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ערב חג מתן תורתינו, רצינו גם אנו הנשים ליטול חלק בהתחזקות עצמית 
לחיזוק יסודות הבית -בית של תורה. פנינו לרבנית א.שוורצמן, ביתו של 

הרב וולבה זצ"ל ואשת ראש הישיבה ובקשנו לשמע ממנה כמה מילים ..

מה  אדע  אם  יודעת  לא  "אני  ואומרת  אופיינית  בענווה  מיד  מגיבה  היא 
לענות"

אך, אנו כמובן , דלינו פנינים

אנחנו  תורה,  לומדי  על  מדברים  שכשאנחנו  לזכור  חייבים   , הכל  "לפני 
כך  ומצוות!"  תורה  שומרי  בתוך  פלח  עוד  על  לא  א'!!  ליגה  על  מדברים 
הרבנית בחום " וזה חמצן, חיי תורה  זה חמצן, רק כך נושמים -חיים נכון!"

תורת הבעל והבנים-
אך  הבעל,  של  תורתו  עבור  הפרנסה  בעול  לשאת  מאד  מתאמצות  נשים  

בזאת לא תם חלקן בתורתו -מה החלק הנוסף  של האשה בתורת בעלה ?

"ראשית , אני חושבת" ממהרת הרבנית להסביר "שעול הפרנסה הוא לא 
הבעל  אך  לפרנס,  מתנדבת  היא  בעלה!  של  העול  אלא  האשה  של  העול 
צריך להיות נאמן לכתובה, שבה הוא התחייב לפרנסה וכשהאשה לוקחת 
של  רוח  הרוח,  להיות  בעצם  צריכה  וזאת  מתנדבת  היא  עצמה  על  זאת 

התנדבות ואהבה ולא של עול וקושי..

והפרנסה.." ממשיכה הרבנית "היא  משמים!", אצל אברכים הרי   1+1 זה 
לא  2!, יש סיעתא דישמיא הרבה מעבר !!!"

, על אותו  "ממש כמו בסיפור" אני מוסיפה "שמספר הרב גלינסקי זצ"ל 
ולעסוק בזה מן הצד  אברך שעלה לרב ש"ך ובקש אישור ללמוד הנה"ח 
"איני  באידיש  הישיבה  ראש  לו  ענה  לביתו,  רווחה  ולהביא  שעות  כמה 
את  ושטח  חזר  שוב  והקשיים  ההוצאות  משרבו  זמן  כעבור  מזה".  אוחז 
שאלתו ושוב ענה לו הרב באהבה: "אני מבין את מצבך, אבל אמרתי, איני 
אוחז מזה" . כשהבין אותו אברך שאין בכך איסור, רכש את רזי המקצוע, 
המשיך ללמד ביום ועבד בלילות והרוויח טוב, אך באופן מוזר צצו הוצאות 
חריגות והדחק במקומו עומד. חשש שזו קפידא של ראש הישיבה ועלה 
לבקש מחילה, שוב אחז הרב בידו ואמר בקול אוהב" חלילה וחס, מעולם 
לא הקפדתי ובפרוש אמרתי שאינו איסור, אבל, אסביר לך -לבן תורה יש 
מרויח  במעיו,  ומתברך  קמעה  אוכל  מעין  נסית,  הנהגה  מיוחדת,  הנהגה 
קצת ויש בו ברכה – כיון שיצאת לעבד, גם אם אתה קובע עיתים ועתים 

המופלאה,  ההנהגה  זו  אין  שוב  לתורה,  רבות 
ועולמנו הוא עולם של פגעים.. לכן אמרתי שאיני 

אוחז מזה.." )מתוך "והגדת"("

ומה החלק הנוסף?" אני שוב שואלת"

בפשטות: "להשרות אוירה טובה, לפרגן.."

הילדים  את  ומגדלת  הבית  את  מנהלת  כשאשה  ולאפשר! 
-זה עצום והמון ומגוון ודורש וזה הכל!

ומול הבנים - 

מה יכולה אם, שבנה מתקשה בלימוד ,לפעול ממקומה עבורו, חוץ 
מתפילות והתחזקות?

דבר ראשון -צריך לבדוק את הסיבות לקושי, לפעול מקצועית, לנסות 
לקדם אותו במה שאפשר !"

ונאמנות  נאמני  )כאן אולי המקום להזכיר את מטרת הפרויקט שלנו של 
קהילה, לכוון לאנשי מקצוע מתאימים- אתן מוזמנות להעזר בנו..(

אב  לבעלי  התקשר  שפעם  לך:  ואספר  בהקשר  לי  שעולה  משהו  "ועוד 
מחו"ל וסיפר בצער, כי בנו ממש מתקשה ללמוד והם חשים שמוחו אטום. 

בעלי ענה מיד שישימו לב להקפיד

לאחר  הלב.  אטימות  על  שמשפיע  ידוע  הרי  כי  המאכלים,  כשרות  על 
שבועיים התקשר האב, וסיפר שהקהילה המקומית באזור בו גרו, ערכה 
אירוע קהילתי  מסורתי, והם החליטו, כי בניגוד לשנים עברו, הם לא יאכלו 

מהכיבוד שמוגש שם כיון, שלא היה בכשרות מהודרת. 

למחרת הרגישו שהראש  של הילד נפתח ללימוד!!

לב  לשים  מאד  כדאי  "מסודר",  הכשרות  נושא  שלכאורה   , היום  גם  אז, 
שהילד לא נחשף בהזדמנויות כלשהן למזון בכשרות פחות מהודרת!" 

" ואולי" אני מהרהרת בקול "לא רק מזון גשמי אלא גם אחר..."

ועוד נקודה חשובה -בנחת!! לא לנשוף ציפיות! לפעמים אמא "מתכננת 
ואז  עליה..  רק  יש  ובדמיון  העולה  בדרך  ילדיה  מסלול  את  ומדמיינת" 
כמובן  וזה  משדרת..  וגם  מתאכזבת  נבהלת,  היא  מחסומים,  כשצצים 

מגביר את הקושי!!
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תורת אמך  המשך

נאמנות עונות  מתוך שאלה שהגיע למענה הטלפוני של נאמנות בהקילה

מול  גם  העליה  בתהליך  ולתמוך  ציפיות  ולשחרר  להרפות  לעבוד  אז   
המחסומים..

חינוך הבנות לאהבת תורה-
בדור של שפע, בילויים ופינוקים, שלפעמים עומדים בסתירה לבעל אברך, 
רק  לנו  ש"אין  ההבנה  את  לבנות המתבגרות  להקנות  ניתן  זאת  בכל  כיצד 

התורה הזאת"?

"אם להורים זה חשוב , זה יעבור אוטומטית" אומרת הרבנית בלהט "וזה 
יותר חזק מהכל"

"ובאשר לבילויים  -לעודד את הבנות לממן את ההוצאות שלהן ככל 
יכולתן ולא להכניס הכל לפה על כפית של כסף!!"

"ובכלל - לחנך ל"הפסקות" -לקרא ספר טוב, "לבלות" בפנים ולא לרוץ 
נאנחת "היום הכל  ,פעם היו מבלים בפנים" היא  החוצה 

בחוץ"..

איך אפשר להתנהל בתבונה, שתעניק תחושה של "יש" ולא של "חוסר" 
בבית של תורה, מתוך שמחה וגאוה ולא מתוך "התקרבנות"?

"לא להלחיץ את הלב" מתחננת.. "צריך לזכור לכולם לחוץ בימינו, גם למי 
שעובד היום אין כסף!! אמר לי פעם עו"ס שהיה אברך לשעבר "הכי הרבה 

היה לנו כשהייתי אברך"..

כמו שהזכרנו קודם.."

: אנחנו לא  היא  והמנטרה  נבונה  ומחנכים להתנהלות כלכלית  "מתנהלים 
קונים כי לא צריך !

ולא "כי אין לנו כסף" "כי אבא לומד" וכו' ובאמת לא לקנות דברים שלא 
צריך!

ושיש בבית אוירה אוהבת , מקבלת ומכילה ספוגה בהרבה אמונה בטחון 
ותפילה, אז הענקנו להם הרבה יותר ממה שבאמת לא צריך!! "

אז קדימה לעבודה!

אמא יקרה,

טומנת  מהבית  יציאה  שכל  בימים  חיים  אנו  בהחלט,  מובנים  חששותייך 
בחובה סכנות ומכשולים והקושי לשחרר הוא לגיטימי ומוצדק לחלוטין.

מכיוון שציינת שאת "היסטרית", זו ההזדמנות לבחון האם ההיסטריה שלך 
תואמת גיל ומצב או שהיא בבחינת "יתר". אסור לנו לשכוח , כי תפקידנו 
כתהליך   , המתפתחת  העצמאות  את  לעודד  הוא  למתבגרים  כהורים 
יותר עבורנו לשמר את  גם אם קל  ולא לדכאה.  מגיבוש הזהות העצמית 

מתבגרינו "קרוב לסינר"....

עצמאות  ולאפשר  לשחרר  מנת  על   , פנימיים  כוחות  לגייס  נדרשים  אנו 
מתוך אמון במתבגרת שגם כשהיא לא תחת עייננו )והיא לא יכולה להיות 

שם..( היא תתאים את עצמה לחינוך שלנו.

ויש לכם קשר טוב, תוכלי לשוחח איתה ע"כ  מכיוון שהיא שמורה, ב"ה 
- להציף לה , בכנות, את חששותייך ולהציב יחד איתה את הגבולות )כמו 

:עם מי היא הולכת, באלו מקומות היא שוהה ,שעת חזרה וכד'( .

, בכ"ז קשה לך מאד תוכלי אולי להציע לה ללכת עם אחד ההורים/ אם 
קרובי משפחה מבוגרים וכד'

ואם בכ"ז החלטת שזה לא נכון עבורה, דאגי לומר לה זאת בצורה מכבדת, 
שכן  מה  את  ולהדגיש  זה  לתחום  בהתייחס  הבית  גבולות  את  להסביר 

אפשר ולא את מה שלא..

ביתי מתבגרת בת 17.5, בקשה , לאחרונה, מס' פעמים לנסוע להשתתף בהילולות המוניות, כגון במירון 
ובקבר שמואל הנביא,

אני היסטרית לרעיון הן מבחינת ההמוניות וסכנותיה והן מבחינת המכשולים הרוחניים, הטמונים באירועים 
מסוג זה, אך, ביתי מפצירה בי מאד. רציתי לשאול כיצד עלי להגיב? האם אני אמורה לאפשר למרות 

חששותיי?

אציין שביתי היא נערה שמורה ויש לנו קשר מצוין.

נאמני קהילה
להתחבר מחדש


