
לחזור לחיים ולראות את הטוב

תקבלי אותי כמו שאני

אחרי שהאישה סיימה לספר על כל מעלליו של 
הבעל, על ההתמכרויות שלו, ועל התפרצויות העצבים 
בבית, הגיע תורו של הבעל לענות. הוא פנה ליועץ 

הנישואין ואמר לו:

"תראה, אני יודע שאני מכור להרגלים רעים וגם יש 
לי בעיה של כעסים, אבל מה אני יכול לעשות. כזה 
אני. במקום לרדוף את עצמי ולהרגיש רע מהמצב, 
אני דן את עצמי לכף זכות, ומקבל את עצמי כמו שאני.

והייתי מצפה גם מאשתי שתקבל אותי ותאהב אותי 
כמו שאני..."

היועץ היה בהלם מהתשובה. הוא הבין שעל פי תפיסת 
העולם של הבעל אין שום סיכוי שיקרה כאן שינוי. הוא 
ניסה לרמוז לבעל בצורה עדינה שיש לו טעות חמורה, 
אבל הבעל עמד על שלו והוא גם ניתלה באילן גדול: 

"אתה לא תזיז אותי מהעמדה שלי.

זו לא רק דעתי אלא זו דעתו של גדול הצדיקים 
שבאמת מבינים בנפש האדם. לא זו בלבד שזה כתוב 
במפורש בתורתו של רבי נחמן, אלא שאפשר לומר 
שזו העצה העיקרית של רבי נחמן והוא הבטיח שמי 

שיעשה כך בוודאי יתקן את עצמו..."

לא זאת הכוונה

היועץ היה איש ספר וידיו רב לו גם בתורת רבי נחמן, 
והוא חייך ואמר:

"הו! הבנתי, אתה בעצם מדבר בשמו של רבי נחמן, 
אז אני מציע לך ללמוד איתי קטע קטן מתוך הספר 
העיקרי במשנת ברסלב, שאותו כתב התלמיד הגדול 
ביותר של רבי נחמן שהוא המוסמך באמת לתת פירושים 

לתורתו של רבו."

"ליקוטי הלכות" בהלכה  היועץ פתח את הספר 
הראשונה שעוסקת בעניין לדון את עצמו לכף זכות וקרא: 
"וזה בחינת 'מטהר טמאים ומטמא טהורים' )שנאמר על 
הפרה האדומה(, כי זאת הבחינה מה שדן את עצמו 
לכף זכות ומוצא בעצמו נקודות טובות, זאת הבחינה 

מטהרת טמאים ומטמא טהורים..."

ויועץ הנישואין הסביר לבעל: העצה של רבי נחמן 
היא עצה עוצמתית מאוד, אבל אתה לא משתמש בה 
באופן הנכון ולא במקום הנכון. שים לב שרבי נחמן לא 
מתכוון להצדיק את החסרונות ואת הרע, הוא לא מתכוון 
לטשטש את הגבול הברור שבין טוב לרע חלילה, אלא 
הוא אומר למצוא בעצמו את הטוב, כלומר להתמקד 
בדברים הטובים שיש בו ולהעצים אותם ועל ידי זה 

להילחם ברע ולגרש אותו מקרבו.

משמעות החיים

בשביל להבין היטב את דבריו של רבי נתן נסביר 
את עניין הטהרה מטומאת מת. בזמן בית המקדש 
כשהיו נוהגים דיני טומאה וטהרה, היו סוגי טומאה שונים. 
לרובם הייתה מספיקה טהרה במקווה טהרה בתנאים 

כאלה ואחרים.

אבל יוצאת מן הכלל היא טומאת מת הנקרא "אבי 
אבות הטומאה", שהיא טומאה קשה המחייבת את 
האדם לעבור תהליך טהרה בן שבעה ימים שבו מזים 

עליו מים המעורבים באפר הפרה האדומה.

מדוע טומאת מת היא כל כך חמורה? כי אין חמור 
מהמוות. כל עוד האדם חי הוא פועל ומתקדם ושואף, 
הסכנה הגדולה ביותר לאדם הוא להפסיק להילחם על 
החיים. המפגש עם המוות עלול לערער לאדם את הטעם 
בחיים ולגרום לו להפסיק לשאוף ולהתקדם ולתקן את 

עצמו, ולכן הוא צריך טהרה מיוחדת. המוות הוא שם 
כללי לכל דבר שעוצר את האדם מלהתקדם ומקבע 
אותו במצבו הרע. גם להשלים עם תאוות קשות עם 
התמכרויות ועם מידות רעות זהו מוות. האדם גוזר על 
עצמו מוות רוחני ומונע מעצמו את הסיכוי להתקדם 

ולהשתנות ולצאת מהמקום הרע הזה.

לשם כך צריכים את אפר הפרה האדומה. על פי 
הזוהר הקדוש ועל פי דבריו של רבי נתן הצבע האדום 
של הפרה מרמז על מציאות קשה מאוד של עומק 
הדינים, כלומר אדם שנשלט על ידי הרע שבקרבו, אבל 
הפרה היא גם "תמימה אשר לא עלה עליה עול", שזה 
מרמז על כך שלמרות המצב הקשה, ישנה תמיד לכל 
אדם נקודה טובה, מקום תמים וטהור שבו אין שליטה 
ליצר הרע, מקום שבו האדם חופשי לבחור בטוב, ועל 
ידי אפר הפרה האדם מתחבר למקום הזה ומקבל את 

הכוח להמשיך לפעול ולחיות ולהתקדם בחיים.

מכאן כבר אפשר להתקדם

ומסבירים לנו חז"ל שיש משהו מאוד חריג בטהרת 
הפרה שהיא אמנם מטהרת את הטמאים מטומאתם 
הקשה, אבל הטהורים המתעסקים באפר – דווקא הם 
נטמאים. ובדיוק כאן מסביר רבי נתן שההתעסקות 
בלמצוא באדם את הטוב עלולה גם לגרום לו לָטעּות 
שבה הוא מתעלם מהרע שלו או חלילה משלים עם 
הרע שלו או אפילו מצדיק אותו. וזה עלול לטמא את 
הטהורים, שלא רק שהם מפסיקים לשאוף לתקן את 
עצמם, אלא הם גם משלימים עם הרע ואפילו מקבלים 
אותו כחלק בלתי נפרד ממציאות חייהם, ה' ירחם. וזו 

בדיוק ההיפך הגמור מכוונתו של רבי נחמן.

לאחר שיועץ הנישואים סיים את ההסבר, היה זה תורו 
של הבעל להיות המום. הוא אף פעם לא ראה כך את 
הדברים. הוא הבין שבעצם זה שהוא השלים עם הבעיות 
שלו, הוא חסם בפני עצמו את הדרך לשינוי ואת הדרך 
לקיים חיי משפחה וחיים יהודיים בריאים ותקינים. אבל 
כעת נשבר המחסום הראשון ויועץ הנישואים יכול היה 

מאמר ראש הישיבה

פרשת שמיני-שבת פרה  כ"ג אדר ב' תשפ"ב  גליון 765

המשך בעמ' 3

ר"תיציאהכניסה

18:1819:3120:11ירושלים

18:3419:3320:08תל אביב

18:2719:3220:09חיפה

18:3819:3220:11באר שבע

בס"ד בר"ה

חוט של חסד
גיליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרב שלום ארוש שליט"א

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
ע"ש מוהר"ן מברסלב זיע"א

רח' שמואל הנביא 13 י-ם  ת.ד. 50226  טל: 02-5812210 
al5308000@gmail.com :פקס: 02-5812252  מייל

עלון "חוט של חסד" | 1 



כיצד עושים הגעלת כלים לפסח

ישנם כמה כללים הנצרכים לידיעה לפני 
הכשרת הכלים בהגעלה:

יהיה 	  יש לנקות את הכלי היטב, שהכלי 
שיריים  עליו  דבוק  יהיה  ושלא  נקי 

כלל, פעמים שישנם כלים שמרוב 
שיריים  בהם  נדבק  שימוש 

שאינם ניתנים להסרה )כל 
מיני נקודות שחורות או 
חומות( במקרה זה אין 
אפשרות להכשיר את 

להקפיד  יש  לכן  הכלי, 
בזה שהכלי יהיה נקי לחלוטין.

כל הדברים המחוברים לכלי כגון 	 
ידיות הכלי, ידית המכסה וכדומה, אין 

צריך להסירם משום שהכל נחשב לכלי אחד, 
ומכל מקום יש לנקות היטב את מקום הברגים 

ולבדוק שאין שם שיירי חמץ או חלודה.

כאשר מגעילים כלים חלבים ובשריים יחד, יש 	 
להקפיד לפני שמטבילים אותם במים החמים 
לשים במים חומר הפוגם כגון סבון כלים וכדומה.

להמתין עד שהמים יבעבעו, ואז להכניס את הסיר 	 
ולהמתין כמה שניות עד שהמים חוזרים לבעבע.

להוציא את הסיר ולשטוף במים הקרים.	 

כללים אלו ניתנים למי שלא מצא מקום 	 
שבו יכול לעשות הגעלה כדין וצריך להגעיל 
בביתו, אמנם מכיון שיש פרטים רבים 
בהגעלת כלים, לכן לכתחילה יש 
שבו  למקום  ללכת  להקפיד 
מגעילים כלים על פי ההלכה, ולא 
לעשות לבד בבית, ומכל מקום 
במקרה שהוצרך להגעיל כלים 
בבית, כדאי להתקשר להתייעץ עם 
רב ב”קו ההלכה” ולקבל הנחיות ברורות.

סוגי הכלים והכשרתם

סירים ומחבתות - ניתן להגעילם במים רותחים.

סיר ותבנית מזכוכית – לבני ספרד - כל כלי הזכוכית, 
זכוכית  ואף בכלי  צוננים,  הכשרם בשטיפה במים 
שמשתמשים בהם לבישול ואפיה, אין צריכים הגעלה 
כלל, והכשרם בשטיפה. כל זאת בתנאי שהכלי נקי 

לחלוטין ואין בו שיריים שנדבקו, אבל אם יש בו נקודות 
שחורות או חומות של שיריים שנמצאים על גבי הכלי 
ואינם יורדים, אין אפשרות להשתמש בכלי בפסח כלל. 
ולבני אשכנז – כלי זכוכית אסורים ואין להם הכשר כלל, 

ויש לקנות כלים חדשים לפסח.

מחבת טפלון –  לבני ספרד - ניתן להכשירה בהגעלה, 
משום שציפוי הטפלון נחשב לפלסטיק, ודעת מרן הרב 
עובדיה שניתן להכשיר פלסטיק בהגעלה. ולבני אשכנז 
– כלי פלסטיק דינם כחרס ולכן יש לקנות מחבת חדשה 

לפסח.

מנגל שפועל על גז – אם יש אפשרות לחממו למעלה מ 
400 מעלות צלזיוס, ינקה את המנגל והרשת היטב ויפעיל 
את המנגל על החום הגבוה ביותר במשך כחצי שעה, 
ומכל מקום אף בזה ראוי להחליף את הרשת לפסח. 

רשת המיוחדת לצליית כבד – אינה צריכה הכשר 
כלל, מכיון שלא משתמשים בה לשום תשמיש אחר 

מלבד לצליית הכבד.

סכו”ם צלחות וכוסות - הסכו”ם שעשוי ממתכת, ובלע 
ברותח מכלי שני, שהרי יוצקים מהמיחם שהוא הכלי 
הראשון, אל הצלחת והסכו”ם שהם כלי שני, לכן ניתן 
להכשירם על ידי שמערים עליהם מים רותחים. צלחות 
– אם הם עשויים מחרס או פורצלן אין להם הכשר כלל, 

וכלי פלסטיק וזכוכית ביארנו לעיל.

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"

פנינים חסידות ברסלב הפרשה לאורו של
הנחל נובע

"ויהי ביום השמיני"...

אחת הסיבות המרכזיות שהאדם מרים ידים בתפקידו 
הרוחני, במטלותיו התורניות, כל אחד באשר הוא, זה 
מחמת סיבת הניגודיות, אנחנו חיים בעולם שהוא כל כך 
חומרי, כל כך מגושם, כל כך נוכח, כל כך צבעוני ובר 
תפיסה. ומצד השני היהדות דורשת מאיתנו להתחבר 
לעולם נסתר לעולם שכולו רוח, עם זה בתורה לשנן 
ידיעות ושכלים קדושים רוחניים, ולהתחבר אליהם, 
ולהגות בהם גם אם הם לא כל כך מובנים ומאירים. 
אם זה בתפילה ששם זה מתבטא יותר חזק, שאז מוטל 
על כל אחד מאיתנו להתנתק מהסובב, ולנסות לרומם 
את המוח למקום שלא כל כך בר תפיסה, לא כל כך 
בר דמיון, ולנסות להעמיק ולכוון ולהשקיע את כוחותינו 
וזמנינו בזה. ואם זה בכל האורח החיים היהודי על כל 
מצוותיו, החשיבה וההרגשה סביב הרוח והבלתי נודע, 
להתנזר מהתאוות למצוא אושר וסיפוק בדבר שצריך 
לחפש אותו בחיפוש אחר חיפוש והוא לא תמיד נמצא 
בנקל, עולם נסתר שלא תמיד הוא בר השגה. וכשקצת 
מתבוננים במצב הגשמי שבו אנו נמצאים, מובן מהיכן 
נובעת השחיקה... הזיקנה... כי באמת איך... איך אפשר 
להתעלם מעוצמת החומר והגשם ולא עוד אלא להתנתק 
ממנו... להקדיש את חיינו לעולם קדוש רוחני ומופשט 
וגבוה שכזה? הסוד הוא המשכן...והסוד היותר גדול 
הוא השמחה הגדולה כל כך שהיה להשם יתברך ביום 
חנוכת המשכן, שאז הש"י שמח כיום שנתנה בו התורה 

וכיום שנבראו בו שמים וארץ.

"המשכן" גילה שהרוחניות הגדולה ביותר נמצאת 
עמוק עמוק גם בתוך הדבר הגשמי ביותר"!!! זו ידיעה 
נחוצה ביותר לכל אחד מאיתנו, בשביל לשמור על 
רעננות בעבודת הש"י, התחדשות לדברים שבקדושה, 
זהו האור של המשכן מצד אחד המקום הכי רוחני 
שיש, מצד שני מקריבים בו ומתעסקים בו בדברים הכי 
מגושמים הבהמות ובשר ודם וכדו'.  כשאדם יודע את 
הידיעה הזו, הוא מצליח למצוא את הש"י גם במקום 
הנמוך ביותר גם בעיסוק המגושם ביותר, ובכך הוא ניצול 
מהתשישות וההתשה שגורמת החומר, הוא מוצא את 
הרוחניות  בתוך הגשמיות, הוא טועם טעם של קירבת 
ה' ואושר רוחני לא משנה באיזה מדריגה נמוכה הוא 
קיים. זה סוד ההצלחה להצליח ברוחניות בזה העולם!, 
ידיעה זו לא ידעו נדב ואביהוא. הם ידעו גם ידעו עד 
כמה העולם הגשמי מסוכן הוא ביותר, עד כמה הוא 
מלכודת ומערבולת איומה, וכמעט בלתי ניתנת לניצוח.

אבל לא ידעו שהש"י נמצא דווקא שם בתוך עומק 
הגשמיות. לכך רצו לעבוד רק בסוג עבודות רוחניות 
כקטורת וכדומה, לא היו מסוגלים להבין האיך אפשר 
לעבוד את הש"י גם מדברים גשמיים. ובדבר זה הם 
סיכנו את כל המכוון של המשכן, את כל השמחה היה 
להש"י מהמשכן, את החיבור בין העליונים לתחתונים, 
ולכן גם פטירתם לא הייתה כעונש או כנקמה, אלא בתור 
מילוי ותוצאה לשאיפתם, הם נפטרו מתוך התכללות 
שלימה בעולם הרוחני ללא שום קשר לעולם הגשמי.

אבל כמו שנאמר אין זה המכוון אין זה השלימות, כי 

המסר אלינו זה שוב ושוב, לקבל את האור הפנימי של 
המשכן, שהוא לגלות את המציאות של הש"י דווקא 
בתוך הגשמיות. בשביל זה צריך "ליטול עצה מהזקנים" 
)מה שלא עשו נדב ואביהוא( להתקרב לצדיק האמת 
שמקים את המשכן כי רק הוא יכול להקים את המשכן, 
רק לו יש את הכוח להתגבר על כל הכוח שמבדיל 
בינינו לבין ה', רק הוא יכול להאיר לכל אחד מאיתנו 
איך שהש"י נמצא דווקא עמוק עמוק איפה שכל אחד 
מאיתנו, בסדר יום של כל אחד מאיתנו. ובזכותו נזכה 
אנו לא רק שלא למות על קידוש ה' כנדב ואביהו, אלא 
"לחיות" על קידוש ה' לגלות את השם בתוך החומר 
ובכך לקדש את החומר ולרומם ולעלות את כל הבריאה 
לשרשה אמן כן יהי רצון  )מעובד על פי ליקו"ה ערבית 

ב' אות צ"ה(.

ַּפַעם ָׁשַלח ַרִּבי ִיְצָחק ֶּבן מֹוַהְרַנ"ְּת ִמְכָּתב ְלָאִביו, ּובֹו 
ִסֵּפר לֹו ְּדַבר ֶּפֶלא, ֶׁשִּנְמָצא ְּבִעירֹו טּוְלְטִׁשין ָאָדם ָּפׁשּוט 
ְּבֵׁשם ַרִּבי ְנַתְנֵאל ֶׁשָּכל ִּבְרכֹוָתיו ֶׁשְּמָבֵרְך ִמְתַקְּימֹות 
ְלַהְפִליא. ְוָׁשַאל ְלמֹוַהְרַנ"ְּת ַמה ַּדְעּתֹו ָּבֶזה, ִּבֵּקׁש 
ִמֶּמּנּו מֹוַהְרַנ"ְּת ֶׁשְיַסֵּפר לֹו ֵמַהְנָהגֹוָתיו ּוִמֶּדֶרְך ַחָּייו 
ֶׁשל ָהִאיׁש ַהֶּזה, ְוָכַתב לֹו ִאי ֵאּלּו ֵמַהְנָהגֹוָתיו ַהּטֹוִבים, 
ֵהִׁשיבֹו מֹוַהְרַנ"ְּת ֶׁשֲעַדִין ֵאין ּכֹחֹו ְּבִבְרכֹוָתיו ֵמַהְנָהגֹות 
ֵאּלּו ְוִיְתַחֶּקה ְוַיְחקֹור ֵהיֵטב יֹוֵתר ַאַחר ַהְנָהגֹוָתיו ְויֹוִדיעֹו, 
ְוָכַתב לֹו ֶׁשִהְבִחין ּבֹו ֶׁשהּוא ָזִהיר ְמאֹד ְּבִקיַמת ֲחצֹות 
ַלְיָלה ַוֲעִריַכת ַהִּתּקּון ּבֹו, ָּכַתב לֹו מֹוַהְרַנ"ְּת ֵּכן ֵּכן ֶזה 
ַהָּדָבר הּוא ֶׁשהֹוִעיל לֹו ִלְזּכֹות ְלָדָבר ָחׁשּוב ֶזה, "ַהְיינּו 

ְדַאֲהֵני ֵליּה" )שיש"ק ב–תקכד(
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סיפורי סגולה
זיע"א  מליזנסק  סיפורים מרבי אלימלך  שלושה 
המסוגלים להכניס את חג הפסח מתוך הרחבה ויישוב 

הדעת.

מכתב למלך

יהודי כפרי מצא את עצמו לפני חג הפסח ללא פרוטה. 
בעצת אשתו כתב העני מכתב למלך מלכי המלכים 
הקב"ה, במכתבו פירט את מצבו הכלכלי הקשה ועל 
כך שאין בידו פרוטה להוצאות הפסח. הניח העני את 
המכתב ביער על ידי גזע עץ וחזר לביתו.  למחרת, 
הופיע המלך של המדינה עם חבורת ציידו לערוך ציד, 
תוך כדי מסעו הבחין המלך במכתב. כשראה שהמכתב 
מופנה לכבוד המלך, כתוב בלשון יפה ומכובדת, חשב 
שהפניה היא אליו. עוד באותו יום שלח המלך שליח 
לכתובת היהודי שהיתה רשומה על המכתב, מעטפה 
עם סכום גדול של כסף. העני הודה לשליח ולשולחו. 
כך זכה העני לחגוג את החג מתוך הרחבה ויישוב דעת 

בזכות האמונה התמימה. 

"מים שרף"

היה  אחד שלא  יהודי  חי  אלימלך  רבי  בתקופת 
באפשרותו לקיים את חג הפסח, בעקבות מצבו הכללי 
, עלתה בלבו החלטה להעביר חביות עם יין שרף לארץ 
השכנה ושם יוכל למכרם במחיר גבוה ותהייה לו פרנסה 
בכדי שיוכל לקיים את חג הפסח. אלא, שהשלטונות 
סירבו להעביר את יין השרף דרך הגבול. ביקש היהודי 
את ברכתו של רבי אלימלך. ברכו הרבי בשמחה שכל 
יהיו מים. ואכן כך היה, התקיימה הברכה  החביות 
וכשהיהודי עבר דרך המכס, צחקו הגויים ממנו שהוא 
מוביל לארץ השכנה חביות עם מים. לאחר שעבר את 
הגבול שוב פנה אל הרבי לבקשו ששוב יהפכו המים 
ליין שרף. ואכן ברכו הרבי והנס קרה. המים הפכו שו 
ליין שרף. מכר  היהודי את כל סחורתו וחזר עם  כסף 

רב לכבוד חג הפסח. 

בזכותה של אמונה

באחד הכפרים חי יהודי ושמו משה, במקצועו היה חייט, 
מידי שבוע היה יוצא רגלי מביתו, נודד ממקום למקום 
ועושה תיקונים לקראת שבת היה חוזר הביתה ונותן 
את מעט הפרוטות שהרוויח לאשתו שיהיה לה במה 
להחיות את נפשה עד שבוע הבא. סובב בורא העולם  
והחייט החל לעבוד בביתו של הפריץ, ומאז מצבו הכלכלי 
של היהודי שפר עליו והחל מכסה חובותיו. יום אחד 
שאל הפריץ: "אמור לי מושק'ה איך הפרנסה"? ענה 
משה: "בחסדי ה' יש לי פרנסה בחסד". כעס הפריץ 
מאוד ואמר: "הפרנסה מהפריץ שהוא מפרנס אותך מדי 
שבוע, לכן אמור: בחסדי הפריץ". ניסה משה להסביר 

לו כי הקב"ה הוא 
 , ס נ ר פ מ ה

ץ  י ר פ ה ו
א  ו ה
 , ח י השל
ובכל זאת 

מכיר  הוא 
טובה גם לפריץ 

 . ח י ל ש ה א  ו ה ש
קיבל  לא  הפריץ  ת אך  א

מהארמון ההסברים ובזעם גדול גרשו 
.

הימים היו סמוכים לחג הפסח, משה החייט חזר הביתה 
בידיים ריקות. אבל היה בעל בטחון גדול וידע שבורא 
עולם לא יעזוב אותו אפילו שנראה כי חלילה אין תקוה.

מנהג היה לו לפריץ מידי לילה לספור את מטבעות 
הזהב שהיו לו, ולבדוק בשיניו ולוודא שהמטבע מזהב 
אמיתי, לצידו היה יושב קופו האישי. כן, כן, קוף חביב 
וידיד היה לו לפריץ והקוף הסתכל על תנועותיו של 

הפריץ ועקב אחר מעשיו.

ברגע שהפריץ יצא מהחדר, הקוף חיקה את תנועותיו 
של הפריץ, במקום לנגוע במטבע, הקוף בלע את 
המטבע, וכך המשיך לבלוע את כל המטבעות שהיו 
על השולחן, הבטן התמלאה והקוף נפל על הרצפה 
ללא רוח חיים. כשחזר הפריץ לחדרו ראה פגר על 
הרצפה ובאותו רגע צץ רעיון לצחוק ממשה החייט. 
הפריץ החליט ללכת באמצע הלילה אל ביתו של משה 
החייט, ולזרוק את גוויתו של הקוף בביתו של משה. חשב 
ועשה.  שעת ערב, בביתו של משה החייט נשמע לפתע 
רעש גדול מאוד, כל בני הבית ניגשו לראות מה קרה, 
ונבהלו עד מאוד למראה גווית הקוף על הרצפה. צעקה 
נפלטה מפיהם של בני הבית. אלא שלפתע פתאום 
ראו כי מהקוף יוצאים מטבעות זהב. מיד הרים משה 
ידיים לשמיים בהודיה גדולה לבורא עולם, שלא עוזב 
אותו ושלח לו כסף בכדי שיוכל להכין את חג הפסח. 
באותה השנה, ערך משה שולחן סדר מפואר שלא ערך 
מימיו והזמין אורחים אל ביתו. באמצע הסדר החליט 
הפריץ להציץ אל ביתו של משה החייט ולראות את 
דלותו ואביונותו, גם החליט להוכיח אותו כי הוא המפרנס 
בלבד. אלא, משהתקרב הפריץ ראה את האור ושמע 
את קולות השמחה לא יכול היה להתאפק. הוא נכנס 
אל הבית ולאחר שהוזמן להיכנס ביקש לברר איך הגיע 
לידיו פרנסה. סיפר לו משה על גוויית הקוף שהושלכה 
אל ביתו וממנה הושלכו מטבעות זהב לרב. או אז הבין 
הפריץ את אשר אירע והודה גם הוא בפה מלא כי אכן 

הקב"ה  הוא זן ומפרנס לכל.

להתחיל לקדם מהלכים לרווחת הזוג.

טומאת המת של דורנו

וזו נקודה עמוקה מאוד.

רבי נחמן אומר שטומאת מת העיקרית היא פגם 
הברית ותאוות הניאוף, מכיוון שהיא בעצם לוקחת 
כוח של חיים וממיתה אותו. ואכן רואים שרוב ככל 

בני האדם כמעט מיואשים בנושא הזה.

השתדלותו העיקרית של רבי נחמן שעליה מסר 
נפשו והקריב את משפחתו הייתה למצוא תיקון 
לפגם הזה, והוא הבטיח תיקון, אבל הוא גם דרש 
מהאדם שלא ימשיך להיכשל במזיד חלילה. רבי נחמן 
מחבר את האדם עם הטוב שיש בו ועם הרצונות 
הטובים שלו, אבל הוא לעולם לא מטשטש לאדם 

את גבולות האסור והמותר.

מה שאסור – אסור; מה שרע – זה רע; ואין בזה 
שום משחקים ושום פשרות.

אנחנו קוראים את פרשת פרה כהכנה לקרבן ולחג 
הפסח. בחג הפסח אנחנו יוצאים מהגלות. רבי נחמן 
נותן לנו את אפר הפרה האמיתי שמחבר אותנו 
בחזרה עם כוחות החיים שבתוכנו שרוצים להיות 
טובים ולעשות רק טוב, ומתוך הטהרה הזאת אנחנו 
ניגשים לעבודות העיקריות של החיים שהן מרומזות 

בקרבן הפסח, מלשון התקרבות.

הפרה מחזירה אותנו לחיים

ומה היא העבודה? קרבן פסח בשונה מכל הקרבנות 
נאכל רק כצלי אש ולא בבישול. חסידי ברסלב היו 
אומרים שצלי רומז לתפילה כי 'צלי' בארמית זה 

'התפלל'.

גם המילה פסח בעצמה מרמזת על תפילה מלשון 
"פה סח" – פה מדבר.

טהרת הפרה מחזירה לנו את האמונה בעצמנו 
ומתוך כך את האמונה בה' שהיא האמונה בכוח 
התפילה. הסימפטום העיקרי לטומאת מת הוא חוסר 
היכולת להתפלל באמת ולהתחבר עם ה' בתפילה, כי 
רק מי שחי יכול התפלל כמו שכתוב: "תפילה לא-ל 
חיי". תפילה זה החיים. ועל ידי שאדם מחובר עם 
המוות כלומר עם הרע, נסתמים לו מעיינות התפילה.

אבל על ידי טהרת הפרה שהאדם חוזר לחיים 
– הוא מצליח לחזור ולהתחבר עם התפילה שהיא 

מרומזת בקרבן הפסח.

יהי רצון שנזכה להבין באמת את העצות של רבי 
נחמן ולא נסלף את דעתו הקדושה חלילה.

ועל ידי שנקיים את העצות הקדושות שלו על 
פי כוונתו הטהורה ועל פי ההסברים של רבי נתן 
תלמידו, נזכה לחזור ולהאמין בעצמנו ולהאמין בה' 
יתברך ולהאמין שאנחנו יכולים לצאת מכל הרע 

שלנו ולהתקרב לה' באמת על ידי כוח התפילה.

בברכת שבת שלום ומבורך

מאמר ראש הישיבה
-המשך- סיפור לשולחן שבת
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ר' יחיאל מיכל נולד ביום כ' בשבט שנת תקפ"ט 
בבלארוס, אביו ר' אהרן יצחק היה תלמיד חכם וסוחר 
שהתפרנס מיגיע כפיו, משפחתו מיוחסת למשפחת 
בנבשתי שהגלה טיטוס מירושלים לספרד, שם המשפחה 
הפך לאפשטיין על שם העיר אפשטיין בה הם התיישבו 

במשך נדודיהם.

לאחר נישואיו לא רצה ר' יחיאל מיכל להשתמש 
בתורה כקרדום לחפור בה וסרב לקבל על 

עצמו משרת רבנות, חמיו של ר' יחיאל 
מיכל היה עשיר גדול והעניק לו כסף 

רב כנדוניה, ר' יחיאל מיכל השליש 
כסף זה בידי עשיר מעירו על מנת 
שישקיע את הכסף במסחר תמורת 

עמלה, לימים ירד עשיר זה מנכסיו וכל 
כספי הנדוניה של ר' יחיאל מיכל אבדו, 

לאחר הפסד זה פתח ר' יחיאל מיכל בסיוע 
חמיו חנות אותה ניהלה אשתו ואילו הוא התפנה 

לעסוק בתורה, עסקי החנות לא צלחו ור' יחיאל מיכל 
נאלץ ליטול על עצמו את עול הרבנות כדי לפרנס 

את משפחתו.

בשנת תרכ"ה התמנה ר' יחיאל מיכל לאב בית דין 
בעיירה נובוזיקוב שבאוקראינה, רוב יהודי המקום 
היו מחסידי חב"ד ור' יחיאל מיכל על אף שהשתייך 
ל"מתנגדים" נסע לליובאוויטש לאדמו"ר ה"צמח צדק" 

מחב"ד ושהה אצלו כחודש.

בשנת תרמ"ג עבר ר' יחיאל מיכל לנובהרדוק שם 
שימש בהוראה 34 שנים, בתקופת כהונתו בנובהרדוק 

תיקן ר' יחיאל מיכל תקנות ביניהן הנהיג לקבל את 
השבת מבעוד יום, בנובהרדוק כתב ר' יחיאל מיכל את 

חיבורו הגדול "ערוך השולחן",

בהקדמתו לספר מסביר ר' יחיאל מיכל את הצורך 
בחיבורו כי לאחר שכתב מרן ר' יוסף קארו את חיבורו 
"שולחן ערוך" וחיבר ר' מרדכי יפה את ספר ה"לבוש" 
שבו התבארו פסקי הדינים שב"שולחן ערוך" 
נוספו עליהם במשך הדורות  וטעמיהם, 
ספרים שחיברו פוסקים רבים וגדולים 
ושוב אין ההלכה ברורה ואין אדם 
דעות,  מרוב  לפסוק  כיצד  יודע 
לכן מסביר ר' יחיאל מיכל ראה 
הוא צורך לחבר את הספר "ערוך 
השולחן" על מנת להביא את דעת 
"המחבר" ושאר הפוסקים ולהכריע מה 

ההלכה במקום שבו עדיין לא הוכרעה.

סדר  על  ספרו  את  סידר  מיכל  יחיאל  ר' 
הסימנים בשולחן ערוך והוסיף עליו סימנים נוספים 
בגלל התרחבות הדינים. ר' יחיאל מיכל התנגד לדרך 
הלימוד של פלפול וחקירה והיה מעודד לימוד של 

הספק ובקיאות ואסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

ר' יחיאל מיכל הסמיך לרבנות תלמידי חכמים רבים, 
המפורסמים שבהם ר' איסר זלמן מלצר זצ"ל, ר' יוסף 
אליהו הענקין זצ"ל, ר' יחזקאל אברמסקי זצ"ל, והרב 
שלמה יוסף זוין זצ"ל. ר' יחיאל מיכל השיב נשמתו לבוראו 

ביום כ"ב אדר ב' שנת תרס"ח זכותו תגן עלינו אמן.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

ר' יחיאל מיכל הלוי 
אפשטיין זצ"ל
כב אדר ב'

מרפא לנפש
מאת הרב שלום ארוש שליט"א

שפלות וענוה

אדם שלא יודע לעשות התבודדות נכונה, עדיף שיסתכל על נקודותיו 
הטובות וישמח. ואפילו אם לא יסתכל על חסרונותיו וכישלונותיו כלל, 
זה עדיף על מרה שחורה, כי עצבות היא בוודאי איסור גמור. אבל 
אדם צריך מצד שני להיות הגיוני ואמיתי: אין לך חסרונות? את מי 
אתה מרמה? אז תתחיל להודות על חסרונותיך ולקחת אחריות על 
חייך, ותדע, שאין שום שייכות לעצבות בעבודה של חשבון הנפש. 
נקודה זו, שלא ליפול לעצבות מחמת החסרונות, היא נקודה שמעט 
יודעים. כל מי שנופל מהשמחה שלו, זה כי הוא לא חי את הנקודה 
הזו מספיק. כי הוא הולך לו במחשבה שהוא בסדר, ופתאום מראים 
לו שהוא לא בסדר. ואז הוא נופל. כל אחד לפי בחינתו. יש שרודפים 
עצמם בלי סוף, ויש שפחות, שרק מדי פעם נופלים בדעתם, כשרואים 
את חסרונם. וזה כי הם לא זוכרים, שהמלך בעצמו אומר להם: תראה 
שלא תהיה לך עצבות! המלך, זה ה’ יתברך, שמצוה בעצמו על האדם 
ומודיע לו: יהיו לך ירידות - תראה שלא תהיה לך עצבות רק תהיה 
בשמחה - רק בשמחה. כי עצבות - זו גאווה, ושמחה - זו ענוה, שיודע: 
יש לי חסרונות, ואני שמח לעשות את העבודות הנצרכות, בשביל 
לתקן, והעיקר זה השעה התבודדות. אדם שמבין את זה יוכל לעשות 
בקלות שעה של חשבון נפש ויהיה לו תענוג גדול מזה. המעשה הזה 
מסביר את כל עמק פנימיות השכל שיש בצווי להיות בשמחה - גם 
אחרי כישלון גדול, או בעת ניסיון קשה, ולמעשה הוא מסביר את 
מדת השפלות והענוה. המלך - הקדוש ברוך הוא - יודע שיהיו לאדם 
ירידות, כישלונות, נפילות וכדומה. והוא מצוה עליו: תישאר בשמחה! 
תראה שלא תהיה לך עצבות! כשם שברצוני המלכתי אותך ונתתי 

לך הצלחה, כך רצוני שתשמח עתה עם הכישלון. וכשם שצויתיך 
שלא לחטא, כך מצוה אני אותך שאם כבר חטאת - שלא תהיה לך 
שום עצבות! האדם צריך לדעת: הקדוש ברוך הוא שמח בך! והוא 
שמח בך גם אחרי שנכשלת, אבל רק כאשר אתה נשאר בשמחה.  
למה הקדוש ברוך הוא אוהב את אותו אחד שנשאר בשמחה גם 
אחרי שנכשל? כי זה מראה שאותו אחד מונח על הקרקע ומכיר 
את מקומו! הוא לא חושב שהוא צדיק או מציאות אחרת. הוא מבין 
שהוא בסך הכול בן אדם מוגבל, המועד לחטוא, כמו שכתוב: “לפתח 
חטאת רובץ”... לכן הוא יודע שהוא עלול לטעות ולהיכשל, ואין הוא 
מופתע כלל כאשר הוא נכשל. אדרבה, כאשר הוא מצליח הוא נפעם 
מחסדו יתברך ורחמיו המרובים שמשפיע עליו רוחניות ואלוקות, 
ועוזר לו להתגבר על טבעו הרע. זה מראה שהאדם אוחז במדרגה 
של אמת וענווה. כי השמחה האמתית אינה תלויה בכלום ומי שיש 
לו שמחה אמתית זה לא כי יש לו איזה דבר, אלא הוא שמח ללא 
שום סיבה, והוא מקיים את הפסוק: אנכי אשמח בה’. וזה הניסיון שלו, 
שלא יתגאה ולא יאשים את עצמו ולא ירדוף את עצמו, שבזה שהוא 
נופל לכל אלו הפגמים הוא מראה שלדעתו זה היה בידו לא ליפול. 
ועיקר הניסיון אחרי הנפילה הוא לא ליפול ממנה לעצבות ולייאוש, 
שהם תכלית הגאווה. לכן זהו הניסיון שבוחנים אותו אם השיג את 
מדת השמחה, כי מי שיש לו את מדת השמחה הוא שמח בכל מצב. 
וגם ידע שזהו רצון ה’ שהוא יהיה בשמחה אחרי הנפילה, ויחיה את 
הענוה שפרושה שיודע שההצלחה שהיתה לו מקודם היתה מאת 
הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ידע שהוא יפול, וידע שהוא יכשל! 

והוא בעצמו מצוה עליו להיות שמח אחר הנפילה.

התבודדות
ומעלת התפילה

הספר של
הרב שלום ארוש

 052-2240696
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הסיפור שלנו מוכר אך עדיין רלוונטי, ומתחיל בר' 
נח, כשיום אחד שאל אותו חברו- מה אתה הכי 
אוהב? וללא ספק, ענה: "דגים", אמר לו ידידו- "אם 

הייתה אוהב דגים, לא הייתה אוכל אותם!"

גיבורי כח

אז כולם מדברים על אהבת ישראל, במיוחד הרב 
שלום ארוש שליט"א, שמעצים את הנושא של 
אהבת ישראל, כי הוא מבין ויודע שאהבת ישראל, 
הוא הגורם הישיר לגאולה השלימה בעזרת השם.

אך ללא ספק זו משימה לא פשוטה, מעטים 
מאוד מצליחים להגיע לזה, לפעמים אנו נדמים 
כמו אותו אחד שמאוד "אוהב" את הדגים עד כדי 

שאוכל אותם... בכל אופן-

חיפשנו ומצאנו- את אותם המעטים שזוכים לאהוב 
באמת במעשה ולא רק סטיקר על האוטו.

מצאנו אתכם! אתם, התורמים היקרים שלנו, 
ששותפים בעשייה הברוכה שלנו בכלל, ושל מפעל 
"קמחא דפסחא"  שלנו בפרט, מידי שנה. ואחראים 
למאות סלי מזון עשירים הנשלחים למשפחות לפני 

החג עליכם נאמר- "גיבורי כח"! 

אתם זוכים לשמירה כי הצדקה מצילה, כמו 
שכתוב: "מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח- 
ירבה בתורה ובגמילות חסדים" והדבר החשוב 
ביותר- אתם זוכים יחד עם הרב ארוש- לקרב 

את הגאולה!

אז מה החלטנו?

וכשחושבים על זה, מבינים שהכל זה עניין של 
החלטה.

תתפלאו- אפילו גאולה זה עניין של החלטה, 
של עוד מעשה אחד שאולי יכריע את הכף ונהיה 

כולנו זכאים.

שלא נדבר על אהבת ישראל, כמה זה בידיים 
שלנו, מעשים שאולי נראים קטנים, אבל לאחרים 

זה אור גדול בתוך החושך.

אז מה החלטנו? הצלחת של הנזקקים תתמלא 
בפסח השנה?

זה תלוי בכולנו!

מלב אל לב- "חוט של חסד"

ר' נח והדג
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אתה זה מה שאתה אוכל
מסופר על יהודי שהיה רחוק מתורה ומצוות שאשתו שלחה אותו 
ביום שישי לקנות דבר אחר )בשר לבן רח"ל(, בעודו מחכה שקוע 
בהרהורים נזכר שכשהיה קטן סיפרו לו הוריו שסבא שלו מסר נפשו 
בשואה, ממש סמוך לשחרור המחנה, בזמן שהקצין הנאצי פקד עליו 
לאכול בשר חזיר בפרהסיה, ואם לא, אחת דתו להמיתו. ולצערנו כך 
היה ה' יקום דמו. פתאום עברה בליבו של היהודי דנן שאלה, מדוע 
סבו מסר את חיו בעבור דבר זה? באותם רגעים נשבה רוח טהרה 
בקרבו ותכף החליט שעד שהוא לא מברר את העניין הוא לא יאכל 
בשר דבר אחר, וממחשבה למעשה דרש וחקר עד שנגלה לו עולם 
חדש אשר לא הכיר עד כה. זהו סיפורו של הרב יוסף ואליס אשר 
חזר בתשובה וזכה להקים את ארגון ערכים, הארגון שעושה חייל 
ומשיב רבים לחיק אביהם שבשמים ובע"ה עוד ימשיך לעשות. וזהו 
אחד הנושאים המרכזיים של פרשתנו: מה מותר ומה אסור לאכול.

יהודים מאחת המדינות בעולם שלחו אגרת לרמב"ם שבה הם רוצים 
לחקור ולהטיל ספק ר"ל בעניין דברי חז"ל על תחיית המתים ושאלו 
את דעתו בעניין. הרמב"ם הבין כי כוונתם לכפור ולא חפץ לענות 
להם וביקש מתלמידו כי יענה להם הוא. תלמידו, ר' אברהם, לא 
ענה ישירות לשאלה רק אמר כי המאכלים משפיעים על המחשבה, 
ובכך התכוון לרמוז שמחשבותיהם מעוותות משום שבאותה המדינה 
אוכלים מאכלות אסורות ובגין כך נטמטם ליבם ושכלם ואינם יכולים 
לקבל ולהבין את ההסברים של חז"ל שמיוסדים על דברי אלוקים 

חיים דקים ועדינים.

ובאותו עניין כתב הבעש"ט "והנה נפש האדם הוא דם הנעשה 

מברירת המאכלים, בתחילה נברר הגס והעב שבתוך מעיו ונעשה 
לכלוך ויוצא לחוץ בכמה דרכים )זיעה, ציפורנים, נקבים( ומבחר הדם 

נכנס בלב ואחר כך במוח ומזה נעשה השכל והדעת".

ואם כבר הזכרנו את הרב ואליס נביא סיפור שהתרחש באחת 
משבתות הקירוב של סמינר ערכים, משפחה חילונית הגיעה לסמינר 
ופתאום קרה להם משהו שקורה להרבה משפחות שנחשפות 
להרצאות המדהימות במהלך השבת – הם פשוט גילו שיש בורא 
לעולם, משה אמת ותורתו אמת! מה עושים עכשיו? אין בכוחם 
לחולל מהפך מהקצה אל הקצה, אך המצפון לא מניח להם להמשיך 
לחיות בשקר ולהתעלם מכל מה ששמעה אוזנם. ובכן נמצא פתרון 
הם מוכנים לקבל על עצמם דבר אחד ככל שיורו להם, כך הודיעו 
לאחד מפעילי הסמינר ובהמשך ישתדלו להתחזק ולהוסיף עוד 
קבלות. הפעיל הבין את כובד ההכרעה שכן מצווה אחת צריך הוא 
לבחור מכל תרי"ג מצוות והוא מתלבט מה יעזור ויעלה אותם ביותר, 
לשם כך הפנה את השאלה לרב שך: 'שבת, טהרה או כשרות', שאל, 
'מה לומר למשפחה?' ענה לו הרב: כשרות מלאה בבית ומחוצה 
לו! ובעודו המום מהתשובה שאל: הלא שבת הרבה יותר חמורה 
שעונשה בכרת? ענה לו הרב: נכון, אבל עכשיו ליבם אטום ולכן הם 
לא מסוגלים לשנות את אורח חייהם, אבל כאשר יאכלו כשר יטהר 

ויפתח לבם, ויקבלו עול תורה ומצוות במלואו, וכך היה!

ומכל הנ"ל אנו רואים כמה חשוב מה אוכלים ותמיד לבדוק שיש 
כשרות במיוחד במסעדות, לא להתבייש, לבקש לראות את התעודה 

ועל זה נאמר: "הוי עז כנמר" כי הרי בנפשנו הדבר. 

ביננו
מבחוץ להשיב אל הלב

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

לסיום!
לאחר כמויות אדירות של פניות למייל עקב 

המיזם בנושא אהבת ישראל

הגענו אל הרעיון המיוחל, אבל קודם להכל 
אנחנו חייבים להודות לכל העוסקים במלאכה 
ושותפים בעשיה הברוכה עבור עם ישראל

לפנכם מקצת הרעיונות שנשלחו:

"ואהבת לרעך ]כי הוא בדיוק[ כמוך!" "...שנבין שהשני עם קשיים והתמודדויות בדיוק כמונו, ושהוא זקוק לאהבה והבנה בדיוק 
כמונו!"  "אהבה פירושה לרחם!"  כשעם ישראל ביחד כל העולם בפחד"  כשאנחנו יחדיו, ה' איתנו, הידד.  כשאני מבינה שלהתפלל 
על עם ישראל זו זכות - אני עושה את זה בשמחה בנוסף לשעה התבודדות!  כשלהתפלל על עם ישראל אני ניגשת, את כל הטוב 
הרצוי עבורם אני מבקשת  בכל חצי שעה של תפילה על העם, אני בטוחה שאני מושכת רווח והצלה לכולם!  מי שאוהב את האב 
אוהב גם את ילדיו  הרוב יותר טוב!  חצי שעה ביום ואהבת ישראל עד למרום!  אם אני ואתה נאהב אז מי לא יאהב?   רק 
אהבת חינם תביא לנו ת'גאולה!  השם אחד עם אחד, עם אחד לב אחד  שאתה ממלא את לבך בהרגשה טובה אוהב כל יהודי ולך 
אתה נותן מתנה יקרה לנשמה בחינם  אהבת ה' תלויה באהבת ישראל.  גם אני חייל צא"ל )צבא אהבה לישראל(  כולנו חיילי צא"ל

הזוכה: הודיה פלסיאן
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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

מה המכנה המשותף בין ראש חודש לנחשון?

תשובה לפרשת פקודי:

המזבח החיצון נקרא לפעמים )שמות מ, ו( מזבח העולה, ולפעמים 
)שמות לח ל( מזבח הנחושת.

זוכה לפרשת פקודי: יצחק גריינמן, זכרון יעקב .

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

זוכה פרשת פקודי: אליאור חזן, בני ברק.

מרזבים של תודה

לפני ממש כמה שבועות ארע בביתנו מקרה לא נעים, 
ומראש סליחה על האי נעימות:

לאחרונה יש בביוב המרכזי של הבניין בו אנו מתגוררים 
סתימות רבות. אנחנו שגרים בקומת הקרקע סובלים מזה 
המון כי כל תכולת הביוב עולה ועובר גם בין חדרי הבית...

היה זה ביום חמישי בשבוע, הבאנו אינסטלטור שיסדר 
את הבעיה ולאחר שסיים אמר שהתקלה סודרה 

והלך לו.

הגיע יום ראשון. כל אחד היה עסוק 
במשהו אחר ולפתע שמענו רעש 
מוזר, אחותי הגדולה הלכה לראות 
מה קורה ומיד היא הזעיקה את אמא, 

וחשכו עיניה- הביוב שוב עלה ועלה...

ניקיון היא  תוך כדי שאמא מביאה כלי 
שואלת בקול חסר אונים, מה עושים???, זה 

ממש בלתי נסבל!!!

מיד נזכרתי בסיפורי התודה של העלון היקר "חוט של 
חסד" ואמרתי בלי להסס: "אומרים תודה!"

אמא הסתכלה עלי כמה שניות ואמרה לי- אין מה 
לומר- אתה צודק, בני היקר, חייבים לברך על הרעה 

כשם שמברכים על הטובה.

אך בינתיים אמא הייתה עסוקה בלפנות את התינוק 
מהשטח ולהזעיק את האינסטלטור, תוך כדי העיסוקים 

החשובים אמרתי ספק לעצמי ספק לסובבים אותי מה 
אתה מתבטל- עשה משהו והתחלתי לומר לה' תודה 
ולשיר את פרק ק' המיוחד בתהילים, פרק "מזמור 

לתודה".

שרתי אותו בנעימה המיוחדת במשך 8 פעמים.

כשסיימתי הבחנתי כי אימי לחוצה מכיוון שהאינסטלטור 
לא ענה.

אחר  לאינסטלטור  להתקשר  ניסתה  היא 
ולשמחתנו הוא כן ענה ואמר שיש לה מזל- 
הוא ממש בדרך לאירוע ועוד 5 דקות 
כבר לא היה מה לעשות בנדון, והנה 

הוא מגיע ממש עכשיו.

ואכן תוך כמה דקות הוא הופיע 
וטיפל בסתימה.

לאחר שסיים את העבודה הוא אמר לאימי: 
"אני לא גובה תשלום על הסתימה! "והלך לו 

לדרכו.

אמא לא האמינה למשמע אוזנה. הנה, רק ביום חמישי 
האחרון שילמה 300 ₪ על הסתימה והתקשרה לשכן 

כי לא היה לנו כסף במזומן לשלם.

היא סיפרה את הסיפור לכל המשפחה ולאבא שחזר 
תוך שהדגישה כמה גדול הכח של התודה- והכל בזכות 
המזמורי תודה שאמרתי, כן זה היה הכותרת של הסיפור.

 שרתי תודה בשמחה והישועה הגיע במהרה!
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 לומדים להצליח  פרק ה'

השבוע, נמשיך בע"ה לצעוד בשלבי ההצלחה, כאשר 
עיקר עבודתנו היא להחדיר בילד שהוא יכול להצליח, 
על אף כל המגבלות והקשיים שלו. העבודה עם הילד 
"להחדיר בו את האמונה ביכולות שלו", תתקיים בשילוב 
עבודה אישית שלנו בדיוק באותו הנושא, כדי שנהיה 
אנחנו "כלי" של אמונה ביכולות של עצמנו, וכך נוכל 

להעביר את אמונת ההצלחה שלנו לילדינו.

מאמין, מנסה ומצליח

במאמר הראשון שאלנו: "כיצד נגרום לילד 
שלנו להצליח בלימודים?!"  הזכרנו 
מספר סיבות אובייקטיביות, שיכולות 
לגרום לילד חוסר הצלחה או הצלחה 
מועטה, כמו: קשיי למידה וכדו', אך 

הסיבה העיקרית שתגרום לילד חוסר 
הצלחה היא: "חוסר אמונה בהצלחה". נכון 

שקשה לו ו... ו... ו... אבל לא זאת הבעיה העיקרית 
שלנו.  הבעיה העיקרית שצריכה להטריד אותנו היא: 

מה הוא כן עושה, בכדי להצליח?!  האם הוא מתייאש 
ואומר "גם ככה אני לא יהיה הכי טוב, בגלל ש... ולכן 
התייאשתי ואני כבר לא מנסה"  או שהוא אומר: "למרות 
שאני לא יכול, ולמרות שקשה לי ולמרות שכבר ניסיתי 
כמה פעמים ונפלתי... בכל זאת אני מאמין בעצמי שאני 
יכול להצליח ולכן אני ממשיך לנסות..." תענו בכנות! 
באיזה ילד אתם בוחרים?! הרי בוודאי בילד שממשיך 
לנסות.  אתם יודעים, מי "יוצר" את ילד א' המתייאש 
ואת ילד ב' המאמין ומתאמץ?! אנחנו ההורים!!! עלינו 
לדעת בידיעה ברורה: כדי שהילד שלנו יצליח בלימודים 
בפרט, ובחיים בכלל, עליו ללמוד להכיר ולראות את 
מעלותיו ואת יכולותיו, ולהיות טוב ביחס למה שהוא יכול 
להיות מול הפוטנציאל של עצמו.  הילד לבד בכוחות 
עצמו, לעולם לא יוכל להכיר את יכולותיו ומעלותיו, 
הילד מכיר את עצמו רק מ"הפידבק" שהוא מקבל 
מהסביבה שלו, דהיינו מאיתנו-ההורים.  ילד שמקבל 
פידבק של הצלחות- יגדל כילד מצליחן, כי זה מה 
ששידרו לו.  וילד שמקבל פידבק של כישלונות- יגדל 

כילד כישלוני, כי זה מה ששידרו לו. 

יושב בחושך

כהורה, עלינו להיות המאמן האישי של הילד ולהשריש 

בו את- "דפוס החשיבה של ההצלחה" שהוא: "עכשיו 
אני טוב, אני שמח ומאושר בהישגיי ואני שואף לעוד", 
איך מאמנים את הילד?! ע"י מודעות אישית שלנו, עבודה 
ושיחות עם הילד. הורים יקרים! אין כזו מציאות של: 

"אבל הילד שלי באמת לא טוב". 

כי זה לא ייתכן, שהרי כל אחד טוב במשהו ואפילו 
הילד הגרוע, המופרע והנכשל ביותר- גם הוא טוב 
במשהו ומצליח לפחות בדבר אחד, אמנם זה לא הרבה, 
אבל מיד נראה שזו התחלה ונקודת פתיחה מצוינת. 
עלינו לדעת כי: הבעיה העיקרית שגורמת לילד 
להמשיך להתדרדר, ומונעת ממנו לראות את 
קצה קרחון ההצלחה היא: בגלל שהוא 
"יושב בחושך".  הילד יושב בחושך, 
בגלל שהחלק שהוא טוב בו- הוא מועט 
וכבוי אצלו. לעומת החלקים שבהם הוא 
אינו טוב- שהם רבים ומוארים. מוארים, 
אבל באור שלילי. כאשר הפרוז'קטורים שלנו 
מופנים בעיקר לרע ולכישלונות של הילד ומאירים 
את החולשות ואת הרע שלו באור חזק ושלילי, אין 
סיבה שבעולם שהוא יוכל להצליח- כי הוא שקוע עמוק 

בבוץ "חוסר היכולת" שלו.

להסיט את הפרוז'קטור

המסלול השני בדרך להצלחה אומר לנו "להסיט" את 
הפרוז'קטורים שלנו, לכיוון הנכון. הכיוון הנכון שאותו 
אנחנו צריכים להאיר בילד הוא: את הצד "החיובי" שלו. 
כאשר הילד יכיר את היכולות שלו, יאמין שגם הוא 
יכול להצליח )זוכרים מהי הצלחה-התקדמות איטית 
ובטוחה(, יקבל מנות עידוד וזריקות מוטיבציה, ישמח 
במה שהצליח להשיג וישאף לעוד, נדע שהילד שלנו 
נמצא בע"ה בדרך הבטוחה להצלחה.  מה נעשה כאשר 
אין לילד מוטיבציה להצלחה?! כיצד נוכל לגרום לו 
להאמין שהוא אכן יכול להצליח בכיתה?!  התשובה 
לשתי השאלות היא: עלינו להסיט את הפרוז'קטור!  
כנראה שהילד חווה יותר מידי כישלונות שגרמו לו 

להפסיק לנסות ולהתאמץ. 

הפחד מכישלון

פעמים רבות, המילים "להתאמץ, להתגבר, להצליח" 
מעוררים באיזשהו מקום בלב קצת פחד, פחד מכישלון 
נוסף. הפחד מכישלון, הוא לעיתים כל כך עמוק ומושרש 

בתת מודע שלנו, עד שהוא פוגע ברצון לנסות שוב, 
בכדי לא לחוות שוב את הכישלון.  הפחד מכישלון, 
הוא "אבן הנגף" העיקרי שמחבל ביכולת שלנו לעבור 
את המשוכה הרגשית הזו ולרצות להתאמץ, להעפיל 
ולטפס למעלה.  התנהגות פסיבית במצבי חולשה, היא 
אינה בעיה, היא תוצאה והתנהגות טבעית לחלוטין, בכדי 
לשמר את הנפש שלנו יציבה.  נסו להיזכר: מה הגוף 
שלנו עושה כשהוא חולה- הוא רפוי וללא כוח. אותו 
הדבר בחולשה נפשית: הכוח המניע הנפשי שלנו- רפוי 
וללא כוח, או במילים אחרות בחוסר מוטיבציה.  מה 
עלינו לעשות?! להפסיק את מצב החולשה, ע"י הארת 

הטוב וההצלחה שבילד.

בניין נפשי מוצק

נמצא את "נקודות החוזק" של הילד, את הפעולות 
שהוא מצליח לעשות, את מקצועות הלימודים שבהם 
הוא מצליח ומוציא ציון טוב- נאיר אותם, נחזק אותם, 
נעצים אותם, נפנה את אור הזרקורים רק אליהם, כי 
אלו מקצועות החוזק שלו, בהם הוא בחר להתאמץ 
ולהשקיע, בהם הוא משתפר, מתקדם ומצליח.  כאשר 
נאיר ונעצים את הנקודות הללו, נבנה לילד "בנין נפשי 
מוצק" של הצלחות.  להצלחות הללו, נוסיף בע"ה 
הצלחות נוספות. וכאשר יהיה הילד "בשל" מבחינה 
נפשית לטיפול בבעיותיו, נוכל לקחת בעיה אחת ולטפל 
בה. לאחר שנפתור אותה, ניקח עוד אחת ונטפל בה וכך 

נעלה את הילד בע"ה על מסלול ההצלחה.

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

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

קמצן כותב מכתב לבן שלו שהוא סטודנט 
עם מלגה בארצות הברית.

"אני שולח לך 10 דולר, כמו שביקשת. אך 
רק שתזכור, עשר כותבים עם אפס אחד, ולא 

שתיים, כמו שאתה כתבת".

העלון מוקדש לרפואת
אוריין בת יהלומה

והתינוקת בת אוריין

להקדשת העלון: 02-5308000

בדיחות הדעת
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