  וילך  יין״.  כוסות 
והיהודי  הללו,  האנשים  וישתו  היין. 
)חבוש השטריימל( ישב על ידם ולא 
אין  מה  ״מפני  אליו:  ויאמרו  שתה. 
״אסור  ויאמר:  ויען  שותה?״  אתה 
ויאמרו אליו: ״א"כ  יין נסך״.  לשתות 
וידום  פלוני?״  בזמן  שתית  מדוע 
שאין  האנשים,  ראו  כאשר  היהודי. 
הלחיים  על  אותו  ויכו  מענה,  בפיו 
ויצאו  ממקומם,  ויקומו  ומפה,  מפה 

שלשתם החוצה.
אחז  ורעדה  חיל  החדר,  מן  כשיצאו 
ידעו  ולא  ובעל העגלה,  ר' שרגא  את 
או  החדר  מן  לצאת  אם  לעשות,  מה 
הדעת  ישוב  אחרי  בפנים.  להישאר 
״לא  העגלה:  בעל  אל  שרגא  ר׳  אמר 
נזוז מן המקום, אך נשב יחד ונחזיק 
זעם״.  יעבור  עד  רעהו  ביד  איש 
הפעם  עוד  באו  שעה,  חצי  כעבור 
היהודי  עם  הנ"ל  הגבוהים  האנשים 
על  ישבו  השטריימל(,  )חבוש  ההוא 
יין  להביא  למשרת  וצוו  השלחן,  יד 
כבראשונה. המשרת העמיד לפניהם 
היין  את  שפכו  הם  יין,  כוסות  שלש 
לתוך גרונם, והיהודי לא נגע בו. ושוב 
יין  לשתות  אסור  כי  אמר  כנ"ל  פעם 
נסך, וכששאלו אותו, ולמה שתה אז, 
ולא ענה להם מאומה, הכוהו שוב על 

לחייו. ויצאו אתו יחד.
ר׳ שרגא ישב על מקומו והחזיק בידי 
בעל העגלה, וראו את הכל, אך מרוב 
רצה  הוא  אתם:  אין  הדיבור  פחד 
לקרוא ״שמע ישראל״, אולם לא היה 
יכול להוציא הגה מפיו. כאשר נכנסו 
השלישית  בפעם  הנ"ל  האנשים 
והוא  יין  לו  הציעו  כנ"ל  פעם  ושוב 
שתית  "למה  שוב:  לו  ואמרו  סרב, 
והתחילו להכות את היהודי, על  אז" 
יחד׳  עמהם  לשתות  רצה  לא  אשר 
לו:  ואמר  שרגא  ר׳  אל  היהודי  פנה 
״ר׳ שרגא! למה אדוני מחשה? האם 
אני  הלא  אני?  מי  יודע  אינו  כבודו 

פלוני בן פלוני.
יום,  יום  כך נוהגים בי האנשים הללו 

ואני מבקש מכבודו, שיזכיר את שמי 
מקוסוב״.  חיים  ר׳  הצדיק  הרב  לפני 
השלישית,  בפעם  החדר  מן  בצאתם 
נשמע קול קריאת הגבר, והכל נעלם: 
והם  נר,  ואין  תנור  ואין  בית  אין 
עלות  עם  השדה.  פני  על  עומדים 
לאלקים,  והודיה  שבח  נתנו  השחר, 
מן  והצילם  לימינם  עמד  אשר  על 

המזיקין.
aaa

באותו יום שב ר׳ שרגא מדרכו ונסע 
תיכף  נכנס  העירה  ובבואו  לקוסוב, 
כל  את  לו  וספר  חיים,  ר׳  הצדיק  אל 
בדרך  לו  קרה  אשר  המקרה, 
הלילה, והזכיר לפניו את שם 
תמים  יהודי  שהיה  הנפטר, 

וכשר.
כן  ואחרי  לדבריו  האזין  הרב 
היהודי  הדבר,  ״נכון  אמר: 
אך  כשר,  איש  היה  ההוא 
חייו  בימי  אחת  פעם  נכשל 
ומעשה  נסך.  יין  באיסור 
הזה  היהודי  היה:  כך  שהיה 
שומר  תמים,  יהודי  היה 
לקיימן  ומדקדק  ה׳  מצוות 
ודקדוקיהן,  פרטיהן  בכל 
התיווך,  מן  היתה  ופרנסתו 
הפריצים,  בבתי  ונכנס  יוצא  היה 
את  לקנות  סוחרים  להם  והביא 
ומדי  יערותיהם,  ואת  תבואותיהם 
פעם בפעם שלמו לו דמי טרחה. פעם 
אחת היו חייבים לו סכום גדול שכר 
ובא לביתם לקחת  )תיווך(,  סרסרות 
מהם את כספו, כי היה נחוץ לו מאד 
לנשואי בתו. התעקשו הפריצים ולא 
אשר  עד  הממון,  את  לו  לתת  רצו 
ישתה עמהם צנצנת יין. אולם היהודי 
כי  בחשבו  לשתות,  רצה  ולא  סירב 
לצון חמדו להם האנשים האלה,  רק 
שהם  בראותו  אולם  תמיד.  כדרכם 
לו את  יתנו  ולא  עושים זאת בכוונה, 
משאלת  את  ימלא  אשר  עד  הכסף 
לבם זו, השיאו יצרו, שאין זאת עבירה 
לו ושתה עמהם  והוא נפתה  חמורה, 
כוס יין. ואף שעשה את הדבר הזה לא 
מתוך רוע לב אלא כדי להוציא מהם 
מכל  כלה,  הכנסת  לשם  כספו  את 
מקום הוציאו עליו בית דין של מעלה 
הלילה  בחצות  שראית  זה,  דין  פסק 
אומר  לנחמך  כדי  אך  בדרך.  בהיותך 
לך, שזה היה היום האחרון לסבלותיו, 
הלילה  ומאותו  תיקונו,  אל  בא  וכבר 

ואילך נשמתו צרורה בצרור החיים״'.
אחרי הדברים האלה נאנח הרב הצדיק 
ואמר: ״ומכל זה יוצא לנו מוסר השכל, 
עד כמה חייב האדם לשמור נפשו, שלא 
שאסרה  דבר  בשום  ושלום  חם  יכשל 
כוונתו  אם  גם  הקדושה,  תורתנו 
לטובה ולשם שמים, והשם יצילנו מכל 

רעות אמן כן יהי רצון״. 



חינוך 
באהבה

מאת הרב יצחק אבוחצירא. יועץ חינוכי ומחנך בת"ת "שלום בנייך"
אחים או יריבים פרק א'

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 

לייעוץ טלפוני ללא תשלום/או  לתיאום פגישה
צור קשר בימים ג' - ד' משעה 8-10 בערב

נייח: 073-727-0000  נייד: 0548-434-435
a0548434435@gmail.com :מייל

               שאלה: יש לנו ב"ה 4 ילדים, הגדול 
בגיל 10 והקטנה בגיל 3. 

כל  כי  בנחת,  עלינו  שעובר  יום  ואין  כמעט 
הזמן הילדים רבים ביניהם. לפעמים המריבות 
מסתיימות ללא נפגעים, אך לפעמים הם גם 

יוצאים משליטה. 
מריבות  ויכוחים,  האם  לשאול:  רציתי 
נפרד  בלתי  חלק  הם  אחים,  בין  ומלחמות 
גורמים  ההורים,  אנו  האם  המשפחה?  מחיי 
או עוזרים להתפתחות המריבות בין הילדים? 
ואיך אם בכלל, עלינו לנהוג כאשר יש ויכוח 

או מריבה בין האחים?

להתערב או לא להתערב?
תשובה: הורים יקרים, השאלה שלכם היא 
שאלה מצוינת, מאחר והיא נוגעת לכולנו. 
אכן, בכל הבתים בחלק מהזמן המשותף, 
ואין  מריבות  יוזמים  או  נקלעים  הילדים 

ילד שאינו מעורב מידי פעם במריבות.
וכולנו  מריבות, הם בוודאי מצב לא נעים 
להן  לשים  מנסים  מורים  וגם  הורים  גם 

סוף. 
"השופט  בתפקיד  שנמצאים  הורים,  יש 
התורן" ומתערבים בכל מריבה קטנטונת 
לחלוטין  המתעלמים  הורים  ויש 

מהמריבות. 
להתערב  לא  או  להתערב  אם  השאלה 
נרחב"  "נושא  במעט  מגמדת  במריבות, 
ואני  ובהתנהגותו  הילד  בנפש  הבנה  של 

מעדיף להרחיב את הנושא. 
"אחים  של  הפרקים  במסגרת  לכן, 
הקשור  בכל  בע"ה  נעסוק  יריבים"  או 
למריבות בכלל ולמריבות בין אחים בפרט. 
למריבות  גורמות  ומגוונות,  רבות  סיבות 
למצוא  נוכל  הסיבות  וכמספר  ילדים  בין 
טיפול.  ודרכי  גישות  הסברים,  תובנות, 

אנחנו ניגע בע"ה בעיקריות שבהן.

במסגרת המאמרים בעלון, נתייחס בע"ה 
התנהגותית  "יחידה  כאל  המריבות  אל 
נפרדת ומבודדת", שהרי ברור לנו שלא כל 
הבתים בהם גדלים הילדים שווים ובוודאי 
לא כל הילדים שווים ובמיוחד שכל נושא 
התנהגויות  בסוגי  גם  שזור  המריבות 
קנאה,  תוקפנות,  כמו  אחרות  מרובות 
תחרותיות, ובמיקום הילד בין אחיו, בסוג 
הקשר של הורים/ילדים, בבעיות רגשיות 
שונות, במצב החברתי, מצבם הכלכלי של 

ההורים, סגנון החברה, בית הספר ועוד.
של  שונים  סוגים  לסקור  נשתדל  בע"ה 
דרכי  ונציע  ואחים  ילדים  בין  מריבות 

התמודדות איתן.
אציין כבר עתה, כי המריבות אינן בהכרח 
צדדים  גם  בהן  יש  שלילית,  תופעה  רק 
המריבות  שבהם,  והעיקריים  חיוביים, 
עצמו  את  להכיר  הילד  את  מלמדות 

וללמוד להתמודד עם בני גילו. 
נתחיל  בדברים,  סדר  מעט  לעשות  בכדי 

בכמה הקדמות חשובות:

מערכות  ב"פיתוח  המשפחה  תפקיד 
יחסים"

הינה  שהמשפחה  לדעת,  עלינו  ראשית 
מהיותו  עוד  הילד  שבו  הראשון  המקום 
מערכות  ב"פיתוח  מתנסה,  תינוק, 
יחסים" בין השווים לו- דהיינו עם אחיו. 
שבו  הראשון  המקום  הינה  המשפחה, 
עם  יומי  יום  מתנסה-בחיכוך  הילד 
מידותיו  עם  דהיינו  עצמו"  "הכרת 
היחסים  מערכת  בכל  האישיות 
אדם  בין  "עניני  של  הזו  המורכבת 
בדברים,  להתחלק  לוותר,  כמו:  לחברו" 
לרמות  לנסות  ולא  התור  לפי  לשחק 
להרים  לא  רגשות,  על  לשלוט  ולעקוף, 
ידיים, להתחייב ולעמוד בהתחייבויותיו 

ועוד. 
מאוד  חשוב  תפקיד  כאן  יש  למשפחה 
והוא- להיות המקום הבטוח ביותר, כדי 
שהילד יוכל לבטא את עצמו ואת רגשותיו 

בלי לפחד מדחייה. 
"שהבית  לומר:  אפשר  אחרות,  במילים 
בתוך  החיים".  של  הספר  בית  הוא 
על  אשר  את  לבטא  יכול  הילד  הבית, 
לבו, לנהוג בחופשיות ולהיות ממש הוא 
לעצמו:  מרשה  הילד  הבית  בתוך  עצמו. 
לבטל  יכול  הוא  רצונותיו,  על  להתעקש 
את התחייבויותיו, הוא יכול לקחת בכוח 
הזרוע גם אם הוא יודע שהוא לא צודק, 
ואפילו  ולבדוק  לנסות  מפחד  אינו  הוא 
ולראות  הוא מוכן "להתנהג בקיצוניות" 

מהן ההשלכות לכך.

המקום  להיות  אמורה  המשפחה 
הבטוח ביותר כדי לאפשר לילד לבחון את 
ולכן- המריבות,  לו.  כישוריו מול השווים 
אחים,  בין  ההצקות  ואף  הוויכוחים 
בתוך  החיים  של  נמנע  בלתי  חלק  זהו 

משפחה. 
אם אנחנו מונעים מהילד להתנהג בתוך 
מוזרה  שתהיה  ככל  בטבעיות,  ביתו- 
הדרך  את  בפניו  חוסמים  אנו  ומציקה, 
ולהתפתח  דרכיו  את  לגבש  ללמוד, 

בצורה בריאה.
של  התנהגותו  על  להשגיח  צריכים  אנו 
לשנות  הצורך  במידת  לו  ולעזור  הילד 
את התנהגותו, אך כמובן לא לכפות עליו 

בכח דפוסי התנהגות שלא ע"פ טבעו. 
תפקיד  עלינו  הטיל  יתברך  ה'  כהורים, 
מודעים,  להיות  מאוד-  ומרכזי  חשוב 
לב,  לשים  הדופק,  על  יד  עם  לחיות 
הילדים  של  ההתנהגות  אחר  לעקוב 
לעצור  בבעיה,  נתקלים  וכשאנו 
ולשתוק!!! לחשוב היטב מה מוטל עלינו 
לעשות לטובת הילד וכמובן לחנך אותו 
למידות  והדרכה,  אישית  דוגמא  ע"י 

טובות ולאהבה בין האחים. 
עלינו מוטל לחנך בנחת ולא בתוקפנות 

האחים,  בין  והקנאה  היריבות  את  ולמגר 
כשרים  יהודים  להיות  להכשירם  מנת  על 
ביניהם,  ביחסים  פגיעה  ח"ו  תהיה  ושלא 
פגיעה שיכולה ח"ו להימשך שנים רבות, גם 

בהיותם בוגרים ובעלי משפחות בעצמם.
 

ערנות מונעת אסון!
תורמים  ידיעה,  מחוסר  ואנחנו  פעמים 
שגורמת  האחים  בין  לקנאה  או  למריבות 
וכו' בפתיחה לנושא, אביא מספר  ליריבות 

דוגמאות לטעויות הנפוצות ביותר:
או  ההורים  אחד  לפעמים  העדפות-  א. 
שניהם, "מחוברים" לילד אחד יותר מאשר 
הילד  )כדוגמה:  שונות  מסיבות  לאחרים, 
מקומו  מסוים,  מישהו  להורים  מזכיר  הזה 
בסדר הלידה )בכור או בן זקונים(. העדפה 
גורמת  מודעות,  בחוסר  נעשית  שלרוב  זו, 
שכן  האחים,  בין  תמידית  ויריבות  לקנאה 
"נלחמים" כדי לקבל את  האחים האחרים 
/פוגעים  מנדים  ובמקביל-  העדפה,  אותה 

באח המועדף. 
את  לזכור  ועלינו  נפוצה  טעות  ממש  זוהי 
אמר  מחסיא,  בר  רבא  ואמר  חז"ל:  מאמר 
אל  "לעולם  רב:  אמר  גוריא,  בר  חמא  רב 
ישנה אדם בנו בין הבנים. שבשביל משקל 
יותר  ליוסף  יעקב  שנתן  מילת  סלעים  שני 
משאר בניו, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר 
לכן  י/ב(.  )שבת  למצרים"  אבותינו  וירדו 
אסור  בזה,  נכשלים  עדיין  אנו  אם  אפילו 

בהחלט להבליט את התופעה.
גרוע  יותר  מתנהגת  "את  השוואות-  ב. 
הקטנה  שאת  כנראה  הקטנה,  מאחותך 
ממך  קטן  שהוא  "אחיך  או  הגדולה"  והיא 
משפטים  ממנו"  שביקשנו  בלי  בבית  עוזר 
אלה, ודומיהם, מוכרים מחיי היום יום שלנו. 
את  "לעודד"  היא  ההערות,  מטרת 
רצויה  הלא  ההתנהגות  את  לשנות  הילד 
לדעת  עלינו  אך  הרצויה.  להתנהגות 
משנות  אינן  אלו  הערות  הטוב-  שבמקרה 
את ההתנהגות הלא רצויה. אבל בדרך כלל, 
הן אפילו גורמות להגדלת הקנאה והיריבות 

בין האחים. 
באופן לא מודע- אנו גורמים לילד המושווה 
לומר לעצמו: "אם אני לא יכול להיות כמוהו 
אני  אז  הוריי,  נגד  להילחם  יכול  לא  ואני 
אלחם ואוציא את כעסי עליו כי אם הוא לא 
היה קיים, לא היו מעירים לי הערות כאלה 
יקרים-  הורים  אותי".  אוהבים  היו  והוריי 
השתדלו להאיר ולא להעיר לילדכם הערות 
המתייחסות  או  פוגעות  הערות  לא  ובפרט 
בהשוואתיות לאחיו ולאחיותיו. נזכור תמיד 
מעשה  "זה  אותנו  לימד  הקדוש  התם  מה 
לנו לדבר  ועוד: למה  וזה מעשה שלי!  שלו, 
נחמן  מרבי  מעשיות  )סיפורי  מאחרים?" 
אותה  ללמוד  חשוב  ט'  מעשיה  מברסלב, 

עם הילדים(.
שניהם  של  או  ההורים  אחד  של  קושי  ג. 
מזה.  זה  שונים  ילדיכם  מסוים:  ילד  מול 
אחד  ילד  קיים  משפחה  בכל 
לב  תשומת  יותר  הדורש 
הורים  לפעמים  מהאחרים. 
מאותו  מלדרוש  נמנעים 
שהם  דרישות  אותן  את  ילד 
האחרים,  מילדיהם  דורשים 
או  מוויכוחים  להימנע  כדי 
אותו  זו  בצורה  ממריבות.  
ילד "קשה"- מופלה "לטובה" 
את  ממנו  דורשים  לא  )שהרי 
בהשוואה  הדרישות  אותן 
הפליה  לאחיו/אחיותיו(. 
האחים  את  מקוממת  זו 
עליהם  אשר  האחרים- 
והיא  המשימות  מוטלות 

"לקחת"  האחים  לאחד  לגרום  עלולה 
ה"מופלה  האח  מול  ההורה  תפקיד  את 
כהורים  גדלה.  היריבות  וכך  לטובה" 
לנתינת  המניע  מה  מודעים  להיות  חשוב 
לאחיו.  ולא   - המסוים  לילד  המשימה 
התופעה-צריך  עם  מתמודדים  כיצד 
כל  את  שמכיר  חינוך  איש  עם  להתייעץ 

ילדי המשפחה.
"תוותר לו, אתה  ד.  לאח קטן מגיע יותר: 
תגזים!  "אל  ממך",  קטן  שהוא  רואה  לא 
שלך",  כמו  כואבות  לא  שלה  המכות 
ילדה  היא  בחזרה-  לה  לקחת  לך  "אסור 
קטנה", משפטים אלו ואחרים מפלים את 
האח הקטן לטובה, יחסית לשאר האחים, 
וגורמים להרבה מאוד קנאה ויריבות מצד 
חוסר  את  חשים  הם  האחרים.  האחים 
ההעדפה  ואת  ההורים  מצד  ההוגנות 
בדרך כלל האח לפני האחרון הוא  הברורה. 
 - לב!  שימו  הרבה.  הכי  לוותר  שנדרש  זה 
הקטן  היותו  בגלל  הצעיר,  לאח  ויתורים 
ביותר, גורמים לתחושה של חוסר הוגנות 
מצד האח הבוגר יותר. האח הקטן מקבל 
"חסר  מהיותו  )מדומה(  כוח  תחושת 
ישע". זכרו! הילד לא בחר את סדר לידתו 

- לכן הוא לא צריך להפסיד בגלל זה.
ה.  עצמאות האח הגדול: "רגע, אתה הולך 
ליוסי? קח איתך את אחותך הקטנה כדי 
"מלבישים"  רבים  הורים  לנוח".  שאוכל 
ובכך  הגדולים  על  הקטנים  האחים  את 
הגדול  האח  של  ויריבות  לכעס  גורמים 
"מאז  כמו  משפטים  הצעיר.  האח  כלפי 
שאני זוכרת את עצמי אחי מזדנב אחריי 
מפי  מוכרים  משפטים  הם  מקום"  לכל 
ערניים  להיות  חשוב  הגדולים.  האחים 
לרגישות זו אצל האח הגדול ולשוחח עימו 
עזרה מהילד  וחשוב לבקש  כך. מותר  על 
ולא  הבכור אך הכול בגבול הטעם הטוב! 

להפוך אותו להורה נוסף.
ההמשך,  בשביל  הדף  על  לשמור  חשוב 

המשך אי"ה בשבוע הבא!

           היה פעם מישהו שהיה ישן 
הרבה, אז לא רצו להעליב אותו, ואמרו 
עליו שהוא לא ישן הרבה, אלא הוא ישן 

לאט.

שבת חנוכה מוציאים ב' ספרי תורה, בראשון 
קוראים ז' עולים לפרשת השבוע, בשני מפטירים 
חובת היום חנוכה וקוראים הפטרה בזכריה פרק 

ב-ג-ד - רני ושמחי בת ציון

באר שבעחיפהתל אביבירושלים
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