
שלום ואמת
כל  אור  המשיכו  ואסתר  ומרדכי 
גדול בפורים עד שזכו לכתוב  כך 
"דברי שלום ואמת", ולכן בפורים 
מאיר אור גדול ועצום של אמונה 
שלעתיד.  מהגאולה  הנמשך 
המועדים  כל  לבוא  לעתיד  ולכן 
יבטלו  לא  הפורים  וימי  נבטלים 
הוא  הוא  שלהם  האור  כי  לעולם 

האור של הגאולה העתידה.

שזוכה  כפי  ואחד  אחד  וכל 
כך  ושלום,  אמת  עליו  להמשיך 
לו  ויש  הגאולה  את  מקרב  הוא 
חלק בגאולה. ובפסוק "וארשתיך 
האמת  מידות  מוזכרות  לא  לי" 
כלולות  הן  כי  בפירוש  והשלום 
במידת האמונה. לכן אמונה היא 
והאחרונה.  הראשונה  המידה 
שִאתה  הראשונה  המידה  היא 
כל  את  ולקנות  לעבוד  מתחילים 
נקראות  שכולן  הטובות  המידות 
שהיא  התכלית  גם  והיא  'שלום', 
ועל  בשלימות,  יתברך  ה'  ידיעת 
יידעו  וכולם  הגאולה  תבוא  ידה 

את ה' בשלימות.

אין לנו חלק במחלוקת
ובאמת מי שיש לו אמונה לו שייך 
שיהיה לו חלק במחלוקת כלל, כי 
גם אם חולקים עליו ומבזים אותו 
רק  רואה  הוא   – עליו  ומעלילים 
את ה', כמו דוד המלך שאמר: "ה' 
אמר לו לקלל", ואין לו שום עניין 
להשתתף  או  לענות  או  להחזיר 
באיזה צד במחלוקת. הוא שומע 
את ה' מדבר אליו ומבקש להבין 

מה ה' מרמז לו.

'כאן  הרע?  היצר  אומר  מה  אלא 
טועה  השני  כי  לחלוק  חייבים 
וצריכים להציל מטעות' וכדומה... 
לדעת  האמונה  בעל  צריך  זה  על 
יוצאת  אינה  תועלת  ששום 
ממחלוקת, אף אחד לא מתקרב 
אם  ממחלוקת.  כתוצאה  לאמת 
עליו  לרחם  צריכים  טועה,  השני 
את  יאיר  שה'  עליו  ולהתפלל 
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 – האמונה  שרק  לדעת  צריכים 
בכוחה לתקן את פגם המחלוקת 
ישראל,  בעם  לשלום  ולהביא 
כי  באמונה.  תלויה  הגאולה  ולכן 
השלום  ומידת  האמונה  מידת 
קשורות בקשר הדוק: המחלוקת 
הזרה  העבודה  של  השורש  היא 
ולכן  והכפירה, 
המחלוקת  פגם 
מפגם  קשה 
זרה,  עבודה 
שיש  בית  ולכן 
מחלוקת  בו 
להפוך  סופו 
עבודה  לבית 
ולעומת  זרה; 
השלום  זאת 
של  השורש  הוא 
בעם  שלום  כשיש  ולכן  האמונה, 
עבודה  עובדים  אפילו  ישראל 
זרה מוחלין להם, כי בכוח השלום 
זרה  העבודה  כל  את  לבטל 
נקראת  האמונה  לכן  והכפירה. 
אחדות,  מלשון  אחד'  'השם 
והעבודה הזרה נקראת 'אל אחר' 

מלשון ניכור ופירוד.

והגאולה תלויה בדעת, כי לעתיד 
לבוא 'מלאה הארץ דעה', דהיינו 
תלויה  והדעת  הדעת.  שתרבה 
בכמה מידות כמובא באבות דר' 
שמי  הגר"א(  נוסחת  )עפ"י  נתן 
יודע  אלה  מידות  שבע  בו  שיש 
דעתו של מקום, ואלו הן: אמונה, 
ורחמים,  חסד  ומשפט,  צדק 
בפסוק:  כמובא  ושלום,  אמת 
"וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי 
בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים 
את  וידעת  באמונה  לי  וארשתיך 
יש צדק  ועכשיו בעולם הזה  ה'." 
אבל  ורחמים,  חסד  ויש  ומשפט 
עדיין חסרות מאוד מידות האמת 
והשלום, ולכן היה צריך להשליכן 
האדם.  את  לברוא  כדי  ארצה 
שלעתיד  הגר"א  בשם  ומובא 
האמת  מידות  יושלמו  לבוא 
ידי  ועל  למקומן  ויחזרו  והשלום 

זה תגדל הדעת ותבוא הגאולה.

שבכל  שאומר  קרח  פרשת  על 
החטאים עמד משה בתפילה אך 
נתרשלו  קרח  של  "במחלוקתו 

ידיו".

אכן, עיקר השלום והאחדות הוא 
הוא  הצדיק  כי  הצדיק,  ידי  על 
כל  את  משדך  והדעת  דעת',  'בר 

השידוכים. הדעת 
בין  החיבור  היא 
על  וכן  אדם.  בני 
צדיק  שיש  ידי 
אחד  ורועה  אחד 
ואהבה  שלום  יש 
כי כולם מאוחדים 
אחת  דעת  סביב 
מכנה  להם  ויש 
אנו  אבל  משותף. 
מדברי  למדים 

החת"ם סופר שכאשר המחלוקת 
ויוצאת מכלל  פורצת ומשתוללת 
שגם  וחורבן  הרס  זהו   – שליטה 

הצדיק בעצמו אינו יכול לתקנו.

מה העצה?
לפגם  העצה  מה  כן  אם 
לעשות  עלינו  מה  המחלוקת? 
כדי לתקן את פגם הדורות שהוא 
חינם  ושנאת  המחלוקת  פגם 
שבגללו אנו בגלות כל כך ארוכה 
הגאולה  את  נקרב  כיצד  ומרה? 

ברחמים?

ויקהל-פקודי,  השבוע,  בפרשיות 
הקמת  גמר  על  קוראים  אנו 
המשכן בפועל והשראת השכינה. 
לא בכדי פותחת הפרשה במילים 
בני  עדת  כל  את  משה  "ויקהל 
השכינה  השראת  כל  כי  ישראל", 
ה'ויקהל',  בעניין  תלויה  בישראל 
עם  כל  כולנו,  שנהיה  כלומר, 
אחד  קהל  מאוחדים  ישראל, 
וסביב  רבינו המנהיג  סביב משה 

בית המקדש.

נובעים  והחורבנות  הגלויות  וכל 
אך ורק מפגם המחלוקת, כי פגם 
יותר  מאוד  עד  קשה  המחלוקת 
מפגם עבודה זרה. ואומר החת"ם 
סופר שבחטא העגל הייתה סכנה 
שעם ישראל ייפלו למחלוקת אם 
יהרגו את אהרן הכהן כמו שהרגו 
את חור, כי אהרן היה אוהב שלום 
הורגים  היו  ואם  שלום,  ורודף 
המחלוקת  מתרבה  הייתה  אותו 
כבודו  את  כואבים  שהיו  מאוד, 
העדיף  זה  ובגלל  אהרן.  של 
זהב  עגל  לעשות  הכהן  אהרן 
ועבודה זרה, ביודעו שמשה רבינו 
 – זה  עניין  לתקן  יוכל  בצדקותו 
ישראל  עם  יגיעו  שלא  והעיקר 
פגם  את  שהרי  מחלוקת,  לידי 
המחלוקת קשה מאוד לתקן, וגם 
רפות  ידיו  ביותר  הגדול  הצדיק 
ברש"י  כמובא  מחלוקת,  לנוכח 

המחלוקת  פגם 
עבודה  מפגם  קשה 
שיש  בית  ולכן  זרה, 
סופו  מחלוקת  בו 
עבודה  לבית  להפוך 

זרה 

מאמינים בשלום

בס"ד
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הקמת המשכן
שונה  רבנו  משה  של  הנבואית  המדרגה 
משאר הנביאים והצדיקים בכמה בחינות. כל 
במראה  או  בחלום  נבואתם  רואים  הנביאים 
כל  ועומד.  ער  והוא  מתנבא  ומשה  הנבואה, 
משה  ועל  מלאך,  ידי  על  מתנבאים  הנביאים 
הנביאים  כל  בו".  אדבר  פה  אל  "פה  נאמר 
רואה  ומשה  ובחידות,  במשלים  מתנבאים 
ונבהלים  יראים  כל הנביאים  בוריו.  על  הדבר 
כל  שלם.  עומדו  על  עומד  ומשה  ומתמוגגים, 
הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו, ומשה 

מתנבא כל זמן שיחפוץ.
בצדיקים  דור  בכל  מתלבשת  משה  של  ורוחו 
כמו התלבשות אור השמש בכוכבי הלילה, כי 
משה הוא השורש הכולל את כל הענפים של 
וחכם  ולוי  וכהן  מלך  הוא  משה  כי  הקדושה, 
ֶאת  מֶׁשה  ַוָּיֶקם  כתוב  כן  שעל  ועשיר,  גיבור 
ַהִּמְׁשָּכן, כי הוא, היינו רוחו, היא המקימה את 
כנסת ישראל בכל דור, ולכן, מה שהותר לכהן 
גדול לעשות פעם בשנה, היה עושה משה בכל 
עת שהוקם המשכן, כי היה כבן בית שם, ורק 
את  ומניח  בארון,  הלוחות  את  שם  היה  הוא 
את  ומכסה  הארון,  על  הכרובים  עם  הכפורת 
כי רק למשה  ארון העדות עם פרוכת המסך, 

היכולת לעמוד במקום זה.
י"א(  פקודי  )תנחומא  המדרש  אומר  זה  ועל 
שכיון שנגמרה מלאכת המשכן היו בני ישראל 
ותשרה  ומצפים אימתי תבוא שכינה  יושבים 
שרתה  לא  מה  מפני  הכל  מצטערים  והיו  בו, 
כל  עם  ביחד  להקימו  וניסו  עליו,  שכינה 
חכמי הלב ולא עלתה בידם, עד שנכנסו אצל 
מושך  היה  ענוותנותו  בסיבת  הוא  וגם  משה, 
להעמידו,  יודע  איני  ואומר,  ההקמה  מן  ידו 
והוא  להעמידו  בידך  עסוק  הקב"ה,  לו  ואמר 
האמת  את  השיג  משה  רק  כי  מאליו,  עומד 
המלאכה  ושכל  צינור,  רק  שהוא  לאמיתה 
ַהְּמנֹוָרה,  ֵּתיָעֶׂשה  בבחינת  מאליה,  נעשית 
הרצון,  להארת  זוכה   משה  כי  ַהִּמְׁשָּכן,  הּוַקם 
עד שיודע ידיעה בלב שלם, שכל העשייה היא 
ש'אין  בתודעה  תדיר  חי  והוא  יתברך,  מאתו 
עצמו  שמשים  מי  על  אלא  מתקיים  העולם 

כאין'.
וכך מפורש בזוהר )ח"ב רל"ה( שהמשכן מרמז 
לכלה  נדמו  העגל  ומעוון  ישראל,  לנשמות 
שמעדה, ואין רשות לשום אדם להקימה חוץ 
מבעלה, הוא משה, הנקרא בעלה דמטרוניתא, 
שעושי  אף  ועל  להקימה,  יכול  הוא  שרק 
לאל  אין  מדרגה,  בעלי  צדיקים  הם  המלאכה 
נשמות  לרומם  המשכן,  את  להקים  ידם 

ישראל לשלמות הדעת והאמונה, כי רק משה 
את  לפרוש  לאדנים,  הקרשים  לחבר  יודע 
כל  כי  וכו,  קודש  משחת  שמן  וסוד  היריעות, 
לכן  ישראל,  בכנסת  לפרט  מרמז  במשכן  פרט 
ובצדיקים שהם  הקמת המשכן תלויה במשה, 
בתפלתו,  לכוון  אחד  כל  צריך  ולכן  מבחינתו, 
שיקשר את עצמו לצדיקים שבדור, כי כל צדיק 
שמצינו,  כמו  משיח,  משה  בחינת  הוא  שבדור 
שהצדיקים קורין זה לזה באומרם משהו כראוי 
הוא  משה  ובאמת,  קאמרת',  שפיר  'משה 
משה  'דא  ִׁשיֹלה"  ָיֹבא  ִּכי  "ַעד  כמ"ש  המשיח, 
איבר  בחינת  היא  ותפילה  תפילה  וכל  משיח', 
מהשכינה, חלק מחלקי המשכן, ואין שום אדם 
המשכן  חלקי  כל  את  לשים  שיכול  מישראל 
לקשר  צריכים  לכן  לבד,  משה  רק  במקומן, 
את התפלות לצדיק שהוא בחינת משה, כמ"ש 
"ַוָּיִביאּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ֶאל מֶׁשה" )ל"מ ב(, כי משה 

בלחוד בונה המשכן.
משכנו  סביב  ישראל  משפחות  חונים  היו  לכן 
המרכזי  הציר  היותו  על  להורות  משה,  של 
שהכל נבנה עליו, וכן עתה כל משפחה וקבוצה 
בישראל בונה חלק אחד מן המשכן, עד שיבוא 
כל  את  ויאחד  המשיח  בעצמו  שהוא  משה 
המגוונות  דעותיהם  ריבוי  על  ישראל  שבטי 

ויקים את משכן הנצח מחדש.

דֹוׁש  ַצחּות ָהַרב ַהּקָ                     ָהָיה אֹוֵמר ּבְ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ עְזּבּוז ַזַצ"ל, ִאּלּו ָהיּו ּבְ רּוְך ִמּמֶ י ּבָ ַרּבִ
ם  ֵ ַהּשׁ יֵלם  ּצִ ּיַ ׁשֶ ִניָסן  ֹחֶדׁש  ּבְ ִלְבּכֹות  נֹוֲהִגים 
ֶפַסח, ָהיּו ְיכֹוִלים ֶלֱאכֹל  הּו ָחֵמץ ּבְ ֶ ּשׁ ַרְך ִמּמַ ִיְתּבָ
י  ּכִ ֵרי,  ׁשְ ּתִ חֶֹדׁש  ּבְ טּומֹות  ּפְ ִזים  ְוַאּוָ ְרְנגֹוִלים  ּתַ
הּו  ֶ ּשׁ ֵצל ִמּמַ ּנָ ּיִ י ׁשֶ ּמִ דֹוׁש ׁשֶ ָבר ָאַמר ָהֲאִר"י ַהּקָ ּכְ
ָנה.  ָ ל ַהּשׁ ּלֹא ֶיֱחָטא ּכָ ֶפַסח ֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ָחֵמץ ּבְ
ֵסֶדר  ּבְ ּנֹוֲהִגים  ׁשֶ ְנָהג  ַהּמִ ַלֲהֹפְך  ָהָיה  ּוֵמָהָראּוי 
יג(  )שמות  תּוב  ַהּכָ ֶזה  ְלִפי  ּוֵפֵרׁש  ים.  ֶהֳחָדׁשִ
ה".  ַהּזֶ ֹחֶדׁש  ּבַ ַהּזֹאת  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ם  "ַוֲעַבְדּתֶ
ׁשּוָבה  ַהּתְ ַהּזֹאת' ִהיא ֲעבֹוַדת  'ָהֲעבוָֹדה  ְוַהְינּו 
יוֹם  ל  ׁשֶ "ָהֲעבֹוָדה"  ְוֵסֶדר  ֱאלּול  חֶֹדׁש  ל  ׁשֶ
ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ַהּזוֹ  ָהֲעבֹוָדה  ְוֶאת  ּפּוִרים,  ַהּכִ
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִניָסן  ֹחֶדׁש  הּוא  ה'  ַהּזֶ ֹחֶדׁש  'ּבַ
ְוִאּלּו  ים'.  ֳחָדׁשִ ֹראׁש  ָלֶכם  ה,  ַהּזֶ 'ַהֹחֶדׁש 
ה'  ְמֵרם  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ִניָסן  ּבְ ּבֹוִכים  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ָהיּו 
יֹום  ְמָחה ּבְ ׂשִ הּו ָחֵמץ ָהיּו ְיכֹוִלים ִלְצֹהל ּבְ ֶ ּשׁ ִמּמַ
ׁשּוָבה. )שיש"ק ו - תקנו( ּפּוִרים ּוְבֹחֶדׁש ַהּתְ ַהּכִ

פרי שלום
משה רבנו לא הרגיש עליונות על שום אדם 

בעולם.
משה רבנו השיג הכל בתפילה.
משה עם הכולל גימטריא רצון.

הצדיק נקרא משה, על שהוא מושה את 
הנפשות מהסט"א חזרה אל הקדושה.

                  שאלה: אני בעל תשובה צעיר 
תשובה  בעלי  לבחורים  בישיבה  שלומד 
הישיבה  ניסן,  של  הזמנים  ובבין  כמוני, 
והפנימייה סגורים. לצערי, הורי אינם שומרי 
אחר  מקום  לי  אין  אבל  וכלל,  כלל  תו"מ 
מבית  חוץ  הפסח  חג  במהלך  בו  לשהות 
גם  בבית  איתם  להיות  לי  מותר  האם  הורי. 
בחג פסח כשאני יודע בבירור שהם ימשיכו 
ל"ע לאכול חמץ כדרכם בכל ימי חג הפסח, 
או שעלי לישון מחוץ לבית )כגון באיזשהו בית 
ימי  שבעת  במהלך  וכד'(  מדרש  בית  או  כנסת 

החג?

תשובה: א. האם חוששים שמא יבוא לאכול 
בפסח חמץ שמוצא בביתו

חז"ל  חששו  שאכן  ו.[  ]פסחים  בגמ'  איתא 
חמץ  לאכול  בפסח  אדם  יבוא  שמא 
יהודה  רב  "אמר  וז"ל:  בביתו,  שנמצא 
טוב  ביום  בביתו  חמץ  המוצא  רב:  אמר 
- כופה עליו את הכלי... ואמר רב יהודה 
אמר רב: חמצו של נכרי - עושה לו מחיצה 
עשרה טפחים משום היכר", ומבאר שם 
רש"י שהטעם שיש לכפות כלי על החמץ 
או לעשות לחמץ מחיצה עשרה טפחים 
היא "משום שלא ישכח ויאכלנו". כך גם 
ברבינו  ועיי"ש  מבארים שאר הראשונים. 

חננאל ]שם ד"ה "אמר רב"[, ואכמ"ל.
השו"ע ]או"ח סי' ת"מ ס"ב וסי' תמ"ו ס"א[ פוסק 
על  כלי  לכפות  שיש  הראשונים  כרוב 
שלא  "כדי  מחיצה  לו  לעשות  או  החמץ 
ת"מ  ]סי'  המשנ"ב  ומבאר  ויאכלנו",  ישכח 
בסוגיית  הראשונים  דברי  ע"פ  י"ג[  ס"ק 

הגמ' הנ"ל מהו ההבדל בין המוצא חמץ 
המוצא  לבין  כלי  בכפיית  שסגי  ביו"ט 
מחיצה,  שבעינן  החג  ימי  בשאר  חמץ 

עיי"ש.
הראשונים  ככל  רוב  שלדעת  א"כ  יוצא 
הנ"ל ואליבא דהשו"ע שפוסק כוותייהו, 
אדם  יבוא  שמא  חכמים  חששו  אכן 
בביתו,  שנמצא  בפסח  חמץ  לאכול 
שיש  השאלה  בנידון  לכאורה  ה"ה  וא"כ 
את  לאכול  יבוא  השואל  שמא  לחשוש 
יהיה  ולכן  הוריו,  בבית  שנמצא  החמץ 
עליו למצוא מקום אחר לדור שם במהלך 

שבעת ימי החג.
לאכול  יבוא  שמא  חוששים  אין  אימתי  ב. 

בפסח חמץ שמוצא בביתו 

ואומרת  ממשיכה  ו.[  ]פסחים  הנ"ל  הגמ' 
חוששים  לא  שבו  מסוים  מקרה  שישנו 
שמוצא  חמץ  בפסח  לאכול  יבוא  שמא 
הקדש,  של  הוא  כשהחמץ  והיינו  בביתו, 
השנה  ימות  בשאר  שגם  משום  וזאת 
אנשים בדלים מלאוכלו וכמו שכותב רבינו 
איסוריה",  עלייהו  ש"חמיר  ]שם[  חננאל 
כאן  שעסקינן  ברורים  הדברים  ונראים 
בהקדש שיש לו היכר )או בגוף החמץ או 
בכלי שבו החמץ מונח וכד'(, דאל"כ איך 
ידעו בני הבית שזהו הקדש ויבדלו ממנו?

באיזה  והאחרונים  הראשונים  ונחלקו 
]שם  המאירי  )א(  כאן:  מדובר  הקדש  סוג 
המקרים  שבשני  סובר  שהקלנו"[  "זה  ד"ה 

בדק  של  בהקדש  דווקא  עסקינן  בגמ' 
אף  על  אדם  לכל  אסור  שהוא  הבית 
שאינו עומד לשריפה, וכך גם סובר רבינו 
מנוח ]הל' חמץ ומצה פ"ג ה"ח ד"ה "ואם של הקדש 
]מרומי שדה בפסחים שם ד"ה  הנצי"ב  )ב(  הוא"[. 

המקרים  שני  בין  מחלק  רבא"[  אמר  "שם. 

כלי  עליו  שכופה  שברישא  וסובר  בגמ', 
– מדובר דווקא בקדשי מזבח שעומדים 
כנגדו  שמעמיד  בסיפא  ואילו  לשריפה, 

מחיצה – מדובר בבדק הבית.
החמץ  על  יש  שכאשר  מהגמ'  חזינן 
חוששים  לא   – הקדש  של  נוסף  איסור 
שמא יבואו לאוכלו. וצ"ב האם זהו דווקא 
באיסורים  שגם  א"נ  הקדש,  באיסור 
אחרים  במקרים  אף  ושמא  אחרים 
מאוס(  בדבר  )כגון  מיניה  אינשי  שבדילי 
אמרינן שלא חוששים שמא יבואו לאכול 
המאירי  מדברי  להוכיח  ויש  החמץ?!  את 
הקדש  באיסור  רק  אינו  זה  שדין  הנ"ל 
הטעם  דהלא  איסורים,  בשאר  גם  אלא 
שדחה את האומרים שגם בפת של גויים 
מיניה,  אינשי  שבדילי  אמרינן  בחלה  או 
אינו משום שאמרינן שדין זה הוא דווקא 
בהקדש, אלא משום שדברים אלה אינם 
ברור  איסורם  שאין  א"נ  לכו"ע  אסורים 
שאיסורם  אחרים  שבדברים  וש"מ  כ"כ, 
בהם  גם   – לכו"ע  ושאסורים  ברור  כן 
נאמר שלא חיישינן שמא יבואו לאוכלם 

משום שבדילי מיניה.
שליט"א  זילברשטיין  הגר"י  מדברי  גם 
]חשוקי חמד דמאי פ"ז מ"ב ד"ה "הניח חמץ במלכודת 

גם  זה נאמר  עכברים"[ מוכח שסובר שדין 

האם  בצ"ע  נשאר  ורק  איסורים,  בשאר 

שאנשים  מאוס  בדבר  גם  שייך  זה  דין 
מחמת  ולא  מהותו  מחמת  ממנו  בדלים 

האיסור שבו, עיי"ש.
אדר  בחודש  זו  שאלה  נשאלתי  וכאשר 
לשואל  לומר  בדעתי  עלה  ה'תש"ע, 
שיישבע שלא יאכל את החמץ של הוריו 
של  האיסור  שתוספת  כמו  ואזי  בפסח, 
גורמת לכך שלא חיישינן שיאכל  הקדש 
האיסור  שתוספת  ה"ה  בפסח,  מהחמץ 
חיישינן  שלא  לכך  גורמת  השבועה  של 
כיון  אמנם  בפסח;  מהחמץ  שיאכל 
שהשו"ע פוסק ]יו"ד סי' רל"ט ס"ד[ ש"שבועה 
חמץ  ואיסור  מצוה"  דבר  על  חלה  אינה 
בפסח הוא דבר מצוה, עלה בדעתי לומר 
לו שיישבע שלא יאכל הן את החמץ של 
או  פרי  כגון  מותר  דבר  והן  בפסח  הוריו 
ש"דוקא  שם  הרמ"א  כדברי  מסוים,  ירק 
בנשבע על המצוה לחוד )השבועה אינה חלה(, 
אבל אם נשבע עליה בכולל )כלומר שכולל עמה 
גם דבר מותר( – חלה גם כן על דבר מצוה". 

אלא שנסתפקתי האם שבועה זו תועיל 
מפאת דברי המאירי הנ"ל שבעינן דווקא 
דבר ש"אסור לכל אדם לגמרי", מה שאין 
כן באיסור מחמת שבועה שאסור רק על 
פנימה  לקודש  להיכנס  וזכיתי  הנשבע?! 
הגרי"ש  בפני  הנ"ל  השאלה  את  ולהציע 
אלישיב זצ"ל, שהשיב לי שאכן דברי הגמ' 
לא נאמרו דווקא בהקדש אלא ה"ה לכל 
לדברי  חיישינן  שלא  וגם  אחר,  איסור 
שחל  באיסור  סגי  אלא  הנ"ל  המאירי 
רק על מי שמתגורר באותו בית שיש בו 
חמץ, ולכן הפתרון של השבועה שהצעתי 
וגם  בפסח  הוריו  של  החמץ  את  יאכל  שלא  )להישבע 

שלא יאכל דבר מותר( הינו פתרון טוב ומועיל, 

והוסיף לי שכך הוא מורה למעשה לבעלי 
זו. ובריך  תשובה ששואלים אותו שאלה 
ו"ברוך  לדבריו,  לכוון  דסייען  רחמנא 
המקום שמסר עולמו לשומרים" ]ע"ז מ:[. 
ג. אסור לו לאכול על שולחן אחד עם הוריו 

כשאוכלים שם חמץ
שבנידון  ב'[  ]באות  לעיל  האמור  אף  על 
השאלה יכול השואל להישאר בביתו בחג 
וזאת בתנאי שיישבע שלא יאכל  הפסח 
שלא  וגם  בפסח  הוריו  של  החמץ  את 
לאכול  לו  אסור  מ"מ  המותר,  דבר  יאכל 
על שולחן אחד עם הוריו בזמן שאוכלים 

שם חמץ, וזאת מחמת שני טעמים:
יאכל  ש"לא  י"א.[  ]שבת  במשנה  איתא   )1
עבירה",  הרגל  מפני  הזבה,  עם  הזב 
דתנן"[  "והא  ד"ה  י"ג.  ]שם  הריטב"א  ומבאר 
אחד  שולחן  על  לאכול  הוא  שהאיסור 
בשו"ע  נפסק  וכן  נפרדים.  בכלים  אפילו 
הן לגבי הל' בשר בחלב ]יו"ד סי' פ"ח סע' א'-

ב'[ והן לגבי הל' טהרת המשפחה ]יו"ד סי' 

קצ"ה ס"ג[ שאסורים לאכול על שולחן אחד 

אא"כ עושים היכר ביניהם.
אחד,  שולחן  על  אוכלים  דכאשר  חזינן 
ישנו חשש גדול יותר שיבואו לאכול אחד 
בנידון השאלה  וא"כ אף  ממאכלי השני, 
לאכול  השואל  יבוא  שמא  לחשוש  יש 
הוריו  של  החמץ  ממאכלי  משים  מבלי 
היה  לו  זה,  טעם  מחמת  אמנם  רח"ל. 
כגון  הוריו,  לבין  בינו  השואל עושה היכר 

ע"י הפסק מפה, היה מועיל.
יועיל  לא  שבגינו  לאסור,  נוסף  טעם   )2
מה  הוא  אחר,  היכר  או  מפה  הפסק  גם 
שפוסק השו"ע ]או"ח סי' ת"מ ס"ג[ וז"ל: "אינו 
בידו,  וחמצו  ישראל  לבית  שנכנס  יהודי 
שהישראל  אעפ"י  להוציאו  זקוק  אינו 
אבל  כלום.  בכך  אין  א"י  של  חמץ  רואה 
ואפילו  השלחן  על  עמו  להעלותו  אסור 
שכיון  הלבוש  ומבאר  מפה",  בהפסק 
אסור,  במשהו  חמץ  אפילו  שבפסח 
חמץ  פירורי  יתערבו  שמא  חיישינן 
שולחן  על  לאכול  אסור  ולכן  במאכלו, 

אחד אפילו כשיש היכר ביניהם.

למעשה
ימצא  שהשואל  הוא  ביותר  הטוב  הפתרון 
ימי  שבעת  במהלך  בו  לשהות  אחר  מקום 
אחר  מקום  לו  אין  כאשר  אבל  הפסח.  חג 
וזאת  בביתו  להישאר  יכול  בו,  לשהות 
בתנאי שבנוסף לעצם איסור חמץ בפסח, 
יוסיף איסור נוסף בכך שיישבע שלא יאכל 
את החמץ של הוריו בפסח וגם שלא יאכל 
מסוימים(,  ירק  או  פרי  )כגון  המותר  דבר 
נחשוש  לא  שכעת  לכך  יועיל  זה  ודבר 
שיבוא בשוגג לאכול מהחמץ שבבית; ובכל 
מקרה אסור לו לאכול על שולחן אחד עם 

הוריו בזמן שאוכלים שם חמץ.
על  טהרה  רוח  יערה  יתברך  שה'  ויה"ר 
]מלאכי  הפסוק  בהם  ויקוים  השואל  הורי 

ג',כ"ד[ "והשיב לב אבות על בנים".

גן
הדעת

האם מותר לבעל תשובה לגור בפסח בבית הוריו כשיש שם חמץ
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"



רק  הוא  עליו  תחלוק  ואם  עיניו, 
והאש  בעמדתו  יותר  עוד  יתבצר 

תגבר.

ובכלל, תפקידך הוא לקנות אמונה, 
ועניינך לתקן את  וזה לא תפקידך 
השני. כל אחד בא לעולם הזה לתקן 
שמתעסק  מי  עצמו.  את  ורק  אך 
"לתקן" את השני, בסוף יוצא קרח 
מכאן ומכאן כי אצל השני לא יפעל 
עצמו  ואת  מחלוקת,  ידי  על  כלום 
יתקן, נמצא העולם חרב. אבל  לא 
יהיו  עצמו,  את  יתקן  אחד  כל  אם 
מתוקנים  דעה  בני  כמה  לפחות 
לכל  נפלא  אור  שיאירו  בעולם 

העולם כולו.

מקרבים את הגאולה
מצדינו  לעשות  צריכים  מה  לכן 
לברוח  הגאולה?  את  לקרב  כדי 
הריחוק,  בתכלית  מהמחלוקת 
ורק להתחזק באמונה, כי האמונה 
תביא אותנו לחיבור עם ה' ולחיבור 
אחד עם השני, כי מי שחי באמונה 
מחובר עם כל עם ישראל, כי יודע 
את  רואה  ולא  מלבדו  עוד  שאין 
השני כמציאות וממילא הכול אחד. 
ולעומת זאת מי שחי בכפירה רואה 
עליו  וחולק  כמציאות,  השני  את 
מגיעים  ומזה  ועוד,  אותו  ומאשים 

לכל הפירוד.

הרב  ועל  עליך  חולקים  אם  וגם 
שלך ועל הישיבה שלך ועל הקבוצה 
להתחזק  חייב  מצדך  אתה   – שלך 
רע  ואין  מלבדו  עוד  אין  באמונה: 
ה'  עליך?  חולק  מי  נקודה.  בעולם. 
ה'  מה  להבין  תתפלל  עליך.  חולק 
רוצה ממך. ולגבי השני, הוא בכלל 
לא מציאות. הוא בסך הכול מסכן, 
עליו  תתפלל  לכן  דעת.  לו  שאין 
שהתכלית  לדעת  יזכה  הוא  שגם 

היא רק האמונה.

ניסן  אנו עומדים ערב ראש חודש 
'בניסן  חכמינו  אומרים  שעליו 
רוצים  אנו  ואם  להיגאל',  עתידין 
גאולה באמת, עלינו לזכות לשלום 
וכפי  ישראל!  בעם  ואהבה  אחדות 
ולכן  באמונה,  תלוי  הכול  שלמדנו, 
לימוד  הן  ניסן  חודש  מצוֹות  עיקר 
האמונה בחג הפסח ואכילת מאכל 
רצון,  יהי  המצה.  שהוא  האמונה 
להתרחק  נזכה  האמונה  שבזכות 
נזכה  זה  ובזכות  מחלוקת,  מכל 

לגאולה שלימה ברחמים גדולים.

כח ספר התהילים

בברכת שבת שלום ומבורך 
לכל בית ישראל

                            מספרים, כי פעם 
זיע״א,  חי  איש  הבן  את  ביקר  אחת 
זיע״א,  אמון  בר-  משה  השוחט  הרב 
ושוחט  כרב  סמיכתו  את  קיבל  עת 
בקדושתו  חש  השוחט  הרב  בבגדאד. 
שמיים  יראת  וקיבל  חי  איש  הבן  של 
שנישק  לאחר  מראייתו.  רק  גדולה 
יברכהו  כי  השוחט  הרב  ביקש  ידיו, 
שישוב לביתו בשלום מסכנת הדרכים, 
הבן  אורח.  עוברי  כל  על  אז  שאיימה 
איש חי, קודם שנענה לבקשת הברכה, 
פתח את המגירה שהיתה לידו והוציא 
בידי  מסר  שאותו  קטן  ספר  ממנה 

לו:  באומרו  אורחו, 
זה  קטן  ספר  ״קבל 
והוא  ממני  במתנה 
וישמרך  עליך  יגן 
ואחר  דרכיך״.  בכל 
שנישק הרב השוחט 
שוב את ידי מארחו, 
חי  איש  הבן  בירך 
תחת  אורחו  את 
בברכת  קודשו  ידי 
הרב  פנה  כהנים. 
לדרכו,  השוחט 
דשמיא  ובסיעתא 
לביתו  חזרה  הגיע 

בשלום.
חמש  לאחר 
הרב  נעשה  שנים, 
לסוחר,  השוחט 
הימים  ובאחד 
לשוב  נאלץ  אף 
בשיירת  לבגדאד 
במסע  ישמעאלים, 
ימים.  כעשרה  של 

שבת  לקראת  נקרו  המסע,  במהלך 
לכפר כורדים, בו שכנו גם כמה יהודים, 
הינם  מאמינים  אשר  ׳דאודים׳,  וכן 
בספר התהלים ובדוד המלך. פנה הרב 
כי  לו  ואמר  השיירה  ראש  אל  הסוחר 
בשבת  וליסוע  להמשיך  מוכן  הוא  אין 
והוא  במסעה  השיירה  תמשיך  כן  ועל 

ישתדל למוצאם שוב עם צאת השבת.
את השבת עשה הרב הסוחר אצל ידיד 

ועם  הכפר.  באותו  שמצא  משפחתו 
המשפחה  ידיד  הפקיד  השבת  צאת 
בעל  מגודל  גוי  בידי  הסוחר  הרב  את 
ועד  רגל  מכף  חמוש  שהיה  עבה  שפם 
עד  ללוותו  שעליך  האדון  ״זהו  ראש. 
שלא  ותדאג  השיירה  הימצא  מקום 
המשפחה  ידיד  אמר  רע״  כל  לו  יאונה 
לו  והבטיח  והמשופם  המגודל  לגוי 
עם  המשימה.  סיום  עם  תוספת-שכר 
הדרך  אל  השניים  יצאו  השחר  עלות 
מתרחקים  שהחלו  לאחר  המסוכנת. 
מלווהו  כי  הסוחר  הרב  חש  מהכפר, 
החל להאט את מהירות סוסו והשתדל 

להימצא כל הזמן מאחוריו. הרב הסוחר 
החל לרעוד מפחד במדבר השומם, ועל 
את  משם  והוציא  בכיסו  ידו  תחב  כן 
הקמיע שקיבל חמש שנים קודם לכן, 
מהבן איש חי. היה זה ספר קטן. ספר 
בו  לקרוא  הסוחר  הרב  החל  תהלים. 
בלחש כמה מזמורים, וכשהגיע לפסוק 
שעטת  את  שמע  אחסר׳  לא  רועי  ׳ה׳ 
סוסו של הגוי, שהתקרב אליו בדהרה 

מיד  לי  ״אמור  לעצור.  עליו  ופקד 
עליו  ציווה  בידיך״!  מחזיק  אתה  מה 
המלווה הגוי. ״אני מתפלל בספר זה״, 
מתפלל  אתה  ״למי  הסוחר.  הרב  ענה 
בידיך״?  אשר  הספר  של  טיבו  ומה 
תהלים  ספר  ״זה  המלווה.  הקשה 
ובו  השלום,  עליו  המלך  דוד  שחיברו 
וערב,  צהריים  בוקר,  קוראים  אנחנו 
בכל  לעזרתנו  יבוא  המלך  שדוד  כדי 
עת צרה ומצוקה״, השיב הרב הסוחר. 
על  שוב  יחזור  כי  ביקש  הגוי  המלווה 
דבריו ולהסבירם היטב, וכך עשה הרב 
ברטט  הגוי  המלווה  נאחז  אז  הסוחר. 
ופחד.  יראה  ורעדה, 
בא- משביעך  ״אני 

לי,  שתגיד  לוקים 
זהו  באמת  האם 
של  ׳זבור׳  הספר 
אדונינו דאוד? האם 
משטה  אתה  אין 
המלווה  שאל  בי״? 
אימה.  ברוב  הגוי 
השיב  הסוחר  הרב 
בחיוב. ניגש המלווה 
הגוי אל הרב הסוחר 
שהיה על סוסו, אחז 
והחל  רגליו  בשתי 
לנשקו מכף רגל ועד 
שהוא  ותוך  ראש, 
ומתייפח  בוכה 
לי  ״אנא סלח  אמר: 
לעולל  רציתי  לאשר 
לא- חטאתי  לך, 

דאוד,  ולנבי  לוקים 
עלי  בקש  אנא 
וסליחות״!  רחמים 
לאחר שנרגע, סיפר המלווה הגוי לרב 
בירייה  אותו  לרצוח  זמם  כי  הסוחר 
לקחת  זה,  במדבר  אותו  לקבור  בגבו, 
״אוי  לביתו.  ולשוב  מיטלטליו  כל  את 
לי אילו הייתי עושה זאת, שהרי אנחנו 
בדוד  ורק  אך  מאמינים  הדאודים 
המלך, אנשים אחים אנחנו ואיך הייתי 
ורוצח את אחי למען  חוטא לא-לקים 
את  הסוחר  הרב  חיבק  כסף״?  בצע 
בעבורו  יתפלל  כי  לו  והבטיח  מלווהו 
שעוונו יכופר, והמשיך באמירת מזמורי 
אל  ופנה  הגוי  המלווה  נרגע  התהלים. 
הרב הסוחר בבקשה לקנות ממנו את 
ספר התהלים, תוך שהוא מוכן לשלם 
אין  כי  הסוחר  הרב  לו  ענה  מחיר.  כל 
סכום  בכל  זה  ספר  למכור  מוכן  הוא 
שיהיה, שהרי זו מתנה יקרה מהבן איש 

חי, והיא שהצילה אותו ממוות.

נא להתפלל לרפואת הרבנית 
אסתר בת אסטרייה שתחי' 
אפשר לקחת פרקי תהילים 
לרפואתה בטל: 077-2221148
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חינוך 
באהבה

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

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

"הגננת, הגננת בואי מהר לחצר"... 
שני  על  שבועיים,  מלפני  הסיפור  את  זוכרים 

הילדים שרבו על הנדנדה...
של  הנושא  על  לדון  נמשיך  הנוכחי,  במאמר 

"מריבות במסגרת גן-הילדים".
ובזה נסיים בע"ה את הסדרה על "מריבות בין 
במסגרת  "מריבות  בנושא  וההוספה  אחים" 

גן-הילדים".

תיווך לקראת פתרון עצמי
הזכרנו, שכמו שלהורים ישנו תפקיד חשוב 
במניעה וטיפול במריבות האחים בבית, כך 

יש לגננת בגן או לרב במכינה.
הגנת  היא  עליה,  שסיפרנו  טובה,  הגננת 
המריבות  וטיפול  למניעת  האידיאלית 

במסגרת הגן. 
לה  כשסיפרו  טובה  הגננת  עשתה  מה 
קראה  טובה  הגננת  המריבה?  על  הילדים 
ומשה,  "קובי  להם:  ואמרה  ומשה  לקובי 
וליהנות  להתנדנד  רוצים  ששניכם  נכון 
קורה  מה  לב  שמים  אתם  מהנדנדה, 
)עבודה על מודעות( עכשיו שניכם  עכשיו 
נהנים  לא  וכלל  כועסים  רבים,  מתווכחים, 

ומתנדנדים. 
אני  מהמשחק,  ליהנות  רוצים  אתם  נכון 
בטוחה שיש לכם אולי איזושהי הצעה איך 

לפתור את הוויכוח ביניכם?!" 

לא  רבו,  הילדים  הגננת:  עשתה  מה  ננתח 
להם  לפתור  לגננת  לתת  וניסו  הסתדרו 
להיות  רוצה  לא  הגננת  אך  הבעיה,  את 
"עו"ד או שופטת מחוזית" הגננת לא רוצה 
של  הבעיה  שזו  יודעת  הגננת  "להתערב", 
וכל  אותה  לפתור  מוטל  ועליהם  הילדים 
תפקידה הוא רק "לתווך" ולכן היא החזירה 

את הבעיה חזרה למגרש של הילדים. 
שהאחריות  הרגשה  להם  נתנה  הגננת 
מוטלת על שניהם בשווה, ובנוסף, העבירה 
שהם  בהם  מאמינה  שהיא  מסר  להם 

בוגרים ויוכלו למצוא פיתרון בעצמם.

מה ענו הילדים: 
"אולי אבקש סליחה ממשה שזרקתי עליו 

חול" אמר קובי.
"אולי אתנדנד רק עוד קצת ואחר-כך אתן 

את הנדנדה לקובי" אמר משה. 
"בסדר" הסכים קובי "בעצם אולי  נתנדנד 

יחד?!"... 
למריבה  פיתרון  בעצמם  מצאו  הילדים 
זו  הצלחה  הגננת.  של  בתיווכה  שלהם 
להתקרבות  מיידי  באופן  להם  גרמה 

הזמן  זה  עכשיו  מחודשת.  ולחברות 
לחיבוק  מהשני,  האחד  סליחה  לבקשת 
כך  שלי  )בכיתה  היד.  על  ולנשיקה  חברי 
הסבר:  היד  על  לנשיקה  ויש  הדרך,  היא 
הוא  כי  היד  את  חשוב  לרב  מנשק  אני 
במדרגה גבוהה/הוא צדיק. אז ילד יהודי, 
לבקש  שמוכן  חטא  בו  שאין  פה  הבל 
בוודאי  איתו,  ולהשלים  מחבר  סליחה 
שהוא לא פחות צדיק מהרב הגדול(.זהו 

פתרון לטווח הקצר.
לטווח הארוך, במידה והגננת תפתור את 
ילמדו  גישה,  באותה  הבאים  הסכסוכים 
לכל  אותם  שיילוו  דברים  שני  הילדים 

חייהם:
א. הילדים יעריכו טעמה של חברות ללא 

מריבה. 
ב. הילדים יפנימו את צורת ההתמודדות 

הנכונה בזמן סכסוך וישתמשו בה. 

דמותו  בעיצוב  הילדים  גן  של  חשיבותו 
של האדם לעתיד

עלינו לדעת כי גן הילדים או "המכינות" 
כפי שהן נקראות בתלמודי התורה, אינן 
חשבון  על  קייטנה  או  סיטר"  "בייבי  רק 

העירייה.
גיל הילדים בתקופת הגן, הוא משמעותי 
הילד  אצל  התנהגות  דפוסי  לעיצוב 

ולהטמעת דרכי התמודדות בחברה.
בעקבות הסיפור עם הגננת טובה, אנצל 
תפקידי  מהם  להבהיר  זו  מכובדת  במה 

הגננת והגן:

הגננת ממשיכת תפקיד האם
לסלילת  האחריות  מוטלת  הגננת  על 
מכלול  לפיתוח  המובילה  הדרך 
בגיל  כי  וזאת,  הילד.  של  הפוטנציאלים 
החיים  סגנון  להתגבש  מתחיל  כבר   4-5

של האדם. 
בילד  לפתח  האפשרות  ניתנת  זה  בגיל 
בבגרותו,  יוכל,  בהם  כישורים  אותם 
יתברך  ה'  אשר  המשימות  את  למלא 

יעמיד לפניו במהלך חייו. 
אחת  היא  אישית  הבין  היחסים  מערכת 
המערכות החשובות שניתן לפתח ובאות 

לידי ביטוי רב במסגרת הגן.
הראשונה  אישית  הבין  היחסים  מערכת 
את  הילד  חש  בו  ביום  נוצרה  הילד,  של 
וזאת  הראשונה  אישית  הבין  החוויה 
התקשורת  דרך  אליו.  האם  של  ביחסה 
באחרים.  עניין  בילד  מתעורר  האם,  עם 
לאין  חשובות  אלו  ראשוניות  חוויות 
ערוך, והדרך, או הצורה בה חווה הילד 
ביותר  משמעותית  אמו  עם  זה  קשר 

להתפתחות אישיותו. 

הגננת, הממלאת את מקום האם בגן, 
במקומה.  הגן  במסגרת  לפעול  חייבת 
לגננת  הניתנת  הזדמנות  גם  זוהי 
בקשר  האם  של  שגיאותיה  את  לתקן 
את  למצוא  לילד  לעזור  ילדה,  עם 
התייחסות  למצוא  זולתו,  עם  הקשר 
משמעותית של "אני" ל"אתה" בעזרת 
שלו,  המילולית  התקשורת  או  השפה 
אל  הילד  של  התייחסותו  תוך  שהרי 
יוצר  הוא  אותו, אל החברה,  הסובבים 
קשרים, מקבל תגובות וע"י כך מתאמן 
ומעשיר את שפתו, את רגש השייכות 

 ואת כישוריו החברתיים.
שייכות

תפקידה הראשון של האם הוא לפתח 
בילד הרגשת שייכות. על ידי הרגשה זו, 
ילדים  יכול להגיע להבנת הזולת.  הוא 
שלא פיתחו רגש שייכות אינם מודעים 
שגדלו  ילדים  הם  מאלה  רבים  לזולת. 
לצערנו כיתומים להורים חיים. כי אלה 
ללא  כלל  בדרך  גדלו  אשר  ילדים  הם 

חוויות קשר ושייכות. 

או  מאד  מכוערים  רצויים,  בלתי  ילדים  גם 
לסבול  עלולים  בולטת  פיזית  מגבלה  בעלי 
כאלה  ילדים  שייכות.  תחושת  מחוסר 
הגדלים כדחויים, אשר מעולם אינם שומעים 
מילה טובה, מרגישים כנידונים לחיות תמיד 

"בארץ אויב". 
לילדים  לתת  המשימה  מוטלת  הגננת,  על 
את  מהם.  מנעה  שהמציאות  מה  את  אלה, 
החוויה של האדם כזולת ואת רגש השייכות 
זוהי  עצמית.  להתפתחות  נצרך  כך  הכל 
משימת חינוך חשובה וראשונה במעלה, ואם 
היא תיקבע את עמדתה וגישתה של הגננת 
כלפי הילדים בגן, תוכל גננת זו להיות הגננת 

"הטובה". 

תפקידי הגן
המשפחה.  של  השלוחה  את  מהווה  הגן 
חסר  אשר  את  ולפתח  לשפר  ניתן  בגן 
או  הצורך  הבנת  מחוסר  אם  במשפחה 
 4-5 בגילאי  הגן  ילדי  קדומות.  דעות  בגלל 
בגיל  כבר  חלק".  "דף  בבחינת  לגמרי  אינם 
של  הניסיון  קיימים.  וייחודם  אישיותם  זה 
תיקון התנהגותו של הילד ע"י הטפת מוסר 
או הערות הבאות מתוך עליונותה של הגננת 
לפעול  יחזור  הילד  כי  זמן,  לאורך  יעזרו  לא 
בהתאם לסגנון החיים האישי שלו או הסגנון 

שפיתח בסביבת גידולו. 

לסלק  או  לתקן  רוצה  הגננת  אם  לכן, 
עליה  יהיה  ילד,  של  מוטעות  התנהגויות 

לפעול בשני תפקודיה של האם:
א. פיתוח הרגשת השייכות של הילד.

ב. אימון במשימות החיים העומדים בפניו. 

הילד עסוק בעצמו
וילדים  זנוחים,  שילדים  לקבוע:  ניתן 

מפונקים נמצאים בלחץ רגשי תמידי. 
תופעת  הזו:  הקביעה  את  ננתח  בואו 
הילדים  של  הראשון  במקרה  הרגשי,  הלחץ 
צרכיו  את  קיבל  לא  הילד  מובנת.  הזנוחים, 

הרגשיים, והוא תאב לקבלם.
השני,  במקרה  זו  מעמסה  נסביר  כיצד  אך 
הילדים  לכאורה  המפונקים?  הילדים  אצל 

המפונקים שבעים מפינוק. 
ההסבר הוא: שהלחץ הרגשי, נובע כתוצאה 
ממפגש הילד עם חיי החברה של המבוגרים. 
מצבי חברה אלו מונעים מהילד את הפינוק 
רק  לא  אך  בילדותו.  זכה  לו  האינטנסיבי 
מגיעה,  עצמה  האם  גם  אלא  החברה, 
שדרישותיו  למסקנה  יותר,  מאוחר  בשלב 
והיא מנסה לצמצמן.  הן  של הילד מוגזמות 
הילד משתדל בכל כוחותיו להיאחז בעמדה 
סביבו  מתפתחת  ואז  אליה  שהורגל  הנוחה 

אווירה עוינת. 

התוצאה היא, שעניינו של הילד בעצמו, הופך 
להבחין  נוכל  הילדים  בגן  דומיננטי.  להיות 
ילדים  לפניקה.  עד  להגיע  יכול  זה  שמצב 
להראות  לאכול,  לא  להקיא,  יכולים  כאלה 
סימנים ברורים של מתח פנימי חזק הגובל 
עם מחלה. הם מרגישים שמעמדם בסכנה. 
כמובן  זה  ומצב  אנוכיים  הם  אלה  ילדים 
לעמוד  יכולים  אינם  אלה  ילדים  בריא.  אינו 
במטלות חברתיות של גן הילדים. הם אינם 
הם  חברים.  להם  לקנות  בדרכים  מאומנים 
מצויים  הם  כי  להתרכז  מסוגלים  אינם  גם 

בפחד מתמיד.

הוא  "ובצדק",  כזה  ילד  תעניש  הגננת  אם 
עוד  ויהיה  יותר  גדולה  סכנה  בעצמו  ירגיש 
יותר לחוץ. לכן בכל גן, נדרש מעבר לגננת גם 

דמות חינוכית מקצועית נוספת. 

פענוח ילדים
לעיתים מגיע לגן ילד אשר תמיד אמו דברה 

שחסכה  אם  לאותה  ילד  או  במקומו, 
וע"י  עבורו הכל  ועשתה  כל מאמץ  מילדה 
עצמאות.  וחסר  לתלותי  אותו  הפכה  כך 
או  דיבור  קשיי  יפתח  זה,  מסוג  וילד  יתכן 
לא יוכל להתרכז בנלמד, כי זכרונו או רמת 

התקשורת שלו אינם מפותחים כראוי. 
לכך  הרגילים  ילדים  לגן,  שיגיעו  יתכן 
המשפט,  באמצע  אותם  קוטעים  שתמיד 
הם לא מצליחים לגמור אף משפט, כי הם 
לא חוו תקשורת נכונה בזמן שאמם דיברה 
להגיע  אפשרותם  את  וחסמה  הרף  ללא 

למילה הבאה.
שעוד  שמאליים,  ילדים  מגיעים  לעיתים 
לילדים  מקודם.  זאת  גילה  לא  איש 
להם,  נופל  הכול  בידיים",  "חורים  אלה 
קריאה  בקשיי  נתקלים  גם  לעיתים  הם 
וכתיבה. לילד כזה קל להתייאש כי הוא חי 
את חולשת היד שלו כאילו הוא ילד שונה 

מכולם. 
גם הערות, ביקורת ולעג של חבריו לתוצרת 
שלו בכתיבה צביעה ויצירה, עלולים להביא 
אותו לייאוש. הוא מאבד את האומץ שלו 
ילד  כי  להניח,  סביר  ביישן.  לילד  והופך 
אונים  חוסר  תחושת  של  במצב  הנמצא 
חברות  קשרי  לפתח  יעז  לא  וחולשה 

ותקשורת עם חבריו בגן.

ילדי הגן שווים,  כל  על הגננת להבין שלא 
ועליה לבצע "מיפוי" ולהכיר סוגי תופעות 
ודרכן  שונים,  סגנונות  המאפיינים 
שיצליח  מנת  על  הילד  את  ולחנך  לכוון 

במשימותיו הלימודיות והחברתיות בגן. 

עלינו להקנות בע"ה לילדינו את הכלים, בהם 
ולהתגבר  בעיותיהם  עם  להתמודד  יוכלו 

עליהם.
בונת  והתמודדות  לב  אומץ  תפילה,  אמונה, 
אישיות - אלו המטרות המשמעותיות ביותר 

בחינוך בגיל הרך, בהצלחה!!!

כמה עניים התארחו בסעודת פורים אצל 
עשיר קמצן, אשת העשיר דאגה לבעלה 

והגישה לו רבע עוף, ואילו ל4 עניים 
הגישה רבע עוף אחד לכולם. כשהגיעה 
שעת המנחה, שאל העשיר: מה השעה? 
ענו העניים: אצלך רבע לאחד, ואצלנו 

רבע לארבע...

פרשת החודש )שעון קיץ(
השבוע מוציאים ב' ס"ת בראשון קוראים פרשת 

השבוע ובשני קוראים פרשת החודש.
ומפטירים-יחזקאל פרק מה' עד פרק מו'  

"כל העם הארץ"

באר שבעחיפהתל אביבירושלים
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