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מתי אפשר לדרוש מן הילד?
נוסף הנלמד מתוך הפסוקים הללו:  זצ“ל הרחיב אודות לקח  האדמו“ר מקלויזנבורג 
חייו מחמאות,  כל  לילד  להשמיע  הוא  ביותר  החנוכיים הבסיסיים  היסודות  מן  אחד 
חזוקים, תמיכה ופרגון על הטוב שהוא עושה. אמנם  ידוע לכל, כי הילד אינו נוהג תמיד 
כראוי, אולם אם ההורה ישמיע באזניו כל היום דברי בקרת ותוכחת מוסר, הילד יתיאש 
וכלל לא יתאמץ להיות טוב יותר. כשמלת בקרת בוערת בנו על קצה לשוננו, עלינו 
לנסות להרהר מה היינו אנחנו עושים, אילו היינו עובדים אצל מעביד, אשר היה מבקר 
אותנו על כל צעד ושעל, בלי קשר למה שהיינו מנסים לעשות. אין ספק, שתוך זמן קצר 
היינו אומרים לעצמנו: בשביל מה להתאמץ? הלא מה שנעשה- לא ימצא חן בעיניו...
פעמים רבות מתנהג הילד כיאות, הולך מדי יום לחידר, לומד היטב ואפילו משיג ציונים 
טובים, אולם לאביו יש שגעון גדלות; והוא סבור שבנו חיב לצאת רבי עקיבא איגר, 
לכל הפחות...הוא מלא טענות כרימון כלפי הילד שלו,“מדוע הוא הולך בערב לישון 
עם עתון, ולא עם בבא מציעא, למשל?...“סליחה אדוני“, ננסה לשאול,“גם אתה הולך 
לישון עם בבא מציעא? מדוע אתה דורש ממנו, מה שאינך דורש מעצמך? אם אתה 
רוצה-תנסה לדרוש זאת מעצמך ותראה דוגמא אישית, אם הוא ירצה-הוא יעשה כמוך, 
ואם לא-הוא יעשה פחות ממך...“. יכול האב להיות שקוע רובו ככולו בעניני פוליטיקה, 
קורא מדי יום את העתון“שנים מקרא אחד תרגום“ ויודע בעל פה את מה שאמרו כל 
הפרשנים-אבל את בנו הוא מקדיש ללמוד במשך עשרים וארבע שעות ביממה... התורה 
מלמדת אותנו ”ושננתם לבניך ודברת בם“ )דברים ו, ז( כשאתה תדבר בדברי תורה, 
תזכה לקיים את ”ושננתם לבניך“, אבל אם אתה אינך לומד, מדוע תרצה שבנך, יעשה 
זאת? וכי הוא ראה מעולם דוגמא אישית להנהגה כזו?! תביעה חסרת פרופורציה מן 
הילדים עלולה להביא לכך שהם יבעטו, חלילה וחס, ולבסוף ידרדרו למצב של יושבי 
קרנות. לפי זה- מסים הרבי מקלויזבורג -יש לקרא את הפסוק כך: ”כי יהיה לאיש בן“. 
”סורר ומורה איננו“. ”שמע בקול אביו ובקול אמו“. ואם בכל זאת ”ויסרו אותו“ אז 
”ולא ישמע אליהם“. כולנו שונאים כבוד-אמר פעם אדם חכם- אולם כמהים להערכה. 
ושאוהבים אותו- טוב  הידיעה שהוא מוערך, שהוא  זה  ילד,  גדל  ואכן, המצע שעליו 
מונק  הרב מאיר  ובהנהגות.  במילים  הללו  לבטא את הדברים  חיבים  זאת  כדי שידע 
הוא  בה  פעם  כל  ירשום  בה  גבי המקרר,  על  רשימה  לערוך  הורה  לכל  יעץ  שליט“א 
יותר  ארוכה  הבקורת  רשימת  אם  לו.  החמיא  בה  פעם  וכל  אותו  ומבקר  לילד  מעיר 
מרשימת מחמאות-סים- על ההורה לדעת שהוא בבעיה. אמת, פעמים רבות הילדים 
מתנהגים כמנהג הילדים באופן לא ראוי, ואנו חשיםקושי של ממש במציאת הזדמנות 
להחמיא להם, אך למרות זאת, יש להתאמץ כדי למצא דבר מה טוב בהתנהגותם, כדי 
להחמיא להם על כך, וכשנרגיל את עצמנו לראות מעלותיהם ולהגדיל וליקר אותם, הרי 
שההרגל יהפוך לטבע שני, והענין יהפוך לקל ופשוט יותר. הרב הוניגסברג הוסיף הערה 
נפלאה בענין זה: אנו באים בתביעות אינסופיות כלפי הילדים שלנו, וכשנחקור מהי 
הסיבה לכך שאנו כה תובענים כלפיהם, נגלה את הלך מחשבותינו: מה שכתוב בתורה 
לקים-ברור שחיבים לקים, מה שכתוב בדרבנן- גם כן חיבים לעשות, משום כך, אין אנו 
נוטים לשבח מישהו על שהוא עושה את מה שהוא חיב בין כה וכה.כאשר ילד מתפלל 
ומברך ברכת המזון, מתיחסים לכך הוריו כאל ענין פשוט וברור מאליו ואינם יוצאים 
במשפחתנו- הנהוגות  החומרות  כל  את  להחמיר  כשיתחיל  לו.  להחמיא  כדי  מגדרם 
מהרהר ההורה- או אז נתחיל להחמיא לו...אז תהיינה המחמאות שיכות לו ב‘יושר‘...
ועד אז-הוא חיב לעשות, ואין טעם לשבח אותו על כך. והנה בשעה שאנו מתבוננים 
באופן שבו מחנכת התורה אותנו, אנו מגלים הנהגה שונה לגמרי: בתורה עצמה לא 
מופיעים דינים דרבנן, אלא אך ורק מצוות מדאוריתא, ולמרות שקיום הדברים צריך 
להיות פשוט וברור מאליו, מכל מקום מאריכה התורה בשכר מי שמקים את המצוות 
ומעניקה ברכה ושפע רב לכל מקימי אותם ענינים ברורים מאליהם. מכאן, שכל מצוה 
והנהגה טובה של ילדינו, ואפילו מצוות דאוריתא שהוא מקים, הריהם ראויים לגרור 
מצדנו שפע של ברכות, ’פרגונים‘ ומחמאות, ואין צורך להמתין עד שיקימו חומרות 

נוספות. הרב קובלסקי זצ“ל אמר לאחד המשגיחים שתמיד יש לראות את הטוב 
אצל התלמידים.                                              המשך בעמ‘ האחרון
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הוא  הרי  חדשים  לשמנה  שנולד  מי  א. 
עם  ובזמנינו  לטלטלו.  ואסור  כאבן 
התפתחות הרפואה שאף הנולד לשמונה 
נשאר  והוא  באינקובטור,  אותו  נותנים 
וכיוצא  להניקו  כדי  בטלטול  מותר  חי, 

בזה. ומחללים עליו את השבת.
חיה  או  בהמה  בשבת  לטלטל  אסור  ב. 
או עוף, שהם בכלל מוקצה, כדין עצים 
בשבת.  ראויים  אינם  שהרי  ואבנים, 
גבי  על  פורח  העוף  היה  אם  ואפילו 
ויגיע  לשוברם,  ויבא  שבשלחן  הכלים 
אסור  כן  פי  על  אף  ידו,  על  הפסד  לו 
לפני  סל  לכפות  ומותר  בידים.  לתפסו 
אבל  בו,  וירדו  שיעלו  כדי  האפרוחים 
בזה  ואין  לטלטלו,  אסור  עליו  בעודם 
משום איסור ביטול מהיכנו בזמן שהם 
בכל  להפריחם  הוא  יכול  שהרי  עליו, 
שעה. ואפילו עוף שמגדלים אותו לנוי, 
וכן תוכי, שדרכו לחקות קולות של בני 
אסור  וכן  בשבת.  לטלטלם  אסור  אדם, 
לטלטל אקווריום אשר בו דגי זהב לנוי 

ולשעשוע. 
לרשות  לצאת  יכול  שאינו  סומא  ג. 
הרבים ללכת לבית הכנסת וכיוצא בזה, 
אלא על ידי כלב המאולף לכך, מותר לו 
הכלב,  בצואר  הקשורה  ברצועה  לאחוז 

כדי להובילו למקום שירצה. 
)חזון עובדיה(   

ההלכה השבועית

הלכות שבת
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סיפור השבוע
בת  שושנה  הקודמת.  המאה  של  הארבעים  שנות  תחילת 
השבע נעמדה על כסא עץ רעוע בעזרת הנשים בבית הכנסת 
הגדול, והציצה מבין חרכי הוילון לעבר הרב אביתר מלאכי 
שנשא את הדרשה השבועית שלו בבוקר יום השבת. איש 
את  העמיד  אשר   ,80 ה-  בן  מלאכי  הרב  היה  פנים  נשוא 
ולתהילה,  לתפארת  לשם  באפגניסטן  היהודית  הקהילה 
נהג  הוא  נפש.  ומשובבת  מרתקת  תמיד  היתה  ודרשתו 
לדרוש קרוב לשעה בעיניים עצומות. מאות אנשים וילדים 
צבאו על חלונות בית הכנסת והיטו אוזנם כאפרכסת כדי 
להרוות צימאונם ממילותיו המלטפות, הענוגות, והגדושות 
בעיניים  הרב  אמר  אמנו”  “רחל  צלולה.  שמים  ביראת 
עצומות “בכתה. בכי נורא, דמעות ענקיות התגלגלו מעיניה 
מירושלים  יוצא  ישראל,  עם  היקרים,  בניה  הטהורות. 
הקדושה מארץ חמדת אבות אל גלות בלתי נודעת, אל דרך 
בת אלפי שנים של יסורים, רדיפות, שמדות, שכול ויתמות. 
אז היא בוכה, כי כל אמא בוכה על ילדיה, גם כשהם גדולים, 
גם כשחולפות מאות שנים, היא מרגישה שהם עדיין יונקים 
ואין אמא בישראל שלא מאמצת אל  מטבורה. היא אמא, 
עצמה את מנהגה של רחל אמנו. מול נרות השבת בוכות 
האמהות שהבנים יהיו בריאים בנפש ובגוף, שילמדו תורה 
יפה, שיתנהגו בדרך ארץ, שתצלח דרכם. אלו דמעות של 
נצח, דמעות שסוללות דרך לנכדים לנינים ולבני הנינים עד 
בגלות,  באפגניסטן,  כאן  אנחנו  גם  הנה  הדורות.  כל  סוף 
שומרים על יהדותינו, על טהרת הבית ועל קדושת השבת, 
לבכות  בקודש.  הנאדרות  אמותינו  של  דמעותיהן  מכוח 
אמהות לבכות!!! להוריד דמעות בלי סוף על ילדיכן. בכינה 
מול הנרות, מול העיסה בהפרשת חלה, בתפילת 18, לבכות 
בצרה ולבכות בשמחה, כי הדמעות הללו מגיעות עד כסא 
שערי  כי  לליבו,  נכנס  וזה  שומע,  שבשמים  ואבא  הכבוד, 
דמעות לא ננעלו. ואז הקב”ה פונה אל האם, כל אם ואומר 
לה: “מנעי - קולך - מבכי - ושבו - בנים לגבולם”. כן אמא, 
ושלום  חס  שהלך-  ילד  הביתה  להחזיר  מסוגל  שלך  הבכי 
לאיבוד. לבכות אמא, לבכות!!!” סכר הדמעות נפרץ מעיניו 
של הרב מלאכי והרטיב את חולצתו הלבנה. שושנה הקטנה 
לא הסירה מבטה ממנו. “לבכות אמא לבכות” היא שיננה 
בקירבה מילים אלו והן נחרתו על ליבה חזק חזק. לבכות. 
בן  לתינוק  נשואה, אם  כבר אשה  13 שנים. שושנה  חלפו 
שלושה חודשים. שמו אביתר. על שם רב הקהילה הנערץ 
שנפטר לא מכבר שבע ימים ושנים. בעלה יהושע אליטוביאן 
הבכור  שבנם  הדבר  טבעי  ואך  תלמידיו,  מאחרוני  היה 
ייקרא על שם הרב. “עולים לארץ ישראל”. המילים הללו 
נאמרו בחשאי מפה לאוזן. מוכרים את הבית, את החנות, 
צוררים כמה צרורות של בגדים ובאישון לילה, בליווי מדריך 
ארוך  במסע  מתחילים   - פעולה  משתף   - אפגאני  טיולים 
ומפרך לעבר מדינת פרס. שם מחכים להם שליחי הסוכנות 
היהודית להעלותם על מטוסים, ומשם לארץ ישראל. מסע 
מתיש, בין הרים ובין גבעות וגאיות, מנסים לחמוק מעיני 
החיילים האפגאנים הקשוחים, פה ושם צריך לשחד שוטר, 
מכל,  והנורא  במודיעין.  בכיר  קצין  אפילו  או  מוכס,  או 
ודורשות  היהודים  לשיירת  האורבות  הליסטים  כנופיות 
כופר “כסף, תכשיטים, או ילד”. אם אין כסף, או תכשיט 
עולים  האמהות,  אחת  מידי  ילד  חוטפים  הם  ערך,  בעל 
נודע.  הבלתי  אל  החשיכה  בחסות  ונמלטים  סוסיהם  על 
שיירת  של  לעברה  דם  מקפיאת  שאגה  נשמעה  “לעצור!” 
בכורה  בנה  את  חזק  חיבקה  שושנה  התשושים.  היהודים 

אביתר, וכיסתה אותו בשמיכת צמר עבה. הכסף והתכשיטים 
כבר אזלו. מה שנותר אלו מספר כיכרות לחם וכמה מימיות 
מלאות, והדרך לפרס עדיין ארוכה. “אין לנו כסף, אנא רחמו 
עלינו” התחנן הרב יוחנן רחמניאן, מי שנטל על עצמו את 
האחריות לשיירה. השודדים האכזריים פתחו את הצרורות 
ופיזרו אותם על הארץ. חטפו תיקים וחיטטו בהם. אין זכר 
לכסף, אין שריד לתכשיט. בדיוק באותן שניות אביתר הקטן 
פרץ בבכי. ראש השודדים הרים פנסו לעבר שושנה הנרעדת. 
את  באכזריות  וחטף  ניגש  והלה  מעוזריו,  לאחד  סימן  הוא 
“החזירו  שושנה  זעקה  למה!”  “למה!  האם.  מידי  התינוק 
נבלעו  הללו  הזעקות  למה!”  מתחננת...  אני  הילד,  את  לי 
של  התלולים  מצוקיו  לתוך  ונספגו  הצונן,  הלילה  בערפילי 
הוואדי, חלק מהן הידהד בחזרה. בדהרה, תוך צהלת סוסים 
צינית נעלמו הליסטים עם התינוק בידיהם אל הבלתי נודע. 
שושנה היתה שבורה ורצוצה, הבכי לא פסק שלושה ימים 
ושלושה לילות, מאנה להינחם. כפופה ושברירית היא שרכה 
רגליה, מבטה לח ונוגה תקוע באדמה, לא קשובה. “מי יודע 
מה עולה בגורלו של אביתר בני הרך...” הרהרה “השודדים 
הללו גויים ערלי-לב, האם חלילה הוא יגדל בינותם ויהפוך 
לתינוק שנישבה ללא תורה ללא מצוות...?” בכי תמרורים. 
אחרי שלושה ימים של שתיקה והרעבה עצמית התמוטטה 
והתעלפה האם “השכולה”, מבלי בנה היא יושבת. בעלפונה 
על סף המוות היא רואה לנגד עיניה את עצמה כילדה בת 
שבע ניצבת על כסא רעוע, ומביטה דרך חרכי הוילון בעזרת 
עצומות  עיניו  מלאכי.  אביתר  כך  כל  האהוב  ברב  הנשים 
ושפתותיו דובבות בקולו המלטף והמחייה: “כן אמא, הבכי 
שלך מסוגל להחזיר הביתה ילד שהלך - חס ושלום - לאיבוד. 
“עד  הילדה  שושנה  כנגד  הרב  זעק  לבכות”  אמא  לבכות 
שהריבונו של עולם ישמע את נישגבות תפילתך ויאמצה אל 
ליבו, כי שערי דמעות לא ננעלו שושנה, לא ננעלו... ואם ירצה 
השם את תכף תשמעי אותו אומר: מנעי קולך מבכי שושנה 
בתי היקרה... עוד ישוב בנך לגבולו...”. דקות ארוכות נמשכו 
עיניה.”את  את  שפקחה  עד  שושנה  של  ההחייאה  נסיונות 
חייבת לשתות ולאכול” ציווה אותה בעלה. שושנה הרגישה 
וליבה  הסדוקים,  באבריה  נמסכים  עלומים  שכוחות  לפתע 
ברכה  לחם,  פת  היא שתתה, אכלה  בנמרצות.  לפעום  החל 
בני  כל  השמימה.  עיניה  והרימה  הזדקפה  המזון,  ברכת 
השיירה הביטו בה משתאים, זו לא היתה שושנה השברירית, 
העוצמה שנמסכה עליה ממרומים שיוותה לה דמות זוהרת, 
אבא  עולם,  של  “ריבונו  עיניה.  על  נסוכה  מלאכית  הילה 
“אני  למרומים  בתחינה  ידיה  שתי  הגביה  היא  שבשמיים” 
מתפללת לפניך, אני מתחננת, ואני גם בטוחה שתחזיר לי את 
בני אביתר בריא עד אלי, עד לזרועותי, אין לי ספק אבאל’ה 
שעוד אחבק ואנשק את אביתר ואזכה לראותו ילד חמד, בן 
תורה, קדוש וטהור כמו הרב אביתר מלאכי זצ”ל שהוא קרוי 
ומבקשת  חוזרת  עולם,  של  ריבונו  אני מבקשת,  שמו...  על 
שתביא אותו עד אלי, מבלי שאצטרך לחפשו, לשרך רגליים... 
אני מבטיחה להתפלל כמו רחל אמנו, כמו כל אמא יהודיה 
תבכי!...”  אמא  תבכי,  שושנה  אמא  דמעות...  חוסכת  שלא 
וכואבים  נרעשים  השיירה  בני  פניה...  את  שטף  ארוך  ובכי 
כאומרים:  לזה  זה  ונדו בראשם  גלויים  ברחמים  בה  הביטו 
“כנראה נטרפה עליה דעתה... כנראה”. יומיים אחר כך הם 
עלו למטוס. שושנה ללא אביתר, שנותר הרחק מאחור בארץ 

חורשת רעה. המשך בשבוע הבא אי“ה 
באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו

לע”נ יוסף בן רבקה, רבקה בת אולגה זימבול שתחי’, נח בן טראקי, יסמינה בת מסעודה, יהושוע בן עזיזה, רחל בת פלילה, יעקב בן רוזה, אמילי בת רוזה, צבי בן אילנה ז”ל 

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



אמרה  להשם!  להודות  כדי  מתקשרת  אני 
אישה מעבר לקו...לחברה היה חשד למחלה 
היא  מישראל,  אחד  אף  על  ולא  עלינו  לא 
שלקחו  לפני  בבדיקות.  חודשים  כמה  מזה 
להזמין  אותי  שלחה  לביופסיה,  חומר  איזה 
עשו  ואכן  ינון”.  ב”חסדי  נפש”  “פדיון  לה 
לה את הפדיון וברוך השם היום היא קבלה 

תשובה שהכל יצא תקין...
בעילום שם

אחותי חכתה לפרי בטן שלוש שנים, התפללנו, 
קרה  ולא  השתדלויות,  מני  בכל  השתדלנו 
ב“חסדי  ”פדיונות“  עושה  שאני  מכיון  כלום. 
אך  היה  זה  ישועות,  ראינו  השם  וברוך  ינון“ 
בר  לזרע  נפש“  ”פדיון  עבורה  שאזמין  טבעי 
קיימא. והשמחה לא אחרה לבוא, התרגשנו זה 
לבשר  התקשרנו  לעד!  שמו  ישתבח  מילה,  לא 
לא  העדיפו  ינון“  ב“חסדי  אך  טובות  בשורות 
שהשמחה  הלידה.  עד  הישועה  את  לפרסם 
תהיה שלמה. לקראת הלידה הזמנתי עבורה עוד 
“פדיון נפש“ מכיון שילדה בנתוח קיסרי. והיום 
הניתוח  ומוצלחת,  טובה  בשעה  בת  ילדה  היא 
עבר בשלום ושתיהן ברוך השם מרגישות טוב. 
אין לנו מספיק מילים להודות לשם יתברך על 

המתנה הנפלאה ששלח לנו.. 
בעילום שם

פשוט,  לא  אקדמי  מבחן  לעבור  צריכה  היתי 
בנות אחרות השקיעו ימים שלמים, חרשו, ואני 
חזק.  כך  כל  לא  אבל  למדתי  סיבות,  מני  מכל 
עומדת  עצמי  את  מצאתי  פעמיים,  נכשלתי 
עכשיו מול מועד ג’. האמת לא ידעתי מה אני 
להרשות  יכולתי  לא  הזה.  המבחן  עם  עושה 
לעצמי להכשל שוב, ומצד שני המבחן קשה. אז 
פשוט התקשרתי ל”חסדי ינון” ובקשתי שיעשו 
לי  שיהיה  המבחן,  של  בבקר  נפש”  “פדיון  לי 
זקוקה  שאני  הרגשתי  במבחן,  דשמיא  סיעתא 
הכיתה  מכל  השם,  וברוך  אחר...  מסוג  לעזרה 
עברו רק שלוש בנות בלבד. ואני ביניהן. עברתי 
בסיעתא דשמיא מדהימה...אין מילים להודות 
לבורא עולם...                                      ג.ז.

אחי הגיע לבית החולים לאחר דום לב, הוא היה 
לאחר  שבועות.  שלושה  במשך  ומונשם  מורדם 
במשך  התעורר  לא  ההרדמה  את  לו  שהפסיקו 
ובקשתי  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  ימים.  שלושה 
עשו  אכן  בבקר  למחרת  נפש“.  ”פדיון  לו  שיעשו 
לו את הפדיון, בצהריים באותו יום התחיל לעשות 
תנועות. אחרי שבוע וחצי השתחרר מטיפול נמרץ 
היתה  מלא.  לתפקוד  וחזר  הרגליים  על  לשיקום 
יוסף,  פורת  בן  מדהימה,  התאוששות  כזאת  לו 
הוא  שלו.  המקרה  את  לחקור  רוצים  שהרופאים 
הרי הגיע ללא דופק כמעט, הדופק היה נמוך ביותר. 
מחשבות  סכוי...אבל  שום  לו  נתנו  לא  הרופאים 
רבות בלב איש ועצת השם היא תקום! כיום הוא 
חזר לתפקוד מלא ואפילו נוהג ” מה אשיב לה‘ כל 
תגמולוהי עלי...“                                          

מ.ג.

אמא שלי שתח”י היתה מאושפזת בבית חולים פוריה, והיתה צריכה שיקום. לא יודעת למה, היתה לי הרגשה לא 
טובה לגבי השיקום, שמשהו לא בסדר שם, לא ידעתי להגדיר מה בדיוק. אז ביום חמישי בלילה אמרתי לאחותי, 
שהיא חיבת להתקשר ל”חסדי ינון” שיעשו לאמא שלנו “פדיון נפש” דחוף על הבקר. )אני לא יכולתי להתקשר( 
מהבקרה של קופ”ח התקשרו ואמרו שאין להם הסדר עם פוריה, “אם את רוצה, נשים אותה או בחיפה או בשוהם” 
זה מה שיש” זרקו משפט גם שאולי בכלל ישימו אותה בבית אבות. אמרתי להם שאין מצב שישימו אותה בבית 
כי היא לבד, בבית אבות, השם ישמור, זה ממש לא מתאים. היתי חסרת אונים מול כל הביורוקרטיה, כשמדובר 
באמי שזקוקה ס”ה לטיפול מסור שמגיע לה. ביום ששי בבקר עשו לה את ה”פדיון נפש”, ביום ראשון אמרו לנו 
שאין מקום, ושוב חזר אותו סיפור. ואז, פתאום בצהריים, אנחנו מקבלים טלפון שאשרו לה ללכת לפוריה. זה לא 
הסוף! ביום שני הרופא בא לקבל אותה בפוריה ואומר לה “ גיברת ד. את בחיים לא תביני, אבל אני הפכתי את 
כל העולם כדי שיקבלו אותך אצלנו. נלחמתי עליך, את לא מבינה גברת... ואני מאמין שאת מתאימה לכאן. אמרתי 
לעצמי: “ישתבח שמו לעד” וכך קבלו אותה. ביום שלישי, מתקשרת אמא שלי ומספרת לי: “את לא יודעת מה קרה, 
הפיזיוטרפיסטית בקשה לצלם אותי...למה”? שאלתי אותה בתדהמה...היא אמרה לי שהיא רוצה לצלם ולהראות 

להם איך אני מתקדמת יפה...שיראו! זה לא נסי ניסים?...ישתבח שמו לעד! תודה השם X מליון פעם...
ענת אברג‘יל
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ניתן להוריד את העלון באתר

כשמש,  הוא  הרב  המשגיח.  תמה  הרב?  כונת  מהי 
השמש- מן  אורו  את  המקבל  כירח  הוא  והתלמיד 
כג,  השנה  )ראש  חז“ל  אמרו  הרב-והנה  הסביר 
ע“ב(:“מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה“, 
השמש אף פעם אינה נחשפת אל החלקים החשוכים 
בלבנה, משום שהם נסתרים ממנה, כך שבעיניה היא 
רק מלאת אור. באותו אופן צריך אף הרב להתבונן 
והמאירים  היפים  בחלקים  רק  ולהבחין  בתלמידיו 
שלהם. התפלא אותו משגיח: ”הלא התפקיד המוטל 
עלי הוא לראות את החסרונות, ולהביא את תלמידי 
לידי תקון!“ ”יסלח לי מר“ החזיר לו הרב קובלסקי 
- ” האם כבודו סבור שהוא אדם מושלם?“ ”לא“ 
השיב מיד המשגיח. ” באיזה חלק אינך מושלם?“ 
הוסיף לחקור. ”שום דבר בי אינו מושלם, כולי מלא 
חסרונות“ אמר המשגיח. תמה הרב קובלסקי:“ וכי 
אינך נכלל במה שאמרו חז“ל, שאין אדם רואה את 
נגעי עצמו? אתה כן מסוגל לראות את נגעי עצמך? 
אתמהה...אלא, שיש לומר, שכל אחד מאיתנו מודע 
לכך שיש לו חסרונות, אולם אנו נוטים להרגיע את 
יותר טוב  עצמנו באמירה:‘החלק הטוב אצלי הוא 
מן החלק הרע‘...וכן ’אמנם כן, יש לי כמה חסרונות 
שעלי לטפל בהם, אבל בעקרון אני בסדר גמור...“. 
”אינם  קובלסקי-  הרב  סים  שלך“  התלמידים  גם 
גרועים מכל אדם אחר. גם הם טובים ביסודם, ועל 
אף שיש להם חסרונות, ומכל מקום החלק העקרי 
שבהם הוא טוב“.                               ומתוק האור

המשך מטעמים לשולחן
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