
בס"ד

המשך בעמוד 3

צדדי  אמנם  שהוא  נושא  ישנו 
בחיים  מאוד  מרכזי  אך  בפרשה, 
יָנה.  הֵשׁ נושא  והוא  כולנו,  של 
כשהוא  וגם  יֵשן,  לא  אבינו  יעקב 
מלאה  שלו  השינה  יֵשן  כבר 
בגילויי אלוקות. בתחילת הפרשה 
המקדש  למקום  יעקב  מגיע 
במקום  "וישכב  עליו:  וכתוב 
במדרש  חז"ל  אומרים  ההוא". 
חד  דבר  היא  הזאת  שהשכיבה 
שנה.  וארבע  בשלושים  פעמי 
ארבע עשרה שנה קודם לכן למד 
ֵעֶבר  של  המדרש  בבית  תורה 
אחת,  פעם  אפילו  שם  שכב  ולא 
בביתו  שנה  עשרים  מכן  ולאחר 
שכב  לא  שם  גם  הארמי  לבן  של 
כמו שמעיד יעקב על עצמו בסוף 
שנתי  "ותידד  ואומר:  הפרשה 

מעיני".

נכבד  נתח  תופסת  השינה 
מהחיים של כל אחד ואחד. אדם 
שישן שש שעות ביממה למעשה 
שחי  מי  שלו.  מהחיים  רבע  ישן 
שנה!  עשרים  ישן  שנה,  שמונים 
שכל  ומכיוון  טוב.  במצב  עוד  וזה 
אין  ּוְלֶעֶבד  ה',  ֶעֶבד  הוא  יהודי 
הם  חייו  כל  אלא  מנוחה',  'שעות 
מקשה אחת של עבודת ה' – אם 
כן לא ייתכן לחשוב שכרבע מתוך 
החיים שלנו אנו פטורים מעבודת 
פוסק  ערוך'  ה'שולחן  ואכן  ה'. 
לישון  ללכת  חייב  שאדם  להלכה 
לשם שמיים מתוך כוונה להחזיק 
שום  ובלי  יתברך  לעבודתו  גופו 
רלא(.  )או"ח  עצמו  להנאת  כוונה 

זו לא חסידות, זו הלכה.

אבל כנגד זה ברא הקב"ה לאדם 
התאווה  שהיא  שינה,  תאוות 
ביותר.  והמסוכנת  הקטלנית 
ביותר  המסוכנת  היא  מדוע? 
להישמר  מאוד  שקשה  מכיוון 

מ'תלבשת  היא  כי  מפניה 
האדם  את  ומפתה  במצוות', 
לישון  חייב  שהוא  בטענה  לישון 
בשביל הבריאות שלו ועוד טענות 
הקטלנית  והיא  שונות.  מטענות 
את  הורגת  שהיא  מכיוון  ביותר 
הזה  בעולם  כבר  כפשוטו  האדם 
הישן  במזומן.  עליה  ומשלמים 

חייו  את  שורף   –
דקה  כל  בידיו, 
של  מיותרת 
דקה  היא  שינה 
מהחיים  פחות 
השעות  שלו, 
שהוא  המיותרות 
במיטה  שורף 
לשנים  מצטברות 
שבהן  ארוכות 
מת.  פשוט  הוא 
נוספת  שעה  בכל 

הוא   – להכרח  מעבר  ישן  שאדם 
שעה  אפילו  שנים.  כמה  מפסיד 
מצטברת  ביום  נוספת  אחת 
שנים  לשלוש  שנה  בשמונים 
כבר  מיותרות,  ושעתיים  ושליש, 

עולות לאדם כמעט שבע שנים!

והלוואי שהנזק היה מסתכם בכך 
השעות  אותן  את  רק  שהפסיד 
האמתי  ההפסד  כי  בפועל,  שישן 
כאשר  מזה.  יותר  הרבה  הוא 
תאווה,  מתוך  לישון  הולך  אדם 
מאוד.  עייף  קם  הוא  כול,  קודם 
הוא  ֵער  שהוא  בזמן  גם  ובנוסף, 
המחשבה  אלא  ֵער,  באמת  לא 
כמו  ומטושטשת,  מעורפלת  שלו 
ישראל'  ה'תפארת  בעל  שאומר 
ֵשינה  ריבוי  ידי  "דעל  ו(:  )אבות 
גם  אלא  הזמן,  שיפסיד  לבד  לא 
חריצותו".  ויאבד  שכלו  יתיישן 
הרמ"ד  גם  בחריפות  אומר  וכך 
"האיש  הרמח"ל(:  )תלמיד  וואלי 

כל  יהיה  השינה,  את  האוהב 
יידע  ולא  ומטורף  היום משועמם 
להתעסק בענייניו כהוגן וכשורה, 
כי הסתלקות המוחין הוא שגורם 
דעתו  ומֵטרוף  דעתו,  ֵטרוף  את 
נמשך חסרונו בכל ענייניו". נמצא 
שעות  את  רק  שרף  לא  שהוא 
החיים  כל  את  אלא  שלו,  השינה 

שלו הוא שרף...

העניין  ועומק 
השינה  כך:  הוא 
כפירה  היא 
בני  גמורה. 
חיים  העולם 
ְתֵפָלה  באמונה 
נותנת  שהשינה 
חיים  לאדם 
וכוחות. וזה שקר 
ה'  רק  מוחלט. 
לאדם  נותן  החיים,  חי  יתברך, 
שדבוק  מי  ולכן  וכוחות.  חיים 
מאוד  למעט  זקוק  יתברך  בה' 
לומד  הוא  וגם בשינה שלו  שינה, 
גדולים  תיקונים  ומתקן  תורה 
הצדיקים  ולכן  אבינו.  יעקב  כמו 
הדבקים בה' – ישנים מעט מאוד, 
כך  ביממה.  ספורות  דקות  ממש 
בדור  גם  וכך  הדורות,  בכל  היה 
הרצון  זאת  ולעומת  ממש.  שלנו 
יתברך,  מה'  מניתוק  נובע  לישון 
והרצון לישון פירושו שאדם רוצה 
להשליך מעליו את כל עול עבודת 
הקשר  כל  ואת  עליו  המוטל  ה' 
שלו עם ה', והרצון הזה מעיד עליו 
אמונה  עם  קשר  שום  לו  שאין 
שום  מרגיש  לא  והוא  ורוחניות 
שום  אמתית,  קדושה  של  טעם 
תורה  בלימוד  מתיקות  של  טעם 

ובתפילה.

ולכן אומר המדרש על הפסוק מן 
ָנתֹו"  ִמּׁשְ יעקב  "וייקץ  הפרשה: 

"ִמִמְשָנתֹו",  יוחנן:  ר'  אומר 
קשה,  ולכאורה  מלימודו.  דהינו: 
ללמוד  יוחנן  ר'  צריך  היה  מדוע 
היה  מה  הדרש?  בדרך  זה  פסוק 
'וייקץ  המלים  בפשט  לו  קשה 
מה  פי  על  אלא,  משנתו'?  יעקב 
לומר  שייך  לא  בוודאי  שהסברנו, 
על יעקב אבינו שישן כפשוטו, לכן 
היא  שהכוונה  כאן  לומר  חייבים 

שקם ממשנתו, דהיינו מלימודו.

אם כן, צריכים לקרוא לילד בשמו 
כלל:  עצמנו  את  להטעות  ולא 
גמור!  מוות  גמור!  רע  היא  השינה 
לא שייך שיהיה ליהודי רצון לישון. 
רצון לישון כמוהו כרצון להתאבד 
המוות,  מלאך  הוא  הרע  יצר  ר"ל. 
היא  ולכן  מוות,  היא  והשינה 
בטומאה  האדם  את  מטמאת 

קשה ונוראה.

ואם אמנם אנחנו לא במדרגות כל 
צריכים  לפחות  אבל  נשגבות,  כך 
לנושא  הגישה  כל  את  לשנות 
מתוך  רק  לישון  וללכת  השינה 
תאווה  מתוך  ולא  ואילוץ,  כורח 
ועונג, כמו שאומר ה'חתם סופר': 
חוזרת  שהנשמה  לילה  "בכל 
מיטתו  על  ישן  והגוף  למעלה 
נחשב  והמר  הרע  בגלות  הוא  הרי 
מחזיר  כשהקב"ה  ואמנם  כמת. 
לו נשמתו לעבודת ה', נשכחו כל 
הצרות ועובדים ה' בשמחה ובטוב 
 – בכי'  ילין  'בערב  ואמר  לבב... 
על  וישן  הולכת למעלה  כשהנשמה 
הוא  הרי  ומצוות  תורה  בלי  מיטתו 
בבכי בגלות המר כפגר מת; 'ולבוקר 
לעבודתו  נשמה  שמחזיר   – רינה' 
'המחזיר  בעבודתו  לשמוח  חוזר 

נשמות לפגרים מתים'".

כל   – לישון  ללכת  חייבים  כאשר 
אדם לפי מדרגתו – חייבים ללכת 

לא רוצים לישון
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הוא  יהודי  כל 
אין  ּוְלֶעֶבד  ה',  ֶעֶבד 
'שעות מנוחה', אלא 
מקשה  הם  חייו  כל 
אחת של עבודת ה'.



השכל והדמיון
מן  נתונים  לקבלת  אנטנות  יש  אדם  לכל 
המציאות, האנטנות הם החושים, ההרגשות. 
לו  יש  מאד,  חזקות  האנטנות  הנביא  אצל 
שאינם  נתונים  שקולטות  מיוחדות  אנטנות 
וזה  רגילים,  באמצעים  לקליטה  ניתנים 
מושלם  פעולה  שיתוף  אצלו  יש  כי  לו  קורה 
שפע  היא  והנבואה  והדמיון,   השכל  בין 
אלוהי שזורם תחילה אל השכל, ואחר כך אל 

הדמיון.
זה הטעם שהשפע האלוהי היורד לבני האדם 
לא מתבטא תמיד בנבואה, וכאשר הוא יורד 
חכם,  אדם  מזה  מתקבל  בלבד,  השכל  אל 
עצומות,  לו מעלות שכליות  להיות  שיכולות 
וכאשר  נבואי,  כח  נעדר  יהיה  הוא  אבל 
מזה  מתקבל  בלבד,  הדמיון  אל  יורד  השפע 
נסתרים  כוחות  לו  שיהיו  שייתכן  "מדומיין" 
אבל  נסים,  ולעשות  להשפיע  יוכל  שאתם 
מעונן  קוסם  שקר,  נביא  של  גנוב  שפע  זהו 

ומנחש.
נוקשות,  מהנביא  הנדרשות  התכונות  לכן 
בגוף  בריא  ובראשונה  בראש  להיות  עליו 
צריך  וגם  לחולה,  נבואה  תתכן  לא  כי  ונפש, 
שלמות  וכן  שכלית  שלמות  לו  שתהיה 
מרוכזים  יהיו  כוחותיו  שכל  וגם  מוסרית, 
הקודמות,  התכונות  של  השלמות  לקראת 

ולנגד עיניו יהיה רק הרצון "להכיר אותו יתברך 
ולדעת אותו יתברך" עבור כלל ישראל. 

סולם יעקב
הנבואה  את  התורה  ממשילה  בכדי  לא 
דומה  כי  בו",  אדבר  "בחלום  בבחינת  לחלום 
את  רואה  שהנביא  בכך  לחלום  הנבואה 
שהדבר  כאילו  הדמיון  דרך  האלוהי  המסר 
שנושאי  בזה  וגם  בחלום,   כמו  ממש,  קורה 
הנבואה הם נושאים ארציים, לא מופשטים, 
ליכולת  משל  שהוא  יעקב,  בסולם  כמו 
לעבר  לעלות  לאדם  הקב"ה  שנתן  הרוחנית 
למעלה  שהוא  אור,  יש  כי  האלוקות,  השגת 
מהשכל האנושי להשיגו, והוא אור אין סוף, 
חובת  להשיגו,  יכול  השכל  שאין  פי  על  ואף 
ידי הרדיפה  ועל  האדם לרדוף להשיג אותו, 
לא  'מגיע  של  בבחינה  האדם  אותו  משיג 
כי  אותו,  להשיג  אפשר  אי  באמת  כי  מגיע', 

הוא למעלה מהיכולת האנושית.
ויורדים בו"  "ומלאכי אלהים עולים  זה שכתוב 
האמת,  צדיקי  הנביאים,  הם  כאן  המלאכים 
"ונצעק  כי הנביאים מכונים מלאכים, כמ"ש 
והכוונה  ויוציאנו"  אל ה' אלוקינו וישלח מלאך 
הגלגל"  מן  מלאך  "ויעל  וכן  למשה,  היא 

והכוונה היא לפנחס.
אנו למדים  ויורדים"  "עולים  גם מזה שכתוב 
הנמצאים  אלו  הם  כי  בנביאים,  שמדובר 
היה  ואילו  הסולם,  במעלות  ועולים  בארץ 

צריך  היה  ממש  של  במלאכים  מדובר 
בשמים,  מושבם  כי  ועולים",  "יורדים  לומר 
שהנביאים  שאחרי  להורות  הכתוב  וכוונת 
יורדים  הם  שמשיגים,  מה  ומשיגים  עולים 
וזו  האדם,  בני  עבור  ההשגה  את  ומורידים 
העם,  אל  התורה  את  להוריד  עבודתם,  היא 
יש  להנחיל לנו דעת, כי אלו הבאים לצדיק, 
לכל אחד מהם איזה רצון, והנביא לוקח את 
המעלות  בסולם  אתם  ועולה  שלו  הרצונות 
בעליה  'רצוא'  ושוב"  רצוא  "והחיות  בבחינת 
'ושוב' בחזרה למטה, עם התגלות התורה, כי 
רק אחרי שהנביא עולה, הוא יכול לרדת עם 

עצה נכונה לכל אדם כפי מקומו ושעתו.
משל  הוא  שהסולם  הדבר  נכון  ואמנם 
המתאר את עבודת הנביאים כנ"ל, אבל יש 
בו מסר פרטי לכל יהודי ויהודי, כי לא רק זה 
טמון  ובכולם  הם,  נביאים  בני  ישראל  שכל 
להיות  אדם  כל  שיכול  אלא  הנבואי,  הזרע 
ממש",  "כמוני  למדרגת  להגיע  כמשה,  צדיק 
מדרגה,  אחר  מדרגה  לעלות  שצריך  רק 
צעד,  אחר  צעד  והדעות,  המידות  בתיקון 
בראש  שישיג  מה  בחינתו  לפי  שישיג  עד 
הסולם, אשר בראשו תמיד נמצא ה' בבחינת 
"והנה ה' נצב עליו" כי המילה "נצב" מלמדת 
שמחכה  היחיד  הוא  ה'  כי  הקביעות,  על 
לאט  הסולם  שלבי  בכל  שנעלה  תמיד  לנו 

ובזהירות.

מאוד  ז״ל  שרבינו  הדבר  ידוע              
אף  על  בתפלה  שידלגו  הדבר  סבל  לא 
כמו  ההלכה.  פי  על  כן  לעשות  שמותר 
בעת שמאחרים לתפלה בשום סבה. ואפלו 
כשמאריך בתפלה ומחמת כן עליו לדלג כדי 

להתפלל יחד עם הצבור. 
ולבוא  להקדים  להיזהר  צריך  כן  ומחמת 
ואמר  כך.  לידי  יגיע  שלא  כראוי  לתפלה 
ר' לוי יצחק בנדר ז״ל שכן אמר גם המגיד 
להרב הבית יוסף, כי מחמת כן מתקלקלים 
)ועי׳ משנ״ב סימן נב ס״ק  צנורות השפע. 

א( )שיש"ק ז – יז(

ggg

פניני פרי שלום
מועילים  דקדושה  וריקודים  ניגונים 

מאד לבירור כח המדמה.
עיקר התגברות המדמה הוא בתאוות 

ניאוף. 
כח  כאשר  רק  אדם  נקרא  אדם 
המדמה שלו מבורר בבחינת "אדמה 

לעליון".
ידי  על  הוא  המדמה  בירור  עיקר 

התקרבות לצדיק האמת.

                  בשבוע שעבר, הובאה במדור 
ו/או לשתות  – האם מותר לאכול  השאלה 
המקור  הובא  ובתשובה  התפילה,  לפני 
תפילת  קודם  ולשתות  לאכול  לאיסור 
בגדר  נכלל  מה  הפוסקים  ומח'  שחרית, 
את  ממשיכים  אנו  השבוע  הנ"ל.  האיסור 

התשובה הנ"ל.
של  אחותו  לע"נ  הוא  השבוע  ההלכה  דבר 
בת  רות  שרה  מרת   – שליט"א  רה"י  מו"ר 
ומכאן  ימנה ע"ה, שנפטרה בשבוע שעבר, 
ולכל  שליט"א  למו"ר  שלוחה  נחמתנו 
ויה"ר  תנוחמו",  השמים  "מן  המשפחה: 
את  בעין  עין  לראות  ממש  בקרוב  שנזכה 
המות  "בלע  ]כ"ה,ח'[:  הנביא  ישעיהו  דברי 
כל  מעל  דמעה  א-לוקים  ה'  ומחה  לנצח, 
כי  הארץ,  כל  מעל  יסיר  עמו  וחרפת  פנים, 

ה' דבר".

תשובה
ג.למתירים לשתות קפה ותה קודם התפילה, 

האם מותר להוסיף להם סוכר
הזוה"ק  וכן  וסיעתו  דהראבי"ה  אליבא 
יוסף  הגר"ע  שהביא  דהפוסקים  אליבא 
המתירים  ב'[  באות  שעבר  בשבוע  ]הובאו  זצ"ל 
לשתות קפה ותה קודם תפילת שחרית, 
להוסיף  מותר  האם  הפוסקים  נחלקו 
שאסור  א"נ  למתקם  כדי  סוכר  להם 
לעשות כן משום שיש בזה משום גאות:

א( י"א שאסור להוסיף סוכר כדי למתקם 
משום שיש בזה משום גאות ]פר"ח או"ח סי' 
בספרו  זצ"ל  ישראל  מהר"א  השו"ע,  בדעת  סק"ג  פ"ט 
ל"ח  דף  אליהו  שני  ובספר  סק"ה  שם  אליהו  כסא 
בסק"ד  )ועיי"ש  סק"ב  שם  יוסף  בברכי  החיד"א  ע"ב, 
תבא  מים,  אפילו  לשתות  שלא  ש"המחמיר  שמוסיף 
שם  אהרן  יד  ספר  דאסר"(,  מאן  דאיכא  ברכה,  עליו 
בסוף הגב"י והביא שכן דעת מהר"ם חאגיז בספר לקט 
הקמח )לפי ביאור הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יביע אומר 
פרמ"ג שם אשל אברהם  או"ח ח"ד סי' י"א אות ח'(, 
היטב שם  באר  י"א,  מחצית השקל שם ס"ק  י"א,  ס"ק 
בין  שמחלק  )ועיי"ש  כ"ב  ס"ק  שם  משנ"ב  י"א,  ס"ק 
היכן שמטיל את הסוכר לתוך המשקה החם לבין היכן 
מתחילה  שיאמר  טוב  שמ"מ  ומוסיף  בפיו,  שמניחו 
דף  ס"ט  סי'  חיים  לב  שו"ת  ישראל"(,  "שמע  פרשת 
פ"ז ע"ג, הקיצור שולחן ערוך סי' ח' ס"ד, הגר"מ אליהו 
שמסיים  )ועיי"ש  ל"ב  עמוד  אליהו  קול  בסידור  זצ"ל 
לא  אם  מים  אפילו  לשתות  שלא  בזה  שהמחמיר 
הגרב"צ  ברכה(,  עליו  תבא  הדעת,  ליישוב  או  לרפואה 
ז',  לציון ח"ב פ"ז שאלה  זצ"ל בשו"ת אור  אבא שאול 

ועוד[.

ב(וי"א שמותר להוסיף סוכר לקפה ולתה 
גאות, שאדרבא מיישב  בזה משום  ואין 
הדעת ואינו טורד המחשבה ]ראבי"ה וסיעתו 
לשתות  המתירים  ב'  באות  שעבר  בשבוע  שהובאו 
נ"ט, עיקרי  הרמ"ז סי'  שו"ת  כל משקה שאינו משכר, 
הד"ט סי' א' אות ו' וסי' י"ז אות ל"א )ועיי"ש בסי' א' 
שכותב שלדעת הרופאים ראוי לתת בקפה מעט סוכר 
י"ז הוסיף שהאידנא  ובסי'  כדי לתקן מרירות הקפה. 
אף הפר"ח יודה שמותר לשתות קפה עם סוכר משום 
ש"במקומותינו לא משתתי בלאו הכי, ומה גם שהקפה 
שלהם היה משובח ושלהם בלי סוכר משלנו בסוכר"(, 
הד"ט  דעיקרי  אליבא  ימים  חמדת  וספר  אהרן  יד  ספר 
המהרש"ם  עובד הל' תפילה אות ס"ג,  בית  ספר  הנ"ל, 
ש"כן  והוסיף  ס"ג  פ"ט  סי'  או"ח  תורה  דעת  בספרו 
אב"ד  הצדיק  הגאון  מפי  כן  ששמע  אחד  רב  לי  העיד 
ילקוט  ספר  עה"ת",  קדושים  דעת  המחבר  ראזדיל 
או"ח קונטרס אחרון דף מ"ז ע"ב, ספר קצות  הגרשוני 
החיים  בכף  זצ"ל  פלאג'י  הגר"ח  ס"ב,  י"א  סי'  השולחן 
בשו"ת ויען  סי' י"א אות ד', בנו – מהר"א פלאג'י זצ"ל 
מערכת ראש השנה  שדי חמד  י"א,  אברהם או"ח סי' 
ספר  ח',  סי'  ו'  כלל  אהרן  מנחת  ספר  א',  אות  א'  סי' 
מנהגי מצרים למהרי"ט ישראל זצ"ל סי' פ"ט, הג"ר אהרן 
בן שמעון זצ"ל בספרו נהר מצרים הל' תפילה אות ה' 
מהר"א  תובב"א,  עיה"ק  ירושלם  מנהג  שזהו  המעיד 
חזן זצ"ל בספרו נוה שלום הל' תפילה אות י"ב, בא"ח 
"וישלח",  פ'  סוף  ראשונה  שנה  חי  יוסף  עוד  בספרו 
כה"ח או"ח סי' פ"ט ס"ק ל"א, ספר תורת חיים סופר שם 
ס"ק י"א )והוסיף שכן עמא דבר(, ערוה"ש שם סכ"ג, 
שו"ת תשורת שי סי' שס"ז, שו"ת מים חיים משאש סי' 
פ"ד, שו"ת קרן לדוד סי' כ"א, פסקי תשובה סי' רפ"ה 
בשם כמה גדולי עולם, ספר שערים המצוינים בהלכה על 
הקיצשו"ע סי' ח' סק"ב, שו"ת אז נדברו חי"ב סי' כ"ז, 
זצ"ל,  קניבסקי  הגרי"י  בשם  נ"ז  עמ'  ח"א  רבנו  אורחות 
ספר הליכות שלמה פ"ב אות ב' בשם הגרש"ז אויערבאך 
או"ח  ח"ד  אומר  יביע  בשו"ת  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  זצ"ל, 
ח"ג  אשר  מנחת  בשו"ת  שליט"א  וייס  הגר"א  י"א,  סי' 
סי' ב' אות א', הגר"י יוסף שליט"א בילקוט יוסף או"ח 
סי' פ"ט סעיפים ל"ה-ל"ו, פסקי תשובות שם אות י"ז, 
הגר"מ שטרנבוך שליט"א בשו"ת תשובות והנהגות כרך 
א' סי' ע"ג ועיי"ש שכותב שגם הגאון מטרניפל זצ"ל נהג 

כן, ועוד[.

ד. האם ָחָלב נחשב כמשקה משכר
הובא בשבוע שעבר ]באות ב'[ שהשיטה 
תפילת  לפני  בשתייה  ביותר  המקילה 
וסיעתו  הראבי"ה  דעת  היא  שחרית, 
ובלבד  משקה  כל  לשתות  המתירים 
תמימי  הפוסקים  וכל  משכר,  שאינו 
דעים שאין היתר לשתות משקה שכזה 
שנדון  לפני  א"כ  בבוקר.  התפילה  קודם 
ולתה  לקפה  חלב  להוסיף  מותר  האם 
תפילת  קודם  בבוקר  לשתותם  שרוצה 
נחשב  חלב  האם  לדון  יש  שחרית, 

כמשקה משכר כך שיהיה אסור לכו"ע.
ע"א,  ד'  נזיר  ע"א-ע"ב,  ע"ו  ]יומא  בגמ'  איתא 

י"ג  כריתות  ע"ב,  מ"ה  בכורות  ע"א,  כ"ג  שבועות 

וכן איתא בתוספתא  ע"ב[ שָחָלב משכר, 

]כריתות פ"א ה"כ[.

שחלב  יוצא  הנ"ל  המקורות  מפשט  א( 
להיות  וצריך  משכר  כמשקה  נחשב  אכן 
קודם  בבוקר  לשתותו  לכו"ע  אסור 
ובין  עצמו  בפני  בין  שחרית,  תפילת 
לשיטת  גם  אחר,  למשקה  להוסיפו 
עיקרי  פוסקים  וכך  וסיעתו.  הראבי"ה 
]מערכת  חמד  השדי  ל"א[,  אות  י"ז  ]סי'  הד"ט 
]סי'  המאור  שמן  ספר  י"א[,  אות  א'  סי'  ר"ה 

פ"ט[ וספר נהר מצרים ]הל' תפילה אות ה'[.

יבי"א ח"ד  זצ"ל ]שו"ת  יוסף  הגר"ע  ב( אמנם 
ברור  זה  שאין  מביא  י"ג[  אות  י"ב  סי'  או"ח 

והאידנא  הטבעים  שנשתנו  ועוד  כ"כ, 
חלב אינו משכר כלל, ובוודאי היכן שרק 
ואינו שותהו בפני  מערבו במשקה אחר 

עצמו.
לא  שס"ז[  סי'  ]ח"א  שי  תשורת  שו"ת  ג( 
לחלב  האידנא  החלב  טבע  בין  מחלק 
בין  לחלק  כותב  ורק  הקודמים,  בדורות 
תערובת  לבין  שאסור  עצמו  בפני  חלב 

חלב במשקאות אחרים המותרת.
א"כ אליבא דהשיטות המתירות לשתות 
אפילו  או  תה  או  קפה  בתערובת  חלב 
יש  משכר,  שאינו  מצד  עצמו  בפני 
ולתה  לקפה  להוסיפו  מותר  האם  לדון 
שחרית  תפילת  לפני  בבוקר  ולשתותם 

מצד גאות.

קודם  ותה  קפה  לשתות  למתירים  ה. 
התפילה עם סוכר, האם מותר להוסיף להם 

חלב
]באות  לעיל  שהובאו  דהפוסקים  אליבא 
ולתה  לקפה  סוכר  להוסיף  האוסרים  ג'[ 

בבוקר,  התפילה  קודם  אותם  ששותה 
ק"ו שאוסרים להוסיף חלב.

החולקות  דהשיטות  אליבא  אמנם 
להוסיף  המתירים  ]שם[  לעיל  שהובאו 
מותר  האם  הפוסקים  נחלקו  סוכר, 

להוסיף גם חלב לקפה ולתה:
וסיעתו ]שהובאו לעיל בשבוע  א( הראבי"ה 
משקה  בכל  המתירים  ב'[  באות  שעבר 
דחלק  אליבא  מתירים  משכר,  שאינו 
ד'[  ]באות  לעיל  שהובאו  מהפוסקים 

קפה  גם  שחרית  תפילת  קודם  לשתות 
נחשב  אינו  שחלב  משום  חלב  עם  ותה 
משקה  עם  כשמעורב  משכר  כמשקה 
משכר.  אינו  עצמו  בפני  שגם  וי"א  אחר 
נוספים  רבים  פוסקים  מצינו  ואכן 
חלב  עם  קפה  לשתות  ששרי  הסוברים 
בזמנינו  ובפרט  שחרית,  תפילת  קודם 
]ובהם: ספר תורת חיים סופר או"ח סי' פ"ט ס"ק י"א, 
שו"ת תשורת שי ח"א סי' שס"ז, מהרש"ם בספרו דעת 
הכותב  סכ"ג  שם  ערוה"ש  ס"ג,  פ"ט  סי'  או"ח  תורה 
יש לאסור(, ספר  )למרות שלשיטתו  שכן מנהג העולם 
קצות השלחן ח"א סי' י"א ס"ב, שו"ת קרן לדוד או"ח 
סי' כ"א אות ד', ספר שלחן מלכים דף ר"ג ע"א, הגר"ע 
יוסף זצ"ל בשו"ת יביע אומר ח"ד או"ח סי' י"ב אות כ"א 
)אלא שכותב שראוי להחמיר בזה והמיקל יש לו על מה 
שיסמוך(, הגר"א וייס שליט"א בשו"ת מחנת אשר ח"ג 
סי' ב' אות א', הגר"י יוסף שליט"א בילקוט יוסף או"ח 
סי' פ"ט סעיפים ל"ה-ל"ו, פסקי תשובות שם אות י"ז 
שטרנבוך  הגר"מ  בזה,  המקילים  פוסקים  חבל  המביא 
שליט"א בשו"ת תשובות והנהגות כרך א' סי' ע"ג ועיי"ש 

שכותב שגם הגאון מטרניפל זצ"ל נהג כן, ועוד[.

קפה  לשתות  שמותר  אף  שעל  י"א  ב( 
ולהוסיף  שחרית  תפילת  בבוקר  תה  או 
להם סוכר, אסור להוסיף להם חלב – או 
]הראבי"ה  גאות  משום  או  שכרות  משום 
ד'  באות  לעיל  שהובאו  דהפוסקים  אליבא  וסיעתו 
)עיקרי הד"ט, השדי חמד, ספר שמן המאור, ספר נהר 
משקה  נחשב  חלב  האידנא  שגם  הסוברים  מצרים( 
משכר ואפילו שמעורב במשקה אחר, ערוה"ש או"ח 
סי' פ"ט סכ"ג )על אף שכותב שם שמנהג העולם הוא 
להקל בזה(, הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יביע אומר ח"ד 
או"ח סי' י"ב אות י"ד בשם הפוסקים כזוה"ק, הגר"י 

משאש בשו"ת מים חיים סי' פ"ד, ועוד[.

למעשה
קודם  בבוקר  לשתות  מותר  הדין  מעיקר 
בין בשבת  רגיל,  ביום  )בין  תפילת שחרית 
בקשות  או  לסליחות  כשקם  בין  ויו"ט, 

וכיו"ב( מים וכן תה וקפה עם סוכר וחלב.
ולאדם בריא שדעתו מיושבת עליו גם ללא 
אפילו  ולהימנע  בזה  להחמיר  ראוי  שתייה, 
מחצות  כבר  התפילה,  קודם  מים  משתיית 
הלילה ולכל הפחות מעלות השחר, וכך נהג 

רביה"ק זיע"א.
לאדם  להתיר  אין  התפילה,  קודם  ולאכול 

בריא, אבל לקטנים מותר לכתחילה.
ובמקרה שאם לא יאכל או ישתה, לא יוכל 
כל  ולאכול  לשתות  מותר  כראוי,  להתפלל 
התפילה  קודם  דעתו  את  שמיישב  דבר 
לא  אלו  שאיסורים  כחולה  שנחשב  משום 

חלים עליו.

גן
הדעת

אכילה ושתייה לפני התפילה -  חלק ב
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"



לישון עם ההכנה הראויה והעיקר 
הוא עם קריאת שמע על המיטה 
וכיסופין  רצונות  ועם  כראוי 
ה'  יתברך.  בה'  להידבק  חזקים 
זיכה אותי להאריך בכל זה בספרי 
"אור חדש" בפרק האחרון בנושא 
הוא  לבדו  הזה  והפרק  השינה. 
את  שמסכם  חדש'  'אור  באמת 
כל נושא השינה להלכה ולמעשה 
תפילות  וכולל  פרטיו  לפרטי 
הנאמר  כל  על  ונפלאות  ארוכות 
רבים  מתלמידים  שמעתי  שם. 
כל  את  להם  שינה  הזה  שהפרק 
ההסתכלות והפך להם את החיים 
כפשוטו, כי כפי שכתבתי שם כל 

החיים תלויים בעבודת השינה.

רק  בא  שהמאמר  להזהיר,  ויש 
החשובה  הנקודה  את  לעורר 
לקחת  ואין  הזו,  והיסודית 
מסקנה למעשה ולהמעיט בשינה 
ב'כוחי ועוצם ידי'. אלא המסקנה 
ממאמר זה היא ללמוד את הספר 
'אור חדש' וללמוד את הפרק של 
באריכות  ולהתפלל  בעיון  השינה 
שיזכה  מי  שם.  שהדרכתי  כפי 
מתנה  יקבל  וליישם  לקרוא 
נפלאה, שיזכה בכמה שנות חיים 
החיים  את  יישן  ושלא  נוספות 
שלו. ולכן אל תאמר 'יש לי הרבה 
מה ללמוד ואין לי זמן לקרוא עוד 
ספר', אלא תקרא את הספר הזה 
ותקיים את מה שכתוב בו ועל ידי 
נוסף  זמן  של  שפע  לך  יהיה  זה, 
בכל יום, ותנצל כראוי את החיים 

שלך.

השינה, או יותר נכון חוסר השינה, 
של יעקב אבינו נותנת לנו נקודת 
לנו שום הבנה  הרגשה לכך שאין 
בעבודתם של אבותינו הקדושים, 
אי אפשר להבין בשכל את עוצם 
מִאתנו  אחד  כל  אבל  מעלתם. 
מעשי  יגיעו  "מתי  לומר:  מחויב 
למעשי אבותי", אסור לנו לעשות 
והשאיפה  הנחות  שום  לעצמנו 
שלנו צריכה להיות חד משמעית: 
בעקבות  הצאן,  בעיקבי  ללכת 
בכל  ולשאוף  הקדושים,  אבותינו 
ידי  ועל  למעלתם.  להגיע  כוחנו 
יזכה לעבוד את  שכל אחד ואחד 
ולמעט  כראוי  השינה  בזמן  ה' 
זה  בזכות   – ה'  לעבודת  בשנתו 
אותנו  יעורר  שהקב"ה  נזכה 
של  הארוכה  מהשינה  ברחמים 
עולם  לגאולת  ונזכה  הגלות, 

במהרה בימינו, אמן.

בכח הצדיק האמת

בברכת שבת שלום ומבורך 
לכל בית ישראל

                    פעם ישבו חבורת חסידים 
בסיפור  ועסקו  זי"ע,  צדק  הצמח  מתלמידי 
סיפורי צדיקים, ובעת סיפורם הופיע לפניהם 
ושאלם  זיע"א  צדק  הצמח  בעל  האדמו״ר 
מאיזו צדיק אתם מדברים כעת? וענו ואמרו 
רבי  הרבי  הרה"צ  מכ״ק  כעת  שמדברים 
לפני  ישבו  והם  זצוק״ל.  מענדילי מרימענאב 
האדמו״ר  ואמר  ההם.  כימים  קטן  אחד  נר 
מענדילי  רבי  מהרבי  כשמדברין  זצוק״ל. 
הוא  כי  נרות  הרבה  להדליק  צריכין  מרימנוב 
שתיכף  כמובן  אמת.  ואור  אמת  צדיק  היה 
ונתמלא  אותם  והדליקו  נרות  הרבה  הביאו 
בעל  האדמו"ר  עצמו  ישב  ואז  אורה.  הבית 
ואמר  ופתח  החבורה.  סגל  בתוך  זצוק״ל 
מענדל  מנחם  רבי  הרבי  היה  מי  לכם  אספר 

מרימענאב.
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)שו"ב=  שו״ב  שם  אז  היה  ברימענאב 
מפורסם  גדול  ת״ח  ומוהל  ובודק(  שוחט 
מאנשי המעלה ודעה. ואמר לו הרבי מנחם 
בנפשו  יזהר  אשר  מרימענאב  מענדל 
אחריו  רודפים  ר״ל  החיצונים  כי  מאוד 
לדברי  ליבו  שת  לא  הלז  השו״ב  להשיגו. 
מרימענאב  מענדל  מנחם  והרבי  הרבי. 
דברי  ליבו  על  שם  לא  שהשו״ב  שהרגיש 
כזאת  פעמים  שני  עוד  לו  אמר  האזהרה. 
וכזאת. והשו״ב לא שם על לבו דברי הרבי.

לאיזה  השו״ב  את  הזמינו  אחת  פעם 
השו״ב  מוהל,  שם  שיהיה  הסמוך  כפר 
הברית  בעלי  לו  שהביאו  העגלה  עם  נסע 
הבעל  נטה  מהעיר  וכשיצא  שמה.  ונסע 
ונסע ביערות, השו"ב  עגלה מדרך הרבים 
הרגיש כי הוא נוסע בדרך לא ישר. ושאל 
בדרך.  תועה  הוא  אולי  העגלה  בעל  את 
ואמר לו הנה תיכף נבואה להמקום. ונסעו 
ההרים  על  ומדלגים  ביערות  עמוק  עמוק 
אל  באו  ופתאום  הגבעות.  על  ומקפצים 
איזו בית וירדו שם, ואז השו״ב הרגיש וגם 
ראה עתה בעינו באיזה מקום שהוא עתה 
שהוא במקום לא טהור. והבין את אזהרת 
הרבי רבי מענדילי שהזהירו כמה פעמים  
מפני החיצונים הרודפים אחריו והתחרט 
לא  אבל  קדשו.  לדברי  לבו  שם  שלא  על 
ונכנס  משם.  לסור  עצה  שום  לו  היה 
להבית שם לעת ערב. ואמר שרוצה לראות 
את הילד והראוהו לו את הילד. ואם הילד 
התחרדה  המוהל  השו"ב  את  שראתה 
שם  איש  אין  אם  שיראה  ואמרה  מאוד 
סתר  דבר  לו  לומר  רוצה  ושהיא  בחדר 
בסוד. ואמר לו השו״ב המוהל שאין איש 
בבית. ואז האשה היולדת התחילה לבכות 
בכי תמרורים. וסיפרה לו איך שזה מספר 
שנים שהיא נתפסה לכאן מבית אבותיה 
ופה מקום של החיצונים. והיא אינה יכולה 
בטח  ומשפחתה  והוריה  מפה.  לצאת 
נתפסה  והיא  עליה.  ומצטערים  בוכים 
לכאן והראש של החיצונים דר עמה כבעל 
ואשה. יחדו. ועכשיו ילדה בן זכר ובקשה 
ועשו לה רצונה בזה.  לעשות ברית מילה. 
מי  לכאן  כי  שנכנס.  איפה  ידע  עתה  ולכן 
יוצא לעולם ועד. רק עצה היא  שבא אינו 
בעצמו  לעצור  יוכל  אם  לו.  לאמר  יכולה 
שלא יטעום כלל אז יש תקוה שאולי יוכל 
לעצור  יוכל  לא  אם  אבל  משם.  לצאת 

ויטעום מפה, אז יהיה פה לעולמים.
בלילה ההוא באו שם לנסוע בעגלות אלפי 
על  והביאו  שונים.  ממינים  מינים  אנשים 
היה  שריחם  שונים  מגדים  מיני  השולחן 
ממנו  ובקשו  אכלו.  וכולם  מאוד.  נודף 

השתמט  והוא  ויאכל.  יטעם  הוא  שגם 
עצמו מהם בתירוצים שונים. ואח"כ הלך 
לישון ובבוקר שוב נתאספו ובאו לאלפים 

אנשים כנ"ל. והשו"ב עשה הברית 
מילה, ואחרי הברית ישבו לסעודה לאכול. 
מלכים  ממעדני  מאכלים  שמה  והביאו 
לאכול.  מגרים  היו  המאכלים  ריח  אשר 
בקשו אותו אשר הוא סעודת  והמה 

מצוה שלו ומדוע מבייש אותם 
מאוד  רבות  בהפצרות  וכולם  אוכל.  ואינו 
בקשוהו שיאכל עמהם. והוא בכל מאמצי 
כוחותיו השתמט מהם ולא אכל ולא נהנה 
באמת  והוא  היולדת.  ועצת  כפקודת  כלל 
שהרגיש  כמעט  מאד  וצמא  רעב  היה 
והתאפק  ר״ל.  בולמוס  שאחזו  בעצמו 
הסעודה  וכשגמרו  שם.  טעם  ולא  עצמו 
לרימנוב.  אותו  שיסיעו  המוהל  ביקש 
רימנוב.  לעיר  חזרה  והביאוהו  עמו  ונסעו 
משמשיו  אל  ציווה.  מענדעלי  רבי  הרבי 
ואמר בטח יבא היום השו"ב פלוני לביתו. 
ש"צא  ואמר  פקד  הרבי  לו  תאמרו  אז 
תיכף  השו״ב  היה  וכן  לו".  תאמר  טמא 
מענדעלי.  רבי  להרבי  הלך  העירה  שבא 
ומשמשיו גרשוהו ואמרו לו כן אמר הרבי 
איזו  מאוד  הצטער  השו״ב  לך.  שנאמר 
ימים. ובכל יום ויום שרצה לבא לבית הרבי 
אז משמשיו גרשוהו ואמרו לו כה וכה אמר 
הרבי כנ"ל. והשתדל השו״ב הרבה על ידי 
אנשים מכובדים עד שהרבי הרשהו לבא 
לפניו. ואז אמר לו הרבי. הנה כמה פעמים 
שמת  ולא  וכך  כך  לך  ואמרתי  הזהרתי 

נפשך לדברינו.
כשנודעתי  לי  היה  צער  וכמה  כמה  ועתה 
התפללתי  וכמה  וכמה  שם.  כבר  שאתה 
עליך שלא תרד נפשך לשאול עמהם ח״ו. 
אבל דע שאתה עוד בסכנה כי הם רוצים 
הפעם.  עוד  אותך  ויתפסו  אותך  מאד 
נפשך  להימלט  תוכל  אם  יודע  מי  ואז 
לך.  יש  אחת  עצה  רק  ולכן  משם.  ולצאת 
אותך  יזמינו  הם  ואם  בי  והתדבק  אחוז 
וכשתבוא  עמהם.  תסע  אז  הפעם  עוד 
ואמור  שבהם  הגדול  אל  תכנס  אז  לשם 
וכה  כלום".  אתה  "אין  בביטול:  בפניו  לו 
שאתה  שלך  התיקון  וזהו  לכולם.  תאמר 
עצמך  תכין  כי  דע  אבל  לבטלם.  צריך 
כי לא דבר  זה הנסיעה.  בהכנה דרבה על 
קטן הוא וכמה ניסיונות יהיה לך שם. אבל 
ויהיה לך כח לעמוד  בי  ודבק נפשך  אחוז 
כל הנסיונות. ואם תבטלם אז תפטר מהם 

לעולם ועד.
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בכוחו  השו״ב  זה  שעשה  ההכנות  כמובן 
של הרבי רבי מנחם מענדל. והנה פתאום 
בא  והוא  הפעם,  עוד  והזמינוהו  באו 
להרבי מנחם מענדל ליפטר בשלום ממנו. 
לשלום.  בקרוב  ויחזור  שיצליח  ויברכהו 

שם  וכבואו  עמהם.  ונסע 
הביתה אמר לכולם תיכף 
בהחלט.  כלום  אתם  אין 
ממנו.  שחקו  וכולם 
אמר  לכולם  באחת  והוא 
אתם  אין  גמור  בביטול 
להגדול  ונכנסו  כלום. 
שכך  לו  וסיפרו  שבהם 
המוהל  השו״ב  אמר  וכך 
מאיתנו.  ואחד  אחד  לכל 
אשר  וציוה  ואמר  וענה 
החבורה  כל  את  יאספו 
יביאו  ושם  לביתו.  שלהם 

וכך  אז.  יאמר  שהוא  מה  ונראה  אותו 
הווה ויעבירו קול וכולם באו שמה ונכנסו 
והושיבוהו  אותו  והביאו  שלהם,  להגדול 
באחת  והוא  שלהם.  להגדול  סמוך  אותו 
כלום.  אתם  אין  ואמר  אותם  שביטל 
וכולם  להחבורה.  שבהם  הגדול  וצפצף 
אש  זיקי  ניצוצי  מפיהם  הוציאו  כאחד 
עד שהגיע לפני השו״ב. וכמובן שנתפחד 
ונתרגש מאוד מזה. אבל הוא באחת והוא 
במיני  ועוד  כלום בהחלט.  אין אתם  אמר 
אותו  והבהילו  שהפחידו  ובהלות  פחדים 
אבל  מות.  מפחד  נשמתו  שיצאה  וכמעט 
להם  שאמר  הביטול  דברי  מפיו  מש  לא 
בפעם  שבפעם  וראה  כלום".  אתם  "אין 
שם.  מהבית  מהחברה  ונתמעטו  נפחתו 
גדולה  בגערה  שבהם  הגדול  עליו  וגער 
ואמר לו כיצד אתה מתחצף לפני באמירת 
שהנני  יודע  אתה  ואין  כאלו  ביטול  דברי 
העולם  מזה  להעבירך  אחת  ברגע  יכול 
משם  תצא  שלא  רבא  דתהומא  לנוקבא 
שהנני  דע  לו  ואמר  וענה  ועד.  לעולם 
בכוחי  לא  שלך  החבורה  ונגד  נגדך  עומד 
רבי מנחם  הרבי  ורבי  מורי  בכח של  אלא 
מענדל מרימענאב. כשמוע הגדול שבהם 
למשמשיו.  תיכף  ציווה  תשובתו.  דברי 
ובשורה  פלוני  ובארגז  פלוני  בחדר  הנה 
פלוני מונח ורשום אצלי כל שמות הרבנים 
רשום  וגם  עתה.  ושל  שעבר  הזמן  של 
ותחבולתם.  ושיחתם  התנהגותם  כל  שם 
כותבים  שהם  תורתם  דברי  את  ואפילו 
ואומרים ברמאות כדי לצוד להם חסידים 
החסידים  שמות  את  וגם  לאוהליהם. 
והם  אותם  ומכירים  יודעים  אשר  שלהם 
צמודים אליהם מחמת איזו פניות ונגיעות 
ואמר להשו״ב המוהל. דע לך  וכו׳.  שונות 
אם הרבי שלך רשום אצלנו בפנקסינו כנז׳ 
הוא  אם  אבל  לך.  ותקווה  תקנה  אין  אז 
אינו רשום אצלינו אז מפחדים אנו ממנו 
בשלום  לביתך  ונעבירך  אותך  ונעזוב  ג״כ 
על מקומך. ותיכף הבהילו משמשיו והלכו 
והביאו משם את הפנקסים  פלוני.  לחדר 
כנ"ל.  שקר  של  המפורסמים  הרבנים  של 
וענה  הפנקסים.  כל  ודפדף  פתח  והוא 
מענדל  מנחם  רבי  הרבי  אין  הנה  ואמר 
ולכן  כלל.  אצלינו  נרשם  מרימאנאב 
פטרוהו משם והחזירוהו לביתו לרימענאב 
הלך  תיכף  לרימענאב  ובבואו  לשלום. 
קבלו  והרבי  מענדל.  מנחם  רבי  להרבי 
ינהג  לו דרך אשר  ונתן  יפות.  בסבר פנים 
וכל  שלום  וביתך  שלום  ואתה  וברכו:  בה. 

אשר לך שלום.
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זה  משום  צדק  צמח  בעל  האדמו״ר  וסיים 
רבי  הרבי  כי  רבות.  נרות  להדליק  צויתי 
ואור  אמת  צדיק  היה  מרימענאב  מענדעלי 

אמת זכותו יגן עלינו וע״כ ישראל אמן.



חינוך 
באהבה

מאת הרב יצחק אבוחצירא. יועץ חינוכי ומחנך בת"ת "שלום בנייך"
חינוך להכרת הטוב

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 

                     אבא של דוד, אובד עצות. 
בדיוק הרגע, הסתיימה שיחת טלפון בינו לבין 

המחנך של בנו דוד הלומד בכיתה ז'.
את השיחה יזם המחנך של דוד שמלמד אותו 

מזה כשנתיים. 
ו' בשנה שעברה, זה  זוכר את דוד בכיתה  "אני 
חוסר  לדוד  יש  השנה  שהכרתי.  דוד  אותו  לא 
חשק וקרירות בתפילה, איחורים רבים, חלומות 
לא  לחברים  והתחברות  בשיעורים  והפרעות 
את  למנוע  עלינו  וחובה  לו  קרה  טובים. משהו 

המשך ההידרדרות."
אבא של דוד שמע את דברי המחנך על הירידה 
הרוחנית של בנו בצער רב, והבטיח לשוחח עם 

דוד ולהיות בקשר.

מה קרה לילד
כך  כל  אינו  הוא  עצות.  אובד  דוד,  של  אבא 
דוד  שעברה,  בשנה  הרי  לעשות?!  מה  יודע 

היה תלמיד די טוב, מה קרה פתאום??? 
בשיחה עם דוד אבא לא הבין מה מפריע לו, 
חוץ מהטענה שחזרה על עצמה: "אבא, אין 
לי כ"כ חשק ללמוד ולהתפלל, אני לא יודע 

למה, אבל משעמם לי בכיתה!"
אבא של דודי לא וויתר, והוא החליט לבדוק 
נבין  מיד  רוחנית...  לירידה  שגרם  קרה  מה 

מה הוא גילה!

רוח שטות
חכמינו לימדו אותנו, שהדחף העיקרי הגורם 

לנו לחטוא רח"ל- הוא "כח הדמיון". 
בשעת  לרועץ  לנו  שעומד  דמיון,  אותו 
הדמיון,  כח  עינינו.  את  ו"מעוור"  הניסיון 
הכח  הוא  לרעה,  בו  משתמשים  כאשר 

ההרסני ביותר.
להוטים  אנו  עלינו  פועל  הדמיון  כח  כאשר 
יכולת  לנו  ואין  וכמעט  הרע,  היצר  אחרי 

בחירה.
רואים  אנו  העבירה  לאחר  זאת,  לעומת 
בחוש, עד כמה היה טיפשי הדמיון ועד כמה 

בעצם לא הרווחנו כלום מהעבירה. 
הרע  היצר  את  מכנה  מברסלב,  נחמן  רבי 
בשם "כח המדמה" וממשילו למהלך בין בני 
אדם כאשר ידו סגורה ומפתה את האנשים 
לו את מה שבידו".  ייתן  "שמי שילך אחריו 
בשעת מיתתו של האדם היצר פותח את ידו 

והאדם רואה שהיא ריקה.
חז"ל אמרו: "אין אדם עובר עבירה, אלא אם 
כן נכנסה בו רוח שטות". שהרי אדם הגיוני 
זה  ואיך  ובר דעת, נמשך אחרי "חי החיים" 
חיותו,  ומקור  ממקום  להוציאו  מישהו  יוכל 
ע"י  בעצמו  הכח  אותו  על  עובד  היצר  ולכן 
שהוא מסמא לאדם את העיניים, מעוות את 
מים  מקור  להחליף  בערמה  ומושכו  דעתו 

חיים בבורות נשברים אשר לא יכילו המים.

תורה תבלין
להינצל  תרופה  לנו  נתנו  הקדושים,  חכמינו 
מדמיון היצר והוא- בראתי לו "תורה תבלין". 
הרע, שהרי  היצר  כנגד  היא התבלין  התורה 
"המאור שבה" מחזירו למוטב. על ידי לימוד 
ועסק התורה, אפשר להתגבר על היצר הרע.

"נכספתי  נחמן:  רבי  רביה"ק  שכותב  וכפי 

עשייה.  אל  העולם  את  להמשיך  מאוד, 
ללמוד  ואחד  אחד  כל  אצל  חיוב  שיהיה 
אותן  ואפילו  יעבור.  ולא  יום  בכל  וכך  כך 
מאוד,  הקדושה  מן  הרחוקים  האנשים 
שנלכדו במצודה רעה, עד שרגילין בעברות 
לשזבן,  רחמנא  לצלן  רחמנא  ושלום  חס 
אף על פי כן הכח של התורה גדול כל כך, 
העברות  מן  אותם  להוציא  שיכולה  עד 
להם  יעשו  ואם  ושלום.  חס  בהם  שרגילין 
חוק קבוע וחיוב חזק, ללמוד בכל יום ויום 
כך וכך יהיה איך שיהיה, בודאי יזכו לצאת 
כח  כי  התורה,  ידי  על  הרעה  ממצודתם 

התורה גדול מאד".

המאור שבה- כח ההבחנה והבהירות
"איסתכל  הקב"ה  שהרי  פשוט  והדבר 
שכל  דהיינו,  עלמא"  וברא  באורייתא 
אם  יוצא  התורה.  בכח  הוא  העולם  קיום 
התעסקות  היא  בתורה,  שההתעסקות  כן 
במציאות. וככל שאנו לומדים יותר תורה-

אם  מאידך  מציאותיים.  יותר  נהיים  אנו 
יותר  נהיה  התורה-  מעסק  ח"ו  נתרחק 

מדומיינים.
היצר,  כנגד  בתורה  שיש  התבלין  וזהו 
שזה  מציאותי  נהיה  תורה  שהלומד 
ההבחנה  כח  כלומר  שבה"  "המאור  גם 
הערפל  את  שמסלק  אור  כמו  והבהירות, 
לעצמו  לברור  האפשרות  את  לאדם  ונותן 
ומה  הדמיון  מה  והחושך  הבלבול  מתוך 

המציאות- וללכת בדרך הנכונה.

ב"ה ניצלנו
נחסכו  הקודם,  הדור  גדולי  בהצלת 
כמו  משחית,  כלי  וכמה  כמה  ממחנינו 
החילונית-  והעיתונות  הארורה  הטלוויזיה 
את  שהורידו  כמי  עולם  לדיראון  שיזכרו 
האנושות לרמה מוסרית שפלה, בהחדירם 
כל  ששברו  חברתיות  ונורמות  מסרים 

מוסכמה של מידות והנהגות טובות. 
יום  מוח  ושטיפת  השכנוע  המדיה,  בכוח 
דור  בארץ,  המוחות  מעוותי  גידלו  יומית, 
נהנתן,  דור  מינימאלי,  דעת  שיקול  חסר 
שחוץ מלדאוג ליהנות את עצמו אינו יודע 

כלום.
ממציאי  הדעות  הוגי  אותם  "זכו" 
הישראליות להקים דור ישראלי חדש, תוך 

כדי ש"עולם ישן עדי יסוד נחריבה". 
הקרבה,  בציבור;  למצוא  היום  קשה 
בעול  ונשיאה  עזרה הדדית  נפש,  מסירות 
מזמן,  לא  עד  שהיו  מושגים  חברו-  עם 
להיכן  היהודי.  בעם  ברזל  צאן  לנכסי 
פעם?  שהייתה  והידידות  האחווה  נעלמה 
המשפחתית  המסגרת  על  לדבר  ובלי 

שנהרסה עד היסוד. 
ששמעו  אותם  כל  נצלו  אלו,  צרות  מרוב 
מהתחברות  רגליהם  והדירו  הדור  לגדולי 
עם אנשים פורקי עול ולא הכניסו לביתם 

כלי משחית אלו.

זהירות! היצר הרע אורב לילדינו.
וגם אצלינו אצל המחנה  בדורנו  גם  אולם 
שעות  הרע  היצר  עובד  ה',  לדבר  החרד 
ויודע  נוספות 
ש"או  הוא 
לימוד  או  הוא 

תורה". 
הסברנו:  שהרי 
שעוסק  שמי 

מי  כך  הדמיון.  לעולם  פחות  נחשף  במציאות 
שמעסיק את מוחו ומרחף בעולם הדמיון- כך 
ללמוד  היינו  במציאות,  להתעסק  עליו  יקשה 

ולהעמיק בתורה, ואחד בא על חשבון השני. 
על כן מחובתנו, להרחיק את כל כלי המשחית 
של היצר הרע, שיכולים ח"ו להגיע ולדרדר את 
ילדינו אפילו בדמות ספרי קריאה "חינוכיים" 
שאחרי  רוח,  ורעות  הבל  בדמיון,  מלאים  אך 
ילדינו  של  מוחם  את  יעסיקו  עוד  קריאתם 

כמה חודשים טובים. 
לילד  תצמח  תועלת  מה  בהגיון:  נחשוב 
לאפשר  למה  ודמיון,  מתח  ספרי  מקריאת 
לילדים לסמא את העיניים הקדושות ולטמא 
את ליבם הטהור, בכל ספרי הדמיון של "טובי 

המוחות" החרדיים?! 
חילוני-  דמיוני  קריאה  ספר  שונה  במה  וכי 
מחרדי?! אולי, בזה שקוראים לגיבור העלילה 
שהסיפור  בגלל  או  תומר?!  ולא  מויישי 
התרחש בישיבת עולם התורה בבני ברק ולא 

רק באיזה אוניברסיטה בצפון מדריד?!
וכי מה יכול להיות רע בספרי צדיקים למשל? 
כלום יש בהם היזק כל שהוא?! הרי כשהילד 
יקרא בהם הוא ישאף להיות כאחד הצדיקים, 
כי  משעמם"  "זה  צדיקים  שספרי  מה?!  אלא 
היה  לא  וגם  מטוס  לחטוף  ניסה  לא  הצדיק 
מעורב באיזה עלילה מפחידה. הוא פשוט היה 
עסוק כל הזמן בלעבוד את ה' יתברך, להתגבר 
על היצר הרע שלו, ולחפש חברים טובים, וזה 

אולי קצת "משעמם"!!!
נותנים לילד שלהם  לכן, הורים אחראיים לא 
בדמות  בשוקולד,  המצופה  מהרעל  לטעום 
בהם  הקריאה  שאחרי  "מעניינים"  ספרים 
צדיקים  מסיפורי  "ליהנות"  אפשר  אי  כבר 

אמיתיים.
הדיסקים  סוגי  כל  על  מדבר  לא  בכלל  ואני 
מבית  האחרונה"  ה"אופנה  של  לשמע 

המחנכים החרדיים.
יהיה  וכדו'  דיסקים  ספרים,  לבחירת  הכלל 
ברור: מה התועלת החינוכית/רוחנית של ילדי 
תועלת- יש  אם  הספר/הדיסק.  של  מהתוכן 

נכניס, אין תועלת-נוציא.
לקרא  ממנו  נמנע  "למה  שיטען:  מי  ויהיה 
אותו,  להחכים  שיכולים  בדברים  ולצפות 
שהרי  דברים,  מיני  כל  אותו  תלמד  אדרבה 
לבד"  אותם  ידע  הוא  יגדל,  כאשר  אופן  בכל 
דעו לכם שזהו עצת היצר הרע בעצמו. שאלתי 
פעם אחד מצדיקי הדור שאלה זו והוא השיב 
)בד"כ(  מאיתנו  אחד  כל  הרי  תחשוב!   - לי 
יהיה חולה בסוף ימיו האם אתה מוכן להקדים 

את החולי??? 
אלו  ובפרט  היצר  עצות  שכל  לדעת  עלינו 
מסוכנות  מחלות  הם  הדמיון  את  שמגדילים 
קצה  עד  מילדינו  אותם  להרחיק  ועלינו 

האחרון.

מחשב-מכשף
"מכת  שהוא  לומר  אפשר  המחשב  בעניין 
בדור  היצר  התגברות  ממש  והוא  הדור" 
בכח  עושה  שהוא  מהשימוש  שחוץ  האחרון, 
שתגביר  תמונה  לנו  לצייר  מנת  על  הדמיון 
את הנסיון לעבור ח"ו עבירות, הוא גם לוחם 
בנו בכח הדמיון עצמו ישירות. גם כאשר אין 
הוא מעורר בנו רצון לעבור עבירות כמו למשל 

משחק תמים או צפייה בסרט מבוקר. 
בכח  הרגילות  עצם  כי  להבין,  חייבים  אנחנו 
מוחנו  את  מכלה  בנו,  מכניס  שהוא  המדמה 
בבחינת "לכבוש את המלכה עמי בבית" בעצם 
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חשבון עיסוק בחיי עולם.
יתרה מכך, המחשב מזיק אפילו יותר מכלי 
מעסיק  אינו  שהרי  המפורסמים.  המשחית 
גם  מוסיף  אלא  והמחשבה  הראיה  את  רק 
את כלי הדיבור והמישוש )ע"י הזזת העכבר 
כל  כאשר  הגדולה  הסכנה  וכאן  וכדו'(. 
אחר  נוראה  בהתעניינות  נמצאים  החושים 
כלי זה עד כדי השתעבדות למכשיר הרס זה.

 הורים יקרים! אין לנו מושג עד כמה המדיה 
במחשב,  אליהם  נחשף  שהילד  והצבעים 
הורסים בו כל חלקה טובה. ושלא נדבר על 
"צבעוני"  שלא  מה  לכל  הריכוז  יכולת  אי 

ומעניין. 
יותר מעניין: סרט/משחק  בכנות, מה  תענו 
במחשב או שיעור בכיתה. למה לנו לאפשר 
לילד לטעום מהרעל הזה ואני מדבר גם על 
סרטי-סיפורי  על  ואפילו  מבוקרים  סרטים 
שהמוח  שככל  למדנו  כבר  הלא  צדיקים. 
עסוק בדברים יותר רציונליים-שכליים הוא 
על  להתגבר  יוכל  וכך  במציאות  יותר  עסוק 
יהיה  שהמוח  ככל  ולהיפך  שלו.  הרע  היצר 
עסוק יותר בדברים דמיוניים כך ימשך יותר 

אחר היצר הרע-כח המדמה. 
לצורכי  מאוד  שימושי  זה  מכשיר  כי  ואם 
זה  מאמר  גם  )שהרי  וכדו'  עסקים  עבודה, 
זה לא מכשיר אותו לצורכי  נכתב במחשב( 

בילוי, העברת זמן או בייבי סיטר לילדים.

אינטרנט
לדבר.  יש  עוד  כבר  מה  האינטרנט  בעניין 
שהרי פשוט וברור לכל מי שמוח בקודקודו, 
ואם  בו.  להשתמש  ל"יהודי"  לאפשר  שאין 
פתרונות  יש  אזי  וכדו',  עבודה  לצורכי  זה 

כשרים ואפילו מהודרים.
שמעתי מאחד מגדולי הדור שאמר כך: 

שימוש  לילדיהם  המאפשרים  "הורים 
באינטרנט, הם בכלל מחטיאי הרבים. ומורידים 
לא  בכלל  ואני  ח"ו,  ילדיהם לשאול  נשמת  את 
קיצוני, אני רואה את ההשלכות של האינטרנט 

על הדור ואני ריאלי".
על כן! כבר מהיום נחליט ביחד עם בן הזוג על 
התקדמות חינוכית רוחנית ונתייחס למחשב 
ולכל דבר דמיון אחר- כארס ורעל ונרחיק 

אותם מבתינו ומילדינו. 

                איש אחד נכנס לחנות בעלי חיים 
על מנת למצוא תוכי כישרוני. ניגש אליו המוכר 
תוכי  צריך.  שאתה  מה  בדיוק  לי  "יש  והציע: 
מגניב ביותר - כשמושכים לו ברגל שמאל - הוא 
הוא  ימין,  ברגל  לו  כשמושכים  אנגלית.  מדבר 
המוכר:  את  ושאל  הופתע  האיש  עברית"  מדבר 
הרגליים?"  בשתי  לו  מושך  אני  אם  קורה  "מה 
לפתע התוכי צעק: "תחשוב קצת אם אתה מושך 

לי בשתי הרגלים אני נופל...

הפטרת השבת
י'  י"דפסוק  פרק  עד  פסוק-יג'  י"ב  פרק  אשכנזים-הושע 

"ויברח יעקב"
יד'  י"ב'פסוק  פרק  עד  ז'  פסוק  י"א  פרק  ספרדים-הושע 

"ועמי תלואים"

באר שבעחיפהתל אביבירושלים
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