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אייכה !!!
ַאֶּיָּכה" – נקודת האמת

שכל  מבואר,  הקדושים  בספרים 
כלולים  התורה  חומשי  חמשת 
בפרשת בראשית, כי פרשת בראשית 
את  המחזיק  מועט  בבחינת  היא 
שמבואר  עניין  כל  לכן  המרובה, 
כולל  תמציתית  בצורה  זו  בפרשה 
שמבוארים  רבים  פרטים  בתוכו 
אחד  בהרחבה.  התורה  בהמשך 
העניינים שכולל בתוכו את כל הקשר 
בין הבורא לנברא היא שאלת הבורא 
במילה  ה".  ּכָ "ַאּיֶ הראשון  לאדם 
מאד  גדול  יסוד  ישנו  זו,  בודדת 
משמעית,  חד  עליו  לומר  שאפשר 
בעבודת  ביותר  הגדול  היסוד  שהוא 
השם, יסוד כל כך עמוק ועצום, שככל 
יותר, כך יתחזק  ונבין אותו  שנעמיק 
ויגדל הקשר והחיבור שלנו עם בורא 

עולם.

שכאשר  י"ט(  )ב"ר  מספר  המדרש 
הראשון  אדם  את  שאל  עולם  בורא 
ַאֶּיָּכה, כוונתו הייתה לתת לו הזדמנות 
מה  עכשיו,  אוחז  הוא  איפה   - לברר 
שחטא,  אחרי  שלו  האמת  נקודת 
שהרי בורא עולם יודע תעלומות לב, 
האדם  עם  יהיה  מה  לדעת  ובשביל 
אבל  אותו,  לשאול  צריך  לא  הוא 
מקומו  את  האדם  שיכיר  בשביל 
אתו  נכנס  שחטא,  אחרי  האמתי 
האם  כלומר-  ַאֶּיָּכה?  ושאלו  בדברים 
אין  כי  עוד  לחטוא  ובכוונתך  חטאת 
ביכולתך להפסיק לחטוא, או שאתה 
ביכולתך  ויש  החטא  על  מצטער 
לשוב  רצונך  כי  לחטוא  להמשיך  לא 
אדם  של  תשובתו  אתי?  ולהתחבר 
ִמן  ִּלי  ָנְתָנה  "...ִהוא  הייתה  הראשון 
ואני  חטאתי   - כלומר  ָוֹאֵכל"  ָהֵעץ, 
לא  שהרי  לחטוא,  להמשיך  עתיד 
ואכלתי  העץ  מן  לי  נתנה  היא  אמר 
עתיד,  בלשון  ָוֹאֵכל  אלא  עבר,  בלשון 
כי אין ביכולתי להתגבר על התאווה 
להמשיך  עתיד  אני  ולכן  בי  שנכנסה 

לאכול.

על  צופים'   - 'רמתים  ספר  לשון  וזה 
על  זאת  לדרוש  היתכן  המדרש: 
הקב"ה  של  כפיו  יציר  הראשון  אדם 
שיעיז פניו כל כך כלפי מעלה ? אלא 
הראשון  אדם  את  שאל  שהקב"ה 
בניחותא, אם על כל פנים הוא מכיר 
עומד  הוא  בחינה  באיזה  עצמו  את 
פעל  כבר  הפחות  לכל  כעת,אם 

שיהיה  לטוב,  נטייה  איזה  בעצמו 
והתנצל  תחתיו?  כבוש  היצר  מהיום 
אדם הראשון לפני בוראו שלא נזדכך 
להתיש  עדיין  התחיל  לא  כי  כלום, 
ידו  תחת  עוד  ומסור  הרע,  כוחו 
ועלול הוא לאכול עוד, היינו לחטוא. 
לאדם,  מאוד  גדולה  השכלה  היא  וזאת 
שיכיר את עצמו בבחינתו ובצורתו,ואל 
יהיה נבער מדעת לצאת מאותה בחינה 
דברים  הם  כי  והבן,  אתו,  שנמצאת 

עמוקים עכ"ל.

על  שאף  עולה,  הקדושים  מדבריו 
זו  שתשובה  לומר  יכולים  שהיינו  פי 
נראית כחוצפה, בכל זאת בתשובה זו 
של אדם הראשון נעשה תיקון גדול, 
ולא  כמעלה  לו  נחשבת  ותשובתו 
כפחיתות, כי ידע לעמוד על מדרגתו 
שכפי  האמת  את  ולהגיד  האמתית 
לחטוא,  להמשיך  עתיד  הוא  הנראה 
הנכונה  ההתבוננות  את  לו  הייתה 
הרע,  יצר  בו  שנכנס  שמרגע  להבחין 
והטוב והרע כבר מעורבבים, בהכרח 
שיהיו  בוודאי  נפילות,  עוד  לו  שיהיו 
בו,  וימשול  יתגבר  שהרע  פעמים 
בעיני  מאד  חשובה  זו  והתבוננות 
כגדולה  מתפרשת  והיא  הבורא, 

וכמעלה ולא כחוצפה.

השאלה הנוקבת ביותר - איכה
ועוונות,  לחטאים  נפילה  כל  אחרי 
לגאווה, עין הרע, תאווה, חמדה, כעס, 
אחד  כל  שואל  עולם  בורא  כפירה, 
תובנות  –איזה  כלומר  ַאֶּיָּכה?  מאתנו 
הבנת  כבר  האם  מצבך,  על  קבלת 
שיש לך יצר הרע גדול ושאתה מסוגל 
אתה  שמא  או  כולן,  העבירות  לכל 
כמה  עד  עדיין  הבנת  ולא  בהכחשה 
הזאת  השאלה  ואת   ? מסוכן  אתה 
בורא עולם שואל אותנו לא רק אחרי 
חטא או נפילה, אלא בכל שניה ורגע 
בקרבנו  צועקת  האלוקית  הנשמה 
נתקלים  שאנו  פעם  כל  זאת,  שאלה 
עניין, הגיע לאוזננו סיפור או  באיזה 
נורא,  מעשה  שעשה  מישהו  שראינו 
מאתנו  אחד  כל  שואל  עולם  בורא 
ַאֶּיָּכה? אתה חושב שאתה שונה ממנו, 
שום  ביניכם  שאין  מבין  שאתה  או 
הבדל? אתה מוכן להודות שגם אתה 
מסוגל לכל רע בדיוק כמוהו, או אתה 
תמים  צדיק  ממש  שאתה  בדמיון 

שאין בו שום אחיזת הרע? 

לו  יש  שבאמת  מבין  האדם  כאשר 
עיניו  שרואות  מה  כל  עם  שייכות 
נקודת  לו  יש  אוזניו,  ושומעות 
לגדול  יכול  הוא  שממנה  התחלה 
כל  וצריך  האמונה,  בדרך  ולצמוח 
ולהכיר  פנימית  להבנה  להגיע  אדם 
מסוכן  יצה"ר  יש  לו  שגם  בעובדה 
לא  הוא  שלמעשה  ולמרות  מאד, 
שבכוח  יודע  הוא  חוטא,  ולא  נכשל 
כפשוטו,  עבירה  כל  עם  שייך  הוא 
עבודה  דמים,  שפיכות  עריות,  גילוי 
זרה, גזל, לשון הרע, חמדה, ובקיצור 
אליו  וחמורה שייכת  עבירה קלה  כל 
הוא  שבפועל  מה  מסוים,  באופן 
ורחמיו  ה'  בחסדי  רק  זה  נשמר, 
מתחילה  זו  מהתבוננות  המרובים. 

התשובה האמתית של האדם.

תגיד בדיוק את האמת
לדברי ה'רמתים צופים' אדם הראשון 
הכיר במקומו כשאמר ִהוא ָנְתָנה ִּלי ִמן 
עצמו  את  רימה  לא  הוא  ָוֹאֵכל,  ָהֵעץ, 
להמשיך  עתיד  שהוא  להגיד  וידע 
להתיש  עדיין  התחיל  לא  כי  לאכול 
ידו,  עוד תחת  הוא  ומסור  כוחו הרע 
וצריכים ללמוד מאדם הראשון שהיה 
הבעל תשובה הראשון בעולם להכיר 
בפה  להגיד  מקומנו,  על  ולהודות 
מלא: בורא עולם אני לא יכול לעמוד 
אבוא  שלא  עלי  תרחם  הזה,  בניסיון 
ניסיון  ניסיון, כי אם אבוא לידי  לידי 
בוודאי אבוא לידי ביזיון, המקום שלי 
אותי  מסיתים  שאם  הוא,  האמתי 
יגיעו  שלא  עלי  תרחם  ניסת,  אני 
לפני הניסיונות שאין ביכולתי לעמוד 
בהם.בורא עולם, המצב שלי הוא כזה 
וכזה, לומר לך את האמת אני אוהב 
מעדיף  שהייתי  עד  הזה  העוון  את 
היה  טוב  יותר  אסור,  יהיה  לא  שזה 
התורה,  את  ח"ו  משנה  היית  אם  לי 
שלי,  המצב  זה  אבל  אבא  לי  תסלח 
הלב שלי חומד את האיסור הזה ואני 
מה  עצמי,  על  להשתלט  מצליח  לא 
משתוקק  אני  שבטיפשותי  אעשה 
ומתחנן  מבקש  אני  זאת,  לתאווה 
חדשים,  רצונות  לי  שתיתן  אליך 
שלא  טהור  לב  חדש,  לב  לי  תברא 
שאתה  יודע  אני  זה,  לדבר  מתאווה 
שתאווה  יודע  אני  אני,  ולא  הצודק 
אבא,  לי  קשה  אבל  כסילות,  היא  זו 
אלו  אמת  דברי  וכו'.  וכו'  עלי  תרחם 
היוצאים מן הלב הם הפתח לקבלת 
תשובתו, הם שמזריחים לו את האור 

למקומו החשוך.

את  עולם  לבורא  לספר  תתבייש  אל 
הרצונות הירודים שלך באופן מדוייק, 
נעלם  ולא  אותם  יודע  הוא  ממילא 
של  נוטריקון  ַאֶּיָּכה–  וזהו  דבר,  ממנו 
בשביל  אבל  הנסתרות,  כל  יודע  אני 
שממנה  האמת  לנקודת  שתתקרב 
חשוב  עולם,  לבורא  מתחברים 

שתשמיע לעצמך איפה אתה אוחז. 

העולם הוא גשר צר מאד
מדרגתך  את  בפיך  להוציא  כשתגיע 
האמתית, תעשה גשר יציב וחזק בינך 
לבין הקב"ה, כי עיקר הגשר לעבור בו 
האמת  מידת  היא  הזה  העולם  את 
הבורא.  לבין  בינינו  המחברת  שהיא 
הוא  כולו  שהעולם  רבנו  אמר  זה  על 
גשר צר מאד והכלל והעיקר לא לפחד 
נמצא  הגשר  של  אחד  מצד  כי  כלל, 
הגשר  של  השני  ומצדו  עולם,  בורא 
הצר נמצא האדם, ומה שמקשר את 
האדם עם הבורא ומעלה אותו ושומר 
היא  הצר  מהגשר  יפול  שלא  אותו 
להגיד  האדם  שיידע  האמת,  מידת 
את  לעצמו  גם  וישמיע  עולם  לבורא 
רבנו  אומר  ולכן  האמתי.  מקומו 
כי  מאד,  צר  הוא  שהגשר  הקדוש 
לאדם מאד קשה להודות על מקומו, 
זה ממש מיצר לו לשמוע את מדרגתו 
בקול  מכריז  רבנו  אבל  האמתית, 
כלל,  זה  בדבר  לפחד  מה  שאין  גדול 
ממילא בורא עולם יודע הכל, לפיכך 
אין מה לפחד להגיד לו את הדברים 

כפי שהם. 

אדרבא, דיבורי האמת הם שמעבירים 
אותנו בגשר, כמו שאומר רבנו )ל"מ 
ט( שדיבורי אמת הם אור השם, והם 
שמאירים לנו בתוך החושך ומקשרים 
לכן,  עולם.  בורא  עם  בחזרה  אותנו 
ומקבל  תשובה  לעשות  בא  כשאדם 
לחזור  לא  ולחוץ  מהשפה  עצמו  על 
מתבייש  שהוא  משום  העבירות,  על 
להשמיע לאוזניו בקול רם מה שקורה 
הגשר,  על  עולה  לא  הוא  בפנים,  לו 
האנשים  את  שמעביר  הכרטיסן 

בגשר מקבל רק דברי אמת. 

זה שאומר הרמב"ם בהלכות תשובה 
ולא  בדברים,  המתודה  כל  ב(:  )פרק 

בלבו  המשך בעמוד 3גמר 

בס"ד



ה ִּכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ַוֵּתֶרא ָהִאּׁשָ
 ְוִכי ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִים 

ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהְׂשִּכיל )בראשית ג(
ארבעה יסודות באדם

עיקריות,  מידות  ארבעה  אדם  בכל 
הגאווה  יסודות,  מארבעה  המשתלשלות 
מיסוד  בטלים  דברים  האש,  מיסוד  והכעס 
ועצבות  עצלות  המים,  מיסוד  תאוה  הרוח, 
לברר  שלמה(.  אבן   - )הגר"א  העפר  מיסוד 
להכניע  ענווה  צריכים  לטובה  אלו  יסודות 
את אש הגאוה, שתיקה כדי לקבל רוח טובה, 
הזדונים,  המים  את  להמתיק  כדי  איפוק 
וזריזות כדי לצאת מנשיכת הנחש, מהעצבות 
העפר  יסוד  ידי  על  המתגברים  והעצלות, 

)עיין ל"מ קפ"ט(  
הנפש.  לחיזוק  מאד  מועילה  זה  דבר  ידיעת 
ממוקדת  שלו  שהעבודה  יודע  כשאדם 
התוהו  מעולם  יוצא  הוא  היסודות,  בבירור 
לעולם  ונכנס  בחיים,  סדר  חוסר   - שעניינו 
התיקון שעניינו – דרך. כשיש לאדם תכלית, 
חי  הוא  עבודתו,  מכוון  הוא  אליה  נקודה 
היסודות  בירור  ידי  על  התיקון.  בעולם 
מתחזק השכל דקדושה, מקבלים כח להגיד 
כי  ח(  )ל"מ  רע   – הרע  ועל  טוב,   – הטוב  על 
השכל הוא אור גדול המאיר לאדם בכל דרכיו 

)ל"מ א(

הנחש הקדמוני
ויכוח בין רבי  )בכורות ח( על  מספרת הגמרא 
שנים  לכמה  יוון  חכמי  עם  חנניה  בן  יהושע 
ישראל  תורת  נציג  יהושע  ר'  מוליד,  הנחש 
 - טענו  יוון  חכמי  ואילו  שנים,  לשבע   - טען 
שלוש, כשנשאל ר' יהושע הרי ישנה עדות על 
נחש  יהושע,  ר'  השיב  לשלוש,  שהוליד  נחש 
והייתה  קודם,  שנים  ארבע  מעובר  היה  זה 
כוונתו של רבי יהושע על פי מוהרנ"ת )שבת 
ו( ללמד את היוונים והמתיוונים לדורותיהם, 
הוא  אמתי,  שכל  לא  הוא  שלכם  השכל 
התאוות  על  המתבסס  מוגבל  אנושי  שכל 
ארבעת  שקועים,  אתם  בהם  האנושיות 
את  לכם  שממציאים  הם  שלכם  היסודות 
זה שכל  אין  ולכן  בינה דעת שלכם,  החכמה 
אמתי כלל, וזה אומרו 'נחש מוליד לשבע', כי 
שבע מרמז שלוש מוחין הנשענים על ארבע 

יסודות.
יחידה  הוא  שהשכל  טענו  יוון  חכמי  ואילו 
במידותיו  מושחת  להיות  אדם  יכול  נפרדת, 
להיקרא חכם, לעשות מעשה  כן  פי  על  ואף 
בהמה ולהיקרא משכיל, כי השכל עובד על פי 
היקשים שכליים, ועל פי חקירת האמת, ואינו 
תורתנו  פי  על  אך  לשיטתם,  במידות  תלוי 
הקדושה אין הדבר כן, שכל בלי מידות טובות 
זה לא שכל כלל, חכם אמת הוא  ומתוקנות 
רק מי ששכלו מושל בתאוותו, ששכלו מושל 

במידותיו. 
חכמי יוון– עץ הדעת טוב ורע

על פי זה נוכל להבין מדוע נאסרו אדם וחוה 
עץ  אכילת  ידי  על  כי  הדעת,  עץ  באכילת 
הכל  התוהו,  לעולם  נכנסים  ורע  טוב  הדעת 
מתערבב, קודש וחול, טוב ורע, והאזהרה של 
הקב"ה לאדם וחוה ולכל אחד מאיתנו מפני 
כי  נאכל מעץ התאווה  היא, שלא  עץ הדעת 
כשאדם  כי   החיים,  מעץ  אותנו  ירחיק  זה 
כלי  להיות  הופך  השכל  לתאוותו  משועבד 

שרת לתאווה, ואין זה שכל אמתי כלל..  
ה ִּכי טֹוב ָהֵעץ  זה שאומרת התורה ַוֵּתֶרא ָהִאּׁשָ
ָהֵעץ  ְוֶנְחָמד  ָלֵעיַנִים  הּוא  ַתֲאָוה  ְוִכי  ְלַמֲאָכל 
התענוגות  בין  הקשר  על  להורות  ְלַהְׂשִּכיל. 
והנרמזות  ומישוש  טעם  שעיקרן  החומריות 
הּוא  ַתֲאָוה  ְוִכי  ְלַמֲאָכל  ָהֵעץ  טֹוב  במילים 
במילים  הנרמז  השכל   בניין  לבין  ָלֵעיַנִים, 
על  בנויה  ההשכלה  כי  ְלַהְׂשִּכיל,  ָהֵעץ  ְוֶנְחָמד 

בירור היסודות המתחילים באכילה.. 
השכל  כאן,  עד  מהאמור  בידינו  העולה  כלל 
זמן  וכל  היסודות,  זיכוך  רמת  כפי  נבנה 
שמכיר אדם בעצמו שיסודותיו לא מבוררים 
רחוק  באמת  שהוא  להבין  ישכיל  היטב, 
משלמות השכל, "כי עיקר החכמה, שישכיל 
וישים  מ"ד(,  ח"ב  )ל"מ  החכמה"  ממנו  שרחוק 
בטחונו על בעלי שכל אמתי ומבורר שיעזרו 

לו וינחו אותו בדרך אמת )עיין ל"מ קכ"ג( 

תושב ארץ-ישראל שהוזמן לאכול בארץ בשמיני עצרת בסוכה של בני חו"ל
דיון המוגש ע”י בית ההוראה “חוט של חסד” מאת הרה”ג ר’ אלחנן שלום אלגרוד שליט”א

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

יֹום  ְּבָכל  ִיְקָרא  ָּבִנים,  ִּגּדּול  ַצַער  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי 
ִנּצֹול  ַהְּקִריָאה  ַעל-ְיֵדי  ַּגם  ְבֵראִׁשית.  ַמֲעֵׂשה 

ֵמֲעִלילֹות ֶׁשל ְּגֵזָלה. )ספר המידות- בנים(

)ְּתִהִּלים קכח, ב(  ַּבָּפסּוק  ַאְנֵׁשי-ְׁשלֹוֵמנּו  ִּדְּיקּו 
ְוַהְינּו  ָלְך,  ְוטֹוב  ַאְׁשֶריָך  ֹתאֵכל  ִּכי  ַּכֶּפיָך  ְיִגיַע 
ַּכָּפיו  ִּביִגיַע  ַרק  ְלַפְרָנָסתֹו  עֹוֵבד  ָהָאָדם  ֶׁשִאם 
ֹמחֹו  ֶאת  ַּגם  ַּפְרָנָסתֹו  ִּבְרִדיַפת  ַמְׁשִקיַע  ְוֵאינֹו 
ַרק  עֹוֵבד  ֶאָּלא  ּוְרצֹונֹוָתיו  ּוַמֲחַׁשְבּתֹו  ְוַדְעּתֹו 
ְּבַכָּפיו ְלַפְרָנָסתֹו, ֲאַזי ֶנֱאַמר ָעָליו 'ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב 
ַהָּממֹון  ְּבַתֲאַות  קּוַע  ְּכֶׁשּׁשָ ֵּכן  ֵאין  ּׁשֶ ַמה  ָלְך'. 
ּוַמְׁשִקיַע ָּבּה ֶאת ָּכל ַּדְעּתֹו ּוַמֲחַׁשְבּתֹו ּוְרצֹונֹוָתיו 
ֲהֵרי ֶזה ִמִּקְלַלת ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשֶּנֱאַמר לֹו 
ֶלֶחם".  ֹּתאַכל  ַאֶּפָך  "ְּבֵזַעת  יט(:  ג,  )ְּבֵראִׁשית 

)שיש"ק ה - תיד(

ִזְכרֹונֹו- ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב  ָאַמר  רבינו(  )בשם 
קֹוֶדם  ֵּתה  ִלְׁשּתֹות  ַהּנֹוֲהִגים  ְלִעְנָין  ִלְבָרָכה 
יֹוֵתר  "טֹוב  ֵהיֵטב,  ֶׁשִיְתַּפְללּו  ְּכֵדי  ַהְּתִפָּלה 
ִלְבחֹוׁש  ְוֹּלא  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ּוְלַבְלֵּבל  ִלְבחֹוׁש 
ַהֻּסָּכר  ֶאת  ֶׁשּבֹוֲחִׁשים  )ְּכֶדֶרְך  ְלָפֶניָה  ַהֵּתה  ֶאת 

ֶׁשְּבַמְׁשֵקה ַהֵּתה(.  )שם ב-נז(

בארץ-ישראל  גרים  ורעייתי  אני  שאלה: 
בחג  להתארח  ובאו  בחו"ל  גרים  הורי  ואילו 
הסוכות בארץ, ושכרו דירה ובנו שם סוכה. 
בשמיני עצרת, הורי הזמינו אותי ואת רעייתי 
לאכול עמם את סעודת יום-טוב. כיון שהם 
בסוכה,  סעודתם  את  אוכלים  הם  חו"ל,  בני 
אוכל  איני  ארץ-ישראל  בן  בתור  אני  ואילו 

את הסעודה בסוכה. מה עלי לעשות?

תשובה:
ישראל  בארץ  שמבקרים  חו"ל  בני  האם  א. 

אוכלים בסוכה בשמיני עצרת
ראשית, לפני התשובה על עצם השאלה, 
שמבקרים  חו"ל  בני  האם  לברר  יש 
בשמיני  בסוכה  אוכלים  בארץ-ישראל, 

עצרת.
דנה  ע"א[  סע"ב-מ"ז  מ"ו  ]סוכה  הגמ' 
שמוגדר  עצרת  בשמיני  בחו"ל  הדין  מה 
היא  ומסקנתה  שביעי",  ספק  כ"שמיני 
לא  ברוכי  יתבינן,  מיתב  ד"הלכתא: 
צריכים  חו"ל  שבני  כלומר   – מברכינן" 
את  שם  ולאכול  בשמ"ע  בסוכה  לישב 
"לישב  מברכים  אינם  אבל  ארוחותיהם 
וכמה  כמה  שמצינו  אף  ועל  בסוכה". 
סי'  במג"א  ]עיין  בזה  דינים  חילוקי 
סק"ו[,  שם  ובמשנ"ב  סק"ב  תרס"ח 
פוסק  ס"א[  תרס"ח  סי'  ]או"ח  השו"ע 
"ובחוצה  וז"ל:  להלכה  הגמ'  דברי  את 
וביום,  בלילה  בסוכה  אוכלים  לארץ, 
מפני שהוא ספק שביעי, ואין מברכין על 

ישיבתה, ומקדשין ואומרים זמן".
יוצא א"כ שבני חו"ל בזמן שהם בביתם 
בסוכה  לאכול  שחייבים  בוודאי  בחו"ל, 
שיש  אלא  וביום,  בלילה  עצרת  בשמיני 
נמצאים  אם  לעשות  עליהם  מה  לדון 
עצרת  בשמיני  בארץ-ישראל  בביקור 
לא?  או  בסוכה  יאכלו  אז  גם  האם   –
י"א  )א(  האחרונים:  מח'  בזה  ומצינו 
שהוא  משום  בסוכה  לשבת  להם  שאין 
זצ"ל  טוקצ'ינסקי  ]הגרי"מ  דפרהסיא  מילי 
בלוח א"י שהובא בספר הסוכה השלם מילואים 
בצל  ובשו"ת  תל"ו(  )עמוד  ג'  אות  כ"ט  לפרק 
סלנט  הגר"ש  א';  אות  קמ"ו  סי'  ח"ה  החכמה 

ובספר  הנ"ל  החכמה  בצל  בשו"ת  שהובא  זצ"ל 
)ועיי"ש בשו"ת  עיר הקודש והמקדש ח"ג פי"ט 
בצל החכמה הנ"ל שמבאר ששיטת הגר"ש סלנט 
זצ"ל היא כדברי החכם צבי בתשובה בסי' קס"ז 
וכשו"ת שואל ומשיב תליתאה ח"ג סי' מ"ח שבני 
חוץ לארץ הבאים לארץ ישראל על מנת לחזור, 
יום  עניני  בכל  ישראל  ארץ  כבני  לנהוג  חייבים 
טוב, וגם בצינעא לא יתפללו תפילת יו"ט ביו"ט 
שני של גליות אלא יתפללו תפילת חול כבני א"י, 
מנחת  שו"ת  עצרת(,  בשמיני  סוכה  לגבי  וה"ה 
אויערבאך  הגרש"ז  ב',  אות  נ"ד  סי'  ח"ט  יצחק 
)ב(  י"ט[;  סי'  ח"א  שלמה  מנחת  בשו"ת  זצ"ל 
וי"א שכן יושבים ואוכלים בסוכה משום 
שהמנהג הוא כמו שפסק השו"ע בשו"ת 
שדעתו  שכיון  כ"ו[  ]סי'  רוכל  אבקת 
כעת  שנמצא  למרות  לחו"ל,  לחזור 
בארץ-ישראל, חייב לנהוג בכל דבר )כגון 
תפילות וכד'( בין להקל בין להחמיר כבני 
בצל  ]שו"ת  בפרהסיא  ואפילו  לארץ  חוץ 
זצ"ל בשו"ת  יוסף  ב', הגר"ע  הנ"ל אות  החכמה 
ע"ו. אמנם שניהם מסייגים  סי'  יחוה דעת ח"ב 
אם  רק  בסוכה  לישב  שחייב  ואומרים  זה  דין 
הוא עומד ברשות עצמו, כגון שיש לו חדר בבית 
או  קנויה  דירה  לו  שיש  או  סוכה  שם  ויש  מלון 
שכורה שגר בה ובנה שם סוכה, אבל אם מתארח 
בשמיני עצרת אצל בני ארץ ישראל – יאכל איתם 
שולחנות  שני  לערוך  יטריחם  ולא  הבית  בתוך 
בבית ובסוכה )ומוסיף שו"ת בצל החכמה שכיון 
שגם יהיה לו צער אם יאכל לבד ללא בני הבית, 

הרי שכעת פטור מן הסוכה משום שמצטער([.
העולה מכל הנ"ל, שבנידון השאלה, מנהג 
הורי השואל לאכול בסוכה בשמיני עצרת 
גם כשהם מתארחים בארץ-ישראל, הוא 

מנהג כשר שמעוגן בדברי הפוסקים.

לאכול  ארץ-ישראל  לבן  מותר  האם  ב. 
בסוכה בשמיני עצרת

איתא בגמ' ]סוכה מ"ח ע"א[ שאסור לבן 
משום  עצרת  בשמיני  בסוכה  לאכול  א"י 
עליו  אלא  המצוות,  על  כמוסיף  שנראה 
לפחות מהסכך ד' טפחים על ד' טפחים 
להכניס  או  הנר  את  שם  להדליק  או 
וכד'(.  סירים  )כגון  אכילה  כלי  לסוכה 
לפסול  נועדו  לא  אלו  פעולות  אמנם 
שאכן  היכר  להוות  רק  אלא  הסוכה  את 
סוכה  מצות  על  להוסיף  מתכוון  אינו 
וז"ל:  "מאי"[  ד"ה  ]שם  מרש"י  כדמוכח 

להוכיח שאינו מוסיף  יעשה  - מה  "מאי 
ימים?",  על המצוה לעשות סוכה שמנה 
כלומר שרק בעי פעולה שמוכיחה שאינו 
כותב  וכן  המצוה;  על  להוסיף  מתכוון 
המאירי להדיא ]שם ד"ה "אין לו מקום"[ 
וז"ל: "ובסוגיא זו לא נתכונו לפסול, אלא 
ליתן היכר לרואים שאין כונתו באכילתו 
וכן  סוכה";  מתורת  אכילתו  להיות  לשם 
כותב התוס' רא"ש להדיא ]שם ד"ה "הא 
וז"ל: "הילכך צריך לעשות  והא להו"[  לן 

היכר שאינו עובר בבל תוסיף".
וכדברי הגמ' הנ"ל, פוסקים הטור והשו"ע 
]או"ח סי' תרס"ו ס"א[ וז"ל: "אף על פי 
שגמר מלאכול ביום השביעי שחרית, לא 
יסתור סוכתו אבל מוציא הוא את הכלים 
את  ומתקן  ולמעלה,  המנחה  מן  ממנה 
אין  ואם  האחרון;  טוב  יום  לכבוד  הבית 
ורוצה לאכול בה בשמיני,  כליו  לו לפנות 
צריך לפחות בה מקום ארבעה על ארבעה 
יושב בה שלא לשם  לעשות היכר שהוא 

מצות סוכה, שלא יהא נראה כמוסיף".

ג. כיצד לנהוג בנידון השאלה
ולרעייתו  א"כ בנידון השאלה, אסור לבן 
בסוכה  לאכול  ארץ-ישראל,  בני  שהם 
בשמיני עצרת ללא שיעשו היכר, ויש לדון 
מה עליהם לעשות משום שהסוכה היא 
היכר  ולעשות  שלהם  ולא  הוריהם  של 
דבר  הוא  לאחרים  השייכת  סוכה  בגוף 

שאינו ראוי.

שקי"ל  שכיון  שנלע"ד  לשואל  ועניתי 
בסוכה  לאכול  ארץ-ישראל  לבן  שמותר 
אחר  מקום  לו  כשאין  עצרת  בשמיני 
שאינו  היכר  שיעשה  ובלבד  שם  לאכול 
מתכוון להוסיף על המצוה, הרי שדינו של 
לאכול  אחר  מקום  לו  שאין  כמי  השואל 
לאכול  הוריו  ע"י  שהוזמן  כיון   – שם 
כיבוד  על  יעבור  יסרב  ואם  בסוכתם 
הורים ואף יפגע בהוריו, ולכן עליו לעשות 
מצות  על  להוסיף  מתכוון  שאינו  היכר 
דבר  להיות  צריך  שההיכר  אלא  סוכה 
שהוא  לו  והצעתי  הסוכה.  בגוף  שאינו 

יאכלו מאכל אחד מחוץ לסוכה  ורעייתו 
שאוכלים  שמה  ניכר  כך  שע"י  משום 
על  להוסיף  שרוצים  משום  אינו  בסוכה 
אצל  שמתארחים  משום  אלא  המצוה 

הורי הבעל.

ובס"ד שמח ליבי מאוד כשראיתי שזכיתי 
סי'  יוסף  ]ברכי  החיד"א  לדברי  לכוון 
תרס"ח סק"ד[ וז"ל: "שלוחי ארץ ישראל 
הנמצאים בחו"ל, כדי שלא לזלזל ביו"ט 
שני, בעו למיתב עם הבעל הבית בסוכה, 
דאינו  עצמם  לבין  בינם  בפירוש  ויאמרו 
משום מצות סוכה כלל, ויעשו היכר לישן 
בבית באיזה טענה וכן למיטעם מידי בר 
ממטללתא, מדעם דלא עביד בחג, והכל 
ויבואו לזלזל  בצנעא שלא ירגישו ההמון 
ח"ו". הרי לנו להדיא שאף טעימה מחוץ 

לסוכה מוגדרת כהיכר המועיל.

למעשה:
בחו"ל,  עצרת  בשמיני  שנמצאים  חו"ל  בני 
"לישב  יברכו  ולא  בסוכה  לאכול  צריכים 
ישראל,  בארץ  מתארחים  ואם  בסוכה". 
נחלקו הפוסקים האם יאכלו בסוכה כמנהגם 
מילי  שזהו  משום  בבית  שיאכלו  או  בחו"ל 
ואף לסוברים שיאכלו בסוכה –  דפרהסיא; 
זהו רק כשנמצאים ברשות עצמם, אבל אם 
יאכלו   – ארץ-ישראל  בני  אצל  מתארחים 

עימם בתוך הבית.
לאכול  אסורים  ארץ-ישראל  בני  אמנם 
יראה  שלא  כדי  עצרת  בשמיני  בסוכה 
שמתכוונים להוסיף על מצות סוכה, ולכן אם 
להוסיף  כוונתם  המוכיח שאין  היכר  עושים 
משום  בסוכה  אוכלים  רק  אלא  המצוה  על 
ואף  שרי,   - לאכול  אחר  מקום  להם  שאין 
המועיל  היכר  מהווה  לסוכה  מחוץ  טעימה 
למרות שאינה בגוף הסוכה. לכן על השואל 
לסוכה,  מחוץ  אחד  מאכל  לאכול  ורעייתו 
יוכלו לאכול בסוכה עם  ואת שאר הסעודה 

הוריהם. 

לשאלות ולתגובות למדור יש להפנות 
לכתובת אימייל:

hutShelChesed@gmail.com 



לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו, 
שישליך  עד  לו  מועלת  הטבילה  שאין 
אדם  בא  שאם  ופירושו,  השרץ. 
הוא  פנימה  ובלבו  תשובה,  לעשות 
עדיין רוצה את העבירה, או שאפילו 
אין רצונו לחטוא, אבל הוא יודע שאין 
כי כבר בזמן הווידוי  לו כח להתגבר, 
כזה  ניסיון  לו  יהיה  שאם  יודע  הוא 
בפני  מתוודה  והוא  יכשל,  הוא  שוב 
מהשפה  ממנו  ומבקש  עולם  בורא 
ויציל אותו, הרי  ולחוץ שישמור עליו 
זמן  כל  והרי  בידו,  ושרץ  כטובל  הוא 
הטהרה  מהטומאה,  נפרד  לא  שהוא 

במקווה לא מועילה לו.

לא  האדם  של  שההכחשה  נמצא, 
בפניו  נועלת  מקומו  את  לדעת 
יכול  לא  הוא  התשובה,  שערי  את 
לטהרה,  ולהגיע  ולהתחזק  להתקדם 
את  ולכוף  להרגיל  האדם  צריך  לכן 
דברי  עולם  בורא  עם  לדבר  עצמו 
היא  שלו  האמת  ואם  שבלבו,  אמת 
ותאוות  עבירות  רוצה  עדיין  שהוא 
הוא חייב להגיד את זה לבורא עולם, 
ויבטל  שייקח  אליו  ולהתחנן  לבקש 
לו  ושייתן  האלה  הרצונות  את  ממנו 
רצונות חדשים, רצונות חזקים להיות 
רק  תהיה  תאוותו  שכל  עד  כרצונו, 
ָנֶפׁש,  ַּתֲאַות  ּוְלִזְכְרָך  ְלִׁשְמָך  לה', כמ"ש 
ְבִקְרִּבי  רּוִחי  ַּבַּלְיָלה,ַאף  ִאִּויִתיָך  ַנְפִׁשי 

ֲאַׁשֲחֶרָּך )ישעיה כו(. 

למידת  להגיע  שנזכה  יזכנו  הקב"ה 
לנו  יפתחו  ועי"ז  בשלימות,  האמת 

שערי תשובה, אכי"ר.

סערות, סופות שלגים, ברקים ורעמים 
ורוחות עזות פקדו את העיירה לובלין 
הכבישים  על  ארוכה.  תקופה  מזה 
נערמו ערימות השלג לגובה כך שאיש 
לא יכול היה לצאת מפתח ביתו. פירושו 
יכלו  לא  האיכרים  כי  היה  דבר  של 
להגיע לעיר עם תוצרתם מצב הכלכלי 
היה ירוד באותה העת ואספקת המזון 

נידלדלה במהירות.
מיני  לחלוטין,  חסרו  רבים  פריטים 
ירק, פירות ואף מצרכים בסיסיים. גם 
בצלים למשל חסרו בשוק.  כך שהגיע 
למאכלי  בצלים  אפילו  היו  שלא  מצב 
הייתה  זו  עובדה  החגיגיים.  השבת 
המנה  בלובלין,  שכן  כמעט,  'טראגית' 
'אייער-און-ציבעל',  ביידיש  הקרויה 
ובצל  ביצים  של  מתערובת  המורכבת 
קצוצים, שנחשבה למרכיב שכמעט אי 
אפשר בלעדיו ביום שבת קודש. יהודי 
לובלין זכרו מקרים שבהם לא היה בשר 
או דגים, אך מי שמע על מחסור גמור 

בבצלים לסלט הביצים?
aaa

החוזה  המפורסם,  הצדיק  בבית 
בבצלים  המחסור  שרר  מלובלין, 
החסידית  המסורת  הכל,  אחרי  ג"כ. 
מייחסת חשיבות רבה לסלט פשוט זה. 
דרך  בכל  בצלים  כמה  להשיג  ניסו  הם 
בתוהו.  עלו  מאמציהם  אך  אפשרית, 
בין  דרכו  לפלס  הצליח  אפילו  מישהו 
כמה  של  חוותיהם  עד  השלג  ערימות 
היו  לא  להם  גם  אך  הסביבה,  מאיכרי 

בצלים.
רבי  קום  השקים  שישי,  יום  בבוקר 
מתלמידיו  אחד  מרופשיץ,  נפתלי 
כדי  כהרגלו,  החוזה   של  הגדולים 
ולשפוך  לצאת לבית הכנסת של הרבי 
חזרה  בדרכו  לבוראו.  בתפילה  לבו 
ושם  השוק  כיכר  דרך  עבר  הביתה 
שק  לו  שהיה  באיכר  במפתיע  נתקל 

מלא בצלים!
ורעיון  נפתלי,  רבי  לעצמו  אמר  "הו!" 
בדיוק  "זו  במחשבתו.  עלה  נועז 
השם!"  ברוך  חיכיתי!  לה  ההזדמנות 
את  לקנות  לו  והציע  לגוי  ניגש  הוא 
השק כולו. האיכר ידע היטב את ערכה 
לעשות  וציפה  היקרה  'סחורתו'  של 
העת  זו  לא  ממכירתה.  נאה  רווח 
בסכום  נקב  הוא  והנחות!  לפשרות 
גבוה במיוחד. להפתעתו הרבה, הסכים 

רבי נפתלי מיד ונתן לו את הכסף.
רוצה  "אני  להפתעות.  קץ  היה  לא  אך 
לקנות גם את מעיל הפרווה שלך ואת 
תחילה  נפתלי.  רבי  הוסיף  כובעך", 
בקושי  'משוגע'.  כעל  ביהודי  הביט 
סירב  הוא  אוזניו.  למשמע  האמין 
כיצד  לחלוטין.  נדהם  כשהוא  לבקשה 
בלי  המקפיא  בקור  לביתו  לשוב  יוכל 
השטרות  חבילת  אך  וכובעו?  מעילו 
לו  קרצה  לקוחו  של  המושטת  שבידו 
גם  נסגרה  מהרה  ועד  אותו,  ופיתתה 
העסקה השנייה. ר' נפתלי צעד לביתו 

ועם פריטי לבוש  עם שק מלא בצלים 
חדשים בלתי רגילים.

aaa
איכר  הופיע  יום,  באותו  יותר  מאוחר 
מחוץ לביתו של החוזה. הוא היה לבוש 
כובע  עם  האיכרים,  בסגנון  בפרוות 
חלקם  ואת  מצחו  את  שכיסה  עצום 
מכוסות  מגפיים  ועם  פניו,  של  העליון 
בבוץ. בשפת הגויים ובנימה המאפיינת 
בצלים  "בצלים!  קרא:  הוא  אותם, 

למכירה!"
כולם  עבר.  מכל  הגיעו  חסידים  המוני 
קודש.  שבת  לכבוד  בצלים  לקנות  רצו 
הבצלים  מוכר  סביב  התקבצו  הם 
וניסו לשאת ולתת אתו, אך הוא סירב 
לפתע  ואז  שנקב.  המחיר  מן  להוריד 
למכור  מפסיק  הוא  כי  הכריז  פתאום, 

באותו יום. לא עוד בצלים למכירה!
עדיין  "אך  בפניו.  התחננו  החסידים 
הוא  לרבי!  בצלים  כמה  להביא  עלינו 
לנו  תרשה  רק  אם  וקדוש.  דגול  איש 
שפע  עליך  יבואו  בצלים,  לו  לקנות 

ברכות".

אומרים,  שאתם  כפי  מיוחד  הוא  "אם 
אם  רק  "אך  האיכר,  אמר  לו",  אמכור 
אוכל למכור לו ישירות, פנים אל פנים".
יוכלו  כיצד  מזועזעים.  היו  החסידים 
שכזה?  גס  טיפוס  הרבי  בפני  להביא 
לאחר כמה רגעי בלבול ומבוכה, הבינו 
מיוחדת  משלחת  ברירה.  להם  שאין 
העמוס  המגושם  האיכר  את  הובילה 

בצלים אל ביתו של הרבי.
בצחצוח  עסוק  החוזה  היה  כשהגיעו, 
כפי  שלו  המיוחדת  הקידוש  גביע 
השבת.  לפני  שישי  יום  בכל  שעשה 
זהב  עשוי  במינו,  מיוחד  גביע  זה  היה 
גילופים עדינים ומסובכים  טהור, בעל 
מארץ  קדושים  אתרים  המראים 

ישראל.

שמועות רבות סבבו את כוס הקידוש 
ירש  שהחוזה  אמרו  תולדותיה.  ואת 
של  החסידות  מגדולי  מאחד  אותה 
על  לברך  שזכה  מי  וכל  הקודם,  הדור 
ברכה  ראה  ממנה  ולשתות  תכולתה 
לזכות  היה  קל  שלא  אלא  בחייו.  רבה 
בחסד זה. החוזה לא הרשה לאף אחד 
בה.  לגעת  אף  או  בה  להשתמש  אחר 
בארון  הכוס  עמדה  כולו  השבוע  כל 
לצחצחה  נהג  ואז  שישי,  יום  עד  נעול 
השבת  מפת  על  ונצצה  שהבריקה  עד 

הלבנה.
שק  עם  הגוי  את  החסידים  כשהביאו 
את  מיד  הצדיק  הבין  שלו,  הבצלים 
בעד  רוצה  אתה  "כמה  לכך.  הסיבה 

הבצלים שלך?" שאל את האיכר.
"רק רגע, לא כל כך מהר", השיב האיכר 
לדחות  רצה  כאילו  ידו  והרים  בגסות 
את הצעתו של הרבי. "אני קופא מקור. 

אני זקוק למשקה הגון כדי לחממני".
היה ברור שלא חשב על כוס תה דווקא. 

החוזה הורה למשרתו לתת לאיש כוס 
ויסקי, ובמהרה הונחה לפני האיכר כוס 

ויסקי גדושה עד שפתה.
"רק  כנעלב.  האיכר  קרא  הכל?"  "זה 

הכוס הקטנה הזו?"
לו  והניחו  הבקבוק  כל  את  לו  "תנו 
והפנה את  הרב  כחפצו", אמר  לעשות 

גבו.
שנעלב  כמי  הבצלים  מוכר  נראה  כעת 
שאני  חושב  אתה  "מה!  עמוק.  עלבון 
לך!  אראה  "אני  בכעס.  צעד  שתיין?" 
אני אלך הביתה ולא אמכור לך כלום!" 
הוא קשר את השק והיטיב את מעילו 

כאילו עמד לעזוב.
החסידים מיהרו לנסות להרגיעו כשהם 
ממלמלים בדאגה מילות פיוס. לבסוף 
הוא  מה",  לכם  אגיד  "אני  וחייך.  נרגע 
הנוצץ  הזהב  גביע  על  בהצביעו  אמר, 
הבצלים  את  לך  "אתן  השולחן.  שעל 
שלי אך ורק אם תמלא את הגביע הזה 

בוויסקי ותיתן לי לשתות ממנו".
החסידים נסוגו לאחור, המומים. איש 
הזה  הקידוש  מגביע  לשתות  העז  לא 
ערל  איכר  האם  עצמו.  החוזה  מלבד 
ושתוי זה ישתה את הטיפה המרה שלו 
לו  הציעו  הם  המקודש?  הגביע  מתוך 
יותר,  גדולים  אחרים,  וספלים  כוסות 
לחוד או ביחד, אך הוא התעקש. "כמו 
הזה.  הגביע  מן  רק  לכם,  שאמרתי 

אחרת אלך הביתה".

הם ניסו שוב להניאו מכך, אך כלום לא 
רועדות  בידיים  עזר. הוא פשוט סירב. 
את  בעצמו  החוזה  מילא  כבד  ובלב 
ובמשיכת  הגס  בוויסקי  היקר  הגביע 
כתפיים נואשת נתן אותו בידי האיכר. 
זה הרימו בידו הימנית, צמצם את עיניו 
"ברוך  קרא,  גדולים  וכוונה  ובריכוז 

אתה.... שהכל נהיה בדברו".

של  לשונם 
נעתק  הנוכחים 
והם  לפיהם.  
אחריו  אנו 
רק  "אמן". 
אחרי  החוזה, 
מבטו  שנעץ 
באיש,  לרגע 
מה  קלט 
חיוך  התרחש. 
התפשט  רחב 
פניו.  על 
רבי  "לחיים, 
אתה  נפתלי! 
פיקח,  כך  כל 
הסתם  מן 
אתה  ראוי 
מגביע  לשתות 
לחיים,  זה. 
טובים  חיים 

ולשלום!"

ברכה חכמה

בברכת שבת שלום לכל 
עם ישראל.



מאת הרב יצחק אבוחצירא. יועץ חינוכי ומחנך בת"ת "שלום בנייך"

טיפש נפל מסולם והגיע למיון.
שואלת אשתו: "מה הרופא אמר?"

משיב הטיפש: "שאם היה מוח, היה זעזוע"...
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בראשית תשע"ו

הפטרה:א': ישעיה פרק מ"ב,ה -מ"ג,י - כה 
אמר האל ה'...  ס': ישעיה פרק מ"ב ה-כא - 
כה אמר האל...  ת': ישעיהו מ"ב א-טז - הן 

הנושא שלנו השבוע הוא: השפעת הערכה עצמית 
על חיינו.

הערכה  על  המשפיעים  שהגורמים  כבר,  הזכרנו 
עצמית של הילד הם בעיקר אנחנו ההורים. 

נחשוב, מה קורה במשפחה בה ההורים הם בעלי 
הערכה עצמית נמוכה? 

אם נדמה את מבנה האישיות של אדם בעל הערכה 
עצמית נמוכה- כתהום, ואת מבנה האישיות של 
אזי  הר,  כפסגת  גבוהה  עצמית  הערכה  בעל  אדם 

התשובה היא:
יצמח  לא  לעולם  תהומות-  שתי  של  "מאיחודם 

הר" 
את  להעלות  היא  כהורים  עבודתנו  עיקר  ולכן 

ההערכה העצמית שלנו ושל ילדינו "מהתהום".

השפעת ההערכה העצמית על חיינו
תכונה  "אין  כי  לומר,  אפשר  מסכם  במשפט 
מתכונת  האדם  של  להצלחתו  יותר  חשובה 

הערכה עצמית גבוהה".  
אין כל ספק, שלמידת הערכה העצמית שלנו, 
הרגשתנו  על  ומכרעת  ישירה  השפעה  יש 

והתנהגותנו ומכאן על איכות החיים שלנו.
ולכן, החשיבות שבהבנה מהי הערכה עצמית 
ראויה, מהם מאפייניה, על מה היא מבוססת 
וכיצד ניתן לשקם וליצור אותה מחדש באופן 

ראוי- היא רבה.
הערכה  בעלי  אנשים  בין  ההבדלים  הם  מה 
עצמית  הערכה  בעלי  לאנשים  גבוהה  עצמית 
נמוכה? נציג את ההבדלים בשלושה תחומים 

)ע"פ מנצ'ינטון(: 
א. היחס של האדם לעצמו.

ב. רגשותיו בקשר לחיים.
ג. במערכות יחסים בין אישיים.

א. היחס של האדם לעצמו 
אנשים בעלי הערכה עצמית גבוהה מקבלים את 
ומבינים  עצמם בלי תנאים, בדיוק כפי שהם, 
את ערכם כבני אדם שה' יתברך נתן להם את 
הזה  בעולם  לחיות  האפשרות  ואת  החיים 

ולממש את שאיפותיהם בו. 
"בלי תנאים", פירושו שהערכתם וקבלתם את 
קיומם,  עצם  מלבד  בדבר  תלויה  לא  עצמם, 
בשלמות  עצמם  את  מקבלים  הם  כלומר 

וחשים נוח עם עצמם יהיה אשר יהיה.
של  מדעותיהם  נפגעים  אינם  כאלה  אנשים 
כאשר  מדי  טוב  מרגישים  אינם  הם  אחרים: 
ולא רע מדי כאשר מבקרים  משבחים אותם, 
אינו  עצמם  כלפי  הטובה  הרגשתם  אותם. 

תלויה במצבים חיצוניים. 
פתיחה  נקודת  וזוהי  "מאוזנים"  אנשים  אלו 
טוב  שמרגיש  אדם  כי  ה',  לעבודת  מצויינת 
את  לממש  רגשית  מבחינה  פנוי  עצמו,  עם 

שאיפותיו בחיים.

לעומת זאת אנשים בעלי הערכה עצמית נמוכה, 
אם  עצמי,  ערך  מעט  להם  יש  כי  "מאמינים" 
בכלל, ומאמינים כי הערך האישי שלהם נמצא 

ביחס ישיר להישגיהם.
נהפכים  הנמוך  העצמי  הערך  בגלל  חלק, 
לתחרותיים ושאפתניים במיוחד, כדי להוכיח 
הישגים.  השגת  ידי  על  שווים  שהם  ולהרגיש 
נוטים  אלה  אנשים  כי  תמיד!  לא  טוב?  זה 
בד"כ להציב לעצמם מטרות לא ראליות. אם 
של  חדש  למעגל  מוביל  רק  זה  נכשלים,  הם 
האשמה עצמית והרגשת חוסר ערך, ואם בכל 
מלווה  הריקנות  הרגשת  מצליחים,  הם  זאת 
מייחסים  לא  הם  כי  ההישגים,  למרות  אותם 

את ההצלחה לעצמם ונבנים ממנה.
לאחרים, הערכה עצמית נמוכה תגרום לחשוש 
מלבצע מהלכים, ואפילו כשיש פעולות שהם 
כן יכולים לעשות, הם יחושו לא ראויים ויפחדו 

לנצל הזדמנויות.
ולרוב  אחרים,  של  לדעותיהם  פגיעים  הם 
מנסים נואשות לזכות בהערכתם והכרתם אך 
משיגים  אינם  כשהם  בדרך.  לעצמם  הורסים 

הם  להשיג,  שניסו  וההכרה  ההערכה  את 
הופכים מרירים ונפגעים.

ניקח לדוגמא את תחום הלמידה: 
מייחסים  גבוהה-  עצמית  הערכה  עם  ילדים 
)אני  נשלטים  פנימיים  לגורמים  הצלחות 
בניתי, אני תכננתי... הצלחתי ואמשיך לעשות 
שלי  המעשים  של  התוצאות  ולהצליח( 
מישהו  של  בשליטה  ולא  שלי  בשליטה  הם 
גורמים  בגלל  בתורה  במבחן  )נכשלתי  אחר 
שתלויים קודם כל בי, ייתכן שיש עוד גורמים- 

ילד שהפריע לי ללמוד, חומר קשה וכו'(.
ולכן  שלך,  שבשליטה  גורמים  לא  הם  אלו  כל 
תוכל  כן  אבל  זה,  על  לעבוד  תמיד  תוכל  לא 
לעבוד על מה יקדם אותך, שזה בשליטה שלך.. 
מייחסים  נמוכה-  עצמית  הערכה  עם  ילדים 
ההצלחות  ואת  לעצמם  הכישלונות  את 
קל,  היה  המבחן  כי  )הצלחתי  לעצמם  לא 
לי מזל  זה פוקס, סתם היה  לי,  המורה עזרה 
למנוע  יכולים  שאינם  מאמינים  הם  וכדו'(. 
הם  מכאן,  להצלחה.  להביא  או  הכישלון  את 

משקיעים פחות ומצליחים פחות. 

ב. רגשותיו בקשר לחיים 
אנשים בעלי הערכה עצמית גבוהה נוטלים על 
עצמם אחריות ומרגישים שיש להם שליטה על 
כל חלק בחייהם. הם מקבלים את המציאות 
במציאות.  אשמה  תולים  ולא  שהיא,  כמו 
לביצוע  הניתנות  מטרות  מעמידים  הם 
עצמם  את  רואים  הם  ריאליות.  וציפיותיהם 
מבינים  הם  בחייהם.  למתרחש  אחראיים 
שיש בחייהם את הכוח לשנות את חייהם כפי 
בחייהם.  משמעותית  היא  "בחירה"  שיבחרו. 
באנשים  שליטה  אינה  היא  בחייהם  השליטה 

אחרים, אלא בתגובותיהם ופעולותיהם. 

נדמה  נמוכה  עצמית  הערכה  בעלי  לאנשים 
שכל המתרחש בחייהם הוא מחוץ לשליטתם, 
מנסים  הם  לעיתים  להם.  קורה  רק  ושהכל 
את  מפרשים  הם  אחרים.  באנשים  לשלוט 
חלקי  מדגישים  מעוותת,  בצורה  המציאות 
מחלקים  מתעלמים  זאת  עם  ויחד  מציאות 
אחרים במציאות. נדמה כי החיים מתאכזרים 
חלשים  כח,  בחוסר  חשים  להם.  ומתנכרים 
ופגיעים, מרגישים כקורבנות חסרי ישע מבלי 
הקטנים  ולו  אתגרים  עם  להתמודד  יכולת 

ביותר בחיי היום יום.

ג. במערכות יחסים בין אישיים.
סבלניים  גבוהה  עצמית  הערכה  בעלי  אנשים 
האמונה  בשל  האדם,  בני  כל  את  ומכבדים 

שהם זכאים לאותו יחס שהם מצפים לקבל.
עצמם,  עם  בנוח  מרגישים  אלה  אנשים 
כמו  להיות  אנשים  של  זכותם  את  ומכבדים 
שהם, לעשות מה שיבחרו לעשות ולחיות איך 
בני  כל  את  רואים  הם  לנכון.  מוצאים  שהם 
לכבוד  זכות  ובעלי  שווים  ערך,  כבעלי  האדם 

והערכה. 

חסר  נמוכה  עצמית  הערכה  בעלי  לאנשים 
חסרי  הם  האחרים.  את  להעריך  הבסיס 

כולם  על  כי  ומאמינים  הזולת  כלפי  סבלנות 
יחיו.  שהם  רוצים  היו  שבה  בדרך  לחיות 
אינה  אחרים  של  שהתנהגותם  אף  לעיתים 
התנהגותם  אם  יכעסו  הם  עליהם,  משפיעה 
שלהם.  המוסריים  הסטנדרטים  את  סותרת 
לעיתים  חשים  הם  ביטחון,  חסרי  בהיותם 
לא בטוחים ולא נוח בסביבת אנשים אחרים. 
במקום להיות חברותיים הם ביישנים, נבוכים, 
האלה  האנשים  לרוב  ומתגוננים.  כועסים  או 

קשה לקיים מערכות יחסים וליהנות מהן.

אבחון וטיפול
אני כמעט בטוח, שכשקראתם את הפרמטרים 
של הערכה עצמית נמוכה או גבוהה הכתובים 
לעיל, מיד ניסיתם לבדוק איפה אתם נמצאים 

על הסקלה. 
רמת  את  להעלות  הייתה,  בע"ה  מטרתי 
גם  טובים  לעיל  הפרמטרים  שלנו.  המודעות 
בעצמנו  זאת  שנזהה  ברגע  ילדינו.  לאבחון 
ונבנה את הערכה העצמית שלנו, הפלא ופלא 
להיות  הפך  שלנו  הילד  שגם  הזמן  עם  נגלה 

בטוח בעצמו.

נפשו  לבריאות  תביא  גבוהה  עצמית  הערכה 
החיים  תחומי  בכל  להצלחה  הילד,  של 
גדל  שהוא  חש  ילד  כאשר  אמיתי.  ולסיפוק 
הוא  בסביבה תומכת, הרואה את הטוב שבו, 
חיובית  תחושה  עם  ערך,  ובעל  חשוב  ירגיש 
להציב  ולהתנסות,  לנסות  מוכן  יהיה  הוא  כזו 

לעצמו יעדים ולהתמודד עם אתגרים.
בטוח  ירגיש  גבוהה,  עצמית  הערכה  בעל  ילד 
לפגוע  מבלי  לבדוק  ללמוד,  לחקור,  לצאת, 
בשום דבר, הוא בטוח בעצמו, יאמר מה שיש 
על ליבו, יבקש עזרה אם צריך כשבלבו תמיד 
הידיעה שאוהבים אותו והוא שווה ונהדר כמו 

שהוא. 

המלצות השבוע:
אתם  העצמית,  הערכתם  את  העלו  ראשית 
הורים טובים העושים כמיטב יכולתכם, תמיד 
יש מה לשפר ולקדם, אבל אתם ב"ה עובדים, 

מתמודדים ומצליחים.
אל  יום,  בכל  זמן  מספיק  ילדכם  עם  היו 
להוציא  או  אותם  להעסיק  דברים  תחפשו 
אותם מהבית, כדי שתוכלו להרוויח זמן לדבר 

בטלפון או לנקות את הבית. 
לכם  תצרו  הרי  מטרד,  שילדכם  תחשבו  אם 
מציאות  וצרו  מחשבותיכם  את  שנו  מטרד. 
חיובית עם ילדכם. אתם מתקשים להיות עם 
הילדים וליהנות מכך, פנו לאיש חינוך שיברר 

אתכם את הקושי. 
שלום  הרב  מו"ר  תמיד  שאומר  כמו  והעיקר, 

ארוש שליט"א אהבה, אהבה ושוב אהבה! 
לילד  להוכיח  זה  אהבה  פינוק.  לא  זה  אהבה 

שאנחנו אוהבים אותו בלי שום סיבה רק בגלל 
שהוא הילד שלנו. 

פעם  לי  סיפרה  טלפונית  התייעצות  כדי  תוך 
אמא אחת, כי הבת שלה מרגיזה אותה כמעט 
לישון.  ההשכבה  שעת  לפני  בדיוק  ערב,  בכל 
בשלב  עליה  "מדלגת"  היא  כך  על  כעונש 
לה  מלאחל  ונמנעת  השינה,  שלפני  הנשיקות 

לילה טוב.
אחד  לילה  כי  האם,  סיפרה  השיחה  בהמשך 
נשיקה  לילדה  לתת  זאת  בכל  החליטה  היא 
אמא  שלה,  ההתנהגות  למרות  כי  לה  ולומר 
מהחדר  ויצאה  כשסיימה  אותה.  אוהבת 
שמעה האם את הבת מתחילה לבכות חרישית 
לכך,  זקוקה  הייתה  מתחת לשמיכה… הילדה 
במניעת  מענישים  לא  לנשימה.  אוויר  כמו 
אהבה. להעניש יש מספיק אפשרויות, אהבה 

נותנים ללא כל תנאי. 
של  הטובים  הדברים  את  לראות  זה  אהבה 
הכי  הדברים  כל  את  אותם.  לו  ולהגיד  הילד 
פשוטים כמו אתה כל כך מוכשר, אתה מצייר 

נפלא. 
הילד!  עם  המפרגנת  בתקשורת  תשקיעו 
איזה  "וואו  כגון  חובה  ידי  לצאת  משפטי 
זה!  לא  זה  מהגן  הביא  שהילד  ציור  על  יופי" 
ילדים  וכנה,  אמיתית  התעניינות  התעניינו 
מרגישים כשזה לא אמיתי. תתעניינו מה הוא 

צייר, תרדו לפרטים ולסוג הצבע ותפרגנו.

טיפ נוסף השבוע לאחר החזרה מחופשת החגים:
יש ילדים שלא משתפים את ההורים מה עבר 
היתר  בין  נובע  זה  גם  הספר,  בבית  עליהם 
מהערכה נמוכה- הילד לא מאמין שהוא ראוי 

להתעניינות. 
לנו  חשוב  שזה  לו  להראות  הוא,  טוב  פתרון 
אפילו  אינפורמציה  אספו  אותנו.  ומעניין 
שאלות  שאלו  הביתה  וכשיגיע  ידיעתו  ללא 
המורה  אמיתית:  והתעניינות  ידיעה  מתוך 
למלאכה לא בא היום? אמרו לכם למה? היה 
יראה  הילד  לימד?  הוא  מה  מחליף,  מורה 
שאת מתעניינת וזה חשוב לך, עם הזמן תראי 

שאתם יושבים לשיחות ארוכות יותר.

הערכה או ביקורת פרק ו' חינוך 
באהבה


