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ָאלף בינה

חנוך לנער

צפנת פענח
כשהחיזוק מותאם לגילו ולמצבו הרגשי של הילד,
יש בכוחו לתרום תרומה נכבדה לעיצוב התנהגותו.
ילד קטן זקוק לחיזוקים מיידיים :סוכרייה שיקבל
מיד עם הביצוע ,תפעל יותר ממתנה גדולה שתובטח
לו כעבור זמן.
עם ילדים גדולים יותר ניתן להשתמש גם בחיזוק
מושהה .עם זאת ,כאשר רוצים להקנות התנהגות
חדשה ,חשוב לתת חיזוק מיידי .בכל לילה ,כאשר
הילד נכנס בשקט למיטה ,ואינו מקים רעש כפי
שנהג בעבר ,את יושבת לידו חמש דקות ומספרת
לו סיפור.
אמנם ,יש בכך סכנה שההתנהגות תיפסק עם
הפסקת החיזוק ,ולכן ,מפעם לפעם יש לעבור
הפתרון משבוע שעבר

גלו את הפסוק המסתתר בתמונה

כאן כתוב :בית המקדש השלישי

הפסוק מכיל  3מילים לפי סדר המספרים

לחיזוק מושהה .לדוגמה,
לאחר תקופה של חיזוקים מידיים ,יש לשבת ליד
הילד עם היכנסו למיטה רק שלוש פעמים בשבוע.
כמו כן ,לכבוד שבת ניתן לקנות לו מתנה קטנה ,כי
הלך לישון כל השבוע בשקט .התהליך מקנה לילד
תחושה שהוא מסוגל לעמוד במטלות.

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

על ההורה לבנות מערכת ציפיות ריאליות מילדו.
עליו לוודא שאינו מגזים בציפיותיו ושהגבולות
שהציב בפני ילדו אינם נוקשים מדי .ציפיות ריאליות
הן אלו הגבוהות אך במעט מיכולותיו של הילד.
באופן זה הן מהוות אתגר .כשהן גבוהות מדי ,הן
משתקות את הרצון להצליח.
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הפתרון

משבוע שעבר:
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עגלון
מלך מואב
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8000445@gmail.com

רשות הרבים

גמ"ח
"לולי תורתך שעשועי"
ניתן להשאיל
מיחם ,פלטה ,שעון שבת לשקע
ספרי תהילים ,ספר ברית עולם ועוד...

לפרטים052-7117668:
ההשאלה ללא תשלום ומותנית בהשארת פיקדון

סלע תמים למראה מונח בקרקעית הים ,ומעליו נעה תולעת .תנועת
התולעת מושכת את תשומת לבו של דג מתוך להקת דגים החולפת בסביבה,
והוא ניגש לסעוד את לבו .אך מה זה קרה? בתוך שבריר שניה הדג נעלם,
והתולעת הדקיקה ממשיכה בתנועתה… מחזה מפליא זה חוזר על עצמו מפעם לפעם ,ורק
עין חדה אשר תבחן בעיון רב את התופעה תקלוט את המתרחש' .הסלע' המונח בקרקעית
הים אינו אלא דג טורף ,אשר גופו הדומה להפליא לסלע מאפשר לו להמתין לטרפו מבלי
שתתגלה זהותו האמיתית.
יכולתו המיוחדת לרבוץ ללא שום תנועה במשך זמן רב משלימה את ההסוואה .אך אם הוא
שוכב ללא תנועה מי מבטיחו שמזונו יתקרב אליו? ובכן ,מקצה אפו צומח מוט בשרני דקיק

מה רבו מעשיך

המזדקר כלפי מעלה כאילו הייתה זו חכה .בראש המוט הדקיק מחובר שריר
קטנטן הדומה מאד לתולעת ,והוא מסוגל להניעו כאילו היתה זו תולעת הנעה
במים .פיתיון זה מזמין דגים הניגשים לאוכלו ...אך בטרם יספיקו להכניסו אל
פיהם ,פותח 'הסלע' המדומה את פיו ,ובתנועת רפלקס מהירה הנמשכת בסך
הכל שש אלפיות השניה(!) מפתיחת הפה ועד סיום סגירתו הוא בולע את הדג,
כאשר חברי הלהקה אינם מרגישים כלל שאחד מהם נעלם.
יש לציין כי זוהי תנועת הבליעה המהירה ביותר הקיימת בעולם הדגים! עוד
יש לציין כי בשעת פעירת הפה הוא מרחיב את פיו עד פי שנים-עשר מגודלו
הרגיל .שם הדג 'הדייג' :חכאי ,על שם חכתו הטבעית.

הנהלת העלון052-8000445 :

ניתן לקבל חומר לזיכוי הרבים ללא תשלום

נולדתי למשפחה רגילה ,בלידתי קיבלתי מתנה מבורא עולם:
"שיתוק מוחין" c.p ,תודו ,שכשאתם שומעים "שיתוק מוחין"
אתם מיד מדמיינים מישהו הסובל מפיגור ,אבל המוח אחראי לא
רק על החשיבה ,כי אם על כל תפקודי הגוף ,מעצימת עיניים
דרך אכילה ושמיעה ועד הליכה .שיתוק מוחין הוא בדרך כלל
פגיעה באזורי המוח האחראים על המערכת המוטורית ,פגיעה
הגורמת לקשיים בתנועה עד למצב של שיתוק הגפיים .בכל
הנוגע לתפקוד שכלי-קוגניטיבי ,אני נחשב לבעל רמת משכל
גבוהה מהמקובל ,כלומר יותר מרוב אלו שקוראים אותי כעת.
מה שנכון ,לרוץ מעולם לא יכולתי וגם ללכת היה מאמץ בלתי
רגיל .נזקקתי להליכון אחורי ,ואל תבקשו להסביר לכם מה זה.
פשוט תדמיינו .הוריי נאלצו לשלוח אותי לבית ספר ממ"ד.
למדתי בבית הספר הזה מכיתה א'-ו' וקיבלתי יחס מצוין ,הבעיה
היא שקצת יותר מדי מצוין .איני זוכר מתי הבנתי זאת ,אך בשלב
מוקדם מאד קלטתי שלא מתייחסים אליי ככל הילדים כי אם
כילד שונה .הם עשו זאת מתוך חמלה ומתוך הרצון להיות טובים,
אבל אני בסך הכל רציתי להיות כשאר הילדים .אז התוודעתי
למושג שאני מכנה "המנגינה"" .המנגינה" היא צורת הדיבור
שאתם מדברים לילדים שאתם סבורים שאינם מסוגלים להבין
אתכם ,לכל ילד אתם תאמרו" :משה ,תלך למנהל ותביא לי גיר",
ואילו לילדים מסוגי אתם תגידו" :משה
חמוד שלנו ,אתה יודע מה זה גייייייר?"
(במנגינת אזעקה ,בקטע מוסיקלי עולה)
"יופי ,מתוק ,אז תלך למנהל ותגיד לו
שיביא לך גיייייר" (במנגינת אזעקה בקטע
המוסיקלי היורד) .תמיד הפריעה לי
המנגינה ,כי הבנתי את משמעותה .כשהם
היו מנגנים אותה ,אני הייתי שומע את
מילות השירים שלא נאמרו ,משהו כמו:
"צריך לקבל את השונה" .זה היה הטקסט
של אותה מנגינה ,אף שמעולם לא נאמר
בפירוש ,פרט לפעם אחת בכיתה ו' ,ילד אחד ,כנראה לא העיפרון
הכי מחודד בקלמר ,אמר לי ש"המורה אמרה שכולנו נתייחס
ליוסי בצורה יפה כי הוא ילד מסכן" .ואני כלל לא ידעתי שאני
מסכן ,נעשיתי פגיע וחששן ,והתחושה שלי הייתה של חברות
מזויפת; התייחסו אליי יפה ,אבל "כי הוא מסכן וצריך לעזור לו".
ניסיתי למחות ,אך זה רק הגביר את התגובה המיוחדת ,ולא
תאמינו ,אפילו המנגינה העלתה טון .פתאום אמרו" :אויש ,יוסי,
אתה מרגיש לא בסדההההר?" (אזעקה עולה) "מה איתך ,יוסי,
מה אפשר לעשות בשבילך הההה?" (אזעקה יורדת) הבנתי שאין
משהו שיכול לשנות את היחס הזה ,אז החלטתי להניח לעניין.
בחושיי הבנתי שאם אגזים ,הם עלולים לקחת את הרגליים
ולהיעלם .איני אומר זאת כביקורת .בסך הכל מורים וילדים עשו
זאת לטובתי ,אני רק מציין זאת ,כי מדובר בחלק משמעותי
במנגינת חיי ...ואם אין די בכך ,באותה תקופה נפלה עליי צרה
גדולה ומשמעותית יותר .לכל אדם יש מתח מסוים בשרירים.
אצלי המתח גבוה פי כמה .השריר הוא כמו חוט ,עם הזמן הוא
מתכווץ ונעשה קצר ,והשרירים מסתבכים זה בזה ...נו טוב ,לא
נסתבך עם הסברים .עד גיל  12הלכתי בעזרת הליכון אחורי ,ואז
הרגליים החלו לבגוד בי .היציבות שלי החלה להתרופף ,ואני
נאלצתי לעבור ניתוח להארכת הגידים ברגליי אצל פרופסור
מומחה ,כדי לשפר את ההליכה ואת היציבות .בתקופת הניתוח

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

שהיתי רבות בבית החולים .כאן ראיתי את מידת החסד של עם
ישראל .באו המון אנשים של ארגוני חסד להביא אוכל ולשמח.
לידי שכב בחור חסידי ,בן של עסקן .הוא היה נקודת האור שלי
באותה תקופה .הוא לקח כפרויקט לשמח אותי; היה מספר לי
על האדמו"ר שלו ומחזק אותי באמונה ,שהינו שתי שבתות
יחדיו והוא היה עושה לי 'בוטע' ו'זיץ' חסידי .כשיצאתי מבית
החולים ,לאחר שיקום ארוך ומייגע ,התברר כי הניתוח נכשל
למרבה הצער ,ויותר מזה :הרגליים שלי התעקמו כתוצאה ממנו,
ואחרי תקופה של למעלה מחודש שהייתי מגובס מכפות רגליי
עד למתניי ,החלו להכין אותי לכך שלעולם לא אלך עוד על
רגליי .התחלנו תהליך של רכישת כיסא ממונע שיכול לנסוע
במהירות שישה קמ"ש .הפיליפיני שליווה אותי כל כך התלהב
מהכיסא ,שבנסיעה הראשונה הצטרף בעמידה ,ומכיוון
שבפיליפינים הקטע הזה של לימוד נהיגה לא ממש מפותח ,הוא
קלט רק את הנקודה של הגז ואילו את הברקס הוא פיספס.
התוצאה הייתה ,שבנסיעה הראשונה שלנו הדבר הראשון שהוא
עשה הוא להסיע במהירות של שישה קמ"ש היישר אל הקיר,
ואני שברתי את הרגל שזה עתה החלימה מניתוח .זו הייתה
התקופה הקשה ביותר בחיי .המכות נחתו עליי בזו אחר זו.
באותה תקופה ,מרוב שעמום ,הביאו לי הרבה מצגות כדי להפיג
אותו .אחת המצגות הייתה של אביעד פייקרש ,שבמשך תקופה
ליווה את חסידות נדבורנא מבני ברק .כיום אני יודע שדעתו של
האדמו"ר לא הייתה נוחה מפרסום המצגת ,אבל אז לא ידעתי על
כך ומה שראיתי הקסים אותי בצורה
שלא תיאמן ,הייתי רואה את המצגת
שוב ושוב ומתלהב ,במיוחד מקטע של
הקפות שניות במוצאי שמחת תורה,
כשהאדמו"ר רוקד לבד את ההקפה
השישית עד כלות הנפש בליווי השיר
"אחד יחיד ומיוחד" .היה עוד קטע
שצולם באושוויץ ,שבו האדמו"ר זועק
'שמע ישראל' מול בחורים רוסיים
מגושמים .זה הזכיר לי את הסיפורים
שקראתי על ר' זושא ור' אלימלך
במסעותיהם .משהו מצמרר .הרגשתי שאני רוצה להיכנס אליו.
אמרתי לאחד מאחיי המסורים אליי בלב ובנפש" :תקבע לי תור
אצל האדמו"ר" .אחי התקשר שוב ושוב ,ובסוף הצליח לקבוע
אצל גבאי תור באזור חנוכה .בחנוכה אירע הרגע הגדול .נכנסתי
לאדמו"ר מנדבורנא ,זה שהוקסמתי ממנו במצגת .האדמו"ר
אומר לי" :ערב טוב" .לא עניתי מרוב התרגשות .הוא שאל אותי
מה הביא אותי אליו .התחלתי לספר לו בשפה פשוטה כל מה
שעברתי .זה לקח כמובן זמן ,והגבאי אותת ולי להזדרז ולסיים,
אני לא הבנתי שהזמן של האדמו"ר מוקצב ,וגם שיש איזו דרך
לדבר אל האדמו"ר ואני ממש רחוק ממנה ...אני דיברתי כאילו
היה אדם זקן ורגיל ,והוא הקשיב לי ונתן לי הרגשה של סבא טוב.
סיפרתי לו על טיפול שאני הולך לעבור וגיליתי לו שאני מתוח,
כי מדובר ברופא קשוח מאד ,ואני פוחד ממנו .הוא שאל לשמו
ואז אמר' :תמסור לו ד"ש מהרב רוזנבוים' .לאחר מכן בירך אותי
במילים חמות .יצאתי משם ,המום .שבוע לאחר מכן הגעתי
לרופא שממנו כה פחדתי .הרופא היה קשוח ,כדרכו .לא ידעתי
איך אני משחיל לו את זה ,אבל אזרתי אומץ ואמרתי" :יש לך
דרישת שלום מהרב רוזנבוים" .הקלסר נפל מידיו על הרצפה.
פתאום כל חזות פניו השתנתה ,והוא אמר" :באמת? מה אתה
אומר? מאיפה אתה מכיר אותו?" ברגע אחד הפך לאדם הכי
נחמד בעולם ...באותה שבת ביקשתי מאחי שייקח אותי ל'טיש'.

לע"נ ציון

בן קמרא ז"ל

שבת פרשת" :בלק"
כניסת השבת19:22 :
יציאת השבת20:35 :
ר"ת21:04 :

ָׁש ַמיִ ם לָ רּום ,וָ ָא ֶרץ לָ ע ֶֹמק; וְ לֵ ב
ְמלָ כִ יםֵ ,אין ֵח ֶקר( .משלי  -פרק כ"ה ,פסוק ג')
לגובה השמים ,לעומק הארץ וללב המלכים
אין חקר ,שהרי טרדות רבות ועינינים רבים
באים לפניהם וצריכים לתת לב לכולם.

פרשה

וליקחה

לאחר פטירת אהרון הכהן – התפזרו "ענני הכבוד"
ישנן ג' פרשיות בנות ג' אותיות ,סמוכות זו לזו,
שבכל אחת מהן מצויה האות קו"ף :קרח ,חקת,
בלק .בפרשת קרח ,הקו"ף היא בתחילת המילה,
בפרשת חקת ,הקו"ף היא באמצע המילה ,ובפרשת
בלק ,הקו"ף היא בסוף המילה ,והדבר אומר דרשני.
שמענו ביאור לעניין זה בשם המהר"ל -האות קו"ף
מסמלת "קדושה" .אצל קרח ,שהיה בתחילתו כשר
ונתקלקל לאחר מכן ,הקו"ף מופיעה בהתחלה,
להורות שהיה כשר בתחילתו בלבד .בפרשת
"חקת" ,העוסקת בעניין טהרת טמא מת ע"י אפר
פרה אדומה ,הקו"ף היא באמצע ,שכן הסדר הוא
שבתחילה יש טומאה (האדם שנטמא במת) ,לאחר
מכן מגיעה טהרה (ע"י אפר הפרה) ולבסוף שוב
טומאה (כי העוסקים בפרה נטמאים שוב עד הערב),
לכן הקו"ף היא באמצע .לגבי בלק ,כידוע היה רשע,
אך יצאה ממנו רות המואביה ,שהייתה כשרה ,לכן
הקו"ף בסוף...
הקיץ מתחיל ,החום הולך וגואה .לא משנה היכן
הקו"ף נמצאת ,העיקר שהקדושה תהיה בראש
מעייננו .שכן אם אינו מוצא הבורא יתברך במחנה
ישראל קדושה – עלול הוא לשוב מאחרינו.
(מעיין השבוע)

הוא לקח אותי והציב את הכיסא בסוף השולחן ,ממש מול
האדמו"ר .גם אחי לא ידע דבר על מנהגי חסידות ,ושנינו לא
ממש קיימנו את הפתגם "איזהו חכם המכיר את מקומו"...
האדמו"ר התחיל את השיר ואני למדתי את הניגונים .הגיע
הקטע של "שטעל ביר" ,שבו כולם מסמנים 'לחיים' לאדמו"ר.
עשיתי כמותם בהיסוס .הרבי סימן לי חזרה עם היד ומשפתיו
אמר "לחיים" בהתלהמות .הייתי מבסוט עד הגג .באותה
התקופה נאלצתי לבלות פעם בשבוע באישפוז יום ב'תל השומר'
לצורך שיקום .נכנסתי לאדמו"ר לקבל ברכה .הוא בירך אותי
במילים חמות ,ואני חשתי שהאדם מולי מקרין חום שלא ידעתי
כמותו .היה זה ביום שלישי .ביום שלמחרת התחלתי להתפלל
בנדבורנא .לפתע ,אחרי התפילה ,אמרו לי" :זוז הצדה" .ראיתי
שהאדמו"ר הולך לאיזה כיוון והבנתי שהם רוצים לפנות את
הדרך .להפתעת כולם הוא צעד דווקא אליי" :יוסי ,רציתי לאחל
לך ברכה והצלחה" .הייתי נרגש וחשתי שכולם מביטים בי
בתדהמה .מאותו היום ,בכל פעם שהלכתי לאישפוז יום הייתי
ניגש לאדמו"ר לברכה .השיקום הוא דבר מפרך וממש לא קל.
יום אחד החלטתי שלא ללכת ,וכך עברו שלושה שבועות מבלי

להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199

אלף בינה

אלף בינה

שהלכתי לאישפוז יום .באחת ההזדמנויות
האדמו"ר שוב ניגש אליי ואמר" :תסלח
לי ,כבר כמה שבועות לא ניגשת אליי
לקבל ברכת הצלחה" .הרגל שלי התחילה
לרעוד .אמרתי לו שאני נח מהשיקום .הוא הרגיע אותי ואמר:
"לנוח זה דבר טוב ,אבל אחרי המנוחה באה שוב העבודה .כעת
יהיה לך כוח לעשות את זה" .חזרתי לשיקום .אתם צריכים
להבין .הייתי נער מרוחק מהעולם החסידי ,והאדמו"ר נתן לי יחס
מיוחד .התחלתי להגיע לנדבורנא ,ל'טישים ולאירועים .המקום
המכובד מול האדמו"ר בצד השני של השולחן הפך למקום שלי.
איש לא עירער על כך .כולם ראו שיש לי נשיאת חן אצל
האדמו"ר .התחלתי להגיע ללמוד אחרי הצהרים בצורה בלתי
רשמית בישיבה הגדולה של נדבורנא .מדובר באחת הישיבות
המצוינות בעולם הישיבות החסידי ,מאות בחורים שוקדים שם
יומם ולילה בתורה ובחסידות .האדמו"ר היה מתפלל אתנו שלוש
פעמים ביום ובכל פעם שהייתי עובר לידו הוא היה מניע ידו
לעברי ,ואני מחזיר לו כאילו הוא חבר שלי .לא הבנתי כמה שזה
יקר .לא הכרתי את הכללים .אבל הרגשתי שהאדמו"ר הזה נותן
לי הרבה כוחות ,וככל שהתקרבתי אליו יותר  -כך ראיתי את
גדולתו .הערכתי את יחסו לבחורים ,אפילו לשומר הרוסי הרחוק
מיהדות היה אומר "בתיאבון" .הימים חולפים ,וככל שאני קרוב
לסיום לימודיי במוסד הלימודים הנוכחי כך אני חש בחרדה מפני
הבאות .ידעתי שהסיכוי שלי להתקבל למוסד לימודי טוב ,או
להתקבל בכלל ,שואף לאפס .על נדבורנא אפילו לא חשבתי .עם
כל הכבוד לזה שמארחים אותי ומתייחסים אליי יפה ,אפילו לא
העזתי לחשוב בכיוון שיקבלו אותי .מדובר בישיבה לבחורים
חסידיים מצוינים ,ואילו אני פשוט לא מתאים להם .סיימתי את
לימודיי ,בלי מקום מוגדר ללכת אליו .בחודש אב נכנסתי
לאדמו"ר .לא ידעתי מה לומר לו .שתקתי .הוא שאל אותי" :מה
הכיוון שלך כעת?" קולי היה כבד .שמרתי על עצמי שלא לבכות.
אמרתי לו כי סיימתי את לימודיי ואין לי לאן ללכת .סיפרתי לו
ששמעתי איזה דיבור על ישיבה טיפולית ,שמאד פגע בי.
"האדמו"ר יודע שאני בחור רגיל עם נכות .אני אלך למקום כזה?
אני אשאר בבית ולא אלך לשם" .ואז הרב'ה מסתכל אליי ואומר:
"נו ,ולמה אתה מחכה?" לא הבנתי למה הוא חותר .חשבתי שהוא
רוצה לשכנע אותי ללכת למקום ההוא .בלעתי את הרוק ואמרתי
לו בהכנעה" :הרבי אני לא רוצה ללכת לשם"" .את זה כבר
שמעתי" ,הוא אמר" .אני גם מסכים איתך שמתאים לך ללמוד
בישיבה הכי טובה ,ולכן אני שואל למה אתה מחכה?" הבטתי בו.
לא ידעתי מה הוא רוצה ממני .ואז הוא אמר" :תראה ,כולם
אוהבים אותך פה .אתה כמו הבן שלי ואני רוצה שתלמד כאן
אצלנו בנדבורנא "...שום דבר לא הכין אותי לדבר הזה .התחלתי
לבכות כמו ילד קטן ,שפכתי דליים של דמעות ,בכיתי כפי שלא
בכיתי מעולם .זה היה חלום שאפילו לא העזתי לחלום .הרבי
אחז בידי ואמר לי" :אני רוצה שתבוא ללמוד כאן" .אחר כך
התברר לי כי היו ששאלו בעדינות אם לא יזיק לישיבה שייכנס
בחור שלא נראה חסידי ,והאדמו"ר אפילו לא רצה לשמוע" :אני
לא מבין" ,אמר" ,זה הבן שלי" .ובחודש אלול התחלתי ללמוד
בישיבת נדבורנא החסידית .אם הייתם בעולם החסידי  -הייתם
מבינים כמה זה מופרך .מנער המסופר בקפידה ,עם הזמן
השתדלתי שלא לגזור את הפייעס (פאות) ,אך הן נותרו מאחורי
האוזניים .הייתי נראה כמו בריסקער ...עולמי התהפך במאה
ושמונים מעלות .מהכבשה השחורה שהייתי בכל מקום ללא
חבר אמיתי ,הפכתי לאחד מבני החבורה .קשה לי להסביר באיזו
שמחה ואהבה הבחורים קיבלו אותי כבר בשיחת הפתיחה
('שמועס') עברתי יחד עם כולם לקבלת 'שלום עליכם'
מהאדמו"ר .אני עובר מהר ,אבל האדמו"ר עושה לי כמו שוטר:
"תחנה בצד" ומאחל לי לפני מאות בחורים "ברכה והצלחה".
ב'טיש' הראשון אחרי אלול הרגשתי אורות; לא הייתי עוד בחור
זר שמגיע לשמוח ב'טיש' .לפתע הייתי חלק מהם .תם טקס
הקבלה .החיים נכנסו לשגרה ,ואז החל מצב שפה ושם בחורים
"נכנסו בי" בלימוד .בהתחלה נפגעתי ,חשבתי לעשות סצנה,
להיעלב ,אבל פתאום היכתה בי כמו ברק
הבנה מסוימת .קלטתי שלראשונה בחיי
מדברים אליי בלי "המנגינה" .החברים
סביבי מדברים אליי כאחד משלהם.

לע"נ שאול

כשווה בין שווים .זה האיר לי את החיים ברגע ואמרתי לעצמי:
'יוסי ,זה לא משהו רע שקורה לך ,זה משהו טוב' .זה היה השינוי
הכי משמעותי בחיי ,ומכאן ואילך התחלתי להתנהל כשווה בין
שווים ,והכל בזכות הבחורים הנפלאים שסבבו אותי .היה בחור
בשם מוטי שליווה אותי והבין את הדקויות ,הוא הדריך אותי מה
לעשות ,איך לקחת דברים ,לא להיעלב ,להפסיק להתנצל ופשוט
לזרום .על פי דרישת אמי ,בכל יום חזרתי עם ליווי של בחור.
מוטי היה זה שארגן את תורנות הבחורים שילוו אותי הביתה בכל
יום .מהר מאד התברר שזה תפקיד קשה ,כי על כל יום יש מספר
בחורים שעומדים בתור .הוא עצמו היה מלווה יום אחד בשבוע.
בישיבות החסידיות מקובל בכל ליל שישי לשבת בחבורה
('חבירה') .יש ראש חבורה שהוא אברך רציני שמכנס בחורים
שיושבים ושרים ואומרים דברי חיזוק .הצלחתי להיכנס ,אף
שמדברים שם באידיש ,ראש ה'חבירה' פשוט מתרגם לי את זה
לעברית אחרי ה'חבירה' .קשה להבין איזו מסירות הייתה שם
אליי .השנים חלפו ,ואז נודע לי כי האדמו"ר ,מיטיבי ואיש חסדי,
חלה .כל הבחורים התגייסו להחלמתו ,החל מבצע "מנחת
ביכורים" לרפואת האדמו"ר ,במהלכו צוברים שעות בתענית
דיבור .אני צברתי ,כמו כולם ,שעות רבות .לפני אחת החתונות
בחסידות נכנסתי בפרטיות לאדמו"ר והכנסתי לאדמו"ר
בהפתעה בקוויטל (פתק) את רשימת השעות .הוא לקח את
הקוויטל והיה כל כך מאושר" .אתה לא יודע כמה זה נותן לי כוח
להמשיך" ,אמר לי .אך לצערי הרב ראיתי איך האדמו"ר האהוב
ששינה את חיי ,הולך ונחלש עד שהסתלק לבית עולמו .בהלוויה
הייתי בכיסא הגלגלים שלי יחד עם כל הרבבות שליוו אותו
ובכיתי כמו בן שאיבד את אביו .ב'שבעה' באתי לנחם ,ישבו כמה
אדמו"רים חשובים מול בני האדמו"ר ,ומיד כשהגעתי אמר לי
אחד הבנים" :אתה לא יודע איך אבא אהב אותך ,ממש כבן",
וכולם בכו ביחד בכי שובר לב .כמו שאר החסידים התאוששתי
מהמכה הקשה בזכות האדמו"ר שליט"א ,בנו וממשיך דרכו של
האדמו"ר זצוק"ל ,שגם הוא מקרב אותי בצורה שלא תיאמן,
מתעניין בגורלי ותומך בי' ,וכשצריך ,מכריח אותי בחיבה
להשתתף בפעילויות של "עזר מציון" ובדברים הנצרכים
לבריאותי ,שאני נוטה להזניח .בזכותו נרפאה החסידות ונרפא
שברון לבי ,אף שהגעגועים והזיכרונות אינם מרפים לרגע .כיום
אני בן  22וכבר נראה כמו "חסידישע בוחר" ,פיאות מסולסלות
וזקן .ביום הולדתי האחרון זכיתי לכבוד מיוחד מהאדמו"ר
שליט"א .הוא קרא לי ב'טיש' ואמר לי" :אני רוצה שתשב השבוע
קרוב אליי ותקבל ממני ביד 'שיריים' לכבוד יום ההולדת שלך".
רוב חבריי נישאו ,ויש להם שניים או שלושה ילדים .הם עדיין
בקשר מתמיד איתי ,ואני בישיבה נחשב לאחד הבחורים
המבוגרים .בחתונות של החסידות ושל חברים יש שיר מיוחד
ששרים לי" ,מודה אני" ,ובשמחות תמיד מכבדים אותי לדבר.
לפני השינוי שהתחולל בי הייתי מסוגל לכעוס על כך" .בגלל
שאני נכה? בגלל שאני על כיסא גלגלים?" אך שיחה אחת של
האדמו"ר נתנה לי כיוון חשיבה אחר .הוא הסביר לי שבאמת
מגיע לי כבוד מיוחד ,לא רק בשבילי אלא כמסר לכל מי
שמתקשה כמוני ובוודאי אם פחות ממני' :כשם שהלל מחייב את
העניים ,אתה מחייב ומחזק את כל אלה המתמודדים עם נכויות
וקשיים .אתה ניצחת את הקשיים והתגברת על כל המכשולים'.
ומכאן אני רוצה להעביר מסר לכלל הציבור :אני ושכמותי אמנם
מתמודדים ,אך איננו מסכנים .איננו זקוקים לרחמים ,אלא דווקא
לתחושה שאנו כמו כולם .מעט ויתור על אי נוחות ,טיפת
איכפתיות למי שלא קיבל את המתנות שאתם קיבלתם ,אלא
מתנות אחרות ,ואתם תהיו נערים ואנשים טובים יותר .אני רוצה
לסיים במילות תודה להוריי היקרים ,שאין מילים לתאר את
מסירותם ,ולכל האנשים הטובים באמצע הדרך שסייעו להפוך
אותי למי שאני ,לחסידות נדבורנא ובמיוחד לאדמו"ר זצוק"ל
ולממשיכו האדמו"ר שליט"א ,שבזכותם אני כאן כדי להעביר
את המסר החשוב הטמון בסיפור חיי !
(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

יש לכם סיפור מהחיים?
naort26@gmail.com

השאלות

שלכם

מבית ההוראה "יודעי בינה"
"שאל את הרב" בהודעת
SMS 052-7002757

שאלה :אם אני הולך ברחוב ,ורואה פח פרטי ,מותר
לי לזרוק לתוכו?
תשובה :אם מדובר במכולה פרטית המיועדת לפינוי
פסולת בניין ,אסור לזרים להשליך לשם אשפה ,או כל
דבר פסולת אחר ,מפני שע"י שמשליך את האשפה
במכולה של חבירו ,הרי הוא גורם לבעל המכולה
לפנותה לפני הזמן ,ויש בזה משום גזל שגורם לבעל
הבית הפסד ממון .אך אם מדובר בפח פרטי כגון זה
הנמצא בבתים שהפנוי נעשה ע"י העירייה ואינו
מצריך את בעל הבית להוציא כסף מצידו אם הפסלת
מועטת אז הדבר מותר.
שאלה :שלום כבוד הרב .בדרכי לבית הספר קרה
לי משהו מוזר לחלוטין ,בעודי מהלכת אני נתקלת
בחתול מת .אחרי שתי מטר ראיתי עורב מת .ואחרי
שחציתי את הכביש ראיתי ציפור קטנה מתה!!! אני
חוששת שמתקרבת סכנה לי או למשפחתי אשמח
אם תוכל לענות ולפרש לי את זה .תודה.
תשובה :בדרך כלל אין להתייחס לכל מיני
מקרים מסוג זה והרי הוא בכלל איסור ניחוש
שאסרה תורה וכגון אלו שאומרים הואיל ונפלה
פתי מפי ,או נפל מקלי מידי ,איני הולך למקום
פלוני היום ,שאם אלך אין חפציי נעשים .העושה
כן וכיוצא בזה עובר על איסור "לא תנחשו"
(רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק יא הלכה ד).
אבל כשהדבר חוזר על עצמו שלוש פעמים יש לחוש
לו ,כמבואר בספר חסידים (סימן תסא) שכתב" :כל
דבר שהוא ג' פעמים אף על פי שאין ניחוש יש סימן".
ולכן במקרה כזה כדאי לתת צדקה ,וצדקה מצלת
מכל מיני פורענויות.
שאלה :כבוד הרב שלום .רציתי לשאול את הרב ,האם
כל סוגי החרקים למיניהם נכללים בצער בעלי חיים?
תשובה :בשו"ת היעב"ץ (סי' ק"י) כתב :שכל דין
צער בעלי חיים אינו אלא בבעלי חיים שהם עשויים
למלאכה כפי שעולה מן הכתוב לגבי בהמה הנושאת
משא ,שהזהירה תורה "וכי תראה חמור שונאך רובץ
תחת משאו  ...עזוב תעזוב עמו" והוסיף :ואפשר
שאפילו כלב וחתול בכלל האיסור לפי שגם הם בני
תרבות ובני מלאכה כמ"ש במג"א לענין להקדים להם
האכילה כבהמה .אבל שאר שקצים ורמשים אינם
ראויים למלאכת אדם לא נאמר בהם איסור של צער
בעלי חיים .ואף אם נאמר שקיים איסור "צער בעלי
חיים" גם ברמשים ופרעושים וכדומה ,היינו דווקא
אם מצערם ,אבל בהריגתם אין איסור כלל.

*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

ז"ל

שקט מקליטים...

"...עיקר הגלות היא –
שהדעת – בגלות"...

מפי הרב הגאון שלמה סויסה שליט"א

שלחו אלינו! "יודעי בינה",
ת.ד 579.חדרה מדור עלון השבת.

לע"נ הלן בת חנה

רבי מנחם מנדל מוויטבסק

נקודה למחשבה

לע"נ רמי גד בן

שרה ז"ל

מעשה בית הדין

אלון הציג בפני חבריו מכשיר הקלטה משוכלל שבאמצעותו
ניתן להאזין לשיחות של אחרים ללא ידיעתם .עידו טען שמי שמקליט שיחות
של אנשים עובר על כמה איסורי תורה ,והשניים החליטו לגשת לרב אלעד
שיפסוק להם בנושא .מה לדעתכם השיב הרב אלעד?

השאלה משבוע שעבר
תיבת התכשיטים
מר יעקובי ביקש ממר כהן השכן את
דירתו עבור משפחת ששון האורחים שלו
לחג הפסח .במהלך החג נפרצה הדירה
של מר כהן ונגנבו ממנה תכשיטים יקרי
ערך .כעת מר כהן תובע את הנזק .מי
צריך לשלם ,האם מר יעקובי שביקש את
הדירה? או האורחים בני משפחת ששון על
אף שהשתמשו בה לשינה בלבד והיה אסור
להם להשתמש בחפצים שבבית?
תשובה בקצרה:
אם נגנבו חפצים שהיה מותר למשפחת
ששון להשתמש בהם ,מר יעקובי וגם
משפחת כהן יהיו אחראים על הנזק .אבל
אם נגנבו חפצים שאסור להם להשתמש
בהם ,הם פטורים מלשלם אלא אם כן הם
פשעו בשמירה על הבית.
תשובה בהרחבה:
במקרה שלנו מדובר על כך שמר יעקובי
ביקש מהשכן מר כהן את הדירה ,והדירה

ל"ט מלאכות

המוחק

ּמֹוחק היא אחת מל"ט מלאכות
ְמלֶ אכֶ ת ַה ֵ
האסורות בשבת ,כשם שהיו נעשים במשכן.
במשכן ,כאשר היו מתאימים את הקרשים זה
לזה ,היו כותבים אות אחת על קרש זה ואות
אחת על הקרש השני וכך ידעו להתאימם זה לזה.
כאשר כתבו על אחת מהקרשים בטעות אות לא
נכונה ,היו מוחקים אותה ,כדי שיוכלו לכתוב
במקומה אות אחרת.

א .המוחק בשבת על מנת לכתוב
ואפילו ביום חול במקום המחיקה שתי
אותיות או יותר ,הרי זה אסור מהתורה,
וחכמים אסרו למחוק אפילו שלא על
מנת לכתוב.
ב .באופן שיש תיקון במחיקה עצמה,
חייב מהתורה גם אם לא כותב.
ג .המוחק כתב או צבע שאין הוא
מתקיים ,או שהיה כתוב על דבר שהוא
לא מתקיים עליו הכתב והצבע ,אסור
מדרבנן ולכן יש להיזהר שלא ימחוק
כתב שכתבו על גבי חלוק עם אדים או
אבק.

נפרצה במהלך ליל הסדר .אמנם הפריצה
נחשבת בהלכה כ'אונס' שהרי משפחת
כהן לא העלו על דעתם שיפרצו לדירה
במהלך החג ,אבל ההלכה ידועה שדינו של
'שואל' שהוא צריך לשלם גם במקרה של
אונס כיוון שהוא נהנה מבלי לשלם.
השאלה היא מי נחשב כ'שואל' של הדירה,
האם מר יעקובי שביקש אותה עבורם
ממר כהן ,או משפחת ששון שהשתמשה
בדירה?
השואל חפץ בשביל חברו ,מי נחשב
שואל?
נראה לומר ששניהם נחשבים כ'שואל' –
זה שביקש את הדירה וזה שהשתמש בה
בפועל ,וראיה לכך מצאנו בהלכה (שולחן
ערוך 'חושן משפט' סימן שמ'ו סעיף ד'
ב'שפתי כהן') שכתב שאשה שהשאילה
לחברתה בגד יוקרתי לחתונה ונגרם נזק
לבגד ,הבעל חייב לשלם את הנזק ואינו
יכול לומר 'לא אני השאלתי את הבגד'
כיוון שנוח לו שאשתו תיראה טוב יותר
בחתונה ,ולכן גם הוא נחשב כ'שואל'.
דוגמה דומה לכך הביא ה'מחנה אפרים'
(שאלה בסימן ב') באישה ששאלה כלי

מהשכנה כדי להשתמש בו בביתה ,והכלי
נשבר באונס .האם הבעל יהיה חייב
לשלם? ופסק שהבעל חייב לשלם ,כיוון
שנוח לו שהיא משתמשת באותו כלי וגם
הוא נחשב כ'שואל' ,ולכן לפי ראיות אלו
נראה ששניהם נחשבים כ'שואל' והם
צריכים לשלם על הנזק שנגרם.
כאשר אדם שואל דירה מחברו ,אילו
חלקים בדירה נחשבים כמושאלים?
מובן מאליו שכאשר מר יעקובי ביקש את
הדירה עבור משפחת ששון ,הוא התכוון
לשאול עבורם את המיטות והמזרנים וכל
דבר שקשור לשנת הלילה .על הבית עצמו
אינו נחשב כ'שואל' מכיוון שאין 'שואל'
בקרקעות (כמבואר בשולחן ערוך 'חושן
משפט' סימן ש'א סעיף א') ולכן אם נגרם
נזק לבית שלא באשמתו ,אינו חייב לשלם.
אבל לגבי החפצים שאינו משתמש בהם,
כגון אלו שבתוך הארונות האם גם עליהם
חל חיוב שמירה של 'שואל'? כיוון שנראה
שבעל הדירה מר כהן מקפיד על כך שלא
יגעו לו בארונות ובחפציו הפרטיים ,וכל
מה שהסכים להשאיל בדירה הוא רק
המיטות וכלי המיטה ,הרי שעל אותם
חפצים אין למר יעקובי ומשפחת ששון
דין 'שואל' שהרי היה אסור להם לנגוע
בחפצים אלו ,ולכן הם פטורים מלשלם
עליהם אם נגנבו .כמובן ,יש להם דיני
שמירה של 'שומר חינם' על אותם חפצים
כיוון שמר כהן מעוניין שישמרו לו על
הבית כראוי ,אבל הם פטורים מלשלם
עליהם משום ש'שומר חינם' פטור במקרה
של גניבה ואבדה .ולכן אם משפחת ששון
פשעו בשמירה ,כגון שלא נעלו את הדלת,
יהיו חייבים לשלם גם על החפצים שנגנבו,
ש'שומר
כיוון
חייב
חינם'
בפשיעה.

לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק לעיון
ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת הלכה
המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

