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של  נשמתה  לעילוי  יהיה  זה  מאמר 
אחותי היקרה והצדקת מרת שרה רות 
לגנזי מרומים  ימנה ע"ה שעלתה  בת 
אמונה  מתוך  קשים  ייסורים  לאחר 
והודיה לבורא עולם על כל הייסורים 

שעברה.
אבינו  יעקב  השבוע  בפרשת 
שלושה  אבדן  עם  מתמודד 
דבורה  נפטרה  ראשית  מיקיריו. 
גדולה  אישה  אותה  רבקה,  מינקת 
אמנו  רבקה  על  לשמור  שהצליחה 
בתואל  של  הטמא  הבית  בתוך 
לה  ולהחדיר  רעה  השפעה  מכל 
ערכים של צניעות וחסד ושל אמת 
ואמונה. מיד לאחר מכן שומע יעקב 
אבינו על פטירת ִאמו היקרה שהיה 
שלושים  הרבה.  כך  כל  לה  חייב 
עזים  בגעגועים  עברו  שנה  וארבע 
שב  סוף  שסוף  עד  והנה,  לִאמו, 
ישראל,  בארץ  כבר  והוא  הביתה 
רגע  גַדל,  שבו  לבית  ונרֶאה  סמוך 
ִאמו  עם  המיוחלת  הפגישה  לפני 
ו'תופס'  זה  טרגי  מוות  ארע   –
כביכול,  מוכן  לא  אבינו  יעקב  את 
שעם  הירושלמי  בתרגום  כמתואר 
ישב  אמו,  שנפטרה  ליעקב  היוודע 
במר  אמו  את  והספיד  ובכה  וצווח 
שבעקבות  הספורנו  ואומר  נפש, 
של  השכינה  גילוי  נפסק  האבלות 
מתוך  שורה  השכינה  אין  כי  יעקב, 
ואז  הבכי  ימי  שעברו  עד  עצבות, 
ברש"י  ומובא  שוב.  אליו  נגלה 
ברכת  וברכו  הקב"ה  אליו  שנגלה 
מכן  לאחר  ומעט  וניחמו.  אבלים 
קובר יעקב את רחל אשתו היקרה 
ארבע  לבן  בבית  עבד  שבגללה 

עשרה שנה.
חסד כפול

ניחום  במצוות  להתבונן  וצריכים 
מהל'  )פי"ד  כותב  הרמב"ם  אבלים. 
אבלים  שנחמת  לי  "ייראה  אבל(: 

שניחום  חולים,  לביקור  קודם 
החיים  עם  חסד  גמילות  אבלים 

חולים  ביקור  )ואילו  המתים"  ועם 
ונשאלת  בלבד(.  החיים  עם  חסד  הוא 

השאלה כיצד על ידי ניחום אבלים 
זה  מה  הנפטר?  עם  חסד  עושים 
אחותי  על  בשבעה  לנפטר?  מועיל 
אותי  לנחם  חשוב  יהודי  אלי  הגיע 
יהודי  בשם  מתוק  תירוץ  לי  ואמר 
עובד ה' שאמר תירוץ מתוך עבודה 
מוצאים  לא  כזה  תירוץ  אישית. 

תירוץ  בספרים, 
מחדשים  כזה 
חיים  מתוך 
על  עבודה  של 
והצדיק  האמונה. 
ר'  ששמו  הזה 
יחיאל מיכל גורדון 
בעל  היה  זי"ע 
גדולים  ייסורים 
מאוד ועם כל זאת 
היה מלא בשמחה. 

כל מקום אליו היה מגיע היה מאיר 
ממנו.  שופעת  שהייתה  מהשמחה 
כל החיים שלו חי באמונה ועבד על 
אמונה מתוך קשיים וניסיונות, לכן 
הוא הגיע להגיד תירוץ מתוק כזה. 

וכך הוא מסביר:
שלימה,  אמונה  לו  שאין  אדם  כל 
כאשר עובר עליו כל סוג של קושי 
לו  הולך  שלא  דבר  וכל  בחיים, 
לו  ועושה  אותו  זה מצער   – כרצונו 
ולכן אדם חי בעולם הזה  ייסורים. 
והתמרמרות,  ועצבות  צער  עם 
הקושיות  של  תוצאה  זה  שהכול 
שיש לו על ה'. אבל כשאדם נפטר 
את  רואה  מיד  הוא   – העולם  מן 
היה  עליו  שעבר  מה  שכל  האמת 
לו  אין  וכבר  טוב,  מהכי  טוב  יותר 
לשמחה  מגיע  והוא  שאלות.  שום 
עליו  שעבר  מה  בכל  מושלמת 
את  רואה  כשהוא  אך  הזה.  בעולם 
בצער,  שרויים  שלו  המשפחה  בני 
ויש להם את אותן הקושיות שהיו 
כך  על  צער  צער,  לו  גורם  זה   – לו 

שחסרה להם דעת.
הנחמה העיקרית

ניחום  אבלים?  ניחום  זה  ומה 
כי  דעת,  להם  לתת  זה  אבלים 
כמו  הדעת  היא  היחידה  הנחמה 
)ל"מ  מברסלב  נחמן  ר'  שכותב 
הנחמה  עיקר  היא  "הידיעה  כא(: 

הצרות  "כל  כי  הצרות"  כל  של 
לפי  אלא  אינו  והָגלּות  והייסורים 
ערך חסרון הדעת, 
הדעת,  וכשנשלם 
כל  נשלם  אזי 
)שם(. החסרונות" 

שכאשר  נמצא 
אבלים  מנחמים 
דעת  להם  נותנים 
צער  להם  אין  ואז 
ובזה  וייסורים 
גם  חסד  עושים 
המשפחה  עם 
שלבני  ששֵמח  הנפטר,  עם  וגם 
הכול  לקבל  דעת  יש  משפחתו 

באמונה.
ולכן ה' התגלה ליעקב לאחר פטירת 
מדוע  אבלים',  'ברכת  וברכו  אמו 
הברכה  עיקר  כי  ברכה?  נקרא  זה 
בל"מ  כמובא  ואמונה  ֵׂשֶכל  זה 
רב  אמונות  "איש  הפסוק  על  כד, 
ברכות". ובזכות הדעת של הנחמה 
שקיבל יעקב, אנו מוצאים שכאשר 
והתחזק,  קם  מיד  רחל  נפטרה 
ולכן מיד לאחר קבורת רחל כתוב: 
"וייסע  כתוב  ולא  ישראל"  "וייסע 
'ישראל' מורה על  כי הֵׁשם  יעקב", 
כמובא  עצב,  בלי  שלימה  שמחה 
וכן  ויחי(.  )ר"פ  הקדוש  החיים  באור 
"וייסע  המקום:  על  הנצי"ב  אומר 
ישראל – לפכח צערו ממיתת רחל 
כדרך  והתבודדות  בדביקות  הלך 
הקודש  דרך  מצא  ובזה  ישראל, 
הכי  משום  בשמחה,  לקבולינהו 

כתיב 'ישראל'".

אמונה בלי שאלות
בלי אמונה החיים מלאים ייסורים, 
צער  שום  לאדם  אין  אמונה  ועם 
ושום ייסורים. בלי אמונה יש לאדם 
מת  אדם  אם  דבר,  כל  על  קושיות 
ערירי, שואלים: איך הלך ככה ערירי, 
אפילו לא זכה להתחתן... ואם זכה 
ככה  עזב  איך  שואלים:  להתחתן, 
אישה לבד, אפילו לא זכה לילדים... 
איך  שואלים:  לילדים,  זכה  ואם 
השאיר ככה יתומים קטנים, אפילו 
לא זכה לגדל אותם, לא עשה להם 
מצווה,  בר  עשה  ואם  מצווה...  בר 
שואלים למה לא חיתן אותם, ואם 
חיתן שואלים למה לא ראה נכדים, 
נכדים שואלים למה לא  ואם ראה 
ראה את הבר מצווה והחתונה של 
דבר  כל  שעל  הוא  הכלל  הנכדים. 

יהיו שאלות וקושיות.
ויפה  טוב  הכול  נכון,  אומרים,  ויש 
אמונה  נלמד  הגדולים,  אנחנו, 
על  לנו  כואב  אבל  ונתמודד; 
להם  יש  אז  הרכים...  היתומים 
ככה  השאיר  ה'  למה  קושיה: 
ובאמת  אימא.  בלי  רכים  יתומים 
ולעזור  ולרחם  להתעורר  צריכים 
בצדקה,  זה  אם  שאפשר,  מה  בכל 
בחום  זה  אם  בעזרה,  זה  אם 
למצב  ברגישות  זה  ואם  ואהבה, 
לא  זה  אבל  הרכים.  היתומים  של 
כי  ח"ו,  האמונה  את  לאבד  אומר 
המאמין יודע שאין שום רע בעולם. 
ה' עושה הכול בתכלית השלימות. 
כל החסרונות זה רק בגלל הראייה 

הקצרה שלנו.
החיסרון הוא השלימות

לפי האמונה, החיסרון של כל אחד 
הוא השלימות שלו. מי שאין לו רגל 
– זה אומר שהקב"ה ראה שהנשמה 
לתיקון  להגיע  יכולה  לא  הזאת 
בלי  כזה  בגוף  רק  שלה  ולתכלית 
רגל. אם היה לה רגל – היא הייתה 

קמנו ונתעודד
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רחל  נפטרה  כאשר 
והתחזק,  יעקב  קם  מיד 
קבורת  לאחר  מיד  ולכן 
רחל כתוב: "וייסע ישראל" 
יעקב",  "וייסע  כתוב  ולא 
כי הֵׁשם 'ישראל' מורה על 

שמחה שלימה בלי עצב



דרך השלום
השלום  לפי  מברסלב,  נחמן  רבי  אומר 
העולם  כל  את  למשוך  יכולים  כן  שבדור, 
על  כי  אחד,  שכם  לעובדו  יתברך  לעבודתו 
ידי השלום שיש בין בני אדם, והם חוקרים 
זה עם זה מה הוא התכלית מכל העולם כולו 
לזה האמת, שסוף  זה  ומסבירים  ומהבליו, 
כל סוף לא יישאר מהאדם כלום, כי אם מה 
הנצחי,  לעולם  מותו  לאחר  לעצמו  שהכין 
על ידי זה משליך כל אדם את שקר אלילי 
כספו ומקרב את עצמו להאמת )קל"מ כ"ז( 
כאשר  מתאפשרת  אדם  בני  בין  תקשורת 
שני הצדדים משאירים 'ראש פתוח', מתוך 
נמצאת  לא  המוחלטת  שהאמת  הבנה,  
אצל אף אחד בכיס, רק אצל השם יתברך, 
הוא  י(  )ירמיה  ֱאֶמת"  ֱאֹלִהים  "וה'  כמ"ש 
לבדו האמת, הוא אלקים חיים ומלך עולם, 
לכן יכול לאמת דבריו, אבל בשר ודם, יהיה 
מי שיהיה, אין בידו את האמת המוחלטת, 
לכן עליו להחזיק במידת השלום כדי להגיע 

לחקר האמת. 
לאדם יש נטייה להתבצר בעמדותיו, לשמוע 
שלו,   ולזרם  לעמדה  שתואם  מה  את  רק 
בנוי מזה שהאדם  בניין הדעת  כל  ובאמת, 
מפתח רעיון ואח"כ סותר את הרעיון שבנה, 
ומשם מגיע אל האמצע, להלכה, כך בנויה 

מסתגר  כשאדם  "שכל",  בנוי  כך  הגמרא, 
בעמדתו, אין לו סיכוי להגיע לאמת, וסופו 
לא להקשיב לשום אדם, גם לא לדומים לו 
בדעותיהם, כי זה הטבע האנושי, הוא פועל 
וצריך  כלום,  או  הכל  או  מוחלטת,  בצורה 
תמיד לחתור להגיע לאמצע, ובשביל להגיע 
ואת  הימין  את  לשמוע  צריכים  לאמצע 
את  וגם  בדעותיי  התומכים  את  השמאל, 
אלה הסותרים אותה "חוקרים ומסבירים זה 

לזה האמת."
דעת קנית

כי  חשובה,  כך  כל  הדעת  חונן  ברכת  לכן 
העיקר הוא בניין הדעת, וזה נקרא "דעת", 
שבדעת  החסדים  מכח  מצליח  שהאדם 
הגבורות  ומכח  הנכון,  לדבר  להתחבר 
להתרחק,  שצריך  ממה  להתרחק  שבדעת 
בכדי  לא  לפתח,  אדם  שצריך  יכולת  וזו 
אמרו שלוחות הברית היו של ששה טפחים, 
משה,  בידי  שנים  הקב"ה,  בידי  היו  שנים 
ריווח  ואותם שני טפחים  ריווח,  היו  ושנים 
הבורא  בין  התקשורת  מקום  על  מלמדים 
כדי  ניטרלי  אזור  שיהיה  צריך  כי  לנברא, 
שתתבצע תקשורת, שיהיה דו שיח, והאזור 
הריק הוא אותו מקום בו כל אחד מהצדדים 
מרשה לעצמו להיות בבחינה של "לא יודע" 

היינו בענווה.

כך מורכבת כל הבריאה, שתי קצוות ואמצע, 
וניתוק,   עימות  יש  אמצע,  אזור  אין  אם 
הנביאים הם האמצע בין החומש לכתובים, 
והלווים הם האמצע בין הכוהנים לישראל, 
וכך זה בכל בחינות עולם שנה נפש, העולם 
האמצעי, שהוא עולם המלאכים, הוא מקום 
הנבראים,  לבין  הקב"ה  בין  התקשורת 
והעתיד,  העבר  בין  האמצע  הוא  ההווה 

והרגש הוא האמצע שבין השכל לתאווה.
כי  שכם"  עיר  שלם  יעקב  "ויבוא  שכתוב  זה 
הצדיק לוחם תמיד מלחמות ה', הוא נלחם 
זאת  עושה  והוא  והפרטי,  הכללי  בעמלק 
בדרך השלום, היינו שהוא עושה שלום בכל 
חז"ל  שאמרו  כמו  שלו,  המציאות  בחינות 
בממונו  שלום  בגופו  שלום  היה  שליעקב 
לעשות  צריך  אדם  כל  וכן  בתורתו,  ושלום 
חלקי  כל  בין  איזון  לו  שיהיה  בגופו,  שלום 
ואכילה  והחיצוניים בשינה  הגוף הפנימיים 
החומרי,  בעולם  שלום  צריך  וכן  מדודה, 
נדיב  שיהיה  קמצן,  ולא  פזרן  יהיה  שלא 
ומכלכל דרכיו במשפט, ושיהיה לו גם  שלום 
הבריח  כמו  לכולם  מחובר  ויהיה  בתורתו, 
בשלום,  המשכן  כל  את  המאחד  התיכון 
בחינת  לעורר  בכוחו  זה  ידי  על  שדווקא 
"לעובדו שכם אחד" ולגרום לכך שישליך כל 
אחד שקר אלילי כספו וידבק עצמו באמת.

ידוע היה שרבינו ז"ל לא דיבר בשום פעם 
בדרך  הלכו  שלא  הדור  מגדולי  מי  נגד 
ז״ל  יצחק  לוי  רבי  אומר  והיה  החסידות. 
גם  יונקים  היה  אילו  שבודאי  פי  על  שאף 
עוד  במעלה  גדולים  היו  החסידות  מתורת 
יותר ויותר, אבל גדולים במעלה היו בודאי. 

)שיש"ק ז - לג(

ולהדליק  השבת  לקבל  רבינו  בבית  נהגו 
ובימים  השבת,  קודם  רב  זמן  השבת  נרות 
הארוכים אף כשעתים קידם. וכן נהגו בבית 

אמו עוד מקדמת דנא. )שם ז - יט(

ggg

פניני פרי שלום
בכל  האמת  את  לרצות  צריך  אדם 
כוחו, שגם אם יוכיחו לו שהאמת היא 

לטפס על קיר חלק הוא יהיה מוכן.
רק  להשיג  אפשר  אמתי  שכל 

באמצעות אמונה.
איש  גם  הוא  אמת  איש  שהוא  מי 

שלום.
מושג,  דבר  לא  היא  השלמה  האמת 

לכן צריכים תמיד לחפש אחריה.

ויש  נשאלתי מאדם שמאריך בתפילתו 
תפילתו  שסיים  מלפניו  העומד  אדם 
לו  ורומז  פסיעות  ג'  לפסוע  ורוצה 
מה  בשאלתו  ונפשו  בתפילתו,  שימהר 
ניתן לעשות בכדי להמשיך את התפילה 

מבלי הפרעה.

איסור לעבור לפני המתפלל;
בגמ' ברכות )כז.( איתא רב איקלע לבי 
גניבא וצלי של שבת בערב שבת, והוה 
מצלי רב ירמיה בר אבא אחורי דרב, 
דרב  לצלותיה  פסקיה  ולא  רב  וסיים 
כלומר  לצלותיה  פסקיה  ולא  רש"י  )ופירש  ירמיה. 
ולילך  לפניו  לעבור  ולכותל  ירמיה  רבי  בין  הפסיק  לא 

וממעשה  עמדו(  על  עמד  אלא  במקומו  ולישב 

כנגד  לעבור  דאסור  הגמ'  לומדת  זה 
המתפללים, ופריך והא רבי אמי ורבי 
אסי חלפי? ומשני רבי אמי ורבי אסי 

חוץ לד' אמות הוא דחלפי. 
ד'(  סעי'  ק"ב  )סימן  הטשו"ע  פסק  וכן 
ולעבור,  לישב  אסור  לפניו  דדווקא 
ולעמוד.  לעבור  מותר  הצד  מן  אבל 
קלב.(  שרה  )חיי  הזוה"ק  מדברי  אמנם 
משמע שיש להחמיר בזה גם מן הצד, 
המג"א  הביאוהו,  מהאחרונים  ורבים 
מג(,  אות  יב  סי'  גודל  )קשר  החיד"א  )סק"ה(, 

יתרו  )פרשת  בא"ח  )סק"ב(,  לאלפים  חסד 
אות ז'( והמשנ"ב )סקי"ז( ועוד. 

יתרו  פרשת  ח"א  )הליכו"ע  הגרע"י  מרן  והנה 
דכיון שמדברי הגמ' שלנו  ג'( כתב  אות 

מתבאר שלעניין מלפניו אין להחמיר 
אלא אם כן בתוך ד' אמות, ומן הצד 
וכ"פ  אמות  ד'  בתוך  אפי'  מותר 
כדבריהם,  להלכה  העיקר  השו"ע, 
נגד  הפוסקים  בתר  אזלינן  ובכה"ג 
ספרי המקובלים, אמנם בספר יוקח 
יש  חסידות  שממידת  כתב  )סק"ו(  נא 
והביאו  הקדוש  הזוהר  לדברי  לחוש 
וכן  ת"א(  עמוד  ק"ב  )סימן  ברורה  בהלכה 
)ילקו"י  יוסף שליט"א  הראשל"צ הגר"י 
שהמחמיר  כתב  תמ"ה(  עמוד  ק"ב  סימן  ח"א 

כדברי הזוהר תע"ב.

אדם  והיה  תפילתו  סיים  אם  ולכן 
ג'  לפסוע  אסור  אחריו,  מתפלל  אחר 
את  שאחריו  מי  שיגמור  עד  פסיעות 
תפילתו, שאם יעשה את זה הרי הוא 
כעובר כנגד המתפלל. וצריך להקפיד 
בזה אף אם האחרון התחיל להתפלל 
אחריו, אחרי שהוא התחיל. וכ"פ מרן 

בשו"ע )סימן ק"ב ס"ה(. 
וכמו כן כאשר התחיל אדם מאחוריו 
להתחיל  כעת  ומתכונן  להתפלל, 
פסיעות  ג'  לעשות  ורוצה  תפילתו 
לאחריו ולפניו כפי המנהג, מכיון שיש 
את  יפסע  לא  אחריו,  המתפלל  אדם 
בלא  יתפלל  אלא  הללו,  הפסיעות  ג' 
צה  )סי'  במשנ"ב  וכמבואר  פסיעות.  ג' 
סק"ג( שכתב שיש מנהג לפסוע קודם 

התפילה ג' פסיעות, מ"מ כתב הגר"ח 
תשובה  הספר  בסוף  ישראל  )אשי  קנייבסקי 
להתפלל  אדם  התחיל  שאם  קי"ב( 

אחריו לא יפסע כלל.
והאיסור לפסוע כשיש אדם שמתפלל 
אמותיו,  ד'  בתוך  נמצא  אם  בין  הוא 
ובין אם על ידי ג' פסיעות אלו, יכנס 
)סק"כ(  כ"כ המשנ"ב  ד' אמותיו.  לתוך 

וכה"ח )סק"ל(.
הוא  אך  תפילתו  שסיים  אדם  מ"מ 
לרצון  יהיו  שלאחר  בתחנונים  עסוק 
הצורך  בשעת  התפילה,  שלאחר 
וכמבואר  כנגדו,  אפשר להקל לפסוע 

בילקוט יוסף )ח"א סימן ק"ב עמוד תנ"ט(.

פסיעה לצדדים;
עיין באליה רבה )סק"ח( שכתב שצדדים 
שלפניו לא הוי כלפניו, ומותר לפסוע 
)תפילה  שלמה  בהליכות  וכ"כ  לצדדים, 
יפסע  פ"ח דבר הלכה אות מ"ז( שאם כאשר 

לתוך ד' אמות של המתפלל לא יהיה 
הדין  מצד  הצדדים  מן  אלא  לפניו 
מותר לפסוע, והמחמיר כדעת הזוהר 
הקדוש שלא לפסוע אף מן הצדדים 
ק"ב  )סימן  ברורה  בהלכה  וכ"כ  תע"ב, 
שאין  )סק"ל( כתב  כה"ח  ומאידך  כ'(  אות 

להקל בזה אלא בשעת הדחק.

עומד במעבר ציבורי;
העומד  באדם  הוא  זה  דין  כל  מ"מ 
אם  אך  לתפילה,  הראוי  במקום 
נעמד לתפילת שמונה עשרה במקום 
לעבור  מותר  ציבורי,  למעבר  המיועד 
שלמה  בהליכות  וכמבואר  כנגדו, 
את  להעביר  שהתיר  לו(  סעי'  פ"ח  )תפילה 

דאף  כתב  אמנם  ממקומו,  המתפלל 
שמצד הדין מותר לעבור כנגדו, מ"מ 
לכתחילה ראוי להחמיר בזה אם לא 

 במקום צורך.
פסיעה לאחור לאדם שמאריך בתפילתו;

עיין במשנ"ב )סי' קד סק"א( בשם השערי 
שעומד  נכבד  אדם  לגבי  תשובה 
בתפילה והציבור ממתינים לו שיסיים 
וזה מטרידו בתפילה, מותר  תפילתו, 
שיתפלל  ציבור  לשליח  לרמוז  לו 
כדרכו, ואם אפשר ראוי שיעמיד את 
ברכה.  אותה  סיום  עד  לפחות  עצמו 
התפילה  באמצע  לרמוז  שאסור  ואף 
אפי' לצורך מצוה, מ"מ בנידון דידן יש 
וכ"כ  התפילה,  צורך  דהוי  כיון  להקל, 
סעי'  קד  סי'  ח"א  )ילקו"י  זצ"ל  הגרע"י  מרן 
ח'( שכיוצא בזה מצינו בגמרא )יומא יט:( 

דרב רמז בידיה באמצע קריאת שמע 
שבתפלה  מצינו  ואמנם  שני.  בפרק 
החמירו יותר גבי הפסקה, מכל מקום 
תפלתו,  בהמשך  לו  מפריע  כשהדבר 
דמי  בכוונתו,  להתרכז  יכול  שאינו 
לו  לרמוז  שמותר  המטרידו  לתינוק 
לשתוק אפילו באמצע שמונה עשרה. 
חכם  כתב,  תשפד(  )סימן  חסידים  וספר 
אחד  שאם  לתלמידיו,  אמר  אחד 
מתפלל לפני התיבה ומקצר בתפלה, 
מתחיל  כשהוא  לקצר,  יכול  איני  ואני 
את  להוציא  החזרה  לומר  כדי  בברוך 
לאחור  הולך  אני  חובה,  ידי  הרבים 
שלא  כדי  תפלתי,  סיימתי  כאילו 
סיימתי  לא  שעדיין  אף  עלי,  יתלוצצו 
ברוך  והקדוש  קדושה.  לאחר  אלא 

יודע שלא פסעתי לאחורי אלא  הוא 
כדי שלא יתלוצצו עלי, ולא הייתי יכול 
לכוון, והכל לפי לב האדם. עכת"ד. )וכן 
הובא במג"א סימן קכד סק"ז(. וכתב על זה מרן 

החיד"א בספר ברית עולם, ואני בעניי 
קיימתי דבר זה מסברא במקום אחד, 
ושמחתי  מצוה,  בשליחות  כשהלכתי 

כשראיתי דברי רבינו. ע"כ.
לפסוע  נוהג  "ואני  וז"ל  הגרע"י  ומרן 
שלש פסיעות לאחורי אחר יהיו לרצון 
לשוני  נצור  אלהי  ומסיים  הראשונה, 
ועפי"ז  וכו' במקום שכלו הפסיעות". 
י'(   אות  קד  )סי'  יוסף  בילקוט  פסק 
בביתו,  להתפלל  והוצרך  שנאנס  דמי 
ובאמצע תפלת שמונה עשרה התחיל 
בדלת,  הקישו  או  לצלצל,  הטלפון 
ייפסק,  שהצלצול  עד  מעט  ימתין 
וימשיך בתפלתו. אך אם הצלצול אינו 
לכוון  מסוגל  אינו  כן  ומחמת  פוסק, 
אומר  באין  ללכת  לו  מותר  בתפלה, 
לפתוח  או  ולנתקו,  לטלפון  ודברים 
להמתין,  לבא  ולרמוז  הדלת,  את 

ולהמשיך בתפלתו. 
באור  שכתב  מה  את  גם  לצרף  ויש 
הטעם  שעיקר  ע'(  עמ'  )ח"ב  לציון 
הוא  המתפלל  כנגד  לעבור  שאסור 
בניד"ד  א"כ  כוונתו,  שמבטל  משום 
לעשות  להקל  יש  כוונתו  שמתבטלת 
היא  לפניו  שעומדים  זה  שהרי  כן, 
גופא מפריעה לו להתרכז, ולכן מותר 

לו לעשות כן וימשיך בתפילתו.
המאריך  אדם  לכן  למעשה:  הלכה 
לפניו  העומדים  אנשים  ויש  בתפילתו 
אותו  מטרידים  וכעת  תפילתם  וסיימו 
יכול  כראוי,  לכוון  יכול  שאינו  בתפילתו 
שיעשו  כדי  תפילתו  שסיים  להם  לרמז 
ג' פסיעות וילכו להם ולאחר מכן ימשיך 
תפילתו, ואם יש צורך יכול אפילו לפסוע 
ג' פסיעות שכביכול סיים תפילתו ואחר 
למקומו  יחזור  פסיעות  ג'  הם  שיעשו 

וימשיך בתפילתו.  

גן
הדעת

לעבור לפני המתפלל
דיון המוגש ע”י בית ההוראה “חוט של חסד” מאת הרב ישראל שריקי הי"ו 

מחשובי האברכים בכולל הוראה "חוט של חסד" מח"ס עונג שבת



מפסידה את התכלית. נמצא שזה 
בשביל  בעולם  מושלם  הכי  הגוף 
הנשמה הזאת. כך צריכים להאמין 
יתברך  שה'  היתומים,  לגבי  גם 
לתכלית  להגיע  יכולים  שהם  ראה 
וזו  כזה,  ניסיון  מתוך  רק  שלהם 
צדיקים  יש  שלהם.  השלימות 
רק  שהגיעו  למה  שהגיעו  עצומים 
הבעל  כמו  יתומים,  שהיו  בזכות 
המלך  דוד  וכמו  הקדוש,  טוב  שם 
מיתום.  גרוע  יותר  במצב  שהיה 
היה  אבל  הורים,  לו  היו  אמנם 
במדבריות  וגדל  הוריו'  בחיי  'יתום 
כאלה  יש  ממשפחתו.  מנּודה 
וזה  מאוד  קשה  ילדות  שעברו 
קשיים  עם  להתמודד  אותם  אילץ 
הם  בחיים  כך  ואחר  ולהתחשל, 
ראו שהילדות הקשה הזאת הכינה 
אותם לתפקיד שה' נתן להם ולמה 
שהם צריכים לעבור בחיים שלהם.

לא ידעתי צער
לארץ  הגיע  מֶּבעלז  אהרן  כשרבי 
משפחתו  כל  את  שאיבד  לאחר 
להשתתף  יהודים  באו  בשואה, 
שאמר  מי  כל  אותו.  ולנחם  בצערו 
לו: 'שלא תדע עוד צער', היה אומר 
ידיים  לטול  מיד  'לך  אהרן:  רבי  לו 
דברי  אמרת  כי  פעמים,  שלוש 
כפירה. נקה את עצמך מהכפירה'. 
היה  ידיו,  את  האיש  שנטל  ולאחר 
תחזר  'כעת  אהרן:  רבי  לו  אומר 
אחרי ותאמר שלוש פעמים: אהרן 
ידע  לא  מעולם  רוחמה  בתיה  בן 
'צער'  של  המשג  כל  כי  צער'.  שום 
כי  כפירה,  דברי  זה  לי'  'רע  ולהגיד 
אין רע בעולם. הכול מאת ה', והכול 
טוב. מי שמתבכיין צריך לטול ידיים 
שלוש פעמים ולהגיד: 'אני פלוני בן 

פלונית לא ידעתי שום צער'.
עלינו להחדיר לעצמנו את הנקודה 
את  לשנן  צריכים  לכן  הזאת. 
מאמין  המאמין  הזה:  המשפט 
חסרונות  אין  בעולם,  רע  שאין 
בעולם. נקודה. כל מחשבה אחרת 
דעת,  חוסר  אמונה,  חוסר  היא 
והייסורים  הצער  לכל  השורש  וזה 
רק  לעשות?  צריכים  מה  והגלויות. 
הדעת,  את  להשלים  אחד:  דבר 
ו'אם  דעת,  ללמוד  אמונה,  ללמוד 
דעת קנית – מה חסרת' – אז אדם 
של  המתיקות  את  לראות  מתחיל 

החיים.
ה' יתברך יאיר את הדעת של האמונה 
והאמונה,  הדעת  ובזכות  בעולם. 
ותבוא  צער  שום  נדע  לא  באמת 
הגאולה השלימה, וננּוחם נחמת עולם, 
ּוָמָחה ה' ִדמעה מעל כל פנים וחרפת 

עמו יסיר, אכי"ר.

קרבן ציבור ונחמתו
לכבוד יומא דהילולא  י"ד כסלו.

בברכת שבת שלום ומבורך 
לכל בית ישראל

                       שנת תר"פ בפתח מיד לאחר 
גזרותיו  את  -מוחמד  העריץ  הכביד  החגים 
עם  וקשר  בגידה  באשמת  העיר,  יהודי  על 
להורג  הוצא  בכך  שנאשם  מי  וכל  האויב, 
ישמעו  במיתות משונות במרכז העיר למען 

ויראו.
לשבור  יוכל  שלא  מוחמד,  העריץ-  וכראות 
כדי התמוטטות   עד  היהודים  של  רוחם  את 
חיי הקהילה, כינס את כל חבר מרעיו, וסגל 
מנת  על  פתרון,  לו  ישיאו  שאלו  כדי  יועציו, 
הממאיר,-  הנגע  עם  ולתמיד  אחת  לגמור 

הלא הוא העם היהודי.
ולהרוג  להשמיד  היא:  יצאה  אשר  הגזרה 
במחוז  הדרים  היהודים  כל  את  ולאבד 
תאפיללאת, גברים, טף ונשים ביום אחד, על 
נביאם  מוחמד  של  בדתו  כופרים  הם  אשר 

וממאנים להצטרף אליה.
ראשי  ששגרו  והתחנונים  הריצוי  דברי 
תאפיללאת  והעיר  בתוהו,  עלו  הקהילה 

נבוכה. 
בימים קשים אלו כשהחושך והעלטה גברה 
רבי  רבינו,  של  העידוד  מילות  שמשו  בעיר, 
והתפילות  כבידה,  בעלטה  אור  כקרן  דוד, 
גברו עד שדומה היתה העיר כבימים נוראים. 

וכן הימים נוראים.
ggg

יהודי  תר"פ  כסלו  לי"ד  אור  שבת  ליל 
עמם.  בל  ולבם  לסעודה  מסבים  תאפיללת 
ובבית רבינו נוסף על כל אלו מראהו המפחיד 
עם  השבת  שולחן  אל  מחדרו  יוצא  כשהוא 
בגדי חול שחורים, אף רבינו אינו נוהג כמדי 
שבת ומקצר את הסעודה ככל שניתן ולאחר 
מתלמידיו  אחד  את  הוא  נוטל  המזון  ברכת 
הלילה  כל  לתלמודו,  בצוותא  עמו  שישמש 
למדו הם בסודות של קריאת שמע. עם שחר 
צעדיהם  את  תאפיללת  יהודי  כל  החישו 
לבתי הכנסיות, ועם היכנס הרב והוא בבגדי 
בזכריהם  כולם,  נשימת  נעתקה  שחורים, 
אלוהי-ם  כמלאך  ההוד  לבוש  מראהו  את 
ממש, ועתה רואים אותו הם בלבוש שחורים 
עוד בטרם  מן הבאות,  ודאגה  צער  פניו  וכל 
לחדרו,  רבינו  פרש  התפילה,  הסתיימה 

כשהוא אינו מביט לימין ושמאל.
והגיעה  ספורות  שעות  חלפו  לא  ואכן 
שעתה האיומה של קהילת ריסאני שבמחוז 
את  הקיפו  גדול  רעש  ובקול  תאפיללת, 
את  הממלאים  חיילים  המלאח  רחובות 

פקודת העריץ- מוחמד מולאי שר"י.
המלאח,  את  המקיפים  הקלגסים  מראה 
הכניס פחד ומורך בלב כולם וגרם להלם גדול 
בקרב יהודי הקהילה הקדושה. הכול מיהרו 
לאסוף את  אנשי ביתם, בטרם יצעדו לדרכם 
האחרונה. בצעדים כושלים פסעו משפחות 
משפחות כשדמעות זולגות מעיניהם ומלות 
מגרים  אינם  ללחוש,  מנסים  שהם  הפרדה 

את מיתרי הקול שכמו נחסמו לעת עתה.
בעברם על פני ביתו של רבינו החל מעודדם 
יתיאשו  לבל  לבם  אל  ולדבר  רכים  בדברים 
מונפת  שהחרב  בשעה  אפילו  הרחמים,  מן 
להם  בישר  זו  קשה  ובשעה  צוואריהם.  על 
רבינו את הגרוע מכל,- כי מזה כזמן רב ראה 
הוא גזירת כליה על כל יהודי העיר, ומתחנן 
הוא בכל כוחותיו להסיר ולבטל את הגזרה, 
תוך שהוא מבקש מהקב"ה שיטול את נפשו 
לשלל.  נפשם  להם  ותהי  העדה,  כל  לכפרת 
השומעים שעד עתה נאלמו דום, פרצו בבכי 
אזניהם.  למשמע  מאמינים  כאינם  גדול, 
העיר,  בכיכר  המלאח  יהודי  משהתאספו 
שיבוא  עד  להמתין  הרשעים  אותם  הניחו 

מנהיגם האכזר מולאי מוחמד שר"י.
סדיסטי  חיוך  עם  הופיע,  האכזר  משהגיע 
היכן  הקהילה  לראשי  ושאל,  ופנה  ואכזר, 
רבם, ומשנענה שאף יהודי לא יהין להפריעו 

מנת  על  חיילים  פלוגת  הוא  שיגר  מלמודו, 
עוסק  מצאוהו  בביתו  כשהופיעו  להביאו. 
צדיק  לכל  להנחיל  הקב"ה  :"עתיד  במשנה 

וצדיק ש"י עולמות"
ועיני  הובא הצדיק הקדוש לפני אותו רשע, 
יעשה,  מה  לראות  אליו  נשואות  העדה  כל 
דמות  את  רשע  וכשראה  לו.  יעשה  ומה 
עד  חמתו  בו  בערה  הצדיק,  של  ההוד  רבת 
הניא אותך להתקשר  ושאלו: מה  להשחית. 
בקשר עם המורדים הצרפתים? נענה רבינו 
קיבל  לא  שהצורר  ברור  לי"  "חלילה  בנחת: 
להוציאו  פקודה  נתן  אתר  ועל  דבריו  את 
רבי  ה"ה  העיר,  עשירי  שני  עם  יחד  להורג 

יצחק בן שמחון הי"ד ובנו רבי דוד הי"ד.
ואת  רבינו  את  המורדים  קלגסי  נטלו  מיד 
שני העשירים תחת אצילי ידיהם, והובילום 

למקום שעמדו להוציאם להורג. 
מהשמים סבבו והכניסו בראש כמה מיועצי 
היהודים  הריגת  על  שיוותר  העריץ  המושל 
ששקול  רבם  את  הורג  והינו  מאחר  כולם 
תאבד  שבמותם  גם  ומה  דורו,  בני  כל  כנגד 
ממון  את  ולחלוב  להמשיך  האפשרות 
הצורר  באזני  דבריו  נכנסו  ואכן  היהודים. 
על  שהוטל  הגון  קנס  תשלום  תמורת 

הקהילה כולה.
ggg

שבה  השעה   – דרעוין"  "רעוא  שעת  השעה 
הרועים  שלושת  מרומים  לשמי  הסתלקו 
ודוד  רבינו  משה  הצדיק,  יוסף  הגדולים, 
מרן  הובל  ממש  שעה  ובאותו  ע"ה.  המלך 

עטרת ראשינו זיע"א אל מותו.
ללכת  היהודים  הורשו  שכבר  למרות 
להניע  יכול  היה  לא  מהם  איש  לבתיהם, 
היהודים  ניצבו  כמסומרים  ממקומו.  עצמו 
רבינו  של  בדמותו  קרועות  בעיניים  והביטו 
לקצה  ומתקרבת  מהם  ומתרחקת  ההולכת 
מאוד  משונה  מיתה  לו  חכתה  ושם  הכיכר. 

בה בחר הרשע מוחמד ימ"ש.
בחצר המפקדה הוצב תותח ועל לועו הציבו 
פגז  ביריית  רבינו.  של  הקדוש  גופו  את 
הטהור  מגופו  הטהורה  נשמתו  את  הפרידו 

כנשמתו ממש.
חנה  לאלא  הרבנית  רבינו,  של  דודו  נכדת 
של  הנוראית  בהריגתו  שחזו  מאלו  הייתה 
קול  השמע  שעם  נרשם,  מעדותה  רבינו. 
יריית הפגז שהרג את רבינו ושני הקדושים, 
לוע  מתוך  כשלג  צחורות  יונות  שלוש  נראו 

התותח.
אבל בכך לא נרגע הרשע, אף גזר הוא שלא 
להזיל דמעה, ואכן אחד מיהודי העירה שלא 
דמעה,  הזיל  בלבו,  צערו  את  לכבוש  יכול 

ובמקום הוצא להורג. 
עם צאת השבת רצו בני הקהילה להביא את 
נתקלו  אך  לקבורה  רבינו  של  הקדוש  גופו 
רב  ממון  לאחר  אך  הצורר,  מצד  בסירוב 
שהזילו לכיסם הצליחו הם לשחררו על מנת 

להביאו לקבר ישראל.
אביחצירא  חי  דוד  רבי  אדמו"ר  אחיו  נכד 
שליט"א סיפר, כי למרות יריית הפגז נשאר 
שנשמטה  הקיבורת  עצם  למעט  שלם  גופו 

נגלה  לילה  באותו  ממקומה. 
סאלי  הבבא  לאחיו  רבינו 
בחינם  לא  כי  לו  ואמר  זצוק"ל, 
אלא  הקיבורת,  עצם  נשמטה 
זה בא לו על כך שבאחד הימים 
כשהניח תפילין של יד שכח הוא 

לכוון כוונה אחת מן הכוונות. 

ggg
רבי  התאבל  שנים  כשש  במשך 
פטירת  על  סאלי  בבא  ישראל 
"עטרת  דוד-  רבי  הקדוש  אחיו 

ראשנו".

רבי  ראה  הקדוש,  אחיו  של  פטירתו  בליל 
ישראל בחלומו והנה הוא ניצב בפתח ביתם 
זהב  קערת  יורדת  התקרה  ומן  בתאפיללת, 
מלאה שמן, ובה שמונה קנים ובהם פתילות 

מוכנות להדלקה.
אבינו",  אברהם  הבא  "ברוך  הכריז:  והכרוז 
וקול צעדיו של אברהם אבינו נשמע כשהוא 
הנדלקת  בפתילה  האש  את  לבית.  נכנס 
את  רואה  אינו  אולם  סאלי,  באבא  רואה 
דמותו של אברהם אבינו. לאחר מכן נשמע 
אבינו  יצחק  מוזמן  כעת  בשנית.  הקול 

להדליק את הנר השני.
צעדים,  קול  המראה:  עצמו  על  חזר  שוב 
אוחזת  האש  נראה,  אינו  אבינו  יצחק 
אבינו,  יעקב  היה  אחריו  ונדלקת.  בפתילה 
הרועים  שבעת  כל  ודוד.  יוסף  אהרן,  משה, 

של עם ישראל.
כל אותו הזמן היה באבא סאלי רועד מפחד 
בפינה  הצטנף  הוא  המחזה.  מול  ומאימה 
גודל  את  הבין  היטב  בהימצאו.  ירגישו  לבל 
בשמינית:  הכרוז  נשמע  שאז  אלא  המעמד. 

"ברוך הבא רבי דוד אבוחצירא"...
את  רואה  הוא  סאלי,  באבא  של  להפתעתו 
נכנס אל הבית,  אחיו הקדוש, כבחיי חיותו, 
לאחר  הפתילה.  את  ומדליק  הנר  אל  ניגש 
מכן ביקש רבי דוד להיכנס אל הבית פנימה. 
לאחיו הקדוש:  ופנה  אומץ  אזר  ישראל  רבי 

"רצוני להיכנס עמכם פנימה, מותר לי?"
בשלילה:  בראשו  ונענע  לאחור  שב  דוד  רבי 
"דע לך, אחי היקר! המקום הזה הינו פתח גן  
עדן התחתון. לכאן לא ניתן להיכנס בלבוש 
בפתח  לשבת  תוכל  אולם  הגוף.  של  גשמי 
במילים  חצות".  תיקון  עמנו  ולומר  הבית 
פנימה.  ונכנס  דוד,  רבי  ממנו  נפרד  אלו 
בחוץ  חצות  תיקון  לומר  נותר  סאלי  באבא 
הרועים  שבעת  מבפנים:  שעלו  הקולות  עם 

ואחיו הקדוש.
ggg

הקולות  נמוגו  אחת  בבת  הסתיים.  התיקון 
שוב  ישראל  רבי  של  עיניו  ומול  והמראות, 
נגלה בהדרו רבי דוד. רבי דוד פנה אליו: "צער 
פטירתי.  אודות  שלך  מהצער  אני  מצטער  רב 
זכיתי  ונשגבה  רמה  מדרגה  לאיזו  בעיניך  ראית 
לך  לספר  יכול  אינני  נמצא.  אני  מי  ובחברת 
פרטים מדויקים, אבל יודע אני שבכוח תורתך, 
יד ורגל לך בעניינים אלו ותוכל לשער מה רמה 

המדרגה לה זכיתי.
"דע לך", המשיך רבי דוד לנחם את אחיו, "שאת 
אחד.  רגע  זולת  כלל,  חשתי  לא  הפטירה  צער 
וזכיתי  רבים,  היכלות  בפני  נפתחו  לאחריו  מיד 
נוהג  שהינך  הזה  הצער  ונשגבה.  רמה  למעלה 
ומיסב  הקדושה  בעבודתך  פוגע  מדי,  רב  זמן 
שראית  שלאחר  אבקשך,  בשמים.  רב  צער  לי 
אודות  להתאבל  הרב, תחדל  בעיניך את השכר 

מיתת גופי".
היה  היום  ומאותו  משנתו,  הקיץ  סאלי  באבא 
תפילת  לאחר  מיד  עצומה.  בשמחה  שרוי 
שחרית ערך התרת נדרים על תענית ההפסקה 
בה היה שרוי, וערך סעודה גדולה לעילוי נשמת 

אחיו הקדוש עטרת ראשנו זיע"א.
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                    אחד הגורמים החשובים ביותר בכדי 
להצליח בכל נושא ה"חינוך" הוא העקביות.

הוא  הוא  עקבי,  להיות  ההורים  של  הקושי 
את  שיודע  הורה  אפילו  כי  הבעיה",  "שורש 
מלאכת החינוך וילדו מעוניין להתחנך, במידה 
ואין עקביות אזי כמעט ולא נפעל כלום בנפש 

הילד. 
להשתמש  נוטים  עקביות,  קשיי  עם  הורים 
של  במילים  הילדים  עם  שלהם  בתקשורת 
יכולה  לא  כבר  אני  כמו:  אונים,  וחוסר  ייאוש 
יותר, הוא עושה מה שהוא רוצה, די נמאס לי 
ממנו וכדו' דבר המשפיע כמובן בצורה מעגלית 

על חוסר יכולת ושליטה על הילד.
אחת.  אמא  פעם  אמרה  כך  כוח"  כבר  לי  "אין 
את  מכירים  כבר  הילדים  לעשות,  מה  "אין 
החולשה שלי, קשה לי לעמוד על המילה שלי"

"יש לי בעיה של חוסר עקביות, אני מתחילה 
ולא  מחליטה  אני  מסיימת,  ולא  מה  בדבר 

דורשת את הביצוע".

חוסר עקביות, זה עקביות?
שאמר:  אחד  חינוך  מאיש  פעם  שמעתי 
לאדם  שמגיעה  תכונה  היא  "עקביות", 

בשלשה דרכים:
א. יש כאלה שנולדים איתה.

בווריד  אותה  שמקבלים  כאלה  יש  ב. 
מההורים, דרך החינוך בבית.

כדי  קשה  לעבוד  שצריכים  כאלה  ויש  ג. 
להשיג אותה.

אבל בלעדיה, כמעט אי אפשר לראות שום 
הצלחה. 

מכוני  מאות  יש  הקטנה  בארצנו  לב!  שימו 
יותר של מכוני  וכמות רבה  גמילה מעישון, 

הרזיה.
כל שבוע יוצאים ספרים חדשים, ובכל עיתון 
מקומי נוכל לראות כמעט על דף כן דף לא, 
פרסום של שיטת דיאטה או גמילה מעישון 
-ולא בגלל הצלחת השיטה המטפלת, אלא 

פשוט "מחוסר עקביות" של המטופלים. 
בקול  דיאטה  התחילה  א.  גב'  דוגמא:  הנה 
לאחר  בטוחה".  "הרזיה  במכון  גדול  רעש 
שלושה שבועות פוגשת אותה ציפי חברתה 
במכון"  הדיאטה  הולכת  איך  "נו,  ושואלת: 
חבל  עשיתי,  טעות  איזה  תשאלי  "אל   ...
הבטיחו  רמאים  סתם  הם  שם.  שהתחלתי 
לי לרדת 3 קילו כבר בשבוע הראשון, חכמה 
הייתי  אם  רעב,  תפריט  קיבלתי  גדולה 
הייתי  לי,  כתוב  שהיה  מה  כל  את  שומרת 
הדיאטה"...  את  הפסקתי  אז  מרעב,  מתה 
ב"מרזים  נרשמה  שלי  שכנה  יודעת,  "את 
היא  שבועיים  ותוך  החלוץ,  ברחוב  מהר" 
אולי  אומרת?!  את  "מה  קילו"...   6 הורידה 

ארשם לשם..."
ממשיכה  א.  שגברת  הוא  הסיפור  סוף 
ו-6  מכונים   5 עברה  שכבר  אע"פ  להשמין 

לרזות,  הצליחה  לא  היא  ובכולם  שיטות 
כי הבעיה היא לא במכונים להרזיה, אלא 
רוצה  היא  א.  גברת  של  העקביות  בחוסר 

לרזות-אך ללא מאמץ ועקביות.

רבי  לרביה"ק  שבא  מיהודי  מעשה,  ידוע 
נחמן מברסלב ואמר לו: "רבי רצוני להיות 
איש כשר!" ענה לו רבי נחמן: "אבל אתה 

באמת רוצה לרצות???".

דבקות במטרה
או  זה,  במטרה"  ו"לדבוק  עקבי  להיות 
עניין של אופי, או הכרה ברורה בחשיבות 
ניכרת  העקביות  אופן  בכל  אבל  העניין. 

מאוד ביישום ההחלטות. 
הוא  החשוב  החלטת,  מה  משנה  לא  כלל 
שהרי  ההחלטה,  את  "מיישם"  אתה  איך 

לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה! 
אני  "מהיום  להיות:  יכולה  ההחלטה  ולכן 

בדיאטה"- מהיום זה עכשיו לא מחר.
התשלומים  כל  את  לסדר  אדאג  מהיום 
בזמן, מהיום אסע ברכב רק כשאני חגור, 
הצפירה  לפני  השבת  את  אכניס  השבוע 

וכדו'.
להרים  כהרגל  הביתי,  החינוך  כל  וכמובן 
הסעודה,  בסיום  מהשולחן  הצלחות  את 
לצחצח שיניים מדי לילה, או להרגיל את 
הילדים להכין מערכת לפני שעולים לישון 
ולא בבוקר בלחץ כששומעים את הצופר 

 של ההסעה וכו'
חיים עם עקביות וחיים ללא עקביות, הם 
האחד  לגמרי  ושונים  נפרדים  חיים  שני 

מהשני.
שוכח  שהיה  אחד  תלמיד  על  מספרים 
כמעט מידי יום להכין שעורי בית, כל יום 
כל  את  ניסה  המורה  חדש,  תירוץ  היה 
מבצעים,  שיחות,  המקובלות-  השיטות 
ואפילו  הורים  זימוני  עונשים,  פרסים, 

סילוקים, אך כלום לא עזר. 
סדר,  חוסר  היא  שהבעיה  הבין,  המורה 
אחד  וכל  מתוכנן  לו"ז  בבית  אין  לילד 
הילד  רוצה. משיחה עם  עושה מה שהוא 
הוא  לבית  מגיע  הוא  שכאשר  התברר, 
זורק את התיק בכניסה, לוקח איזה חטיף 
מהארון ורץ לשחק עד הערב כשהשכנים 
של  מהצעקות  החלונות  את  סוגרים  כבר 

אמו שקוראת לו לעלות הביתה. 
והרגלים  זמנים  אין  שלילד  הבין  המורה 
בערב,  חוזר  הוא  וכאשר  מטלות  לעשיית 
כבר מאוחר ולכן הוא שוכח. המורה הסיק 
הילד    - המבצעים  כל  על  חבל  מסקנה: 

פשוט לא מאופס!

לילד  קנה  המורה  רעיון,  לו  עלה  ואז 
לשעה  מעורר  השעון  את  וכיוון  יד  שעון 
6 בערב, "דני, כשתשמע את השעון תדע 
שעכשיו כבר 6 וצריך לחזור הביתה ולהכין 

שעורים!" המורה כמעט ולא נרדם כל הלילה, 
בציפייה לראות איך מחר תוכניתו תניב פירות 

ותלמידו יגיע סוף כל סוף עם השיעורים.  
שיעורים.  הכין  לא  שוב  מיודענו  למחרת  אך 
המורה היה מבולבל לגמרי ולא הבין מה קרה: 
המורה,  "לא  בכיתה?"  השעון  את  "שכחת 
לא שמעת את  אולי  "אז  היד"   על  היה  הוא 
שמעתי,  דווקא  המורה,  "לא  הצלצול?"  
הכנת  לא  למה  "אז  זמן"   הרבה  צלצל  הוא 
הצלצול  מה  שכחתי  "המורה,  שיעורים???"  

צריך להזכיר לי!!!".

חיים עקביים הם לא תפריט דיאטה
לפעמים אנחנו באמת לא יודעים אם "חוסר 
שזה  או  עצלות,  לטיפשות,  קשור  עקביות" 
כמה  עד  הבנה  חוסר  או  חשק  חוסר  סתם 

העקביות טובה ומועילה לבנות בית תקין. 
ההוראות  על  נקפיד  לא  אם  יקרים!  הורים 
נהיה קצת  בתפריט של הדיאטה, הכי הרבה 
מלאים )לא נורא(, אבל חוסר עקביות בחינוך, 
פרט  חינוך  לשום  הילדים  את  יוביל  לא  הרי 
שיגרום  לי",  אכפת  "לא  של  מסר  להחדרת 
ולחינוך  טובה  מידה  בכל  לזלזול  כך  אחר 

לחוסר סדר ועצלות.
הילדים אינם דיאטה או מכון גמילה מעישון, 
ואם לא נחנך אנחנו את ילדינו, אין מי שיחנך 
ההורים  אנחנו  הכול  אחרי  במקומנו.  אותם 
מזה  לברוח  אפשרות  לנו  ואין  הילדים,  של 

ולכן נחליט מהיום על "שינוי" בתפיסה. 
כאשר  רק  להיות  יוכל  בתפיסה  שינוי  כמובן 
"נבין" שישנה כאן התנהגות הורית לא ראויה 

והיא ממש "מזיקה" להורה ולכל המשפחה.

שיטות  אין  בחינוך  נוסף.  דבר  לדעת  עלינו 
נהיה  אנחנו  אחד  שביום  אפשר  ואי  קסם 
כדי  מחונכים.  ויהיו  ישתנו  והילדים  עקביים 

לקבל ילדים מחונכים-צריך לעבוד.
"לשרוד"  מתקשה  פשוט-  כח,  לו  שאין  מי 
שהוא  לכך  מעבר  ילדיו,  עם  לסבול  וממשיך 
דור  "לגדל  בידו:  הפקיד  שה'  בתפקיד  מועל 

שימשיך את ההמשכיות של עם ישראל". 
שתצליח?  מאמין  לא  אתה  לך?  קשה  נכון, 
יתברך-  לה'  זה  על  תתפלל  תדאג,  אל  אבל 

אצלו לכל קושי יש פתרון!

מנות קטנות
יורש  בנו  את  ששלח  אחד  מלך  על  מסופר 
 3 לאחר  חכמה.  ללמוד  הגדול,  לעולם  העצר 
שנים חזר הנסיך, הוא התקבל בכבוד מלכים 

בארמון והמלך רצה לנסות את חכמתו. 
הסמוך  בגן  לטייל  יצאו  הנסיך  ובנו  המלך 
המלך  אמר  המים,  למפל  כשהגיעו  לארמון, 
לבנו: "אתה רואה את הסלע הזה? אם למדת 
לתוך  בבקשה  אותו  לי  תעביר  בני,  חכמה 
רק  חפץ  בשום  תשתמש  אל  אבל  ארמון, 

בידיך". 
שוקע  בנו  את  והשאיר  הגן  את  המלך  עזב 
לא  הסלע  על  שהסתכל  הנסיך  בהרהורים. 
עד  ענק  כזה  סלע  להרים  יוכל  כיצד  הבין 
שונות  בשיטות  להיזכר  ניסה  הוא  הארמון. 
שלמד בהשוואת כמות ומשקל, אך שום עצה 
לא עלתה במחשבתו. לאחר כמה שעות חזר 
מדוכדך  בנו  את  וכשראה  למפל  המלך  שוב 
שבקשתי  חושב  אתה  היקר!  "בני  לו:  אמר 
וכי  בשלמות?  הסלע  את  לי  להביא  ממך 
אבקש דבר שאין בכוחך לעשות? פשוט אם 
הסלע  את  לשבור  צריך  היית  חכמה,  למדת 
את  קטנות  ובמנות  לאט  ולהעביר  לחתיכות 

הסלע עד לארמון".

הורים יקרים! אותו הדבר בדיוק בחינוך: כדי 
לילדים  כדי להקנות  ובפרט  להצליח בחינוך, 
שקשה  זה  לאור  ובמיוחד  חינוכיים  הרגלים 
"במנות  לעבוד  עלינו  עקביים-  להיות  לנו 

קטנות".
ופתאום  הקצה  אל  מהקצה  להשתנות 
ופשוט  מאוד.  קשה  מסודר  להיות  להתחיל 
קצר,  זמן  שתוך  לצפות  יכולים  איננו  שגם 
הילדים יהיו מחונכים. אז מה עושים? ראשית 

"מתפללים" יש מי שמחכה לעזור לכם, הוא 
רק ממתין שתבקשו! 

אח"כ בנחת נתחיל לעבוד בשיטת ה"מנות 
קטנות". בשביל ההתחלה, נקבע בבית חוק 
ולנו  אותו.  לבצע  לילדים  קשה  יהיה  שלא 
לא יהיה קשה לעקוב אחר מילואו. ואפילו 
לבצע  רגילים  כבר  שהילדים  חוק  נחפש 
על  ונשוחח  לסלון  הילדים  נכנס את  אותו, 

החוק. 
שגם  החוק  יישום  של  העקביות  על  נעבוד 
בקביעות  הבעיה  )שהרי  איתו  לנו  קל  ככה 
הצטיינות,  טבלאות   2 נכין  אצלנו(.  היא 
"סגורה"  במגירה  אותה  )נשמור  לנו  אחת 
יום  כל  לילדים.  ואחת  השינה(  בחדר 
לא  אם  ב"וי".  נסמן  במשימה  שהצלחנו 
ונרשום  הבעיה,  מה  להבין  ננסה  הצלחנו 
איך  ולראות  לעקוב  שנוכל  כדי  בדף  אותה 
ההתקדמות. הסבלנות משתלמת וכך נוכל 
לעבוד לאט בלי לחץ בכל פעם על חוק אחר 
לבית  נזכה  תפילות  הרבה  עם  שבע"ה  עד 

מחונך ועקבי.  בהצלחה!  

בשתי  כוויה  קיבלת  איך  לי  רופא:"ספר 
האוזניים?". מטופל:"גיהצתי את המכנסיים 
והרמתי  טלפון.התבלבלתי  צילצל  ופתאום 
את המגהץ לאוזן הימנית רופא:"ואיך קיבלת 
באוזן השמאלית?". מטופל:"הטיפש  כוויה 

ההוא התקשר שוב!".
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