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שימו לב אל הנשמהמאמר המערכת

עריכת תוכן: שלום תמיר  עיצוב גרפי: תובנה  א. ונה 052-7650984                                   

- יש לכם שאלה או  נאמנים לכם בכל שעה 
הערה, רעיון או טיפ חינוכי,  סיפור או תובנה 

חינוכית מעניינת לשתף אותנו? 
צרו קשר במייל ונשמח לשתף פעולה:

NL123173@GMAIL.COM

ישנן כל כך הרבה שיטות טיפול,  אבל על השיטה הקדומה N.Y.T בטח לא שמעתם.  
שימו לב אל הנשמה.

יום  בכל  כמעט  אליי,  להתקשר  הפסיק  לא  הוא 
קיבלתי ממנו טלפון.

במשך שבועות לא הפסיק האיש לנדנד ולהזכיר לי 
שוב ושוב  בקולו המתרעם על האבחון של בנו.

בתוכחה  אחת  פעם  אמר  איתך?!"  קורה  "מה 
מגולה, "למה אני צריך לרדוף אחריך?!

מדוע אתה, האמון על חינוכו של בני, אינך מתאמץ 
כראוי עבורו, ודואג לשלוח אותו כבר לאבחון?!"

  האמת, צדק האיש בתרעומתו. הוא היטיב להרגיש 
ולא  אני אכן קצת התחמקתי מהעניין,   - הנכון  את 
משום שרשלן אני, וגם לא מפני העצלות שבי, ואף 

אינני מתנגד לאבחונים כאלו ואחרים.

 בעיה אחת הייתה לי, ועודנה:

הדחף הזה אחר קביעת מאפיינים ונתונים מדעיים, 
תוך התעלמות מוחלטת וגם סותרת לעובדה כי כל 
וייחודיות  עדינה  טהורה,  נשמה  הינו  מילדינו  אחד 

שאין דומה לה, חורה לי עד מאד. 

הבעיות  את  ולקבע  לאפיין  צורך  איזשהו  בנו  יש 
לועזי  שם  בעלת  הגדרה  תחת  ולקטלגם  הנפוצות 
את  להכליל  נוטים  אנו  ספונטני  באופן  מפוצץ. 
לועזיות  אותיות  אותן  תחת  הכללה,  באותה  כולם 

מרשימות.

אוי  וקריטיים.  נצרכים  הם  לכשעצמם  האבחונים   
והוא  מקצועי  לסיוע  נזקקים  בתו  או  שבנו  למי  לו 
שכאשר  בוודאי  כראוי.  בהם  מטפל  ולא  מתרשל 
יש קושי וצורך אמיתי אז מאבחנים, וכאשר מבינים 

שאין מנוס מליטול תרופות עזר, זה מה שנעשה. 

הבעיה היא בעצם ההתעלמות מהצורך הפרטי של 
כל אחד.

לו  להביט  במקום   - בילד  קושי  מזהים  כאשר 
היטב  אותו  להכיר  עולמו,  אל  להתחבר  בעיניים, 
ולמצוא בתוך הקושי את נקודת האור שממנה נוכל 
התקדמות  של  אישי  מסלול  ולהתחיל  דרך  לפרוץ 
סטיגמות  עליו  להדביק  נוטים  אנחנו   - עלייה  ושל 

לועזיות מקצרות דרך.

הוא A.D.H.D  הוא A.D.D יקבע המומחה ויאבחן 
המאבחן, ובזה גמרנו. נפתרה הבעיה. 

קבוצת  אל  אותו  ונכניס  כדורים  עם  אותו  נשתיק 
האובייקטים הנקראת 'ילדים' או 'תלמידים', שהללו 
שיהיו  ומנוחה.  נחת  שלווה,  לנו  לגרום  תפקידם 
המידה,  על  יתר  אותנו  ויטרידו  יעצבנו  ולא  בשקט 

ושלא יעמיסו עוד על חיינו העמוסים ממילא. שיהיו 
כמו כולם - נורמלים, שקטים ומחונכים.

.A.D.D ולא  A.D.H.D אז לא אדוני. הוא לא

הוא לא אמור להיות כמו כולם, לא להיות רגוע ולא 
שקט, וגם לא מחונך כפי פרי דמיונך..

מהם  אחד  לכל  שיש  וחיים.  יוסי  דוד,  יעקב,  הוא   
הקושי  את  אחד  ולכל  ומיוחדת,  אחרת  נשמה 
אליו  תתייחס  אל  לו.  ורק  אך  המיוחד  והאתגר 
שלמדת,  האסכולה  בניין  של  נוסף  כנדבך  בבקשה 
חפוזה  שליפה  ידי  על  דינו  את  לחרוץ  תמהר  ואל 
מתוך מגירות המאגר שאצרת. אנא ממך! אל תכבה 
את שלהבת הנשמה הבוערת בקרבו. תתייחס אליו 
ותנסה  בעולמו!  יחיד  אדם  באמת:  שהוא  מה  כפי 
לסלול עבור נשמתו יחידתו את הדרך המיוחדת אך 

לו, שדרכה יעלה ויבוא וימצא את מקומו. 

****

ובחזרה אל האבא המתרעם.

היה  שמלכתחילה  מה  לאבחון,  בנו  את  שלחתי 
להשקיט  כדי  שהתמהמהתי  אלא  לעשות,  ברצוני 
במעט את הלהיטות והבהילות שלו, שיבין שלא רק 

בזה עומד ותלוי מצבו של בנו. 

התקשרתי אליו לעדכן בדבר התוצאות.

"נו" הוא שאל במתח, "מה אמרו?"

קשב  הפרעות   -   A.D.H.D:מ סובל  שהוא  "גילו 
וריכוז והיפראקטיביות " אמרתי בקול נכאים.

"ומה הפתרון?" שאל .

חדשה  שיטה  ישנה  כמובן,  מריטלין  "חוץ   -  
שלפתי   "  N.Y.T  – ה  שיטת   - מזמן  לא  שפותחה 

בספונטניות. 

- "שיטת המה...?"

N.Y.T –  חזרתי באנגלית רהוטה. "מה זה אומר? " 
שאל האב, נבוך מעט מבורותו האקדמאית.       

"N.Y.T ", אמרתי לו,  "זה ראשי תיבות של: נשמה 
ייחודית תמה." 

להכיר  מוכרח  אתה   - אחר  או  כזה  טיפול  כל  לפני 
תמה  ייחודית,  נשמה  בבנך  ששוכנת  בעובדה 
וטהורה שאין דומה לה. ובתור בעל נשמה ייחודית 
ואין  מיוחד  שהוא  בעובדה  להכיר  אנו  מוכרחים 
ולהיעזר  לגשת  שייך  מכן,  לאחר  ורק  לו.  דומה 

נוכל באמת  בשיטות הטיפול השונות. כך, ורק כך, 
הנכונה  והדרך  האמיתי  הצורך  את  לילדינו  לתת 

למסלול הנכון עבורם.

******

אין  בתורה  התורה'.  דיברה  בנים  ארבעה  'כנגד 
אחד:  דבר  רק  הילדים.  לחינוך  מפורטת  הדרכה 
השואל  הבן  הוא  מי  תזהה  בנך.."  ישאלך  כי  "והיה 
אותו,  תכיר  בעצמך,  אותו  תאבחן  שאלתו,  ומהי 
תוכל  ואז  לו,  דומה  שאין  תבין  זהותו,  על  תעמוד 
בלי  עבורו.  הנכונה  הדרך  את  באמת  לסלול 
פשוטה  הבנה  מתוך  רק  הגדרות.  בלי  סיסמאות. 

ורצון כנה להכיר ולעזור לילדי היקר.. 

****

עולם  מתוך  יוצאים  אנו  בהם  בימים  הזמנים,  בבין 
החברתיים  הסממנים  מכל  ומתנערים  המסגרת 
הזמן  זה  להם,  הנלוות  הדרישות  ומן  יומיים  היום 
הנשמה  את  שבו,  הייחודיות  את  ילד  בכל  לראות 
 – ככה  ציפיות,  וללא  דרישות  ללא  שלו,  המיוחדת 
כמות שהוא – כפי שהופקד לנו מידיו האמונות של 
שלו  האישיים  הצרכים  את  ולהכיר  ללמוד  אבינו. 
הקב"ה  לו  שייחד  הבלעדי  במסלול  אותו  ולהצעיד 
– אביו שבשמים – מי שנתן בידנו את אותה נשמה 
ית'  אליו  להשיבה  מאיתנו  ומצפה  כפקדון,  יקרה 

נקייה ובריאה כפי שקיבלנו אותה.

******

לאחר ההדים הגדולים והתגובות הנלהבות מהגיליון 
נוסף,  בגיליון   - החירות  בחג   - עתה  יצאנו  הקודם, 
איכותי ומשובח, העוסק ב.. איך לא? ארבעת הבנים 

שבתורה.

הדגולים  המחנכים  של  המבוע  ממי  תרוו  בגיליון 
ותובנות  דרכים  המשובח  עיטם  מפרי  שהביאו 
על  ובדגש  בהתמקדות  החינוכית,  באספקלריה 
כל  עם  ההתמודדות  ודרכי  הבנים  ארבעת  הכרת 
הייחודית.  אישיותם  פי  על  כוחם,  לפי  ואחת  אחד 
אהבה  מתוך  אותם  ולהבין  אותם  להכיל  נלמד 

והכרה בבננו ובבנותינו היקרים לנו מאד...   

בברכת פסח כשר ושמח, העורך.

נאמני קהילה
להתחבר מחדש
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דבר תורה  דברי חינוך והשקפה מפי מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטין שליט"א

בשיאה של הוועידה השנתית לרכזי 'איחוד 
בו  ונדיר  מיוחד  שו"ת  הוקרן  הישיבות'  בני 
גרשון  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  השיב 
אדלשטיין לשאלות בענייני חינוך שהתקבלו 

מהרכזים. 

מאות ראשי ישיבות, ר"מים, מרביצי תורה 
לוועידה  חיים'  ב'חפץ  התכנסו  ומחנכים 
כאשר  ישראל  גדולי  בראשות  השנתית 
בשיאה, כאמור, ישבו כולם להאזין לשו"ת 

המרתק עם ראש הישיבה.

זה  שמתנגדים,  הורים  יש  "אם  השאלה: 
דברים  להיות  יכול  זה  טיול,  דווקא  לאו 
שמתנגדים  לפעמים  הורים  יש  אחרים, 
מגיע,  אופן  בכל  והבן  בזה,  ישתתף  שהבן 
האם האברך שמארגן את זה צריך להתייחס 
ולהגיד לו: אבא שלך לא מרשה אז אסור לך 

להשתתף, או להתנהג 'והתעלמת'?".

זה טובתו  היא אם  ראש הישיבה: "השאלה 
של הבן, מה טובתו של הבן, מה טובת הבן, 
מה איתו, מי צודק, אם האבא צודק או לא, 

צריך להכיר את המציאות".

בחורים  בין  לחבר  הצעה  "יש  השאלה: 
בקיבוץ לבחורים בישיבה קטנה בתוך הבית 
כנסת, שבחורים בקיבוץ יקרבו את הבחורים 
'אילן'  שעושים  כמו  קטנות,  בישיבות 
את  מקרבים  בקיבוץ  שהבחורים  בישיבות, 

אלו שמגיעים...".

ראש הישיבה: "זה אי אפשר לדעת, זה יכול 
גם לקלקל".

איך  האברכים  בין  ויכוח  "יש  השאלה: 
צריך להיות הקשר בין האברכים לבחורים, 
יישאר  שהאברך  קשר  להיות  צריך  האם 
נכבד, שאולי ככה יהיה לו השפעה יותר על 
הבחור, או שיהיה לו יותר קשר של חבר עם 

הבחור?".

אבל  ידידות  ידידות,  "צריך  הישיבה:  ראש 
עם מרחק, עם מרחק, שיידע שהוא לא חבר, 
חבר  להיות,  צריך  כך  חבר,  לא  אבל  ידידות 

לא כדאי".

על  הרבה  מדבר  ישיבה  "הראש  השאלה: 
שעושים  מסגרת  זה  העיקר  המוסר.  לימוד 
השאלה  הזמנים,  בבין  לימוד  מסגרות  להם 
בתוך  לעשות  כן  גם  הזמנים  בבין  אם  היא 
לקביעות  זמן  הזה  הלימוד  של  המסגרת 

המוסר?".

ראש הישיבה: "זה טוב, אבל גם שיהיה מוסר 
מה שמעניין,  אחד שילמד  כל  מה שמעניין, 
אם זה משעמם זה שום דבר, שכל אחד ילמד 
מה שמעניין, שיבחר לו ספר מוסר שמעניין".

השאלה: "האם לשתף את ההורים בדברים 
שהאברך יודע על הבן, על הבחור, שההורים 

לא יודעים מזה".

ראש הישיבה: "למה לספר? למה לספר? מה 
התועלת?".

טיפול,  צריך  הילד  "לפעמים  השאלה: 
לטיפול  אותו  לקחת  מקצועי,  טיפול  צריך 

מקצועי?".

מי  לדעת,  צריך  קודם  "אז  הישיבה:  ראש 
אומר שהוא צריך? אולי הוא לא צריך? צריך 
להתייעץ עם רבי משה בלוי אני חושב, צריך 
לא  זה  בזה,  מומחה  שהוא  מי  עם  להתייעץ 

פשוט".

על  להשפיע  שרוצה  "אברך  השאלה: 

בזה,  חלק  ייקחו  כן  שגם  אחרים  אברכים 
בחורים,  ולקרב  שלהם  מהזמן  להקדיש 
והם לא רוצים, השאלה היא אם הוא צריך 
שכיון  להיות  שיכול  או  עליהם,  להשפיע 

שזה על חשבון הלימוד שלהם זה לא?".

ראש הישיבה: "לא כולם יכולים, לא כל אחד 
יכול, מי שלא נמשך כנראה שהוא לא יכול, 

זה לא בכוחו, זה לא הטבע שלו".

בזה  שמתעסקים  אברכים  "יש  השאלה: 
שלהם  מהזמן  הרבה  מקדישים  ובאמת 
על  זה  אבל  גדולה,  תועלת  בזה  ורואים 
קשה  שזה  חשבון  על  המשפחה,  חשבון 
באמת  צריך  אברך  כמה  עד  כן,  גם  לאשה 

להקדיש בשביל זה?".

עוזרת  לקחת  צריך  "אז  הישיבה:  ראש 
לקחת  במשפחה,  עזרה  שתהיה  למשפחה, 

עוזרת".

השאלה: "אם אברך מרגיש שיש איזה נושא 
שהבחור מספר לו והוא מרגיש שזה מוריד 
אותו ביראת שמים, את האברך, הוא מספר 
לו על כל מיני כישלונות של עבירות שלו...".

הוא  תועלת?  יש  "שיתחזק,  הישיבה:  ראש 
יכול לעזור לו? אם הוא יכול לעזור לו אז צריך 
שילמד  מוסר,  שילמד  שיתחזק,  שיתחזק, 

שו"ת חינוכי אקטואלי עם  מרן ראש הישיבה הגאון 
רבי גרשון אדלשטין שליט"א בכינוס השנתי של 

"האיחוד":  ערב ר"ח ניסן תשפ"ב

המשך בעמוד הבא <<<

מסייעין  ליטהר  הבא 
'ליטהר',  הבא  אותו, 
בודאי  'לטהר'  גם  אז 
שיש סייעתא דשמיא

נאמני קהילה
להתחבר מחדש
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מרכז

נאמני קהילה
להתחבר מחדש

077-4492903

נאמנים ועונים
על הקו 

לשאלות חינוכיות
בהכוונת רבנים ואנשי מקצוע ובהכוונתם של הגאון 
הרב ישראל גנס והגאון הרב ישראל גואלמן שליט"א 

 nk@mtelem.org.il 

מאמר הרב  דברי חינוך והשקפה מפי מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטין שליט"א/ המשך
מוסר אז הוא יתחזק".

האם  נקי,  לא  פה  לו  שיש  "בחור  השאלה: 
לצרף אותו גם כן כיון שהוא נמצא בקהילה? 
יכול  שהוא  כיון  אותו  להרחיק  שלנסות  או 

לקלקל אחרים?".

ראש הישיבה: "אם הוא יכול לקלקל אז צריך 
טיפול, צריך טיפול פרטי".

פעמים  הרבה  הלילה  בשעות  "יש  השאלה: 
יותר  והם  גישמאק  להם  יש  יותר  בחורים 
עושים  אם  שני  מצד  פעולה,  לשתף  ערניים 
בגלל  בחורים  חלק  לפעמים  בלילה  פעילות 
זמן  על  יקפידו  ולא  זה  אחרי  יקומו  לא  זה 

קריאת שמע".

אפשר,  אי  אפשר,  אי  "זה  הישיבה:  ראש 
]צריך שיקפידו על[ זמן קריאת שמע".

מבחור  לדרוש  אפשר  "האם  השאלה: 
שבתפילות ילבש כובע וחליפה או שהאברך 

לא צריך להיות המשגיח שלו?".

בודאי,  לו,  להסביר  "צריך  הישיבה:  ראש 
זה  היכון,  זה הלכה,  היכון,  כבוד התפילה,  זה 

הלכה בהלכות תפילה".

ידי  על  מנוהל  זה  כלל  "בדרך  השאלה: 
שיש  לפעמים  יש  הקהילות,  של  הגבאים 
הזאת  לפעילות  להצטרף  שרוצה  אברך 

מספיק  דמות  לא  שהוא  מכיר  הגבאי  אבל 
צריך  הוא  האם  דמות,  בו  יראו  שהבחורים 

]לצרף אותו[?".

ראש הישיבה: "להשתמט ממנו".

"רוצים ברכה לכל האברכים שעוסקים בזה, 
במלאכת הקודש, ומוסרים את הנפש..."

אותו,  מסייעין  ליטהר  "הבא  הישיבה:  ראש 
שיש  בודאי  'לטהר'  גם  אז  'ליטהר',  הבא 
סייעתא דשמיא, יש סייעתא דשמיא, זה זכות 

גדולה מאד, זה זיכוי הרבים".

רבי  על  בהספדים  עכשיו  "דיברו  השאלה: 
גבוהים,  מושגים  הרבה  כך  כל  זצ"ל,  חיים 
יכולים  הם  מה  לבחורים,  אומרים  מה  איך, 

לקחת חלק מזה?".

אם  כוחו.  לפי  אחד  "כל  הישיבה:  ראש 
הכי  הדבר  זה  מוסר שמעניין,  מוסר,  לומדים 
שלא  רק  שמעניין,  מוסר  להיות!  שיכול  טוב 
דקות,  חמש  יומית,  יום  בקביעות  משעמם, 
כמה דקות, בישיבות יש סדר מוסר בישיבות, 

בזמן".

מוסר,  לומדים  אם 
זה  שמעניין,  מוסר 
שיכול  טוב  הכי  הדבר 
שמעניין,  מוסר  להיות! 
משעמם, שלא  רק 

נאמני קהילה
להתחבר מחדש
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נאמנים ועונים קו השו"ת עם נאמני הקהילה-בהנחיית היועץ נאמן הקהילה הרב חיים עוזר הוניגסברג

אבא יקר!
התפילה  נושא  את  מחדש  למסגר  מבקש 
אצל בחורי ישיבות, לנרמל ולהרגיע, לבקש 

ממך לשחרר ולהרפות...

לפי  בבוקר'  'קימה  על  הקפדה  כי  לב  שים 
'זמני תפילה' מהווה אתגר לא פשוט לבחורי 
דורש  הגוף  ההתבגרות  בגיל  רבים,  ישיבות 
רבים  מתבגרים  יותר,  רבות  שינה  שעות 
ומקשיים  הביולוגי  בשעון  משיבוש  סובלים 
בתזמון שעות השינה. בנוסף, כחלק מתהליך 
של בניית זהות רוחנית גם ה'חיבור' והטעם 
בתפילה עדיין לא מפותח ונרכש בשלמותו.

לעמוד  הקושי  כי  לציין  מבקש  זה,  בהקשר 
בזמני תפילה מתעצם אצל חלק מהבחורים 
אחר  בבית  למנוחה  חוזרים  כשהם  'בעיקר' 
ישנם  בישיבה,  עמל  של  ממושכת  שהות 
להעיד  כדי  בכך  יש  כי  שבטוחים  הורים 
כראוי,  בישיבה  עצמו  את  בנה  לא  שהבחור 

אבל זה לא בהכרח כך.

בחור נדרש להשקיע המון אנרגיות נפשיות 
והדרישות  הסטנדרטים  עם  להתמודד  כדי 
כשהוא  בישיבה,  והלימודיות  החברתיות 
עבודה  תקופת  אחרי  כמו  זה  הביתה  חוזר 
מפרכת, ישנה נסיגה טבעית, הבחור מרגיש 
גם  לעיתים  מהעול,  קצת  להתפרק  צורך 
זוהי  המקובלים,  התפילות  זמני  של  מהעול 
מעין 'ירידה לצורך עליה', ולא בהכרח מלמד 

על מצב רוחני שלילי מהותי כל כך.

דאגה וחשש מתמיד מול מתבגרים זה מתכון 
מטרה  שמשיגות  חינוכיות  לשגיאות  בדוק 
יתר,  ביקורתיות  כדוגמת:  שגיאות  הפוכה. 
עוקצנות/ של  שיח  סמויים,  אכזבה  ביטויי 

ציניות, יאוש ושליליות.

גיל ההתבגרות אינו מסתיים בגיל 15, הקושי 
'סוף  לא  עדיין  זה  בזמנים  ועמידה  בתפילה 

בניה  בתהליך  עדיין  הרוחני  עולמו  פסוק', 
סבלנות  כהורים  מאיתנו  נדרש  אינטנסיבי... 
של  בכוחותיו  מלא  אמון  ובעיקר  יתרה, 

'הבחור' – 'לבחור' בטוב!

לשאלה  שהתשובה  יודעים  אנו  ועוד,  זאת 
התבגרות,  בגיל  עצמו  את  שואל  שבחור 
עוברת  בחיים,  לעצמו  בוחר  הוא  דרך  איזה 

דרך הקשרים והחיבורים שיש לו.

שלך,  הטובה  בדרך  ימשיך  שהבן  הסיכוי 
תלוי עד כמה אתה תשמור על קשר 'קרוב' 
של  'קשר  על  תשמור  לא  אתה  אם  איתו, 
בדרך  גדול  סיכון  שיש  בחשבון  קח  קירבה' 

שלו!

שיש  להגיד  יכולים  רבים  הורים  לב!  שים 
ענין  אבל  הילדים,  עם  טוב"  "קשר  להם 
צריך  הדגש  אחרת,  דרגה  הוא  ה"קירבה" 
להיות לא על "קשר טוב" אלא על "קשר של 

קירבה"!

ודאגתך  מרצך  כל  את  להשקיע  לך  עדיף 
הבן  עם  לך  שיש  היחסים  מערכת  בבניית 
מהנושא  לחלוטין  ו'להרפות'  המתבגר, 
החינוכי ההלכתי. למרות שככל הנראה הוא 
אכן לא ילך לתפילה  זה בבחינת מה שאמרו 
חכמים: "חלל עליו שבת אחד, כדי שישמור 

שבתות הרבה"!

משהו  עושה  אתה  'מנדנד'  אתה  כאשר  כי 
לעומת  וריחוק!  קירבה  של  הציר  על  הפוך 
לו  להציק  ומפסיק  'מרפה'  כשאתה  זאת, 
)ורק  מועיל  לא  ממילא  שזה  התפילה,  על 
מזיק!(, אתה מאפשר התפתחות 'קשר של 

קירבה' איתך.

משמעות  יש  כזה  לקשר  הרחוק  בטווח 
על  גם  השאר  בין  ביותר,  ומכרעת  רחבה 
דבר'  של  'בסופו  יקום  הבן  האם  השאלה 

לתפילה בזמן...!

אלא  במעשים  רק  קשור  לא  "להרפות" 
היא:  הקובעת  השאלה  במחשבות,  בעיקר 

האם התסכול מהדהד לך בראש.

"להרפות" פירושו להגיע לאיזושהי השלמה 
וקבלה, מתוך ראיה מפוכחת שזה אמנם לא 
מושלם, אבל זה עדיין הכי טוב ונכון שאפשרי 
כרגע, אין עוד צורך להתאמץ בכיוון, מעבר 

לכך זה כבר בבחינת "כל המוסיף – גורע".

כשתקבל את המצב בהשלמה, תוכל להימנע 
להימנע  ממנו,  מאוכזב  שאתה  לבן  מלשדר 
מלבקר אותו בדרך עקיפה או מרומזת )כמו 
לשאול על קריאת התורה, אחרי שהבן כבר 
התפלל בחדר(, להתחיל לראות בו את שאר 
המעלות שוודאי יש בו, להאמין שהבן אינו 
מתנהג כך מתוך רשעות או עצלות אלא רק 

מתוך קושי סמוי כזה או אחר.

למטרתך  הבן  של  האושר  את  תהפוך  אם 
מצפה  שאתה  הנחת  את  ולא  העיקרית, 
עם  אבל  זמן,  יקח  שזה  ייתכן  ממנו,  לראות 
של  בסופו  יתחולל  השינוי  תפילות  הרבה 

דבר, אל יאוש!   

להתמודד  כדי  גדולים  נפש  כוחות  נדרשים 
לבנים/ות  אבא  להיות  של  המשימה  עם 
הישרדות  משימת  זו  ההתבגרות,  בגילאי 
סימנים  עם  להתמודד  קשה  ממש,  של 
להסתגל  להרפות,  קשה  דאגה,  שמעוררים 
בלב,  האהבה  את  ולעורר  להעיר  לשינויים, 
להיות שם לגמרי אך ורק לטובת אושרו של 
או  עצה  לנדב  בלי  ולהתעניין  להקשיב  הבן, 
הערה. לא להתייאש ולתת אמון, לזכור את 

כל הטוב שעוד צפוי לצאת מהבן בעתיד.

מאחל שבס"ד תיבנה מהאתגר הזה, ושהבן 
עוד יסב לך הרבה גאווה ונחת יהודי.

כיצד מתמודדים עם נער שלא קם לתפילות?
 ובכלל, מהי הגישה הנכונה לתופעות המצויות בגיל ההתבגרות?

מתוך שאלה מצויה ומרתקת שנשאלה בקו.
שלום רב!

בני בן ה-15 ברוב פעמים לא הולך לתפילה בשבת ב'בין הזמנים'. אני מעיר אותו פעם אחת כשאני קם, פעם נוספת כשאני יוצא 
לתפילה, ופעם אחרונה כשאני חוזר הביתה. הוא מתפלל לבדו בחדרו, וכשאני שואל אותו מה עם קריאת-התורה הוא נפגע. 

מה עושים? להעיר לו? להתעלם ממנו? אשמח מאד לקבל תשובה ועזרה.
?

נאמני קהילה
להתחבר מחדש
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עדיין נמצאים אנו בתוך ה'שלושים' על פטירת מרן רבנו חיים קנייבסקי זצוק"ל
לפניכם כמה שביבי אור מתוך דרכיו והנהגותיו כיצד ידע בדרכו הייחודית לתת את היחס המתאים לכל 

אחד מארבעת הבנים המוזכרים בהגדה...

נאמנים לשולחנם הרב יחיאל רודמן שליט"א 

'כנגד ארבעה בנים דיברה תורה'
יציאת  סיפור  ענין  לקיים  הקב"ה  רצה  כך  'כל 
מצרים בזרענו, שהרבה לספר לכל בן ובן כפי 

מה שהוא' )פי' הריטב"א על הגדה של פסח(
לדבר  מצריכה  שהתורה  מדגיש  ההגדה  בעל 
לכל אחד מהבנים לפי דרכו והבנתו. אצל מרן 
המיוחדת  הבנתו  מלבד  זצוק"ל,  התורה  שר 
לדבר עם כל אדם כפי מה שהוא, ולדעת מה 
הוא רוצה, ידע הרב בתבונתו היתירה גם מיהו 
הפונה – האם הוא שואל ממקום של ה'חכם' 
או של ה'תם'. הוא גם ידע להבחין בזה שאינו 
נראה  שהיה  מי  את  ואפילו  לשאול,  יודע 
בהתאם  ולהכיל  להכיר  מרן  ידע   - כ'רשע' 

ובמדויק ובמהירות הבזק.

"שתהיה לי בריא..."
ברחוב  לבית  הגישה  שבה  בתקופה  זה  היה 

רשב"ם הייתה נגישה יותר.  
הקבוע  במקומו  ולמד  ישב  התורה  שר  מרן 
ממנו,  רחוק  לא  עמדתי  שבביתו.  במבואה 
מתכונן  פתוח,  הראשונים  מספרי  אחד  ובידי 
גלויה  התורה  שכל  מי  את  שאלה  לשאול 

לפניו.
בוא"  "בוא,  בידו.  לי  סימן  בי,  כשהבחין   
אחריו  נכנסתי  יתירה.  בחיבה  מרן  לי  אמר 
ובו  ספר  לפניי  שלף  הוא  לסלון,  בהתרגשות 
מהדורה מדויקת יותר, וברוח נדיבה אמר לי: 

"שב, שב, תחפש כאן בספר."
שלא  הדור  גדול  של  בסלונו  מתיישב  בעודי 
לפונים  מענה  להשיב  שעה  באותה  חדל 
פי  על  אכן  כי  לי  התברר  מהרה  עד  הרבים, 
אותה מהדורה שביקש שאעיין, שאלתי כלל 

לא מתחילה. 
ומה שקרה אז, עד היום אני מתקשה לעכל..

עזרתו  על  לרב  להודות  ממקומי  קמתי 
צעיר.  בחור  יושב  מולו  והנה  בשאלתי, 

המתנתי בצד בסבלנות..
לבחור,   לו  הייתה  לא  יתירה  שחכמה  כנראה 
הלה שאל שאלה ומרן השיב לו בסבלנות. אך 
הוא, שככל הנראה לא קלט את התשובה, שב 
ושאל שוב את אותה שאלה, והרב שוב עונה 

לו את אותה תשובה בסבלנות אין קץ. כך חזר 
המאורע על עצמו כמה וכמה פעמים, הבחור 
שואל,  שוב  הבחור  משיב,  והרב  שואל  דידן 
והרב - בסבלנות שלא תאומן - עונה לו בנחת 
המילים:  בתוספת  אף  )בהמשך  ובנעימות 

"שתהיה לי בריא.."( 
התשובה.  את  הבחור  קלט  סוף  סוף  ש..  עד   
בדבר  הגר"ח  התעניין  המפגש  של  בסיומו 
למסור  הורה  ואף  הבחור,  של  לימודו  מקום 
ככל  זה  היה  הישיבה.  לראש  שלום  דרישת 
שהינו  נער,  לאותו  לתת  בשביל  הנראה, 

בבחינת הבן התם, תחושה נעימה ונוחה.

"מאיפה יש לך כל כך הרבה שאלות?"

בהדי  חמה  דמדומי  שעת  הזמנים,  בין  שלהי 
התורה  שר  מרן  יושב  שבתא,  דמעלי  פניא 

במרפסת ביתו, וחומש 'שניים מקרא' לפניו.
הזמנים'  'בין  באותו  הורגל  שכבר  צעיר,  נער 
להכנס ולשאול את מרן שר התורה מידי יום 
)!( שאלה אחרת, ניגש גם עתה - סמוך ונראה 

לכניסת השבת - ושאלתו בפיו.
אחת  בשאלה  הנער  הסתפק  לא  הפעם,  אך 
המשיך  ושאל,  המשיך  אלא  בקודש,  כהרגלו 

ושאל, עד שהגיע לשאלתו ה.. שמינית )!( 
בבין  שאלות  הרבה  כך  כל  לך  יש  "מאיפה 
המוכרת  בבדיחות  מרן  שאלו  הזה?"  הזמנים 

שלו. 
אם  "אך  הצעיר,  אמר  הרמז",  את  מבין  "אני 

בכל זאת אפשר רק עוד שתי שאלות".
ואף  לענות.  מרן  הסכים   - הרבה  בסבלנותו    
האחרונה  השאלה  עד  שישאל  התעקש 

שהייתה בכוונתו לשאול! 
סדרת  את  סוף  סוף  סיים  הנער  כאשר 
השאלות, הוא מצא את הזמן להתנצל על כי 
וכאן להפתעתו ענה לו  הוא מטריד את הרב, 
יש לך שאלות אתה  הגר"ח בהחלטיות: "אם 
צריך לשאול" ואף ניסה לפייס את הבחור על 

ההערה שהעיר לו מקודם....
הרי לנו שגם את זה שבשלב מסויים השתתק 
גדול  ידע  יודע לשאול"  והיה בבחינת "שאינו 

הדור לקיים בו: "את פתח לו".

מדרגה גבוהה מאד..

ומהבן התם לבן החכם:
 במענה לשאלת נער צעיר הסביר הגר"ח, כי 
לעשות  "בכדי  היא:  ד'  מצוות  בקיום  הכוונה 
נחת רוח להקב"ה" אבל תוך כדי דיבור הדגיש 
"שזו  השאיפות:  בעל  לנער  בחיבה  חיים  ר' 
נוגעת לבחור  מדרגה מאד גבוהה שעדיין לא 

צעיר..." 
כאן היטב ידע הרב לענות את התשובה הנכונה 
הגבולות  את  גם  לו  ולהעמיד  ה"חכם"  לבן 

המתאימים בשאיפותיו בעבודת ד'.

"אף אתה הקהה את שיניו..."

מנגד, באותה תקופה, ניגש אותו נער לשאול 
גמ'  שהינה  הלכתית  שאלה  הגר"ח  את 
הוסיף  שענה,  לאחר  ברכות.  במס'  מפורשת 
ברכות?!"  מסכת  למדת  "לא  בחיוך:  הרב 
את  למדת  בוודאי  "הרי  של:  מסר  במעין 
את  בעצמך  יודע  בטח  ואתה  המסכת, 
מרן  ידע  כאן  שעניתי..."  התשובה 
לתת את המענה גם לבחינת "הרשע"  
גלויה  באהבה  ולרמז  בחור,  אותו  של 
ובתוכחה נסתרת, כי מן הראוי שבחור 
ההלכות  את  ויזכור  יידע  שכמותו 

המובאות במס' ברכות....

מרן  של  דרכיו  מקצות  ונלמד  יתן  מי 
שר התורה, ונזכה לגדל ולחנך את בנינו 

ובנותינו בדרך התורה והיראה. 

נאמני קהילה
להתחבר מחדש



7
>>> נאמנים ועונים מוקד ייעוץ מבית נאמני קהילה                  בהכוונת ופיקוח רבנים ואנשים מקצוע 077-4492903  <<<

ארבעת הבנים שבקרבנו הרב דן טיומקין

סיפור יציאת מצרים מובא בהרחבה בהגדה 
התורה  מן  עשה  מצות  זו  שאז  פסח,  של 
לבנך",  "והגדת  שלנו,  הפרשה  בעניני  לספר 
ודרך הסיפור היא  רק מעניין, ששם ההגשה 
דרך תשובה לארבעה בנים, חכם ורשע, תם 
שונים  הדגשים  עם  לשאול,  יודע  ושאינו 

בהתאם לכל בן והמענה שהוא צריך. 

אני  פסח'  של  'הגדה  רואה  שאני  פעם  בכל 
ארבעת  את  צייר  המאייר  איך  לראות  נהנה 
נראה ככה: הבן החכם  זה  הבנים. בדרך כלל 
הרשע  הבן  ישיבתי,  תלמיד-חכם  כמו  נראה 
נראה כמו עבריין קטן, הבן התם והבן שאינו 
הרצף,  על  הם  כאילו  נראה  לשאול,  יודע 

בוהים, לא לגמרי איתנו. 

גם  מדוייק.  לא  שזה  מבואר  חסידות  בספרי 
בנו, בתוכנו, בתוך כל אחד ואחת מאיתנו, יש 
יצוג לאותם ארבעה בנים. יש בנו צד "חכם"- 
להתעלות  ושואפת  שרוצה  אלוקית  נפש 
בחכמה וביראה, אבל יש בנו גם צד "רשע"-
הזאת  העבודה  "מה  שצועקת:  בהמית  נפש 
"צד  מבוררים,   בלתי  חלקים  גם  ויש  לכם". 
יודע  "שאינו  וצד  רגשית,  מנותק  תם"- 
ארבעת  כל  של  מורכבות  בנו  יש  לשאול". 
הבנים, שמשמשים בעירבוביא בתוך מעמקי 
אמת'  ה'שפת  מכולם.  בנויים  כולנו  נפשנו. 
התשובות  ידי  שעל  אומר  תרל"ד(  )פסח 
את  מסדר  הריהו  לעצמו,  ומגיד  ששומע 
בשלמות,  נפשו  בנין  את  ובונה  ליבו  מערכי 
ולכן נקראו בנים, מלשון בנין, "אל תקרי בנייך 
אלא בונייך", שעל ידי כל החקירות והשאלות 
של  השלם  הבנין  ונשלם  נעשה  והתשובות 

האדם, ומגיע על ידם לדרך האמת. 

נפשנו.  חלקי  את  מייצגים  האמיתיים  הבנים 
שאינם  מהבנים  להיבהל  גם  אסור  ולכן 
להם,  המענה  גמורים.  כצדיקים  נראים 
בגובה העיניים, יתן מענה גם  לחלקים הללו 
ולמתג  לתייג  נכון  לא  נפשנו.  שבתהומות 
וגם  בתהליך,  הם  גם  רשע'.  כ'בן  אותם 
פעם  כל  נוכחות  לתת  מחייב  הבירור  בהם 

הם  שגם  כדי  שבנפשם.  אחרים  לחלקים 
יצאו מה'מצרים' האישית שלהם, ונזכה כולנו 

לגאולה השלמה.

השאלה הקשה תמיד, היא מה עושים עם הבן 
הרשע. קודם כל צריך לזכור שהוא לא רשע. 
גם בו יש תמהיל של כל ארבעת הבנים, וגם 
אם כרגע מי שנראה יותר דומיננטי אצלו הוא 
הבן הרשע, יש בו גם בן חכם. גם אם כרגע הוא 
לא נראה במיטבו. לפעמים, מבחינה חיצונית, 
הוא נראה כמתיוון, לפעמים מבחינה פנימית 
אמרו  לכן  ובדיוק  מכך,  רחוק  מאד  לא  הוא 
אחמיניה',  ולא  'ייתי  שלנו:  הדור  על  חז"ל 
הם חששו לראות את הדור, בגלל הדרך בה 
התרבות הזרה הזאת נכנסה לתוך עמנו ולתוך 
להתיאש  שלא  תפקידנו  זאת,  ובכל  מחננו. 
"בן  טהור,  שמן  פך  יש  הזה  בנער  גם  מהם. 

חכם" שמתחבא אי שם מאחור, וגם אם לא 
רואים אותו בקלות, חייבים להאמין שהניצוץ 
הייחודית  דרכו  את  למצוא  יצליח  עוד  הזה 

להדליק אותו, ולחבר אותו לאור האמת.

בעיקר",  "כפר  כאילו  נראה  הוא  אם  אפילו 
כמו התיאור בהגדה של הבן הרשע, אין מה 
זה  שלו,  הנשכנית  הפוזה  אחרי  שולל  ללכת 
מנפנף  הוא  כאב  שמתוך  חדות  שיניים  רק 
ונביט  הראיה  מיקוד  את  נשנה  אם  בהם. 
מעבר לשיניים הנשכניות, נראה ילד מבולבל 
שמחפש הצדקה לכך שהוציא את עצמו מן 
הכלל, ולכן כפר בעיקר. ולכן, עלינו להתעלם 
אותם,  להקהות  אלא  שיניו,  מנשכנות 
ְוִשֵׁנּי  ֹבֶסר,  ָאְכלּו  "ָאבֹות  הפסוק:  מלשון 

ִתְּקֶהיָנה", שהוא לשון חולשה, הוצאת  ָבִנים 
לו  שנשיב  מה  יד  על   - נעשה  וזה  העוקץ, 
זה מרומז  בנועם. בשם הגר"א מובא, שדבר 
)נפחית(  נקהה  שאם  הרשע,  של  בגימטריה 
מ"רשע" )בגימטריה 570( את "שיניו" )366(, 

תהיה התוצאה "צדיק" )204(. 

אז נכון, הוא כנראה עבר מה שעבר, ולכן הוא 
שואל בהתרסה: "מה העבודה הזאת לכם" – 
'מה הטורח הזה שאתם מטריחין עלינו בכל 
הוא  כך  ע'(.  פסחים  )ירושלמי  ושנה'  שנה 
)לפסח,  שואל  שלום'  ה'נתיבות  לנו.  מתריס 
שמחמת  קושייתו,  שעומק  תשיעי(  מאמר 
היצר הרע שבוער בו, הוא מלא כשלונות, ולכן 
הגיע ליאוש. אבל התשובה, שגם עם ישראל 
היה בשיא הטומאה, בתוך מ"ט שערים, אך 
יש בנו כח נעלם בשורש נשמותינו, שהניצוץ 
האלוקי שבקרבנו לעולם לא דועך, וגם בתוך 
מעיקרי  וזה  הקב"ה,  איתנו  שוכן  טומאותינו 
האמונה שיהודי מחויב להאמין, ובכח אמונה 
והם  דבריו,  כאן  עד  להיגאל.  אנו  עתידים  זו 

בשורה אמיתית לכל מי שמרגיש מנותק. 

ואמנם התשובה לבן הרשע היא שאילו היה 
צדוק  רבי  דייק  כבר  אבל  נגאל,  היה  לא  שם 
ח'(,  אות  פסח,  צדיק,  )פרי  מלובלין  הכהן 
אחר  אבל  נגאל,  היה  לא  שם  היה  שאילו 
אותנו  ועשה  יתברך,  השם  אותנו  שגאל 
הוא  שגם  כיון  מעתה,  ישראלית.  לאומה 
נולד מישראל ונימול לשמונה - לא יועיל לו 
רשעתו להוציא עצמו מכלל ישראל, אף על 
ויהיה לו תיקון על  - ישראל הוא,  פי שחטא 
מנחת  )בספרו  וייס  אשר  רבי  הגאון  מעשיו. 
אשר, שיחות על המועדים, פסח, עמ' כ"א( 
הביא דבריו, וסיכם שלמרות ששאלותיו של 
אך  עבורו,  תשובות  לנו  יש  קשות,  הרשע 
להתעלם ממנו - איננו רשאים! בסוף מטרתנו 
שכל ארבעת הבנים יסבו איתנו לשולחן ליל 
הסדר, כולם חלק מהמשפחה והקהילה, וזה 
בחירות  לעשות  כולם  את  יחזיר  שעוד  מה 

טובות והרבה נחת יהודית.

הבן החכם נראה כמו תלמיד-
הרשע  הבן  ישיבתי,  חכם 
הבן  קטן,  עבריין  כמו  נראה 
התם והבן שאינו יודע לשאול, 
הרצף,  על  הם  כאילו  נראה 
איתנו.  לגמרי  לא  בוהים, 

הבנים האמיתיים מייצגים את חלקי נפשנו.
 ולכן אסור גם להיבהל מהבנים שאינם נראים כצדיקים גמורים.

חכם, רשע, תם, שאינו יודע לשאול, ואנחנו.

נאמני קהילה
להתחבר מחדש



נאמני קהילה- להתחבר מחדש
בראש הדברים

8
>>> נאמנים ועונים מוקד ייעוץ מבית נאמני קהילה                  בהכוונת ופיקוח רבנים ואנשים מקצוע 077-4492903  <<<

מיהו הבן הרשע? הרב יחיאל  פליסקין

כנגד ארבעה בנים דיברה תורה  
הורה  כל  של  הנפש  משאת  הוא   – החכם  הבן 

בישראל...

גם הבן התם ושאינו יודע לשאול, זוכים מאיתנו 
להבנה ואמפטיה.

אבל הבן הרשע – הוא המושמץ והדחוי ביותר. 
עגיל  עם  אותו  מציירים  בהם  הגדות  אפילו  יש 

באוזן, פרצוף זועם ואגרוף מונף...

האמנם נגזר עליו גירוש מחיק המשפחה?

היום נלמד את סוגית 'הבן הרשע' מזוית ראיה 
אחרת לגמרי, בהתבסס על גדולי המפרשים.

מי הוא הבן הרשע?

על  בפירושו  הראשונים(  מן  )אחד  הרשב"ץ 
ל'ארבעה  הבנים  ארבעת  את  מקביל  ההגדה, 
שהבן  וכותב  יד(,  חגיגה  )גמ'  לפרדס'  שנכנסו 
המכונה  אבויה,  בן  אלישע  בבחינת  הוא  הרשע 
'אחר', אשר בתחילה היה גדול מאד בתורה, אך 

לבסוף נפל לכפירה.

של  הכפירה  כי  חז"ל,  מדברי  משמע  אולם 
אלישע הייתה רק חיצונית, ואילו בתוך הלב הוא 
רבי מאיר ביקש  נשאר מאמין! כאשר תלמידו 
ממנו 'חזור בך'! השיב לו אלישע: "כבר שמעתי 
בת קול מאחורי הפרגוד שאומרת: 'שובו בנים 

שובבים חוץ מאחר'" )גמ' חגיגה טו(.

נשארה  לכפירה,  שנפל  אלישע  גם  כי  לנו  הרי 
לו נקודה פנימית של רצון לחזור, אלא שחשב 

שלא יקבלו אותו בתשובה.

אמנם, מסביר החפץ חיים, כי טעות הייתה בידו! 
וגם  בתשובה  מתקבל  גדול  היותר  החוטא  "אף 
שמע  אמנם  מתקבל,  היה  שב  היה  אם  אלישע 
וטעה  מאחר,  חוץ  שובבים  בנים  שובו  קול  בת 
בחושבו שנועלים לפניו שערי תשובה, אבל לא 
רבו  כך  כל  חטאיו  כי  אלא  קול,  הבת  כוונת  כן 
חוטאים  שארי  לעומת  בו,  מפצירין  שאין  עד 
שנאמר בהם שובו שובו וכו' אבל לגודל עוונותיו 
לא בקשו אותו, אבל אם דחק ונכנס בודאי היו 
מקבלים אותו. ומקרא מלא הוא כי לא ידח ממנו 

נדח" )כתבי הח"ח, דוגמא מדרכי אבי, עח(.

בחיצוניות,  רק  מתריס  הרשע  שהבן  נמצא, 
אלא  האמונה,  גחלת  נשארה  בפנימיותו  ואילו 

שהוא מיואש.

הרשע  כשהבן  כי  לבאר  שמעתי  זאת  לאור 
שהוא  הרי  לכם',  הזאת  העבודה  'מה  שואל 
מאמין בעיקרון ב'עבודה', אך חושב שזה 'לכם 

ולא לו', מעצמו הוא התייאש...

התשובה לבן הרשע
התשובה לבן הרשע היא "אילו היה שם לא היה 

נגאל'. מדוע עונים לו תשובה כל כך קשוחה?

לב  שימו  מלובלין,   הכהן  צדוק  רבי  מסביר 
לדבריו המפתיעים והמרגשים:

"ועל שאלת הרשע בא התשובה אילו היה שם 
השם  אותנו  שגאל  אחר  אבל  נגאל,  היה  לא   -
מעתה  ישראלית,  לאומה  אותנו  ועשה  יתברך 
כיון שגם הוא נולד מישראל ונימול לשמונה, לא 
ישראל,  מכלל  עצמו  להוציא  רשעתו  לו  יועיל 

שחטא,  פי  על  ואף  תועבות,  שעשה  פי  על  אף 
ישראל הוא, ויהיה לו תיקון גם על מעשיו. ואף 
שאין שום השגה בשכלנו איך יוכל הרשע לבוא 
למעלה  שהוא  יתברך  השם  אבל  תיקון  לידי 
ידח ממנו נדח" )פרי  מהשגתינו הבטיחנו שלא 

צדיק, פסח, ח(.

באה  לא  הרשע  לבן  התשובה  דבריו:  ביאור 
אותו,  לעודד  אדרבה  אלא  אותו,  להרחיק 
'להקהות את שיניו' על טענת היאוש שלו, ולומר 
נגאל, אבל  לו, רק אילו היית במצרים לא היית 
אתה  וגם  הישראלית'  ל'אומה  שהפכנו  עכשיו 

חלק ממנה - אתה בוודאי כן תיגאל לבסוף!

ואם נחזור למקבילו של הבן הרשע - אלישע בן 
אבויה - אכן כך בדיוק היה.

מסופר בגמרא שכאשר חלה אלישע את חוליו 
האחרון, הגיע תלמידו רבי מאיר לבקרו, ושאל 
אלישע  אותו  שאל  בך?',  חוזר  אתה  'אין  אותו 
'ואם אני חוזר אני מתקבל?', השיב לו רבי מאיר, 
של  דיכדוכה  עד   - דכא  עד  אנוש  תשב  'נאמר 
נפש מקבלין'. באותה שעה בכה אלישע ונפטר 
ומת, והיה רבי מאיר שמח בליבו ואומר :'דומה 
ירושלמי,  שמתוך תשובה נפטר רבי!) )תלמוד 

חגיגה ט.(

ומעשה בבחור ישיבה לשעבר, שעזב את הדת, 
ואני הייתי בקשר טוב עמו. באחד הימים שאלתי 
והשיב  בתשובה.  לחזור  רוצה  הוא  האם  אותו 
לרצות  רוצה  אתה  "אולי  שאלתי:  "לא".  לי: 
לרצות  רוצה  אתה  "אולי  "לא!".   – לחזור?" 
לרצות לחזור?" – "לא!". ואז שאלתי אותו כך: 
"יש לי כפתור סודי שנקרא 'כפתור הרצון', ואם 
אני אלחץ עליו, אתה תקבל פתאום רצון אדיר 
אתה  האם  מאמץ,  ללא  בתשובה  לחזור  ותוכל 
השיב  "כן!"   – הכפתור?".  על  שאלחץ  רוצה 
נצחון: "אתה  הנער. אז קראתי לעברו בתרועת 
רואה? הנה הודית על האמת שיש לך רצון! יש 

לך רצון! אלא שהוא מוחבא עמוק עמוק...".

כך הקהיתי את שיניו...

ארבעת הבנים שבתוכנו
אמת'  ה'שפת  פי  על  עומק  עוד  נוסיף  לסיום, 
כי הדיון הזה לא מתנהל רק עם הבן  שמסביר, 
הרשע, אלא גם עם האדם עצמו !בכל אדם יש 
שהוא  מצבים  מיני  כל  הבנים.  מארבעת  קצת 
נקלע אליהם מעלים בתוכו שאלות שונות, ועליו 
לעצמו.  לענות  כדי  הולמות  תשובות  לחפש 
ומתן הפנימי שאנו מנהלים עם עצמנו,  המשא 

הוא תהליך של בנייה פנימית.

וכך באו הדברים בלשונו של השפת אמת:

יש בכל  ושאלות הללו  וכו'  בנים  "כנגד ארבעה 
נגמר  שבאמת  בנים  ונקראו  וכו'  ישראל  איש 
הבנין על ידי החקירות הללו בלב האדם כשזוכה 

לבוא לדרך האמת" )שפת אמת תרל"ד(.

יהי רצון שנזכה!

מבט נוקב אל תוך עצמנו: האם יש בימינו בן רשע? 

 אז קראתי לעברו בתרועת 
נצחון: "אתה רואה? הנה 
הודית על האמת שיש לך 

רצון! יש לך רצון! אלא שהוא 
מוחבא עמוק עמוק...".

נאמני קהילה
להתחבר מחדש
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ארבעה בנים-ללא תנאים הרב פנחס ברייער  

התורה מלמדת אותנו במצוות והגדת לבנך שיש לדבר 
לארבעה בנים באותה מידה, ויש להתייחס לכולם....  : 
התם...גורס  את  ומזניח  בחכם  משקיע  אני  תחליט  אל 

את החכם ומתעלם מהרשע...

תם,  חכם,  תורה"-  דיברה  בנים  ארבעה  "כנגד  לא!... 
רשע, שאינו יודע לשאול.....

כולם בנים ולכולם מגיעה התייחסות... לכל אחד גישה 
משלו, ולכל שאלה תשובה משלה...

זהו חינוך.... זהו 'והגדת לבנך'!....

ילדים משמיים
חייו,  מסלול  את  בחר  לא  שהוא  שכמו  יודע  הורה  כל 
מנוהלים  החיים  כל  אלא  פרנסתו,  את  מראהו,  את 
כך  העליונה,  ההשגחה  שהכתיבה  התוכנית  לפי  בדיוק 
אף אחד לא בוחר את ילדיו. כל אחד מקבל את מספר 
הילדים הקצוב מלמעלה, כל אחד מהם עם הכישורים 
לכל  והוקצבו  שהוגדרו  והמגבלות,  היכולות  והמראה, 

אחד ואחד...  

אותם  מתכנתים   אולי  היינו  אפשרות  לנו  הייתה  לו 
אחרת. את האחד שיהיה יותר רגוע, השני שיהיה פחות 
כישורים.  קצת  מוסיפים  היינו  אולי  לשלישי  מופנם, 
אבל המציאות היא שהבורא יתברך שמו הוא זה שקובע 
בית  באיזה  הילדים,  יהיו  מי  הכול...  הגדולה  בחוכמתו 
כהורים  ואנו  ומגרעותיהם.  מעלותיהם  יהיו  מה  יגדלו, 

צריכים לגדל כל אחד לפי מה שהוא.....

ילד,  של  התנהגות  עם  לנו  קשה  לפעמים  קל,  לא  וזה 
לפעמים אנו מתוסכלים מהידע שלו במבחן, קשה לנו 
לנו  כואב  וקנאה,  כאנוכיות  מגונה  מידה  בהם  לראות 
את  פותח  שלא  הנער  או  הילד  את  ולראות  להתפלל 
יהיו כמו...הילד  רוצים שכל הילדים  היינו  ,כל כך  הפה 
ה'מתוק' ה'חמוד' וה'מתחשב' שרק מסב לנו נחת, היינו 
רוצים שכל הבנות תהיינה כ...שעוזרת בשמחה עם טוב 

לב שופע.....

מכל  ליהנות  מצליחים  איך  דולר.  המיליון  שאלת   
למרות  אתו....  עוברים  שאנו  הקשיים  למרות  ילד?.... 

התסכולים  והאכזבות ?!.....

ציפיות ואכזבות
שתינוק  יסכים  אחד  כל  מעניינת.  בשאלה  לגעת  ננסה 
כשהוא נולד הוא חמוד, מתוק ואהוב וכו' האם חשבנו 
ואולי  חמודים  להיות  מפסיקים  הם  גיל  באיזה  פעם 

אפילו הופכים להיות קצת מעצבנים?!....

התשובה היא: זה לא תלוי בגיל או בדבר מוגדר אחר, 
זה קורה באותו רגע בו אנו מפתחים ציפיות מהילד !....

וננסה להסביר את הדברים.

לכלום!  מצפים  לא  אנו  שבועות  שלשה  בן  מתינוק 

אפילו לא לחיוך... ולכן, גם לאחר לילות של חוסר שינה 
זה אמנם קשה,  בנו שום כעס על התינוק.  אין  ובכיות, 
או  כעס  של  לרגשות  הופך  לא  זה  אך  ומתיש.  מעייף 
בו  בשלב  אולם  העולם.  דרך  שכך  מבינים  אנו  אכזבה, 
בדברים  אפילו  מהילד  ודרישות  ציפיות  מפתחים  אנו 
אכילה,  שעות  מסודרות,  שינה  שעות  כמו  מינימליים 
אנו  לציפיות,  בהתאם  מסתדרים  לא  אז  כשהדברים 

מתאכזבים, ובהמשך נובעים מכך כעסים ותסכולים. 

אהבה שאינה תלויה בדבר
אנו צריכים לאי אלו תנאים בכדי  לנו שאין  כך שברור 
אפילו  אותם  לאהוב  יכולת  בנו  יש  ילדינו!   את  לאהוב 
המיוחדת  הנתינה   - ולהיפך  מצדם,  תמורה  שום  ללא 
הזאת - הנתינה ללא תנאי, מולידה את האהבה העמוקה 
הנכנסות  והציפיות  הדרישות  בעקבות  ורק  ביותר. 
האהבה  עוברת  שהוא,  מה  לפי  אחד  כל  של  לתמונה 
כמין  תנאי,  על  לאהבה  והופכת  התניה,  הבסיסית 
משוואה - שאם הילד מביא נחת או מתנהג כמו שאני 
מצפה וחושב - אז ראוי הוא להערכה ואהבה.  ואם לא 

- אז קשה לי איתו וכו'.....

ילד  שכלי.  פיגור  עם  ילד  שמגדלים  הורים  רואים  אנו 
שיסב  הילד  זה  אין  המקובלים,  הפרמטרים  כל  ,שלפי 
האהבה  את  רואים  זאת  ובכל  הגדולה,  הנחת  את 
אליו  האהבה  מקרים  ובהרבה  ילד,  לאותו  והמסירות 
אפילו גדולה יותר. הדברים מובנים לאור האמור לעיל: 
ילד מוגבל אהוב לא בגלל שהוא ממלא את ציפיותינו. 
לגביו, כל האהבה מבוססת על נתינה אין סופית, שהיא 

היא המולידה את האהבה הגדולה ביותר. 

לאור האמור, חשוב מאד ליצור ערוץ של קשר ואהבה 
שאינו קשור לשום דבר, ערוץ שאינו נפגע גם אם הילד 
ערוץ  מצער,  כשהילד  גם  נפגם  שאינו  ערוץ  מאכזב, 

מה  יהיה   - יודע  הילד  בו  ערוץ  נטו.  מנתינה  המתוחזק 
שיהיה, הוריי אוהבים אותי..... 

כשאנו מחבקים ילד ביום סגריר ולוחשים לו "אתה יודע 
מיושל'ה  אני כל כך אוהב אותך" !... מוישל'ה יפתח זוג 
עניים וישאל: 'אבל למה?!...' ואז נענה: 'כי אתה הילד 

שלי !.....'

שאינה  אהבה  אמיתית,  אהבה  יוצרות  כאלו  מילים 
תלויה בדבר - מבחנים /ציונים /הישגים..

כשקונים לילד ממתק, או מתנה בשקל, סתם כך ביום 
החמוד/ה  בילד/ה  ונזכרתי  ברחוב  הלכתי   - כי  בהיר,  
מרפד  זה  משהו!!!...  לך  לקנות  ורציתי  בבית  לי  שיש 
להרבה  בסיס  גם  יהיה  ובעתיד  הלב.  את  ומחמם 

דרישות טובות שימלאו...

כנגד ארבעה בנים דיברה תורה
התורה מלמדת אותנו במצוות והגדת לבנך שיש לדבר 
לארבעה בנים באותה מידה, חייבים להתייחס לכולם.... 
התם...גורס  את  ומזניח  בחכם  משקיע  אני  תחליט  אל 

את החכם ומתעלם מהרשע...

תם,  חכם,  תורה"-  דיברה  בנים  ארבעה  "כנגד  לא!... 
יודע לשאול..... כלם בנים ולכולם מגיעה  רשע, שאינו 
שאלה  ולכל  משלו,  גישה  אחד  לכל  התייחסות... 

תשובה משלה... זהו חינוך.... זהו והגדת לבנך!....

הביקור  כרטיס  הם  שהילדים  החושבים  הורים  יש   
ובשל  אותם.  מייצגים  שהילדים  מרגישים  הם  שלהם, 
כך הם אינם מוכנים להשלים שהילד שלהם הוא קצת 
ולא  סטנדרטי  ילד  פשוט  שהוא  או  איטי,  או  חלש, 
מיוחד. זה פשוט לא מתאים להם - למעמד / למשפחה 

...

חייבים לזכור שריבונו של עולם נתן לנו פיקדונות שאנו 
צריכים לשמור עליהם ולגדל אותם, אנחנו לא מצווים 
מהם  לדרוש  לנו  אסור  מחדש.  אותם  ולתכנת  לברוא 
להפריד  חייבים  לספק!...  יכולים  אינם  שהם  מה  את 
בצורה מוחלטת בין - מה אני ,ומי אני ,לבין מי הם ילדיי. 

תדרוש ותצפה מהם רק את מה שהם מסוגלים לתת.

מכובד!  במעמד  להורה  נולדו  שהם  אשמים  לא  הם 
נקודה.  להיפך, המעמד והסביבה צריכים להיות מקור 

של כוח, עוצמה ותמיכה לילד המתמודד..

ונבונים,  חכמים  בנים,  ובני  בנים  לגדל  "וזכנו 
אוהבי ה' יראי אלוקים אנשי אמת זרע קודש בה' 

דבקים" ...אכי"ר 

לדעת להכיל ולקבל כל אחד מילדינו כמות שהוא

שמעתי אמרה חכמה מיהודי מבוגר, 
יהודי שראה עולם, יהודי שחלק 

נכבד מהחיים מאחוריו. הוא אמר 
כך :  "ילדים הם כמו אצבעות.... 
כולם יוצאים מאותה יד, אבל כל 
אחד שונה לחלוטין - האחד גבוה 

וצר, השני שמן וגוץ, השלישי בינוני, 
הרביעי ממש דומה לשלישי וכמעט 
אינו פעיל בלעדיו".  ילדים.... המתנה 
הכי מיוחדת בעולם, הדבר היקר לנו 
ביותר, הנושא שהכי מעסיק אותנו, 

כל התקוות, כל השאיפות, כל הכוחות 
מושקעים סביב ענין חשוב זה.

נאמני קהילה
להתחבר מחדש
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נאמנים למסגרת    רעיונות חינוכיים מתוך מסגרות החינוך

מסגרת  בכל  ישנה  קשה  התמודדות 
הישיבה  ובמסגרת  בכלל,  לימודים 
צורך  קיים  גיסא  מחד  כאשר  בפרט. 
בני  לכלל  אחידה  מסגרת  לשמר  חיוני 
הישיבה בתפילות, בשיעורים ובסדרים, 
צרכים  ישנם  בחור  לכל  גיסא,  ומאידך 

שונים, קשיים והתמודדויות שונות.

בניה אמיתית ויסודית חייבת להיות ע"י 
יחס אישי ופרטי לכל בחור ובחור. 

ארבעה  שכנגד  לנו  מזכיר  ההגדה  בעל 
בנים דיברה תורה.

יש את הילד החכם והפיקח ששאיפותיו 
גדולות, כישוריו רבים, וכל שאיפתו היא 

להתקדם ולהתקדם.

יש את הילד המתקשה, גיל ההתבגרות 
אצלו  מפתחים  לנער  ילד  בין  והמעבר 

קשיים חדשים שלא היו לו בעבר.

מבין  מספיק  שאינו  התם  הילד  את  יש 
את מהות הישיבה מה אפשר להשיג בה 

ולהיכן אפשר להתקדם.

לשאול,  יודע  שאינו  הילד  את  ויש 
בתחושותיו  אחד  אף  משתף  לא  הוא 
לקשיים  מודע  לא  אפילו  הוא  ובקשייו, 

שלו.

במסירת  הישיבה  צוות  טרדות  מחמת 
ובניהול  מוסר  בשיחות  השיעורים, 
נוצר מצב  סדרי הישיבה על מתכונתם, 
בישיבה  מהתלמידים  מאוד  שהרבה 

עוברים את השנים האלו די לבדם. 

מהמשגיח  לשיחה  'זוכה'  הבחור  לרוב 
על  או  תפקוד,  חוסר  על  נזיפה  כשיחת 
במקסימום  הולמת.  שאינה  התנהגות 
פרגון.  או  עידוד  למילת  זוכה  הוא 

שהמשגיח  ההזדמנויות  הן  מעטות 
לשמוע  אתו,  לשוחח  לתלמיד  קורא 
אותו, להשתתף אתו בחוויותיו הטובות 

והפחות טובות. 

בפי  הנישא  המושג  את  מכירים  כולנו 
מגיע  הילד  כאשר  איכות".  "זמן  העם 
הן  שעותיו  ככל  רוב  בישיבה  לשנותיו 
בישיבה, וכשהוא חוזר הביתה זה לצורכי 
אש"ל, כמעט אין לו את הזמן האיכותי 

ההורים.  עם  ולשוחח  לשבת  והטוב 
הזמנים"(  ב"בין  זמן  ימצא  והוא  )יתכן 
מכח זה, חובה על צוות הישיבה, ובדגש 
תחליף  להוות  הישיבה,  משגיח  על 
אבא  לכעין  להפך  ובעצם  להורים 
לנו את  ביארו  לתלמיד. לא לחנם חז"ל 
הפסוק "ושננתם לבניך – אלו תלמידיך", 
התלמיד מרגע כניסתו לישיבה, נכנס גם 
כדי לגדול בתורה ויראת שמים וגם כדי 
לבנות את המשך חייו ולקבל את המענה 
הנכונים לעבור את  ואת הכלים  הנדרש 
לעבור  שיוכל  בכדי  בחייו,  הזה  השלב 
כלים  ועם  יציב, שמח  בנוי,  לשלב הבא 

להצליח במעלה הדרך.

אז ברוך ה' יש בכל ישיבה סדרי לימוד, 
נוגעים  אלו  כל  אך  ושיחות,  שיעורים 
כיצד  אך  הכלל,   של  הצורך  אל  רק 
המסגרת  בתוככי  לשלב  אפוא  ניתן 
הישיבתית העמוסה, זמני איכות שיתנו 
תלמיד  כל  של  האישי  לצורך  מענה 
התלמיד  ירגיש  שבהם  זמנים  ותלמיד, 
לו  שיתן  זה  שהוא  האישי  היחס  את 

יסודות לבנין אישיותו? 

הגאון  בראשות  המלך"  "שער  בישיבת 
נוסדה  אשר  שליט"א  אברהם  דוד  הרב 
בתחילת שנת הלימודים הנוכחית, וכבר 
עולם  בקדמת  מפואר  שם  לה  קנתה 
"קביעות"  ביססו את המושג  הישיבות, 
לשיחה  קבוע  בזמן  זוכה  בחור  כל  שבו 
לשוחח  יכול  הוא  שבה  המשגיח,  עם 
נרקם  הזה  בזמן  שיחפוץ,  נושא  כל  על 
קשר אישי ומיוחד בין המשגיח לבחור, 
המשגיח יכול לעמוד אתו באופן פרטני 
על קשייו ולמצוא את הפתרונות בטרם 
תלול  למדרון  נכנס  שהבחור  לפני  עת, 

שממנו יהיה אחר כך קשה לצאת. 

שאף  נוסף,  דבר  מרוויחים  זה  יד  על 
להעיר  צריך  היה  והמשגיח  קרה  אם 
וכדומה,  תפקוד  חוסר  על   לבחור 
את  מעכירות  כלל  שבדרך  שיחות 
וריחוק,  מתח  אווירת  ויוצרות  הקשר 
הספיק  כבר  והתלמיד  מאחר  מעתה, 
להכיר מקרוב את המשגיח, ודרך אותן 
שיחות אישיות  נרקם בין השניים קשר 
הדאגה  את  מרגיש  הוא   שבו  איתן, 
אוהב  שהמשגיח  ומבין  והאכפתיות, 
אותו ודואג לו ורוצה בטובתו. כך,  הוא 
הם  כי  ולהבין  דבריו  את  לקבל  מוכן 

נאמרו ממקום חינוכי טהור ואכפתי.    

איך ניתן בתוך סדרי הישיבה העמוסים, לדאוג ולהתייחס לכל תלמיד 
באשר הוא כאל בן יחיד?

הכירו את ה'שיחות הקבועות' של ישיבת שער המלך

לא לחנם חז"ל ביארו לנו את 
הפסוק "ושננתם לבניך – אלו 
מרגע  התלמיד  תלמידיך", 
כניסתו לישיבה, נכנס גם כדי 
שמים  ויראת  בתורה  לגדול 
המשך  את  לבנות  כדי  וגם 
המענה  את  ולקבל  חייו 
הנכונים  הכלים  ואת  הנדרש 
לעבור את השלב הזה בחייו,

נאמני קהילה
להתחבר מחדש
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ושננתם  ליהנות מחווית לימוד משותפת עם הבן

ְמֶלאֶכת זֹוֵרַע

ָּכל  ּכֹוֶלֶלת  זֹוֵרַע  ְמֶלאֶכת  ַהְּמָלאָכה:  ַהְגָּדַרת 
ְּפֻעָּלה ַהְּמִביָאה ִליֵדי ְצִמיָחה. 

ְּכֵדי  ָּבֲאָדָמה  ְזָרִעים  ַהָּנַחת  ַהְּמָלאָכה:  ַאב 
ָׁשִתיל  )ַהְכָנַסת  ְנִטיָעה  ֵכן  ְּכמֹו  ֶׁשִּיְצְמחּו, 
ְּכֵדי  ָהִאיָלן  ַעְנֵפי  )ִחּתּוְך  ְזִמיָרה  ָּבֲאָדָמה(, 
)ַהְכָנַסת  ַהְרָּכָבה  יֹוֵתר(,  טֹוב  ִיְגַּדל  ֶׁשָהֵעץ 
ָעָנף ֶׁשל ֵעץ ֶאָחד ְלתֹוְך ֶּגַזע ֶׁשל ֵעץ ַאֵחר ְּכֵדי 
ֶׁשִּיְתַחְּברּו( ַהְבָרָכה )ְמכֹוֵפף ָעָנף ֶׁשל ֵעץ ְלתֹוְך 

ָהֲאָדָמה, ְוִלְכֶׁשִּיְצַמח ֵיֵצא ִמֶּמּנּו ָעָנף ָחָדׁש(. 

ֻהְצַרְך  ַהִּמְׁשָּכן  ִלְמֶלאֶכת  ַּבִּמְׁשָּכן:  ַהְּמָלאָכה 
ֶצַבע ִלְצִביַעת ַהְיִריעֹות )ֶׁשִּכּסּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן(, 
ְוכּו'.  ַהְּכֻהָּנה  ִּבְגֵדי  ָהֵאיִלים,  עֹורֹות  ִלְצִביַעת 
ׁשֹוִנים  ְצָמִחים  ָזְרעּו  ֶזה  ֶצַבע  ְלַיֵּצר  ְּכֵדי 
ַהָּללּו  ַהְּצָמִחים  ֶאת  'ַסְמָמִנים'(  )ַהִּנְקָרִאים 

ָטֲחנּו ּוִבְּׁשלּו ְוָכְך ָהָיה נֹוַצר ַהֶּצַבע.

ּתֹוְלדֹות ַהְּמָלאָכה: ַהְׁשָקַית ֵעִצים אֹו ְצָמִחים, 
ֲעָׂשִבים  ִנּכּוׁש  ְוֵכן  ָהֵעץ,  ְלַהְׁשָּבַחת  ַהּגֹוְרִמים 

ַהְמַסְּיִעים ְלַהְׁשָּבַחת ַהֵּפרֹות. 

ִהיא  ְמֻיֶחֶדת  ְזִריָעה  ְמֶלאֶכת  ַהּתֹוָרה:  ְיִדיַעת 
ְּבָכְך, ֶׁשַאף ַעל ַּגב ֶׁשָהָאָדם ַרק ַמִּניַח ֶאת ַהֶּזַרע 
ָּבֲאָדָמה, ּוִמָּכאן ָוָהְלָאה ַהֶּצַמח ִיְגַּדל ֵמַעְצמֹו, 
ְוַהְּצִמיָחה ִמְתַרֶחֶׁשת ְלַאַחר ַהַּׁשָּבת, ְּבָכל ֹאֶפן 

ַחָּיב ַעל ָּכְך.

שבת  מהל'  פ"ח  רמב"ם  א;  עג,  שבת  ]גמרא 
זורע ס"ק  ה"ב; גמרא מועד קטן ב, ב; אגלי טל 

ח; שביתת השבת זורע באר הרחובות ס"ק ט[

ִּדיֵני ְמֶלאֶכת זֹוֵרַע
ֶׁשֹּלא ִיְּפלּו ַּגְרִעיֵני ֵּפרֹות ַעל ַהַּקְרַקע

ָעֶליָה  ֶׁשָּיְרדּו  ְּבַקְרַקע  ְזָרִעים  ַיְׁשִליְך  ֹלא  א. 
ֲחָׁשׁש  ֵיׁש  ַלח  ֶׁשַהָּמקֹום  ֶׁשֵּכיָון  ְּגָׁשִמים, 
ֶׁשִּיְצְמחּו. ָלֵכן ָהאֹוְכִלים ֲאַבִּטיַח ּוְׁשָאר ֵּפרֹות 
ַהַּגְרִעיִנים  ִיְּפלּו  ַּגְרִעיִנים, ָיִׂשימּו ֵלב ֶׁשֹּלא  ִעם 

ַלִּגָּנה. )שו"ע סימן שלו סעיף ד;(.

ֲהָזַזת ָעִציץ ִמָּמקֹום ְלָמקֹום

ב. ָעִציץ ֶׁשל ֵעץ אֹו ֶׁשל ֶחֶרס ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְצָמִחים 
ַעל  ִלְּתנֹו  ָאסּור  ַמָּדף,  אֹו  ֻׁשְלָחן  ַעל  ּוֻמָּנח 
יֹוֵנק  ֶהָעִציץ  ָּכְך  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ֵּכיָון  ָהֲאָדָמה, 
ֵמָהֲאָדָמה, ַוֲהֵרי הּוא ְּכזֹוֵרַע. ְוֵכן ִאם ָהָיה ֻמָּנח 
ַעל ָהֲאָדָמה, ָאסּור ְלַהִּניחֹו ַעל ַהֻּׁשְלָחן, ִּכי ָאז 
ְוַאף  ְּכתֹוֵלׁש.  הּוא  ַוֲהֵרי  ְיִניָקתֹו,  ֶאת  ַמְפִסיק 
ְּבַתְחִּתיתֹו[  ֶנֶקב  ]ֶׁשֵאין  ָנקּוב  ֶׁשֵאינֹו  ְּבָעִציץ 
ַהִּדין ֵּכן, ִּכי ַּגם הּוא יֹוֵנק ְמַעט ַּכֲאֶׁשר הּוא ֻמָּנח 
ִאם  ָהֲאָדָמה )סימן שלו סעיף ח(. אּוָלם  ַעל 
ֶהָעִציץ ֻמָּנח ַעל ַקְרַקע ְמֻרֶּצֶפת, ֻמָּתר ְלַהִּניחֹו 
ָלִרְצָּפה,  ֵמַהֻּׁשְלָחן  ְלַהֲעִבירֹו  אֹו  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל 
ֵּכיָון ֶׁשָהִרְצָּפה ַמְפִסיָקה ְוֵאינֹו יֹוֵנק. ְוהּוא ַהִּדין 
ְּבָעִציץ ֶהָעׂשּוי ִמְּזכּוִכית אֹו ַמֶּתֶכת ְלֹלא ֶנֶקב, 
ֶׁשֻּמָתּר ְלַהֲעִבירֹו ִמָּמקֹום ְלָמקֹום, ִּכי ֵאינֹו יֹוֵנק 
ֵמָהֲאָדָמה. אּוָלם ֵיׁש ְלַהְדִּגיׁש, ֶׁשָּכל ֶזה ַּדְוָקא 
ֶׁשל  ָעִציץ  ְּכגֹון  ֻמְקֶצה,  ֵאינֹו  ֶׁשֶהָעִציץ  ְּבֹאֶפן 
ְּבָׂשִמים ֶׁשָרִגיל ְלָהִריַח ָּבֶהם. )חזו"ע שבת ג, 

ל; ובחלק ד, סז(.

ְּתִליַׁשת ֲעָנִפים אֹו ָעִלים ֵמָהֵעץ

ָּגדֹול  ֶׁשֵחֶלק  ּגֹוֵרם  ַוֲעָנִפים,  ָעִלים  ִרּבּוי  ג. 
ִמֹּכחֹו ֶׁשל ָהֵעץ ִמְתַרֵּכז ָּבֶהם, ּוְכתֹוָצָאה ַמֵּכְך 
אֹו  ָעִלים  ַהּתֹוֵלׁש  ָלֵכן  ַהֵּפרֹות.  ֹּכַח  ִמְתַמֵעט 
ְמֶלאֶכת קֹוֵצר,  ַעל  ֶּׁשָעַבר  ִמַּמה  ְלַבד  ֲעָנִפים, 
ֶאת  ֶׁשַּמְרֶּבה  ֵּכיָון  זֹוֵרַע,  ּתֹוָלַדת  ַעל  ַּגם  ָעַבר 

ַהֹּכַח ְלִגּדּול ַהֵּפרֹות. )חזו"ע שבת ד, א(.

ַהְׁשָקַית ְצָמִחים 

ְּבַמִים  ֲעִציִצים,  אֹו  ֲאָדָמה  ִּגּדּוֵלי  ַהַּמְׁשֶקה  ד. 

זֹוֵרַע,  ּתֹוָלַדת  ַעל  עֹוֵבר  ַמְׁשִקים,  ִּבְׁשָאר  אֹו 
ְלֵעיל  ְוַכְּמֹבָאר  ְלַהְצָמָחָתם,  ֶׁשּגֹוֵרם  ֵּכיָון 
ַּבָּמבֹוא. ָאְמָנם ֻמָּתר ִלְׁשֹּפְך ַיִין ַעל ְזָרִעים, ְלִפי 
ֻמָּתר  ְוֵכן  ַהֹּזְרִעים.  ֶאת  ּוְמַקְלֵקל  ָחָזק  ֶׁשַהַּיִין 
ַעִּזים  ֶׁשֵהם  ִמְּפֵני  ַרְגַלִים,  ֵמי  ֲעֵליֶהם  ְלַהִּטיל 
ּוְמַקְלְקִלים אֹוָתם. )חזו"ע שבת ג, ל; ובחלק 

ד ב, יג(.  

ְנִטיַלת ָיַדִים ַעל ִצְמִחָּיה

ַעל  ָיָדיו  ִיֹּטל  ֹלא  ְּבֶדֶׁשא,  אֹו  ְּבִגָּנה  ָהאֹוֵכל  ה. 
ַהֶּדֶׁשא,  ֶׁשַעל  ִמֶּבֶרז  ִיְׁשֶּתה  ְוֵכן ֹלא  ַהִּצְמִחָּיה. 
אֹותֹו.  ּוַמְׁשִקים  ָעָליו  ִנְׁשָּפִכים  ַהַּמִים  ֶׁשֲהֵרי 
אּוָלם ִּכּיֹור ֶׁשַהַּמִים ַהִּנְׁשָּפִכים ְלתֹוכֹו זֹוְרִמים 
ֶּדֶרְך ִצּנֹור ּוַמִּגיִעים ְלַקְרַקע ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִצְמִחָּיה, 
ְּבתֹוכֹו.  ֵּכִלים  ְלַהִּדיַח  אֹו  ָיַדִים  ּבֹו  ִלֹּטל  ֻמָּתר 
ְוִנְמָצא  ַלְּצָמִחים  ַהַּמִים  ַיִּגיעּו  ֶׁשְּבַוַּדאי  ְוַאף 
ַמֲעֶׂשה  ֶזה  ֵאין  ָמקֹום  ִמָּכל  אֹוָתם,  ֶׁשַּמְׁשֶקה 

ָיִׁשיר ֶאָּלא ''ְּגָרָמא''. )שו"ע סימן שלו, ג; (. 

ְנִתיַנת ְּבָׂשִמים ְּבַמִים

ְוׁשֹוַׁשִּנים  ְּפָרִחים  אֹו  ְּבָׂשִמים  ָלֵתת  ֻמָּתר 
ַהַּמִים  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַאף  ַמִים,  ִעם  ַּבֲאַגְרָטל 
ֶאת  ְלַטְלֵטל  ַאף  ּוֻמָתּר  ַהְּפָרִחים,  ִנְפָּתִחים 

ָהֲאַגְרָטל. )חזו"ע שבת ג, כה; ובחלק ד, כ(.

לחידוד ולעיון

זרע  זורע  אדם  שכאשר  היא,  המציאות   :
לאחר  רק  ולצמוח  לנבוט  יחל  הוא  באדמה 
מספר ימים. א"כ היות ומלאכתו לא תיעשה 
להיות  הוא  אמור  השבת,  במוצאי  אלא 
בשבת  תבשיל  שהכניס  למי  בדומה  פטור. 
שהוא  שבת,  במוצאי  אלא  התבשל  ולא 
זורע  מלאכת  שונה  במה  כן,  אם  פטור. 
שמתחייב בה, למרות שלא נעשתה באותה 

שבת, ממלאכת מבשל שפטור?

יודעים את התשובה?
שלחו לנו תשובה לכתובת :

  NL123173@GMAIL.COM
 ותזכו בפרס יוקרתי.

באדיבות מכון אבוקהנאמנים למסגרת    רעיונות חינוכיים מתוך מסגרות החינוך

נאמני קהילה
להתחבר מחדש
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מחוברים לקהילה

לכבוד מערכת 'נאמנים' שלום וברכה.
כל כך שמחתי לראות שסוף סוף יצא גיליון ערכי ואיכותי שעוסק 

באופן בלעדי בחינוך הבנים על ידי גדולי המחנכים.
המאמרים היו משובחים ומחכימים עד מאד, וגרמו לי שינוי חשיבה 

של ממש בכל הנוגע לחיבור ולקשר עם הבנים והבנות.
אשריכם שזכיתם ליצור קשר וחיבור בין הורים לילדיהם, דבר שכל כך 

חסר וכל כך חשוב בדורנו. בברכה, שלמה ויספיש, ביתר עילית.

לכבוד הגיליון המיוחד 'נאמנים לכם'
קיבלתי לידיי את העלון הנפלא. ואני פשוט אומר לכם שחובה 

שהדברים האלו יופצו בכל העולם כולו!
כל הורה חייב להכיר את הנאמר שם מאמרים היפים שנכתבו.

תודה רבה, ואשמח לדעת היכן מופץ העלון.
משה לייב פלטניק.

למערכת 'נאמנים' שלו' רב.
ברצוני להודות מקרב לב על העלון הנכבד.

בתור מחנכת כיתה, היו לי לעונג המאמרים שנכתבו בטוב טעם. אני 
חייבת לציין שהדברים שנאמרו שם היו לי לעזר ולתועלת של ממש, 
הן בתור מחנכת והן בתור אם לילדים. אכן הוצאתם תחת ידכם דבר 

טוב ומתוקן, נאה ויפה.
ומקווה שתמשיכו בהפצת הדבר החשוב והנצרך הזה.

אשמח לדעת האם ישנה תפוצה של הגיליון במייל.
 בברכה, ש. אזולאי, ירושלים.

קביעת מזוזות במסגרת טקס אולם ומלואו של מרכז תל"ם 
ששם נחנך אולם טל שיתקיימו בו הכשרות חינוכיות

הטקס התקיים במעמד ראש עיר, חברי מועצה, מכובדים וידידים 

הרה"ג י. גואלמן שליט"א
רב שכונת רמות א'

הרה"ג ש. רבינוביץ שליט"א
רב הכותל והמקומות הקדושים

מר משה ליאון
ראש עירית ירושלים

מרכז

נאמני קהילה
להתחבר מחדש

 בהכוונת 
הרה"ג ישראל גנס שליט"א

הרה"ג ישראל גואלמן שליט"א

בס"ד

נאמנים 
ועונים!

חינוך ירושלמי בקורונה

אישי . קבוצתי . כיתתי

הרב פנחס ברייער 
מחנך, מנחה הורים 

ומרצה

הרב יחיאל פליסקין 
יועץ חינוכי

 מומחה לנוער מתבגר/מתמודד 

הרב אוריאל בלמס
 יועץ חינוכי 
ומנחה הורים

גם באידיש
 in English, too

גב' יעל משי
עו''ס קלינית, מתמחה בטיפול בנערות 

על רצף הסיכון והנחיית הורים

ממשיכים
ועונים תשלום!ללא

077-4492903
  שעות מענה:   ימים א'-ה' ומוצ"ש 20:00-23:00  ובמשך היום תא קולי

 nk@mtelem.org.il :ניתן גם לשלוח פניה במייל

יעוץ אישי עם היועצים של "נאמנים ועונים"

"נאמנים לכם"
הגליון המקצועי החינוכי להורים מבית נאמני קהילה

 ניתן לקבל מהדורה דיגיטאלית ע"י פניה למייל.
-מופץ חינם- חדש!

כמו"כ מתקיימת סדנת הנחיית הורים באתגרי גיל ההתבגרות
ע"י הרב יחיאל פליסקין שליט"א

לרישום : גברים: 052-7679666  |  נשים: 058-3270100

מתוך סדנא חינוכית עם הרב יחיאל פליסקין בבית וגן

נאמני קהילה
להתחבר מחדש


