
הכנסה פסיבית

האם יש בעולם הזה כסף קל?

כולנו חולמים על פרנסה בקלות וברווח. לעבוד מעט 
ולהרוויח הרבה. ומה טוב שגם בכלל לא נצטרך לעבוד 
ושתהיה לנו מה שנקרא היום "הכנסה פסיבית" – אתה 
לא עושה כלום והכסף נכנס לחשבון, כמו איזה כמה 
דירות בתל אביב ובירושלים המנוהלות על ידי חברת 
ניהול שיכניסו לנו איזה עשרים שלושים אלף שקל 

לחשבון מידי חודש בלי להתאמץ.

כל מי שרוצה למשוך מתעניינים לקורס או למשוך 
כספים מאנשים בקלי קלות, מבטיח להם את שתי 
מילות הקסם "הכנסה פסיבית" והופ... הלקוחות נמשכים 

לפרסומים ולמודעות כמו זבובים לחבית דבש.

רוב ההבטחות האלה הן כמובן הבטחות סרק במקרה 
הטוב או הטעיה מכוונת במקרה הפחות טוב או תרגיל 
עוקץ אכזרי במקרה הרע, כי בעולם הזה נדיר עד בלתי 

אפשרי לקבל משהו בלי להתאמץ.

אבל שני דברים ברורים מאוד: האחד הוא שהטבע 
האנושי נכסף ומשתוקק לחיים קלים, כלומר לעבוד 
כמה שפחות זמן או כמה שפחות קשה – ולהרוויח כמה 
שיותר. והשני הוא שאכן ישנה מציאות כזאת שבה אתה 
עובד מעט ומרוויח הרבה, כי כולנו רואים שיש כאלה 
שעובדים מצאת החמה ועד צאת הנשמה בעבודות 
קשות ושוחקות בעבור פרוטות, ויש כאלה שעובדים 
פחות שעות וגם הרבה פחות קשה ומרוויחים הרבה יותר.

כך שבהחלט יש מקום ותקווה לשאיפה שלנו לעבוד 
פחות ולהרוויח יותר, זאת אומרת להיות מוכנים לעבוד 
ברצינות, אבל לעבוד בצורה יעילה וחכמה, עם שיטה 
מוכחת ומודל עסקי שיאפשר לנו למקסם את הרווחים 
ולמצות את הפוטנציאל של הכסף שלנו של הכישרונות 

שלנו ושל הזמן שלנו.

מאתיים אלף אחוז רווח

חכמינו אומרים שהתורה היא גם סחורה, והיא טובה 
מכל סחורה. כלומר שגם ללימוד התורה צריכים לגשת 
עם "ראש עסקי" כדי לנצל את הזמן את הכוחות ואת 
המשאבים ולהרוויח כמה שיותר בקניין אמתי ועמוק 
ונצחי. ואכן ניתן לראות שני אברכים שלומדים אותן 
מספר שעות והאחד צומח ומתקדם קונה ידיעות מסיים 
ספרים וזוכר הרבה, בעוד חברו דורך במקום ומרגיש 

מרוקן ומתוסכל.

וככה זה גם בעבודת ה' ובקיום המצוות. יהודי חכם 
יודע היכן להשקיע. לדוגמה: הוא כמובן לומד ומקיים 
מצוות, אבל הוא משקיע גם זמן ניכר בקירוב רחוקים, 
כי הוא יודע שמה שירוויח אם יזכה לקרב יהודי אחד, 
זה הרבה יותר ממה שיוכל להרוויח בעצמו כל החיים. 
כי היהודי שתקרב ילמד תורה ויקיים מצוות ובעזרת ה' 
יקים משפחה וגם הילדים שלו יקיימו מצוות והכול ייזקף 
לזכותך מבלי לגרוע כמובן משכרו של המתקרב בעצמו.

אז אם אתה רוצה באמת "הכנסה פסיבית" רוחנית, 
תעשה חשבון פשוט שגם אם תשקיע מאה שעות בחודש 
בקירוב רחוקים ותקרב רק בן אדם אחד – הרי שעכשיו 
יש לך חיים שלמים של תורה ומצוות שנכנסים לך לתוך 
"חשבון הבנק" הרוחני שלך. חיים שלמים במאה שעות 

זה עסק משתלם מאוד.

זה נקרא לחשוב יעיל ועסקי בעבודת ה'. וכמובן, 
אנחנו לא מקרבים יהודים רק בשביל לזכות ליותר 
שכר חלילה. אנחנו חייבים לעסוק בהפצה ובקירוב כי 
זו חובתנו ואחריותנו, וזו השמחה הגדולה ביותר של 
בורא עולם שבניו חוזרים בתשובה. אבל מה שמגלים 
לנו חכמים בנושא השכר זו רק המחשה עבורנו מה 
נקרא השקעה נכונה בעבודת ה', זאת אומרת על מה 
עלינו לשים דגש בסדר היום שלנו וכדי שנבין ונפנים 

שכאשר אנחנו מבטלים תורה כדי לקרב רחוקים אנחנו 
לא מפסידים אלא להיפך, אנחנו מרוויחים הרבה יותר 

בלי פרופורציה.

פי מיליון מקירוב רחוקים

החידוש במאמר שלנו הוא שאותו הדבר בעניין אהבת 
ישראל. אהבת ישראל גם היא מביאה אותך ל"הכנסה 
פסיבית" רוחנית עצומה כלומר שאתה זוכה בזכויות 
רבות בלי שיעור וערך רק מכוח האהבה. כי אהבה זה 
חיבור. אם אני מתחבר למערכת החשמל של חבר שלי, 
אני מקבל ממנו חשמל ונהנה מחשמל בבית שלי – והכול 

בעצם על חשבון החשמל שלו.

גם על ידי אהבת ישראל – אתה מתחבר למאגר 
המצוות של כל עם ישראל ויש לך חלק ושכר בכולן. 
אך בשונה מחשבון החשמל – זה לא גורע כלום מכל 

אלה שהמצוות שייכות להם.

וזה חידוש נפלא של רבי דוד בן ברוך הכהן אזוג זיע"א 
מצדיקי מרוקו ונביא את דבריו הקדושים והמתוקים 

כלשונם:

"כל מי שמקיים מצוות 'ואהבת לרעך כמוך' יש לו 
ריווח גדול, שכל המצוות שעושה כל אחד מישראל 
הרי הם כאילו עשאן בעצמו, כי חברים המה )מלשון 
חיבור( ונחשבים כאילו הם גוף אחד, וכיוון שקיים חלק 
אחד מן הגוף – דיו". זה יוצא פי מיליונים יותר אפילו 

מקירוב רחוקים!

והוא מוסיף שאהבת ישראל לא רק מכניסה לך 
רווחים, אלא היא גם מצילה ומכפרת עליך גם אם 
יש לך בינתיים עבירות חלילה, כי אתה מחובר עם כל 
הצדיקים, והזכויות שלהם מגינות עליך כמו שממשיך 
רבי דוד וכותב: "ואפילו יעבוד עבודה זרה, כיוון שהוא 
באחדות עם הצדיקים ואוהב אותם – יש לו חלק בכל 
המצוות שעושים הצדיקים ואותן המצוות מגינות עליו 

שהרי הם גוף אחד".

והוא אומר שם דבר מדהים שאפילו רשע שעל פי דין 
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משאלות שנשאלו בקו ההלכה
האם מותר לשחק בכדור רגל בשבת?

לספרדים ההולכים אחר פסק מרן השולחן ערוך 
אסור לשחק בכדור בשבת. )שלחן ערוך סימן ש”ח סעיף מ”ה(. 
והאשכנזים נהגו להקל בזה אמנם אף לשיטתם אין 
להתיר אלא רק כאשר משחקים במגרש מרוצף, אבל 
לכולי עלמא אסור לשחק על גבי קרקע שאינה מרוצפת. 

)שם ברמ”א, ועי’ בשו”ת שבט הלוי חלק ט’ סימן ע”ח(.

האם מותר לתת לילדים לשחק במשחק 
הלגו בשבת, או שיש בזה חשש איסור בונה 

בשבת?
מותר להרשות לבניו הקטנים שעוד לא הגיעו לגיל 
מצוות לשחק בלגו, ואין בזה חשש בונה מכיון שעשויים 
לפירוק והרכבה כל הזמן. ש”ת אבני נזר )סימן ר”י( שו”ת מנחת 

יצחק )חלק ח’ סימן כ”ז ד”ה אמנם( וחזון עובדיה )שבת ג’ עמוד קי”ט(.

האם מותר לפתוח שקית חלב עם סכין 
בשרי, ואם חתכתי האם הסכין או החלב 

נאסרו?
אסור בהחלט, כי נהגו לייחד כלים לבשרי ולחלבי. 
רמ”א בשלחן ערוך )יורה דעה סימן פ”ט סעיף ד’( ובט”ז )שם סעיף קטן 

ז’(. ואם חתכו כבר, בדיעבד אין הסכין או החלב נאסרים 

כי הכל נעשה בצונן ובתנאי שהסכין היה נקי, אבל אם 
הסכין היה מלוכלך צריך להתקשר לרב פוסק שיורה 

בזה את הדין.

האם צריך להוסיף מים בקידוש של שבת, 
והאם צריך להוסיף מים בכוס של הבדלה?
נוהגים שאדם אחד מגיש לזה שמקדש את הכוס, 
ולאחר שהגיש לו את הכוס מוזג לו שלש טיפות של 
מים. עי’ בארוכה בבן איש חי )שנה שניה בראשית אות כט( ומקורו מספר 
מעבר יבק )שפת אמת פרק כח( על פי הזוהר הקדוש )ינוקא דבלק קפט.(. 

וחכמי המקובלים בשעה שמוזגים את הטיפות הנ”ל 
אומרים את הפסוק “מלא ידינו מברכותיך ומעושר 
מתנות ידך”. שיבת ציון )שער ה’ אות כ”ג( בשם אביו. אמנם מנהג 
זה נוהגים בכוס של קידוש ולא בכוס של הבדלה, שכוס 
של הבדלה צריכה להיות יין בלבד בלי מזיגת מים. שער 

הכוונות )דף ס’ עמוד ב’(.

התארחתי בבית מלון וכשהתיישבתי על 
אחד המושבים בבית מלון נקרע לי הבגד 
ממסמר שבלט מהמושב שישבתי עליו, האם 

הם חייבים לשלם לי על הבגד?
התורה פוטרת מלשלם במקרה כזה, משום שמדובר 

כאן על סוג נזק שנקרא “בור” וחז”ל דורשים מהפסוקים 
שאם כלים הוזקו בנזקי בור פטור המזיק מלשלם, ובגדים 
נכללים בגדר כלים. שלחן ערוך )חושן משפט סימן ת”י סעיף כ”א(. 
אמנם נחלקו הפוסקים האם המלון חייב לשלם כדי 
לצאת ידי חובה כלפי שמים, בספר ברכת שמואל )לגאון 
רבי ברוך בער, בבא קמא סימן ב’( כותב שחייב מן הדין לצאת 

ידי חובה, ובחזון איש )סימן ב’ סעיף קטן ז’( מבואר שפטור, 
ועל כל פנים בוודאי ראוי לצאת ידי שמים.

הוריה  על  אבל  בשנת  הנמצאת  אשה 
ועיסוקה התמידי ופרנסתה מקיום פעילות 
בנות  לגיל הזהב במתנסים לשמח את 
ישראל בגיל השלישי. ושאלתה האם מותר 
לה להשמיע מוסיקה ולהרקיד את הנשים, או 
שאסור מחמת האבל על הוריה? וכנ”ל לגבי 
זמר הנמצא בשנת אבל או נגן בתזמורת 

מה יעשו?
מכיון שזו פרנסתה של אותה אשה, נחשב הדבר 
כמו דבר האבד שאי אפשר לעשותו על ידי אחרים 
ומותר לה להמשיך בעבודתה. על פי הרמ”א )יורה דעה 
סימן ש”פ סעיף ה’( ועי’ פרי מגדים )סימן תקנ”א אשל 
אברהם סעיף קטן י’(. והוא הדין לכל בעלי המקצוע 
בתחום זה. שו”ת בצל החכמה )חלק ו’ סימן ס”א( וחזון 

עובדיה )אבלות ג’ עמ’ שמ”ט(.
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שו"ת של חסד
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פנינים חסידות ברסלב מוסר הפרשה
חידושים לפרשת שבוע

יפה צעקה לאדם!
לעיתים נקלע האדם לנפילה עד כדי כך שאין לו כוח 
אפילו לצעוק על מצבו העגום, ואז אוחזת אותו המרירות 
של חוסר הצעקה והתפלה, שהרי הוא יודע בנפשו 
שאין בזה העולם שום מתיקות אשר תשווה לעוצם 
וגדולת מתיקות התורה והתפלה והמצוות אשר אליה 
משתוקק לרדוף אחר ה' יתברך, והוא יודע שאין עוד 
זולת ה' יתברך, אך אין בכוחו לקום ולעשות מעשה, 
וגם הצעקה כבר לא נשמעת בקולו מכיוון שהיצר הרע 
מחליש אותו מהאמונה, עד כדי כך שהוא מכניס בליבו 
קרירות עצומה שאומר לו שאין צעקתו נשמעת יותר 
לפני ה' ומכוח זאת האדם נחלש, אך עדין הלב היהודי 
ממשיך בתוך תוכו להאמין שיש תקוה ומחפש מזור 

ועצה למצב אשר בו הוא שרוי.

וע"ז בא רבינו )ליקו"מ  ח"ב ה( וכותב: "ְּכֶׁשִּנְתַקְלֵקל 
ְונֹוֵפל ָהֱאמּוָנה, ַעד ֶׁשֵאין מֹוִעיל ֲאִפּלּו קֹול ְצָעָקה, ׁשהּוא 
קֹול ְּבֹלא ִּדּבּור... ֲאַזי ְצִריִכין ִלְצֹעק ִמן ַהֵּלב ְלַבד, כמו 
שכתוב: 'ָצַעק ִלָּבם ֶאל השם', ֶׁשהּוא ַצֲעַקת ַהֵּלב ְלַבד, 
ְּבִלי קֹול, ִּבְבִחיַנת מה שכתוב 'ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ה'- 

ֵמֻעְמָקא ְּדִלָּבא".

המעמיק בדברי רבינו אלו יראה עצה נפלאה עד מאוד, 
שאכן גם אם האדם נמצא במעמקי החושך וההסתרה, 
ועם כל זאת  הדבר היחידי שלא נעלם ממנו יהיה איך 
שיהיה, והוא הצעקה ואפילו בלי קול, ותדע שהקב"ה 

נמצא אתך גם בשאול כמו שכתוב: "ואם אציע שאול 
הנך", היינו שה' יתברך נמצא עם האדם בכל מצב, 
והעיקר זה הלב שימשיך להאמין שאפילו צעקה בלי 
קול נשמעת לפניו יתברך, ונתבאר בזוהר )שמות( "אמר 
ר' יהודה הלכך גדולה צעקה מכלם שצעקה היא בלב", 
ופירוש גדולה צעקה מאנחה ושוועה, כי הצעקה היא 

בלב ולכן היא גדולה מכלם.

וזה מה שנלמד מפרשתינו: "ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום ֹלא 
ְתַעּנּון", לפעמים האדם אין לו שום כוח ושכל בעבודת 
ה', והוא בבחינת אלמנה ויתום היינו שאין לו שום מקור 
התחזקות, על זה באה התורה ונותנת עצה דבר ראשון: 
"ֹלא ְתַעּנּון" היינו אל תיפול לעצבות ויאוש מלשון עינוי 
וצער, אלא אם אתה רוצה להגביה את עצמך בבחינת 
מה שכתוב: "ִאם ַעֵּנה ְתַעֶּנה ֹאתֹו" מלשון ענייה שהיא 
לשון הרמה והגבהה, זה רק על ידי: "ִאם ָצעֹק ִיְצַעק ֵאַלי", 
היינו הצעקה שהיא תמיד יפה לאדם בכל זמן ובכל מצב, 
ואז "ָׁשמַֹע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו" והכל נכתב בלשון כפולה, גם 
הצעקה וגם השמיעה, וזה מורה שככל שתרבה בצעקה 

אמיתית לה' אז ה' ישמע ויושיע יותר ויותר.

וזה מה שהובא בזוהר על פסוק זה: "ָצעֹק ִיְצַעק" שואל 
הזוהר ומהי צעקה? עונה הזוהר צעקה זה קול ללא 
מילים ואינו אומר כלום, מפני שצעקה הוא בלב שהוא 
זמן שאפילו לדבר אין כוח ואדרבא זהו הזמן הכי מסוגל 

לאדם להתקרב לבוראו, וכמו שמסיים הזוהר שהצעקה 
קרובה לה' יותר מן התפלה שבצעקה נאמר "ָצֹעק 
ִיְצַעק" אז "ָׁשֹמַע ֶאְׁשַמע" היינו שהקב"ה מבטיח שהוא 
ישמע את הצועק מקירות ליבו צעקה של לחש מתוך 
לב נשבר שהרי האדם בזמן כזה כבר מבין שאין בכוחו 
כלום זולת להישען ולהסתמך על הבורא שיושיע, ועצם 
הצעקה מתוך הלב שהאדם בקושי שומע אותה שהיא 
אפילו בלי מילים, אבל דוקא אז הקב"ה ודאי שומע, כי 
זה הכלל ככל שהאדם מבין שהוא כלום ואפילו לדבר 
אין בכוחו בלי ה' אז ה' שומע אותו ומרחיב לו, ועליו 
ייתקים הפסוק: "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּוֵמה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון", 
אבל תמיד לזכור את העיקר שדוקא שהכול נראה 
סגור תדע שהפתח מתחיל להיפתח והבא להיטהר 

פותחין לו אכי"ר.

ַּפַעם, ְּכֶׁשִּדֵּבר ַרֵּבנּו ִמַּמֲעַלת ַהֲהִליָכה ַלַּצִּדיק, ָאַמר 
ַרֵּבנּו: "ִאּלּו ָהָיה ִלי ַצִּדיק ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם, ָהִייִתי הֹוֵלְך 
ֵאָליו ַרְגִלי". ְוָׁשֲאלּוהּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו: "ּוַבֲחָזָרה?" ָעָנה 
ַרֵּבנּו ְוָאַמר: "ַּבֲחָזָרה ָהִייִתי ָרץ"!, ְוַהְיינּו ֶׁשָהָיה ָרץ 
ִּבְמִהירּות ְלַקֵּים ְוַלֲעֹבד אֹותֹו ִיְתָּבַרְך ְּכִפי ֶׁשִּקֵּבל 

ֵמַרּבֹו )שיש"ק ב-קיב(.

מֹוַהְרַנ"ְּת ָאַמר ַּפַעם: "ְּבנֹות ִיְשָֹרֵאל ְצִריכֹות ְלַכֵּון 
ְּבֵעת ֶׁשַּמְדִליקֹות ֵנרֹות ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ְויֹום-טֹוב – ֶׁשְּכמֹו 
ֵכן ָיִאיר אֹורֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות )שם ב–תרלא(
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נסתר בחייו ובמותו
בכפר זשורוויץ בגאליציא, היה שוחט ובודק ושמו ר' 
יצחק אייזיק, אדם גדול ועובד ה׳ מנעוריו. אולם הוא 
הסתיר את מעשיו וכל ימיו התנהג בהצנע לכת, ולא נודע 
ברבים צדקתו. פעם אחת עבר הצה״ק רבי אהרן הגדול 
מקרלין זי"ע דרך אותו הכפר, וערב שבת היה, ופנאי 
לא היה לו להגיע לאיזו עיר, והתאכסן בבית הקטן של 
אותו שו״ב. והבעל הבית לא היה בביתו באותה שעה, 
ויצו לשאול את בעלת הבית! ״איה בעלה?״ השיבה, 
שהוא איננו כעת בבית, אך ישוב לעת ערב עם הדלקת 
הנרות. הרב הקדוש הביט בבית אל כל אשר סביבו, 
וירא והנה בשר מונח על השולחן, והרגיש שקדושת 
השבת עליו, וישאל הרב את בעלת הבית, אם אפשר 
לו ולמשמשו לשבות בביתם, והשיבה להם! ״אפשר״. 
לפנות ערב, בשעת הדלקת הנרות, בא האיש מדרכו, 
ונכנס הביתה. ובראותו את הצדיק הקדוש אורח בביתו, 
הוסיף עוד להסתיר את עצמו מפניו. הצדיק מקרלין קיבל 
את השבת בהתלהבות גדולה בשעת התפלה, כדרכו 
בקודש, והשוחט התפלל כאחד האנשים הפשוטים. 
הרגיש הצה״ק מקרלין קדושה יתירה בבית, בדק בכל 
פינה ופינה והסתכל בעין פקוחה בבעל הבית, אך לא 
ראה בו מאומה. אחרי התפילה קידש הצה״ק מקרלין 
על היין בהתלהבות, והבעה״ב קידש במהירות ובחיפזון, 
כדרך האנשים הפשוטים, כדי להסתיר את עצמו הסתר 
גמור. ויאכלו יחד, והצה״ק מקרלין הרגיש, בטעימתו 
את המאכלים, קדושה רבה. וכשהביט עליו, לא ראה 
בו מאומה, ויהי הדבר לפלא בעיניו. כן היה בכל יום 
השבת. במוצאי יום שבת קדש, רצה הצה״ק לשלם 
את מחיר הסעודות ולנסוע לדרכו, והשו״ב וזוגתו אינם; 
שניהם נמלטו מהבית תיכף אחרי ההבדלה. חכה להם 
הצה״ק ומשמשו עד חצות הלילה, ולא שבו עוד, ויסעו 

לדרכם בלי ברכת הפרידה.

ככה חי השוחט מז׳ורביץ את חייו, חיי נסתר: ויהי לפלא 
בעיני כל יודעיו ומכיריו. ימים מספר אחרי התארחותו של 
הצה״ק מקרלין בבית השוחט, שלח השוחט את זוגתו 
הכשרה העירה, להודיע לחברה קדישא כי הוא נוטה 
למות, וכי ישלחו אליו תיכף את השמשים מחבורתם, 
לעמוד על מיטתו בשעת יציאת הנשמה, גם יעשו לו את 
כל צרכיו להביאו העירה לקבורה. הלכה האשה ועשתה 
כדברי בעלה, ומיד חזרה אל ביתה. ויבואו השמשים, 
ויסורו אל בית השוחט, ולא מצאו אותו בבית. וישאלו את 
אשתו: ״היכן בעלך?" "הלא אמרת שגוסס הוא. שכיב 
מרע לפני יציאת נשמה״. השיבה להם האישה: ״בעלי 
הלך, ומן הסתם ישוב תיכף, ואותי שלח להודיע לחברה 
קדושה כי קיצו בא״. התחילו השמשים לחרף אותה 
וישפכו עליה בוז וקלון: אמרת שבעלך שלחך להביא את 
השמשים, כי הוא נוטה למות, לבסוף נראה הדבר שהוא 
בריא ושלם, ולמה הטרחת אותנו חינם?״. ויהי בדברם 

בעלה  בא  והנה  כה, 
והוא מחזיק בשתי 

תבן,  מעט  ידיו 
ופניו כלפידי אש, 
ויבהלו השמשים 

מפניו מאד. ויאמר 
אליהם: ״רבותי! שמעו 

נא מה שפי מדבר אליכם: 
חייתי ״הנה קרבו ימי למות, כל ימי 

הבריות." חיי נסתר והסתרתי את מנהגי מעיני 
כעת כאשר הגיע קיצי, רצוני שתודיעו בעיר תיכף ומיד, 
אחר יציאת נשמתי, שנפטרתי, ויבואו אנשים ובידיהם נייר 
ודיו ויעתיקו את כתבי המונחים בתיבה הזאת, וידפיסום 
אחרי כן. והעתקה זו תעשה בפני, על כן יעבדו האנשים 
ההם את העבודה הזאת כל זמן שאהיה מוטל על הארץ 
טרם ילבישוני תכריכים״. אחרי הדברים האלה, לא דיבר 
עוד מאומה, רק הניח את מעט התבן אשר בידיו על 
הקרקע, וישטחהו היטב. אחר כך השכיב את כל גופו 
עליו, פשט את ידיו ורגליו, פניו בערו כלפידי אש ושפתיו 
מרחשין. וכך נסתלק אותו צדיק מן העולם, ונשמתו יצאה 
בקדושה וטהרה. מיד הודיעו שמשי החברה קדישא את 
דבר פטירתו ליושבי העיר, גם את צוואתו האחרונה, 
שציווה לפני יציאת נשמתו, הודיעו לראשי החבורה. 
ותיכף נסעו כל אנשי העיר, אנשים נשים וטף, אל הכפר, 
וביניהם כמאה תלמידי חכמים ובידיהם נייר ודיו . וישבו 
התלמידי חכמים ויעתיקו לפני הנפטר בשעה שהיה 
מוטל עוד על הארץ, את הכתבים הקדושים הנמצאים 
בתיבה אשר לפניהם. בשעת העתקתם את הכתבים, 
נראתה פתאום השתנות בפני המת, והתיבה אשר בה 
היו הכתבים נסגרה מאליה, טרם גמרו להעתיק את 
כולם. אז טהרו את גופו והלבישו אותו תכריכים, ויעשו 
לו את הכבוד האחרון כראוי לו, והספידוהו כהלכה. 
אחר הסתלקותו של השוחט נסע הרב הקדוש רבי 
אהרן מקרלין דרך עירו של השוחט, ויספרו לו אנשי 
העיר על הסתלקותו של אותו הצדיק, ואת הדברים 
שציוה לפני פטירתו. ויתאונן הרב מאד על שלא זכה 
להכירו היטב ולהתבשם מקדושתו, אף על פי ששכן 
בארבע אמותיו שבת אחת, ויתמרמר מאוד מאוד על 
הדבר הזה. ויגמור בליבו לנסוע דרך הכפר ההוא, כדי 
לדבר עם זוגתו הקדושה, ולהיות על כל פנים בתוך 
כתלי בית הצדיק אחרי פטירתו. וייסע לכפר זשורוויץ, 
ויבוא לבית הצדיק, וידבר עליו עם זוגתו, ויחפוץ לדעת  
את דרכי חייו הנסתרים, אך היא לא גלתה לו מאומה, 
באמרה שבעלה הקדוש לא נתן לה רשות לגלות את 
דרכי קדושתו. ״אך דבר אחד אגלה לכבודו״, אמרה 
אליו, והוליכה אותו אל החלון, ושם עמדו שתי מנורות 
קטנות, ובתוכן שתי חתיכות נר, והראתה בידה עליהן 
ואמרה: ״בעת שנשאתי לאישי הקדוש, היו לו המנורות 
הקטנות האלה, ובתוכן שתי התיבות נר אלו, והם היו 
דולקים כל ימי חייו, ועכשיו שנסתלק, ונר נשמתו כבה, 

כבו גם הנרות...״

מגיעים לו עונשים קשים ומרים – לא יוכל להיענש 
אם הוא אוהב את הצדיקים ואת שומרי המצוות, כי 
האהבה שלו מחברת אותו איתם וכך זכותם וכל 
המצוות שלהם מגינות עליו. אבל אם הוא חלילה 
מתנתק מהצדיקים ומואס בהם – אז הוא מתנתק 
מהגוף הגדול של עם ישראל ואז הוא בסכנה של 

ממש.

אין לי זמן להתעשר...

וכמו שלמדנו, הכנסה פסיבית אמיתית היא השקעה, 
אבל היא השקעה שמאוד מאוד משתלמת. לזכות 
לאהבת ישראל זו השקעה, אבל ִהֵנה אתם רואים 
בעיניים שלכם את הרווח העצום והאינסופי של מי 

שמשקיע במקום הנכון.

שחושבים  אלה  אותם  לכל  מנצח  טיעון  וזה 
שלהשקיע חצי שעה ביום כדי להתפלל על עם 
ישראל שיזכו לאהבת ישראל – זה יותר מידי כי זה 
קשה, וזה הרבה מאוד זמן, ואין להם מספיק זמן, והם 
לומדים תורה ועוסקים במצוות וחבל להם "לבטל 

תורה" בשביל להתפלל על עם ישראל וכו'.

אבל לפי דברי רבי דוד בן ברוך – הרווח שיגיע 
לך מאהבת ישראל אמיתית הוא פי מיליונים ממה 
שתוכל לעשות בעצמך באותן חצאי שעות שעליהן 
אתה "מוותר" למען עם ישראל. אז תבין טוב שזה 

לא משתלם, זה סּוֶּפר משתלם!

נמצא שאהבת ישראל זו מצווה גדולה בפני עצמה, 
אבל זו לא סתם מצווה, כי אם אומרים חכמים שמצווה 
גוררת מצווה – אז מצוות אהבת ישראל גוררת אחריה 
אינסוף מצוות שאפשר לקיים אך ורק מתוך אהבת 
ישראל, כי מי שאוהב את חברו נותן ומעניק לו ועוזר 
לו ועושה איתו צדקה וחסד, וכמובן לא מזיק לו ולא 
מצער אותו ולא מדבר עליו לשון הרע ודן אותו לכך 

זכות ורואה רק את הטוב שבו.

אבל לפי החידוש של רבי דוד בן ברוך, זה עוד הרבה 
יותר מכך כי מצוות אהבת ישראל "גוררת" אחריה 
את כל המצוות של כל עם ישראל ישירות לתוך 
החשבון שלך וגם מגינה עליך שהעברות שלך לא 
יזיקו לך! גם רווח עצום וגם ביטוח חיים באותו מחיר!

פרשת השבוע שלנו עוסקת בחוקי התורה ובמצוות 
רבות מאוד. 

יהודי יחידי לא יכול לקיים את כל המצוות, והלוואי 
שיזכה לקיים את המצוות שהוא מחויב בהן. אבל 
כעת יש לנו עצה נפלאה לקיים את כל מצוות התורה 
ולזכות לעוד ועוד מצוות כמו שרצה הקדוש ברוך 
הוא לזכות את ישראל – והעצה היא שנתפלל חצי 
שעה בכל יום שכל עם ישראל יזכו לאהבת ישראל 
עד שנתחבר כולנו באהבת ישראל אמיתית עם כל 
עם ישראל, וכך יהיה לנו חלק וזכות בכל המצוות 

והזכויות של כל הצדיקים ושל כל יהודי ויהודי.

בברכת שבת שלום ומבורך

מאמר ראש הישיבה
-המשך- סיפור לשולחן שבת
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הגאון ר' דוד הלוי נולד בעיר לודמיר שבחבל וואהלין לאביו 
רבי שמואל שהיה גדול בתורה נגיד ונדיב. תורה וגדולה היו 
אצל אביו במקום אחד. בילדותו למד אצל אחיו הגדול ר' 
יצחק הלוי הידוע בתשובותיו )שו"ת מהר"י הלוי(, אך גם 
לאחר שנים רבות היה משגר את שאלותיו לאחיו הגדול והיה 

חותם: דוד הקטן. ובתגובה לכך היה משיב לו אחיו ר' 
יצחק "דוד הוא הקטן בעיניו, וגדול בכל ענייניו, 

אב בחכמה ורך בשנים קנקן מלא בפלפולו". 
בצעירותו למד בישיבה שייסד ר' יואל סירקיש 

זיע"א )בעל הב"ח(, וכשהגיע לפרקו בחר בו 
רבו כחתן לבתו. לאחר נישואיו היה סמוך מספר 

שנים על שולחן חותנו אשר העניק לו את כל מחסורו. 
מסופר: כי הב"ח הבטיח לט"ז שיקציב עבורו אכילת בשר 
בכל יום. פעם אחת נתנו לסעודתו ריאה במקום בשר, והלך 
הט"ז ותבע את חמיו על כך לדין תורה, באומרו: "ריאה אינה 
ראויה להיקרא בשר". ובית הדין פסק שהב"ח צודק לפי 
שגם בני מעיים נקראים בשר. והחזו"א ביאר את סיפור 
המעשה, לא חלילה וחלילה שהט"ז היה תאב למנת בשר. 
אלא שהט"ז למד בהתמדה עצומה, עד טיפת דמו האחרונה 
עד אפיסת הכוחות, ובאותו יום שאכל ריאה ולא בשר למד 
הוא מספר דקות פחות. חשש הט"ז שדבר זה יהווה קיטרוג 
על חותנו שגרם לחתנו ביטול תורה, ולכן קרא אותו לדין 
תורה מתוך ידיעה ברורה שבית דין יפסוק לטובת הב"ח, ובכך 
יוסר ממנו הקטרוג. כעבור זמן מה לא היה באפשרות חמיו 
לזונו יותר, ורבינו דוד  נאלץ לחפש מקור לפרנס את בני 
ביתו ואז קיבל עליו את משרת הרבנות בעיירה פאטיליצ'ה. 
סבל מעוני גדול עד שבשבת אחת לא היה לו מזון אפילו 
לסעודה אחת, אך רבינו דוד קיבל את סבלו באמונה רבה 

כשהיה אומר "ואתה צדיק על כל הבא עלינו. כי אמת עשית. 
ואנחנו הרשענו" וכל זמנו היה עוסק בתורה ובתפילה, לאחר 
שהב"ח התקבל כאב"ד בעיר קראקא, הגיע לבקר את בתו 
וחתנו וראה את העוני בביתם והבטיח לשלוח להם מתנה 
הגונה, ולאחר זמן שלח להם סכום כסף כהבטחתו. מסופר 
שפעם אחת באה אליו אשה נעצבת ובקשה במר נפשה 
להמציא תרופה לבתה יחידה המסוכנת למות והשיב 
לה אינני רופא ולא בעל שם אך הנה תירצתי היום 
קושיה בתוספות אחד הנני נותן לך התירוץ במתנה 
להגן בעדה וחיתה מאותה שעה. הגאון בעל ,דברי 
יציב" האדמור מקלויזנבורג זצוק"ל כתב שלשון הט"ז 
קשה בהרבה מקומות לפי שכתב כל דבריו עפ"י קבלה 
וצירופי שמות הקדושים, והרבה פעמים צירף כמה עניינים 
בס"ק אחד. וכיו"ב כתב הגה"צ ר' משה יעקב בעק זצוק"ל 
כי דבריו יש להם מקום גבוה בהלכה עפ"י דברים נסתרות 
התורה אשר הלכה כמותו עפ"י סודן ורזין דאורייתא. על 
מצבתו נחרת: "ביום כ"ו שבט לשנת תכ"ז נטמן פה מאור 
הגולה בעל טורי זהב הן בעודנו בחיים כבר זכה, כי נפסקה 
הלכה כמותו הוראתו שלימה זכה וערוכה". קברו בבית 
הקברות היהודי בלבוב היה נפקד עד שנות ה-50, אך חולל 
בידי הממשלה הסובייטית, ועל כל שטח בית הקברות הוקם 
שוק מרכזי, שום מאמץ יהודי לא הצליח לפדות את מקום 
קבורתו ולהקים שם מצבה מחדש. רבה של למברג – בעל 
"שואל ומשיב" ז"ל סיפר שכ200 שנה לאחר פטירת הט"ז 
הוצרכו ע"פ פקודת השלטונות לפנות את בית הקברות, 
וכשפתחו את קברו של הט"ז מצאוהו שלם בגופו והדור 
בלבושו, שלא שלטה בו רמה ותולעה לא היתה בו. זכותו 

תהא מגן וצינה עלינו אכי"ר.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

רבינו דוד ב"ר שמואל הלוי 
זיע"א- טורי זהב
כו שבט

מרפא לנפש
מאת הרב שלום ארוש שליט"א

סכנה! בכייה של חינם!
כאשר האדם מתפלל בבכייה, מלבד שאין בזה שום הכרח, 
עוד הוא מכניס את עצמו בסכנה גדולה עד מאוד, לחטוא 
בחטא הגרוע ביותר שישנו בתורה - חטא בכייה של חינם, שעל 
כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל: אתם בכיתם בכייה של 
חינם - אני אקבע לכם בכייה לדורות! ואז נגזרו כל החורבנות 

והגלות המרה והארוכה מאוד...

שום חטא בתורה - גרוע ככל שיהיה - אינו גורר עימו עונש 
חמור כל כך כמו החטא של בכיית חינם. נמצא שאדם שבוכה 
לה', רק אם בכייתו נובעת ממקום טהור, שבאמת הוא מאמין 
ויודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, והוא מודה לה' בכל ליבו על 
אותה צרה שרוצה להתפלל עליה, ואז מרוב שמחה ואהבה 
וגעגועים לה' הוא בוכה, שרואה כמה ה' רחמן ומיטיב עמו, וליבו 
נשבר בקרבו על שחוטא כנגד מלך טוב ומיטיב שכזה – רק זו 

בכייה טובה שעליה נאמר: "שערי דמעה לא ננעלו".

נמצא שאין סתירה בדברי חז"ל, אלא האדם הוא המפרש 
את דבריהם בצורה מעוותת, לפי ההבנה העקומה שלו, כאילו 
חז"ל מעודדים אותו לבכות ולהתלונן, ובעצם כל דבריהם 
נאמרו רק על הבכייה היוצאת מלב נשבר באמת בגעגועים, 
ולא חס ושלום שבוכה מעצבות שזו כפירה גמורה, שחושב 
שיש איזה רע בעולם. ואיך תתקבל תפילה כזו הבאה מתוך 

כפירה בהשגחתו הטובה של הבורא ח"ו?

כי צריכים תמיד לזכור שאמונה פירושו להאמין שהכול לטובה. 
וכאשר האדם מאמין כך, הוא יודע שאף אותו החיסרון שמתפלל 
עליו הוא רק לטובה; כי הנה, בזכות אותו החיסרון הוא התעורר 
להאריך בתפילה ולהתפלל מעומק הלב, דבר שספק גדול 

אם היה עושה אילו לא הייתה לו אותה צרה.

נמצא שהצרה הזו היא טובה עצומה, שהיא מקרבת אותו 
לקדוש ברוך הוא. וזו טובה נצחית שאין דומה לה, וכבר בעולם 
הזה האדם נהנה מפירותיה, שסמוך הוא לה' יתברך ומאמין 

בו וחייו הם גן עדן.

היה מקרה שבאה אלי אישה אחת וסיפרה שהיא סובלת 
מאוד מפצעים מכוערים בפניה והיא רוצה היא לעשות שש 
שעות התבודדות על זה. אמרתי לה: את יכולה לעשות על זה 
התבודדות ארוכה כרצונך, רק תזכרי שבתחילת ההתבודדות 
את צריכה להודות לה' הרבה מאוד על הפצעים האלה, שהרי 
בזכותם את עומדת עתה לעשות התבודדות ארוכה ולהתקרב 
מאוד אל ה' יתברך, ובלי הפצעים הללו לא היה מה שידחוף 
אותך לזה. לכן הם טובה גדולה, וצריך שתשמחי בהם ותודי 
עליהם, ורק אחרי כן את יכולה להתפלל ולבקש מה' שיראה 
לך מה הוא מרמז לך, ומה עלייך לתקן, ואיך הוא רוצה לקרב 

אותך אליו בזה שהוא נתן לך פצעים בפנים.

התבודדות
ומעלת התפילה

הספר של
הרב שלום ארוש

 052-2240696
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"הראיני את מראיך"- ממראות קודש במוסדות "חוט של חסד"
סבב הילולות של הבבא סאלי- ד' שבט

הכנסת 
ספר תורה

סיום מסכת שביעית והלכותיה
בהשתתפות הרב יצחק יוסף שליט"א



השתלשלות התיקון הכללי
בשנת תקס”ה לאחר חג שבועות אמר רבי נחמן שלומר עשרה 
מזמורי תהלים כלשהם הם כנגד עשרה מיני נגינה והם תיקון למקרה 
לילה, אך ראוי לגלות אילו פרקים מכוונים בדיוק כנגד עשרה מיני 
נגינה. לאחר ארבע שנים בשנת תק”ע גילה את עשרת המזמורים 
המדויקים וייחד את רבי אהרון מברסלב ורבי נפתלי לעדים ואמר: 
היות ובעניין זה נלכדים בוודאי שלושה חלקי העולם, תדעו שהפרקים 

הנ”ל מועילים מאוד מאוד לתיקון קרי והם תיקון גמור.

ידוע שכמה צדיקים גדולים ניסו לעמוד על עניין זה ונתייגעו רבות 
ולא זכו לגלותו בשלימות. ולי, אמר רבי נחמן, עזר השם שזכיתי לגלותו 
בשלמות; ותיקון זה הוא דבר חדש לגמרי חידוש נפלא! וכן אמר רבי 

נחמן שמסר נפשו ונפש אשתו ובניו עבור תיקון זה. 

מדייק מוהרא”ש משיחה קמא: וכל זה דווקא על שוגג, אבל על 
פגם במזיד ר”ל, על זה אמר רבינו שגם לאחר פטירתו כשיבואו על 
קיברו יתנו פרוטה לצדקה ויאמרו את התיקון הנ”ל אפילו אם גדלו 
ועצמו עונותיו וחטאיו )הכוונה במזיד(. ומשמע מזה שזה תיקון 
המועיל לכל מיני פגמי הברית רח”ל; רק שמעתה לא יהיה מזיד כי 
כל “האומר אחטא ואשוב אין מספיקים בידו לעשות תשובה”! ואמר: 

אני חזק בכל הדברים שלי, אבל בזה אני חזק ביותר!!

וחשוב להדגיש, מה שלא הכול יודעים, את שכתוב בתורה כט 
שתיקון הכללי מועיל לכל החטאים ולא רק לתיקון הברית.

מקבץ אמירות מגדולים וקדושים מכל מיני זרמים ועדות על מעלת 
התיקון הכללי:

רבי חיים סינוואני כתב בספרו “עטרת תפארת” ‘אם נזהר לומר 
תיקון הכללי למוהר”ן ביום התענית )שובבי”ם( זוכה לתקן יותר, 

ומתקן תיקון עצום! ותראה מי חתום עליו, הוא מוהר”ן, והוא נתערב 
בזה התיקון והוא תיקון נפלא. ואחר קריאתם, יאמר אותה התחינה 
שכתב תלמידו ששפתותיה נוטפות מור, והיא תפילה נוראה מאוד, 

תחנונים ידבר רש’.

האדמו”ר מקלויזנבורג אמר שבכוח תיקון זה לשבור מחיצות של 
ברזל!

חכם מנחם מנשה אמר: ‘כל החס על נפשו ונפש דורותיו התלויים 
בו וחפץ בקדושתם, בכל יום מימי השובבי”ם, ואם אפשר בכל ימות 
השנה יאמר את התיקון הכללי אשר ערך רבי נחמן מברסלב בעוצם 

קדושתו’.

רבי שמואל הלר אב”ד צפת זצ”ל היה רגיל לומר שיש קבלה בידו 
מרבותיו שכל האומר תיקון הכללי נחשב בשמיים כאילו אמר וסיים 

כל ספר תהלים!

ולסיום, מעשה מחזק ביותר: אישה שאינה שומרת תורה ומצוות 
אשר קיימה קשר עם אדם שנפל לסמים וחשבה שתושיע אותו, אך 
לדאבון ליבה לא הצליחה, והוא התדרדר ונפטר. לילה אחד הופיע 
הבחור בחלומה כשהוא נראה מטונף ומרופט וציפורניו ארוכות. הבחורה 
התעוררה בבהלה ולא ידעה את נפשה. היא החליטה להתייעץ עם 
חברתה החרדית ‘אלו מבינים בחלומות’ חשבה. החברה ייעצה לטוס 
בדחיפות לציונו הקדוש של רבינו ולומר תיקון הכללי לעילוי נשמת 
הנפטר, וכך עשתה. אחרי כן אותו נפטר נראה בחלומה שנית והפעם 
מסודר ונקי ונראה ממהר להיכן שהוא. שאלה אותו: לאן פניך? ענה: 
למשפט! כשסיפרו לרב ארוש שליט”א אמר: ‘מצווה לפרסם סיפור 

זה כי החלומות אמת! רבינו הוציא אותו מעולם התוהו’.

והחי ייתן אל ליבו!

ביננו
מבחוץ להשיב אל הלב

הרב דוד נאור
מהמרצים הבכירים
של "חוט של חסד"
052-7631208
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רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com | 02-5812252

ילדים מספרים

תודה
ילדון חידודון

al5308000@gmail.com | 02-5812252

היכן מצינו בפרשה מאחד יוצא שניים, מאחד 
יוצא ארבעה, מאחד יוצא חמישה?

תשובות פרשת בא: לאחר מכת בכורות פרעה מבקש ממשה 
שילכו ממצרים )י"ב, ל"ב( "וברכתם גם אותי". רש"י שם כותב שביקש 

"התפללו עלי שלא אמות שאני בכור".

זוכה: משפחת אליהו, שדרות 

al5308000@gmail.com :פתרונות יש לשלוח עד יום שני למייל
או לפקס: 02-5812252 | יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון

זוכה פרשת בא: חיים ריחניאן, ירושלים

אופני התודה
לכבוד מדור סיפורי תודה של עלון חוט של 
חסד האהוב! שמי נתנאל והסיפור שאני רוצה 

לספר לכם קרה ממש לא מזמן.

הוריי קנו לי לכבוד שמחת הבר המצווה 
אופניים מושקעות מאוד, שעלו ממש 

יקר, איתן אני נוסע ללימודים, 
לבית הכנסת ולכל מקום אפשרי.

הסיפור שאני רוצה לספר לכם 
כשהלכתי  ימים  מספר  לפני  ארע 

להתפלל הנחתי את האופניים מחוץ לבית 
הכנסת כשלצד האופניים שלי היו מספר זוגות 
אופניים נוספים. כשיצאתי מהתפילה חשכו 

עיני- האופניים אינם, הן נגנבו.

בצער רב הלכתי לתלמוד תורה עצוב ומאוכזב 
מאוד. תוך כדי שאני חושב עד כמה עצוב לי 
אני לפתע נזכר- רגע הרי אבא תמיד מלמד 
אותנו שהכל לטובה ובמיוחד שאני מידי שבוע 
קורא את סיפורי התודה וההשגחה המיוחדים 
של חוט של חסד, מיד פתחתי ב"מזמור לתודה" 
ובתודה והודיה לה' על כך שנתן לי אופניים 
חדשות ויקרות ותודה על כך שהן נגנבו לי 

והאמנתי כי האבדה היא אך לטובה.

גם אמרתי שאם אמצא את האופניים מהר 
אפרסם את סיפורי ואשלח לחוט של חסד 
את סיפור ההשגחה המיוחד שלי. במשך כל 
היום הודיתי לה' והרביתי באמירת "מזמור 

לתודה".

אמי  מהלימודים  הביתה  כשחזרתי 
קוראת לי נרגשות ואומרת לי- נתנאל יש 
לי הפתעה בשבילך. כשחיוך גדול פרוס על 

פניה, ראיתי היום את האופניים שלך.

כל כך שמחתי והתרגשתי האופניים נמצאו 
נגד כל הסיכויים שהיה ניתן למצוא אותן.

מיד תוך שאני נרגש במיוחד ניגשתי לכתוב 
את הסיפור המיוחד שלי למדור סיפורי תודה, 
הבנתי שלולא התודה והאמונה לעולם לא היה 

סיכוי למצוא את האופניים.

מאותו יום אני משתדל לומר על כל דבר גם 
שנראה ממש קטן תודה לה' ומרבה בתודה, 

בהודאה ובמזמור לתודה.

אמרתי תודה, וחזרה האבדה!
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נכשלתי, אני לא כישלון פרק יג'
הורים יקרים, רוב תלמידי ישראל, יקבלו או כבר קיבלו 
בע"ה את "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 
המאמר של שבוע שעבר, לפני שאתם "פוגשים" בתעודה.

מתחילים בחיזוקים

כאשר אנחנו משוחחים עם הילד על התעודה, חובה 
עלינו להתחיל 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.

גילאים שונים תעודות שונות

במאמר מוסגר, הייתי מחלק את מקבלי התעודות ל-2. 

בעלי התעודות של הגיל הרך דהיינו תלמידי כיתות 
א'-ב'. ותלמידי כיתה ג' ומעלה.  התעודות של גילאי 
א'-ב', ניתנו "לכאורה" גם להורים, והם גם השיגי או 
השקעת ההורים בילד, במהלך המחצית. ולמה?! בגלל 
שבגילאים אלו, אי אפשר לצפות מהילד שילמד ויתקדם 
לבד והוא צריך את עזרת ההורים על כל צעד ושעל. 

הציון אמנם ניתן כמובן בהתאם לנדרש מהילד, אך "אי 
ההצלחה" של הילד, פירושה לפעמים גם- אי השקעה 

של ההורה.

לא תמיד הילד אשם

מקובל בכל מערכת חינוך לשתף את ההורים בקשיי 
הילד, וכאשר במהלך השנה המורה סיפר לכם: "גברת 
כהן, רציתי לומר לך שיוסי היקר שלנו מתקשה בהבנת 
הנקרא" הוא בעצם אמר שאם לא נעזור לילד להתקדם, 
הוא יקבל ציון "טוב" בהבנת הנקרא.  במידה ויוסי לא 
התקדם וקיבל ציון "טוב" בהבנת הנקרא, סימן שלא 
השקענו בו. ההתייחסות ליוסי, ביחס לציון "טוב" צריכה 
להיות הוגנת: "אנחנו שמחים מאוד מהתעודה שלך, 
בשבילנו היא התעודה הכי טובה בעולם!" אבל בשיחות 
אל תוך הלילה, מוטל עליכם לנבור אל תוך תוך הלב 
ההורי "איך עשינו זאת לילד?!, היינו צריכים לעזור לו! 
הילד שלנו היה יכול להיות "טוב מאוד" ובגלל חוסר 
שימת לב שלנו )או סיבה אחרת( הוא רק "טוב" וזה לא 
רק עניין של "ציון" אלא זה באמת הילד: יוסי שלך, אינו 
מבין את הנקרא עם כל ההשלכות הלימודיות והרגשיות 
הנובעות מכך. בגילאי כיתה ג' ומעלה, האחריות לציון, 
היא כמעט ממש על הילד, הילד מספיק בוגר ומבין 
שעליו להתאמץ, להקשיב וללמוד, לחזור על החומר 
ולהשקיע ואם הציון נמוך, סימן שלא השקיע. אבל אל 

דאגה, תמיד אפשר לעשות התחלה חדשה.

הזדמנות להתחלה חדשה

כלל חשוב וחיוני בחינוך ילדים אומר: "הילד נכשל?! זה 
לא נעים, אבל זה לא סוף העולם, תמיד אפשר לפתוח 
דף חדש" כמו כן חובה עלינו להפריד בין הישגים לימודיים 
לבין הרגשות שלנו ההורים כלפי הילד. ודווקא בשעת 
משבר וכישלון, מוטל עלינו להראות לילד עד כמה אנחנו 
אוהבים אותו, תומכים בו ומבינים אותו ואדרבה הוא ילדנו 
בכל מצב. הורים שחושבים שכאשר יכעסו על הילד 
בגלל התעודה הבינונית, אזי יצליחו להרימו ולהובילו 
להישגים, ישמעו לאדם בעל ניסיון!  מו"ר הרב שלום 
ארוש שליט"א תמיד אומר: שפנים כועסות ו"גערה" עוד 
לא הצליחו לעזור בחינוך ילדים ובדורנו צריך לקיים את 
דברי רבינו הקדוש רבי נחמן, וללכת רק עם התורה של 
"אזמרה" )ליקוטי מוהר"ן סימן רפב'( שמלמדת אותנו 
להסתכל רק על הנקודות הטובות ועי"ז לדון את הילד 

לכף זכות עד שיצא מכל הרע שלו. 

כי אם ניגש לילד מנקודת ההצלחה שלו ונראה לו עד 
כמה הוא טוב ומוצלח )כמובן לא נשקר- הוא הרי יודע 

את האמת( נמצא בו נקודות חיוביות ונעזור לו לקום, 
לבסוף אם נהיה סבלניים ונתפלל עליו- הוא יצליח.

אולי לא עודדנו מספיק

הילד היה רגיל עד היום, לחוות כל הזמן כישלונות. 
תמיד באו אליו בגישה של מה לא בסדר. הוא אינו מכיר 
את עצמו בצד החיובי ולכן הוא ממשיך להתדרדר. אבל 
תפקידנו הוא לקרב ולא ח"ו לרחק.  וכמו שאמר רבינו 
הקדוש רבי נחמן "וכי מלאכה היא לרחק?" רבינו אמר: 
"כשהייתי קטן, אם היה בא מישהו ומניח את ידו על כתפי 
והיה אומר לי "אחי, אשריך! חזק ואחוז עצמך" והיה 
מעודד אותי, הייתי נעשה היום משהו אחר לגמרי. איזה 
דברים מבהילים!!! תחשבו, "רבי נחמן מברסלב", שהיה 
איש א-לוקים קדוש, תלמיד חכם מופלג בדורו, שהיה 
פרוש מכל עניני העולם הזה, ממש שרף ומלאך. אומר: 
"שאם היה מישהו מעודד אותו, הוא היה נעשה לאיש 
אחר לגמרי". וכי מישהו מסוגל עכשיו: לגעור, לצעוק, 
לבזות או להשפיל את הילד שלו, על ציון לא מספיק 
טוב??? אדרבה זה מראה לנו שאולי "לא עודדנו מספיק" 
אולי הילד עדיין מחכה שנניח את ידינו על כתפו ונגיד 

לו "אשריך, חזק ואחוז עצמך".

הרב אבוחצירא- יועץ, מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

פסיכולוג אחד הראה למטופל האלכוהוליסט 
שלו למה גורם אלכוהול. הוא העמיד שתי כוסות, 
אחת מלאה מים והשניה מלאה באלכוהול. 
כשהכניס תולעת לכוס עם המים היא התחילה 
לשחות, אך כשהכניס אותה לכוס עם האלכוהול 
היא מתה. שאל הפסיכולוג את המטופל שלו: 
"נו...מה מוסר ההשכל?". "מוסר ההשכל הוא", 

השיב לו המטופל, "שאין לי תולעים בגוף..."

העלון מוקדש לרפואה שלימה
למרים בת אורה
ולאורה בת רחל

להקדשת העלון: 02-5308000

בדיחות הדעת

בס"ד

מיועד רק לבעלי מחשב עם חיבור יציב
לרשת, )כשר( הקיימים מראש בבית.

בס"ד

לעבודה מהבית
נציגים טלפוניים

לארגון תורני דרושים

03-6888682 לבירורים
ותיאום ראיון:

שעות עבודה  נוחות
 09:00-14:00 | שעות קבועות ורצופות

שכר
גבוה
במיוחד!

הכשרה וליווי מקצועי לאורך כל הדרך
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