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לקבל את הלוחות הראשונים
על  דיברנו  האחרונים  בשבועיים 
בצדיק  האמונה  של  החשיבות 
צריכים  הצדיק.  אל  וההתקרבות 
לדעת שהעניין של ההתקרבות לצדיק 
נסתר  תמיד  היה  בצדיק  והדבקות 
שהתקרבו  עולם  גדולי  ואפילו  ונעלם, 
זכו  לא  צדיקים  אצל  ולמדו  ושימשו 
החשיבות  את  בשלמות  להבין  תמיד 
והחיפוש  הגעגועים  של  העניין  של 
ולכן  הצדיק.  של  רוחו  אחר  המתמיד 
וענקים  גדולים  היו  ודור  דור  בכל 
וחלקם  הצדיקים  על  חלקו  שחלקם 
לא  אבל  וטהורים  קדושים  היו  אמנם 
של  הפנימית  הנקודה  את  להבין  זכו 

הצדיק.

את  רואים  שלנו  השבוע  בפרשת 
משה  מאוד.  בולט  באופן  הזו  הנקודה 
בהר  הקב"ה  מפי  תורה  לומד  רבנו 
סיני ארבעים יום וארבעים לילה. ביום 
"לך  משה,  הקב"ה:  לו  אומר  האחרון 
רד כי שיחת עמך", עם ישראל עובדים 
עבודה זרה, עשו עגל. משה יורד מההר, 
ובמרחק גדול מהמחנה הוא פוגש את 
יהושע בן נון תלמידו. ליהושע אין מושג 
קולות  שומע  הוא  במחנה,  קורה  מה 
חזקים וחושב שזו מלחמה. מה עושה 
זו שאלה טובה. גם  נון?  שם יהושע בן 
בפרשת  הזו  השאלה  את  שאל  רש"י 
משה  שבו  הפסוק  על  משפטים, 
ויהושע  משה  "ויקם  סיני:  להר  עולה 
מה  ידעתי  "לא  רש"י:  אומר  משרתו" 
טיבו של יהושע כאן, ואומר אני, שהיה 
התלמיד מלווה לרב עד מקום הגבלת 
משם  לילך  רשאי  שאינו  ההר,  תחומי 
אל  לבדו  משה  'ויעל  ומשם  והלאה, 
אוהלו  שם  נטה  ויהושע  האלוקים',  הר 
שכן מצינו  יום,  כל ארבעים  ונתעכב שם 
קול  את  יהושע  'וישמע  משה,  כשירד 
יהושע  היה  שלא  למדנו  ברעה',  העם 

עמהם".

אני לא זז מכאן
יהושע עולה עם משה ועם כל הפמליה. 
לאחר שמשה נכנס לתוך הענן, צריכים 
לחזור למחנה. הרי עם ישראל נמצאים 
לבד ואין מי שינהיג אותם. ומשה כבר 
)במחנה(  בזה  לנו  "שבו  לזקנים:  אמר 
עד אשר נשוב אליכם והנה אהרן וחור 
אליהם",  ייגש  דברים  בעל  מי  עמכם 
חוץ  כולם,  למחנה.  חוזרים  וכולם 

מיהושע...

לרגע  אפילו  ממשה  נפרד  לא  יהושע 
יהושע  "ומשרתו  שכתוב:  כמו  אחד, 
האוהל".  מתוך  ימיש  לא  נער  נון  בן 
שרתך  הרבה  "יהושע  במדרש:  כמובא 
והרבה חלק לך כבוד, והוא היה משכים 
היה  הוא  שלך,  הוועד  בבית  ומעריב 

פורס את  והוא  מסדר את הספסלים, 
בכל  שרתך  והוא  הואיל  המחצלאות, 
ישראל  את  שישמש  הוא  כדאי  כוחו, 
בבית  ואם  שכרו".  מאבד  שאינו 
המדרש כך – כל שכן בהר סיני, בשעה 
התורה  כל  את  לומד  בעצמו  שמשה 
כולה, יהושע לא מעלה על דעתו לעזוב 

את משה. 

מה שהיה פשוט ליהושע לא היה פשוט 
למחנה,  חזרו  הם  ולאהרן.  לזקנים 
'מה  יהושע:  את  שאלו  הסתם,  ומן 
להישאר  הטעם  מה  יהושע?  פה  לך 
לך  משפחה,  לך  יש  יום?  ארבעים  כאן 
רוצה  כך  כל  אתה  אם  שלך.  למשפחה 
עוד  לכאן  תחזור  משה,  את  לשמש 
התפלא  יהושע  אבל  יום..."  ארבעים 
לעזוב  ייתכן  'איך  בעצמם:  עליהם 
כל  נשגבים?  כך  כל  ברגעים  משה  את 
הפורש ממשה כפורש מן החיים'. מכאן 
רואים שיהושע היה כולו רצון וגעגועים 
למשה רבנו. הוא היה דבק במשה רבנו 
ומעבר לכל  בצורה שהיא מעבר לשכל 

היגיון, דבקות שלא ידעה גבולות. 

למרות  מכולם  יותר  יהושע  זכה  ולכן 
בילקוט  כמובא  מכולם.  פחות  שהיה 
זה  יבלענו'  אדם  "'וכסיל  שמעוני: 
ישראל  והיו  תורה  בן  היה  שלא  יהושע 
קוראין אותו כסיל ובשביל שהיה משרת 
משה זכה לירושתו שהיה מכבדו ופורס 
רגליו,  תחת  ויושב  הספסל  על  הסדין 
לפיכך אמר הקב''ה איני מקפח שכרך". 
והנה, יהושע, שלא היה בן תורה, בכוח 
את  להמשיך  זכה  והתפילות  הרצונות 
התורה לעם ישראל, ולא זו בלבד אלא 
מעלה  בו  יש  שלו  שהספר  זכה  יהושע 
כמו  הנביאים,  ספרי  כל  על  מיוחדת 
שאומרת הגמרא )נדרים כב(: "אלמלא 
חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה 

חומשי תורה וספר יהושע בלבד".

לא מפסיק לחפש
ומה עשה שם יהושע כל אותם הימים? 
לא  עוד  תורה  ח"ו?  גלידות  אכל  האם 
עסק  שלא  ברור  כן  אם  אז,  הייתה 
 – לנקות  או  ספסלים  לסדר  בתורה. 
הוא לא היה צריך. יהושע לא היה בטלן 
ח"ו, וברור ופשוט הדבר, שיהושע עמד 
שם ורק כסף והתפלל לקבל את התורה 
מפי משה, להידבק במשה, ללמוד ממנו 
ולידיעת  לאמונה  ולזכות  מידותיו,  את 
יתברך כמו משה רבנו, לזכות לרוח  ה' 
הקודש של משה, לזכות להבין ולקיים 
וכן התפלל  כל דיבור ודיבור של משה, 
וכל  רעה  מידה  וכל  תאווה  כל  לבטל 
פנייה אישית שעלולה לחצוץ בינו לבין 
הצדיק ומסר נפשו בתפילות במשך כל 

אותם ארבעים יום וארבעים לילה. 

ועליו דרשו חז"ל: "קח לך את יהושע בן 
נון, לקיים מה שנאמר: נוצר תאנה יאכל 
אכל,  שיהושע  הפירות  ועיקר  פריה". 
המנהיג  להיות  שזכה  מה  רק  לא  זה 
התוצאה.  רק  הייתה  זו  משה.  לאחר 
לקבל  שזכה  היו  האמתיים  הפירות 
משה  של  הדעת  של  הפנימיות  את 
מכל  יותר  התורה  פנימיות  ואת  רבנו 
הלמדנים הנוראים שהיו בדור דעה זה, 
זה  מהצדיק  שמקבלים  מה  עיקר  כי 
רוח  של  והחיפוש  הבקשה  ידי  על  רק 
הקודש של הצדיק כמו שאומר ר' נתן: 
"כי אפילו מי שזוכה למצוא לעצמו רבי 
אמת  מצדיקי  שקיבל  אמתי  חבר  או 
באמת,  לנפשו  המועילים  אמת  דברי 
הרבה  לחפש  צריך  עדיין  כן  פי  על  אף 

בכל יום". )שלוחין ה(. 

יהושע  לכן  לחפש  הפסיק  לא  יהושע 
משה  של  פניו  את  שקיבל  היחיד  הוא 
כמבואר  הראשונים,  הלוחות  עם 
אל  שקרבו  לאחר  שרק  בפרשה, 
המחנה רק אז שבר משה את הלוחות. 
והלוחות הראשונים היו במעלה גדולה 
לפני  כבר  וכן  השניים.  מהלוחות  יותר 
יכול להילחם  מתן תורה, היחיד שהיה 
כי מלחמת  נון,  בן  יהושע  היה  בעמלק 
עמלק היא המלחמה של הצדיק שבכל 
בשלמות  בצדיק  שדבק  מי  ורק  דור, 

יכול להכניע את עמלק. 

עומד ומצפה
ולכן יהושע בן נון היה היחיד שלא היה 
העגל,  חטא  עם  ושייכות  קשר  שום  לו 
כי רק מי שדבק בצדיק בשלמות – רק 
הוא ניצל בשלמות מכל קשר עם חטא 
העגל. ואילו כל עם ישראל, אפילו גדולי 
חטא  עם  קשר  היה  להם  גם   – הדור 
מי  מעלתם.  לפי  גדולה  בדקות  העגל, 
לנו גדול מאהרן הכהן, והתורה בעצמה 
את  שעשה  כך  על  אהרן  את  מוכיחה 
העגל ולכן קבר את שני בניו. אם אהרן 
היה נשאר על הר סיני כמו יהושע בן נון 
וכוסף ומתגעגע למשה – לא היה חטא 

העגל!

כמו שאומר ר' נתן: "שכל טעותם היה 
רבם  קדושת  לחפש  השתדלו  שלא 
משה כראוי עד שנפלו לטעות כזה על 
הכול  בסך  מה  שהרי  רב".  הערב  ידי 
וכי  מה?  אז  לבוא.  בושש  משה  קרה? 
רוח,  זה  הצדיק  גשמי?  גוף  זה  הצדיק 
הקשר  עיקר  מת.  לא  הצדיק  דעת.  זה 
ובכיסופין  בגעגועים  הוא  הצדיק  עם 
ר'  ממשיך  לכן  הרוח,  את  ממנו  לקבל 
נתן ואומר: "רק הם היו צריכים לעמוד 
על עומדם ולצפות לישועת ה' ולחפש 
שהיה  עד  אחריו  ולהתגעגע  ולבקש 

ומאיר  והיה מלמדם  ובא אליהם  חוזר 
יהושע  שעשה  וכמו  התורה.  כל  בהם 
שעמד אצל ההר והמתין שם על משה רבו 
ומצפה  למרום  עיניו  תולה  והיה  כשרז"ל 
רק שיחזור ויתגלה אליו. אבל בעוונותינו 
כל  שנכשלו  עד  בזה  נזהרו  לא  הרבים 
הגליות  וכל  החורבנות  כל  שמשם  כך 
שמהם  הנחש  זוהמת  ונמשך  חזר  כי 
הכפירות של עכשיו שעל ידי זה אריכת 

הגלות בעוונותינו הרבים". )שם(

וכל  החטאים  כל  של  שהשורש  נמצא 
מחפשים  שלא  זה  הוא  החורבנות 
באמת את הרוח השל הצדיק האמתי, 
שלו:  בצוואה  כך  על  רבנו  הזהיר  ולכן 
מאוד  ולבקש  לחפש  צריכין  כן  "ועל 
אליו..."  להתקרב  אמתי  מנהיג  אחרי 
וחזר ואמר: "אבל באמת צריכין לחפש 
ולבקש מאוד מאוד אחר מנהיג אמתי 
יתברך,  מה'  מאוד  לבקש  וצריך  כזה, 
כדי  אמתי,  למנהיג  להתקרב  שיזכה 

שיזכה לאמונה אמתית בשלמות".

הביטול המוחלט
וזה הסוד של התלמידים האמתיים של 
ברבותיהם  דבקים  שהיו  הצדיקים,  כל 
בלתי  ובחיפוש  ובבקשה  בגעגועים 
פוסקים והרבו להתפלל על הקשר עם 
פנימיות  את  מרבם  וקיבלו  הצדיקים, 
מברסלב,  נתן  ר'  כמו  וכוונתו.  דעתו 
שהיה אחד התלמידים הצעירים ביותר 
של רבנו, ולמרות שהיו לרבנו תלמידים 
ה'  ועובדי  מקובלים  בתורה  ענקים 
ר'  אבל  בכול,  נתן  ר'  על  שעלו  נוראים 
זכה  כי  התלמידים  מכל  יותר  זכה  נתן 

לשלמות הגעגועים והכיסופין לרבנו. 

כאשר  ואומר:  עצמו  על  מעיד  והוא 
כל  שבת  בליל  תורה  אומר  היה  רבנו 
ולאחר  התורה  את  שמעו  התלמידים 
יכולתי  לא  אני  אבל  לישון,  הלכו  מכן 
הלילה:  כל  וצועק  הולך  הייתי  לישון. 
"בברסלב בוער אש הבער אותה בלבי". 
ולכן ר' נתן היה אש להבה של תפילות 
התפילות  ספר  את  וכתב  וכיסופין 
הנפלא ביותר בעולם, וכאשר רצו לומר 
ואמר  התנגד  תפילה'  ה'בעל  שהוא  לו 
רק  והוא  תפילה  הבעל  הוא  שרבנו 
כלבנה המחזירה אור קלוש מן השמש.

ולכן גם הדבקות של ר' נתן ברבו הייתה 
העלים  בהקדמת  כמובא  מושלמת 
לתרופה: "מעולם לא ראינו ולא שמענו 
מאיש אחד שישרת את רבו באופן כזה 
זכרונו  נתן  הרב  ממורנו  שראינו  כמו 
מש  לא  בו  נתקיים  ממש  כי  לברכה, 
מתוך האוהל אוהלו של תורה של רבנו 

האורות  אור 
ליקוטי  בעל 

בס"ד
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ָעׂשּו ָלֶהם ֵעֶגל ַמֵּסָכה )שמות ל"ב(
)שער  ז"ל  האר"י  רבנו  מדברי  נודע 
היה  הראשון  שאדם  שמות(  הפסוקים 
שבכל  הנשמות  כל  הנשמות,  כל  כולל 
הדורות הם חלקים מנשמת אדם הראשון, 
ניצוצי  ממנו  נפלו  הדעת,  בעץ  וכשחטא 
נשמות לתוך הקליפות, הנשמות התלבשו 
דרכם,  בוקע  לא  שהאור  עבים  בלבושים 
בהם  שנים  ק"ל  באותם  החריף  זה  ומצב 

פרש אדם מחוה.. 

ניצוצין  אותם  של  תיקונם  תחילת  והנה 
היה דור המבול, ולהיותם משורש המר של 
שז"ל היו מורדים וכופרים, אח"כ נתגלגלו 
בסדום,  בשלישית  הפלגה,  בדור  ב'  פעם 
במצרים,  ברביעית  להתגלגל  חזרו  ואז 
חלקם הפכו לגרים אותם מהל יוסף וכמ"ש 
לערים"  העביר  העם  "ואת  מ"ז(  )בראשית 
שהם אותם הגרים שקיימו מצות המילה, 
ניכרים משאר  והיו  יוסף בערים  והפרישם 
וכך  ישראל  בבני  נכללו  וחלקם  המצריים, 

התחילו להיתקן נשמות הערב רב. 

להעלותם  משה  שהתעקש  הטעם  וזה 
לא  הקב"ה  לו  שאמר  אחרי  ממצרים 
ייעשה  כיצד  שואלים,  וכולם  להעלותם, 
כך? הרי משה כל כולו קודש לה', וציפורנו 
היא  והשגתו  באלוקות,  מלובבת  הקטנה 
מדוע  המאירה,  אספקלריא  של  השגה 

כדעת  שלא  משה  עליהם  התעקש  כן  אם 
המקום?

אלא שמשה רבנו הוא עצמו החלק האציל 
המתוקן  הניצוץ  הוא  הראשון,  אדם  של 
כי  ונמצא,  של אדם הראשון לפני שחטא, 
ממצרים,  שיצאו  רב  הערב  גם  ישראל,  כל 
שיצאו  הטיפין  וניצוצות  ענפים  כולם 
של  ענפיו  כולם  וממילא  הראשון,  מאדם 
משה, ולכן נלחם על הערב רב, על תערובת 
בהם,  מעורבים  שהיו  הקדושות  הניצוצות 
כי הם ענפיו,  ומסר עצמו עליהם, ולא עוד 
היה  כך  וכל  עבורם,  בחו"ל  שנקבר  אלא 
שמו  על  נקראו  ממש  שהם  לתקנם  נחוש 
כמ"ש )שמות ל"ב ז'( "לך רד כי שחת עמך", 
לפי שכל דור המדבר, וכל הערב רב, כולם 
הם ענפיו וניצוציו, והוא להם כנשמה לגוף.

ֶאת  ּוְלַהְׁשִלים  נ"ג(  )ל"מ  רבנו  שמבאר  זה 
ַּדְעּתֹו, ֶׁשְּיֵהא ָׁשֵלם ְּבַדַעת, ִאי ֶאְפָׁשר ֶאָּלא ַעל 
ְיֵדי ֵעֶסק ֶׁשעֹוֵסק ִעם ְּבֵני ָאָדם ְלָקְרָבם ַלֲעבֹוַדת 
ְוֶזה  ַּדְעּתֹו...  ִנְׁשָלם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִיְתָּבַרְך,  ם  ַהּׁשֵ
ַהַּטַעם ֶׁשַהַּצִּדיִקים ְמַיְּגִעים ֶאת ַעְצָמן, ְורֹוְדִפים 
ְּכֵדי  ִיְתָּבַרְך..  ַלֲעבֹוָדתֹו  ְלָקְרָבם  ָאָדם  ְּבֵני  ַאַחר 

ְלַהְׁשִלים ַּדְעָּתם.. 

להשלים  יכול  לא  שאדם  יודעים  צדיקים 
קירוב  רחוקים,  לקרב  בלי  עצמו  את 
החלקים  קירוב  למעשה  זה  רחוקים 
משה  התעקש  לכן  עצמך,  שלך  הרחוקים 

הדרך  שזאת  ידע  כי  רב,  הערב  את  לקרב 
היחידה שלו להשלים את עצמו, להשלים 
וממילא להשלים  = דעת(,  רב  )ערב  דעתו 
כלל  תיקון  כי  ישראל,  נשמות  כלל  תיקון 
הוא  משה  כי  שלו,  בתיקון  תלוי  ישראל 
נשמת ישראל כנ"ל, ושקול כשישים רבוא, 

ואנו כולנו בנים לו.  

ניצוצות  שאותם  בפועל,  שקרה  מה 
ואותם  נתקנו,  ישראל  בבני  שנתגלגלו 
שנתגלגלו בחלק המצרי לא נתקנו, ומהם 
כן  כל חטאי המדבר, שעל  היו  ובהנהגתם 
בלעם  נקרא  זה  לעומת  זה  של  בבחינה 
"יודע דעת עליון", כי הוא שורש הדעת של 
נתפזר  ומשם  ענפיו,  רב  והערב  הקליפה, 
אדם  מנצוצי  הדורות,  בכל  רב  הערב  לו 
מדור  שנשתיירו  הסיגים  דרך  הראשון 

המדבר ועד ימינו.. 

חמש  גירושין(,  )ספר  הרמ"ק  שאומר  זה 
שכבות בעולם, הראשונה הפנימית ביותר 
נמצאים  לשכינה  מסביב  השכינה,  היא 
הערב  נמצאים  לישראל  מסביב  ישראל, 
רב, מסביבם הבהמות הטהורות, ומסביבם 
לעבור  צריך  אדם  וכל  הטמאות,  הבהמות 
במסלול הזה, לנתק עצמו מבחינת בהמות 
רב  הערב  קליפת  דרך  וטהורות  טמאות 
כדי להגיע למדרגת ישראל הדבוק בדעתו 

בשכינה הקדושה שהיא בחינת משה.  

מי שנעשה לו נס באדר מתי יעשה ההודאה
דיון המוגש ע”י בית ההוראה “חוט של חסד” מאת הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א,
 מו"צ בבית ההוראה "אפיקי מים" ו"הליכות עולם" וממייסדי "קו ההלכה הספרדי"

ִסֵּפר ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ֶׁשּזֹוֵכר ִמַּיְלדּותֹו ֶאת ַהַּצִּדיק 
ֶׁשָהָיה  ַזַצ"ל  ֵמאֹוְסְטרֹוְבָצא  ֵמִאיר  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ָהַרב 
ַבת  ָּבא ִמֵּדי ָׁשָנה ְלַבֵּקר ְּבִעירֹו ְּגָראְדִזיְסק, ְוזֹוֵכר ֶׁשּׁשָ
ּוְבֶדֶרְך  א"  ִתּׂשָ "ִּכי  ָּפָרַׁשת  ְּבַׁשַּבת  ְּבִעיָרם  ַּפַעם 
ַהְיָלִדים  ְּכֶדֶרְך  ַאֲחָריו  ָהַלְך  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ִהּלּוָכם 
ֶׁשָהְלכּו ַאַחר ָהָאבֹות ַהְמַלִּוים, ְוָׁשַמע ִמֶּמּנּו ָאז ְׁשֵני 
ַּפְרְּפָראֹות ָנאֹות. א. ֶׁשָאַמר ְלִעְנָין ֶׁשאֹוְמִרים ָּבעֹוָלם 
ֶׁשָּכל ַהֶּנֱהֶנה ִמְּסעּוָדה ֶׁשל ִּפְדיֹון ַהֵּבן ֶנֱחָׁשב ַהָּדָבר 
ְּפָעִמים  ֶׁשפ"ד  ֶרֶמז  ְּבֶדֶרְך  ְוָאַמר  ַּתֲעִנּיֹות  ְּכפ"ד 
'ְּכִאּלּו'  ִעְנַין "ְּכִאּלּו", ְּכמֹו ָּכל ַהּכֹוֵעס  "ס  ַּבּׁשַ ָמִצינּו 
ְועֹוד  ְוכּו'.  'ְּכִאּלּו'  ַהִּמְתָּגֶאה  ָּכל  ָזָרה.  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד 
ַרִּבים ַיַחד ֻּכָּלם ְּכִמְסַּפר פ"ד ְוַכּמּוָבא ַּבְּסָפִרים. ְוַעל 
ֵּכן ֵיׁש ִּבְסֻגַּלת ַהִּפְדיֹון ֶׁשִּנְפֶּדה ַהִּתינֹוק ְוַהִּמְׁשַּתֵּתף 
ְּבִׂשְמָחתֹו ִמָּכל ֵאּלּו ַה"ְּכִאּלּו", ֶׁשעֹוִלים ַיַחד ְּכִמְסַּפר 
ַאל ַעל ַהָּדָבר ַמּדּוַע  פ"ד. ְוַכּמּוָבא ַּבְּסָפִרים. ב. ֶׁשּׁשָ
ֲאֻרּכֹות  ֵהם  א'  ִתּׂשָ 'ִּכי  ֶׁשְּבָפָרַׁשת  ְוֵלִוי  ֹּכֵהן  ָּפָרַׁשת 

ְמאֹד ֶׁשֹּלא ָמִצינּו ֵּכן ִּבְׁשָאר ַהָּפָרִׁשּיֹות,. 
ּוֵבֵאר ַהְּדָבִרים ַעל ִּפי ַהּמּוָבא ֶׁשֹּלא ִלְקֹרא ַלּתֹוָרה ֶאת 
ַעם ָהָאֶרץ ְּבָפָרַׁשת ֲעָריֹות ֶׁשֹּלא ַיֲחׁשֹב ֶׁשִּמְתַּכְּוִנים 
ִלְהיֹות  ָצִריְך  ַהָּדָבר  ֵכן  ְוָאַמר ֶׁשְּכמֹו  ַּבְּקִריָאה,  ָעָליו 
ְּבָפָרַׁשת ָהֵעֶגל )וכמובא במג"א הלכות ראש חודש ושם 
זֹו  ְלָפָרָׁשה  ִיְקְראּו ְל"ִיְׂשָרֵאל"  במחצית השקל( ֶׁשֹּלא 

ֵמֲחַמת ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֵהם ֶׁשָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל, ֲאָבל ַהְלִוִּיים 
ֶׁשֹּלא ָהיּו ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל אֹוָתם ְיכֹוִלים ִלְקרֹא ַלּתֹוָרה 
ִּכי ֹלא ִיָּפְגעּו ִּכי יֹוְדִעים ֵהם ֶׁשֹּלא ָהיּו ְּבאֹותֹו ַהֵחְטא, 
ְוַעל ֵּכן ֶהֱאִריכּו ְּבָפָרָׁשה זֹו ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיֲעֶלה ִיְׂשָרֵאל 

ִּבְקִריָאה זֹו. ודפח"ח. )שיש"ק ו - תכו(
 

נס  להם  שאירע  ציבור  או  יחיד  אדם  שאלה: 
כמידי  לעשות  עצמם  על  וקיבלו  אדר  בחודש 
שנה ביום זה יום משתה ושמחה, האם יעשו כן 

באדר הראשון או באדר ב'?

יחיד לציבור,  בין  נראה שיש לחלק  תשובה: 
דביחיד שנעשה לו נס יעשה את יום המשתה 
באדר הראשון, ובציבור שאירע להם כן יעשו 

באדר שני.
 בגמ' נדרים )סג.( נחלקו ר"מ ור' יהודה דלר' 
ולכן כאשר  – ראשון הוא,  יהודה סתם אדר 
כותבים שטר באדר א', כותבים אדר סתם, 
ואם כותבים שטר באדר ב', צריך לכתוב אדר 
השני, ולר"מ סתם אדר – שני הוא, ולכן באדר 
השני א"צ לכתוב בשטר, ואילו באדר ראשון 
הרא"ש  ולהלכה  א'.  אדר  שזה  לכתוב  צריך 
נדרים  מהלכות  )פ"י  והרמב"ם  יהודה,  כר'  פסק 
ה"ו( פסק כר"מ. ובתה"ד )סי' רצ"ד( כתב לעניין 

והגיעה  פשוטה  בשנה  הוריו  שנפטרו  מי 
וטעמו  הראשון,  באדר  שיצום  העיבור,  שנת 
– א( דהרא"ש פסק כר' יהודה. ב( ועוד דהא 
במגילה )ו:( נחלקו רשב"ג ור"א, דרשב"ג ס"ל 
אלא  נוהגין  אין  באדר  הנוהגין  המצוות  כל 
בראשון,  אלא  נוהגין  דאין  סבר  ור"א  בשני, 
רק  שנוהגין  כרשב"ג  דהלכה  בגמ'  ונפסק 
מובן  לר"א  דבשלמא  הגמ'  והקשתה  בשני. 
מדוע נוהגים הדברים באדר הראשון משום 
דאין מעבירין על המצוות, אלא לרשב"ג צ"ב 
כדי  ותירצה  ב'?  אדר  עד  ממתינים  מדוע 
שושן  גאולת  פירוש  לגאולה,  גאולה  לסמוך 
לגאולת מצריים, ולפי טעם זה א"כ בתענית 
סמיכות  משום  שאין  שנפטרו  הורים  על 
משום  א'  באדר  לצום  צריך  לגאולה  גאולה 
נקט  ובשו"ע  המצוות.  על  מעבירין  שאין 
כמהר"י וויל )דינין והלכות סי' ה'( ודלא כהתה"ד 
הראיה  ומיסוד  שני,  באדר  דיתענה  וס"ל 
כר"מ  שפסק  משמע  מולין  המהר"י  של 
נקט  הרמ"א  ומאידך  מרן.  פסק  שכך  ויוצא 

שיתענה באדר ראשון, ויבואר בסמוך אי"ה.
לגבי  נוסף  בדין  הפוסקים  נחלקו  ומכאן 
יום  את  יעשה  אימתי  נס,  לו  שנעשה  אדם 

סי'  )או"ח  בתשובה  הלוי  דהמהר"ש  המשתה, 
ורק  הראשון,  באדר  לעשותו  שיש  כתב  ט"ז( 

ב'  באדר  מעוברת  בשנה  הנס  לו  נעשה  אם 
תרצ"ז(.  )סי'  הפר"ח  והביאו  ב',  באדר  יעשה 
בשם  תרפ"ו(  סי'  הטור  )בהגהות  הכנה"ג  ומאידך 
לעולם  לעשותו  כתב  חכמים  וקצת  אביו 
באדר שני. וכתב שנשאלה שאלה זו בישיבה 
ופסקו מר אביו ושאר חכמים לעשותו באדר 
שלומדת  )ו.(  מגילה  מהגמ'  כן  והוכיחו  ב', 
ב',  באדר  לעשותו  שיש  הפסוק  מן  הגמ' 
וכ"פ המג"א )סי' תרפ"ו סק"ז(, ובכה"ח )סי' תרפ"ו 
ולמד  ב',  סקי"א( נראה שנקט לעשותו באדר 

שכן דעת הברכ"י )סי' תרפ"ו סק"ז(.
ולהלכה מצינו סתירה בדעת מרן, ובדעת הרמ"א 

ובדעת המשנ"ב 
בדעת מרן השו"ע בהלכות תענית )סי' תקס"ח 
ס"ז( כתב לגבי תענית על יום שמת אביו או 

באדר  יתענה  מעוברת  והשנה  באדר,  אמו 
ב'". ומאידך בשו"ע חו"מ )סי' מ"ג סכ"ח( פסק 
לגבי שטרי ממון  - דנקט  יהודה  כר'  להדיא 
דהוי  נקטינן  בשטרות  הכתוב  אדר  דסתם 
שיטת  את  בסתם  והביא  הראשון,  אדר 
הרא"ש ובעל התרומות )שער נ"ה סי' ב'( דהלכה 
שחולק.  הרמב"ם  את  הביא  ולא  יהודה  כר' 
וכן בסי' ר"כ )ס"ח( פסק מרן וז"ל: "אמר: עד 
בב"י  וכן  ראשון".  אדר  ר"ח  עד  אדר,  ר"ח 
המחלוקת  הב"י  הביא  ס"ז(  קכ"ו  )סי'  אבהע"ז 
הנ"ל לגבי כתיבת הגט והרמ"א בדרכ"מ )אות 
י"ב( הבין בדעת הב"י הנ"ל שפסק כר' יהודה. 

המקומות  בכל  יהודה  כר'  שפסק  נמצא 
מאיר  וכר'  ושטרות,  ונדרים  גיטין  לעניין 
מה  ביאור  וצריך  ההורים,  על  תענית  לעניין 

החילוק?
דמחד  סתירה,  יש  הרמ"א  בדברי  כן  כמו 
נראה דנקט שאדר ראשון הוא העיקר שכתב 
בסי' תקס"ח שם לגבי תענית שיתענה באדר 
ראשון, וכן בסי' תכז כתב "כשמעברין השנה 
כותבין באדר ראשון אדר סתם, ובשני אדר 
השני". וכן פסק באבהע"ז שהבאנו לעיל )סי' 
קכ"ו ס"ז(. ואילו הרמ"א עצמו כתב באו"ח סי' 

נ"ה )ס"ז( לגבי נער בר מצוה דאינו נעשה בר 

השני  דאדר  ומשמע  השני",  אדר  עד  מצוה 
הוא העיקר? ויש ליישב לכאורה כמו שכתבו 
בשו"ת תרומת הדשן )ח"א סימן רצ"ד( ובלבוש 
ביום  תענית  לגבי  דהנידון  תרפ"ה(  סימן  )או"ח 

אם  להנידון  שייך  אינו  ואמו  אביו  פטירת 
אדר ראשון עיקר או אדר שני עיקר, ואפילו 
אם אדר שני עיקר מכל מקום מתענה באדר 
נדר,  כמו  הוא  שתענית  משום  וזהו  ראשון, 
וגבי נדרים קיי"ל דהנודר לעשות דבר פלוני 
נדרים  דילפינן  ראשון,  באדר  יעשה  באדר, 
סג.(  )דף  נדרים  במס'  כדאיתא  משטרות 
עיי"ש והיינו דלענין נדר ושטרות, סתם לשון 
אדר הכוונה לאדר ראשון )ועיין עוד בשו"ת מהר"י 

מינץ סי' ט'(. 

השני  דאדר  נימא  אי  דאף  נראה  זה  ולפי 
עיקר, מ"מ בנד"ד לגבי סעודה ויו"ט שעושה 
טוב  יום  בין  לחלק  יש  לו,  שנעשה  נס  על 
א',  באדר  שיעשה  לעצמו,  היחיד  שעושה 
ב'.  באדר  שיעשו  ציבור,  שעושים  יו"ט  לבין 
ומבואר לחילוק זה בברכ"י סי' תרצ"ז )סק"א( 
המהר"ש  בין  כלל  מחלוקת  שאין  שלומד 
הלוי לבין אביו של הכנה"ג, ומה שפסק אביו 
של הכנה"ג דאזלינן בתר אדר השני, דווקא 
בציבור פסק כן ולא ביחיד, וכ"פ שם במחזיק 
הנולד  דנער  שקיי"ל  דאף  א'(,  )אות  ברכה 
אדר  עד  מצוה  בר  נעשה  אינו  פשוט  באדר 
כמו  לעשות  שקיבל  הנס  בנידון  מ"מ  השני, 
בראשון,  יעשנו  אדר,  לחודש  וכך  בכך  יו"ט 
שלימות  שנים  י"ג  דבעינן  הנער  גבי  דשאני 
וישנן שנים שמורכבות מי"ג חודשים, נמצא 
שעד שיגיע אדר ב' אינו נחשב כגדול, משום 
שעוד לא הושלמה שנתו הי"ג, משא"כ לגבי 
קביעת תאריך שמחה והודאה דאין מעבירין 
על המצוות, יש לעשותו באדר הראשון כמו 
ואפי'  יהודה,  כר'  הפוסקים  רוב  שפסקו 
יודה שיש  זה  בנידון  כר"מ  הרמב"ם שפסק 
ונמצא  הברכ"י.  עכת"ד  א'.  באדר  לעשותו 
הוא  שני  דאדר  נקטינן  מצוה  בר  שלעניין 
העיקר, וכ"פ הגר"ח פלאג'י בספר כף החיים 
פעלים  רב  בשו"ת  והגרי"ח  ב'(  אות  י"ג  )סי' 

עיקר  וכן  המנהג  פשט  שכן  י'(  סי'  חחו"מ  )ח"ב 

להלכה, וכ"פ בשו"ת משפטי עוזיאל )מהדו"ת 
סי' ג'( וביחו"ד )ח"א סי' פ"ג( דסתם אדר לעניין 

בר מצוה הוא אדר שני, אמנם לעניין עשיית 
הברכ"י  של  לחילוקו  יש  בזה  וכדו',  סעודה 
תרצ"ז  סי'  )א"א  פמ"ג  ועי'  א'.  באדר  שעושים 
שיעשה  שפסקו  תרצ"ז(  )סי'  ופר"ח  סק"א( 

הסעודה באדר ראשון.
ובמשנ"ב נמי סותר עצמו לגבי אם אירע לו 
נס בחודש אדר, דבסימן תרפ"ו )סק"ח( פסק 
)סק"ב(  תרצ"ז  ובסימן  שני,  באדר  שעושה 
סותרים  ודבריו  ראשון,  באדר  דעושה  כתב 

זה לזה. 
ומועדים  )שבת  ומנהג  הלכה  בשבילי  ובספר 
על  תירוץ  הביא  אחד  חכם  בשם  ק"ס(  עמ' 

עצמו  על  קיבל  אם  תלוי  זה  דין  דאולי  זה, 
לעשות סתם זכר לנס, או שקיבל על עצמו 
הזכיר  תרפ"ו  דבסימן  "פורים",  בלשון 
שנה,  בכל  פורים  לעשות  שקיבל  המשנ"ב 
אומדנא  יש  אזי  פורים  בלשון  שקיבל  וכיוון 
שכוונתו על החודש שחל בו פורים, משא"כ 
כאשר קיבל על עצמו סתם זכר לנס, שבזה 

יעשה כן בחודש אדר א'. ותירוץ זה דחוק.
פי  על  אופן  באותו  הסתירה  ליישב  ונלע"ד 
מיירי  )סק"ח(  תרפ"ו  דבסי'  הנ"ל  הברכ"י 
כן  ומשמע  לנס,  תאריך  הקובעים  בציבור 
דיכולים  לבאר  שם  המשנ"ב  שמתחיל  מזה 
לעשות  ובהסכמה  בחרם  לתקן  העיר  בני 
בסי'  ואילו  וכו',  נס  בו  שנעשה  ביום  פורים 
תרצ"ז מיירי ביחיד שנעשה לו נס ולכן נוקט 
ועי'  ודו"ק.  א'  באדר  הסעודה  את  שיעשה 
באופן  שמיישב  קס"ג(  סי'  חאו"ח  )ח"א  בחת"ס 

אחר את הסתירה במרן ורמ"א.
אדר  בחודש  נס  לו  שנעשה  אדם   – להלכה 
וקיבל על עצמו לעשות כל שנה בחודש אדר 
יעשה  יחיד  אדם  הוא  אם  סעודה,  זה  ביום 
יעשה  לציבור  נעשה  הנס  ואם  א',  באדר 
והפר"ח  תרצ"ז(  )סי'  הברכ"י  כמ"ש  ב'.  באדר 

)שם( והפמ"ג )שם(.

גן
הדעת

לשאלות ולתגובות למדור יש להפנות 
לכתובת אימייל:

hutShelChesed@gmail.com 



ממש  כי  לברכה,  צדיק  זכר  מוהר"ן 
בהתקשרות  אליו  ומקושר  דבוק  היה 
ודבקות אמתי במסירות נפש ובביטול 
בכל  לגמרי  לגמרי  עצמו  הרגשות 
ובמחשבה,  ובדיבור  במעשה  תנועותיו 
בשכבו  בדרך  ובלכתו  בביתו  בשבתו 

ובקומו".

גם אתה יכול
כל  מחייבים  האלה  הנפלאים  הדברים 
היו  נתן  ור'  יהושע  ואחד מאתנו:  אחד 
והם  מכולם,  יותר  וזכו  ביותר  הקטנים 
לא זכו בכוח התורה ולא בכוח עבודת 
ה' רק בכוח הגעגועים והתפילות – וזה 
דבר ששווה לכל נפש, שכל אחד ואחד, 
יכול  שבקטנים,  הקטן  הוא  אם  גם 
לזכות בכוח הרצון הגעגועים והתפילה 
הצדיקים  של  מרוחם  בשלמות  לקבל 
דעתם  את  ולהמשיך  ביותר  הגדולים 

לכל ישראל!

ואל תאמר 'מה זה שייך אליי? ליהושע 
את  היה  נתן  ולר'  רבנו  משה  את  היה 
רבנו – אבל למי אני יכול להתקרב?' זה 
לא נכון. כי המסר העיקרי של תלמידים 
שהצדיקים  הוא  אלה  קדושים 
ורוח  שלהם  והדעת  וקיימים  חיים 
וכל  בעולם,  נמצאת  שלהם  הקודש 
לקבל  וכוסף  ורוצה  שמתגעגע  מי 
הדעת  את  ויקבל  יזכה   – מהצדיקים 
רוח הקודש שלהם,  וימצא את  שלהם 
ולהתקרב  אותם  לשמש  עלינו  לכן 
אליהם ולא למוש מתוך האוהל שלהם.

בזמן יהושע בן נון לא היו ספרים והכול 
היה בעל פה ולכן היה צריך לקיים 'לא 
ובימינו  כפשוטו,  האוהל'  מתוך  ימיש 
יכול  אחד  כל  ותלמידים  ספרים  שיש 
על  האוהל"  מתוך  ימיש  "לא  לקיים 
של  הספרים  עם  מחובר  שהוא  ידי 
ומחפש  התלמידים  ספרי  ועם  הצדיק 
ומבקש בכל כוחו את הרוח של הצדיק 
כל  לקבל  לבו  בכל  ויתגעגע  שבספריו 
ולברר  ולהבין  הצדיק  של  ודיבור  דיבור 
כל דיבור של הצדיק, ולקיים למעשה כל 
ולהמשיך את הדעת של הצדיק  דיבור, 

ועצותיו לכל עם ישראל.

נתן  ומר'  מיהושע  ללמוד  וצריכים 
רק  היא  לזה  לזכות  העיקרית  שהדרך 
שיהושע  שראינו  כמו  התפילה,  דרך 
עמד והתפלל ארבעים יום, ור' נתן היה 
לקיים  שלמים  לילות  לה'  וצועק  הולך 
כל דיבור של רבנו, כי עיקר החיפוש של 
הצדיק וההתקרבות לצדיק נעשים על 
כי  וגעגועים,  רצונות  מתוך  תפילה  ידי 
היה  שזכו  מה  כל  עצמם  הצדיקים  גם 
בכוח רצון געגועים והרבה תפילות, וזו 
הצדיקים  כל  של  האמתית  הפנימיות 
שנזכה  וככל  וקיימים,  חיים  שהם 
מהם  לקבל  יתברך  מה'  הרבה  לבקש 
את רוח הקודש שלהם כך נזכה שיתגלו 
ויהיה  האמונה  אור  את  בעולם  ויאירו 
ותבוא  והעוונות  החטאים  לכל  תיקון 

הגאולה השלימה, אכי"ר.

הבעש"ט  של  מנסיעותיו  באחת 
וולף  זאב  ר'  בלוויית  נסע  הקדוש, 
ונכנסו  לכפר  הגיעו  השניים  קיצס. 
הכפר.  מיהודי  אחד  את  לבקר 
עני  יהודי  היה  הבית  בעל  הכפרי, 
קידם  האורחים  את  משראה  ואביון. 
בברכה,  לו  המוכרים  של  פניהם  את 

וכיבדם במה שניתן היה בידו.
שמונה  של  לתרומה  זקוקים  "אנו 
עשר רובלים למטרה חשובה מאוד", 

ביקש הבעש"ט את המארח. 
סכום  זהו  רובל?!  עשרה  "שמונה 
עצום בשביל עני ואביון כזה." תמהו 
כמובן  עצמם,  לבין  בינם  הנוכחים 

שלא היה בידו סכום כה גדול. 
אולם  עצמו,  לבין  בינו  הרהר  העני, 
היה  לא  המבקש  כי  העובדה  לאור 
בעצמו,  טוב  שם  הבעל  מאשר  אחר 
ואביון  עני  "אמנם  חושבים:  עשה 
הנני, אך מכיוון שמבקש הצדקה אינו 
ובעצמו, ברור  אלא הבעש"ט בכבודו 
יודע הוא את אשר הוא אומר,  כי  לי 
כנראה  ממני,  זאת  הוא  מבקש  ואם 
שזהו  וכנראה  בזה,  לעמוד  שאוכל 

צורך חשוב ביותר, ולטובתי."
ממחשבה למעשה, לקח הכפרי כמה 
מרהיטיו ואת הפרה היחידה שהייתה 
הדל,  מחייתו  מקור  והייתה  ברשותו, 
מכר אותם ונתן את הכסף לבעש"ט. 
העת  כל  בשקט  התבונן  וולף  זאב  ר' 
במתרחש, מבלי לומר דבר. נהיר לו כי 
לעת  אולם  מעשיו,  את  הצדיק  יודע 
והמטרה.   הסיבה  ממנו  נעלם  עתה 
הכסף  את  לקח  ורבו  מורו  בעוד 
מהכפרי האביון. נפרדו הם לשלום מן 

הכפרי והמשיכו בדרכם.
פירעון  מועד  יום  ימים,  מספר  עברו 
הכפרי  של  הדירה  שכירות  דמי 
האביון הגיע. הסכום הנדרש לא היה 
האכזר  הבית  בעל  כך  ובשל  בידו. 
השליך אותו אל הרחוב לאלתר, ללא 

המתנה ולו קטנה ביותר. 
משראה כי אין לו כל עתיד בכפר קטן 

את  לנסות  הרש  הכפרי  החליט  זה, 
שכר  הוא  לבסוף  אחר.  במקום  מזלו 
רחוק.  לא  בכפר  מפריץ  קטן  צריף 
מחפציו,  כמה  עוד  שמכר  ולאחר 
הפרה  פרה.  לקנות  הכפרי  הצליח 
הכנסתו.  מקור  את  כעת  היוותה 
והתפרנס  שלה  החלב  את  מכר  הוא 
מחייתו  כדי  ובצמצום  בדוחק  מכך 

ההכרחית.


משרתי  הסתודדו  היום",  חלב  "אין 
הפריץ, הפרה העומדת לרשות הפריץ 

חלתה, ולא ניתן לשתות את חלבה. 
אחד ממשרתיו של הפריץ, שידע על 
הדייר היהודי החדש, הלך אליו מהר 

וקנה חלב עבור אדונו.
כאשר טעם הפריץ את החלב  אמר, 
וטעים!  טרי  כך,  כל  טוב  חלב  "זהו 
מעודי לא טעמתי חלב שכזה. אמור 
לבעליה של פרה זו שאם הוא ייתן לי 
לו  שלו, אשלם  היחיד  להיות הלקוח 

במיטב כספי".
הכפרי הסכים לעסקה ללא כל חשש, 
זה  אירוע  ביותר.  ריווחי  זהו עסק  הן 
הכפרי.  של  מזלו  את  לטובה  הפך 
לאחוזת  חלב  הביא  הוא  יום  מידי 
הפריץ, ובכל יום שיבח בעל האחוזה 
מוצריו.  ואיכות  החלב  איכות  את 

וכמובן שילם לו כיאות.
ליהודי.  הפריץ  בין  קשר  נרקם  כך 
היהודי  את  לחבב  החל  הפריץ 
ובהדרגה  עסקיו,  לגבי  בו  ולהיוועץ 
שונות.  למשימות  אותו  לשלוח  החל 
בעיניים  עליו  סמך  האחוזה  בעל 
לשירות  רבה  הערכה  ורחש  עצומות 
הכנה, האמין והנאמן שנתן לו היהודי.
הקשר שבין בעל האחוזה לבין הכפרי 
שהיה   שמאחר  כך,  כדי  עד  העמיק 
העביר  הוא  ילדים,  חשוך  הפריץ 
כל  על  הבעלות  את  היהודי  שם  על 
גם:  נכלל  רכושו,  יתר  בין  אחוזתו. 
אותו הכפר, העיר הסמוכה והאדמות 

הסובבות אותה. 
מאחר שחש כעת הפריץ שהכל נמצא 
בעל  לעצמו  הרשה  טובות,  בידיים 

חופשה  לקחת  האחוזה 
הרחק  לטייל  ונסע 
לאחר  מושבו,  ממקום 
חזקה  ליהודי  שנתן 
חוקית על אזור האחוזה, 
על  מלאה  ואחראיות 

התפקוד בה.


דור הולך ודור בא, ומכיוון 
שכך, הלך לו הפריץ הגוי 
לעולמו, ואת מקומו ירש 
האביון  הכפרי  היהודי 
בין  שהפך  לשעבר, 
בעל  גדול  לעשיר  יום 

האחוזה.

וולף  זאב  רבי  שנים.  מספר  חלפו 
האחוזה  בעל  של  לכפרו  הגיע  קיצס 
החדש כדי לאסוף כסף לטובתם של 
אסירים ובני ערובה יהודיים. רבי זאב 
מאות  שלוש  כמעט  אסף  כבר  וולף 
רובל מתוך הסכום שביקש הבעש"ט 

למטרה זו.
ר'  שאלו  הכפר,  רב  עם  נפגש  כאשר 
בחגיגיות  לבוש  הוא  מדוע  וולף  זאב 
קבוצה  עם  יחד  הולכים  "אנו  שכזו. 
מנכבדי העיר לברך את בעל האחוזה 
לבקרנו  שעומד  הזו,  העיר  של 
תבוא  שלא  "למה  הרב.  אמר  היום", 
יהודי טוב  הינו  איתנו? בעל האחוזה 
למטרה  לתרום  ישמח  ובוודאי  לב, 

שלשמה אתה מגייס כספים".
ולבני  לרב  כן  על  הצטרף  זאב  רבי 
בחום  קידם  האחוזה  בעל  לווייתו. 
מעניק  כשהוא  המשלחת,  פני  את 
תשומת לב מיוחדת לרבי זאב. לאחר 
הצידה  קרא  האחוזה  בעל  קצר,  זמן 
זוכר  "האינך  ושאלו,  זאב  רבי  את 
להיזכר  הצליח  לא  זאב  רבי  אותי?". 
פניו  את  לראשונה  ראה  היכן  בדיוק 
האחוזה  בעל  העשיר.  האיש  של 
רובלים  מאות  שלוש  מכיסו  הוציא 
והעניק אותם לרבי זאב וולף למטרת 

צדקה.
הבין  הבעש"ט  אל  ששב  לאחר  רק 
כולו.  הסיפור  את  וולף  זאב  הרב 
האחרונים  הרובלים  מאות  "שלוש 
שפעם  הכפרי  היהודי  ידי  על  נתרמו 
ביקשנו ממנו שמונה עשרה רובלים. 
את  סיפר  עשיר".  איש  הוא  היום 

הדברים לפני הבעש"ט.
"עתה, הבה ואספר לך מדוע ביקשתי 
עני  היה  כשהוא  עתק  סכום  ממנו 
כי  "ראיתי  לו הבעש"ט.  מרוד", אמר 
המזל.  לו  יזרח  דירה  יעבור  הוא  אם 
לאלץ  אלא  ברירה  כל  לי  הייתה  לא 
סכום  ולתרום  מדירתו,  להגר  אותו 
גדול לצדקה. כל אלו עמדו לו- שינוי 
המקום ונתינת הצדקה. ואת ההמשך 
הפך  ואביון  מעני  יודע.  כבר  אתה 

להיות בעל אחוזה".

פדיון קטן שהפך לפדיון הגדול

בברכת שבת שלום ומבורך 
לכל עם ישראל.
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הפטרת כי תשא
א': מלכים א יח, א-לט - ויהי ימים רבים
ס': מלכים א יח כ-לט - וישלח אחאב

  שלום  –הקורס יכלול הדרכה לבניין הבית היהודי
 בית, הנהגת הבית, עצות מהחיים וכו'

  את ההדרכה לבניין הבית יעבירו טובי הרבנים
הרה"ג משה , וש שליט"אוהמרצים הרה"צ ר' שלום אר

פנירי שליט"א, הרה"ג אלחנן שלום אלגרוד שליט"א, 
 ועוד רבנים חשובים.

 

 20:00 – 22:00בין השעות  הקורס יתקיים ביום שלישי
 ירושלים. 13רח' שמואל הנביא  בישיבת "חוט של חסד"

 

 0583266553לפרטים והרשמה: 
 

 בס"ד בר"ה

 
 "חכמת השלוםמכון "

 
 

כי תשא תשע"ו

במבחנים!"  מאה  קיבלתי  "אמא  ילדה:   
"יופי, באיזה מבחן?" 

"חמישים בחשבון, וחמישים בעברית!"
[ [ [

"אלחנן, סגור את החלון, קר בחוץ!"
 "ואם אסגור את החלון יהיה חם בחוץ?"

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

באהבה
אנו נמצאים בשבוע החמישי של העבודה על "חוק 

השינה".
בשלב הראשון: עשינו "הערכת מצב". ניתחנו את 
נתון מצב השינה והקימה של הילדים בבית והעלנו 

את הממצאים על הכתב. 
בשלב השני: בדקנו, מה הצורך שלנו בקיום החוק, 
אנו  ומה  זה,  חוק  על  לעבוד  קריטי  זה  כמה  עד 

רוצים בעצם להשיג?! 
בשלב השלישי: עסקנו בפרשנות הבעיה וחקרנו: 
"מהי הסיבה שהילדים מתנהגים בצורה זו", האם 
הם אינם מצליחים לישון בגלל שהם אינם רוצים, 
חינוך  מחוסר  רק  או  מסוימת,  סיבה/בעיה  בגלל 

והרגל לסדר וזמנים?!
ע"י  לילדים  החוק  את  העברנו  הרביעי:  בשלב 

פעולות הסברה שונות.
בדיקה  החמישי:  בשלב  נמצאים  אנו  השבוע 

ראשונה של הצלחת יישום החוק ע"י הילדים.

התחלת יישום החוק
הילדים,  עם  ביחד  קבענו  שעבר,  בשבוע 
שעת  המבצע,  של  הראשונים  שבשבועיים 
העלייה למיטה תהיה לא יאוחר מהשעה תשע 

לאחר כל ההתארגנויות.
כרגע אנו נמצאים בשלב העבודה המשפחתית. 

אנו מתחילים במבצע השינה דווקא "בעבודה 
משפחתית" שאוגדת את כל הילדים, ממספר 

סיבות: 
א. אנו מכניסים את כל הילדים תחת "מטריית 
המבצע" ומקבלים חיזוק קבוצתי. תודו, שיותר 

קל לעבוד ולהצליח כשאנו בקבוצת תמיכה.  
"מאזן- לנו  יוצרת  הקבוצתית  העבודה  ב. 

בין  יותר,  המצליחים  הילדים  בין  כוחות" 
הילדים  ובין  פחות,  המצליחים  הילדים 
בצורה  ומפריעים.  המתנגדים  או  המתקשים 
זו אנו קובעים את האמצע, ויש לנו מדד מהי 
מתחת(  ומי  מעל  )מי  בבית  הקיימת  הנורמה 
נעבור  כאשר  בעתיד  נסתמך  זו  קביעה  על 

לטיפול פרטני יותר.
את  מדרבנת  הקבוצתית  העבודה  ג. 
כי  מדוע?!  המתנגדים.  את  או  המתקשים, 
ויגיע  יתאמץ  לא  הוא  יודע שאם  הילד  כאשר 
בזמן למיטה, הוא "הורס" לכולם, כדי לשמור 
והוא  )במידה  יתאמץ.  הוא  בבית  מעמדו  על 
זה  ויבחר להיות הילד המפריע,  דווקא,  יעשה 

נושא פרטי ויש לדון עליו באופן צדדי(

רישום מעקב וטבלת הצטיינות
ברצוני  ימים,  כמה  לפני  המבצע  את  התחלנו 
טבלת  ואת  המבצע  כללי  את  שוב  להזכיר 

ההצטיינות )המעקב(. 
כלל א. כל הילדים נמצאים במיטות עד השעה 

תשע בדיוק, לאחר סיום כל עניני הערב.
לבדוק  אחראי  הם,  ורק  ההורים  אחד  ב.  כלל 
התוצאה  את  ההצטיינות  בטבלת  ולסמן 

היומית.
של  הראשונים  השבועיים  במסגרת  ג.  כלל 
המבצע, אם הגענו לעשרה ימי הצטיינות, אנו 

יוצאים לפעילות חווייתית מחוץ לבית.
ימי  לעשרה  להגיע  הספקנו  אם  ד.  כלל 
הפעילות  השבועיים,  תום  לפני  הצטיינות 

מלווה בבונוס.
ולא  השבועיים,  זמן  את  עברנו  אם  ה.  כלל 
את  הפסדנו  הצטיינות,  ימי  לעשרה  הגענו 

הפעילות.
מאוד,  ברורים  להיות  אמורים  הכללים 
אך  יקרה  לא  להיות  אמורה  והפעילות 

משכנעת.

טורים   14 נסמן  ההצטיינות/מעקב,  בטבלת 
כמספר ימי המבצע, ושורות כמספר הילדים.

בכל ערב בשעה תשע נעבור לבדוק ונסמן לכל 
יום  רק  נחשב  הצטיינות,  יום  מצבו.  את  ילד 

שבו כל הילדים הצליחו. 
להזכיר  מותר  יום.  כל  ונסמן  עקביים  נהיה 
מתקרבת,  למיטה  העלייה  ששעת  לילדים 
אך רק להזכיר, לא לדרבן, לשכנע, או לדרוש. 

נזכור, חלק מהעבודה היא אחריות. 

הצצה באמצע
אמנם סיכמנו שהמבצע הראשון אמור להיות 
אבל  וחצי.  שבוע  עוד  לנו  ונשאר  שבועיים 
איך  להציץ:  לי  תרשו  הסקרנות"  בשביל  "רק 

המבצע מתקדם.
אם כל הטורים שנבדקו עד היום מלאים ב"וי", 
הטורים  אם  מצוינת.  התחלה  ב"ה  אשריכם, 
אם  אך  מצוין.  המצב  כן  אם   80% של  ברמה 
עדיין לא הצלחתם להרכיב ולו יום אחד שלם 
תשע,  בשעה  במיטות  היו  הילדים  כל  שבו 

המצב דורש בירור!

השבוע  של  זה,  בשלב  כבר  לעשות  עלינו 
הראשון של המבצע "בדיקה". 

דהיינו  "מפקששים"  הילדים  כל  האם  נבדוק 
מתקשים להתמיד או שזה ילד בודד וקבוע?!

פעולה  לדרכי  אותנו  יובילו  הבדיקה  תוצאות 
ועזרה. הסיפור הבא יוכל לעזור לנו להבין: 

עיין בכוכבית
גם בבית משפחת כהן ִּכְנסּו ההורים בתחילת 
חלוקת  לאחר  לסלון.  הילדים  את  השבוע 
נעימה(  אוירה  ליצור  )בכדי  וכיבוד  שתייה 
ההורים שוחחו עם הילדים והסבירו להם את 

ה"חוק" החדש, כפי שהסברנו בפרק הקודם. 
ערנות  גילו  בשיחה,  פעולה  שיתפו  הילדים 
והביעו את דעתם. בסוף השיחה הבינו הילדים 
כולם קיבלו  את חשיבות השינה בזמן. כמובן 
ללא  שנקבע  בזמן  לישון  לעלות  עצמם  על 
עם  ודיבר  התבודד  ילד  כל  ואפילו  בעיות. 
לו  קשה  כמה  עד  לה'  וסיפר  שלו  בשפה  ה' 
שיש  הרצון  את  גם  אך  בזמן,  לישון  לפעמים 
ילד התפלל  ועובד ה'. כל  יהודי טוב  לו להיות 

מעומק הלב שיוכל לקיים את "החוק" החדש 
ולשמח את ה' יתברך וההורים.

שבשורות  רק  הספר",  "לפי  ממש  היה  הכל 
שאמרו  כוכביות,  כמה  חסרות  היו  הקטנות 
ליישם  אפשר  שלומדים  מה  כל  "לא  בקיצור: 

מיד ועכשיו".
היה  הדבר,  שאותו  ההורים,  שכחו  אחד  דבר 

המונע ליישום החוק של "שינה בזמן".
הלומדות  בנות  שלוש  יש  כהן,  למשפחת 
בסמינר. הבנות אינן יכולות לישון בשעה תשע, 
בערב  למבחנים  וחוזרות  לומדות  והן  מאחר 

עם חברות לכיתה. 
בשעה  לישון  שחייבים  הילדים,  שאר  לעומת 
לבית  בבוקר  לקום  שיוכלו  בכדי  מוקדמת 
הספר ולתלמוד תורה, הבנות מתחילות ללמוד 
בשעה יותר מאוחרת, כך שאין להן בעיה לישון 

בשעה אחת עשרה בלילה. 
מאוד.  הילדים  לשאר  הפריעה  זו,  עובדה 
הם  בזמן,  לישון  עצמם  על  שקיבלו  אף  ועל 
התקשו מאוד לבצע את הבטחתם. גם אווירת 
לומדות,  הגדולות  הבנות  כאשר  בערב,  הבית 
ומטגנות  מרעישות,  משוחחות,  מדברות, 
בהצלחת  רציני  לקושי  תרמו  וצ'יפס,  חביתות 

מבצע "שינה בזמן".      
בקיצור הבנות הגדולות הפריעו ליישום החוק, 
והאם הייתה ממש אובדת עצות מה לעשות?!

מסקנה
בבעית  ונדון  "שופטי-חינוך"  לרגע  נהיה  אם 
נגיע  כהן,  משפחת  של  השינה"  "מבצע 
הקטנים  שהילדים  כמובן  הבאה:  למסקנה 
הבית  כאשר  לישון  אפשר  אי  הרי  צודקים, 

רועש וגועש. 
אך גם הבנות הגדולות צודקות, כי כאשר אין 
אי  מוקדמת,  בשעה  לישון  הגיונית  סיבה  להן 

אפשר לחייב אותן. 
ועבודה  הכנה  להיות  צריכה  כזה,  בבית  ולכן 
מעט שונה בכדי להצליח במשימת החינוך של 

"מבצע השינה". 
להבין-שלא  ניתן  כהן,  משפחת  של  מהסיפור 
החוקים  את  ליישם  אפשר  תמיד  בית  בכל 
"שיקול  להפעיל  כהורים  ועלינו  הספר"  "לפי 
דעת גדול" עד מתי ואיך וכו' לעבוד עם כולם 

בכלליות ועם כל ילד באופן פרטני.

"הסרת המונע"
ל"זמני  עצות  צריכים  ואנו  מאחר  אופן  בכל 
מספר  שישנם  לדעת  מאוד  חשוב  שינה" 
בזמן  לישון  הילד  של  הרצון  אף  שעל  דברים 
במקביל  צריך  כן,  ועל  במשימה.  יתקשה  הוא 
לטפל ו"להסיר את המונע" בכדי לא להקשות 

על הילד לישון בזמן שקבענו לו. 
כלים  לילד  שיש  בוודאות  שנדע  לאחר 
נוכל  בזמן",  ה"שינה  עם  בקלות  להתמודד 
"תוכנית-שינה"  על  קלות  ביתר  איתו  לעבוד 

ומבצע.

נחלק את המניעה לשינה לשני חלקים:
א. בעיות סביבה- מקום או זמן שהילד יתקשה 

לישון בו. 
בעצמו  לילד  שיגרמו  אישיות-בעיות  בעיות  ב. 

לא לישון.
בעיות סביבה- 

לילה  כל  ישן  והוא  קבועה  מיטה  לילד  אין   .1
במיטה אחרת. 

2. המזרון לא נֹח לילד 
3. הילד ישן בסלון וההורים עובדים שם. 

נשאר  והאור  ילדים  מספר  ישנים  בחדר   .4
דלוק עד שעה מאוחרת. 

5. יש רעשים ודיבורים בחדר או בחדר הסמוך. 
6. בחורף-קר לילד, בקיץ-חם לילד. 

בעיות אישיות- 
1. לילד יש בעיית שינה.

2. לילד יש בעיית קשב והוא מתקשה להירדם. 
יכול  לא  והוא  הילד  לב  על  מעיק  משהו   .3

להירדם. 

למשל  למיטתו-  הסתגל  לא  עדיין  הילד   .4
במעבר לדירה חדשה, מעבר הילד לחדר אחר 

ועוד.
נוספות  בדוגמאות  להרחיב  אפשר  כמובן 
מה  יחפש  הורה  כל  ְבָדַעת"  ַיֲעֶׂשה  ו"ָּכל-ָערּום 
מבצע  בביצוע  ילדו  על  להקשות  ח"ו  יכול 

ה"שינה בזמן".  

"ושכבת וערבה שנתך"
ישנם מספר טיפים לשינה טובה.

א. סביבת השינה-  יש לוודא שסביבת השינה 
נוחה ושקטה, יש להקפיד על מזרון נוח  וחדר 

מאוורר.  
ב. שתייה- יש להימנע משתית קפה או שוקו 

לפני השינה – משקאות אלו מעוררים!!!  
ג. אכילה- אין להרבות באכילה לפני השינה.  

ד. פעילות- יש להימנע מפעילות גופנית סמוך 
סבירה  גופנית  פעילות  זאת,  לעומת  לשינה. 

במשך היום, משפרת את איכות השינה.  
עצמו  עם  לבצע  הילד  את  ללמד  יש  רוגע-  ה. 
לפני  מטרידות  ממחשבות  ולהירגע  תהליך 

השינה.
ו. התבודדות- רבינו מייעץ לנו להתבודד לפני 
השינה, כך הילד פורק את כל מה שעבר עליו 

באותו היום ואת המועקות שיש לו בלב.  
חשוב  חיוביים  מסרים  עם  סיפור  סיפור-  ז. 
המסרים  על  חושב  הילד  השינה,   לפני  מאוד 

ונרדם איתם.

לסיכום
השבועיים  של  המבצע  עם  ממשיכים  אנו 
שבוע  לאחר  בודקים  ההסבר.  לפי  הראשונים 
שעלולים  קשיים  על  חושבים  קורה.  מה 
מעודדים  אותם.  ומתקנים  להצלחה,  להפריע 
הילד  את  ובעיקר  הצלחתו  על  הילד  את 
רעיונות  להעלות  מתחילים  המתקשה. 

לפעילות ש"בא תבוא".

ומתפללים  בזמן  שינה  מעודד  בית  יוצרים 
ביחד עם הילדים  להצלחת המבצע! 

המשך בע"ה בשבוע הבא.

לייעוץ טלפוני ללא תשלום/או  לתיאום פגישה
צור קשר בימים ג' - ד' משעה 8-10 בערב

נייח: 073-727-0000  נייד: 0548-434-435
a0548434435@gmail.com :מייל


