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תורה חדשה מאיתי תצא

הסוד שהתגלה בלוויה

חדש שהוא ישן מאוד

מצווה של הכרתם

אנחנו חיים בדור של חידושים וחדשנות .בכל יום יוצאים
לשוק מוצרים חדשים ומהפכניים שמשנים את כל העולם
כולו .והרבה פעמים כשיוצאים מוצרים חדשים – פתאום
כולם אומרים 'איך לא חשבו על זה קודם?' 'איך חיינו
בלי זה?' ונראה לדור הצעיר שבאמת לא היינו יכולים
לחיות בלי זה.

בחוברת זו גם אני רוצה לחדש חידוש גדול ולהכיר
לכם מצווה שאני בטוח שאף אחד מהקוראים לא מכיר,
למרות שהיא המצווה הגדולה ביותר בתורה.
זו לא מצווה חדשה במובן הרגיל של המילה ,שהרי זו
מצווה שכתובה בתורה כבר למעלה משלושת אלפים
שנה ,ולמעשה כבר תתקע"ד דורות מלפני בריאת העולם.
אבל היא עדיין חידוש כל כך גדול שאני יכול בהחלט
לומר שבשבילי ובשביל כולכם היא חדשה לגמרי לגמרי.

קחו לדוגמה את תוכנת הניווט "ווייז" .היום אף אחד
לא נוסע בלי ווייז .יש כאלה שאפילו מהבית למכולת
השכונתית יפעילו ווייז .לך תספר לדור הצעיר שכשאנחנו
היינו ילדים בקושי היו טלפונים בבתים ,ומי חלם אז על
טלפונים סלולריים.

והיא לא רק חדשה ,אלא היא גם מאוד מאוד נחוצה
ומועילה .זה חידוש שישדרג לכם את כל החיים .זה
חידוש שיפתח בפניכם צוהר לעולם חדש ,לקיום מחודש
של כל התורה כולה ,תתחילו לראות את כל התורה
באור חדש.

ואם ככה זה בכל התחומים – האם זה כך גם ביהדות?
האם היהדות מתחדשת?
אז ברור שהיהדות מתחדשת .כל המושג "חידוש" זה
מושג יהודי מובהק .לא לחינם רוב ההמצאות הגדולות
באו לעולם על ידי יהודים .אנחנו עם שהוא חידוש וברור
שיש לנו אינסוף חידושים והתחדשויות .הצדיקים שבכל
דור מתקנים תקנות וגוזרים גזירות ומוצאים דרכים
חדשות לחיזוק היהדות.

אנחנו מחכים כבר לדור שיכירו כולם את המצווה
ה"חדשה" הזאת וישאלו אותנו" :תגידו ,אבא ,אימא ,סבא,
סבתא – איך חייתם בדור שלכם בלי זה? הרי אי אפשר
לחיות אחרת ,בוודאי לא היו לכם בכלל חיים "...ואנחנו
לא נוכל לענות להם כי הם בוודאי צודקים.
אתם כבר מסוקרנים לשמוע מהי המצווה? אומר לכם
שהמצווה הנפלאה והחשובה שכולכם לא מכירים אותה
היא מצוות "ואהבת לרעך כמוך"!!

וביהדות החדשנות לא סותרת את המסורת .ניקח
לדוגמה את תנועת החסידות ואת תנועת המוסר שצמחו
בדורות האחרונים – הם היו חידוש גדול ומהפך של ממש
בעולם היהודי ובתפיסתם של לומדי התורה ,ובכל זאת
הן היו מבוססות ומושרשות היטב במסורת ישראל ולא
שינו מאומה חס ושלום מהדרך המקובלת והמסורה.
החידוש היהודי הוא לקחת את הדברים ה"ישנים"
והמוכרים ולהחיות אותם ,לתת בהם רוח חדשה ,להפוך
רעיונות שהעלו אבק בארון הספרים – לדרך חיה ותוססת
שבאה לידי ביטוי בחיים ממש.

למשה היה שכן נחמד שקראו לו חזי .הם חיו בשכנות
עשרים שנה .משה היה אומר לחזי השכן שלום בכל
פעם שנפגשו ,וגם השכן היה מברך אותו בברכת
בוקר טוב וערב טוב ,שבת שלום וחג שמח .הנשים
היו בידידות מסוימת וגם הילדים שיחקו יחד בחצר
הבניין .הם השתתפו בשמחות האחד של חברו .לאחר
לֵ ידות הם היו מקפידים לשלוח פרחים ועוגה זה לזה,
ומעולם לא רבו.
האם נכון לומר שמשה מכיר את חזי? האמת היא
שגם משה חשב שהוא מכיר את חזי .עד שלצערנו חזי
נפטר .משה כמובן השתתף בלוויה ,ורק אז הוא התחיל
לקלוט שהוא ממש ,אבל ממש ,לא מכיר את חזי .מסע
הלוויה לֻ ווה באבטחה כבדה מאוד וכל הבכירים בצמרת
המדינה ובמערכת הביטחון השתתפו בה .מעט מאוד
נשאו דברים וגם הם יותר רמזו מאשר אמרו בפירוש,
אבל היה ברור לכולם שחזי נשא תפקיד מפתח בכיר,
רגיש מאוד וסודי ביותר.
גם בימי השבעה הגיעו שרים ,חברי כנסת ,קצינים
בכירים בצבא ,במשטרה ,בשב"כ ובמוסד ,ואפילו הנשיא
וראש הממשלה הטריחו את עצמם .פעולותיו של חזי
כמובן היו אסורות בפרסום למשך שנים ארוכות ,כך
שמן הסתם משה לא יֵ ידע לעולם מי באמת היה השכן
שלו ומה באמת הוא היה עושה בחייו הפרטיים ,אבל
משה הבין באופן חד משמעי ,שעשרים שנה הוא גר לצד
בן אדם ולמעשה הוא לא התחיל אפילו להכיר אותו.

עכשיו אתם בטח צוחקים בליבכם ,מצוות ואהבת
לרעך כמוך?! מי לא מכיר .זה לא רק שאנחנו מכירים,
אלא אין יהודי שלא אומר בכל יום לפני התפילה "הריני
מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך" ,כמה
דרשות שמענו על המצווה הזאת ואפילו ישנם כמה
שירים על זה .כולנו מכירים .זה החידוש הגדול שלך?
כבר ציפינו למשהו באמת לא מוכר...

על פי הסיפור הזה אני יכול להבטיח לכם שגם אם
קראתם את המצווה הזאת במסגרת קריאת שניים
מקרא ואחד תרגום – אתם בוודאי המשכתם הלאה
בלי להבין את המשמעות העמוקה שלה בחיים שלכם.

אז אני אסביר קצת את עצמי ותראו שאני צודק במאה

וגם אם אתם מקבלים עליכם בכל יום את המצווה –

מצווה שהיא חיים חדשים
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מוסר הפרשה

חידושים לפרשת שבוע

התפילה עומדת ברומו של עולם
מובא במדרש על הפסוק "גאוות אדם תשפילנו" זה
הר תבור וכרמל שבאו מסוף העולם מתגאים לומר שאנו
גבוהים ועלינו הקדוש ברוך הוא יתן את התורה" ,ושפל
רוח יתמוך כבוד" זה הר סיני שהשפיל עצמו לומר שאני
נמוך ,ועל ידי כן תמך הקב"ה את כבודו עליו וניתנה עליו
התורה וזכה שירד עליו הקדוש ברוך הוא ועומד עליו
שנאמר" :וירד ה' על הר סיני וגו' ,והמביט בתוך דברי
המדרש יוכל להבין הרבה יותר ,שלא די בזה שהר סיני
שתק בשעה שכל ההרים התווכחו ביניהם על מי תינתן
התורה אלא הוא החזיק את עצמו באמת לאינו ראוי
שתינתן עליו התורה והשפיל את עצמו.
ולכאורה היה לקב"ה סיבה מספקת ליתן על הר
סיני את התורה רק משום שהוא לא התגאה כמו שאר
ההרים ,ולא משום שהוסיף והשפיל עצמו?
העולה מתוך דברי המדרש ,שלא די בזה שלא
להתגאות ,אלא האדם צריך להיות שפל באמת כדוגמת
הר סיני.
נמצא שהתורה שורה רק על מי שמחזיק עצמו לאינו
ראוי שתשרה עליו ,אבל מי שלא נמצא בדרגא זו הרי
הוא בכלל" :גאות אדם תשפילנו" ואין התורה שורה
אלא על מי שמשים את עצמו כמדבר שהכל דשים
אותו ברגליהם.

ויש מי שהקשה שלפי דברי המדרש הללו צריך להבין
א"כ מדוע הקב"ה כאשר בא לשרות בתוך עם ישראל
בחר הוא דווקא לבנות את בית המקדש על ההר הכי
גבוה בעולם שהוא נקרא הר המוריה ולא בחר בהר
נמוך כמו במתן תורה כי הרי ע"פ הנלמד לעיל ה' אוהב
דוקא את הענווים?
ונראה לבאר בס"ד כי התורה היא חכמה כמו שנאמר
בתהיליםּ" :ת ַֹורת ה' ְּת ִמ ָימה ְמ ִׁש ַיבת ֶנָפׁש ֵעדּות ה' ֱנֶא ָמנָה
ַמ ְחּכִ ַימת ֶּפ ִתי" ומשום כך יכול האדם לטעות במחשבתו
שהרי הוא נתמלא חכמה מלימוד תורתו ,ויתכן שיזקוף
זאת לזכות עצמו ,ולא יבחין שהתורה ,שורה רק על מי
שיש בו ענווה  ,ולכן התורה ניתנה דוקא על ההר הכי
נמוך לרמז בזה כי מי שלומד תורה עם גאוה הרי הוא
כאילו לא למד ,ואדרבא תורתו מחזקת את הכוחות
שאינם מצד הקדושה.
אך לעומת זאת בית המקדש הוא סמל התפילה כמו
שכתוב" :כי ביתי בית תפילה" והרי כל העולם מזלזלין
בתפילה ,כמו שנאמר" :כרום זולות לבני אדם" ודרשו
חז"ל ברכות ו' שאחד הדברים שעומדים ברומו של
עולם ובני אדם מזלזלין בהם הוא התפילה.
ולכן אמר הקב"ה" :התפילה" אצלי היא במקום הכי
גבוה והאדם שמתפלל אלי ידע שברגע שהוא פונה
אלי הרי עומד במקום הכי גבוה ,ועליו להיזהר מכל מיני

שו"ת של חסד

ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

משאלות שנשאלו בקו ההלכה
של ערלה בזה כי אינו נחשב לעץ ,וכל דין ערלה שייך
בעצים בלבד.

פנינים חסידות ברסלב
ָא ַמר ר' ַא ְב ָר ָהם ב"ר נַ ְח ָמןֵ :אין לָ נּו ׁשּום ַה ָּׂשגָ ה
ּכְ לַ ל ּוכְ לַ ל ּכַ ָּמה ָהיִ ינּו ְמ ַק ְּבלִ ים ֵמאֹור ַר ֵּבנּו ִאּלּו ָהיָ ה
ֵּבינֵ ינּו ַא ֲה ָבה ו ְַא ְחּדּות( .שיש"ק ג-תקעט)
ַאנַ "ׁש ֶׁש ְּבפֹולִ ין ָהיּו נ ֲֹוהגִ ים לְ ַהּנִ ַיח ֶאת ֵס ֶפר "לִ ּק ֵּוטי
מ ֲֹוה ַר"ן" לִ ְמ ַר ֲאׁש ָֹותה ֶׁשל ַה ַּמ ְק ָׁשה לֵ ילֵ ד ,וְכֵ ן ָהיּו
ַמּנִ ִיחים ֶאת הליקו"מ ִמ ַּת ַחת לִ ְמ ַראׁש ָֹותיו ֶׁשל חֹולֶ ה,
ּכִ ְסגֻ ּלָ ה לִ ְרפ ָּואתֹו ,ו ְָראּו ָּבזֶ ה ּכַ ָּמה וְכַ ָּמה מ ְֹופ ִתים,
ּוכְ מֹו כֵ ן יָ ד ַּוע ָהיָ ה ִמּכַ ָּמה וְכַ ָּמה ֲע ָקרֹות ֶׁש ָהיּו ק ְֹור ִאים
ְוא ְֹומ ִרים ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים ֶאת ֵס ֶפר ִ"סּפ ֵּורי ַמ ֲע ִׂשּיֹות"
וְנִ ְפ ְקדּו ְּב ִסּיַ ְע ָּתא ִד ְׁש ַמיָ אּ ,כַ ּמ ָּובא ְסגֻ ּלָ תֹו ַּב ֵּס ֶפר
ַ"חּיֵ י מ ֲֹוה ַר"ן" ִ(ס ָימן כה)( .שם ד-קעו)

ענוה פסולה שאומרת לאדם ראה בעצמך כמה רחוק
אתה מה' ,ולכן עליך להמנע מלפנות אליו יתברך ,וכן
מי שעדין לא זכה להרגיש את עצמו לכלום ותורתו היא
אינה בבחינת תורה עם ענוה ,עם כל זאת עליו לשים
את כל המחשבות הללו בצד בשעה שהוא עומד לפרש
את שיחתו לפני ה' ,כי בתפילה ה' מקבל את כל אחד
באשר הוא פונה אליו ,ואפילו שיהיה איך שיהיה ,וידע
האדם כי על ידי התפילה יכול האדם לזכות לשבר את
גאותו לגמרי עד שלא יהיה בו שום רושם של גאוה,
ואפילו שהוא נמצא במקום הכי גבוה ,ירגיש שהוא
נמצא במקום הכי נמוך .כי הרי כל מהות התפילה היא
הבנה של האדם שאין לו שום כוח זולת ה' והבנה זו
היא הפך הגאוה .
הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"
קו ההלכה הספרדי*3030 :

שפולשים לרשות הרבים לצורך אכילה או
כדי לברך על הבשמים?
ומה הדין לגבי עצי פרי שהעיריה מגדלת
ומתחזקת ברשות הרבים ? וכנ”ל לגבי מיני
בשמים האם מותר לקטוף ללא רשות

בשבת איחרנו ולא הספקנו ליטול ידיים
לסעודה שלישית לפני השקיעה ,האם
(סימן ר’’’ג סעיף ב’)
הפסדנו את הסעודה או שאפשר לערוך
קמתי מאוחר והתחלתי ברכת יוצר אור העיריה ?
את הסעודה בכל אופן?
אני
האם
התפילה,
זמן
עבר
בינתיים
אך
התשובה לגבי כל השאלות הנ”ל שאסור בשום אופן
בדיעבד גם לאחר השקיעה ניתן ליטול ידיים
כשעדיין נמצאים בתוך  13דקות אחר השקיעה ,רשאי להמשיך בשם ומלכות את ברכת לקטוף ולקחת ,וכפי המבואר בשלחן ערוך חושן משפט
סימן קנ”ה לגבי עץ שבין שתי רשויות ,שאפי’ אם העץ
אמנם במקרה כזה אין לאכול כאוות נפשו ,אלא אהבת עולם?
נכנס מרשות אחד לרשות השני אסור לשני ליהנות
כן הורה הגאון הרב יעקב יוסף זצ”ל בשם הנתיבי עם

יאכל רק כפי הצורך למצוות סעודה שלישית לכן

בשבוע שעבר הביאו לפנינו את פרי
הפסיפלורה ,מה מברכים עליו ,האם יש
לברך עליו העץ או אדמה? והאם יש בו
חשש ערלה בתוך שלש שנים לנטיעתו?

יכול לסיים את ברכת יוצר אור ,אבל אינו יכול להמשיך
את ברכת אהבת עולם ,והטעם משום שסדר ברכות
קריאת שמע אינו מעכב ,ואם הקדים אהבת עולם ליוצר
אור יצא ידי חובה ,נמצא שאנו מחשיבים כל ברכה בפני
עצמה( .שלחן ערוך סימן נ”ח סעיף ו’) ,וכן כתב בפרי מגדים (אשל
אברהם סימן נ”ח) שאם התחיל את ברכת יוצר אור ובינתיים
עבר זמן ברכות קריאת שמע ,יכול לגמור את ברכת
יוצר אור ,אבל את ברכת אהבת עולם יאמר בלא ברכה.

יש לברך עליו בורא פרי האדמה ,והטעם שעץ
הפסיפלורה אמנם מתנשא לגובה ויש לו ענפים ,אבל
הענפים מתחלפים מידי שנה בשנה וממילא שווה דינם
לדין בננה שברכתה בורא פרי האדמה .וכמו כן אין בעיה

אם אדם מגדל בחצרו צמחים והם פולשים
לרשות הרבים כגון הדסים או פירות וכדומה
האם מותר לקטוף ללא רשותו את הענפים

יאכל פת כשיעור כביצה בלבד( 54גרם)( .לוית חן סימן
כ”ז ,אור לציון חלק ב’ פרק כ”א הלכה ח’ ,מנוחת אהבה פרק ט’ הערה .)9
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מהפירות שבאים בגבולו ויש כאן איסור גזל .אמנם
אם זה עץ המפריע לרבים שמותר לתלוש את הענף,
במקרה כזה מותר גם לקטוף מן הפירות.
לגבי עיריה יש איסור גזל לקחת מהעיריה ולכן אסור
לקחת מהפירות הללו ,אלא אם כן ידוע שהעיריה אינה
מקפידה על כך ומאפשרת לתושבים ליטול את הפירות,
או כאשר הפירות נושרים מן העץ שברור הדבר שאין
על זה קפידה כלל .אמנם לגבי שיחי בשמים הנמצאים
בצידי הדרכים בדרך כלל אין העיריה מקפידה ומותר
לתלוש ,אלא אם כן ניכר שהעיריה עשתה גינה מיוחדת
שברור הדבר שמקפידה שלא לקלקל את הצמחים
ואסור לתלוש מהם.

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

סיפור לשולחן שבת

אתם בדיוק כמו משה שאמר לחזי בוקר טוב כל בוקר,
אבל לא היה לו שמץ של מושג למי הוא אומר שלום.

פרי מגן-עדן

אז מה זה "ואהבת"? "לאהוב כל יהודי" זה אומר לב
נקי משנאה ומקנאה ,זה אומר לא לצער ולא להזיק,
לא לדחוף ולא לצעוק ,לא לזלזל ולא להתנשא ,לא
לבזות ולא לקלל ולא לדבר רע על שום יהודי ,לא
לשון הרע ולא רכילות ,ואפילו לא אבק לשון הרע,
ולא רק לא לדבר ,אלא גם לא לחשוב רע ולא לראות
רע ,אלא רק לראות טוב ולדון כל יהודי לכף זכות...

לפתע ,בשעות הקטנות
של הלילה ,החל רבי
יצחק ישעיה להשמיע
קולות כאדם שמריח
דבר מה .הוא שאף ונשף
אוויר בחוסר הכרה ,וגנח
מפיו "אה! אה!"
"הלילה אשב אני לשמור על מיטתו של החולה".
הרבנית התנגדה .וכי חסרים אנשים שישבו ליד מיטתו
של חתן-נכדתו של הרבי ,חוץ מהרבי עצמו?
אבל כ"ק מרן רבי יהושע מבעלזא זי"ע (כג בטבת יום
פטירתו) לא אבה לשמוע .הלילה הוא ֵישב ליד מיטתו
של החולה לשמור עליו.
החולה היה הרה"ק רבי יצחק ישעיה מטשעכויב ,בן
זקוניו של הרה"ק רבי חיים מצאנז ,בעל 'דברי חיים'.
בעת שהתקשרו הצדיקים ביניהם בקשרי שידוכין ,היה
ה'דברי חיים' עדיין בחיים ,אולם בחודש ניסן תרל"ו
נפטר ה'דברי חיים' והחתונה התקיימה כחמש שנים
לאחר פטירתו.
רבי יצחק ישעיה ,שעדיין היה רך בשנים ,ישב בבעלזא
סמוך אל שולחן הסבא  -מרן מהר"י מבעלזא ,ועסק
בתורה .באחד הימים הגיע ה'דברי חיים' בחלום אל
מחותנו ,הרבי מבעלזא ,וביקש ממנו שידאג לצמיחתו
ועלייתו של בנו הצעיר בתורה.
בעקבות החלום ,דאג מרן רבי יהושע מבעלזא
לחברותא קבועה בין בנו  -כ"ק מרן רבי ישכר-דוב
מבעלזא ,לבין חתנו רבי יצחק ישעיה.
באחד הימים למדו מרן מהרי"ד ורבי יצחק ישעיה
סוגיה בגמרא והתקשו בהבנת דברי התוספות .באותו
לילה הגיע ה'דברי חיים' מצאנז בחלום אל רבי ישכר-
דוב וביאר לו פשט בהבנת דברי התוספות .אמר על
כך אביו  -מרן רבי יהושע מבעלזא' :הרבי מצאנז נגלה
בחלום דווקא לבני לבאר לו את דברי התוספות ,ולא
לבנו  -רבי יצחק ישעיה  -מפני שהוא מחזיק טובה לבני
שהוא לומד עם בנו מדי יום'...
כאמור לעיל ,באחד הימים חלה רבי יצחק ישעיה
בעודו אברך צעיר ומחלתו הלכה והכבידה .בני המשפחה
ארגנו משמרות בתורנות ליד מיטתו ודאגו לא להשאיר
את החולה לבדו ,להקל מעליו את קשיי המחלה ולסייע

נו ,אז אתם "מכירים" את המצווה הזאת או לא?
ועוד לא התחלתי לדבר עליה ,כי לאהוב כל יהודי
זה גם אומר כמובן לתת ולהעניק ולחייך ולחזק
ולהשפיע ולתרום זמן וכסף מאמץ ורגש וחום ואהבה
ונועם לכל יהודי.
לו בכל
הנצרך.
באותו לילה,
הרבי מבעלזא שהוא
התעקש
עצמו ישב כל הלילה ליד מיטת חתן נכדתו .לא עזרו
כל טענותיה של הרבנית שאין זה לפי כבודו של מרן,
הרבי היה תקיף בהחלטתו וכך עשה.
בלילה ההוא עלה חומו של רבי יצחק ישעיה עוד
ועוד ,פניו בערו באדמימות ,גופו להט מחום והוא היה
בסכנת חיים מוחשית.
לפתע ,בשעות הקטנות של הלילה ,החל רבי יצחק
ישעיה להשמיע קולות כאדם שמריח דבר מה .הוא
שאף ונשף אוויר בחוסר הכרה ,וגנח מפיו "אה! אה!"
להפתעת הנוכחים שהוזעקו למקום ,ראו שמצבו
של החולה הוקל ומשעה לשעה נראה שהוטב לו ,עד
שבבוקר קבעו הרופאים שחלף המשבר ולא נשקפת
עוד סכנה לחייו.
למחרת הגיע מרן מהר"י ליד מיטתו של רבי יצחק
ישעיה  -שכבר חש יותר טוב ומסוגל היה לדבר  -ופנה
אליו :שמענו בלילה שאתה מריח דבר מה ונהנה מאוד.
ספר לנו בבקשה מה אירע?
"חלמתי שאבי הקדוש  -בעל 'דברי חיים' הגיע אלי
מגן עדן" ,סיפר החולה המתאושש" .בידו החזיק אבי
פרי .הוא אמר לי ששמע שאני חולה ולכן הביא לי פרי
מגן-עדן ,ותוך כדי דיבור חתך את הפרי בידיו ונתן לי
להריח אותו .עם כל הרחה התחזקתי יותר ויותר ,עד
שחזרתי להכרה".
שמע מרן מהר"י את דבריו והפטיר לסובבים" :כעת
מבינים אתם מפני מה רציתי לשהות לצד מיטתו דווקא
הלילה?!" - - -

מי שחי לפי מצוות "ואהבת" – הוא חי בעולם אחר,
חיים אחרים .זו לא מצווה שאתה אומר "הריני מקבל
עלי" וממשיך הלאה בתפילה .זו מצווה שמשנה את כל
החיים .היא מכשיר ניווט רוחני מדהים לכל מחשבה
דיבור ומעשה של היהודי בכל רגע ורגע מימי חייו.
אי אפשר לחיות בלי אהבת ישראל!

מחזירים את האור לתורה
לצערנו הרב ,בדורנו ובכל הדורות עד אלינו – מצוות
"ואהבת לרעך כמוך" הייתה ב"ויטרינה" היא עמדה לה
ליד החנוכייה מהכסף וליד הגביעים והפמוטים .אבל
בשונה מהגביעים והפמוטים שאותם אנחנו מוציאים
מידי שבת ובשונה מהחנוכייה שאותה אנחנו מוציאים
פעם בשנה ולכן אנחנו טורחים להבריק אותם – את
מצוות 'ואהבת' אנחנו לא מוציאים מהוויטרינה ,ולכן
אנחנו אפילו לא דואגים וטורחים להבריק אותה,
והיא משחירה ומעלה אבק ,עד שכבר כמעט נראה
לכולנו שהיא גרוטאה ישנה חסרת ערך וחסרת
תועלת ,חס וחלילה ,והיא בוודאי ובוודאי לא חלק
מהחיים שלנו לצערנו הרב.
הגיע הזמן להוריד את המצווה הזאת מהמדפים,
להעביר מעליה את האבק שכמעט העלים אותה
מעינינו ולהחזיר לה את הברק הנפלא ואת האור
העצום שלה ,ולהכניס אותה עמוק לתוך הלב ,עמוק
לתוך החיים.
כאשר המצווה הזאת תהיה בתוך ליבנו ,היא אמנם
לא "תפאר" את הוויטרינה ,אבל היא תפאר אותנו
כפרטים וכעם – "ישראל אשר בך אתפאר" ,היא
תפאר את העולם כולו ,היא תפאר את התורה ותחזיר
את המאור שבתורה לתורה והעיקר :היא תפאר
את בורא העולם.
כאשר נקרא השבוע על מעמד הר סיני ומתן
התורה ,נזכור היטב שכל קבלת התורה וממילא
גם כל המשכיות וקיום התורה תלויים ועומדים על
האחדות ועל אהבת ישראל שהיא הכלל הגדול
שכולל ומעמיד ומאיר את כל התורה כולה!
בברכת שבת שלום ומבורך
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מרפא לנפש

מאת הרב שלום ארוש שליט"א

שערי השמחה
כותב רבי נתן בלקוטי הלכות (הל' ק"ש ב)" :כי התפילה היא
בחינת שמחה ,כי צריך להתפלל בשמחה ,כמו שכתוב (תהלים
ק) "עבדו את ה' בשמחה" ,ותפילה היא עבודה שבלב ושם
השמחה ,כמו שכתוב (שם ד) "נתתה שמחה בליבי" .וזה שאמרו
רז"ל (ברכות לא) אין עומדין להתפלל אלא מתוך שמחה של
מצווה .נמצא שהתפילה שבלב היא בחינת שמחה .וממשיך
ומבאר שם שעיקר שלימות התפילה היא דווקא כאשר האדם
מתפלל מתוך שמחה ,עד שגם את יגונותיו ואנחותיו הוא מכניס
לתוך השמחה.
כי גם מה ששיבחו חז"ל את מעלת הבכייה הוא דווקא כאשר
האדם מתעורר לבכייה מרוב שמחתו וגעגועיו לבורא הרחמן
ולא מתוך עצבות חלילה ,וזהו – ב'כ'י'ה' ראשי תיבות "ב'שמך
י'גילון כ'ל ה'יום" כמו שמבאר רבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן.
נמצא ,שאף שאמרו חז"ל שהתפילה בבכייה מקובלת ,הנה
ברוב המקומות אמרו שהתפילה צריכה להיות בשמחה דווקא.
אבל רוב בני אדם בטוחים שרק אם הם בוכים לה' ומתלוננים
על "מר גורלם" ,רק זו נקראת תפילה ,ותולים עצמם במאמר
חז"ל הנ"ל  -ששערי דמעה לא ננעלו ,ומתעלמים מאותם
מאמרי חז"ל המפליגים בשבח מעלת התפילה שהיא בשמחה,
ושוכחים שבכייה של חינם ,היא העוון החמור ביותר ,שבגללו

באות לאדם צרות רבות ,שרק בכייה הבאה מתוך געגועים
לה' ,היא הבכייה שעליה אמרו חז"ל ,ששערי דמעה לא ננעלו.
כי הדמעות הללו הן תוצאה של שמחה וגעגועים.
הכלל הוא שכל תפילה מוכרחת שתבוא מתוך שמחה ,כי
שמחה זו אמונה ,כמו שכותב רבי נתן עוד במאמר הנ"ל:
וזהו שסומכין קריאת שמע עם ברכת גאל ישראל לתפילה.
כי קריאת שמע היא אמונה ,ואמונה היא עיקר השמחה ,כי
זהו תכלית השמחה בחינת (תהלים קד)" :אנוכי אשמח בה'",
וכמו שאמר רבנו נ"י שאמונה היא בחינת אנפין נהורין דהיינו
שמחה .כי אמונה היא כשנתחבר בה אמת עיין שם .וקריאת
שמע דהינו "ה' אחד" ,הוא בחינת התחברות אמת ואמונה שזהו
תכלית הייחוד ועל ידי זה מתעורר שמחה כנ"ל .ואזי כשנתעורר
השמחה אז עומדין להתפלל ואזי היא תכלית השמחה .דהיינו
דביקות בה' יתברך שזהו תכלית השמחה לשמוח בו יתברך.
כי התפילה היא בחינת דביקות כידוע .עכ"ל.
ולמען האמת ,התפילה בשמחה מסוגלת לפעול ישועות יותר
מהתפילה שהיא בדמעות ,וכאשר האדם מתפלל בשמחה,
בקל הוא נושע מכל צרה ,כמו שממשיך ומביא שם במאמר
הנ"ל :כי כל ההיזקות על ידי קלקול השמחה .וכשהתפילה
מתוך שמחה היא רפואה לכול וישועה לכול.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

מבצﬠ

קדושים תהיו

*אין קשר בין המודעה למפרסם

ש>ל ארגון 'בחגוי הס>לﬠ'

קבלו קבלה
והצטרפו עכשיו
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ושמותיכם יועברו לברכה

למו"ר הגה"צ הרב דב הכהן קוק
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שליט"א

הרב משה גאלנטי נולד בצפת לרבי יהונתן גאלנטי בן הרב
משה גאלנטי הראשון .הרב גאלנטי שימש כראש ישיבת
בית יעקב ויגה בירושלים ,שהקימו האחים אברהם ויעקב
ויגה מליוורנו ,ולמדו בה  87תלמידי חכמים .כשבא ר' משה
לירושלים ,ראו תושבי העיר את חכמתו וגדולתו בתורה
ובשל כך רצו למנותו כרב עליהם ,אך רבי משה לא היה מוכן
לכהן בתפקיד שררתי שייחשב כבעל חשיבות גדולה יותר
מאשר זו של תלמידי חכמים אחרים בירושלים ,כיוון שהרגיש
כשווה בין שווים .בשנת תכ"ד החליטו חכמי ירושלים למנותו
לתפקיד שייקרא "ראשון לציון" .ההסבר לכך היה כי בעוד
התואר "רב" הוא מלשון "ריבוי ,כלומר מעל לאחרים ,התואר
"ראשון" מסמל את היותו שווה בין שווים בגדלותו בתורה,
אולם הוא יהיה "הראשון" שייצג ,את "ציון" מתוך כלל תלמידי
החכמים של העיר .בשל כך כך הסכים רבי משה להתמנות
לרבה של העיר ,ומונה לראשון בשושלת הראשונים לציון.
בזמן כהונתו כראשון לציון ,שלטה הממלכה העות'מאנית
בארץ ישראל .סיפור ידוע אודות הרב גאלנטי בתקופה זו
התרחש בשנת תל"ז ,שהייתה שנת בצורת .המושל העות'מאני
האשים את היהודים על כך שאינם מתפללים מספיק על
ירידת הגשמים ,והצהיר כי אם לא יירדו גשמים בתוך שלושה
ימים ,יגורשו היהודים מירושלים .רבי משה כינס מספר אנשים,
שיחד התפללו והתענו במשך שלושה ימים .ביום השלישי,
כשהלכו להתפלל ,אמר רבי משה לאנשיו שילבשו מעילים
כהכנה לירידת גשמים .בדרכם למקום התפילה פגש אותם
אחד מחיילי הממשל וסטר לרבי משה על לחיו וגער בו על
שאין צורך בבגדי החורף בשנת בצורת ,וגיחך על כך שלמחרת
עתידים היהודים להיות מגורשים מירושלים .רבי משה ואנשיו
הגיבו באיפוק והמשיכו למקום תפילתם .לפי המסופר ,עם סיום

התבודדות
ומעלת התפילה
הספר של
הרב שלום ארוש
052-2240696

הראשל"צ רבי משה
גאלנטי זיע"א
כא שבט
תפילתם החלו לרדת גשמים ,ובחזרתו ממקום התפילה ניגש
אל רבי משה החייל שסטר לו לפני כן ,וביקש את סליחתו.
בכך נמנע גירושם של יהודי ירושלים מהעיר.
רבי משה נשלח לארצות הגולה בתור שד"ר (שליח דרבנן)
כדי לאסוף כספים ליישוב היהודי שנהנה אז מכספי החלוקה
ובכל מקום שבא קיבלו אותו בזרועות פתוחות ובידיים רחבות
והיו צמאים לשמוע מדברי תורתו של ה"מרא דאתרא" שבארץ
ישראל .כאשר הגיע לבודון שבהונגריה סייע לרב המקום רבי
אפרים כהן להתיר עגונה שלא הצליחו חכמי המקום להתירה.
חכמי אותו העיר נפעמו מגדלותו בתורה של רבי משה,
וההערכה אליו עלתה בעשרת מונים .תשובה זו נשארה עד
היום .בתקופתו של רבי משה עלתה קרנו של משיח השקר
שבתאי צבי שר"י ,ובמסעותיו אף הגיע זה האחרון לאנשי
ירושלים במטרה לשכנעם בנכונות שליחותו .אנשי ירושלים
ובראשם רבי משה נמנו עם המתנגדים החריפים ביותר של
ש"צ ואף החרימו אותו ,ורבי משה פרסם את דעתו על ש"צ
בכרוזים .לאחר התאסלמותו של ש"צ עזר רבי משה לאחות
את הקרעים שנוצרו בעם היהודי .נודע בחריפותו הרבה ,ולא
נשא פנים לאיש ואף לעשירים ותקיפים .חיבר ספר מגן האלף
שו"ת ו 1,000-תשובות ,הודפס בחלקו ,זבח השלמים  -פשטים
כסדר התורה ,קרבן חגיגה  -דרשות לשלוש רגלים ולשונות
הרמב"ם ,כולל חידושים למסכת חגיגה ,פרפראות לחכמה -
רמזים ופרפראות לכ"ד ספרי הקודש .הגהות למשנה תורה
לרמב"ם ,אך הם אבדו.
נפטר בכ"א בשבט ה'תמ"ט ,נקבר בירושלים במורדות
הר הזיתים בקרבת מוצא מעיין הגיחון ,ליד קברו של רבינו
קלונימוס ,המרדכי ,ורבינו עובדיה מברטנורא זכותו תגן עלינו
אמן.

מעיין הבריאות

אקטואליה בנושא בריאות
לירקות ולפירות יש ערך תזונתי רב .הם כוללים סיבים
תזונתיים ,ויטמינים ומינרלים העוזרים לשמור על הבריאות
שלנו ואף למנוע התפתחות מחלות כרוניות שונות .בנוסף,
שילוב ירקות ופירות בתפריט היומי מעניקה תחושת שובע
בזמן שתכולת השומן והקלוריות שלהם נמוכה כך שהם עוזרים
בשמירה על משקל תקין.
היתרונות במרכיבי ירקות ופירות
•סיבים תזונתיים – הסיבים מעודדים את פעילותם של
החיידקים הטובים במעי ותורמים לפעילותה הסדירה
של מערכת העיכול.
•נוגדי חמצון –חיוניים לתפקוד מערכות שונות בגוף
ולמניעת מחלות .ההנחה בקרב ארגוני בריאות שונים
היא שנוגדי החמצון נלחמים בהזדקנות התאים בגוף
ומחזקים את המערכת החיסונית שלנו.
•ויטמינים – ירקות ופירות מכילים ויטמינים רבים החיוניים
לתהליכים שונים לקיומו של הגוף ,לעיכוב ההזדקנות,
כמו גם לגדילה.
•מינרלים – מרבית הירקות מכילים מינרלים חיוניים כמו
לדוגמה אשלגן – מינרל המצוי בכמות גבוהה בירקות
ונמצא בכמעט כל תא בגוף האדם .ירקות עליים ירוקים
מכילים גם סידן ומגנזיום ,שני מינרלים החיוניים לתפקודי
בניית וחיזוק העצמות ,השיניים והשרירים.

אז כמה ירקות ופירות מומלץ לאכול ביום?
בעוד רשימת היתרונות של ירקות ופירות ארוכה יש לזכור
שפירות מכילים כמות גבוהה יותר של סוכרים שונים לעומת
הכמות הנמוכה יותר של סוכרים בירקות .לכן ,ההמלצה היא
לצרוך לפחות  5מנת ירק ופרי בצבעים שונים מדי יום ,עם
עדיפות לירקות.
על פי המלצות התזונה הלאומיות וקשת המזון החדשה מומלץ
לגוון באופן יום-יומי ירקות מסוגים ומצבעים
שונים .חולי סוכרת ,בעלי עודף משקל או
רמות טריגליצרידים גבוהות בדם -צריכים
ייעוץ תזונה קליני אישי להתאמת הכמות
המומלצת של פירות ביום.
איך משכנעים את הילדים שירקות ופירות
זה גם טעים?
כדי להשפיע ולעצב את הרגלי התזונה של הילדים
שלנו ,ולהרגיל אותם לצרוך יותר ירקות ופירות ,כדאי
לשים את הירקות והפירות במקום בולט ,נגיש וזמין .אחת
הדרכים האפקטיביות להשפיע על ההרגלים
של הילדים שלנו היא באמצעות מתן דוגמה
אישית .כדאי לשבת יחד עם הילדים לארוחות
משפחתיות" ,מנשנשים" ביחד רצועות של
ירקות במקום החטיפים המזיקים לבריאות.

מדור משתנה

ביננו

הרב דוד נאור
מהמרצים הבכירים
של "חוט של חסד"
052-7631208

מבחוץ להשיב אל הלב
הידעתם מהו כוחו של המקוה?
לקראת היום הגדול ,יום מתן תורתנו ,היום שבו נהיינו לעם ,השם
מצווה את משה להכין את העם“ :וקידשתם היום ומחר וכיבסו שמלותם”
מפרש האבן עזרא ‘וקידשתם’ :ירחצו במים  -מקווה.
יש לשים לב היטב ,למעמד הגדול ביותר של עם ישראל ,צריכים
להקדים ולהיטהר מכל הטומאות ע”י מקווה .ניתן להוציא מכאן עצה
גדולה לכל אדם הרוצה לקבל קדושה שיקדים טבילה במקווה והרי
זאת הכנה לקבלת הקדושה .וידוע שכפי מעשי האדם כך מתלווים
אליו מלאכים .אם עשה מעשים טובים מתלווים אליו מלאכים טובים,
ולהיפך ההיפך .וטבילת המקווה מועילה לסלק את המלאכים שאינם
טובים ,כמו שסיפר מוהרא”ש :שהיו קבוצת מכשפים בעבר שראו
בכוחות שלהם יהודים המוקפים באלפי אלפים קליפות ומשחיתים
וכו’ ,אך לאחר שנכנסו לבניין מסוים ויצאו – נעלמו כל אותן הקליפות
ולא הבינו איך קרה הדבר? בדקו המכשפים וגילו שבמקום זה נמצא
מקווה טהרה וכאשר יהודים טובלים בו הם מסירים מעליהם כל
טומאה שנדבקה בהם .בספר “קריינא דאיגרתא” (מכתב נא) כתב
הרב קנייבסקי זצ”ל“ :להיות רגיל מאוד בטבילה ,וטבילת עזרא
(למקרה) תהיה כחובה ,וזה מביא לידי קדושת המחשבה וטהרת
הנפש” .וכן כשנשאל מדוע ספריו התקבלו בישיבות יותר משאר
ספרים השיב שהיה טובל לפני הכתיבה .ואע”פ שטבילת עזרא
בטלה ומקווה לגברים בימינו זו רק מידת חסידות ,מובא בספר
“מאור ושמש” תלמידו של הנועם אלימלך שהבעש”ט ורבי אלימלך
חידשו את מנהג טבילת המקווה כי היא ממשיכה טהרה יתירה על
האדם .החלבן הקדוש זיע”א ,שנזהר מאוד בטבילת המקווה ,הביא
מהבעש”ט‘ :מי שטובל סמוך לתפילה נחשב לו כתענית’ .פעם סיפר
שראה את האור של טבילת המקווה על תלמידיו במשך יום שלם
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מאיר בעוצמה והתפלא ,כי יודע הוא שמטבילת הבוקר האור דועך
מעט בשעות הצהריים וגילה שהם טובלים גם בצהריים.
כמו כן נהג לומר שכל דבר שנעשה במשך ארבעים יום רצופים
מקבל תוקף וחוזק רב ,כמו יצירת הוולד וכוחו גדול להיות קניין
בנפש האדם להצליח בו ,כי מן השמים רואים את חפצו ומסייעין לו.
והטובל במקווה במשך ארבעים יום ,זוכה שתיכנס בו נשמה קדושה!
חשוב לדעת גם את דבריו של רבי אהרון ראטה‘ :כפי התשובה
לפני הטבילה כך תגדל טהרתו’.
עוד מסגולות המקווה:
רבנו הקדוש רבי נחמן כותב :המקווה מושיע מכל הצרות ,מטהר מכל
הטומאות ,ומכל החטאים ,ממשיך דעת וחסד עליון ,פרנסה בקלות,
רפואה ,חיים ואריכות ימים .ועוד אמר‘ :תיקון הברית הראשון זה מקווה’.
ומדברי מוהרנ”ת :מי שיהיה חזק בטבילת מקווה בכל יום בוודאי
יתקן הכול יהיה איך שיהיה!
בשם הרב סלמן מוצפי מובא :אין דבר בעולם שגורם קדושת
הנשמה עם הגוף ומעביר העוונות מעל המצח כמו הטבילה בערב
שבת ומאיר במצחו שם הוי”ה.
והאריז”ל כותב“ :אין דבר יותר מוכרח וצריך אל האדם בעניין
ההשגה כמו הטבילה”.
ולסיכום :למקווה אינסוף סגולות .ואחת מהן אקטואלית במיוחד.
אנו בעיצומם של ימי השובבי”ם הידועים בסגולתם לתיקון הברית.
גם אם כל השנה לא זכינו ,עכשיו זאת הזדמנות פז להרוויח תיקון
הברית ועוד דברים רבים וגדולים על הדרך .אשריכם ישראל!

ילדים מספרים

תודה

רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com | 02-5812252

"מזמור לתודה"
הוא עצום ויכול להשפיע לטובה היא הסבירה
שמי רותי ואני בת .11
הסיפור ארע לפני זמן מה ,הייתה לי אז אלרגיה לנו שכל פעם שמגדלים את שמו של הקב"ה
חריפה מאוד בעיניים היה לי קשה למצמץ ,בעולם ומודים לו אזי רואים ניסים עצומים מאוד.
וכך מיד כאשר לפתע וממש בחסד ה' בזכרי
הרגשתי משש שורף וכואב.
את עניין המזמור ומעלתו  ,התחלתי לומר
בתקופה זו ,באחד הלילות שכבתי
את המזמור לאט ובכוונה .כך חזרתי
במיטתי מנסה להרדם אך ללא
ואמרתי את המזמור לתודה כמה וכמה
הצלחה ,עיני כאבו ושרפו מאוד
פעמים תוך כדי תודה והודאה להשם
והיה לי מאוד קשה לעצום אותן.
על כל הטובות והחסדים .עדיין היו כאבים
ניסיתי להתיישב ,לשנות תנוחה אך
אך הם פחתו וכך ,לאט לאט החל עצמת
כלום לא עזר.
הכאב לרדת ,כעבור כמה דקות משסיימתי לומר
הכאבים היו חזקים ומוחשים מאוד ,כמעט את המזמור חלפו הכאבים ונעלמו עד שנעצמו
ונפלתי לייאוש ,רציתי לבכות ממש .הרי מה שמורות עיני וכך שקעתי בשינת לילה עמוקה
אני יכולה לעשות ,אין לי לזה תרופה זה אמור ומתוקה ,ובהודיה גדולה לה' על שנתן לנו את
המזמור המיוחד ובכלל את היכולת להודות לו.
לעבור לבד ,כך הסבירו לי.
כמה גדול ועצום כוחו של המזמור ,זה היה
ואז נזכרתי ,התפלאתי על עצמי כיצד יכולתי
לשכוח את הדבר הזה הרי אנחנו חיים עם זה מרגש במיוחד לחוות זאת בעצמי בעיני ממש.
כל הזמן.
תודה לך ה' יתברך שאתה נותן לנו דרכים

ילדון חידודון
איזה חפץ שהיה מתקופת האבות מוזכר
בפרשה?
תשובות פרשת וארא :במכת צפרדע" -ויצעק משה אל ה' על
דבר הצפרדעים" .במכת ערוב" -ויצא משה מעם פרעה ויעתר אל
ה'" במכת ברד" -ויפרוש כפיו אל ה'" .במכת ארבה" -ויעתר אל ה'".

זוכה :מ.לוי ביתר
al5308000@gmail.com | 02-5812252

לדבר הזה קוראים" :מזמור לתודה" ,אימי להודות לך ולגדל את שמך!

ספרה לנו עד כמה גדול כוחו של המזמור וכמה

פתרונות יש לשלוח עד יום שני למיילal5308000@gmail.com :

או לפקס | 02-5812252 :יש לציין שם מלא ,כתובת מלאה וטלפון

זוכה פרשת וארא :חנוך זונדל קליין ,בני ברק
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חינוך באהבה

הרב יצחק אבוחצירא

נכשלתי ,אני לא כישלון פרק יב'
" ...דודי! עכשיו אני מבין למה זרקת במטבח את
התעודה בשקט וברחת .תתבייש לך ,כזו תעודה אתה
מביא?!" "משה ,תניח לילד ,זה לא לעכשיו אתה
רואה שהוא נסער ,אנחנו עוד נדבר על התעודה אחרי
שהקטנים יירדמו" מנסה גב' כהן להרגיע את בעלה.
"לא! מה זאת אומרת להניח לו?! אני משקיע בו
כל חודש  500שקל רק על החוגים .מה עם הטיולים,
הממתקים והפרסים?! תגידי לי את ,מי בכיתה שלו
מגיע כל בוקר עם  10שקלים לבזבוזים?! זה התודה
על כל מה שאנחנו משקיעים בו?!" דודי מחפש איפה
"לקבור" את עצמו ומתחיל לצעוד בצעדים איטיים
לכיוון היציאה מהמטבח ,בתפילה שכל הסיוט הזה של
התעודה כבר יגמר… "בוא לפה דודי מיד ,לאן אתה
מנסה לברוח?!" צועק שוב משה על בנו" ,תגיד לי מה
אתה עושה בשיעורים? איך אתה לא מתבייש לקבל
"כמעט טוב" בחשבון" .אך דודי אינו עונה ,פניו כבושות
בקרקע ורק דמעות מציפות את עיניו...

זמן התעודה הגיע
רוב תלמידי ישראל ,יקבלו בע"ה בשבוע הבא "תעודת
הערכה לסיום המחצית הראשונה" .התעודה היא חלק
בלתי נפרד ממערכת הלימודים .כל ילד למד ,השקיע,
התאמץ והתעודה תשקף את הישגיו הלימודיים
וההתנהגותיים ,בהתחשב בכישוריו ובמאמציו .בוודאי,
כולנו רוצים לראות ברוב שורות התעודה את הציונים
"טוב מאוד" ו"ראוי לשבח" .אבל רצונות לחוד ומציאות
לחוד .כי המציאות מוכיחה ,שהרבה התעודות אינן כאלו
ואינן משביעות את רצון ההורים ולכן אם אתם חוששים
שיהיו לכם הרבה "שיחות אל תוך הלילה" על הציונים
הנמוכים בתעודה של הילד ,כדאי שתקראו את השורות
הבאות לפני שאתם "פוגשים" בתעודה.

מה המסר שאנו מעבירים לילד?
לפני שהילד יגיש לנו את התעודה ,עלינו לחשוב איזה
מסר אנו רוצים להעביר לילד?!
מסר א' :מלווה בביזיונות ,גידופים ,העלבות ושאר מרעין
בישין כי" :אנחנו הרי לא אוהבים אותך וחיכינו לרגע
לראות את תעודת בית הספר המעידה על כישלונך".

הרב אבוחצירא -יועץ ,מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג'  -ד' משעה  10-8בערב
נייד054-8434435 :

מסר ב' :מלווה באי שביעות רצון מופגנת ,פרצוף חמוץ
וברוגז כי" :היינו בטוחים שזו תהיה התוצאה ,אבל אלו
החיים שלך וזו הבעיה שלך".
מסר ג' :מלווה בהעברת שדרים של רחמנות וחמלה
כי" :איזה מסכן אתה ,שוב נוכחנו כי לעולם לא תוכל
להצליח".
מסר ד' :מלווה בלקיחת אחריות הורית והענקת ביטחון
כלפי הילד "אתה תמיד תהיה הילד שלנו ותמיד נאהב
אותך בלי קשר למה שיהיה כתוב בתעודה ,אנחנו סומכים
עליך ובוטחים בך שתצליח ,תמיד נעזור לך כשתצטרך
אותנו ,אם משהו לא יסתדר ,אם תטעה ,תפשל או
תיפול  -אנחנו נהיה שם אתך ביחד נגד הבעיה ולעולם
לא נהיה נגדך ,יכול להיות שתהיה לנו בעיה עם הציונים
בתעודה ,אבל הבעיה היא לא איתך היא עם הציונים,
בא נשב ביחד ונשוחח על התעודה".

בדיחות הדעת
עובד" :אני לא מגיע מחר לעבודה"...
בוס" :למה?"
עובד" :יש לי בעיה בעיניים"...
בוס" :איזו בעיה?"
עובד" :אני לא רואה את עצמי מגיע
לעבודה מחר"...

העלון מוקדש להצלחת
משפחת קסטריאנו
ולזיווג הגון
להדר בת דליה אודליה

מה ההורים שלי יגידו
בבואנו לשוחח עם הילד על "התעודה" עלינו לחשוב:
האם אנחנו "מצליחים" לאהוב את הילד ולהראות לו את
זה ,גם כשהוא נכשל?! או האם אנחנו "מחכים" לראות
את התעודה רק כדי שנוכל כבר להטיח בו האשמות
ולהתנקם בו על כל הבושות שעשה לנו לכל אורך
המחצית?! עלינו לדעת ,שכשהילד שלנו קיבל את
התעודה הוא מאוד חשש מ"מה ההורים שלי יגידו"
ולכן שיחה על התעודה היא לא עוד "סתם שיחה"
היא שיחה שיכולה לנסוך בילד ביטחון עצמי והפנמה
שההורים שלי אוהבים אותי ויכולים לעזור לי ,או הפנמה
ש"גם ההורים שלי נגדי" .ולכן השיחה חייבת לבא לאחר
"מחשבה" .נתכנן היטב מה לומר לו ומה נמנע מלומר.
נחשוב מה המסר שהילד יקבל וייקח איתו מהרגע
שהציג את התעודה בפנינו .נזכור את דברי חכמים:
"סוף מעשה במחשבה תחילה" .ועדיף שלא נגיד כלום,
מאשר שנשפיל את הילד ונעמיק לו את תחושת הכישלון.
נזכור! הילד שלנו לעולם לא יוכל להיות חסין מפני
"אמירות כישלון" מצד מי שאמור לספק לו את הביטחון
העצמי ,את תחושת המוגנות והבטיחות מ-ההורים שלו.
נתבונן בעיניים של הילד ונזכור שזה רק ציון בתעודה
ומאחורי התעודה ניצב הילד שלנו ,רגיש ופגיע הזקוק
לתמיכתנו ולהבעת אמוננו בו וביכולותיו הרבות ואכן
יש לו הרבה כאלו.

להקדשת העלון02-5308000 :

מתחילים בחיזוקים
ולכן כלל חשוב הוא :להתחיל את השיחה במתן
חיזוקים ,גם אם נושאי השיחה בסוף ,יהיו לא כ"כ נעימים.
אבל כמובן יש להקפיד שהחיזוקים יהיו "אמיתיים" ,כלומר
שיינתנו בנושאים שבהם הילד באמת מצליח .לדוגמא:
ניתן להתייחס למקצועות שבהם הילד ,כן הגיע להישגים
או הצלחות כמו :פרשת השבוע ,הקשבה והשתתפות
או ביצוע מטלות .יש לזכור ,שהנטייה שלנו בדרך כלל
היא להדגיש כישלונות ולהתעלם מהישגים ועל כך עלינו
לעבוד עם עצמנו באופן אישי .נתאמץ "לכבוד התעודה"
להיות חיוביים ולראות רק את המעלות ,לפחות רק
בשביל השיחה הראשונה .אם קשה לנו ,אזי נתפלל על
זה עכשיו ברגע זה" :ריבונו של עולם תעזור לי להיות
בוגר ,לשלוט במצב ,להתגבר ולא לפתוח את התעודה
בנוכחות הילד ,הרי אתה יודע מה תהיה התגובה שלי,
תעזור לי להגיד לילד" :דודי ,אבא רוצה הפעם ,להסתכל
על התעודה לבד ואחר כך לשוחח איתך" ריבונו של
עולם תרחם על הילד שלי ש"...
המשך ההדרכה על התעודה ,בע"ה בשבוע הבא.

בס"ד

בס"ד

לארגון תורני דרושים

לעבודה מהבית
נציגים טלפוניים

גשכר
במיבווה

חד!

הכשרה וליווי מקצועי לאורך כל הדרך
מיועד רק לבעלי מחשב עם חיבור יציב
לרשת( ,כשר) הקיימים מראש בבית.

לבירורים 03-6888682
ותיאום ראיון:
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*אין קשר בין המודעה למפרסם
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