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כוח הבחירה
ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו ונתן לנו 
אורחות  המלאה  חיים  תורת  אמת,  תורת 
חיים לכל אדם ולכל הדורות כולם. דרכנו 
במאמרים אלה להתבונן בפרשיות השבוע 
כי  למעשה,  אלינו  הנוגע  את  מהן  ולהבין 
תורה, מלשון הוראה, אינה סיפורי אגדות 
מחכמת  הנובעות  מעשיות  הדרכות  אלא 
לעולם  לעד  עומדות  והן  ב"ה  הבורא 
ויתבונן בהן  ולנצח נצחים. כל מי שיחפש 
לפי  והבנות  עצות  ימצא  האמת,  בעין 
אותי  זיכה  יתברך  ה'  ומקומו.  זמנו  מצבו, 
בה  ולחדש  מפורסמת  בשאלה  להתבונן 
מעשית  נפלאה  הדרכה  ממנה  ולהוציא 

לכל אדם. 
בתחילת  רבנו  למשה  אומר  הקב"ה 
הכבדתי  אני  כי  פרעה  אל  "בא  הפרשה: 
את לבו". בחמש המכות הראשונות פרעה 
הרשע הכביד את לבו מעצמו, ורק ממכת 
שחין ואילך "עזרו" לו משמיים, שה' חיזק 
את  ה'  "'ויחזק  במדרש:  כמובא  לבו,  את 
לב פרעה' – כיוון שראה הקב"ה שלא חזר 
ואילך  מכאן  ראשונות,  מכות  מחמש  בו 
אני  לשוב  ירצה  אם  אפילו  הקב"ה:  אמר 

מחזק ליבו, כדי שאפרע כל הדין ממנו".
זו:  בשאלה  רבות  התחבטו  המפרשים 
היכן,  לבו,  את  הקשה  שהקב"ה  מאחר 
נאמרו  פרעה?  של  הבחירה  כוח  כן,  אם 
וידועים.  שונים  והסברים  תירוצים  בדבר 
וה' האיר בלבי  אבל שבעים פנים לתורה, 
הבנה נפלאה, שלא זו בלבד שהכבדת לבו 
של פרעה אינה סותרת את יסוד הבחירה 
החופשית, אלא היא דווקא זו המאפשרת 
אותה, כפי שיתבאר. והעיקר למעשה הוא, 
שמתוך הסבר זה נלמד כולנו יסוד חשוב 
הבחירה  באמת  מהי  החיים:  להצלחת 

וכיצד נזכה לבחור נכון.
כפייה אינה בחירה

מכות  ראה  פרעה  הרי  נתבונן.  ראשית 
נוראות ניסים ומופתים שלא נראו כמותם, 
היה  לא  יתברך  ה'  אם  קורה  היה  מה 
מקשה את לבו? פרעה היה בוודאי משלח 
את בנ"י מיד בִחיל וברעדה – אבל זה לא 
אדם  כל  שהרי  חופשית,  בחירה  נקרא 
נורמלי שמציבים בפניו דרישה תחת איום, 
ייחרב  עולמו  כל  לדרישה  ייענה  לא  שאם 
עליו – בוודאי ייענה לדרישה. אבל האם זה 
נקרא שהוא בחר בכך? לא ולא. זוהי כפייה 
ולא בחירה. לכן לאחר שפרעה ראה בעיניו 
עבדי  שאומרים  כמו  מצריים,  חורבן  את 
כי  תדע  "הטרם  הפרשה:  בתחילת  פרעה 
אבדה מצרים?" – כבר לא הייתה לו שום 
בחירה. רגשי הפחד ממראות האימה, לא 

היו מותירים לו כל ברירה. 
אבל ה' יתברך רצה שתהיה לפרעה בחירה 

מכוח  בנ"י  את  שישלח  לגמרי,  חופשית 
בחכמתו  הבורא  לכן  החופשית.  בחירתו 
ִנטרל את לבו של פרעה – דהיינו נטרל את 
רגש הפחד הַמֶטה את כף הבחירה ומבטל 
דילמה  בפני  יעמוד  שפרעה  כדי   – אותה 
בכוח  לשקול  עליו  ויהיה  נִקייה  שכלית 
להבטיח,  ובכך  מעשיו,  את  והדעת  השכל 
בקור  עושה  הוא   – שעושה  מה  כל  שאת 
שהכבדת  נמצא  גמורה.  ובמודעות  רוח 
סיבה  ואינה  בבחירה  פוגעת  אינה  הלב, 
למעשיו,  מאחריות  פרעה  את  לַזּכֹות 
והיא  הבחירה  את  המאפשרת  היא  אלא 
הרעים  מעשיו  על  פרעה  את  המחייבת 

שנבעו מתוך שכלו העקום.
כוח  את  מנצל  פרעה  היה  אם  ובאמת 
מה  בכל  האמת  בעין  מתבונן  היה  השכל, 
קורה  'מה  עצמו:  את  שואל  והיה  שראה 
פה? מה זה העם הזה? עם שלא מתכופף 
אופיו  על  ושומר  שנים   210 לאחר  גם 
מה  כל  הזה?  רבנו  משה  זה  מי  הלאומי. 
זה  מי  לאחד.  אחד  מתקיים  אומר  שהוא 
משה?  את  ששלח  האדירים  האלוקים 
לא  הטומאה,  אשפי  שלי,  החרטומים 
מצליחים לעמוד כנגדו וכנגד שלוחו, והם 
בעצמם מודים: 'אצבע אלוקים היא'; הוא 
מכה את האלילים שלנו – הנילוס והמקנה 
שלנו  הכוזבות  האמונות  כל  את  ושם   –
כך  מתבונן  פרעה  היה  אם  ואפס'.  לאין 
בצורה הפשוטה ביותר, היה בוחר בקלות 
בנ"י,  את  משלח  שהיה  רק  ולא  באמת. 
אלא גם הוא היה מקבל עליו עול מלכות 
הבורא  רצון  שזה   – בחירתו  מכוח  שמיים 
הרשע  פרעה  אבל  השלימה.  התשובה  וזו 
ונשאר  והנקי  הצרוף  השכל  גם את  עיקם 
במריו גם בחמש המכות האחרונות מתוך 
בחירה מלאה. ]לאחר שהתבוננתי ביסוד 
הזה, ראיתי שזכיתי לכוון לדעתו של רבינו 

עובדיה ספורנו[.
מהי הבחירה?

מעניינת  פרעה  של  בחירתו  לא  אבל 
מה  הוא:  אותנו  שמעניין  מה  אותנו. 
בזה  אותנו  מלמדת  הקדושה  התורה 
פרעה  של  ומהבחירה  שלנו.  הבחירה  לגבי 
הבחירה  לחיים:  מאוד  גדול  יסוד  נלמד 
דהיינו  הלב,  ובדעת!  בשכל  היא  האמתית 
ָהֶרֶגש, הוא המכביד והמקשה על הבחירה. 
אין  המוח,  על  שולט  שבלב  הרגש  כאשר 
מזהירה  כך  כל  התורה  ולכן  בחירה.  לאדם 
"ולא  הלב:  של  ההרסניות  מההשפעות 
פן  לכם  "הישמרו  לבבכם",  אחרי  תתורו 

יפתה לבבכם" ועוד. 
היא  הנכונה  הבחירה  זאת,  ולעומת 
להקשיב לשכל. להקשיב לאמת. ולהשליט 
את השכל על הרגש. ולכן מדריכה התורה: 

קודם   – לבבך"  אל  והשבות  היום  "וידעת 
כול תדע בשכל ולפי זה תתכנת את הרגש, 
טועים  שאנשים  הטעויות  כל  להיפך.  ולא 
בבחירה שלהם נובעות מכך שהם בוחרים 
מהרגש ולא מהשכל, וזו הסיבה העיקרית 
לריחוק מה', כמו שאומר ר' נחמן )ליק"מ 
מה'  רחוקים  שהעולם  "מה  י(:  ח"ב 
יתברך,  אליו  מתקרבים  ואינם  יתברך 
הדעת,  יישוב  להם  שאין  מחמת  רק  הוא 
ברורה  לשון  זו  עצמן".  מיישבין  ואינם 
רק  יש  מה'  הריחוק  לכל  משמעית.  וחד 
סיבה אחת: "רק מחמת שאין להם יישוב 

הדעת".
אם כן מה צריכים לעשות? ממשיך ר' נחמן 
– להשתדל ליישב עצמו  ומסביר: "והעיקר 
ומכל  התאוות  מכל  התכלית  מה  היטב, 
הנכנסות  תאוות  הן  הזה,  העולם  ענייני 
כבוד,  כגון  לגוף,  שחוץ  תאוות  הן  לגוף, 
מאוד.  פשוט  זה  ה'!"  אל  ישוב  בוודאי  ואז 
ולא  לא צריך להיות בשביל זה חכם גדול 
פילוסוף. כל אדם – אם יתבונן בעין האמת 
ויחשוב מה התכלית? בשביל מה אני חי? 
יגיע   – אלה  מעין  פשוטות  שאלות  ועוד 
הבריאה,  ולתכלית  יתברך  לבורא  בקלות 
"בגן  הספר  בתחילת  בזה  שהרחבנו  כמו 

האמונה".
לפקוח את העיניים

תאווה.  שום  שייכת  לא  שכל  טיפת  עם 
'וכי אני חי בשביל  אדם ישאל את עצמו: 
 – לחיות?'  בשביל  אוכל  שאני  או  לאכול 
שלו  הגישה  וכל  האמת  את  יראה  ומיד 
וכן  הקצה.  אל  מהקצה  תשתנה  לאכילה 
בעניין הממון: 'וכי אני חי בשביל לעבוד?! 
על  ובריאותי  כוחותיי  כל  את  אַכֶלה  וכי 
כדי  ובמעשה,  במחשבה  הממון  רדיפת 
את  לעשות  בלי  כאן,  הכול  את  שאשאיר 
וכן  בעולם?!'  ותפקידי  עבודתי  עיקר 
לתאווה  נמשך  אדם  ותאווה.  תאווה  בכל 
הוא  ידיו  שבמו  מתבונן  ולא  הידועה 
אצלו  שנמצא  שלו  האושר  את  הורס 
בבית, והורס את החיים של עצמו ושל כל 
המשפחה, ופעמים רבות גם של משפחות 
נוספות. בשביל מה? בשביל הרגשת דמיון 

טיפשית שלא קיימת כלל.
ורק  אך  נובע  הרע  היצר  של  הכוח  כל 
מכנים  שחז"ל  כמו  השכל,  אור  מהסתרת 
מקשיב  מי  וכסיל"  זקן  "מלך  אותו: 
לכסיל? מי שהוא כסיל בעצמו. מה נקרא 
על  להשתלט  יודע  שאינו  אחד  כסיל? 
בחיק  "כעס  ולכן  בו.  שולט  והרגש  הרגש 
אותו  'מקפיץ'  רגש  כל   – ינוח"  כסילים 
ומוציא אותו מהכלים. אבל אדם עם שכל 
פשוט, שיושב עם עצמו ורוצה לחיות לפי 
מקשיב?  הוא  למי   – האמתית  התכלית 

בוודאי לחכמים, ליצר הטוב שנקרא: "ילד 
רואה  החכם  חכם?  זה  מה  וחכם".  מסכן 
לך  רואה דברים שנראים  הוא  הנולד.  את 
כרע, נראים לך כחושך, ואומר לך: 'זה מה 
שטוב באמת עבורך'. אם תלך לפי הרגש, 
ותיפול'.  ותטעה  נכון,  לא  תבחר  אתה 
הֶרגש  של  מהֶרֶשת  אותך  מציל  החכם 

הַמטעה.
עבירה  עובר  אדם  'אין  חז"ל:  אומרים  וכן 
אא"כ נכנס בו רוח שטות', ז"א שאיבד את 
החיים  האור  שמבאר  כמו  השכלי,  הכוח 
"שנסתתמו  המתוקה:  בלשונו  הקדוש 
האם  היא  שהבחירה  מכאן  שכלו".  עיני 
להתבונן, להפעיל את השכל, לחשוב מהי 

התכלית, או ללכת אחרי הרגש הסוחף.
"החיים  הפסוק:  על  שאלה  מסביר  וזה 
והקללה,  הברכה  לפניך,  נתתי  והמוות 
ובחרת בחיים..." נשאלת השאלה: אם אני 
מצד  ויהלומים  זהב  תכשיטי  לפניך  נותן 
וכי   – שני  מצד  ועקום  חלוד  וברזל  אחד, 
אני צריך לומר לך לבחור בזהב?! זה עלבון 
לאינטליגנציה, כל בר דעת יבחר בזהב. אך 
אומר  יתברך  שה'  הוא,  שבפסוק  העומק 
"בני היקר, אתה נמצא בעולם  לכל אחד: 
שבו החיים נראים כמו מוות והמוות נראה 
מה  לפי  הרגש,  לפי  תבחר  אל  חיים.  כמו 
שנראה בעיניך כטוב או כרע. אלא תיישב 
דעתך ותחפש את הדבר הטוב באמת, וכך 

תבחר באמת בחיים".
השכל מנצח

בדורנו הרגשות מתפרצים וכולם נסחפים 
אחריהם בצורה נוראה, ולכן הרבה חושבים 
ולא מעשי להשליט את  שזה קשה מאוד 
המוח על הלב, אבל אנו לומדים כאן שגם 
גם  פרעה,  של  הלב  בעולם,  כבד  הכי  ללב 
יידע  ומכאן  חופשית,  בחירה  הייתה  לו 
חופשית  בחירה  לו  שיש  ואחד  אחד  כל 
ומלאה. השכל לעולם ינצח את הרגש, כמו 

שאומר ר' נחמן )שיהר"ן נא(:
כל  כנגד  לעמוד  יכול  האדם  של  "השכל 
התאוות. כי הקדוש ברוך הוא ָיֵהב חכמתא 
בכוח,  חכמה  אחד  לכל  יש  כי  לחכימין. 
הפועל.  אל  מכוח  להוציאם  שצריכין  רק 
בכוח  אחד  לכל  שיש  לבד  השכל  ובזה 
חכמתו, דהיינו מה שיש לו מֶעֶצם בריאתו, 
מלבד מה שה' יתברך מוסיף ליתן חכמה 
כן  גם  יכול  לבד  חכמתו  בכוח  לחכימין, 
שכבר  מי  ואפילו  התאוות.  כנגד  לעמוד 
מה  ועבר  הזה  עולם  תאוות  אחר  נמשך 
שעבר, ונפגם שכלו ונתבלבל ונתמעט, אף 
על פי כן במעט מעט שכל הנשאר יכול גם כן 
יכולה  מן השכל  נקודה אחת  ואפילו  לעמוד. 

כנגד  לעמוד 
עם  העולם  כל 

בס"ד
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ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטֹפת 
ֵּבין ֵעיֶניָך )שמות יג(

תפילין  שמצוות  למדים  אנו  הגר"א  מדברי 
שלנו,  המחשבות  על  קודש  שפע  משפיעה 
כוח  זו  במצווה  ויש  לה',  קודש  כולם  שיהיו 
המעוררים  שהם  החושים  חמשת  ליישר 
כנודע.  האדם  פעולות  רוב  את  והמניעים 
וטעם  ריח  שמיעה,  ראיה,  מהם:  ארבעה 
חוש  שהוא  והחמישי,  מהמוח;  מוצאם   –
עיקרו  אבל  הגוף,  אברי  בכל  נמצא  המישוש, 
ידיים,  לארבעה:  נחלק  המישוש  וגם  בלב. 

רגליים, כלי ההולדה, ושאר חלקי הגוף.

כנגד  שהם  ראש,  של  שבתפילין  הטעם  וזה 
החושים שבמוח, הפרשיות נמצאות בארבעה 
חוש  מתקנת  פרשייה  כל  כי  נפרדים,  בתים 
ְּבכֹור'  ָכל  ִלי  'ַקֶּדׁש  פרשת  בפרטיות:  מיוחד 
עניין  שם  נזכר  כן  שעל  הטעם,  חוש  כנגד 
האכילה מספר פעמים 'ְוֹלא ֵיָאֵכל ָחֵמץ', 'ֹּתאַכל 
הראיה,  כנגד  ְיִבֲאָך'  ִּכי  'ְוָהָיה  פרשת  ַמֹּצת'; 
פרשת  ֵעיֶניָך';  ֵּבין  'ּוְלטֹוָטֹפת  שם  שנאמר 
'ְוָהָיה  ופרשת  האוזניים;  כנגד  ִיְׂשָרֵאל'  'ְׁשַמע 
'ְוָחָרה  שם  שנאמר  החוטם,  כנגד  ָׁשֹמַע'  ִאם 
מתקנות  ראש  של  שתפילין  ונמצא   .' ה'  ַאף 
שהם  יד,  של  ותפילין  המוח,  חושי  ארבעת 
כנגד הלב, מתקנות את חוש המשוש, שהוא 
הפרשיות  כמו  כנ"ל  לארבע  המתחלק  אחד 

שבתפילין של יד. 

מבואר  ה(  )תנינא  מוהר"ן  בליקוטי  גם 
המשפיעים  מוחין  בחינת  הם  שהתפילין 
התפילין  כי  החושים,  חמשת  על  קדושה 
בה',  ודבקות  המוחין  התנוצצות  ממשיכים 
והם  קדושות,  אזכרות  מ"ב  בתפילין  ויש 
אור  להאיר  בכוחם  יש  כי  פאר,  נקראים 
האמונה והדעת שזו התפארת לאדם, להיות 

בצלם אלוקים ובדמותו. 

השי"נין  בשני  שיש  הראשים  שבעת  גם 
המוח:  נקבי  שבעת  כנגד  הם  התפילין  של 
שהם   – והפה  החוטם  האוזניים,  העיניים, 
קדושת  ע"י  הנתקנים  החושים,  מקורות 
אדם  שמתעטר  עת  שבכל  היינו  התפילין. 
בתפילין, ומתכוון לשעבד מוחו ולבו לבוראו, 
עליונים  אורות  להמשיך  כלים  אבריו  נעשים 
הסרת  לאחר  גם  חותמם  המשאירים 

התפילין. 

נקודת  לקבל  אפשר  כאן  עד  האמור  פי  על 
התבוננות מדוע ההלכה למשה מסיני אומרת 
הצבע  כי  שחורות,  יהיו  והרצועות  שהתפילין 
ב(,  תפילין  )ל"ה  הצמצום  סוד  הוא  השחור 
היינו  הגוונים,  כל  את  בתוכו  מצמצם  כי 
להסיר  אפשר  ואי  בו,  נבלעים  הגוונים  שכל 
התפילין,  שסגולת  כלומר,  שחרותו.  ממנו 
לתוך  לתוכן,  עילאין  וגוונין  אורות  לצמצם 
החושים,  עניין  גם  שזה  בהמה,  של  עורות 
המעבירים למוח פרטים רבים בצורה מרוכזת 
העובר  הראות  חוש  למשל  כמו  ומצומצמת, 

אלינו דרך השחור שבעין, ובכוח העין לצמצם 
דברים עצומים לנקודה.

ַעֵּמי  ָּכל  "ְוָראּו  זה שכתוב בתורה )דברים כח( 
ְוָיְראּו ִמֶּמָּך" ודרשו  ָעֶליָך  ִנְקָרא  ִּכי ֵׁשם ה'  ָהָאֶרץ 
ועל  שבראש,  תפילין  אלו  נו(  )ברכות  חז"ל 
זה שואל ה'מאור עיניים' מדוע אמרו תפילין 
הראש?   שעל  תפילין  אמרו  ולא  שבראש 
המוחין  בניין  הוא  התפילין  שעניין  ללמדנו 
נתקנים  הפרשיות  ארבע  ודרך  הפנימיים, 
הבינה,  החכמה,  הכתר,  המוחין:  ארבעת 
ברצון,  ביטוי  לידי  הבאים  מוחין  והדעת, 
עם  להתייחד  וביכולת  בשמחה,  בענווה, 
הנוראות,  התפילין  עניין  שזה  עולם,  בורא 
רהיטי  לתוך  אינסוף  אור  לנו  המצמצמים 
ָּבְרָהִטים"  ָאסּור  "ֶמֶלְך  הכתוב:  בסוד  המוח 

)שה"ש ז(

פ"ד(  תפילין  )הלכות  הרמב"ם  שאומר  זה 
זמן  שכל  גדולה  כך  כל  התפילין  קדושת 
שהתפילין בראשו של האדם ועל זרועו, הוא 
עניו וירא שמים ואינו נמשך בשחוק ובשיחה 
אלא  רעות,  מחשבות  מהרהר  ואינו  בטלה, 
ומדייק  והצדק.  האמת  בדברי  לבו  מפנה 
גדול  כמה  וראה  בוא  שור",  ה"עלי  מדבריו 
האדם  של  שהמציאות  תפילין,  של  כוחם 
המניח תפילין, שהוא עניו וירא שמים בפועל 
בזמן הנחתם, לא שהתפילין יביאו אותו לידי 
כך, אלא זוהי המציאות העובדתית של האדם 

בזמן שמניחם. אשרינו.   

לקט הלכות ומנהגי הכנסת ספר תורה חדש – ח"א
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

ְּבֶעֶרב  ִהְתִחיָלה  ַרֵּבנּו  ִצּיּון  ַעל  ָּתִמיד  ַהֵּנר  ַהְדָלַקת 
רֹאׁש ֹחֶדׁש ְׁשָבט ּומּוָבא ְּבֵסֶפר ְיֵמי מֹוַהְרַנ"ְּת ֶׁשֵּיׁש 
ִהְׁשַּתְלֵׁשל  ֶׁשֶּזה  ּוְמַסְּפִרים  ְׁשֵלָמה,  ַמֲעֶׂשה  ָּבֶזה 
ַעד  ָרָעה  ְלַתְרּבּות  ָיְצָאה  ַאַחת  ֶׁשַּיְלָּדה  ַעל-ְיֵדי 
ָנָתן  ְלַרִּבי  ִּבְבִכָּיה  ָאִביָה  ּוָבא  ר"ל  ֶׁשִהְׁשַּתְּמָדה 
ּוְׁשָאלֹו ֵעָצה ַמה ַּיֲעֶׂשה, ָאַמר לֹו מֹוַהְרַנ"ְּת ֶׁשְּיַקֵּבל 
ֶמן ַזִית ְלֵנר ָּתִמיד ֶׁשִּיְדַלק  ַעל ַעְצמֹו ְלַסֵּפק ֶאת ַהּׁשֶ
ַעל ִצּיּון ַרֵּבנּו, ּוְכִדְבֵרי ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבֵסֶפר ַהִּמּדֹות ַעל-
ַעְצמֹו  ַעל  ִקֵּבל  ְׁשָמד.  ִמְּגֵזַרת  ִנּצֹוִלין  ָּתִמיד  ֵנר  ְיֵדי 
ְלמּוָטב.  ִּבּתֹו  ָחְזָרה  ְוָאֵכן  ָּבֶזה,  ְלַהְתִמיד  ַהָּלה  ֶזה 

)שיש"ק ה - קכו(

ְּבַכָּוַנת  ַז"ל  ַּבאְרְסִקי  ִׁשְמׁשֹון  ַרִּבי  ְמָפֵרׁש  ָהָיה 
ַמֲאָמָרם ַז"ל )פסחים פח.( ַאְבָרָהם ְקָראֹו ְלַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ַהר, ִיְצָחק ְקָראֹו ָׂשֶדה, ַיֲעקֹב ְקָראֹו ַּבִית 
ְּבַכָּוַנת  ֶׁשֵּיׁש  ח"א(,  י'  ְּבתֹוָרה  ֵּבאּורֹו  )ַּכְמֹבָאר  ְוכּו' 
ם  ְּבַהּׁשֵ ְוָהֱאמּוָנה  ֱאֹלקּותֹו  ִּגָּלה  ֶׁשַאְבָרָהם  ַהְּדָבִרים 
ִיְתָּבַרְך ִּבְבִחיַנת ַהר ֶׁשהּוא ֻמְפָׁשט יֹוֵתר ְוכּו', ְוַהְינּו 
ֶׁשַּמֲעַלת ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָהָיה ֶׁשִּגָּלה ֱאֹלקּותֹו ְלָכל ָּבֵאי 
ַהְּדָבִרים  ְּדַהְינּו  ַּבִית,  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשַּגם  ֶׁשֵּיְדעּו  עֹוָלם 
ְלטֹוב  ִעּמֹו  ַּנֲעֶׂשה  ּׁשֶ ַמה  ְוָכל  ָלָאָדם  ַהְּסמּוִכים 
ֶׁשַּיֲעקֹב  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו  ה',  ַמֲעֵׂשה  הּוא  ַהֹּכל  ּוְלַרע 
ֵּביתֹו  ְלתֹוְך  ַאף  ֱאֹלקּותֹו  ִּגּלּוי  ֶׁשִהְכִניס  ַּבִית  ְקָראֹו 
ּוְפָרט  ְּפָרט  ֶׁשָּכל  ֶׁשֵּיְדעּו  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל  ּוְפִניִמּיּותֹו 
ַהַּנֲעֶׂשה ִעם ָהָאָדם הּוא ְּבַהְנָהָגתֹו ִיְתָּבַרְך ְלַבד. )שם 

ה - תטו(

החדש  התורה  ספר  הכנסת  לרגל 
השבוע לישיבת "חוט של חסד" לע"נ 
ז"ל,  חנה ארוש  פייגא  הילדה הטהורה 
לרגל  שליט"א,  רה"י  מו"ר  של  נכדתו 
בהלכות  נעסוק  לפטירתה,  השנה  יום 
ובמנהגים של הכנסת ספר תורה חדש.

דבר  הוא  תורה  ספר  שהכנסת  מאחר 
לפחות  בו  נתקל  אדם  שכל  מצוי 
בזה  ורבו  חייו,  בימי  פעמים  מספר 
הספרים  ומעטים  וההלכות  המנהגים 
העוסקים בזה, המדור יעסוק בנושא זה 
עיקרי  את  ויביא  הקרובים  בשבועיים 

הדברים.
צרותינו  לכל  יאמר  שהקב"ה  ויה"ר 
ונזכה  בב"א,  שלמה  גאולה  ויגאלנו  די 
כל  עם  צדקנו  משיח  פני  את  לקבל 
שיעמדו  הקדושים  ישראל  נשמות 
"ִּבַּלע  הפסוק:  בנו  ויקויים  לתחייה, 
ִּדְמָעה  א-לוקים  ה'  ּוָמָחה  ָלֶנַצח  ַהָּמֶות 

ֵמַעל ָּכל ָּפִנים" ]ישעיה כ"ה,ח'[.

א. מנהג קדמון היה שבגמר כתיבת 
אותו  מביאים  היו  התורה,  ספר 
לביתו של בעל המצוה למשך שבעה 
מתפללים  העת  אותו  ובכל  ימים, 
ולומדים  התפילות  כל  את  בביתו 
שם, ובכל לילה עושים סעודה ]שיירי 
ב'[.  קצ"ח  חגיגה  שלמי  רס"ח,  סי'  יו"ד  כנה"ג 

אמנם עתה לא נהגו במנהג זה, אלא 
ספר  את  לכתוב  הסופר  כשגומר 
התורה, הוא מניח בו אותיות שאינן 
בעל  של  לביתו  ומביאו  גמורות 
ומסיימים  הכנסתו,  ביום  המצוה 
גמורות,  שאינן  האותיות  את  שם 
הכנסת  לבית  אותו  מכניסים  ומיד 
]ספר הנחמדים מפז לג"ר פנחס זביחי שליט"א 

)בעל שו"ת עטרת פז( סי' ב' ס"א[.

האותיות  בהשלמת  לכבד  ונהגו 
קרוביו  ואת  הקהל  חשובי  את 

בעל  את  ובעיקר  המצוה,  בעל  של 
המצוה  שעיקר  מפני  עצמו  המצוה 
משנת  ]ספר  לו  שייכת  התורה  בספר 
מפז  הנחמדים  ספר  סכ"ח,  א'  סי'  אברהם 

אחד  כל  להיזהר  וצריכים  ס"ט[;  הנ"ל 

לומר  האותיות  את  מהמשלימים 
"לשם  כותבים  שהם  מלא  בפה 
קדושת ספר תורה", ולכן נכון להניח 
ומשלימים  שכותבים  השולחן  על 
שכתוב  פתק  האותיות  את  עליו 
קדושת  לשם  כותב  "הריני  עליו 
הכותבים  שכל  כדי  תורה"  ספר 
]ספר  ישכחו  ולא  זאת  לומר  יזכרו 
צריכים  ועוד  סי"א[;  הנ"ל  מפז  הנחמדים 

המשלימים להיזהר ולהקפיד לטבול 
במקוה לפחות באותו יום ]שו"ת ריב"א 

יו"ד סי' קל"ט, ספר שירה חדשה עמוד ע'[.

באופן  מנהגים  חילוקי  כמה  ומצינו 
עשיית אותן אותיות שאינן גמורות: 
לרשום  שנהגו  סופרים  יש  )א( 
האותיות  צורת  היקף  את  רק 
ריק,  האות  חלל  את  ומשאירים 
]סדר  החלל  את  ממלאים  והאנשים 
ב'[;  אות  שליט"א  ברגר  לגר"א  ס"ת  הכנסת 

כל  את  שרושמים  סופרים  ויש  )ב( 
צורת האות ורק עושים הפסק ברגלי 
את  משלימים  והאנשים  האות, 
הנ"ל  מפז  הנחמדים  ]ספר  הנ"ל  ההפסק 
ראוי  כותב שכך  )ובעמודים שס"א-שס"ג  ס"ד 

יותר לעשות, עיי"ש בטעמו([.

ב. כשמסיימים את כתיבת האותיות 
נשלמת  בכך  התורה,  ספר  של 
תורה,  ספר  כתיבת  של  זאת  מצוה 
שמסוגל  מאוד  גדול  רצון  עת  והוא 
מאת  לבו  משאלות  האדם  שיבקש 
ומזוני,  חיי  יתברך להתברך בבני  ה' 
התורה  תמוש  שלא  יבקש  ובפרט 
ובקשה  עולם,  עד  זרעו  ומפי  מפיו 
זאת היא קודמת לכל הבקשות בכל 
ד'  סי'  מפז  הנחמדים  ]ספר  זמן  ובכל  עת 

ס"א[.

הכנסת  קודם  שבלילה  נוהגים  יש  ג. 
עשרה  לומדים  החדש,  התורה  ספר 
כל  המצוה  בעל  של  בביתו  אנשים 
שמש  יוזפא  לר'  וורמיישא  ]מנהגי  הלילה 
ויש  קל"ה[,  עמוד  יוסף  כצאן  נוהג  ט"ו,  אות 

שהדליקו בלילה זה נרות לכבודה של 
מצוה ]מנהגות וורמיישא לרי"ל קירכום עמוד 

רע"ח[.

זה של הכנסת ספר התורה,  יום  ד. 
הוא יום טוב של בעל המצוה וילבש 
ב'  סי'  מפז  הנחמדים  ]ספר  שבת  בגדי 
להכנסת  הסמוכה  ובתפילה  ס"ב[, 

ספר התורה אין אומרים בה תחנון – 
בין בביתו של בעל המצוה ובין בבית 
ספר  את  מכניסים  שאליו  הכנסת 
]שו"ת ישיב משה לג"ר משה שתרוג  התורה 
להג"ר  חיה  נפש  ספר  ב',  אות  של"ח  סי'  זצ"ל 
רפאל כדיר צבאן זצ"ל מערכת הסמ"ך אות כ"א, 
יוסף תפילה ח"ב  יוסף שליט"א בילקוט  הגר"י 
זצ"ל,  יוסף  או"ח סי' קל"א סל"ד בשם הגר"ע 
הגר"א וייס שליט"א בכתב עת ועתה כתבו לכם 
הנחמדים  ספר  רכ"ה-רכ"ז,  עמודים  ה'תשס"ג 

שאין  שכשם  וי"א  ועוד[.  הנ"ל,  מפז 

הסמוכה  בתפילה  תחנון  אומרים 
לבית  החדש  התורה  ספר  להכנסת 
גם  תחנון  אומרים  אין  כך  הכנסת, 
חונכים  שבה  הראשונה  בתפילה 
את ספר התורה וקוראים בו בפעם 
ספר  שבעל  ואפילו  הראשונה, 
התורה לא נמצא שם בבית הכנסת, 
]ספר הנחמדים מפז  ומנהג זה נכון הוא 

סי' ד' סי"ד[.

ונכון ביום זה של הכנסת ספר תורה 
השכבה  ולעשות  נר  להדליק  חדש, 
כיון  לו,  הקרובים  הנפטרים  לע"נ 
בשמחת  להשתתף  באים  הם  שאף 
התורה  ספר  אם  ובפרט  זו,  מצוה 
]ספר  נשמתם  לעילוי  ונעשה  נכתב 

הנחמדים מפז סי' ד' ס"ב[.

ה. נוהגים להכניס את ספר התורה 
ובתשבחות,  בשירות  הכנסת  לבית 
גדול,  בפרסום  ברחובות  ומרקדים 
]שמואל  ע"ה  המלך  דוד  שעשה  כמו 
ב', ו'[ כשהביא את ארון הקודש לעירו 
מנהגי  רפ"ג,  סי'  יו"ד  אסאד  מהר"י  ]שו"ת 
ספרו,  בהקדמת  שמש  יוזפא  לר'  וורמיישא 
ספר נוהג כצאן יוסף מערכת קו"ף אות ב', ספר 
בן  ד',  אות  מ"ד  סי'  זצ"ל  פלאג'י  לגר"ח  חיים 

איש חי שנה ראשונה פ' "ראה" אות ט', ועוד[; 

הולכים  הקהל  שכל  הוא  והמנהג 
לבית שספר התורה שם כדי ללוותו 
לרי"ל  וורמיישא  ]מנהגות  הכנסת  לבית 

קירכום עמוד רע"ח[.

הס"ת  עם  כשיוצאים  נוהגים  יש  ו. 
מביתו של בעל המצוה, מכריז החזן 
כבוד  לה'  הבו  ועוז,  כבוד  לה'  "הבו 
קודש,  בהדרת  לה'  השתחוו  שמו, 
הבו ונחלוק כבוד לתורה" ]סידור מנחת 
ירושלם[; ויש נוהגים לומר "ויהי בנסוע 

הארון ויאמר משה, קומה ה' ויפוצו 
מפניך",  משנאיך  וינוסו  אויביך 
והחזן והקהל אומרים "אתה תקום 
תרחם ציון תבנה חומות ירושלם, כי 
מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם" 
]ויצבור יוסף סדר חינוך ספר תורה אות ה' )שני 
המנהגים הללו הובאו בסדר הכנסת ספר תורה 

לגר"א ברגר שליט"א אות ו'([.

תחת  התורה  ספר  את  נושאים  ז. 
כלונסאות  ארבע  העשויה  חופה 
שם  יוסף  ]ויצבור  נאה  פרוכת  ועליהן 
קו"ף  מערכת  יוסף  כצאן  נוהג  ספר  ה',  אות 
ב', הגר"ח פלאג'י זצ"ל בספרו ספר חיים  אות 

סי' מ"ד אות ד', ועוד[; ויש נוהגים לעטר 

ועשבים  בפרחים  התורה  ספר  את 
המריחים ]מנהגי וורמיישא לר' יוזפא שמש 

אות שט"ו, ויצבור יוסף שם אות י'[.
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לשאלות ולתגובות למדור יש להפנות 
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hutShelChesed@gmail.com 



להיות  יכולין  שהוא  מקום  ובכל  התאוות. 
סמוכין לה' יתברך".

גם  כן.  עליך.  גם  מדברים  היקר,  אחי  ראה, 
בטוב  לבחור  לגמרי  חופשית  בחירה  יש  לך 
הוא  העיקר  לך.  שיש  השכל  מעט  בכוח 
שתברר לעצמך ותדע מהי האמת, ואם תהיה 
ינצח,  השכל  תנצח,  האמת  הזו,  באמת  חזק 
עד  שלך,  ברצון  לפחות  בטוב,  תבחר  אתה 
לבחור  אותך  ויזכו  עליך  ירחמו  שמשמיים 

בטוב גם במעשה.
"כח  אותיות:  זה  ש'החכמה'  בזהר  מובא 
מה" ו'מה' זה בגימטרייה 'אדם'. כי הכוח 
של האדם הוא החכמה שלו. ועיקר הכוח 
ֶגֶדר האדם,  הוא כוח הבחירה, שזה עיקר 
מהבהמה.  האדם  את  שמבדיל  מה  וזה 
משתמש  ואינו  מכוחו  יודע  שאינו  מי 
ואין  יצרו  ביד  שבוי  למעשה  הוא  בכוחו, 
נחמן  ר'  שאומר  מה  וזה  בחירה.  שום  לו 
ונתחזק.  "חזק  שחיבר:  המפורסם  בשיר 
אפילו  וכגמל  הגדול  כפיל  תהיה  ואל 
כשמושכהו בחוטמו העכבר, לא יבעט בו, 
וכל זה מחמת שטות שאין יודע מכוחו אבל 

נפשי הפיקחת וחזקה!"
אז מה התכל'ס?

טוב  הכול  בשכל.  היא  שהבחירה  למדנו 
להגיע  זוכים  איך  נדע  לא  אם  אבל  ויפה. 
למעשה, אין כאן שום עצה  ליישוב הדעת 
ר'  אבל  הזה.  במאמר  כלום  אמרנו  ולא 
להמשיך  הוא  עניינו  שכל  מברסלב,  נחמן 
להנהגה  לנו  דאג  העשייה,  אל  האדם  את 
האדם  את  המביאה  ביותר  המעשית 
ליישוב הדעת, והיא: להתגבר לייחד לו זמן 

לעבודה האישית כמובא )שם מז(: 
ליישב  שיזכה  גדולה,  זכייה  לזה  "צריך 
חרטה  לו  ושיהיה  ביום,  אחת  שעה  עצמו 
על מה שצריכין להתחרט, כי לאו כל אחד 
כי  ביום,  שעה  איזה  הדעת  ליישב  זוכה 
היום הולך וחולף ועובר אצלו ואין לו פנאי 
ליישב עצמו אפילו פעם אחת כל ימי חייו. 
על כן צריכין להתגבר לראות לייחד לו פנאי 
הוא  כל מעשיו אשר  על  היטב  ליישב עצמו 
לבלות  לו  ראוי  הוא  כך  אם  בעולם,  עושה 
האדם  שאין  ומחמת  כאלו.  במעשים  ימיו 
יש  ואין לו דעת, ואפילו אם  מיישב עצמו 
אין הדעת  ישוב הדעת,  איזה  לו לפעמים 
המיושב מאריך זמן אצלו ותכף ומיד חולף 
ועובר הדעת ממנו וגם אותו המעט הדעת 
שיש לו אינו חזק ותקיף אצלו. מחמת זה 
אם  אבל  הזה.  העולם  שטות  מבינים  אין 
היה  ותקיף,  חזק  מיושב,  שכל  להאדם  היה 

מבין שהכול שטות". 
השכל הישר מורה לכל אחד: כאשר אתה 
עצמית  לעבודה  ביום  שעה  מקדיש  לא 
וליישוב הדעת, אתה בהכרח נסחף אחרי 
מאוד.  הרבה  מאבד  בהכרח  ואתה  הרגש 
'הטרם תדע' כי אבדו ימיך ושנותיך בהבל 
וריק?! אבל יש לך עצה פשוטה של הגמרא 
שנברא  "ועכשיו  יג(:  )עירובין  הקדושה 
הראשונה  העצה  וזו  במעשיו".  יפשפש   –
במעלה של בעלי המוסר ושל כל מי שיש 
וכלשון  ביותר.  הפשוטה  ההתבוננות  לו 
היא  "...זאת  החיים(:  עץ  )דרך  הרמח"ל 
שתוכל  וחזקה  גדולה  היותר  התרופה 
ופעולתה  קלה  והיא  היצר,  נגד  להמציא 
בכל  האדם  שיעמוד   – רב  ופריה  גדולה 
כל  משאר  פנוי  אחת  שעה  לפחות  יום 
הזה  העניין  על  רק  לחשוב  המחשבות 
שעה  להקדיש  כולנו  נתחזק  שאמרתי..." 
ביום ליישוב הדעת, וזו הגאולה האמתית 
והיחידה לבטל  והדרך הישרה  של האדם, 

את כל הרע וללכת לפי השכל והאמת.

המרזח  בית  שבעל  מאז  עברו  שנים  כמה 
הקטן נאלץ לעזוב את ביתו. לאחר שהוא 
צבר חוב גדול לפריץ המקומי. הכריח אותו 
נוספת  עבודה  לחפש  כדי  לנדוד  הפריץ 
לשבת  במקום  זאת  חובו.  את  ולשלם 

ולהינמק בכלא על אי תשלום חוב.
ונהיה  ילדים   לימד  הוא  השנים  במהלך 
הוא  רבים  במאמצים  דרדקי;  למלמד 
מאות  תשע  של  סכום  לקבץ  הצליח 
מוכן  הוא  בכיסו  כשהכסף  עתה,  רובלים. 
ובמותר  חובו  את  לשלם  לביתו,  לשוב 

הכסף להתפרנס בכבוד.
אך בטרם ישוב הביתה, הוא עשה את דרכו 

אל רבו, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. 
ccc

אצל הצדיק מברדיצ'וב הוא התקבל בחום 
רב, אך לפתע הרצין  הרבי פניו ואמר:

עצות  שלוש  לך  לתת  אוכל  תרצה,  "אם 
לך  תעלה  עצה  כל  אך  לדרך.  צאתך  לפני 
סכום מכובד כהוגן. עבור העצה הראשונה 

יהיה עליך לשלם שלוש מאות רובלים."
המלמד המסכן עמד ולא ידע מה לעשות. 
מחד, היה זה סכום עצום עבורו הוא עמל 
כי  נאמר  לא  האם  אך  כל-כך.  רבות  שנים 
זו  עצה  ואולי  סחורה?  מכל  טובה  התורה 
תובילו להצלחה ברוכה יותר. הוא לא ויתר 
על עצת הרבי, הניח את הכסף על השולחן, 

300 רובל והזין קשוב כולו.
עליו  לפנות,  להיכן  יודע  לא  אדם  "כאשר 
עצתי  זוהי  הצדיק  אמר  לימין"  לפנות 

הראשונה.
 "כעת, עבור העצה הבאה יהיה עליך לתת 

שוב שלוש מאות רובל."
עצה  משמעות  מה  נדהם.  עמד  החסיד 
הוא  בחובה?  היא  טומנת  ומה  זו,  יקרה 
רשם אותה עמוק בזכרונו. דבריו של הרבי 
היו כפקודה עבורו. הוא הניח על השולחן 
שוב  והאזין  נוספים  רובל  מאות  שלוש 

לעצה השניה.
"בעל זקן ואישה צעירה הרי זו חצי מיתה" 
לשמוע  ברצונך  "ואם  יצחק.  לוי  רבי  אמר 
לי סכום  את העצה השלישית, עליך לתת 

זהה."
דבריו של הרבי שיתקו את החסיד. אחרי 
לשוב  יוכל  האם  ויגיעה,  עמל  של  שנים 
מול  פניו  יראה  איך  ריקות?  בידיים  לביתו 

לתשלום  הממתין   הפריץ  ומול  ביתו  בני 
החוב. 

את  ושפך  בידיו  הרעד  על  התגבר  החסיד 
מארנקו.  אחרונים  רובל   300 המטבעות- 
לפתע הוא חש תחושה מוזרה של שביעות 
רצון. למרות הקושי, הוא הצליח לקיים את 

פקודתו של הרבי.
"זכור היטב, בני" אמר רבי לוי יצחק וקולו 
למה  רק  לשמועות;  תאמין  "אל  מתון. 
האחרונה,  עצתי  זו  עיניך.  במו  שתראה 

וכעת לך לדרכך לשלום."
ccc

להסתובב  והחל  יצא  הנבוך  החסיד 
ברחובות העיר, כשלפתע הוא שמע צעקה: 
למי  מובטח  גדול  פרס  גנבים!  "גנבים, 
להיכן  ראית  האם  אותם!  ללכוד  שיסייע 
חשב  הוא  החסיד.  נשאל  הגנבים?"  הלכו 
זו  כן  ימינה!"  הלכו  "הם  השיב:  ואז  לרגע 

העצה הראשונה של הרבי אשתמש בה.
של  בידיו  היו  לאחר-מכן  שעות  כמה 
הפרס  מן  חלק  רובל,  מאות  שש  החסיד 
על סיועו בלכידת הגנבים. שמח וטוב לב, 
עצה  קנה  הוא  הנה  חסדו  על  לה'  מודה 
ב300 רובל וקיבל תמורתה 600 רובל. הוא 
והחסיד  ירד,  החל לצעוד לעיירתו. הלילה 

התדפק על דלתות אחד הפונדקים בדרך.
בעל הפונדק הזקן כבר עמד לפתוח בפניו 
צעירה.  אישה  צצה  כשלפתע  הדלת,  את 
אמרה  היא  מכאן"  לך  מקום,  לנו  "אין 

בגסות.
באוזניו  הדהדו  צעירה"  ואישה  זקן  "בעל 
את  להעביר  החליט  הוא  רבו.  של  דבריו 
הלילה בחצר הפונדק. באמצע הלילה הוא 
התעורר לקול כרכרה שנכנסה לחצר. שני 
אוחז  מהם  כשאחד  ממנה  יצאו  אנשים 

סכין מנצנצת.
"רוצחים, רוצחים!" הוא החל לצעוק בקול. 
ובעל  החשיכה,  לתוך  נמלטו  החרב  שכירי 
מאות  שלוש  לו  העניק  הזקן  הפונדק 
חייו  את  הציל  שהוא  כך  על  כתודה  רובל 
ממזימתה המרושעת של אשתו שביקשה 

להורגו ולקחת את כספו.
לקבל  זכה  הרבי  של  השנייה  בעצה  הנה, 

התמורה וגם להציל חיי אדם.

ccc
כשהגיע  בדרכו.  החסיד  המשיך  שחר  עם 
אותו.  הכיר  לא  איש  ערב,  לעת  לעיירה 
לשלום  אורח  עוברי  אצל  התעניין  הוא 

משפחתו.
בית  בעל  את  זוכרים  שאנו  "בהחלט 
המרזח, הוא היה אדם מאוד נחמד" אמר 
לו אחד, "אך למרבה הצער האישה נטתה 

מדרך הישר, ודי למבין."
באותו הלילה עמד הבעל מחוץ לבית ועקב 
אחר הנעשה. לאורו החיוור של הירח הוא 
ראה אדם צעיר נכנס בחשאי לתוך הבית, 
יוצא משם לאחר שעות ספורות. ליבו היה 
לסייע  כדי  בדרכים  נדד  כשהוא  שבור; 
נאמנה,  נותרה  לא  אשתו  למשפחתו, 
הרבי  של  השלישית   עצתו  אך  חשד.  כך 
הדהדה באוזניו. לולא דבריו של הרבי, הוא 

היה עוזב שוב את ביתו, הפעם לעולמים.
למחרת הוא שב אל הבית. כשהוא עמוס 
פנים  לקבלת  זכה  הוא  שונות  במתנות 
חמה – בדיוק כפי שהוא דמיין. אך הפעם 

ליבו היה שבור לרסיסים.
בהזדמנות הראשונה שניתנה לו הוא פנה 
ראיתי  מדברת...  העיר  "כל  ואמר.  אליה 

במו עיניי..."
"עצור!" ביקשה אישתו. "האם שכחת את 
שהוא  לב  שמת  לא  האם  הצעיר?  ילדנו 
אותו  לקח  הפריץ  שנים  לפני  בבית?  לא 
ובכיתי  התחננתי  חובנו.  עבור  כמשכון 
לנו  יש  לא-ל,  תודה  הועיל.  ללא  אך  לפניו 
ילד מיוחד. בכל לילה הוא מתגנב הביתה, 
אני מלמדת אותו תורה ומזכירה לו שהוא 

יהודי."
לה'  והודה  שמחה  של  בבכי  פרץ  החסיד 
הוא  המסורה.  ולאשתו  לצדיק  הטוב, 
רבו,  שחולל  הניסים  את  לראות  השתאה 
ממנו  דורש  היה  לא  רבו  אילו  כי  והבין 
סכום גדול כל-כך, אולי הוא היה שוכח את 
טבין  העצות  את  שקנה  ומכיוון  עצותיו.  
וטקילין הן נחקקו היטב בזכרונו. אך הנס 
יהודי  שהוא,  העובדה  היה  ביותר  הגדול 
פשוט, הצליח להתגבר על ספקותיו ולוותר 
על כל כספו – מה שהציל את חייו ולהיות 

בעל אמונת חכמים זכה ופשוטה.

שלושה עצות ושלוש ישועות 

בברכת שבת שלום ומבורך 
לכל עם ישראל.

חוגי בית המתקיימים 
ע"י אברכי חוט של חסד 

ע"פ דעתו של מו"ר 
המתקיימים ברחבי הארץ

אלעד- יום ב' ר' ישראל 
שריקי מח"ס עונג שבת, רח' 

הזמיר 12/  שעה 20:15

אשקלון- יום ד' ר' אשר 
רואש, בי"כ היכל דוד ושלמה 

רח' בנימין שעה 20:30

באר שבע -יום ה', ר' אור 
שטיין בי"כ אוהל שרה רח' 
יצחק וצביה 44 שעה 19:00

באר שבע - יום ה' 
ר' שלום חיים  אסייג 

בי"כ למען שמו באהבה 
לפרטים- 0533137300

 בת ים- ר' ברק שם טוב 
יום ראשון שעה 21:30 
לפרטים 0548434819

ראשון לציון- שכונת 
קרית גנים ר' ששון לוי 
לפרטים 0509041148

רעננה- ר' נתנאל דרעי 
בי"כ ע"ש רועי קליין רח' 

פרץ יום שני 20:30

מושב שדה עוזיהו- ר' 
יוסף יצחק שניאור 

ביה"כ יום א' שעה 20:30 
יום ד' שעה 20:30

אשדוד- יום ג ר' גבריאל 
מזור לפרטים 0527118117

אשדוד - יום ד' ר' משה 
מרוואני בי"כ מגן חפץ 
לפרטים 0527118117

איזור אשדוד-  יום ד' ר' 
פארי ניסים 0583237852

איזור הקריות- ר' מרדכי 
נחמיאס כל יום ג' 

לפרטים 0527148571

לפרטים ותיאום 
שיעורים: 
הרב מרדכי

0527148571



בא תשע"ו

אחד פונה לקב"ה בתפילה ואומר לו: רבונו 
של עולם אם תתן לי לזכות שני מליון ₪ 
כל  ואעסוק  שאשב  מבטיח  אני  בלוטו, 
ימי חיי בתורה, לפתע שומע הוא בת קול 
שאומרת לו: הי אדוני חדל מתפילתך, יש 
לי כבר המון אברכים שעושים את זה גם 

בשביל 1500 ₪ בחודש.

מאת הרב יצחק אבוחצירא. יועץ חינוכי ומחנך בת"ת "שלום בנייך"
חיים במסגרת פרק ז

אנחנו  שכאשר  כך:  על  דיברנו  שעבר  בשבוע 
וגבולות,  חוקים  למסגרת,  "הבית"  את  מחנכים 
אנחנו עושים את הדבר הנכון, הטוב והמועיל ביותר 

לכולנו.
יועיל לא רק לביטחון, לשלווה  "לחיות במסגרת", 
ולחינוך של הילד )כמובן לאחר תקופת ההסתגלות(, 
אלא גם יאפשר לנו ההורים, חיים קלים, מאושרים, 

רגועים ושקטים.  
השבוע ברצוני להציע בעיקר לזוגות הצעירים מבין 

הקוראים את "עסקת החיים". 

הבכור עדיין בגדר הסביר 
לאחרונה  שוחחתי  כאשר  צעירים!  הורים 
החיים  הווי  על  צעירים  הורים  מספר  עם 
למסקנה  והגענו  כמעט  בבית,  אצלם  השקט 
כ"כ  לא  וגבולות,  חוקים  על  שהמאמרים 

מדברים אליכם, ואולי די בצדק: 
הבכור שלכם בן הארבע, לא כ"כ פורץ גבולות, 
בשבילו  שתתאמצו  בכדי  משתולל  או  משתגע 
ותקבעו לו חוקים, תכתבו אותם על שלט ותעשו 

 לו הצגות, חזרות, טבלאות מעקב והצטיינות.
נהיה  מתעקש,  קצת  הוא  פעם  מידי  אמנם 
עמוס  חדרו  את  לסדר  מסרב  או  נודניק, 
הצעצועים,   אך אלו אינן תופעות מיוחדות או 
ועבודה  מיוחדת  הערכה  המצריכות  חריגות, 

מסודרת עם הילד בצורת "חוקים וגבולות". 
וכאשר אנו רואים את הבכור שהוא עדיין "בגדר 
שגם  כנראה  אז  בסדר,  די  ומתנהג  הסביר" 

הזאטוטים הבאים אחריו יהיו כאלו.
הזוגות  של  ההבנתי",  ל"קושי  הסיבה  זו 
הצעירים: על מה כ"כ הרעש וההתאמצות שלי 
לשכנע אתכם כבר שבעה פרקים, לחנך ולהרגיל 

את "הבית" למסגרת, חוקים וגבולות.
אך כנראה, שקיימת טעות מסוימת בראיית או 
"מתוך  אותה  שרואים  כפי  המציאות,  תפיסת 

השטח" זוגות צעירים.

עסקת החיים- הצעה לזוגות צעירים
תקשיבו טוב! אם הייתי מציע לכם לעבוד חצי 
שנה בתמידות בעבודה קצת קשה, ולאחר חצי 
שנה, העבודה תניב לכם רווחים לשלושים שנה. 
מחפשים  ואפילו  ברצון  מסכימים  הרי  הייתם 

אותי כדי שאסגור אתכם חוזה. 
הם  מחונכים  שילדים  לכם  לספר  רוצה  אני 
רק  ולא  בעולם  ביותר  המשתלמת  העסקה 

לשלושים שנה, אלא לנצח.
שמקבלים  מנחת  ונעים,  יותר  טוב  דבר  אין 
מהילדים, אך כדי לזכות לנחת הזה, צריך לעבוד.

מתנהג  שלנו  הקטן  שהילד  לנו  ונדמה  פעמים 
בסדר. במידה מסוימת אני מסכים עם הקביעה 

הזו. 
בגדר  רק  זה  רבים,  לילדים  בהתייחס  אך 
"ילד  אומרים  העולם  כי  ולמה?!  "נדמה", 

קטן=צרות קטנות, ילד גדול=צרות גדולות". 
מבחינים  ואנו  פעמים  כך:  היא  הביטוי  כוונת 
כ"כ  לא  מידות  או  התנהגויות  קטן  ילד  אצל 
חוסר  עיקשות,  מרדנות,  קנאה,  כמו:  טובות, 
מייחסים  איננו  אנו  אך  וכדו'  עצלות  סדר, 
להסכים  נוטים  ואנו  מאחר  חשיבות,  אליהם 
ואנו  הסביר  בגדר  עדיין  הם  אלו  שהתנהגויות 

מסגרת  בצורת  המסודר  החינוך  את  דוחים 
וחוקים, לזמן מאוחר יותר או לזמן שבו הבעיות 
או  יותר  ברורה  בצורה  הילד  אצל  צצות  כבר 

חריפה יותר.
"קסם"  לפתע  חל  שלא  לנו,  ברור  להיות  צריך 
ילד שונה, הבעיה היום הייתה גם  נהייה  והילד 
קודם, רק במינון נמוך ולא עוצמתי, עם השנים 
הילד "השתדרג" ולכן הבעיה ניכרת אצל הילד 

הבוגר בצורה ברורה, משמעותית או עוצמתית.

תובנות אלו מחייבות אותנו לפעול "היום" ולא 
אחרי  כי  מאוחר,  ח"ו  יהיה  פן  למחר,  להמתין 
שנשרשים התנהגויות, הרגלים, הנהגות ומידות 
לא טובות אצל הילד קשה מאוד לשנות אותם.

עבודה קלה
ביתר  יכולים  הצעירים,  הזוגות  אתם  במיוחד 
"חיים  על  שלמדנו  מה  את  ליישם  קלות 

במסגרת" והקניית חוקים וגבולות. 
לכם שאין את הניסיון הגדול של בעיות משמעת 
קצת  גדולים,  ילדים  עם  וותיקים  להורים  שיש 
קשה להבין עד כמה חשוב שיהיו בבית גבולות 

וחוקים ברורים. 
היטב  ותסתכלו  העיניים  את  תפתחו  אם  אבל 
את  לחוות  תנסו  כאשר  אתכם,  הסובב  על 
עצלות,  משמעת,  בעיות  של  ההתמודדות 
ילדים  עם  בבתים  שקיימים  וחוצפה  הפקרות 
בוגרים, תבינו שעדיף לעבוד קשה היום, כאשר 
הרגל  עול  לקבל  ויכולים  קטנים  עוד  הילדים 

ומרות, מאשר להתמודד איתם לכשיגדלו.
אל תבזבזו את הזמן היקר הזה של שנות חייו 
לחנכו  אפשר  שבו  זמן  הילד,  של  הראשונות 

ביתר קלות למסגרת וחוקים. 
בנחת  חודשים  מספר  לעבוד  שווה  זיכרו! 
ורגיעה, אפילו מתוך משחק והנאה וליצור בית 

מחונך לעתיד. 
 עד כאן להורים הצעירים.

כיבוי שריפות
במסגרת".  ל"חיים  וההרגל  החינוך  במסגרת 
החינוך  בעיית  עם  להתמודד  כלים  קיבלנו 
העיקרית של הבית שהיא "המסגרת" אך עלינו 
לתת את הדעת גם למציאות רמת "המשמעת" 

של הילדים כלפי ההורים.

כולנו סובלים מילדים שלא תמיד ממושמעים 
ויש גם לצערינו כאלו שתמיד לא ממושמעים.

שונות:  בשיטות  "לחנך"  ניסינו  היום  עד 
צעקות,  מריבות,  הילד,  מבעיות  התעלמות 
עונשים, מלחמות, ואפילו מכות. אבל בד"כ לא 

הצלחנו למגר את הבעיה. 
הסיבה פשוטה: שבאמת לא חינכנו, הכי הרבה 
ניסינו לאלף, אבל בנושא ה"חינוך" כמעט ולא 
והוא  בילד  כלום  השתנה  שלא  והראיה-  נגענו. 
ממשיך לעשות ככל העולה על רוחו עד ש...)כל 

בית ושיטות ההרגעה שלו(.
בסך  הם  לעיל,  הכתובות  החינוך"  "שיטות  כל 

הכול בגדר של כיבוי שריפות. 
מכה.  לה  ונותן  אחותו  עם  רב  שמעון  לדוגמא: 
אמירת  כדי  תוך  לו  גם  מרביצים  -האב/האם 
המשפט: "אתה חושב שזה לא כאב לה?! עכשיו 
זה  את  )שמעתי  הרגישה"  שהיא  מה  תרגיש 

השבוע(.

בצהריים  בשבת  נחים  ההורים  נוספת:  דוגמה 
מיטה"(  חייב  בשבת  חמין  האוכל  "כל  )שהרי 
בקולי  משחקים  עייפים,  לא  שתמיד  והילדים 

קולות תוך כדי הפרעה תמידית להורים. 
תענו בכנות- מה תהיה תגובת ההורים:

1.קימה מהמיטה כדי לשחק עם הילדים. 
2.שיחת חינוך על גזל שינה וחוסר כיבוד הורים. 

3.המשך השינה והתעלמות מהרעש. 
קם  אבא  מעט  שעוד  הילדים  על  4.צעקות 

אליכם. 
לילדים  וקולעת  קצרה  "חינוך"  5.סדנת 

מפריעים.

אז איך באמת מחנכים? 
מה  בבית  ברורים  כללים  לקבוע  צריך  ראשית, 
מותר ומה אסור, כפי שלמדנו בששת הפרקים 
ובטח  דומים  הבתים  כל  לא  כמובן  הקודמים. 
הכתובות  הדוגמאות  כל  גם  הילדים.  כל  שלא 
כיצד  לדעת  וכדי  מהים  כטיפה  הם  במאמרים 
וחשוב  צריך  לגופו,  וחוק  חוק  בכל  להתנהג  יש 
על  שיחות  ולשמוע  חינוך  ספרי  הרבה  לקרא 
חינוך ילדים. חשוב מאוד גם לקבוע רב או איש 
חינוך המוסכם על שני ההורים שאפשר לשאול 

אותו או לברר איתו שאלות חינוכיות.
ואז להתחיל בתהליך העבודה. בדרך כלל כאשר 
לאחר  שלמדנו,  כמו  חוקים  בבית  מפעילים 
חיוביות.  תוצאות  רואים  כבר  קצרה  תקופה 

ובכן, צאו לדרך.

דוגמא אישית
על  והחלטנו  במידה  נוספת!  חשובה  נקודה 
עם  ביחד  ליישם  עלינו  חובה  מסוימת  הוראה 
הילדים את ה"חוק". כאשר הילד רואה "שכולם 

שווים בפני החוק" קל לו יותר לבצע אותו.
החליטו  ההורים  לוי,  משפחת  בבית  לדוגמא: 
לעבוד החודש על מידת "האמת" במידה והילד 
זו  פעם  עוד  )כמו:  משקרים  הוריו  את  ישמע 
יכולה  לא  שאמא  לה  תגיד  הנודניקית,  השכנה 
עכשיו לענות! נשמע לכם מוכר?!(  "חינוך" כזה 

יצור התנגדות וחוסר הבנה אצל הילד.
מילד  לדרוש  אפשרי  יהיה  לא  נוספת:  דוגמא 
להתפלל במניין כאשר הוא רואה את אביו מידי 
פעם מתפלל בבית. אלו חוקים שנידונו מראש 

לכישלון, ועדיף לא ללמד אותם. 
לעומת זאת במקרה הראשון עם מידת האמת, 
"הנודניקית"  והשכנה  צלצל  הטלפון  כאשר 
הייתה על הקו צריכה האם לענות, וחשוב אחר 
האמת  את  להם  ולספר  הילדים  את  לכנס  כך 
כך  כל  לא  יודעים,  "אתם  בשכנה.  לפגוע  מבלי 
הרי  אבל  כי....  לטלפון  לשכנה  לענות  רציתי 
האמת".  מידת  על  לעבוד  עצמנו  על  קבלנו 
אישית  דוגמה  היא  הילדים,  כלפי  זו  פתיחות 

טובה.

החוק לא עובד
השיטות  כל  את  שניסו  הטוענים  הורים  ישנם 
הצלחה  אין  פשוט  אבל  במאמרים,  הכתובות 
מתייאשים  הם  לכן  בבית,  הגבולות  ביישום 
והחינוך  ופשוט עוברים לסדר היום. המשמעת 
ופעם  רדודים  במים  פעם  "זורם"  שלהם  בבית 
בסערת טורנדו וסופת הוריקן. לפעמים הילדים 
שקטים והכול הולך חלק, ולפעמים יש "חגיגה" 

וההורים יוצאים מכלל שליטה במצב עד כדי...
היטב  לבדוק  ועלינו  למצב  סיבות  מספר  ישנן 

את עצמנו:
והילדים  מידי  נוקשים  החוקים   a
לא יכולים לעמוד בחוק. לדוגמה: דרישה מילד 
הגדולים  אחיו  כאשר  מוקדמת  בשעה  לישון 

"חוגגים" בבית.
ואינם  מידי  חלשים  ההורים   a
יודעים "לעמוד" על קיום החוק. כאשר יום אחד 
דורשים לקיים את החוק, לדוגמא לישון בזמן, 

ויום אחד מוותרים ואפשר לישון מאוחר.
הזוג  בני  בין  התאמה  חוסר   a
רוצה  האב  לדוגמא:  החוק.  וישום  בקביעת 
שהילד יבוא איתו לתפילה בשבת, והאם מרשה 

לו להישאר בבית ולשחק עם אחיו הקטנים.
הבית.  לאופי  מתאים  לא  החוק   a
בתשובה  מכבר  לא  שחזרה  משפחה  לדוגמה: 
או  קפדניות  הנהגות  להנהיג  רוצים  ההורים 

מחמירות כלפי הילדים הבוגרים. 
הילד מרדן וקשה לכפות עליו. זה   a

יוצר התנגדות של הילד ותוספת מלחמות.
החוק לא ברור דיו לילד והוא אינו   a

מבין מה הוא צריך לעשות.
עם  לגמרי  שלמים  לא  ההורים   a

החוק ולכן הוא צולע.

מה עושים?
היכן  להבין  המונע,  את  להסיר  צריך  ראשית 
החוק  ביישום  לנו  מפריע  מה  עומדים,  אנחנו 
עם  ההורים  ביחד-  לשבת  כך  ואחר  בבית, 
גבולות. אל תתביישו  ולהתחיל לקבוע  הילדים 
אנשי  משפחה,  קרובי  חברים,  עם  להתייעץ 
סירה  באותה  נמצאים  כולנו  וכדו'  חינוך 
סירת  את  להשיט  הוא  המשותף  ותפקידנו 

החינוך המשפחתית לחוף מבטחים.
כמובן הכי חשוב להתייעץ עם השותף השלישי 
אליו  ולהתפלל  יתברך  ה'  שהוא  הילדים  של 
להתמודד  וסיוע  כוח  דעת,  לנו  שייתן  הרבה 
רצונו  כפי  ארץ,  ודרך  לתורה  ילדינו  את  ולחנך 

יתברך. אמן.
               המשך בע"ה בשבוע הבא.

לייעוץ טלפוני ללא תשלום/או  לתיאום פגישה
צור קשר בימים ג' - ד' משעה 8-10 בערב
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א',ס': ירמיה פרק מו, יג-כח - הדבר אשר דבר
ת': ישעיהו פרק יט, א-כה - משא מצרים


