
אדרבה, תן  בליבנו שנראה כל אחד מעלת "
חברנו ולא חסרונם. ושנדבר כל אחד את חברו 

בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה בליבנו 
שום שנאה מאחד על חברו, חלילה. ותחזק 

אותנו באהבה אליך, כאשר גלוי וידוע 
  )מתפילתו של ר' אלימלך מליז'נסק(."..לפניך

פכים. על כן, אל יבהלוך "עיקר השלום הוא לחבר שני ה
רעיונך, אם אתה רואה איש אחד שהוא בהיפוך גמור 

מדעתך, ואתה רואה שני אנשים שהם שני הפכים ממש, 
אפשר לעשות שלום. אדרבה, זהו עיקר  –אל תאמר שאי 

 שלמות השלום, שיהיה שלום בין שני הפכים".
 ) ליקוטי מוהר"ן פ , א (.

ימי הדין באים "לפקוד על צבא מרום בדין... וכל באי עולם יעברון לפניך  ,ת רוע הגזרהותפילה ותשובה וצדקה מעבירין א
"ותשובה ותפילה  כבני מרון...ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי, ותחתך קצבה לכל בריותיך, ותכתב את גזר דינם".

 וצדקה מעבירין את רע הגזרה".
ימים ארוכים למנזר נידח, כדי לפגוש מורה זן דגול. כשהובא בפני עשה דרכו במשך שסמוראי מפורסם  מספר עלסיפור זן 

המורה, קד קידה ואמר: איש חכם, אמור לי: מה הוא גן עדן ומה הוא הגיהינום ? . המורה, שלא נשא מבטו, ענה לשואל 
 דיוט מטופש כל כך, שבין כה וכה לא תוכל להבין את דברי!הבבוז : מדוע עלי להשיב לך על כך ? אתה 

. לו והניף אותה מעל ראשו של המורהמה שלף את החרב שיתה יותר מדי בשבילו. מלא חייהתשובה שהסמוראי קיבל ה
אהרוג אותך בשל תשובתך, שאג בזעם. המורה נשא את מבטו אל הסמוראי בפעם הראשונה ובקול עדין אמר: ברגע זה 

השיב את החרב לנדנה, כרע על ברכיו, כעסו נעלם  גיהינום. הסמוראי הבין מיד את דבריו של המורה. הואאתה נמצא ב
 כלא היה. כשהרים לבסוף את פניו אל המורה, חייך אליו זה ואמר לו: עכשיו אתה בגן עדן.

על פי חכמת הקבלה אנו לומדים שהבורא הוא אינסופי וכל רצונו הוא להיטיב עם הנבראים. הבורא אינו "מעניש" אותנו  
ו אינו נקבע על ידי בית דין או חבר מושבעים שמימי. אלא מי שקובע ובונה את "תסריט על מעשינו "הרעים" ועתידנ

 .החיים" אלו הם בני האדם בעצמם. בנו יש את הכוח להרוס או לבנות, ליצור ניסים ולחולל מהפכות
 

 שמות נרדפים ל"בוסתן"  Forest –( Foodגינת היער או יער אוכל) 
מהותה. היא מתעלמת מהתועלת שבכל העצים כמו בתן פרי מאכל לאדם. הגדרה זו בעייתית המונח עץ סרק פירושו עץ שלא נו

הצמחים בגינת היער נועדו לספק לנו לצד מזון גם חומר גלם .ייצור חמצן, הורדת גשם, טיוב ושימור הקרקע, וחומרים לבניה
(. עצי בניה ) מקדמיה, ערמון, אגוז, דקלים ,ושיתאלת המסטיק (. סיבים ) חזרן, ערבה חב ער אציל, ארגן,) זית, עץ השמן,לשמן

 קליפטוס, מני הדר(. משפרי קרקע ) תאנה, מכנף נאה, כליל החורש (.יבמבוק (. מקור האבקה לדבורים לדבש ) וורדים, א
יותם עצים כגון אזדרכת, שיטה, איקליפטוס, מכנף, ברוש ועוד נכללים בהגדרה המיושנת עץ סרק למעשה אלה הם עצים שחיונ
אדירה עבור האדם, האדמה ויצורים רבים אחרים. העצים היחידים שנוכל לכנותם סרק הם עצים שהפכו מזיקים ) כלומר 

אוכלוסייתם רבתה כל כך עד כי הם תופסים שלטון בלעדי על שטחי ענק, יוצרים מונוקולטורה ומונעים התפתחות של רבגוניות 
 .האדם. עצי סרק מעשה ידינו כמו נטיעה המונית של אורניםטבעית. מצב כזה הוא בדרך כלל מעשה ידיי 

גינת היער נועדה לספק פירות וחומרי גלם נוספים לכל אורך השנה. חשוב להתחיל עם פירות מקומיים הם יתחילו את הגן על הצד 
של אותו מין. כדי לבחור  01%הבטוח. ואחר כך ניתן לשלב עצים אקזוטיים. רבגוניות היא אומנות הגינון אין מומלץ לשתול יותר מ 

פרי למאכל, מרפא, משפר קרקע, מספוא, מרעה, אבקה, שוברים שיחים או עצים אשר לכל אחד מהם לפחות שלושה שימושים ) 
ונוי...(. בגינת היער ניתן לשלב גם בעלי חיים כמו תרנגולות,אווזים ואפילו עיזים.כמובן שגם פה חשוב  צמחי חלוץ, רוח, צמחי צל,

ביצים, חלב, נוצות, זבל לקומפוסט,  ד לבדוק ולהכין רשימת השקעה ותוצרת כך שתוצרי הלוואי יתהפכו לתנובה ולנכס )מאו
 אכילת מזיקים, עישוב, שמירה (.

 ייבוש פירות )צימוקים, משמש,תאנה, תות שדה,ועוד (. :: שימור פירות והכנת מגוון מוצרים מתוצרי היער המזווה של גינת היער
) עגבניות, פלפל חריף (. ריבות ) סברס, אפרסק, תפוזים, משמש, תפוח, ועוד וכמובן ריבות מפירות בר שיזף, הדס(.   ירקות ייבוש

 עשבי תיבול. שמנים ) זית, ארגן (. חלב ) שקדים ואגוזים ( יין וליקרים. חומץ בן יין. כבושים ועוד.
עצים  011ם ולטפל בהם לפחות שנתיים עד שיתבססו, מאשר ציע 01קלצ'ר( להתחיל בקטן מוטב רק רמותמיד כדי לזכור ) בפ

  בגלל קוצר יד וחוסר הכנה וטיפול.  01%ולאבד 
מיני אגוזים , שקדים, אורן הסלע : זורעים זרעים     ריבוי עצים ושיחים והכנת שתילים לגינת היער (: ( המשתלה הביתית

 עציץ עם אדמה קלה ולחה באמצע החורף.מאותה שנה טומנים ב
 אגס סורי, אגס תרבותי, תפוח, אדר : מקפיאים את הזרעים לשבועיים וזורעים בתערובת קרקע קלה ולחה באמצע החורף.

 אלונים אוספים את הבלוטים בסתיו בעודם ירוקים מיד כשהם נופלים מהעץ וזורעים באמצע החורף אפשר ישירות באדמה.
 , אנונה ועוד.לזרוע גם פסיפלורה, פפיה  בשיטה זו אפשר

עיניים תוקעים את הענף במצע  4ייחור הוא ענף בעל  .בסוף החורף כשהעץ בתרדמה זה הזמן :שיטה נוספת היא ריבויי מייחורים
פסיפלורה,  י להתחיל עם ערבה, תאנה, רימון, שזיף, ער אציל )דפנה(, ורדים, גפן, תות עץ, ומטפסים שונים גופנה,אגידול לח כד
 קיסוס ועוד.

 
ספר נפלא של ז'אן ז'נה "האיש ששתל עצים" או במהדורות אחרות "האיש שנטע תקווה והצמיח אושר". מספר על גיבור צרפתי  

יום  ,שגר בדרום מזרחה של צרפת בתחילת המאה העשרים. הוא חי לבדו באזור חשוף ולא פורה. האיש חי בפשטות הוא יצא יום
נה אחר שנה, השתילים צמחו לעצים, העצים החלו לצמוח ליער, היער שמר על המים בקרקע וכך צמחים אחרים וזרע אלונים. ש

יכלו לצמוח גם כן, וציפורים יכלו לקנן במקום, ופלגי מים יכלו לזרום, ואז אנשים בנו בתים וכפרים. וכך שיקם אדם אחד את 
 הסביבה הטבעית של אזור שלם. 

   
תולעי  רושימחזק את הזיכרון, טוב לג זה זמן הרימונים ניתן להכין מהם ליקר ומיץ  ואפילו צבע . הרימון טוב לבריאות : ועץ הרימון נתן פירי

 מעיים, נגד שלשול, עוזר לפצעים בחלל הפה.
סלק בינוני קלוף  0ים ק"ג סוכר. מוסיפ 2כוסות מיץ יחד עם  01ריבת רימונים: סוחטים את גרעני הרימון במעבד מזון ומסננים. שמים בסיר 

דקות, מוציאים את הסלק ורבעי  01תפוחים החתוכים לרבעים ומיץ מחצי לימון, מבשלים  3ופרוס דק, ומבשלים עד שהסוכר יימס. מוסיפים 
 כוס. 0ניתן להוסיף גרעיני חמניות קלופים וקלויים קלות  כ התפוח. ומבשלים עד שהסירופ יגיע לסמיכות הרצויה.

 0דקות, מסירים מהאש ובוחשים פנימה  21פלפלים חריפים עם חצי כוס מים ומבשלים כ   1וטב רימונים חריף: מוסיפים לסיר ניתן להכין ר
    כוס גרעני חמניות קלופים וקלויים קלות  0כפית מלח. ניתן להוסיף

 0ת סוכר, עורכים כך עד לגמר הגרעינים והסוכר )ק"ג גרעיני רימון )עדיף זן חמוץ(, עורכים בצנצנת שכבת פרי ומעליה שכב 2 ליקר רימונים:
 כפית מלח לימון,  פיסות מקל קינמון, ואגוז מוסקט לפי הטעם. 0 וחצי ק"ג סוכר חום או לבן(. מוסיפים

נת, מדי פעם הופכים את הצנצ .סוגרים את הפתח בבד מוסלין או חיתול מקופל כמה פעמים, ומציבים בשמש, בלילה מכניסים לחדר או מכסים
משהים כך כשבוע. אחרי כן מרחיקים את התבלינים והגרעינים הפגומים ומכניסים לבקבוק , את הנוזל מסננים דרך בד חיתול ומכניסים גם 

עד למילוי הבקבוק אפשר להוסיף תה חזק כחצי כוס לשימור הליקר. סוגרים  או קוניאק לפי הטעם והצורך 51%לבקבוק מוסיפים אלכוהול 
  במקום אפל. ומשהים כחודש
  ושומרים בבקבוק. דקות  31כוסות סוכר. מרתיחים בסיר יחד כ  3כוסות מיץ מסונן.  0: תרכיז רימונים

 



 
 
 
 
 
 

 אורית אשואל(ל תודה)
 

 היה שמח עמו זכור, כי ילד מושפע בקלות.
 ידי הסביבה.-הוא כולו נפעל על 
 אם העולם הסובב אותו עצוב גם הוא יהיה עצוב.  

 אותו במקום בהיר ומרנין.לכן שים 
 היה שמח עמו, ושיר איתו. 
 אל תשכח שפרצופי ילדיך אינם אלא מראות המחזירות לך את פניך. 
 לב האדם לאדם.  כמים הפנים לפנים כן 
 אתה מעוצבן ומתלונן תקבל עשרת מונים תלונות ועצבנות. אם 
 אם שמחה תאיר את פניך תקבל עשרת מונים חיוכים. 
 ותקצור מאה שערים.  קל לך ולילדים. זרע חיוכים ותרואז יהיה י 

 
 אל תלעג לילד, הוא מאוד רגיש לכך,

 ומשהו ישבר בו, וישבר בינך ובינו. 
 אל תדבר אליו באירוניה,

 יאוש ומרירות.י כי הוא יאמין לכל דבר, ויתמלא
 הזהר שלא להעליב ילד.

 לא בזה הוא יחונך, אלא יסתגר בתוך עצמו.
 בו אמון,במקום זה תן 

 תחזיר לו אמונו בעצמו,
 תן בו אמון על אף עצמו
 ותנסה לזכות באמונו.

 
 אמון תמיד. אמון בכולם.

 אמון גם בפחדנים ובמיואשים,
 אמון בביישנים ובמדוכאים.

 אמון בהם על אף עצמם.
 אמון אין פירושו הסתנוורות,

 אמון פירושו יצירת אוירה שמחה,
 אוירה של יצירה, של התעניינות,

 אוירה של מאמץ ושל טוהר.
 

 נצחון על עצמו
 אל תחנך ילד להתחרות באחרים

 לקבל ציונים טובים יותר מאחרים
 ולקבל שבחים על שעולה על אחרים.
 במקום זה תשפוט אותו לעומת עצמו

 ותחנך אותו להתגבר על עצמו,
 לנצח את עצמו.

 

 בה. רוצים רק אהכולנו ילדים של החיים וכולנו את יודעת אמא... 


