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 ועוד  מרוה לצמאמ , הרב אורי זוהר מ בות מהרב בן ציון מוצפי שליט"א, תשומחי בסגולה, נר לרגלי  של הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט"א  ,ת את עמלנוומהחובר
 
 

 משוקע בבוץ אין להתיאש ממנו,  גם אם הוא  "יהודי הוא כמו יהלום.  
   אורו הנוצץ ויבריק כבראשונה."צריך רק להרימו ולנקותו. ויוחזר לו 

 )הרה"ק רבי מרדכי מלכוביץ זיע"א( 

 
 אין האור ניכר אלא מתוך החושך 

  הקב"ה מקרבם אליו. קנתם היא דוקא מתוך ירידתם ומשם  בנים ובנות רבות יש לבורא עולם שת
גזרת שמים, ועלינו להתחנן ולבטוח    התוצאות הם   -  על ההשתדלות ולא על התוצאות  ים מצוו  ננו ה

 בה' שהוא את הטוב בעיניו יעשה, וכן לראות זאת כשליחות מן השמים להציל נשמה מישראל.  
 

 כוחות נעלמים 
  ינוגם אז על   ,הםמשבאופן טבעי אין דרך לצאת    , ת/ןהבששקוע בהם ביותר  גם במצב הגרוע

להאמין כי ה' יכול להוציא אותו בדרך על טבעית ולחלצו. כמו ביציאת מצרים שבאופן טבעי לא  
אשר הוצאתי אתכם   –אני ה' אלוקיכם  ": כתובתורה ב ו בני ישראל יכולים לצאת ממצרים. הי

 לא עוזב.  הרחוק ביותר ה'את הבן   גם. אני נשאר לעולם ולא אעזוב אתכם. "מארץ מצרים
 

 אטימות, מסכנות או אכזריות? 
למחשבה:   הוריהם  את  מובילה  הבנים  אינו  "הנהגת  הזאת?  לבת  או  הזה  לבן  יש  אכזריות  איזו 

לצ לו  קשה  כך  כל  בבכיתם?  רואה  אינו  ההורים?  בצער  כזהי רואה  או  כזה  פעוט  לדבר  וכאן    ?ית 
שנפגעו מרבותיהם   , פגועים, יתכן מחמתבנות אלו, בהרבה מקרים שבוריםבנים או    שורש הבעיה!

הורים אבל  ומשברם ונחיתותם מופגנת בחוצפה ועזות יתרה.    או נחלו משבר בלימודיהם, הושפלו,
יו   ולבנותיכם אין לב רע.    בניכם ל  יקרים! נשנה את יחסנו    דעים אתם כמה לב טוב יש להם.הלא 

רחמנותינו   את  נגביר  להתעלמות.  מביקורת  לסלחנות,  מהקפדה  פנים,  למאור  מקשיחות  אליהם 
 . להתפלל עליהם ו עליהם, יש להם לב טוב, עלינו לעודדם, 

 
 
 שקעים בנפש הבן מ  

לתופעה הבן/ת  כשניגשים  נגד  ומטיחים  בלחץ,  לך   זו  אין  כלום...  ממך  יצא  לא  כמו:  משפטים  
תקנה... לעולם לא תצליח להתחתן... איבדת את עתיד חייך... אתה מסכן... או אין לך שכל.. מי  
לדעת,  עלינו  מהם.  יסבול  חייו  וכל  הילד  בנפש  חריפות  צלקות  הם  אלו  משפטים  עליך...  יסתכל 

במ שנוצר  לתקנ קלקול  מאד  הוא  קשה  בילדינו  נפשי  נפש שקע  בעיות  להיות  יכולות  התוצאות  ו, 
מגוונות: חרדות, דכאונות, נחיתות, בעיות משפחתית ועוד. שאחוזי ההצלחה ברפוי בעיות אלו הנו 

 כושל בימינו. 
 
 

 זלזול 
מעליבה,   רגזנית,  שלילית,  בגישה  נתקל  אתה    , תיחשדנ או  כשהבן  להיכן  היום?  היית  היכן  כגון: 

ב  אתה שומע  מי  נגןיוצא? מה  מרדנותו   מחכה?  מגביר את  זה  בארונו,  כשמחטטים  או  בחוץ?    לך 
ובכן הורה יקר, באת לתקן והוספת לבנך זה פשע על חטא, והרחקת את סיכוי התיקון.    ו.וחוצפת

בגישה נכונה    ו"בפני עיוור אל תיתן מכשול" ואסור לנו כהורים לגרום לבן שיעבור על כיבוד הורים.
  .נצליח לשבור גרם הקשה של יצרם הרע   תרונה, כי רק בלשון רכה ל פ שנביא את הבעיה ע יש סיכוי 
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 יש בתלבושתו ובתסרוקתויבן המב
והם  מהם  בושים  שאנו  תחושה  להם  לתת  ולא  מידותינו  על  ולהעביר  בסלחנות  בהם  לנהוג  עלינו 
חום  לחפש  להם  וגורמים  אותם  מרחקים  אנו  בכך  כי  ובנותינו,  בנינו  אינם  וכאילו  לנו,  כזרים 
ככל   החבר.   או  השכן,  בגלל  מבושתם  שלנו  המתחים  את  בפניהם  להפגין  ולא  אחר,  ממקום 

יש לנו בזה כפרה גדולה, שהרי קמים עלינו אלו  ר, ונצבט ליבנו מבושה ביותר,  שהבושה גדולה יות
כן תגדל מעלתנו ביותר לעמוד במבחן הניסיונות שנחתו  שאנו גידלנו, והאכזבה היא קשה מנשוא.   

עלינו. והנוהג גם בחכמה, כלל אינו מתביש, אין לנגד עיניו אלא לעשות רצון ה' ובוש הוא רק לעבור 
 ה', וכל מה שאינו בעברה מצדו על רצון ה' אין מתביש בכך. זהו גיבור וחכם. על רצון  

 
 הגישה הנכונה  

כבוד  המשפחה...כל  את  מבייש  אתה  בסגנון:  באים  במשפחה,   נואם  פנים  לנו  בגללך...אין  יורד 
ממנו   יצא  ולא  שכמעט  סגנון  ממך...זהו  הנגרמת  הבושה  רואה  מחמת  הבן  בכך  כי  תועלת,  שום 

אכפת להורים רק מפני כבודם, ובכן לדעתו אין על מה להתביש בכך, ולמה שיבין שיש להוריו על  ש
לבוא   מה להתביש. היא  הנכונה  בכך שאינה תואמת את   בסגנון:  הגישה  לנו מאד הנהגתך  כואב 
.. וכך שה... כל הלכה והלכה זו פנינה יקרה וצר לנו שהנך מפסיד מצוות כאלה יקרות.התורה הקדו

 . צודקיש ביטוי לכאב עמוק, ו
 

 הנוהג במתינות מצליח  
זו   לתופעה  לגשת  ועצבנות.יש  כעס  מתח  ללא  ונאמרפרגן  נ  במתינות  רוצה  לבן,  הייתי  אמנם   :

בך   אני  רואה  גם עתה  אולם  טוב,  יותר  במצב  נוגע  שתהיה  לא  ישר,  וכגון שאתה  טובות,  נקודות 
אתה על יציבותך בתפילה ותפילין   בשקל שאינו שלך, נזהר אתה מלילך למקומות שליליים, שומר

וכדומה, ואז רוב הסיכויים שהבן לא יעיז בפני הוריו לכל הפחות לאכזב את תחושתם והערכתם 
 את מצבו. 

 
 בית חם ואוהב 

, אישיותך, וכל חשבון  כך את כבודך, מעמדך, ממונך   מסור עלמחובתך לעשות הכל, להורה יקר! 
גיע המצב הגרוע ביותר  אחר שיש בעולם בשביל שבנך ירגיש טוב בבית, ירגיש בית חם, כדי שלא י 

לנטוש את הבית, ואז בחוץ לא יהיה לו ממי להתביש מה שאין כן כשעדין הוא במסגרת  שיחפוץ  
   למנעו מהרבה הנהגות שלא היית רוצה אף לחשוב עליהן.מחסום הבושה הנו בתוקף   -הבית 

 
 

  .להחמיא ולרומם אותוו להגדילטוב מעשה שה ועוכשלא להעיר לבן שום הערה  נשתדל  
 כמו שהוא ולהרעיף עליו חום ואהבה ולומר לכל בני הבית    את הבןלאהוב 

 . לא להעיר לו ולקבלו באהבה ובסבר פנים מאירות
 

כשהבן רואה שיש לו אבא חם, אוהב, יורד לשכלו , יורד למשחקיו, קונה הוא אמון באב זה, ורואה  
הלא הוא מיטיבו  באב זה את תלותו, רואה באב את תקותו בחייו, בוש הוא ממנו לאכזב אותו  

וחלילה כשהבית נהפך לבית עוין, יחפש לו  יחזיר לו הבן כאשר יוכל.  כך אוהבו, כמים הפנים לפנים
הבן שדות זרים, והתהום התלולה שפתוחה לבן כזה הרי היא כמעט דרך סופנית הליכה ללא חזרה,  

 ומי יודע מי יתבע על כך הבן או האב? 
 

 הקשבה נכונה ויעילה 
הרגשה שאנו מבינים מה    בןשילדינו יקשיבו לנו, עלינו להקשיב להם, עלינו לתת לאם אנו רוצים  

 משוכנע שהבנו את מצוקתו  יהיה לו האימון בפתרון שנציע לו.  וא קשה לו ואז אחרי שה
 לפעמים די שהילד רואה שהקשבנו לו וכואב לנו ממנו, זה לבד נותן לו את הכח להתגבר על הקושי.  

 
 

 לקדוש ברוך הוא יש אין ספור פתרונות לכל קושי ולכל בעיה.   
 אצל בורא עולם כלום לא קשה!! 

 
 )אליהו שירי( דברים יכולים להשתנות מן הגרוע ביותר אל הטוב ביותר... כהרף עין.  
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 להפוך חריץ ליוקרה  
שמר עליו מכל  היהודי  ושווה מליונים,  היהודי שהיה לו יהלום נדיר בגודלו  ספרו על  

להראות    בוהפציר  , וחברו  משמר. הוא סיפר לחברו הטוב על אודות היהלום שברשותו
היהלום  לו   הוא  הוציא  כשהיהודי  את  היהלום  מידיו. נ את  חריץ  כשהרימו    פל  גילה 

ואז  לשניים  היהלום  את  לחצות  צריך  ברירה  שאין  אמרו  וכולם  למומחים  הלך  היהלום.  באמצע 
שמך? כמובן   מה  ושאל  חייך  היהלום  את  בחן  הרב  בפיקחותו.  ידוע  לרב  הלך  לו  בצר  ירד.  ערכו 

נוסף כלפי מטה כך שעל היהלום יהיה   "דניאל" יעץ לו הרב "עשה חריץ  ואז  השיב בעל היהלום. 
 .  שמך. היהלום לא יהיה פגום. הוא פשוט ישא את "כתוב האות הראשונה של שמך

דגול, והלה חרט עליו בזהירות חריץ נוסף. כעת היהלום לא רק    דניאל לקח את היהלום ליהלומן
 שלא ירד אלא גם נסק כלפי מעלה... 

 
 

סיפור זה הוא משל מהמגיד מדובנה. גם אם לאדם עבר עם חריץ. גם אם לא עמד במבחן שהעמידו  
ם  שכולם יהלומי  תלו  משמים גם אם הערך שלו ירד בעיני עצמו ובעיני הסובבים אותו, צריך לדע 

 .  V,URVאפשר לעלות את הערך. על ידי התנהגות בדרך הנכונה ושמירת  שהיה  ומכל חריץ
 

 
 מתוך שיחה של הרב אורי זוהר   ?כיצד מתמודדים עם ילדים חצופים 

 

מקרים מונכנסנו אל הקדושה. מהנסיון שצברנו  אנו בעלי התשובה, שברנו קליפות קשות, נלחמנו  
באהבה,   רק  היום  אלי,  מצב",שהגיעו  בכל  אותך  אוהב  ואני  בני,  כח    "אתה  לו  שנותן  מה  זה 

. גם כשהוא קם מאוחר ואין לו כח לכלום. שפת הדיבור של להתגבר ולהגיע, לאט לאט אל האמת
הנערים עם חבריהם מתחילה להיות הברות וקולות מתחת לשפה הרגילה. אבל גם במצב הזה, יש 
קדושה פנימית. זה קושי אדיר, הם כולם שבויים בחיצוניות, בביגוד. עד שהם מצליחים להתחבר 

 .לפנימיות, לנשמה, לקדושת ה' לוקח זמן. לא כדאי להילחם בחיצוניות. רק אהבה. סבלנות
 

לנו בעלי התשובה אין בכלל רשות לפתוח את הפה. כמה זמן בורא עולם חיכה לכם? לי הוא חיכה  
לפי המקובעויות שלנו.    שנה.  40 זה לוקח הרבה פחות. לא דנים אותם  גם אנחנו צריכים לחכות, 

הרי בסך הכל, הילד לא רוצה לצאת מהמשפחה, הוא בסך הכל ילד, הוא צריך את המשפחה שלו. 
את   לו  הורגים  בכך  כי  להישאר,  יכול  לא  הוא  אז  או,  או  אולטימטום:  בפניו  מעמידים  אם  אבל 

זה כל כולו. אבל אם הוא מקבל הבנה, אישור, לא הסכמה, אבל הבנה    –ו זמן  החיצוניות, ובאות 
הוא    –שהוא אנוס, שהוא עושה את הדרך שלו, הוא נמצא בתוך המשפחה, ואז כשירד האסימון  

 .יהיה בפנים. אבל אם כשהאסימון ירד הוא יהיה בחוץ, כי אז למי יש כח לחזור 
 

יקר, הילד  לאתה צריך    הורה  בעיני  לדעת   –דעת,  ואתה צריך  לפניו,  עולם  בורא  מייצג את  אתה 
ועם זה יתן להם כח,  על כל דבר.  לא להעיר  שהוא אנוס גמור, והוא לא יכול להתגבר. אם נצליח  

 .סבלנות רבה ובליעה של הרבה דברים חמורים, בסוף ירד האסימון, מתבגרים. זאת הדרך היחידה 
בסוף   אבל  ממוסדות,  נפלטו  שלי  צריך הילדים  לא  ב"ה.  ונבנו  תשובה  בעלי  של  למוסדות  הגיעו 

והחולצה המכנסים  בצבע  תלויה  לא  ה'  עבודת  מזה.  שלמה     .להיבהל  בגאולה  נזכה  ה'  ובעזרת 
 .בקרוב. אמן 

 
 

 )סיפור ישועה מהחוברת משמרת השלום( נולד מחדש בזכות לימוד הלכות שמירת הלשון 
ה יצא   16-בן  לא  בלימוד,  טעם  איבד  הוא  רוחנית.  התמודדות  של  פשוטה  לא  תקופה  עבר  שלנו 

לתפילות בבית הכנסת, שפכנו דמעות כמים, התייעצנו עם אנשי חינוך בעלי ניסיון בתחום, ובנוסף  
החלטתי לקבל על עצמי ללמוד בכל יום הלכות שמירת הלשון. כאשר סימתי את הספר של החפץ  

מתוך  קר  –חיים   הלימוד  לסדרי  חזר  לאט  ולאט  לתפילה.  בוקר  בכל  לקום  התחיל  הבן  הנס:  ה 
 )ש. ל. מטבריה(שמחה. הרגשתי כאילו נולד לי בן חדש. 
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 המוטל עלינו הוא: 
 להזהר מכעס ורוגז, וזאת בכך שנדונם לכף זכות ונרחם עליהם. •

 לראות זאת כתיקון וכפרה לנו. לקחת זאת באמונת ההשגחה ולא להתמרד על רצון ה'. •
 להשתדל לקרבם באהבה ובחום ולא להרחיקם.  •

 לא לראות את כבודנו ובשביל כך לנקוט באמצעים הפוכים מלקרבם, אלא לראות את   •
 כבוד שמים ולסבול בושתם וחרפתם ולסבלם עד שישובו. 

 עבדו. להתפלל מקירות לבנו שישיב ה' אליו את לבם התועה ויחדש בקרבם רוח נכונה ל •

 
     לבקש מה' על הבנים בשעות רצון:

 הרב בן ציון מוצפי( מ)

   . בחצות הלילה •
   . והשיא הוא בשעת עלות השחר במדוייק  עלות השחר דקות ספורות קודם  •
 בשבת קודש במנחה.    אחרי לימוד תורה.     מול ספר התורה הפתוח. בפתיחת ההיכל  •
 .םלב טהור ורוח חדשה בקרב הם שהשם יתברך יתן ל בקבר רחל אמנו הבן/ת על להתפלל •

לא להתייאש מלהתפלל, כי תפילות אינן שבות ריקם, ולפעמים זה לוקח זמן, אך יש   •
   .להתפלל בלי סטופר בידלהתמיד ולהמשיך  

 
 

 נרות שבת 
 נרות שבתאדם נשמעת בשעה שעושה מצווה לכן כשהאשה נותנת צדקה, או כשמדליקה  ה תפילת

   תתפלל באותה שעה על בניה שיהיו יראי שמים, מצליחים, ומאירים את העולם בתורה ובמצוות.
 

 כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם 
כך הלב שלנו משתנה   .ולשמוח בנקודה הזו  באישיות של הבן/תנקודות זכות   ,נקודות טובותלכתוב 

 לטובה עליהם ובעקבות זאת ישתנה לבם עלינו. 
 

 להודות על חסדים שה' עשה לנו 
 על כל קושי ובעיה להודות לה' כי בוודאי זה בהשגחה פרטית. להתפלל לה' ולשנן לעצמי:  

   "אני מאמינה באמונה שלימה שמאוצר מתנת חינם מתחוללת ישועה נפלאה בענין הבן/ת".
נראה בדמיון את התנהגות הבן/בת משתפרת ומתחוללת  אדמיין את התוצאה החיובית לשאיפתי.  

 ואודה לה' מראש.  ישועה בעניניו.  
 

 להודות על יסורים קטנים. 
 זה חומה נגד יסורים הרבה יותר גדולים וזוהי שעת רצון גדולה. 

 
 

 ריבונו של עולם, ענה לי כעני בפתח 
"פתוח תפתח   לא מצד בתורה כתוב  ובבקשה,  ריבונו של עולם בתחינה  פונה אליך  אני  ידך",  את 

מעשיי או זכויותי, אלא מלפנים משורת הדין, מאוצר מתנת חינם. אני פושט את ידי לפניך ומבקש 
ותעשה עבורי ישועה מאוצר   ומתחנן פתוח תפתח את ידך ועשה עמי בבקשה צדקה בעניין הבן/ת.

יש ענין להודות על חסדים בדרך הנכונה, ולהודות לה' מראש(.  לראות את הבן/בת  )מתנת חינם.  
    )אליהו שירי(תך. ישה' עדין לא עשה א 

 

 דוד המלך כותב "אני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך" . 
 דוד המלך היה בטוח בישועת ה' ושמח על הישועה שעדין לא הגיעה. 
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