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במשך כמה שנים טובות ,המתינו הרב א.
ורעייתו לבשורה הטובה ,שבוששה מלבוא .כבר
כעשור חלף מאז נישואיהם ,ועדיין ,ביתם היפה
בציריך שבשווייץ ,יפה ומצוחצח מדי ...רק בני
הזוג מסתובבים בו ,ממתינים ומחכים ,מייחלים
ולפעמים מתאכזבים בכאב ,מצפים בקוצר רוח
לשמוע המיית תינוק קטן ,לראות אצבעות
קטנות זוחלות על המרצפות הבוהקות...
באחד מרגעי הקושי ,נמנו וגמרו בני הזוג
לשאול בעצת גדולי ישראל .העצה שקיבלו
הפתיעה ,אך נתנה להם הרבה כוחות' :תעלו
לארץ ישראל ,זוהי ארץ מבורכת ,מקום בו השם
הטוב פותח את אוצרותיו .הן כך אמרו חז"ל
ביבמות ס"ד ,כי פעמים שדווקא ארץ הקודש
יכולה להביא בכנפיה את הבשורה המיוחלת!'
הם שבו לשווייץ ,והחלו להתארגן .כשנודע
הדבר כי בני הזוג עוזבים את ציריך ועולים
לארץ ,לא היתה גבה שלא הורמה בתמיהה.
'האומנם? הייתכן? הרי הרב א .אהוב בקהילה,
רעייתו פעילה ,יש להם פרנסה מכניסה ,תנאי
החיים שלם כה טובים ...למה לעזוב הכל
ולעלות לארץ ישראל?'
אך הרב א .ורעייתו נצרו את הסוד בליבם,
לא גילו לאיש על דבר העצה כי העליה לארץ
היא שתביא בכנפיה את הבשורה הטובה .הם
משכו בכתפיהם בלי להסביר ,והמשיכו בהכנות
לקראת הנסיעה .רק לחברותא שלו ,ידיד אמת
רבות בשנים שגם ליוה אותו לאורך השנים
האחרונות בנושא הקושי לזכות בילדים ,גילה
הרב א .את הסיבה האמיתית ,ואז ראה את פני
ידידו הופכות המומות ,תמהות ומתפלאות.
'מה?! באמת?!'  -שאל הידיד באכפתיות אך
גם בחוסר אמון' .הרי אתה יודע כמה ניסיתם,
וכמה עברתם ...דווקא העליה לארץ היא
שתשרת את המטרה?! קשה לי כל כך להאמין!
קיבלתם כזו החלטה קשה ונועזת ,להתנתק מכל
החיים המוכרים ,ובאמצע החיים לפתוח בחיים
חדשים בארץ זרה  -האם נראה לכם שזה מה
שיעזור?! אני מקווה שכן ,אבל אני מקווה עוד
יותר שלא תתאכזבו!'
הידיד שאל את השאלות ברצף ,מתוך
אכפתיות כנה וכאב אמיתי בצרתם של בני
הזוג .הן הוא יודע חלק מהמסכת שעברו ,והוא
יודע כמה הסיכויים קלושים ...ועתה ,יבואו
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בני הזוג ויקריבו הקרבה והתמסרות עצומות גם לביתו של ידידו .הלה ענה בהתרגשות רבה
כאלה ,יגייסו את כל כוחות הנפש וכל כלי לשמע קולו הנעים של החברותא לשעבר ,וזינק
אפשרי כדי לעבור את תקופת הניתוק ,הניכור כנשוך נחש ,כמעט נתקע בתקרת הבית לשמע
וההתאקלמות מחדש  -האם אכן תגיע תוצאה הבשורה' .מזל טוב!'  -רעם קולו של הידיד
שתצדיק את המאמץ האדיר? האם אכן יזכו? משווייץ עד ירושלים' ...מזל טוב כפול! איזה
בחוסר אמון ,הוסיף הידיד והפטיר' :תשמע ,יופי!'  -קרא בהתרגשות אין קץ...
הוא אכן מיהר להגיע לשמחת הברית ,כפי
אם תצליחו ,אם תזכו להיפקד בילדים ,קודם
כל  -תתקשר להודיעני ,אני תופס את המטוס שהבטיח .וכשהיה בארץ ,נכנס לשאול את
הראשון ומגיע לשמחה ,אבל זה לא העיקר ...פי הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ,אם מה
העיקר הוא ',הוסיף בחיוך' ,תשמע טוב!  -אם שאמר בגיחוך הפך לנדר של ממש .הרב פסק
תזכו להיפקד ,אם יעזרכם השם וארץ ישראל חד משמעית' :אם יהודי קיבל על עצמו ,הוציא
תמלא את ביתכם במצהלות ילדים משתובבים ,מפיו מחוייבות כי יעלה לארץ בעקבות ישועת
אני סוגר מיד את כל עסקיי כאן ,ובא בעקבותיך חברו ,עליו לעשות זאת!' פסק.
להשתקע בארץ ישראל!'
ואכן ,מיד לאחר הברית ,שב הידיד
לשווייץ ,סגר את עסקיו ,מכר
בימים הבאים ,המשיך החברותא
את נכסיו ,התנתק מידידיו
לתהות על צעדו של הרב א,.
 pvqyrxszmהמקומיים ,ובמאמץ ובמסירות
ואילו הרב א .ורעייתו המשיכו
mpv{ or~v}m
נפש ,תוך הקרבה עצמית
בהכנותיהם לקראת המעבר.
אדירה  -עלה גם הוא לארץ
הבית נמכר ,הריהוט חולק,
mnr|mxvv~yx
ישראל ,כפי שהבטיח .והיום,
החפצים האישיים נארזוqywvrnn .
הרב א .והחברותא שבו ללמוד
אחרי מסיבת פרידה מרגשת
ym v mn
כמימי קדם בשווייץ הרחוקה.
ומלאה בנטפי דמע ,ותוך
אלא שהיום התורה הזו נעלה
איחולים לבביים להצלחה וליישוב
ומזכה הרבה יותר  -הן זו תורת ארץ
טוב  -עלו בני הזוג לארץ ,והשתקעו
ישראל...
בירושלים רבתי...
הסיפור המפעים ,המופיע בספר 'עלינו
היה זה בלילה חורפי ,קר וגשום ,בעיצומו של
חודש שבט תשס"ה .בני הזוג כבר מתגוררים לשבח' ,חושף בפנינו טפח על עוצמתה של
בארץ תקופת מה ,אך מעודם לא היו ערבות ארץ ישראל ,על כוחה וסגולתה ,אוצרותיה
הייחודיים והשפעתה המבורכת .ארץ ישראל
לאוזניהם יללות האמבולנס כמו עכשיו - - -
שעה קלה חלפה ,עד שנשמע קול בכי רך ,היא מקום מבורך ,שערי שמים פתוחים בארץ
מתוק שאין כמוהו בעולם .שתי תינוקות זעירים המובחרת הזו ,ניתן לזכות כאן בישועות
הגיחו לאויר העולם ,תאומים  -בן ובת ,שהפכו פלאיות...
צריך רק להכיר במעלתה של הארץ ,להפנים
את הרב א .ורעייתו  -לראשונה בחייהם -
לזוג הורים מאושרים .המיות הבכי ריחפו אל הלב כמה זכינו .ככל שנשמח יותר על הזכות
בבית החולים ,וכמו חיממו את צינת הלילה לשבת בארץ ישראל ,ככל שנפנים את מעלתה
 בהיותנו יושבים בטרקלינו של מלך ,נזכההירושלמי בלהט של שמחה...
'אני לא אבא של ארץ ישראל' ,אומר הרב א .להגנתה של הארץ ,לשמירתה מכל חטא ועוון,
בחיוך' ,אני אבא בזכות ארץ ישראל .זה המקום וגם  -שארץ ישראל תעטר לראשנו ישועות
היחיד בעולם ,בו קדושתו של המקום והאוירה נפלאות ,ותפתח בפנינו את השערים להשפעת
הטהורה השוכנת בו ,פותחות שערי רחמים טוב וחסד ,לשפע ברכה ורוב הצלחה.
ויוצרות ניסים מופלאים!'
את הבטחתו לחברותא משווייץ לא שכח,
v~ynr mn qyzv~r}zv {zv rv~y
ועם סיום העדכונים לכל בני המשפחה  -חייג
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א .מי שבירך בטעות על פרי חדש בימי בין המצרים ברכת הנהנין )כגון שבירך בורא פרי
העץ( ,ולפני שטעם ממנו נזכר שהוא פרי חדש שצריך לברך "שהחיינו" ,אף על פי שעתה ימי
בין המצרים יברך "שהחיינו" ולא יפסיד את הברכה.

לא רק הילדים שונים זה מזה ,ואי אפשר להעתיק
שיטה וגישה מילד אחד למשנהו .גם ההורים אינם
עשויים מחומר אחד ,ולעולם אין להיבנות על סמך
רעיון כלשהו ,רק משום שפלוני סיפר כי ניסה בהצלחה.
בהחלט יתכן ,שמה שהורה אחד יכול לעשות ,השני
אינו מסוגל אפילו לומר שהוא עושה .לכל אדם יש את
צדדיו החזקים והחלשים ,את קווי האופי שלו והלך
החשיבה היחודי לו.
כבר נתקלתי בהורים שניסו לחקות את זולתם
בהטלת מרות ומשמעת בבית באמצעות הקפדה.
אך בעוד שהראשונים היו בעלי איתנות נפשית ובעלי
יכולת עמידה עקבית ,הרי שהורים אלה ,כאשר רק
הודיעו בבית שהם הולכים לעשות "סדר" הביאו את
הילדים לצחוק בפה מלא על האב החלש ,שהוא
והשלטת סדר נראים כמו חיבור בין צוללת לחללית...
אשר על כן ,חייב כל הורה לבדוק את עצמו ולדעת
את כוחותיו ומגבלותיהם .ובשום פנים ואופן ,לא
לנסות דרכים ואופנים ,המנוגדים לאופיו ולגישתו
לחיים .וכשאני מתריע אפילו מפני ניסוי ,הנני עושה
זאת ,מחמת שלעתים יכולים הניסיונות הלא מוצלחים
– לא רק שלא להועיל ,אלא גם להזיק במידה ניכרת,
ולגרום להשלכות שיפריעו גם בעתיד לחינוך הילדים.
אני יכול לנחש את שאלתם של חלק מן הקוראים,
התמהים ותוהים בקול" :האם מתוך הדברים נסיק ,כי
כל אב ואם צריכים להיות מומחים בתורת הנפש?!"
התשובה היא :אין צורך להיות פסיכולוג ,אבל מלאכת
החינוך פירושה לפקוח עין ולנסות להרגיש באופן
מתמיד את מהלך הענינים.
לכן ,כדי להקל במעט על ההורים ,אנסח כאן כלל
ברזל פשוט לשינון וחשוב לביצוע .נקווה ,כי יהא כלל
זה מכשיר הגון ,להצליח ברוב סייעתא דשמיא להינצל
משגיאות בלתי רצויות:
מעשים הננקטים בידינו ההורים ,יכולים להבחן
על פי אמת מידה אחת :מעשים המחנכים ומעשים
שאינם כאלה!
צעד שאינו מועיל לנו להשגת המטרה – חינוך
ילדים – יפסל ולא יבוא לשימוש!
אי לכך ,ומתוך שהסקנו כי כל דרכינו וצעדינו
בחינוך אינם אלא אמצעי – כל צעד שאינו מועיל
ומקרב למטרה ,לא נוכל להחשיבו כחלק ממלאכת
החינוך שלנו!
כלל זה ,מחייב אותנו לבדוק בכל מעשה שאנו
עושים :האם הוא משרת את המטרה ,או לא .האם
זה מלמד את הילד פרק בחיים ומועיל להדריכו ללכת
בדרך הישרה או לא.
הורים שיטלו את הכלל הזה כ"מלווה צמוד" לחינוך
ילדיהם – ישמחו לגלות עד כמה הפכה מלאכתם
ליעילה ,פוריה ומרווה נחת.
לכן נזכור ,כל שיטה בחינוך היא רק אמצעי האמור
לשרת את המטרה .אמצעי שלא יקרה למטרה –
נפסל! כל דרך ,גם אם הותוותה בידי איש חינוך מן
השורה הראשונה ,אינה אלא כלי שעלינו לבדוק אם
היא מתאימה גם לביתנו .הקשר לא נכון ועיתוי לא
מתאים יכולים להפוך את המשפט הכי נעים להרסני
ביותר.
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ב .אם יש ברית מילה או פדיון הבן שחלו בימי בין המצרים מברכים ברכת "שהחיינו" כיון
שזה מצוה שהיא בזמנה ואי אפשר לדחות את הברכה יותר מאוחר )שו"ע תקנ"א סעיף י"ז(
והרמ"א הוסיף שפרי חדש שהזמן שלו בשוק קצר ואם לא יקנה ממנו עד אחר תשעה באב יכול
להיות שלא ימצא אותו בשוק מותר לאוכלו ולברך עליו "שהחיינו" כיוון שזה מצוה עוברת,
אך עדין טוב להניחו עד השבת ובשבת לברך עליו "שהחיינו" )והיום שיש מקררים שאפשר
להניח את הפרי וישמר לעוד זמן ראוי להחמיר שלא לאכול מהפרי בימי בין המצרים אלא
יניחנו במקרר עד אחר תשעה באב ,אולם אם הפרי יתקלקל או שישתנה איכות הפרי מותר(.

ג .משנכנס אב ממעטין בשמחה ]תענית כו [:והגמרא אומרת שאם יש לאדם דין ותביעה
עם הגוי בבית משפט יתחמק מלדון איתו בימים אלו עד לאחר תשעה באב ,וטוב להחמיר
איפה שאפשר להשתמט מלדון איתו גם ביום עשירי באב ,והטעם לכל זה כיוון שבימים אלו
יש מזל לא טוב לעם ישראל שהם ימי פורענות ,ובזוהר הקדוש )פרשת יתרו דף עח' עמוד ב'(
כתב שעשו הרשע שולט על חודש תמוז ועל תשעה ימים של חודש אב.

ד .בימים אלו צריך למעט במשא ומתן של שמחה כגון לקנות צרכי חתונה וכדומה ,ויש
להימנע מלקנות תכשיטי של זהב וכסף ,וכן יש להימנע מלבנות בית לנוי ולהרוחה ,אולם אם
מרחיב את ביתו לצורך מגורים לו ולמשפחתו מותר ,וכן מותר לקנות רהיטים חדשים הנחוצים
לו להשתמש בהם.
ה .אסור לתפור או לסרוג בגדים חדשים מראש חודש אב עד לאחר תשעה באב ,אבל מותר
לתקן נעל או בגד שנקרעו ,וכן כפתור שנפל מן הבגד מותר לתופרו ולהחזירו לבגד.

ו .אף על פי שמיום י"ז בתמוז נוהגים שלא לקנות בגדים חדשים משום שלא מברכים ברכת
"שהחיינו" ,ומיום ראש חודש אב נוהגים שלא לנעול נעלים חדשות ,אולם מותר לקנות נעלים
חדשות של בד או גומי לצורך תשעה באב ,וטוב שינעל את הנעלים זמן מועט קודם תשעה
באב כדי שבתשעה באב עצמו לא ילבש אותם כחדשות.
ז .האיסור מן הדין לאכול בשר הוא דווקא בסעודת מפסקת )סעודת הצום שלפני תשעה
באב( ,אולם רבותינו הראשונים הביאו כמה מנהגים חלוקים ,יש שנהגו שלא לאכול בשר ולא
לשתות יין מיום י"ז בתמוז עד תשעה באב )מנהג זה הובא בספר שיבולי הלקט ובאורחות חיים
בשם רבינו אשר מלוניל( ,ויש שנהגו שלא לאכול בשר מראש חודש אב עד לאחר תשעה
באב ,ויש שנהגו שלא לאכול בשר רק בשבוע שחל בו תשעה באב .כיום המנהג הפשוט בארץ
ישראל שלא לאכול בשר מראש חודש אב עד לאחר עשירי באב )וראש חודש עצמו מותר
באכילת בשר( ,ויש כמה שנהגו להקל בבשר עוף ,אולם כיום פשט המנהג שלא לאכול גם
בשר עוף .ודגים מותר לאכול בימים אלו ואין להם דין בשר.
ח .נוהגים גם להחמיר שלא לאכול תבשיל שהתבשל בו בשר או עוף )היינו שאם בישל
בשר במרק וכדומה כגון לצורך חולה או קטן ,והם אוכלים את הבשר ,נוהגים שלא לאכול את
המרק משום שהתבשל בו בשר( אולם מותר לבשל בסיר בשרי אפילו שהוא בן יומו )היינו
שבישלו בו בשר באותו יום וניקו את הסיר ,מותר להשתמש בסיר זה באותו יום לצורך מאכל
פרווה(.

ט .ילדים קטנים אפילו שהגיעו לגיל חינוך ,יולדת בתוך שלושים יום אחר לידתה ,חולה שאין
בו סכנה ,מינקת שאם לא תאכל בשר ישפיע על החלב שלה ויש חשש שיפגע קצת בתינוק ,כל
אלו מותרים לאכול בשר בימים אלו כיוון שזה רק מנהג )אולם בקטן שהגיע לגיל שתים עשרה
ויום אחד טוב להחמיר שלא יאכל בשר בימים אלו(.
י .מי שברך בטעות על בשר בימים אלו ונזכר שבימים אלו אין אוכלים בשר ,יטעם קצת מן
הבשר כדי שברכתו לא תהיה לבטלה ואין בטעימה זו שום ביטול מנהג ושום שמחה.

יא .בסעודת מצוה כגון ברית מילה ,מותר לאכול בשר ,וגם כל הקרובים וכל חבריו ואוהביו
רשאים גם כן לאכול בשר ,אולם סעודת של ליל המילה )ברית יצחק( אין היא נחשבת לסעודת
מצוה ,ומילה שלא בזמנה אם דחו אותה בכוונה לאחר ראש חודש אב כדי שיוכלו לאכול בשר
אין לאכול בשר בסעודה זו ,אבל אם מיד שנתרפא התינוק עשו את ברית המילה ,אף שהיה
אחר ראש חודש אב ,מותר לאכול בשר בסעודה זו.
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