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ההוכחה החותכת
הפרשיות  בסדרת  פותחת  התורה 
התורה  המשכן.  במלאכת  העוסקות 
הקדושה היא נצחית – וזה אומר שעניין 
בכל  ויהודי  יהודי  לכל  שייך  המשכן 
להתבונן  עלינו  חובה  כולם.  הדורות 
ובמשמעותו  המשכן  של  הרוחני  בעניין 

לגבינו.

לנו מהי מהות  נחמן מברסלב מגלה  ר' 
משכן.  בחינת  "וזה  ע(:  )לקו"מ  המשכן 
להמשיך  המושך  כוח  לו  היה  משכן  כי 
שם...  עומד  שהיה  למקום  אלוקות 
שורה  השכינה  המשכן  ידי  שעל  נמצא 
הרבה  להעמיק  צריכים  בישראל". 
אך  הנ"ל,  התורה  בכל  רבנו  בדברי 
שכותב  במה  להתבונן  חשוב  לענייננו, 
הכוח  של  שהשורש  בהמשך,  רבנו 
שבדור,  מהצדיק  הוא  המשכן  של 
את  להקים  הכוח  את  יש  לצדיק  ורק 
בחינה  הם  והמשכן  הצדיק  כי  המשכן, 
את  להמשיך  כוח  יש  לצדיק  וגם  אחת, 
וזו  שם.  נמצא  שהוא  למקום  האלוקות 
לשון רבנו: "כי הצדיק הוא יסוד עולם... 
כוח  לו  ויש  עליו  עומדים  הדברים  וכל 
המושך, להמשיך כל הדברים אליו... ועל 
אלא  המשכן,  את  להקים  אפשר  אי  כן 
הצדיק... וַאֵחר לא היה יכול להקימו, כי 
דווקא זה הצדיק... יכול להקים המשכן, 
להמשיך  המושך  כוח  בחינת  שהוא 

האלוקות".

שוכן.  ה'  שבו  מקום  משכן?  זה  מה 
יכול  יהודי  כל  שבו  מקום  זה  המשכן 
יתברך.  ה'  עם  להיפגש  וכביכול  לראות 
כך גם הצדיק הוא ממשיך את ה' יתברך 
אצלו, וכל יהודי שבא לצדיק ממש נפגש 
שישנה  כשם  לכן  יתברך.  ה'  את  ורואה 
מצווה לעלות לרגל למקום השכינה, כך 
כמובא  הצדיק,  לפני  לבוא  מצווה  ישנה 
"חייב אדם להקביל  )ר"ה טז:(:  בגמרא 
פני רבו ברגל" )וכן בראש חודש ושבת(. 
נוראים  דברים  כך  על  בזוה"ק  ומובא 
שחייב  "למדנו  בתרגום(:  רסה:  )דברים 
ראש  בכל  השכינה  פני  לקבל  האדם 
השכינה?  פני  הוא  ומי  ושבת.  חודש 
קדישא  עילאה  בוצינא  שכן  כל  ַרּבֹו. 
)רשב"י(, שכל בני העולם צריכים לקבל 
את פניו", וכן מובאים שם )שמות לח:( 
אי  נכתבו  שאלמלא  מבהילים  דברים 
אפשר לאמרם וכל שכן לכתבם: "כתיב: 
'ייראה כל זכורך את פני האדון ה'.' מאן 
פני האדון ה'? דא רבי שמעון בן יוחאי, 
בעי  דוכרניא,  מן  דכורא  דאיהו  דמאן 
"פני  זה  מי  דהיינו,  קמיה",  לאתחזאה 
לבוא  הזכרים  כל  שצריכים  ה'"  האדון 
ולהיראות לפניו? זה ר' שמעון בר יוחאי! 
כל  קיים  היה  המקדש  שבית  בזמן 
ושקוע  אדמתו  את  עובד  היה  יהודי 
בענייניו, אבל שלוש פעמים בשנה היה 

ושואב משם חיות  מגיע לבית המקדש 
ואמונה, קדושה וטהרה, ורצון להתקרב 
לה' שהספיקו לו לכל השנה כולה ועל ידי 
בענייניו  כשעסק  גם  בה'  דבוק  היה  זה 
וכך שגרת החיים לא קיררה לו את יראת 
לכל  אותו  ליוותה  והשכינה  השמיים 
אצל  נמצא  הזה  הכוח  ובימינו,  מקום. 
הצדיק. לצדיק יש הכוח שכל מי שמגיע 
אליו ובא לקבל ממנו עצה ודרך לעבודת 
ה' ואפילו רק מראיית פניו בלבד – כבר 
ונעלים  גבוהים  לדברים  האדם  זוכה 
כמו שכותב רבנו בתורות רבות בליקוטי 
עצות(:  ליקוטי  מתוך  )תקציר  מוהר"ן 
מתבטלות  הצדיק  פני  ראיית  ידי  על 
ידי  על  הרעות;  והמידות  התאוות 
שמתוודה לפני הצדיק – הצדיק מדריך 
נשמתו  שורש  לפי  ישרה  בדרך  אותו 
ונמחלים כל עוונותיו; על ידי התקרבות 
שלימה  ולאמונה  לאמת  זוכה  לצדיקים 
ישראל  ארץ  ולקדושת  התפילה  ולכוח 
על  הגאולה;  את  ולקרב  ניסים  ולעשות 
לתשובה,  זוכה  לצדיק  שמתקרב  ידי 
והתפילות  החסרונות,  כל  ונשלמים 
הגאווה,  ומתבטלת  למקומן,  מגיעות 
יראה  ומקבלים  גדולה,  לשמחה  וזוכים 
שלימה,  השגחה  וממשיכים  ואהבה, 
ההבל  ונתמעט  לטובה,  נפשו  ומחדש 
לתכלית  וזוכה  הארץ,  על  שנעשה  הרע 
וזוכים  הבא,  עולם  שעשוע  שהיא 
תאוות  שהוא  הכולל  הרע  את  להכניע 
ניאוף" הגענו רק עד תורה יט והרשימה 

עוד ארוכה מאוד.

המשכן,  פרשיות  את  כשקוראים  לכן 
השכינה  להרגשת  להתגעגע  צריכים 
ולקשר אמתי עם ה', וצריכים להתעורר 
את  לחפש  עוז  וביתר  שאת  ביתר 
של  המשכן  שהם  האמתיים  הצדיקים 
הוא  והחיפוש  אליהם.  ולהתקרב  הדור 
רבנו:  שכותב  כמו  תפילה  ידי  על  רק 
)לקו"ת ח(: "אבל באמת צריכין לחפש 
אמתי  מנהיג  אחר  מאוד  מאוד  ולבקש 
יתברך,  מה'  מאוד  לבקש  וצריך  כזה, 
שיזכה להתקרב למנהיג אמתי, כדי שיזכה 
עצה  אין  בשלמות".  אמתית  לאמונה 
מהרבה  חוץ  לצדיק  להתקרב  אחרת 
הצדיק  את  למצוא  אפשר  אי  תפילה. 
כל  על  חברים  עם  דיבורים  ידי  על 
בהם  ולחפש  ומשפיעים  צדיקים  מיני 
ללשון  מגיעים  רק  זה  ידי  על  חסרונות. 
הרע, ומתרחקים יותר ויותר, כי גם אתה 
יודעים  וגם ה"חברים" שלך – אתם לא 
מה באמת קורה עם אדם אחר וכל שכן 

עם הצדיקים.

כי אף אחד לא יודע מה קורה עם חברו 
ולא יכול לשפוט את חברו. "אדם יראה 
אחד  ואף  ללבב".  יראה  וה'  לעיניים 
על  אפילו  שעובר  מה  להסביר  יודע  לא 

ר'  שאמר  כמו  פשוטים.  אנשים  סתם 
)שש"ק ח"ב(:  גאון הגאונים  נתן שהיה 
ה'מהר"ם  על  פרוש  לומר  אני  "יכול 
שיף' המוקשה ביותר – ולא על אדם, כי 
העיקר הוא לב נשבר, ומי יכול לדעת את 
רואים  אנשים  השני?"  של  הנשבר  הלב 
את חבריהם שעוברים סבל כזה או אחר 
וחושבים: 'מי יודע מדוע הוא סובל; הרי 
ה' לא עושה דין בחינם. כנראה, הוא בעל 
מעין  רעות  במחשבות  וכיוצא  עבירה' 
אלה. זה שקר גמור. דבר ראשון צריכים 
לדעת שאף אחד לא יודע מה עובר על 
ואף אחד  יש בלב של השני,  ומה  השני 
לא מבין למה השני סובל ואיזה תיקונים 
כשאתה  לכן  לתקן.  צריך  הוא  וגלגולים 
צרות,  שעוברים  אנשים  רואה  אתה 
אתה לא יכול להגיע למסקנה לגבי רמת 
הצדקות שלהם. אולי ההיפך הוא הנכון, 
נותן  וה'  גדולים  צדיקים  הם  ואדרבא, 

להם משימות לפי ערכם.

ולדעת  יכולים להבין  וכל שכן שאנו לא 
לנו  ואסור  הצדיקים,  על  עובר  מה 
להרהר אחריהם וכל שכן לתת פירושים. 
ידוע הצדיקים בכל הדורות עברו  שהרי 
למסקנה  שמגיע  ומי  נוראים  דברים 
שבגלל זה הם לא צדיקים – הוא טיפש 
שראתה  השפחה  הגר  כמו  הוא  ורשע. 
שאברהם  לאחר  מיד  התעברה  שהיא 
אימנו  שרה  ואילו  לאישה,  אותה  לקח 
והיא  שנים,  הרבה  עקרה  הייתה  ע"ה 
צדיקה  אינה  ששרה  למסקנה  הגיעה 
כמו שהיא נראית, ולכן: "ותקל גבירתה 
של  בצדקת  זלזלה  היא   – בעיניה" 

העולם )בראשית טז ורש"י(. 

מי שמדבר על צדיקים בגלל המחשבות 
והמסקנות העקומות שלו, שיחשוב: מה 
הוא היה אומר אם היה רואה את יוסף 
במצריים?  הסוהר  בבית  יושב  הצדיק 
מן הסתם הוא היה חושב: 'כנראה הוא 
הוא  אם  וכי  בחינם...  בכלא  יושב  לא 
בחינם?!  בכלא  אותו  יושיב  ה'  צדיק, 
יודע  אין טעויות בהשגחה הפרטית, מי 
עם  עשה  ומה  הוא  עבירה  בעל  איזה 
אשת איש...' וכיוצא בזה. בשביל לחלוק 
בעל  נהיה  הוא  פתאום  צדיקים  על 
שיוסף  למסקנות  מגיע  והיה  אמונה... 
הוא חושב  ח"ו. אם  ורשע  צבוע  כנראה 
כך, הוא בוודאי היה חולק על יוסף ורודף 
את הצדיק יסוד עולם שזן והציל את כל 
העולם, ועד היום הוא מגן על כל העולם. 
למה  כן  אם  שקר,  שזה  מבין  אחד  כל 
שבדורך?  רבנים  על  וחולק  מדבר  אתה 

מה אתה יודע?

על  כלום  יודע  לא  שאתה  רק  לא  וזה 
השני ולא צריך לדעת, אלא יש כאן בעיה 
יותר קשה: מה זה בכלל מעניין אותך מה 
עם השני? למה אתה לא עסוק בתיקון 

של עצמך? אדם שעובד את ה' – אם יש 
מחפש   – בקדקודו  ישר  שכל  טיפת  רק 
לנצל כל שנייה לדברים מועילים לתיקון 
אדם  כשבן  ואילו  העולם.  ושל  שלו 
על  ולחשוב  השני  על  להסתכל  מחפש 
וכל שכן  וכל שכן לדבר  השני מחשבות 
לדבר על צדיקים ומשפיעים, זה מראה 
שהוא רחוק מהתכלית בתכלית הריחוק 
שלמה  אומר  ועליו  גדול  טיפש  ושהוא 
המלך בחכמתו )משלי י(: "ומוציא דיבה 

הוא כסיל". 

ואלמוני,  פלוני  על  אתי  לדבר  כשבאים 
או  צדיק  הוא  עליו?  אומר  אתה  מה 
שקרן? וכיוצא בשאלות מעין אלה מבית 
מדרשו של היצר הרע, אני שואל אותם: 
האם כבר סיימת את הש"ס ואתה יודע 
אותו היטב? כבר עברת על כל השולחן 
והלכה?  הלכה  כל  מקיים  ואתה  ערוך 
יצאת  כבר  עצמך?  את  תיקנת  כבר 
יש  שלך?  הרעות  ומהמידות  מהתאוות 
של  שעה-שעתיים  לפחות  יום  בכל  לך 
ה'  ועבודת  והתבודדות  נפש  חשבון 
פעם  התפללת  האם  כראוי?  אמתית 
בלי  עשרה  שמונה  תפילת  בחיים  אחת 
מחשבות זרות? – אז מה אתה בא אליי 
לברר מי אמת ומי שקר? קודם כול תדע 
ואיך אתה בא לברר  כולך שקר,  שאתה 

את האמת? 

לכן תתחיל לעבוד על עצמך. ואם יש רב 
הישר,  בדרך  יהודים  ומנהיג  שמשפיע 
מתוך  ובתמימות  באמת  ותלמד אצלו  לך 
כוונה ורצון להתקרב לה'. אם זה מתאים 
ואם  ולשלום.  – לחיים  ומקרב אותך  לך 
ריבוי  ידי  על  אחר  רב  לך  חפש   – לא 
על  תחלוק  ואל  תדבר  אל  אבל  תפילה, 
צדיקים  תחפש  ואל  ח"ו.  הראשון  הרב 
על  כי  מספרים,  שאנשים  מה  לפי 
סיפורים  סיפרו  בדורם  הצדיקים  כל 
וחשדו בהם חשדות. אפילו במשה רבנו 
היו  הצדיקים  כל  על  יח:(.  )מו"ק  חשדו 
מחלוקות קשות. מי שחכם – לא מהרהר 

אחרי אף צדיק, וכל שכן לא מדבר.

שמעתי בשם ר' צבי אריה רוזנפלד זצ"ל, 
אמתי  ת"ח  דיהודאי,  חכימא  שהיה 
חסיד  כשיבוא  שאמר:  אמתי,  וחסיד 
לאיזו  אותו:  ישאלו  לשמיים,  ברסלב 
אני  יענה:  הוא  שייך?  אתה  חסידות 
לו:  יגידו  מברסלב.  נחמן  ר'  של  חסיד 
ואם היית בדור של ר' נחמן, האם היית 
שלא.  בוודאי  יענה:  הוא  עליו?  חולק 
היית  שלא  תוכיח  בשמיים:  לו  יגידו 
חולק על ר' נחמן! והוא יענה להם: איך 
לא  בוודאי  כזה?!  דבר  להוכיח  אפשר 
הייתי חולק על רבנו! מה זאת אומרת?! 

וכי הייתי חולק על רבנו?! 

הרב  אומר 
ד  ל פ נ ז ו ר
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נֹורה )שמות כ"ה( ה ַהּמְ יָעׂשֶ               ּתֵ
כיצד  מתקשה  רבנו  משה  שהיה  רש"י,  ופירש 
את  השלך  הקב"ה,  לו  אמר  המנורה,  לעשות 
כיכר הזהב לאש והמנורה ֵּתיָעֶׂשה מאליה. שואל 
מדוע  ה'(,  השחר  ברכות  )הלכות  מוהרנ"ת 
התקשה משה רבנו במעשה המנורה דווקא ולא 

בשאר כלים ? 
דאתפשטותא  נודע  דהנה  הוא,  העניין  וסוד 
קיד(,  דף  זוהר  )תיקוני  ודרא  דרא  בכל  דמשה 
דור  בכל  מתפשטת  משה  של  שרוחו  היינו 
מישראל  ואחד  אחד  בכל  וכן  הדור,  בצדיקי 
בחינת  שהיא  וטהורה  קדושה  טובה  נקודה  יש 
היא  זו,  אורה  נקודת  משה.  שהוא  לשורש  ענף 
היא  לרצון,  משמד  לעלות  לאדם  המסייעת 
לכוחות  אחרא  הסטרא  כוחות  בין  שחוצצת 
הקשורה  שבקרבנו,  הצדיק  נקודת  הקדושה. 
הדעת  נקודת  היא  שבדור,  רבנו  משה  לנשמת 
הבהירה ממנה אדם שואב כח לצאת בכל פעם 
"הבא  אמרו  זה  עניין  שעל  הטוב,  אל  מהרע 
להיטהר מסייעים אותו" שהעזר המסייע מקורו 
הטובה  לרוחו  המתחברים  הצדיקים  בנשמות 

המחפשת טהרה )שער הגלגולים הקדמה א(. 
חיה  תהיה  שבקרבנו  משה  שנקודת  ובשביל 
ונושמת הלכה למעשה, הזהירו אותנו רז"ל לברך 
ברכות התורה בכוונה יתירה )או"ח מ"ז( לעורר 

בנו מכל  בחר  שהקב"ה  הסגולית,  הנקודה  את 
העמים  מכל  בחירתנו  של  זה  עניין  כי  העמים. 
בשכל,  להשיגו  אפשר  שאי  סגולי  עניין  הוא 
שהרי ההבדל בין היהודי לנכרי הוא לא בתבנית 
ששורשה  הסגולית  בנשמה  אלא  האיברים, 
אצל  המתעוררת  הנקודה  והיא  משה,  בנשמת 

היהודי כאשר רוצים להעבירו על דתו. 
בשביל זה נתקשה משה דווקא במעשה המנורה 
המנורה  עניין  כי  ט"ז(  בהעלותך  במד"ר  )עיין 
עולם  באי  לכל  להראות  המחשכים,  כל  להאיר 
שמלכותו בכל משלה, ולכן בכל יום היו מיטיבים 
על  להורות  המנורה,  את  ומדליקים  הנרות  את 
הכהן  מכוון  היה  זה  ועל  הדעת,  התחדשות 
ישראל  בנשמות  להאיר  הנרות,  את  בהדליקו 
שניה  שבכל  פעם,  בכל  מחדש  הרצון  הארת 
שבשמיים  לאבא  בתפילה  להתחבר  אפשר 
ולבקש ממנו 'אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק 

לי את הנשמה' 
הוא  המנורה  שמעשה  שידע  רבנו,  ומשה 
כביכול  התקשה  הדעת,  התחדשות  על  מעיד 
הרצון  הארת  לקבל  ישראל  יוכלו  כיצד  להבין, 
מהרצונות  נפלו  שכבר  אלו  ובפרט  פעם,  בכל 
הטובים והתייאשו להתחיל מהתחלה, אלו שכל 
המלך  הרי  מאד,  עליהם  כבד  שבקדושה  דבר 
מושח  כסילותו  חצי  את  שיורה  והכסיל  הזקן 
יוכל  כיצד  בדם,  המפעפע  ממכר  בארס  חיציו 

החיצים  בו  פגעו  שכבר  אחרי  להתחדש  אדם 
למחשבת  החזקה  והראיה  האכזר?   המלך  של 
הניסים  כל  שאחרי  העובדה,  הייתה  משה 
בעשרת המכות, קריעת ים סוף, ואחרי האותות 
והמופתים הנוראים של מתן תורה, נעשה העגל 
עריות,  לאיסורי  גורף  היתר  שתכליתו  הבהמי 
מתן  אחרי  אם  מתבקשת,  השאלה  כך,  ואם 
תורה נפלו מהארת הרצון, מה יחזק אותם כעת 

לא ליפול שוב ושוב?  
לו  ויורה  לבצלאל  שילך  הקב"ה,  לו  אמר  לכן 
הוא את מעשה המנורה, כי פעמים שהצדיקים 
לא  הדור  עוונות  ובסיבת  ענוותנותם  בסיבת 
מחזיקים עצמם כבעלי יכולת להאיר בנשמות, 
ובפרט אחרי שיודעים שאת מיטב העצות כבר 
נתנו לתלמידיהם שומעי לקחם, אך תלמידיהם 
האמיתיים, המכירים גדולתם, יודעים שבכוחם 
מה  וזה  המחשכים,  כל  את  ולהאיר  לעורר 
משה  שנתקשה  בזה  שהרמז  משה,  עם  שהיה 
במעשה המנורה מורה על כך שכביכול נחלשה 
לו האמונה בעצמו, כיצד יקימם מנפילתם כנ"ל, 
אך תלמידו בצלאל שידע כיצד פועלים עצותיו, 
המטים  על  לטובה  דבריו  משפיעים  כיצד 
חוזר  אור  בסוד  למשה  האיר  באמת,  אוזן 
של  לדעת  המרמז  המנורה,  מעשה  עניין  את 
בבחינת  מתלמידו  קיבל  ומשה  האמת,  הצדיק 

"מתלמידי יותר מכולם"

כמה פעמים יש להזמין נתבע לפני שמתירים לתובע לפנות לערכאות
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

נוהגים אנ"ש 40 יום קודם פורים להוסיף בתפילה 
עמלק,  המן  מקליפת  "הצלני  יום  מדי  ובתחנונים 
)מתחיל ממוצ"ש  ואסתר"  לקדושת מרדכי  וזכני 

הקרוב(

ַּבּתֹוָרה,  ֻמְפָלג  ַלְמָּדן  ָהָיה  ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה  מֹוַהְרַנ"ְּת 
ּוַבּפֹוְסִקים  "ס  ַהּׁשַ ַחְדֵרי  ְּבָכל  ָּבִקי  ָּכמֹוהּו  ֵאין 
ְּבִקיאּותֹו  ּוִבְפָרט  ֻּדְגָמהּו  ֵאין  ְוַאֲחרֹוִנים  ִראׁשֹוִנים 
ַּבּתֹוָספֹות ֵאין ֶעְרֵּכהּו ַּכֲאֶׁשר ַּכָּמה לֹוְמִדים ְּגדֹוִלים, 
ָהֲאִמִּתי  ַהֲחִסידּות  ִמן  זֹאת  ּוְבָכל  ֵהִעידּו,  ָעָליו 
ַּבּתֹוָרה  ְוָעַסק  ָנָטהּו.  ֹלא  ִלּבֹו  ַהִּנְסָּתר  ּוִמִּלּמּוד 
ׁשּום  ְּבִלי  ּוִבְפִׁשיטּות  ִּבְתִמימּות  ַוֲעבֹוָדה  ּוַבְּתִפָּלה 

ֵּגאּות ְוַגְבהּות ְּכָלל ָּכָראּוי. )ִׁשיר ְיִדידֹות ָחרּוז ט"ז(.

ֶׁשּלֹו  ַהְּתִפּלֹות  ֶׁשָּיְצאּו  ֶׁשַעְכָׁשו,  מֹוַהְרַנ"ְּת:  ָאַמר 
יֹום  ְּכֶׁשהֹוֵלְך  ְוֶחְׁשּבֹון  ִּדין  ִלֵּתן  ֲעִתיִדין  ָּבעֹוָלם, 
ַהּתֹוָרה  ֶהְכֵרַח  ּוְבֵצרּוף  אֹוָתם,  אֹוְמִרים  ֶׁשֵאין  ֶאָחד 
ְוָהִעָּקר  ָיָמיו,  ְּבסֹוף  ֶׁשְּכמֹו-ֵכן  ָלנּו  ְיֹבַאר  ְלַהְּתִפָּלה 
ַאַחר ִהְסַּתְּלקּותֹו, ֶׁשָּזִכינּו ְלתֹוָרתֹו ְּבִסְפֵרי "ִלּקּוֵטי-

יֹום  ְּכֶׁשהֹוֵלְך  ְוֶחְׁשּבֹון,  ִּדין  ִלֵּתן  ֲעִתיִדין   - ֲהָלכֹות" 
ֶׁשֵאין לֹוְמִדים אֹוָתם. )שיש"ק א-שצה(

הבי"ד/ צריכים  פעמים  כמה  נשאלתי 
הדיין להזמין את הנתבע לבוא ולהתדיין 
להתיר  ניתן   – יופיע  לא  ואם  בפניהם, 
שם  ולתבוע  לערכאות  לפנות  לתובע 
לגבות את מה שהלה  הנתבע ע"מ  את 

חייב לו.

תשובה
להתדיין  ע"מ  רשות  כשצריך  א. 
הרשות  את  לתת  יכול  מי  בערכאות, 

הנ"ל
שנחלקו  זה  במדור  נתבאר  בעבר 
רשות  שצריך  במקום  הפוסקים 
להתדיין בערכאות, מי יכול לתת את 
הוא  ויסוד מחלוקתם  הנ"ל,  הרשות 
ממונות  בדיני  בשאלה  מדובר  האם 
או  ג',  של  בי"ד  לזה  בעי  וממילא 
שמדובר בשאלה בדיני איסור והיתר 
או  יחידי  דיין  גם  לפסוק  יכול  ובזה 
בהל'  הבקי  מובהק  הוראה  מורה 
חושן משפט ]ועיין בשו"ע חו"מ סי' כ"ו ס"ב, 
שו"ת משנה הלכות חי"ד סי' ר"ב וחי"ד סי' קל"ב, 
"נ"ל"  ד"ה  ס"א  כ"ו  סי'  חו"מ  משפט  אורח  ספר 
ב',   אות  ל"ז  סי'  ח"ד  החכמה  בצל  בשו"ת  שהובא 
שו"ת משפטי התורה ח"ג סי' י"א אות ה', הפתחי 
חושן ח"א פרק ו' ס"ו, שו"ת כסאות לבית דוד ח"א 
קפ"ג[,  סי'  ח"ד  הלוי  שבט  שו"ת  ז',  אות  י"ט  סי' 
שו"ת בצל החכמה ח"ד סי' ל"ז, המהרי"ל דיסקין 
קצרות  רשימות  קונטרס  פסקים  בתשובה  זצ"ל 

מספיקות ופסקים אות י"ג, ועוד[, ואכמ"ל. 

ב. שיטות הראשונים אימתי סגי 
בהזמנה אחת ואימתי בעי ג' הזמנות

איתא בגמ' ]ב"ק קי"ג ע"א[ וז"ל: "אמר 
רב חסדא: קובעים זמן שני וחמישי 
ושני, זמנא וזמנא בתר זמנא, ולמחר 
כתבינן )כלומר שממתינים לו ביום שני האחרון 
למשך  אותו,  הזמינו  שבו  השלישי  המועד  שהוא 
ביום  ואם לא הגיע, כתבינן עליו למחרת  היום,  כל 

שלישי שטר נידוי(. רב אסי איקלע בי רב 

דאזמנה  איתתא  ההיא  חזא  כהנא, 
)ולמחרת  ובצפרא  )בערב(,  לדינא בפניא 
כתיב  הדין(  לבית  הגיעה  שלא  לאחר  בבוקר 

עלה פתיחא )כתב עליה כתב נידוי וסירוב(; 
דאמר  להא  מר  לה  סבר  לא  א"ל, 
וחמישי  שני  זמן  קובעין  חסדא:  רב 
ומזמנים  )שממתינים  ה"מ  א"ל:  ושני? 
וליתיה  דאניס  גברא   – פעמים(  ג'  אותו 

דאיתה  כיון   – איתתא  אבל  במתא, 
במתא )כיון שנמצאת בדרך כלל בעיר( ולא אתיא 
- מורדת היא )כשאינה מגיעה אפילו לאחר הזמנה 

אחת בלבד(".

א( פשט הגמ' היא שהדין שמזמינים 
ג' פעמים הוא רק למי שאינו נמצא 

והוא אנוס מלבוא לבית הדין,  בעיר 
כאשה  דינו   – בעיר  שהוא  מי  אבל 
בלבד  אחת  פעם  אותו  ומזמינים 
ואם לא בא מנדים אותו. כך פוסקים 
להלכה הרמב"ם ]הל' סנהדרין פכ"ה ה"ח[, 
הרשב"א ]ב"ק הנ"ל ד"ה "אמר רב חסדא"[, 
בעיר"[,  שהוא  "מי  ד"ה  הנ"ל  ]ב"ק  המאירי 
)ומוסיף  ]שהובא בשטמ"ק בב"ק הנ"ל  הרמ"ה 
הוא  פעמים  ג'  שמזמנים  הדין  שמקור  הרמ"ה 

מהגמ' במו"ק ט"ז ע"א וזהו מדין חזקה, עיי"ש([, 

]שהובאו  ירוחם  ורבינו  חננאל  ורבינו 
בברכי יוסף חו"מ סי' י"א סק"ג[.

יש  ח'[  סי'  פ"י  ]ב"ק  לרא"ש  אמנם  ב( 
גירסא שונה, וז"ל: "אמר רב חסדא... 
בעבידתיה,  דטריד  גברא  מילי  והני 
ולא  בביתא  דיתבא  איתתא  אבל 
אתיא – מעיקרא מורדת היא". כלומר 
מזמינים  ביה"ד  דהרא"ש,  שאליבא 
ג' פעמים לא רק למי שנמצא מחוץ 
לעיר אלא גם למי שנמצא בתוך העיר 
טרוד  אינו  ואם  בעסקיו,  שטרוד  רק 
בעסקיו – מזמינים אותו פעם אחת 
בלבד ואם לא בא מנדים אותו. ואף 
מהריטב"א ]מו"ק ט"ז ע"א ד"ה "ודקבעינן"[ 
משמע כדברי הרא"ש, וז"ל: "פירוש, 
כי אף על פי שלא בא לזמן הראשון, 
אין לב"ד לכעוס עליו כדי לקנסו, כי 

אולי לא היה לו פנאי ואנוס הוא".
ג. שיטות הפוסקים במח' הראשונים 

הנ"ל
כיצד  הפוסקים  נחלקו  להלכה, 

לפסוק:
פוסק  ס"א[  י"א  סי'  ]חו"מ  השו"ע  א( 
ג'  שבעינן  וסיעתו,  הרמב"ם  כדעת 
בעיר  נמצא  שאינו  למי  רק  הזמנות 
ואנוס מלבוא לבי"ד, אבל מי שבעיר 
אפילו שטרוד במלאכתו ואין לו פנאי 
לא  ואם  בלבד  אחת  בהזמנה  סגי   –
פוסקים  גם  וכך  אותו;  מנדים  בא 
הרמ"א ]שם[ שלא מגיה דבר על דברי 
השו"ע, הלבוש ]שם ס"א[, הסמ"ע ]שם 
סק"ג[ והחיד"א ]ברכי יוסף שם סק"ג )וכותב 
הרמב"ם,  על  פליג  דהרא"ש  לומר  צריכים  דלא 

עיי"ש([.

סק"ד[  אורים  ]שם  האו"ת  אמנם  ב( 
שהמנהג  וסובר  השו"ע  על  חולק 
וז"ל:  וסיעתו,  כרא"ש  לפסוק  הוא 
לאנשי  דאפילו  נהיגי  "והאידנא 
מזמנין  ונשים,  אנשים  אחד  עיר, 
שלשה פעמים, ואם לא בא אז מנדין 
הנאמר  זה  דכל  הוא  והטעם  אותו. 

]פכ"ה  הרמב"ם  לגירסת  הוא  בשו"ע 
דליתא  גברא  'וה"מ  ה"ח[  מסנהדרין 

במתא  איתא  הא  משמע  במתא', 
דב"ק  ]פ"י  הרא"ש  אבל  תיכף.  מזמנין 
דטריד  גברא  'וה"מ  העתיק  ח'[  סי' 

'דליתא  הך  והשמיט  בעבידתיה', 
ש"מ  כלל,  לו  זכר  ואין  במתא' 
דטריד  גברא  בין  הבדל  דיש  דס"ל 
לא  ובזה"ז  טריד,  לאינו  בעבידתיה 
סתם  נשים,  אפילו  אנשים  מבעי 
הבית  בתוך  ונותנים  נושאים  נשים 
א"כ  וכלכלה,  המחיה  על  וטרודים 
וגריר  פעמים,  שלשה  הזמנה  צריך 
להם  ויש  הרא"ש,  דברי  בתר  עלמא 
]שם  והנתיבות  שיסמוכו".  מה  על 
כאו"ת,  להלכה  פוסק  סק"ד[  חידושים 

סק"א[  ]שם  הפת"ש  פוסקים  וכן 
וערוה"ש ]שם ס"א[.

ד. ביאור מח' הפוסקים שהובאה באות 
א'

מח'  את  לבאר  ניתן  הנ"ל  ע"פ 
הפוסקים האחרונים שהובאה לעיל 
]באות א'[ האם בעי להזמין את הנתבע 

רשות  שנותנים  לפני  פעמים  ג' 
שסגי  או  לערכאות,  לגשת  לתובע 
הסוברים  )א(  בלבד:  אחת  בפעם 
פוסקים  פעמים,  ג'  דווקא  שבעי 
כדעת הרא"ש והאו"ת וסיעתם שגם 
הנתבע  את  להזמין  בעי  האידנא 
דווקא ג' פעמים ואפילו נמצא בעיר, 
ואילו  )ב(  במלאכתו;  שטרוד  מפני 
בלבד,  אחת  בפעם  שסגי  הסוברים 
וסיעתם,  וכשו"ע  כרמב"ם  פוסקים 
למי  רק  היא  פעמים  ג'  שהזמנה 
שאינו נמצא בעיר והוא אנוס מלבוא 
דואר  שיש  האידנא  ולכן  לביה"ד, 
אלקטרוני  דואר   / פקס   / טלפון   /
גם  להודיע  ניתן  שבאמצעותם  וכד' 
למי שמחוץ לעיר שהוא מוזמן לדיון 
וגם הוא יכול להודיע לביה"ד שאינו 
מסוגל להגיע במועד שנקבע ולבקש 
מועד חדש, ממילא כשמקבל הזמנה 
שנמצא  כמי  דינו   – ממנה  ומתעלם 
לתובע  לתת  ביה"ד  ורשאי  בעיר 
לאחר  גם  לערכאות  לגשת  היתר 

פעם אחת בלבד.
שהתחדשו  שהאידנא  נראה  ולענ"ד 
גם  הנ"ל,  התקשורת  אמצעי  כל 
שסגי  יודו  וסיעתם  והאו"ת  הרא"ש 
לומר  ואין  בלבד,  אחת  בהזמנה 

דכ"כ טרוד במלאכתו עד שאינו יכול 
להשיב לבית הדין האם מסוגל להגיע 
לדיון או לא, שהרי פוק חזי שכאשר 
הודעות  או  מכתבים  אליו  מגיעים 
)כגון  דיחוי  סובלות  שאינן  דחופות 
התראה מחברת החשמל בגין חוב שאם לא ישולם 

מטפל  הוא   – ינותק(  החשמל  מיידי,  באופן 

במלאכתו,  שטרוד  למרות  מיד  בזה 
וא"כ מדוע שכוחו של זימון מביה"ד 
נלע"ד  ואדרבה,  יותר?!  גרוע  יהא 
הנתבע  את  להזמין  שיש  שלפסוק 
עצמו  הוא   – דווקא  פעמים  ג' 
שהרי  הדין!  בית  לזילות  הגורם 
זאת  מנצלים  נתבעים  רבות  פעמים 
שלא  בכך  לתובע  הטרדה  וגורמים 
מתייחסים להזמנת ביה"ד בפעמיים 
השלישית  בפעם  ורק  הראשונות, 
מודיעים לביה"ד שכיון ש"הכל הולך 
אחר הנתבע" ]רמ"א חו"מ סי' י"ד ס"א[ – 
הם רוצים להתדיין בבי"ד אחר, ובכך 
ירצו  לא  מהנתבעים  שחלק  גורמים 
בערכאות  אם  כי  בביה"ד  להתדיין 
שיש  להורות  נראה  ולכן  רח"ל; 
להזמין את הנתבע פעם אחת בלבד, 
ולוודא שהוא אכן קיבל את ההזמנה, 
ולהודיע במפורש בהזמנה הנ"ל שיש 
האם  לביה"ד  להודיע  קצוב  זמן  לו 
בי"ד  בפני  או  בפניהם  לדון  מעוניין 
אחר, ואם הנתבע לא השיב לביה"ד 
לתובע  לתת  יש   – הנ"ל  הזמן  בתוך 

היתר לתובעו בערכאות. 
 למעשה

ולדון  ללכת  מותר  בהם  מקרים  ישנם 
יש  הללו  מהמקרים  ובחלק  בערכאות 
לקבל היתר הלכתי, וכמובן שבכל מקרה 
בהל'  הבקי  רב  עם  להתייעץ  יש  לגופו 
לכוון את השואל  חושן משפט שיוכל 
"את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר 
הפוסקים  ונחלקו  י"ח,כ'[.  ]שמות  יעשון" 
וכמה  הנ"ל  ההיתר  את  לתת  יכול  מי 
לדיון  הנתבע  את  להזמין  צריך  פעמים 
לפני שנותנים את ההיתר הנ"ל. ונלע"ד 
מבי"ד  היתר  לקבל  ראוי  דלכתחילה 
את  שזימנו  וסגי  דווקא,  דיינים  ג'  של 
הנתבע פעם אחת וסירב; אמנם בשעת 
גם  היתר  ולקבל  להקל  ניתן  הצורך 
מדיין יחידי הבקי בהל' חו"מ שזימן את 
אין  ולכו"ע  וסירב,  אחת  פעם  הנתבע 
מועיל לקבל היתר מרב שבקי רק בהל' 

איסור והיתר.

גן
הדעת



מאוד  פשוטה  דרך  להם  יש  שבשמיים 
שלך  בדור  גם  לו:  יגידו  זה.  את  להוכיח 
שמספרים  ומשפיעים  צדיקים  ישנם 
עליהם כל מיני סיפורים ויש עליהם כל 
לסיפורים  האמנת  אם  מחלוקות;  מיני 
היית   – שבדורך  הרבנים  על  שמספרים 
מאמין גם לשקרים שדיברו על ר' נחמן; 
היית   – שבדורך  צדיקים  על  חלקת  אם 
על  דיברת  אם  נחמן;  ר'  על  גם  חולק 
משפיעים שבדורך – היית מדבר גם על 

ר' נחמן.

מעלה:  של  דין  בבית  יענה  האדם  אם 
אבל הרב שלי חלק על אותו רב ודיברתי 
התירוץ  שלי?  מהרב  ששמעתי  מה  רק 
הזה לא יתקבל! יאמרו לו בשמיים: ואם 
הרב שלך היה חולק על ר' נחמן, גם אתה 
הייתה  מה  יודע  אתה  וכי  חולק?!  היית 
כוונתו של הרב שלך? אולי הוא ממתיק 
דינים מעל הרב השני. וגם אם לא, אסור 
לך לחלוק על שום צדיק. אם יש לך רב 
אבל  ה',  ועבודת  הלכות  ממנו  תקבל 
אם  אפילו  צדיקים,  על  מחלוקת  לגבי 
הרב שלך חולק ומדבר כנגד רב אחר, אל 
תגיד לו מילה, אבל גם אל תקבל ממנו. 
לא  וזה  מתכוון  הוא  מה  יודע  לא  אתה 
עניין שלך. אתה צריך להחליט: 'אני לא 

רוצה לחלוק על אף אחד בעולם'.

צדיק,  עצות,  )ליקוטי  נתן  ר'  כותב  וכך 
חייו, צריך  אות ח(: "מי שרוצה לחוס על 
על  כלל  וישגיח  ישמע  שלא  להתגבר 
רק  השלמים  הצדיקים  שבין  המריבות 
ואינו  כסיל  שהוא  ומי  בכולם...  להאמין 
ידי  על  נתרחק  באמת,  זאת  את  מבין 
שרוצה  מי  אבל  עולמו,  את  ואובד  זה 
ידי  על  על עצמו באמת, אדרבא,  לחוס 
זה דייקא נתעורר ומזכיר את עצמו היכן 
שלו  הניסיון  שזהו  ומבין  בעולם  הוא 
ישמע  שלא  הניסיון,  בזה  לעמוד  וצריך 
ולא יסתכל על המריבה הזאת, ונתקרב 
דייקא על ידי זה לצדיקים אמתיים שעל 

ידי זה עיקר תיקונו לנצח". 

על  מחלוקת  חכמים.  להיות  צריכים 
בגחלתן  זהיר  "הווי  אש.  זה  צדיקים 
שלא תיכווה". למה להכניס את עצמנו 
לסכנה הנוראה הזאת? אדרבא, צריכים 
ומנהיג  צדיק  לעצמו  לחפש  לראות 
ה'  לעבודת  אותו  לקרב  דרך  ומורה 
לה'  תפילה  ריבוי  ידי  על  רק  נעשה  וזה 
אמתי  ומנהיג  לרב  אותו  שיקרב  יתברך 
לאהוב  וצריכים  נשמתו.  שורש  לפי 
החוגים,  מכל  הצדיקים  כל  את  ולכבד 
"משכנות  האמתיים.  נות  הִמְשָכּ הם  כי 
הרועים". ועל ידי שנכבד את הצדיקים, 
ידי  ועל  "ומקדשי תיראו"  נקיים מצוות 
ברחמים  לציון  בשובך  לראות  נזכה  זה 

במהרה בימינו.

ילד זך ורך בשנים היה בן ציון הקטן. בנו 
של  הגאון רבי צבי ִמיְכל שפירא, מיקירי  
העיר ירושלים, ומתלמידיו הקרובים של 
הידוע  דיסקין,  לייב  יהושע  רבי  הגאון 
זכה  עוד  זצ"ל.  דיסקין  מהרי"ל  בכינויו: 
מקדושתו  לינוק  עוד  זכה  זה  טהור  ילד 

של המהרי"ל דיסקין.
המהרי"ל  המכונה  לייב,  יהושע  רבי 
דיסקין כאמור, עלה באחרית ימיו לארץ 
עליו  שהעלילו  עלילה  בשל  הקודש 
כשעלה  שבליטא.  בבריסק  המשכילים 
לירושלים עיר הקודש הקים ישיבה בשם 
"אוהל משה" ובה למדו מגדולי תלמידי 
שבהם  הגאונים  בירושלים.  החכמים 
והאריות שבחבורה, נמנו על סגל מובחר 
ומצומצם שזכה לשמוע שיעורים יומיים 

מפי המהרי"ל דיסקין.
ציון,  בן  הילד  של  אביו  מיכל,  צבי  רבי 
השיעור,  שומעי  על  היה  נמנה  כאמור 
קטן  מגיל  מיוחד  למנהג  בנו  את  חינך 
סגולה  הצדיק  פני  ראיית  של  לעניין 
היה  שבת  ליל  מידי  שמים.  ליראת 
נפרד כשבחדר  המהרי"ל מתפלל בחדר 
ודלתו  המניין,  בני  מתפללים  הסמוך 
שיוכל  כדי  פתוחה  הרב  של  החדר  של 

להצטרף עם הקהל לתפילה במניין.
המהרי"ל  שהגיע  בעת  שבת  ליל  מדי 
ביראה  נעבוד  "לפניו  למילים  דיסקין 
מרכזי  וריד  במצחו  בולט  היה  ופחד", 
ופניו להטו ככבשן האש, מעוצם היראה 
באותו  יתברך  מהבורא  שחש  והפחד 
הזמן. רבי צבי מיכל נטל את בנו הרך, בן 
והורה  ציון הקטן, העמידו בפתח החדר 
המילים  את  הרבי  שיאמר  "בעת  לו: 
הללו, תביט בו ואל תסיר עיניך ממנו. כי 

סגולה היא ליראת שמים".

שאולי  חשבו  מיכל  צבי  רבי  של  חבריו 
מגזים הוא בהוראתו זו, וכי ילד קטן מבין 
מה שרואות עיניו?! ומדוע צריך להראות 
כצור  עמד  אביו  אך  נשגבים.  דברים  לו 
איתן ומדי ליל שבת הוביל את בנו לפתח 

החדר שיראה את המחזה נורא ההוד.
uuu

עברו שנים, הילד גדל ונהיה לנער. באחת 
מסוכנת,  במחלה  ציון  בן  חלה  השנים 
נתונים  היו  וחייו  וטיפס  עלה  חומו 
בסכנה מוחשית תרומה ומזור לא מצאו 
הרופא  הכריע  שבת"  "בליל  למחלתו. 
חייו  האם  לדעת  הזמן  "יהיה  דבריו  את 
גופו  יעמוד  או שמא חלילה... אם  ניצלו 
לו  ניתנו  חייו  הרי  המחלה  מול  איתן 
לא..." את המילים  ואם חלילה  במתנה, 

האחרונות כבר לא סיים הרופא.
רבי  המכריע,  הרגע  הגיע,  שבת  ליל 
בתפילתו.  שחקים  מרקיע  מיכל   צבי 
להכרעת בנו לחיים. בדיוק באותה שעה 
בחדרו  מרתת  דיסקין  המהרי"ל  שהיה 
הזדעזע  ופחד",  ביראה  נעבוד  "לפניו 
בהזיות  גנח  ופיו  הקטן  ציון  בן  של  גופו 
שינה: "לפניו נעבוד ביראה ופחד"... פניו 
יורד,  החל  גופו  חום  גוון,  משנות  החלו 
ובחסדי ה' הוא צלח את המשבר בשלום 

וקם לחיים...
uuu

ליווה  אביו  לו  שנתן  הנפלא  החינוך 
לרב  כשנהיה  גם  רבות  שנים  עוד  אותו 

בישראל...
להם  צעדו  העתיקה  העיר  בסמטאות 
בדומיית קודש,  בשורה שקטה מכונסים 
ובהכנות  במחשבותיו  איש  איש 
שריד  מול  הנשגבה  התפילה  לקראת 
צדיקים  קבוצת  פסעו  מקדשנו,  בית 

הכותל  לעבר  מעלה  של  מירושלים 
לומר  החצות,  שאחרי  בשעה  המערבי 
השכינה  בצער  ולהצטער  חצות  תיקון 
בין  שרר  מוחלט  חושך  הקדושה. 
הסמטאות וקשה היה לראות את הדרך.

לאחריה  חבטה,  קול  נשמעה  לפתע 
והשתררה  קט  רגע  עוד  כאב  אנקת 
את  לבדוק  נעצרו  החבורה  בני  דממה. 
עם  ראשון  שהלך  השמש  הדבר.  פשר 
על  שאירע.  את  לגלות  נחפז  בידו  נר 
הקרקע שכב הצדיק רבי בן ציון שפירא, 
פניו  ועל  מסוכנת  בזווית  מעוקמת  רגלו 
שפוכה נהרת שמחה שלא מהעולם הזה.

השמש שידע מינימאלי היה לו ברפואה 
כדי  תוך  ראשונה.  עזרה  לרב  מיד  הגיש 
עושה.  זו  מה  לשמחה  מבין  לא  שהוא 
"רגלו  בבעתה,  השמש  לחש  "רבי", 

נשברה. על מה היא השמחה?"
ומופלג  גדול  שמים  שירא  ציון  בן  רבי 
עתיד  "מחר  שחוק:  בבת  השיב  היה, 
לעיר  הנכרים  ממלכי  אחד  להגיע 
הקודש. בהוראת הרבנים יצאו לקראתו 
יהודי ירושלים מפני דרכי שלום להקביל 
את פניו. ואיני רוצה להביט בפני גוי, אך 
לצאת  ירושלים  רבני  הוראת  עלי  חזקה 
ולא אביט בו  למעמד. מאידך, אם אצא 
לבשר  מכבודו  "שחלק  ברכה  אפסיד   –

ודם".
"נתון הייתי בין הפטיש לסדן", ביאר רבי 
בן ציון את גודל שמחתו, כל ימי לימדני 
וחלילה  צדיקים  בפני  רק  להביט  אבי 
לנהוג,   כיצד  ידעתי  לא  רשע.  בפני  לא 
את  ופתרו  השמים  מן  נענו  ה'   ובחסדי 
רגלי  ביותר.  הטוב  באופן  ספקותיי 
נשברה ואיני יכול לצאת, ואנוס – רחמנא 

פטריה" .

סוד הפנים

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 רח' 
דוד אלעזר 39 יום שני 18:30

לפרטים 052-4513400

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



תרומה תשע"ו

                  ילד פונה לאביו הקמצן ואומר לו שהוא 
צריך 300 ש"ח, מדוע אתה צריך כסף? שואל האב, 
אבא, עוד מעט פורים וכל הילדים מתחפשים, רק לי 

אין תחפושת, אומר הילד כשדמעוה על לחייו.
לך תחפושת  אני אסדר  אומר האב  יקירי,  אל תדאג 

של שוטר עם כל האביזרים.
הילד שמח ומחכה לפורים.

פיקות  אקדח  לבן  ומושיט  האב  נכנס  פורים  בערב 
ואומר: קח יקירי את תחפושת השוטר.

החליפה  הכובע,  איפה  אבא  אבל  ואומר:  בוכה  הילד 
של השוטר.

משיב האב: אתה שוטר סמוי.

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

על  העבודה  של  השלישי  בשבוע  נמצאים  אנו 
"חוק השינה".

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

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

אנו רוצים בעצם להשיג?! 
עלינו  השלישי.  בשלב  נמצאים  אנו  השבוע 
הסיבה  "מהי  ולחקור:  הבעיה  בפרשנות  לעסוק 
אינם  הם  האם  זו",  בצורה  מתנהגים  שהילדים 
בגלל  רוצים,  אינם  שהם  בגלל  לישון  מצליחים 
סיבה/בעיה מסוימת, או רק מחוסר חינוך והרגל 

לסדר וזמנים?!
רק אחרי תשע בערב

ראיתי  ותיק,  ידיד  של  בביתו  המקרר  על 
לשמשה  שמצמידים  מהסוג  צהוב,  סטיקר 
שם  כתוב  היה  המכונית.  של  האחורית 
ברכה!".  הם  "ילדים  גדולות  באותיות 
בלבד,  קט  לרגע  אך  הכיתוב,  עם  הזדהיתי 
שכן בשורה שמתחת, באותיות קטנות יותר, 

נרשם: "רק אחרי תשע בערב".
אותי.  הכעיסה  הילדים,  חשבון  על  הציניות, 
בעל  כאדם  לי  המוכר  ידידי,  על  התפלאתי 
שאינו  ופיקח  נבון  איש  לחיים,  בריאה  גישה 

ממהר להיגרר אחרי בדיחות.
ידידי שראה אותי מתבונן על הסטיקר, חייך 
שנכון  מה  לעשות,  "מה  ואמר:  כאוב  חיוך 

נכון".
הבנה,  משדר  אינו  שלי  שהמבט  נוכח  כאשר 
הילדים  אותי  משגעים  הם  "תראה,  המשיך: 
מנוחה,  לי  נותנים  לא  בריאים.  שיהיו  האלה, 
אין להם טיפת משמעת. הם בטוחים שהכול 
שרק  מה  כל  להם  לתת  חייבים  להם,  מגיע 
אצבע  אפילו  מושיטים  לא  הם  ואילו  אפשר, 
"נקרעים",  ואשתי  אני  לנו.  לעזור  כדי  קטנה 
והם עושים "מה שבראש שלהם". אתה יודע 
אבל  אותם?!  להרדים  לנו  לוקח  שעות  כמה 
בסוף, בלילה, לאחר השעה תשע, כאשר הם 
כבר ישנים יש לי שקט. תאמין לי, עכשיו הם 

ממש כמו מלאכים".

מקצוע לחסרי ניסיון
תסכולו.  את  הבנתי  בצערו,  השתתף  לבי 
חכם  מאדם  פעם  ששמעתי  בתובנה  נזכרתי 
הקשה  המקצוע  זה  הורה  "להיות  שאמר: 
ביותר. למרבה הפלא הוא ניתן תמיד לחסרי 

ניסיון..."
שאלתי אותו: האם מלבד תליית סטיקר על 
האם  זה?  בעניין  משהו  פעם  עשית  המקרר, 
ניסית לעזור לעצמך אי פעם בצורה רצינית? 
הילדים?  לברר מה מניע את התנהגותם של 
מדוע  המשמעת?  חוסר  מאחורי  עומד  מה 
אתה צריך לדבר אלף פעמים עד שיש תזוזה 
כלשהי אצל הילדים? חשבת פעם, כיצד אתה 
יכול לגרום שהילדים יהפכו למשתפי פעולה 

ולבעלי משמעת?
התשובה שקבלתי הייתה בהחלט צפויה, הוא 
מעולם לא עשה מאומה בעניין. לא התעניין, 
עם  התייעץ  לא  ספרים,  קרא  לא  למד,  לא 
אנשי מקצוע, אפילו לא ניסה לדבר עם בעלי 
לעניינים  נתן  פשוט  הוא  ממנו.  רב  ניסיון 
תשע  )אחרי  טוב  שיהיה  בתקווה  להתגלגל, 
יסתדרו  כאילו  שהעניינים  בצפייה  בערב...(, 

מאליהם. 

גם לפני תשע בערב
את  ואשתו  הוא  מוציאים  יום  בכל  וכך 
להם.  ישמעו  שהילדים  בתקווה  גרונותיהם 
האווירה  מאיימים,  כועסים,  צועקים,  הם 
נעשית עכורה, הילדים אינם רגועים וההורים 

מתוסכלים מהמצב.
וכל זה למה?! כי הם מעולם לא ניסו להתעניין 
כיצד לדבר באופן שהילדים ישמעו,  וללמוד, 
כיצד לגרום לכך שהאווירה בבית תהיה רגועה 

על  ויקלו  פעולה  ישתפו  ושהילדים  ונעימה, 
ההורים.

אלו  באספמיא.  חלומות  אינם  אלו  כן, 
להיות  אפשר  אפשריים,  שבהחלט  דברים 
ממושמעים  לילדים  ונינוחים  רגועים  הורים 
טוב  דבר  כל  כמו  אולם  פעולה.  ומשתפי 
להתאמץ  צורך  יש  בקלות",  בא  לא  "זה 
התוצאות  וללמוד.  להתעניין  כך,  לצורך 
עתידות להתגלות בשטח, והלא יאומן עתיד 
)הקטע  בערב.  תשע  לפני  גם  כן,  להתרחש. 

נכתב באתר "ערכים" תודתי להם על כך(

ממשיכים בעבודה
השינה.  חוק  על  בעבודה  אנו  לענייננו,  נחזור 
היא  ההשכמה  ושעת  שמאחר  כבר,  הזכרנו 
שהילדים  יוצא  בבוקר,  בשבע  הבתים  ברוב 

צריכים לישון לא יאוחר משמונה בערב. 
כבה  האור  הבתים  בכל  שלא  יודעים  כולנו 
זו ועלינו להגיע להבנה ולפתרון בשני  בשעה 

דברים: 
א. נברר ונבין מה מפריע לילדים לישון בשעה 
)לישון  הזו  לפעולה  מתנגדים  הם  ומדוע  זו, 

מוקדם( שתטיב איתם?! 
הזו  למציאות  נגיע  ודרכים,  שיטות  באלו  ב. 
בדרך  שמונה,  בשעה  למיטה  יעלו  שהילדים 

קלה ונעימה, איך עושים את זה?! 
ובכן, קדימה לעבודה! הפעולה הבאה שנעשה 
כיצד  נבדוק  נבדוק?!  מה  בדיקה.  שוב  היא: 
ילדנו חיים עם זמנים ומה רמת ההצלחה או 

הקושי שלהם לשמור על זמנים. 
בזמן,  ולקום  לישון  להם  שקשה  יודעים  אנו 
מספר  נבדוק  הזמנים?!  שאר  עם  מה  אך 
תחומים, בבית ובביה"ס, כל ילד באופן אישי. 
בבית: האם הילד חוזר בזמן שנקבע לו, נניח 
ממשחק במגרש השכונתי?! האם הוא מייחס 
חשיבות לנושא הזמן?! האם "מורה השעות" 
לו  יש  האם  אצלו?!  ָׁשִמיׁש  חפץ  הוא  השעון, 
שעון על היד?! האם הוא מבין את משמעות 
גורם הזמן?! האם הוא שואל מידי פעם, מה 

השעה?!
בביה"ס: האם הוא נכנס בזמן לכיתה בבוקר, 
בחצר?!  פעילות  אחרי  או  ההפסקה,  אחרי 

איך נדע? נשאל את המורה שלו.

בירור נקודתי של הבעיה
במידה ולילד ישנה בעיה כללית גם בבית וגם 
בביה"ס עם זמנים, עלינו לבדוק אם זה אולי 
קשור לבעיית קשב וריכוז. במידה ולא, נשאל 
הבעיה  עם  מתמודד  הוא  כיצד  המורה,  את 
והאם יש שיפור מצד הילד לסוג הפתרון של 

המורה.
זמנים,  עם  כלליות  בעיות  לילד  ואין  במידה 
והבעיה היא רק בזמני השינה והקימה בבית. 
לדפוסי  קשורה  שהבעיה  מכך  להסיק  ניתן 
ההתנהגות של הבית. כנראה לא הרגלנו את 
הילד לעלות לישון בזמן והבעיה היום סובבת 

סביב ההרגל הזה.
הסברה  דרכים:  במספר  נעבוד  זו  בעיה  עם 
מסגרת,  קביעת  ברגשות,  שימוש  הגיונית, 
הפעלת סמכות הורית, מילוי טבלאות ועזרה 
מבצעים  כמו  הרגלים"  "מקדמות  בשיטות 

ופרסי עידוד.

משרד ההסברה
נתחיל בהסברה ושיתוף רגשות:

כל  המקרר:  על  אותו  ונתלה  יפה  שלט  נכין 
בסלון,  משפחתי  לכינוס  מוזמנים  הילדים 
כיבוד  יהיה  בדיוק.  בערב  שבע  בשעה  מחר 

ושתייה.
נשתמש  הכינוס,  מה  על  לילדים  נגלה  לא 
נשב  הכינוס,  שעת  בהגיע  ההפתעה.  בגורם 
הערוך  לשולחן  מסביב  בסלון,  הילדים  עם 
ונשוחח איתם בגובה העיניים. נתחיל בשיחה 
לשאול,  או  לספר  רוצה  אחד  כל  מה  כללית 
נגיע לעיקר. עלינו להציג  ולאחר חמש דקות 

את הבעיה!
ישנם שלוש אפשרויות: 

בבית,  הערב  מחיי  קטעים  כמה  להסריט   .1
בשעה  הרעש  ביטוי  לידי  יבא  בהסרטה 
שזה  והבלגן  מוקדם  לקום  הקושי  מאוחרת, 

יוצר אצל כולם.
2. להקליט את חיי הערב בבית, את הדרישות 
של  הוויכוחים  את  לישון,  לעלות  האמא  של 

הילדים, את הבעיות בבוקר וכדו'.
והקימה  השינה  של  הבעיות  את  להציג   .3

במילים.

העובדות  את  מציגים  אנו  האפשרויות,  בכל 
נימוקים  פשרנות,  להם  לתת  מבלי  כהווייתן, 
מה  על  הבינו  שהילדים  לאחר  הסברים.  או 
הכינוס ומה התופעה המדוברת, נבקש מהם 
כל אחד בתורו, להביע את הסתכלותו, הסברו 

או פרשנותו לתופעה.

דיבור להבנה דרך הרגש
דעתה:  את  תביע  האם  הילדים,  דברי  בסוף 
"ילדים צדיקים שלי! אני רוצה לספר לכם מה 
ששמעתם/ כפי  ובבוקר.  בלילה  איתנו  קורה 
ראיתם, כמעט מידי לילה אתם ישנים בשעה 
כתוצאה  וכו'   ויכוחים...וכו'  לאחר  מאוחרת, 

מזה גם בבוקר יש לנו בעיה לקום מוקדם. 
יש  אותו.  מעירה  כשאמא  מיד  שקם  ילד  יש 
ילד שקם אחרי הרבה קריאות ואפילו יש ילד 

שקם לאחר מלחמות.
לפעמים  השמיכה,  את  לקחתי  לפעמים 
צעקתי  פעמים  הרבה  מים,  קצת  שפכתי 
או  תאחרו  אתם  זמן,  שאין  אתכם  והלחצתי 
ב"ה  כולכם  לבסוף,  למטה.  כבר  שההסעה 

הלכתם לבית הספר ואני נשארתי בבית.
אני  שלי.  ברגשות  אתכם  לשתף  רוצה  אני 
הרבה  צעקתי  כי  נעים  לא  בכלל  הרגשתי 
ברכתי  ממש  כשיצאתם  התרגזתי.  ואפילו 
הגומל. אני יודעת שגם לכם זה היה לא נעים 
לבוקר  לקום  מעדיפים  שאתם  בטוחה  ואני 
להתארגן  שתספיקו  לבוקר  ושקט,  רגוע 
בנחת ולאכול ארוחת בוקר. לבוקר שבו תצאו 
מהבית עם חיוך, חיבוק ונשיקה ותגיעו בזמן 

לביה"ס.
ילדים מתוקים שלי- אני מאוד רוצה שתהיו 
בע"ה ילדים מחונכים שמקיימים את רצון ה' 
ויודעים לשמור על הזמן, ואני מאמינה שאם 
נעבוד ביחד על החוק החדש שאנחנו רוצים 
לעשות בבית, ה' יעזור לנו להצליח בו וכאשר 
נתרגל אליו הוא יהפוך לנו לטבע שני וכבר לא 
להיות  הרי,  שלנו  המטרה  להתאמץ.  נצטרך 

יהודים מסודרים כמו שה' רוצה.

הצגת החוק
לישון  חשוב  מה  בשביל  ביחד,  נחשוב  בואו 
חשוב  לדעתכם  האם  בזמן?  בבוקר  /לקום 
זוכרים  אתם  לשינה-לקימה?  זמנים  לקבוע 
הייתה  איך  מאוחר,  לכיתה  שבאתם  מקרים 

אחרתם  למה  יודעים  אתם  הרגשתכם? 
לכיתה? אתם זוכרים ימים שכמעט נרדמתם 
עם  ארוכה  שיחה  תפתחו  וכו'  וכו'  בכיתה? 
הילדים שבה תפרטו את כל המעלות של זמן 
קבוע לשינה ואת כל החסרונות של ילד שישן 
מאוחר. תוסיפו סיפורים ודוגמאות לרוב, אל 
את  להוביל  היא  המטרה  במילים-  תקמצו 
הילד תוך כדי שיחה, למסקנה חד משמעית 
ישנם  בזמן".  לי-לישון  משתלם   / חייב  "אני 
וישנם  הראשונה  בשיחה  שיפנימו  ילדים 

שצריכים עשר שיחות- כל ילד בקצב שלו. 
כאשר הילד יבין מעצמו שהוא צריך "זמן שינה 
קבוע" החדרנו בו מודעות למשמעת עצמית, 
את  בו  לפתח  היא  שלנו  העבודה  ועכשיו 
הנקודה הזו ולהוביל איתו ביחד מהלך ושינוי 
גם  רגליו  על  לעמוד  ויוכל  שיגדל  עד  בחיים, 

כאשר איננו בודקים אותו. 
לפחות  אך  ונפילות  קשיים  לו  שיהיו  בוודאי 
ויודע לקראת מה הוא  לו תוכנית ומטרה  יש 
אורך  תפילות,  הרבה  עם  בע"ה  בסוף  צועד, 
שהזכרנו  בשיטות  ושימוש  סבלנות  רוח, 

ושנזכיר במאמרים הבאים, הוא גם יצליח. 
חשוב להעביר מסר לילדים, שעיקר חשיבות 
המסגרת והחוקים בבית, הם להיות עובדי ה' 
יהודים  אנחנו  לילד  ולומר  יתברך.  רצונו  כפי 
לחפש  גם  חשוב  ה'.  רצון  לפי  ומתנהגים 
בספרי הלכה ומוסר את חשיבות השינה בזמן 

ולהקריא לילדים מתוך הספר. 

שעורי בית
את  נציג  דרך  באיזה  נחליט  הקרוב,  בשבוע 
האפשרות  את  נכין  הילדים.  לפני  הבעיה 
דרך  את  נשנן  )להקליט/להסריט(  שבחרנו 

השיחה ונתכנן כיצד יתקיים מהלך המפגש.
אציג  הבא  במאמר  מושקע=הצלחה.  תכנון 

בע"ה את המשך העבודה במפגש. בהצלחה!
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

חינוך 
באהבה
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מלכים א ה,כו -ו,יג - וה' נתן חכמה לשלמה


