 כל אשה חייבת בתפילה ,דהיי ו לומר בלשו ה דברי
שבח לבורא עולם ,בקשה ותחי ה ,פעם אחת ביום.
ובזמ י ו שיודעות כולן לקרוא ,טוב שתאמר ה מתוך
הסידור לכל הפחות את ברכות השחר ,ותפילת שמו ה
עשרה שחרית או מ חה )או ערבית( .וכן טוב לומר מקרית
שמע לכל הפחות את הפסוק שמע ישראל וגו' ,כדי לקבל
עול מלכות שמים .ואף על פי שהן פטורות מברכות התורה
ופרשיות הקרב ות וכיוצא בהם ,מכל־מקום אשה שחפצה
לומר אפילו כל וסח התפילות והברכות כמו האיש,
ואפילו תפילת מוסף ,רשאית ותבוא עליה ברכה )ובת אי
שלא יתעכבו על ידי זה צרכי בעלה וב י ביתה( .ובכלל
זה יכולה לומר ברוך שאמר וישתבח וברכות קרית שמע
בהזכרת השם .וגם ברכות כגון אשר יצר ,והמפיל חבלי
שי ה ,וברכות ברקים ורעמים ,וכל כיוצא בזה ,יכולה
לברך בהזכרת השם אף על פי שהיא פטורה .אבל
על מצוות עשה שהזמן גְּ ַרמָ א ,דעת רבי ו הרמב"ם
ומרן השו"ע שלא תברך ,כגון תקיעת שופר
וישיבת סוכה ו טילת לולב וקריאת ההלל,
כי אף על פי שיש לה שכר )כדין אי ו מצווה
ועושה( מכל מקום היאך תאמר "וציו ו" והיא
אי ה מצווה ,וכן הוא מ הגי ו.
 ברוך שאמר ,היא ברכה שלפ י פסוקי
דזמרה ,ה קראים זמירות .וישתבח ,היא ברכה
שלאחריהם .ולא יאמר ישתבח ,אלא אם כן אמר ברוך
שאמר ומקצת זמירות .ומ הג הבלדי )וגם מקצת השאמי(
להקדים לברוך שאמר ,שבח המהולל לעולם וכו' כדי
לעורר הלבבות ולהלהיבם לירוא מלפ י מלך הכבוד .וכן
מקדימים לישתבח ,פסוקי רפא י י"י וארפא וגו' המדברים
בע יי י הגאולה .וכל זה אומר חזן־בית־הכ סת )או הגדול
שבציבור( בקול רם ,כשהוא עומד במקומו )מה שאין כן
שליח ציבור שעומד לפ י התיבה כדלקמן סימן י"ג סעיף
א'( .והמדקדקים אומרים עמו בלחש ,אלא שמקדימים
בסוף הברכה לפ יו לכל הפחות שלוש תיבות כדי שיוכלו
לע ות אמן אחריו .ובעת אמירת המהולל וברוך שאמר ,גם
כל הקהל עומדים עמו ,אבל ברפא י ובישתבח שארים
הם לישב .ומ הג השאמי לאחוז בידיהם שתי הציציות
שלפ יהם בזמן אמירת ברוך שאמר ,ובתשלום הברכה
מ שקים אותם ומ יחים.
 ויושבים ואומרים כל הקהל כאחד בקול רם ,מזמור
לתודה וגו' יהי כבוד וגו' וכל פסוקי דזמרה .וצריך לאמרם
ב חת וב עימה ,ולא במרוצה .ואף על פי שאין והגין

לאמרם בטעמיהם אלא כפי הב ת הע יין ,מ"מ צריך לדקדק
בכל התיבות כמו בספירת מעות ,ולכוון פירוש המלות.
וכל־שכן בפסוק פותח את ידיך וגו' שצריך לאמרו בכו ה
גדולה ,וגם יתפלל במחשבתו על מזו ותיו ועל מזו ות כל
ישראל .ומי שלא כיוון בו כלל ,אפילו בדיעבד צריך לחזור
ולומר פסוק זה בכוו ה .וטוב לכוון אז גם־כן בראשי תיבות
של פותח את ידך שהוא פא"י ,וסופי תיבות חת"ך ,שהוא
שם קדוש של פר סה .והפסוק האחרון של פסוקי דזמרה
שהוא כל ה שמה תהלל יה הללו־יה ,והגים בשאמי לכפלו,
וכן יש שי וי בין השאמי לבלדי בפסוקים שאומרים אחר־
כך ,כאשר מצא בסידורים .ואומרים אחר זה ויברך דוד
וגו' כ גי ת ביאים וכתובים ,כיון שהם פסוקים בספר
דברי־הימים .ובשאמי מוסיפים לומר פסוקי אתה הוא י"י
לבדך וגו' עד כמו אבן במים עזים] .ויש מהשאמי
ש והגים לומר ויברך וגו' בעמידה ,עד אתה הוא
י"י האלהים[ .ואחר־כך אומרים ויושע ושירת
הים ,ואין והגים לעמוד אז )זולת בעת צרה
ישׁיזְ בַ ן ,כדלקמן סימן ק"ב סעיף י"ג(,
רחמ א לִ ֵ
ומתחילים ב גי ת השירה מן ויושע עד הלכו
ביבשה בתוך הים ,וממשיכים ותקח מרים וגו'
עד כי א י י"י רופאך ,ב גי ה פשוטה כשאר
פסוקים של תורה ]ובשאמי כופלים פסוק י"י
ימלוך ,ומתרגמין אותו ,ואי ם אומרים פסוקי
ותקח מרים[ .ועומד חזן־בית־הכ סת לומר רפא י
וישתבח כדלעיל ,וכשמסיים יושב .ועומד שליח־
ציבור ואומר קדיש והיוצר.
 בשבת אין אומרים מזמור לתודה ,ותמורתו אומרים
מזמור שיר ליום השבת .אבל בימים טובים אומרים אותו
בבלדי ,ואפילו בפסח .ובשאמי אין אומרים אותו גם
ביום טוב ,אלא מדלגין אז פסוק מזמור שיר ליום השבת,
ומתחילים מן טוב להודות לי"י וגו' .אבל ביום טוב של
ראש הש ה אומרים אותו גם רבים מן השאמי ,וכן ביום
הכפורים ,מפ י האמור בו "הריעו" לי"י כל הארץ ,ופותחים
תחילה טוב להודות וגו' .ובבלדי מוסיפים לומר ביום
הכפורים לפ י מזמור לתודה ,את מזמור שיר ליום השבת
גם כשחל בחול ,מפ י שיום הכפורים קרא ַשׁבַּ ת שבתון.



היה מו ח לפ יו חתיכות בשר או פירות וכדומה
הכל מאותו מין ,מותר לברור אלו מאלו ,כגון גדולים מקט ים.
ופרטי דין זה יתבאר בעז"ה לקמן בפרק ט"ז.

המס ן יין שיש בו שמרים ,או שמס ן שאר משקים מפסולת
המעורבת בהם ,הרי זה חייב משום תולדת בורר.
ויין שאין בו שמרים ,או משקה צלול ,אף על פי שיש בהם קצת
פירורים דקים מותר לס ם ,כיון שהם ראויים לשתייה
לרוב ב י אדם גם בלי הסי ון .ומכל מקום גם במשקה
צלול ,דעת הרמב"ם שמותר לס ו דוקא בבגד ]באופן
שאין בו איסור משום מלבן[ וכדומה ,לא במס ת
שמיוחדת לסי וןִ ,משּׁוֹם עוּבָ ִדין דחול .ופרטי דין
סי ון וברירה במשקים יתבאר בעז"ה לקמן בפרק
י"ז.

 אסור להציף מים על פירות בכלי כדי שיפול
הפסולת המעורבת בהם למטה כגון עפר ,או שיצוף
למעלה כגון תבן ,משום איסור בורר .ופרטי דין שרייה
ורחיצת פירות יתבאר בעז"ה לקמן בפרק י"ט.

 מי י ָק ְט ָיוֹת המעורבים עם הקליפות שעליהם אחר
ש תפרקו מהם ,כגון בט ים עם הקליפה הדקה האדומה
שלהם ,מותר להסיר הפסולת מהם על ידי שיטלם בידו אחת
ויזרקם באויר כלפי מעלה בכל כחו ,והפסולת הדקה פורחת
ומסתלקת מהם .אבל לא י ְַדבֵּ ק שתי ידיו כאחת ויקח בשתיהן
ויזרוק.
וכל שכן אם הם מו חים בכלי כגון קערה ,שאסור לתפוס

בַּ כְּ לִ י ולזרקם כלפי מעלה להפריח הפסולת והאוכל חוזר
ו ופל לכלי ,גם אם הוא מחזיק בכלי בידו אחת.
ויש אומרים שגם לזרוק מידו אחת לידו הש ית אסור.
ואפילו לזרוק בידו אחת אי ו מותר אלא אם כן הוא על דעת
לאכלם מיד ,אבל אם הוא על דעת לאכלם לאחר זמן אסור.

 אסור לברור פסולת מן האוכל על ידי רוח פיו .כגון
גרגירי חיטה וכדומה המעורבים עם הקליפות והמוץ
שלהם ,וכן שומים עם הקליפות שלהם ,בט ים
המעורבים בקליפה הדקה האדומה שלהם ,וכל
כיוצא בזה ,אסור ל פח עליהם ברוח פיו כדי
להפריח ולהסיר את הפסולת מהאוכל ,שזהו
כמו זורה .ואם הוא כדי לאכלם מיד ,מותר.
      

 יש אומרים שאסור לרקוק במקום שהרוח
תפזר את הרוק ,משום איסור זורה .אבל אין מי
שחושש לזה ,כיון שאי ו מפריד בין אוכל לפסולת
ומעוד טעמים.
ולכן מותר לשפוך מים לאויר ]במקום שיש בו עירוב שאין
בו איסור הוצאה מרשות לרשות[ אף שהרוח מפזרת הטיפות
אחת ה ה ואחת ה ה .וכן מותר לפרר חמץ ולזרותו לרוח
בשבת או ביום טוב .וכן ל ער מפה מהפרורים ברוח.
וכן מותר להתיז ב"ספריי" )"מטהר אויר"( בחלל האויר לריח
טוב ,שהחומר שבתוכו מתפזר לרסיסים דקים ,וכן כל כיוצא
בזה ]אבל להתיז על בגדים ווילו ות וכיוצא בהם אסור משום
מוליד ריח ,וכדלהלן בדי י מוליד ריח בשבת[.

המ הג כשהולכים לבית הקברות ,שאין מקפידים להכ יס את
הציציות.
וכן הרמב"ם הזכיר שבבית הקברות צריך להיות בלי תפילין -
ולא הזכיר ציצית.
ועוד שהטעם שיש מכ יסים ,זה משום לועג לרש .
 אין לחוש כיון שהיום הרבה קרובים עם
הציציות.
 :כיון שהוא
פוסק שאין אדם מחוייב לק ות ציציות ,אא"כ יש לו בגד עם
ארבע כ פות ,אבל אם אין לו ארבע כ פות  -אי ו חייב )ומה
שא ח ו לובשים היום ,כיון שא ו מהדרים לחייב את עצמ ו
במצווה מיוחדת כזו(.
וכיון שזה רק ממידת חסידות ,אז א"א להגיד שמי ששם בבית
הקברות לועג לרש  -דלא אמרי ן לועג לרש במעשים שהם
ממידת חסידות.
וכן כתב מורי ו הרה"ג יצחק רצאבי בספרו שולחן ערוך המקוצר
)חה" סימן ק"פ סעיף ט"ו(:
"וכש כ סים בין הקברים ,צריך ליתן לב להגביה את הציציות,
כי אסור שיגררו על גבי הקברים".
וכן כתב בהמשך שם )בס' קפ"א סע' ט ,בהערה יב(" :השמטתי
ציצית משום דלמ הגי ו מותא וכדעת הרמב"ם" .עיי"ש.


מצוה על כל אדם למשמש בבגדיו בערב-שבת כמה דקות קודם
השקיעה ]שעוד ודאי יום[ ,אם אין איזה דבר בכיסים .ואפילו במקום
שיש עירובֶ ,ש ֶׁמּא יש בהם איזה דבר מוקצה ,וכן כיוצא בזה ,כגון
אם אין בבגדו עט ,כסף ,פלאפון וכיו"ב )שע"ה ח"ב סי' "ד סע' י"ט
והערה "ז ,ומש "ב סי' ר"ס ס"ק ט' ,ידב"ש(.

כל מזו ותיו של אדם קצובים לו מראש הש ה ,חוץ מהוצאות שבת
ויום-טוב והוצאות ב יו לתלמוד תורה ,שאם מוסיף  -מוסיפים לו
מן השמים )שם סע' ט'(.


בקבוק שתיה שקפא ב"פריזר" ,אין ל ע ע את הבקבוק בכח או
להכות עליו כדי שיתרסק המשקה הקפוא לחתיכּות דקות ויזובו
מימיו ויוכל לשתותו ,שהרי הוא מרסק בידים .וראוי להחמיר בזה,
גם אם רק מקצתו קפוא ומקצתו אינּו קפוא )ב ין משה ח"ב פי"ב
סע' ה' והערה י'(.

מותר לשפוך מים על קוביות קרח המו חות בכלי המיוחד שלהם,
כדי שיתמוסס קצת בצידיהם ויוכלו להוציא משם את הקרח ב קל.
וכן על בקבוק קפוא שיש לו קרח סביבות פי הבקבוק כדי שיתמוסס
הקרח ,ויוכל לפתוח את הבקבוק ולהוציא את המשקים שבתוכו
)שם סע' י' וי"א ,ידב"ש(.

עובדיה ,גם אני הייתי שם
אתמול וראיתי את שלמה.

ונכון שהוא לקח
מבלי לשלם?!

לא!

בסעודת שבת ,אהרון  -אב משפחת עומסי החליט לאתגר את ילדיו
בשאלה ,וכך היא הייתה:
חבילת טישו בשבת ,האם מותר לפתוח באותה במקום ה קבים או
לא?

אדם פטר ,ואדם אחר מברך עליו 'ברוך דיין
האמת' ,ומיד לאחר מכן מברך 'שהחיי ו' -
היתכן?!




 אסור ,עובר על מלאכת מחתך.
 בדיעבד מותר.
 לכתחילה יש להחמיר.
 מותר לכתחילה ,אין מה לחוש בזה..
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?(‘ מדוע כתוב עֵ דֻ ת בכתיב חסר )חסר ו,שאלת השאלה
 עד שב ה שלמה, שהיו מאז יציאת מצרים480  שהם אותם480 ,עדות )עם ו‘( יוצא בגימטריה
.המלך את בית המקדש
 וחשבון זה. שווה בדיוק לזמן בו ב ה שלמה המלך את ביהמ“ק הראשון,479 ומדוע בכתיב חסר? היי ו ש ה אחת פחות – ויוצא
.‘ ולכן כתב עדות חסר ו.‘ ויראהו ה: כמו שכתוב,ראה משה רבי ו ע“ה ברוח הקודש
 כי לאחר.. לכך שהתרצה הקב“ה על מעשה העגל, היי ו שהמשכן יהיה עדות לכל האומות:“”משכן העדות
, לאחר ש תרצה. עד ש תרצה הקב“ה, בא משה לפ י הקב“ה ולימד ס גוריא על ב י ישראל,שעשו את העגל
?“ ”היאך ידעו האומות שהתרצת:שאל משה את הקב“ה
.“ ושכ תי בתוכם, ”ועשו לי מקדש:מיד אמר לו
.שבת שלום
. שהמשכן מעיד שהשכי ה שרויה בישראל-  ולכן כתוב משכן


מטבע מקורי של מחצית השקל מזמן בית ש י ,היה ברשותו
של הכתב סופר ,אותו קיבל במת ה מידיד קרוב .פעם אחת
השתתף הכתב סופר בחתו ה ,והביא עמו את המטבע ,כדי
להראותו לקהל המשתתפים .המטבע עבר מיד ליד ,וכולם
התפעלו מן המראה ה דיר ,מטבע אמיתי של מחצית השקל!
הכתב סופר קווה ,כי לאחר שיסיים הקהל לראות את המטבע
– הוא ישוב אליו ,אך לא כך היה .המטבע עלם בין הקהל ולא
חזר אל בעליו .חיפשו את המטבע בכל מקום אפשרי ,שאלו
כל אחד אולי בטעות שארה אצלו המטבע ,אך התעלומה רק
גברה ,המטבע עלם כאילו בלעה אותו האדמה .ככל שחלף
הזמן ,התעורר החשד שמאן דהוא חמד את המטבע המיוחד,
והחליט לג בו ולהשאיר אותו אצלו .בתחילה ,יסו לדחוק את
המחשבה הזו ,וכי איך יתכן הדבר לצער כך את הכתב סופר
ולג וב ממ ו את המטבע שכל כך יקר? שום פתרון לא מצא
באופק.
קם הכתב סופר ואמר לקהל' :מורי ורבותי! הרי המטבע היה
כאן ,כולכם ראיתם ,ועכשיו הוא אי ו! מה אפשר לעשות?
יש רק דרך אחת לפ י ו ,ל עול את כל דלתות האולם וכולם
יתבקשו לרוקן את מה שבכיסם ,א י אהיה הראשון שאעשה
כן – אמר הכתב סופר – וא י מבקש שאף אדם לא יעלב,
אדם הוא אדם ,ויתכן כי בטעות ,תוך כדי התבו ות – הכ יס
את המטבע לכיסו ושכח אותו שם ,ולכן ,לאחר שא י ארוקן
את כיסיי ,יעשו כך כולם…'
הקהל הסכים פה אחד לבקשת הכתב סופר ,אלא שאז קם
אחד מן הרב ים ש כחו בחתו ה] ,יש המעידים כי היה זה
הגאון רבי יהודה אסאד זצ"ל[ ,וביקש מהכתב סופר שבי תיים
לא יעשו את הבדיקה הזו ,וידחו את החיפוש בכיסים בחצי
שעה.
הכתב סופר הסכים לבקשתו של הרב הצדיק ,הוא בוודאי
רצה להימ ע מן הבדיקה המביכה הזו .כעבור חצי שעה ,ביקש
שוב אותו רב לדחות את החיפוש בזמן מה ,הדבר היה לפלא

בעי י כולם ,ואף העלה חשדות כי הרב יודע דבר מה בקשר
למטבע ,ומשום מה אי ו רוצה לגלותו לכתב סופר ,אך משום
כבודו של הרב ,אות הכתב סופר לבקשתו ודחה את החיפוש
בעוד רבע שעה.
כעבור כעשר דקות ,כ ס לפתע אחד המלצרים ולתדהמת
המשתתפים הביא עמו את המטבע ,וסיפר כי מצא אותו
בתוך האשפה….
שמחתם של הכתב סופר ושל כל המשתתפים במציאת
המטבע הייתה גדולה מאוד ,אך יחד עם זאת גדלה פליאתם,
לשם מה ביקש הרב להמתין עם החיפוש? ומה הועילו לו
דקות אלו כדי למצוא את המטבע בפח האשפה? אין זה כי
אם מופת שיצא תחת ידיו של הרב – חשבו כולם.
הרב פתח את דבריו לעומת ה וכחים ,והסביר" :אין זה מופת
ואף לא פלא" ,תוך כדי דבריו הוא הוציא מכיסו מטבע של
מחצית השקל ,בדיוק כמו אותו מטבע שהיה לכתב סופר ,אף
הוא אמתי ומקורי.
"הביטו" ,המשיך הרב את דבריו" ,אף לי יש מטבע כזה בדיוק,
וגם א י הבאתי את המטבע לחתו ה כדי להראותו לכולם,
אך מיד כשראיתי שהכתב סופר מראה את המטבע ,החלטתי
שלא אראה את שלי ,כדי לא למעט משמחתו ומהתרגשותו
של הכתב סופר על המטבע ה דיר שיש ברשותו .תארו לכם –
זעק הרב – אם החיפוש היה ערך והמטבע היה מצא בכיסי,
ודאי לא הייתם מאמי ים לי כי המטבע הזה הוא שלי ואי ו
של הכתב סופר ,איזה חילול ה' ורא היה מתחולל כאן?! לכן
ביקשתי מעט זמן כדי להתפלל לה' 'אל תביא י לידי בזיון',
וכשראיתי שעבר הזמן ולא התקבלה תפילתי ,לא התייאשתי
וביקשתי דחיה וספת כדי שאוכל להמשיך ולהתפלל ,וחזקה
על תפילה שאי ה שבה ריקם ,וה ה מצא המטבע בפח
האשפה…"
מוסר השכל גדול למד מספור זה ,לעולם אסור לחשוד באף
אדם ,ק"ו אם הוא צדיק וישר דרך ,גם כאשר הדבר ראה ברור
מעל לכל ספק כי החשד הוא כון.

בפרשה כתוב ויביאו את המשכן אל משה וכו',
ופירש רש"י על פסוק זה :שלא להקימו ולפי שלא עשה משה שום
מלאכה במשכן ,ה יח לו הקדוש ברוך הוא הקמתו ,שלא היה יכול
להקימו משום אדם מחמת כובד הקרשים שאין כח באדם לזוקפן,
ומשה העמידו .אמר משה לפ י הקב"ה ,איך אפשר הקמתו ע"י
אדם?! אמר לו עסוק אתה בידך ,ראה כמקימו והוא זקף וקם
מאליו .וזהו ש אמר :הוקם המשכן  -הוקם מאליו )מדרש ת חומא(
עכ“ל.
ולומדים יסוד גדול לחיים! בעבודת ה' צריך לעשות השתדלות,
וגם אם לפעמים ראה שהכל קשה ושלא מצליח ,תעשה את
ההשתדלות ,שים ידך וה' כבר יעזרך.
שלאדם יש ה טייה לשאול ולהשלים
את פעולותיו לעשות דבר שלם ומתוקן ,ואם אי ו מצליח להשלים
מלאכתו הוא עצוב ומיואש.
אך טעות היא בידו ,האדם ,עצם היותו אדם אי ו מוגבל ,ודברים
רבים אי ם תו ים לשליטתו ..וכבר אמרו חז"ל באבות )ב' ,טז'( לא
עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל ממ ה.
ולכן אדם צריך לעשות את ההשתדלות ותשאיר את השאר לה'!
וכן ביאר בספר "ה י בידך" :בזמן שחזקיהו המלך טה למות ,בא
אליו ה ביא ואמר לו ”מת אתה ולא תחיה“  -עד כה חמור עו שו
של חזקיהו הצדיק אשר לא עסק בפריה ורביה .אמ ם חזקיהו הג
לשם שמים שראה ברוח הקודש שיצאו ממ ו רשעים מזרעו ..אך

טעות היתה בידו היה עליו לקיים את ציווי ה' ולא לחשב חשבו ות
שמים  -ואף על פי ש גזרה הגזרה אמר ל ביא בן אמוץ ”כלה
בואתך וצא .כך מקובל י מבית אבא אפילו חרב חדה מו חת על
צווארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים“.
ולומדים מכאן דבר גדול יהודי צריך לעשות  -אך התוצאות לא
בידיו.

וכך היה :היה מלך שציווה לאיש פשוט למלא עבורו דליים גדולים
במים ,ועבור כל דלי ודלי יתן לו אלף די רי זהב .התחיל הוא למלא
את הדליים ,אך ראה שהם מ וקבים וכל המים יוצאים החוצה,
ועקב כך הפסיק למלא מים.
עמד שם חכם אחד ואמר לו :שוטה! הלא המלך תן לך כלים אלו
ואף הוא ידע שהכלי מ וקב ,ואע“פ כן ציוה עליך למלאותם ,וגם
על זה תקבל כסף ,ולכן מה זה מש ה אם המים ממלאים הדליים
או לא  -תעשה את רצו ו ותזכה! המלך לא צריך כלל למים יש לו
הכל ,וכל מטרתו לתת לו שכר טוב לזה שעשה את רצו ו.
וכך ,להבדיל  -הוא ה' יתברך ,הוא אי ו זקוק לעבודת ו  -יש לו
אלפי מלאכים!! אלא הוא רוצה את יגיעתי ו ואת ההשתדלות
של ו!
ולכן א ח ו יתן מעצמ ו קצת וכמו שביאר ו .וה' כבר ימשיך
עבודת ו.


כתב רבי חיים ויטאל )המהרח"ו( זצ"ל בספרו "שערי קדושה" )א ,א(:
" ודע אל בעלי מדע ,כי גוף האדם אי ו האדם עצמו מצד הגוף כי
זה קרא בשר האדם ..מצא האדם הוא הפ ימיות ,אבל הגוף הוא
ע יין לבוש אחד תתלבש בו פש השכלית ,אשר היא האדם עצמו
בעודו בעולם הזה ,ואחר הפטירה יופשט מעליו הלבוש הזה ויתלבש
בלבוש זך ו קי רוח י ,וכמו שכתוב )זכריה ג ,ד( "הסירו הבגדים
הצואים וגו' והתלבש אותך מחלצות" ,הוא ה קרא חלוקא דרב ן.
וכמו שלבוש גוף האדם ]בגדים[ יעשהו האומן בתב ית איברי
הגוף כן עשה הוא יתברך את הגוף שהוא לבוש ה פש בתב ית
דיוקן ה פש ברמ"ח אברים ולהם שס"ה גידים ,המקשרים
את האברים ,ולהמשיך על ידם הדם והחיות מאבר אל
אבר כדמיון צי ורות .ואחר יצירת הגוף פח בו פש
חיה כלולה מרמ"ח איברים רוח יים ושס"ה גידים,
ויתלבשו תוך רמ"ח איברים ושס"ה גידים של הגוף,
ואז פועלים איברי ה פש פעולתן על ידי הכלים
שהם איברי הגוף כגרזן ביד החוצב בו ,והראיה לזה
כי לא יפעלו איברי הגוף פעולתם אלא בעוד ה פש
בהם -עין רואה ואוזן שומעת וכו' ,ובהסתלק ה פש
"וְ חָ ְשׁכוּ הָ רֹאוֹת בָ ּאֲ רֻ בּוֹת" )קהלת יב ,ג( ו תבטלו כל
החושים מרמ"ח אברים.
ועל דרך זה שס"ה גידים רוח יים של ה פש מתלבשין
תוך שס"ה גידים שבגוף וממשיכין מזון הגופ י ,שהוא
הדם ,אל רמ"ח איברי הגוף עם מזון הרוח י פ ימי
בתוכו ]המגיע מלימוד התורה וקיום המצוות[ לפר ס רמ"ח
איברי ה פש ,ואחר הפטירה אין שום חיות שפע ,וגידי הגוף גם
כן מתפרקין ומתרקבין כמו רמ"ח האיברים והיו כלא היו ,
 אשר מתלבשת בגוף
ה קרא לבוש שלה בעולם הזה ..וכבר תבאר כי בכל העולמות היה
עירוב טוב ורע ,ו מצא כי גם ב פש האדם היה כן ..וה ה גם את
זה לעומת זה עשה האלקים ,והוא ה קרא  -אדם בליעל ..ומשם
משכה פש רעה אל האדם ה קרא 'יצר הרע' ,וכשתתגבר פש זו
על פש הטובה יבואו אליה זקין ו געים וחלאי ה פש ,ואם תתגבר
יותר תמית ו ..וה ה כל אחת משתי פשות אלו צריכה מזון רוח י
להתקיים ,ואמ ם מזון הרוח י של ה פש הקדושה משך אליה על
ידי קיום התורה הכלולה מתרי"ג מצות כדמיון תרי"ג אברי ה פש גם
הם ו קרא 'לחם' ,כמו שכתוב )משלי ט' ה'( "לכו לחמו בלחמי" ,וכל
אבר מן רמ"ח איברים יזון ממצוה פרטית המתייחסת לאותו אבר
וכאשר יחסר לאדם קיום איזו מצוה ,גם האבר הפרטי המתייחס
למצוה יחסר ממ ו מזו ו "..עכ"ל.


לעתים אפשר להע יק לילד ביטחון ודימוי חיובי ,בדרך פשוטה של מתן
תעסוקה יוצרת ,המע יקה סיפוק וממלאת את הזמן ואת המחשבה.
אמ ם ,דרך זו מצריכה השקעה של זמן מצד ההורים ,אך פעמים רבות ,היא
פותרת את הבעיה לחלוטין.

אם ילד חסר ביטחון סובל גם מקשיים לימודיים ,אפשר לקדמו במידה רבה
על ידי קשר כון ופתוח עם המלמד .מלמד שמשתף פעולה עם ההורים
וחפץ אף הוא בהצלחתו של התלמיד – ולא רק מן הבחי ה הלימודית –
מתגמש בתחומים שו ים ,כדי להקל על הילד ולהפחית את לחציו .הוא
למשל מאפשר לילד לע ות על המבחן בבית ,בידיעה שכתיבה באווירה
הרגועה שבבית תגדיל את סיכוייו להצליח .לחלופין הוא יכול ליידע את
ההורים בשאלות הצפויות להישאל במבחן ,כדי שתוך כדי הלימוד עם
הילד ,יוכלו ההורים לכוו ו לשים לב במיוחד ל ושאים שעליהם הוא עתיד
להישאל .בעקבות ההצלחה במבחן ,יעלה דימויו העצמי של הילד ,והוא
יקבל דרבון עצום לקראת המבחן הבא ,ולהשקעה בלימודיו בכלל.

עלי ו להביא את הילד להב ה שאין מטרת ו בעולם להתקדם כדי להשיג
אחרים ,אלא למצות את כישורי ו של ו ולעשות בכוחותי ו את המקסימום
שבאפשרות ו לעשות .תחרות היא דבר הרס י .היא עלולה לייאש את הילד
ולפגוע בכל מעט האמון העצמי שהצליחו לפתח בו .הילד מוכרח להבין כי

בע יין זה אמר בגמרא )מסכת מכות כג" ,(:דרש רבי שמלאי ,שש
מאות ושלש עשרה מצות אמרו לו למשה ,שלש מאות וששים
וחמש )שס"ה( לאוין כמ ין ימות החמה ]וכמ ין הגידים באדם[,
ומאתים וארבעים ושמו ה )רמ"ח( עשה כ גד איבריו של אדם".
ובמדרש משלי כתוב" :ישראל ) צטוו( על רמ"ח מצות עשה ,כ גד
רמ"ח איברים שבאדם ,כל אבר ואבר אומר לו לאדם ,בבקשה ממך
עשה בי מצווה זו ,ושס"ה מצות לא תעשה כ גד ימות החמה ,וכל
יום ויום אומר לאדם אבקש ממך שלא תעשה בי עבירה זו" ) דרש
אַתּ עָ לִ ית עַ ל ֻּכ ָ ּל ָה"; פרק לא ,כט(.
"רבּוֹת בָ ּ וֹת עָ שׂוּ חָ יִל וְ ְ
על הפסוק ַ
מזה בין את הקשר המפורסם בין הגוף ל פש ,שש יהם
זקוקים להז ה המק ה להם חיים ,אלא שכל פעולות
הגוף לא ועדו אלא להז ת ה פש .מקובלים מסבירים
כי באדם פש אלקית ,ה משכת אל הקדושה ,ו פש
בהמית ,ה משכת אל הטומאה והרשות תו ה
בידי האדם ובטוב העולם ידון והכל מדד לפי
רוב המעשה )עפ"י המש ה באבות ג ,טו( .הגוף
ועד לשרת את ה פש וכל הז תו הגשמית אי ה
אלא לצורך הספקת ההז ה הרוח ית אל ה פש
הקשורה בו .הביטוי " פש בריאה בגוף בריא"
לא אמר לחי ם ,כי זה אשר לוקח מהעולם הזה
כדי מחייתו ולא כדי רצו ו וחשקו אשריו ואשרי
חלקו ,כי זהו שורש הבריאות הגופ ית וה פשית
ועל כן בזה פתח הרמב"ם את כתביו הרפואיים כמו
שלמד ו בתחילה באומרו "התמדת הבריאות בהישמר מן
השובע וה יח השיברון מן היגיעה ..ואולם עצת העבד )הכוו ה
לכותב -הוא הרמב"ם בעצמו( בשיעור כמות המאכל למי שירצה
ה הגת בריאותו הוא לאכול ..שיעור שלא ימשוך )ימתח וירחיב(
אסטומכתו )קיבתו( ולא יכבד עליה ושתוכל לבשלו ".עכ"ל .ש זכה
להתגברות על תאוות האכילה ולהמשך התבגרות ה פש ויתקיים
שׂבַ ע ַפְ שׁוֹ" )משלי
ב ו ובזרע ו מה שאמר החכם באדם "צַ ִדּיק אֹ כֵל לְ ֹ
יג ,כה( ,אכי"ר.





כל תכליתו בעולמו היא לפעול על פי כישוריו שלו – בלי לאפשר לחֶ ברה
להכתיב לו היכן צריך להשקיע וכמה .לילד שירכוש תפיסת חיים בריאה זו,
יהיה קל הרבה יותר להתמודד בתחרות השוררת בחברה .הוא יוכל לכוון
את כוחותיו לכיוון ה כון ,במקום להשקיעם בכיוו ים שמלכתחילה ועדו
אצלו לכישלון ,ובעקבות כך להיות שרוי בייאוש מתמיד מ יסיו ות ה פל
להשיג את האחרים.
ילד שיחוש כי מעריכים את עמלו יותר מאת התוצאות ,יהיה שמח ומלא
אופטימיות ,וממילא יגדלו סיכוייו להצליח .בשיחה עם הילד ,כוון אותו
שישים לב לחלקים שבהם הוא הצליח ,שיכיר בהם וישמח.
יש להראות לו ששמחים בהשקעתו ובחריצותו ,בלי קשר להישגיהם של
החברים האחרים בכיתה .כך הוא ילמד שהצלחה אי ה דבר יחסי ,אלא
ע יין של מבט.

יש מצבים שבהם חשוב להראות לילד הצלחה מידית .במצבים אלו יש
לשקול בתשומת לב ובכובד ראש אפשרות של העמדת משימה מסוימת
כמטרה שאליה יופ ו כל המשאבים .המשימה יכולה להיות השגת תפקיד
מסוים הדורש קריטריו ים מיוחדים ,הצלחה במבחן ש תי ,התמודדות
בחידון וכדומה .אם ברור ל ו שמבחי ת כישוריו ויכולותיו ,הילד יכול
להתמודד ולהצליח ,יש מקום לעודדו להתמודד ולסייע לו ככל האפשר,
בתקווה שהוא אכן יצליח ,וההצלחה תשמש לו מ וף להתקדמות וקרש
קפיצה להצלחות וספות.

