
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 #69  עלון ,ד"בס
  ג"התשע–בשלח

 בעריכת הרב נחום גמליאל 

äùøôäî ç÷ì, 
 )ז"ו כ"ט". (ויבואו אילמה ושם שתים עשרה עינות מים... וילונו העם... ויבואו מרתה"
 

עו לו יד. טענות ותרעומות, ולכן יש בפיו תדיר תלונות ומענות, קצר ראיה וקצר סבלנות הוא האדם
 לא היו –כי באילים הסמוכה יש שתים עשרה עינות מים ושבעים תמרים , ישראל בהיותם במרה

אם היו ממתינים עוד . ובאילים התעכבו עשרים יום) ע"ראב(, ובמרה ישבו רק יום אחד! מתלוננים
 . היו רואים שאין על מה להתלונן, זמן קצר

 .התלונותאבל איש אינו יודע מה לפנים ומה לאחור ומכאן כל 
 ? משל למה הדבר דומה

, ורואה שארוחת הצהרים שלו אינה מוכנה, לאדם החוזר לביתו רעב וצמא לאחר יום עבודה מפרך
לא יכולים להיות הסברים , בלי לאפשר לה להסביר(מחרף ומגדף אותה , הוא מתנפל על אשתו

וההוכחה הטובה , גישהומאשימה על כך שאינה מספיק ר...) מניחים את הדעת לעוול כלל כך גדול
 . ביותר לכך שעדיין לא הכינה לו את הארוחה

ורואה לפניו שלחן ערוך עם כל מיני המטעמים , אחרי התלונות והגידופים הוא נכנס לחדר הסמוך
 ...כמה גדולה הבושה שלו על הדברים הקשים שהטיח נגד אשתו. האהובים עליו

עד שיבוא יום ויתקיים בנו הפסוק .  ברוך הואכך אנו מתנהגים לפעמים בהתייחסותנו אל הקדוש
ויראה לנו שבכל , יהפוך את הבגד מהצד של הביטנה לצד היפה' כאשר ה' הפכת מספדי למחול לי'

 .צער שנגרם לנו היה צד של אושר ושמחה
 

הלוא טובה גדולה היינו עושים לנפשנו אם כבר ? אם כן למה להמתין עד אז ונגרום בושה לעצמנו
   ...נו מנסים לראות את הצד היפה שבצרות ובייסורים הבאים עלינוהיום היי

 )עלינו לשבח(                                                                                                                                              

 

äëìää úðéô 

 ו בשבט "הלכות ומנהגים לט 

ביום זה מתחלפת שנה , ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות"ט. בשבט' בשבת הקרובה חל טו: א
 ..להפרשת תרומות ומעשרות של פירות

ונוהגים לאכול מכל , מיבול ארץ ישראל) ליל שבת אחרי הסעודה(ו בשבט " לאכול בליל טנוהגים: ב
יין אדום ,  יין לבן–גפן .  בירה–שעורה . חיטה תפוחה, כוסכוס,  עוגה-חטה. שבעת המינים

.   זיתים–זית .  משתדלים לשמור רימון מראש השנה–רימון .  תאנים יבשות–תאנה . וצימוקים
 . תמרים–דבש 

לומדים משנה או זוהר הקשורים לכל אחד ממיני (, בשבט' יש נוהגים לעשות לימוד בליל טו: ג
 .)'פרי עץ הדר'הלימוד מופיע בספר הנקרא . הפירות לפני שאוכלים אותו

חלב חיטים ': מפני שכתוב, האב מברך על החיטה: יש נוהגים לחלק את הברכות בסדר הבא: ד
. 'אשתך כגפן פוריה': האם מברכת על הגפן מפני שכתוב. ת ברווחובכדי שיהיו לו מזונו' ישביעך

רימון ואגוז מברכת אחת הבנות . 'בניך כשתילי זיתים': מפני שכתוב. אחד הבנים מברך על הזית
דבש וחלב ': מפני שכתוב, דבש ותפוח מברכים התינוקות. 'כל כבודה בת מלך פנימה': מפני שכתוב
 )'אות ז' ל' מועד לכל חי סי. ('תחת לשונך

 .במנחה של שבת' צדקתך'בשבט לכן לא אומרים '  לא אמרים תחנון בטו:ה
 



 

íéãìé êåðéç 

 'התפוח לא נופל רחוק מהעץ' 
 .  במקרים אלו הפרי נופל רחוק. או כשהוא גבוה מידי, כשהעץ גדל במדרון. פעמים כן? האומנם

 ? מה המשמעות לגבי חינוך ילדינו
הורים תמימי , הוא צריך לראות זוגיות טובה. י לגדול נכוןילד צריך יציבות כד. חוסר יציבות= מדרון

גם אם לא נוח לילד בשלב הנוכחי שאתם מתואמים חושבים אותו דבר . דעים בהחלטות החינוכיות
 .זה מחזק לו את הביטחון העצמי. טוב לו לדעת ולהרגיש שאתם חטיבה אחת, ותומכים זה בזה

להבין מה מניע אותו , להרגיש אותו, להתחבר אליו, הורים שאינם יודעים לרדת לילד = עץ גבוה
במקרה כזה .) של הילד' חבר'ולא ! הורה: כפי שכתבנו כבר בעבר שהורה הוא, כמובן עם גבולות(

 . התפוח נופל רחוק
 .    כדי שהפירות יפלו לידנו, ונשכיל לרדת אליהם כשצריך, נגדל את ילדינו במישור

 .  נסו ותצליחו                                                                                                                                  
שושנה                             , בשבט שמח' ושבת שלום וט                                                                                                                                 

úáùì øåôéñ 
 רוח הקודש של המגיד

וֶאָחד  ִהזְ ִּכיר ֶאת ַהַּמּגִ יד ִמֶּמְזִריְטׁש ְּב נִ יַמת  . ֵהֵחּל ּו ְלַדֵּבר ָסָרה ּבַ חֲ ִסידּות ּוְב ַמְנִה יֶגי ָה, סֹוֲחִרים שנָ ֲהרּו ל יִריד ְּבֶק ִניגְ ְסֶּבְרג

ְׁשָא לּוה ּו   ֲחֵבָרי ו  , !"'?ִנְת ַּפְסָּת' ַּגם ַאָּת ה !  "ָקָרא, ! "ַעל  ַהַּמִּגיד  ָאסּור  ִלְפצֹו ת ֶּפה. " ִמֵהר ּס ֹוֵחר ִמ ְּסלֹוְצק  ְלַה ּסֹותֹוָאז -א ֹו . ִּבּטּול

י ְלַמָּס ע ְוָסִט יִתי ִמַּמ ְסלּו ל   ִלְפ ֵני ַּכָּמ ה ֳחָדִׁשים  ָיָצאִת :ָעָנה  ַהּסֹוֵחר,  "ַהְקִׁש יבּו  ַוֲאַסּפֵ ר ָלֶכם ַמֲעֶׂשה ֶׁשֵאַרע" .ְּבטֹון נ ֹוֵזף

ַרק ָאז נֹוַדע ִלי ִּכי ִה ּגַ ְעִּתי   . ֵהַקְׁשִּתי ַעל ַהֶּדֶלת וְ ֻהְזַמְנִּת י ְּפִניָמ ה.  ִנַּגְׁשִּתי ֶאל ַהַּבִית ָהִר אׁשֹון, ִהַּגְעִּת י ַלֲעָירָ ה ְיה ּוִדי ת. ְנִסיָעִת י

ּכָ ל ָּדָבר  ָּבע ֹו ָלם . "ָנַתן  ִּבי  ַמָּבט  חֹוֵדר  וְ הֹוִׁשי ט ִלי  ָיד  לָׁשל ֹום.  ד  ֵמַחְדרֹו  וְ ִהְתָקֵרב  ֵאַליִּפ ְתאֹום   ָיָצא ַהַּמ ִּגי .ֶאל ֵּבית ו ש ל   ַהַּמּגִ יד

".   ?ּוןֶׁשָּמא  ֵיׁש ָּדָבר   ָּכְלֶׁשהּו ְּב ִעיְרֶכם ַהּד ֹוֵרׁש ִּתּק . ֵאי ן ֶזה  ְלִחָּנם,  ִאם ִנְתּגַ ְלַּגְלָּת  ְלָכאן. "ָאַמ ר, "הּוא ְּבַהְׁש ָּגָחה  ְּפָרִטית 

 .  ְלַמֲעֶׂש ה ָעַזְבִּת י ֶאת ִע יִרי ַּכָּמה  ָׁשבּוע ֹות קֶֹדם לָ ֵכן וְ ל ֹא ָיַדְעִּת י ֶאת ַה ִּמְתַרֵחׁש ָּבּה. ָׁשַתְקִּתי
אּוָלם ַא ל  . ֶותִלְפנֵ י ָיִמים ֲאָחִד י ם ָהָיה ִּבְנָך חֹו ֶלה ְמאֹוד ּוְכבָ ר ָעַמד ַעל ַסף ָמ: "ַהַּמִּגיד ֵה ִניַח ִמְׁשָקפַ ִים ַעל ֵעי ָניו וָא ַמר

וְּבֵני   ,  ְּכ ֶׁשַּתְחזֹר ִלְסל ֹוְצק ִּתְהיֶ ה ֵעד ל ַּמֵּגָפה ָּקָׁשה  ַהִּמְׁשּתֹולֶ ֶלת ָׁשם .ֶנְח ַלץ ִמַּמחֲ לָ תֹו ְוַעָּת ה הּו א ָּבִריא ְל ַגְמֵרי' ָּברּוְך ה , ְּדָאָגה

ְלָמֳחָרת  ׁשּוְבָך  ִּתְׁשַּתֵּתף ְּב ִׂשְמָחה ֶׁשל  ִמְצָוה  ְוַגם ָׁשם  יַ ַעְסקּו   :  "ְוִהְמִׁשיְך  ".ָהִעיר  חֹוְקִר ים ּוְמ ַחְּפִׂשים  ַאַח ר ַהִּסָּבה  ַלַּמֵּגפָ ה

ּוְכֶׁשּיָ קּום ַאַחד ַהְּמ ֻסִּבים   . ִּכי הוא אי נֹו ָקׁשּור ְּכלָ ל ָלִענְ ָין, ַּדע.  ַה ֲחָׁשד ִיּפֹ ל ַעל  ִאיׁש ְּפלֹו ִני וְ ַהּכֹל ַיֲאִׁש ימּו הּו. ְּבאֹותֹו ִע ְנָין

 ". הּוא  ַהחֹוֵטא -אֱ חֹז ְּבָיד ֹו ּוגְ ַער ּבֹו ִּכ י ה ּוא ,  ִהְתַיֵּצב  ַעל ַרגְ ֶליָך,ְלַהּכֹות ֹו
ִנְכ ַנְסִּתי  ְלֵבי ִתי ְוָאז  ַּגם נ ֹוַדע  ִלי  ִּכי ְּב ִני  ַה ָּקט ָאֵכן  ָחָלה  ּוְכָבר  ִהִּגי ַע ִלְכ לַ ל . ִעם ּב ֹוִאי  נ ֹודַ ע ִלי  ַעל  ַהַּמֵּגפָ ה. ַׁשְבִּתי ִלְּסל ֹוְצק

 . ְּבא ֹוָתּה ָׁשעָ ה ָידַ ְעִּתי ְּב ִבְטָחה ִּכי  ַּגם ֶיֶתר ִּדְברֵ י ַהַּמ ִּגי ד ִיְתַקְּימ ּו. ְך ְּבאֹ ַרח ּפֶ ֶלא ֶהְח ִלים  ְלַגְמֵריַא, ַסָּכָנה
ַהּכֹל ִּדְּבר ּו ְּבִענְ יַ ן   . ִריתִהְׁשַּתַּת ְפִּתי ַּבְּב . ִמיָלה ֶׁש ַּיֲערְֹך ָמָח ר ֶאָחד ִמּנִ ְכְּבֵדי ְסלֹוְצק-ְּבֶהְמֵׁשְך ַהּיֹום  הֹוִד יעּו ִל י ַעל  ְּבִרית 

ְסבּורַ ִני  ִּכי  ח ֹוֵטא ֶׁשִנְכַׁש ל ּבַ ֲעוֹו ן  ָחמּור  ִמְת ַהֵּלְך ְּבִקְרּבֵ נּו  ּוְבעֶ ְטיֹו  ָּבָאה  ָעלֵ ינּו   :  "ִמּזִ ְקֵני  ָה ִע יר ָקם  ְוָאַמר, ֵא ִלָּיה ּו' ר.  ַהַּמֵּגָפה

ֲחזֹר ִּבְתׁש ּוָבה   "  ".מֹו ְטל  הּוא  ַהח ֹו ֵטא... מֹוְט ל "– ִּפְתא ֹום  ָעַבר  ַרַחׁש ַּבָּקָהל   .ַה ּיֹוְׁשִבים  ִהנְ ֲהנּו  ְּבַהְסָּכָמ ה".  ָהָרָעה  ַהּזֹאת

 . ִחֵּור ּכַ ִּסיד, מ ֹוְטל יָ ַׁשב ּדֹוֵמם. ָקָרא ו ְלעֶ ְברֹו, "ְוָהֵסר ֵמעָ ֵלי נּו ֶאת  ַהַּמֵּגפָ ה ָהאֲ רּוָרה
ָאַזְרִּת י עֹז  . הּוא  ֵהנִ יף ָיד ְּכ ֵדי ְל ַהנְ ִחיָתּה   ַעל ֶלְח יֹו  ֶׁשל מֹו ְטל.  ַרב ֶא ל מ ֹוְטלְוָק,  ֵמ ֲעִׁשיֵרי  ָהִעיר, ְוִהֵּנה  ָקם ִמְּמק ֹומֹו  ִׁשְמעֹו ן

.   הֹודֵ ה עַ ל ָהֱאֶמת ִּכ י ַאָּת ה ַהח ֹוֵטא  ַהּגָ דֹול. " ִה ְרַעְמִּתי עָ ָלי ו ְּבקֹו ִלי, ! "ַׁשְקָרן  ְוָרָׁשע.  "ְוָתַפְסִּתי  ְּבכֹוַח  ִּבְזרֹוע ֹו ֶׁשל ִׁשְמ עֹון  ַהְּגִביר

 ! ". ִהְתַוֵּדה  ַעל ַמֲעֶׂש יָך ִּבְמק ֹום ְלָה ִטיל ֶרֶפׁש ְּבָאָדם  ַאֵחר
. נָ ַתִּתי ּב ֹו ַמָּבט  ָקֶׁשה  ְולֹ א ֵהַס ְר ִּתי עֵ ינַ י ֵמעֵ ינָ יו  ַעד  ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבר .  ִׁשְמ עֹו ן  ַהְּגִביר  ִהִּב יט ִּב י ֻמּכֶ ה  ֶהֶלם. ֶׁשֶקט ִהְׂשָּתֵרר ּבַ ָּמקֹום

ִלְבסֹוף  ִּבֵּקׁש  ֶאת   .  ה ּוא  ֵהֵחל  ְלִה ְתַוּד ֹות ִּכ י ָאְמ ָנם  ִנְכַׁשל  ַּבֲעו ֹונ ֹות  ֲחמּוִרים  ְּבי ֹוֵתר.  ָגִעים  ּוְל ֶפַתע  ָּפַרץ  ִּבְבִכיָחְלפּו  ע ֹוד ַּכָּמ ה ְר 

ָּתְמ הּו  , !"?ַהּקֶֹדׁש-ר ּוַח . "ְמָללַהֶּצַבע ָׁשב ְלָפָניו ֶׁשל מ ֹוְטל  ָהֻא .ְמִחיַלת ַהְּכ ָלל ְוִה ְתחיַ ֵּיב ֳקָבל  ַעם ְוֵעָדה ָלׁשּוב ִמַּדְרּכ ֹו ָהָרעָ ה 

.   ַה ּנֹוְכִח ים ָה יּו   ֲאחּוֵזי  ִהְׁשּתֹו ְממּות".  ֶא ָּלא ֶׁשל  ַהַּמּגִ י ד ִמֶּמְזִריְטׁש, ַהּקֶֹדׁש ֶׁשִּל י-ַאְך  לֹא ר ּוַח ",  ֲהִׁשיב ֹוִתי,  "ָאְמָנם  ֵּכן. " ַהּכֹל

ַהּסֹו ֵחר ִמְס לֹוְצק ִס יּיֵ ם  .זְ ָהִרים ְּבִע יֵרנ ּו  ִמִּלְפּגֹ ַע ִּבְכבֹוד ֹו ֶׁשל  ַהַּמִּגיד  ַה ָּקדֹוׁשַמֵהר ָּפְׁשָט ה ַהְּׁשמּו ָעה ְּבכָ ל  ְסלֹוְצק ּוֵמ ָאז ִנ-ִחיׁש 

,  ָק ִאיִהְקנִ יָטם ַהְּסל ֹוְצ, "ַמּדּוַע ׁש ֹוְתִק ים ַאֶּתם, נ ּו. "ְנתּו ִנים ְל רֶֹׁשם ְּדָבָריו, ֲחבֵ ָריו  ַהּסֹוֲחִר ים נִ ְּצבּו ְסִביבֹו ִּבְדָמָמ ה. ֶאת ִסּפּורֹו

  ".'? ִנְתַּפְסֶּתם'ֶׁשָּמא ַּגם ַאֶּתם "

                                                           " )תך שעשועיתור"מתוך עיתון (                                                                                                                                                                                                


