
 – כלום  לו  יהיה  לא  אם  וגם  והמצוות, 
היום  כל  אדמות,  עלי  עדן  בגן  חי  הוא 
ישראל  ובני  ושר.  רוקד  היום  כל  מאושר, 
הכול,  להם  יש   – הגמור  בהיפך  התנהגו 
הם חיים בגן עדן, והם מרגישים גיהינום 

ומתבכיינים.

מי שזוכה לטעום טעם של צדיק אמתי – 
רץ אחריו וכל העולם הזה כבר לא מעניין 
אותו; אבל מי שמקשה עורפו והוא חכם 
בעיניו – גם אם יהיה לו כל הטוב שבעולם 
לאדם  וכשיש  ויתמרמר.  יסבול  רק  הוא 
הכול והוא בכל זאת מתבכיין, לוקחים לו 
את הטוב שיש לו. ומה הטוב העיקרי שיש 
לעם ישראל? זה משה רבינו שנאמר עליו: 

'ותרא אותו כי טוב הוא'.

הצדיק אבד
ולא  בטובה  כפרו  ישראל  שעם  ובכך 
איבדו  הם   – שלהם  המנהיג  את  העריכו 
הזוהר  שאומר  כמו  שלהם,  המנהיג  את 
את  קילל  רבינו  שמשה  שבגלל  הקדוש, 
לה':  ואמר  המתאווים  בפרשת  עצמו 
עליו  נגזרה  זה  בגלל   – הרוג'  נא  'הרגני 
הגזירה שלא ייכנס לארץ. זה אמנם נגרם 
בפועל על ידי מי מריבה, אבל החתימה של 
העונש הייתה כאן. ואם הגזירה לא הייתה 
היה  מריבה  מי  של  העונש  כאן,  נחתמת 
תפילה  עוד  מתפלל  היה  משה  מתבטל; 
אחת והגזירה הייתה נמתקת. נמצא שעם 

ישראל כפרו במשה, ואיבדו את משה.

לא  דבר  שום   – במשה  אוחזים  היו  אם 
היה ניסיון בשבילם, לא רעב, לא צמא, לא 
בוודאי  קורח  וחטא  מרגלים,  לא  מדבר, 
אוחזים  כשלא  אבל  מתחיל.  היה  לא 
הטובות  כל  ועל  המן  על  אפילו  במשה, 
 – בסיטונאות  ניסים  רואים  מתלוננים... 
ומתלוננים... רואים את ה' – ומתלוננים... 
רואים את הפירות הכי משובחים בעולם 

– ומתלוננים...

הם  כול  קודם  במשה,  דֵבקים  היו  ואם 
חיסרון  שום  בלי  אושר  חיי  חיים  היו 
לכל  להגיע  יכולים  היו  הם  ובנוסף  כלל, 
המדרגות הכי גבוהות, כי היו רצים אחרי 
לבוא  זוכים  'איך  אותו  ושואלים  משה 
עין  הייתה  רבינו  ולמשה  למדרגתך'. 
טובה, ורצה שכל עם ישראל יהיו נביאים 
ויזכו לכל המעלות, והוא היה מראה להם 

המשך בעמוד 3

ההמשך הטבעי
ולאחר שהפרשה הקודמת היטיבה לתאר 
פיּות הטובה העמוקה של בני  בפנינו את ְכּ
שלהם  והמרידה  הבעיטה  ואת  ישראל, 
שבפרשה  פלא  לא   – עבדו  ובמשה  בה' 
הזאת הכול חוזר על עצמו. בנאום קצר של 
לגרום  כמה פסוקים מצליחים המרגלים, 
ולהתלונן על משה  לכל העם כולו לבכות 
ראש!'  'ניתנה  אומרים:  שהם  עד  ואהרן, 
בואו ונחליף את ההנהגה 'הגרועה' הזאת, 

חלילה. הצעת 'אי אימון' במנהיגים.

מפנה  כולו,  ישראל  עם  כל  העדה,  וכל 
עורף למנהיגים המסורים, שכולם חייבים 
עין  אצלם  ראו  ושכולם  החיים  את  להם 
המנהיגים  את  ואלוקות.  מופתים  בעין 
ההבל  אחרי  והולכים  עוזבים  האמתיים 
ממש, אחרי דעות כוזבות של אנשים בלי 
כלום  עשו  לא  שמעולם  "קבלות"  שום 
שרש"י  המרגלים  הם  ישראל,  עם  בשביל 

קורא להם 'רשעים הללו'.

מההתרוממות  אחת,  שנה  בתוך  ובכך, 
עבדו'  ובמשה  בה'  'ויאמינו  של  הנפלאה 
דיבר  בפנים  'פנים  ושל  סוף,  ים  בקריעת 
לעולם'  יאמינו  בך  'וגם  ושל  עמכם'  ה' 
במתן תורה – עם ישראל צוללים למעמקי 
התהום של הכפירה בה' והכפירה במשה. 
בה'  כופרים  והם  חדש,  מנהיג  רוצים  הם 
ומסביר  ממנו'  הוא  חזק  'כי  ואומרים: 
יכול  לא  ח"ו  יתברך  שה'  שאמרו  רש"י 
לנצח את עמי כנען... אם זה לא היה כתוב 

– לא היינו יכולים להאמין.

אין תחליף
המביישת  ההתנהגות  של  השורש  מה 
שלא  הוא  הכול  של  השורש  הזאת? 
פירוש  מה  רבינו.  למשה  מבוטלים  היו 
את  להחליף  אפשר  וכי  ראש'?  'ניתנה 
למלא  שיכול  מישהו  יש  רבינו?!  משה 
את  שמביאה  הנקודה  זו  מקומו?!  את 
מה  וזה  ביותר,  הגרוע  המצב  אל  האדם 
עגל,  מהכול.  יותר  להישבר  למשה  שגרם 
יצר הרע, בעיות, מעברים, משברים וגלים 
מבוטלים  לא  כאשר  אבל  נסבל.  הכול   –

למנהיג, כבר אין שום תקנה.

מי  כי  כך,  על  הסימן  רק  היא  והבכיינות 
מאיר  המנהיג  האמתי,  למנהיג  שמבוטל 
התורה  אור  ואת  האמונה,  נועם  את  בו 

איש פתח אוהלו.

גדולה  צעקה  הייתה  בכורות  במכת 
בו  היה  שלא  בית  היה  לא  כי  במצריים, 
אדרבא  מת,  לא  אחד  אף  כאן,  אבל  מת; 
כולם חיים את החיים היפים והמושלמים 
אין  כביסות,  אין  להיות,  שיכולים  ביותר 
משכנתאות,  אין  רים,  סּוּפֶ אין  קניות, 
בטענות  'מפגינים'  והם   – ארנונות  אין 
המתנות  על  מתרעמים  הם  מגוחכות. 
הם  בהיסטוריה.  שהיו  ביותר  הגדולות 
בוכים על המן! הלוואי שלנו היה יורד מן, 
שנבלע  המדויק  המזון  היה  שלנו  הלוואי 
והם   – פסולת  שום  בו  ואין  באיברים 
האלה  הנוראים  החסדים  ועל  מתלוננים. 
לא  ישראל,  עם  כל  ובוכים  מתלוננים   –
עם  ישראל  עם  כל  אלף,  מאה  לא  אלף, 

הילדים...

לקרוא ולבכות
לא  זה  אם  כזה?  דבר  להבין  אפשר  האם 
זה  מאמין.  הייתי  לא  בחומש,  כתוב  היה 
הבעיר את חרון אף ה'. וזה שבר את משה 
בעל  האמונה,  בעל  הרחמן,  משה  רבינו. 
התפילה, שמוסר נפשו על ישראל – נשבר 
מעלה  כלפי  קשים  דברים  ומטיח  ברוחו 
רוצה  לא  הוא  עצמו.  את  מקלל  וממש 
לחיות! הם היו צמאים למים בָמָרה ובכו 
– זה עוד מובן. הם רצו אוכל והתלוננו – 
אפשר לסבול, בבקשה תקבלו אוכל. הם 
עשו עגל – משה לא נשבר, הוא מתמודד 
עם זה. אבל עכשיו, בשיא תפארתם, בשיא 
רוחניותם, בשיא התענוג, בשיא הפריחה, 
לא חסר להם כלום – עכשיו לקבל כזאת 
'יריקה בפרצוף' מכל עם ישראל. זה כבר 

יותר מידי, ומשה פשוט נשבר.

את  וקורא  בשר,  לב  טיפת  לו  שיש  מי 
בדמעות  בוכה  פשוט  בחומש,  הפסוקים 
שליש. משה רבינו מצטייר בעינינו כאדם 
עיניו.  שכל מפעל החיים שלו קֹוֵרס לנגד 
דרך  כברת  ישראל  בני  עם  הולך  הוא 
מאמין  בשבילם,  למות  מוכן  ארוכה, 
בייעוד האלוקי שלהם, בונה אותם, מלמד 
אותם, מטהר אותם – ולבסוף נוכח לדעת 
להם  אין  פשוט  לשווא,  היה  עמלו  שכל 
: האם אכן לא הכנסתי  תקנה. והוא ָתֵמַהּ
של  הרגשה  שום  דעת,  טיפת  שום  בכם 
וכל  הניסים  כל  אחרי  האם  רוחני?  עונג 
מתן התורה, נשארתם בהמות עם רצונות 
לאבטיח...? אם כך, כל עמלי היה לשווא...

לאחר ההתארגנויות הארוכות של תחילת 
ישראל  עם  שכל  לאחר  במדבר,  ספר 
ואיש  מחנהו  על  איש  מסודרים  היו  כבר 
מוכנים  היו  כבר  ישראל  עם   – דגלו  על 
אל  במסע  מתחילים  והם  לארץ,  להיכנס 
בקול  נוסע  הארון  ה'.  אמר  אשר  המקום 
ה'  "קומה  ובתפילת  החצוצרות  תרועת 
ויפוצו אויביך" מתוך מגמה ברורה לכבוש 
הידרדרות  חלה  ופתאום  הארץ.  את 
הנפילה  עד  נפילה,  אחרי  נפילה  קשה, 
התנפצו  שבגללה  המרגלים  של  הגדולה 
בעוד  נדחתה  הגאולה  וכל  החלומות,  כל 

ארבעים שנה.

שבין  הבולט  מהקשר  להתעלם  קשה 
חטא  לבין  הקודמת  שבפרשה  החטאים 
חוזר  הבכיינות  של  היסוד  המרגלים. 
פשוט  סיבה.  כל  בלי  בכיינות  ושוב.  שוב 
רש"י:  שאומר  כמו  תירוץ  מחפשים 
מאחרי  לפרוש  האיך  עלילה  'מבקשים 
את  להבין  ניגשים  כאשר  לכן  המקום'. 
לנו בכייה  נקבעה  החטא החמור שבגללו 
החטא  בשורשי  להתבונן  עלינו  לדורות, 
שורשי  את  נבין  כאשר  ורק  מראשיתו. 
מאתנו  רוצה  ה'  מה  להבין  נוכל  החטא, 
הארוך  החורבן  את  לעצור  כדי  שנתקן 

והמתמשך שממשיך עד עצם היום הזה.

לא ֵיָאֵמן כי יסופר
נחזור לעיין בפרשה הקודמת. האמינו לי, 
בני ישראל היקרים, אם הייתי שומע את 
יהיה מי  הסיפור הזה מכל אדם שבעולם 
היה  אם  גם  מאמין.  הייתי  לא   – שיהיה 
זה בעיניים שלו,  ואומר שראה את  מעיד 
מתבלבל.  בוודאי  שהוא  בטוח  הייתי 
לבן,  גבי  על  שחור  בתורה,  כתוב  זה  אבל 
דברי אלוקים חיים לכל הדורות, והסיפור 

הבלתי ייאמן אכן התרחש:

בִנֵסי  עבדים  מבית  יוצאים  ישראל  בני 
שנה.  לפני  רק  שהתרחשו  ניסים  ניסים, 
פחות  לפני  בפנים  פנים  אתם  מדבר  ה' 
משנה. כל ההנהגה שלהם היא ניסית. ענני 
כבוד, מן ושליו, באר מים חיים מתגלגלת, 
השראת שכינה גלויה, והיהלום שבכתר – 
מה  המושלם.  הפינוק  המושלם.  המנהיג 
צריך יותר מזה? ולבסוף, מה כואב להם? 
מה חסר להם? כמה אבטיחים, קישואים 
יוצאים  הם  מגיבים?  הם  ואיך  ושּוִמים... 
וזקניהם  נשיהם  על  שלהם  מהאוהלים 
ובניהם וטפם, משפחות משפחות, ובוכים 

עם תועי לבב הם

בס"ד
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הציצית
בספר  שנתבאר  כפי  ציצית  מצוות  סוד 
'תולעת יעקב'  להרב מאיר בן גבאי זצ"ל 
מקובל וחסיד. המצוה הזאת בל"ב חוטין 
השירים,  שבשיר  לכלה  תרמוז  שבה, 
המעוטפת וכלולה מל"ב נתיבות פליאות 
שנזכרו  אלוקים  שמות  ל"ב  שהם  חכמה, 
במעשה בראשית. ול"ב נתיבות אלו מקור 
והאחרונה  הראשונה  האות  מן  מוצאם 
הל"ב  בסוד  ישראל,  בראשית-  שבתורה, 
העליון היינו החכמה העליונה. ולעניין זה 
ישראל  כנסת  את  בהמשילו  שלמה  רמז 
ה....  פּו דַֹדִיְך ֲאחִֹתי ַכּלָ לכלה, כמ"ש "ַמה ּיָ
שֵריַח  היינו  ְלָבנֹון",  ֵריַח  ּכְ ְלמַֹתִיְך  ׂשַ ְוֵריַח 
המעוטר  לבגד  רמז  שהוא  ְלמַֹתִיְך  ׂשַ
הל"ב  שהם  הְלָבנֹון,  מן  נמשך  בציצית, 
הׂשְלַמה  שאין  וידוע  חכמה.  נתיבות 
נחשבת לדבר זולת הכלה, אלא כל פארה 
וכן  הכלה,  על  בהיותה  היא  השמלה  של 
הכלה ללא שמלתה אינו ניכר כי כלה היא, 
ולכן שמלת הכלה והיא, דבר אחד הם, וכן 
הוא היהודי המעוטר בכבוד קונו בלובשו 

טלית של מצווה. 

וכן דרשו בב"ר על המראה שראה דניאל 
ֶאָחד  ִאיׁש  ה  ְוִהּנֵ ָוֵאֶרא  ֵעיַני  ֶאת  א  "ָוֶאּשָׂ
אּוָפז,  ֶכֶתם  ּבְ ֲחֻגִרים  ּוָמְתָניו  ים  ּדִ ּבַ ָלבּוׁש 
במדרש  ושאלו  יׁש..."  ְכַתְרׁשִ תֹו  ּוְגִוּיָ
אחד',  'איש  נאמר  מדוע 

להבין  בשביל  'איש'  לומר  מספיק  והיה 
שהוא אחד, אלא נאמר 'איש אחד' בכדי 
להורות, שהאיש שנראה לדניאל במראה 
הציצית.  בסוד  שהיו  בגדיו  עם  אחד  היה 
קמצא  'כהדין  זה  דבר  רז"ל  והמשילו 
החגב  כמו  הינו  וביה',  מיניה  דלבושיה 
שעורו ובשרו מאוחדים ואין העור כשכבה 
מי  עם  הטלית  גם  כך  הבשר,  על  נוספת 
וכאשר האדם מהלך עם הבגד  שלובשה. 
המעוטר מל"ב חוטין, מתקיים בו הכתוב 
ְדָרָכיו", כי דרכי ה' הם מצוותיו,  "ְוָהַלְכּתָ ּבִ
כנודע,  המצוות  לכלל  תרמוז  והציצית 
ציצית  מצוות  'שקולה  חז"ל  אמרו  שהרי 
סוד  זה  בבגד  ויש  כולם'.  המצוות  ככל 
נעלם וסגולה להזכיר לאדם כל מצוות ה', 
לפי שהיא האבן הראשונה הכוללת תרי"ג 
אבנים יקרות ול"ב נתיבות חכמה שאורם 

מאיר בד' רוחות השמים.

פתיל  שימת  בישראל  נוהג  שהיה  ובזמן 
חלזון  דם  שהוא  בבגד,  הוודאי  התכלת 
להתיר  בכוחו  היה  הכנרת,  בים  הנמצא 
לבישת בגד העשוי מצמר ופשתים יחדיו, 
וזאת בסיבת היות הציצית מצווה הכוללת 
כוחה  היה  גדול  ולכן  המצוות,  כל  את 
הפשתן.  מן   המתעורר  הדין  את  למתק 
ביחד  הלבנים  החוטים  את  כורכים  והיו 
עם התכלת בסוד יחוד קוב"ה ושכינתיה, 
כי החוטים הלבנים הם בסוד החתן כמ"ש 

ָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדיָך ְלָבִנים", וחוט התכלת  "ּבְ
הוא כנגד הכלה שהיא תכלית הכל, וגוונה 

תכלת. 

ושילוב זה של הלבן והתכלת להורות שהכל 
את  מייצג  הלבן  צבע  כי  יתברך,  מאתו 
החסד, וצבע התכלת מייצג את הדין. היינו 
שהטלית עם הפתיל תכלת מזכירה לאדם 
הכל  וייחד  לדין  החסד  בין  יפריד  שלא 
בייחוד שלם, בבחינת "ָאנִֹכי ה' ֱאלֹקיָך" הן 
ה' שהוא בבחינת חסד, והן אלוקיך שהוא 
בו  שנאמר  ממי  נמשך  הכל  דין,  בבחינת 
לד'  התלויין  בחוטין  הרמז  גם  וזה  'ָאנִֹכי'. 
ּכֹל  ּבַ "ּוַמְלכּותֹו  שנאמר  מה  לקיים  רוחות, 
מכל  תכלת  שנשתנה  אמרו  ולכן  ָלה",  ָמׁשָ
למצווה  הקב"ה  שייחדו  הצבעים,  מיני 
דומה  והים  לים,  דומה  זו, מפני שהתכלת 

לרקיע, והרקיע דומה לכסא הכבוד, 

ועל ידי שנזהרים בציצית זוכים גם לתפילה 
הדינים,  וממתיקים  לבו,  בכל  ולתשובה 
הציצית  כי  תורה,  סתרי  לו  שיתגלו  וזוכה 
ע רּוחֹות ּבִֹאי ָהרּוַח",  שעליה נאמר  "ֵמַאְרּבַ
שבקרבו,  הצדיק  רוח  את  באדם  מעוררת 
וכמו  דקדושה,  חיים  רוח  עליו  ונמשכת 
הזהיר  כל  מג(  )מנחות  רשב"י  שאומר 
פני שכינה, כתיב  זוכה ומקבל  זו,  במצווה 
)דברים  וכתיב התם  אֹתֹו"  "ּוְרִאיֶתם  הכא 

ירא". ו( "ֶאת ה' ֱאלֹקיָך ּתִ

ּקּוֵני  ִ ַמת תּ ַהְקּדָ בֹוָאר ּבְ י ַהּמְ               ָאְמרּו ַעל-ּפִ
ָך  ְלָהְרּגְ א  "ַהּבָ ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה:  ַמֲאָמָרם  ּבְ זַֹהר, 
א ַלֲהרֹוג  ּבָ ֶצר ָהָרע ׁשֶ ִאי ַעל ַהּיֵ ּקָ ם ְלָהְרּגֹו" ׁשֶ ּכֵ ַהׁשְ
ָכל  דֹול ָהעֹוֵמד ּבְ ָכל ֵעת ָוֶרַגע, ְוהּוא ָהרֹוֵצַח ַהּגָ ּבְ
ָהָאָדם  ֶאת  יל  ְלַהּפִ ה  ּוְמַצּפֶ ה  ּוְמַחּכֶ ָוֶרַגע  ֵעת 
ׁש, ְוהּוא  ִמּיּות ַמּמָ ַגׁשְ רּוָחִנּיּות ְוַאף ּבְ ְוַלֲהִמיתֹו ּבְ
ָבר  ִמיד, ִנְפָלא ַהּדָ ָ ֵסֶדר תּ ָך" ּכְ א ְלָהְרּגְ ִנְקָרא "ַהּבָ
רֹוֵצַח  ֶנְגדֹו  עֹוֵמד  ׁשֶ ָאָדם  ֵאיְך  הּוא,  ָגדֹול  ּוֶפֶלא 
ָבִרים  ּדְ ר  ְלַדּבֵ ּוְפַנאי  ק  ֵחׁשֶ ֲעַדִין  לֹו  ֵיׁש  ֶזה,  ּכָ
ַלֲחׁשֹוב  ְוַאף  ְוָלדּון  ְוֵליָצנּות  ָהָרע  ָלׁשֹון  ֵטִלים  ּבְ

ַעל ֲאֵחִרים. )שיש"ק ד-כג(

ַזַצ"ל  אִריץ  ִמּקָ ְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ ָהָיה  יד  ַמְקּפִ
ל  ּלֵ ָאְמרֹו: "רֹוֶצה ֲאִני ְלִהְתּפַ ָוִתיִקין ּבְ ל ּכְ ּלֵ ְלִהְתּפַ
אֹות  ְתִחיל ֲאִויר ָהעֹוָלם ְלִהְתַמּלְ ּיַ ם קֶֹדם ׁשֶ ֻמְקּדָ

ל ְלׁשֹון ָהָרע ּוְרִכילּות". )שם ה - תקי( ֶהֶבל ׁשֶ ּבְ

א ב של החיים
צוותא  מלשון  התחברות,  לשון  זה  מצוה   a
התורה  ממצוות  מצווה  כל  ידי  על  כי  וחיבור, 
בפרט  ה',  עם  עצמו  את  ומחברין  מצוותין 

כשעושים את המצוות בשמחה.
a כל דבר שיש בו רצון ה' זה מצווה.

a מצווה שאין לה דורשים היא בבחינת מת 
מצווה, וראוי להשתדל ולטרוח על מצווה זו.

a השמחה בקיום המצוות היא קרש הקפיצה 
לכל מדרגות הקדושה.

על  מאה,  מקבל  אדם  המצווה  על  אם   a
השמחה במצווה הוא מקבל מיליארדים.

במדור  הובאה  שעבר  בשבוע             
על  הזה  בזמן  לברך  אפשר  האם  השאלה 
תלמיד חכם את הברכה "שחלק מחכמתו 
תלמיד  של  הגדר  מהו  כן,  ואם  ליראיו"? 
חכם שאפשר לברך עליו? בתשובה הובא 
דין  יש  האידנא  האם  המח'  הדין,  מקור 
ת"ח, והשיטות הסוברות שגם בזמנינו יש 
לברך על ת"ח את ברכת "שחלק מחכמתו 

ליראיו" בשם ומלכות.

תשובה
לברך  ע"מ  לת"ח  הנצרכים  התנאים  ד. 
האידנא  שאף  הסוברות  לשיטות  עליו 

מברכים
בשבוע  בח"א  ]שהובאו  הנ"ל  דהשיטות  אליבא 
יש  האידנא  שגם  הסוברות  ג'[  באות  שעבר 

לברך על ת"ח בשם ומלכות ברכת "שחלק 
וכמה  כמה  מצינו  ליראיו",  מחכמתו 
יהיה  שניתן  ע"מ  לת"ח  הנצרכים  תנאים 
וחלק מהתנאים הנ"ל שנויים  עליו,  לברך 

במח':
אמת"[  "והנה  ד"ה  ס"ו  רכ"ד  ]סי'  הדביר  פתח   )1
על  רק  מברכים  האם  מח'  שישנה  סובר 
זו  ברכה  שנוהגת  או  בתורה  מופלג  ת"ח 
בכל ת"ח: )א( החיד"א ]ברכי יוסף חו"מ סי' ט"ו 
]סי' א'  ג' ד"ה "ובדין לאפוכי"[, המטה שמעון  אות 

הגה"ט אות כ'[, העולת תמיד ]או"ח סי' רכ"ד סק"ה[, 

תלמידי  דווקא  צריך  שאין  סוברים  ועוד, 
גיסא "הרב  )ב( מאידך  חכמים מופלגים. 
על  לברך  ס"ח[ שכתב  ס"ג  ]כלל  ז"ל  אדם  חיי 
ליה  דסבירא  משמע  בתורה,  מופלג  חכם 
הזה  דזמן  חכם  בכל  לא   – מרן  דפסק 
את  ליטול  רשאי  חכם  כל  שאין  איתמר, 
ה'...". כך סוברים גם הקיצור שולחן ערוך 
דעת  יחוה  ]שו"ת  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  ס"ט[,  ס'  ]סי' 

]במעשה  זצ"ל  פיינשטיין  והגר"מ  ט"ז[  סי'  ח"ד 
שהובא בח"א בשבוע שעבר באות ג' ע"י הג"ר ישראל מנחם 

מנדל ברכר שליט"א[.

2( עוד כותב העולת תמיד ]הנ"ל[ שמהלשון 
הרבה  פירוש  ישראל.  חכמי  "הרואה 
ונחלקו  מופלגים".  אינם  אפילו  חכמים 
מפשט  )א(  דבריו:  בהבנת  הפוסקים 

לברך  שאין  לכאורה  משמע  העו"ת,  דברי 
ברכה זו על חכם יחיד אלא רק על הרבה 
הג"ר  דבריו  את  מבינים  גם  כך  חכמים. 
]כתב  שליט"א  ברכר  מנדל  מנחם  ישראל 
ניסים  הגר"י   ,]22 עמוד  ה'תשנ"ו   36 ויז'ניץ  בית  עת 

קמ"ט([  )עמוד  מ"ח  סי'  ח"א  הטוב  יין  ]שו"ת  זצ"ל 
]ח"ב  צדיק  פעולת  ושו"ת  עליו  שמקשה 
כדברי  עליו  מקשה  הוא  שאף  רמ"ו[  סי'  סוף 

שו"ת יין הטוב, עיי"ש. )ב( הג"ר יוסף הלל 
שליט"א ]כתב עת מקבציאל כ"ג ה'תשנ"ז עמוד קע"ד 
הערה א'[ לעומת זאת, כותב שאין זו כוונתו 

זו  דברכה  לומר  כוונתו  "אלא  העו"ת,  של 
ומצוי  שייך  זה  ליראיו'  מחכמתו  ד'חלק 
שיהיה  צריך  לא  שהרי  חכמים,  בהרבה 
כן  שאין  מה  הדור,  וגדול  בחכמה  מופלג 
ביחיד  אלא  שייך  לא  הרזים'  'חכם  ברכת 
בחכמה  מופלג  שהוא  שבדור  ומיוחד 
מאוד ואינו מצוי בהרבה חכמים, כן נראה 

ברור בפירוש דבריו, וק"ל".
על  לברך  ע"מ  לכו"ע  נצרך  נוסף  תנאי   )3
"שחלק  ברכת  את  כשיטתה(  שיטה  )לכל  ת"ח 
היא  ומלכות,  בשם  ליראיו"  מחכמתו 
כמו  אוצרו",  היא  ה'  "יראת  שתהיה 
שכותבים המהר"י ווייל בתשובתו ]שהובאה 
בח"א בשבוע שעבר באות ב'[, המהרש"א ]ברכות נ"ח 

ע"א[ ופתח הדביר ]סי' רכ"ד ס"ו[.

על  לברך  ע"מ  לכו"ע  נצרך  נוסף  תנאי   )4
"שחלק  ברכת  את  כשיטתה(  שיטה  )לכל  ת"ח 
מובא  ומלכות,  בשם  ליראיו"  מחכמתו 
בפסקי תשובות ]סי' רכ"ד אות ד'[ שיהיה "בעל 
חז"ל",  במוסרי  המדקדק  טובות  מדות 
חכם  כתלמיד  דינו  אין  זה  "שבלא  משום 
אפילו כל התורה וחכמת הקבלה כמונחת 

אצלו בקופסא".
5( הגר"ש ואזנר זצ"ל ]שו"ת שבט הלוי ח"י סי' י"ג 
וכותב  הנ"ל,  בגדרים  טפי  מחמיר  ג'[  שאלה 

מבני  שמקובל  הוא,  הגדר  ש"כנראה 
ומנוסה שחכמתו היא חכמת תורה  הדור 

אמיתית ולומד בה לשמה".
בח"א  הובא  ד',  אות  רכ"ד  ]סי'  הב"ח  מדברי   )6
בשבוע שעבר באות א'[ המבאר שהטעם שנוסח 

"שחלק  הוא  ישראל  בחכמי  הברכה 
אומות  בחכמי  ואילו  ליראיו"  מחכמתו 
העולם נוסח הברכה הוא "שנתן מחכמתו 
"חלק  שהקב"ה  משום  הוא  ודם",  לבשר 
ומסרה  התורה  מסודות  גדול  חלק  להם 
להם בחשאי מפני השטן כדאיתא פרק אין 
דורשין ]חגיגה י"ד ע"א, ומסורת הש"ס שם[", מדייק 
קצת  ש"משמע  ]הנ"ל[  הלוי  שבט  שו"ת 
כי  וגם בנסתר,  שצריך שיהיה בקי בנגלה 
שמותיו  ידיעת  ה'  חכמת   – 'חכמתו'  זה 
וכו'", וכך גם כותב פתח הדביר ]סי' רכ"ד ס"ו[ 
שיותר תצדק ברכה זו כשהוא מברך אותה 
אמת,  בחכמת  חכמים  דרזין  מארי  על 
עיי"ש. ובשולחן הטהור ]סי' רכ"ד אות ג'[ פוסק 
זו על מי שאינו  להדיא שאין לברך ברכה 

מוגדר כאיש קדוש הבקי בתורת הנסתר.

ברכת  לברך  שאין  הסוברות  השיטות  ה. 
"שחלק מחכמתו" בזמנינו

גדול  חבל  מצינו  לעיל,  האמור  כל  אף  על 
אין  שבזמנינו  הסוברים  פוסקים  של 
והראשון  שונות,  מסיבות  זו  ברכה  לברך 
ס"ו[  רכ"ד  ]סי'  הדביר  פתח  הרב  הוא  לכולם 
"שחלק"  שמברכים  בטעם  בארוכה  הדן 
על חכמי ישראל ומהם התנאים הנצרכים 
ומכריע  זו,  ברכה  עליו  לברך  כדי  לת"ח 
ומלכות מכמה  זו בשם  שאין לברך ברכה 
יוסף  טעמים, עיי"ש. כך גם סוברים ספר 
אומץ יוזפא ]סי' ת"נ[, שו"ת תשובה מאהבה 
ג'[,  אות  רכ"ד  ]סי'  הטהור  שולחן  רכ"ד[,  סי'  ]ח"ב 

]ספר  והחת"ס  זצ"ל  איגרא  משולם  הג"ר 
זכרון למשה דף פ"א ע"א )שם כותב שהחת"ס היה 

זו על רבו הגאון רבי  מסופק האם לברך ברכה 
ליה  דסבירא  טעמא  דהיינו  ספק  ובלי  משולם, 
לברכה  שראויים  הזה  בזמן  חכמים  לנו  שאין 
עוז כמו  גאון  כן על  זו, אבל אפשר שלא נאמר 
פתח  הגאון,  פני  וכשהקביל  משולם?!  רבינו 
חכמי  הרואה  רבנן,  'תנו  הגמ':  לשון  את  ואמר 
ישראל אומר ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם 
ומלכות  בשם  ובירך  ליראיו'  מחכמתו  שחלק 

בקול רם([, ערוה"ש ]או"ח סי' רכ"ד ס"ו[, בא"ח 

]שנה ראשונה פ' "עקב" אות י"ג[, הפלא יועץ ]בספרו 

חסד לאלפים מסי' רכ"ב עד סי' ר"ל סי"ב[, כה"ח ]או"ח 

סי' רכ"ד ס"ק י"ח-י"ט[, הגר"מ אליהו זצ"ל ]דרכי 

הלכה על הקיצשו"ע סי' ס' סק"ז[, הגרי"ח זוננפלד 

זצ"ל ]שו"ת שלמת חיים או"ח סי' ר"ג, הנהגות פוסקים 
ג'  באות  לעיל  שהובא  הסיפור  על  וקשה  ס"ד.  ברכות  הל' 
אפשטיין  הגרא"מ  על  ומלכות  בשם  בירך  זצ"ל  שהגריח"ז 

זצ"ל ראש ישיבת חברון, וצ"ב?![, ספר טהרת המים 

]הלכות  הקטנה  יד  ספר  כ"ו[,  אות  בי"ת  ]מערכת 

ברכות מנחת עני ס"ק כ"ו[, שו"ת ציץ אליעזר ]חי"ד 

סי' ל"ז אות ג'[, הגר"י ניסים זצ"ל ]שו"ת יין הטוב 

סי'  ]ח"ה  עבדי  ישכיל  שו"ת  מ"ח[,  סי'  או"ח  ח"א 

]שו"ת  זצ"ל  שאול  אבא  הגרב"צ  ג'[,  אות  כ"ה 
שהובא  מה  על  וקשה  ס"א.  שאלה  פמ"ו  ח"ב  לציון  אור 
שליט"א  יונה  הגרי"מ  בשם  ג'  באות  שעבר  בשבוע  בח"א 
שהגרב"צ אבא שאול זצ"ל אמר לו שניתן לברך בדור זה על 

שלושה ת"ח בלבד, וצ"ב?![, שו"ת רבבות אפרים 

]כתב  שליט"א  הלל  יוסף  הג"ר  פ"ב[,  סי'  ]ח"ב 

ה'תשנ"ז עמודים קע"ד-קע"ה[, ספר  כ"ג  עת מקבציאל 

יפה ללב ]ח"א סי' רכ"ד אות ה' )ושו"ת ציץ אליעזר 
הפוסקים  משאר  שבשונה  מלשונו,  מדייק  הנ"ל 
הסוברים שמותר לברך ברכה זו בלא שם ומלכות, 

כלל!([,  זו  ברכה  לברך  שאין  וסובר  חולק  היפ"ל 

ועוד.

למעשה
הפוסקים,  בין  גדולה  מחלוקת  מצינו 
ברכת  ת"ח  על  לברך  ניתן  בזמנינו  האם 
ומלכות.  בשם  ליראיו"  מחכמתו  "שחלק 
ואף לסוברים שכן ניתן לברך, מצינו כמה 
וכמה תנאים הנצרכים לת"ח ע"מ שניתן 
הנ"ל  מהתנאים  וחלק  עליו  לברך  יהיה 
שנויים במח'. ועל כן נלע"ד שיברך ברכה 
ספק  דקיי"ל  כיון  ומלכות,  שם  בלא  זו 
רמ"א  ס"ד,  קע"ד  סי'  או"ח  ]שו"ע  להקל  ברכות 
או"ח סי' י"ח ס"א וסי' ר"י ס"ב[ אפילו נגד השו"ע 
]חיד"א בברכי יוסף או"ח סי' ז' סק"ג ובשו"ת חיים שאל 
י',  אות  "בראשית"  פ'  ראשונה  שנה  בא"ח  ט"ו,  סי'  ח"ב 

ועוד[. ומ"מ המברך ברכה זו בשם ומלכות, 

חבירו  את  והשומע  אותו,  מזניחין  אין 
מברך צריך לענות אמן, וטוב לכוון לצאת 

בברכתו.

גן
הדעת

גדרי ברכת "שחלק מחכמתו ליראיו" בזמן הזה – ח"ב
דיון המוגש ע”י בית ההוראה “חוט של חסד” מאת הרה”ג ר’ אלחנן שלום אלגרוד שליט”א

ר”כ ההוראה ודומ”צ דק”ק “חוט של חסד” ודיין בביה”ד “משפט וחסד"

לשאלות ולתגובות למדור יש להפנות 
לכתובת אימייל:

hutShelChesed@gmail.com 



בברכת שבת שלום ומבורך 
לכל בית ישראל

את הדרך.

במשה  אוחזים  היו  שאם  הוא  והעיקר 
אם  גם  הגאולה.  באה  הייתה  בוודאי   –
גזירה על משה לא להיכנס  נגזרת  הייתה 
בו,  דבקים  היו  ישראל  בני  אם  לארץ, 
כמו  בתפילה,  כולם  עומדים  היו  הם 
שבפרשיות שלנו הם בכו איש פתח אוהלו 
על  קדושה  של  בכייה  בוכים  היו  כך   –
'אנחנו  לה':  צועקים  והיו  שלהם  המנהיג 
בוודאי  ואז  רבינו',  משה  בלי  יכולים  לא 
היו  הם  אבל  הגזירה.  מתבטלת  הייתה 
להחזיר  יכלו  ולא  ממשה,  מאוד  רחוקים 
ממה  מיליון  חלקי  אחד  הגדול  למנהיג 

שהוא עשה בשבילם.

לומדים את המסר
כי  שלנו,  התורה  הם  האלה  והסיפורים 
כל  של  לחיים  הדרך  את  לנו  מורים  הם 
הוא  ברוך  לקדוש  חסר  לא  ואחד.  אחד 
את  לנו  כותב  יתברך  ה'  לנו.  לכתוב  מה 
הסיפורים האלה כדי ללמד אותנו שיעור 
ישראל,  עם  בבקשה,  הנה  לחיים:  גדול 
הא לכם דוגמא חיה, מה קורה כאשר לא 
קורה  מה  בצדיק;  דבקים  ולא  מחפשים 
כשלא מחפשים את התענוג הרוחני, את 
האור של התורה והמצוות, את המתיקות 
בעולם  שיש  הנפלאים  והחיים  הנפלאה 

הזה.

קרה  מה  תראו  היקרים,  ישראל  בני 
שילך  מי  לכל  יקרה  ומה  לאבותיכם, 
וכול.  מכל  ריקים  נשארו  הם  בדרכם: 
כול.  חסרי  ממנו  ויצאו  באוצר  היו  הם 
השגות  ומכל  הנורא  הרוחני  האור  מכל 
זיכרונות  רק  להם  נשארו  האלוקות, 
את  רק  זכרו  העבדים,  מבית  גשמיים 
הקישואים, היו להם געגועים 'נוסטלגיים' 
לימי העבדות הנוראים. את המרירות הם 
ואת  במצריים',  לנו  טוב  'כי  כדבש  ראו 
כמרור  ראו  בדבש  כצפיחית  שטעמו  המן 
ולכן הם פשוט  כול'.  אין  יֵבשה  'נפשנו   –
דרך  ובישמון  במדבר  ותעו  לאיבוד  הלכו 

ארבעים שנה.

היטב  תלמדו  היקרים,  ישראל  בני  לכן 
אחד  לכל  נותן  שה'  לכם  דעו  המסר.  את 
העונג,  כל  ואת  המתיקות,  כל  את  ואחד 
ואחד  אחד  לכל  הרוחני.  האור  כל  ואת 
ומתוקים  מושלמים  חיים  להיות  יכולים 
בלי שום חסרונות. והכול תלוי בזה שיזכה 
לחפש בכל כוחו את הצדיק האמתי וירצה 
במידותיו,  בו,  ולהידבק  אליו  להתקרב 
בדרכיו, בתורתו, במעשיו. ואז הוא ימאס 
בכל העולם הזה ובכל המתיקות המזויפת 

והשקרית.

של  לחיים  אותו  יביא  האמתי  המנהיג 
של  לחיים  תשובה,  של  לחיים  אמונה, 
מדרגה  יעלה  שתמיד  אישית,  עבודה 
התורה,  טעם  את  לטעום  שיזכה  לדרגה, 
לכן  הקדושה.  טעם  התפילה,  טעם 
כשאדם מוצא את הצדיק הזה הוא חייב 
להתבטל  עצומות,  בעיניים  אחריו  לרוץ 
אליו, להאמין בו – והוא יביא אותו לכל 
הגן עדן שיש בעולם הזה, ולכל המדרגות, 

ולגאולה הפרטית שלו.

                          אלמנה ענייה, מטופלת 
הצדיק  של  בעירו  התגוררה  רכים  בילדים 
רבי ישראל מוויז'ניץ, בעל 'אהבת ישראל'. 
נוסף על העוני והמחסור שהיו מנת חלקה, 
יום  מדי  גדולים.  חובות  בעלה  לה  הותיר 
היו הנושים מתדפקים על דלת ביתה והיא 
זמן  כמה  אך  ושוב.  בלך  לדחותם  נאלצה 

תוכל עוד להתחמק?!

בשל  האלמנה  דאגת  הייתה  רבה  במיוחד 
כדי  בעלה  שנטל  גדולה  בנקאית  הלוואה 
לרכוש את דירת מגוריהם. כאשר קנו את 
שהצליחו  על  רבה,  השמחה  הייתה  הבית 
השכירות  דמי  ממעגל  לצאת  סוף  סוף 

לבית  ולהגיע  נגמרים  הבלתי 
נטל  היה  עתה  אך  משלהם; 
מאוד  כבד  כבד,  ההלוואה 
של  והשחות  הדלות  לכתפיה 

האלמנה המסקנה.

לאחר  הראשונה  בתקופה 
התחשב  אמנם  בעלה  מות 
מסוימת  התחשבות  הבנק 
פסק  לה  בהעניקו  באלמנה, 
לתשלום  להתארגנות  קצר  זמן 
תם  הזמן  פסק  ואולם  החוב, 
הבנק  שליחי  של  והצקותיהם 

נעשו תכופות יותר ויותר.

שמעה  אחדים  ימים  לפני  ממש 
השליח  של  מפיו  האלמנה 
דברים ברורים ובוטים, ולפיהם, 
אם לא תעלה במהרה על מסלול 
מראש,  שנקבע  התשלומים 
אף  ולבסוף  למשפט  תיתבע 

תסולק מן הבית.
לצדיק  האלמנה  פנתה  לה  בצר 
ובדמעות  מוויז'ניץ  ישראל  רבי 
לה  הקשיב  סעדו.  את  ביקשה 
מצער  התכווץ  ולבו  הצדיק 
ניחמה  דבריה  בתום  וכאב. 

במילות תקווה וביטחון בה' והבטיח לסייע 
לה ככל יכולתו.

[ ] [
מנהג היה לו לרבי ישראל, לטייל בכל יום 
היה  לטיול  בלוויית שמשו.  אחר הצהריים 
מסלול קבוע, שכמעט מעולם לא השתנה. 
הוא היה פוסע אל מחוץ לעיר ופונה לעבר 
של  הצח  באוויר  שם,  המוריקים.  השדות 
פוסע  והשמש  דומם  היה  צועד  הטבע, 

היה  זה  במקום  צעדיו.  את  שומר  מאחור, 
מתבודד עם קונו ומשיח לפניו את שבליבו.

באותו יום סטה לפתע הצדיק מן המסלול 
פנה  לא  העיר,  לפאתי  כשהגיע  הקבוע. 
כהרגלו אל השדות המוריקים, אלא דווקא 
בכיוון ההפוך. התפלא השמש, אך לא אמר 
מילה. הצדיק נכנס חזרה אל תוך העיר, אל 

אזור המגורים היוקרתי שלה.

ומפואר,  ידיים  רחב  בית  ליד  נעצר  הוא 
שגינה מטופחת מקיפה אותו. כשהתקרבו 
מתנוסס  כי  השמש  ראה  החצר,  שער  אל 
העשיר.  היהודי  הבנקאי  של  שמו  עליו 

אולם סיבת בואו של הרבי לבית הבנקאי, 
והיה  המשכילים  לחוגי  השתייך  אשר 
היהודית  הקהילה  מחיי  לחלוטין  מנותק 

בעיר, נותרה בעיניו כחידה.

ברוב  להסוות  הצליח  העשיר  הבנקאי 
אותו  שאפפה  התדהמה  את  כישרון 
הוא  ביתו.  מפתן  על  הצדיק  של  למראהו 
קיבלו בכבוד רב והזמינו להיכנס לטרקלין 

מפיו.  הגה  הוציא  ולא  הצדיק  ישב  הבית. 
על  ושמר  הבית  את  בשלווה  סקר  הוא 

שתיקתו.

מנומס  בלתי  כי  המארח  חש  בתחילה 
יהיה לשאול את הצדיק לסיבת בואו. הוא 
הניח שהצדיק יעשה זאת ביוזמתו. ואולם 
העז  מכבידה,  דומייה  של  דקות  כשחלפו 

לשאול את הצדיק לפשר בואו אליו.

ולטעמיי השמורים עמי",  לי  לך. הנח  "אל 
ממקומו  קם  רגע  שבאותו  הצדיק,  אמר 

והושיט לבנקאי יד לפרידה.

המארח  בשביל  מדי  יותר  היה  כבר  זה 
אומרת?",  זאת  "מה  העשיר. 
נעלב,  ספק  נבוך  ספק  שאל, 
וכי  וללכת?!  לבוא  כך  "סתם 
עד  הרבי  עצמו  הטריח  לחינם 
ביתי, רק כדי לשבת כאן דקות 

מספר ואז לקום וללכת?!".

"באתי  הצדיק,  חייך  "חלילה", 
גדולה  מצווה  לקיים  לכאן 

וחשובה".

השתומם  מצווה?",  "איזו 
הבנקאי."חז"ל אומרים בגמרא, 
כי 'כשם שמצווה על אדם לומר 
שלא  מצווה  כך  הנשמע,  דבר 
ובכן,  נשמע'.  שאינו  דבר  לומר 
דבר  לבקשך  סברתי  בתחילה 
לבקשה.  שתיענה  בתקווה  מה, 
חלקו  את  מקיים  הייתי  בכך 
וזוכה  חז"ל  מאמר  של  הראשון 
ניעור  לבסוף  אך  במצווה. 
תיענה  לא  שמא  החשש  בי 
לבקשתי, ולפיכך בחרתי לקיים 
את חלקו השני של מאמר חז"ל. 

וגם זה, כאמור, מצווה"...
[ ] [

כעת גברה סקרנותו של הבנקאי 
התחנן  ממש  הוא  שבעתיים. 
לו את דבריו. לבסוף  לפני הצדיק שיאמר 
אותי  ביקרה  "הבוקר  הצדיק:  ניאות 
סיפרה  לב  קורע  ובבכי  פלונית  אלמנה 
החוב  זה  ובכלל  הרבים,  חובותיה  על  לי 
שרכש  הבית  בעבור  שבהנהלתך,  לבנק 
לך  ידועה  ודאי  אחדות.  שנים  לפני  בעלה 
אזהרת התורה שלא לענות יתום ואלמנה. 
באתי אפוא לבקשך למחוק לאומללה את 

חובה".

הבנקאי.  של  פיו  נאלם  הדברים  למשמע 
"כיצד אוכל לוותר לה על החוב, הלוא אין 

זה חוב פרטי שלי, אלא חוב לבנק!".

"ובכן, רואה אני כי בכוח הכשלתני ומנעת 
ממני מצווה. הלוא אמרתי לך כי לא תשמע 
לעבר  פנה  וכבר  הצדיק  הגיב  לדבריי", 

הדלת.

החל  והוא  תזזית  בבנקאי  אחזה  לפתע 
בסוגר.  כחיה  ואנה,  אנה  בטרקלין  לפסוע 
בקרבו.  מתחולל  עז  מאבק  כי  היה  נראה 
הוא הביט בצדיק העומד לצאת מביתו ואז, 
רגע לפני שנעלמה כליל דמותו של הצדיק 
שבליבו:  הניצוץ  לפתע  התעורר  מעיניו, 
"רבי!", קרא, "מוותר אני לה. חובותיה של 

האלמנה מחול ומחוק!"
נא להתפלל לרפואת הרב מאיר 

בן עדה הי"ו. אהרון בן איריס
להצלחת נחמן בן עדי

לומר או לא לומר?



חינוך 
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יו”ל ע”י  מוסדות "חוט של חסד" 
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               בשבוע שעבר, הצגנו את הסיפור 
במטבח:  אימו  לעבר  שצועק  מויישי  עם 
"אמא, אני כבר מחכה חצי שעה, למה את 

עוד לא באה?!
בינתיים  תתחיל  "מויישי,  לו:  עונה  ואמו 
שלא  ומה  השיעורים  את  לבד  להכין 
את  לקלף  כשאסיים  לך  אעזור  אני  תבין 

הירקות." 
"לא אמא, את כל הזמן אומרת לי את זה. 
מתחיל  לא  אני  באה,  לא  את  אם  הפעם 

כלום."

לא לחטוא למטרה.
הסיפור על מוישי, מתאר לנו תופעה נפוצה 
"יצירת תלות  והיא:  בעקבות שעורי הבית 

בין הילד לבין ההורה בהכנת השיעורים". 
לקבוע  מצליחים  אכן  אנו  רבות  פעמים 
אנחנו  השיעורים,  להכנת  קבוע  זמן  לילד 
כבר לא צריכים "לרדוף" אחריו והוא מגיע 

כמעט בכוחות עצמו להכין שיעורים.
והיא:  מעיקה,  בעיה  קיימת  שעדיין  אלא 
אם  אלא  שיעורים,  להכין  מוכן  אינו  הילד 
כן נשב לידו, נסביר, נעזור וברוב הפעמים 
הוא ינדנד, עד שגם נגלה לו את התשובות. 

שעורי  של  העל  ש"מטרת  כבר,  הזכרנו 
מתלמיד-  הילד  את  להפוך  היא:  הבית" 

ללומד עצמאי.
הזדמנות  לילד  לתת  נועדו  הבית,  שעורי 
להתאמן בכוחות עצמו, על החומר הנלמד 

בכיתה.
האימון, בצורה של הכנת שיעורי בית חשוב 
מאוד, כי הוא מהווה בסיס להעמקת הידע 

ושליטה במיומנויות למידה. 
במקצועות  הבית  שעורי  הכנת  כדי  תוך 
שונות  למיומנויות  מתוודע  הילד  השונים, 
על  עבודה  כמו:  עצמאית,  למידה  של 
חשיבה  ושליפה,  ידע  נתוני  אחסון  זיכרון, 
בעיות  פתרון  החלטות,  קבלת  ממוקדת, 
ומילוי משימות. למידה עצמית זו והמגוון 
ירכוש  הילד  אשר  הלמידה  מיומנויות  של 
אותו  ילוו  הספר,  בבית  לימודיו  בשנות 

בהמשך דרכו בחיים.
ולכן אם הכנת שעורי הבית גורמת להורים 
או  השיעורים  את  הילדים  בשביל  להכין 
לעבודות,  התשובות  את  להם  "לגלות" 

חטאנו למטרת העל של שעורי הבית.

יש לי יומן יום יום
ליצור  הוא:  ההורים  שתפקיד  הזכרנו, 
אווירה מתאימה ללמידה, ללוות את הכנת 
אותם  לבצע  לא  בפירוש  אך  השיעורים, 

עבור הילד. 
הילד  את  מרגילים  ראשית:  מלווים?  איך 

ל"סדר וארגון". 
נניח  הספר,  מבית  מגיע  כשהילד  מיד 

"קבלת  לאחר  בצהריים.  שתיים  בשעה 
אמא  )כל  והמסורתית  החמה  הפנים" 
והשיטות שלה( גם אם החלטנו שמכינים 
את השיעורים בשעה חמש אחה"צ, חשוב 
לפתוח ביחד עם הילד את היומן ולבדוק 
כרוכים.  הם  ובמה  יש  שיעורים  איזה 
נכון את הזמן  כדי לדעת להקצות  וזאת, 

לביצועם. 
יש  "מויישי,  הילד:  את  השואלים  הורים 
שימת  באי  יכולים  שיעורים?"  היום  לך 
לא  עיוור  "לפני  האיסור:  על  לעבור  לב, 
רבות,  פעמים  כי  ולמה?  מכשול",  תיתן 
הרצון של הילד לדחות את הכנת שיעורי 
הן  ביכולת להתארגן  נובע מקושי  הבית, 
מבחינת  והן  הלמידה  חומרי  מבחינת 

הזמן. 
לעיתים קרובות הילד נדרש לעמוד בסדר 
לימודים  ימי  הכולל  במיוחד,  עמוס  יום 
מטלות  ותכנים,  במקצועות  עמוסים 
רבות של שיעורי בית כמו גם חוגים אחר 
ולענות  לשקר  יעדיף  הוא  ולכן  הצהריים 
"שאין לו שיעורים", לדחות אותם לשעות 

הערב, או לדחותם לתמיד.

לכן אנחנו לא שואלים את הילד אם יש לו 
שיעורים. אנחנו גם לא מראים לו שאנחנו 
ספק  מטילים  או  לו  מאמינים  לא  ח"ו 

בזיכרון שלו לגבי השיעורים וכו' 
עד  )לפחות  אותו  מרגילים  פשוט  אנחנו 
ד'( שכאשר מגיעים הביתה לאחר  כיתה 
ביחד  בודקים  קבלת הפנים המסורתית, 
פעולה  זו  היומן,  את  אמא/אבא  עם 
וההתנהלות  יום  לסדר  הקשורה  טכנית 
כך  הילד.  מול  האמון  לרמת  ולא  בבית 
שעלולות  בעיות  הרבה  ופתרנו  מנענו 

לצוץ. 

עקביות
עקביות  להיות  חייבת  שוב,  נזכיר 
ואפילו  יום  מידי  בבדיקה  והתמדה 
השיעורים  על  לספר  מרצונו  בא  שהילד 
"אני  איתו:  לבדוק  תתמידו  שקיבל, 
השיעורים,  היו  מה  זוכר  שאתה  בטוחה 
אבל אני בכל אופן רוצה לבדוק איתך את 
היומן. ככה אנחנו רגילים לעשות בבית" 
ואנחנו  ביומן  כלום  כתוב  ולא  )במידה 
עלינו  בכוונה,  כתב  לא  שהילד  יודעים 
פעולה  לשתף  מהמורה  ולבקש  לשוחח 

ולבדוק לו בכיתה(.

במה  יודעים  והילד  שאנו  לאחר  כעת 
בדיוק יש שיעורים, עלינו לארגן לו אחר 

צהריים רגוע ומסודר בלי עומס ולחץ. 
יכין  הוא  אזי  יום,  יש סדר  ולילד  במידה 

את השיעורים בזמן שנקבע. 
אך במידה ולילד אין סדר יום, רצוי לקבוע 
השיעורים.  את  יכין  הילד  מתי  ביחד, 

"אם  הסכם:  איתו  לעשות  אפשר  המלצה: 
תכין היום יפה את העבודה לפני שאתה יוצא 
המשחק.  לאחר  להכינה  תוכל  מחר  לשחק, 
מהשיעורים  ותשכח  תשחק  מחר,  אם  אבל 
תוכל  לא  להבא  להכין,  בזמן  תבוא  ולא 

לשחק עד שתסיים את הכנת כל השיעורים.

למצוא מיקום נוח
וקבענו  השיעורים  מה  יודעים  שאנו  לאחר 
מסודר  מקום  לקבוע  עלינו  להכנתם,  זמן 
הלמידה  סביבת  של  יעיל  ארגון  להכנתם. 
תורמת מאוד לאיכות ההכנה ולקיצור הזמן 

הנדרש. 
עלינו "לנקות" את סביבת הלימוד מגירויים, 
לפנות את שולחן הכתיבה, לכבות את מסך 

המחשב או מערכת השמע.
להכין  נאלץ  והוא  פנוי  חדר  לילד  אין  אם 
יש  הסלון,  או  המטבח  שולחן  על  שיעורים 

לארגן את המקום בהתאם. 

ישיבה על כיסא נוח מול שולחן נקי, וכמובן 
להכנת  הנדרש  הציוד  כל  את  שיכלול 
עטים,  עפרונות,  כמו  השונות  המטלות 
את  ייהפכו  וכדו'  דבק  מספריים,  צבעים, 

הכנת השיעורים ליעילה ומהנה. 
כמובן לא בכל הבתים זה אפשרי, בבית של 
8 נפשות, זה כמעט  בו  70 מ"ר שמתגוררים 
להם  שחשוב  הורים  אבל  אפשרי.  בלתי 
נושא שעורי הבית, ימצאו איזו פינה שקטה 

להכינם.

סוף סוף הגיע הזמן
מחוגי השעון מראים על השעה חמש אחה"צ. 
מויישי יודע, שמילה של אמא זו מילה. הוא 
רוצה מחר לשחק לפני הכנת השיעורים ולכן 
וניגש לשולחן עם התיק.  הוא מתייצב בזמן 
הקלמר  ואת  חשבון  ספר  את  מוציא  הוא 
הספר  את  פותחים  ומויישי  אמא  וביחד 

בעמוד 39 כי כך היה מצוין ביומן.
כעת שהגענו לעיקר לאחר כל ההכנות )שתוך 
נמשיך  מאיתנו(  לחלק  ייהפכו  האימון  כדי 

ללוות את מויישי. 
לעשות  עליו  מה  ולהסביר  לקרא  לו  נאפשר 
הוא  אך  העבודות,  על  איתו  נעבור  בעבודה. 
יקרא לבד את ההוראות וינסה להסביר מה 
נעבור  מתקשה?  עדיין  הוא  לעשות.  עליו 
ביחד  איתו  נפרק  ההוראות,  על  שוב  איתו 
שהוא  ונוודא  קטנות  למנות  המשימה  את 

מבין מה נדרש בכל שלב של העבודה. 
הוא עדיין לא מבין? נחזור שוב על הפעולות 
יותר  של קריאה והסבר, והפעם נרמוז קצת 
הזדמנות  רק  או  אמיתי  הקושי  אם  ונעקוב 
זמן  )זה גם  למשיכת תשומת לב או עצלות. 
או  בקריאה  וקשיים  יכולות  לבדוק  מצויין 

הבנה(

הראשוני,  ההסבר  לאחר  מאוד  חשוב 
ולהתרחק  הילד  ליד  מהמקום  לקום 
עידוד:  מחמאת  הוספת  כדי  תוך  מעט, 
שתוכל  בטוחה  אני  מאוד!  יפה  "הסברת 
שתסיים  מיד  לבד,  התרגילים  את  לסיים 
תקרא לי" עלינו להתרחק, אך לא לברוח. 
פעם  ומידי  מקום  בקרבת  להישאר  חשוב 
לעבור ליד ולהחמיא. הילד מבקש שנחזור 
נתרחק  אח"כ  ונסביר,  שוב  ניגש  לעזור? 
משולחן העבודה של הילד תוך כדי הבטחה 
ואני  שוב  לי  תקרא  תתקשה,  ש"כאשר 

בע"ה מיד באה". 

יש שכר לעמלך
עלינו לדעת: שהשיטה של "ללוות את הילד 
ולא להכין בשבילו", היא השיטה הארוכה 
והבטוחה ביותר. אמנם היא לא קצרה כמו 
הבית  שיעורי  אלו  "מויישי!  לילד:  לענות 
אבל  לבד"  איתם  להתמודד  תלמד  שלך, 

היא הרבה יותר חינוכית ומועילה. 
בכל  בילד  תומכים  אנחנו  הליווי,  בשיטת 
תהליך הכנת השיעורים וזה גוזל לנו הרבה 
החינוך,  שיטות  בכל  כמו  אבל  וזמן.  כוח 
זה רק בהתחלה. אח"כ כשהילד יראה את 
לראות  שלכם  העידוד  ע"י  וילמד  הצלחתו 
זה  מצליח,  שהוא  ולהבין  חשיבותו  את 
יעודד אותו והוא לבד "ידחה" את עזרתכם 

שהרי הוא יכול ומצליח לבד.
עלינו לזכור שההתחלה קשה. אם נתעייף, 
לעייף  ינסה  שהילד  בטוח  ואני  נפסיד. 
אותנו. גם שעורי הבית הם כמו כל פעולה 
יותר  הרבה  לו  יש  אותנו.  "מנסה"  שהילד 
כוח סבל והוא לא מתעייף. אבל אם נעשה 
שוב  ניגש  נסביר,  נלווה,  שלמדנו:  כמו 
נתפלל  וכמובן  מהשולחן  נתרחק  ואח"כ 
אושר  בע"ה  נרווה  בעזרנו,  שיהיה  לה' 

ונראה הצלחה גדולה!

                אברך צעיר הלך עם שני 
אבטיחים בידיו, וכשפגש אותו חברו 
שאל אותו אתם זוג צעיר מה לך ול-2 
אבטיחים? ענה לו חמותי אמרה לי 

שבשביל אבטיח אחד היא מוכנה לתת 
חצי מהחיים שלה אז שיהיה שניים.

הפטרת השבת: יהושע פרק ב, א-כד' - וישלח 
יהושע.
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