
ואף  הגדול;  אורו  ולראות  להבין  זוכה 
לטעם  יכול  אינו  הצדיק,  אצל  שהוא 
ולהבין ולראות אורו הגדול של הצדיק, 
שעל ידו יוכל לבוא לתכלית הטוב" – 
לצדיק  שמקורב  אדם  על  מדבר  רבינו 
ומן הסתם לומד את תורתו, אבל אינו 
וזה  הגדול,  אורו  את  ומבין  מרגיש 
שלמדו  ישראל  עם  של  המצב  בדיוק 
תורה אצל משה רבינו ופלפלו בחכמה, 
הגדול, האור  אורו  הבינו את  לא  אבל 
עוד  "אין  ליראה"  אם  "כי  של  הגדול 

מלבדו".

שהיא  לאמונה  לזכות  אפשר  אי  וכן 
כולה"  התורה  כל  וכלל  ויסוד  "עיקר 
)ר' נתן בל"ה( ללא קרבת הצדיקים כי 
הם המלמדים את השכל של האמונה. 
אפשר  שאי  ז(  )ל"מ  נחמן  ר'  ואומר 
ידי  על  אלא  ואמונה  לאמת  לבוא 
קרבת הצדיקים. 'אלא על ידי', פירושו 

שאין  עצה אחרת.

רבינו אומר שארץ ישראל היא בחינת 
לפני  משה  של  המסר  זה  לכן  אמונה, 
הפרשיות  כל  ולאורך  לארץ,  הכניסה 
הארץ  את  משבח  כך  כל  הוא  הללו 
על  אותם  מזהיר  משה  כי  וישיבתה, 
אם  כי  החכמים,  אמונת  ועל  האמונה 
חטאי  את  לתקן  לב  להם  יהיה  לא 
לא   – לחכמים  ולהתבטל  אבותיהם 

תעזור להם קדושת ארץ ישראל.

המצווה שנשכחה
שבכל  הצדיקים  כל  של  העצות  ועצת 
האישית,  התפילה  הינה  הדורות 
מר'  שקיבלנו  העיקרית  העצה  וזו 
במילים  ה'  עם  לדבר  מברסלב.  נחמן 
הנצרך  כל  על  מהלב  ישר  פשוטות 
ולכאִבי  ולצערי  וברוחניות.  בגשמיות 
את  בישיבות  מלמדים  לא  הרב, 
הרמב"ם  התפילה.  של  ההיסטוריה 
שעיקר  בפירוש  כותב  תפילה  בהלכות 
שכל  מה  היא  מדאורייתא  התפילה 
אחד מדבר עם הבורא כפי צחות לשונו 
היא  בסידור  קריאה  ספר.  שום  בלי 

אינה תפילה.

יוצא שבני התורה לא יודעים את העצה 
העיקרית של התורה לא יודעים שבכל 
פנייה שלהם לה' הם מקיימים מצוות 
כשאומרים:  ודיבור.  דיבור  בכל  עשה 
להתגבר  לי  עזור  עולם,  של  'ריבונו 
עשר  מקיימים   – שלי'  הרע  היצר  על 
עולם  של  'ריבונו  כשאומרים:  מצוות; 
יושב  שאני  הכיסא  על  לך  רבה  תודה 

המשך בעמוד 3

וכותב  התורה  עיקר  את  המזניחים 
)יהודי  האשכנזים  "הנה  באגרותיו: 
גרמניה בדורו( שלימים וכן רבים ת"ל, 
בה כשלש  יהיו  לבדו  כי בפראנקפורט 
מאות תלמיד חכמים בני הישיבה, ולב 
הם  והנה  ולהשכיל.  להבין  להם  רחב 
המהבילים  בפלפוליהם  ימיהם  מכלים 
היה  והלוואי  בהם,  אין  חסידות  וריח 
אשכנז  מדינת  בכל  יש  ואם  בזה.  די 
בה  עברתי  אשר 
מדינת  ובכל 
אשר  הולנדה 
בקרבה  יושב  אני 
אל  חרדים  אנשים 
ומבקשים  ה׳  דבר 
את  ליראה  לדעת 
אותו  ולאהבה  ה' 
ולהתחסד עם קונם 
– ודאי נער יכתבם 
מועטים  )הם 
ולעת  ביותר(... 
כזאת 'אין משכיל דורש את אלוקים', 
כי אם תוהו ובוהו וחושך שליטים המה 
)פירוש  דקרא  פירושא  ואפילו  בעיר, 
'מה ה' אלוקיך שואל מעמך  הפסוק(: 
כי אם ליראה' – לא יבינו ולא ישכילו. 
הלא על זה צווח ככרוכיא רשב"י ע"ה: 
סתימי  דאינון  עלמא  לבני  לון  'ווי 

ליבא, אטימי עיינין...'"

 – מעמך  שואל  ה'  'מה  הפסוק  פירוש 
רק  רוצה  שה'  פירושו  ליראה',  אם  כי 
מבוא  אלא  אינו  הלימוד  וכל  יראה, 
מבוא  הוא  שהשער  כמו  היראה,  אל 
חיים  הוא  הבית  ועיקר  הבית;  אל 
שיש בהם יראת שמיים, הרגשת כבוד 
שמיים, קשר עם הבורא, אמונת אומן, 

ואהבת ה'.

האור של הצדיקים
לכן מוטל על כל אדם לחפש את העצות 
ואת הצדיקים המדריכים אותו לא רק 
בפלפול ובהלכה, אלא המדריכים אותו 
"כי  יז(:  )ל"מ  נחמן  ר'  היראה,  בדרך 
אם  כי  לקבל  אפשר  אי  ואהבה  יראה 
על ידי צדיקי הדור". וגם מי שמקורב 
אל הצדיק, צריך לדעת שעיקר קרבת 
כמו  וביראה,  באהבה  נמדדת  הצדיק 
אחד  אצל  "וכשנחשך  שם:  שאומר 
שנחשך  מחמת  זה   – והאהבה  היראה 
אצלו אור הצדיק שממנו מקבלין יראה 

ואהבה".

ואומר רבינו דבר מזעזע: "כי לפעמים 
יש שנחשך אצל אחד אור הצדיק, ואינו 

אלוקיך במדבר, למן היום אשר יצאת 
המקום  עד  בואכם  עד  מצריים  מארץ 
מי  וכל  ה'".   עם  הייתם  ממרים  הזה 
לעצמו  ומוציא  ומפנים  ולומד  שקורא 
את  מקיים   – והעצות  המוסר  את 
האלה;  והנפלאות  הקדושות  המצוות 
אלא  בעלמא,  בזכירה  די  אין  שהרי 
מוסר  וללמוד  להתעורר  הוא  העיקר 

מאבותינו.

לב לדעת
הפרשיות  של  והלב 
מצוות  הן  שלנו 
והאהבה  האמונה 
עיקר  כי  והיראה, 
התורה,  של  הלימוד 
חטאי  מוסר  ושל 
לתקן  הוא  אבותינו, 
השורשים  את 
חסרון  של  העמוקים 
הבכיינות  האמונה, 

אותם  לכל  שהובילו  הטובה  וכפיות 
וזועק:  בוכה  רבינו  משה  החטאים. 
היו   – לדעת..."  לב  ה'  לכם  נתן  "ולא 
מציאות  השפע,  כל  התנאים,  כל  לכם 
רוחנית מושלמת, אבל דעת לא הייתה 
לכם. לב לדעת, שכל להתבונן – זה כל 
מה שרוצים מאיתנו. מי שלא נותן לב, 
מי שלא מתבונן ומחפש ומבקש מה ה' 
רוצה באמת, מה ה' שואל מאתנו – גם 
אם יידע את כל התורה – הוא בהכרח 
של  והטעויות  החטאים  כל  על  יחזור 
אבותינו. ומי שיבקש ויחפש – בוודאי 
אוצר  את  היראה,  אוצר  את  ימצא 
"לא  הקדושה  התורה  כי  האמונה, 
נפלאת היא", "ולא רחוקה" מאף אחד, 

אלא "בפיך ובלבבך לעשותו".

ישרים':  ה'מסילת  שכותב  מה  וזה 
שלמה:  שאמר  מה  "הוא  בהקדמתו: 
וכמטמונים  ככסף  תבקשנה  'אם 
אינו   – ה''  יראת  תבין  אז  תחפשנה, 
תבין  אז  פילוסופיה,  תבין  אז  אומר 
תבין  אז  רפואה,  תבין  אז  תכונה, 
תבין  אז  אלא  הלכות,  תבין  אז  דינים, 
של  משמעי  החד  המסר  ה'."  יראת 
יותר  שהרבה  הוא,  ישרים'  ה'מסילת 
ובהבנת  בעיון  שמשקיעים  ממה 
להשקיע  צריך   – וההלכות  הדינים 
בהבנת המוסר היוצא מסיפורי התורה 
ה'  וקרבת  ה'  יראת  אותנו  המלמדים 

מהי.

מה ה' שואל מעמך
כנגד  קצף  בשצף  הרמח"ל  יוצא  וכן 

תורה',  'משנה  נקרא  דברים  חומש 
כל  עם  התורה  על  חוזר  רבינו  משה 
מהם,  נפרד  שהוא  לפני  ישראל  בני 
היינו  לארץ.  לכניסה  אותם  ומכין 
כל  את  להם  יזכיר  שמשה  מצפים 
הפרשיות  שלוש  במשך  אבל  המצוות, 
ובפרט  ואתחנן,  דברים,  האחרונות: 
רק  משה   – עקב  פרשת  זו,  בפרשה 
כמה  'ההיסטוריה',  את  להם  מזכיר 
חסד עשה ה' עמהם, וכמה הם הקציפו 
והכעיסו. מדוע משה רבינו מספר להם 
וחוזר איתם על הסיפורים, הרי התורה 

לפניהם והכול כבר כתוב?

שכבר  מה  הוא  לכך  היחיד  וההסבר 
דיברנו רבות, שהתורה אינה רק מצוות, 
סיפורי  הן   – התורה  סיפורי  כל  אלא 
האבות הקדושים, והן קורות אבותינו 
במדבר וכל העבירות והניסיונות – הם 
עיקר  כי  מהתורה,  נפרד  בלתי  חלק 
האדם  את  ללמד  היא  התורה  מטרת 
טובות,  מידות  חיים,  דרך  אמונה, 
מטרתן  המצוות,  כל  וגם  הטוב.  הכרת 
להקנות לאדם את הערכים הקדושים 

של המוסר האלוקי.

תיכתב לדור אחרון
ועיקר הלימוד הזה נלמד דווקא מתוך 
ובחטאי  הדורות,  ברצף  התבוננות 
רבינו  משה  שאומר  כמו  אבותינו 
ימות  "זכור  הספר:  סיום  לקראת 
ודור, שאל אביך  דור  בינו שנות  עולם 
ויגדך, זקניך ויאמרו לך", וכמו שחוזר 
עח  בפרק  תהלים  בספר  המלך  דוד 
של  העבירות  כל  על  ועוד  קו  ובפרק 
עם ישראל במדבר, ומקדים: "האזינה 
עמי תורתי" – זו עיקר התורה, ללמוד 
מוסר השכל ממעשי אבותינו. והעיקר 
המכוון הוא דווקא אלינו בימים אלה 
שמענו  "אשר  שכתוב:  כמו  ממש 
נכחד  לא  לנו,  סיפרו  ואבותינו  ונדעם 
מבניהם לדור אחרון... למען יידעו דור 
אחרון..." ומזהיר: "ולא יהיו כאבותם, 
דור סורר ומורה דור לא הכין לבו ולא 

נאמנה את א-ל רוחו".

באריכות,  כך  על  כתבנו  כבר  ואמנם 
מאה  פרקו  שונה  דומה  אינו  אבל 
ואחת  מאה  פרקו  לשונה  פעמים 
פעמים. והעיקר הוא לא הידיעה, אלא 
ולכן  הלב.  אל  הדברים  של  ההשבה 
במצוות  זו  בפרשה  רבינו  משה  מַצֶוה 
בכל  לזכור  תעשה,  לא  ובמצוות  עשה 
"זכור  אבותינו:  מעשי  את  ויום  יום 
ה'  את  הקצפת  אשר  את  תשכח  אל 

מה ה' שואל מעמך 

בס"ד
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ולכאִבי  ולצערי 
מלמדים  לא  הרב, 
את  בישיבות 
של  ההיסטוריה 
קריאה  התפילה. 

בסידור אינה תפילה.



 

ָרָכיו ּוְלָדְבָקה בֹו ָכל ּדְ  ָלֶלֶכת ּבְ
מצוות "לדבקה בו" עניינה על פי הרמב"ם, 
ובמידות,  בדעות  החכמים  עם  להתייחד 
להיות קשוב להם, ליטול מהם עצה, ללמוד 
אופן  בכל  עמהם  להשתתף  תורה,  מהם 
בעסק  במשתה  במאכל  החברה,  מאופני 

בשידוכים וכדומה. 
יָרא, אֹתֹו  זה שאומר הכתוב ֶאת ה' ֱאלֹקיָך ּתִ
ק )דברים י( ולמד מזה רבי  ַתֲעבֹד, ּובֹו ִתְדּבָ
'ֶאת' לרבות תלמידי  עקיבא )פסחים כ"ב( 
ָכל  ּבְ ָלֶלֶכת  באומרו  הציווי  ונכפל  חכמים, 
על  להורות  יא(,  )שם  בֹו  ּוְלָדְבָקה  ָרָכיו  ּדְ
כי  חכמים,  אמונת  בנושא  יתירה  חשיבות 

דרכי החיים הנכונים תלויים בזה.
היא  זו  שדבקות  לומר  שהכריחם  ומה 
אפשר  אי  שהרי  החכמים,  עם  התחברות 
להסביר את הכתוב כפשוטו, כי לא שייכת 
לאדם דבקות עם ה' כפשוטו, שהרי באחד 
לא  והדרו  אוכלה",  כ"אש  תואר  האופנים 
יכילון מלאכי רום, על אחת כמה וכמה גושי 
הכתובים  הכריחום  לכן  חומר,  קרוצי  עפר 
עם  ההתקשרות  היא  בה'  שהדבקות  לומר 
אז  כי  חכם,  לתלמיד  בתו  להשיא  חכמים, 
ָאִחיהּו  ּבְ "ִאיׁש  בחכמה  צאצאיו  יתדבקו 
ָרדּו" )איוב מא( וכן  דּו ְולֹא ִיְתּפָ קּו, ִיְתַלּכְ ְיֻדּבָ
וכמובן  המשותפים,  בעסקים 

דבקות הדעת, שתתערב דעתם בדעתו עד 
שתהיה זו דעה אחת.

לדבוק  לי  מדוע  לומר  לבך  יסיתך  ואל 
לדבוק  לבדי  שאחתור  יותר  טוב  בחכמים, 
ממוצע  בגורם  לי  צורך  ומה  בשורש, 
נודע  כבר  הרי  העילות?!  עילת  לבין  ביני 
על  מושתתת  הבריאה  שכל  מהקדמונים 
ובין  א(  פרק  מב  שער  ע"ח  )עיין  ממוצעים 
שני גורמים המרוחקים זה מזה צריך אמצעי 
בטבע,  במציאות  זה  כך  ומקרב,  מתווך 
האלמוגים  ישנם  לצומח  הדומם  בין  כי 
ניכרת  שני  ומצד  דוממים,  הם  אחד  שמצד 
ישנם  לחי  ובין הצומח  כצומח,  גדילה  בהם 
הצמחים הטורפים, ובין החי למדבר יש את 
הקוף, ובין המדבר לבורא יש את המלאכים 
והספירות, וכן בתוך האדם בעצמו יש הרבה 
שמתווכים  החושים  כמו  ממוצעים  כוחות 
לאדם את המציאות מבחוץ, והכח המדמה 
והלב  לשכל,  הרגש  בין  ממוצע  מהווה 
ללמדנו,  לשכל,  הכבד  בין  ממוצע  מהווה 
שכל הבריאה מושתתת על ממוצעים ושתי 
קצוות, וזה עניינם של תלמידי חכמים בהם 
לנו  שיתווכו  לדבוק,  התורה  לנו  מצווה 
הם  וגם  חיים,  אלקים  ודברי  התורה  דעת 
לראש  פניהם  מגמת  להיות  צריכה  בעצמם 
הדור, שהוא המתווך ומקרב בין כלל ישראל 
לאביהן שבשמים, שזה בחינת צדיק הדור, 

ר  ּבֶ "ּדַ כולם  לו  רבנו, שאומרים  בחינת משה 
ָמָעה"  )שמות כ(  נּו ְוִנׁשְ ה ִעּמָ ַאּתָ

הקיום,  מקום  הוא  שהאמצע  הוא  והכלל 
שמייצר  הוא  הבטוח,  המקום  זה  האמצע 
מצב של יציבות ושל ביטחון, כי הוא מייצב 
בין הקצוות, לכן יצר הבורא את כל המציאות 
ממוצעים,  של  בדרך  ובאדם  בזמן  במקום 
לדוגמא בעונות השנה, האביב הוא חם ולח, 
והחורף  ויבש,  קר  הסתיו  ויבש,  חם  הקיץ 
קר ולח, וסידר המאציל שהאביב יתמזג עם 
הסתיו  עם  יתמזג  והקיץ  החום,  מצד  הקיץ 
מצד  החורף  עם  יתמזג  הסתיו  היובש,  מצד 
הקור, והחורף עם האביב מצד הלחות, כי אי 
תקופת  בלי  לחורף  הקיץ  בין  לתווך  אפשר 
וניתוק,  מעבר, כי אם אין אמצע, יש עימות 
ההווה  שהם  חכמים,  תלמידי  סוד  וזה 
המחבר בין העבר לעתיד, הלווים המתווכים 

ביו הכהונה לישראל, בין החומש לכתובים.
שהדרך  א(  )דעות  הרמב"ם  שאומר  זה 
הישרה היא מידה בינונית שבכל דעה, לפיכך 
צוו חכמים ראשונים שיהא אדם שם דעותיו 
בדרך  אותם  ומכווין  אותם  ומשער  תמיד, 
ודרך  בגופו,  שלם  שיהא  כדי  האמצעית 
שדעותיו  אדם  וכל  החכמים,  דרך  היא  זו 
דעות בינונית ממוצעות נקרא חכם, וזו היא 

הדבקות האמתית. 

ִיְצָחק אֹוְטוֹואְצֶקער  י  ַרּבִ ַעם  ּפַ ַרׁש  ּדָ                 
ה  תּוב 'ִהּנֵ ֵפרּוׁש ַהּכָ תֹוָרה קכ"א ּבְ ֱאַמר ּבְ ַז"ל ַעל ַהּנֶ
ָאלֹו  תּוב ָעָלי', )עיין שם(. ּוׁשְ ת ֵסֶפר ּכָ ְמִגּלַ אִתי ּבִ ּבָ
ִנים  ּפְ ַהְמבָֹאר  ִפי  ּכְ ן  ּכֵ ִאם  לֹוֵמנּו  י-ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד 
ָפסּוק ֶזה ַעְצמֹו ָהֲעבֹוַדת  ז ּבְ יֹאַמר ָנא ִלי ֵהיָכן ְמֻרּמָ
'ת'  'ְמ'ִג'ּלַ ּבִ ַבת  ֵ תּ ן  ּכֵ ַעל  ׁשֶ לֹו  ְוָעָנה  ִלי,  ָהָראּוי  ה' 
ְמָחה  'ׂשִ ּבְ ִל'ְהיֹות  'דֹוָלה  ּגְ ִמ'ְצָוה  בֹות  ֵ תּ י  ָראׁשֵ
'ִמיד )ליקו"מ ח"ב סימן כד(. ְוהּוא ֶרֶמז ָהָראּוי  ָ תּ
ק ַאַחר ִמְצָוה זֹו. )שיש"ק  ׂש ּוְלַדְקּדֵ ְלָכל ֶאָחד ְלַחּפֵ

ו-רעד(

מ"ט  תֹוָרה  ּבְ ַהְמבָֹאר  ּבְ לֹוֵמנּו  י-ׁשְ ַאְנׁשֵ ָאְמרּו 
ידּו  ִהְקּפִ ן  ּכֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ה,  ִפּלָ ְ תּ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֵעָצה  ׁשֶ
ַלּזּוָלת  ֵעָצה  ׁשּום  ָלֵתת  לֹא  לֹוֵמנּו  י-ׁשְ ַאְנׁשֵ ְמאֹד 
ֶרְך  ּדֶ ה, ׁשֶ ִפּלָ ְ ַבד ֲעַצת ַהתּ ְך ְוָכְך ִמּלְ ה ּכָ לֹוַמר לֹו ֲעׂשֵ
כֹוָנה.  ַהּנְ ֲעָצתֹו  ֶאָחד  ל  ּכָ ִיְמָצא  ה  ִפּלָ ְ ַהתּ ֲעבֹוַדת 

)שם ו - רסט(

א ב של החיים
ְלָך ֶאת  ְלַנֵהל  ֱאמּוָנה ֶזה ָלֵתת ְלבֹוֵרא עֹוָלם    a
ה  עֹוׂשֶ ה'  ׁשֶ ָמה  ל  ּכָ ֶאת  ַאֲהָבה  ּבְ ל  ּוְלַקּבֵ ים,  ַהַחּיִ

ָך. ִאּתְ
ַבּדֹו, ַהּכֹל ְלטֹוָבה,  ר ָהֱאמּוָנה: 'ֵאין עֹוד ִמּלְ a ִעּקַ

ם ָהַרע הּוא טֹוב'. ּגַ
ל  ַעל ּכָ ה ְיסֹודֹות ָהֱאמּוָנה עֹוֶמֶדת, ׁשֶ לֹוׁשָ a ַעל ׁשְ
ֶזה  ָכה ה' רֹוֶצה, ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ֵיׁש ּבָ ְמֹאָרע יֹאַמר: 'ּכָ

ֶמֶסר ְלָקֵרב אוִֹתי'.

                    שאלה: השכרתי דירה בירושלם 
עיה"ק למשך שנתיים, ולאחר תום תקופת 
אחרת  לדירה  עברנו  הנ"ל,  השכירות 
את  פינינו  המעבר,  ביום  יותר.  מרווחת 
צבענו  לא  אבל  הישנה,  מהדירה  החפצים 
הדירה  את  כשהחזרנו  אותה.  ניקינו  ולא 
להחזירה  שעלי  טען  הוא  הבית,  לבעל 
שקיבלתי  כמו  ונקייה"  צבועה  "מסוידת, 
השכירות  חוזה  את  בדקתי  אותה. 
שום  שם  מופיע  ולא  איתו,  שחתמתי 
כן.  לעשות  חייב  שאני  כתוב  שבו  סעיף 
טען  הוא  הדירה,  לבעל  זאת  כשאמרתי 
שכיון שזהו סעיף מקובל שכותבים אותו 
ראה  לא  הוא  השכירות,  חוזי  ככל  ברוב 
צורך לכתוב זאת בפירוש אלא סמך דעתו 
יש  המקובלים.  בחוזים  שכתוב  מה  על 
צ'קים   24 שלי  הדירה  לבעל  שנתתי  לציין 
עבור תשלום השכירות החודשית, שאותם 
ובנוסף  בחודשו,  חודש  מידי  הפקיד  הוא 
נתתי לו צ'ק ביטחון ע"ס 10,000 ₪ למקרה 
מסרב  הדירה  בעל  בדירה.  נזקים  שיהיו 
וטוען  הביטחון  צ'ק  את  לי  להחזיר  כעת 
תהיה  שהדירה  בעצמי  אדאג  לא  שאם 
יפקיד  הוא  ונקייה",  צבועה  "מסוידת, 
ישכור פועל  לו,  צ'ק הביטחון שנתתי  את 
בין  ההפרש  את  לי  ויחזיר  זאת,  שיעשה 
סכום הצ'ק לבין עלות העבודה של הפועל. 

מה הדין במקרה זה?

תשובה
א. מקור הדין

איתא במשנה ובגמ' ]ב"מ ק"ד.[ וז"ל: "משנה. 
שכרו  ולקבל  )לעובדה  מחבירו  שדה  המקבל 
כאריס( והובירה )ולא חרש בה ולא זרעה ונעשית 

שדה בור( - שמין אותה כמה ראויה לעשות 

לו.  ונותן  כראוי(,  בה  עובד  האריס  היה  )אילו 

בשטר  השדה  לבעל  )האריס  לו  כותב  שכך 
האריסות(:  את  עליו  שמקבל  בשעה  האריסות, 

במיטבא  אשלם   – אעביד  ולא  אוביר  אם 
)כפי מה שהייתה ראויה לעשות במיטבה(. גמרא. 

)כלומר  הדיוט  לשון  דורש  היה  מאיר  רבי 
דברי  בשטרותיהם  להוסיף  רגילים  האנשים  שהיו 
התחייבויות שלא כתקנת חכמים, ושאינם חייבים 
בדברים  מתחשב  מאיר  רבי  והיה  דין,  פי  על  בהם 
ופוסק את הדין לפיהם כאילו היו תנאי בית  אלו, 

שכתוב  )כמו  אומר:  מאיר  רבי  דתניא,  דין(; 

אוביר  אם  ומתחייב(  כותב  שהאריס  במשנה 

ולא אעביד אשלם במיטבא )והמשנה פוסקת 
יהודה  רבי  כזה(.  במקרה  לשלם  האריס  שחייב 

היה  הזקן  הלל  הדיוט...  לשון  דורש  היה 
קרחה  בן  יהושע  רבי  הדיוט...  לשון  דורש 
היה דורש לשון הדיוט... רבי יוסי היה דורש 

לשון הדיוט".
הראשונים הקשו מהו החידוש של ר' מאיר 
הדיוט  לשון  דורשים  שהיו  התנאים  ושאר 
ומחייבים על פיו? הלא פשיטא שהמתחייב 

בשטר חייב לקיים את התחייבותו?
זו  קושיא  על  הובאו  תירוצים  וכמה 
ברמב"ן  ]הובא  חננאל  רבינו  )א(  בראשונים: 
הנ"ל[ מתרץ שכוונת ר' מאיר היא שלא בעי 

ר"ח  בפירושי  "וראיתי  וז"ל:  כפול,  תנאי 
תנאי  דבעי  גב  על  אף  דר"מ  שכתב  ז"ל 
ומבטל  קני  לא  דאי  כל  נמי  וסבר  כפול 
דברי  דורש  היה  המשנה  בזו  האסמכתא, 
חיזוק  צריכין  שאינם  תורה  כדברי  הדיוט 
בהו  ולית  אם  דאינון  גב  על  אף  ומקיים 
תנאי כפול". והרמב"ן שם מקשה על דבריו 
]הובא  אלברגלוני  יהודא  ה"ר  )ב(  ואכמ"ל. 
ר'  שכוונת  מתרץ  יהודה"[  "וה"ר  ד"ה  הנ"ל  ברמב"ן 

מאיר שיש לדקדק בלשון שטרי ההדיוטות 
וז"ל:  תורה,  בדברי  שמדקדקים  כמו  הנ"ל 
תשובה  כתב  ז"ל  אלברגלוני  יהודה  "וה"ר 
כי הלל  ז"ל, עיקר הדבר  לרבינו האיי גאון 
הזקן ור' יוסי וכל אותם הזכורים שם ר"מ 
בלשון  מדקדקים  היו  וזולתם,  יהודה  ור' 
ודורשים  בשטרותיהן  שכותבין  ההדיוטות 
תורה  בדברי  מדקדקים  שהם  כמו  אותם, 
ודורשין אותם, ולא כפשטן אלא מדרשות 
על  גם  מקשה  שם  והרמב"ן  אחרים". 
ד"ה  ]שם  עצמו  הרמב"ן  )ג(  ואכמ"ל.  דבריו 
היא  מאיר  ר'  שכוונת  מתרץ  לומר"[  "ואפשר 

ולהוסיף  ההדיוטות  לשון  את  לדרוש  שיש 
חכמים  שדורשים  כמו  משמעות  בו 
הרשב"א  מבאר  גם  כך  הפסוקים.  את 
הראשון,  בתירוצו  דורש"[  היה  "ר"מ  ד"ה  ]שם 

לשון  אחר  חוקר   – 'דורש'  "פירוש  וז"ל: 
רגילים  שהם  התנאים  כלומר  ההדיוטות, 
כאלו  עליהן  הדין  ולפסוק  ביניהן  להתנות 
להתנות  מורגלין  שהן  לפי  ב"ד,  תנאי  הן 
כמו  ותובע'  'חוקר  כמו  ו'דורש'  כן.  כולן 
תנאי  חוקר  היה  ור"מ  היטב'.  'ודרשת 

מורגלין  שהן  כל  אומר:  והיה  ההדיוטות 
מעיקר  כן  שאינו  פי  על  אף  בכך,  להתנות 
בו להתנות  זה שהם מורגלים  הדין בתנאי 
'אם אוביר ולא אעביד – אשלם במיטבא' 
שיש בו אסמכתא, דכל דאי לא קני, אפילו 
להתנות  והורגלו  גזים  ולא  דבידו  כיון  הכי 
עליהם".  ודנין  דבריהם  מקיימין  בי"ד  כן, 
)ד( תוס' ]שם ד"ה "היה דורש לשון הדיוט"[ מתרצים 
נכתב  לא  אם  שאפילו  מאיר  ר'  שכוונת 
כיון  נכתב  כן  כאילו  דנים  במפורש,  בשטר 
כך  בשטר.  כן  לכתוב  רגילים  שההדיוטות 
גם מתרצים הרא"ש ]ב"מ פ"ט סי' ד'[ והרשב"א 
"ולא  הרשב"א:  וז"ל  השני,  בתירוצו  ]הנ"ל[ 

עוד אלא אפילו לא כתבו, כמי שכתבו דמי. 
נ"ב:[  ]כתובות  בי"ד  של  בתנאין  ששנינו  וכמו 
'לא כתב לה בנן נוקבן וכו' חייב מפני שהוא 
תנאי ב"ד', ה"נ אף על גב שלא כתבו, כמי 
שכתבו דמי ועושין בהן מעשה כאלו כתבו. 
וכן בכל השנויין כאן שדורשין לשון הדיוט, 
ממש,  לעולם  כן  כותבין  היו  לא  אלו  שכל 

ואפילו הכי כן היו דנין בהם כאלו כתבו".
שהגמ'  וסיעתו,  התוס'  מדברי  א"כ  יוצא 
דבר  וחוזים:  שטרות  בדיני  יסוד  מחדשת 
לא  אם  אפילו  בחוזה,  לכותבו  שרגילים 
נכתב  כן  כאילו  דנים  מסוים,  בחוזה  נכתב 

להדיא.
ב. פסיקת הראשונים

יסוד  פוסק  י"ז[  סי'  ]ח"ג  בתשובה  הרשב"א 
משמי  ששמעת  "אמרת  וז"ל:  למעשה,  זה 
שאני אומר ששיור הנהוג בארץ הזאת אף 
וגובהו.  דמי  שכתב  כמי  כתב,  שלא  פי  על 
שפירשו  למה  נוטה  דעתי  שמא  ואמרת 
בהנהו שדורשין לשון הדיוט, דמה שהורגלו 
תקנת  בלא  מעצמן  לכתוב  ההדיוטות 
שכתב,  כמי  כתב  לא  אפילו  ז"ל,  חכמים 
כן  תשובה.  בי"ד.  בתנאי  כ)כמו(דאמרינן 
האמת ועליה נסמכתי! ודבר ברור הוא דכל 
שהורגלו ההדיוטות לכתוב, כל מי שמקבל 
דבר, אף על פי שלא כתב, כמי שכתב דמי, 
דכל המקבל סתם – על מה שנוהגין לעשות 
מקבל". וכן פוסק יסוד זה בקצרה בתשובה 
הר"ן  פוסק  גם  כך  ס"ח[.  אלף  ]סי'  בח"א 
סי' מ"ב סט"ו)ב([  ]חו"מ  והב"י  נ"ד[,  ]סי'  בתשובה 

הביא שכן דעת ראשונים רבים נוספים.
ג. פסיקת השו"ע והרמ"א

פוסקים  סט"ו[  מ"ב  סי'  ]חו"מ  והרמ"א  השו"ע 
]שהובאו  וסיעתם  והרשב"א  כתוס'  להדיא 
ברוב  שנכתב  ב'[ שדבר  ובאות  א'  אות  בסוף  לעיל 

מסוים  בחוזה  נכתב  שלא  אפילו  החוזים, 
"לשון  וז"ל:  נכתב,  כאילו  אותו  דנים   –
פי  על  אף  בשטרות,  לכתוב  שרגילים 
שנהגו  לשון  אלא  חכמים,  מתיקון  שאינו 
הולכים  ההוא,  במקום  לכתוב  ההדיוטות 
כאילו  אתו  דנין  נכתב,  לא  ואפילו  אחריו; 
דבר  או  הקהל,  תקנות  וה"ה  הגה:  נכתב. 
ידו  הניף  והשו"ע  העיר".  מנהג  שהוא 
שנית ]חו"מ סי' ס"א ס"ה[ וז"ל: "כל דבר שנהגו 
כתבוה  הן  נאמנות,  הן  לכתוב,  במדינה 
שנהגו  דשטרי  שופרי  שאר  הן  בשוקא, 
בסודר  שמקנה  מי  כל  לכתוב,  הסופרים 
כמנהג  שיכתבוהו  דעתו   – שטר  לכתוב 
המדינה ואין צריך לפרש שיכתבו כל לישני 

שפירי דאית ביה".
ועל אף שפשט לשון השו"ע והרמ"א מורה 
לכותבו  שרגילים  דבר  שיש  מקרה  שבכל 
לפנינו  בא  וכעת  וכד'(,  נאמנות  )כגון  בשטר 
אותו  דנים  זה,  דבר  בו  נכתב  שלא  שטר 
ידעו  לא  הצדדים  אם  אפילו  נכתב,  כאילו 
הש"ך  וכד'(;  בשטר  נאמנות  לכתוב  )שרגילים  מזה 
]חו"מ סי' מ"ב ס"ק ל"ו, סי' ס"א סק"ט, סי' ע"א ס"ק ל"ג[ 

רק  נאמרו  והרמ"א  השו"ע  שדברי  סובר 
אזלינן  דאזי  זה,  ממנהג  שידעו  ידוע  אם 
בשטר,  במפורש  נכתב  שלא  למרות  בתרה 
כי מסתמא נתכוונו כפי מנהג וטיב ונימוס 
זה,  ממנהג  ידעו  שלא  כל  אבל  המדינה, 
ידעו? כך  איך נאמר שהתחייבו במה שלא 
ל"ט[,  ס"ק  מ"ב  סי'  ]חו"מ  הגר"א  פוסקים  גם 
ערוה"ש ]חו"מ סי' ס"א ס"א וסי' מ"ב סי"ט[ והפתחי 

חושן ]ח"י פ"ה סכ"ה והערה נ"א[.
ג' שיטות באחרונים בשיטת הש"ך  ומצינו 
וסיעתו, לגבי מי צריך לדעת ממנהג זה: )א( 
לדעת  צריך  שהלוה/השוכר  שאומר  מי  יש 
ויש  )ב(  סק"ג[.  תומים  ס"א  סי'  ]או"ת  זה  ממנהג 
השטר/המלוה/המשכיר  שבעל  שאומר  מי 
)ג(  הנ"ל[.  חושן  ]פתחי  זה  ממנהג  לדעת  צריך 
לדעת  צריכים  ששניהם  שאומר  מי  ויש 
ממנהג זה ]ערוה"ש חו"מ סי' ס"א הנ"ל[, וכן נלע"ד.

גן
הדעת

חוזה שהושמט ממנו סעיף שהמנהג לכותבו – חלק א
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"

לשאלות ולתגובות למדור יש 
להפנות לאימייל:

hutShelChesed@gmail.com 

לדיונים בבית הדין "משפט וחסד"
058-8491070



בברכת שבת שלום 
ומבורך לכל בית ישראל

עליו' – מקיימים אחת עשרה מצוות! 
היא  עולם  לבורא  פנייה  של  מילה  כל 
שלא  ובגלל  דאורייתא.  עשה  מצוות 
של  ההיסטוריה  את  אותם  לימדו 
יום אלפי  התפילה, הם מפסידים בכל 
הדרך'  'על  לעשותן  שיכלו  מצוות 
ולהתחיל לחיות אמונה, יראה ואהבה, 

ולראות סייעתא דשמיא גדולה.

לא לצחוק על החומש
העצה  את  מקיימים  שלא  רק  ולא 
על  לצחוק  יכולים  עוד  אלא  הזאת, 
הם  מי  ועל  התבודדות.  שעושה  מי 
הרמב"ם.  על  החומש,  על  צוחקים? 
לכם  "אין  רבינו:  משה  אומר  ועליהם 
לב לדעת!" באותו רגע ששומעים מפי 
שאומר  חריפות,  כך  כל  מילים  משה 
להם: טעיתם בדרך! לא רק קורח אלא 
כולכם! הם היו צריכים מיד להתעורר 
סליחה,  טעינו,  'משה,  למשה:  ולומר 
מהרגע הזה אנחנו רוצים לשמוע לך...' 
העלון  את  שקורא  מי  לכל  נכון  וזה 
בהתקרבות  תלויה  שהיהדות  שיידע, 
עצתו,  בדרך  וללכת  האמתי  לצדיק 
ובלי זה לא יעזור כלום. לכן אני קורא 
שילמדו  העלון  את  שקורא  מי  לכל 
את הרמב"ם בהלכות תפילה פרק א', 
המעשה  ואל  הלב  אל  ויחדירו  שיידעו 
והדיבור בפועל, שהתפילה מדאורייתא 

היא לדבר עם ה' בשפה שלך.

'השיבה  בברכת  לכוון  צריך  זה  על 
ויועצינו  כבראשונה  שופטינו 
תחזיר  עולם,  של  ריבונו  כבתחילה': 
דוד  כמו  לנו את המנהיגים האמתיים 
המלך שאמר 'ואני תפילה', שהתפילה 
רבינו  משה  וכמו  אמונה;  כולה  היא 
התפילה  על  ישראל  עם  את  שהזהיר 
כמו שמוכיחם: ולא נתן לכם לב לדעת 
שהיה  להם  שאמר  חז"ל  ואומרים 
ממנו  ולבקש  ה'  עם  לדבר  עליהם 
לנו  תן  הרע,  יצר  לנו  'יש  בפשטות: 
יראת שמיים'. השופטים והיועצים הם 
הצדיקים האמתיים שהם בחינת משה, 
והעיקר הוא להתקרב לצדיקים וללכת 
נחקקת  זה  ידי  על  שרק  עצתם,  בדרך 
כלומר  התורה,  של  האמת  באדם 
שיידע 'מה ה' שואל מעמך', ויזכה ללב 

לדעת.

סוף  סוף  יכול  אתה  יקר  קורא  לכן 
ממנו  ולקבל  רבינו,  ממשה  ללמוד 
מדם  היוצאת  והעצה  ההדרכה  את 
לכל  שיהיה  רוצה  כך  כל  שהוא  לבו, 
את  שיקיים  ידי  על  לדעת,  לב  יהודי 
עצת העצות: שתהיה לו בכל יום שעה 
כל  על  שעולה  עצה  שזו  התבודדות 
את  שניסה  מי  וכל  שבעולם,  העצות 
העצה הזאת, השתנו לו החיים לטובה 
ונפתחו לו שערי יראת ה' ושערי אהבת 
שמורה  לצדיק  נשמע  לכן  בגדול.  ה' 
את  לחיות  ונתחיל  הדרך,  את  לנו 

הפנימיות של התורה באמת.

                    שנים לאחר גרוש ספרד הגיע 
הכנסת  בבית  כן.  ת"ו  צפת  לעיה"ק  יהודי 
שמע דרשה של הרב על "לחם הפנים" אותו 
היו מקריבים בבית המקדש. הרב לימד את 
הפנים,  בלחם  הקשורות  השונות  ההלכות 

שוחח על המשמעות 
כי  וציין  הרוחנית 
חטאינו  בשל  כיום, 
המקדש  בית  נחרב 
יכולים  ואיננו 

להעלות קורבן זה.
את  לקח  היהודי 
ללב.  הדברים 
הביתה,  כשהגיע 
ביקש מאשתו להכין 
חלות  עשרה  שתים 
מיוחדות ביום שישי 
העביר  הוא  הקרוב. 
ההלכות  כל  את  לה 
בדרשה:  ששמע 
את  לנפות  עליה 
עשרה  שלוש  הקמח 
אותו  ללוש  פעמים, 
את  ולאפות  בטהרה 
הוא  היטב.  הבצק 
הסביר לה  שכוונתו 
החלות  את  להקריב 
הוא  וכי  לה'  כמנחה 

מנחתו  את  יקבל  העולם  שבורא  מקווה 
ויאכל אותן.

בקשתו.  אחר  בנאמנות  מילאה  אשתו 
יום  של  המוקדמות  הצהריים  בשעות 
שישי, כשאיש לא היה בבית הכנסת, הביא 
הוא  הכנסת.  בית  אל  החלות  את  היהודי 
את  שיקבל  העולם  לבורא  תפילה  שטח 
מנחתו  ואף יהנה מהן. הוא הוסיף להתחנן 
בדמעות שליש כי קורבן זה יכפר על עוונות 
בארון  אותן  הניח  מכן  לאחר  ישראל,  בני 

הקודש ושב לביתו בצעדים קלים.
ggg

כדי  הכנסת  בית  שמש  הגיע  יותר  מאוחר 
להשלים את ההכנות לקראת השבת. כמדי 
כדי  הקודש  ארון  את  פתח  הוא  שבוע, 
הנכון  במקום  נמצא  התורה  שספר  לוודא 
בבוקר.  למחרת  התורה  לקריאת  ומוכן 
חבילה  לגלות  הופתע  הארון  את  כשפתח 
עטופה; הוא פתח אותה וגילה שתים עשרה 

חלות ריחניות.
הוא לא ידע מהיכן הגיעו החלות אך גם לא 
נפלא  נראו  הן  רבה:  מחשבה  בכך  השקיע 
והדיפו ריח ניחוח – והשמש החליט לקחת 

אותן הביתה.
באותו ערב המתין היהודי בחוסר סבלנות 
בית  את  עזבו  כשכולם  התפילה.  לסיום 
לארון  וברעדה  בחיל  ניגש  הוא  הכנסת, 
הקודש ופתח את דלתותיו. החלות לא היו 
מיהר  הוא  באדם.  מאושר  היה  הוא  שם. 
הביתה וסיפר לאשתו כי אכן הקב"ה לא בז 

לקורבנם הדל אלא קיבל את החלות.
"הבה לא נתעצל" אמר לאשתו, "את רואה 
עלינו  שלנו.  החלות  את  אוהב  שהקב"ה 
בדיוק  שבוע,  בכל  זאת  לעשות  להשתדל 
זאת  עשינו  בה  ודייקנות  מסירות  באותה 

בפעם הראשונה".
הכינה  היא  בבוקר  שישי  יום  בכל  כך 
כשהיא  חלות  עשרה  שתים  בנאמנות 

מקפידה על כל פרט ופרט, גדול כקטן, וכל 
יום שישי אחר הצהריים הוא הביאן לבית 
לבורא  הכנה  תפילתו  את  ושטח  הכנסת 

העולם שיקבל את מנחתו. 
יום שישי אחר הצהריים היה השמש  ובכל 

מגיע לאסוף בשמחה את החלות הטעימות, 
מודיע  היהודי  היה  בערב  שישי  יום  ובכל 
מנחתם  נתקבלה  ששוב  לאשתו  בשמחה 

הדלה. 
כך המשיך הדבר שבועות וחודשים.
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ביום שישי אחד, נשאר הרב בבית הכנסת 
היה  הרגיל.  מן  מאוחר  הצהרים,  אחרי  עד 
"לחם  על  הדרשה  את  שנשא  רב  אותו  זה 
השראה  שהעניקה  דרשה  אותה  הפנים", 
רבה כל כך ליהודי. הוא ישב בבית הכנסת 
לשאת  התעתד  אותה  הדרשה  את  והכין 
אחד  את  פתאום  ראה  להפתעתו  למחרת. 
שתים  נושא  כשהוא  נכנס  מאנשי קהילתו 
ומניח  הקודש  לארון  הולך  חלות,  עשרה 
שהאיש  לראות  נוכח  הוא  בתוכו.  אותן 
ממלמל  אותו  ושמע  לנוכחותו,  מודע  לא 
את  שיקבל  להקב"ה,  נרגשות  תפילות 

מנחתו.
שתק,  בתחילה  בתדהמה.  לו  הקשיב  הרב 
אך משהחל להבין מה מתרחש, התעורר בו 
כעסו. לבסוף לא הצליח למשול ברוחו וקרא 
אתה  כיצד  שכמותך!  טיפש  "עצור!  בזעם: 
מסוגל לחשוב שאלוקינו אוכל ושותה? זהו 
בן  כמו  אוכל  שהקב"ה  לחשוב  נורא  חטא 
הוא  שהקב"ה  חושב  אתה  פשוט.  תמותה 
העלובות  הכיכרות  את  ואוכל  שלוקח  זה 

ודאי  זהו  הרי  שלך? 
אותן.  שאוכל  שמש 

בית הכנסת
נכנס  רגע  באותו 
לבית  השמש 
וציפה  הכנסת 
החלות  את  לקחת 
הוא  כרגיל.  שלו 
את  לראות  הופתע 
נוסף  ואדם  הרב 
הרב  שם.  עומדים 

פנה אליו מיד ואמר לו, "אמור את האמת! 
יום  מדי  הקודש  מארון  נוטל  אתה  האם 

שישי חלות טריות?"
היה  לא  כלל  הוא  מיד.  בכך  הודה  השמש 
נבוך. הוא לא יכול להבין מדוע הרב נסער 
הוא  ומדוע  כך  כל 
האיש  על  צועק 
אומלל  שנראה 
שהכיר  אף  כך,  כל 
שהוא  וידע  אותו 
יהודי חסר השכלה 

אך תם וישר.
הרב  משהמשיך 
התוכחה  דברי  את 
האיש  פרץ  שלו, 
הרגיש  הוא  בבכי. 
זו  לא  ואיום.  נורא 
עשה  שלא  בלבד 
כפי שחשב,  מצווה 
היה  שנראה  אלא 
חטא  אף  שהוא 
הוא  גדול.  בחטא 
הרב  בפני  התנצל 
הבין  שלא  כך  על 
הדרשה  את  נכונה 
הפנים  לחם  על 
בפניו  והתחנן 
הוא  לו.  לסלוח 
עזב את בית הכנסת בבושת פנים ובייאוש. 
כיצד יתכן ששגה כל כך? מה עליו לעשות 

כעת?
ggg

הכנסת  לבית  הגיע  מכן  לאחר  קצר  זמן 
רבי   – הקדוש  האר"י  של  מתלמידיו  אחד 
נשלח  הוא  כי  לרב  הוא אמר  לוריא.  יצחק 
לביתו  ילך  הרב  כי  שאמר  האר"י  על-ידי 
וייפרד ממשפחתו, כי נגזר בשמיים שבזמן 
בו הוא אמור לשאת דרשה למחרת בבוקר 

הוא כבר ילך לעולמו.
ולכן  אוזניו  למשמע  להאמין  יכל  לא  הרב 

עשה את דרכו ישירות אל האר"י.
הייתה  לא  המקדש  בית  שחרב  "מאז   
שהייתה  כמו  מרובה  הנאה  העולם  לבורא 
לנו מקורבנו של היהודי הפשוט. כאשר הוא 
היה מביא את החלות אל בית המקדש, היה 
כאילו  באהבה  אותם  מקבל  העולם  בורא 
מיתה  עליך  נגזרה  לפיכך  הפנים;  לחם  היו 
כאשר גערת בו והפסקת אותו ממנהגו. זו 

גזירה מן השמיים ולא ניתן לשנותה."
הרבי הלך הביתה וסיפר למשפחתו על כל 
מה שקרה. בשעת הדרשה בבוקר המחרת, 
תורה  דברי  לשמוע  כדי  נשמתו  יצאה  כבר 
בבית המדרש של מעלה, בדיוק כפי שניבא 

האר"י.

נא להתפלל לרפואת הרב 
מאיר בן עדה הי"ו. משה 
בן אידה, תמר בת מרים

עיקר היהדות- תמימות ופשיטות



חינוך 
מאת הרב יצחק אבוחצירא. יועץ חינוכי, מאבחן ומטפל.באהבה

החופש כהכנה ללימודים

לייעוץ טלפוני ללא תשלום/או  לתיאום פגישה
צור קשר בימים ג' - ד' משעה 8-10 בערב

נייד: 0548-434-435
a0548434435@gmail.com :מייל

סיימתי  הרגע  איתך?!  קורה  מה  "דודי, 
שאתה  סיכמנו  הספרים,  את  לך  לעטוף 
עם  מספיק  נו  ונרדם,  האור  את  מכבה 
 11 כבר  לישון  הזמן  הגיע  המשחקים, 
וחצי  שבוע  עוד  יודע,  אתה  בלילה... 
צריך  כבר  ואתה  הלימודים  שנת  מתחילה 

להתרגל לחזור ולישון מוקדם".
אם גם אצלכם בבית, כבר נשמעות ההכנות 
לשנה החדשה, אני שמח לבשר לכם שאתם 

ב"ה צועדים בדרך הנכונה. 
עמוק  עמוק  נמצאים  עדיין  אתם  אם  אבל 
יימשך  שהוא  וחושבים  החופש,  באווירת 

לנצח, זה הזמן לעצור ולהתחיל להתכונן!!!

היכון לשינוי
פעולה  שכל  לדעת  עלינו  יקרים!  הורים 

חדשה שעושים-זקוקה להטרמה, להכנה. 
אי אפשר לנחות פתאום לתוך הפעולה, אלא 

צריכים להתכונן אליה.
לכן כבר מעכשיו, מהימים האחרונים שעוד 
נותר לנו עד לסיום החופש הגדול, על הבית 

לעבור למצב "כוננות". 
של  זו  בתקופה  הילד  של  הרגיש  המצב 
התמודדות  ההורים,  מאיתנו  דורש  השנה, 
זהירה אך ברורה, שלתוצאותיה תהיה בע"ה 

השפעה רבה על השנה כולה.
חדשה,  שנה  שתחילת  להבין  עלינו  ראשית, 
זה שינוי עצום בשביל כולנו, וככזה הינו בעל 
השפעה פיזית ורגשית על כולנו ובמיוחד על 

הילד. 
הלימודים  להרגלי  החופש  מהרגלי  המעבר 
אחד  ביום  אפשר  ואי  ביותר  חדים  הם 
ליפול לתוך "מסגרת הלימודים" ולכן עלינו 

להקדים "הכנה". 

אנו נתכונן בשתי דרכים. 
על  הילדים  עם  שיחות  ע"י  נפשית:  הכנה 

ההכנה והמעבר למסגרת הלימודים. 
שינוי  על  לעבוד  נתחיל  פיזיולוגית:  הכנה 

הרגלי זמנים וסדרים.
ואין  כמעט  "חופש"  הוא  כן  כשמו  החופש, 
עליו  לומר  אפשר  וממש  וזמנים  חוקים 
יישמתם  )אא"כ  יעשה"  בעיניו  הישר  "איש 
מאחר  אך  במסגרת(  חופשה  המאמר  את 
הילד  הלימודים,  של  הראשון  מהיום  וכבר 
לא  אם  מסודרת,  מסגרת  לתוך  בע"ה  יכנס 
להסתדר  יתקשה  הוא  הכנה-  איתו  נעשה 
שרשרת  כתגובת  יגרור  והקושי  במסגרת, 

 חוסר שביעות רצון והתמרמרות.
מעברים ושינויים.

למסגרת  החופש  אווירת  בין  השינויים 
הלימודים הם כך: 

של  "האיזי"  מקצב  לעבור-  הילד  *על 
החופש- לסדר יום "מתוקתק" ואפילו קצת 

"לחוץ".
*מחיי פעילות בשעות הערב, הגולש לשעות 
של  פעילות  "לחיי  הלילה-  של  הקטנות 

בוקר".
*מהתמקדות במיצוי שעות הפנאי- לצורך 

להקדיש זמן לחזרה על הלימוד. 
נופש  לצרכי  לבית  מחוץ  רבה  *משהייה 

ומשחק- לשהייה ארוכה בבית הספר. 
לשינוי עוד ביטויים רבים כגון: זמני שינה, 
זמני קימה, הרגלי אכילה, מהירות חשיבה 

ותגובה, סגנון הלבוש, סגנון הדיבור וכו'. 
הכנה  ללא  חד  שמעבר  להבין  עלינו 
הוא  רב,  בלבול  הילד  אצל  יוצר  מוקדמת, 
כל  מה  ועל  ממנו  רוצים  מה  מבין  אינו 
"ינחת"  הכנה  ללא  ילד  הזאת,  המלחמה 
בכיתה ביום הראשון לא מוכן, לא מודרך 
לו  גונבת  שהכיתה  ירגיש  הוא  ובעיקר 
במהלך  חלקו  מנת  שהיו  ההנאות  כל  את 
החופשה, לאט לאט הוא יפתח סלידה ממי 
שגנב לו את החופשה וכאשר הילד מתחיל 
את שנת הלימודים ברגל שמאל עדיף כבר 

 לא לדעת כיצד ח"ו הוא יסיים אותה.
לכן מה עושים?! עושים "הכנה"!!! 

שהחופשה  שככל  נוסף,  דבר  לדעת  עלינו 
מסודרת"  "לא  ויותר  ארוכה  יותר  הייתה 
להיות  צריכים  והשינוי  ההכנה  כך  לילד, 

בהתאם. 
ההגדרות  אחת  את  שמעתי  הבוקר 
המעניינות ביותר והיא: "צריך לנוח אחרי 
גם הילדים  כי  ובאמת אני בטוח  החופש" 
אלא  החופשה,  לאחר  למנוחה  זקוקים 
הוא  הלימודים"  ש"ספסל  היא  שהבעיה 

אינו המקום האידיאלי למנוחה. 
לעצמו,  לשחזר  הורה  לכול  מציע  אני  לכן, 
את תחושותיו, כאשר הוא חוזר מחופשה 
הבנה  על  יקל  והדבר  לעבודתו,  ארוכה 
אצל  זה  בשבוע  המתרחש  של  יותר  טובה 

הילד.

מתחילים בתפילה!
להתחיל  צריך  ראשית  עושים?  מה  אז 
של  "ריבונו  חדשה:  התחלה  של  בתפילה 
וחנון! תודה רבה לך ה'  עולם, אבא רחום 
ה'  לך  רבה  תודה  לבן/לבת.  אותי  שזיכית 
שבטחת בי ונתת לי תפקיד כל כך חשוב- 
ההמשך  דור  בעצם  שהם  ילדי,  את  לחנך 
יודע, שלא מגיע  של עם ישראל. אבל אני 
לי את הזכות הזאת לחנך את ילדי, שהרי 
אני בעצמי עדיין לא מחונך, בבקשה ממך! 
לפניך  שלמה  בתשובה  לשוב  ה'  לי  תעזור 
כלי  שאהיה  כדי  שעשיתי,  העברות  כל  על 
את  לחנך  שאוכל  כדי  שמים,  יראת  מלא 

ילדי ליראתך. 
ריבונו של עולם! אני יודע שכל תכליתו של 
בני, שהוא יגדל ויקיים את רצונך, אני רוצה 
שבני יהיה תלמיד חכם, צדיק ובעל מידות 
לשמים  נוח  יהיה  שבני  רוצה  אני  טובות. 
עלי  תרחם  עולם  של  ריבונו  לבריות.  ונוח 
ותעזור לי להיות אבא/אמא טוב/ה, תעזור 

לי ותיתן לי ה' סבלנות, ארך אפיים ורוגע- כדי 
שאוכל לחנך את בני להיות יהודי כשר ועובד 
ה', תיתן לי ה' שכל ישר, לדעת מה טוב לבני, 
כדי לחנך אותו לכך וכו' וכו'  כל הורה יאריך, 

יפרט ויספר לה' על כל בן ובת שלו.

מה עובר על הילד?
שיעזור  מה'  ובקשנו  הרבה  שהתפללנו  לאחר 

לנו בתפקיד "החשוב ביותר בעולם", 
הילד/התלמיד  את  מעסיק  מה  לדעת  עלינו 
שנוכל  בכדי  ללימודים,  הראשון  בשבוע 
צריך  מה  ביחד  ולחשוב  כך  על  איתו  לשוחח 
מאווירת  המעבר  את  "להקל"  בכדי  לעשות 

החופש לאווירת הלימודים.

ברצוני לתאר לכם, מה עובר על בנכם בימים 
של  הראשונים  הימים  ובמהלך  ממש  אלו 

החזרה ללימודים: 
על  ולבטים,  במחשבות  כולו  עסוק  הילד 
באיזה  ובחברה,  בכיתה  מחדש  ההתמקמות 
על  אשמור  האם  מי?  ליד  אשב?  שורה 
"המקובלות"  רמת  על  החברתי?  "מעמדי" 
שלי? יהיו לי חברים חדשים? מי יהיו המורים? 
איך המורים  לימוד חדשים?  היהיו מקצועות 
ולחוץ  יהיה קשה  יקבלו אותי? האם הלימוד 
מעצמי?  שלי  בציפיות  אעמוד  האם  יותר? 
בציפיות הורי? בציפיות מורי? איך אגיע לבית 
ההסעה?  סידורי  יהיו  כיצד  מי?  עם  הספר? 

וכו' וכו'
במקרה של מעבר מגן חובה או ממכינה לכיתה 
א' או בין בתי ספר שונים, הלבטים והספקות 
ועלולים  יותר  ומשמעותיים  מועצמים  הללו 

לגרור אחריהם תגובות רגשיות חזקות יותר.

זהו את התחושות שלכם כהורים ושל ילדיכם 
ופעולה  החלטה  לכל  כבסיס  זו,  מעבר  בעונת 

ועודדו את הדיאלוג עם הילדים. 
אלא  לנדנד,  או  "לחפור"  לא  מאוד,  חשוב 
להקשיב ולשאול שאלות פתוחות שמזמינות 

הבעת רגש. 
גם  תוותרו  אל  אך  משפחתיות,  שיחות  נהלו 
ילד  לכול  הרי  כי  אחד",  על  אחד  "שיחות  על 

במשפחה צרכים ייחודיים משלו. 
הקפידו בהדרגה על "מסגרת" לסיום החופשה 
המאמר  את  )זוכרים  הלימודים  ולתחילת 
הילדים  עם  ביחד  קיבעו  שעבר???(  משבוע 
את הדברים שמסייעים ליצור מסגרת ברורה: 
חזרה  זמן  מהבית,  יציאה  זמן  השכמה,  זמן 
מנוחה/ שעות  הבית,  בעבודות  סיוע  הביתה, 
משחק, זמן "כיבוי האורות", סגנון לבוש וכו'.

 לצעוד ביחד עם ה'
הדיאלוג  בעקבות  להסכמה  ההגעה  לאחר 
על  חזרה  ידי  על  ההסכמה,  את  לקבע  יש 
חשוב  והכי  הילד  של  במילותיו  הסיכומים 

להעלות אותם על הכתב. 
יותר  יש  שכתוב-  מה  כל  הילד  מבחינת 
מחויבות לקיים! תלו את ההוראות וההחלטות 

במקום שהילד "יתקל" בהם ויקרא אותם. 

על  הילד  עם  יום  מידי  לחזור  הקפידו 
היום  על סדר  ההוראות שקבעתם. הקפידו 
שסוכם, אל תוותרו על הגבולות ההכרחיים 
לעשות  שניתן  היכן  גמישים  להיות  דעו  אך 

זאת. 
אמרו  שלכם,  במחשבות  הילד  את  שתפו 
להיות  שיכולים  הקשיים  על  האמת  את  לו 

ביישום ההחלטות. 
להתפלל  הילד  את  והרגילו  סבלניים  היו 
לעשות  שעליו  פעולה  כל  לפני  מה'  ולבקש 
לו  שיהיו  הקשיים  על  להתפלל  ובמיוחד 

ביישום ההחלטה. 
לא  מותר,  לו  )גם  ולטעות  ליפול  לו  תרשו 
נפילה  כל  מתוך  לקום  לו  תעזרו  לנו(  רק 
דהיינו  הנופל"  אחר  אבן  "תשליכו  אל  וח"ו 
כאשר  בכישלונותיו  תשמחו  אל  שלעולם 
לו  תאמרו  שלא  ובטח  לעצותיכם  שמע  לא 
כשאתה  רואה  "אתה  כמו:  במפורש  זאת 
"יופי  מפסיד"  אתה  לאמא  מקשיב  לא 
נפלת. בפעם הבאה תשמע לאבא"  בקיצור 
התפללו, עודדו ועזרו לילד לצעוד ביחד עם 

ה'.

מטרות ויעדים
ציפיות  של  במונחים  הילדים  עם  דברו 

ומטרות ליום/לשבוע הקרוב וכו'. 
להשאיר  מומלץ  הרגשי,  העומס  בגלל 
הארוך,  לטווח  הקשורות  התוכניות  את 

לשבועות הבאים. 
יעדים  מטרות,  יחדיו  הציבו  זאת,  לעומת 
הקרובים  יומיים  ליום  מפורטים  ומטלות 

ולשבוע שבועיים הראשונים, לא יותר. 
על  ותתפללו  עקביים  תהיו  שאם  לכם  דעו 
סיום  רק  לא  היא  החופשה  שסוף  תגלו  זה 
גם  היא  אלא  שלנו,  הייאוש  טבלת  סימון 
בתחילת  הילד  של  להצלחה  מנוף  בע"ה 

השנה, בהצלחה!

הפטרה: ותאמר ציון )ישעיה פרק מט-יד, נא-ג(

באר שבעחיפהתל אביבירושלים

18:5119:0819:0219:08כניסה
20:0420:0620:0720:04יציאה

20:4220:4020:4320:41ר"ת

עקב תשע"ז

               המורה לחשבון שואל את יוסי: 
"אם היו לך עשרה שקלים, והיית מבקש 

מאבא שלך עוד חמישה שקלים, כמה 
שקלים היו לך?"

"אפס", משיב יוסי.
"לא נכון יוסי", נוזף המורה, "אני רואה 

שאתה לא מכיר את חומר הלימוד".
דווקא מכיר", משיב יוסי, "אני רואה 

שהמורה לא מכיר את אבא שלי"...

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 

ספר "פי הבאר" מאת הרב אליעזר רפאל 
ברוידא הי"ו פירושים מתוקים על פרשת 

השבוע בהמלצת נלהבת של מו"ר.
בהוצאת "חוט של חסד"


