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כשם שמספידין על : "ע"מובא בשו(. בראשית כג ב) "ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה"

הוכחה ממסכת מגילה אשר מביאה (. ד שדמ ב"ע יו"שו" )האנשים כך מספידין על הנשים

 (.כח ב)כי רפרם הספיד את כלתו 

שזו , אמינואלא יש להקשות מדוע לא להביא ראיה ממעשה אברהם אבינו שהספיד לשרה 

שאין "כי כתוב . אלא מתרץ בעל התורה תמימה כי אין זו הוכחה! ראיה עוד מהתורה

אברהם הספיד את עצמו כי הוא , כלומר(. סנהדרין כב ב" )האשה מתה אלא לבעלה

 .ואשתו אחד

 

 

 

 הכולל החכם, ל"זצ הרב ישראל רוזן

 [הרב מרדכי ציון: רשם -דברי הספד שנאמרו בישיבה ]

 

עוד הרבה היינו צריכים .  שעלית למרומים, ל"ידידי היקר רבי ישראל זצ, צר לי עליך

 .  אותך כאן בתחתיות הארץ

, היה לוחם אמיץ, בעל קול עדין ומבוייש, עניו, צנוע, זה מפליא איך אותו אדם קטן קומה

 . ישראלי שלא נגע ללבבו-ולא היה עניין כלל, למען תורתו ועמו, בכל הזירות

בן איש חי רב פעלים מקבצאל  הוא הכה את שני אריאל : "ר להמליץ עליו את הפסוקאפש

 ביום השלג והוא הכה את איש מצרי אשר ּבֹורמואב והוא ירד והכה את האריה בתוך 

" מראה וביד המצרי חנית וירד אליו בשבט ויגזול את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו

ואנחנו בדלותנו נדרוש ( ברכות יח א)ל "ר דרשוהו חזופסוק זה כב(.  כא-שמואל ב כג כ)

 .ל"הרב ישראל רוזן זצ, אותו על האיש הגדול

שהתורה היא עצם חייו ואורך ימיו ובה הגה יומם , רב פוסק, תלמיד חכם". בן איש חי" .1

 .ולילה

לשם כך .  מייסד מכון צומת לטכנולוגיה עם פתרונות הלכתיים טכנולוגיים".  רב פעלים" .2

למען שהאלטרוניקה תשרת את , הלך ללמוד הנדסת אלקטרוניקה לשם שמיםהוא 

 .ההלכה

חברה בקבצים הגדולים של -מדינה-אכן קיבץ סוגיות עמוקות של תורה".  מקבצאל" .3

 .תחומין

יסד את מנהל הגיור בו , הוא התמסר לעניין הגיור".  הוא היכה את שני אריאל מואב" .4

 .וראה בו אסון למדינה" חוק הגיור"לחם ב גם.  השתדל לעזור לגיור לפי ההלכה

, לחם בעטו השנונה והנוקבת נגד חיות הטרף של הטרור".  והוא ירד והיכה את האריה" .5

ובירר שיש לנהוג בהם בתקיפות ולא , נגד הערבים שאינם נאמנים למדינה אלא אויבים לה

 .בהומניות מזוייפת

בו כתב מאמרים " שבת בשבתו"ירד לתוך הרובד העממי בדף שבת ".  ּבֹורבתוך " .6

 .פובליצטיים למען אמיתה של תורה



 ג
 

קירר את האש היצרית הזרה כאשר פרש מנשיאות מפלגת הבית היהודי ".  ביום השלג" .7

שנוהגת נגד הדת אינה יכולה להיות , בגלל דוברת המפלגה החיה על פי נטיות הפוכות

 .דוברת של מפלגה דתית

הוא לחם נגד אויבי עמנו ".  מראה וביד המצרי חנית והוא היכה את איש מצרי אשר איש" .8

 .אשר זממו לפגוע בשלמות ארצנו ולהחריב גוש קטיף נחלתנו

הוא , כשם שהוא לחם נגד הטרור הערבי".  וירד עליו בשבט ויגזול את החנית מיד המצרי" .9

גינה בכל תוקף טרוריסטים יהודים שרצחו נער ערבי חף בפשע מתוך סתם חייתיות ולא 

 .אה בזה משום הצדקה וסניגוריאר

בחניתו של יראת שמים הוא לחם נגד בוגדי תורה למיניהם והגביה ".  ויהרגהו בחניתו" .11

ספר שופטים בגובה "ו" ל"אתרי סגולה בגובה חז"ל בספריו "ך בגובה חז"פרשנות התנ

 !יראת שמים".  ל"חז

 (.קהלת יב יג" )האדםסוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל "

 

 .םתהא נשמתו צרורה בצרור החיים עם כל הצדיקי

 

 :ראה

https://www.youtube.com/watch?v=V5iV4d3RL9c  

 

 

 

 תקראו קודם? רוצים להתקשר לרב אבינר ולשאול שאלה

 עשר מידות במטלפנים

  

הנני מפרסם את , יום אנשים מטלפנים אלי הדל כדי לשאול שאלות שונותכיוון שכל 

, מאוד עדינים, מאוד מנומסים, כמעט כולם, שבניו הינם ברובם, שבחו של עם ישראל

 .אשרינו שזכינו. מאוד עניניים

 :ואלו הם, יש יוצאים מן הכלל, כמובן

הם מסבירים שאינם , לבקשתי להרים את הקול  .המדברים חלש ולא שומעים כלום .א

לעומת אלה שצועקים בסלולרי ברחוב ופוגעים , אכן מידה טובה .רוצים להפריע לאחרים

ועל פי , אני מציע להם לעבור למקום אחר,כיון שאיני שומע כלום, על כל פנים  .בפרטיות

 .רוב ההצעה מתקבלת

ים שכדי לחסוך אולי זה הרגל של אנשים עסוק  .הבולעים מילים ושוב לא מבינים כלום .ב

אני מציע לדבר בצורה , כיון שדבריהם לא מובנים, על כל פנים .מצופפים דיבורם, זמן

אני , אין דבר  .שוב מדברים לא ברור, אך במשפט הבא, הם נענים ברצון רב  .יותר ברורה

 .לא ברור וכן ברור: כך שכל משפט נאמר פעמיים  .וכן הלאה  .שוב מבקש

אך גם של , ודאי את שלי, אני אוהב ילדים  .זה מאד מרגש  .אותישולחים ילד לשאול  .ג

אני מנסה כמה . םלא מבינים כל כך מה הם אומרי, הבעיה היא שעל פי רוב  .אחרים

ואז מגיע מבוגר כדי , אני מבקש סליחה, י דברי שבח לילדאחר ,אך לבסוף, פעמים

 .לשאול

https://www.youtube.com/watch?v=V5iV4d3RL9c


 ד
 

אין , אין שלום, ם התשובהובסיו  .ש שפותחים מיד בשאלה בלי לומר שלוםי. ד

 .שיהיו בריאים  .כנראה אנשים מאוד עסוקים  .כלום  .תודה

אך כנראה השואל   .מסביר בסבלנות, מסביר עוד פעם, אני מסביר  .המאבדים סבלנות .ה

 .ברוך שפטרני  .אז הוא טורק את הטלפון  .מחפש רמה יותר גבוהה

ואז הוא חוזר על שאלתו מילה   .משיבאני   .הפונה שואל  .החוזרים על שאלותיהם .ו

איני   .וכן כמה פעמים  .ואני חוזר על תשובתי מילה במילה  .כאילו לא עניתי, במילה

בממוצע אדם   .הם אינם מקשיבים, לאנשים רבים יש בעיית ריכוז וקשב, מאשים אף אחד

אותה שזו , אני מעיר בעדינות, כאשר זה מגיע לחמש  .חוזר על שאלתו שלוש פעמים

 .אני מלא התפעלות, כאשר השואל מתספק בתשובה פעם אחת  .שאלה

, בבית ברעש ילדים, בחוץ ברוח, כגון תוך כדי נסיעה, השואלים בתוך רעש סביבתי .ז

אך אותו שואל , על פי רוב השאלה אינה דחופה. ואיני מבין את השואל  .באירוע רעשני

אז הוא אומר שיתקשר אחר   .הרעש אני מתנצל שאיני מבין בגלל  .מנצל זמן פנוי

 .אשיהיה ברי  .אינו מתקשר, כמעט בכל המקרים  .כך

אל מי : "אלא  ".?האני מדבר עם פלוני"ללא שאלת , לא הצגת שם, פתיחה ללא שלום .ח

 .הרי הוא אמור לדעת אל מי הוא מטלפן .שאלה מוזרה  ?"הגעתי

עליי לעשות או מה עליי לומר בנושא נאום ארוך כדי להורות לי מה   .עצות בטלפון .ט

הרבה יותר קל לי להקשיב מאשר   .אני אוהב שאלות אלה  .ציבורי פלוני או אלמוני

עצות טובות שאני . א  .העצות מתחלקות לשלושה חלקים  .לשבור את הראש מה לענות

, ועשרות אנשים כבר הודיעו לי מה לעשות לכן אני שמח לשמוע, כבר מבצע עשרות שנים

עצות שלא . ג  .אני שמח ודאי אז, עצות טובות שלא חשבתי עליהן. ב  .כי זה מחזק אותי

לכולם תודה   .כי תמיד יש להפעיל ביקורת עצמית, בכל זאת טוב לשמוע, נראות לי

 .אך אודה אם אפשר לקצר  .רבה

נמצא  הוא לא   -...מ שלך"אז אולי שאל ישירות את הר   -...אני תלמיד ישיבה, שלום - .י

 .אשרינו שיש כזה צמאון לתורה  .תודה רבה, כן-   ...אז אולי טלפן אליו-   ...כאן כרגע

 

סך הכל עמנו הוא עם עדין נפש , תופעות אלו נדירות, אך נחזור על דברינו

     .אשרינו מה טוב חלקנו  .ומתחשב

 

 

 

 ס שקשה להשיב עליהם"ת סמ"שו

  

 ?"למה: "ש .1

אפשר   .ואיני יכול לנחש למה אתה מתייחס, ס ליום"כמה מאות סמאני מקבל , סליחה: ת

 .לטלפן

 ".לא הבנתי: "ש .2

וגם לו   .ואיני יכול לנחש למה אתה מתייחס, ס ליום"אני מקבל כמה מאות סמ, סליחה: ת

 .התקשר, אם תרצה  .לא יכולתי לנחש מה לא הבנת, ידעתי

 ?"מה המקור" :ש .3

אפשר למצוא   .ס ליום ואין לי זמן לחפש מקורות"ת סמסליחה אני מקבל כמה מאו: ת

  .בספרים שלי

 ..."בישיבתנו כך וכך: "ש .4



 ה
 

מ "אולי שאל ישירות את הר  .שנינו לא יכולים להחליט יחד על ניהול ישיבתך  סליחה: ת

 .שלך

 ".ל"בבית הכנסת שלנו כנ" ".ל"בישוב שלנו כנ:"ש .5

 .ל"כנ: ת

 ".אני חייל וכולי: "ש .6

-152  .אנא שאל את הרב הצבאי של היחידה או הקו לחיילים של הרבנות הצבאית :ת

941-4414.  152-928-9953. 

 ?"למה היתה שואה: "ש .7

 .או קרא ספרי בנידון, טלפן אלי, אם תרצה  .זו לא שאלה למסרון, סליחה: ת

 ".'אנו נשואים הרבה שנים ובעלי מציק לי וכו: "ש .8

 .התקשרי לאשתי כשנוח לך, אם תרצי  .מורכבת למסרוןזו שאלה   .סליחה: ת

 ".אבל שאלתי רב פלוני והוא אמר לי אחרת, קיבלתי תשובה במסרון: "ש .9

ולא ידעתי שאתה , חשבתי שאתה שואל אותי מה אני יודע, היתה אי הבנה, סליחה: ת

 .שואל אותי מה דעתו של רב פלוני

בקושיא על   ...בקניית בית  ...חירת בת זוגבב  ...אני מתלבט בבחירת מקצוע: "ש  .11

 ".הגמרא

 .אם רצונך, אולי שאל רב בשיחה ישירה או טלפון אליי  .זה מורכב למסרון  .סליחה: ת

* 

 .רוב השאלות אינן כאלה אלא שאלות פשוטות שאפשר להשיב עליהן: הערה

 

 

 טענות מזוייפות של בנות מתגייסות

  

 .משמעותי עבור עם ישראלאני רוצה לעשות משהו : טענה

כגון מידות טובות ויראת , יש עוד הרבה דברים משמעותיים מלבד צבא: תשובה

, רבקה, שרה, חוה: היו נשים דגולות שעשו דברים משמעותיים בלי ללכת לצבא  .שמים

, נעמה, אביגיל, מיכל, חנה, יעל, רות, נעמי, דבורה, ציפורה, מרים, תמר, רחל, לאה

 .אסתר, חולדה

  

 .אבל אני רוצה לא רק שיהיה משמעותי אלא שארגיש שזה משמעותי: טענה

בהיותו נמשך , מאז חטא אדם הראשון, אכן רוב האנשים מובלים על ידי הרגש: תשובה

 .וכל רגש צריך בדיקה, אכן הרגש גורם לחטאים רבים  .אחרי המרגש בניגוד לציווי אלהי

  

 .לא יכול להיות חטא לכן, שירות צבאי הוא מצוה גדולה: טענה

לפעמים יש גם . א  .שמתחלק לשלוש אפשרויות, יש מושג מצוה הבאה בעבירה: תשובה

לפעמים המצוה הופכת . ג  .לפעמים המצוה מתבטלת בגלל העבירה. ב  .מצוה גם עבירה

המטרה   .ואין עושים מצוה על ידי עבירה, על כל פנים עבירה לא הופכת למצוה  .לעבירה

 .ת את האמצעיםאינה מקדש

  

 .אני לא רואה איזו עבירה יש בזה: טענה



 ו
 

ומכל ההרכבים של הרבנות , את לא יותר מבינה בתורה מכל גדולי הדור: תשובה

 .צריך קצת ענווה  .הראשית שאסרו מאז ועד הנה

  

 .אבל יש כמה רבנים שמתירים: טענה

לכן הוא , דעות בהלכהידע מראש שעלולים להופיע חילוקי ' ד  .בודדים  !?כמה: תשובה

של הרבנים  99.9%, אכן  .רוב מנין ורוב חכמה: אחרי רבים להטות :קבע את הכלל

  .וכל גדולי הדור אוסרים  .אוסרים

  

 .ואני ציונית, הרבנים האוסרים הם חרדים: טענה

גם מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי , של הרבנים הציונים אוסרים 99.9%  .לא נכון: תשובה

 .ואת לא יותר ציונית מהם, וסריםיהודה א

  

 .אני חושבת שהוא כן יכול להיות צנוע  .שמעתי טיעון שגיוס נשים אינו צנוע: טענה

אך יתכן שההגדרה שלך של הצניעות   .אשריך שיש לך תשוקה להיות צנועה: תשובה

ר ספ, ם הלכות איסורי ביאה כא"עייני רמב  .אינה תואמת את הגדרתו של רבונו של עולם

את לא   .ע קנב ח"קיצור שו, מסילת ישרים יא, שולחן ערוך אבן העזר כא, החינוך קפח

 .פוסקת הלכה גדולה מאלה

  

 .מדינה זה חשוב מאוד ואין מדינה בלי צבא: טענה

פעמיים מדינתנו נחרבה כי   .רבונו של עולם, אך יש יותר חשוב מהמדינה  .נכון: תשובה

 .ואנו נעשה תשובה, ה לא תיחרב"בע ,הפעם  .'לא הלכה על פי דבר ד

  

 .הצבא הוא קדוש בעצמותו ואין מה לדאוג: טענה

 .זו עבירה, כל רגע ורגע שאשה משרתת בצבא  .לכן אין להכניס בו טומאה  .נכון: תשובה

  

 .יש מקומות בעייתיים, גם בשירות לאומי: טענה

בטענה שקיימות עבירות אך אין היתר לעשות עבירה   .ואין לשרת שם, נכון: תשובה

 .כל אשר דיבר אלהים נעשה ונשמע  .אחרות

  

 .אבל יש יחידות שהכל טוב וישר, יש יחידות בעייתיות מאוד כגון קרקל: טענה

שירות צבאי   .אך כולן אסורות  .ודאי פחות גרוע ללכת ליחידה פחות גרועה: תשובה

ביחידת קרבית זה   שירות.עשירות ביחידה מעורבת זה איסור בריבו  .לאשה זה איסור

 .איסור בחזקת ארבע

  

 .זה פיקוח נפש  .אז חיילות חיוניות, אין די חיילים בצבא: טענה

שלא יקצרו את השירות : אך הפתרון פשוט  .לא כל דבר מותר בגלל פיקוח נפש: תשובה

 .הרי זה פיקוח נפש  .ואפילו יאריכו, הצבאי של הבנים

  

העבירה , אך כיון שנבנית עליה מצוה גדולה, בנות הוא עבירה נכון שגיוס צבאי של: טענה

 .הופכת לזכות

כך כותב   .סופו לקרוס, דבר טוב בנוי על דבר רע, אדרבה  .זו מסטיקה מזוייפת: תשובה

שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הן , ישנם דברים טובים וקדושים: "מרן הרב קוק

... אמנם... ם הן תומכות את יסוד הטובשלפעמי, רשעות, שקר, כמו חולשה, כעורות
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ואין אור גאולה  ,מחוללת היא רעות רבות, שמקבל הטוב והקדוש מהרע והטמא, הטובה

אפילו אותם שמחזיקים את , יוצא לפועל כי אם על יד מה שיהרסו כל היסודות הרעים

הר יחל מיד לצמוח אור הזו, אחר הריקבון של היסודות הרעים הללו"  ".הטוב והקודש

  (.אורות פז" )והקודש על יסודות בריאים

  

 .אז מה מועיל שרבנים יודיעו שזה נגד התורה, תופעת גיוס בנות ממילא קיימת: טענה

לא יראות שמים , יראות שמים שלא תתגייסנה לעולם: יש שלושה סוגי בנות: תשובה

יתר על   .'בנות באמצע שמתלבטות והן מוכנות לשמוע את דבר ד, שבכל תוקף תתגייסנה

ל וצביון המדינה אם הוא "אלא של צביון צה, אין זו שאלה פרטית של בת זו או בו זה, כן

. א: יש בכל זאת תועלת בשלושה מובנים, גם אם אין זה מביא תוצאה מיידית, לכן  .טהור

וכאשר הלב נפתח הם חודרים , הדברים נאמרים. ב  .זה מאט את תהליך ההידרדרות

לבין , בדל גדול בין מציאות של טומאה במדינה ואנשי רוח מרכינים ראשםיש ה. ג  .פנימה

 (.עין איה שבת על סוגיית התוכחה)מציאות שהם מוחים והאויר הוא טהור 

  

לפעמים יש בת שמכריחים אותה ללכת לצבא ולא מקבלים את ההצהרה שלה : טענה

 !?תלך לבית הסוהר  ?אז מה תעשה, שהיא דתיה

, והוא כן רוצה לשרת, כן חייל שמכריחים אותו לשרת בתנאים לא צנועיםו  .ודאי: תשובה

 .אבל בתנאים צנועים

  

 .גם כלה מחופתה, כולם יוצאים, ם כותב שבמלחמת מצוה"הרמב: טענה

ודאי מעולה שאשה תומכת בבעלה ואז   .מספקת מים למזון לבעלה: ז שם"הרדב: תשובה

 .יש לה חלק בצבא

  

אלא באמת כדי למסור , לא מתגייסת כדי לעשות רושם, אליסטיתאני באמת אידי: טענה

 .כי זה כל כך חשוב, נפשי לעם ישראל

מתהלך בקרב ' ד"אלא , אך גם את צריכה להבין שלא די בצבא  .יברך אותך' ד: תשובה

ושב , ולא ייראה בך ערות דבר, והיה מחניך קדוש"ולכן " מחנך להצילך ולתת אויבך לפניך

 (.ים כג טודבר" )מאחריך

  

 "!אשת חייל"בסיכום אני רוצה להיות : טענה

אך לא  –( משל לא" )רבות בנות עשו חייל ואת עלית על כולנה"  .יפה מאוד: תשובה

 !בצבא

 

 

 האומה בוגדת -רפורמים תנועת ה

  

אני מכבד את הרפורמים : "איש פוליטי בישראל התבטא פעמים מספר כדלהלן: שאלה

כיון שהם קרבו אותי ליהדות בהיותי אדם חילוני , ומקדם את הרפורמים

, שהרי הכרת טובה היא יסוד גדול ביהדות, לכאורה זו טענה צודקת  ".באמריקה

 .ובאנושות בכלל

   .שרק פתאים יוכלו ללכת שבי אחריו, זה כשל לוגי חמור: תשובה

ה שלימה עליו להחזירו באורח פרטי ולא לגרור מדינ, אם יש לאדם חוב פרטי, קודם כל

 .עליו לשלם את חובתו המוסרית משלו ולא משל אחרים  .אחריו
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גם בהווה באמריקה , גם בעבר בגרמניה, התנועה הרפורמית היא תנועה בוגדנית, שנית

אלא מספר ערכים , היהדות אינה מעניינת אותה  .מה שהיא זוממת בארצנו בעתיד וגם

כמובן אינינו נגד מוסר   .ת תואמיםאליהם היא מצרפת כמה ענייני יהדו, כלל אנושיים

אנחנו עם , אך אחרי כל זה ומעל כל זה, טבעי כלל אנושי ונגד בינה טבעית כלל אנושית

מתוך ידיעה שגדול הוא עברנו ועוד יותר , ועל זה מסרנו נפשנו לאורך הדורות  .ישראל

 .אנו קמים לתחייה', ועתה בחסדי ד.גדול הוא עתידנו 

אמנם מגיע , מלמדנו שאם התנועה הרפורמית עשתה מעשה טוב אחדולכן ההגיון הפשוט 

, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה  .אך אין זה מכשיר את כולה, לה על זה שכר

  הפך אותו לא זה  אך, ואפילו נבוכדנצר הרשע קיבל שכרו על מעשה טוב שעשה

והקדוש ברוך הוא , ת הדיןהוא יתן עליה א, אם צדיק עושה עבירה אחת, ולהיפך  .לצדיק

 .אך לא בגלל זה הוא כבר הפך לרשע, מדקדק עם צדיקים כחוט השערה

אך זה לא הופך אותה , ודאי עליך להודות, אם במסעדה טרפה הגישו לך כוס מים כשרים

מגיע לה נזיפה , ואם במסעדה כשרה הגישו לך בטעות כוס תה עם חרק בפנים  .לכשרה

 .את כל שאר המאכלים אך אין זה מטריף, חמורה

 .יש לראות את הדברים בפרופורציה ולהיזהר מהכללות, במילים פשוטות

אך אין זה הופך אותם , כי מצאנו שם אכסניה בעת הדחק, אין לתעב מצרי

אך אין זה הופך אותו , יפה לימדנו עם הארץ הזה: ל אומרים"לפעמים חז  .לצדיקים

אך לא , קבל את האמת ממי שאמרה: אריסטו ם אומר על כמה דברי"הרמב  .לתלמיד חכם

 .בגלל זה נחשיב אותו כאחד מגדולי ישראל

   .ויחזירם אותם בתשובה, ישמרנו מהם' ד, מגמת הרפורמים היא מחיקת היהדות

 

 

 אהבה: תנו לתינוק אויר לנשימה

  

 .צורך להרגיש שהוא אהוב  ,לכל אדם יש צורך בקשר

צריך אהבה , כמובן לא די בגילוי אהבה  .אהבה כלפיולא רק שיאהבו אותו אלא שיגלו 

 .והיא המקרינה בגילויי אהבה, פנימית

זה חשוב   .קל וחומר לילד וקל וחומר בן בנו של קל וחומר לתינוק, זה נכון לכל אדם

 .זה ממש פיקוח נפש  .עבורו יותר ממזון

פגיעה ביכולת , חץתגובה מופרזת לל: חסך אמהי גורם לנזקים קצרי תווך וארוכי טווח

עיכוב , חרדה, הפרעה ריכוז וקשב, היפראקטיביות, הלימודית ובהתנהגות החברתית

 .בחברתיות, ברגש, פוגע בשכל, הקיצור  .התפתחות

עת   .ובכל זאת אין לשדר לו שהוא למטרד, מנדנד, מכביד, נכון שלפעמים התינוק מעצבן

 .ל"זה הפק  .לאהוב ללא תנאי  (.קהלת ג ח)לאהוב 

תינוק יונק : "כך לימדנו רבנו הרב צבי יהודה שראשית החינוך הוא מה שכתוב בגמרא

 .קשר קרוב, כלומר קשר  (.ברכות ג א" )משדי אמו

, עויין, ופתאום הוא מגורש מגן עדן לעולם מוזר. העובר נמצא בגן עדן, נזכור שברחם אמו

לחלב יש טעם   .וא יונק מאמווסוף סוף ה  .עם כל מיני יצורים ותופעות מפחידות, מנוכר

 .הוא חוזר לגן עדן  .לקרבת הגוף יש טעם גן עדן, גן עדן

ינק משדי אמו ונסתכל ... דוד דר בחמישה עולמות ואמר שירה"ל ש"עוד אומרים לנו חז

 (.ברכות י א" )בדדיה ואמר שירה
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מגע של  ,קול אמהי ואפילו שירה, מבט מופנה לתינוק וקשר עין: גילויי אהבה, זה הכלל

 .ליטוף, נשיקה, חיבוק –חיבה 

 .וכן כל דמות שבאה בקשר עם התינוק, אלא גם באבא, זה לא נאמר רק באמא, כמובן

 .לכן יש חשק לחבקו ולנשקו, סידר שהתינוק הוא חמוד' ד, ה"ב

, כאשר השולחנות היו גבוהות שני מטר, ומעשה שארגנו סוף שבוע למטפלות תינוקות

כך מרגיש התינוק בעולם של : לרמוז להן - קערות בעזרת מצקת אכלו ב, הכסאות מטר

 .מבוגרים

במקום . ומעשה בסטודנט בחינוך שהיה צריך לעשות עבודה על ילדים עם קשיי למידה

ובדק מה קרה לאותם , הוא חיפש מחקר שנעשה לפני עשרים שנה, לערוך מחקר עכשווי

עורכי , רופאים: דה של אותה מדינהלמרבה הפלא כולם יצאו מוצלחים בקנה מי  .הילדים

כולם השיבו שזה בזכות מורה   .ראיין אותם ושאל לסיבת הצלחתם  .וכדומה, דין

אהבתי , ענתה, פשוט מאוד  .הצליח לאתר אותה מורה ושאל אותה איך הצליחה  .פלונית

 .אותם

, מנוחהחסר , אתה רואה את הטלה הזה: רועה צאן שאמרה לי, ועוד סיפור על בת שלי

אמו היתה , הסיבה לכך היא שכאשר נולד  .הוא היפראקטיבי  ?שמתרוצץ ימין ושמאל

 .והוא סבל מחסך רגשי, חולה זמן רב

כמו בסיפור , זה עלול לגרום לחרדת נטישה.  ווחלילה לשדר לתינוק שהוא מטריד אותנ

 .של עמי ותמי

התנהגותית בו היא לכן כמה שמחתי כאשר ראיתי מאמר של חוקרת של נוירולוגיה 

שיש תופעה של  ;מסבירה שטיפול אמהי גם גורם לשינויים גנטים ופיסיולוגיים

שחיבוק אב או אם  ;כגון השתקת גנים, כלומר השפעת הסביבה על הגנטיקה, אפיגנטיקה

סיפורו של ; שיש תופעה של גמישות המוח ;משכך כאבים על פי מנגנון של שליטת השער

אני ממליץ להזמין   .בזכות אהבת אמו ועוד ועוד דברים מופלאים הילד שראה ללא עיניים

 (.154-524-1974  .שלומית מזרחי)כמובן רק עבור נשים  –אותה להרצאה 

 .למען התינוקות שלנו, כל זה

 

 

 לבתם שנולדה שהאב והאם נתנו כל אחד שם אחרמעשה 
  

מלחמה שאשה אחת בבית הוריה ילדה וקראה שם לבת על שם מעשה בזמן  :שאלה

עליו   שגם, ונתן לה שם אחר, והאב שהיה חייל עלה לספר תורה, עליו קודם  שחשבו

 ?איזה שם הוא העיקר  .חשבו קודם

שהיה רב  -הגאון רבי פינחס הלוי הורוויץ , (מה' ח סי"או)ת פתחא זוטא "בשו :תשובה

וכותב שמסברא שהשם , דן כבר במקרה דומה -באירופה  ד בכמה קהילות חשובות"ואב

  .נתן האב היא העיקר

כמו שכתוב ותקרא שמו , אך נראה שלכאורה משמע שכל השבטים נקראו על ידי אמותינו

אולם יש לומר שיעקב   .את עניי' ראובן על שם ראו בן ותקרא שמו שמעון על שם שמע ד

 .אבינו הסכים לאותו שם

, שרחל אמנו קראה את השם בן אוני, שעיקר השם הוא של האב, המשם ראי, ואדרבה

העיקר , משמע שאיפה שהאב נותן שם אחר, בנימין  וכן נקרא, ויעקב אבינו קראו ובנימין
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משום שיעקב רק תרגם לשון בן , אין ראיה( יח, וישלח לה)ן "ולפי פירוש הרמב  .כאב

 .ש"עיי, אוני לטובה ולגבורה

ותוסף עוד ותלד בן ותקרא , שפירשו( ה, בראשית לח)עלי התוספות ועיין דעת זקנים מב

משום שיהודה היה באותו זמן , מה טעם תמר קראה היא שמו ולא יהודה, את שמו שלה

מה שאין כן בנדון , שיש לומר שיהודה הסכים לשמה, משם אין ראיה גם אולם  .בכזיב

, הצדק איתו כמו אצל בנימיןנראה ש, דידן שהאב רוצה שייקרא כפי שהוא נתן את השם

הוא שם שקרא   שהעיקר( כב' ד סי"יו)ת שם משמעון "כ בשו"וכ  .ת פתחא זוטא"ל שו"עכ

 .לה האב

כי לא כתוב בתורה שיעקב ויהודה הסכימו , ראשית  .אחרת  נראה לומר סברא  אבל

 ,שיתשלי  .ן אין הוכחה מבנימין"לפי הרמב, כפי שצויין, שנית  .הנשים  לשמות שנתנו

לכן לא   .ולכן היתה פחות בעיה של תאום השמות, האבות והאמהות היו בדרגת נביאים

 .ואפשר לטעון ההיפך, בהכרח ששם שהאב קרא הוא העיקר

ולכן יש להם לשבור את הראש , והיו לבשר אחד, לכן אנו אומרים שבעל ואשתו הם אחד

 .ולהחליט ביחד מה לעשות

 

 


