
והרפואה  והשפע  והפרנסה  הגשמיות, 
מטרתן  כל   – הרעות  הגזירות  וביטול 
ִאָתנו,  ייטיב  ידי שה' יתברך  היא שעל 
כמו  מלכותו,  כבוד  יתגלה  זה  ידי  על 
עניין  "ובאיזה  הקדוש:  רבינו  שאומר 
טּוב  רב  כשמשפיע  מלכותו?  נתגלה 
כי  ואחד  אחד  כל  מודים  אז  לישראל, 

'מלכותו בכל משלה'".

ראש ולא התחלה
לכן נקראים הימים האלה 'ראש השנה' 
השנה,  ראשית  או  השנה  תחילת  ולא 
כי היחס שבין ראש השנה לשאר ימות 
רצף  של  כהתחלה  רק  לא  הוא  השנה 
של ימים, אלא הוא כיחס שבין הראש 
לאיברים. כל האיברים תלויים בראש, 
והוא  איבר  כל  והמזיז  המשפיע  והוא 
בגופנו.  המתרחש  תהליך  כל  הקובע 
הראש  טוב,  הראש  כאשר  וממילא 
אחרי  נגרר  הגוף  כל  ממילא   – בריא 
כראוי,  מתפקד  איבר  וכל  הראש, 
החיים  וכל  טובה,  השנה  שכל  דהיינו, 
 – חלילה  חולה  הראש  וכאשר  טובים; 

כל האיברים לוקים.

טובה  לשנה  סימנים  עושים  אנו  ולכן 
עצמנו  את  לעורר  השנה,  ראש  ביום 
שכל השנה כולה תלויה ביום זה. וברור 
השנה  של  שהמתיקות  מאליו  ומובן 
אלא  נאכל,  דבש  בכמה  תלויה  לא 
בהמלכת  לנו  תהיה  מתיקות  בכמה 
המלך, כמה מתיקות תהיה לנו בשירים 
לנו  תהיה  מתיקות  כמה  ובתשבחות, 
שנה  לנו  שייתן  מה  זה   – בתפילות 
היחידה  המתיקות  כי  ומתוקה,  טובה 
ה'  את  לדעת  היא  הזה  בעולם  שיש 
ולהתקרב אליו, כל המתיקות המזויפת 

היא רק מרירות עמוקה.

בריא.  יהיה  שלו  שהראש  צריך  אדם 
בכיסופין  מלא  יהיה  השנה  ראש  שכל 
להמליך  ה',  את  להכיר  ה',  את  לדעת 
בכל  מלכותו  לגילוי  לצפות  ה',  את 
יושבי תבל; שיהיה שם  העולם, על כל 
ראש  זה  כול.  ובפי  בפיו  שגור  שמיים 
ומאיר  כולה,  בריא שמאיר לכל השנה 

את כל החיים.

חדוות ה' היא מעוזכם
דברי  את  לקיים  ניתן  זה  ידי  על  ורק 
את  לשמור  מאוד  שהזהיר  רבינו 
בראש  בשמחה  ולהיות  המחשבה 
בשמחה  להיות  אפשר  איך  השנה. 
כאשר  לשמוח  אפשר  איך  הדין?  ביום 
זו  תהיה  אם  נקבע  זה  שביום  יודעים 
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תשכח מהכול
מהרוחניות  גם  שוכחים  זה  ביום 
הרוחניות  גם  לפעמים  כי  האישית, 
את  לשפר  כלי  רק  לדידנו  מהווה 
אך  החולף.  בעולם  ומצבנו  מעמדנו 
כאשר ממליכים את המלך ומתחילים 
מלכות'  'עול  קבלת  מתוך  השנה  את 
באהבה וברצון – אז גם הרוחניות היא 
שונה לגמרי, העבודה הרוחנית מקבלת 
את המשמעות האמתית שלה כעבודת 

המלך!
כמה  משנה  לא  השנה  ראש  ביום  לכן 
הספקת ללמוד וכמה הספקת להתפלל 
מה  בחייך.  אחר  או  כזה  פרט  על 
שמשנה באמת עד כמה הרגשת שאתה 
זה  בהיכל המלך, עד כמה ביטאת את 

בכל מחשבותיך דיבוריך ומעשיך.

"להיפטר"  לרצות  מטופש  כמה 
שומעים  הזה.  הקדוש  ביום  מהתפילה 
'מתי  זה:  את  זה  שואלים  אנשים 
מאוחר...?'  כך  כל  מה?  סיימתם...? 
זה  התפילה...  את  'להריץ'  ומחפשים 
מדוע  היום.  ממהות  הגמור  ההיפך 
אתה  לאן  המלך?  מהיכל  בורח  אתה 
ממהר? מה יש לך לעשות? אתה שותף 
זמן  זה לא  עכשיו להכתרה של המלך. 
וכל שכן לא להאריך  להאריך בלימוד, 
בתפילה.  להאריך  זמן  זה  בסעודה. 
ובתשבחות  בשירות  להאריך  זמן  זה 
ארוך.  הכי  למניין  ללכת  שיותר.  כמה 
מברכות  כבר  ולשבח  להלל  להתחיל 

השחר.

תתפלל על דבר אחד
פחדך...  תן  ובכן  לה':  להתחנן  צריכים 
ויידע כל פעול כי אתה פעלתו... שימו 
לב על מה מבקשים – על התכלית של 
איך  החיים!  של  התכלית  על  העולם! 
אפשר לקרוא את זה ולהמשיך הלאה? 
ופשוט  אלה  במילים  להיעצר  צריכים 
מחודש  ברגש  ושוב  שוב  עליהן  לחזור 
ובתחנונים ובגעגועים ובציפייה: 'מתי, 

מתי, כבר נזכה לכל זה...'

ורק  אך  מתפללים  השנה  בראש 
גם  יתברך.  מלכותו  כבוד  גילוי  על 
חיים,  מבקשים  אנו  שבהן  התפילות 
חיים  ה',  ידיעת  של  חיים  הוא  פירושן 
של אמונה, חיים של דבקות בה', חיים 
של תורה, חיים של עול מלכות שמיים, 
כי חיים בלי קבלת עול מלכות שמיים 
מכוונים  זה  על  רק  חיים.  אינם   –
על  התפילות  כל  וגם  'חיים'.  במילה 

ביותר.
ומה עושה האדם? הוא נכנס לתפילות 
של ראש השנה עם כל הבעיות שלו ועם 
להמליך  ובמקום  שלו,  הקטנוניות  כל 
את המלך הוא מבקש על דא ועל הא; 
במקום לנצל את הזדמנות הפז לחנינה 
כללית ולפתיחת דף חדש עבורו ועבור 
באותו  להישאר  מחפש  הוא  העולם, 
מקום של שינה רוחנית; במקום לקחת 
כתרנגול  פרוטות  מלקט  הוא  אוצרות, 

המלקט באשפה.
וכל  החיים  כל  שבו  ביום  דווקא 
לפרטיהם  לנו,  החשובים  הדברים 
כף  על  מונחים  פרטיהם,  ולפרטי 
המאזניים – דווקא ביום הזה זהו הזמן 
להשליך  זה,  מכל  ולשכוח  להתעלם 
בחיים  ולבחור  ֵגוונו,  אחרי  הכול  את 
האמתיים: להמליך את מלכו של עולם, 
בהיכל  לטייל  המלך,  להיכל  להיכנס 
הגנוזות  בחמדות  ולהשתעשע  המלך, 
הזהות  לעצמנו את  ולהחזיר  בארמונו, 
ואת  מלכים,  כבני  שלנו  האמתית 
העולם  כל  של  האמתית  המשמעות 
את  לגלות  צריכים  שבו  כעולם  הזה, 
מלכות ה' ותו לא. מעבר לכך הכול הבל 

הבלים.

העבר – ַאִין
ממילא מובן שכאשר ניגשים אנו ליום 
מהעבר  לשכוח  עלינו  מוטל  הקדוש, 
מהצרות  לשכוח  מהעתיד,  ולשכוח 
לרגע  עד  בו  שהיינו  החושך  כל  שלנו; 
הזמן  לא  וזה  כלל;  משנה  לא   – זה 
עבודת  עיקר  לעתיד.  דאגה  לׁשּום 
יחד  להתאסף  היא  הקדוש  היום 
ליום  כראוי  עם,  ברוב  ישראל  שבטי 
"ויהי  שנאמר:  כמו  המלך,  הכתרת 
יחד  בישורון מלך בהתאסף ראשי עם 
ולהריע  לעמוד  וביחד  ישראל",  שבטי 
למלכנו  ולרומם  לפאר  ולשבח  להלל 
ואלוקינו בכל מיני נגינה ונעימה, פיוט 
ולעמוד  ולכסוף  ולהתגעגע  ושירה, 
במהרה  שיתגלה  משתפכות  בתפילות 
בני העולם  יתברך, שכל  כבוד מלכותו 
שאנו  כמו  מלפניו,  וייראו  אותו  יכירו 
אכן רואים שכל התפילות שתיקנו לנו 
אנשי כנסת הגדולה סובבות סביב ציר 
פעלתו,  אתה  כי  פעול  כל  "ויידע  זה: 
ויאמר  יצרתו,  אתה  כי  יצור  כל  ויבין 
כל אשר נשמה באפו ה' אלוקי ישראל 
צריכים  משלה..."  בכול  ומלכותו  מלך 
להיכנס  לתפילות,  להקשיב  פשוט 
ֵמֶהן מהי עיקר  וללמוד  לתוך המילים, 

עבודתנו.

כראוי  עצמנו  את  להכין  רוצים  כולנו 
מה  בשאלתנו:  ונפשנו  הדין,  ליום 
לעשות? מה ה' רוצה מאתנו? מה יהיה 
'צרכינו  טובה?  לשנה  עבורנו  טוב  הכי 
על  נבקש?  מה  על   – מרובים'  המה 
מה נתעקש? כיצד נסדר את היום כדי 
להרוויח כמה שיותר בימים הקדושים 

האלה? אנה אנו באים?

קטע  לידי  הזדמן  פרטית  בהשגחה 
ישיבת  נפלא מתוך דברי המשגיח של 
לייקווד הרב ווכטפויגל זצ"ל, שמגדיר 
בהגדרה  השנה  ראש  עבודת  כל  את 
בתוכה  המקפלת  וחזקה  קולעת 
במחֶשֶבת  מחשבה  עומק  אינסוף 
עבודת ה'. אני בטוח בעזרת ה' יתברך, 
עיניו  לנגד  יעמדו  שהדברים  מי  שכל 
לראש  בוודאי  יזכה   – השנה  בראש 
עמוקה,  ה'  ולעבודת  מתוק,  השנה 
ומתוקה.  טובה  לשנה  בוודאי  ויזכה 
גם  נכון  זה  שיסוד  נראה,  ה'  ובעזרת 

לעוד זמנים בחיים.

ברוכים הבאים לארמון המלך
נכנסים  הרב כותב שבראש השנה אנו 
יומיים  למשך  המלך  של  היכלו  לתוך 
לשכוח  היא  עבודתנו  ועיקר  רצופים, 
ולשכוח  העבר,  את  לשכוח  מעצמנו, 
אחד:  בדבר  רק  ולעסוק  העתיד,  את 
להמליך את המלך, להלל ולשבח, לשיר 
בתוכו  מקפל  זה  משפט  למלך.  ולזמר 
כל כך הרבה ֵהיבטים וניגע בחלק מהם:
לקבל  פירושו  המלך  להיכל  להיכנס 
האדם  החיים.  על  אמתית  פרופורציה 
החיים  ובשגרת  בעצמו  עסוק  כך  כל 
ובצרכי  השוטפות  בבעיות  שלו, 
השעה, בצדדים הקטנוניים של החיים 
עצמו  על  נוטל  שהוא  הדמיוני  ובעול 
מהתכלית  לגמרי  שוכח  שהוא  עד   –
ומהתכלית  הזה  העולם  של  האמתית 

האמתית שלו עצמו.

מחזירים את המלוכה למלך
סדר  להשליט  לַשווא  מנסה  האדם 
שקורה  במה  ולשלוט  ולמשול  בחיים 
הוא  ומסתבך.  הולך  רק  והכול  אתו, 
השכל  בדרך  הפתרון  את  מחפש 
את  לי  יחזיר  מה  ושואל:  שלו  וההבנה 
השליטה לידיים? אבל ההתנהלות הזו 
ויותר.  יותר  אותו  מסבכת  רק  עצמה 
והנה הבורא ברחמיו נותן לנו הזדמנות 
'תמליכוני  לנו:  ואומר  מהבוץ  לצאת 
עליכם', תחזירו אלי את המלוכה, ואני 
הטוב  הצד  על  החיים  את  לכם  אסדר 

ההכנה ליום הגדול

בס"ד
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ַהֲאִזינּו 
אומרת הגמרא )חגיגה ט"ז(: קורות ביתו 
הדין,  ביום  בו  מעידים  אדם  של  ואבניו 
ואיבריו  בו,  מעידה  אדם  של  נשמתו  וכן 
מעידים בו. ויש להבין מה עניין עדות זו של 
קורות  יעידו  כיצד  והמדבר?  החי  הדומם 
מהספרים   נודע  הנה  איבריו?  או  הבית 
הקדושים שהעולם על כל פרטיו, מתהווים 
חלל  כל  את  הממלא  ה'  מדבר  רגע  בכל 
הבריאה, מהרגע שיצאה הבריאה מן הכח 
ה',  דבר  ממשיך  עכשיו,  ועד  הפועל  אל 
להוות  הקודש,  לשון  אותיות  כ"ב  היינו 
הדומם  ועדיין  הייקום,  כל  את  ולהחיות 
הצומח והחי, כל שכן המדבר, כולם ניזונים 
ועובר  העילות,  מעילת  היוצא  ה'  מדבר 
דרך כל קומת העולמות, עד תחתית עולם 
אחד  כל  הנבראים  בכל  ומתלבש  העשיה, 

לפי בחינתו.

מועד  לבית  אדם  שילך  שבעת  הטעם  זה 
ָהָיה,  ׁשֶ ּכְ ָהָאֶרץ  ַעל  ֶהָעָפר  ְוָיׁשֹב  חי,  לכל 
ְנָתָנּה,  ר  ֲאׁשֶ ָהֱאלֹקים  ֶאל  ׁשּוב  ּתָ ְוָהרּוַח 
כי  הדיבור,  כח  מהאדם  לאלתר  מסתלק 
כנ"ל,  הדיבור  מבחינת  היא  החיות  כל 
יש  לאיבריו  גם  חי,  שהאדם  זמן  וכל 
ולכן איבריו  מדברים אליו  בחינת דיבור, 
הרגלים  ה',  דבר  אל  לשמוע  לו  ומזכירים 

ֵלְך",  ּתֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרְגְלָך  מֹר  "ׁשְ לו  אומרות 
יטּו"  ַיּבִ ְלנַֹכח  "ֵעיֶניָך  לו  אומרות  העינים 
ה טֹוב",  ַוֲעׂשֵ "סּור ֵמָרע  הידים אומרות לו 
וכך כל איבר ואיבר משתמש בכח הדיבור 
הגנוז שבו להזכיר לאדם את תכליתו, ועל 
זה אמרו חז"ל דאיבריו של אדם מעידין בו 
האמת  מדרך  יטה  לבלתי  לפניו  ומכריזין 
שהם  ביתו  קורות  עם  גם  עניין  ואותו   ,
ביקום  משוטט  ה'  דבר  כי  דומם,  בחינת 
מאחרון  כולה,  הבריאה  את  ומחייה  כולו 
כל  מלא  כי  השרפים,  ראש  ועד  הדוממים 
כבודו,  מספרים  והשמים  כבודו,  הארץ 

וכבוד בחינת דיבור.

ומהו דבר ה' המחייה את כל הבריאה, הרי 
וממילא  הגוף,  דמות  ולא  גוף  לו  אין  ה' 
מובן שאין לו פה שהוגה אותיות, ומהו אם 
כן דבר ה' הממלא את חלל הבריאה? דברי 
התורה של ישראל! זהו דבר ה' המחייה את 
הישראלי  איש  של  בפה  כי  הבריאה,  חלל 
בקולו,  חקוקות  יסוד,  אותיות   22 יש 
בחמישה  בפיו  קבועות  ברוחו  חצובות 
בשיניים  בלשון  בחיך  מקומות-בגרון 
בשפתיים, ומאותיות אלו הופך האדם את 
התוהו לממש ומזרים חיים לבריאה כולה.

מדעתך,  רחוקים  אלו  דברים  יהיו  ואל 
וישתנו  שיתפעלו  יתכן  כיצד  שתאמר  עד 
מעשי  לפי  ועליונים,  קדושים  עולמות 

ֶרֶאם  ילוד אשה, וכי אפשר לפרעוש לפגוע ָבּ
ראייה  אלא  הוא,  ריק  דבר  לא  הגדול, 
וכתוב  הנביא  בדברי  לדבר  יש  מוצקה 
ים  "ָוָאׂשִ נ"א(  )ישעיה  שנאמר  הוא  הדּור 
ַמִים  יִתיָך, ִלְנטַֹע ׁשָ ּסִ ִפיָך, ּוְבֵצל ָיִדי ּכִ ָבַרי ּבְ ּדְ
ה" ודרשו  י ָאּתָ ְוִליסֹד ָאֶרץ, ְוֵלאמֹר ְלִצּיֹון ַעּמִ
י,  ַעּמִ ְקֵרי  ִ תּ 'ַאל  ה.(  הזוהר  )הקדמת  רז"ל 
לאיש  אומר  הקב"ה  כלומר,  י',  ִעּמִ א  ֶאּלָ
הישראלי לומד התורה 'אתה השותף שלי'', 
ובאיזה עניין אנחנו שותפים? בכח הדיבור! 
בבחינת  בדיבור  הכל  בראתי  שאני  כמו 
כך  ַנֲעׂשּו",  ַמִים  ׁשָ ה'  ְדַבר  "ּבִ לג(  )תהלים 
אתה בדיבורך נוטע שמים ויוסד ארץ, ולכן 
ִלְנטַֹע  שתוכל  בשביל  ִפיָך,  ּבְ ָבַרי  ּדְ ים  ָוָאׂשִ

ַמִים ְוִליסֹד ָאֶרץ כמוני ממש.  ׁשָ

ָאָדם  ה  "ַנֲעׂשֶ נאמר  זה  ענין  על  ובדיוק 
יהיה אדם בצלם  ובמה  ְדמּוֵתנּו"  ּכִ ַצְלֵמנּו  ּבְ
המושכל  הדיבור  בכח  ובדמותו,  אלוקים 
בורא  הוא  גם  הבורא  כמו  שאז  בו,  הנטוע 
רימז  הזה  העניין  שלכל  בדבריו,  עולמות 
ואדברה",  השמים  "האזינו  באומרו  משה 
מהתורה  ניזון  השמים  שצבא  להורות 
והתפילה של ישראל, ואם לא ְבִריִתי יֹוָמם 
ְמתי, היינו  ׂשָ ָוָאֶרץ לֹא  ַמִים  ׁשָ ָוָלְיָלה ֻחּקֹות 
בריתי  את  הלומדים  ישראל  בני  אלמלא 

יומם ולילה, אין שום קיום לשמים ולארץ.

ְהֶיה  ִ יַח עֹוד תּ : "ָמׁשִ ְ          a       ָאַמר מֹוַהְרַנ"תּ
ֵמָהֲעבֹוָדה  יֹוֵתר  ַהֲחִסיִדים  ִעם  ה  ָקׁשָ ֲעבֹוָדה  לֹו 
יקֹוְרִסים  ָלֶאּפִ י  ּכִ יקֹוְרִסים,  ָהֶאּפִ ִעם  לֹו  ְהֶיה  ִ תּ ׁשֶ
ל  ּכָ ִעם  ְלַגְמֵרי  לּו  ּטְ ְוִיְתּבַ ֶאָחד  מֹוֵפת  ַיְרֶאה 
ִעם  ן  ּכֵ ֵאין  ׁשֶ ַמה  ַוֲחִקירֹוֵתיֶהם,  ָחְכמֹוֵתיֶהם 

ַהֲחִסיִדים..." )שיש"ק ב–תקכה(

נּו ְוִהְפִליג  ת ַרּבֵ ֻדּלַ ְ ִמּגְ ר מֹוַהְרַנ"תּ ּבֵ ּדִ ׁשֶ ַעם, ּכְ a ּפַ
"ֵמֵאיפֹה  ֵמַאַנ"ׁש:  ֶאָחד  ָאלֹו  ׁשְ ְמאֹד,  ְבחֹו  ׁשִ ּבְ
ָעָנה  ָהֵאּלּו"!  ָבִחים  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ֶאת  לֹוְקִחים  ם  ֶ ַאתּ
ִמיַכִלי  י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ ָהַרב  "ִאם   : ְ מֹוַהְרַנ"תּ לֹו 
זּו  'ּכָ ַעם:  ּפַ ָאַמר  ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה,  ָלאְטׁשֹוב  ִמּזְ
ֲעַדִין  ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָקדֹוׁש  ָנִקי  ּגּוף  מֹו  ּכְ ה  ְנִקּיָ ָמה  ְנׁשָ
ה  ׁשָ ְוַהְרּגָ ֲהָבָנה  ָלנּו  ֵיׁש  ְוִכי  עֹוָלם!' –  ּבָ ָהְיָתה  לֹא 
מֹו  ּכְ ְדָבָריו,  ּבִ ָאנּו  ַמֲאִמיִנים  א ַמה,  ֶאּלָ ְדָבָריו"?  ּבִ
ְוָאַמר  ֵאר  ִהְתּפָ ׁשֶ נּו,  ַרּבֵ ְבֵחי  ׁשִ ּבְ ָאנּו  ַמֲאִמיִנים  ֵכן 
ֶהם.  )שם  ָגה ּבָ ֵאין ָלנּו ַהּשָׂ י ׁשֶ ַעל ַעְצמֹו, ַאף-ַעל-ּפִ

ב–תקנ (

א ב של החיים
ַקְמָצן  ְהֶיה  ּתִ ַאל  ה',  מּול  עֹוֵמד  ה  ַאּתָ ׁשֶ ּכְ   a

ים. ִמּלִ ּבְ
ִרי ִעם ַהּבֹוֵרא. ר ָהִעּקָ ׁשֶ ּבּור הּוא ַהּקֶ a ַהּדִ

ְהֶיה  ְבֵרי ֱאמּוָנה, ּתִ ר יֹוֵתר ּדִ ה ְמַדּבֵ ַאּתָ ָכל ׁשֶ a ּכְ
ְלָך יֹוֵתר ֱאמּוָנה.

ַעל  ִאּתֹו  ר  ּבֵ ּדַ ֵמַהּבֹוֵרא?  ַהּכֹל  ׁשֶ ַמֲאִמין  ה  ַאּתָ  a
ָבר ְוָדָבר. ל ּדָ ּכָ

                     בשבוע שעבר הובאה שאלה 
האם מותר לאכול את תרנגול ה"בראקל" 

והאם ניתן להשתמש בו לצורך כפרות.
נוספים  בפולמוסים  עסק  הראשון  החלק 
של  ברקע  העופות,  בכשרות  הקשורים 
הטהרה  בסימני  ה"בראקל",  תרנגול 
טהורים,  עופות  ביצי  של  והטומאה 

ובסימני הטהרה והטומאה של העופות.
הטהרה  בסימני  לדון  נמשיך  זה  בחלק 
של  ובגדר  ההלכה,  בפסיקת  העוף,  של 

"מסורת".

תשובה:
ג. עוף שיש בו מקצת סימני טהרה

ע"א[ מובאות  ס"ה  ע"א,  ס"ב  ע"א,  ס"א  ]חולין  בגמ' 
לו  עוף שיש  בדיני  כמה מימרות העוסקות 
מקצת דיני טהרה, ונבוכו מאוד הראשונים 
וז"ל  זה,  בדין  למעשה  בהלכה  והפוסקים 
הדברים  "ותחילת  מ"ו[:  פ"ג  ]חולין  המאירי 
ופירושה  זו  שמשנה  לידע,  צריך  שאתה 
ביד  מבולבלים  ממנה,  היוצאים  ועניינים 

מפרשים".
עיקריות  שיטות   3 מצינו  ולמעשה 

בראשונים בדין זה:
עוף  והרא"ש.  רש"י  שיטת  א( 
לו סימן טהרה אחד, טהור אם ראינו  שיש 
להדיא שאינו דורס. אבל עוף שיש לו את כל 
שלושת סימני הטהרה האחרים, מ"מ טמא 
הוא שמא הוא דורס )ואם נראה עוף דורס, על אף 
שיש לו את כל סימני הטהרה, עוף זה טמא, כדאיתא להדיא 

ולכן  ע"ב[(,  ס"ב  ]חולין  דאגמא  תרנגולתא  גבי  בגמ' 

חייבים "מסורת" כדי להתיר את העוף, כמו 
שאומרת הגמ' ]חולין ס"ג ע"ב[ "אמר ר' יצחק, 
עוף טהור נאכל במסורת", וכך כותב רש"י 
ואכלה"[  דדרסה  "חזיוה  ד"ה  ע"ב  ס"ב  ]שם  להדיא 
וז"ל: "ומתוך שאין אנו בקיאין בהם, נראה 
לי דעוף הבא לפנינו יש לומר 'שמא ידרוס', 
מחזיקין  היו  דאגמא  תרנגולתא  הך  דהא 
ואין  שדורסת,  ראוה  זמן  ולאחר  בטהורה 
שמסרו  עוף  במסורת!  אלא  לנו  נאכל  עוף 
 – לנו  מסרו  ושלא  בטהור,   – אבותינו  לנו 
יש לחוש, ובמסורת יש לנו לסמוך כדאמר 
נאכל  טהור  שעוף  ע"ב[  ס"ג  ]חולין  לקמן 

במסורת".
שבא  עוף  תם.  רבינו  שיטת  ב( 

ודאי   – דורס  שאינו  אחד  בסימן  בפנינו 
עוף שבא בפנינו בשלושת הסימנים  טהור. 
גם   – נקלף(  קורקבן  זפק,  יתירה,  )אצבע  האחרים 
משום  מסורת  עליו  שאין  אפילו  טהור 

שודאי שאינו דורס.
יוסף,  בר  משה  רבינו  שיטת  ג( 
המאור(,  )בעל  הרז"ה  הרמב"ם,  הרמב"ן, 
הרשב"א,  היראים,  ספר  הר"ן,  העיטור, 
משנה,  המגיד  החינוך,  ספר  הריטב"א, 
סימני  שני  לו  שיש  עוף  ועוד.  המהרש"ל, 
לעורב  שיש  הטהרה  סימני  שאינם  טהרה 
יתירה  אצבע  הם:  העורב  של  הטהרה  סימני  )שני 
כאן  מדובר  לכן  זפק.  לו  אין  אבל  נקלף  וקורקבנו 
בעוף שיש לו זפק ואצבע יתירה או זפק וקורקבנו 

נקלף, וק"ו בעוף שיש לו את כל הג' סימני טהרה( – 

טהור אפילו שאין עליו מסורת משום שודאי 
שאינו דורס. וכך כותב בעל המאור: "זו דעת 
המובהק  הרב  והוא  יוסף,  בר'  משה  הרב 
שהצעת  משום  סומכים,  היינו  ועליו  שלנו 
וברורות  נכוחות  כולן  והשמועות  המשנה 
הפוכה  גירסה  הייתה  לרמב"י  כדבריו". 
רוב הראשונים  )א(  בגמ' מרוב הראשונים: 
גרסו שלעשרים מהעופות הטמאים יש את 
קורקבן  זפק,  יתירה,  )אצבע  הטהרה  סימני  ג'  כל 
סימני  ג'  וממילא  דורסים,  הם  אבל  נקלף( 

טהור,  בעוף  שמדובר  מוכיחים  לא  הטהרה 
רמב"י  אבל  )ב(  מסורת.  מצריך  רש"י  ולכן 
וסיעתו גרסו שלעשרים מהעופות הטמאים 
יש רק סימן טהרה אחד, חוץ מהעורב שיש 
לו שני סימני טהרה )אצבע יתירה וקורקבנו נקלף(, 
טהרה  סימני  שני  לו  שיש  עוף  וממילא 
שעוף  וק"ו  העורב  של  הסימנים  שאינם 
שיש לו ג' סימני טהרה, ודאי טהור גם ללא 
צדו כמה  ואחריו הרמב"ן  מסורת. הרמב"י 
ומצאו  בגופם,  ובדקו  טמאים  עופות  וכמה 
טהרה  סימן  רק  יש  מהעורב,  חוץ  שלכולם 
אחד, דלא כגירסת רוב הראשונים. מחמת 
רוב  פסקו  כגירסתם,  שמוכיחה  המציאות 
הראשונים כשיטה זו, וכן כותב שו"ת שואל 

ומשיב ]מהדורה תליתאה ח"ב סי' קכ"א[ עיי"ש.

ד. פסיקת הטור והשו"ע בדין עוף שיש לו 
מקצת סימני טהרה

כדעת  נוקטים  הראשונים  שרוב  למרות 
רמב"י, מ"מ הטור והשו"ע ]יו"ד סי' פ"ב סעיפים 

ב'-ג'[ פוסקים כדעת רש"י ומביאים גם את 

פי  על  "...ואף  השו"ע:  וז"ל  הרז"ה,  קבלת 
לפי  לאכלו,  אין  אלו,  סימנים  ג'  לו  שיש 
א"כ  אלא  דורס,  הוא  שמא  חוששין  שאנו 
אבותיהם  להם  שמסרו  מסורת  להם  יש 
עוף  שכל  )הרז"ה(  אומרים  יש  טהור.  שהוא 
אווז,  כשל  רחבה  רגלו  וכף  רחב  שחרטומו 
בידוע שאינו דורס, ומותר באכילה אם יש 
הרמ"א  אמנם  בגופו".  סימנים  שלשה  לו 
נחלק על קבלת הרז"ה, ופוסק שם ]בסעיף ג'[ 
ויש  וז"ל: "הגה:  ירוחם  ורבינו  בשם הארוך 
ואין  זה,  על  אפילו  לסמוך  שאין  אומרים 
בו  שקבלו  במסורת  אלא  עוף  שום  לאכול 
)ועיין  לשנות"  ואין  נוהגין  וכן  טהור,  שהוא 
שנחלקו  א'[  אות  ל"א  סי'  ]ח"ה  יצחק  מנחת  בשו"ת 
האם  אשכנז  עדות  מבני  האחרונים  הפוסקים 
סובר  הכרו"פ  )א(  הרמ"א:  כדעת  להחמיר  יש 
ועוד  חיים  והדברי  החת"ס  אבל  )ב(  לחוש,  שאין 
הנ"ל,  הרמ"א  מדברי  לזוז  שאין  סוברים  פוסקים 

ומשיב  שואל  שו"ת  הרווח(.  המנהג  הוא  וכן 

]מהדורה תליתאה חלק ב' סי' קכ"א[ מבאר שהטעם 

החמירו כשיטת רש"י למרות שאין זו שיטת 
וחילוף  היפוך  מפני  היא  הראשונים,  רוב 

הגירסאות בגמ' בסוגיות אלו.
יוצא א"כ, שהן השו"ע והן הרמ"א החמירו 
כדי  מסורת  שצריך  וסיעתו  רש"י  כדעת 
הרז"ה  קבלת  שלגבי  )אלא  באכילה  עוף  להתיר 
אלא  לא(,  או  מסורת  צריך  בזה  גם  האם  נחלקו 

שהפר"ח ]יו"ד סי' פ"ב סק"ט[ מוסיף שהפסיקה 
ואינה  כשיטת רש"י היא "חומרא בעלמא" 
שטרנבוך  הגר"מ  כותב  וכן  הדין,  מעיקר 

שליט"א ]שו"ת תשובות והנהגות כרך ה' סי' רמ"ד[.
האם  המזרח,  עדות  בני  הפוסקים  ונחלקו 
בקבלת הרז"ה יש להקל כדעת השו"ע שלא 
הסימנים  כל  את  שיש  אחר  מסורת  צריך 
הנ"ל או להחמיר כדעת הרמ"א שעדיין בעי 

מסורת, ואכמ"ל.

ה. מהו הגדר של "מסורת"
שייך  האידנא  האם  נחלקו  האחרונים 

"מסורת":
בשם  פוסק  סק"א[  פ"ב  סי'  ]יו"ד  הפר"ח  א( 
הגמ',  דין  שמעיקר  והמהרי"ל  המהרש"ל 
מוחזק  שאינו  אפילו  ישראל  צייד  כל 
אבל  המסורת;  על  להעיד  יכול  בנאמנות, 
מפי  תהיה  שהעדות  מחמירים  האידנא 

אדם שמוחזק כנאמן וכשר, אבל סתם אדם 
גם פוסקים הבא"ח  כך  נאמן.  אינו  שמעיד 
פ"ב  ]סי'  והכרו"פ  ט"ז[  אות  "אמור"  פ'  שניה  ]שנה 

)וז"ל: "במסורת. שורת הדין, אם עד  כרתי סק"א 
טהור,  הזה  שעוף  נאמן  מפי  שמקובל  אומר  אחד 
עכשיו  רק  באיסורין.  נאמן  אחד  דעד  נאמן,  הוא 
\1 לגרעון הדורות בעו"ה, אין לסמוך רק על אדם 
ששמועתו  שלימה  דיעה  2\ובר  בכשרות  מוחזק 
בדברים  בקי  חכם  תלמיד  מפי  3\ואומר  מכוונת, 
ובקי בהן ובשמותיהן ]שו"ת מהרי"ל סי' צ"ה, פרי חדש 
סק"א[. ולכן מאוד צריך עיון לחדש בזמנינו מסורת 

חדשה, על עופות לא שערום אבותינו"([.

ב( אמנם כנסת הגדולה ]יו"ד סי' פ"ב הגב"י אות 
ל'[ כותב על התנאים הנ"ל ש"זה אינו נמצא 

שפתי  ]שם  הפרמ"ג  כותב  וכן  כלל",  האידנא 
בימינו  גם  שתקפה  עצה  המביא  סק"א[  דעת 

וז"ל:  בצ"ע  נשאר  דבריו  שבסוף  למרות 
האידנא  לסמוך  דאין  הכנה"ג...  "הביא 
סמכא  בר  שיהא  צריך  כי  כלל,  מסורת  על 
ועיר,  ממדינה  או  גדול  מאדם  ומקובל 
אם  ומ"מ  יע"ש.  גוונא,  כהאי  ליכא  ועכשיו 
מדינה  בני  יכולין  אוכלין,  שלימה  מדינה 
שיתבאר  ובתנאי  עלייהו,  לסמוך  אחרת 
)ולכן  מסורת  להם  שאין  דהיינו  הסימן  סוף 
אינם יודעים כיצד לנהוג וממילא מחמירים, ו(לא שנהגו 

נפסקה  זו  ועצה  צ"ע?!".  ולדינא  איסור. 
כן  שהביא  ע"ה[  סי'  ]יו"ד  נזר  אבני  בשו"ת  גם 
מספר צידה לדרך ]שנכתב ע"י מוה"ר מנחם תלמיד 
בני  שהם  ארץ  "וכל  וז"ל:  הרא"ש[,  בן  יהודה  ר' 

עוף  לאכול  ונהגו  ת"ח  בה  והורגלו  תורה 
מנהגם  על  לסמוך  יש  לנו,  מסופק  שהוא 

וקבלתם".

פ"ב  סי'  ]יו"ד  תשובה  שהדרכי  לציין  יש  עוד 
ל"ד[  סי'  ח"א  ]יו"ד  משה  אגרות  ל"ד[ ושו"ת  ס"ק 

פוסקים ש"מסורת" היא דווקא עדות בפה 
ואין נאמנות למסורת בכתב.

תמונות  או  ציורים  לגבי  דעתם  מה  וצ"ב 
זבחי  בספר  שהובא  כמו  לעינים,  הנראות 
בשנת  מליוורנו  זצ"ל  הכהן  מאיר  ב"ר  יצחק  ]לג"ר  כהן 
שהדפיס  וניקור[  בדיקה  שחיטה  הל'  על  תקצ"ב, 

ציורים ושמות של שלושים עופות?!

יוהכ"פ  לקראת  בעזהי"ת  הבא  בשבוע 
הבעל"ט שבו מקיימים את מנהג הכפרות, 
של  והאחרון  השלישי  החלק  יובא 

התשובה.

גן
הדעת

ַראֶקל" – חלק ב 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"



או  ורווקות  בדידות  של  נוספת  שנה 
זו  תהיה  אם  הזיווג;  מציאת  של  שנה 
או  בחובות,  שקיעה  המשך  של  שנה 
זו  תהיה  אם  וישועה;  ברכה  של  שנה 
שנה של סיבוכי בריאות או של רפואה 

וחיים?

את  המשתקת  העצבות  שכל  אלא 
והדאגות  הפחדים  כל  וכן  אדם  הבן 
'תקוע'  כך  כל  שהאדם  מכך  נובעים 
שלו,  ה'אני'  סביב  חי  כך  כל  בעצמו, 
'אולי  מעצמו:  מודאג  כך  כל  הוא  ואז 
הוא  אחרת...',  יהיה  אולי  ככה,  יהיה 
מודאג איך להושיע ולשפר את ה'אני' 
ראש  של  האמתית  מהותו  אבל  שלו. 
היא להשתחרר מה'אני', לצאת  השנה 
כאשר  ורק  לחירות.  לצאת  מעצמך, 
כלום  'אין  המלך,  על  רק  חושב  אדם 
הכול  מלבדו,  עוד  אין  מהמלך,  חוץ 
אחד, אין רע בעולם' – רק אז הוא יכול 
באמת לשמוח, להשאיר את העבר ואת 
העתיד מחוץ לתחום למשך יומיים, לא 
כיסופין  כולו  כל  כלום,  אותו  מעניין 
יתברך,  מלכותו  כבוד  לגילוי  וציפייה 
היום  כל  בשמחה  יהיה  הוא  וממילא 

כולו ויחשוב רק מחשבות טובות.

ראש השנה כמה פעמים בכל יום
תפילה  לכל  נכונים  אלה  ודברים 
הקבועות  התפילות  משלוש  ותפילה 
ה'  המלכת  היא  תפילה  כל  יום.  בכל 
בזעיר אנפין, עוצרים את מרוץ החיים 
בזמן  החיים.  לתכלית  ומתחברים 
עינינו  לנגד  לשים  צריכים  התפילה 
ובזמן  המלך,  להיכל  נכנסים  שאנחנו 
ואין  עבר  אין   – מהכול  שוכחים  הזה 
לרבדים  שייכים  והעתיד  העבר  עתיד. 
להסתרות  הזה,  העולם  של  הנמוכים 
ולמניעות על התכלית העיקרית; ואילו 
יצרתי  זו  'עם  התכלית,  היא  התפילה 
להלל  כדי  נבראנו  יספרו',  תהילתי  לי 
ולשבח את ה' יתברך. היצר הרע מסית 
בתפילה,  בקשות  לבקש  האדם  את 
כדי לקחת לו את העיקר של התפילה 

שהיא השיר והשבח לבורא.

לכן העצה היעוצה לכל מי שרוצה שנה 
את  להכין  היא  באמת  ומתוקה  טובה 
ראש  ימי  שבשני  לכך  בתפילות  עצמו 
השנה לא יחשוב על עצמו כלל, אלא כל 
מחשבתו תהיה: 'אני בהיכל המלך, וכל 
עבודתי היא להמליך את המלך, לדבר 
להודות  המלך,  עם  לדבר  המלך,  על 
בזה.  וכיוצא  המלך"  את  לשבח  למלך, 
ועם ראש כזה, בוודאי תתגלה מלכות 
ה' בשלימות, וממילא תהיה לכל אחד 
כאשר  כי  מתוקה,  שנה  ה'  בעזרת 
לשפע  זוכים  כולם  ה'  מלכות  מתגלה 
שנה  העניינים.  בכל  אמתית  ולהצלחה 
לאלתר  טובה  וחתימה  וכתיבה  טובה 
של  בספרן  ולשלום  טובים  לחיים 

צדיקים אמתיים לכל בית ישראל.

רבנו   בצילו של  בין החוסים                    
מידי  זיע"א,  מברסלב  נחמן  רבי  הקדוש, 
רבי  היו  כציוויו,  השנה,  בראש  ושנה  שנה 
שמואל.  רבי  ובנו  מטשהערין  השוחט  אבא 
הגדולה  לנסיעה  רב  במרץ  התכוננו  השניים 
טבועים  בזיכרונם  השנה.  לראש  לברסלב 
שעברו.  השנים  של  השנה  ראש  ימי  עדיין 
נוהג  רבינו  וה'תורה'.  התקיעות  התפילות, 
היה לומר תורה נעלית לקראת דמדומי חמה 
והשיחה  השנה  ראש  של  הראשון  היום  של 
הדין.  ימי  של  השני  הלילה  תוך  אל  נמשכה 
אי  אשר  ונעלים  מרוממים  רגעים  אלו  היו 

אפשר לתארם כלל.
פרוטה  חסך  השנה  כל  במשך  אבא  רבי 
עבור  גדול  לחשבון  המצטרפת  לפרוטה 
הוצאות הנסיעה. השנה הכין רבי אבא כמו 
בכל שנה 'פדיון נפש' הגון לתת לרבי.  אבל 
הפעם היה זה פדיון מיוחד במינו, גביע זהב 
רכש בדמים מרובים.  היה באמתחתו אותו 
חסך מפתו בכדי להעניק מתנה כדמי פדיון 
יעלה  למען  הקדושים,  הימים  בעצם  לרבי 

זיכרונו לטובה בימים הנוראים.
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כשבוע  מועד,  מבעוד  לדרך  יצאו  השניים 
והביטו בשמים שצבועים  לפני ראש השנה, 
היו באפור קודר, גוון שאינו מבשר טוב. אם 
תהיה הדרך מלווה בסערות של שלג ומלאה 
בתקלות ועיכובים לא יספיקו להגיע לראש 
השנה  ראש  לאחר  לברסלב  ולהגיע  השנה. 
הוא כמו ליטול ארבעת המינים בערב חנוכה.

הקדוש  רבינו  של  חינוכו  עליו  אמונים  אבל 
ש'אין שום ייאוש בעולם כלל'. התנערו האב 
והבן מהמחשבות צופנות הרע, שילמו לבעל 
ונסעו  המפולפל  הנסיעה  מחיר  את  העגלה 
תוך שהם מכינים את נפשם ליום הדין בכלל, 

ויום הדין בברסלב אצל רבינו הק' בפרט.
אך כמו להכעיס, מזג האוויר נהיה גרוע יותר 
וטיפות  לשחור  נהיה  האפור  לרגע.  מרגע 
האדמה  כבד.  ולשלג  עוז  לממטרי  הגשם 
באותה  ומסוכנת.  בוצית  הפכה  המישורית 
ושלישי  בשני  השנה  ראש  ימי  חלו  שנה 
על  לאומן  השבת  בערב  ומשהגיעו  בשבוע, 
היהודי  העגלון  הסתובב  לברסלב,  הדרך 
ממנו  שאין  באופן  והודיעם  השניים  אל 

יותר,  אסתכן  לא  רבותיי,  זה  "זהו  חרטה: 
אנו נשארים לשבות באומן ואני איני זז מן 
המקום עד לשוך הסערה. סערה שכזו ועוד 

בתחילת החורף לא זכורה לי מעולם".
בכל  והתפללו  באומן  השבת  את  שבתו  הם 
מאודם לשני ניסים: האחד, שלאחר השבת 
בדרך,  הלאה  לקחתם  שיסכים  עגלון  יהיה 
יתקדש  בטרם  עוד  עימו  שיגיעו  והאחר 
ובמוצאה  עליהם,  עברה  מתוחה  שבת  החג. 

התלבשו במיטב ויצאו לתור אחרי עגלון.
 

על  עלה  לא  כזה  רעיון  חלילה!  לוותר?! 
דעתם אפילו לרגע!

 
פנו  אליו  עגלון  כל  קשה.  הייתה  המלאכה 
בוז  של  קיתונות  קיבלו  והם  בסירוב,  ענה 
על ההצעה המוזרה לצאת אל עיר הרחוקה 
הם  נורא.  כה  אויר  במזג  יממה  של  נסיעה 
לחשו תפילות נרגשות  מעומק הלב, חיזקו 
זה את זה, וציפו לישועה. והנה נזדמנה להם 
מציאה: עגלון יהודי כשר אשר שהה בפתח 
ביתו והסכים למרות מזג האוויר לצאת אל 

הדרך מאומן לברסלב.
נוקשה,  במבט  העגלון  בהם  הביט  "אבל",   
אדרוש  זהובים  עשר  שבעה  בחינם.  לא  "זה 
עבור  גם  אחר  שמישהו  ודומה  זה,  בעבור 

סכום כפול לא היה עושה זאת כעת".
אבא  רבי  נדהמו  זהובים?!"  עשר  "שבעה   

ורבי שמואל בנו. סכום עתק. מניין ישיגו?!
כבר  העניין  את  לשקול  כאן  נעמוד  "אם   
העגלון,  בהם  האיץ  להגיע",  סיכוי  יהיה  לא 
"גם אם נצא עתה נצטרך להגיע עם שקיעת 

החמה של היום האחרון בשנה".
מפתיתי  ורטובים  מקור  רועדים  כשהם 
לנסוע  והחלו  העגלה  בתוך  הצטנפו  שלג, 
מידי  מרפות.  ולא  ממשיכות  כשהמניעות 
בשלג,  בססו  הסוסים  העגלה.  נעצרה  פעם 
ונתקעו, שוב ירדו שני החסידים לעזור לחלץ 
את העגלה ואל העגלון פנו בתחינה להגביר 

את המהירות. 
כי  בראותם  מפיהם  שנמלטה  האנחה 
יותר,  עוד  העגלון  את  דרבנה  הזמן,  קצר 
"רוצו  להם:  וקרא  בסוסים  הצליף  והוא 
והסוסים  הרבי".  אל  רוצו  חביבים,  ילדים 
הם  דבריו.  את  הבינו  כאילו  הצייתנים, 

פתחו בדהרה במהירות לא רגילה, חלפו על 
מחלון  ונהרות,  אגמים  ועיירות,  כפרים  פני 
העגלה נראו הדברים כאילו רוכבים הם על 

נשר דואה.
 השמש בשיפולי של רקיע. אחרי נסיעה בת 
ברור  בברסלב.  העגלה  נעצרה  שעות  כמה 
לפי  שכן  הדרך  קפיצת  כאן  נעשה  כי  היה 

הטבע לא היה מצב כלל להגיע.
עת התשלום הגיע. בכיסו של רבי אבא היה 
בלית  לרבי.  מתנה  רכש  אותו  הזהב  גביע 
נתן לעגלון את הגביע היקר בשכרו,  ברירה 
השנה  יזכה  שלא  על  מאוד  מצטער  כשהוא 

להגיש לרבי מתנת חג ופדיון נפש.
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ליל ראש השנה תק"ע.
עם  החלה  השנה  של  הראשונה  התפילה 
פי הוראותו  הרבי אך הסתיימה בלעדיו על 
שעות  שכן  לו,  להמתין  שלא  המפורשת 
ראש  ליל  של  הלחש  בתפילת  עמד  ארוכות 
"כבר  לכך.  רגילים  היו  החסידים  השנה. 
בלילה הראשון ממתיק אני את הדינים, מה 
הק'  רבינו  היה  למחרת",  עושים  שאחרים 

אומר.
הציבור סיים את התפילה והלך לאכסניות   
לסעודת החג. הם שבו כעבור שעתיים ורבינו 
לערוך  ניגש  משסיים,  תפילתו.  עמד  עדיין 
אל  רבינו  פנה  הסעודה  בעת  שולחנו.  את 
"ספר  ממנו:  וביקש  אבא  ר'  הנאמן  חסידו 
ההרפתקאות  את  אבא  רבי  נא  ספר  נא, 
עד  מטשהערין  יצאתם  מאז  עליכם  שעברו 

שהגעת הלום לפני שעות אחדות".
נוקשות  וכששיניו   , בו  אחזו  ויראה  אימה   
שתק  המעמד,  ומאימת  רבו  מאימת  לזו  זו 
בחמלה  שוב  ביקש  נחמן  רבי  אך,  והחריש. 
של  הרושם  תחת  היה  נתון  החסיד  וברֹוך. 
עם  השהות  ושל  הנס  של  הקשה,  הנסיעה 
את  סיפר  סיפר.  והוא  השנה.  בראש  הרבי 
ובהגיעו אל השלב  בנו,  ועל  כל  שעבר עליו 
בו נאלץ למסור את הגביע שהכין לרבי – לא 

עמד לו כוחו והוא פרץ בבכי מר.
מילים  לעומתו  השיב  נחמן  רבי  אז 
ל'בעל  אעקור  זה  "בגביע  ואמר:  שמיימיות 
דבר' )היצר הרע( את עיניו ושיניו על שהעיז 
לנסות ולמנוע אתכם מן הנסיעה". והוסיף: 
"במה אוכל לגמול לך על מסירות הנפש 
השנה?  לראש  אלי  לבוא  להוראתי 
שאגמול לך בזה העולם – כבר לא כדאי 
לך, אבל לך שמואל", פנה הרבי אל הבן, 
הרבי  והושיט   – להעניק"  אוכל  "לך 

לשמואל כף של שיירי המרק.
חלף  שנה  אותה  של  השנה  ראש 

בהתרגשות עילאית כמו בכל שנה ויותר.
ובנו  אבא  רבי  שבו  השנה  ראש  אחרי 
לטשהערין עירם ע"פ ברכתו הסתומה של 
רבם. אך לאחר זמן קצר הבינו פירושה כי 
בסוכות חלה רבי אבא את חוליו האחרון 
נעשה  שמואל  רבי  ובנו  לעולמו,  ונפטר 
כי  הברכה  הובנה  אז  או  ומצליח.  עשיר 
שכרו  לבזבז  כדאי  לא  כבר  אבא  לרבי 
בעולם  הזה ושמרה לו עולם הבא, ואילו 
לבן העניק הרבי את השארית מצלחתו- 

צלחת של פרנסה טובה.
m m m

עוד  אחרי,  שנים  עשרות  תשע"ח,  ר"ה 
הקדוש:  רבנו  של  אמרתו  מהדהדת 
איש  הכל...  על  עולה  שלי  השנה  "ראש 

בל יעדר".

נא להתפלל לרפואת משה 
בן אידה, תמר בת מרים

ראש השנה שלי עולה על הכל

בברכת שנה טובה ומתוקה 
כתיבה וחתימה טובה 

לכל בית ישראל



                סבתא", שואלת הנכדה, 
"למה את שמה יד על הפה שלך 

כשאת מתעטשת?" "אני חייבת", 
משיבה סבתא, "אחרת יעופו לי 

השיניים"...

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 ד'
מאת הרב יצחק אבוחצירא. יועץ חינוכי, מאבחן ומטפל.

שאפילו  למסקנה  הגענו  שעבר  בשבוע 
לחינוכו,  לדאוג  הוא  ההורים  שתפקיד 
הילד,  של  אישיותו  ועיצוב  מוסריותו 
החינוכי  בנושא  התנגשות  נוצרת  כאשר 
ההורים  על  הספר,  בית  לבין  ההורים  בין 
בכדי  למערכת,  מסוים  במובן  "להיכנע" 
בין  ח"ו  ייפול  הילד  שבו  מצב  למנוע 
הכיסאות ויפסיד את שנות לימודיו בבית 
ההורים  בין  התשה  מלחמות  ע"י  הספר 

להנהלה.

אם אתה גרוזיני, אז גם אני!
גרוזיני  ממוצא  גוי  על  בדיחה  מספרים 
שהשתתף בתחרות "להוריד" קיר בנגיחה 

עם הראש.
מטר,  של  במרחק  הקיר  מול  עמד  הבחור 
כאשר כולו מנופח מגאווה ו-נגח בו... אבל, 

כלום לא זז! 
כנראה  זה  "תשמע,  המום:  היה  הגרוזיני 

קיר בטון חזק, תן לי עוד סיבוב". 
בבקשה! אמרו לו החברה... הבחור לקח 2 
מטר רוורס ועמד מול הקיר. התרכז לדקה 
ונגח בו בכל הכוח... אבל גם הפעם, כלום 

לא זז!!! 
הגרוזיני היה בהלם מוחלט. "תשמעו! קיר 
בטון,  לא  זה  ראיתי!  לא  שלי  בחיים  כזה, 
לי סיבוב  כנראה קיר פלדה. אבל, תנו  זה 

אחרון" בבקשה! אמרו לו החברה... 
"לחיים  התכונן  הגרוזיני  מההשפלה, 
בקיר  התבונן  מטר,   10 התרחק  ולמוות" 
במבטי רצח, עצם את העיניים ל-2 דקות 

ודהר לכיוון הקיר. 
רק  הקיר  אבל  עף.  הוא  הנגיחה  מעוצמת 
רעד וסדקים קלושים היו בו. הגרוזיני לא 
אמר  הוא  "חברה!"  שקורה:  למה  האמין 
להם "יש פה משהו מוזר, לא יכול להיות, 
אני מוריד קירות כאלה כל יום, משהו פה 

לא ברור" 
הבחור יצא מהבניין, הקיף אותו והגיע לצד 
גרוזיני  רואה?  הוא  ומה  הקיר.  של  השני 
שלו  כשהראש  השני,  מהצד  עומד  אחר 

לוחץ את הקיר...

"להלחם"  מנסים  אנחנו  רבות  פעמים 
הספר,  בית  של  בהנהלה  או  במורה 
ההתחלה כמובן עדינה ואפילו ברוח טובה, 
אחד  צד  כאשר  שלב,  שהוא  באיזה  אבל 
ננעל בדעותיו ואינו מעוניין להגיע לפשרה 
או הבנה ויישוב הסכסוך עולה על שירטון, 
מתחילה להיווצר "מלחמת הורדת קירות" 
לדעתי האישית, במקרה כזה, על ההורים 
להפסיד  ואפילו  וותרנים  להיות  להיכנע, 

במערכה הזו כדי לנצח במערכה אחרת.

אל תהיה צודק היה חכם! 
שמעתי פעם בשם ראש ישיבת פורת יוסף, 

זיע"א  שאול  אבא  ציון  בן  הרב  מו"ר 
שאמר כך: "כאשר נוצר וויכוח וצד אחד 
להגיע  מעוניין  לא  השני  שהצד  רואה 
לפשרה, אין טעם להמשיך ולהתווכח כי 
לכל צד יש צד" כמו שהצד הראשון נעול 

ובטוח בדעותיו, גם השני. 
עוול  לנו  ונעשה  צודקים  שאנחנו  נכון, 
וההתנהגות של פלוני כבר בלתי נסבלת 
בכלל  ומי  ללמד,  יודע  לא  הזה  והמורה 
ילדים.  של  מחנך  להיות  אותו  הכשיר 
ובגיל שלו, הוא כבר צריך לצאת לפנסיה. 
בחורה  בסה"כ  הבת  של  שהמורה  או 
ומבינה.  יודעת  היא  כבר  ומה  צעירה 
לא  שהמורה  לב  שמתי  מזמן  אני  או, 
אוהבת את הבת שלי ויש לה משהו אישי 
שלי  הבת  רק  הזמן  כל  מה?  הילדה.  נגד 
מפריעה בכיתה וכל שאר הבנות בסדר? 

וכו' וכו' 

ההנהלה  או  המורה  עם  שוחחנו  כאשר 
הצד  שבאמת  רואים  ואנו  ארץ  בדרך 
חבל  להבנה,  להגיע  מעוניין  לא  השני 
גרוזינים  להיות  יסבול. אין טעם  שהילד 
לפעמים  עלינו  "הצדק"  למען  ולמות 
בכדי  אחת,  במערכה  מופסדים  להיות 

להרוויח מערכה אחרת.
על מה אני מדבר? במידה ואנו חושדים 
צדק,  חוסר  או  עוול  הילד  כלפי  שנעשה 
דומה.  דבר  כל  או  פרוטקציה,  העדפה, 
מקומם.  ואפילו  מרגיז  זה  בוודאי 
הם  לנו  שעולות  הראשונות  המחשבות 
מי  שלי,  בילד  להתעלל  יכול  הוא  "איך 
יודע מה הילד המתוק שלי עובר כל יום 
להיכנס  יכולים  בהחלט  אנחנו  בכיתה" 
תדמית  ליצור  שליליות,  מחשבות  לתוך 
גרועה על המורה או ההנהלה ומכאן ועד 
הדרך  הכלים"  את  שברו  משחקים  "אין 

קצרה. 
איך  אבל  וכו'  וכו'  איתנו  הצדק  אמנם 

אומרים "אל תהיה צודק היה חכם".

הניתוח הצליח אבל החולה מת
לעזור  רוצים  באמת  אנחנו  אם  לכן, 
להוציא  אפשרות  לנו  ואין  שלנו  לילד 
את  להחליף  או  מהכיתה,  המורה  את 
לכיתה  הילד  את  להעביר  או  ההנהלה 
המקבילה או לת"ת אחר, כל שנשאר לנו 
הוא: להשאיר את הילד בכיתה ולהתנהג 
באיפוק, בכבוד ובזהירות עם המורה או 

המנהל בכדי לעזור לילד.

לנו  אין  ברורה!  ידיעה  להפנים  עלינו 
שום עניין עם המורה או המנהל של בית 
לא  זו  בסדר  לא  הם  אם  ואפילו  הספר 
טובת  את  רק  רוצים  אנחנו  שלנו.  בעיה 

הילד שלנו. 

ונוח  טוב  יהיה  שלנו  שלילד  רוצים  אנחנו 
בבית הספר, שהוא יגיע שמח לכיתה, ילמד 

ויצליח בלימודים. 
יש את ההורים עם הסגנון של: "אתה  אבל 
הסוף.  עד  הזה  במנהל  נלחם  אנחנו  תראה, 
הוא חושב שבית הספר שיך לאבא שלו, אבל 
הוא לא מכיר אותנו. הוא לא יכתיב לנו מה 
החינוך,  במשרד  עליו  נתלונן  אנחנו  לעשות 

עד שיסגרו לו את המוסד" וכו' וכו'
כלום  יעזור  לא  המלחמות  של  הסגנון  כל 
להתקדמות הלימודית של הילד, ובטח שלא 

למצב הנפשי שלו בכיתה. 
את  להתחיל  לחשוב,  אפילו  חבל  לכן, 
ההנהלה  את  ננצח  אם  אפילו  כי  המלחמה, 
במשרד  בעירייה,  קשרים  לנו  שיש  ונניח 
על  יהיה  דבר  של  בסופו  הכול  וכו'  החינוך 
חשבון הילד, בבחינת "הניתוח הצליח אבל 

החולה מת".

סידרת "התעללות"
לפני מספר שנים, הייתי עד למקרה בו ניסו 
לדרישתם.  ההנהלה  את  לכופף  ההורים 
הילד היה עושה בכיתה ככל העולה על רוחו, 
ההורים טענו שהילד בסדר גמור ורק שאין 
לו כימיה עם המורה, כי המורה לא מתייחס 

אליו מספיק. 
אבל המורה טען מה אתם רוצים ממני, הילד 
לראות  בבקשה  בואו  הכיתה,  את  לי  הופך 

את הילד, תציצו ותראו בעצמכם. 
"הגנו"  הם  לשמוע,  מוכנים  היו  לא  ההורים 
ונלחמו  התעקשו  נפש.  במסירות  הילד  על 
את  סילקה  ההנהלה  וההנהלה.  המורה  עם 
התלמיד וההורים פנו למשרד החינוך שחייב 

להחזיק את הילד עד סוף השנה. 

מה אומר לכם הילד עבר סידרת "התעללות" 
גם מההורים וגם מהנהלת בית הספר. על כל 
בעיה קטנה, היו זורקים אותו לבית ומזמנים 

את ההורים כל שני וחמישי. 
לא היה טוב לו, התדמית השלילית של ילד 
התעצמה.  רק  לו,  הייתה  ככה  שגם  מופרע, 
הוא לא רצה להגיע לבית הספר והיה מוצא 
רצו  הרי  ההורים  אבל  אחר,  תירוץ  יום  כל 
את  מכריחים  היו  הם  אז  במורה,  להלחם 

הילד ללכת לכיתה, בקיצור בלגן. 
אף אחד לא הרוויח בסיפור הזה, הילד היה 
מפריע  היה  לכיתה,  בכוח  בוקר  כל  מגיע 
כל  באים  היו  וההורים  במסדרון  ונשאר 
שבוע לריב עם ההנהלה. זה נמשך חצי שנה. 
בסוף השנה, התלמיד סולק ועבר לבית ספר 
אחר. מי הרוויח?! רק היצר הרע שחגג על כל 

הסיפור.

אנחנו לא כולבוטק
כלפי  עוול  שנעשה  חשים,  ואנו  במידה  לכן 
עלינו  ההנהלה,  או  המורה  מצד  שלנו  הילד 
לברר היטב את העניין ולא להטיח 

האשמות לפני בירור יסודי. 
שטח  עבודת  לבצע  עדיף  כמובן 
המחנך.  עם  שיחה  לפני  ותחקיר 
של  צל  לכל  מעל  שהוברר  לאחר 
את  מקבל  אינו  הילד  שאכן  ספק 
היחס המגיע לו, עלינו לנהוג בחכמה 
וביישוב הדעת ע"מ לא להחריף את 
עם  להתייעץ  מאוד  חשוב  הבעיה. 
המערכת  כיצד  שמבין  מורה  חבר 
באותו המוסד מתנהלת ומה הדבר 

הכי טוב לעשות. 
אנחנו  המטרה,  את  נשכח  לא 
מבקר  משרד  או  "כולבוטק"  לא 

יהיה  שלנו  שלילד  רוצים  אנחנו  המדינה. 
טוב והוא ילמד ויצליח כמו כולם.

על  מדובר  לעיל,  שכתוב  מה  כל  כמובן 
במידה  אך  ונורמאליות.  סבירות  בעיות 
או  מסוימת-פיזית  התעללות  וישנה 
נפשית, בעיה חמורה יותר, או כזו הנוגעת 

לכלל התלמידים, אסור לנו לשתוק. 
נכונים,  הפרטים  אם  היטב  לברר  עלינו 
להתייעץ עם רב חשוב וליידע את הגורמים 
בקיצור  ועניין.  תחום  לכל  המקצועיים 

בסבלנות, בישוב הדעת ובהצלחה!
בנושא  בע"ה  נמשיך  הבא  בשבוע 

"התמודדות עם ילד מתקשה".

אב של החיים
עצות מעשיות לחיים

להזמנות: 
052-2240696 | 02-5308000

בס"ד

לא לשכוח לעשות עירוב תבשילין
הערה חשובה: יש להיזהר שלא להכין 

שום הכנות מיום הראשון של ראש השנה 
ליום השני, אלא כל ההכנות לצורך ליל ב' 

יעשו לאחר צאת הכוכבים.

באר שבעחיפהתל אביבירושלים
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