
שום צער ושום חוסר.

מבית  כלום  ספגה  לא  אמנו,  רבקה  אבל 
טובה  תלמידה  הייתה  היא  אמנם  אביה, 
וזכתה  אמונה  ולמדה  יצחק  אחרי  ורצה 
למדרגות נוראיות, אבל בכל זאת אפשר 
להבין לליבה של אישה שהימים חולפים 
ועוברים והגיל מתקדם והיא לא נפקדת: 
היא משתוקקת להעמיד את עם ישראל, 
יצחק  וגם  לרעתה,  מתקדם  הזמן  ושעון 
את  נותנת  הזקנה  שבו  לגיל  מגיע  כבר 
שנים  עשר  עליה  עברו  כן  כמו  אותותיה. 
יכול  היה  יצחק  ההלכה  ולפי  עקרּות  של 
את  לאבד  בסכנה  והיא  אותה,  לגרש 
אשתו  להיות   – בעולם  הגדולה  המתנה 
העם  יתהווה  ושדרכה  הדור,  צדיק  של 
הנבחר. ומה היא תעשה אם יגרש אותה? 
היכן תמצא שידוך הגון בתוך עולם חשוך 

של עבודה זרה?

תפילת צדיק בן צדיק
יכול לדבר ִאתה לפי המדרגה  יצחק היה 
מצוין!  הכול  קרה?  "מה  לה:  ולומר  שלו 
תני חיוך, הכול לטובה? למה את בצער? 
יהיו  בעולם,  רע  אין  בשמחה,  תהיי 
בגיל  ילדים  קיבלה  שלי  אימא  ניסים, 
הוא  אבל  בלחץ?..."  את  מה  תשעים, 
והמדרגה  המקום  לפי  עליה  הסתכל 
לה:  אומר  והוא  אשתו'.  'לנוכח   – שלה 
'אל תדאגי אשתי, הצער שלך הוא הצער 
שלי, אני אעמוד בתפילה שעות בשבילך, 
ואתעקש ואפציר לה' בריבוי תפילה גדול 
מאוד )כמובא ברש"י(, אני אסע למקום 
בת"י(,  )כמובא  שם  ואתפלל  העקידה 
יענה  שה'  עד  מתפילות  ארפה  לא  ואני 
לי' – זו תפילה של צדיק בן צדיק, שהוא 
מרגיש  הוא  אבל  צער,  שום  לו  אין  עצמו 
את הצער של כל יהודי. נמצא שניתן לומר 
דומה  אינה  רש"י  שבדברי  העומק  שזה 

תפילת 'צדיק בן צדיק'.

ועוד ניתן לבאר 'צדיק בן צדיק', פירושו, 
של  בעצמה  הזאת  הבחינה  ידי  שעל 
זה  ידי  על  חבירו',  על  רחמים  'המבקש 
הוליד אברהם את יצחק. כי הגמרא )ב"ק 
על  שהמתפלל  לומדים  מנין  אומרת  צב( 
שהתפלל  מאברהם  תחילה?  נענה  חברו 
שרה.  את  ופקד  לו  ענה  וה'  אבימלך,  על 
כתובה  שבו  בתורה  הראשון  המקום  וזה 
היה  לא  אברהם  כי  'להתפלל',  המילה 
שהרי  חסרונו,  על  מתפלל 
כלום,  לו  חסר  היה  לא 
ה'  אבל  מושלם;  היה  הכול 
לבקש  אבימלך  את  ציווה 
מאברהם שיתפלל עליו, ואכן 
על אבימלך,  אברהם התפלל 
אברהם  נענה  זו  ובתפילה 
תחילה וקיבל את יצחק, לכן 
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ולצערי  הבעיה.  את  בו  ורואים  אמונה 
רבים וטובים טועים בזה.

מה בין חיזוק לתוכחה?
נכון, יש מקום לחזק את בן הזוג החלש, 
יש מקום לעידוד, אבל רק בצורה הנכונה. 
ירגיש את השני  בזה הוא שהאדם  הכלל 
– מה עובר עליו, מה כואב לו, למה הוא 
שעומד  הרוחני  המצב  לפי  עכשיו  זקוק 
שהכול  יודע  הזוג  בן  גם  כלל  בדרך  בו. 
בצער  הוא  מציאּות  ּבַ אבל  וכו',  לטובה 
גדול, מה שהוא צריך זה רק שיבינו אותו, 
ברוב  לו.  שיקשיבו  בצרתו,  שישתתפו 
הפעמים לא צריך לומר דבר, רק להקשיב 
לו ולהראות לו שאתה מבין אותו במקום 

שלו.

גם אם לך זה בכלל לא מפריע ואתה רק 
שר ורוקד, אל ַתְרֶאה את זה לבן הזוג ואל 
תתנשא עליו, אדרבא תראה לו כמה אתה 
ותתחזק  תשמח  לבך  בתוך  אותו.  מבין 
את  להרגיש  חייב  אתה  אבל  באמונה, 
צערו  את  כשתרגיש  ואדרבא,  צערו. 
 – אותך  גם  מצער  שזה  כמה  לו  ותראה 
את  גם  בהמשך  ממך  לקבל  לו  יעזור  זה 
גם  רבים  ובמקרים  והחיזוקים.  האמונה 
לא תצטרך לחזק אותו באמונה, כי ברגע 
האמונה  שבלבו,  מה  את  "פורק"  שהוא 
כל תיכנס לו ללב מעצמה. שהוא יודע בׂשֵ

הרגשותיו  את  מבטל  אתה  אם  אבל 
מצער  רק  זה   – אמונה"  של  ב"דיבורים 
את  מלקבל  אותו  וחוסם  יותר  אותו 
בין לחזק  גדול  ישנו הבדל  אור האמונה. 
את  ולבטל  אותו  להוכיח  לבין  השני  את 
רגשותיו, וכל אחד צריך להיות מאוד ערני 
של  המקום  את  תרגיש  הזאת.  לנקודה 
אל  אותו.  מבין  שאתה  לו  ותראה  השני, 
תגיד לו 'מה אתה מצטער? הכול בסדר', 
כאשר הוא לא אוחז במדרגה הזאת. תגיד 

לו: 'זה צער גדול, אני אתפלל עליך'.

צדיק בן צדיק
עולה  היה  השלום  עליו  אבינו  יצחק 
תמימה, צדיק בן צדיק, גדל והתחנך אצל 
והאמונה  אבינו,  אברהם  האמונה,  עמוד 
נולד  ניסים, הוא  כולו  בו מלידה,  טבועה 
בנס וחי בנס, הוא כבר נשחט וחזר לעולם 
בעקרות  עליו  שעברו  השנים  לכן  הזה. 
ידע  הוא  ניסיון.  בשבילו  היו  לא  בכלל 
שה' מחליט מתי יבואו ילדים, ולא הרגיש 

)ב"ק צב.(. אולי בגלל זה שינתה התורה 
וקוראת לתפילתו 'עתירה' ולא תפילה.

אם כן יצחק התפלל על רבקה שיהיו לה 
ילדים,  צריך  היה  עצמו  הוא  וגם  ילדים, 
תחילה  נענה  הוא   – לו'  'ויעתר  לכן 
ויצחק  שרבקה  פי  על  ואף  ילדים,  וקיבל 
רבקה  של  ילדיה  הם  והילדים  אחד  הם 
כמו שהם ילדיו של יצחק – אף על פי כן 
דווקא  תלה הכתוב את קבלת התפילות 
התפילה  דרך  את  דווקא  והדגיש  ביצחק 
המקובלת  התפילה  דרך  שהיא  שלו, 

והנרצית ביותר בשמיים.

לא להוכיח ולהתנשא
בחשיבות  להתחזק  ניתן  זה  מרעיון 
ישראל  צער  על  הזולת,  צער  על  התפילה 
והשכינה, על צערו של המקום ב"ה, וכבר 
כתבנו על כך רבות. אבל במאמר זה רצוני 
מאוד  חשובה  נקודה  ולעורר  להתבונן 

שרבים טועים בה.

אחד היסודות הגדולים בשלום בית הוא 
שכל אחד מבני הזוג ירגיש את צערו של 
רעהו ויכאב את כאבו, שיראה לנגד עיניו 
שלו,  הצרכים  ואת  שלו  הרצונות  את 
וַיְראה  שלו  המקום  לפי  אותו  ושיבין 
לא  לך  אם  גם  אותו.  מבין  שהוא  לו 
לשני  אם  אבל   – הזאת  הנקודה  כואבת 
אישי  ככאב  זה  את  תיקח  כואבת,  היא 

ותשקיע תפילות עבורו.

מבני  שאחד  מאוד  מצויה  מציאות  וזו 
הזוג אוחז במדרגת אמונה שרואה שהכול 
לטובה, ואין רע בעולם, והוא באמת שמח 
שום  מרגיש  ולא  אתו  עושה  שה'  במה 
צורך ושום חיסרון – אשריו; אבל בן הזוג 
השני לא אוחז באותה מדרגה, לא נתנו לו 
את אותה הדעת משמיים, הוא מתבלבל 
מהמציאות ודואג או מפחד או שהוא חש 

כל סוג של צער.

או מראה  או מתלונן  בוכה  וכאשר השני 
החזק  הזוג  בן   – הקשות  הרגשותיו  את 
'הכול  ואומר:  הרגשתו  את  מבטל  יותר 
אין  טוב,  הכול  לדאוג,  צריך  לא  לטובה, 
ויש  בזה.  וכיוצא  ניסים'  יהיו  בעולם,  רע 
לדעת שזו טעות עצומה מאוד! זה משפיל 
כתוכחה,  זה  את  מקבל  והוא  השני  את 
לו  המאפשר  נפשי  במצב  לא  בכלל  והוא 
בצער  שהוא  מספיק  לא  תוכחה.  לקבל 
מעצם הצרה, עוד מאשימים אותו בחוסר 

תמיהות  כמה  ישנן  הפרשה  בתחילת 
התורה  מדוע  האחת,  הכתובים:  בפשט 
ולא  יצחק  של  תפילתו  רק  מזכירה 
לא  היא  וכי  רבקה?  של  תפילתה 
הביטוי  פירוש  מה  שנית,  התפללה?! 
בדרך  אשתו",  לנוכח  לה'  יצחק  "ויעתר 
'מּול' – מה  פירושה  'לנוכח'  כלל המילה 
דרך  הרי  אשתו'?  'מול  שהתפלל  הכוונה 
הקיר,  אל  פניו  את  להפנות  המתפלל 
כתוב  מדוע  קשה,  ועוד  בחז"ל?  כמובא 
הרי  'ויעתר להם'?  ולא כתוב  לו',  'ויעתר 
וקיימא  חייא  זרעא  של  הגדולה  המתנה 

היא מתנה גם לאיש וגם לאישה?

רש"י הקדוש מפרש על פי דרכו, שבמילה 
רבקה  שגם  התורה  רומזת  'לנוכח' 
אחת  בפינה  התפללה  היא  התפללה, 
זה  ולכן  שִממּול,  בפינה  התפלל  ויצחק 
נקרא 'לנוכח'. אבל עדיין קשה, מדוע לא 
לגבי  וכן  במפורש?  התורה  זאת  כתבה 
ש'אינה  רש"י  אומר  השלישית  השאלה 
לתפילת  צדיק  בן  צדיק  תפילת  דומה 
ה'  הרי  מובן,  לא  זה  וגם  רשע',  בן  צדיק 
הגדול  לרשע  אפילו  קוראיו,  לכל  קרוב 
שגדול  תשובה  לבעל  שכן  וכל  ביותר, 
"ייחוסו",  בגלל  דווקא  גמור  מצדיק 
בצדקותה  שעמדה  לצדקת  ובוודאי 

למרות הניסיונות הקשים שבבית אביה.

וירא בצר להם
לתורה הקדושה שבעים פנים וניתנה לנו 
מוסר  ולהוציא  ולחדש  לדרוש  הרשות 
השכל כל עוד שומרים על מסגרת ההלכה 
עמוק  רעיון  בלבי  האיר  וה'  והמסורה. 
היוצא מכתובים אלה. נתחיל עם השאלה 
הכוונה  אין   – 'לנוכח'  המילה  השנייה: 
הכוונה  אלא  כפשוטו,  מּולה  שהתפלל 
יצחק אבינו עמד להתפלל,  היא שכאשר 
הוא ראה את צערה של אשתו מּול עיניו, 
כל  הוא עצמו אחז במדרגת אמונה  אבל 
כך גבוהה שלא הרגיש שום חיסרון וצער 

ולא התפלל על עצמו כלל.

שונה  הייתה  יצחק  של  שתפילתו  נמצא 
רגילה  בתפילה  רגילה.  מתפילה  לגמרי 
אבל  חסרונו,  את  להשלים  מתפלל  אדם 
תפילת הצדיקים השלמים באמונה אינה 
מאמינים  הם  כי  החיסרון,  את  להשלים 
ואין  עושה  הוא  לטובה  עושה  שה'  שמה 
להם שום שאלות ושום צער ושום הרגשת 
יהודי בצער  חיסרון; אבל כשצדיק רואה 

הצער  על  מתפלל  הוא   –
כך  האחר.  היהודי  של 
אבינו  יצחק  התפלל 
רבקה,  של  צערה  על 
בבחינת  הייתה  ותפילתו 
על  רחמים  המבקש  'כל 
לאותו  צריך  והוא  חֵבירו 
דבר – הוא נענה תחילה' 

בצרתה – לו צר

בס"ד
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התרוצצות הבנים
התרוצצות  בעניין  נאמרו  רבים  פירושים 
מרבותינו  יש  רבקה,  של  בקרבה  הבנים 
שכשהייתה  ריצה,  מלשון  שהוא  שאמרו 
של  המדרש  לבית  בסמוך  רבקה  עוברת 
ומפרכס  מתנועע  יעקב  היה  ועבר,  שם 
לצאת, וכשהייתה עוברת על פתחי עבודה 
זרה היה עשו מפרכס לצאת. ויש אומרים 
ֶאת  ִרץ  ָ ַותּ מלשון  היא  זו  שהתרוצצות 
יעקב  שהיו  היינו  ט(,  )שופטים  ֹו  ְלתּ ְלּגָ ּגֻ
בתוך  כבר  זה  את  זה  חותכים  ועשיו 
עוד  זה.  זה את  כוונה להרוג  המעיים, עם 
דרשו ואמרו שהריצה מרמזת למלחמה על 
שני עולמות, שיעקב רצה חיי עולם הבא, 
לא  פירושים  ועוד  הזה,  עולם  חיי  ועשו 

מעטים תמצאם במפרשים. 

ובאמת, כל הנחלים הולכים אל הים, היינו 
כל הפירושים נכללים בים החכמה, אך יש 
האישית  הדרך  והיא  עיט,  ידעו  לא  נתיב 
הדורשת  דרך  התורה,  את  בה  לפרש 
מהאדם לפרש את התורה על עצמו, כמו 
שביאר רבי נחמן מברסלב את הכתוב "אז 
אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי" 
)תהלים מ( שצריך אדם הלומד בספר, כל 
שהסיפור  כאילו  עצמו,  את  למצוא  ספר, 
מהדמויות  מוסר  לעצמו  ולקחת  עליו, 
לעשות  שהוא חפץ  וזה הסימן  שבסיפור, 

או  שעשיו  חושב  הוא  אם  כי  השם,  רצון 
יעקב הם רק דמויות שהיו פעם, זה סימן 

שחסרה לו היכולת לקחת מוסר לעצמו.. 

ולכן, גם את עניין התרוצצות הבנים, כמו 
לפרש  צריך  בתורה,  הדמויות  שאר  את 
ועשיו  יעקב  ריצת  באמת  כי  עצמו,  על 
החולפות  המחשבות  למרוצת  מרמזת 
מרמזת  רבקה  שהרי   יום,  יום  בראשנו 
בהיותו  יצחק  אותה  נשא  כן  שעל  לבינה, 
בן ארבעים לבינה, והבינה, נושאת בקרבה  
שתי כוחות התבוננות, שעל כן הניקוד של 
נקודות,  משתי  המורכב  צירי  הוא  הבינה 
שתי התבוננויות, הראשונה נקראת יעקב, 
והיא התבוננות המשלבת בין חמה ללבנה, 
מידות  מולידה  ולכן  לרגש  השכל  בין 
אמונה,  אפיים,  אריכות  וישרות,  טובות 
התבוננות  והיא  עשיו,  נקראת  והשנייה 
שמקורה בגאווה, שרואה אדם את עצמו 
האומרת  בינה  בכל,   וצודק  מכולם  חכם 

כוחי ועוצם ידי עשו לי החיל..

רבקה  הייתה  שכאשר  חכמים  אמרו  ועל 
עוברת על פתחי תורה היה יעקב מפרכס 
לצאת, כי הטוב שבחוץ מעורר את הטוב 
הבינה  היא  רבקה  וכשעוברת  שבפנים, 
פיתויי  כל  שהם  זרה  עבודה  בפתחי 
מפרכס  שבקרבנו  עשיו  אזי  הזה,  העולם 
ִאם  עצמו  את  האדם  ששואל  עד  לצאת, 
ה ָאנִֹכי, כלומר מה התכלית בכל  ה ּזֶ ן ָלּמָ ּכֵ

לבי  שלפעמים  עלי,  שעוברות  המלחמות 
האהבה,  אל  האמת,  אל  ומשתוקק  נכסף 
אני  לפעמים  בי,  מאיר  והטוב  והשמחה 
ותחרות,  ושנאה  קנאה  עין  לרע  נופל 
גלח,  ויום אחד  יום אחד מלאך  אני  מדוע 
מדוע אני מתנועע  בגזירת נע ונד, מטלטל 
בתמורות עץ הדעת טוב ורע, ואינני טועם 

טעם עץ החיים? 

ִלְדרׁש  ֶלְך  ֵ ותּ ואומרת  התורה  באה  זה  על 
המלחמות  לכל  היעוצה  שהעצה  ה',  ֶאת 
הפנימיות, לכלל מאבקי 'היכלי התמורות' 
בגשמיות  שיש  חיסרון  כל  כי  תפילה,   –
כמו  תפילה,  בחסרון  מקורו  ברוחניות  או 
שלמדנו מדברי אדוננו רבי נתן שאמר 'כל 
פעם שאני רואה חיסרון, או שלא התפללו 
ולכן,  מספיק',  התפללו  שלא  או  בכלל, 
טוב  בין  ומרוצץ  מטולטל  מרגיש  כשאדם 
ביתר  השם  את  לדרוש  ללכת  עליו  לרע, 
"מתרוצצים  מתקיים  מדוע  ולבדוק  שאת 
הבנים בקרבו", מדוע פעמים נפשו נכספת 
דעתו  לו,  מאירה  האמונה  תורה,  לפתחי 
בהירה ורצונו חזק להיטהר לסלוח לחמול 
ולפעמים  חסד,  לעשות  להתפלל  לטבול 
נפשו שוקעת בשנאה גאווה רכילות ריכוז 
צריכים  הזה  הבירור  ואת  יוהרה..  עצמי 
לדרוש מה', להיות אמיץ ולעמוד עם עצמו, 

מול ה'.

אְרְסִקי  ּבַ ְמׁשֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְמָפֵרׁש  ָהָיה                 
פח.(  )פסחים  ַז"ל  ַמֲאָמָרם  ַנת  ַכּוָ ּבְ ַז"ל 
ִיְצָחק  ַהר,  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְלַהּקָ ְקָראֹו  ַאְבָרָהם 
ְמבָֹאר  )ּכַ ְוכּו'  ִית  ּבַ ְקָראֹו  ַיֲעקֹב  ֶדה,  ׂשָ ְקָראֹו 
ָבִרים  ַהּדְ ַנת  ַכּוָ ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ח"א(,  י'  תֹוָרה  ּבְ אּורֹו  ּבֵ
ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ְוָהֱאמּוָנה  ֱאלֹקּותֹו  ה  ּלָ ּגִ ַאְבָרָהם  ׁשֶ
ְוכּו',  יֹוֵתר  ט  ֻמְפׁשָ הּוא  ׁשֶ ַהר  ְבִחיַנת  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ
ה ֱאלֹקּותֹו  ּלָ ּגִ ֲעַלת ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָהָיה ׁשֶ ּמַ ְוַהְינּו ׁשֶ
ַהְינּו  ִית, ּדְ ְבִחיַנת ּבַ ם ּבִ ּגַ ְדעּו ׁשֶ ּיֵ ֵאי עֹוָלם ׁשֶ ְלָכל ּבָ
ה ִעּמֹו  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ מּוִכים ָלָאָדם ְוָכל ַמה ּשׁ ָבִרים ַהּסְ ַהּדְ
ָאְמרּו  ׁשֶ ְוֶזהּו  ה',  ה  ַמֲעׂשֵ ַהּכֹל הּוא  ּוְלַרע  ְלטֹוב 
ּלּוי ֱאלֹקּותֹו ַאף  ּגִ ִהְכִניס  ׁשֶ ִית  ּבַ ֲעקֹב ְקָראֹו  ּיַ ׁשֶ
ל  ּכָ ְדעּו ׁשֶ ּיֵ ל ֶאָחד ׁשֶ ל ּכָ יתֹו ּוְפִניִמּיּותֹו ׁשֶ ְלתֹוְך ּבֵ
ַהְנָהָגתֹו  ּבְ הּוא  ָהָאָדם  ִעם  ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ ּוְפָרט  ָרט  ּפְ

ַרְך ְלַבד. )שיש"ק ה - תטו( ִיְתּבָ

א ב של החיים
ְלֵהיַכל  ִנְכָנִסים  ְרּכֹו  ּדַ ׁשֶ ַער  ַ ַהּשׁ ה ִהיא  ִפּלָ ַהּתְ  g

ֶלְך. ַהּמֶ
ֶרְך  ֱאֶמת ִהיא ּדֶ ּנֹות ּבֶ ּתַ ִחיָדה ְלִהׁשְ ֶרְך ַהּיְ g ַהּדֶ

ה. ִפּלָ ַהּתְ
ִלים ִמּבֹוֵרא  ה ְמַקּבְ ִפּלָ g ֶאת ָהֱאמּוָנה ְוֶאת ַהּתְ

עֹוָלם!
ְלָחמֹות ַרק ַעל ְיֵדי  ל ַהּמִ ח ֶאת ּכָ יַח ְיַנּצַ ׁשִ g ַהּמָ

ה )ל"מ ב(. ִפּלָ ּתְ

שאלה: ציבור שהתפללו                   
)לפי בקשת  בית  בשבת בבוקר בתוך 
של  בבריתו  בנו  שהכניס  הבית  בעל 
ובעת  שבת(  באותה  אבינו  אברהם 
שני  בין  דיבוק  נמצא  התורה  קריאת 

אותיות. כיצד יש לנהוג? 

תשובה: הנה מרן השו"ע פסק בסימן 
לאות  אות  נדבקה  דאם  יח(  )סע'  לב 
וז"ל:  כתב  ד(  )סע'  קמג  ובסי'  פסול. 
אם נמצא טעות בס"ת בשעת קריאה, 
עכ"ל.  וכו'.  אחרת  ס"ת  מוציאין 
בעת  דיבוק  נמצא  כאשר  ולכאורה, 
קריאת התורה בשבת קודש אין תקנה 
והן  אחר.  תורה  ספר  להוציא  וצריך 
קמג  )סי'  כה"ח  הרב  כתב  דכן  אמת 
המנהג  דכן  שכנה"ג  בשם  לב(  אות 

להוציא ס"ת אחר אפילו בדיבוק. 

סקי"ח(  לב  סי'  )או"ח  הט"ז  אמנם 
אחר  תורה  ספר  להוציא  דאין  כתב 
בב"י  שהובאו  הרשב"א  דברי  והביא 
שהוא  כל  הדיבוק,  גורר  אינו  דאפילו 
יכול לגרור כשר. וכתב שכן כתב הב"ח. 
על  רק  בזה  לסמוך  קשה  ואולי  ע"ש. 
הקריאה  ולהמשיך  והט"ז  הב"ח  דברי 
איכא  בנידו"ד  אמנם  בברכות, 
כיצד  הקשה  הב"י  מרן  דהא  ס"ס, 
נקב  ע"י  אות  בנפסק  מכשירים  אנו 
אות  כל  )כט.(  בהקומץ  אמרינן  והא 
רוחותיה  מארבע  לה  מקיף  גויל  שאין 
הראשון  תירוצים,  שני  ותירץ  פסולה. 
היכא  אלא  לפסול  איתמר  דלא  הוא 
שני  ותירוץ  אחרת,  באות  שנדבקה 
הוא דהא דמכשרינן בנקב היינו דוקא 
שנפסק אחר שנכתב, אבל כשבתחילת 
בו  ונפסקה  נקב  שם  היה  כתיבתה 
הקיפה  לא  דמעולם  משום  פסולה, 
גויל. והס"ס הוא כך, שמא כתירוץ שני 
לפני כתיבה, אבל  דוקא  בב"י שפסול 

אחר כתיבה אינו פוסל. וכן פסק מרן 
בנקב  התם  דמיירי  ואע"ג  טו.  בסע' 
ה"ה בדיבוק אות לאות, דהטעם הוא 
משום היקף גויל וכמבואר בב"י. אח"כ 
והובא  החיים  דרך  הרב  דגם  ראיתי 
כתב  כשנכתב,  ד"ה  לב  סי'  בביאו"ה 
ואת"ל  לאות.  אות  בדיבוק  דה"ה  כן 
כתיבה  אחר  נדבק  אפילו  שפסול 
והמשנ"ב  יח  בסע'  מרן  שפסק  וכמו 
)סקע"ח( וקול יעקב )אות צט(, שמא 
יוסף  ביתה  והובא  הרשב"א  כדעת 
לא  להלכה שאם  )הנ"ל(  ופסקו הט"ז 
הרשב"א  וז"ל  פוסל.  אינו  צורה  שינה 
עכשיו  בא  ואם  וכו'  כשנדבקו  אבל 
והילכך  תוכות,  כחק  זה  אין  לגרדה 
אפילו אינו גורד, כל שהוא יכול לגרוד 
כשר. וכדרבי זירא דאמר מנחות )קג:( 
כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו. 
יבי"א  שו"ת  לאור  יצא  וכעת  עכ"ל. 
הרב  והדרו  הדור  פאר  למרן  חי"א 
סי'  בחאו"ח  ושם  זצ"ל  יוסף  עובדיה 
קיי"ל  דלא  שסיים  אע"פ  ב(  )אות  ח 
כהב"ח והט"ז מחמת המנהג, בכל זאת 
שהרג  דכהן  להוכיח  דבריהם  הביא 
את הנפש מצד עצמו ראוי הוא לישא 
שאין  עליה  רביע  דאיסורא  אלא  כפיו 
לבילה  ראוי  סניגור,  נעשה  קטגור 

קרינן ביה. ע"ש. 

בתוך  היתה  זו  התורה  שקריאת  ועוד, 
טורח  ממש  וזהו  בביהכנ"ס  ולא  בית 
צבור לקום וללכת לביהכנ"ס, דאיתא 
ממש  מועט  זמן  דאפילו  בפוסקים 
מיקרי טורח צבור. כן פסק מרן השו"ע 
)או"ח סי' קכו סע' ג( דאם לא הזכיר 
אין  תפלתו  שהשלים  עד  ויבא  יעלה 
צבור. ע"ש.  מחזירין אותו מפני טורח 
מספר  לוקח  כולה  התפלה  ולחזור 
צבור  טורח  מקרי  ואפ"ה  בלבד  דקות 
יג  )סי'  הט"ז  גם  ד.  בסע'  הוא  וכן 

סק"ג( כתב דמי שקראוהו לס"ת ואין 
טלית  ללבוש  ורוצה  עדיין  טלית  עליו 
הטלית  לבדוק  שאין  לקרות,  לילך 
ע"ש.  צבור.  טורח  משום  ההיא  בעת 
סי'  תשובה  לשערי  ראיתי  מזה  ויותר 
הפמ"א  בשם  שהביא  )סק"ה(  תרסח 
לומר  שנהגו  דבמקומות  סג  סי'  ח"א 
למנצח  התפלה  לאחר  עצרת  בשמיני 
אין  בשבת  חל  אם  אך  השמינית,  על 
משום  השבת  יום  של  שיר  רק  לומר 
מקומות  ובעוד  ע"ש  צבור.  טורח 
בשו"ע ואכמ"ל. ובצירוף דעת הרמב"ם 
בשו"ת פאר הדור )סי' ט( והובא בב"י 
יו"ד סי' רעט שמברכים על ס"ת פסול 
להקל  דיש  נראה  לכתחילה,  אפילו 
דעת  צירפנו  דרק  ואע"ג  בשופי.  בזה 
)פ"י  הכס"מ  מדברי  הנה  הרמב"ם, 
אות  וס"ת  ומזוזה  תפלין  מהלכות 
סי'  יו"ד  בב"י  גם  מרן  והביאם  א( 
רעט מוכח דכן הוא מן הדין להמשיך 
בקריאה בנידו"ד דאין ספר תורה אחר 
וכמובן מדבריו שהביא בשם מהר"י בי 
בס"ת  דקורין  הרמב"ם  דעת  שכן  רב 
פסול ודלא כהרשב"א דס"ל דהרמב"ם 
חזר בו מדבריו, וסיים הב"י דכיון שכן 
וקיי"ל  יש לסמוך עליו בדיעבד. ע"ש. 
לך  ואין  דמי  כדיעבד  הדחק  דשעת 
וכעת הראוני  מזו.  גדולה  שעת הדחק 
בשו"ת מבשרת ציון לגאון הרב בן ציון 
שהביא  יד(  )סי'  ח"א  שליט"א  מוצפי 
ב.(  )ברכות  בחידושיו  המאירי  בשם 
ושכן  הדחק,  כשעת  הוי  צבור  דטורח 
ציין  שלא  )רק  רלה  ]סי'  הב"י  כתב 
ועוד,  ע"ש.  ר"ת.  בשם  בב"י([  היכן 
דהרמב"ם שכתב דאין קורין בו ברבים 
ומשמע בדאפשר להו, הא בדלא אפשר 
דלא  וכבנידו"ד  הכס"מ  מרן  וכדכתב 
היה ס"ת אחר מותר אפילו לכתחילה 
מרן  ומ"ש  ע"ש.  בקריאה.  להמשיך 
להוציא  דצריכים  ד(  )סע'  קמג  בסי' 

הנה  בדאפשר.  מיירי  אחר,  ס"ת 
בסי'  )הנ"ל  הב"ח  בדברי  שוב  עיינתי 
דאיתא  מהא  שהוכיח  לו  וראיתי  לב( 
במסכת סופרים )פ"ב ה"ב( דאל יקרא 
היינו  דיבוק(,  בו  שנמצא  )בס"ת  בו 
לקרות  כדי  להוציא  אין  דלכתחילה 
הדבק  להפריד  תיקנה  שלא  כיון  בו 
אבל אם הוציאו דיעבד וקורין בו, אין 
ע"ש.  מסתברא.  והכי  אחרת  להוציא 

וששתי.

שנמצא  דיבוק  דדינא,  מסקנא 
המנהג  הקריאה,  בשעת  תורה  בספר 
שאין  ובמקום  אחר.  ס"ת  להוציא 
טורח  שישנו  או  אחר  ס"ת  להם 
יש  אחר,  לס"ת  ולדאוג  ללכת  צבור 
באותו  הקריאה  להמשיך  להורות 
הספר ובברכה, ובלבד שלא השתנתה 
ועיין  שנדבקו.  האותיות  אחת  צורת 
וילקו"י  )סקכ"ה(  קמג  סי'  משנ"ב 
טו(  )הלכה  קמג  סי'  קס"ת  הלכות 
)הערה  פ"ט  ח"א  שלמה  ויריעות 
הקריאה  להמשיך  ומ"ש  ע"ש.   .)32
כיון  הוא  סב"ל,  אמרינן  ולא  בברכה 
כמהר"י  המנהג  דכן  כתב  בב"י  דמרן 
בי רב דבדיעבד סמכינן על הרמב"ם, 
סב"ל  אמרינן  לא  שוב  בנידו"ד  א"כ 
)סי  הדשן  תרומת  בשו"ת  וכדכתב 
לד( וביבי"א בכמה מקומות דבמקום 
הנלע"ד  סב"ל.  אמרינן  לא  מנהג 

כתבתי. 

גן
הדעת

דיבוק שנמצא בספר תורה 
דיון המוגש ע”י בית ההוראה “חוט של חסד” מאת הרב שי עזרא הי"ו

מחשובי אברכי כולל ההוראה



'צדיק  נקראת תפילת  יצחק  תפילתו של 
בן צדיק' שָלמד את דרך התפילה הזאת 

מאביו, אברהם.

טעות נפוצה
עולם.  גדולי  אפילו  בזה,  טועים  רבים 
כאשר רחל הייתה בצער מכך שלא היו לה 
'התחת  ע"ה:  יעקב אבינו  לה  בנים, אמר 
אמונה.  דיבורי  לה  אמר  אנוכי',  אלוקים 
לבקר  לנו  אסור  מצדו.  טעות  הייתה  וזו 
אמרו  כבר  חז"ל  אבל  העולם,  אבות  את 
עונים  "כך  לו:  נאמר  תגובתו  שבגלל  לנו 
לאישה  עונים  כך  וכי  המעוקות?!"  את 
לעמוד  עתידים  שבניך  "חייך  בצער?! 
לפני בנה" )בר"ר פע"א(, וגם רחל אמרה 
ליעקב: "וכי כך עשה אביך לאמך?! והלוא 

התפלל עליה!" )רש"י(.

הרבה פעמים זה קורה בין בני זוג בעניין 
בעניין  מאוד  מצוי  זה  וכן  פוריות,  של 
גבוהה  במדרגה  שהאחד  הפרנסה, 
בביטחון ומקבל באהבה ובשמחה והשני 
בין  נכון לא רק  וזה  ממש סובל מהמצב. 
בני זוג אלא לכל אדם שהוא בכל סוג של 
צער. תרגיש את השני, תבין מה כואב לו 
בעל  שאתה  מאוד  טוב  צריך.  הוא  ומה 
חיסרון.  שום  מרגיש  לא  ואתה  מדרגה 
כך צריך להיות. אבל אל תַלֵמד את השני 
ואת  אמונה, אלא תרגיש את הצער שלו 

החיסרון שלו ותתפלל עליו.

החיזוק שבשתיקה
תלמיד שלי סיפר לי שהיה לו חבר חשוך 
השנים  ומתמשך.  גדול  צער  שסבל  בנים 
והוא כמעט הגיע לייאוש. החברים  נקפו 
ובכל  שלו,  לצער  מודעים  היו  והסביבה 
 – ממכריו  אחד  את  משתף  שהיה  פעם 
המכר היה מיד מחזק אתו באמונה ואומר 
נעשה  אדם  ואותו  לטובה,  שהכול  לו 
רצה  לא  שכבר  עד  ויותר,  יותר  מתוסכל 
לדבר על כאבו, אלא "חנק" את הרגשות 

בתוכו, וכמובן, צערו רק גבר יותר.

בקשר  יהיה  שהוא  השגיחו  משמיים 
בו  נתן  הזמן  ועם  שלי,  התלמיד  עם 
צערו.  את  שלי  לתלמיד  גם  וסיפר  אמון 
התלמיד שלי ידע שהכול לטובה, אך לא 
'איך  לעצמו:  חשב  אלא  מילה,  לו  אמר 
אחזק באמונה יהודי שעובר ניסיון שאני 
בדומיה  ישב  רק  הוא  לכן  עברתי?'  לא 
פעם  בכל  ר  לַדּבֵ לו  ונתן  ליהודי  והקשיב 
שהוא  לו  אמר  ורק  בכך,  צורך  לו  שהיה 
בתפילות  אותו  ומזכיר  עליו  מתפלל 

ובקברי הצדיקים.

אותו  לו  אמר  מסוימת  תקופה  לאחר 
יהודי: 'תדע לך שאתה חיזקת אותי יותר 
חיזקתי  'איך  התלמיד:  לו  אמר  מכולם', 
אפילו  כלום,  לך  אמרתי  לא  הרי  אותך? 
לא ידעתי מה לומר...' אבל היהודי אמר 
אני  גם  לטובה,  שהכול  יודע  אני  'גם  לו: 
לפעמים  אבל  באמונה,  שיעורים  שומע 
אני פשוט צריך שיקשיבו לי, ואז האמונה 
חוזרת ומחיה אותי. ואתה אמנם שתקת, 
שהייתי  מה  בדיוק  וזה  לי  הקשבת  אבל 

צריך'.

ליישם  יזכו  היקרים  שהקוראים  הלוואי 
יסודית  כך  כל  שהיא  הזאת  הנקודה  את 

בחיים ובקשר של האדם עם זולתו.

שרק'ה  הצדקת  חלתה  כאשר  זה  היה 
לבקרה,  בא  הוא  נחמן.  רבי  של  בתו 
מאוד.  התעצב  החמור  מצבה  ולנוכח 
עליו  נפלה  בתו,  בבית  שוהה  בעודו 
הבעל  הקדוש,  זקנו  והנה   – תרדמה 
ושואל  בחלומו  מופיע  טוב,  שם 
אותו: "על מה אתה מיצר?"  "על בתי 
הבעש"ט:  נענה  רבינו.  השיב  החולה", 
"הלוא נאמר בתהלים: 'מגדיל ישועות 

מלכו' – ה' מגדיל ישועותיו 
מלכים,  המכונים  לצדיקיו 
למׂשיחים  חסד'  'ועושה 
בסיפורי הצדיקים – 'לדוד 
דוד  לצאצאי   – ולזרעו' 

המלך"
רבי נחמן מברסלב התעורר 
את  לבתו  וסיפר  מחלומו, 
ואכן  המהרש"א–  סיפור 
אף  נהגה  לימים  הבריאה. 
הסיפור  את  לספר  היא 
לרפואה.  כסגולה  לחולים, 
שלשת  את  לספר  ומקובל 
אשר  המהרש"א  סיפור 
הקדוש  רבנו  אותם  קרא 
קדישא'  ה'חברא  בפנקס 
שבה  אוסטרו  העיר  של 

ביקר באחד מנסיעותיו.
וזה אחד מן הסיפורים...

***
נסגרו,  חנויות  חג.  לבשה  כולה  העיר 
של  יום  וסתם  שבתו  מלאכה  בעלי 
חול הפך לחגיגי ומיוחד. בנים ואבות 
כי  ניכר  לבושים במיטב מחלצותיהם. 
היהודי  הרובע  בתוככי  היום  טוב  יום 
מאורע  על  העידו  אלו  כל  באוסטרו. 
הנחת  חגיגת  בעיר:  המתקיים  חשוב 

אבן הפינה לבית הכנסת החדש!
כהונתו  תקופת  בתחילת  זה  היה 
 – איידל'ס  אליעזר  שמואל  רבי  של 
חדש.  כנסת  בית  מוקם  המהרש"א. 
ראשי הקהל החליטו פה אחד להעניק 
האבן.  הנחת  כיבוד  את  החדש  לרבם 
אחד  של  קולו  נשמע  שלפתע  אלא 
לרגע  עצרו  "רבותי!   העיר:  מעשירי 
השלמת  לשם  הרי  לעצתי,  והקשיבו 
מוטב  עתק,  הון  דרוש  ה',  בית  בניית 
למרבה  הכיבוד  את  שתמכרו  כן,  אם 

במחיר!"
וכעבור  בין הפרנסים,  רחש לחש עבר 
עם  הצדק  כי  הכריעו  אחדים  רגעים 
ועשירי  במכירה,  פתח  הגבאי  הדובר. 
על  ביניהם  מתחרים  החלו  אוסטרו 
קניית הכיבוד. תחילה נקבו בסכומים 
החלו   אט  אט  אך  ועדינים,  צנועים 
וזה  מעלה  זה  הגבעה.  אל  להעפיל 
פתאום  שלפתע  עד  בקודש  מוסיף 
התנשא שוב קולו של אותו עשיר הוגה 
הרעיון: "הריני מנדב שק מלא בדינרי 

זהב!"

נעתקה.  הנוכחים  כל  של  נשימתם 
ולשונם כמעט שדבקה לחיכם; מדובר 
היה בסכום אגדי, שאיש מנגידי העיר 
אולם  עמו.  להתחרות  היה  יכול  לא 
מכבד  "הנני  והפתיע:  העשיר  שב  אז 
המרא  מורנו  את  הפינה  אבן  בהנחת 

דאתרא" – – –
פנה  השמחה,  שהסתיימה  לאחר 
אגמול  "במה  הגביר:  אל  המהרש"א 

לך על נדיבות לבך? בקש כל אשר עם 
לבבך!"

אותות התרגשות ניכרו על פני העשיר, 
כאילו נראה היה שהמתין לשעת כושר 
זאת והוא נענה ללא היסוס: "חפץ אני 
שתבטיחו לי שאזכה בבן גדול בתורה 

כמוכם".
שעה  וככלות  בהרהוריו,  הרב  התכנס 
גדולה  "בקשה  קולו:  נשמע  קלה, 
שאלת. דע כי היא לא תוכל להתממש, 
אלא רק בתנאים אלו: לאחר שזוגתך 
תפקד בזרע של קיימא, עליך להסתלק 
לדברי  כולו  דרוך  העשיר  העולם".  מן 
המהרש"א, "ואחרי לידת בנכם, תפטר 

גם זוגתך"…
אמונתו של העשיר בגדולת המהרש"א, 
הייתה ללא סייג, והוא הכריז על אתר: 
"מסכים אנכי לכל תנאי!" אולם הרב 
טרם נתן לו את הבטחתו: "מה באשר 
שתיאות  לך  מנין  אשתך,  להסכמת 

לשלם על הילד במחיר חייה?"
אל  היישר  רץ   הגביר,  התמהמה  לא 
הרב,  דבר  את  לאשתו  וסיפר  ביתו 
ה',  ויראת  הייתה  שצדקת  היא,  וגם 
התפעל  לתנאי.  הסכמתה  את  נתנה 
והבטיחם:  נפשם  מגדולת  המהרש"א 
"עתידים אתם לזכות לבן גדול בתורה 

כמוני, ואני אגדלו ואלמדו תורה!"
***

אחד  התקיימו  המהרש"א  דברי 
שבק  האישה,  שנפקדה  לאחר  לאחד; 

בנה  את  לידתה  ולאחר  חיים,  העשיר 
נפטרה גם היא לעולמה. היתום הקטן 
אליעזר,  שמואל  רבי  של  בביתו  גדל 
ולימדו  פקיחא  בעינא  עליו  שהשגיח 
כי  אם  ולמחנך,  לאב  לו  והיה  תורה 

איש לא ראה בו גדלות מיוחדת.
שנים רבות חלפו מאז, וכשהגיע שעת 
פטירתו של המהרש"א, הורה לפרנסי 
לרב  טפוחיו  בן  את  למנות  העיר 

תחתיו.
מיום  שבועות  מספר 
התמנות הרב החדש שמו 
למנהגו  לב  העיר  אנשי 
אינו  הוא  הדופן:  יוצא 
לוויה  בשום  משתתף 

המתקיימת באוסטרו!
עם  להשלים  נאלצו  הם 
כשבאחד  אך  זו,  עובדא 
הימים נפטר אחד מגדולי 
מהלוויתו  וגם  הגבירים, 
יכלו  לא  הרב,  נעדר 
להבליג  הקהל  ראשי 
שליח  שלחו  הם  יותר; 
"באם  לאמור:  הרב  אל 
 – ללויה  מגיעים  אינכם 
משרת  על  לוותר  עליכם 
הרב  כששמע  הרבנות!" 
נענה:  השליח,  דברי  את 

"אכן, אבוא להשתתף בלויה".
המלווים צעדו עם המיטה, והנה רואים 
ניגש  ובא. הוא  הם את רב העיר קרב 
אל המיטה, העביר ידו מעליה, ולפתע 
גופת  לא  במלווים:  תדהמה  אחזה 
כי אם קורת  נפטר שכבה על המיטה, 

עץ רחבה!- – –
פני  נראים  היאך  ראו,  גם  "הביטו 
קולו  הרב  נשא  הכשרים",  מתיכם 
את  חטפו  "המזיקים  בתוכחה, 
הנפטר שלכם, ואתם חפצים כי אבוא 

ללוותו?!"
מרוב  האנשים;  מפיות  נעתק  הדיבור 
כך,  כדי  תוך  לשונם.  נאלמה  בהלה 
המיטה,  על  ידו  את  שוב  הרב  העביר 
גופת הנפטר  ולהפתעתם נראתה שוב 

עליה, כבתחילה!
להיזכר  שלא  יכלו  לא  העיר  תושבי 
קצר  זמן  שהתרחש  הפלאי  במאורע 
המהרש"א,  פטירת  לאחר  לכן,  קודם 
כשבמהלך לווייתו התיישב על מיטתו, 
לשקיעת  והביא  בספרו,  מדפדף  החל 
המירו  כתליה  שבין  הטמאה,  הכנסיה 

יהודים רבים את דתם – – –
רבי  כי דבר אחד מדברי  הבינו  אז  או 
אכן,  ריקם;  שב  לא  אליעזר  שמואל 
גדול משכמו ומעלה הוא הרב החדש, 
להסתיר  שהיטיב  אלא  עצום,  וכוחו 
נסתר.  לצדיק  והיה  כולם  עצמו מעיני 
המשך  את  נביא  הבא  בשבוע  )אי"ה 

סיפורי המהרש"א(
נא להתפלל לרפואת משה בן 
אידה, גילה בת ציפורה, תמר 
בת מרים בת שבע בת ימימה

"מגדיל ישועות מלכו" 
לרגל יומא דהילולא המהרש"א זצוק"ל  שחל בה' כסלו

שבת שלום מלא אור 
לכל בית ישראל.



                            שיכור מספר לחבירו: נסעתי אתמול 
קניתי  האופניים,  על  המשקאות  לחנות 
בקבוק ויסקי והנחתי אותו בסל האופניים. 
כשעמדתי לעזוב, חשבתי לעצמי שאם אפול 
מהאופניים, הבקבוק יישבר. אז שתיתי את 
לבסוף,  הביתה.  שרכבתי  לפני  הוויסקי  כל 
נפלתי  כי  מאוד,  טובה  החלטה  כי  התברר 
מהאופניים שלי שבע פעמים בדרך הביתה. 
היה מה  לעצמך  תאר  השיכור:  מסיים  ובכן 

 קורה לבקבוק!

חינוך 
באהבה

לא בבית ספרנו פרק יא
מאת הרב יצחק אבוחצירא. יועץ חינוכי, מאבחן ומטפל.

הוא:  בו  עוסקים  שאנו  הכללי  הנושא 
"קשיים בלמידה". 

הילד  על  דיברנו  האחרונים,  בשבועיים 
בעיות  בגלל  בכיתה  להשתלב  שמתקשה 

קשב וריכוז והיפראקטיביות. 
השבוע, הנושא הוא: הסבר רפואי ל"הפרעות 

קשב". 
תחליף  מהווה  אינו  המאמר  לידיעתכם, 
לאבחון או הסבר מקצועי, אבל הוא ייתן לנו 

בע"ה תובנות רבות לתופעה. 
יהיה:  המאמר  נושא  בע"ה  הבא  בשבוע 
"הקריטריונים לקביעת הפרעות קשב וריכוז 

והיפראקטיביות".

כיצד המוח עובד
רפואית  בעיה  זוהי  מאובחנת,  קשב  הפרעת 
במערכת המוח. מהו המוח וכיצד הוא עובד?! 

בהסבר שלפניכם:
ועיבוד של  לניתוב  המוח הוא בבסיסו איבר 
מידע. הוא מקבל מידע חושי, מידע מחמשת 
מישוש,  שמיעה,  ראיה,  שהם:  החושים 
שהם  בקיצור-קלט(  )הנקראים  וטעם  ריח 
ומוציא  מהסביבה,  הגירויים  את  קולטים 
פקודות, תשדורות )הנקראים בקיצור-פלט( 
את  ומווסתות  הגוף  לאיברי  שמועברות 

פעילותם.
המידע במוח ובמערכת העצבים עובר בעיקר 
הנקראים  תאים"  בין  "תקשורת  באמצעות 
תאי עצב או נוירונים, שהם רכיבי המפתח של 

מערכת העצבים. 
במוח,  המידע  והולכת  העיבוד  תהליכי 
הנוירונים,  בין  הקישוריות  על  מבוססים 
המכונות  בנקודות  זה  עם  זה  נפגשים  אשר 

"סינפסות". 
עם  סינפסות  ליצור  יכול  עצב  תא  כל 
בהתאם  אחרים,  עצב  תאי  אלפי  עד  עשרות 

למורכבות מערכת העצבים. 
בתוך תא העצב, המידע עובר בצורה של דחף 
הדחף  פעולה.  פוטנציאל  גם  הנקרא  עצבי, 
התא  מגוף  הנע  חשמלי"  "אות  הוא  העצבי 

לאורך סיב הקרוי "אקסון". 
לתא  עצב  תא  בין  )או  שונים  עצב  תאי  בין 
בצורה  בסינפסה  מועבר  מידע  אחר(,  מטרה 
שחרור  באמצעות  כימיים",  "אותות  של 
עצביים  כמוליכים  המשמשות  מולקולות 

)נוירוטרנסמיטרים(. 
התא  על  לקולטנים  נקשר  העצבי  המוליך 
גורם לשינוי  בצדה השני של הסינפסה. הוא 
משפיע  ובכך  תא,  אותו  של  החשמלי  במתח 
בו  שייווצר  העצביים  הדחפים  דפוס  על 

ויועבר הלאה בשרשרת ההולכה העצבית.
מהסביבה  מגיעים  אשר  שונים,  קלט  סוגי 
)למשל  החוש  מערכות  של  קולטנים  דרך 
"התמרה"  עוברים  מכני(,  לחץ  או  קול  גלי 
כניסתם  לפני  עצביים  לדחפים  ומתחלפים 
חושי  מידע  של  ייצוג  מתאפשר  וכך  למוח, 
על ידי רשתות של תאי עצב. המוח משתמש 
ולנהל  לגירויים  להגיב  מנת  על  הזה  במידע 

את שלל ההיבטים של ההתנהגות.
הנשלחים  יוצאים,  מסרים  של  העברתם 
)כגון  מטרה  איברי  לכיוון  המוח  מתוך 
דרך  מתבצעת  מסוימים(,  בלוטה  או  שריר 
המוליך  מטרה.  לתא  עצב  תא  בין  סינפסה 
לשינוי  גורם  הסינפסה  את  שחוצה  העצבי 
ובכך  התאים,  של  הביולוגי  בתפקודם 

משפיע על פעילות איבר המטרה.
סוגים  מכיל  המוח  העצב,  לתאי  בנוסף 
שונים של תאי גלייה. תאים אלו מספקים 
ולעיתים  העצב,  לתאי  ותמיכה  הגנה 
תהליכי  בויסות  תפקידים  גם  ממלאים 

ההולכה העצבית. 

מערכות החּוש
רבות.  חּוש  ממערכות  מידע  מקבל  המוח, 
הסביבה  על  מידע  המספקים  החושים 
כ"חמשת  כאמור  לנו  מוכרים  החיצונית 
טעם  מישוש,  שמיעה,  ראייה,   - החושים" 
חושים  של  קולטנים  גם  ישנם  אך   - וריח 
הגוף  על  מידע  מספקים  אשר  נוספים 
על  המשקל(,  שיווי  מערכת  )כגון  עצמו 
של  ריכוזים  ועל  הפנימיים  האיברים  מצב 

חומרים בתוך הגוף.
חישה",  "קולטני  קיימים  החוש  במערכות 
שתפקידם הוא לזהות ולאפיין את הגירויים 
למערכת  מתאימים  אותות  ולשלוח 

העצבים. 
מגיבים  חוש  מערכת  בכל  הקולטנים 
טמפרטורה,  לחץ,   - אחר  מסוג  לגירויים 

אור, מולקולות מסוימות וכו'. 
הגירויים  חושית,  התמרה  של  בתהליך 
תא  בתוך  לשינויים  גורמים  הפיזיים 
ובסופו של דבר מומרים לדחפים  הקולטן, 
עצביים אשר מקודדים את אופיו ועוצמתו 

של הגירוי. 
הוא  הקלט  השמיעה  במערכת  לדוגמה: 
דרך  שנכנסות  אוויר  תנודות  בצורת 
האוזן. התנודות גורמות לנוזל בתוך האוזן 
שערה  תאי  על  פיזי  לחץ  להפעיל  הפנימית 
תעלות  כקולטנים.  שמתפקדים  מיוחדים, 
יונים על פני תא השערה נפתחות או נסגרות 
בתוכו  החשמלי  והמתח  מהלחץ,  כתוצאה 
תאי  המתח,  לעוצמת  בהתאם  משתנה. 
לסינפסות  עצבי  מוליך  משחררים  השערה 
את  למוח  מעבירים  ואלה  עצב,  תאי  עם 
המידע על הגירוי בצורה של דחפים עצביים.

על  שאחראים  המוח  בקליפת  האזורים 
לאזורים  נחלקים  חושי  מידע  עיבוד 
הממונים  'עיקריים'  או  'ראשוניים' 
ואזורים  ראשוניים,  ועיבוד  קליטה  על 
העוסקים  'משניים'  או  'אסוציאטיביים' 
מידע  בשילוב  וכן  יותר  מתקדם  בעיבוד 
המגיע מחושים שונים. זאת, על מנת לפרש 
תפיסה  ולגבש  הגירויים  משמעות  את 

כוללת של הסביבה.
מסודר  מהחושים  המידע  המוח,  בתוך  גם 
מידע  במרחב:  לסידורו  בהתאם  לעיתים 

על גירויים באזורים סמוכים בעור מגיע לתאי 
עצב סמוכים באזור התחושתי הראשוני במוח, 
וגם הייצוג החזותי של הסביבה בקליפת המוח 
מסודר לפי מיקומם המרחבי של עצמים בשדה 

הראייה. 

תפקיד ה"דופמין" במוח
הזכרנו, שתפקידו של המוח הוא: לקבל מידע 
לעבד  החושים(,  )מחמשת  החוש  ממערכות 
את המידע שהגיע מהחושים, ולהשתמש בו על 
והתנהגותו  תנועתו  מחשבתו,  את  לנהל  מנת 

של האדם.
ועכשיו הגענו לעיקר! אצל אדם ללא הפרעות 
"דופמין"  הורמון הנקרא  יש שחרור של  קשב, 
עצבי  מוליך  שהוא   )Dopamine:באנגלית(
במח  אחר  לתא  אחד  מתא  )נוירוטרנסמיטר( 

 וכך מתרחש תהליך העברת המסרים במוח.
הדופמין  מכל  שמונע  מנגנון  יש  במוח, 

להשתחרר מתא א' לתא ב'. 
הזה  המנגנון  קשב,  הפרעות  עם  אנשים  אצל 
"יעיל מידי" ושומר על כל הדופמין בתוך התא. 
כך נוצר מצב בו לא עובר הדופמין בין התאים. 

לו  שיהיה  לאדם  גורם  זה  גורם?!  זה  למה 
יצליח  לא  והוא  קצר  פתיל  קצר,  מחשבה  חוט 
אינה  במוח  העצבית  המערכת  כי  להתמקד, 

עובדת כראוי. 
מעניין,  במשחק  להתמקד  מצליח  שהילד  )זה 
בעבודת הטרקטור ברחוב או בצפייה בסרט, זה 
מפני שגירויים אלו מספקים רמת גירוי גבוהה 
ביותר ולכן משתחררים במח חומרים ממכרים 

ש"שואבים" ומרכזים את הילד(.
כ-15  של  במח  שרשרת  תגובת  יש  בסה"כ 
שלא  מכך  המושפעים  שונים,  כימיים  חומרים 

משתחרר דופמין.
אחד מהחומרים המושפעים מכך הוא אדרנלין. 
גם  משתחרר   – לתא  מתא  עובר  כשהדופמין 

אדרנלין. 
מחסור  יש  קשב,  הפרעות  עם  לאנשים  לכן, 
הזמן  כל  לזוז  להם  גורם  זה  באדרנלין.  תמידי 
גורם  גם  זה  אדרנלין.  לשחרר  לגוף  לגרום  כדי 
להם באופן כללי להסתכן יותר, לחפש ריגושים 
ישחרר להם  ועוד דברים אשר בסופו של דבר 
אדרנלין. כשהאדרנלין משתחרר הם מרגישים 
יותר מתא לתא,  טוב  עובר  כי הדופמין  הקלה 
זוהי הסיבה שהם חשים הקלה כשהם בפעילות 

יתר.
טוב  הכי  יתפקדו  כאלה  אנשים  רבות,  פעמים 
הדד- לפני  שנייה  עבודות  יבצעו  לחץ,  במצבי 

ליין וילמדו למבחנים רק בלילה שלפני. 
לשחרור  להם  גורם  בו,  נמצאים  שהם  הלחץ 
אדרנלין ואז הדופמין מתחיל לעבור קצת יותר 
הם  הזה  שבמצב  שאומר  מה  לתא  מתא  טוב 

יכולים להתרכז כמעט כמו אדם רגיל.

החוויה האישית
אדם עם הפרעות קשב נולד כך, ולכן הוא אינו 
מכיר מצב אחר אשר בו יש לו שקט בראש והוא 
של  התלונות  כל  את  ולהתמקד.  להתרכז  יכול 
הסביבה על כך שהוא "לא רגוע" הוא רק שומע 
אינו  בפירוש  הוא  אך  ונפגע(,  מפנים  )וכמובן 
מבין, מאחר ואין לו את האפשרות לצאת מתוך 
ההתנהגות  ואת  התנהגותו  את  ולראות  עצמו, 
של הסביבה ולהשוות את עצמו למישהו אחר. 
הרעש  באותו  בדיוק  חיים  שכולם  חושב  הוא 

שבו הוא חי.
למנוע טיפול מילד כזה )מבלי לדון כרגע בסוג 
עם  מאדם  משקפיים  למנוע  כמו  זה  הטיפול( 
במאמץ  כך  לחיות  ניתן  אמנם  ראיה,  קוצר 
איכות  עם  חיים  הם  כאלו  חיים  אבל  תמידי, 

חיים ירודה ביותר.
החוויה  הוא  קשב  בהפרעות  העניין  עיקר 
ולאו דווקא  האישית של הקושי בחיים בכלל, 

בלימודים. 
הוא  הקשב  הפרעות  עם  האדם  רבות,  פעמים 
תמצא  שלו  האינטליגנציה  ולכן  אינטליגנט 

יצליח  והילד  לימודיות  אלטרנטיבות 
קשים  הם  שלו  החיים  עדיין  אך  בלימודים, 

מבחינת החוויה שלהם. 
הוא חי בעולם מלא בגירויים שאין לו יכולת 
לו  קשה  בלילה,  לישון  לו  קשה  אותם.  לסנן 
שכרוך  דבר  כל  עם  לו  קשה  בבוקר,  לקום 
עם  לו  קשה  תזמון,  עם  לו  קשה  בארגון, 
שינויים, קשה לו עם כל מה שקשור במנגנון 

הויסות )למשל, ויסות חושי(.

טיפול  הקונבנציונאלית,  הרפואה  מבחינת 
נכון מורכב משני ערוצים:

אבחון  לאחר  רק  הניתן  תרופתי  טיפול  א. 
נוירולוגי.

ב. טיפול קוגניטיבי, התנהגותי ורגשי. 
גורם  ה"ריטלין"  במחלוקת  השנוי  הכדור 
למנגנון שמחזיק את הדופמין בתוך התאים 
בזמן  כי  שעות,  לכמה  לעבוד  להפסיק 
המוח  המערכות  כל  משתחרר  שהדופמין 

עובדות. 
בעלי  מהאנשים   85% על  רק  משפיע  ריטלין 
עובדת  הכימיה   15% אצל  הקשב,  הפרעות 
מצליח  לא  והריטלין  אחרת,  קצת  בצורה 
על  ולכן  בתאים  להישאר  מהדופמין  למנוע 
או  הנוירולוג  אצל  במעקב  להיות  המטופל 

הרופא המטפל. 
הבעיה  הריטלין,  מקבלי  הילדים  אצל  גם 
וזהו,  כדור  בלקחת  נפתרת  אינה  כאמור 
קוגניטיבית  ועזרה  לתמיכה  זקוקים  גם  הם 

התנהגותית ובמיוחד לעזרה רגשית...
ולכן אם יש לנו חשד סביר בנוגע לילד שלנו, 
ובמיוחד במידה ואנו כמעט בטוחים, זה הזמן 

לגשת לאבחון.
המשך בע"ה בשבוע הבא.

 הפטרה שמואל א' פרק כ' - ויאמר לו 
יהונתן מחר חודש
שבת מברכין כסלו
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