
וגו'  שנאמר 'החיים והמוות נתתי 
כאדם  ל(  )דברים  בחיים'  ובחרת 
על  ידו  ומניח  מבניו  אחד  האוהב 
בחר  זה  את  ואומר  הטוב  החלק 
שדוד  מסביר  שרש"י  דהיינו  לך". 
הבחירה  שכל  לה'  אומר  המלך 
היא  גם   – האמונה  בדרך  שלו 
יתברך.  ה'  של  ובעזרתו  מכוחו 
ה'מצודות':  מבאר  מזה  ויותר 
הגורל  על  להניחה  בידי  "תמכת 
בך  להאמין  לבי  עוררת  ר"ל  ההוא 
התומך  האב  כדרך  במשל  ואמר 
יד בנו החביב לו ומניחה על חלק 
 – לך"  ברור  זה  את  לומר  היפה 
שגם  בפירוש  כותב  ה'מצודות' 
את האמונה עצמה ה' יתברך נותן, 
וזה דבר ברור ופשוט שגם אמונה 

מקבלים מה' יתברך.

יפות'  ה'פנים  של  ביאורו  פי  ועל 
את  גם  נבין  הקודמת  בפרשה 
לפני  אהרן  של  המטה  מעשה 
היה  פרעה  הזו:  בפרשה  פרעה 
שקוע  כך  כל  והיה  הכפירה,  שיא 
שגם  האמין  שלא  עד  בכפירה 
הוא יכול לזכות לאמונה. לכן היה 
פרטי  שיעור  לקבל  צריך  פרעה 
ירצה  ה'  באמונה, שיידע שכאשר 
להפוך  יכול  הוא  אמונה,  לו  לתת 
כל  ואת  הגדול  התנין  את  אפילו 
הנחשים של כל החרטומים למטה 
את  באמצעותם  ולקדש  אלוקים 

שמו הגדול בעולם.

מודים ומבקשים
נמצא שיסוד באמונה הוא לדעת 
שגם את האמונה עצמה מקבלים 
בעזרתו יתברך וברחמיו. לכן אדם 
שרואה שיש לו כל סוג של חולשה 
שאת  לזכור  צריך  הוא  באמונה, 

האמונה מקבלים מה'.

כל  האדם  על  מתגברת  כאשר 
חולשה  למעשה  זו   – רעה  מידה 
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אמונה? הנה תראה, שכמה רגעים 
ואתה מאבד את  עוזב אותך,  אני 
האמונה ומתחיל לפחד מנחשים. 
ועוד אתה מפחד מנחש כזה שלפני 
רגע היה מטה בידך, בו בזמן שאני 
אמונה  לו  שיש  מי  אתך.  מדבר 
בעולם.  דבר  משום  מפחד  לא 
צאן  רועה  שהיית  עכשיו,  עד  הרי 
ולא  במדבריות 
מכלום,  פחדת 
לא  מאריות,  לא 
ולא  מדובים 
מנחשים – מי נתן 
האמונה?  את  לך 
לך  נתתי  אני 
וכאשר  אמונה. 
אותך  עוזב  אני 
שזו  קט,  לרגע 
עזיבת  בחינת 
שהוא  המטה 
אפילו  מה',  והעזרה  המשענת 
האמונה  את  מאבד  משה,  אתה, 
ונופל לפחדים, ואתה אומר על בני 

ישראל שהם לא יאמינו?'

לכן מסיים ה'פנים יפות': "...אלא 
כל  ממנו  הקב"ה  סילק  שבאמת 
עזרתו,  זולת  כי  לו  להורות  עזרה 
באמונתו  יעמוד  לא  הוא  אפילו 
הגדולה. וכשאמר לו 'אחוז בזנבו', 
יתברך  ה'  לו  שסייע  הסיוע  הוא 
לבל יירא מן הנחש והיינו דכתיב: 
לרמז  היינו  בכפו'  למטה  'ויהי 
לתומכו  לו  ולעזר  סעד  לו  שהיה 
וכיוון  בחיזוק אמונתו כבראשונה 
או  ברב  מהושיע  לה'  מעצור  שאין 
יחזיק  כן  שכמו  לו  הורה  במעט 
ישראל באמונתו בשילוחו להושיע 

אותם".

תן לי אמונה
בספר תהילים פרק טז על הפסוק: 
"ה' מנת חלקי וכוסי, אתה תומיך 
הוא  "אתה  רש"י:  מבאר  גורלי" 
אשר הניחות ידי על החלק הטוב, 

שולח  הקב"ה  בו  הסנה  במעמד 
ישראל  עם  את  לגאול  משה  את 
"והן  הקב"ה:  כלפי  משה  טוען 
בקולי,  ישמעו  ולא  לי,  יאמינו  לא 
 – ה'"  אליך  נראה  לא  יאמרו  כי 
כשאבוא לעם ישראל ואבשר להם 
שאתה רוצה לגאול אותם הם לא 
הקב"ה:  לו  אומר  לדבריי.  יאמינו 

בידך?  זה  "מה 
מטה.  ויאמר: 
השליכהו  ויאמר: 
וישליכהו  ארצה. 
לנחש,  ויהי  ארצה 
מפניו.  משה  וינס 
אל  ה'  ויאמר 
ידך  שלח  משה: 
בזנבו,  ואחוז 
ויחזק  ידו  וישלח 
למטה  ויהי  בו, 

בכפו".

ה'  של  תשובתו  מהי  להבין,  ויש 
יתברך למשה על הטענה "והן לא 
יאמינו לי"? מסביר ה'פנים יפות':

לו  והראה  זה...  על  "והתשובה 
השי"ת כי בהסתלק עזרו, אף משה 
בכוח  לעמוד  יוכל  לא  ע"ה  רבינו 
שנס  מה  שהרי  הגדולה,  האמנתו 
משה מפני הנחש לא היה כראוי, 
כמו שכתב בעל "חובות הלבבות" 
שהיה  מהחסידים  אחד  בשם 
מפני  מתיירא  ולא  ביערים  הולך 
מבוראי,  אני  'בוש  ואמר:  החיות 
משה  שכן  וכל  מזולתו'...  לירא 
יתברך  ה'  לפני  בעמדו  ע"ה  רבנו 
הראוי  מן  היה  שלא  עמו  ודיבר 

לנוס מפני הנחש".

מי נותן אמונה?
למשה:  אומר  יתברך  שה'  דהיינו 
לא  ישראל  שבני  דואג  אתה  'וכי 
יאמינו? מי נותן אמונה? אני נותן 
אמונה.  להם  אתן  ואני  אמונה, 
והראיה לדבריי היא ממך בעצמך. 
לך  שיש  חושב  משה,  אתה,  וכי 

שיעור פרטי באמונה
הן  מצריים  יציאת  פרשיות  כל 
מגלות  יציאה  של  אחת  חטיבה 
כפי שכבר  וחוסר האמונה  הדעת 
בסוף  רבים.  במאמרים  ביארנו 
מתגלה  משה  הקודמת  הפרשה 
מאמין,  והעם  ישראל  לבני 
הקשיים  מתגברים  אז  אבל 
את  ומביאים  האמונה,  וניסיונות 
והם  בשעבוד  חדש  לשפל  העם 
ובפרשה  רבינו.  משה  על  כועסים 
האמונה  שיעורי  מתחילים  שלנו 
הגדולים לבני ישראל, מכה אחרי 
רואים  ישראל  שבני  עד  מכה, 
השלימה  האמונה  את  בעין  עין 

והנפלאה.

חשוב  יסוד  לומדים  אנו  מכאן 
מלמד  שהקב"ה  לפני  עוד  מאוד: 
כבר  הוא  ישראל,  לעמו  תורה 
מלמד אמונה לעמו ישראל, כי בלי 

אמונה אי אפשר לגשת לתורה.

את  נותן  שה'  וידוע  כתוב  זה 
התורה בכל רגע ורגע והוא המלמד 
תורה לעמו ישראל, כי "מפיו דעת 
ותבונה". אבל צריכים לדעת שכך 
שהיא  האמונה  במצוות  גם  הוא 
ֵלב ִלָבּה של כל התורה כולה שהרי 
הקב"ה  אמונה".  מצוותיך  "כל 
אמונה  ישראל  עם  את  מלמד 
אמונה  נותן  והוא  ורגע,  רגע  בכל 
לכל אחד שמבקש אמונה. כל מי 
שזוכה לאמונה בה' – זוכה לכך אך 
וברחמיו, שמרחם  ה'  ורק בחסדי 
והכתובת  אמונה;  לו  ונותן  עליו 
רק  היא  אמונה  לקבל  היחידה 

לבקש מה' יברך: "תן לי אמונה".

מבלעדי עזרתך – אין אמונה
על פי היסוד הזה מבאר ר' פנחס 
ה'הפלאה'  בעל  הורווביץ  הלוי 
התורה  על  יפות'  'פנים  בספרו 
פי  ועל  הקודמת,  בפרשה  קושיא 

זה נבאר גם את הפרשה שלנו:

השם  לו  והראה 
בהסתלק  כי  יתברך 
עזרו, אף משה רבינו 
ע"ה לא יוכל לעמוד 
האמנתו  בכוח 

הגדולה... 

שיעור פרטי באמונה

בס"ד
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קל וחומר
'קל  מידת  כתובה  בהם  מקומות  עשרה 
"ֵהן  בפרשתנו  מהן  אחת  במקרא,  וחומר' 
ִיְׁשָמֵעִני  ְוֵאיְך  ֵאַלי,  ָׁשְמעּו  ֹלא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ועל פי המפרשים ביאור  ו'(  ַפְרֹעה" )שמות 
הדברים הוא כך, משה אמר לקב"ה, אם עם 
אברהם  בני  צדיקים,  בני  צדיקים  ישראל 
ייתכן  כיצד  לי,  הקשיבו  לא  ויעקב,  יצחק 
שפרעה העריץ הערל המרושע יקשיב. מה 
עוד, שהבשורה שלי  עבור ישראל בשורה 
זאת  ובכל  גאולה,  של  בשורה  היא,  טובה 
לא הקשיבו, פרעה ששמועה רעה היא לו, 

אין שום סיבה שיקשיב. 
גם דבר ידוע הוא מסיפורי תולדות העמים 
המושל  לעריץ  המשועבד  שהעם  שככל 
כך  נפשו,  מפדות  מתייאש  יותר  והוא  בו, 
כלפי  העריץ  של  המצח  עזות  מתגברת 
שישראל  ומכיוון  גוברת,  אכזריותו  נתיניו, 
של  העורף  קשיות  הגאולה,  מן  מיואשים 
פרעה הולכת וגדלה, את עזות הפנים הוא 
ולכן  ישראל,  של  המוחין  מקטנות  מקבל 

אין שום סיכוי שהוא ישמע.
דברי  עם  אחד  בקנה  עולה  זה  פירוש 
של  שהדעת  שמבאר  ו'(  )תפילין  מוהרנ"ת 
שהיו  אפילו  בגלות,  הייתה  ישראל  עם 
ולא  שבקדושה,  דברים  במספר  מחזיקים 
שינו את שמם לשונם ובגדיהם )ויקרא רבה 

ל"ב( היו שקועים בקטנות, בכעס, רחוקים 
שאינם  ככאלו  עצמם  את  ראו  מאמונה, 
לגאולה.  כדאיים  כאינם  לניסים,  ראויים 
הריחוק  זה  לכך  העיקריות  הסיבות  אחת 
להם  השתלטו  המצריים  התורה,  מלימוד 
על הדעת, כמו שמבואר בזוהר )שמות י"א.( 
ַּבֲעֹבָדה  ַחֵּייֶהם  ֶאת  "ַוְיָמֲררּו  שנאמר  שמה 
בקל  היינו  "ְּבֹחֶמר"  ּוִבְלֵבִנים"  ְּבֹחֶמר  ָקָׁשה 
דשמעתתא,  בליבונא  "ִבְלֵבִנים"  וחומר, 
היינו שהמצריים היטו את ישראל מהבנת 
אשר  'את  בהם  והתקיים  התורה,  מידות 
החמרת  אשר  ואת  החמרת,  הקלתי 
התחילו  הם  התהפכו,  היוצרות  הקלתי' 
בבד  ובד  כעיקר,  טפלים  דברים  לעשות 
זלזלו בעיקרים, כמו שיש כאלו המוסרים 
נפש על מנהג ללא מקור, ובד בבד מבטלים 

מצוות מפורשות מהתורה.
לכן השתמש משה כעת דווקא במידת קל 
שאר  כל  כמו  וחומר,  קל  מידת  כי  וחומר. 
מלמדת  בהן,  נדרשת  שהתורה  המידות 
בעולם,  הקב"ה  של  ההנהגה  אופן  על 
שהתורה  המידות  עשרה  שלוש  ולמעשה, 
עשרה  לשלוש  מקבילות  בהן  נדרשת 
מידות של רחמים, ומידת קל וחומר רומזת 
רומז  "קל"  כי  הראשונה,  הרחמים  למידת 
המקילים  ברחמים  הקב"ה  של  להנהגה 
רומז  "וחומר"  קל,  אותו  עושים  הדין,  את 
לחומרת הדין ולשיא תוקפו, כלומר, מידת 

קל וחומר מרמזת להנהגה מעורבת מחסד 
ודין, ולכן 'קל וחומר' גמטריא 'אש מים', כי 
היא כלולה מחסדים וגבורות, כמו המלכות 
)האר"י  וגבורות  חסדים  בתוכה  הכוללת 
את  להשיב  משה  כוונת  והייתה  הקדוש(, 
רחמים  של  דעת  להמשיך  כנו,  על  הסדר 
שיחזרו  בעצמם,  להאמין  שיחזרו  לישראל, 
לגאול  רוצה  שהקב"ה  הפשוטה  לאמונה 
הוא  כך  כי  ראויים,  אינם  אם  גם  אותם 
הבטיח לאבותינו, ובד בבד להחריב ולבלבל 
דעת המצריים, את ה'חומר והלבנים' שגנבו 
ל'קל  חזרה  להפוך  צריך  היה  המצריים 
יש בכוחה להחזיר את  זו  כי מידה  וחומר', 
היראה  בין  לדין,  החסד  בין  לאיזון  האדם 

לאהבה.
שצריך  מ"ד(  )תנינא  רבנו  שאומר  זה 
את  המפילות  חומרות  מיני  מכל  להתרחק 
האדם, כי החומרות הם מצד הדין, ולכן הם 
אין  כלל  בדרך  כי  דינים,  אחריהם  מושכות 
כי  הבריות,  עם  נוחה  המחמיר  של  דעתו 
'קל וחומר' במשקל הנכון,  לא לומד מידת 
מתי ובאיזה מצב ראוי להחמיר, ומתי וכיצד 
לימוד  מאד  חשוב  לכן  נצרך,  כשזה  להקל 
שהתורה  המידות  עשרה  שלוש  והבנת 
ומידותיה,  התורה  בלימוד  הן  בהן,  נדרשת 
למעשה  הלכה  אלו  מידות  ביישום  והן 
לזיכוך  מועיל  מידות  י"ג  למוד  כי  בחיים, 

ותיקון חכמתו של אדם.

ַנת  ׁשְ ָבט  ׁשְ ֶעֶרב-ֹראׁש-ֹחֶדׁש  ּבְ                     
ים  ים ֲאָנׁשִ ִ ּשׁ ׁשִ ּכְ צּו ּוָבאּו ְלאּוַמאן  תקע"א, ִהְתַקּבְ
ָהְיָתה  ְוזּו  נּו,  ַרּבֵ ִצּיּון  ַעל  ם  ׁשָ ַח  ּטֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֵמַאַנ"ׁש, 
נּו,  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ִטיָרתֹו  ּפְ ְלַאַחר  ָהִראׁשוָֹנה  צּות  ַהִהְתַקּבְ
ּבוֹת  ֲארּו ִלׁשְ , ְוִנׁשְ ְתעֹוְררּו ָלֶזה ַעל ְיֵדי מֹוַהְרַנ"ּתְ ּנִ ׁשֶ
ת לא ָיְדעּו  ּבָ ֵליל ׁשַ ְלָחן ּבְ ֻ ּשׁ בּו ּבַ ׁשְ ּיָ ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ׁשָ
ָבִחין",  ׁשְ ּבִ ר  "ֲאַזּמֵ ֶמר  ַהּזֶ ֶאת  ר  ְלַזּמֵ ְלַהְתִחיל  ֵאיְך 
ְוַאַנ"ׁש  ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  ר  ׁשָ נּו  ַרּבֵ ָהָיה  נּו  ַרּבֵ י  ַחּיֵ ּבְ י  ּכִ
ְפַרט  ּבִ אֹותֹו,  ִעים  ּוְמַסּיְ קֹוָלם  ּבְ ַמְנִעיִמים  ָהיּו 
ִהּיוֹת  ַהׁשְ תֹוְך  ּבְ ְוַכְך  ָיָמיו,  סוֹף  ּבְ תֹו  חּוְלׁשָ ְלרֹוב 
נֹוֵבַע  ַחל  ַהּנַ ָהָיה אֹוֵמר  ְך  ּכַ ְוָאַמר:  ַתח מֹוַהְרַנ"ּתְ  ּפָ
ר  ָמיו: "ֲאַזּמֵ ּלֹא ָטַעם ַטַעם ֵחְטא ִמּיָ ְמקֹור ָחְכָמה ׁשֶ
ם  ם, ּבָ ם ּבָ קֹול, ּבָ ָבִחין"! ְוָאנּו ָהִיינּו ַמְנִעיִמים ּבְ ׁשְ ּבִ
יְך  ָמָמה ְוִהְמׁשִ ם ְוכּו', ְוַכְך ֵהֵפר מֹוַהְרַנ"ּתְ ֶאת ַהּדְ ּבָ

נּו. )שיש"ק ב–תקסח ( ר ֶאת ִנּגּון ַרּבֵ הּוא ְלַזּמֵ

ָדה  ּמְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ַעד  ָרָעה  ְלַתְרּבּות  ָיְצָאה  ַאַחת  ה  ְלּדָ ּיַ
ֵעָצה  ָאלֹו  ּוׁשְ ָנָתן  י  ְלַרּבִ ה  ְבִכּיָ ּבִ ָאִביָה  ּוָבא  ר"ל 
ַעְצמֹו  ַעל  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ מֹוַהְרַנ"ּתְ  לֹו  ָאַמר  ה,  ֲעׂשֶ ּיַ ַמה 
ְדַלק ַעל ִצּיּון  ּיִ ִמיד ׁשֶ ֶמן ַזִית ְלֵנר ּתָ ֶ ק ֶאת ַהּשׁ ְלַסּפֵ
ֵנר  ּדֹות ַעל-ְיֵדי  ַהּמִ ֵסֶפר  ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ּוְכִדְבֵרי  נּו,  ַרּבֵ
ה  ל ַעל ַעְצמֹו ֶזה ַהּלָ ָמד. ִקּבֵ ֵזַרת ׁשְ ִמיד ִנּצֹוִלין ִמּגְ ּתָ
ּתֹו ְלמּוָטב. )ה - קכו( ֶזה, ְוָאֵכן ָחְזָרה ּבִ ְלַהְתִמיד ּבָ

פניני פרי שלום
כל החסרונות מקורן בחסרון הדעת.

דעת זה להפנים את מה שאתה יודע ולחיות 
לפי זה.

עיקר הדעת שצריך לבקש מה' היא הדעת שה' 
אוהב אותו ורוצה לתת לו כל טוב שבעולם, 

ללא שום תנאים.
בברכת 'חונן הדעת' יש רפואה לכל הבעיות.

                     א. המקור שימי השובבי"ם 
)כלומר התקופה שבין הפרשיות ש'מות ו'ארא ב'א ב'שלח 
ת'רומה  פרשיות  גם  מעוברת  ובשנה  מ'שפטים  י'תרו 

הוא  נפש,  וחשבון  תשובה  ימי  הם  ת'צוה( 

הראשונים  מתקופת  כבר  קדמון  מקור 
אייזיק  לר'  המנהגים  ספר  קל"ה,  עמוד  מהר"ש  ]מנהגי 
לקט  ספר  י',  אות  פורים  המנהגים  הגהות  מטירינא 

א'[,  עניין  קט"ז  עמ'  ח"א  הדשן  תרומת  לתלמיד  יושר 

והאריז"ל ]שער רוח הקודש תיקון כ"ז, ספר נגיד ומצוה 
וכותב  במסמרות  זה  מנהג  קע"ו[ קבע  עמ' 

]ג',כ"ב[  בירמיהו  הפסוק  כוונת  שזוהי 
משובתיכם,  ארפה  שובבים  בנים  "שובו 
 – א-לוקינו"  ה'  אתה  כי  לך  אתאנו  הננו 
בתשובה;  לשוב  יש  השובבי"ם  שבימי 
להלכה  זאת  הביאו  הם  אף  והפוסקים 
אשל  פרמ"ג  שם,  מג"א  ס"א,  תרפ"ה  סי'  או"ח  ]לבוש 

ועוד[.  סק"א,  שם  יוסף  בברכי  חיד"א  שם,  אברהם 

מזיטומיר  אהרן  ר'  ]לרה"ק  אהרן  תולדות  ובספר 
זיע"א תלמיד הקדושת לוי זיע"א בפ' "שמות"[ מובא 

ימי  עשרת  כמו  הם  השובבי"ם  ש"ימי 
תשובה והוא זמן שנתקבל התפילה כמו 
עשרת ימי תשובה, וכלל עניין השובבי"ם 
את  ולקדש  המידות  את  לתקן  הוא 
וכעס  מעצבו  עצמו  לשמור  החושים 

וגאוה וכו'".
מספר  הובאו  הקדמונים  בספרי  ב. 
תענית  ימי  הם  אלו  ימים  מדוע  טעמים 
עניין  פ' "שמות"  הקדוש  ]לבוש שם, של"ה  ותשובה 
שובבי"ם אותיות א'-ד'[. והאריז"ל ]שער רוח הקודש 

תיקון כ"ז[ כותב שעיקר התענית בימים אלו 

החיד"א  וכן כותב  היא כנגד פגם הברית, 
נודע  יוסף או"ח סי' תרפ"ה סק"א[ ש"כבר  ]ברכי 

הברית  פגם  לתקון  אלו  תעניות  שמנהג 
וכיוצא, כמפורסם בספרי מוסר וקבלה". 
]פרי  זיע"א  מלובלין  הכהן  צדוק  ר'  והגה"ק 
שבשני  כותב  ט"ז[  אות  לחנוכה  בראשית  צדיק 

בתשובה  לזכות  הזמן  הוא  אלו  חודשים 
 – ה'"  "עיני  בחינת  את  אליו  להחזיר 
כלומר תיקון פגם העיניים ]ועיי"ש ובמקומות 
דווקא  נבחרה  מדוע  הביאור  את  מרחיב  בהם  נוספים 

התקופה של פרשיות שמות עד תצוה[.

מובא  הנ"ל  המקורות  שבכל  למרות  ג. 
גדולי  דעת  אלו,  בימים  להתענות  שיש 
"שבשמים  היא  החסידות  ומאורי 
ההלכה  נפסקה  דרקיעא  ובמתיבתא 

כי  וסיגופים  בתעניות  יתעסקו  שלא 
בתורה  לעסוק  יוסיפו  ורק  חלוש,  הדור 
זיע"א  מאופלא  לייבוש  אריה  ר'  הרה"ק  ]לשון  ועבודה" 
וכך גם כותבים  שהובא בספר אוהל אלימלך אות קע"ב. 
קודש  באגרות  שמובא  במכתבו  התניא  בעל  הרה"ק 
בשם  ס"ה  עמ'  ישראל  שארית  ספר  מ',  עמוד  אדמוה"ז 
בשם  שע"ו  עמוד  "ויחי"  פ'  משמואל  שם  ספר  הבעש"ט, 

להדיא  כותב  וכן  ועוד[,  זיע"א,  מקוצק  הרה"ק  זקנו 

לבנו  במכתב  זיע"א  ממעזריטש  המגיד 
דף  הוספות  התורה  אור   ,65 עמ'  ב"התמים"  ]הודפס 

תענית  יתענה  שלא  "באזהרה  ע"א[  נ"א 

זיע"א  מוסכאטשוב  והגה"ק  שובבי"ם". 
חמיו  בשם  כותב  טל[  אגלי  לספרו  ]בהקדמה 

הרה"ק מקוצק זיע"א שעיקר תיקון הברית 
בלימוד  ובפרט  התורה  בלימוד  תלוי 

התורה בעיון.
\1 השובבי"ם.  לימי  ברסלב  מנהגי  ד. 
מובא בשיח שרפי קודש ]ב'-תקל"ח[ שבימי 
מוסיף  זיע"א  מוהרנ"ת  היה  השובבי"ם 
]והוא  התהילים  באמירת  קבוע  סדר  עוד 
שרוצה  ש"מי  ע"ג  תורה  תניינא  בליקו"מ  הנאמר  ע"פ 
אמירת  כי  תהלים,  באמירת  רגיל  יהיה  לתשובה,  לזכות 

של  "חוט  ובק"ק  לתשובה"[.  מסוגל  תהלים 

ספר  את  לסיים  הוא  המנהג  חסד" 
השובבי"ם.  בימי  שבוע  מידי  התהילים 
שנהגו  ]ד'-ד"ר[  בשיש"ק  מובא  2\עוד 
אחד  יום  לצום  השובבי"ם  בימי  אנ"ש 
ביום  לצום  נהגו  ורובם  השבוע,  מימי 
רק  התענית,  את  להשלים  מבלי  שישי 
לטעום דבר מה בסוף היום. וכל זה היה 
אנ"ש  נוהגים  ישראל  בארץ  אבל  בחו"ל, 
אחד  באף  לצום  שלא  השובבי"ם  בימי 
מן הימים אלא רק להקפיד שלא לאכול 
דבר מן החי ביום אחד מימי השבוע )כלומר 
יש  הכוכבים,  לצאת  ועד  השחר  מעלות  יום  שבאותו 
החי,  מן  דברים  בו  שיש  מוצר  שום  לאכול  שלא  להקפיד 
כגון ביצים/בשר/דגים וכד', ויש להסתכל על הרכיבים של 
כל מוצר שאוכל באותו יום ע"מ לוודא שאכן לא אוכל דבר 

ר'  מו"ר רה"י הרה"צ  ושמעתי מפי  מן החי(. 

להקפיד  טוב  שמה  ארוש שליט"א  שלום 
בכך ביום שישי בערב שבת קודש שהוא 
כנגד מידת היסוד. ומקור הדברים שזוהי 
מגיד  מספר  היא  מתענית  עדיפה  דרך 
המלאך  אמר  שכן  "בשלח"[  ]פ'  מישרים 
למרן הב"י וז"ל: "והנה אמרת להתענות 
ואתה  שובבי"ם  של  הללו  בשבועות 

נפתה אחר המאכל והמשתה כעת הזה, 
כי האמת שהתענית בשבועות אלו הוא 
חשוב ומקובל ומרוצה מאוד, אבל צריך 
במאכל  יצרך  את  מלהשביע  שתיזהר 
ובמשתה... כי המעט שתאכל הוא יותר 
טוב לך". 3\עוד מובא בשיח שרפי קודש 
לומר  אנ"ש  נהגו  לא  שבאומן  ]ד'-ר"ה[ 

שנוהגים  כמו  השובבי"ם  לימי  סליחות 
חלק מתושבי ארץ ישראל. 4\בק"ק "חוט 
הוא  השובבי"ם  בימי  המנהג  חסד"  של 
להקפיד במיוחד בהתבודדות, לייחד חצי 
שעה על תיקון הברית והיסוד )גם למי שלא 

נוהג כך בכל ימות השנה(.

ב"ר  הלוי  בנימין  ]לר'  ימים  חמדת  בספר  ה. 
הנהגות  כמה  מובאים  ח"ב[  זיע"א,  מאיר 

שניים  ונביא  השובבי"ם,  לימי  מיוחדות 
מהם: 1\מנהג טוב בימים אלו להגות כל 
שיחת  לשיח  ולא  הקדושה  בתורה  היום 
חולין, משום שאין רפואה יתירה למעלה 
]שם  כנודע  הברית  לפגם  ובעיקר  ממנה 
פ'  משמואל  שם  בספר  ועיין  ל"ח.  אות  השובבי"ם  ימי 
מקוצק  הרה"ק  זקנו  בשם  שכותב  שע"ו  עמוד  "ויחי" 
שבסיגופים  הגדול  הוא  התורה  בדרך  "שההילוך  זיע"א 
ביגיעת  הן  לתורה  להשתעבד  שכמו  המטה  והאיש  לגוף, 
הלימוד והן בצמצום תהלוכת מעשיו על פי דרכי התורה, 

לימודו  2\עיקר  הגוף"[.  סיגופי  מכל  יותר  מועיל 

בימי השובבי"ם צריך להיות בששה סדרי 
הנשמה  להשבת  תיקון  שהיא  משנה 
)משנה אותיות נשמה( אשר תאבד ממנו בעוון 

"לך  פ'  בזוהר  שאמרו  כמו  הברית,  פגם 
)למי שאין פנאי  ועיקר הלימוד  לך" דף צ"ד, 
יש  וטהרות;  קודשים  בסדרי  הוא  בידו( 

מידי  משנה  פרקי  ח"י  ללמוד  שנוהגים 
בימי  ובעיקר  פירושיהם  עם  ביומו  יום 
ח"י";  "ק-ל  מדת  לתקן  ע"מ  השובבי"ם 
המשנה  לימוד  ע"י  הברית  תיקון  ועיקר 
משנה  סדרי  ששה  לדעת  שישתדל  הוא 
מצות  אותה  יקרא  )ולא  הפירוש  עם  פה  בעל 
מספר(,  אין  שגיאות  בקריאתו  אשר  מלומדה  אנשים 

פגם  לעוון  החשובים  מהתיקונים  והוא 
הברית ]שם ימי השובבי"ם אותיות ע"ג-ע"ז[.

ו. מובא בספר יסוד העבודה ]לרה"ק מסלונים 
לו  "והקובע  וז"ל:  רי"ט([  )עמוד  פ"ה  ח"ג  זיע"א 

הפסק  שום  בלא  שעות  ה'  ערך  ללמוד 

טעימה  שום  ובלא  אחד,  בפרק  דיבור 
נראה  שעות,  תענית  דרך  ועל  בעלמא, 
המועיל  נפלא  עניין  הוא  זה  שדבר  לי 
ומכפר ומביא אותו אדם לתשובה וכפרה 
ימי  ]חנוכה,  גבריאל  נטעי  ובספר  מעולה". 
כותב  תנ"ג-תנ"ד([  )עמודים  ג'  הערה  פ"ז  השובבים 

לקבל  סלונים  חסידי  נוהגים  "וכך  וז"ל: 
זו בימי שובבי"ם, ומקובל  עליהם קבלה 
רצופים  שעות  חמש  לימוד  כי  אצלם 
)כך שלימוד  בבחינת תענית משבת לשבת! 
חובת  ידי  לצאת  גם  נפלאה  סגולה  הוא  ברציפות  זה 

התענית וגם לא להתענות בפועל(".

ז. ספר פסקי תשובות ]ח"ו סי' תרפ"ה אות י"ב[ 
המשנ"ב ]סי' תקע"א סק"ב, ומקור  כותב בשם 
עיי"ש[  מזלאטשוב  המגיד  תורת  מספר  הוא  דבריו 

מתענית  יותר  מועילה  דיבור  שתענית 
אכילה ושתייה, וכן כותב הגר"א באיגרתו 
בתעניות  לא  עצמו  לייסר  האדם  שצריך 
וסיגופים אלא ברסן פיו ובתאוותיו וזהו 
של  אלו  בימים  בעיקר  ולכן  התשובה. 
יש  כידוע,  תשובה  ימי  שהם  השובבי"ם 
לאדם לקבל על עצמו תענית דיבור כפי 
כוחו ]ספר נטעי גבריאל חנוכה, ימי השובבים פ"ג 

סי"ב[.

גדול  תיקון  הוא  השובבי"ם  בימי  ח. 
לקדש עצמו במותר לו ]חיד"א בברכי יוסף או"ח 

סי' תרפ"ה סק"א[.

בשינה  למעט  יש  השובבי"ם  בימי  ט. 
]ספר  בלילה  התורה  בלימוד  ולהוסיף 
תיקון  י"ב  פרק  המפקד  שער  העבודה  ושורש  יסוד 

לזה,  נאה  רמז  ונלע"ד  השובבי"ם[.  ימי 

כלומר  "ש"ס",  בגימטריא  ד"שובבים" 
שיש להתחזק בימים אלו בלימוד תורה 
שבע"פ; ואף בשנה מעוברת יש לזה רמז, 
ד"שובבים ת"ת", ת"ת – ראשי תיבות של 

"תלמוד תורה".
י. בספר "תיקון ימי השובבי"ם" למקובל 
הרה"צ ר' משה זכות זיע"א כותב שגם מי 
ימות  בשאר  טהרה  במקוה  טובל  שאינו 
השנה, צריך שיטבול לפחות שתי טבילות 
בעל  ואם  ת"ת,  השובבי"ם  ימי  בכל 
לפחות  טבילות  חמש  יטבול  הוא  נפש 
כנגד חמשת חלקי הנשמה – נ'פש ר'וח 

נ'שמה ח'יה י'חידה.

גן
הדעת

לקט הליכות ומנהגים לימי ה"שובבי"ם"
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"



באריכות  שכתבנו  כמו  באמונה, 
בספר "בגן האמונה" שכל המידות 
הן חולשה באמונה, עצבות  הרעות 
איבוד  זה  כעס  באמונה,  חולשה  זו 
משפחת  כל  וכן  האמונה,  ושריפת 
כן  אם   – והבלבולים  הדיכאון 
עליו  שמתגברים  רואה  כשאדם 
חולשה  כל  או  אמונה,  חסרונות 
שגם  לזכור  צריכים  באמונה, 
מה'  ולבקש  מה'  מקבלים  אמונה 

בתמימות:

אמונה.  לי  תן  עולם,  של  "ריבונו 
היום  שעד  הקב"ה,  לך,  תודה 
כך  על  לך  ותודה  בך,  האמנתי 
להאמין  לי  עוזר  לא  אתה  שעכשיו 
כדי  לטובתי  בוודאי  זה  גם  בך. 
רק  זה  אמונה  לי  שכשיש  שאזכור 
אמונה  שגם  תמיד  שאזכור  ממך! 
מקבלים ממך! תודה לך בורא עולם! 
אני יודע שמה שאתה לוקח לי את 
לרצון,  אותי  כדי לקרב  זה  האמונה 
ולהתגעגע  אמונה  ועוד  עוד  לרצות 
אמונה.  לי  תן  עליי,  רחם  לאמונה. 
יכול  לא  בעצמו  רבנו  משה  גם  הרי 
היה להאמין בך אלמלא אתה עזרת 
לו, עזור גם לי ותן לי אמונה שלימה 

להאמין בך".

נחש או מטה
עוד  מכאן  ללמוד  ניתן  אגב,  בדרך 
משה  את  מלמד  שה'  נפלא,  דבר 
לך  יש  "מה  אותו:  שואל  ה'  רבנו. 
אומר  "מטה".  עונה:  ומשה  ביד?" 
לו ה' יתברך: "תראה, שאפילו מטה 
אלוקים אם הוא מתרחק ממך הוא 
נהפך לנחש, ומצד שני אפילו נחש 
הופך  הוא  בזנבו  אוחז  אתה  אם 
ישראל,  עם  גם  כך  אלוקים.  למטה 
גם אם הם בשפל המדרגה ומונחים 
בארציות, בבחינת נחש שהוא סמל 
הטומאה והיצר הרע וכל כולו הולך 
על גחונו על הארץ – אם אתה אוחז 
אתה  אם  אפילו  דהיינו  בזנבם, 
כבר  הם  מעט  רק  אותם  מחזק 
למטה  מנחשים  להיהפך  יכולים 
אלוקים ולהתמלא באמונה שלימה 

בה' יתברך.

שהם  שהצדיקים  שנזכה  רצון  יהי 
רועי האמונה יאחזו בנו וינחו אותנו 
בדרך אמונה, ונזכה לעבוד ולהתפלל 
ועל  האמונה  מידת  על  חיינו  ימי  כל 
רוח  עלינו  יערה  ברחמיו  ה'  זה  ידי 
את  לנו  ויקרב  ממרום  ודעת  אמונה 
במהרה  גדולים  ברחמים  הגאולה 

בימינו אמן. 

" ואפילו בהסתרה"

בברכת שבת שלום ומבורך 
לכל בית ישראל

יהודי  הכפרים  באחד  התגורר  שנים  לפני 
אמיד אשר היו לו אחוזות ושדות רבים. כאשר 
תלמידי  לחתנים  השיאן  לפרקן,  בנותיו  הגיעו 
חכמים וזכה לראות מהם נחת מרובה. הוא היה 
מקדיש להם באחוזותיו בתי מגורים מרווחים, 
סיפק להם כל צרכיהם, וכך יכלו לשבת על מי 

מנוחות ולהתעלות בתורה.
החליט  לפירקה,  הזקונים  בת  הגיעה  כאשר 
יעלה  אשר  מיוחד,  חתן  עבורה  לקחת  אביה 

בהצטיינותו גם על חתניו המבוגרים. 
ולבקשתו,  הסמוכה  בעיר  לישיבה  פנה  הוא 
ראש הישיבה הצביע על אחד מבחורי הישיבה 
- בשם נתן ־ אותו המליץ כחתן מתאים לבתו. 
מבחינה חיצונית לא עשה הבחור רושם מיוחד: 
עליו  הצביע  מאידך,  עלוב.  ומראהו  רזה  צנום, 
ובעל  לכת  הצנע  גדול,  כעילוי  הישיבה  ראש 

מידות תרומיות.
הבחור  את  לקח  מההצעה,  העשיר  נהנה 
אל ביתו והציגו בפני חתניו לוקחי בנותיו, 
טיבו.  על  ויעמדו  אישית  יכירוהו  למען 
ונקבע  שידוכין  בקשרי  באו  מכך  לאחר 

מועד החתונה.
aaa

ולדובבו  החתן  עם  לדבר  החלו  חתניו 
בדברי תורה - הבחינו כי אין הוא מסוגל 
דאורייתא.  בפלפולי  גם  ומה  פיו  לפתוח 
לבם ניבא, כי הפעם נכשל חותנם בבחירת 
חתן מתאים לבתו הצעירה ־ אם כי חששו 

לגלות לו הרהורי לבם.
כאשר התקרב מועד החתונה, החליטו כי 

ניסה  הוא  לחותנם.  הסוד  לגלות  העת  הגיע 
הבחור  הוא  לכת  הצנע  בודאי  כי  לשכנעם, 
ולכן אין הוא רוצה להתבלט. אך, למרות זאת 
לעורר  רצה  לא  הכלה  אבי  וגבר.  הלך  חששם 
יום  כרגיל.  לחתונה  בהכנות  והתחיל  בעיות 
חתונה  סעודת  הכין  והעשיר  הגיע  הכלולות 

מכל טוב, כמנהגו בכלולת בנותיו.
פיו.  בעת סעודת החתונה לא פתח החתן את 
שלא כקודמיו, אשר השמיעו פלפולים נפלאים 
נענה  ולא  כדג  היה  אלם   - המוזמנים  בפני 

לבקשת גיסיו להשמיע פלפולא דאורייתא.
והחליטו  התנהגותו  מצורת  מאד  נעלבו  הם 
מאחר  בהקדם,  ממנו  להיפטר  עליהם  כי 
בושה  להם  גורמת  במשפחה  והישארותו 

ועלבון.
הם נטפלו אליו והתחילו לדרוש ממנו לתת גט 
פיטורין לאשתו-גיסתם, אך הוא לא שעה להם 
עוזר,  אינו  הלחץ  כי  בראותם  ולבקשותיהם. 
תדרוש  אשר  היא  כי  לאשתו  להציק  התחילו 
ממנו גט. אך, לתדהמתם המרובה, ענתה להם, 
כי היא שבעת רצון מאד מבעלה, וחלילה ממנה 
לדרוש כזאת ממנו. במבוכתם כי רבה, החליטו 
־ אם כי בלבה נרתעת  כי פוחדת היא מבעלה 
חותנם,  עם  יחד  החתנים  התכנסו  ממנו.  היא 
וחותנם  אביה  עליו  כי  הוחלט  ובהתייעצות 
אותם  ולגרש  מנכסיו  ובעלה  בתו  את  להדיר 

מפניו.
והעמידם  וחתנו  בתו  את  וקרא  חזר  למחרת, 
מנודים  להיות  או  להתגרש  הברירה:  בפני 

מרכושו ומנחלותיו.
כאשר הביעו את דעתם כי אין ברצונם להיפרד 
ולהתרחק  חפציהם  את  לקחת  עליהם  ציווה 
ללא  ישארו  שלא  ובכדי  כליל,  מאחוזתו 
גג לראשם, התיר להם להתגורר באחת  קורת 
החורבות אשר בקצה אחוזתו, עד אשר ימצאו 

איזה בית מגורים.
את  עזבו  חפציהם,  את  ארזו  ברירה  מחוסר 
רעועה  בבקתה  לגור  ועברו  המרווחת  דירתם 

אשר בקצה גבול שדותיו. 
aaa

לו  מסתובב  העשיר  מאוחרת.  לילה  שעת 
בתו,  את  מנוח  אין  ולנפשו  ואנה,  אנה  בחצרו 

בעלה,  עם  יחד  מביתו,  גירש  הזקונים,  בת 
בגורלה  עלה  מה  יודע  מי  ובבזיון.  בחרפה 
הוא  פוסע  היומית?  לפרנסתה  לה  יש  ובאם 
ממנו  והשלווה  וחזור,  הלוך  ובשדותיו  בחצרו 
והלאה. מחשבותיו מתרוצצות במוחו. בעודנו 
הדשאים  ומטעי  הירק  ערוגות  בין  מתהלך 
שבשדותיו לא הרגיש כי מתרחק הוא אט אט 
מביתו ומתקרב לעבר הבקתה, אותה ייעד לזוג 
הצעיר. כאשר נעצר לרגע - הבחין באור קלוש 

המבצבץ מהבית הקרוב.
עומד  עצמו  את  מצא  האור,  אל  בהתקרבו 
בתו  נמצאים  שם  מהבקתה  ספורים  מטרים 
אכנס  לעצמו  הרהר  שכך  ״מכיוון   - וחתנו. 

ואראה מה שלום בתי!״. 
את  לראות  נדהם  הדלת,  ליד  התקרב  כאשר 

בתו המתנמנמת על אחת ליד הדלת.

״בודאי גירש אותה בעלה, גס הרוח ועם הארץ, 
מביתו ואינו מאפשר לה ללון בביתי״ ־ החליט.

ישיבתה  פשר  על  ושאלה  בתו  את  הקיץ  הוא 
של  הפתאומית  הופעתו  עקב  נדהמת,  בחוץ. 
אביה, ענתה לו בפשטות, כי בעלה לומד כעת 
ונוהגת היא  ביחידות עם אליהו הנביא,  תורה 
כי בעת שלומד אתו בצוותא נמצאת היא מחוץ 
האב  נתקף  בלימודם.  להם  תפריע  לבל  לבית, 
והרים  ודמיונותיה,  חזיונותיה  על  זעם  בחמת 
עליה קול זעקה: ־ ״עם הארץ מגושם זה, איש 
גס רוח אשר אינו יודע קרוא וכתוב לומד עם 
על  דרך ארץ  אותו  אני אלמד  הנביא?!  אליהו 

כל מה שהוא עולל לבתי!״.
העיר  ביתו,  טירוף, אל  כמוכה  רץ,  זעם  בחמת 
הוא  חתנו.  מעללי  על  להם  וסיפר  חתניו  את 
בכדי  הביקתה,  אל  יחד  ללכת  בהם  האיץ 
לקח  וללמדו  בעלה,  מידי  בתו  את  להציל 
כל  הבית,  לעבר  כולם  מיהרו  ולתמיד!  אחת 
עוד נפשם בם. אך במרוצתם עוררו רעש גדול. 
הבעל, בשמעו את הרעש בחוץ, בחשכת הליל, 
אל  להתקרב  יהינו  שלא  וביקשם  אליהם  יצא 
הבית כי מסכנים הם את נפשם! צחקו הגיסים 
וניסה  לכת  הרחיק  אף  מהם  ואחד  לדבריו 
החל  אך  כאשר  ויהי,  לבית.  בכוח  להתפרץ 
תחתם  המדרגות  קרסו   - במדרגות  לעלות 
רוח  ללא  בדמו,  מתבוסס  ונשאר  אתו,  יחד 
עיניהם.  ממראה  נחרדו  וחתניו  הכפרי   - חיים 
עיקר  כל  פשוט  הדבר  אין  כי  מיד  הבינו  הם 
ההתרחשות  כל  את  אופפת  גדולה  ותעלומה 
מובנת  הבלתי  התנהגותו  עם  יחד  ־  המוזרה 

של גיסם.
הלוך הלך האב ובכה, יחד עם חתניו, על השבר 
לקחו  יחד  משפחתו.  על  ניתך  אשר  הפתאומי 
כי  התלחשו  להם,  בצר  המת.  גיסם  גופת  את 
התנהגותם  על  השמים  מן  עונש  אלא  זה  אין 

המחפירה אל גיסם הנסתר.
בכאב ובצער ליוו בני המשפחה, יחד עם רבים 
ולבם  האחרונה,  בדרכו  גיסם  את  אחרים, 
שותת דם על כי הם עצמם המיטו עליהם את 
נקיות מכל  ידיהם  וכי אין  ידיהם,  האסון במו 

אשר קרה.
aaa

הזוג  של  לביתם  האב  בא  האסון,  למחרת 
הצעיר, לבקש את סליחת חתנו על התנהגותו 
לחזור  נפשית  בקשה  תוך  כה  עד  כלפיו  הרעה 
לאחוזתם, ממנה גורשו על ידו, וכי כל מחסורם 

עליו.
אמרה  בתו  המועד.  את  איחר  כבר  לדאבונו, 
לו, כי מאחר שבעלה גרם להריגת נפש בשוגג, 
על  בזה  ולכפר  גלות  עול  עליו  לקבל  החליט 

המעשה ולכן עזב את הבית.
שלח  הוא  חתנו,  את  למצוא  האב  החליט 
מכתבים לכל רבני הערים והעיירות, לפרנסים 
ולראשי הקהילות, בכל הגלילות, בהם סיפר על 

כל אשר קרה עם חתנו הנסתר.
כלליים  קווים  תיאר  גם  אלה  במכתבים 
ינסו  ייתקלו בו  לדמותו, וביקש מהם כי באם 
לדבר על לבו שיואיל לחזור לביתו ולמשפחתו.

aaa
לעיירה,  ומעיירה  לעיר  מעיר  החתן  נדד 
יחד עם קבוצות עניים ואביונים. הוא לבש 
כאחד  והיה  כמנהגיהם,  התנהג  כלבושם, 
דרכם  אכל,  ושם  לן  ב״הקדשות״  מהם. 

דרכו, הילוכם הילוכו ומעשיהם מעשיו.
באחד מנדודיו, עת נדד עם קבוצת עניים, 
הוזמנו  השניים  עני,  הילך  אליו  נתחבר 
לביתו של מכניס אורחים, ההילך ניצל את 

ההזדמנות והכניס לכיסו חפץ יקר ערך.
חשדו של בעל הבית נפל דוקא על ר׳ נתן 
אשר  הקהילה  ראשי  אל  והביאו  הצעיר, 
באותם  היה  נהוג  דינו.  גזר  את  לו  יגזרו 
הימים, כי איש אשר הואשם בגניבה עליו 
לעבור בין שורות של אנשים, תושבי הקהילה, 
ועלבונות.  השפלות  יריקות,  קרבו  אל  ולספוג 
גם החתן, כאשר הביאוהו אל ראשי הקהילה, 
גזרו עליו לעבור תהליכי השפלה אלה, וביצעו 

את גזר הדין במקום.
קולות הרעש בעת ביצוע העונש הגיעו אל אזני 
הרב והוא יצא לרחובה של עיר, לראות על מה 
ולמה כל המהומה הזאת. ויהי, כאשר ראה את 
במוחו  חלפה   - ענשו  את  המקבל  האיש  פני 
התיאורים  כי  לו,  היה  נדמה  מוזרה:  מחשבה 
אמיד,  יהודי  מאותו  בזמנו,  שקיבל  במכתב 

תואמים להפליא לדמותו של איש זה.
ניגש הרב אל האיש והזמינו לביתו. הוא שאלו 
לו  והתברר  אחרים,  ופרטים  כתובתו  שמו,  על 
כי אמנם דמיונו לא הטעהו וכי הוא הוא האיש 

המבוקש על ידי בני משפחתו.
שקיבל  המכתב  אודות  על  לאורחו  הרב  גילה 
תואם  בו   המצוייר  הכללי  התיאור  וכי  בזמנו, 

להפליא אליו...
ראה החתן שזהותו התגלתה, החליט לגלות לו 
את האמת והזדהה בפניו. הרב אמר לו כי כבר 
נמחלה לו חטאתו אשר שגג, על ידי העלבונות. 
וכי הגיע הזמן לחזור לביתו  והבזיונות שספג, 

ולהתחיל בחיים חדשים
על  מבשרו  הוא  בו  לחותנו,  מברק  הרב  הריץ 
לחזור  הוא  מתעתד  וכי  אצלו  הנמצא  חתנו 

לביתו בקרוב.
הראוי  בכבוד  חותנו  קיבלו  הביתה,  בהגיעו 
לו. הוא העניק לחתן ולבתו בית רחב ומרווח, 
למען יוכל ללמוד תורה ללא הפרעה, וסיפק לו 

את כל הצטרכויותיו.
נתן  רבי  הוא  הלא  החתן,  התפרסם  לימים, 
שם  על  הידוע  דורו,  מגאוני  כאחד  הצעיר, 
לגאונותו  פרט  אשר  עמוקות״,  ״מגלה  ספרו 
המפליאה – ידוע היה כבעל מקובל גדול אשר 

זכה לגילוי אליהו לעתים תכופות.

העלון השבוע נתרם לרפואת 
יוסף  אהרון  בן  סימין הי"ו

להצלחת נתן בן אריאלה 
וכל משפחתו היקרה
לתרומות: 025812210
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חינוך 
באהבה

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

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

"אמא, רבקה עוד פעם לוקחת לי מהבמבה" 
מנסה שרה בת החמש למשוך את אמא 

למריבה עם רבקה אחותה.
 "תביאי לי את הבמבה, אני רציתי לקחת 

אותה קודם, את בחרת את הביסלי"... 
"אם תקחי לי ת'במבה, אני אגיד אותך 

לאמא"...
 "אמא... היא כל הזמן לוקחת את מה שאני 

בוחרת"...
אמא מנסה לא להתערב במריבה של הבנות, 
אך היא יודעת שתוך כמה דקות מתחילות 

הבנות שרה ורבקה לריב עד כדי הרמת 
ידיים... אמא מנסה להמשיך ולהתאפק, 

אבל...
 "אמא היא מרביצה לי..."  "לא נכון, זו את 

שהתחלת"... 

מה הסיבה למריבה?
עם  לריב  כדי  יותר  רצינית  סיבה  לך  "אין 
אחותך הקטנה?!" גוערת אמא ברבקה הבת 
להכות  צריכה  "את  השמונה,  בת  הבכורה 
את אחותך הקטנה בגלל במבה?! מה אנחנו 
או  אוכל  מספיק  שאין  השואה  בתקופת 
את  דווקא  צריכה  את  בבית?!  ממתקים 
הבמבה ששרה לקחה?! איזו מין אחות את? 
אז מה אם תוותרי לה, יש לך המון כוח ואת 
פוגעת בה ומרביצה לה. מה, את לא יכולה 

קצת לשלוט בעצמך?!"

"למה  החמש:  בת  שרה  את  מנחם  ואבא, 
את בוכה, מה קרה? שוב פעם היא הרביצה 
לך? האמת שגם את אשמה, היית מוכרחה 
פעמים  כמה  הבמבה?!  עם  בה  להתגרות 
יודעת  את  איתה!  להתחיל  לא  לך  אמרתי 
שבסוף היא מרביצה לך ואת בוכה, מה את 

נהנית מזה? טוב, טוב, תפסיקי לבכות"...

סוגי מריבות מכוונות
הוא:  הנוכחית  בסדרה  המאמרים  נושא 

המניע והטיפול במריבות ילדים.
אנו מדברים על "מריבות מכוונות". 

אם  בין  מטרה,  קיימת  מכוונות,  במריבות 
מודעת  ובלתי  סמויה  אם  ובין  גלויה  היא 

והילד חש כי יש לו תועלת מהמריבה. 
המריבה  סגנון  ואת  אופיו  את  נכיר  כאשר 
המניעים  את  להבין  בע"ה  נוכל  הילד,  של 
את  להשיג  לרצות  הילד  את  שהפעילו 
באופן  איתו  ולעבוד  מריבה  ע"י  מבוקשו 
פרטי על מנת לחנכו ע"פ דרכו ולחדול בע"ה 

 ממריבות.
סוגי  שני  על  דיברנו  האחרונים,  בשבועיים 

מריבות, 
הראשונה: מריבה מתוך הכרת כוח ושליטה.

כאשר הילד גדל מעט, הוא מתחיל להיות ער 
לתוצאות שיש לתוקפנותו, לסוגיה השונים, 
על הילדים האחרים. הילד נוכח בכך שהילד 
שאיתו הוא רב: מתרגז, נעלב ואפילו בוכה. 
הוא מקבל סיפוק מסויים מתגובות כאלה. 

הילד חש בכוחות החדשים שהוא מפעיל, 
לפגוע  יכול  הוא  המריבות  בעזרת  שהרי 
הכוח  מהרגשת  נהנה  והוא  אחר.  בילד 
עשוי  זה  סיפוק  לו.  נותנת  שהמריבה 
לעודד אותו להמשיך במריבות עם ילדים, 
מטרתו  את  משיג  הוא  כאשר  במיוחד 

במריבה.

תחרותי.  גורם  ידי  על  מריבה  השנייה: 
על-ידי  ובמעשיו  בהחלטותיו  מונע  הילד 
תחרותיות. חשוב לו להיות ראשון בכל. זו 
תכונת אישיות בולטת אצלו והוא מממש 
זאת בכל דרך, אם לא בכניעה מראש אז 

ע"י מריבה.
ע"י  רצונו  את  להשיג  הילד  של  הצורך 
אינה  תחרותיות,  עם  הקשורה  מריבה 
גם פעולה  יש בה  רק תכונה מולדת אלא 
גדל  הוא  בה  החברה  של  יזומה  חינוכית 

ושל החינוך בבית.

ולמשוך  להתבלט  רצון  מתוך  מריבה   .3
תשומת-לב

השבוע נדבר על הגורם השלישי ב"מריבות 
מכוונות". 

המריבה של רבקה ושרה גם היא "מריבה 
בהן  קיימות  זה  מסוג  מריבות  מכוונת" 
מטרה, בין אם גלויה ובין אם סמויה ובלתי 

מודעת, שהיא "משיכת תשומת לב".
רבים  לא  הם  רבים,  ילדים  שני  כאשר 
בסתר ומתחבאים, אלא הם רבים בפומבי 
הסביבה.  תשומת-לב  את  למשוך  בכדי 
רבים.  לילדים  חשובה  זו  תשומת-לב 
את  להבליט  זו  בצורה  מצליחים  חלקם 
מצליחים  וחלקם  נוכחותם  ואת  כוחם 
בצורה זו למשוך את המבוגר להגן עליהם, 

לרחם עליהם ולהתייחס אליהם. 
יש מטרה משותפת  במריבה מהסוג הזה 
"תשומת  והיא:  למותקף  והן  לתוקף  הן 

לב". 
בין  נפוץ בעיקר במריבות  זה,  סוג מריבה 

אחים. 
רבקה  ושל  ה-5  בת  שרה  של  ההורים 
שתי  בין  המריבות  עצות,  אובדי  ה-8  בת 
הבנות  בבית,  השלווה  את  מפרות  הבנות 
רוב  קטן,  נושא  כל  על  ומתווכחות  רבות 
שרבקה  בכך  שלהן מסתיימים  הוויכוחים 
וזו פורצת  הגדולה מכה את שרה הקטנה 

בבכי.

ההורים עושים כמיטב יכולתם: הם נוזפים 
את  מנחמים  אותה,  ומענישים  ברבקה 
חוקים  קובעים  אותה,  ומרגיעים  שרה 
כדי  זו מזו  ומרחיקים את הבנות  נוקשים 
למנוע מריבה, אך למרות הכל, לאחר זמן 
הן  ושוב  זו  את  זו  הבנות  מוצאות  קצר, 
התחילה  "היא  לי"...  לקחה  "היא  רבות. 
הבכי  לה!"...  תגידי  "אמא,  איתי"... 
שמסיים את המריבה מורט את עצביהם 

של ההורים.

מה המניע למריבה הזו
"להתחיל"  שרה  את  מניע  מה  נבדוק,  בואו 
להרביץ  רבקה  את  מניע  ומה  רבקה,  עם 
ייתכן ששרה באמת נהנית מן המצב,  לשרה. 
היא נהנית להיות מנוחמת. היא מכריחה את 
אותה,  ולפייס  איתה  לשוחח  לבוא  ההורים 
היא כל כך זקוקה לזה עד שהיא מוכנה אפילו 
לקבל מכות. אך לא רק זו הסיבה, יש לה גם 
רווח משני: ההורים כועסים על אחותה, ואת 

הכעס הזה היא גרמה.

מהמריבה?  נהנית  רבקה  גם  האם  ורבקה? 
האם גם היא אוהבת שנוזפים בה? 

רבקה אמנם אינה נהנית, אך גם היא מרגישה 
על  נאבקת  היא  תשומת-לב.  לקבל  צורך 
לקבל  דרך  ומצאה  ההורים  של  תשומת-לב 

תשומת-לב זו.
גם  לגביה  אך  שלילית,  תשומת-לב  אמנם  זו 
והיא גם מוכנה  כעס וצעקות הן תשומת-לב 
ואם  תשומת-לב.  מעט  בעבור  "לסבול" 
להשיג  מנסה  אינה  רבקה  מדוע  תשאלו: 
תשומת לב חיובית? התשובה היא: היא אינה 
שלוש  בת  הייתה  כשהיא  כי  זה.  את  מכירה 
ביום  ממנה  שחטפה  הקטנה  אחותה  נולדה 

בהיר את כל "תשומת-הלב" של ההורים. 
שמעו מה יש לה לספר לנו: 

במשך  הייתי  אני  שכזו!  חוצפה  שמעתם, 
אמא  ופתאום  בבית  "המלכה"  שנים  שלוש 
נעלמה לכמה ימים )ללדת( וחזרה עם האחות 
הגזלנית הזו, זו שגנבה ממני את ההורים שלי. 
ארביץ  שלא  שאעשה  רוצים  אתם  מה  אז 
לה??? ולא רק זה, כשאני מתנהגת יפה, כולם 
שוכחים ממני ומתייחסים רק לשרה הקטנה. 
מרוצים,  שלי  ההורים  מרביצה,  לא  כשאני 
הם שמחים על כל הפוגה במריבות ועסוקים 
רבות  אינן  הבנות  "אם  לדעתם  כי  בשלהם, 

הכול בסדר". 
מתייחסים  אינם  הם  אחותי,  שנולדה  מאז 
זקוקה  שאני  ובגלל  אותי.  שכחו  וממש  אלי 
אבא  בה  דרך  מצאתי  מרובה,  לתשומת-לב 
ומרביצה  רבה  אני  אלי-  יתייחסו  ואמא 
למרכז  נהפכת  אני  רגע  ובין  שרה  לאחותי 

העניינים.

פעילות מונעת אסון
את  אבא  שואל  בזה?"  ממשיכות  הן  "למה 
לנבא  יכול  אני  תסריט,  אותו  "תמיד  אמא. 
כל  יחד,  שתיהן  כאשר  יקרה  מה  מראש 
עוזרים,  אינם  שלנו  והעונשים  הצעקות 
מכל  נהנות  בעצם  שהן  חושב  אני  לפעמים 

העניין והן ממש אוהבות לריב". 
אבא ממש צודק! בין רבקה לשרה קיימת כבר 
ברית סמויה ובלתי מודעת, הן זקוקות זו לזו 

כדי לקבל את תשומת-לבם של ההורים. 

ההורים  שבהם  בבתים  לעיתים  קורה  הדבר 
ואין  החיים,  את  ב"לחיות"  ועסוקים  טרודים 
להם מספיק "זמן איכות" עם הילדים, הורים 
או  משחק  של  פעילות  מעט  רק  יוזמים  אלו 
הילדים  ולכן  הילדים  עם  ושיחה  בילוי  של 
להתפנות  ההורים  את  "לאלץ"  כדי  רבים 

ולהגיב לפעילותם.
מקשר  אשר  משותף,  עניין  יש  ורבקה  לשרה 
ההורים.  לב  תשומת  את  להם  ונותן  ביניהן 
והצורך הזה מונע מהם לפתור את בעיותיהן 

בדרכים אחרות.
המניע  את  יבינו  לא  ההורים  עוד  כל  ולכן 
ההכרחי הזה של המריבה, הבנות לא יפסיקו 

לריב.

התגובה למריבות שמטרתן למשוך "תשומת-
לב" 

למשוך  כדי  מריבה  יוזמים  הילדים  כאשר 
חשיבותה  שאת  ביתר  גוברת  תשומת-לב, 
של אי-ההתערבות. אם נפסיק את המריבה, 
האשם,  מי  למצוא  כדי  נתערב  לילדים,  נעיר 
נימנע  אם  אולם  המריבה.  את  נחזק  רק 
את  לילדים  ניתן  ולא  במריבה  מלהתערב 
המריבה,  באמצעות  שדרשו  תשומת-הלב 

ובמקביל נרבה בחיבור חיובי ע"י משחק בין 
ואהבה  חום  לב,  תשומת  והענקת  הילדים 
להניח  סביר  נדיבה  בכמות  פינוק(  )לא 

שהמריבות הללו ייפסקו בהדרגה.
לילדים  מתייחסים  אנו  כלל  בדרך  כי 
הילדים  וכאשר  רבים  הילדים  כאשר  רק 
אנו  ונאותה,  רצויה  בצורה  משחקים 
כלל  מגיבים  ואיננו  ומתעלמים  משתתקים 
מצב  נוצר  וכך  הדוב"  את  להעיר  לא  "כדי 
של  במקרים  רק  באות  שלנו  שהתגובות 

התנהגות לא רצויה. 

אם נשים לב, ניווכח שהתקשורת שלנו עם 
הילדים נוצרת רק כתוצאה של מריבה. ולכן 
כדי לשנות את ההתנהגות השלילית שכבר 
הוטבעה בטעות בילד, עלינו להדגיש, לחזק 
שלו.  החיובית  ההתנהגות  את  ולהבליט 
בין  ולהקפיד לשמור על איזון  עלינו לנסות 
דהיינו  רצויה-  כלפי התנהגות בלתי  תגובה 
רצויה- מריבה, לבין תגובה כלפי התנהגות 

דהיינו משחק בשיתּוף פעולה. 
נרבה  לריב,  המרבה  הילד  אצל  דווקא 
שקטים,  בזמנים  לב  תשומת  בהענקת 
את  פותר  הוא  שבהן  הזדמנויות  נחפש 
בעיותיו ללא מריבה, ונגיד לו בפירוש שאנו 

מרוצים מכך. 
ב"מילים  התנהגותו  על  אותו  נשבח 
מתארות" לא נגיד לו "אתה ילד טוב, אתה 
מתנהג יפה" אלא נתאר לו את ההתנהגות 
"אני  לדוגמה:  שבעי-רצון,  אנו  שממנה 
עם  ביחד  משחק  שאתה  מאוד  מרוצה 
למשחק,  אותה  שהזמנת  "ראיתי  אחותך" 
הזו"   ההתנהגות  את  מעריכה  מאוד  אני 
מתעקש  ולא  מוותר  שאתה  שמחה  "אני 
בשקט  יושבים  שאתם  שמחה  "אני  ורב"  

ולא רבים כמו קודם" וכו'
המשך בע"ה בשבוע הבא!

                   בדואי מהמדבר נכנס לתוך 

מונית בלונדון. באמצע הנסיעה ביקש 
הבדואי: "תכבה בבקשה את המוזיקה. 

לפי הדת שלי אסור לשמוע מוזיקה. 
כי בתקופת הנביא לא היה מוזיקה. 

ובמיוחד לא היה מוזיקה מודרנית. שזה 
אב החטאים!" 

הנהג כיבה את המוזיקה ולאחר כמה 
דקות עצר את הרכב ופתח לבדואי את 

הדלת. הבדואי: "מה אתה עושה?" הנהג: 
"בתקופת הנביא לא היו מוניות. לך 

תחכה לגמל!"

הפטרת השבת
ישעיה פרק ס"ו

"כה אמר ה' השמים כסאי"

באר שבעחיפהתל אביבירושלים
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