
בלבבי משכן אבנה
בס"ד

USA  שיעורי "בלבבי" מופיעים ב"קול הלשון" בארץ 073.295.1245      718.521.5231 

270 ן  ו י ל ג ג צא תשפ" י ו שו"ת

 עונש ילדהvריטליןvחינוך ילדיםvצניעות בגיל הרך
vבן ששוכב על בטוומתחכך בקרקעvכמה שאלות 

עונש ילדה
ביתי בת שנים וחצי נמצאת בגן והממונים שמה אמרו לי שהיא היכה ילדים 
ועל כן הם מענישים אותה על שאינם נותנים לה מאכלים ואומרים לה שהם 

מענישים אותה משום שהיא היכה הילדים. וגם הם מניחים אותה בחדר חשוך 
בכל פעם שהיא היכה ילדים. אני ואשתי חושבים שאין זה תועלת בגילה שלה 
להעניש אותה כזה, מה הרב חושב שעלינו לעשות והאם יש לנו לסלק אותה 

משמה ולהעבירה אותה לגן אחרת?

תשובה:
אין זו הדרך הישרה, ובודאי ראוי לשקול את כל המרכיבים ולהכניסה במקום 

 הראוי ביותר.

ריטלין
 לכבוד הרב שליט”א, 

מה הרב חושב על שימוש בריטלין עם ילד בן 13, מחונן , שקשה לו להתרכז? 
תודה רבה

תשובה:
לאחר שניסו כל האפשרויות האחרות, הן טיפול נפשי, והן חומרים טבעיים, 
נצרך שיקול דעת עדין בכל מקום, רווח מול הפסד. וגם אז בניסיון ראשוני, 

 ואחריו בדיקה.

חינוך ילדים
ברצוני לשאול בנוגע לחינוך של ילד בגיל שנה ו7 חודשיים , מרגיש לי שזה 
גיל שבו התינוק מנסה לראות תגובות שלי ושל האימא ולכן בוחן כיצד נגיב 

 לו במקרים מסוימים.
לדוגמא האם הוא עושה דבר לא טוב כגון לזרוק אוכל על הריצפה בשעה 

שאוכל באופן שיטתי האם להראות לו טיפה של כעס ושהדבר אסור או 

ספרים קרובים



שבגיל הזה להראות מאה אחוז של 
אהבה ולהסביר לו בנועם שוב ושוב 

אפילו מאות פעמים ?

ואם לא להראות כעס באיזה גיל כן 
להתחיל להראות סוג של חינוך ביד 

קשה נקראה לזה בלשון העם ? כמובן 
עם שילוב של אהבה אין סופית כמה 

שאפשר

תשובה:
אהבה ובנועם. אולם כאשר עושה 

דבר שהוא כבר מבין שהוא רע בעצם, 
ולא כי כך אמרו ההורים, נצרך כעס 

 הפנים.

צניעות בגיל הרך
שאלה א:

לכבוד הרב שליט”א שלום רב

ברצוני לשאול שתי שאלות בנושא 
הצניעות בגיל הרך

מאיזה גיל נכון להלביש תינוקת בצורה 
צנועה בבגדים ארוכים?

תשובה א:
גיל 3.

שאלה ב:
האם יש בעיה לעשות בריכה 

משותפת לילד וילדה בסביבות גיל 

שנתיים )לא אחים(?

תשובה ב:
אין ראוי לעשות כן.

בן ששוכב על בטו 
ומתחכך בקרקע

שלום כבוד הרב, בני בן 3 וקצת, כל 
הזמן שוכב על בטו ומתחכך בקרקע, 

או במיטתו בחפצים, וכן באמבטי 
משחק באו”’מ, ניסינו למנוע ממנו 

מלשכב כל ולעשות כהנ”ל, אך ללא 
הצלחה, האם יש לדאוג? ומה ניתן 

לעשות? יש לחשוש מאובססיה בנושא, 
שכשיגדל יקשה לו ?  בברכה

תשובה:
אין לדאוג. לעת עתה כמעט אין צורך 

 לעשות כלום חוץ מתפלה.

כמה שאלות
לכבוד הרב שליט"א,

א  ארציתי לשאול על ילד קטן בן 
חמש בערך שמתנהג כתינוק ולא רוצה 

ללכת לשירותים רק לקטנים הולך 
האם כדאי לטפל בו ע”י טיפול מח 

אחד ומה דעת הרב על זה?

ב בענין הלכה ובענין מעשי אם מועיל 
ב אם ניסתי ללמוד קבלה ולא הבנתי 

האם זה אומר שזה לא חלקי או לנסות 
להתאמץ יותר

ג האם בימות המשיח יהיה שימוש 
בכלי הטכנולגיה לדברים טובים או 

שכלל לא יהיה בשימוש

ד האם דעת הרב בענין שמירת 
הבריאות הוא שצריך להזהר מכל מיני 
דברים כגון חומר משמר וריבוי סוכר 

או שזה שזה לא מזיק כ”כ ושומר 
פתאים ה’

תשובה:
א. כידוע נחלקו חכמי הדור על שיטת 

טיפול זאת. באופן אישי לא למדתי 
דרכיה, ואינני יודע.

ב. להזדכך ואח”כ לנסות.

ג. לא יהא צורך, כמו בימי שלמה 
המלך שזהב וכסף לא נחשב לכלום.

ד. דבר שמזיק באופן ניכר ראוי 
להתרחק בשום שכל להגיע ל”קו 

אמצע”.
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