
לו  שאל  הגמרא  לנו  אומרת  לכן 
הכול  כי  עצמו,  את  להאשים  לאדם 
אחד  לכל  אומרת  הגמרא  ה'.  בידי 
שלא  במה  עצמך  את  תאשים  אל 
היא  העצמית  הרדיפה  כל  בכוחך. 
הרע  שהיצר  ביותר  הגדול  השקר 
לחשוב  לך  לגרום  שרוצה  המציא 
בידיים  המעשית  הבחירה  כאילו 
על  לגבור  בידך  אתה  וכאילו  שלך, 
היצר הרע או שאתה ברשעותך נכנע 
כי  כלל.  נכון  לא  זה  ליצר הרע. אבל 
יתברך  ה'  בידי  רק  הוא  הרע  היצר 
צדיקים  ואפילו  יצרנו",  ידע  ש"הוא 
גדולים שזלזלו ביצר הרע הראו להם 
משמיים שבכוחו של הקב"ה להפיל 
צדיקים  שהם  וזה  ואחד,  אחד  כל 
בגלל  רק  זה  נופלים  ולא  גדולים 

שמשמיים שומרים עליהם ותו לא.

והגמרא נותנת לנו עצה: דע לך שביד 
הקב"ה להסיר את יצר הרע מקרבך, 
ובכך יהיה לך 'פתחון פה' לבוא לפני 
יום  אחרי  יום  ולהתחנן  ולבקש  ה' 
את  ויסיר  לחטוא  לא  לך  שיעזור 
היצר הרע מקרבך. וזו עיקר הבחירה 
ידי  על  בטוב  שבוחר  האדם  של 
ומבקש  ועומד  טוב  להיות  שרוצה 

מה' שיציל אותו מהיצר הרע.

בחירה  יש  אדם  שלכל  נמצא 
חופשית מלאה, והבחירה החופשית 
ואם  לרצות  צריך  שהוא  היא,  שלו 
שרוצה  בדרך   – באמת  רוצה  הוא 
להסיר  ה'  ביד  כי  אותו.  מוליכין  בה 
ה'  ולמה  הרע.  היצר  את  ממנו 
לפלוני  הרע  היצר  את  הסיר  יתברך 
חדה  היא  והתשובה  לאלמוני?  ולא 
לא  ואלמוני  רצה  פלוני  כי  וברורה: 
אחד  כל  רצה.  מספיק  לא  או  רצה, 
כי  אותו,  מוליכין  היו  רוצה  היה  אם 
שאדם  שבדרך  מפורשת  גמרא  זו 
שזה   – אותו  מוליכין  בה  לילך  רוצה 

המשך בעמוד 3

יצרנו  לתקן  הוא  ברוך  הקדוש  ביד 
יש  זה  ולפי  ממנו,  הרע  יצר  ולהסיר 
לנו פתחון פה לומר שה' בעצמו גרם 
לנו לחטוא שברא אותנו עם יצר הרע 
)עפ"י רש"י שם(. מי שלומד באופן 
שטחי, יכול לחשוב שלכל אדם ישנו 
להקב"ה:  לומר  במשפט  פה  פתחון 
"אתה גרמת לי לחטוא" ובכך לצאת 
לשאול:  צריכים  אבל  הדין.  מן  זכאי 
על  זה מתקבל  וכי 
כל  הרי  הדעת? 
בריאת  של  היסוד 
האדם בעולם הזה 
לעמוד  כדי  היא 
ולקבל  בניסיון 
והעונש  השכר  את 
הנצחי,  בעולם 
בעיקרי  יסוד  וזה 
היעלה  האמונה. 
שיהיה  הדעת  על 
למי מאתנו פתחון פה לומר לקב"ה 
יחשוב  ובכך  לחטוא  לנו  גרם  שהוא 

שלא יהיה עליו שום דין?!

הוא,  בגמרא  האמתי  הפשט  אלא 
על  נאמרו  לא  פה',  שה'פתחון 
זה  אלא  לבוא,  שלעתיד  המשפט 
היצר  הזה.  בעולם  כאן  עלינו  נאמר 
הפה,  את  לנו  לסתום  רוצה  הרע 
מכך  לייאוש  ייפול  שהאדם  דהיינו 
עליו  עוברים  ושנים  שימים  שרואה 
ובכך  למעשיו  ושוב  שוב  חוזר  והוא 
מהתפילה,  האדם  את  להחליש 
"יש  בטיעון:  משתמש  הרע  והיצר 
כדי  עורף"  קשה  אתה  בחירה,  לך 
רשע  שהוא  לו  ולהראות  להפילו 
שני  ומצד  וכו'  טוב  בוחר  לא  והוא 
כי  בכוחו,  לא  שזה  מרגיש  האדם 
באמת כל המעשים הם רק ביד ה', 
מהחטאים,  להימנע  בידיו  לא  וזה 
רק ביד ה' שהוא לבדו ברא בנו את 
להסיר  יכול  לבדו  והוא  הרע  היצר 
מאשים  האדם  אך  מקרבנו,  אותו 

את עצמו ונופל לגמרי.

אדם  לכל  שייך  הזו  הגמרא  של 
להגיע  לו  גורם  הרע  שהיצר  ואדם, 
לו  היה  ולא  כוחו  "תשש  של  למצב 
שמרוב  מרגיש  שהאדם  לדבר"  כוח 
פה  לו  אין  וכישלונותיו  עוונותיו 
להשיב ולא מצח להרים ראש, ושה' 
יתברך כבר לא אוהב אותו ולא רוצה 
אך  תקנה.  לו  שאין  שחושב  עד  בו, 
להבין  שזכה  רבנו  משה  כמו  אבל 

כוונתו  עומק  את 
ואת  יתברך  ה'  של 
רחמנותו  גודל 
העצומה  ואהבתו 
במות  חפץ  שאינו 
המת אלא בתפילה 
וזכה  ובתשובה, 
מה  שכל  להבין 
ממנו  שרוצים 
שיעמוד  רק  הוא 
בתפילה ויבטל את 

הגזרה – כך הוא בכל אדם שאם היה 
זוכה להבין את עומק כוונתו של ה' 
הן  הנפילות  שכל  יודע  היה  יתברך, 
מאת ה' יתברך ומטרתן לעורר אותו 
ולחזק אותו ברצון ובתפילה לעמוד 
ולטעון טענות כלפי ה' יתברך שיסיר 

ממנו את היצר הרע.

כי באדם בוער יצר הרע והאדם אינו 
היצר הרע מקרבו,  להוציא את  יכול 
הוא  במציאות,  להכיר  ובמקום 
עצמו  את  ורודף  עצמו  את  מאשים 
בתפילה.  נחלש  ולכן  נפילה  כל  על 
להכיר  צריך  שאתה  היא  האמת  אך 
ורק  הרע  יצר  לך  שיש  במציאות 
היצר  את  להסיר  הקב"ה  של  בכוחו 
הרע ממך, ובכל התגברות והתגברות 
למסקנה  תגיע  אל  הרע  היצר  של 
שאתה רע ח"ו ושאין לך תקנה, אלא 
רוצה  שה'  הנכונה  למסקנה  תגיע 
לך  יעזור  יתברך  שהוא  שתתפלל 

לנצח את היצר הרע.

הגמרא )שם( לומדת מפסוקים שיש 

ברכות  במסכת  הקדושה  הגמרא 
)לב:( מספרת שכאשר אמר הקב''ה 
כלום  מגדולתך.  רד  'משה,  למשה: 
נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל, 
למה  אתה  חטאו  ישראל  ועכשיו 
ולא  משה  של  כוחו  תשש  מיד  לי? 
וכיון שאמר: הרף  לו כוח לדבר  היה 
ממני ואשמידם, אמר משה: דבר זה 
תלוי בי, מיד עמד ונתחזק בתפילה 
וביקש רחמים'. וכן כשאמר הקב"ה 
וייחר  למשה רבנו: "ועתה הניחה לי 
אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי 
שלמרות  רבנו  משה  הבין  גדול", 
הפסוק,  של  הנוראה  המשמעות 
לעשות  הקב"ה  רוצה  שכביכול 
אלא  זה  אין  ישראל,  בשונאי  כלה 
"כאן  רש"י:  שאומר  כמו  עבורו  רמז 
והודיעו שהדבר תלוי  לו פתח  פתח 
יכלם".  לא  עליהם  יתפלל  שאם  בו, 
כוונתו  עומק  את  הבין  רבנו  משה 
מתפילה  הרפה  ולא  יתברך  ה'  של 
את  לגלות  שזכה  עד  ותחנונים 

הרחמים העצומים של ה' יתברך.

את  מבין  היה  לא  רבנו  משה  אם 
חושב  והיה  יתברך  ה'  של  הרמז 
להשמיד  ה'  שרצון  פשוט  באופן 
אבל  לנו.  אוי   – ישראל  שונאי  את 
יתברך  כוונתו  זו  שלא  הבין  משה 
תלוי  שהדבר  היא  כוונתו  אלא 
בתפילתו של משה ומה שה' יתברך 
יעזוב  לא  שהוא  הוא  באמת  רוצה 
התחזק  הוא  ולכן  ירפה,  ולא  אותו 
ה'  את  עזב  ולא  בתפילה  והתאמץ 
מיד  הגמרא  שאומרת  כמו  יתברך 
אי  כתוב  מקרא  "אלמלא  בהמשך: 
אפשר לאומרו, מלמד שתפסו משה 
שהוא  כאדם  הוא  ברוך  להקדוש 
תופס את חברו בבגדו ואמר לפניו: 
'ריבונו של עולם, אין אני מניחך עד 

שתמחול ותסלח להם'...

לא  הזה  שהעניין  לדעת,  וצריכים 
המסר  אלא  רבנו,  למשה  רק  שייך 

שביד  לך  דע 
את  להסיר  הקב"ה 
מקרבך,  הרע  יצר 
ובכך יהיה לך 'פתחון 
ה'  לפני  לבוא  פה' 

ולבקש ולהתחנן

הכול תלוי בך!

בס"ד
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העגל
            הסיפור שהכי הרבה מעורר שאלה 
בהיסטוריה של עם ישראל הוא חטא העגל, 
איך יכול להיות שזמן קצר אחרי שזכו לגילוי 
שכינה אדיר במעמד הר סיני קלקלו כ"כלה 

המזנה תחת חופתה"? 

ולפני  הריה"ל,  בעמקות  מתייחס  זו  לשאלה 
שמשיב ישירות מלמדנו כי ערכו של החוטא 
מתגלה בשלושה עניינים. איך הוא מתייחס 
לחטאו? האם החטא טבוע במהותו או שהוא 
בא לו במקרה? האם החטא באמת חמור לפי 

הנורמות המקובלות?

התייחס  ישראל  שעם  רואים  אנו  והנה 
מייסורי  סבלו  הם  רבה,  בחומרה  לחטאו 
מצפון איומים, "וישמע העם את הדבר הרע 
הם  כלומר,  עליו"  עדיו  איש  שת  ולא  הזה 
אבל,  לאות  מעליהם  תכשיטיהם  את  הסירו 

את אותם כתרים להם זכו במעמד הר סיני. 

וגם רואים שהחטא לא היה להם טבעי אלא 
יציר  מקרי, שהרי מזמן אדם הראשון שהיה 
מדור  האלהי  העניין  התגלגל  האל  של  כפיו 
משפחת  שבאה  עד  יחידים,  אצל  רק  לדור 
יעקב שכל בניו היו מיטה שלמה, ואז התחיל 
העניין האלהי לחול על קהל שלם,  כשמגיעים 
לעם ישראל הסגולה האלהית שהייתה שורה 
רק על בודדים הופכת לסגולה כללית, כולם 

נעשו ראויים לגילוי שכינה במעמד הר סיני. 
אומנם היו בהם חוטאים, אבל החטאים היו 

אצלם מקריים, תופעה ולא מהות.

הנורמה  של  ההיבט  השלישי,  בהיבט  וגם 
שבימים  ידוע  הנה  ההם  בימים  החברתית 
אותם  גם  המחשה,  של  תופעה  הייתה  ההם 
אלו שהאמינו באל אחד היו זקוקים למשהו 
מוחשי שדרכו מתגלית כביכול האלוקות, גם 
לבני ישראל היה עמוד ענן ועמוד אש שייצגו 
עבורם את הנוכחות של הקב"ה, וגם הובטח 
להם שיורד חפץ מן השמים – לוחות הברית 

– שיגלם עבורם את הנוכחות האלהית.

לקבלת  העם  ציפה  תורה,  מתן  אחרי  ובכן, 
הם  הברית,  ארון  את  שיכסה  ולענן  הלוחות 
נשארו עם בגדי מעמד הר סיני ותכשיטיהם, 
ושימרו את אותה התרוממות רוחנית שקבלו 
במעמד הר סיני בהמתנה לירידת משה רבנו, 
והם סברו כי הוא אמור לרדת בו ביום, שכן 
הזמן  אך  לדרך,  צידה  איתו  לקח  לא  הוא 

התארך לארבעים יום.

העם  העם,  מן  בחלקים  אכזבה  התעוררה 
זקוקים  הם  כי  חשבו  מהם  אחדים  התפלג, 
האל  את  עבורם  שיגלם  מוחשי  למשהו 
המוציאם ממצרים, החטא אם לא היה חטא 
הגשמה,  של  חטא  אלא  אלילים  עבודת  של 
הם לא עברו על "לא יהיה לך אלהים אחרים 

על פני" שעונשו בסקילה, אלא על "לא תעשה 
הם  במלקות.  "שעונשו  תמונה  כל  פסל  לך 
מצווה  על  רק  אלא  התורה  כל  על  עברו  לא 
אחת, ומתוך שישים רבוא גברים לא היו אלא 

שלושת אלפים שעבדו את העגל. 

ראיה לכך, מה שנאמר על אחאב "ַוְיִהי ֲהָנֵקל 
ֲעבֹד  ...ַוּיַ ְנָבט  ן  ּבֶ ָיָרְבָעם  ַחּטֹאות  ּבְ ֶלְכּתֹו 
משמע  ט"ז(  )מ"א  לֹו"  חּו  ּתַ ׁשְ ַוּיִ ַעל  ַהּבַ ֶאת 
העגלים  מעבודת  חמורה  הבעל  שעבודת 
אלילים  עבודת  הייתה  שלא  ירבעם,  שעשה 
אלא חטא של הגשמה, וכן בחטא העגל העם 
שהיה  אלא  זרה,  עבודה  לעשות  חשב  לא 
זוכים  כי בני אדם  להם צורך במשהו מוחשי, 
לחווית קדושה כשהם במקום קדוש, באווירה 
קדושה,  דברי  שמיעת  או  בקריאה  קדושה, 
בשכנותו של אדם קדוש, לכן אנשים הולכים 
מתקרבים  או  המכפלה,  למערת  או  לכותל 
משהו  דרך  הקדושה  את  להרגיש  חי,  לצדיק 

 מוחשי.
כל זמן שמשה היה איתם, היה כצינור לחוויה 
ואת  הקדושה  את  גילם  הוא  האלהית, 
הנוכחות האלהית, בהעלמות שלו, רצה העם 
הללו  הדברים  ומכל  במקום,  מוחשי  משהו 
מוכיח הריה"ל כי חטא העגל היה הגשמה ולא 

כפירה בעיקר. 

ַנִים  ְקִריַאת ׁשְ יד ְמֹאד ּבִ רבי לוי יצחק  ָהָיה ַמְקּפִ
ִריָאה  ָהָיה קֹוֵרא ֶאת ַהּקְ ְרּגּום, ׁשֶ ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ
ִלי  ּוִמּבְ ְלַאֲחֶריָה,  ֶכף  ּתֵ "י  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ּה  ִעּמָ ְולֹוֵמד 
סֹוף ָיָמיו  ַעם ּבְ ִדּבּור. ּפַ ַמן ּבְ ל ַהּזְ ְך ּכָ ְלַהְפִסיק ֶמׁשֶ
ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ּפּוִרים  תֹו ָחל ָאז יֹום  ְרִאּיָ ָבר  ּכְ ֱחַלׁש  ּנֶ ׁשֶ ּכְ
ָכה ִלְקרֹות ֶאת  ּזָ הוָֹדה ַלה' ַעל ׁשֶ ְך ׁשֶ ְוָאַמר ַאַחר ּכָ
י  ִ ּשׁ ֵליל ׁשִ א' ּבְ י ִתּשָׂ ת 'ּכִ ָרׁשַ ל ּפָ ה ׁשֶ ִריָאה ָהֲאֻרּכָ ַהּקְ
דֹול ַעל  י ּגָ ַאַחר ִקיַמת ֲחצֹות ִמּתוְֹך ִיּסּוִרין ּוְבֹקׁשִ
עֹות ֵמֲחַמת  ה ׁשָ ּמָ ּכַ ָבר ְזַמן ַרב  ַקח לֹו ַהּדָ ּלָ ׁשֶ ַאף 
י  ֵמַרּבִ ל  ִקּבֵ ֶזה  ּנַֹהג  ׁשֶ ְוָאַמר  ה,  ָרׁשָ ַהּפָ ֲאִריכּות 
ְקִריַאת  ִעְנַין  ּבֹו  ִריׁש  ִהׁשְ ׁשֶ הי"ד,  ּכֵֹהן  ָרֵאל  ִיׂשְ
ְלָחן ָערּוְך.  ֻ ּשׁ דֹוָלה ְוַכְמֹבָאר ּבַ ָדה ּגְ ַהְקּפָ שמו"ת ּבְ

)שיש"ק ו - תנט(

ְוַלּבֶֹקר  ִכי  ּבֶ ָיִלין  ֶעֶרב  "ּבָ תּוב  ַהּכָ ַצחּות  ּבְ ְרׁשּו  ּפֵ
ן  ּכֵ ִכיָבתֹו  ׁשְ ִפי  ּכְ 'ׁשֶ ְוַהְינּו  ל(  )תהלים  ה".  ִרּנָ
ַעל  ה  ְבִכּיָ ּבִ ה  ִמְתַוּדֶ ִכיָבתוֹ  ּוִבׁשְ זֹוֶכה  ִאם  קּומֹו', 
ה  ּמָ ּכַ ּמּוָבא  ּכַ ַהּיֹום,  אֹותֹו  ּבְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ֲעֹונֹוָתיו  ל  ּכָ
ן זֹוֶכה  ּכֵ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּבְ זֹו  ַהְנָהָגה  ָעִמים  ּפְ
ּכֹוְכֵבי  ַיַחד  ָרן  'ּבְ תּוב  ַהּכָ ְבִחיַנת  ּבִ ה  ְלִרּנָ ּבֶֹקר  ּבַ

ֹבֶקר'. )איוב לח(. )שם ו - רבי(
פרי שלום

"מה שהיה היה העיקר להתחיל מהתחלה" זה 
תמצית כל השכל של ההתחזקות.

צריך למצוא דברי התחזקות דבר יום ביומו.
מדרגת האדם היא כפי מידת ההתחזקות 

שלו.
את עיקר ההתחזקות שואבים מהדעת של 

הצדיק.

                   בחסדי שמים זכינו השבוע 
לחגוג את ימי הפורים הקדושים והנעלים, 
]ליקו"מ  זיע"א  רביה"ק  כותב  שעליהם 
זקני  מפי  וכמקובלנו  ע"ד[  תורה  תניינא 
אנ"ש ש"כל ההתחלות מפורים". דא עקא, 
אלו,  בימים  והשכרות  השמחה  שמחמת 
נגרמים נזקים ממוניים רבים, ונפשם של 
ישנו  והניזקים בשאלתם: האם  המזיקים 
מחמת  כשהזיק  לשלם  המזיק  על  חיוב 

שמחה או שכרות? 

תשובה: המקור לדין זה שישנו פטור מנזק 
שנגרם בשעת שמחה, הינו מהמשנה ]סוכה 
שומטין  תינוקות  ש"מיד  האומרת  מ"ה[ 

ומבאר  אתרוגיהן",  ואוכלין  לולביהן,  את 
שומטין  תינוקות  "מיד  וז"ל:  רש"י  שם 
את לולביהן - הגדולים שומטין את לולבי 
הקטנים מידם בשביעי. ואוכלין אתרוגיהן 
גזל,  ואין בדבר לא משום  - של תינוקות, 
מחמת  נהגו  שכך  שלום,  דרכי  משום  ולא 

שמחה".
שמכך  "מיד"[  ד"ה  ]שם  התוס'  מדייקים  א( 
מחמת  לקטנים  נזק  לגרום  מתיר  שרש"י 
שנגרם  אחרים  במקרים  גם  לכן  שמחה, 
נזק משום שמחה – אין שום חיוב ממוני. 
כך גם פוסקים המרדכי ]סוכה פרק הישן רמזים 
האור  שמשון,  רבינו  בשם  תשמ"ב-תשמ"ג[ 

האגודה  ספר  שט"ו[,  סי'  סוכה  הל'  ]ח"ב  זרוע 
הדשן  ותרומת  מ"א[,  סי'  וערבה  לולב  פרק  ]סוכה 
שאע"ג  שם  שמוסיף  למרות  ר"י,  סי'  וכתבים  ]פסקים 
יכוון  שאחד  מצב  ייווצר  שלא  כדי  מ"מ  פטור,  דמדינא 
להזיק את חבירו בשעה זו ויאמר שהוא פטור, יש לעונשו 

מצד קנס, עיי"ש[.

חולק  ד'[  סי'  פ"ד  ]סוכה  הרא"ש  אולם  ב( 
כלל  מיירי  שלא  ומבאר  רש"י  פירוש  על 
אלא  הקטנים,  מיד  חוטפים  שהגדולים 
שומטים  עצמם  שהקטנים  היא  הכוונה 
הערבה  מתוך  עצמם  של  הלולבים  את 
]שם[  התוס'  כתבו  וכן  בהם,  ומשחקים 
לשיטתו  אזיל  והרא"ש  השני.  בפירוש 
בתשובותיו ]כלל ק"א סי' ה', וכן מבאר הגר"א חו"מ 
סי' שע"ה ס"ק כ"ה[, שם חולק על התוס' וסובר 

שגם אם הזיק בשמחת חתן וכלה – חייב 

תצ"ד[  סי'  ]או"ח  דוד  בית  ובשו"ת  לשלם. 
הביא שמשמע שאף הרמב"ם סבירא ליה 

כהרא"ש.

הרמ"א באו"ח ]סי' תרצ"ו ס"ח[ פוסק להלכה 
"על  ד"ה  ט"ו  סי'  ]סוף  מינץ  מהר"י  שו"ת  בשם 
דבר לבישת הפרצופים"[ את דברי רש"י לגבי דין 

גוזל מחמת שמחה. כך גם פוסקים האליה 
רבה ]שם ס"ק י"ז, ועיי"ש שם שמוסיף ש"לפי זה מותר 
"ומצאתי":  ד"ה  במגילה  בשל"ה  כתב  מיהו  עליה.  לברך 
מללבוש  ירחק  נפשו  ושומר  הוא,  חסידים  משנת  'לאו 

כלאים ולחטוף מחבירו'"[, כף החיים ]שם ס"ק נ"ח[ 

והמשנ"ב ]שם ס"ק ל"א-ל"ב[.
]סי' שע"ח  עוד פוסק להלכה הרמ"א בחו"מ 
ס"ט[ את דברי התוס' לגבי דין מזיק מחמת 

דבר  בשאר  שה"ה  ומביא  חתן  שמחת 
שמחה, אולם מוסיף הרמ"א בשם תרומת 
הדשן שאם נראה לבי"ד לעשות סייג וגדר 
שונות  מסיבות  המזיקים  את  לחייב  וכן 
חבריהם(  את  מזיקים  ורבים  פרוץ  נהיה  שהדבר  )כגון 

והנה,  המזיק.  את  לחייב  בידם  הרשות   –
אף בהלכות פורים ]או"ח סי' תרצ"ה ס"ב[ מביא 
את  שהמזיק   – להלכה  זה  דין  הרמ"א 
חבירו בגלל שמחת הפורים פטור מלשלם; 
אולם הב"י ]או"ח סי' תרצ"ה סוף ס"ב[ חולק על 
לדידהו  דהיינו  "ונ"ל  וז"ל:  בזה  הרמ"א 
שלא  אנו  אבל  כך,  הבחורים  נוהגים  שהיו 
נהגו כן – אין חילוק בין פורים לשאר ימות 

השנה לענין זה".

ולמעשה, מצינו כמה וכמה שיטות בדברי 
כשהזיק  הדין  לגבי  האחרונים  הפוסקים 
)כגון  את חבירו ללא כוונה מחמת שמחה 

שמחת פורים או שמחת חתן וכלה(:

א( הגר"ע יוסף זצ"ל והגר"י יוסף שליט"א 
כב"י  לפסוק  יש  שלדינא  סוברים  ]הנ"ל[ 

שאין חילוק בין פורים לשאר ימות השנה, 
והמזיק מחמת שמחה צריך לשלם ממיטב 
יכול  המוחזק  ואין  כרמו,  וממיטב  שדהו 
לטעון "קים לי כנגד מה שכתב מרן בב"י".

ב( ערוך השולחן ]או"ח סי' תרצ"ה ס"י[ סובר אף 
ובכל  כרמ"א  לפסוק  אין  שהאידנא  הוא 
לשלם,  חייב   – חבירו  את  שהזיק  מקרה 
מטעם  אלא  הב"י  של  מטעמו  לא  אבל 

שהיום אין נוהגים לשמוח כ"כ עד שיבוא 
להיזק, ולכן אם הזיק – חייב לשלם.

שבכל  סובר  ר"ז[  ]סי'  יאיר  חוות  שו"ת  ג( 
מצוה שהיא מדרבנן, לא נאמר בה הפטור 
של "הזיק מחמת מצוה", ולכן יש לחלק בין 
קבלה  מדברי  מצוה  שהיא  פורים  שמחת 
שלגביה כן אומרים שהמזיק מחמת מצוה 
פטור, לבין שמחת חתן וכלה שהיא מצוה 
מדרבנן ]כדאיתא בירושלמי כתובות פ"א ה"א ש"משה 
התקין שבעת ימי המשתה ושבעת ימי האבל"[ שלגביה 

פטור  מצוה  מחמת  שהמזיק  אומרים  לא 
לגבי  באו"ח  הרמ"א  כדברי  שפוסק  א"כ  )ויוצא 
שמחת פורים, אבל חולק עליו במה שפסק בחו"מ 

לגבי שמחת חתן וכלה(.

ד( כנסת הגדולה ]או"ח סי' תרצ"ה בהגהות הטור, 
סובר  גיסא,  מאידך  סק"ז[  שם  במג"א  מובא 

אלא  כרמ"א,  לפסוק  יש  כן  האידנא  שגם 
סובר שהפטור של הרמ"א הוא רק במקום 
קטן  בנזק  בין  חבירו,  ממון  את  שהזיק 
גופו  את  הזיק  אם  אבל  גדול;  בנזק  ובין 
חייב   – שהוא  כל  בנזק  ואפילו  חבירו  של 
לשלם. ובשיירי כנסת הגדולה ]שם הגהות ב"י 
אות ג'[ כותב שכן משמע מהמרדכי ]סוכה פרק 

הישן רמז תשמ"ג[ בשם רבינו שמשון שדווקא 

מיישב  זה  וע"פ  עיי"ש;  לפטור  יש  בממון 
סי'  הישנות  הב"ח  ]שו"ת  הב"ח  שפוסק  מה  את 
בשמחת  חבירו  עין  את  שהמסמא  ס"ב[ 

נישואין – חייב, משום ששם מיירי על נזקי 
גופו.

ה( ברם המעיין בשו"ת הב"ח ]הנ"ל[ וכן הבין 
רואה  י"ג[,  ס"ק  תרצ"ה  ]סי'  המשנ"ב  דבריו 
יש  מדבריו שאף הוא סובר שגם האידנא 
של  שהפטור  סובר  אלא  כרמ"א,  לפסוק 
הרמ"א הוא רק במקום שבו גרם לנזק קטן 
– בין שהזיק את ממון חבירו ובין כשהזיק 
את גופו של חבירו, אבל אם גרם לנזק גדול 
ובין לגוף חבירו – חייב  בין לממון חבירו 
הגדולה  כנסת  שביאר  כמו  ודלא  לשלם, 
שהחילוק היא בין נזקי הגוף לנזקי ממון..

ו( האגודה ]הובא במג"א הנ"ל[ סובר שגם היכן 
שגרם נזק לגופו של חבירו, פטור מלשלם 
ידוע מה  )ואין  כל עוד לא התכוון להזיקו 

סובר לגבי נזק קטן או נזק גדול(.
הפסקי  פוסק  המחלוקות,  ריבוי  ומחמת 
תשובות ]ח"ו סי' תרצ"ה אות ח' והערה 42[ ש"כיון 
שהזיק  או  להזיק  כיון  אם  בין  נ"מ  שיש 
גם  ולפנינו  לגדול,  קטן  הזיק  ובין  בשוגג, 
לעשות שאלת  יש  לכן  דברי הערוה"ש,  כן 
אינו  כשהניזק  היזק  של  מקרה  בכל  חכם 

מוותר!".

הדין  מה  האחרונים  שנחלקו  מצינו  עוד 
במהלך  שהשתכר  מחמת  נזק  גרם  כאשר 

השמחה:
א( רוב מניין ובניין הפוסקים סוברים שאף 
לשיטות שסוברות שהמזיק מחמת שמחה 
לחבירו  נזק  גרם  כאשר  רק  היינו  פטור, 
חתן  שמחת  או  הפורים  שמחת  מתוך 
מחמת  נזק  גרם  כאשר  אולם  וכד',  וכלה 
שהשתכר – חייב לשלם עבור הנזק שגרם 
]ים של שלמה ב"ק פ"ג סי' ג', פתחי חושן הל' נזיקין פ"א 

ס"י, שו"ת חוות יאיר סי' קס"ט, ועוד[.

ב( ברם, שו"ת עזרת ישראל ]לג"ר רפאל ישראל 
ד"ה  ק"ג  סי'  דליטא,  מזריטש  אב"ד  זצ"ל  שפירא  איסר 

שלשיטות  בזה"[ סובר  לשאול  הקשה  כת"ר  "והנה 

פטור,  שמחה  מחמת  שמזיק  הסוברות 
שכרות  מחמת  שנגרם  היזק  גם  בזה  נכלל 
מצוה  שיש  משום  וזאת  דווקא,  בפורים 
שנגרם  בהיזק  כן  שאין  )מה  בפורים  להשתכר 
וכלה,  חתן  שמחת  כגון  שמחות  בשאר  שכרות  מחמת 

שבזה חייב(.

 – להזיק  התכוון  שכאשר  מודים  וכו"ע 
חייב לשלם בכל מקרה בין כשהזיק מחמת 
]מג"א  שכרות  מחמת  כשהזיק  ובין  שמחה 
סי' תרצ"ה סק"ח בשם האגודה, משנ"ב שם ס"ק  או"ח 

י"ד[.

במהלך  חבירו  את  שהזיק  אדם  למעשה: 
הזיק  אם  או  להזיק  התכוון  אם  שמחה, 

מחמת שכרותו – חייב לשלם את הנזק.
מחמת  הזיק  וגם  להזיק  התכוון  לא  ואם 
מפאת  שכרותו,  מחמת  ולא  השמחה 
רב  לשאול  עליו  בזה,  המחלוקות  ריבוי 
מורה הוראה הבקי בדיני ממונות שיורה 

לו כיצד לנהוג.

גן
הדעת

הזיק מחמת שמחה, האם פטור מלשלם?
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"



חוק חזק יותר מחוקי הטבע וחוק זה 
רק  היא  והבחירה  לעולם,  ישתנה  לא 

לרצות ולהתפלל.

לא  למה  עצמך  את  להאשים  כן  אם 
עשית או למה נכשלת זה שקר שיוביל 
כי  בתפילה,  ולחולשה  לייאוש  אותך 
אין בידך כוח לשנות את המעשה, אבל 
להאשים את עצמך למה לא רצית, זו 
האמת כי האשמה כזו מעוררת אותך 
בידך  תמיד  שהוא  הרצון  את  לחזק 

ולהתעורר לתפילה.

את  להסב  באה  שהגמרא  נמצא 
לך, הכול  לבו של האדם: דע  תשומת 
רמז  לאדם  לו  רומזת  והיא  ה'.  בידי 
האדם  לעשות:  עליו  מה  וברור  עבה 
נרמז,  ואינו  לו  שרומזים  הטיפש 
מבין מהגמרא: איני יכול להתגבר על 
ימיי  את  לבלות  עליי  נגזר  הרע,  היצר 
לעשות  יכול  ואיני  ופגמים  בעבירות 
גושפנקא  כך  על  לי  ויש  מאומה, 
שמבין  והנבון  החכם  אבל  מהגמרא. 
עליו  רבנו  משה  כמו  דבר,  מתוך  דבר 
שהכול  הזו  מהגמרא  מבין  השלום 
תלוי בו. נותנים לו כאן מפתח לחיים: 
"דע לך, הכול תלוי בך. כי מכיוון שהכול 
הרצון  לפי  אותך  מוליך  וה'  ה'  בידי 
שלך, לכן רוצים ממך שתרצה, ולרצות 
לכן  ה',  בידי  הכול  יכול.  תמיד  אתה 
אל תעזוב את ה' יתברך ותחזיק חזק 
ברצון ותרבה בתפילות ובתחנונים עד 
שתזכה לעורר את רחמיו של ה' יתברך 
שלך  הרע  מהיצר  אותך  שיושיע  עליך 

ויוליך אותך בדרך הקודש בשלמות". 

בגמרא  משתמש  המבין  האדם  לכן 
הזו בתפילותיו לה' ועומד לפני ה' בכל 
כלפיו  וטוען  הזדמנות  ובכל  ויום  יום 
את הפסוקים מן הגמרא: "ריבונו של 
היצר  את  לנו  בראת  אתה  הרי  עולם, 
הרע ואתה מצטער על כך כמו שאתה 
אנא  הרעותי'.  'אשר  אומר  בעצמך 
ממך, קח ממני את היצר הרע. רבש"ע, 
רש"י אומר שהבורא גורם לנו לחטוא 
כביכול, אני מתחנן לפניך שלא תגרום 
על  לעבור  לי  תגרום  לא  לחטוא,  לי 
רצונך, תגרום לי רק לעשות את רצונך 

בלב שלם..."

יהי רצון שנזכה להבין באמת שהבחירה 
האמתית שלנו היא רק ברצון וכנגד כל 
הבלבולים והחלישות נדע ונאמין שכל 
רק  זה  מאתנו  רוצה  יתברך  שה'  מה 
ולא  בתפילה  ושנרבה  והרצון  הלב  את 
נעזוב את ה' ונתחנן "השיבנו אליך" עד 
עלינו  וירחמו  אותנו  יוליכו  שמשמיים 
וישיבו  הרע  היצר  את  מאתנו  ויסירו 
יהי  כן  אמן  שלימה,  בתשובה  אותנו 

רצון.

גילוי אליהו
לכבוד יומא דהילולא ר' אלימלך מליזענסק זיע"א

בברכת שבת שלום ומבורך 
לכל בית ישראל

לצדיק  לו  היה  נוהג                     
להתבודד  מליז'נסק,  אלימלך  רבי 
בארבעים ימים שבהם עלה משה רבנו 
למרום, היינו מראש-חודש אלול ועד 

יום הכיפורים.
ומסוגר  סגור  ישב  ימים  באותם 
הקדושה.  בעבודתו  שקוע  בחדרו, 
טהורה.  ה'  ועבודת  תפילה  תורה 
הייתה  לא  קהל  קבלת  אלו  בימים 
אז  הורשה  לא  איש  כי  שבתקן  דבר 
דחופים  במקרים  אלא  להפריעו, 
ידוע  היה  זה  דבר  במיוחד.  ונדירים 
שמרו  שמלכתחילה  החסידים,  בקרב 
התייעצותם,  את  שאלותיהם,  את 
לזמנים  והתפילה  הרכבה  בקשת  את 

אחרים בשנה.
uuu

באחד  אירע  וחמור  נדיר  מקרה 
הערים  באחת  השנים. 
הרחוקות מליז'נסק: נער 
עשירים  של  בנם  יהודי, 
להתנהג  החל  ואמידים, 
אחד  יום  מוזרה.  בדרך 
קולות  להשמיע  החל 
ולעשות  ומשונים  שונים 

מעשים מוזרים. 
ההמומים  הוריו 
נזקקו  לא  והמבוישים 
מלומד  רפואי  לאבחון 
של  שדעתו  להבין  כדי 
נשתבשה  יקירם  בנם 
השתגע.  והוא  עליו 
את  אליו  הזעיקו  הם 
מכל  הרופאים  טובי 
הסביבה, בניסיון להשיב 
דעתו  שפיות  את  לבנם 
לא  הם  נפשו.  ובריאות 
ובכסף,  במאמץ  חסכו 

האהוב.  לבנם  מזור  אחר  בחיפושם 
ואף נאלצו לשכור שומר מיוחד לבנם, 

כדי שלא יפגע בסביבתו או בעצמו.
בין כה ובין כה הגיע לאוזנם שמעו של 
שתפילותיו  בליז'נסק,  היושב  הצדיק 
וברכותיו מחוללות נפלאות. אף-על-
ארוכה,  הייתה  לליז'נסק  שהדרך  פי 
יצאו  ויחדיו  בנו  את  האב  עמו  נטל 
שיאצול  כדי  הצדיק,  אל  בדרכם 
הנער  להחלמת  תפילה  ויעתיר  ברכה 

ולרפואתו השלמה.
uuu

בהגיעם סמוך לליז'נסק הבחין לפתע 
הצועד  קרעים,  לבוש  עני  בהלך  הנער 
בשולי הדרך. פנה הבן אל אביו ואמר: 
"אבא, בבקשה ממך, תן לעני זה נדבה 
הגונה". האב, שכבר זמן רב לא שמע 
מפי בנו משפט 'שפוי', הופתע למשמע 
דבריו הנכוחים, שנאמרו ברוגע. כטוב 
כסף,  מטבע  מכיסו  הוציא  עליו  ליבו 
פנים  בסבר  לו  והעניקו  לעני  קרא 

יפות.
יהודים  פניכם,  מועדות  "לאן 

נדיבים?", שאל העני.
לבקש  כדי  אנו,  נוסעים  "לליז'נסק 
היקר  בני  לרפואת  הצדיק  ברכת  את 
שנוסע לצידי", השיב האב בקול עצוב.
הלוא  לרפואה?  זקוק  הוא  "האּומנם 
הוא נראה בריא לגמרי בגופו ובנפשו!  
תטרחו  ואל  לעירכם  ושובו  פנו 
בלא  ההלך,  ענה  וגם  שאל  לשווא!", 

שנתבקש להשיא עצות מיותרות.
האב  של  הגדולה  הפתעתו  למרות 
פתאומי  באופן  השפויה  מהתנהגותו 
מדברי  האב  התעלם  לא  בנו,  של 
ההלך, והשיב לו בנועם: "אמת ויציב, 
לגמרי,  בריא  כעת  נראה  הוא  לי  אף 
הדרך  כל  את  שעשינו  לאחר  ואולם 
הארוכה ואנו כבר בשערי ליז'נסק, לא 

ולא  לאחור  נשוב  כי  הדעת  על  יעלה 
נחזה בפניו הקדושות של הצדיק!".

"רשאים  ואמר,  ההלך  נענה  "ובכן", 
אתם, כמובן, לעשות כרצונכם, ואולם 
דעו לכם כי בימים האלה נוהג הצדיק 
רבי אלימלך להתבודד עם עצמו ועם 
בימים  מלהפריעו  נזהרים  הכול  קונו. 
לעכבו  לכם  אל  אתם,  וגם  האלה, 
בבואכם  המידה.  על  יתר  ולהטרידו 

אליו, קצרו בדבריכם וצאו מיד "...
העני,  ההלך  דברי  לנוכח  משתאה 
הצדיק,  על  חסותו  את  לפתע  שפרש 
הנהן האב בראשו ונפרד ממנו לשלום.

uuu
העשיר  האב  פנה  לליז'נסק  בהגיעם 
עם בנו לאכסניה בעיר. לאחר מנוחה 
ישב לכתוב "פתקא"  קצרה מן הדרך 
את  הכתב  על  בקצרה  והעלה  לרבי 
דמי  בצרפו  בנו,  שם  ואת  מצוקתו 
עשר  שנים  עצום  בסך  נפש'  'פדיון 

זהובים!

החסידים  עם  הקצרות  בשיחותיו 
צדק  כי  לו  התברר  בינתיים,  שפגש 
בעניינים  רק  וכי  בדבריו,  ההלך 
הרבי  את  מטרידים  ביותר  דחופים 

בימים האלה.
על  שניצב  הרבי,  גבאי  אל  בגשתו 
על  לו  וסיפר  האב  הקדים  חדרו,  סף 
ראשו  על  שניחתה  הגדולה  הצרה 
המתאימה  צרה  כולה,  משפחתו  ועל 
הוא  דחוף'.  'מקרה  להגדרה  בהחלט 
שממנה  הרחוקה  העיר  בשם  נקב  גם 
הוא  מבקש  הנזכר.  הבן  עם  הגיע, 
כדי  ריקם  יושבו  לא  פניו  כי  אפוא 
וטלטולי  הרבה  טרחתו  יהיו  שלא 
נשימה  לחינם. באותה  הדרך הקשים 
של  בחדרו  ישהה  לא  כי  הבטיח  גם 

הרבי יותר מדקה-דקתיים.
קמעה,  להמתין  הגבאי  ממנו  ביקש 
אל  פנימה  ונכנס 
את  לקבל  כדי  הקודש 
הסכמת הצדיק לבקשה 
הרב  לאושרו  המיוחדת. 
הצדיק  ניאות  האב,  של 

לקבלו עם בנו.
האב  הושיט  בכניסתם 
לרבי את הפתקה שהכין 
את  השולחן  על  והניח 
הזהובים.  עשר  שנים 
באב  הרבי  הביט 
שלח  מכן  לאחר  ובבנו. 
בזהובים  חטוף  מבט 
וגנח  השולחן  שעל 
"עולם  עמוקה.  גניחה 
הרבי,  אמר  משונה...", 
נותנים  הנביא  "לאליהו 
ואילו  אחד  כסף  מטבע 
שנים-עשר   – לאלימלך 
לאותה  אוי  זהובים... 

בושה ואוי לאותה כלימה".
בעוד האב מתקשה לעכל את הידיעה 
שפגשו  העני  ההלך  כי  עליו,  שנחתה 
כבריא  הנער  את  וש'ִאבחן'  בדרך, 
לגמרי, לא היה אלא אליהו הנביא – 
לאות  הצדיק  של  ידו  לעברו  הושטה 
ושב מיד  רבי אלימלך  בירכם  פרידה. 
הקדושה.  ולעבודתו  להתבודדותו 
והאב ובנו חזרו לעירם כשהם שמחים 
אות  שפקדו  הניסים  על  לה'  ומודים 

עוד בהיותם בדרך.

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

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

יו”ל ע”י  מוסדות "חוט של חסד" 
רח' שמואל הנביא 13 ת.ד. 57669 י-ם
טל’ 02-5812210  פקס 02-5812252
לקבלה בדוא”ל ולתגובות כתבו לנו:  

5812210@gmail.com 

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

נייח: 073-727-0000  נייד: 0548-434-435
a0548434435@gmail.com :מייל

                   "הגננת, הגננת בואי מהר לחצר" 
קורא קובי תוך כדי ריצה אל תוך הגן כשהוא 
אותה  ומושך  טובה  הגננת  של  בידה  אוחז 
רק  שיתנדנד  לי  הבטיח  "משה  לעזרתו  לבא 
ולא  להפסיק  בלי  מתנדנד  הוא  אבל  קצת, 
צריך  כבר  מעט  עוד  מהנדנדה,  לרדת  רוצה 
לו  תגידי  התנדנדתי,  לא  ואני  לגן  להיכנס 

שירד". 
לנדנדה...  והתקרבה  הגן  לחצר  יצאה  הגננת 
"משה, זה נכון שאתה מתנדנד הרבה זמן ולא 
שואלת  קובי?!"  עם  בנדנדה  להתחלק  מוכן 
הגננת טובה את משה "כן, זה בגלל שהוא כל 
הזמן מרגיז אותי ומפריע לי להתנדנד, תגידי 

לקובי שיפסיק לזרוק עלי חול". 

הילד היה ממש "פרח"
קובי  בין  למריבה  התוודענו  שעבר  בשבוע 
למשה )המריבה המובאת בפתיח למאמר( 
ההתחבטויות  את  הקוראים  בפני  והעלנו 
שהיו לגננת טובה ב"פתרון הבעיה" הגננת 
אכפתיות  מקצועיות,  מתוך  פעלה  טובה 
רק  ולא  הילדים  את  "לחנך"  על  ומטרת 

להעביר את השנה ו"להחתים כרטיס". 
שלנו  והילד  שבמידה  כולנו  נסכים  בוודאי 
מתחנך בגן/כיתה כמו של הגננת טובה וגם 
אנו בבית משתדלים לחנך את הילד באותה 
בעיות  שום  ללא  בע"ה  יגדל  ילדנו  הדרך, 

ויצליח היטב בחיים.
דווקא  וקורה  פעמים  כי  לדעת  עלינו  אך 
חינוך  של  נרחב  כר  מהווה  הבית  להיפך: 
התורמים  הם  הספר,  בית  או  הגן  ודווקא 

לקלקול הערכים החינוכיים.
כי:  טובים  מהורים  שומעים  אנו  אחת  לא 
אבל  בבית,  פרח  ממש  היה  שלי  "הילד 
הילדים או לעיתים אף הצוות החינוכי בגן 

או בבית הספר קלקלו לנו אותו".

חשיבותו של גן הילדים בעיצוב דמותו של 
האדם לעתיד

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

העירייה.
ארבע  בגיל  ילד  על  מדובר  הכל  ..."בסך 
וחצי, מה כבר יש לחנך או ללמד אותו" טען 

בפני פעם מישהו...
אנצל  טובה,  הגננת  עם  הסיפור  בעקבות 
המאמרים  בשני  להבהיר  זו  מכובדת  במה 
הבאים, מהם תפקידי הגננת והגן, בבקשה:

גודל המשמעות של החינוך בגיל הרך בוודאי 
אינו מוטל בספק. אדרבה תקופת חיים זו, 

בחיי  ביותר  המשמעותית  התקופה  היא 
סגנון  כי,  לעתיד.  ובהכשרתם  הילדים 
של  האינדיבידואלית  והאישיות  החיים 
צעירים  בגילאים  דווקא  מתהווה  האדם 

אלה. 
הילד,  בחיי  הראשונות  אלו,  בשנים 
משתלבת כל ההתנהגות שלנו המבוגרים 
לבין  בינם  הילדים  ושל  הילדים  כלפי 
דפוסים  מערכת  אותה  לתוך  עצמם, 
של  האישי  החיים  סגנון  את  המעצבת 

הילד.
 לכן, אנחנו יכולים לאבחן כמעט בוודאות 
את מצבו של הילד בעתיד על סמך מצבו 

היום.
לדוגמא: אם הילד נפחד, מופנם, הססני, 
מאוד  יתקשה  שהוא  להניח  סביר 
להתייצב מול התפקידים שהחיים יעמידו 
להשתמט  או  לברוח  ישאף  והוא  בפניו 

מהם. 
בין  כלל  להפריד  שאין  מסתבר  כך  מתוך 
משה  לבין   4 בגיל  קטן  ילד  שהוא  משה 
בעוד 20 שנה כאדם בוגר, משום שבשנים 
הראשוני  הבסיס  מתפתח  אלו  ראשונות 

לאישיותו של האדם.
צעדינו  את  לנווט  אמורות  אלו  תובנות 

ברישום הילד לגן או למכינה.
 כל תורת הפסיכולוגיה מתייחסת בעיקר 
של  אישיים  הבין  היחסים  למערכות 
ועל  בגן  או  בבית  גידולו  וסביבת  הילד 
עם  ובעצם  הילד  עולם  עם  הקשר  כל  כן 
נבנה  כאדם,  אישיותו"  "בניית  מכלול  כל 

ב"תקשורת" הנכונה עם הילד. 
בבניית  העיקרי  המרכיב  הוא  הבית  ולכן 
ממנו  פחות  לא  אך  הילד,  של  אישיותו 
חיי  של  משמעותם  כי  הילדים,  גן  הוא 
קשר  אישי,  הבין  בקשר  מתבטאת  נפשו 
המהווה את "החוליה הראשונה" בתנועה 
אותו  מקור  מהו  אולם  החברה.  לקראת 
קשר של אותם יחסים בין אישיים? ואילו 

אפשרויות ניתנות להתפתחותו? 

רצון, מקצועיות והישגים
מיד עם הולדתו של התינוק, ניתן להבחין 

בפוטנציאלים מסוימים שהביא עימו. 
אינם  הם  אך  בהם,  להבחין  ניתן  אמנם 
או  בעתיד  כישוריו  לגבי  ניבוי  מהווים 
לגבי הצלחתו, כי פיתוח פוטנציאלים אלו 
ובאופן  גידולו  בדרך  מותנה  דיכויים-  או 

חינוכו של הילד. 
לילדינו  ימחישו  הבא  והתרגיל  הסיפור 
יוצאת  "התמודדות"  על  לנו  ויספרו 
אף  שעל  מיוחדת,  אשה  של  דופן 
להעפיל  הצליחה  הרבים,  הקשיים 

ולמצות את הפוטנציאל שלה.
ילדיכם  עם  שוחחו  בתרגיל,  נתחיל 
בבית  או  בגן  שלהם  הקשיים  על 
נסו  מטלה:  בפניהם  והציבו  הספר, 
קשה  בעיה  עם  עצמכם  את  לדמיין 
איתה?   מתמודדים  הייתם  כיצד  יותר, 
יכולים  הם  כיצד  איתם  שוחחו  אח"כ 
האובייקטיבית  הבעיה  עם  להתמודד 

שלהם.
אחרי השיחה על פתרון הבעיה שלהם, 
"תרגיל  לו  שנקרא  בתרגיל  התחילו 
הלן" כסו את עיניו של הילד במטפחת 
את  למצוא  שינסה  לו  ואמרו  שחורה 
דרכו, לכיוון המטבח, יפתח את המקרר 
ויביא לכם חלב, קצת מפחיד, לא? טוב, 
בקולותיהם  להיעזר  יוכל  הוא  אולי 
אמרו  כעת  האחים.  של  והדרכותיהם 
לו להניח את ידיו על האוזניים ושינסה 
ולהביא מהארון  להגיע למטבח  עכשיו 
כי  נכון?  מסובך,  די  מסויים,  סיר 
הראייה  חוש  ובעיקר  שלנו,  החושים 
עם  להתמודד  לנו  עוזרים  והשמיעה, 
מציבה  שלפעמים  החיצונית,  הסביבה 

בפנינו לא מעט מכשולים.

קורה  היה  מה  הילד,  עם  ביחד  לדמיין  נסו 
בחוש  להשתמש  יכולים  היינו  לא  ח"ו  אילו 
זהו  יחד.  גם  שלנו  השמיעה  ובחוש  הראייה 
 - תתפלאו  אך  לדמיין,  מאוד  שקשה  מצב 
וזה  דמיון,  כל  על  עולה  המציאות  לפעמים 
 בדיוק מה שקרה לילדה קטנה בשם הלן קלר.

סיפור חיים
ועכשיו מגיע הסיפור: הלן אדמס קלר נולדה 
הברית.  בארצות  קטנה  בעיירה   1880 בשנת 
אותה  פקד  בלבד  חודשים   19 לגיל  בהגיעה 
אסון כבד. היא חלתה במחלה קשה, שגרמה 

לה לאבד את מאור עיניה ואת שמיעתה. 
לחלוטין.  השתנו  המשפחה  חיי  רגע  מאותו 
מילדה ידידותית ועליזה הלן הפכה בין לילה 
לתקשר  מסוגלת  שאינה  תלותית,  לילדה 
לראות  הצליחה  לא  היא  הסביבה.  עם  כלל 
שהיא  לומר  אמה,  של  קולה  את  לשמוע  או 
תחושותיה.  את  ולהביע  רעבה  או  עייפה 
הקטנה  הלן  הגופניות,  מגבלותיה  בשל  כך, 
ומבודדת  מתוסכלת  פראית,  לילדה  הפכה 
מהעולם. התנהגותה נעשתה לבלתי נסבלת, 
רצונה,  בהבנת  נכשלו  אותה  כשהסובבים 
הייתה  היא  זעם:  להתקפי  נכנסת  הייתה 
משתרעת על הרצפה, בועטת, מכה וצורחת. 
מכיוון  מפונקת,  מאוד  גם  נעשתה  הלן 
לעשות  לה  נתנו  עליה  שריחמו  שהוריה 
כאוות נפשה תמיד. באותן השנים נראה היה 

שגורלה של הילדה הקטנה נחרץ. 
לא  הלן,  של  הוריה  הקשיים,  כל  למרות 
מנת  על  שביכולתם  כל  עשו  הם  התייאשו. 
לעזור לילדתם האהובה. בשנת 1887 הם פנו 
בל,  גרהאם  אלכסנדר  המפורסם  לממציא 

שעבד עם חרשים.  
בל הפנה את הוריה של הלן לבית ספר מיוחד 
לעיוורים במדינת מסצ'וסטס. בהמלצתו של 
מנהל בית הספר נשלחה לביתם של בני הזוג 
קלר סטודנטית צעירה ומוכשרת בשם אן. אן 
הגיעה לביתה של הלן כשזו הייתה בת שבע. 
היה זה אירוע ששינה לחלוטין את חייה של 
מופלאה  ידידות  של  תחילתה   - וגם  הלן, 

ועבודה משותפת של 49 שנים ברציפות.
החדשה  למורתה  הלן  בין  הראשון  המפגש   
שפחדה  הלן,  במיוחד.  מוצלח  היה  לא 
תוקפנות  והפגינה  התפרעה  זרים,  מאנשים 
רבה. אולם, המורה החדשה לא הרימה ידיים 
כדי  מוזרה:  מעט  בקשה  מההורים  וביקשה 
כללי  אותה  וללמד  לילדה  להתקרב  להצליח 
את  לבודד  ביקשה  היא  בסיסיים,  התנהגות 
הילדה משאר בני משפחתה. ההורים, שניסו 
הסכימו  תקווה,  של  שביב  בכל  להיאחז 

לבקשה הזו בלב כבד.
להתגורר  עברו  החדשה  ומורתה  הלן  וכך,   
בבקתה מבודדת, שם החלו להכיר זו את זו. 
ניסתה  אן  המורה  קלה.  היתה  לא  ההתחלה 
אותן  מילים,  הצעירה  התלמידה  את  ללמד 
סימנה לה על כף ידה. פריצת הדרך הגדולה 
את  החזיקה  אן  אחד.  בהיר  ביום  התרחשה 
לה  וסימנה  מים  לזרם  מתחת  הלן  של  ידה 
את המילה מים בעזרת נגיעה רכה בכף ידה 
שבין  הקשר  את  להבין  החלה  הלן  הלן.  של 
ולהיחשף  לחפצים,  המורה  של  ידיה  נגיעות 
בזכות  ומשפטים.  מילים  של  שלם  לעולם 
שיטותיה המיוחדות של אן החלה הלן ללמוד 
במרץ, ואף הצליחה לתקשר עם אביה ואמה. 
את האושר ששרר בבית משפחת קלר קשה 

 לתאר במילים.
אין דבר העומד בפני הרצון

כשהייתה הלן בת 14, נסעה יחד עם מורתה 
ספר  בבית  לבקר  החלה  שם  ניו-יורק,  לעיר 
אן  השיעורים  במהלך  לחרשים.  מיוחד 
לאט  וכך,  הנלמד.  החומר  את  להלן  תרגמה 
חברי  שאר  עם  לתקשר  הלן  החלה  לאט 
כתתה ואף ללמוד לדבר. ואם חשבתם שהלן 
קריאה  כמו  בסיסיים  בלימודים  תסתפק 
מילדה  שהפכה  הלן,  טעיתם.   – וכתיבה 

בעיתית לתלמידה מצטיינת, שאפה ללמוד 
עוד ועוד.

התקבלה  היא   ,20 בת  כשהייתה 
ללמוד  ואהבה  יוקרתית,  לאוניברסיטה 
כמעט כל תחום אפשרי - צרפתית, לטינית 
 - שחמט  לשחק  למדה  ואפילו  וגרמנית, 
נראתה  כן  לפני  שנים  כמה  שרק  משימה 

כבלתי אפשרית עבורה.
של  לקידומם  רבות  פעלה  בבגרותה 
החלשים בחברה. יחד עם מורתה האהובה, 
לנסוע  נהגה  מקום,  לכל  אליה  שהתלוותה 
סיפור  את  לכולם  ולספר  המדינה  ברחבי 

חייה המרגש.
רבים  מאמרים  לכתוב  הלן  החלה  בנוסף   
ואף 12 ספרים בהם תיארה את חייה. בכל 
מקום אליו הגיעה היא התקבלה בהערכה 
רבה ובאהדה אינסופית, כיוון שבזכות כוח 
רצון אדיר היא הצליחה להשיג יעוד ולעזור 

לאחרים, למרות הקשיים. 
הלן  כוח הרצון העצום שלה הפכה  בעזרת 
היא  ולסופרת.  עולמי  שם  בעלת  לנואמת 
את  והפכה  מפורטת  אוטוביוגרפיה  כתבה 
החישה  באברי  המוגבלים  למען  המאבק 

למשימתה בחיים.
קלר  ביקרה  החמישים,  שנות  בתחילת 
בישראל וסייעה לאגודת החרשים. ב-1964 
מדליית  את  ג'ונסון  הנשיא  לה  העניק 
החירות הנשיאותית, עיטור הכבוד האזרחי 

הגבוה ביותר בארצות הברית.

חינוך אמיתי 
אנשים  לפתח  ניתן  אמיתי,  חינוך  בעזרת 
הנראים כבעלי יכולת מוגבלת עד להישגים 
כי  להסיק  ניתן  כך  מתוך  מרשימים. 
הפוטנציאל שעמו נולד האדם חשוב פחות 

מהדרך בה נפתח פוטנציאל זה. 
הכלים  את  לילדינו  להקנות  בע"ה  עלינו 
בעיותיהם  עם  להתמודד  יוכלו  בהם 
שאיבד  מיואש  ילד  עליהם.  ולהתגבר 
רק  ביותר.  המסוכן  במצב  נמצא  תקווה, 
וגם  להתאמץ  לשאוף,  יוכל  מתמודד,  ילד 

להצליח.

                    שנורר ממאה שערים הגיע 
לברוקלין, נכנס למנחה בשטיבל. תוך 

כדי שמונה עשרה הוא נאנח לכיוונו של 
העשיר של הקהל "אוי, ותן שכר טוב....". 
אחרי כמה שניות הוא שומע את העשיר 

"ולירושלים עירך ברחמים תשוב....."

פרשת פרה
פרשת  קוראים  בראשון  ס"ת  ב'  מוציאים  השבוע 
להיזהר  ויש  פרה  פרשת  קוראים  ובשני  השבוע 

בקריאה זו כי יש אומרים שהיא מדאורייתא.

באר שבעחיפהתל אביבירושלים
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