
מתוך  והייסורים,  והחסרונות 
טוב  הכול  שבפנימיותם  אמונה 
לו  שייתן  לה'  להתפלל  וכן  מאוד; 
ואין  לטובה  שהכול  שלימה  אמונה 
תאיר  ושהאמונה  בעולם  רע  שום 

בלבו עד שלא ירגיש שום צער.

מדליקים אור
דע, אחי היקר, גם אם אתה נמצא 
החושך  שבתוך  דע  גדול,  בחושך 
מאוד.  ועצום  גדול  אור  יש  הזה 
שאין  רואים  מאיר,  הזה  וכשהאור 
הטוב  הוא  הזה  והאור  חושך,  שום 
שהמתג  היקר,  אחי  ודע  הגנוז. 
להדליק את המנורה ולראות את האור 
אמירת  ידי  על  התודה.  הוא  הגדול 
תודה מדליקים נר של אמונה, אבל 
צריכים  לכן  מאוד,  גדול  החושך 
תודה  בכל  רבים.  נרות  להדליק 
ותודה נדלק עוד נר של אמונה שעל 
ומתחזקת,  מתגברת  האמונה  ידו 
ונסו  בשלימות  מאירה  שהיא  עד 
נעלמים  והחושך  והצרה  הצללים 

כלא היו.
הרבה  ממתיקה  עצמה  והאמונה 
דינים מעל האדם. ולא רק האמונה 
השלימה, אלא האמונה שבכל שלב 
הרבה  ממתיקה  היא  גם  ושלב, 
מאוד,  הרבה  פוחת  והסבל  דינים 
מן  הרבה  דוחה  האור  מן  'מעט  כי 
מתחזקת  וכשהאמונה  החושך', 
ומאירה יותר, הסבל כבר נמתק עד 

שהוא נעלם כליל.

תוֶדה לפי מדרגתך
על ידי התודה, האמונה חודרת ללב 
הוא  העיקר  לדרגה.  מדרגה  ועולים 
להגיד תודה בלב שלם ושמח. אבל 
אם תשאל: איך אוַמר תודה, כאשר 
יכול  ואיני  מלבי  רחוקה  האמונה 
אומנם  אני  שלם?  בלב  תודה  לומר 
בלבי  אבל  לטובה,  שהכול  מבין 
הוא  אתי  שקורה  שמה  מרגיש  אני 
זה  אבל  תודה,  לומר  יכול  אני  רע. 
שמחה  מתוך  בא  ולא  בלבד  חיצוני 

אמתית... מה זה שווה?
מה  היטב  לדעת  חייב  אתה  לכן 
המקום  לפי  ממך,  נדרש  בדיוק 
יתברך  ה'  היקר,  אחי  דע,  שלך. 

המשך בעמוד 3

וזה  וקשה,  מרה  גלות  הוא  אמונה 
מאת ה' באהבה גדולה ואינסופית. 
וכל הרצון של ה' הוא שעם ישראל 
יתבטלו לרצון ה' וירצו לקבל עליהם 
את הגלות – ועל ידי זה דווקא תבוא 
הגאולה. לכן אסור לאדם לרדוף את 
עצמו על חוסר האמונה, אלא עליו 
להגיד לה' תודה על חוסר האמונה 
אותו  עורר  שה'  כך  על  ותודה 
שחסרה  להבין 
ועורר  אמונה  לו 
אותו להשלים את 

אמונתו.
אדם  אם  אפילו 
בתפילה  מרבה 
או  אמונה,  לבקש 
כדי  בתודה  מרבה 
לאמונה  לזכות 
גם   – צרה  ולבטל 
בסכנה  הוא  בזה 
הנוכחי  הרוחני  שהמצב  לחשוב 
לכן  כפירה  שזו  טוב',  'לא  הוא  שלו 
תודה  באמירת  להתחיל  חייב  הוא 
על המצב שלו כמו שהוא בגשמיות 
מתחיל  שהוא  לפני  וברוחניות, 
לרצות ולהתפלל על עליית מדרגה.

יוצאים לעבודה
הוא,  לדעת  שצריכים  שני  דבר 
בשביל  משתנים.  לא  עבודה  שבלי 
לזכות לאמונה שזו תכלית הבריאה 
ותכלית החיים – חייבים לעבוד. זה 
לא יבוא לבד מעצמו. לכן לפני הכול 
של  זמן  לעצמך  לקבוע  חייב  אתה 
על  לעבוד  ביום  שעה  חצי  לפחות 

אמונה.
לדעת  שצריכים  שלישי  ודבר 
האמונה  את  שמבטא  שָמה  הוא, 
מה  גם  וזה  והתפילה,  התודה  זה 
התודה  האמונה.  את  שמחזק 
ממתיקות  האמונה  על  והתפילה 
הנפש  את  ומרפאות  הדינים  את 
ומחדירות את האמונה ללב ולחיים.
היא,  הדברים  משלושת  המסקנה 
ולהשלים  להגדיל  שרוצה  שמי 
מצבו,  את  לדעת  צריך  אמונתו  את 
שחסרה לו אמונה; והוא צריך לקבל 
את  לרדוף  ולא  באמונה  זה  את 
להקדיש  צריך  רק  הוא  אלא  עצמו; 
התודה,  לעבודת  ביום  שעה  חצי 
והצרות  הרעות  על  לה'  להודות 

בפרשה:  כתוב  ולכן  אמונה'  של 
חסר  היה  עוד  זה  וגם  'ויאמינו'. 
עם  כל  תורה  במתן  שבשעת  עד 
ישראל קיבלו נבואה בעצמם והגיעו 
למדרגת נביאים והתבטלו מהם כל 

כוחות הרע.

לעלות מדרגה לדרגה
אמונה  לקנות  התכלית:  כל  וזו 

מדרגה  ולעלות 
לדרגה באמונה עד 
למדרגת  שמגיעים 
מוחלטת  דֵבקות 
וכל  יתברך.  בה' 
להגיע  יכול  יהודי 
האמונה  כי  לזה 
מוצב  סולם  היא 
וראשו מגיע  ארצה 
השמְימה, וכל אחד 
שהוא,  מקום  בכל 

גם אם הוא רחוק בתכלית הריחוק 
הוא  אם  וגם  האמונה,  משלימות 
בשיא החושך הדחקות בגוף ובנפש, 
וערבוב  בלבולים  כולו  אם  וגם 
סובל  הוא  אם  וגם  המחשבה, 
חוסר  שהן  וחרדות  נפש  ממחלות 
אמונה – אם יבין שחסרה לו אמונה 
יכול   – אמונתו  את  לבנות  ויעסוק 
האמונה  שלימות  לתכלית  להגיע 

כמו הצדיקים הגדולים ביותר.
זוכים  איך  זה?  את  עושים  איך 
לאמונה? דבר ראשון הוא, שצריכים 
לדעת שגם חוסר האמונה שהיה לך 
עד עכשיו גם זה מאת ה' לטובתך, 
וצריכים לקבל את זה באהבה. חוסר 

ישראל  בני  שלנו  השבוע  בפרשת 
מגיעים לרגע של שיא: "ויאמינו בה' 
ובמשה עבדו". האומנם היה זה רגע 
שיא של אמונה? הרי בפרשת שמות 
מופיע  שמשה  הראשונה  בפעם 
לגאול את בני ישראל ועושה אותות 
לעיני העם – כבר אז כתוב: "ויאמן 
אמונה  להם  שהייתה  נראה  העם", 
ואם  סוף.  ים  קריעת  לפני  עוד 
לשיאה  הגיעה  שאמונתם  תאמר, 
נכון  אינו  זה  גם  סוף,  ים  בקריעת 
שהרי בפרשה הבאה הקב"ה מנמק 
את הצורך במעמד מתן תורה: "וגם 
בך יאמינו לעולם", מכאן שאמונתם 
לא  עדיין  בקריעת  רבינו  במשה 

הייתה שלימה.
ומוסבר ב'שפת אמת' ובעוד ספרים 
יש  מדרגות.  אינסוף  יש  שבאמונה 
חז"ל  שאומרים  כמו  אמנה  קטני 
וזו  מאמין'.  ואינו  'מאמין  ֹנח,  על 
בחינת אמונת בני ישראל במצריים, 
שגם כשהיו משוקעים במ"ט שערי 
טומאה הייתה בהם עדיין לחלוחית 
של אמונה שנשארה בהם והחייתה 
משה  הזאת  האמונה  ואת  אותם. 
אחרי  מדֵרגה  והרים  עורר,  רבינו 
הייתה  עדיין  היא  אבל  מדֵרגה. 
רחוקה מהשלימות. ובעשר המכות 
ולצמוח  לגדול  המשיכה  האמונה 
לאמונה  שהגיעו  עד  למכה,  ממכה 
ממצריים.  לצאת  כדי  מספקת 
ראו  שבה  סוף  ים  בקריעת  אבל 
פי  נורא  אלוקות  גילוי  ישראל  בני 
מצריים  מכות  בכל  מאשר  חמישה 
'זריקה  קיבלו  הם  אז   – יחד  גם 

היקר,  אחי  דע 
להדליק  שהמתג 
את המנורה ולראות 
הגדול  האור  את 

הוא התודה

ויאמינו בה'

בס"ד
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עמלק
בפרשה שלנו כתוב שמחיית עמלק נעשית 
ֲעָמֵלק",  ֵזֶכר  ֶאת  ֶאְמֶחה  "ָמֹחה  שמיים  בידי 
ואילו בספר דברים כתוב שהציווי למחות 
ֵזֶכר  ֶאת  "ִּתְמֶחה  בישראל  תלוי  עמלק  את 

ֲעָמֵלק" כיצד יתיישבו הדברים? 
הגאווה,  סמל  הוא  שעמלק  נודע  כבר 
בו  להילחם  וצריכים  "רם",  מניינו  כן  שעל 
בשמים ובארץ, כי עבודת האדם להילחם 
לעשות  משגת,  שידו  כמה  עד  בגאוותו 
מה  נפש  חשבון  של  מעשית  השתדלות 
הזאת  האמת  כל  ואת  ולמה,  ואיך  עשה 
לו  להביא כמנחת תשובה לקב"ה שיעזור 
השלמת  את  כי  עצמו,  את  ולזכך  לנקות 
לעשות  יכול  עמלק  על  בניצחון  העבודה 
רק הקב"ה, כי 'לא עליך המלאכה לגמור', 
המלחמה,  את  לנצח  יכול  לא  לבד  אתה 
אבל מצד שני אתה לא יכול להסיר מעצמך 
אחריות, 'ואין אתה בן חורין לבטל ממנה' 

)אבות ב(. 
שאפילו  יראה  האמת  בעין  שיתבונן  ומי 
לתשובה כחודו של מחט אין בידינו להגיע 
אם לא בעזרת הבורא, "ִּכי ִמְּמָך ַהּכֹל ּוִמָּיְדָך 
גדול  צדיק  כט(. אפילו  א  )דב"ה  ָלְך"  ָנַתּנּו 
שכגובה ארזים גובהו לא יכול לבדו לנצח 
שהיה  נון  בן  יהושע  אפילו  עמלק,  את 
הצליח  הנביאים,  גדול  של  הנאמן  שלוחו 

"רק" להכרית ראשי גיבוריו. 
ובאם זוכים על כל פנים ללב נשבר ונדכה 
חינם,  מתנת  מאוצר  לקבל  זוכים  באמת, 
ואמר  הוא האוצר שהראה הקב"ה למשה 
מעצמו',  לו  שאין  למי  נותן  אני  'מכאן  לו, 
העליונים  והעולמות  המלאכים  אפילו 
להשלים  בכדי  מלמעלה,  הארה  צריכים 
הקרוץ  הגשמי  האדם  וחומר  קל  עניינם, 
הבורא,  לעזרת  נצרך  שבוודאי  מחומר, 
לבחור  חופשית  בחירה  לאדם  שיש  והגם 
חינם  במתנת  זה  גם  ברע,  ולמאוס  בטוב 
ּגֹוָרלי"  ּתֹוִמיְך  "ַאָּתה  כאומרו  מלמעלה 
תמכת  ה'מצודות'  ופירש  ט"ז(,  )תהלים 
באמת  וזוהי  הטוב,  בחלק  לבחור  ידי  את 
שאלמלא  האדם  שידע  הבחירה,  עיקר 
יוכל  לא  יצריו,  במלחמת  עוזרו  הקב"ה 
ולכן עיקר  לבדו לעמוד בקשרי המלחמה, 
בחירתו תהיה להרבות בתפילה להקב"ה, 

שיעזור לו ויקרבהו לעבודתו.
הפעלים  של  תיבות  הראשי  בכדי  לא 
ֶאְמֶחה  ָמֹחה  עמלק  הכרתת  על  המדברים 
כי אמת הוא חותמו של  אמת,  ִּתְמֶחה הוא 
ה'אמת',  אל  להתקרב  ובשביל  הקב"ה, 
שהוא  השקר  את  להסיר  בשביל  היינו 
עמלק שאור שבעיסה, צריכים את ההכרה 
להתפלל  עליו  לבד,  יכול  לא  שהאדם 

ולבקש מהשם שיעזור לו.
את  דווקא  משה  ששלח  הטעם  גם  זה 

שרצה  משום  בעמלק,  להילחם  יהושע 
וההכרחי  לדורות, שהיסוד הראשוני  ללמד 
למחיית עמלק, היא מידת הענווה, כי יהושע 
היה התלמיד האמתי, שלא סר מציווי של 
את  לתקן  זכה  ובכך  ושמאל,  ימין  משה 
מנהיג  שהאדם  בעיניים,  שמקורה  הגאווה 
את עצמו כפי ראות עיניו. והיה יהושע בטל 
ומבוטל למשה רבו, ובכך החליש את ראשי 
הגאווה,  חיילות  שהם  עמלק,  של  גיבוריו 

המסמאים עיני האדם מנקודת האמת. 
ְיהֹוֻׁשַע"  ְּבָאְזֵני  "ְוִׂשים  בפרשתנו  נאמר  ולכן 
בבחינת  יהיה  בעמלק  להילחם  שהרוצה 
לפני  עצמו,  ויקטין  לבנה,  בחינת  יהושע, 
ולפני  כערכו,  אדם  בני  לפני  ממנו,  גדולים 
קטנים ממנו, ולפעמים, שהוא בעצמו קטן 
כנגד  עצמו  את  להקטין  וצריך  שבקטנים 
למטה  שהוא  בעיניו  וידמה  עצמו,  מדרגת 
קנה  רב,  לך  "עשה  בחינת  שזה  ממדרגתו, 
זכות"  לכף  האדם  כל  את  דן  והוי  חבר,  לך 
אדון  תהיה  שלא  פירושו  רב  לך  לעשות  כי 
חבר,  לקנות  לך  יעזור  בעצמו  וזה  לעצמך, 
המדרגות  בשתי  לענווה  זוכה  כאשר  ורק 
הראשונות, יכול לקיים המשך דברי המשנה 
"הוי דן את כל האדם לכף זכות" היינו אף 
הולכת  ענוותנותו  וכך  ממנו,  הקטנים  את 
שבקרבו  עמלק  ומכרית  ומתעצמת  גדלה 

במחשבה דיבור ומעשה. 

                 אמר פעם ר' לוי יצחק בנדר ז"ל: 
שכוונו  זאת  על  להשי"ת  תודה  נותן  שהוא 
למוד  סדר  לדרך  התקרבותו  בתחילת  תכף 
נכון בספרי רבנו, ושהבין מיד עם התקרבותו 
רבנו  של  דרכו  והבנת  ההתקרבות  שעיקר 
מוהר"ן  ליקוטי  ספרו  וידיעת  בלמוד  נעוצה 
והיה  קבוע.  בסדר  יום  כל  לומדו  היה  כן  ועל 
גומרו כל חדשיים ימים. עד שידעו היטב על פי 
פשוטו והרגיש בזה חיות כל כך שלא פעם היה 
מתרגש עד כדי דמעות. וכן היה לו כל יום סדר 
למוד עם חברותא משך שעתים בספר ׳לקוטי 

הלכות'. )שיש"ק ח - ו(

ֵמחֹוְתנֹו  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה  מֹוַהְרַנ"ּתְ  ר  ִסּפֵ
ִהְתַרֲחקּותֹו  ל  ּכָ ׁשֶ ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה  ְצִבי  ִוד  ּדָ י  ַרּבִ
ם- ַעל-ׁשֵ ַהּבַ ְלִמיֵדי  ּתַ ל  ׁשֶ ה  דוֹׁשָ ַהּקְ א  ֵמַהֶחְבַרּיָ

ַעם ַאַחת  ַסע ּפַ ּנָ יד ַזַצ"ל, הּוא ֵמֲחַמת ׁשֶ ּגִ טֹוב ְוַהּמַ
רּוד  יט ַעל ּגֹוֶדל ּפִ ֵני ְגדֹוִלים ֵמֶהם, ְוָרָאה ְוִהּבִ ִלׁשְ
ֵעיֵני  ה ָהָיה מּוְפָרְך ּבְ ּזֶ יֵניֶהם, ׁשֶ ָהָיה ּבֵ ָבבֹות ׁשֶ ַהּלְ
ֵעיֵני  ּבְ ָהָיה מּוְפָרְך  ְוֶזה  ֵאָליו,  ְלִוים  ַהּנִ ל  ּכָ ִעם  ֶזה 
ְלִוים ֵאָליו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַרֵחק ֵמֶהם  ל ַהּנִ ֶזה ִעם ּכָ

ְמָחה ב, יא(. ׂשֹון ְוׂשִ ְלַגְמֵרי. )ׂשָ

פניני פרי שלום
כל דבר שמקבל ומשיג בלי תפילה מכניס בו 

גאווה.
אם כל חטאת היא הגאווה.

תפילה היא העצה היחידה לביטול הגאווה.
התקרבות לצדיקים מבטל את הגאווה.

הספרדי  ההלכה  קו  ע"י  מוגש  זה  שו"ת 
שאלות  שליט"א,  יוסף  הגר"ד  בראשות 
רבות ומגוונות נשאלות בקו ההלכה, מוגש 

בפניכם מס' שאלות שנשאלו.

עושה  אני  בשבט  ט"ו  לקראת  שאלה: 
תורה  שומרים  שאינם  לציבור  שיעור 
בפניהם,  וכיבוד  פירות  ומגיש  ומצוות 
ויש חשש שלא יברכו, האם מותר להניח 
שלא  שיודעים  באופן  כיבוד  לפניהם 

יברכו?
סי'  )או"ח  בשו"ע  שנפסק  אף  תשובה: 
קסג( שאין להגיש אוכל ושתיה בפני מי 
הדבר  שאין  בזמנינו  מ"מ  מברך,  שאינו 
בורות,  מתוך  אלא  ידיעה  מתוך  נעשה 

לכן יש כמה צדדים להקל בזה:
שיברך  ממנו  לבקש  יכול  א. 
ובדרך כלל כאשר הפניה נעשית בצורה 
הובא  )כך  לברך.  מסכים  הוא  נעימה 

בהליכות בת ישראל )פ"ד סעי' כג(. 
יש לצרף כאן את מה שכתב  ב. 
דאיגרתא  )קריינא  קנייבסקי  הגרי"י 
)ח"א סי' קמא( שאם הוא מברך ומכוין 
שהאורח  לשער  יש  האורח,  להוציא 
תחול  שהברכה  בדיעבד  בליבו  מסכים 
וזה  תורה,  שומר  שאינו  אע"פ  בשבילו, 
ופוטרו  שהכל  ויברך  לצאת,  כוונה  כעין 

בכל המינים. 
לשנאה  לגרום  עלול  זה  אם  ג. 
מה  את  לצרף  יש  התורה,  שומרי  כלפי 
שכתב הגרש"ז אויערבך במנחת שלמה 
אף  לאכול  לו  לתת  שמותר  לה(  )סי' 
בלא לומר לו לברך כיון שאם לא יתן לו 
יותר  באיסור  האורח  יכשל  הרי  לאכול 
ישנא  שהרי  ברכה,  בלי  מאכילה  גדול 
ההולכים בדרך התורה ויתרחק מדרכה. 

וכעין זה בציץ אליעזר )חלק כא(. 
יש לצרף שאם יש לו מטרה  ד. 
בלא  לאכול  לו  לתת  מותר  אותו  לקרב 
)פ"כ  וזאת הברכה  ברכה. כמ"ש בספר 

סעי' ה'( בשם הגרש"ז אויערבך.

שיעור  למסור  הולכים  כאשר  שאלה: 
ברכת  בירכו  לא  שבודאי  אנשים  וישנם 
התורה  ברכת  לברך  יש  האם  התורה, 

קודם לכן?
תשובה: בגמ' נדרים )פא.( איתא דאמר 
רב יהודה אמר רב, מאי דכתיב "מי האיש 
ה'  פי  דבר  ואשר  זאת  את  ויבן  החכם 
אליו ויגידה, על מה אבדה הארץ", דבר 
ולמלאכי  ולנביאים  לחכמים  נשאל  זה 
השרת ולא פירשוהו עד שפירשו הקדוש 
ברוך הוא בעצמו, שנאמר "ויאמר ה' על 
לפניהם  נתתי  אשר  תורתי  את  עזבם 
היינו  בה",  הלכו  ולא  בקולי  שמעו  ולא 
בה,  הלכו  ולא  היינו  בקולי  שמעו  ולא 
שאין  לומר  רב  אמר  יהודה  רב  אמר 
הר"ן  ומדייק  תחילה.  בתורה  מברכין 
הפסוק  מן  שמדוייק  יונה  הרבינו  בשם 
שהעונש היה על זה שלא בירכו בתורה 
תחילה, משום שאם באמת היה המצב 
תורתו  את  עזבו  ישראל  שעם  כפשוטו 
כך קשה  כל  היה  כן מה  של מקום, אם 
לנביאים ולחכמים לפרשו, עד שהוצרכו 
שהקב"ה יפרש בעצמו? על כרחך שהיו 
שלא  אלא  ובמצוות,  בתורה  עוסקים 
נחרב  ולכן  תחילה,  בתורה  מברכים  היו 
בית המקדש. ופסק מרן באו"ח סי' מז 
שצריך מאד להיזהר בברכת התורה, ולכן 
השמועה  )מפי  אלישיב  הגרי"ש  פסק 
ההולך  שמרצה  אליו(  מהמקורבים 
תו"מ  שומר  שאינו  ציבור  בפני  לדרוש 
הציבור  עם  התורה  ברכת  לברך  דיש 
לפני שמתחיל לדבר דברי תורה, אמנם 
מספיק את הברכה האחרונה וא"צ את 
כל הברכות, ואף שהרב עצמו בירך כבר, 
ללמדם  כדי  יחד  עימם  לברך  יכול  מ"מ 
את הברכה וכמ"ש האג"מ )ח"ב חאו"ח 
נו( דאם מלמד לחבירו את הברכה  סי' 
מותר להזכיר שם ה', כדי שלא יאמרנה 

בצורה שגויה.
בליקוטי  שכתב  מה  כאן  להוסיף  יש 
התורה  ברכות  עניין  א'  )או"ח  הלכות 
כוונת  את  שביאר  בהתחלה(  א'  הלכה 

הברכה על פי הגמ' במסכת יומא )עב( 
"ושמתם – זכה נעשית לו סם חיים, לא 
זכה נעשית לו סם המוות", שצריך אדם 
התורה  את  לקבל  שיזכה  בברכה  לכוין 
חיים,  סם  לו  שתיעשה  ברכה  בבחינת 
ומתנהג  תאוותיו  את  שמשבר  ידי  ועל 
וזה  התורה,  להתגלות  זוכה  בקדושה 
בנו מכל  מה שאנו מברכים "אשר בחר 
העמים" דהיינו שבחר בנו והוציא אותנו 
ומתאוותיהם  ממידותיהן  דהיינו  מהם 
הרעות של הגויים, ועל ידי זה שבחר בנו 
וקידש אותנו מכל התאוות של הפריצות 
והטומאה, על ידי זה נתן לנו את התורה. 
הבקשה  את  מוסיפים  אנו  ואח"כ 
אנו  מבקשים  אלוקינו"  ה'  נא  "והערב 
בפינו  ועריבה  מתוקה  התורה  שתהיה 
בבחינת  התורה  אור  את  לקבל  ונזכה 
שרוצה  שאדם  נמצא  חיים.  וסם  ברכה 
צריך  השומעים,  על  ישפיעו  שדבריו 

להקפיד בזה.

שתי  ישנן  שלנו  הכנסת  בבית  שאלה: 
ישנה  קומה  בכל  שעה  ובאותה  קומות, 
אחת  מאזכרה  בלכתי  האם  אזכרה. 
לשניה אני צריך לברך שוב. ואם לא עשה 

"המוציא" אלא רק ברכות מה הדין? 
לברך  עדיף  המקרים  בשני  תשובה: 
במקומו ואחר כך יעלה לאזכרה השניה. 
מקור הדין מבואר בסימן קעח )סעי' א'( 
ונחלקו  בסעודה,  מקום  שינוי  דין  שיש 

משנה  כאשר  האם  הפוסקים 
)מקומה  לעליה  מהבית  סעודתו 
הוי  האם  לעליונה(  תחתונה 
שינוי מקום או לא, ולהלכה פסק 
בהלכה ברורה )בתחילת הסימן( 
אבל  לברך,  חוזר  אינו  שבדיעבד 
ולכן  כן,  לעשות  אסור  לכתחילה 
כולם,  חובת  ידי  לצאת  רוצה  אם 
יעשה ברכת המזון במקומו, וילך 
ויברך  השניה  שבקומה  לאזכרה 
שאר  על  בירך  ואם  שוב.  שם 
פירות ולא עשה המוציא זה תלוי 

במחלוקת האם זה נחשב לשינוי מקום, 
יב(  )אות  קעח  סי'  ברורה  בהלכה  ועי' 
ואור לציון )חלק ב' פרק יב( נקטו שאם 
הכל אותו הרשות אין צריך לברך, אמנם 
נוקט  יח(  )סי' קעח סעי'  יוסף  בילקוט 
עדיף  לכתחילה  ולכן  רשות.  שינוי  שזה 
לאזכרה  ילך  כך  ואחר  במקומו  שיברך 

השניה.

שאלה: אם אחד הקשרים שבטלית נפתח, 
האם פוסל את הטלית או לא?

משום  בדיעבד,  כשרה  הטלית  תשובה: 
שמהתורה מספיק לעשות שתי קשרים 
ועוד שלש כריכות, ודין חמישה קשרים 
שתיקנו  מדרבנן  אלא  אינו  והכריכות 
אינו  בדיעבד  אבל  רמזים,  כמה  כנגד 
יוסף  בבית  להדיא  מבואר  וכך  פוסל, 
עמ'  )שבת  חמד  חשוקי  ועי'  יא(.  )סי' 
הגראי"ל  מרן  בשם  שהביא  תקלד( 
מה  ששאלוהו  שליט"א  שטיינמן 
של  הקשרים  רוב  את  קשר  אם  הדין 
בשבת,  והאחרון  שבת  בערב  הציצית 
דמכיון  לו  והשיב  כשרה,  הציצית  האם 
שוב  כהלכתו,  נעשה  הראשון  שהקשר 
בשבת  העשוי  דקשר  נאמר  אם  אפילו 
דמדאורייתא  כשר,  בנדוננו  כאן  פסול, 
סוף  סוף  כי  מספיק,  הראשון  בקשר 
הקשירה,  לפני  כשרה  היתה  הטלית 
להשתמש  אוסר  לבסוף  מקום  ומכל 
בטלית זו, משום מלאכת מכה בפטיש.

גן
הדעת

שאלות ותשובות שנשאלו בקו ההלכה הספרדי הארצי
דיון המוגש ע”י בית ההוראה “חוט של חסד” מאת הרה”ג ר’ ירון אשכנזי שליט”א

 מו"צ בבית ההוראה "אפיקי מים" ו"הליכות עולם" וממייסדי "קו ההלכה הספרדי" ומו"צ בקהילת חוט של חסד



בשכל  רק  היא  שלך  שהאמונה  יודע 
ולא בלב ואתה לא יכול להגיד תודה 
עכשיו  ממך  מצפה  לא  וה'  הלב.  עם 
תודה  ותגיד  ותרקוד  שתשמח 
בבית  הצדיק  יוסף  כמו  הלב  מכל 
במצבך  שתכיר  רוצה  ה'  האסורים. 
הנוכחי, שבו עדיין חסרה לך אמונה; 
ותרצה  שלך  במצב  לשמוח  ותרצה 
ידי  על  הזה,  במצב  ה'  את  לעבוד 
האמונה,  של  המתג  את  שתדליק 
ההבנה  מתוך  תודה  שתאמר  דהיינו 
ומתוך השכל ומתוך השאיפה והרצון 
שהדברים יעשו פעולה בלבך ויחדירו 

לך את האמונה בלבך.
תודה  שתגיד  היא  היעוצה  העצה  לכן 
רבה לה' בלי לב ובלי שמחה, ותאמין 
שגם התודה הזאת כמו שאתה אומר 
הרבה  בך  להאיר  בכוחה  יש   – אותה 
ללבך  האמונה  את  ולהחדיר  אמונה 

ולהמתיק מעליך הרבה דינים.
חצי  לעצמך  שתקבע  היא  עצה  ועוד 
שעה ביום ותבקש לזכות לאמונה, גם 
מעומק  יוצאת  לא  שלך  הבקשה  אם 
הלב עדיין – התפילות האלה בוודאי 
יעשו  ובוודאי  ומתקבלות  חשובות 
האמונה  את  ולהעמיק  לחזק  פירות 

שבלבך.

להגיע אל השלימות
האמונה  לשלימות  להגיע  כדי  אבל 
לעשות  והוא:  הכרחי  תנאי  עוד  ישנו 
ר'  כי  ויום,  יום  בכל  התבודדות  שעה 
בווידוי  שעוסק  מי  שרק  אומר  נחמן 
האמונה  לשלימות  להגיע  יכול  יומי 
הם  מאורעותיו  שכל  לדעת  שהיא: 
מה  בין  חילוק  שום  ואין  לטובתו 
שנראה לנו כטוב לבין מה שנראה לנו 

כרע.
ולמעשה, עליך להקדיש בכל יום זמן 
מאתמול  שעשית  מה  כל  לה'  לספר 
שהיה  הטוב  כל  על  ותוֶדה  היום  ועד 
מה  כל  על  תשובה  ותעשה  היום  לך 
שעברת על רצון ה' – על ידי זה יאיר 
השלימה.  האמונה  של  האור  בך 
לבאר  הארכתי  יער"  "בשדי  ובספרי 
איך מקיימים עצה זו הלכה למעשה.

נפש  חשבון  לשעת  שנזכה  רצון  יהי 
על  שעה'  ה'חצי  ולעבודת  יומית, 
מה  ועל  הטוב  על  בתודה  האמונה: 
שנראה לנו כלא טוב; ובתפילה לזכות 
ונזכה  ועמוקה.  שלימה  לאמונה 
את  לקבל  שהיא  העיקרית  לאמונה 
גזירת הגלות באהבה וברצון, ועל ידי 
השלימה  לגאולה  ממילא  נזכה  זה 

בבי"א.

רימון של נס

בברכת שבת שלום ומבורך 
לכל בית ישראל

עני  יהודי  נחום, היה                         
אשר  קט  בבית  לו  התגורר  אשר  מרוד 
בחצרו הקטנה צמח לו עץ רימונים אחד 
בודד. במשך השנה כולה הוא היה יושב 
העבים.  העץ  ענפי  בצל  ומתפלל   ולומד 
כאשר הפירות היו מבשילים לא היה קץ 
לשמחת נחום ומשפחתו. הם היו אוכלים 
מן הפרות ומתפרנסים ממכירת רימונים 
היה  זה  רימונים  עץ  וטריים.  עסיסיים 

שליח טוב לפרנסתם.
"שלושת  תקופת  הגיעה  כאשר 
בפירות  מלא  כבר  העץ  היה  השבועות" 

ומשפחתו  נחום  עסיסיים. 
בסבלנות  ממתינים  היו 
בין  ימי  שחלפו  לאחר  עד 
המיצרים. אז, הם היו יוצאים 
מפירותיו  קוטפים  העץ,  אל 
נחמו"  וב"שבת  המתוקים 
שהחיינו  ברכת  מברכים 
על  העולם  לבורא  ומודים 
הרימונים  שני  הפירות. 
הטובים ביותר נשמרו לנחום 
לראש  האחד  ומשפחתו, 
בשבט,  לטו  והשני  השנה, 

ראש השנה לאילנות.
שם  יצא  נחום  של  לרימונים 
יהודים  הסביבה,  בכל  טוב 
וגויים נהרו לחצרו כדי לרכוש 

מפרותיו.
אמנם, ב"ה פרנסה הייתה לו 
ביתו  בני  את  לכלכל  לנחום 

של  הגיעו  עם  אך  היומיום.  מחיית  כדי 
ביתו הבכורה לפרקה, הבין הוא כי זקוק 
לסיעתא דישמיא גדולה כדי להשיג את 

הסכום לנדוניה.
ggg

ודווקא בשנה  עונת תמוז הלכה וקרבה, 
זו בה זקוק הוא לפרנסה בכפלי כפליים, 
כשענפיו  פירות,  מלהניב  העץ  עצר 

שמוטים למטה.
עברו ימי שלושת השבועות, טו באב כבר 
בפתח ופירות אין. "מוישהלה" הוא קרא 
אולי  העץ,  על  וטפס  "בוא  הקטן,  לבנו 

תגלה בין העלים איזה רימון מסתתר"?
אברהמ'לה מיהר לטפס על העץ כשהוא 
קרא  ולפתע  ועלים,  ענפים  לצד  מזיז 
והנה  רימון!  בקול שמח: "אבא, מצאתי 
מן  ירד  הוא  אחד"!  ועוד  אחד,  עוד 
רימונים  שלושה  של  'שלל'  ובידיו  העץ 

עסיסיים ויפים.
"תודה לה' על חסדו הגדול" אמר נחום. 
"מעולם לא ראיתי רימונים יפים כאלו".

על  מתדפקים  החלו  אלול,  ימי  כשקרבו 
לרכוש  החפצים  יהודים  נחום  של  דלתו 
את  להשיב  נאלץ  הוא  אך  רימונים, 
פניהם ריקם. "נותרו לי רק שני רימונים" 
הוא הסביר. "על אחד מהם נברך בראש-
כרימון.  זכויותינו  שירבו  ונבקש  השנה 
את השני נאכל בט"ו בשבט ראש השנה 
אני  הפרי.  עצי  את  ונברך  לאילנות, 
הבאה"  בשנה  תנסו  אולי  אך  מצטער, 
הוא אמר, והם  הצטערו בצערו איחלו לו 

יבול טוב יותר בשנה החדשה.

ggg
בודד  רימון  עם  חלף-עבר  השנה  ראש 
בבית משפחת נחום. אחריהם הגיעו ימי 
הדאגה.  אשתו החלה  לדאוג: מה יהיה 
החלה  היא  לפרקה?  שהגיע  בתם  על 
כדי  לארץ  לחוץ  שיצא  בבעלה  להפציר 
לעורר את רחמי היהודים ולקבץ נדבות.

נחום  נעתר  רבות  הפצרות  לאחר 
תשרי,  חגי  שחלפו  לאחר  לבקשתה. 
ארז את מטלטליו ויצא לדרך.  עבר דרך 
עיירות וכפרים, עד שהגיע לעיר קושטא 

הגדולה. היה זה בליל ט"ו בשבט.

בית-המדרש  אל  היישר  עשה  דרכו  את 
ממעט  ולאכול  ללון  תכנן  שם  המקומי, 
המזון שהיה ברשותו. מיד כשנכנס הוא 
במיוחד  מודאגים  שהיהודים  הבחין 
"מה  עצמם.  לבין  בינם  ומשוחחים 
את  וקיבל  ושאל  התעניין  כאן",  קורה 

התשובה.
אנושה,  במחלה  חלה  הסולטן  של  בנו 
אותו.  קיללו  היהודים  כי  החליט  אביו 
הוא הציב בפניהם תנאי: עליהם להתפלל 
לרפואת בנו. אם עד תאריך מסויים בנו 
לא יבריא, כל היהודים יגורשו מן העיר. 
האחרון  המועד  זהו  בשבט,  ט"ו  מחר, 
והישועה טרם  בנו של הסולטן  לרפואת 

הגיעה.
כדי  הכנסת  בבית  התקבץ  רב  קהל 
לרפואת  תהילים  פרקי  ולומר  להתפלל 
נחום  הגזירה.  ולביטול  הסולטן,  בן 
התיישב אף הוא  לומר תהילים עם כולם, 
המקומי.  השמש  אליו  ניגש  כשלפתע 
"האם אתה מארץ ישראל"? נשאל נחום 

המופתע: "כן, כיצד ידעת"? שאל נחום.
אמר  הוא  קדוש.  יהודי  הוא  שלנו  "הרב 
כי הוא מריח ריח של ארץ הקודש בבית-

המדרש. בוא נא עמי".
השמש הוביל את נחום לחדרון קטן, שם 
ישב הרב, ישיש מופלג ובעל הדרת פנים. 
"מה  נחום:  את  פנים  במאור  שאל  הוא 

שלום היהודים בארץ הקודש"?
את  מריח  הרב  כי  לעצמי  מתאר  "אני 
ריח הרימון מארץ ישראל אשר ברשותי" 

אמר-שאל נחום.

"יש לך רימון מארץ ישראל"? שאל הרב 
בקול נרגש.

"כן, רבי" השיב נחום. " זה הרימון היחיד 
שנותר לי מעץ הרימונים שברשותי, אשר 
אותו  שמרתי במיוחד לטו בשבט. הערב, 
ליל טו בשבט בע"ה נברך עליו לרגל ראש 
השנה לאילנות. לכבוד יהיה לי אם הרב 

יתכבד לאכול מרימון זה".
את  וחיבק  ממקומו  קפץ  הישיש  הרב 
שלח  העולם  "בורא  ידיו.  בשני  נחום 
הקהילה  את  להציל  כדי  לכאן  אותך 
המרחפת  הגירוש  מסכנת  הקדושה 

עליה".
נחום הביט ברב בחוסר הבנה 
להסבר,  ציפה  כאילו  מוחלט 

וזה לא אחר לבוא.
והתעמקתי  ישבתי  "אתמול 
על  הקדושים  בספרים 
לו  סיפר  הפירות"  סודות 
המילה  מה,  "משום  הרב. 
מול  ועלתה  שבה  "רימונים" 
נעוץ  כאן  כי  הבנתי  עיני. 

הפתרון...
מה  יודע  אתה  "האם 
המילה  של  התיבות  ראשי 
הרב  המשיך  רימונים"? 
מלך  "רפואת  בהתרגשות. 
מהרה"!  יביא  נחום  ובנו 
עמי, חיש מהר, לארמון  בוא 
לאבד  לנו  אסור  הסולטן. 

זמן"!
ggg

כשהוא עדיין מבולבל מהמתרחש מיהר 
בזריזות אל ארמון הסולטן.  הרב לגשת 
את  מצאו  שם  פנימה,  מיד  הוכנסו  הם 
אותנו  "הכנס  ובוכה.  מיואש  הסולטן 
לחדר בינך" אמר הרב "בעזרת השם אנו 

נרפא אותו תיכף ומיד"!
הצעיר,  הנסיך  שכב  מלכותית  במיטה 

חיוור וללא כל סימן חיים.
ונתן  נחום הוציא את הרימון מהעטיפה 
אותו לרב. הרב חתך את הרימון לשניים, 
כוס  לתוך  הרימון  מן  מחצית  וסחט 
של  לשפתותיו  טפטף  המיץ  את  קטנה. 
חרישית  תפילה  לוחש  כשהוא  החולה 
ולתדהמת כל הנוכחים, פתח החולה את 
כיצד  הנוכחים  הבחינו  מהר  חיש  עיניו! 

הנסיך מבריא והולך.
ידיהם של הרב הזקן  נישק את  הסולטן 
 – אמר   – בני"  את  "הצלתם  ונחום. 
כמובן  זאת"  לכם  אשכח  לא  "לעולם 

שציידם במתנות לרב.
"את החצי השני השארתי לברכה" אמר 
הסולטן,  בית  את  כשיצאו  לנחום  הרב 
והם מיהרו לשוב ולבשר ליהודי העיר על 

הנס שאירע להם.
ט"ו  לאחר  מיד  ביתו  אל  נחום  כשחזר 
בשבט, חזר כשהוא מלא בכסף ומתנות 
ובכבוד.   בשמחה  חיתן  ביתו  את  לרב. 
כשהוא  למיטבו  העץ  חזר  הבאה  ולשנה 

שוב מלא בפירות  טריים וטובים.
העלון השבוע נתרם לרפואת 

יוכבד מיכל בת חנה הי"ו
להצלחת נתן בן אריאלה 

וכל משפחתו היקרה
לתרומות: 025812210
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                           שירי בת ה-6 רצה צוהלת 
לכיוון שער בית הספר, בתום יום הלימודים.
"אמא, אמא! למדנו בכיתה שיר חדש במבצע 
ילדה  בוודאי  לשמוע?"  רוצה  את  החודשי, 
עקיבא:  רבי  "אמר  בבקשה...  שלי,  יקרה 
ואהבת לרעך כמוך, שלי שלך - שלך שלך, 

זה כלל גדול בתורה"

שיעור בוותרנות
שירי  התנדבה  מאושר  קורנת  כשכולה 
עושות  "אנחנו  השיר:  את  להסביר  גם 
החודש  חדש,  מבצע  חודש  כל  בכיתה 
הזכירה  המורה  "בחודש-הוויתור".  אנחנו 
לנו את ימי ספירת העומר, שבהם נפטרו 
24 אלף תלמידי רבי עקיבא, הם  במגיפה 
היו צדיקים גדולים, אבל נפטרו מפני שלא 

נהגו בכבוד הראוי אחד לשני. 
לאהוב  שצריך  אותנו  לימד  עקיבא  רבי 
ישראל  מעם  אחד  כל  חינם"  "אהבת 

ואפילו את החברות שמציקות לנו. 
צריך לאהוב את החברה, בדיוק כפי שאני 
ולוותר  להתגבר  וצריך  עצמי.  את  אוהבת 
לשני- שהרי שלי שלך. ואפילו אם החברה 
לא מוותרת לי, אני אוותר לה שהרי- שלך 
מצטיינת  להיות  רוצה,  הכי  אני  שלך. 

הכיתה בוויתור.

המורה  היום  בסוף  אמא,  יודעת  את 
הכיתה  את  והחשיכה  האור  את  כבתה 
העיניים  את  עצמנו  וכולנו  הווילונות,  עם 
יהודים  להיות  לנו  שיעזור  מה'  ובקשנו 
טובים ושתמיד תמיד נוותר אחת לשנייה. 
תספר  אחת  שכל  ביקשה  המורה  אח"כ 
לה' בשקט בשקט, על המריבות שלה עם 
החברות או עם האחים בבית ותבקש מה' 

שיעזור לה להתגבר ולוותר להם. 

גם אמא מוותרת
המריבות  על  בשקט,  לה'  סיפרתי  אני 
האמת,  את  לה'  גיליתי  דודי.  עם  שלי 
בגלל  אותו  שונאת  ממש  אני  שלפעמים, 
הבובות.  את  לי  ומעיף  לי  מרביץ  שהוא 
ולא  טוב  ילד  יהיה  שדודי  מה'  בקשתי 
לו במשחקים  ואני תמיד אוותר  לי  ירביץ 
אני  שעכשיו  נכון  אמא!  נריב.  לא  וכך 

צדיקה?"

צדיקה  את  שלי,  שירי  בוודאי  "בוודאי, 
גדולה." 

הלוואי ויכולתי גם אני לאהוב את כל אחד 
מעם ישראל- הרהרתי בליבי. 

יודעת שירי,  העזתי, ואמרתי לשירי: "את 
גם לאמא יש חברות שלפעמים מכעיסות 
אוהבת  כ"כ  לא  לפעמים  ואמא  אותה 

אותן, מה דעתך?"... 
והמתוקה שלי ענתה לי: "המורה אמרה: 
שמכעיס  מי  את  אפילו  לאהוב  שצריך 
אותנו, כי ה' שלח אותו להציק לנו ואם 
בתשובה  אותו  יחזיר  הוא  לה'  נתפלל 

וייתן לנו לב חדש שיאהב גם אותו"
שהייתה  הלוואי  ליבי,  את  הציף  אושר 
כן,  בתי.  של  והטוהר  התמימות  את  לי 
ובפרט  להשתפר  מה  יש  לי  גם  בוודאי 

ב"אהבת חינם".
הפסקת אש

לאחר כל הדרשה בדרך הביתה עם שירי, 
לנוח בשקט  הייתי בטוחה שהיום אוכל 
משחקים  ושירי  דודי  כאשר  בצהריים, 
בנעימים, באהבה ושמחה בחדר הילדים, 
תוך כדי שירה "שלי שלך, שלך שלך"... 

מעמד,  החזיקה  שירי  של  הדרשה  אך 
השעה  לאחר  שעה  חצי  עד  בדיוק 
שירי  של  הבכי  קול  שוב  אז,  כי  שתיים. 
המתמזג עם הצעקות של דודי ש-"מגיע 

לך" העיר אותי כמו בכל צהריים.
 "מה יהיה עם הילדים האלה, מתי כבר 
הם יחתמו על הפסקת אש ויוכלו לשחק 
חצי שעה בשקט בלי לריב? מתי הדרשות 
על ויתור ייהפכו למציאות?" שאלתי את 
שוב  להיות  בדרך  שאני  כדי  תוך  עצמי 
של  והמכוניות  החיילים  בין  המתווכת 

דודי לבובות של שירי.
האושר".  "אל  הדרך  ארוכה  עוד  אכן 
ביתנו  יהיה  אם  שאפילו  לדעת  ועלינו 
יום  כל  והילדים ישמעו  "משכן השלום" 
בחודש  לא  חינם"  "אהבת  על  הרצאות 
וייהפכו  לריב  ילדינו  יפסיקו  אחד 

לוותרנים.

לסיים את הש"ס?
אני בטוח שהורים רבים מתחבטים מידי 
יום עם הנושא ה"בוער" הזה של מריבות 

אחים.
עד  בוער  כך  כל  הוא  והנושא  פעמים 
לעשות  "מה  ההורים  בין  שה"מריבות" 
עוד  מוסיף  האחים",  בין  המריבות  עם 
את  פותר  לא  ובהכרח  למדורה  שמן 

הבעיה.
כבר הסברנו בשבוע שעבר, כי התובנות 
הנוכחית,  המאמרים  בסדרת  המובאות 
להעלות  היא:  הראשונית  מטרתם 
המצב  את  שלנו  המודעות"  ל"רמת 
שלנו  הילדים  בין  בית"  "השלום  של 
במצב,  לעשות  מה  מחודשת  ולחשיבה 
אם נעמיק עוד קצת נוכל אפילו להבחין 
בגלל  לא  במריבות  מרבה  אחד  ילד  כי 
רוע לב או חוסר חינוך, אלא בגלל צורך 
סיבות-הפגנת   4 כבר  )מנינו  מסוים 
לב  תשומת  משיכת  תחרותי,  גורם  כח, 

ההורים, התקת כעס(.
אינו  הילד  כי  ההבנה  את  נפנים  כאשר 
רע, אלא שמשהו "מפריע לו" ונעבוד עם 
הילד על שורש  המריבה נראה כיצד כל 

ה"אש" הבוערת שלו תדעך.
שמטבעו  ילד  נוסף,  דבר  לדעת  עלינו 
שלא  וותרן,  ילד  או  ורגוע  שקט  הוא 

שותף בד"כ במריבות, איתו קל יותר לעבוד 
התוצאות  את  נראה  וגם  הנ"ל  הסיבות  על 
כמעט באופן מיידי, אך אצל ילד שגם ככה 
יותר  תהיה  איתו  העבודה  "רגוע"  לא  הוא 
והנסיבתיות  האישיות  הבעיות  במכלול 
קשה  לעבוד  נצטרך  תוצאות  לראות  ובכדי 

ולהמתין.

ידועים דברי הגר"א זצ"ל: "קל יותר לסיים 
אחת"  רעה  מידה  מלשנות  הש"ס,  כל  את 
מידת  את  לקנות  הדרך  ארוכה  ובוודאי 
צריך  אותה  לקנות  בכדי  שהרי  הוותרנות 

לעקור הרבה מידות רעות אחרות.
אך אל ייאוש, שהרי "קובץ על יד ירבה" כל 
קצת  עוד  ונעקור  וותרנות  קצת  נשתול  יום 

אנוכיות עד שיזדכך הלב וייהפך ללב חדש.
 

המפתח-  הם  ועקביות  התמדה  סבלנות, 
להצלחה בחינוך. 

לילד  לתת  לנו  מאפשרת  הסבלנות- 
לטעות  לילד  מותר  בהחלט  "לטעות", 
ואפילו מאה פעמים- וזה נורמאלי לחלוטין. 
בל נשכח שהילד-ילד, יש לו יצר הרע ויצר זה 
רע מנעוריו. כאשר לא נלחץ ממעשיו ונאהב 
מוקדמים,  תנאים  שום  ובלי  באמת  אותו 
לילד  לעזור  והרצון  החשק  את  לנו  יהיה 

להתבונן בהתנהגותו ולשנות אותה. 
עם  שלנו  "החינוכיות"  והמריבות  הצעקות 
האווירה  את  להעכיר  רק  גורמות  הילדים, 
הילדים  עם  ביחסים  מוחלט  ולניתוק 
לקבל  יכולים  אתם  בכנות!  תענו  הבוגרים. 
מוסר ממי שצעק עליכם וביזה אתכם?! לכן 
הסבלנות מביאה אותנו לשיקול דעת חינוכי 

שזה ה"א-ב" של חינוך. 
ההתמדה- מראה לילד שבאמת אכפת לנו 
לעזור  רצון  יגלה  מצידו  הוא  גם  ולכן  ממנו 

לעצמו להשתנות. 
במצב.  לשלוט  לנו  מאפשרת  העקביות- 
שהרי אנחנו יודעים על מה כבר עבדנו, מה 
כבר השגנו והיכן צריך עוד לתקן. זה תהליך 
שצריך שימת לב וגילוי אחריות של ההורים- 
זה, הזמן עובר "סתם", הילד נשאר  כי בלי 

איך שהוא ולא הועלנו לו דבר.

לצאת מעולם לעולם
הבעיות  כל  את  לפתור  שאפשר  האמת 
כולנו  אך  "וויתור"  אחת  במילה  החברתיות 
עבודה  זו  "וותרן"  להיות  שלהיהפך  יודעים 
0 רק  קשה ובמיוחד לילד שרגיל כבר מגיל 
"עולם הנטילה"  לקבל. עולמו של הילד הוא 
מהיום הראשון שנולד הוא רק דורש ותובע- 
לבוש,  אוכל,  הוא מקבל-  היום  כל  הב.  הב, 
משחקים, חום ואהבה. מעולם הוא לא נתן 
משהו, מעולם הוא לא התרגל לתת מעצמו, 

פלא שהוא אנוכי??? הרי כך הרגלנו אותו.
הוא שואל את  להורים האלה?",  "מה קרה 
כולם  הבית,  בעל  פה  אני  שנים   4 עצמו, 
את  מעמיד  שלי  קטן  בכי  כל  לציוצי,  סרים 
כל הבית על הרגליים, אין משחק שאני לא 
יכול להשיג, בכי קטן והכל מסתדר, ופתאום 
הם דורשים ממני לוותר לשרה'לה? מה זאת 

אומרת, הרי אני הוא המלך!!!  

להרגיל  בכדי 
הילד  את 
הוא  לוותר, 
ממש  אמור 
מעולם  לצאת 
מעולם  לעולם. 
 ." ה ל י ט נ " ה
ם  ל ו ע ל
 . " ה נ י ת נ " ה
פשוט?  זה  וכי 
בשביל  הילד, 

קטן  סיבוב  על  לוותר  שלנו  דרישה 
ובפרט  "עולמות".  לעבור  צריך  באופניים, 
הוא  משהו"  לו  "שלקחו  מרגיש  שהילד 
צריך  ופתאום  בנדנדה.  להנאתו  משחק 
ולתת  ההנאה  את  להפסיד  ממנה,  לקום 
המחשבה  את  נתרגם  אם  אחר.  למישהו 
ממנו  דורשים  שאנו  בשעה  הילד  של 
הרי  הוא  בתור-  לבא  מקומו  את  לפנות 
למה  גזלנים  "גנבים,  ליבו-  בתוך  צועק 

אתם חוטפים לי את הנדנדה?"

השקעה ותפילות
אכן, העבודה בלימוד "זכות הויתור" היא 
לחבר  ש"לוותר  הילד  את  ללמד  רבה. 
זוהי  ממנה,  מרוויחים  ואפילו  מעלה"  זו 

עבודה רבה. 
משעושה  "יותר  אותנו  לימדו  חכמינו 
בעל הבית עם העני- עושה העני עם בעל 
גודל  את  להבין  מאוד  קשה  לילד  הבית" 
זכות מעלת הוויתור. לדוגמא, כאשר הוא 
מתנדנד בנדנדה ואנחנו מטיפים לו לזכות 
כאשר  הנדנדה.  הנאת  תמורת  בוויתור 
הילד יורד מהנדנדה הוא מרגיש הפסדתי! 
"אמא  שיגיד  וותרן  בילד  לזכות  בכדי 
וויתור"  נדנדה לעומת  זה  אני מוותר, מה 
בדיון  מסתכמת  לא  וזאת  השקעה.  צריך 
בילד  לזכות  הנדנדה.  ליד  הילד  עם  שלנו 
וכמובן  נוספות  שעות  לעבוד  צריך  וותרן 

להתפלל עליו הרבה תפילות.
המשך בע"ה בשבוע הבא!

                באחד הימים הפחות מוצלחים 
בשוק, סוחר קרא לאיש שחלף על פני הדוכן 
שלו וניסה לשכנע אותו לקנות מהתפוחים 

שלו. האיש סירב והסביר: "תשמע, התפוחים 
שלך נראים טוב, אבל אין עלי כסף!" הסוחר: 

"אין בעיה, תיקח עכשיו ותשלם מאוחר 
יותר..." שוב האיש סירב והפעם הסביר: "אני 
לא יכול, אני צם!" הסוחר: "מה? למה? היום 
לא יום צום!" האיש: "אני צם את צום תשעה 
באב..." הסוחר: "מה? אבל תשעה באב כבר 
היה לפני חצי שנה!" האיש: "כן, אבל באותו 

יום לא הרגשתי הכי טוב ולא צמתי, אז עכשיו 
אני משלים את הצום הזה.. אבל יודע מה? 
אני אקח את התפוחים ואוכל אותם כבר 
בצאת הצום.." הסוחר: "עזוב, אם לקח לך 

חצי שנה לשלם חוב לאלוקים, רק הוא יודע 
מתי אתה תשלם לי על התפוחים..."

הפטרת השבת
אשכנזים- שופטים פרק ד' פסוק ד' עד פרק ה' פסוק 

לא' - "ודבורה אשה נביאה"
ספרדים- שופטים פרק ה' פסוק א'עד פסוק לא' - 

"ותשר דבורה"
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