
כסף זה לא הכול בחיים

העצה שאכזבה

"תראה, יוסי, ההצלחה מאירה לך פנים ברוך ה', אולי 
תשדרג את זה עוד יותר", אמר רואה החשבון. 

"למה אתה מתכוון?" התעניין יוסי. 

"הרי מעולם לא למדת תקשורת עסקית ואסטרטגיות 
לניהול משא ומתן", ענה לו רואה החשבון, "אני מתכוון 
שתיקח קורס רציני להשפעה על בני אדם ולטכניקות 
ואסטרטגיות עסקיות, וכך תוכל לשפר את הצלחתך 

בעסקים בכמה רמות".

היקר  לקורס  נרשם  והוא  ליוסי  קסמה  ההצעה 
יוסי לא  ביותר בנושא.  והמקיף  והיסודי  והמקצועי 
התאכזב. התכנים בקורס היו מעניינים ומועילים מאוד. 
הוא נוכח בטעויות רבות שעשה בעבר ולמד כיצד לתקנן 

וסיים את הקורס בהצטיינות.

יוסי הוא אדם חרוץ ועקבי ובזמן קצר מאוד הוא הטמיע 
את כל העקרונות החדשים שלמד בהתנהלות היומיומית 
שלו. לא היה לו ספק שלאחר הקורס כל ההתנהלות 

שלו הרבה יותר מקצועית מדויקת ומבטיחה.

אך שנה עברה מהקורס, והדוחות הכספיים נשארו 
כשהיו. זה הדהים את יוסי. 

עברו שנתיים נוספות שגם בהן כלום לא השתנה, 
ובצר לו פנה יוסי אל המרצים שלימדו אותו בקורס כדי 
לנסות להבין מדוע למרות ההתנהלות המקצועית שלו 

שום דבר לא משתנה במאזן הרווחים הסופי.

מרצה אחד הציע על קורס המשך מעמיק יותר, 
מרצה שני הציע לטוס לחו"ל ולקחת קורסים מעבר 
לים ממומחים בינלאומיים, מרצה אחר הציע לשנות 
לחלוטין את כל האופי של העסק, אבל יוסי חשב שאולי 
ההצעות טובות כשלעצמן, אבל הוא לא חיפש עצה 

הוא רצה הסבר, איך זה שלמרות התייעלות מרחיקת 
לכת אין שום שינוי במצב.

יועץ עסקי מסוג חדש

המרצה האחרון שאליו פנה אמר לו: שמע נא יוסי, 
השאלה שלך היא לא שאלה ליועצים עסקיים, זו שאלה 
ליועצים מסוג אחר לגמרי. בוא אתי לרב שלי, הוא כבר 

יסביר לך הכול. 

יוסי מעולם לא שאל רבנים, אבל הוא היה כל כך 
סקרן, עד שֵניאות לגשת עם המרצה לרב שלו.

הרב חייך בחום אבהי והסביר ליוסי: "בני היקר, 
החריצות והשקדנות היא מידה טובה ואני שמח לשמוע 
שהשתתפת בקורס. אבל לא כל דבר בחיים הוא תוצאה 

ישירה של המאמצים שלנו. 

אין נוסחאות מבטיחות להצלחה בשום תחום, כי 
ההצלחה לא תלויה בכלל בהשתדלות. 

בקורס אתה אמנם לומד להתנהג בצורה הנכונה 
המצופה ממך כאיש עסקים, אבל הצלחה וברכה מגיעות 

אך ורק בגזירת הקדוש ברוך הוא. 

אם ה' יתברך גוזר הצלחה על האדם, גם אדם ללא 
כל ידע וכישורים יכול להצליח, ואם ה' לא גוזר הצלחה 

לא תעזור שום השתדלות ולא יעזור שום כישרון.

"אם אתה שואל אותי, אֵתן לך עצה שהיא אולי לא 
עצה לעסקים, אבל היא בהחלט עצה להצלחה. 

אני ממליץ לך בחום להקדיש שעה מזמנך בכל יום 
ללימוד התורה בצורה עקשנית וקבועה ולתת יותר 
צדקה מרווחיך – ותראה שדווקא זה מה שיביא לך 
להצלחה ולפריחה בעסקים. אני לא יכול לחייב אותך, 

אבל אתה יכול לנסות ולבדוק בעצמך".

לאחר שנה זה כבר לא עניין את יוסי אם הרב צודק 
או לא, השינוי הגדול שהוא חווה בכל תחומי החיים 
כתוצאה מהלימוד הקבוע – היה שווה לו יותר מכל 

הזהב והכסף שבעולם. 

היה זה רואה החשבון שטרח לעדכן את יוסי בזינוק 
הבלתי מוסבר ברווחיו בשנה האחרונה...

יותר מכסף

וזהו כלל גדול בחיים לא רק בעניין הפרנסה אלא 
בכל תחום. 

אמת, חשוב מאוד ללמוד כללים נכונים בכל תחום 
בחיים ולהתנהג בדרך ישרה ויעילה. אבל זה רק הכלי, 
את האור והברכה שולח ה' יתברך לפי מדדים אחרים 

לגמרי. 

ובמאמר הזה ברצוני לדבר על תחום שהוא הרבה 
יותר חשוב בחיים מכסף.

הדבר החשוב ביותר בחיים הוא השלום. 

מי שיש לו שלום בבית – יש לו גן עדן, גם אם יאכל 
יותר או יאכל פחות, וגם אם ייסע ברכב חדיש ויוקרתי 

או עתיק ומקרטע. 

גם לעם ישראל כולו הברכה האמיתית היא השלום 
ולא הפרנסה, כמו שאומר רש"י בתחילת הפרשה שלנו.

בפרשת בחוקותי התורה מבטיחה לנו רווחה כלכלית 
גדולה אם נעמול בתורה ובקיום המצוות, אבל מה זה 

שווה אם אין שלום, לכן מבטיח התורה גם שלום. 

וזו לשון רש"י: "שמא תאמרו הרי מאכל הרי משתה, 
אם אין שלום אין כלום, תלמוד לומר אחר כל זאת 
'ונתתי שלום בארץ', מכאן שהשלום שקול כנגד הכול, 

וכן הוא אומר 'עושה שלום ובורא את הכול'".

עצות איך לא לריב או עצות לשלום

וכנגד מה הדברים אמורים? ישנן עצות רבות והדרכות 
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משאלות שהיו בקו ההלכה
אדם הנוסע באופניים דרך בין עירונית כגון שנוסע 
מבני ברק ליהוד וחזור, ויש לו שבעים ושתים דקות 

בהלוך וחזור גם יחד, האם יכול לברך הגומל?

מרן הרב עובדיה פסק שצריך לברך 
על כל נסיעה מחוץ  לעיר משום 

סכנה  בחזקת  הדרכים  שכל 
ואם יש לו שבעים ושתיים 

דקות בהליכה וחזרה ביחד 
יכול לברך הגומל, ושיעור 
זה נמדד לפי זמן הנסיעה 

דהיינו שאם נוסע במכונית 
הנסיעה  זמן  שיהיה  צריך 

שבעים ושתיים דקות )חזון עובדיה 
ט”ו בשבט עמוד שס”ד(, ולפי זה הוא הדין 

באופניים שאם יש לו זמן נסיעה שבעים 
ושתיים דקות בהלוך וחזור יחד יכול לברך 

הגומל, וכל זה בתנאי שיש מרחק פרסה בין 
הערים )כ 3.8 קילומטר( אבל אם יש מרחק פחות מפרסה 
אין זה נחשב כל כך לסכנה ואינו יכול לברך ברכת 
הגומל. )שלחן ערוך סימן רי”ט סעיף ז’(. ומנהג האשכנזים שאין 
לברך ברכת הגומל אלא רק בהולכי מדבריות ומקומות 

סכנה. )שלחן ערוך שם(.

האם מותר לתת מתנה לחבר לרגל הולדת ביתו 
מכספי מעשרות במקום שהוא אברך בן 
תורה או אדם נזקק, והאם צריך להודיע 

לו שזה מעשרות?

אם החבר הנ"ל הביא לו בעבר 
לו  להשיב  ורוצה  מתנה 
כעת, אסור לו לשלם זאת 
ממעשרות, אבל אם החבר 
לא הביא לו מתנה וכעת 
ממעשרות  לו  לתת  רוצה 
ויודע שהוא עני, יכול לתת לו 
את המתנה ממעשרות, אבל צריך 
להודיעו. )הרמב"ם פרק ו' מהלכות מתנות עניים 
הלכה י"ז והובא בבית יוסף יורה דעה סימן של"א ד"ה אין 

פורעים בו(. אבל יכול לומר לו "זה נתתי מקרן לעזרה 

לחתנים שברשותי" ולא יאמר לו מכספי מעשר בכדי 
שלא לביישו. )מקור נאמן עמוד קס”א(.

ילדים שמתקשים בלימוד הגמרא,  אני מלמד 
ופעמים שמדובר במשפחות שאין בידם היכולת 

לשלם בעבור הזמן שאני לומד עם הילדים, האם 
אוכל לנכות את הזמן הזה ממעשרות, כלומר לקחת 

את התשלום מהמעשרות שלי?

יכול לעשות כן לכתחילה, וכשם שמצאנו שאפילו על 
הוצאות תלמוד תורה של בניו שמעל גיל שש יכול לשלם 
ממעשרות )רמב”ם פרק י’ מהלכות מתנות עניים הלכה ט”ז, ועיין שו”ת 
יחוה דעת חלק ג’ סימן ע”ו(, וקל וחומר בנידון זה שיהיה מותר 

לשלם ממעשרות. ואף למחמירים שהוצאות תלמוד 
תורה של בניו אסור לשלם ממעשרות )אגרות משה יורה 
דעה חלק ב’ סימן קי”ג(, מכל מקום בנידון זה יודו שיהיה מותר 

כיון שאין לו שום חיוב ללמד את אותם נערים ועושה 
כן בתורת חסד גמור.

אדם חייב לי כסף, ויש לי משכון שנתן לי בעבר על 
חוב אחר, וכעת מבקש את המשכון, האם אני יכול 
לעכב את המשכון בידי עד שישיב לי את הכסף, 

או שיש בזה איסור?

בקצות החושן )חושן משפט סימן ד’ סעיף קטן א’( כתב שאף 
על פי שעל פי הפשט אין בזה איסור מכל מקום לפי 
דברי הזוהר יש בזה איסור והזוהר מחשיבו כאילו אינו 
מזרע ישראל חס ושלום. אמנם מרן הרב עובדיה בשו”ת 
יביע אומר )חלק ו’ חושן משפט סימן א’( פסק שכשהלוה איש 
עקש ופתלתול ומתחמק מלשלם, מותר לעכב את 

המשכון והלכה כהפשט ולא כהזוהר.

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"
קו ההלכה הספרדי: 3030*

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

הפרשה לאורו של
הנחל נובע

להפוך את מצבי החושך לאור ואת הנגע ְלֹעֶנג
בימים קדומים פילח זעקה עמוקה וגדולה מעומק 
ליבו של הרה"ק רבי חיים חייקא מאמדור זיע"א מגדולי 
תלמידי המגיד ממעזריטש באמצע קריאת הקללות 

של פרשת בחוקותי: 

כך  כל  לתורה שהיא  כאלה קללות  צריך  "למה 
מתוקה"???

ויש לעיין בזה קצת יותר... ממה נפשך, הרי האדם 
שזוכה לטעום את האור הרוחני של התורה מדוע צריך 
את האיומים שלה... ואדם שאין לו טעם בתורה מה יעזור 
לו אלו האיומים והקללות, הרי זה רק ירחיק אותו???...

והאמת שהשאלה הזאת כמו שהיא נשאלת בכלליות 
על כל הקללות, כך נשאלת על מצוות שבת, וכן על 

מצוות נישואין, 

הרי מצוות שבת נקראת "מתנה טובה יש לי בבית 
גנזי ושבת שמה", וכמה מאמרי חז"ל וספרים קדושים 
שמתארים בלי שיעור את העונג והנעימות שאדם יכול 
לזכות בשבת קודש, ואם כן למה צריך להזהיר כל כך 
ולומר "מחלליה מות יומת"... ועוד כהנה וכהנה לכאורה 

איומים...

הוא הדין במצוות נישואין, הרי זה וודאי שהאדם 
שמתחתן, כל הבסיס של חתונה זה האהבה והשלום 

ואחדות וה"אימון" שיהיה בין הצדדים, וא"כ לשם מה 
צריך לאיים ולהזהיר את האישה במיתה וכדו' ]כמבואר 
בפרשת אחרי מות וקדושים[ ??אלא שבאמת מאחורי 
השאלות האלו מתחבא יסוד בסיסי ופתח אמיתי ליהדות 

אמיתית ויציבה!

"לית רחימותא דלית בה קנאה" )אין אהבה שאין בה 
קנאה( ]זוהר הקדוש[.

אהבה היא אור, היא המנוע שמחיה את כל הבריאה, 
היא היא שגורמת לאדם לנוע ולעשות כמה שיותר... הן 
בפן של בן אדם לחבירו והן בפן של בן אדם למקום...

אלא שלאותה אהבה, אותה נעימות, אותו חסד, שעל 
ידו נבנה העולם, צריך כלי!!! והוא היראה הקנאה, אלו 
הכלים שיוצרים גבול ומידה, שרק באופן הזה אפשר 

לבנות וליצוק תוכן של אור תוכן של אהבה וכדו'.

ולמעשה! אין יהודי שבתוך תוכו לא רוצה את הש"י 
במובן הכי שלם של הדבר, אין יהודי שבתוך תוכו לא 
מחפש את הקרבה האלוקית באופן הגבוה והאמיתי 

של הדבר!

אלא לא תמיד הגוף מבין את אותה הרגשה את אותה 
השגה....

לא תמיד האדם כאן בזה העולם יש לו את הכלים 

הנכונים שבהם הוא יוכל להרגיש את הנעימות של 
המצוות, את הנעימות והטוב של השבת של הנשואין, 

ושל כלל המצוות כולם.

והדרך ליצור את הכלי לזה הוא על ידי הגבול,,, היראה... 
"גוף קשה פחד שוברו" )גמ' ב"ב י' ע"א( 

היראה בכוחה לחקוק גם בגוף המגושם ביותר ולהכין 
בו כלי שיהיה בו את האופן להרגיש אחר כך את הנעימות 

של האהבה.

כשאדם יודע את המטרה של היראה והאיומים, הוא 
לא נבהל מזה, הוא לא נלחץ ומתרחק מזה, אלא מבין 

איך לקבל את זה.

ובכך יודע לקבל את כל מה שעובר עליו בהכנעה 
ובהבנה והעיקר באמונה שזה חלק מהתיקון שלו.

וכאן מגיע תפקיד הצדיקים!!!

כאן מגיע תפקיד רבינו הקדוש שמצייר את האור לטוב, 
בונה לנו את השכל באופן שנוכל להכיל את המאורעות 
שלנו ולקבל את מצבי הקושי והיראה באופן הנכון, ובכך 
נזכה כולנו היות באמת כלים ראויים להשראת השכינה 

כראוי... "בלבבי משכן אבנה"....

)ליקו"ה גיטין ד' אות טו(
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תעיתי כשה אובד- בקש
אל בית המדרש בפשיסחא נכנס הלך לא מקומי, 
פניו העידו על מצוקתו הגדולה. הוא צנח על ספסל 
בבית-המדרש, הרכין את ראשו בייאוש והזיל דמעות 
של צער. אברך צעיר בשם ר' חיים, הבחין בו, ניגש אליו 
דרש לשלומו והזמינו אל ביתו. האכילו, השקהו והלה 
פתח לפניו את ליבו. האורח סיפר כי נקלע למצב כלכלי 
קשה, ועל כל זה נוספו הוצאות חתונתה הקרובה של 
בתו. באין ברירה יצא לנדוד מעיירה לעיירה כדי לקבץ 
כסף, אולם עד כה הצליח לאסוף פרוטות בלבד, ואין 

הוא רואה שום סיכוי להשיג את הסכום הדרוש.

כאבו של האיש נגע לליבו של ר' חיים. במוחו צץ 
רעיון. הוא היה ממונה על קופת 'תיקון ספרים' של 
הקהילה, ששימשה לתיקון הספרים. בקופה הצטבר 
סכום נכבד, ור' חיים החליט לתת את הכסף לאורח 
האומלל. בליבו חשב שבעצם הוא לֹוֶוה את הכסף 
מהקופה, ואחר יסתובב בין עשירי העיר כדי לאסוף 

את הסכום למטרות הכנסת כלה ולהחזירו לקופה.

אסיר תודה נפרד ההלך ממארחו וחזר לביתו, ואילו 
ר' חיים החל לצאת למסע איסוף הכסף כדי להשיבו 
לקופה. תוך כדי סיבובו ושיחתו עם הבריות נודע מעשהו 
והדבר עורר סערה בקרב אחדים מבני הקהילה: כיצד 
העז לגעת בכספי הקופה?! מקצת בני הקהילה הסתפקו 
בדברי גינוי מאחורי גבו, אך היו גם מי שביזוהו לפני 

קהל ועדה.

הללו לא נחה דעתם עד שדרשו להטיל על ר' חיים 
קנס כבד, למען ישמעו וייראו. הגיעו הדברים לאוזני 
רבי שמחה-בונם מפשיסחה שהיה רב הקהילה. תחילה 
ביקש כי ר' חיים יבוא אליו בסתר, ובבואו אמר לו: "טוב 
המעשה שעשית. מסרת את נפשך בעבור יהודי וזכות 
זו תעמוד לך לעד". לאחר מכן ביקש לַזמן לאֵספה את 

כל מי שתבעו להעניש את ר' חיים.

הביט רבי שמחה-בונם במתכנסים וראה כי רובם 
ככולם הינם עמי הארץ. פתח ואמר: "דוד המלך אומר 
בתהילים 'תעיתי כשה אובד ְּבַקש'. מפני מה היה חשוב 
לו לומר שהכבשה אבדה בתוך ַקש?!". הנוכחים הביטו 
זה בפני רעהו ולא ידעו להשיב. הם כמובן לא ידעו כי יש 
לקרוא את הפסוק : "תעיתי כשה אובד, ַּבֵקש עבדך"...

"ובכן", אמר רבי שמחה בונם, "כדי להסביר את הדבר, 
אספר לכם סיפור שייתן את המענה לשאלה".

***

פעם אחת פרצה מגפה ביער. התקבצו כל החיות אל 
מלך החיות, וביקשוהו לחקור בשל מי הרעה הזאת. 
היה ברור להן כי אחת החיות חטאה חטא חמור, והוא 
שגרם למגפה. ישב האריה בראש חבר השופטים, וקרא 

להתייצב  לחיות 
הנמר   . ו י לפנ

ראשון  הוזמן 
וסיפר: "חטא 
כבד חטאתי. 

ה  ר ק ה  ז
רעבתי  כאשר 

י  ת י א ר  , ד ו א מ
לא  ביער.  הולך  אדם 

וטרפתי  להתאפק,  אותו". יכולתי 
כי הנמר אינו התלחשו השופטים והגיעו למסקנה 

אשם. מה כבר אפשר לצפות מנמר רעב, שחררוהו 
וקראו לבא בתור. הגיע הזאב לפני האריה והודה כי בידו 
עברה: פעם אחת ראה פרה רועה בעשב ולידה עגל 
צעיר. המראה גירה את תאבונו, עד שלא עצר ברוחו 
וטרף את העגל.שוב דנו השופטים בעניין והחליטו כי 
ודאי לא באשמתו באה המגפה. אחרי הזאב בא תורו 
של הדוב, וגם בפיו היה סיפור דומה של טריפה. גם 
הפעם פסקו השופטים כי הדוב לא חטא, ואף שהרג 
וטרף – אין כל פגם במעשהו. כך עברו חיות היער בזה 

אחר זה וכולם נסלחו ועברו.

לבסוף התייצבה כבשה קטנה. ברעד עמדה לפני 
האריה ולא העזה לפצות פה, עד שהאריה גער בה 
והיא פתחה בדבריה: "חטאתי מאוד. זה היה ביום שלג 
וכפור. כמעט קפאתי, אולם לשמחתי ריחם עליי בעל 
הבית והכניס אותי אל תוך ביתו החם. כשהתחממתי 
התעורר בי הרעב. פתאום הבחנתי כי בתוך נעליו של 
בעל הבית יש כמה אניצי קש. לא יכולתי להתאפק 
ואכלתי את מעט הקש, והוא השקיט את רעבוני"... לא 
הספיקה הכבשה לסיים את דבריה וכל חיות הטרף 
כיתרו אותה ופתחו בצעקות: "הנה האשמה! הלא אין 
כפיות טובה גדולה מזו. בעל הבית, ברוב  טובו, הכניס את 
הכבשה לביתו, והחצופה אכלה מן הקש בלי רשות!"...

סיים רבי שמחה בונם ואמר: "לזה כיוון דוד המלך 
במילים 'תעיתי כשה אובד – ְּבַקש', כי לעתים הכבשה 
נשפטת רק בעוון מעט קש"... ואז פנה אל המתכנסים, 
שעדיין לא ירדו לסוף דעתו וציפו לשמוע את המסר. 
שאל כל אחד ואחד לשמו. הראשון ענה: "אריה", השני: 

"דובל'ה", השלישי: "זאב וולף", וכן הלאה.

"שימו לב, ר' אריה, ר' דוב ור' זאב", הגביה רבי שמחה 
בונם את קולו, "אתם מתנהגים בדיוק כמו חיות היער. 
כל אחד ואחד מכם נושא עמו מטען לא קל של עברות, 
אך מה מסעיר את רוחכם, דווקא האברך טוב הלב, 
שכל חטאו היה שלווה מעט 'קש'. עליו אתם דורשים 

להטיל קנס?!".

רבות בחז"ל לשמירה על השלום בבית. לדון לכף 
זכות, לשתוק ולבלום את הפה בשעת מריבה, לכבד 
ולפייס, לקנות בגדים ולשמח – וחשוב מאוד ללמוד 

ולקיים את כל העצות. 

גם בספרי יש עצות נפלאות וחשובות מאוד לשלום 
בית שבלתי אפשרי לזכות לשלום בית בלעדיהן. 
וזו בוודאי מצווה חשובה מאוד ורצון ה' מכל אחד 

שילמד ויקיים.

אבל אם ישאל האדם, אני מקיים את כל מה שכתוב 
ואת כל מה שאתה אומר ואני יוצא מגדרי על מנת 

לכבד את אשתי – למה אני לא רואה תוצאות?

על כך עונה לנו התורה: "ונתתי שלום בארץ" – שלום 
זו מתנה. שלום זו לא תוצאה של ההשתדלות שלך. 

"איש ואישה זכו שכינה ביניהם". 

שלום זו תוצאה של זיכוך, תוצאה של שכינה בבית. 
"אם בחוקותי תלכו... ונתתי שלום בארץ", שלום זו 

תוצאה של קיום תורה ומצוות.

ולכן לצד החשיבות הגדולה מאוד של לימוד ספרי 
ההדרכה וקיום עצותיהם – צריכים לדעת שההצלחה 
בשלום בית מגיע ממקום אחר לגמרי, ההצלחה 

והשכינה והשלום הם מתנות מה'.

ולמי ה' נותן את המתנה? למי שהולך בדרכיו, למי 
ששומר מצוותיו ועמל בתורתו. 

לכן יהודי שמשקיע את כל כוחותיו ומרצו רק בלימוד 
הההדרכות ומזניח את ההליכה בדרכי ה', עלול 

למצוא את עצמו מתוסכל מאוד.

מי שלמד את ספרי "בגן השלום" ולקח ממנו רק 
את העצות המעשיות איך לא לריב – הוא בעצם 

מפספס את העיקר. 

תמיד חזרתי והדגשתי שהספר "בגן השלום" זה 
לא ספר פטנטים ועצות גרידא, אלא זה ספר לתיקון 

וזיכוך האדם. 

שלום הבית עומד על קדושה אמיתית, על שמירת 
ברית ושמירת עיניים, על חיים של תורה וטהרה, ועל 

תשובה והתבודדות. 

כי רק מי שמתקן את עצמו ויש לו חשבון נפש 
אמיתי בכל יום זוכה להית ראוי למתנה הגדולה 

שהיא השלום, "ונתתי שלום בארץ".

יהי רצון שנדע להשקיע את כל כוחותינו בקיום 
התורה והמצוות וה' ייתן לכולנו שלום בבתים ושלום 

עם כל עם ישראל, 

ועל ידי זה נהיה ראויים לקבלת התורה מחדש בחג 
השבועות הבעל"ט ולגאולה שלימה ברחמים בקרוב. 

חזק חזק ונתחזק.

בברכת שבת שלום ומבורך

מאמר ראש הישיבה
-המשך- סיפור לשולחן שבת

עלון "חוט של חסד" | 3 



אלה תולדות איש האלוקים הרה"ק ר' מנחם מענדל מרימנוב 
זצוק"ל. יחוסו בקודש לרבינו בעל הט"ז ובעל המגלה עמוקות זיע"א.

היה מתמיד עצום ובפרט בספר הרי"ף )לרבינו יצחק אלפסי ז"ל( 
עד שזכה לסיימו מאה פעמים, ובפעם המאה התחיל לבכות וכמו 
מדבר הוא עם הרי"ף ז"ל והיה אומר: "הלא אנוכי זכיתי ללומדך 
מאה פעמים ומה לימדתני"? הלא עדין לא זכיתי ליראה אמיתית! 
ותוך כדי שהוא גועה בבכיה נרדם על ספר הרי"ף ונגלה לו הרי"ף 
בחלומו ואמר לו: דע לך כי אתה שורש נשמתי ומפני זה הגיע לך 

התעוררות כה רבה, אמנם אם אתה רוצה להגיע ליראת 
הרוממות, סע לעיר ליז'ענסק ושמה אצל הרה"ק רבי 

אלימלך מליזענסק זיע"א תמצא מבוקשך, וכשהקיץ 
משנתו לא התמהמה אפילו רגע והחיש פעמיו 

תכף ומיד אל בית הצדיק.

ותכף שנכנס אל בית הצדיק נתן לו את 
ידו ויאמר לו הרה"ק רבי אלימלך זי"ע: "שלום 

עליכם על יד הקדושה שלכם מחכה אני כבר כמה 
שנים" ומאז נקשרה נפשו בנפש הצדיק ר' אלימלך 

מליז'ענסק עד כדי התבטלות גמורה.

במשך השנים שהתגורר אצל רבו בליז'ענסק היה רבי מנחם 
מענדל זי"ע בעל תפילה בימים הנוראים, שנה אחת כאשר הגיע 
הזמן לעבור לפני התיבה החביא עצמו וסירב לעבור לפני התיבה 
ונימוקו עמו מכיוון שסבר שחזן שצריך להיות בעל תפילה בימים 
הנוראים צריך שלא יעבור עליו מיום ט"ו באב יום אחד בלי לימוד 
גמרא ויום אחד היה טרוד בנסיעה בדרכים ולא עלה בידו ללמוד 

גמ' ע"כ לא רצה לעבור לפני התיבה.

היה חי בדקדוקי עניות נוראים עד כדי כך שחמיו דרש ממנו שיגרש 
את אשתו, אולם אשתו הצדקת סירבה לכך והסכימה לחיות עמו 
על אף העניות הנוראה ששרתה בביתם, ואז גירשם חמיו מביתם 
והדירם מכל נכסיו, ויקבע לו הצדיק דירה לעצמו והתגלגל תחת 
שואת העוני והמחסור, וזוגתו היתה מפרנסת את הבית ממלאכת 
הטויה, ומרוב העניות הלכה יום אחד לקבוץ מעט תפוחי אדמה 
מהיער, והילדים התקוטטו בעצמם מי ילקק את שאריות המזון 

הנשאר בקדרה, ומרוב צער זרקה את התפוחים באומרה: "עדיף 
למות בפעם אחת מרעב מאשר לחיות בחרפת רעב שכזו", אולם 
שהתקרבה לבית שמעה את בעלה כיצד מנגן הוא את פסוקי דזמרה 
אז אמרה עדיף לחיות בחרפת רעב שכזו ולשמוע נעימות פסוקי 

דזמרה שכאלו וחזרה ללקט את התפוחים שזרקה.

פ"א ראה בעלה שיש לבני ביתו לחם שלם ורצה לקחת את 
הלחם ולתתו לרבו רבי אלימלך ז"ל וחטפו והלך לו לרבי אלימלך 
וצעקה עליו אשתו כי אין לה כלום לתת לילדים, וחתך חצי 
לחם לה וחצי לחם בא לתת לרבו, ואמר לו רבו: "אם היה 
מתאכזר שלא ליתן מאומה מן הלחם היה פועל שיהיה 
פרנסה לכל ישראל עד ביאת הגואל ומכיוון שנתת 
רק מחצית הכיכר רק בזמן שאתה חי יהיה פרנסה 

לעם ישראל".

מעולם לא עבר עליו חצות לילה בשינה, 
וסיפר הרה"ק ר' חיים מצאנז זי"ע שבכל לילה 
היו מעוררים אותו מהשמים והיו קוראים אותו 
בשמו "מנחם קום עמוד על רגלך" ויום אחד שמע שהיו 
קוראים אותו: "רבי מנחם קום עמוד על רגלך" והתענה 
וביקש מהקב"ה שיחדלו מלקרוא לו רבי ולא הצליח לפעול על 
כך. בשנת תקנ"ו התמנה לרב בעיר רימנוב ושם שהה עד סוף ימיו.

רבי מנחם מענדל היה מזהיר מאוד ללימוד הלכה ותוס' בעיון, 
ויום אחד שאלו הרה"ק החוזה מלובלין האם יש לו חסידים? וענה 
לו ב"ה יש לי חסידים, ושאלו שוב החוזה ובמה מתבטאת חסידותם? 
ענה לו הצדיק באשר הם מתמידים בלימוד הלכה ותוס' בעיון. אם 

כן ענה החוזה: "אלו חסידים אמיתיים". 

באחרית ימיו איזן והתקין תקנות לעצור בעת התלבושות הפרוצות 
עפ"י דרכי אומות העולם. אמר כי הוא הולך אלי עולם ויחזיק טובה 

למדליק נר לעילוי נשמתו.

 על רבי מנחם מענדל מרימנוב הקדוש ככל שנכתוב תכלה היריעה 
ושבחיו וסיפוריו לא יכלו, אך  דבר אחד נתפלל: יהי רצון שנזכה 
לילך בדרכיו הקדושים וזכותו הקדושה תהיה מגן וצינה עלינו אכי"ר.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

הרה''ק ר' מנחם מענדל 
מרימנוב זצוק"ל זיע"א
י"ט אייר

מרפא לנפש
מאת הרב שלום ארוש שליט"א

הצעדים במשפט העצמי
בשבוע שעבר הבאנו חמישה צעדים של כללי תיקון המשפט: 
א. שמחה – שאדם ישפוט את עצמו בשמחה. ב. תשובה – יפרט 
חטאיו. ג. אמונה – שבכוחו לצאת מהמידה הרעה שעליה עובד. 
ד. לימוד. ה. ישוב הדעת. ונמשיך עם שלושת הצעדים הנוספים:

ו. תפילה. יקבע לעצמו זמן להתפלל על ביטול הכעס כל יום, 
ויאמין באמונה שלמה שעל ידי תפילה הוא יכול לתקן הכל! אם 
אדם ירבה בתפילות על נקודה מסוימת, הוא יראה בחוש איך הוא 
מקבל דעת, ורוב המקרים שבעבר היה נכשל בהם בכעס, עתה 
הם אינם בכלל ניסיון בשבילו. וצריכים לזכור שבכל העבודות 
שצריך האדם לעבוד, ובפרט בעבודה על הכעס, צריכה להיות 
עיקר  תפלתו על אמונה. שיבקש מה' יתברך שייתן לו אמונה 

שלמה, כי כל הכעס הוא אך ורק מחמת חסרון אמונה.

ז. יבקש מתנת חינם. תמיד יזכור שה' לא חייב לו כלום, וימשיך 
לבקש ברחמים ותחנונים מתנת חינם, וכך לעולם לא תקצר רוחו, 
והוא לא יתייאש וייחלש מהתפילה, וסוף כל סוף יזכה בוודאי 

לצאת ממידת הכעס בשלמות, כמו שזכו רבים.

ח. תודה והודאה. יודה בכל יום לבורא עולם על עצם זה שהוא 
מזכה אותו להתפלל על מידת הכעס, ויודה לו על כל ניסיון של 
כעס שזכה לעמוד בו, ואפילו אם לא עמד בו בשלמות, ורק 
עוצמת כעסו פחתה. כללו של דבר יודה לבורא עולם על נקודה 
ונקודה שמזכה אותו בה, וכך תהיה לו התחזקות להמשיך הלאה 
בעבודתו, ובורא עולם יעזור לו, מחמת שרואה שמודה לו כראוי. 

אדם שיעשה התבודדות, יש לו הבטחה שמוזכרת בהרבה מקומות 

בזוהר הקדוש ובעוד מדרשים רבים, שלא ידונו אותו בבית דין של 
מעלה על חטאיו, כי "כשיש דין למטה - אין דין למעלה", ועוד הוא 
יקבל שכר על מצות התשובה, והוא יוכל לראות בחוש, איך חייו 
נהיים יפים וקלים מאד. כי בוודאי, מחמת שהוא שופט את עצמו, 
ושוב אין עליו דינים, אם כן הכול הולך לו בחיים מצוין. לעומת 
זאת, כל מי שאינו עוסק במשפט יומיומי, אל יתפלא שכל הזמן 
יש עליו דינים וייסורים, כי מאחר ואינו שופט את עצמו, אזי "כשאין 
דין למטה - יש דין למעלה", ושופטים אותו על כל מחשבה, דבור 

ומעשה שלו, וממילא יש לו ייסורים ר"ל.

חשוב מאד שכל אחד יקבע בלבו וידע נכונה, שאין דבר העומד 
בפני התשובה, ואין עוון שאי אפשר לעשות עליו תשובה. 

משום מה, בני אדם לא מנצלים את האפשרות הנפלאה והמלאה 
ברחמים הזאת שנתן להם הבורא, לשוב בתשובה ולהינצל מן הדין. 
הם מעדיפים לעבור את חייהם עם כל משא הדינים שעליהם, 
שמהם באים כל מיני ייסורים מייסורים  שונים ומשנים. צער ועוגמת 
נפש; בעיות בפרנסה; ייסורים  מהילדים; חוליים רעים ל"ע ועוד 
ועוד ר"ל. ואחרי הכל, הם לא נפטרים מלהיות נענשים עליהם 
גם בעולם הבא... בני אדם פשוט לא מבינים, איזה פתח מילוט 
קל ופשוט הבורא נתן לאדם ברחמיו העצומים, להימלט מן הדין.

ועל ידי שיתמיד בשעה התבודדות בכל יום מימי חייו, הוא יתקן 
כל מה שבא לתקן בעולם הזה, ויצא מן העולם זך כתינוק - זכאי 
לגמרי, ולא יראה פני גיהנום, ולא ישפטו אותו כלל, ולא יצטרך 
להתגלגל - כי הוא השלים את מה שבא להשלים. ועוד - הוא 
יקבל שכר שלא ישער בשכל, על השעה התבודדות שלו. וזו רק 
תמצית של התמצית מהמעלה של מי ששופט את עצמו בכל יום....

התבודדות
ומעלת התפילה

הספר של
הרב שלום ארוש

 052-2240696
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את היוזם שבך
תעורר שלום, כבוד הרב, תודה לרב על הזמן היקר שהרב 

שוב מקדיש לקוראי העלון. לאחר הריאיון שפורסם 
כאן בעלון בשבועות האחרונים שבו הרב סיפר על 
דרכו בהפצת יהדות, פנו אלינו יהודים רבים שהתעוררו 
מאוד וגם הם רוצים להצטרף להפצה והם שואלים איך 
ומה ניתן לעשות והם גם מבקשים חיזוקים נוספים 

קבועים בנושא.

רבי נתן מברסלב, תלמידו הגדול של רבי נחמן, 
שבזכותו נשארו לנו הספרים והעצות של רבי נחמן, 
השאיר לנו צוואה. לפני פטירתו אמר: "מַצֶוה אני עליכם 
שעיקר עסקיכם יהיה להדפיס את הספרים שיתקיימו 
'יפוצו מעיינותיך חוצה' ותהיו חזקים בממון, ברצון 
ובטרחא". זאת אומרת שצריכים את שלושת הדברים 

הללו: ממון, רצון, טרחה.

בשנה האחרונה יצאתי בקמפיין גדול מאוד לתפילה 
על עם ישראל שיזכו לאהבת ישראל. ובוודאי הצעד 
הראשון הוא להתפלל הרבה מאוד על עם ישראל באופן 
קבוע. כי יש כלל בידינו שכל דבר צריכים לעשות על ידי 
תפילה, ואין דבר שמחזק ובונה את הרצון כמו התפילה.

תתפללו על עם ישראל, ותבקשו שתזכו להיות צינור 
להפצת אור ה' לעם ישראל. זו גם העצה הראשונה, וזה 
גם החיזוק הגדול ביותר, כי מי שיש לו אהבת ישראל 
לא יכול לעמוד מנגד כשהוא רואה את האחים והאחיות 
שלנו כל כך רחוקים; הוא לא יכול לנוח בבית ולומר 
"שלום עלייך נפשי". אהבת ישראל אמיתית בוערת 
באדם ומניעה אותו לפעולה. ואדרבא, ההפצה היא 
המדד המדויק לאהבת ישראל – כמה אתה מוכן לעשות 
בפועל, ולהשקיע מעצמך ומזמנך בשביל עם ישראל, 
כמה אתה מוכן להתאמץ ואפילו לפעמים להתבזות 
בשביל הבנים של ה', כמה כואב לך על האחים שלך, 
כמה כואב לך הכאב של הקדוש ברוך הוא שמתגעגע 
לבנים שלו. וכמה שהדבר גדול יותר, כך צריכים להתפלל 
עליו יותר ויותר, ולפי מעלת הנחשק כך צריכים להתגבר 
ברצון חזק מאוד וחד משמעי, בפרט בהפצה שצריכים 
הרבה מאוד סייעתא דשמיא לפתיחת הלבבות. לכן 
כל מפיץ חייב להתפלל בכל יום על ההפצה. וכל שכן 
מי שאינו מפיץ, שהוא חייב להתפלל לזכות גם הוא 

לחלק בהפצה.

אבל אנחנו בעולם המעשה, וגדולה תפילה 
שמביאה לידי מעשה. מה עושים בפועל?

אז בוודאי שזו זכות גדולה להיות שותף להפצה גם 
בממון. יש לנו ברוך ה' אברכים שיוצאים יום יום להפיץ, 
בערים, בצמתים, בבתי כלא, בבסיסים בחוגי בית ועוד. 
כשאתה תורם כסף להפצה זו זכות כפולה ומכופלת 
כי אתה גם משקיע בצדקה הגדולה ביותר, ועל הדרך 
מפרנס משפחה של בן תורה. אפשר לתרום ספרים 
וחוברות למפיצים, ואפשר גם לארגן שיעורים וכנסים 

במקום מגוריכם וזו זכות אדירה.

אבל יש לנו גם כלל בכל התורה כולה: "מצווה בו יותר 
מבשלוחו". ויש לנו כלל שעדיף לטרוח במצווה בגופו 
ממש. על פי ההלכה, כשנולד לך בן אתה לא חייב 
להיות בברית, אתה יכול למנות שליח שיעשה ברית 
לילד ואתה תלך לעבודה. אפילו בחתונה אתה יכול 
למנות שליח שיקדש את האישה עבורך. האם יעלה 
על הדעת שמישהו ימנה שליח לקיים את המצוות הללו 
במקומו? וגם בהפצה אל תסתפק בשליחים, תקיים 
אתה בעצמך את המצווה בגופך ותקדש את כל איבריך 
בעסק ההפצה לעם ישראל! מורנו ורבינו, מרן הרב 
עובדיה יוסף היה מכתת רגליו ונוסע באוטובוסים בכל 
הארץ מקצה לקצה רק למען הפצה וזיכוי הרבים, ומי 
רואה גדול כזה יוצא ולא יוצא בעצמו. מי יותר עסוק 
ממנו? מי יותר מתמיד ממנו? על מי יש עול יותר ממה 

שהיה על מרן?

ובנוסף, כמה שהמפיצים של הישיבה שלי מסורים 
ומוסרים נפשם, הם לא תמיד יכולים להגיע לרחוב שלך, 

ולשכונה שלך, ולבית הכנסת שלך ולמקום העבודה 
שלך. וישנם יהודים שדווקא אתה תוכל להשפיע עליהם 
יותר מאשר אדם זר. בשביל זה הקדוש ברוך הוא צריך 
אותך דווקא. במקום שלך. החלום שלי הוא שההפצה 
לא תהיה "פטנט רשום" של הישיבה שלנו. אלא שכל 
יהודי כמו שהוא מתפלל שחרית ומניח תפילין, כך חלק 
חשוב מסדר היום שלו יהיה מוקדש להפצה וזיכוי הרבים.

אז נכון שזה לא קל להיות חייל קומנדו בודד בשטח 
האויב, לכן החלטתי בעזרת תלמידים מסורים להקים 
מערך של תמיכה במפיצים, ואני קורא לכל הקוראים 
והקוראות שרוצים להיות שותפים שלי, שרוצים ללכת 
בדרכי אבותינו, שרוצים שאהבת ישראל אצלם לא 
תהיה סיסמה אלא דרך חיים – שיצטרפו למערך. אני 
ממש מתחנן. אני צריך כל אחד ואחד מכם. לספרים 
שלי אין רגליים, אני צריך את עזרתכם. קשה לי לחשוב 
שיש עיר בארץ שבה לא ניתן להשיג בקלות ספרים 

וחוברות של תודה ואמונה ואהבת ישראל.

אז תודה רבה לכל הפונים שרוצים לקחת חלק. 
בשבילכם אני מקים את מערך התמיכה במפיצים 
שיעזור לכם גם בהפצה בפועל וגם בחיזוק ועידוד, 
ואני שוב מבקש, אנא יהודים יקרים חזקו ואמצו לכבוד ה' 
ולמען עם ישראל להביא את הגאולה בקרוב ברחמים.

תודה רבה רבה לכבוד הרב. אנחנו הראשונים שנפיץ 
את הבשורה הגדולה כאן בעלון ובכל הכלים העומדים 
לרשותינו. זו בהחלט בשורה גדולה לעם ישראל, ואשרי 
מי שיזכה להימנות לדבר מצווה גדול ועצום שכזה. תודה. 

כל אחד יכול להיות מפיץ:  052-7112793

אם חשבתם
שסיימנו...

המשך ראיון
עם הרב

שלום ארוש
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סגולה להתמדה

האדם בטבעו לא יכול לעמול לאורך זמן בדברים שאין לו אהבה 
אליהם. הפרשה פותחת במילים "אם בחוקותי תלכו" ומפרש רש"י: 
'שתהיו עמלים בתורה'. איך זוכים לאהבת תורה שתאפשר לנו לעמול 

ולהתמיד בתורה לאורך ימים ושנים?

רבי נחמן מגלה לנו שמי שנזהר לא לדבר רע על שום יהודי – 
זוכה לאהבת תורה. ולכן זו הסגולה הטובה ביותר להתמדה בלימוד 
התורה. רבנו מדמה את התורה לכלה. כאשר הכלה יפה, האהבה היא 
בשלמות, אבל כשיש לכלה חיסרון או מום בעיני בעלה – אז בוודאי 
אין האהבה בשלמות. כך גם התורה. כל יהודי הוא אות מהתורה, כי 
יש שישים ריבוא אותיות בתורה כנגד שישים ריבוא נשמות ישראל. 
וכשיש חיסרון באחד מישראל ח"ו, זהו חיסרון ומום בתורה הקדושה 

כביכול, וממילא לא ניתן לאהוב את התורה בשלימות.

אבל כשזהיר לבלי למצוא שום חיסרון בשום איש ישראלי, אז 
יזכה לאהבת התורה, ומתוך כך בוודאי יתמיד בלימוד התורה. ואז 
זוכה למה שכתוב: "תורת ה' תמימה משיבת נפש" שכאשר צורת 
ההסתכלות שלנו על האחר היא תמימה ונזהרים לא למצוא או לחפש 
שום חיסרון בשום יהודי, אזי נמצא ספר התורה שלם כי לא חסרה 
בו שום אות, ואז מרגישים שהתורה "משיבת נפש". בברסלב מקובל 
שהתורה העיקרית של רבי נחמן למעשה זאת תורה רפ"ב שבה רבינו 
מלמד אותנו שצריך לדון כל אדם לכף זכות, ואפילו הוא רשע גמור! 
ונשאלת השאלה: איך עושים את זה?! הרבה נבוכים בדבר, איך אני 

אדון לכף זכות את מי שמעשיו רעים? הוא לא צדיק, זאת עובדה!

אלא צריך לדעת שהנשמה של כל יהודי היא תמיד זכה וטהורה, ואם 
רק נזכור את הנשמה שנמצאת בתוכו, נוכל לאהוב את הטוב שבו. 

וזה כמובן לא אומר שצריך להתחבר אליו. להיפך לרוב צריכים דווקא 
להתרחק. אבל את החלק אלו-ק ממעל שבאותו רשע חייבים לאהוב.

בשנה האחרונה מורנו ורבינו, הרב שלום ארוש שליט"א, מדבר בלי 
סוף ומבקש בכל תוקף להתפלל על אהבת ישראל, כי זאת תכלית 

התורה: לאהוב כל יהודי באשר הוא שם.

הפסוק בהושע אומר: "חבור עצבים אפרים הנח לו", שכאשר ישנה 
אהבת ישראל – ה' לא עושה דין בעם ישראל, ללמדנו כמה חשובה 
אהבת ישראל לה' יתברך. רבי אליעזר הקפר אומר: "אהבו את 
השלום ושנאו את המחלוקת. גדול השלום שאפילו בשעה שישראל 
עובדים עבודה זרה ויש שלום בניהם אומר הקב"ה: 'אין רצוננו לנגוע 
בהם', שנאמר 'חבור עצבים אפרים הנח לו'". עצבים הם הפסלים, בני 
אפרים דבקו בפסלים, אמנם משום שהיו בחיבור ובאחדות - נאמר 
עליהם 'הנח לו'. הפסוק מדבר על דורו של אחאב שהיה חוטא 
ומחטיא לישראל ולמרות זאת כשיצאו למלחמה היו מנצחים כי היו 
מאוחדים, לא היו ביניהם לשון הרע ולא מחלוקת, וזה מה ששמר 

עליהם מפני אויביהם.

יש תפיסה מוטעית בעולם שאין זה מחובתו של אדם פשוט להתפלל 
על עם ישראל, כאילו זה עניין לצדיקים בלבד. כנגד תפיסה זו אומרת 
הגמרא בברכות: 'אמר רבא בר חיננא סבא משמיה דרב כל מי 
שאפשר לו לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש, נקרא חוטא, אמר 
רבא ואם זה שצריך להתפלל עליו הוא תלמיד חכם אז צריך אפילו 
להיות חולה מרוב צער'. וכן ראינו שמרן הרב עובדיה זצ"ל כאשר 
קם מחוליו, הודה לכל מי שהתפלל בעבורו ונתן ברכה מיוחדת לאלו 

שבכו בתפילתם.

ה' יזכנו לאהבת ישראל ולאהבת תורה באמת.

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

אם נשים על כף המאזנים את כל הברכות כולן, 
מה הדבר שישקול כנגד הכל?

תשובה לפרשת קדושים:

איסור כלאיים )חי( בהמתך לא תרביע כלאים. )צומח( 
שדך לא תזרע כלאים. )דומם( ובגד כלאים לא יעלה עליך.

זוכה לפרשת קדושים: פייגי ארוש, ירושלים.

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

זוכה פרשת קדושים: אריאל בוסי, זכרון יעקב.

 סיפור אמיתי של סבתא
לפני כמה זמן ארע אצלינו במשפחה מקרה לא כל 
כך נעים. סבתא הצדיקה רצתה מאוד לחזק אותנו 
באמירת התודה והודאה. היא סיפרה לנו סיפור שהיא 
חוותה ממש לא מזמן וחיזקה אותנו ממש והנה הסיפור:

במקום עבודתה של סבתי יש חניון גדול מאוד 
הבנוי מכמה קומות.

יום אחד סבתא הייתה בדרך לחזור 
הביתה, צעדה בחניון לעבר רכבה 
לפתע היא רואה אישה הנראית 
בשנות ה 60 לחייה עומדת מסתובבת 

ומבולבלת, סבתי ניגשה אליה ושאלה 
אותה האם היא צריכה עזרה והאם משהו 

קרה, הגברת אמרה לסבתי בדאגה שהיא 
חנתה את רכבה באחד החניונים והבעיה היא 

שהיא לא זוכרת איפה...

 להזכירכם, החניון ענק, בעל כמה קומות... סבתא 
אמרה לה- בואי גבירתי דבר ראשון הירגעי ובואי תעלי 
על הרכב שלי ונעשה 'סיור' כדי לגלות היכן החנית 
את רכבך. הגברת נכנסה לרכב וסבתי אחריה, תוך 
כדי שסבתא מתניעה את הרכב לפני היציאה למסע 
החיפושים היא אומרת לה, לפני הכל אני רוצה שתגידי 
תודה לה' יתברך, האישה מסתכלת על סבתי כאילו 
נחתה בזה הרגע מאחד הכוכבים שברקיע והיא הייתה 

המומה יותר לראות שסבתא אכן רצינית.

הגברת לא הייתה דתית ודבר זה היה נראה לה מופרך 
היא שאלה את סבתא ולמה שאומר תודה? תראי באיזה 

מצב אני כלואה, איך אחזור הביתה?

סבתא ענתה לה בנחת, אמרה והסבירה- "אין 
לא מתחילות  אנחנו  מן השמים  יורד  רע 
בחיפושים עד שאת אומרת תודה לה' על 
המצב הנוכחי, הגברת ראתה שסבתא 
איתנה בדעתה ואמרה נו טוב תודה 
ה' שהרכב שלי אבד, עכשיו בסדר? 
בואי נמשיך סבתא אמרה לה אני 
רוצה לשמוע אותך אומרת עוד תודות 

תוך כדי הסיבובים."

הן פותחות בנסיעה הגברת מסתכלת בריכוז 
על כל רכב ורכב והיא וסבתא אומרות תודות לה'.

לאחר שהם הגיעו לחניון השני האישה אומרת לסבתא 
עצרי! היא בחנה עוד כמה שניות עד שהיא הייתה 
בטוחה הסתכלה בפנים הרכב דרך החלון ו-כן זה 

היה הרכב שלה.

סבתא מספרת- היא הודתה לי מעומק הלב ואמרה, 
אני לא מאמינה וואו התודה היא עצומה וענקית אני בת 

שישים ורק עכשיו גיליתי פלא!
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 לומדים להצליח  פרק יב'

במיומנות הראשונה מתוך חמשת  נמשיך  השבוע, 
המיומנויות והיא: הסדר והארגון.

כאשר אנו מדברים על סדר וארגון, אין הכוונה לסידור 
החדר, הילקוט או הקלמר, אלא ליכולת הרבה יותר מהותית 
שמתבטאת בהבנה ומודעות, על סדר וארגון פנימי, עמוק 
ותודעתי יותר- שכמובן ישפיע בסופו של דבר על התנהלות 
המחשבה ועל מכלול הפעולות הלימודיות וההתנהגותיות.

קראו וחשבו, מה דעתכם על דני?! 

דני, הוא תלמיד בינוני הלומד בכיתה ד'. 
דני אינו מקשיב ומשתתף בשיעורים- כי 
החומר לא תמיד מעניין אותו. ממוצע 
המבחנים שלו מגרד את ה-70% כי 

הוא אינו מתכונן למבחנים ברצינות. דני 
שוכח לפעמים מחברות וספרים כי הוא 

שוכח להכין מערכת. דני מאחר להיכנס לכיתה 
מההפסקה- כי רק בסיום הצלצול הוא נזכר שעדיין 

לא הספיק לשתות, הוא צריך גם לשירותים או ששכח 
את הכדורגל במגרש.

דני לא לוקח את הלימודים ברצינות ולא בגלל שהוא 
אינו רוצה, אלא בגלל שהתפיסה שלו "מה תפקידו בבית 
הספר" מעט מעוות, לדני יש חוסר סדר וארגון בתפיסה 
שלו את החיים שמחלחל למציאות שהוא רואה ויוצר 
ולפעולותיו בשטח. בעיה זו וחוסר מיומנותו להתארגן 

ללמידה בצורה תקינה מעיבים מאוד על הצלחתו.

אילו דני היה ילד מאורגן, הוא היה מכין את עצמו לפני 
שמגיע לכיתה, הוא היה יודע "לאן הוא הולך, מה מטרת 
הליכתו ומה תפקידו" דני היה מגיע עם כל ספריו ומחברותיו 
לכיתה, היה נכנס לכיתה בזמן, מארגן את חפצי הלמידה 
בצורה מסודרת, מבין שיש לו מטרה בזמן הלמידה... ואז 
בשיטות הנעה )מוטיבציה( שונות נוכל להובילו ללמידה 
מאתגרת וחוויתית ומכאן הדרך בטוחה להצלחה לימודית.  

גם תכונות נרכשות

סדר וארגון, אינן רק תכונות גנטיות אלא הן בעיקר 
תכונות המושפעות מהחינוך בבית ומסביבת הגדילה של 
הילד. כשהחוקרים מדברים על תכונות הסדר והארגון, 
הם משתמשים במונח "ויסות". כבר בגיל קטן ניתן להבחין 
בתינוקות ש"מנגנון הוויסות" שלהם מסודר, תינוקות אלו 
ערים וישנים בשעות קבועות, אוכלים באותן שעות פחות 

או יותר ובהחלט ניתן לצפות מראש כיצד יתנהגו במצבים 
מסוימים.

לעומתם, לתינוקות ש"מנגנון הוויסות" שלהם אינו מסודר: 
ערים וישנים בשעת שונות ולא סדירות, אוכלים בשעות 
שונות, אינם בעלי סדר יום קבוע ולהורים קשה להכניס 
אותם למשטר מסודר. אך מאחר ותכונות אלו אינן רק 
תכונות "מולדות", אלא גם תכונות "נרכשות", אזי ע"י אימון 
עקבי ושיטות עבודה שונות שנלמד עליהם, נוכל בע"ה 
לשפרן ולהפוך את הילדים למסודרים ומאורגנים יותר. 

עד כמה זה משמעותי בחיים, נבין מהדוגמא 
האישית שלנו בחיי היום-יום: 

סדר  יש  המבוגרים,  אצלנו  כאשר 
בבית ובסביבה המחיה שלנו, יש לנו 
סדר בראש והחיים שלנו הרבה יותר 
נפשית  פנויים  אנו  ונעימים,  רגועים 
לעשייה נוספת ולהשקעה בדברים אותם 
אנו עושים. לעומת זאת, כאשר אנו חיים בצורה 
בלתי מסודרת ומאורגנת, כאשר יש לנו בלאגן בראש, 
אנו עסוקים כל הזמן ב"הישרדות" שלנו ולא פנויים אפילו 
לחיות בצורה תקינה ובוודאי לא להשקיע במה שאנו עושים 
או להתחיל בפרויקטים חדשים. לכן, סביבה מסודרת, 
תשפיע בראש ובראשונה לטובה על השלווה והרוגע של 
הילד ותקנה לו את היכולת לסדר, לארגן ולמיין בצורה 
טובה את חייו הרגשיים והסביבתיים ומכאן תשפיע בביצוע 
משימות שונות בבית ובבית הספר על הצד היותר טוב 

וכמובן מכאן להצלחה לימודית הדרך פתוחה.

עניין התפתחותי 

לימוד "סדר וארגון" צריך להיעשות תוך התחשבות בשלב 
ההתפתחותי בו נמצא הילד ומתוך עקביות, התמדה ודוגמא 
אישית של ההורה. ילד שרוכש סדר וארגון, לומד אגב 
זה גם אודות משמעות ואחריות אישית ומפתח עצמאות 
התורמת להעלאת ערכו העצמי בעיני עצמו וסביבתו ובכך 
מעלה את ביטחונו העצמי ביכולותיו. ילד זה גם מפתח 
התחשבות בסביבתו ובזולת- כי הוא חי בצורה מסודרת 
המאפשרת לו לראות שיש מישהו שחי לצידו וגם הוא 
בעל צרכים ורצונות משלו. כלים אלו שהוא יקבל הינן 
נכס ערכי רב וחשוב ביותר להתפתחותו התקינה בגיל 
בית הספר, ומהווים הכנה חשובה לחיים תקינים כאדם 

בוגר, שמועיל לעצמו, למשפחתו ולחברה.

כחלק בלתי נפרד מתוכנית העבודה לבניית אישיות 
מסודרת ומאורגנת, עלינו לבנות לילד "סדר יום קבוע" 

כאשר ילד חי בתוך סדר יום קבוע פחות או יותר, זה 
תורם לו בראש ובראשונה לתחושת ביטחון עצמי. ילד 
שחי בתוך סדר יום מובנה, מרגיש בטוח ונוח כי הוא אינו 
צריך להשקיע מאמצים וכוחות מה לעשות בכל רגע נתון, 

כי חייו מאורגנים ומסודרים. 

 איך משפרים את תכונת הסדר והארגון? 

כמו תמיד ע"י דוגמא אישית. הילד רוכש את גיבוש 
אישיותו מסביבת גידולו, ולכן אנו-ההורים הם הראשונים 
שמהווים מודל לחיקוי עבור הילד בענייני סדר וארגון. אין 
ספק שילדים שחיים בבית מסודר, מאורגן ונקי, לומדים 
להעריך סביבה מסודרת וישאפו להיות מסודרים בעצמם, 
סדר חיצוני משפיע על הסדר הפנימי וכך מתגבשת 
האישיות המסודרת. ולהיפך- אם הילד מתרגל לחיות 
בסביבה מבולגנת, הוא יבין שאלו הנורמות המקובלות 

ויתרגל לחיות בחוסר סדר חיצוני ופנימי. 

ולכן במידה ונשפר את רמת הסדר והארגון שלנו בבית 
ע"י קיום בית מסודר ומאורגן, סדר יום קבוע )מגוון ולא 
משעמם( של הפעילויות, יצירת רוגע ושקט בחיי הילד 
בכל התחומים, נוכל בע"ה להשפיע ולעצב את אישיותו 
מחדש בכדי שייהפך עם הזמן לילד מסודר ומאורגן.חשוב 
מאוד שכל הדמויות הקרובות אל הילד, יהיו מעורבות 
בעבודה על שיפור הסדר והארגון שלו. כאשר כל הדמויות 
הללו יהוו עבורו דוגמא אישית בעניין זה דהיינו: ההורים, 
המטפלת/הגננת/המורה וכו' זה יקל על הילד להפנים 

את הנורמה הרצויה.

המשך בע"ה בשבוע הבא.

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

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

משה היה כותב "אלחטי" במקום "הלכתי". 
יום אחד המורה כעס עליו ונתן לו עונש אחרי 
הלימודים לכתוב על הלוח 100 פעמים "הלכתי". 
למחרת המורה מגיע ורואה את כל הלוח מכוסה 
במילה "הלכתי" ולמטה כתוב "כתבתי הלכתי 
חמישים פעם, ואז נגמר לי המקום אז אלחטי 

הביתה"...

העלון מוקדש
לחזרה בתשובה יהונתן בן רותי

ולרפואת עמוס בן מסעודה

להקדשת העלון: 02-5308000

בדיחות הדעת

ביום קבלת התורה
הרב שלום ארוש שליט“א
יתפלל עליך ועל צאצאיך

שתזכו לקבלה מאהבה ולפירות טובים.
חייגו עכשיו ותזכו: 02-5308000
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