
על  שלך,  הסדרים  על  תוותר 
לך  יש  עכשיו  שלך.  ההספקים 
ערבות, חיוב, עכשיו אתה חייב לתת 
לילד כל מה שהוא צריך. עכשיו אתה 
הילד  על  בתפילות  להאריך  חייב 
שלך. אם אחר כך תספיק עוד משהו 
לפני  הילד  אבל  טוב.  מה  לעצמך, 
הכול. אם אתה מרגיש ערב אין אצלך 
'אני עסוק' או 'מה אני אעשה?' אין! 

הכול בטל ומבוטל.

כשהילד כבר התרחק לא עלינו, תדע 
מת,  הילד  ועכשיו  עליו  ערב  שאתה 
ואתה חייב להחיות אותו. אתה חייב 
ועוד  לצאת לשש שעות התבודדות, 
ועוד,  ועוד  התבודדות  שעות  שש 
עד שְתַחֵיה את הילד. "ותחיינה את 
הילד  שלך.  האחריות  זו  הילדים". 
עליו,  ערב  ואתה  מת  עכשיו  שלך 

אתה חייב להחיות אותו.

'ותשקמו בדמעות שליש'
ימות,  שהילד  מחכה  לא  שחכם  ומי 
מעל  ניסים  באמת  צריכים  שאז 
לילד  תפתח  קטן  מגיל  כבר  הטבע. 
חיסכון.  קופת  עם  בנק  חשבון  שלך 
אלא  כסף,  של  חשבון  לא  אבל 
תהלים,  ספרי  תפילות,  של  חשבון 
אל  צדיקים.  קברי  התבודדויות, 
שצריכים  תבין  ייפול.  שהילד  תחכה 
לכל  יימשך  לא  שילד  ניסים  הרבה 
הפיתויים של העולם הזה, ותבנה לו 

חומה של תפילות.

בעצמו  להישמר  דעת  אין  לילד 
כמו  ורוחניות.  גשמיות  מסכנות 
מסכנות  הילד  על  שומר  שאתה 
גשמיות, כך אתה חייב להתפלל עליו 
שיינצל מסכנות רוחניות, תתחנן לה' 
עליו  וישמור  דעת  לו  שייתן  יום  יום 

מכל הסכנות!

לו  תעזור  שבאמת  מתנה  לו  תן 
בחיים: כמה עשרות או מאות שעות 
של תפילות מלב של אבא, מלב של 
יום  תפילות  עליו  תשקיע  אימא. 
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תשקיעו  ובאמת  עליכם,  המוטל 
בראש  הילדים  חינוך  את  ותשימו 
מעייניכם – בוודאי תצליחו כי 'לפום 
צערא אגרא', 'יגעתי ולא מצאתי, אל 

תאמין'. 

בוודאי  אתם  מתייגעים,  אתם  אם 
אתם  לכן  תצליחו.  בוודאי  תמצאו, 
של  המשמעות  מה  ללמוד  צריכים 
ה'  הורים.  להיות 
לכתוב  אותי  זיכה 
'חינוך  ספרים 
ו'ילדים  באהבה', 
צריכים  מוצלחים', 
ולהבין  ללמוד 
עליכם,  מוטל  מה 

וכמובן, לקיים.

ועזב את אביו ומת
צריכים  כול  קודם 
שילד  להבין 
מאבא  שרחוק 
יהודה  ר"ל.  מת  ילד  זה  שבשמיים 
ואמר:  הערבות  משמעות  את  הבין 
אבא  בלי  ומת".  אביו  את  "ועזב 
הילד מת. כשאתה משקיע ברוחניות 
אבא  עם  שלו  ובקשר  הילד  של 
שבשמיים – אתה מציל ילד ממוות. 
ההורגו".  מן  יותר  המחטיאו  "קשה 
יותר  זה  ה'  עם  מחובר  שלא  ילד 
גרוע מילד מת. בן סורר ומורה נהרג 
כדי שימות זכאי ולא ימות חייב. כל 
מציל  כאילו  מישראל  נפש  המציל 

עולם מלא. 

יום,  יום  הילד  עם  יושב  אתה  אם 
לומד אתו, מדבר אתו, מתפלל אתו, 
הולך אתו לטיולים, מדבר אתו דיבורי 
אמונה, לוקח אותו להתבודדות, נותן 
משגיח  אבהי,  קשר  ואהבה,  חום  לו 
שאתה  הוא  והעיקר  ועוד  עליו 
בהצלת  עוסק  אתה   – עליו  מתפלל 
ומציל  נפשות. אתה מציל את הילד 

את עצמך.

הכול!  מבטלים  עזרה  צריך  כשילד 

להקדים תרופה למכה
ההורים  חולים  בבית  חולה  כשילד 
לימודים,  עבודה,  הכול:  מבטלים 
והם  מבוטל  הכול   – אירועים, חברה 
זמן.  ומשקיעים  הילד  עם  רצים 
כדי  הכול  לבטל  צריכים  בדיוק  כך 
להשקיע זמן לשבת עם הילד, ללמוד 
מכך,  ויותר  אתו.  לדבר  וגם  אתו 
זמן  ולהשקיע  הכול  לבטל  צריכים 

על  להתפלל  ארוך 
הילדים.

שאם  תחשבו  אל 
ב"ה  בריא  הילד 
הספר  לבית  והולך 
יכולים  אתם  אז   –
'לישון'  לחזור 
לעניינים  ולתת 
'לבד'.  להתקדם 
תמיד  צריכים 
לעמוד על המשמר, 
כי  ערניים,  ולהיות 

בשיעור  מבין  כך  כל  לא  הילד  אם 
וחוויות,  תעסוקה  לחפש  ומתחיל 
מוצא חברים רעים, השפעות רעות, 
הוא לא מקבל תשומת לב מההורים 
בצורה  לב  תשומת  לקבל  ומתחיל 
אחד  ויום   – ועוד  ועוד  שלילית, 
רחוק  התפוח  את  מוצאים  ההורים 
רחוק מהעץ, ואז הם בוכים ושואלים 

למה זה קרה?
זמן  הרבה  להשקיע  צריכים  לכן 
העניינים  כאשר  גם  תפילות  והרבה 
לחכות  אסור  כסדר.  מתנהלים 
להקדים  צריכים  אלא  לבעיות, 

תפילה לצרה שלא תבוא.

דעו לכם שלהיות הורים – זה מחייב. 
אתם ערבים. אם לא תדעו מה מוטל 
עליכם ולא תעשו את המוטל עליכם 
אתם תשלמו כפל כפליים עם קנסות 
וריביות ותסבלו גם בעולם הזה וגם 
בעולם הבא, כמו שאמר יהודה: "אם 
לאבי  וחטאתי  אליך...  אביאנו  לא 
מידה  גיסא,  ומאידך  הימים!"  כל 
טובה מרובה. אם באמת תעשו את 

ואם  אב  שכל  למדנו  שעבר  בשבוע 
ובערבּות  שלהם,  הילדים  על  עֵרִבים 
אתה   – ערב  אתה  משחקים.  אין 
ל"ע,  שקרה  מה  קרה  אחראי. 
או  באשמתך,  שלא  או  באשמתך 
באשמת מי שלא יהיה – אתה תשלם 
טענות,  בלי  האחרונה.  הפרוטה  עד 

בלי מענות.

יהודה היה ערב על בנימין והוא זעק: 
איננו  והנער  אבי  אל  אעלה  "איך 
אתי?!" הוא היה מוכן למות ולעשות 
הכול, אבל על האחריות שלו הוא לא 
יוותר. 'על החיים ועל המוות'. כאשר 
היה  זצ"ל  צדקה  יהודה  הרב  הגאון, 
ואומר:  זועק  היה  זה,  לפסוק  מגיע 
את  לשאול  צריך  ויהודי  יהודי  "כל 
והנער  אבי  אל  אעלה  'איך  עצמו: 
אבי  אל  אעלה  איך   – ִאתי'  איננו 
שבשמים לאחר מאה ועשרים שנה, 
אם הילד שלי אינו הולך בדרך שלי?...

ייתבע  הוא  לשמים,  יעלה  כשאדם 
בדרך  הולך  אינו  שלו  שהבן  כך  על 
מפורט  וחשבון  דין  לתת  ויצטרך  ה', 
תלמוד  לאיזה  ילדיו;  את  חינך  כיצד 
תורה או ישיבה שלח אותם ללמוד; 
אחר  לעקוב  מתמיד  היה  כמה 
בהם  השקיע  כמה  עד  התקדמותם; 
למען יוכלו להתקדם ולגדול תלמידי 
לו:  יאמר  הוא  ברוך  חכמים; הקדוש 
עשית  מה  פיקדון,  אצלך  "הפקדתי 
עשה  אם  וגם  עליו?"  לשמור  כדי 
האחראי  עדיין  הוא  טוב,  הכי  הכול 
את  קיים  אדם  אם  גם  הבלעדי. 
והוא  מעבירות  והתרחק  המצוות 
על  יישפט  הוא   – בדין  נקי  עצמו 

המצב הרוחני של בניו ובנותיו.

את  לרמות  אסור  הבנים  בחינוך 
מה  עושים  שאנו  לחשוב  עצמנו 
שבכוחנו וגם מעל ומעבר. אתה צריך 
לשים על חינוך הילדים את כל לבך 
זה  ממש.  של  נפש  מסירות  כדי  עד 
זו  שלך.  התפילות  זה  שלך.  החיים 

עבודת ה' שלך. זה הכול.

צריך  כשילד 
הכול!  מבטלים  עזרה 
הסדרים  על  תוותר 
ההספקים  על  שלך, 
לך  יש  עכשיו  שלך. 

ערבות

ערבים על הערבים ח"ב

בס"ד
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בשר וחלב
לאכול  או  לבשל  התורה  אותנו  הזהירה 
ואמרו  זה,  מתבשיל  ליהנות  וכן  בחלב  בשר 
הבשר  כי  לאיסור  שהטעם  המקובלים, 
והחלב רומזים לכוחות מנוגדים, דין וחסד, 
שמאל  בחינת  הם  כי  יחד,  לערבם  אין  לכן 
וימין, כמו איסור שעטנז, שהצמר הוא מצד 
לערבב  ואסור  הדין,  מצד  והפשתן  החסד 
שהוא  תחילה  חלב  אכל  אם  ולכן  הכוחות, 
כי  בשר,  אחריו  לאכול  יוכל  החסד,  מצד 
שהתחתון  הוא  והכלל  לדין,  קודם  החסד 
אסור  בשר,  תחילה  אכל  אם  אבל  גובר, 
לאכול אחרי חלב, כי בולעת מידת הדין את 

החסד ונשאר רק דין.
כמבואר  והבחירה,  הידיעה  עניין  והוא 
בבדברי מוהרנ"ת )סימני בהמה וחיה טהורה 
בטוב  הבחירה  לכוח  מרמז  שהבשר  ד'( 
ידי  על  אם  כי  ניתר  אינו  הבשר  כי  ברע.  או 
שלאחר  הבדיקות  וכל  האדם,  שחיטת 
ושאר  והמליחה  הניקור  ומלאכת  השחיטה, 
לאכילה,  הבשר  את  המכשירות  הפעולות 
נעשות על ידי האדם. אבל החלב נעשה על 
ונעשה  נעכר  הדם  כי  בעצמו,  יתברך  ה'  ידי 
חלב, ואין לאדם שום התערבות בו. ואם כן 
הבשר והחלב מרמזים לדבר והיפוכו, על כן 

ידי חיבורם  יחד. משום שעל  אסור לחברם 
מתגברים על האדם קושיות מעבר ליכולתו 
להבין, כי לא ניתן לשכל האנושי להבין את 
לחברם  שרוצה  ומי  האלה.  הבחינות  שתי 
הידיעה  של  זה  עניין  כי  סומך,  באין  נכשל 
אשר  הבריאה,  נפלאות  מגדולת  הוא  והבחירה, 
דבר  נמצא  לא  סוף,  ועד  מראש  הבריאה  בכל 
נמשך  הבחירה  כוח  ועיקר  ממנו.  נעלם  יותר 
לאדם, מחסרון ידיעתו לעמוד על עניין זה, 
עד  כך  כל  גדול  היה  האנושי  השכל  אם  כי 
יוצא מגדר אנושי  זה היה  עניין  שהיה מבין 
מי  לכן  כ"א(.  )ל"מ  בחירה  לו  הייתה  ולא 
בחינת  הוא  זה,  דבר  בשכלו  להבין  שמנסה 

פגם אכילת בשר בחלב. 
הם  הללו  מהבחינות  אחת  שכל  ומכיוון 
האמת לאמתה, כי באמת הכל צפוי, ובאמת 
ג( לכן אין שום איסור  נתונה )אבות  הרשות 
וכשמבררים  בנפרד,  מהם  אחד  כל  לאכול 
בשר  בחינת  שהיא  הבחירה,  פי  על  דברים 
את  ולערב  קושיות  להקשות  אין  כנ"ל, 
הידיעה שהיא בבחינת חלב כי לפני מעשה 
הבחירה,  עם  ללכת  בשריים,  להיות  צריכים 
חלביים,  להיות  צריכים  מעשה  אחרי  ואילו 
כל  ריבון  והוא  מלבדו,  עוד  שאין  לדעת 

המעשים.. 

אין  אם  ב(  )שם  באומרו  הילל  התכוון  ולזה 
בבחירתי,  תלוי  שהכל  היינו  לי,  מי  לי,  אני 
הידיעה  בלי  כי  אני,  מה  לעצמי,  כשאני  אך 
שהכל זה מהקב"ה, מה אני ? אך בשביל לא 
להשאיר את האדם בשאלה, חתם ואמר ואם 
לא עכשיו אימתי, היינו שבאמת עלי לחיות על 
ואליה  רגע,  בכל  בפני  שעומדת  הבחירה  פי 
'אין  שאמרו  וזה  מגמתי,  עיקר  להיות  צריכה 
עיקר  כי  ק"ט.(  )פסחים  בבשר'  אלא  שמחה 
כדי  נברא  והאדם  מהבחירה,  היא  השמחה 
בחירתו,  פי  על  יתברך  ה'  את  לעבוד  שיזכה 
ולכן  בחסד,  ולא  בזכות  שכרו  את  ויקבל 
כאשר האדם זוכה לכוף את יצרו הרע ולבחור 
"ָלֵכן  נאמר  עיקר שמחתו שעליה  זוהי  בטוב 
ִיְׁשֹּכן ָלֶבטח"  ְּבָׂשִרי  ַוָּיֶגל ְּכבֹוִדי, ַאף  ִלִּבי  ָׂשַמח 
בבחינת  רק  היה  האדם  ואם  ט"ז(.  )תהלים 
לא  חלב,  מבחינת  העליון,  מהשפע  מקבל 
הייתה נשלמת שמחתו, כי לחמו היה "נהמא 
שניתן  הבחירה  כוח  ידי  על  ורק  דכסופא". 
לו, הוא נכלל בשמחה באמת, שעל זה נאמר 
היינו  צ"ז(,  )תהלים  ִׂשְמָחה"  ֵלב  "ּוְלִיְׁשֵרי 
הבורא  לעבודת  לבם  את  המיישרים  אותם 
שהיא  לשמחה  זוכים  בטוב,  בחירתם  מכוח 
ְּבֹעָׂשיו"  ִיְׂשָרֵאל  "ִיְׂשַמח  קמ"ט(  בבחינת)שם 

)ל"ה שליח ל"ח ב(.

ב"ר  ר' אברהם  ָהָיה  ַּכָּידּוַע                   
נחמן ז"ל  ִנְזַהר ְמאֹד ִּבְדָבָריו ֶׁשּלֹא ִיְׁשְמעּו 
ֶׁשאיָנם  ִּדּבּוִרים  ׁשּום  ַהּׁשֹוְמִעים  ִמֶּמּנּו 
ַּכָּמה  ִעם  ַּדְּברֹו  ְּבֵעת  ַּפַעם  ַמְדֵרָגָתם.  ְלִפי 
ֵמַאְנֵׁשי-ְׁשלֹוֵמנּו ָיַׁשב ָׁשם ֶאָחד ֶׁשִהְרִּגיׁשּו 
ּוְׁשִמיָעתֹו  ְיִׁשיָבתֹו  לֹו  ְּבנַֹח  ֶזה  ֶׁשֵאין  ּבֹו 
ס'  ְּבתֹוָרה  ֵמַהְמבָֹאר  ְלַדֵּבר  ְוֵהֵחל  ְּדָבָריו, 
ִאיָּכא  ִמי  ַהְמַעֵּגל  ֵמחֹוִני  ַמֲעֶׂשה  ְּבֵפרּוׁש 
ָעְלָמא  ֲאָנא  ְוכּו'  ְׁשִנין  ַׁשְבִעין  ְדַנִיים 
ַהָּלה  ָנַפל  ְוֵתֶכף  ְוכּו',  ַאְׁשַּכְחֵּתּה,  ְּבֲחרּוָבא 
ְלִׂשיָחתֹו.  ִהְפִריַע  לֹא  ּוְכָבר  ֲעֻמָּקה  ְּבֵׁשָנה 

)שיש"ק ה- קפד( 

ִזְכרֹונֹו- ְׁשֶטְרְנַהְרץ  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָאַמר 
ִזְכרֹונֹו- ֶקעִניג  ְּגַדְלָיהּו  ְלַרִּבי  ִלְבָרָכה 
ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה,  ָראְּבַר"נ  ְּבֵׁשם  ִלְבָרָכה 
ֶׁשִהְקִּפידּו ַאַנ"ׁש ְלָהִניַח ְּתִפִּלין ְּדַר"ּת עֹוד 

ִּבְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע. )שם ד-קצב(

פניני פרי שלום
האמת מביאה שובע.

כל זמן שאדם משקר לא תעזור לו שום 
דיאטה.

עבודה על תאוות אכילה היא עבודה על 
הדיבור.

משביע לכל חי רצון, על ידי אכילה יכול 
אדם לזכות להתעוררות הרצון.

מלמעלה  שלי  השכן  א':  שאלה               
המרפסת  מעל  שלו  המרפסת  את  מרחיב 
ממני  שביקש  וללא  לחוק  בניגוד  שלי 
תפגע  הנ"ל  ההרחבה  זאת.  לעשות  רשות 
במרפסת הסוכה שלי בצורה ניכרת )השטח 
דרשתי  מחצי(.  ביותר  יצטמצם  לסוכה  הכשר 

הוא  אולם  הבנייה,  את  שיפסיק  ממנו 
מתעלם ממני וממשיך לבנות.

הקרקע  בקומת  שלי  השכן  ב':  שאלה 
לחוק.  בניגוד  נוסף  חדר  שלו  בחצר  בונה 
הבנייה  בזכויות  פוגעת  הנ"ל  ההרחבה 
שלי  גם  ובתוכם  הבניין  כל  של  העתידיים 
)משום שכעת יש נצילות חלקית של אחוזי בנייה 

ממנו  דרשתי  לקבל(.  יכולים  שאנו  נוספים 

מתעלם  הוא  אולם  הבנייה,  את  שיפסיק 
ממני וממשיך לבנות.

בשני המקרים הנ"ל, האם מותר להתקשר 
נגדם  ולהגיש  בעירייה  הבינוי  למחלקת 
שהתלונה  לציין  חשוב  רשמית?  תלונה 
הם  אלא  הבנייה,  להפסקת  רק  לא  תגרום 
ובנוסף  שבנו  מה  את  כבר  להרוס  יידרשו 

יקבלו קנס כספי בגין העבירה על החוק?

תשובה: א. שיטת המהרי"ק וסיעתו
חו"מ  בב"י  והובא  קצ"א,  ]שורש  במהרי"ק  איתא 
שמותר לאדם למנוע מחבירו  סוף סי' קנ"ו[ 

אע"פ  העיר  של  המושל  ע"פ  בעיר  לדור 
יכול  היה  לא  לבי"ד  ניגש  היה  שאם 
למנוע זאת מחבירו. א"כ לכאורה אליבא 
להתקשר  לשואל  מותר  יהיה  דהמהרי"ק, 
נגד  ולהגיש  בעירייה  הבינוי  למחלקת 
שכנו תלונה רשמית, אפילו במקרה שעל 
פי דין תורה לא יכול לעכב עליו מלבנות, 
וממילא בנידון השאלה, לא צריך השואל 
לפנות  לעירייה,  תלונה  שמגיש  לפני 
האם  לברר  ע"מ  מוסמך  לדיין  או  לבי"ד 
מותר לשכנים הנ"ל לבנות את המרפסת/

החדר הנוסף הנ"ל.
נ"ב[  סי'  הרמ"א  שו"ת  ס"ז,  קנ"ו  סי'  ]חו"מ  הרמ"א 
גם  וכך  המהרי"ק,  כדברי  להלכה  פוסק 
שבעה  נחלת  שו"ת  ]שם[,  הלבוש  פוסקים 
)ועיי"ש  ת"ז  סי'  ]חו"מ  המהרשד"ם  ג'[,  ]סי' 
שכותב וז"ל: "ואעפ"י שלכאורה נראה דבר תמוה מאד, 
יבא אחר המלך את אשר כבר עשהו"(. אמנם  מ"מ מי 
שו"ת דברי מלכיאל ח"ג סוף סי' קנ"ז סובר שהמהרשד"ם 
שמגיע  במקום  רק  המהרי"ק  כדברי  לגמרי  מכריע  אינו 

להם קצת נזק[, המבי"ט בתשובה ]ח"ג סי' ל"א 
כנסת הגדולה חו"מ סי' קנ"ו הגב"י אות  אליבא דהבנת 
על  חולק  קנ"ז  סי'  ח"ג  מלכיאל  דברי  שו"ת  ברם  מ"ה. 

שהמבי"ט  וסובר  המבי"ט,  בדברי  הגדולה  הכנסת  הבנת 
חולק על המהרי"ק ופוסק לדינא כדעת בדק הבית שיובא 

להלן, עיי"ש[, שו"ת משפטי שמואל ]סי' מ"ח-

מ"ט[, כנסת הגדולה ]הנ"ל, וכן פוסק בספרו שו"ת 

בעי חיי ח"ב חו"מ סי' ר"ג[, ועוד.

עם  המהרי"ק  שיטת  מסתדרת  כיצד  ב. 
שיטת המרדכי ותרומת הדשן

קי"ז[  רמז  עצים  הגוזל  פרק  ]ב"ק  במרדכי  איתא 
שרי  דאורייתא  שמדינא  במקום  שגם 
לישראל לתקוף את רכוש השני מדין "כל 
דאלים גבר", מ"מ אין לעשות כן ע"י סיוע 
ד"ש[ פוסק  ]סי'  הדשן  תרומת  ואף  גוי,  של 
הדבר  שמכוער  ומוסיף  המרדכי  כדברי 

להסתייע ע"י גויים.
א'[  ]באות  לעיל  שהובא  המהרי"ק  ולכאורה 
הדשן.  ותרומת  המרדכי  על  להדיא  חולק 
שהמהרי"ק  כיון  זאת,  לומר  קשה  אמנם 
מביא  קס"א[  ]שורש  אחרת  בתשובה  עצמו 
שאין  וכותב  הללו  המרדכי  דברי  את 
וא"כ  גויים,  של  סיוע  ע"י  חבירו  לתקוף 
יש ליישב את שיטת המהרי"ק והרמ"א עם 
דברי המרדכי ותרומת הדשן. ונלע"ד לתרץ 
שמדובר בשני עניינים שונים לגמרי: דמה 
והסכימו  הדשן,  ותרומת  המרדכי  שאסרו 
והרמ"א  קס"א  בשורש  המהרי"ק  לזה 
בחו"מ סי' ד', הוא להשתמש בנוכרי ע"מ 
ולהעבירו  מראובן  ממון  או  חפץ  לקחת 
לרשותו של שמעון, דזהו ממש כעין גזל 
ולכן "מכוער הדבר" ומשו"כ קנסו את מי 
שעושה כן; ומה שהתירו המהרי"ק בשורש 
לפנות  קנ"ו  סי'  בחו"מ  והרמ"א  קצ"א 
שבו  במקרה  הוא  לערכאות,  או  לנוכרים 
שמעון מונע מראובן לעשות דבר מסוים 
אותו  אבל  ממוני,  נזק  לו  שנגרם  ואפילו 
שמעון,  של  לרשותו  מגיע  אינו  ממון 
גזל, שהרי שמעון לא  דהכא אין זה כעין 
מקבל דבר ששייך לראובן, ולכן לשיטתם 
שרי. לכן הן המהרי"ק והן הרמ"א פוסקים 
שונים  במקומות  הללו  הדינים  שני  את 
)אמנם אין לומר מכך שאף המרדכי ותרומת הדשן מודים 

בשיטתם?!(.  וצ"ב  קצ"א,  בשורש  המהרי"ק  של  לדינו 

נזר  האבני  הסבר  יובא  ה'[  ]באות  ולקמן 
דברי  עם  והרמ"א  המהרי"ק  דברי  ביישוב 

המרדכי ותרומת הדשן.
ג. שיטת בדק הבית וסיעתו

קנ"ו[,  סי'  סוף  ]חו"מ  הבית  בדק  בספרו  הב"י 
חולק על המהרי"ק ופוסק שאסור למנוע 

מחבירו לדור בעיר ע"פ המושל של העיר 
למנוע  יכול  לא  תורה  דין  פי  שעל  היכן 
זאת מחבירו, ללא שקיבל היתר מבי"ד 
לעשות זאת. הג"ר שאול נתנזון זצ"ל ]שו"ת 
יד שאול  שואל ומשיב מהדו"ת ח"א סי' י"ג, וכן כתב בספרו 
בהגהותיו על השו"ע יו"ד סוף סי' רמ"ה והובא בפת"ש חו"מ 

ופוסק  דומה  שאלה  נשאל  י"ז[  ס"ק  קנ"ו  סי' 

שהרמ"א  ומוסיף  הבית,  בדק  כדעת 
היה  ואם  הבית  בדק  דברי  את  ראה  לא 
רואה אותם – לכאורה היה חוזר בו, ועוד 
בכל  נאמרו  לא  המהרי"ק  שדברי  מוסיף 
מלכיאל  דברי  שו"ת  פוסק  גם  כך  מקרה. 
]ח"ג סי' קנ"ז[ המבאר את שיטת המהרי"ק 

..." וז"ל:  וכל,  מכל  אותה  דוחה  ומ"מ 
הבדק  שכתבו  כמו  העיקר  למעשה  אבל 
כדעת  )שנפסוק  זה  ע"י  כי  והמבי"ט,  הבית 
המהרי"ק( – יהיו מסירות בכל יום ויאמר כי 

הוא עושה לטובת עצמו". וכן כותב בספר 
גדולי  בשם  קע"ו[  עמוד  ]ח"ג  המשפט  עמק 
הפוסקים שמורים בשופי שאסור להגיש 
קבלת  ללא  לרשויות  בנייה  התנגדות 

היתר מבי"ד.
ד. שיטת הב"ח

הב"ח ]חו"מ סי' קנ"ו סוף אות י'[ מביא הן את 
שיטת המהרי"ק והן את שיטת בדק הבית, 
בין שתי השיטות  בדרך ממוצעת  ופוסק 
לפי  דהכל  נראה  "ולפענ"ד  וז"ל:  הנ"ל, 
פולין  דמלכות  המדינה.  ומנהג  המלכות 
זה,  מלכות  תחת  היושבים  המדינות  וכל 
השררה,  מן  ישוב  חזקת  לקנות  נהגו  לא 
מחזיקים  היו  לקנות,  בא  אחד  היה  ואם 
אותו כמוסר ורודף כי הדבר ידוע כי דבר 
המלכות;  מן  העניים  לגרש  גורם  היה  זה 
אלא  צודקת  איננה  מהרי"ק  ותשובת 
במלכותו שהיה יושב שם ולאותן הימים, 
אלא  מלכיות,  לשאר  ממנו  ללמוד  ואין 
ולפי  הזמן  ולפי  המלכות  לפי  נידון  הכל 

מה שהוא אדם הבא לגור. כך נראה לי".
אף  שעל  משמע  הב"ח  מדברי  )א( 
כל  לגבי  דבריו  את  כתב  שהמהרי"ק 
על  חולק  עצמו  הב"ח  מ"מ  שהוא,  מקום 
כמהרי"ק  נפסוק  שלהלכה  וסובר  דבריו 
מן  יישוב  חזקת  קונים  שבו  במקום  רק 
קונים  לא  שבו  במקום  אבל  השררה, 
כדעת  נפסוק  השררה  מן  יישוב  חזקת 
אמנם שו"ת דברי מלכיאל  )ב(  בדק הבית. 
מבאר את  שהב"ח  ]הנ"ל ח"ג סי' קנ"ז[ הבין 

דברי מהרי"ק ולא שחולק עליו, ולכן נשאר 

לפרש  נראה  ולענ"ד  )א(  הב"ח.  על  בצ"ע 
את דברי הב"ח כמו שכתבתי וממילא אין 
משום  מלכיאל,  הדברי  לקושיית  מקום 
שהב"ח הינו שיטה בפני עצמה ופליג על 

המהרי"ק.
ה. שיטת האבני נזר בהבנת דברי המהרי"ק

נשאל  ל"ו[  סי'  ]חאו"ח  בתשובה  נזר  האבני 
על ראובן שיש לו שנים רבות בית כנסת 
כנסת  בית  ועשה  שמעון  ובא  בחזקתו, 
שכנע  וגם  הראשון  הכנסת  לבית  סמוך 
הראשון  הכנסת  מבית  המתפללים  את 
לו  היה  לא  שעדיין  אלא  אצלו  להתפלל 
רישיון מהממשל לזה, והלך ראובן למחות 
רישיון  לשמעון  יתנו  שלא  הממשל  אצל 
שואלים  וכעת  עתירתו.  התקבלה  ואכן 
מותר  והאם  מוסר,  נקרא  ראובן  האם 
להתפלל בבית הכנסת שלו, והאם מותר 
להתפלל בבית הכנסת של שמעון שהשיג 

גבולו של ראובן.
בתחילת התשובה ]אותיות א'-ה'[ דן האבנ"ז 
למנוע  ראובן  יכול  תורה  דין  ע"פ  האם 
והאם  גבולו,  את  ישיג  שלא  משמעון 
מותר למתפללים להתפלל בבית הכנסת 
התשובה  בהמשך  ואילו  שמעון,  של 
עצם  לגבי  בניד"ד  האבנ"ז  דן  ו'-ח'[  ]אותיות 

ומסקנתו  לרשויות,  ההתנגדות  הגשת 
היא שבמקרה שע"פ דין אינו יכול לעכב 
והב"י  המהרי"ק  נחלקו  ולמחות על השני, 
אם מותר לפנות לממשל הנוכרי ולבקש 
סובר  הב"י  )א(  השני:  על  שיעכבו  מהם 
שבכל מקרה אסור משום שנחשב כמזיק 
בידיים, )ב( ואילו המהרי"ק סובר שמותר. 
יש  המהרי"ק  שבשיטת  והאבנ"ז  ומבאר 
הוא  כאשר   )1( מקרים:  שני  בין  לחלק 
שכבר  בדבר  מלהשתמש  מהשני  מונע 
שייך לשני, זה ודאי אסור משום גזל; )2( 
מלהרוויח  מהשני  מונע  הוא  כאשר  אבל 
מדבר מסוים שעדיין אינו שייך לשני )כגון 
ועושה זאת  שמונע ממנו מלזכות במכרז מסוים(, 

מכך  להרוויח  רוצה  עצמו  שהוא  משום 
)כגון שרוצה בעצמו לזכות באותו מכרז(, מותר כיון 

שאין זה נקרא מזיק אלא "מניעת רווח", 
ליד  חנות  לפתוח  לראשון  שמותר  דכמו 
רווחים  ממנו  ולמנוע  השני  של  חנותו 
שיכול  ה"ה   – לשני  הגיעו  עכשיו  שעד 
ליד  חנות  לפתוח  מהשני  למנוע  מראש 

חנותו.

גן
הדעת

האם מותר להגיש תלונה לעירייה בגין בנייה לא חוקית – 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"



כמו  הוא  הילד  לוותר.  בלי  יום  אחרי 
יום  אותו  להשקות  שצריך  קטן  פרח 
הפרח  להשקות,  שוכחים  אם  יום. 
להיות  חייבים  לכן  להתייבש.  עלול 
את  משקים  ובמה  ועקביים.  חזקים 
הילדים? את הילדים משקים בדמעות 
"ותשקו  שכתוב:  כמו  ובתפילות 

בדמעות שליש".

חיזוק גדול לכל הורה!
הוא  בחינוך  שהיסוד  תשכחו  אל 
אישית.  דוגמא  להיות  צרכים  שאתם 
זה נשמע מתסכל ומייאש, כי כל אחד 
חסרונות,  הרבה  בו  שיש  בעצמו  יודע 
הלוואי שבעוד חמישים שנה הוא יזכה 
להיות דוגמא אישית כראוי, אם כן מה 

עליו לעשות?

את  שיחזק  גדול  חיזוק  לי  שיש  אלא 
יקר,  יש עצה! דע לך אבא  ההורים.  כל 
הרבה  לכם  שיש  נכון  יקרה,  אימא 
חסרונות והילדים רואים את זה. אבל 
עצמכם  את  לתקן  עסוקים  אתם  אם 
– אתם נחשבים מתוקנים ומושלמים 
אישית  דוגמא  להוות  יכולים  ואתם 
אתם  אם  גם  שלכם,  לילדים  נפלאה 

כמו שאתם!

ואימא  אבא  למעשה.  אומרת  זאת 
לחשבון  יום  בכל  שעה  שמשקיעים 
נפש והתבודדות ותיקון אישי, ומודים 
איתם  שעשה  החסדים  כל  על  לה' 
על  סליחה  ומבקשים  יום,  באותו 
ומרבים  יום,  באותו  שנכשלו  מה  כל 
שלהם  אחת  רעה  מידה  על  בתפילה 
שרואים  עד  יום  אחר  יום  שעה  חצי 
שהם  נקרא  זה   – מהותי  שיפור 
עוסקים בתיקון שלהם, והם בדרך אל 

השלימות.

עד  זמן  הרבה  ייקח  שזה  נכון 
עכשיו  כבר  אבל  לשלימות,  שתגיעו 
מתוקנים  בשמיים  נחשבים  אתם 
לא  הוא  ברוך  הקדוש  כי  ומושלמים, 
לא  והוא  בריותיו  עם  בטרוניה  בא 
לגמרי  מושלמים  להיות  מכם  מצפה 
כבר עכשיו, הוא רק רוצה שלא תישנו 
שאתם  להבין  שתתעוררו  החיים,  את 
צרכים תיקון ושתעשו שעה אחת של 
ויפה שעה אחת של  יום.  תשובה בכל 
חיי  מכל  יותר  הזה  בעולם  תשובה 
העולם הבא. לכן תשאפו תמיד לתקן 
לאמונה  להתקרב  להתעלות  לשפר 
של  עדן  הגן  ולכל  לקדושה  לתפילה 
העולם הזה. ובזה אתם נחשבים לפניו 
תהיו  ואתם  וחסידים  צדיקים  יתברך 
דוגמא אישית נפלאה לילדים שלכם.

כל  את  ולעשות  להתאמץ  יזכנו  ה' 
ותשרה  הילדים,  בחינוך  המאמצים 
כל  את  ונראה  ידינו,  במעשי  שכינה 
ברך  זרע  ישראל  ילדי  כל  ואת  זרענו 
וקיימים  חיים  וכולם  בה'  דבקים  ה' 

בגשמיות וברוחניות.

השוחט הנסתר

בברכת שבת שלום ומבורך 
לכל בית ישראל

                   בכפר זשורוויץ בגאליציא, 
אייזיק,  יצחק  ר'  ושמו  ובודק  שוחט  היה 
הוא  אולם  מנעוריו.  ה׳  ועובד  גדול  אדם 
הסתיר את מעשיו וכל ימיו התנהג בהצנע 
נודע ברבים צדקתו. פעם אחת  ולא  לכת, 
עבר הצה״ק רבי אהרן הגדול מקרלין זי"ע 
דרך אותו הכפר, וערב שבת היה, ופנאי לא 
בבית  והתאכסן  עיר,  לאיזו  להגיע  לו  היה 
לא  הבית  והבעל  שו״ב.  אותו  של  הקטן 
את  לשאול  ויצו  שעה,  באותה  בביתו  היה 
בעלת הבית! ״איה בעלה?״ השיבה, שהוא 

איננו כעת בבית, אך ישוב לעת ערב עם 
הדלקת הנרות.

אשר  כל  אל  בבית  הביט  הקדוש  הרב 
על  מונח  בשר  והנה  וירא  סביבו, 
השבת  שקדושת  והרגיש  השולחן, 
עליו, וישאל הרב את בעלת הבית, אם 
בביתם,  לשבות  ולמשמשו  לו  אפשר 
ערב,  לפנות  ״אפשר״.  להם!  והשיבה 
האיש  בא  הנרות,  הדלקת  בשעת 
את  ובראותו  הביתה.  ונכנס  מדרכו, 
הוסיף  בביתו,  אורח  הקדוש  הצדיק 

עוד להסתיר את עצמו מפניו.
השבת  את  קיבל  מקרלין  הצדיק 
התפלה,  בשעת  גדולה  בהתלהבות 
כדרכו בקודש, והשוחט התפלל כאחד 
הצה״ק  הרגיש  הפשוטים.  האנשים 
מקרלין קדושה יתירה בבית, בדק בכל 
פינה ופינה והסתכל בעין פקוחה בבעל 
אחרי  מאומה.  בו  ראה  לא  אך  הבית, 
התפילה קידש הצה״ק מקרלין על היין 
בהתלהבות, והבעה״ב קידש במהירות 
הפשוטים,  האנשים  כדרך  ובחיפזון, 
גמור.  הסתר  עצמו  את  להסתיר  כדי 
הרגיש,  מקרלין  והצה״ק  יחד,  ויאכלו 
בטעימתו את המאכלים, קדושה רבה. 
מאומה,  בו  ראה  לא  עליו,  וכשהביט 
בכל  היה  כן  בעיניו.  לפלא  הדבר  ויהי 

יום השבת.
במוצאי יום שבת קדש, רצה הצה״ק לשלם 
את מחיר הסעודות ולנסוע לדרכו, והשו״ב 
תיכף  מהבית  נמלטו  שניהם  אינם;  וזוגתו 
אחרי ההבדלה. חכה להם הצה״ק ומשמשו 
ויסעו  עוד,  שבו  ולא  הלילה,  חצות  עד 

לדרכם בלי ברכת הפרידה.
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אברך  אליו  בא  שפעם  עליו,  מספרים  עוד 
מלאכת  אותו  שילמד  ממנו  ויבקש  אחד, 
השחיטה. ״אינני רוצה ללמדך אומנות זו״, 
״ומדוע?״  הכפר.  שוחט  אליו  ואמר  ענה 
לעבוד  אני  רוצה  ״הן   — האברך  שאל 
ונפשי״. לא ענה  זו בכל כחי  עבודת קודש 
השוחט כלום, אך אחז את האברך השואל 
בידו ויוציאהו החוצה, ונענע בכף ידו לעיני 
וראה!״.  עיניך  ״שא  אליו:  ויאמר  האברך 
האברך נשא את עיניו וירא, והנה על ראש 
הגג מלמעלה עומד איש אחד וסכין בידו, 
ובה הוא חותך את ורידי צוארו, והדם הולך 
ושותת, והולך ושותת. כשנתמצה כל דמו, 
ארצה  ונפל  קומתו,  במלוא  האיש  נזדקר 
על  שוב  עומד  הוא  מספר,  רגעים  ואחרי 
הפעם,  עוד  עצמו  את  ושוחט  הגג,  ראש 
מה  אתה  ״רואה  חלילה.  חוזר  הדבר  וכן 
שלפניך?״ שאל את האברך, והוסיף לדבר 
היה  הזה  שהאיש  לך,  ידוע  ״להווי  אליו: 
שו״ב )שוחט ובודק( בחייו; ומאחר שנפטר 

עבודת  עליו  שקבל  מפני  ענשו,  הוא  זה 
הקדש שלא היה ראוי לה״. )ועיין בליקוטי 
מוהר"ן תורה לז בחומרת הזהירות חקחת 
שוחט כשר והגון(  האברך הקשיב לדבריו, 
ושניו דא לדא נקשן: הבין את כוונתו וילך 

לו.
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חיי  חייו,  את  מזשורוויץ  השוחט  חי  ככה 
נסתר: ויהי לפלא בעיני כל יודעיו ומכיריו. 
ימים מספר אחרי התארחותו של הצה״ק 
את  השוחט  שלח  השוחט,  בבית  מקרלין 

לחברה  להודיע  העירה,  הכשרה  זוגתו 
קדישא כי הוא נוטה למות, וכי ישלחו אליו 
תיכף את השמשים מחבורתם, לעמוד על 
יעשו  גם  הנשמה,  יציאת  בשעת  מיטתו 
לקבורה.  העירה  להביאו  צרכיו  כל  את  לו 
ומיד  בעלה,  כדברי  ועשתה  האשה  הלכה 
ויסורו  השמשים,  ויבואו  ביתה.  אל  חזרה 
בבית.  אותו  מצאו  ולא  השוחט,  בית  אל 

וישאלו את אשתו: ״היכן בעלך?"
מרע  שכיב  הוא.  שגוסס  אמרת  "הלא 
לפני יציאת נשמה״. השיבה להם האישה: 
״בעלי הלך, ומן הסתם ישוב תיכף, ואותי 
שלח להודיע לחברה קדושה כי קיצו בא״. 
וישפכו  אותה  לחרף  השמשים  התחילו 
שלחך  שבעלך  אמרת  וקלון:  בוז  עליה 
להביא את השמשים, כי הוא נוטה למות, 
ושלם,  בריא  שהוא  הדבר  נראה  לבסוף 
ולמה הטרחת אותנו חינם?״. ויהי בדברם 
בשתי  מחזיק  והוא  בעלה  בא  והנה  כה, 
ויבהלו  אש,  כלפידי  ופניו  תבן,  מעט  ידיו 
אליהם:  ויאמר  מאד.  מפניו  השמשים 
אליכם:  מדבר  שפי  מה  נא  שמעו  ״רבותי! 
חיי  חייתי  ימי  כל  למות,  ימי  קרבו  ״הנה 
נסתר והסתרתי את מנהגי מעיני הבריות."
שתודיעו  רצוני  קיצי,  הגיע  כאשר  כעת 
נשמתי,  יציאת  אחר  ומיד,  תיכף  בעיר 
נייר  ובידיהם  אנשים  ויבואו  שנפטרתי, 

בתיבה  המונחים  כתבי  את  ויעתיקו  ודיו 
זו  והעתקה  כן.  אחרי  וידפיסום  הזאת, 
ההם  האנשים  יעבדו  כן  על  בפני,  תעשה 
מוטל  שאהיה  זמן  כל  הזאת  העבודה  את 

על הארץ טרם ילבישוני תכריכים״.
אחרי הדברים האלה, לא דיבר עוד מאומה, 
על  בידיו  אשר  התבן  מעט  את  הניח  רק 
השכיב  כך  אחר  היטב.  וישטחהו  הקרקע, 
ורגליו,  ידיו  את  פשט  עליו,  גופו  כל  את 
מרחשין.  ושפתיו  אש  כלפידי  בערו  פניו 
וכך נסתלק אותו צדיק מן העולם, ונשמתו 
הודיעו  מיד  וטהרה.  בקדושה  יצאה 
דבר  את  קדישא  החברה  שמשי 
צוואתו  את  גם  העיר,  ליושבי  פטירתו 
האחרונה, שציווה לפני יציאת נשמתו, 
נסעו  ותיכף  החבורה.  לראשי  הודיעו 
וטף,  נשים  אנשים  העיר,  אנשי  כל 
תלמידי  כמאה  וביניהם  הכפר,  אל 
וישבו   . ודיו  נייר  ובידיהם  חכמים 
התלמידי חכמים ויעתיקו לפני הנפטר 
בשעה שהיה מוטל עוד על הארץ, את 
בתיבה  הנמצאים  הקדושים  הכתבים 
את  העתקתם  בשעת  לפניהם.  אשר 
השתנות  פתאום  נראתה  הכתבים, 
היו  בה  אשר  והתיבה  המת,  בפני 
גמרו  טרם  מאליה,  נסגרה  הכתבים 
גופו  אז טהרו את  כולם.  להעתיק את 
והלבישו אותו תכריכים, ויעשו לו את 
והספידוהו  לו,  כראוי  האחרון  הכבוד 

כהלכה.
אחר הסתלקותו של השוחט נסע הרב 
עירו  דרך  מקרלין  אהרן  רבי  הקדוש 
לו אנשי העיר על  ויספרו  של השוחט, 
ואת  הצדיק,  אותו  של  הסתלקותו 
ויתאונן  הדברים שציוה לפני פטירתו. 
היטב  להכירו  זכה  שלא  על  מאד  הרב 
ולהתבשם מקדושתו, אף על פי ששכן 
ויתמרמר  אחת,  שבת  אמותיו  בארבע 
ויגמור  הזה.  הדבר  על  מאוד  מאוד 
לדבר  כדי  ההוא,  הכפר  דרך  לנסוע  בליבו 
פנים  כל  על  ולהיות  הקדושה,  זוגתו  עם 

בתוך כתלי בית הצדיק אחרי פטירתו.
וייסע לכפר זשורוויץ, ויבוא לבית הצדיק, 
את  לדעת   ויחפוץ  זוגתו,  עם  עליו  וידבר 
דרכי חייו הנסתרים, אך היא לא גלתה לו 
מאומה, באמרה שבעלה הקדוש לא נתן לה 
רשות לגלות את דרכי קדושתו. ״אך דבר 
אחד אגלה לכבודו״, אמרה אליו, והוליכה 
מנורות  שתי  עמדו  ושם  החלון,  אל  אותו 
קטנות, ובתוכן שתי חתיכות נר, והראתה 
בידה עליהן ואמרה: ״בעת שנשאתי לאישי 
האלה,  הקטנות  המנורות  לו  היו  הקדוש, 
היו  והם  אלו,  נר  התיבות  שתי  ובתוכן 
דולקים כל ימי חייו, ועכשיו שנסתלק, ונר 

נשמתו כבה, כבו גם הנרות...״

העלון השבוע נתרם לרפואת 
יוכבד מיכל בת חנה הי"ו
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"מריבות  על  הנוכחית  המאמרים  במסגרת 
ילדים" הצגנו כבר ארבע סיבות שבגללן הילד 
בגלל  או  משהו  להרוויח  כדי  מריבות  יוזם 

שמשהו מציק לו.
כדי  במריבה  שמשתמשים  ילדים  ישנם  אך 
לפתור את בעיותיהם החברתיות. התנהגות זו 
נובעת בין השאר בגלל שהילד אינו יודע כיצד 

להתמודד בחברה.
מעט  גלשנו  האחרונים  המאמרים  בשלושת 
לנושא צדדי שיכול בהחלט לפתור את הבעיה 

והוא: "חינוך לוותרנות". 

עבודת הוותרנות
שתי  יקבל  הוא  "וותרן"  יהיה  הילד  כאשר 
מעלות בחברה בה הוא חי: 1. יהיו לו פחות 
חיכוכים עם החברים 2. מאחר והוא יוותר 
החברתי  והדימוי  אותו  יאהבו  הם  לחבריו 
ירצה  לא  שהוא  טוב  מספיק  יהיה  שלו 

להרוס אותו.
ועיקר  שמאחר  הסברנו  הוותרנות  בנושא   
מתחושת  נובע  לוותר,  הילד  של  הקושי 
המסר  את  להחדיר  עלינו  ה"הפסד", 
כאשר  רווח".  זה  ש"וויתור  ולילד,  לעצמנו 
ליישם  רק  לנו  יישאר  זאת,  יפנים  הילד 
הילד  ועם  עצמנו  עם  הוויתור  את  ולתרגל 
בסיטואציות שונות, עד שמתוך המיומנות 

הזו, הויתור יהפוך להיות אצלו טבע שני. 

כדי להתנהג במידת הוותרנות, צריך לעבוד 
הרבה על מידות טובות אחרות כמו: אהבת 
חברים, ענוה, לב טוב, נתינה, רחמנות וכדו'.

אלו  חינוכיות  ופעולות  שלימוד  מנת  על 
יהפכו בנפש הילד לטבע שני, יש להטמיען 

במספר דרכים ע"י העבודות הבאות:
 

1. דוגמא אישית: הילד הוא "חקיין" וכאשר 
טובות  ממידות  הרבה  בבית  יראה  הוא 
איתו  לעבוד  צורך  יהיה  ולא  כמעט  אלו, 
בעצמו  יהפוך  הוא  כלל  ובדרך  וותרנות  על 

לוותרן, כי זה מה שהוא מכיר ורואה. 
לעומת זאת, כאשר ילד רואה בבית מלחמת 
שליטה או חינוך כפייתי לתחרות והישגיות, 
אחד  נלחמים  הוריו  את  רואה  הוא  כאשר 
השני  של  מהצרכים  מתעלמים  או  בשני, 
מכיר  הוא  קטן"  ראש  אותה  ו"משחקים 
רכושנות,  גאווה,  כמו:  רעות  מידות  ולומד 
וכדו'  אכזריות  לב,  רעות  קמצנות,  כבוד, 
ולכן בעבודה האישית שלנו, אנחנו מחנכים 

גם את הילדים.
 

שאנו  נושא  שכל  מאוד  חשוב  לימוד:   .2
רוצים להחדיר בילד, נלמד אותו ביחד עם 
זמן  למצוא  מאוד  חשוב  בית  בכל  הילד. 
העומדים  "הבוערים"  לנושאים  לימוד  של 
על הפרק. הלימוד יכול להיות בקבוצה או 
ביחיד, העיקר שהלימוד יהיה בצורת חומר 

מסודר ומודרך. בימינו, ב"ה ישנם ספרים 
רבים בכל נושאי החינוך המותאמים לכל 
וסיפורים  צדיקים  בסיפורי  ומלווים  גיל 
מחיי היום יום של הילד. ישנם גם עשרות 
את  המעבירים  הרך  לגיל  ילדים  ספרי 
ע"י  המחשה  בעזרת  החינוכי  המסר 

תמונות וכדו'. 

3. לילה: במסגרת זמן החינוך והשיחה עם 
הילד על הבעיות "הבוערות", הלילה הוא 
זמן מצוין שאפשר לנצל בשביל לימוד זה. 
והבית  במידה  ללימוד  יעיל  יהיה  זה  זמן 
שקט ורגוע ואין בו כרגע מלחמת הורים/

ילדים על השינה. כאשר הילד גדול )בגיל 
בשקט  איתו  לשוחח  מתאים  ומעלה(   8
בסלון כאשר שאר הילדים הקטנים כבר 
ישנים. במידה ולא מסתדר לשוחח בבית, 
שקט,  למקום  הילד  עם  לצאת  אפשר 
למשל: גינה, גן משחקים, בית כנסת וכדו'

ללמוד  אפשרי   8/9 לגיל  מתחת  ילד  עם 
לפני  במיטה  הוא  כאשר  הנושא  את 
השינה. עלינו להיות ערניים לכך שבמידה 
והילד נרדם עם הנושא, אסור שהוא יהיה 
הדרכה  כמו  אלא  מוסר"  "שיחת  כמו 
ומחמאות  חיזוקים  הרבה  עם  נעימה 

כלפי הילד.

הילד  רבות  פעמים  הסברה:  מחלקת   .4
אנו  מה  מבין  לא  הרך(  בגיל  )בפרט 
דורשים ממנו וצריך לפרט לו "ברחל בתך 
לדוגמא  לשני.  לוותר  זה  מה  הקטנה" 
באופניים  נוסע  אתה  אם  "דני  לו:  לומר 
סיבוב  לה  לתת  ממך  מבקשת  ושרהל'ה 
מי  לוותר.  נקרא  זה  לה,  נותן  ואתה 
שמוותר הוא ילד צדיק וה' אוהב אותו" 

עכשיו לאחר שהוא הבין מה נדרש ממנו 
וסיפורים שונים  דוגמאות  לו  עלינו לתת 
ובמקביל לשוחח איתו על הקושי שיכול 
דרכי  ממנו  ולהוציא  ב"לוותר"  לו  להיות 

התמודדות עם הקושי שעלול לצוץ.
הוא:  ההסברה  במחלקת  הגדול  הקושי 
להסביר,  סבלנות  מספיק  לנו  שאין 
או  מילים  אוצר  מספיק  לנו  שאין  או 
סיפורים, או שאנו לא יודעים מה אומרים 
חינוך  ספרי  הרבה  לקרא  צריך  ולכן  וכו' 
על  בנושא,  חינוך  מאיש  הדרכה  ולשמוע 

מנת שנקבל כלים להעביר את המסר.

5. מודעות: גם אצלנו מוותרים: הילד זקוק 
למודעות שהוא אכן נמצא בקטגוריה הזו 
של "ילד וותרן" ועליו רק לחזק עוד קצת 
שהוא  מבין  ילד  כאשר  הזו.  המידה  את 
"לא וותרן" מידת הוותרנות תהיה רחוקה 
אליו  אותה  לקרב  שלנו  והיכולת  ממנו 

תהיה מאוד מוגבלת. 
לכן עלינו להעלות לו את רמת המודעות 
שלו לנושא ולהוכיח לו שהוא אכן מוותר 
שלנו  ובבית 
מוותרים,  כולנו 
המציאות  שהרי 
היא  האמיתית 
בית  ואין  שכמעט 
וויתור  שם  שאין 
 5 כל  ונתינה 
שאנו  רק  דקות, 
לב  שמים  לא 
שאנו  שהפעולה 
אכן  היא  עושים 

וויתור. 
היא  ערב-  ארוחת  מכינה  אמא  לדוגמא: 
אחרים  עיסוקים  על  או  זמנה  על  מוותרת 
למען הילדים, מסקנה-אמא וותרנית.  רותי 
נותנת לשירה את הבובה שלה-רותי וותרנית.  
וותרן.   מהשולחן-דני  הצלחת  את  מפנה  דני 
של  החיובית  להתנהגות  לב  נשים  כאשר 
יפנימו  הילדים  בשמו"  לילד  ו"נקרא  הילד 
שהם וותרנים. עלינו לזכור ולהזכיר לילדים: 
אנחנו  וותרנים,  כולנו  שלנו  בבית  "ילדים, 

משפחת וותרני".

6. נקודות טובות: עלינו ההורים מוטל, לראות 
את המעשים הטובים של הילדים ואפילו אם 
הם ויתורים קטנים ולעודד את הילד על כל 

ויתור נוסף. 
לב  שם  היה  תמיד  שלי  שאבא  זוכר,  אני 
עושים  שהיינו  הטובים  הקטנים  למעשים 
וכששאלתי אותו פעם איך הוא שם לב, הוא 

ענה: "מי שרוצה לראות-רואה".

חינוכית  פעולה  הוא  מבצע  מבצעים:   .7
נפלאה, אין ילד שלא אוהב מבצעים ובמיוחד 
אם מעודדים אותו לאורך המבצע וכמובן גם 

מחכה לו פרס יפה בסופו. 
להשקיע  חייבים  לא  מבצע  לעשות  כדי 
סכום גדול אפילו פרס בסכום בינוני מלווה 
את  יספק  יפה  טיול  או  מחמאות  בהרבה 
האתגר. העיקר שתהיה טבלה יפה ומסודרת 
טובות  במילים  בכתיבה  לציין  נשכח  ולא 
ובמחמאות בע"פ את ההתקדמות. בגיל הרך 
יפות  במדבקות  הכתיבה  את  להמיר  אפשר 

של סמיילי וכדו'.

מספקים  והמחמאה  העידוד  ועידוד:  ציון   .8
לילד את מה שנלקח ממנו בוויתור. אם נדע 
את  לשכנע  נצטרך  לא  שצריך,  כמו  לעודד 
הילד לוותר לאחותו על האופניים, הוא פשוט 

יחכה לעידוד בכדי לוותר על האופניים. 
ישנו סוג עידוד שרואים בו תוצאות מיידיות 
מעודדים  כאשר  פרסום".  עם  "עידוד  והוא 
מעשיו  את  לכולם  ומפרסמים  הילד  את 
יופי  איזה  תראו  "ילדים,  לדוגמא:  הטובים, 
האופניים,  על  לשרהל'ה  וויתר  עכשיו  דני 
נחת  ירווה  דני  וותרן?!"  ילד  שהוא  נכון 
מהמחמאה והתוצאה תהיה מיידית. יש לזה 
גם רווח נוסף האושר שיציף את ליבו יתחיל 

לשדר לו ו"יצרוב" בתודעתו ש"אני וותרן"!

והחיזוקים  השיחות  כדי  תוך  יתברך:  ה'   .9
החינוך"  "עיקר  את  לילדים  להחדיר  עלינו 
שאנו בנים של ה' יתברך והוא מצווה אותנו 
את  שמוותר-מקיים  מי  לשני.  אחד  לוותר 
אמר  "כך  מובא:  אליהו  דבי  בתנא  ה'.  רצון 
אני מבקש מכם?  ָּבָני, מה  לישראל:  הקב"ה 
ָהא ֵאיִני מבקש, אלא שתהיו אוהבים זה את 

 זה ותהיו מכבדים זה את זה".
של  הגדול  הסוד  הוא  סיפור  סיפורים:   .10
כתובים  צדיקים  סיפורי  הרבה  יש  החינוך. 
אפשר  שאי  נושא  אין  וכמובן  נושא.  בכל 
להיות  שצריך  רק  סיפור,  עליו  להמציא 
הייתה  אחת  "פעם  לדוגמא:  ויצירתי  דמיוני 
וכמעט...בגלל  ישראל...  עם  על  גדולה  צרה 
בבית  ו...  יפה  התנהגו  לא  אנשים  שהרבה 
אחד היו 2 אחים שבאו לשחק בג'יפ על שלט 
והם רבו קצת, אבל בסוף אחד אמר לשני אני 
ראה  כשה'  קודם.  אתה  תשחק  לך-  מוותר 
יוותר  וויתר לאחיו הוא אמר גם אני  שהילד 

לעם ישראל"...
של  הנפלאים  הסיפורים  את  גם  לנו  יש 
הדיסקים  ואת  שליט"א  ארוש  הרב  מו"ר 
ש"יכולים לעשות לנו את העבודה הקשה" 
סיפורים  להמציא  איך  אותנו  ילמדו  וגם 

יפים.

הילד  עם  נעבוד  אנו  חדשה:  התחלה   .11
לשנות את מידותיו, אך בל נשכח לרגע כי: 
בהחלט מותר לילד להיכשל, לכולנו יש יצר 

הרע שהרי גם אנחנו נכשלים. 
לכן אסור לנו "להרוג אותו" אם הוא עכשיו 
ניקח את התנהגותו  לוותר. אבל  רוצה  לא 
לתודעתנו ונשים לב לעבוד איתו בשיטות 
מסרב  שהוא  רגע  באותו  הלאה.  נוספות 
לוותר נשתוק. ולאחר מעט זמן כאשר הוא 
רגוע ניקח אותו הצידה )לא לעונש( לשוחח 
להפיל  לו  ולאפשר  שראינו  מה  על  איתו 
"אני  לו:  נגיד  הרע,  היצר  על  האשמה  את 
יודע שהיה לך קשה לוותר, גם לי לפעמים 
וגלויים( חשוב להחדיר  קשה" )תהיו כנים 
בילד שככה ה' רצה ועכשיו יש לנו אפשרות 
על  לה'  לספר  חדשה"  "התחלה  לעשות 
לנו להתחיל  ולבקש ממנו שיעזור  הנפילה 
מעכשיו מחדש להיות וותרן, כמובן במידה 

והצד השני נפגע יש למצוא דרך לפייסו.

שמוכרח  חביב  אחרון  כמובן  תפילה:   .12
והוא  חינוכית  פעולה  בכל  ראשון  להיות 
נושא התפילה. שהרי בלי תפילה לא הולך 
ולכתוב  כלום. לכן חשוב להמציא תפילות 
אותם עבור הילדים הגדולים שיתפללו כל 
וכמובן  וותרנים  להיות  לנו  יעזור  שה'  יום 

להודות לה' על כל הצלחה של וויתור. 
 בהצלחה, גזור ושמור!

בסיום השיעור היומי, פנה התלמיד לרבו 
בשאלה:

זה עתה למדנו שאין בן דוד בא עד שתכלה 
הפרוטה מן הכיס. משמע שבזה תלוי ביאת 

המשיח. במקום אחר נאמר כי ביאת המשיח 
תלוי בזכות נשים צדקניות.

ענה לו המלמד, תלמידי היקר, שתגדל תבין 
כי אין כאן סתירה: "בזכות נשים צדקניות 

תכלה הפרוטה מהכיס"...

שבת שקלים 
הפטרת השבת

יב'  פרק  עד  יז'  פסוק  יא'  פרק  ב'  מלכים  ספרדים- 
פסוק יז' - "ויכרות יהוידע" 
ושני פסוקים מ"מחר חודש"

אשכנזים- מלכים ב' פרק י"ב - 
"בן שבע שנים"

באר שבעחיפהתל אביבירושלים
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משפטים תשע"ז
מכון "חכמת השלום" בנשיאות מו"ר הרב שלום ארוש שליט"א

לאחר ההצלחה האדירה בקורסים הקודמים!
נותרו מקומות אחרונים לקורסים, קורס שחיטה התחיל השבוע


