
ולבקש  תשובה,  לעשות  אותם  מעוררת 
במהלכה,  והן  הנסיעה  לפני  הן  רחמים, 
מרבים  היו  חפצם  למחוז  מגיעים  וכשהיו 
הדרכים  ש'כל  אומרים  חז"ל  לה'.  בהודיה 
בשעת  מקטרג  ו'השטן  סכנה',  בחזקת 
סכנה' ואפילו בהולך לדבר מצווה. ובימינו, 
שמספר ההרוגים והפצועים בתאונות ממש 
מפחיד ר"ל, כל שכן שאדם צריך להיות ער 
מקירות  לה'  להתפלל  ולהתעורר  לסכנה, 

לבו שישמור עליו ועל כל ישראל.
הנהג הטוב ביותר

ב. אדם שחושב שהוא נהג טוב – אין טיפש 
גדול ממנו, שהרי השמירה בכביש לא תלויה 
רק בך. אתה יכול לנהוג בזהירות מושלמת, 
אבל יש סביבך הרבה מאוד אנשים, ואתה 
לא אחראי על הנהיגה של כולם. וגם הנהג 
הכי טוב בעולם, שדה הראייה שלו מצומצם 
והוא לא רואה הכול; ובנוסף, לכל אדם יש 
רגע  עייפות,  של  רגע  הדעת,  הסח  של  רגע 
שמוציאים  קופצניים  ילדים  'ריחוף',  של 
ומספיק   – בחיים  לחצים  מאיזון,  אותו 
שבריר שנייה של הסח הדעת בשביל לגרום 

תאונה ר"ל.
יכול  שאתה  מה  כל  את  תעשה  לכן 
אבל   – משפחתך  ולבטיחות  לבטיחותך 
היטב  תזכור  בך.  תלוי  שהכול  תחשוב  אל 
הסכנה  עדיין  ההשתדלויות,  כל  שאחרי 
ההגה  את  תפקיד  מאוד.  ונוראה  גדולה 
בידיים של בורא עולם. הוא ורק הוא הנהג 
הכי טוב בעולם. יש לו שדה ראייה מושלם, 
כי הוא רואה הכול, הוא לעולם לא ינום ולא 
יישן ולא מסיח דעתו. אם הוא יתברך שמו 
לכן  לך.  להזיק  יכול  לו  איש  עליך,  שומר 

תתחזק בתפילות שהובאו לעיל.
שים לב, יהלומים בדרך!

ג. יש פקק? מצויין! כל עכבה לטובה. תעשה 
נוהג,  אינך  אם  שיעור.  תשמע  התבודדות. 
תפתח ספר, תלמד. כשאדם לא חי באמונה, 
הוא לא יכול לנצל את הזמן, הוא שורף את 
של  במחשבות  שלו  הלב  ואת  שלו  המוח 
ועצבים, ומאבד את הנפש שלו.  לחץ, כעס 
אבל כשאדם חי באמונה – הוא מנצל את 

הזמן והרווח כולו שלו.
לעשות  אפשר  נסיעה  ובכל  הכביש  על  ד. 
הרבה מאוד מצוות וחסדים. מספיק שאתה 
מחייך ואתה כבר מחיה נפשות. לפעמים נהג 
שרוצה לפנות, יכול לחכות הרבה זמן, ואתה 
יודע איך אתה היית מרגיש אם אף אחד לא 
לך  יש  אם  גם  לכן,   – לפנות  לך  נותן  היה 
זכות קדימה, תעצור ותיתן לֵשני לפנות, תן 
להולך רגל לעבור. הרבה פעמים זה לא יעכב 
אותך, כי גם כך התנועה לא זורמת. זה רק 
ייתן לך יותר סייעתא דשמיא, זה יכפר לך 
רחמים  עליך  ימשיך  זה  האמונה,  פגמי  על 
תרגיש  אתה  גדול,  בחסד  זכית  גדולים. 
שיש  ירגיש  אהוב,  ירגיש  והשני  טוב,  יותר 
רחמנות בעולם. והדובדבן שבקצפת: זכית 

לקדש את שמו יתברך!
ה. לעומת זאת כשאדם נוסע לא בדרך ארץ, 
בפראות, לא לפי החוקים, לא נותן להולכי 
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ושלמים באמונתנו. תן לי את הדעת לנסוע 
רחם  ותקלה.  נזק  שום  בלי  בטוחה  בצורה 
מבוגרים  אדם,  באף  יפגע  לא  שהרכב  עלי 
וילדים, גברים ונשים, ובאף בהמה, ובשום 
כלי רכב; ותרחם עלי שלא יפגע בנו וברכבנו 
שום  נצער  ולא  נזיק  שלא  רכב;  כלי  שום 
יצערו  ולא  לנו  יזיקו  לא  ושאחרים  אדם 

אותנו".
והודיה  שבח  ייתנו  חפצם  למחוז  וכשיגיעו 
לבורא, ויתפללו על כל עם ישראל שבדרכים 

שיגיעו בשלום.
אל תרגזו בדרך

תלויה  אפיים  שאריכות  רבינו  כותב  וכן 
שהביטוי  כלומר  קנה(,  )ל"מ  באמונה 
קוצר  הסבלנות.  הוא  האמונה  של  המעשי 
המעורר  אמונה  חיסרון  הוא  בנהיגה  רוח 
חרון אף כמו שרואים בחוש. לכן יחזק עצמו 

ויתפלל על כך:
"ריבונו של עולם, אני בידיים שלך ורק שלך. 
רק אתה קובע מתי אגיע למחוז חפצי. עזור 
שאתה  מתי  שאגיע  ולהאמין  לדעת  לי 
תרצה שאגיע ותן לי להאמין שזה הכי טוב 
הוא  ועיכוב  איחור  שכל  שאאמין  בשבילי; 
הזמן  את  שאנצל  אתעצבן;  ולא  לטובתי 
ולא  אצפור,  שלא  ולהתבודדות;  לתפילה 
נהגים  עם  חסד  שאעשה  ה';  חילול  אעשה 
שיש  היחיד  שהאיחור  שאאמין  אחרים; 
הזה  מהעולם  כשיוצאים  הוא  הזה  בעולם 
לפני גמר התיקון, וכל עוד האדם חי בעולם 

הזה – אין מציאות של איחור".
אפיים,  בארך  באמונה,  לנהוג  אותי  "זכה 
שיהיה  מה  שכל  להאמין  זכני  ובסבלנות; 
בדרך, הכול זה ברצונך, ושאני אתבטל אליך 
ולרצונך, ואאמין שאתה מנהיג אותי בדרך 
מעכב  מישהו  ואם  בשבילי.  ביותר  הטובה 
אותי, אאמין שכך אתה רוצה, שהוא יעכב 
אשמח  רק  אתעצבן  ולא  אכעס  ולא  אותי, 

שאני זוכה לחיות באמונה".
וכך ימשיך ויתפלל, כי זה עיקר המבחן של 
ועיקר הגורם הקובע האם הנסיעה  האדם, 

תעבור עליו בחרון אף או בתחושת גן עדן.
שמרה נפשי כי חסיד אני

אמונה  של  נקודות  כמה  עוד  כאן  נביא 
שצריכים  נקודות  ולנוסע,  לנהג  השייכות 

להתעורר ולדעת אותן ולהתפלל עליהן:
לסכנה.  ער  להיות  צריך  בכביש  הנוסע  א. 
ער  שאינו  שמי  כותב  ישרים'  ה'מסילת 
והחיות.  מהבהמות  פחות  הוא  לסכנה 
כאשר אדם ער לסכנה הוא מתחזק באמונה 
הוא  באדישות,  חי  אדם  וכאשר  ובתפילה. 

ישן והוא רחוק מאמונה.
היו  הספנים,  הים,  יורדי  הגמרא  בזמן 
'רובם  היו  ולכן  מאוד,  נוראה  בסכנה 
הייתה  שהסכנה  אומרת  זאת  חסידים'. 

בזעם  מביט  מקלל,  צוֵפר,  עצבים,  פקעת 
נוסע  שאינו  מכיוון  ומדוע?  הכיוונים.  לכל 
חוסר  כל  מתעורר  הנסיעה  ובזמן  באמונה, 
האמונה שלו – לכן מתעורר עליו חרון אף 
גדול מאוד, שמתבטא הן בכעסים כאמור, 
והן במריבות המצויות בין הנהגים שלצערנו 
מסתיימות לא אחת בפגיעות בגוף ובנפש, 
והן בתאונות הדרכים הנוראיות. הכול נובע 

מחוסר האמונה.
אמונה זה בטיחותי

בבטחה  לנהוג  אפשר  שאי  לדעת  יש  לכן 
לכל  הדין  והוא  בלי הרבה אמונה,  ובשלום 
הגיע  אם  וגם  הנהג.  לא  שהוא  אף  נוסע 
האדם לביתו בלי שום תאונה, זה לא אומר 
טעון  הוא  אם  כי  'בשלום';  הגיע  שהוא 
בכעסים ובמתח, זה "יתפוצץ" על אשתו או 
על הילדים וייתן אותות חמורים בבריאות 
שלו  שהנסיעה  אומרת  זאת  ועוד.  שלו 
עלתה לו במחיר אישי כבר של בריאות ושל 

בעיות אישיות.
אבל כאשר אדם נוסע באמונה, כפי שנלמד 
תענוג  של  חוויה  היא  הנסיעה   – בהמשך 
רגע  בכל  ה'  את  עובד  הוא  עדן;  גן  נפלא, 
מחזק  הוא  מצוות;  מאוד  הרבה  ועושה 
את אמונתו, ומתקן את כל פגמי האמונה; 
והוא ממשיך על עצמו רחמנות נפלאה. זאת 
בשלום,  באמת  תעבור  שהנסיעה  אומרת 
והוא גם יגיע למחוז חפצו בשלום, שלום עם 

עצמו ועם זולתו.
תפילת הדרך – כל הדרך

ועיקר  תפילה,  זו  שאמונה  כותב  נחמן  ר' 
היא  המאמין  והנוסע  הנהג  של  עבודתו 
באמונה  עצמו  את  לחזק  כול  קודם 
יוצא  המאמין  כאשר  לכן  ובתפילה. 
בדרך  ה'  עם  לדבר  צריך  הוא  לנסיעה, 
הודיה  'נותן  בברכות:  המשנה  שמלמדת 
יודה  כלומר,  לבוא'.  לעתיד  וצועק  לשעבר 
על  יתברך  ה'  לך  רבה  "תודה  ויאמר:  לה' 
 / הרכבת   / האוטובוס   / )המכונית  הרכב 
המטוס(". ויאריך ויודה לה' על כל פרט גם 
בנהיגה, על כל רמזור ירוק, על כל עיכוב, על 

כך שיש לו מקום לֶשבת, וכיו"ב.
ולאחר מכן יחזק את עצמו באמונה ויתפלל: 
"ריבונו של עולם, אני לא בידיים של הנהג, 
עם  כל  ועל  עליי  שמור  שלך,  בידיים  אני 
ישראל, ותנהיג אותנו בבטחה ובשלום, ותן 
לנסוע בצורה בטוחה  לנהג הזה את הדעת 
חפצנו  למחוז  שנגיע  ותקלה,  נזק  שום  בלי 

בריאים ושלמים בגוף ובנפש ובממון".
והנהג עצמו יאמר: "ריבונו של עולם, אתה 
ורק אתה הנהג. עזור לי בנהיגה ושמור עליי 
בבטחה  אותנו  ותנהיג  ישראל,  עם  כל  ועל 
לחיים  חפצנו  למחוז  שנגיע  ובשלום, 
ובממון,  ובנפש  בגוף  שלמים  ולשלום, 

פרשת מסעי פותחת במילים: "אלה מסעי 
"בשביל  רבותינו:  אומרים  ישראל",  בני 
שחטאו ב'אלה אלוהיך ישראל' )חטא העגל, 
עבודה זרה(, בשביל זה ייסעו בני ישראל". 
ורבינו הקדוש ר' נחמן מברסלב לומד מכאן 
שכל הנסיעות הן תיקון לעבודה זרה )ל"ת 
סב(. ומחדש ר' נחמן שגם קלקול האמונה, 
חולשה באמונה, וזה כולל כל הסחת הדעת 
מה' יתברך – גם זה נקרא פגם עבודה זרה, 
ולכפר  לתקן  מטרתן  האדם  של  והנסיעות 

על פגמים אלה.
וכל עוד אדם לא תיקן פגם ע"ז, ישנו חרון 
אף כמובא במדרש: "כל זמן שיש עבודה זרה 
בעולם, חרון אף בעולם". יוצא שאדם שלא 
אף  חרון  עליו  שוֶרה  שלימה,  באמונה  חי 
עם  ומריבות  בכעסים  מתבטא  וזה  תמידי; 
שגם  בעצבויות  פנימיים,  בכעסים  אנשים, 
הן סוג של כעס פנימי, ובהסתכלות עצבנית 
מקור  עוד  זה  החיים.  כל  על  ודיכאונית 
למה שאני נוהג לומר ולשיר: 'או אמונה או 
גיהינום'. כאשר שורה על האדם חרון אף – 
ורבינו  גדול.  אחד  גיהינום  הם  שלו  החיים 
פגם  מתכפר  הנסיעות  ידי  שעל  מחדש 
נפלאה,  רחמנות  האדם  על  ונמשכת  ע"ז 
ומחרון האף,  שהיא ההיפך הגמור מהכעס 
רחמנות פשוטה של ברכה והצלחה, בריאות 

ושובע, שלום ועשירות.
הקשר הפנימי

מעין  שישנה  נכון  להתבונן,  צריכים  אך 
'אלה  משותפת(:  )=מילה  שווה'  'גזירה 
חייב  זאת  בכל  אך  אלוהיך',  ו'אלה  מסעי' 
בין  ופנימי  מהותי  קשר  איזשהו  להיות 
הקשר  מה  האמונה.  תיקון  לבין  הנסיעות 

בין הנסיעות לבין פגם ע"ז?
וההסבר הוא מצד אחד פשוט ומעשי מאוד, 
נמדדת  בנסיעות  ועמוק:  נפלא  שני  ומצד 
יושב  האדם  עוד  כל  האדם.  של  האמונה 
מבחני  לו  יש  אמנם   – יומו  בשגרת  בביתו 
אמונה קטנים אבל בסך הכול, הכול 'זורם', 
והאמונה שלו לא עומדת במבחן רציני; אך 
במבחני  נמצא  האדם  אז   – נסיעות  בזמני 
פקקים,  ישנם  ורגע;  רגע  בכל  אמונה 
נהגים,  נוסעים,  הרבה  ותקלות,  עיכובים 
רכבים, הולכי רגל, רמזורים, ושוטרי תנועה, 
שכולם מהווים עבורך מבחן באמונה – ואי 
אפשר לעמוד במבחני האמונה שבנסיעות 
שבנסיעות  משום  וזאת  אמונה.  הרבה  בלי 
ומיוחדת,  מדויקת  פרטית  השגחה  ישנה 
העניינים  כל  את  לאדם  מזמין  ה'  שבה 

הנחוצים לו לתיקון אמונתו.
בחוש  רואים  אנו  מדוע  נבין  זה  פי  על 
שהאדם על הכביש נהיה בן אדם אחר. כל 
היום הוא יושב במשרד נינוח, רגוע, מסביר 
פנים. הוא רק עולה על הכביש – וכבר כולו 

דווקא מבין הֵמָצרים

בס"ד

הגליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרה”צ שלום ארוש שליט”א | פרשת מטות מסעי | כח תמוז תשע”ז )22/07/17( | גליון 528



הוידוי
כל מלכות שיש בעולם נמשכת מן התורה, 
בחיקו  להחזיק  מצווה  ישראל  מלך  ולכן 
היא  התורה  כי  התורה,  ספר  את  תדיר 
ְמָלִכים  י  "ּבִ בבחינת  המלכות,  שורש 
את  מגלה  שהתורה  משום  וזאת  ִיְמלֹכּו", 
מלכותו  עול  לקבל  ניתן  כיצד  ה',  רצון 
הלכה למעשה, הינו שהדיבורים של התורה 
הם המלכות בעצמה, כי דיבור הוא בחינת 
ר'  ּבַ 'ּדַ בשם  למנהיג  קראו  וחז"ל  מלכות, 
המנהיג  של  הנהגתו  כל  כי  ח(,  )סנהדרין 

היא בכח דיבורו, בחינת 'מלכות-פה'.
המלכות,  נפגמת  ה'  רצון  על  וכשעוברים 
בתורה  הציווי  היה  שמהם  והאותיות 
בעצמותיו  נחקקות  אדם  אותו  פגם  שבו 
לב(  )יחזקאל  כמ"ש  רעים  בצירופים 
כי  ַעְצמֹוָתם",  ַעל  ]חקוקה[  ֲעֹונָֹתם  ִהי  "ַוּתְ
אותיות,  צירוף  לה  יש  בתורה  מצווה  כל 
מתהפך  התורה  מצוות  על  ובעוברו 
צירוף  בעצמותיו  ונחקק  אותיות  הצירוף 
האדם,  בנפש  רע  רושם  המשאיר  הפוך 
בטוב,  לבחור  עליו  ומקשה  ממנו  המונע 
רעים  צרופים  חקוקים  בעצמותיו  כי 

מהעבירות.
הרעים  הצירופים  את  להוציא  ובשביל 
וידוי  לעשות  עליו  בעצמותיו  החקוקים 
דברים, ועל ידי הוידוי דברים שהם החלק 

הראשון של מצוות התשובה הכוללת וידוי 
את  אדם  מחריב  לעתיד,  וקבלה  חרטה 
וחוזרים  בעצמותיו,  שנחקק  הרע  הצירוף 
האותיות לצירופם המקורי, לצירוף הטוב, 
ָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל  ֶכם ּדְ שעל זה נאמר ְקחּו ִעּמָ
ה' )הושע י"ד(, לכן הוידוי הוא חלק בלתי 
נפרד מתהליך התשובה, כי הוידוי מחדיר 
במשנה  כמבואר  ושפלות,  ענווה  לאדם 
היא  הוידוי  שמטרת  תרז(  )או"ח  ברורה 

כדי שיתבייש יותר כשמזכיר חטאיו. 
להקב"ה,  המלוכה  את  להשיב  כדי  אך 
שה'  בתודעה  אדם  שיחיה  כדי  כלומר, 
תלמיד  בפני  להתוודות  עליו  המלך,  הוא 
די  התשובה  הליך  בשביל  אמנם  חכם.  
לעתיד,  וקבלה  חרטה  וידוי  שעושה  בכך 
להקב"ה  המלוכה  את  להשיב  בשביל  אך 
ולא  חכם.  תלמיד  צדיק  בפני  וידוי  צריך 
ייפלא בעיניך עניין זה, כי מקורות קדומים 
בבית  יעקב,  בפני  התוודה  יהודה  וגם  לו, 
ותמר,  יהודה  של  בעניינם  שעסק  הדין 
ישבו יצחק ויעקב, והוא התוודה בפניהם, 
וכן עכן שמעל בחרם התוודה בפני יהושע 
בן נון, ויהושע חייב אותו להתוודות בפניו 
ָכבֹוד  ָנא  ים  ׂשִ ִני  ּבְ ָעָכן  ֶאל  ַע  ְיהֹוׁשֻ "ַוּיֹאֶמר 
ָנא  ד  ְוַהּגֶ תֹוָדה  לֹו  ְוֶתן  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֹקי  ַלה' 
)יהושע  י"  ּנִ ִמּמֶ ַכֵחד  ּתְ ַאל  יָת  ָעׂשִ ֶמה  ִלי 
חכמים  התלמידי  הם  התורה  עיקר  כי  ז(. 
תלמיד  נמצא  וכאשר  בתורה,  הדבקים 

חכם בעל שיעור קומה, יש עניין גדול מאד 
להחזרת  מביא  זה  ודבר  לפניו,  להתוודות 
המלכות שנפלה בסיבת העוון אל הקליפות, 

בחזרה אל הקדושה.
שהלכו  בשעה  ז:(:  )סוטה  רז"ל   אמרו  וכן 
יהודה  של  עצמותיו  היו  במדבר  ישראל 
מגולגלין בארונו, שלא הייתה ִשְלדֹו קיימת 
שהוא  יהודה  כי  הנידוי,  מפני  ומחוברת 
אביו  יעקב  בפני  התחייב  מלכות  בחינת 
ממצרים  בחזרה  אחיו  בנימין  את  להחזיר 
היה  יעקב  של  מושבו  ומקום  כנען,  ארצה 
בארץ כנען, וכאשר הגיעו השבטים אל יוסף 
ושלח אותם יוסף בחזרה לארץ כנען להביא 
ואכן  יוסף,  עם  בנימין  נשאר  יעקב  את 
לבסוף פגש יעקב את בנימין, אך לא היה זה 
בארץ כנען, ועל זה נענש יהודה )פסיקתא(, 
שיזכור  מהקב"ה  וביקש  משה  שבא  עד 
ליהודה את הוידוי של יהודה ונעשה כאילו 
ונחרב הצירוף  לפניו  יהודה עכשיו  התוודה 
להיות  לעצמותיו  וגרם  בעצמותיו  שנחקק 
כאשר  רק  כי  הארון,  בתוך  מטולטלות 
הוידוי נעשה לפני צדיק שהוא בחינת משה 
שזה  הכל,  ונתקן  לשורה  המלכות  חוזרת 
כל דיבור  ָיבֹא ָבֵאׁש"  ר  ָבר ֲאׁשֶ ּדָ ל  "ּכָ בחינת 
שנפל לקליפות מחמת אש התאוות, תיקונו 
חכם  תלמיד  בפני  תתוודו  ָבֵאׁש"  ֲעִבירּו  ַ "תּ

ֵאׁש".  שהוא בחינת "כֹה ְדָבִרי ּכָ

ֶאת  ֵמַאַנ"ׁש  ֶאָחד  ָמָצא  ַעם-ַאַחת  ּפַ               
ִהְתּבֹוְדדּות  ּבְ ָעַסק  ׁשֶ ִלי,  ָ ַנְפתּ י  ַרּבִ ן  ּבֶ י ֶאְפַרִים  ַרּבִ
ָהָיה  ִמְסָחרֹו  י  ּכִ ִקֶיעב,  ִעיר  ֶאְמַצע  ּבְ ִריד  ַהּיָ ֵעת  ּבְ
ׁשּוָבה,  ְ תּ ִהְרהּור  ִלּבֹו  ּבְ ָאז  ְוִנְכַנס  ִלּיֹות,  ַמְרּגָ ִעם 
ֶזה  ְוִכי  ה?  ָ ַעתּ ֲאִני  עֹוֵסק  ה  ּמֶ ּבַ ְלַעְצמֹו:  ַאל  ָ ּשׁ ׁשֶ
ִביל ֶזה ִנְבֵראִתי ְוכּו'? ְוָהָיה  ׁשְ ְכִלית? ְוִכי ּבִ ַ הּוא ַהתּ
ּוָבָכה  ֶרְך  ַהּדֶ ַצד  ּבְ ֱעַמד  ּנֶ ׁשֶ ַעד  ְך  ל-ּכָ ּכָ ִמְתעֹוֵרר 
ֵני ַמה  ַאל אֹותֹו ֶאָחד ֵמַאַנ"ׁש: ִמּפְ ִלְפֵני השי"ת. ׁשָ
קֹום  יב לֹו. ָאַמר לֹו: ְוִכי ּפֹה ַהּמָ ה ּבֹוֶכה? ְוֵהׁשִ ָ ַאתּ
ה. ָעָנה  ְבּכֶ ִ ם תּ ְדָרׁש ְוׁשָ ִלְבּכֹות? הֹוְלִכין ְלֵבית-ַהּמִ
דֹוׁש ָאַמר )בליקוטי  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ "ל:  ַהּנַ ֶאְפַרִים  י  ַרּבִ לֹו 
ְלָאָדם  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ׁשֶ קכ"ד(:  סימן  תנינא,  מוהר"ן 

קֹום ְלִהְתּבֹוֵדד  אֹותֹו ַהּמָ ׁשּוָבה ָצִריְך ּבְ ְ ִהְרהּוֵרי תּ
ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ַעד  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ּבּוִרים  ּדִ ר  ּוְלַדּבֵ
ׁשּוָבה,  ְ ַהתּ ִהְרהּוֵרי  ּנּו  ִמּמֶ ֵיְלכּו  ְדָרׁש  ְלֵבית-ַהּמִ
ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ַהִהְתעֹוְררּות  ֶאת  י  ִ ְלתּ ִנּצַ ן  ּכֵ ּוֵמֲחַמת 

ְרֶזל, שם(.  ה. )ֲאָבֶני"ָה ּבַ קֹום ַהּזֶ ּמָ ּבַ

א ב של החיים
ְויֹום ַעל ָהֲעוֹונוֹת  ָכל יֹום  ּבְ ָצִריְך ְלִהְתַוּדוֹת    a

ל יוֹם ׁשֹוֶנה ֵמֲחֵברֹו. י ּכָ ל אֹותֹו ַהּיֹום, ּכִ ׁשֶ
יֹוֵתר  ָהָרצֹון  ר  ֶהְעּדֵ ַעל  ְלִהְתַוּדֹות  ָאָדם  ָצִריְך   a

ה. ֲעׂשֶ ר ַהּמַ ר ַעל ֶהְעּדֵ ֵמֲאׁשֶ
ׁשּום ֵסֶפר.  ָך ֹלא ִנְמָצא ּבְ ּלְ י ׁשֶ ּדּוי ָהִאיׁשִ a ַהּוִ

ָיכֹול  ֲאַזי  י,  ֲאִמּתִ יק  ַצּדִ ִלְפֵני  ה  ְתַוּדֶ ּמִ ׁשֶ ּכְ  a
ים ַהְמֻיָחד ַרק לֹו. יק ְלַהְראֹות לֹו ְנִתיב ַחּיִ ּדִ ַהּצַ

ִתיב  ַהּנָ ֶאל  ָהָאָדם  ֶאת  מֹוִביל  ָבִרים  ּדְ ִוּדּוי   a
ַהְמֻיָחד ַרק לֹו.

                  בשבוע שעבר הובאה שאלה 
עליו  ושילם  רכב  ששכר  אברך  אודות 
המזגן,  התקלקל  הנסיעה  ובמהלך  מראש 
בלית  בנסיעה  המשיך  הוא  זאת  ולמרות 
וביקש  למשכיר  פנה  השוכר  ברירה. 
סירב  והמשכיר  מהשכירות,  חלק  לנכות 
וטען שהמזגן היה תקין לגמרי והתקלקל 
באותו  ששרר  הגדול  החום  עומס  מפאת 
סוף שבוע בצירוף עם הנסיעה המאומצת 

צפונה, גרמו למזגן להתקלקל.
שני  הובאו  התשובה  של  א'  בחלק 
לתשובה  הנוגעים  המרכזיים  המקורות 
הנובעות  להלכות  בנוגע  הפוסקים  ומח' 
קצת  "ראויה  סוגיית   – אלו  ממקורות 
"מכת  וסוגיית  ע"א  ע"ח  בב"מ  למלאכה" 

מדינה" בב"מ ק"ג ע"ב.
היוצאים  הדינים  בסיכום  נדון  השבוע 

מהסוגיות הנ"ל ובתשובה לשאלה.

תשובה
העולים  מהדינים  חלק  סיכום  ג. 

מהמקורות הנ"ל
ונתקלקל  כלשהו  חפץ  שכר   )1
אפשר  ועדיין  פרטית  מכה  מחמת  קצת 
בו,  לחזור  יכול  אינו  בדוחק,  בו  להשתמש 
כנלמד מהמשנה ]הנ"ל, הובאה בשבוע שעבר באות 
א'[ מדין "הבריקה", ונחלקו הפוסקים האם 
שעת  עד  רק  או  משלם,  שכר  לשלם  צריך 
השוכר  אם  אמנם  שכר.  חצי  או  הקלקול, 
דהוי  משום  במושכר  להשתמש  ממשיך 
חמור  )כגון  למשכיר  להחזירו  טפי  טירחא 
שנשתטה באמצע הדרך, וייגרם לו הפסד גדול יותר 
לחזור לאחוריו ולהחזירו למשכיר מאשר להמשיך 

לכו"ע  חפצו(,  למחוז  שיגיע  עד  בו  ולהשתמש 

יכול לחזור בו ומשלם למשכיר שכר  אינו 
משלם ]יסוד זה נלמד מהמשנה בב"מ ק"ה ע"ב, ומהדרכי 
משה בחו"מ סי' שכ"א סק"א בשם שו"ת מהר"ם פאדוואה 
סי' ל"ט הכותב שאם המשיך להשתמש במושכר שנתקלקל 
קצת מחמת מכה פרטית – דינו כמחל על המום שמשלם עבור 

כל המקח[.

ונתקלקל  כלשהו  חפץ  שכר   )2
אפשר  ועדיין  מדינה  מכת  מחמת  קצת 
בו  לחזור  יכול  אינו  בדוחק,  בו  להשתמש 
לשוכר  מנכים  לכאורה  אבל  מהשכירות 
ואינו משלם כולו, דהכא לא יכול המשכיר 
זו  דאין  גרם"  לבד  "מזלך  לשוכר  לומר 

גרם".  שניהם  "מזל  אלא  פרטית,  מכה 
אמנם במקרה דנן, גם אם השוכר ממשיך 
טירחא  דהוי  משום  במושכר  להשתמש 
טפי להחזירו למשכיר, עדיין מנכים לו מה 
שלא נהנה ]כנלמד מהמשנה הנ"ל ד"אכלה חגב" בב"מ 
ק"ה ע"ב, וכמדויק מהדרכי משה הנ"ל בשם שו"ת מהרמ"פ 
מכה  לגבי  רק  בו  ונשתמש  בהמשיך  דינו  את  שכתב  הנ"ל 
ההשתמשות  שהמשך  מודה  מדינה  שבמכת  וש"מ  פרטית, 

אינה מחילה ולכן כן מנכים לו[.

ונתקלקל  כלשהו  חפץ  שכר   )3
חלק ממנו בפני עצמו מחמת מכת מדינה 
שהפסיקו  לריבית  חנות  המעיין,  יבש  הנהר,  פסק  )כגון: 

מחלוקת  הוי  וכד'(,  המושל  בגזירת  ההלוואות 

]הובא  ורמ"א עם מהר"ם פאדוואה  מהר"ם 
ורמ"א  מהר"ם  )א(  ב'[:  באות  שעבר  בשבוע 

מנכים  ורק  בו  לחזור  יכול  שאינו  סוברים 
)ב(  השכירות,  ערך  לפי  שהפסיד  מה  לו 
ואילו מהר"ם פאדוואה סובר שיכול לחזור 
על  כלום  משלם  ואינו  ולהבא  מכאן  בו 
לא  אם  תהיה  נוספת  נ"מ  ולהבא.  מכאן 
הנ"ל:  בחפץ  להשתמש  והמשיך  בו  חזר 
והוי  )ב( למהר"ם פאדוואה מחל החיסרון 
כמו במקח שיש בו מום שמחל עליו שצריך 
והרמ"א  המהר"ם  ואילו  )א(  הכל,  לשלם 
על  לו  מנכים  כזה  במקרה  שגם  סוברים 
ההפסד כיון שלא היה יכול לחזור בו. ודין 
שמהר"ם  כיון  )א(  דדינא,  ספיקא  הוי  זה 
יכול  שלא  סוברים  ונתיבות  וש"ך  ורמ"א 
)ב(  ההפסד,  על  לו  מנכים  אלא  בו  לחזור 
וחת"ס  וסמ"ע  פאדוואה  מהר"ם  ואילו 
ולהבא,  מכאן  בו  לחזור  יכול  שכן  סוברים 
בין מקרה  יש לחלק  זה  ולכן למעשה בדין 
שילם  ללא  מראש  כבר  שילם  שהשוכר 

מראש.
ונתקלקל  כלשהו  חפץ  שכר   )4
שנתקלקל  או  עצמו  בפני  ממנו  חלק 
לגמרי מחמת מכה פרטית, ואין זה חסרון 
גרמה  חיצונית  סיבה  אלא  השכירות  בגוף 
מכאן  בו  לחזור  רוצה  והשוכר  לקלקול, 
פאדוואה  מהר"ם  מחלוקת  הוי  ולהבא, 
שעבר  בשבוע  ]הובא  הנתיבות  וסתירת  ורמ"א 
באות ב'[: )א( מהר"ם פאדוואה סובר שיכול 

לחזור בו מכאן ולהבא )אבל אם רוצה להמשיך 
ההפסד,  על  לו  מנכים  לא  בשכירות,  ולהשתמש 

דעת  וכן  פרטית(,  במכה  שייך  לא  ניכוי  דדין 

של"ד  בסי'  דהנתיבות  אליבא  הרמ"א 
והחת"ס בתשובה ]חו"מ סי' קס"א[; )ב( ואילו 
שכ"א  בסי'  דהנתיבות  אליבא  הרמ"א 
סובר שגם במקרה כזה אינו יכול לחזור בו 
אלא משלם הכל )ולענ"ד אין זה ספיקא דדינא, דדברי 
שהם  של"ד  בסי'  דבריו  מפאת  נדחים  שכ"א  בסי'  הנתיבות 

מאוחרים טפי ומשמע שחזר בו, ומ"מ צ"ב?!(.

ד. העולה מכל הנ"ל לנידון השאלה
שנתקלקל  רכב  האם  לדון  יש  ראשית   )1
הרכב  שעדיין  כ"הבריקה"  דינו  המזגן,  לו 
ראוי למלאכתו בדוחק, או שדינו כ"שבורה 
כלל.  לשימוש  ראוי  אינו  והרכב  מתה"  או 
שהרי  כ"הבריקה"  שדינו  פשוט  ונלע"ד 
השוכר עדיין יכול להשתמש ברכב לצורכו, 
שאין  רכבים  שיש  יום  בכל  ומעשים 
ואעפ"כ  מקולקל  שהמזגן  או  מזגן  להם 
עדיף  כזה  שרכב  וודאי  בהם,  משתמשים 
טפי מבהמה שחלתה או שנשתטית שאומר 
וטרח  לפניך  שלך  "הרי  לשוכר  המשכיר 

ואשר אותה בדרכים".
כחלק  נחשב  המזגן  האם  לדון  יש  עוד   )2
דהיינו  עצמו,  בפני  כדבר  או  מהרכב 
המזגן  לו  שנתקלקל  רכב  של  דינו  האם 
כ"הבריקה" שהשכירות היא אותה שכירות 
אבל צריך לטרוח יותר משום שנוצר קלקול 
הנ"ל  הרכב  של  שדינו  או  במושכר,  פנימי 
וכמו  עצמו  בפני  שלם  חלק  לו  כנחסר 
חלק  זה  שאין  המעיין  ויבש  הנהר  בפסק 
מהשכירות עצמה. ונלע"ד שעל אף שהרכב 
מכן  ולאחר  מזגן  ללא  מתחילה  מיוצר 
להוציא  אפשר  וגם  מזגן  לתוכו  מכניסים 
את המזגן מהרכב לצורך תיקון וכד', וא"כ 
עצמו,  בפני  כדבר  המזגן  של  דינו  לכאורה 
שמשכירים  מצוי  לא  שהאידנא  כיון  מ"מ 
כחלק  ונחשב  מזגן,  ללא  רכב  מוכרים  או 
הרי  וכד',  מראות  כמו  מהרכב  מהותי 
כדבר  ולא  מהרכב  כחלק  נחשב  שהמזגן 

בפני עצמו.
השאלה:  בנידון  לדינא  הנ"ל  מכל  והעולה 
דינו  המזגן  לו  שנתקלקל  שרכב  כיון 
בו,  לחזור  יכול  אינו  השוכר  כ"הבריקה", 
ונחלקו הפוסקים האם צריך השוכר לשלם 
שעת  עד  רק  או  משלם,  שכר  למשכיר 
הקלקול, או חצי שכר. אלא כיון שהשוכר 

שהמזגן  למרות  ברכב  להשתמש  המשיך 
התקלקל, לכו"ע אינו יכול לחזור בו וחייב 
לשלם למשכיר שכר משלם. אמנם מאחר 
נגרם  למזגן  שהנזק  מודה  עצמו  והמשכיר 
עקב עומס החום הכבד בצירוף עם הנסיעה 
נחשב  זה  שאין  נלע"ד  צפונה,  המאומצת 
)משום  מדינה  כמכת  אלא  פרטית  כמכה 
עצם  ולא  החום  עומס  היה  לנזק  הגורם  שעיקר 
נוסעים  שאנשים  יום  בכל  מעשים  שהרי  הנסיעה, 
והמזגנים  דלוקים  מזגנים  עם  לצפון  ברכביהם 

שהשוכר  למרות  ולכן  מתקלקלים(,  אינם 

שהמזגן  אף  על  ברכב  להשתמש  המשיך 
נהנה.  שלא  מה  לו  מנכים  עדיין  התקלקל, 
רכבים  להשכרת  מומחה  עם  להתייעץ  ויש 
שייתן הערכת מחיר מהו מחיר השכרת רכב 
בין  ולמרחק שסוכם  הזמן  מזגן למשך  עם 
מחיר  בין  ההפרש  ומהו  לשוכר,  המשכיר 
זה למחיר השכרת רכב ללא מזגן בתנאים 
לא  המזגן  שבו  הזמן  לפרק  בהתאם  הנ"ל 
לבין  הנ"ל  הסכום  בין  ההפרש  ואת  פעל, 
למשכיר  השוכר  ששילם  המלא  הסכום 
נאמר  אם  )לדוגמא:  לשוכר  המשכיר  יחזיר   –
ימים  שלושה  למשך  מזגן  עם  רגיל  רכב  שהשכרת 
מזגן  ללא  רכב  ואותו   ;1000₪ עולה  לצפון,  לנסיעה 
באותם תנאים, עולה 500₪. אם הרכב התקלקל בחצי 
הדרך הלוך, הרי שרבע מהדרך נעשתה ברכב עם מזגן 
הדרך  וכל  הלוך  מהדרך  חצי   – הדרך  רבעי  ושלושת 
חזור, נעשו ברכב ללא מזגן. לכן המחיר עבור ההשכרה 
הנ"ל יהיה 250₪ לרבע הדרך ברכב עם מזגן + 375₪ 
 .625₪ סה"כ   = מזגן  ללא  ברכב  הדרך  רבעי  לשלושת 

א"כ המשכיר יצטרך להחזיר לשוכר 375₪(.

למעשה
המשיך  שהשוכר  אף  על  השאלה,  בנידון 
שהמזגן  לאחר  גם  ברכב  להשתמש 
שהנזק  מודה  שהמשכיר  כיון  התקלקל, 
שזה  הרי  החום,  עומס  עקב  נגרם  למזגן 
מוגדר כ"מכת מדינה", ולכן מנכים לשוכר 
מומחה  עם  להתייעץ  ויש  נהנה.  שלא  מה 
להשכרת רכבים שייתן הערכת מחיר מהו 
הזמן  למשך  מזגן  עם  רכב  השכרת  מחיר 
ולמרחק שסוכם בין המשכיר לשוכר, ומהו 
רכב  השכרת  למחיר  זה  מחיר  בין  ההפרש 
לפרק  בהתאם  הנ"ל  בתנאים  מזגן  ללא 
הזמן שבו המזגן לא פעל, ואת ההפרש בין 
ששילם  המלא  הסכום  לבין  הנ"ל  הסכום 

השוכר למשכיר – יחזיר המשכיר לשוכר.

גן
הדעת

שכר רכב והתקלקל המזגן – חלק ב
דיון המוגש ע”י בית ההוראה “חוט של חסד” מאת הרה”ג ר’ אלחנן שלום אלגרוד שליט”א

ר”כ ההוראה ודומ”צ דק”ק “חוט של חסד” ודיין בביה”ד “משפט וחסד"



בברכת שבת שלום ומבורך 
לכל בית ישראל

על  מים  מתיז  עוקף,  חותך,  לעבור,  רגל 
הולכי רגל בחורף, צועק באוטובוס וכדומה 
הבריות  את  מצער  שהוא  ממה  חוץ   –
וממשיך על עצמו חרון אף כפול ומכופל, הן 
על חוסר האמונה והן על צערן של הבריות, 
והוא גם מחלל את ה' ר"ל, והרבה פעמים זה 
חילול ה' ברבים, שזו עבירה שנפרעים עליה 
וייסורים לא  אפילו בשוגג, ואפילו תשובה 

מכפרים עליה כמבואר ברמב"ם.
להיות  צריכים  והטסים  הנוסעים  לכן 
תכבד  החוקים,  את  תכבד  ממושמעים: 
הנהגים,  את  תכבד  הנוסעים,  שאר  את 
לשבת,  כשצריך  תשב  הדיילים,  את  תכבד 
אל תעכב את הנוסעים, תחגור חגורה, אל 
תכבד  זה  ידי  ועל   – שאסור  היכן  תעשן 
את עצמך, ותכבד את הקב"ה שאותו אתה 

מייצג.
החוקים של ה'

ו. שמירה על חוקי התנועה: על פי האמונה 
נתן  ה'  ה'.  של  החוקים  הם  התנועה  חוקי 
ה',  של  השליחים  שהם  האדם,  לבני  דעת 
ויעשו  כולם  על  שישמרו  חוקים  לחוקק 
'שלומה  אבות:  במסכת  נקרא  זה  סדר. 
את  איש  מוראה  שאלמלא  מלכות  של 
והסדר  החוק  אלמלא  בלעו'.  חיים  רעהו 
בכבישים היה כאן גיהינום. כשאתה מציית 
זה  ה'.  רצון  זה  לה'.  מציית  אתה  לחוקים 
תנועה  שבכל  היטב  תזכור  אמונה.  נקרא 
רצון  את  לעשות  יכול  אתה  בכביש  שלך 
ה'  רצון  על  לעבור  או  לרחמים,  ולזכות  ה' 

וחלילה לעורר את ההיפך מן הרחמים.
לא יכולנו להקיף במאמר זה את כל הצדדים 
ויחכם  'תן לחכן  של האמונה בנהיגה, אבל 
עוד', ו'אידך זיל גמור'. הכלל הוא שאמונה 
בזמן נסיעה זה צורך קיומי. חמירא סכנתא 
מקיים  כראוי  שנוסע  אדם  מאיסורא. 
כפשוטה את מצוות 'בכל דרכיך דעהו והוא 
ה'  את  עובד  ממש  הוא  אורחותיך'.  יישר 
בכל רגע בנסיעה שלו. הוא ניצול מתאונות 
באמונה  נסיעה  גדולות.  לישועות  וזוכה 
וגן  רגיעות  נועם,  הרגשת  היא  ובסבלנות 

עדן ממש.
מסעי בני ישראל

"ומי  ז(:  )שבת  נתן  ר'  בדברי  נסיים 
לאיש  הראוי  בדרך  ליסע  או  לילך  שזוכה 
יתברך  ה'  את  תמיד  שיזכור  הישראלי, 
בדרך'.  ובלכתך  בביתך  'בשבתך  בבחינת 
לזכור  ביותר  ליזהר  שצריכין  בדרך  ובפרט 
'כל הדרכים בחזקת סכנה',  בה' יתברך, כי 
יכול  הדרך  טלטול  שמחמת  הסכנה  ועיקר 
לשכוח בה' יתברך, שמשם כל הסכנות גם 
כראוי  בדרך  לילך  שזוכה  ומי  בגשמיות. 
'דרך  בבחינת  הוא  הדרך  אזי  לישראל, 

אמונה בחרתי', בחינת דרכי התשובה".
הנסיעות  התרבו  שבימינו  לכך  הסיבה  וזו 
מאוד. בזמנים עברו היו בודדים העוסקים 
הייתה  נסיעה  וכל  ונסיעות,  במסעות 
בלי  נוסעים  בימינו  אבל  ביותר.  נדירה 
ארוכים  זמנים  מבלה  אדם  כל  כמעט  סוף, 
היום  כל  נוסעים  ורבים  בנסיעה  יום  בכל 
התיקון  שעיקר  היא  לכך  והסיבה  כולו. 
ובנסיעות  האמונה,  תיקון  הוא  דורנו  של 
דבר  בכל  יותר  האמונה  לתיקון  זוכים 
מאוד  חשוב  לכן  כאן.  שלמדנו  כמו  אחר, 
ולהיזכר  ברכב,  הזה  המאמר  את  לשמור 
תמיד בעקרונות החשובים האלה וכל אחד 
יוסיף עוד מדעתו, ובזכות זה נזכה לשמירה 

נפלאה ולתיקון העולם באור האמונה.

                        שמו של זונדל נודע לשמצה 
אשר  האיש  ובסביבותיה.  כולה  בעיר 
תורה  עול  מעליו  ופרק  הישר  מדרך  ירד 
לתורה  לכת מכל הקשור  ומצוות. הרחיק 
ויהדות. מיום ליום נודע על עוד ממעלליו 
העיר  המצוות.  ולדרך  לתורה  והתנכרותו 
כולה הזדעזעה מאוד לנוכח מצבו של הלה 

אך הוא בשלו לא זע ולא נע. 
שזכרו  היו  בתגובתו.  נחלק  הציבור 
את ימיו הטובים ונדו בראשם בעצב, 
אדם  לראות  מצער  "כמה  כאומרים 
נופל ברשתו של היצר ומידרדר לבאר 
על  זעמם  את  הביעו  אחרים  שחת". 
חוצפתו ועל העזתו לפרוץ את חומות 
ורטנו  יצאו  ואף  והיראה,  התורה 

כנגדו בכל הזדמנות שהיא.
מה שברור הוא היה שהכל התרחקו 
רצה  לא  איש  ומסביבתו.  ממנו 
להימצא בקרבתו. בכל מקום הצביעו 
כאשר  גם  מאשימה.  באצבע  עליו 
מבתי-הכנסת  לאחד  להיכנס  רצה 

בעיר,היו גם שסילקוהו בחרפה.
בעיר, שכנה קהילה חסידית אשר בה 
החסידים נהגו להתפלל בבתי כנסת 
'שטיבלאך',  שנקרא  מה  משלהם 
בחופשיות  לנהוג  יכלו  שבהם 
לימוד,  כמו  הייחודיים,  במנהגיהם 
תפילה באריכות, שיעורים בחסידות 

ועוד.
aaa

זונדל פורק העול  באחד הימים עבר 
נעצר  הוא  החסידי,  כנסת  בית  ליד 
המרטיטים  הניגונים  לשמע  לרגע 
להיכנס  והחליט  ממנו,  הבוקעים 
כי  מיד  המתפללים  הכירו  פנימה. 
וקיוו  בעיר,  הידוע  'בעל-העברה'  זה 
היו  לא  פעמי.  חד  יהיה  ביקורו  כי 
עתה  הזו.  הצרה  את  להם  חסרים 
מחסה  נותנים  שהם  עליהם  ירננו 

יחד  אך  וחוטא.  גדר  לפורץ  יד  ומושיטים 
עם זאת התאפקו ולא אמרו לו דבר.

שנית  האיש  נכנס  מכן  לאחר  ימים  כמה 
לבית הכנסת, בעיצומה של תפילה בניגון. 
מביט  דומם,  הצד  מן  העת  כל  ישב  הוא 
בעניים עורגות במתפללים,ישב דומם ולא 

הוציא הגה מפיו.
דבר,  המשתתפים  לו  אמרו  לא  הפעם  גם 
תדיר.  במקום  להופיע  האיש  החל  ומאז 
ככל שתכפו שם ביקוריו התחולל בו שינוי 
זונח את מעשיו הרעים  לטובה. הוא החל 

ומביע רצון לחזור לדרך הטוב והישר.
ממעשי  האיש  נמנע  חודשים  כשלושה 
בו  שחל  השינוי  על  שמחו  והכול  החטא, 
שמו  יצא  שוב  תקופה  לאחר  אך  לטובה, 
כי סרח וחטא חטא חמור. הפעם התקשו 
יאלצו  כי  החליטו  הם  להבליג.  החסידים 

לסלקו מחברתם.
כי  לו  והורו  זונדל  אל  פנו  וברכות  בנועם 
לא יוכל שוב לדרוך רגל במחיצתם כל עוד 
כאשר  ורמשים.  בשקצים  בידו  הוא  אוחז 
מסרו לו את דבר החלטתם, טען לפניהם 
נפילה  עליו  גוזרים  הם  בכך  כי  זונדל 
לדעת  אפשר  אי  אשר  תחתית  לשאול 
באתי  "מאז  תקומה:  תהיה  ממנה  אם 

שוב,  למעוד  שלא  התאמצתי  בחברתכם 
תרחיקו  אם  אבל  כשלתי.  הצער  ולמרבה 
מדרך  להיחלץ  התקווה  את  אאבד  אותי, 
החטא ואני עלול חלילה לרדת מטה מטה  

לשאול התחתיות".
ברבם  להיוועץ  החסידים  החליטו  משכך 
ושטחו  הרבי  אל  החסידים  זקני  נכנסו 
לפניו את סיפורו של האיש. הם סיפרו על 

החלטתם לסלקו מאיתם.
פתח  ואז  קשב,  ברוב  להם  האזין  הרבי 

ואמר: "אספר לכם סיפור:
aaa

"למלך אחד נודע כי ביער הסמוך מסתובב 
מאוד  חפץ  ציד,  חובב  בהיותו  ענק.  דוב 
לצוד את הדוב, ולהציג את פרוותו בגאווה 

לעיני האצילים והשרים.
"מזג האוויר היה קר וסוער, אך הוא היה 
היה  בטוח  הדוב.  בעקבות  לצאת  נחוש 
בעצמו ובהכרתו את  היער ולכן יצא בגפו 
אל מסע הציד. הוא נכנס בין העצים והחל 

לחפש אחר הדוב.
אחריו.  לדלוק  והחל  בדוב  הבחין  "לפתע 
שוב ושוב חמק הדוב ממנו, מתוך מנוסה 
אך  בעקבותיו,  והמלך  היער,  למעבה 
לשווא, כי את הדב לא הצליח לצוד. הלילה 
החל לרדת, סופת שלגים השתוללה, ושלג 
סוף  סוף  כאשר  היער.  את  כיסה  כבד 
כי  קלט  עקבותיו  על  לשוב  המלך  החליט 
אין לו שום מושג כיצד מוצאים את הדרך 

החוצה.
"המלך ניסה ללכת בין עצי היער, בתקווה 
למצוא שביל מּוכר, אך לשווא. הלילה ירד 
עלטה כיסתה את הכל והוא נותר לבדו. כך 
רועד  העצים,  בין  הלילה  את  המלך  בילה 

מקור וחרד מפני חיות הטרף.
"הבוקר עלה ושוב ניסה המלך לחזור לדרך 
ייאוש  הנתיב.  את  מצא  לא  אך  המלך, 
השתלט עליו. הוא חש שכוחותיו אוזלים. 
פתאום שמע קול קורא: 'מי שם?!'. 'אני!', 
של  בגאווה  אך  רפה,  בקול  המלך  השיב 

מלך שעדיין לא עזבה אותו.
"היה זה סוחר יהודי שעשה את דרכו ביער 
התועה.  האיש  של  בדמותו  והבחין 
זהות  את  ידע  לא  כמובן   היהודי 
לו  דאג  אך  מציל,  הוא  אשר  האיש 
אל  המלך  את  הביא  הוא  במסירות. 
ביתו, חימם את גופו, השביעו במאכל 
והרווהו במשקה. כאשר הגיעה העת 
יוכל  כיצד  המלך  שאלֹו  להיפרד, 
כי  ענה  היהודי  והסוחר  לו,  להודות 
עשה זאת שלא על-מנת לקבל פרס. 
לא  כשהוא  ממארחו  נפרד  המלך 

מגלה לו את זהותו.
התקבלה  מכן  לאחר  ימים  "כמה 
מלכותית  הזמנה  הסוחר  בבית 
בארמון  מיוחד  בערב  להשתתף 
על  הבין  שלא  הסוחר  המלוכה. 
הביט  זו  הזמנה  לו  הגיע  ולמה  מה 
לבש  הכל  למרות  אך  בפליאה,  בה 
אל  ובא  בגדיו  מיטב  את  הסוחר 
זכה  למקום  הגעתו  עם  הארמון. 
המלך  שחלק  ביותר  הגדול  לכבוד 
הושיב  המלך  כלשהו.  לאדם  מעודו 
כל  באוזני  וסיפר  לידו,  היהודי  את 
תודה  חייב  הוא  כמה  המסובים 
הוא  חייו.  את  שהציל  הזה,  לאיש 
העניק לו מתנות רבות והשתדל בכל 
הגדול  התענוג  את  לו  להסב  דרך 

ביותר שרק אפשר".
aaa

הרבי סיים את סיפורו, והישיר מבט 
אימצו  הללו  החסידים.  זקני  אל 
פשר  את  להבין  בניסיון  מוחם  את 
הסיפור, ותלו ברבי עיניים בציפייה. חייך 
הכבוד  את  בנפשכם  "שוּו  ואמר:  הרבי 
דעו,  סוחר.  אותו  שחווה  הגדול  והעונג 
אלפי- מאלף  לאחד  מגיע  אינו  זה  כל  כי 

לריבונו  הנגרם  התענוג  מגודל  אלפים 
היהודי  את  מקרבים  כשאתם  עולם  של 
האומלל הזה, ובזכות הקירוב שלכם הוא 

עושה עברה אחת פחות!...
ואת  הזה  התענוג  את  למנוע  תרצו  "האם 
ברוך  מהקדוש  הזו  הגדולה  הרוח  נחת 

הוא?!".
לחסידים  משמעית  חד  תשובה  זו  היתה 
איך  מעתה  וידעו  מקומם  אל  חזרו  אשר 
וזונדל  רב  זמן  חלף  לא  האיש.  עם  לנהוג 
זכה לעלות אל הדרך העולה בית קל ועלה 

על דרך התורה והחסידות.

נא להתפלל לרפואת הרב 
מאיר בן עדה הי"ו. משה 
בן אידה, תמר בת מרים

למנוע את החורבן
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זהירות!!! ילדים בחופשה!
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רח' שמואל הנביא 13 ת.ד. 57669 י-ם
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צור קשר בימים ג' - ד' משעה 8-10 בערב

נייד: 0548-434-435
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"אמא איזה כיף, אנחנו כבר בחופש הגדול!!!" 
סיבה  באמת  הוא  החופש  הילדים,  בשביל 
חושבים  ואבא  אמא  גם  האם  אבל,  לחגיגה. 

כך!? 
עושים  עוד  מה  הרעיונות-  ששוב  לפני  רגע 
טיולים,  קייטנות,  לאוויר:  נזרקים  בחופש, 
לים,  נסיעה  בריכה,  פארק,  לונה  הצגות, 
מחשב, חופשה במלון, שבת במירון, איפסון 
פעם  ועוד  שעמום,  משפחה,  קרובי  אצל 
וויכוחים  נמנע:  הבלתי  והסוף  שעמום 
נותנים  והאחיות, שלא  בין האחים  ומריבות 
לנו מנוח ומשווים את הטמפרטורה בבית עם 

המזגן, לזו שבחוץ...
ממש רגע לפני שאנחנו מכריזים על נבצרות 
לחילופין  או  מהבית  ובורחים  זמנית 
החופשה,  סוף  עד  סגור  במוסד  מתאשפזים 
עוד  עצמנו  את  להחזיק  בע"ה  השנה  ננסה 

קצת בשפיות.

נבצרות זמנית
האמת היא, שרובנו נמצאים בקלחת הרותחת 
הזו, כל שנה מחדש. כמעט ונדמה שגם השנה 
החופשה"  ב"ביצת  הכוחות  כלות  עד  נשקע 
החופש  יגמר  שכבר  תפילה  כדי  תוך  הזו, 

ותתחיל שנת הלימודים. 
שאתם  לפני  רגע  ממש  רגע!  לי  תקשיבו 
לעשות  לילדים  ונותנים  ידיים  מרימים 
לכם:  לספר  רוצה  אני  רוחם,  על  העולה  ככל 
נחמן  רבי  הקדוש  שרבינו  וכמו  תקווה.  שיש 
ייאוש  שום  "אין  גדול:  בקול  שאג  מברסלב 
קשה  באמת  החופשה,  כלל"!!!  בעולם 

 ומעיקה, אבל היא איננה סוף העולם!
ליהנות  שאפשר  לנו  לספר  רוצה  אתה  מה?! 
שקיימת  בטוח  אתה  האם  מהחופש?! 
אפשרות לעבור את החופש הגדול כך שגם אנו 
וגם הילדים ייהנו, יפיקו משהו ולא רק "יאכלו 

האחד את השני"?!
אתם  תפילה  קצת  ועוד  תקווה  קצת  עם  כן! 
ואפילו  בשלום  החופש  את  לעבור  יכולים 
שהחופשה  לכם,  מבטיח  לא  אני  בהצלחה. 
אבל  רגע,  מכל  תיהנו  ואתם  חלומית  תהיה 
שעות   24 נמצאים  שאנו  הקיימות  בנסיבות 
את  להם  לספק  צריכים  וגם  הילדים  עם 
השקעה  מעט  עם  דרך  קיימת  השעמום,  יצר 
ולנו-  לילדים  לגרום  נוכל  שבה  ויצירתיות 

ליהנות בע"ה בחופשה.

אז איך עושים את זה? 
חלומות באספמיא- האמת היא שכדי לעבור 
להמשיך  חייבים  בהצלחה,  החופשה  את 
מסגרת  ללא  ילד  ה"מסגרת",  את  לילדים 

פשוט "משתגע".
את  לרשום  צריך  זה?!  את  עושים  איך  אז 
של  הראשון  מהיום  החל  לקייטנה  הילדים 
החופשה ועד יום אחד לפני תחילת הלימודים, 
בהסעה.   8 בשעה  לקייטנה  יצאו  הילדים 
יתפללו, יאכלו ארוחת בוקר, ילמדו קצת, יעשו 
ויצירות,  הצגות  טיולים,  בריכות,  פעילויות, 
יאכלו ארוחת צהריים מבלי לנוח אפילו דקה 
ויחזרו   4 השעה  עד  בפעילויות  ימשיכו  אחת, 

הביתה בהסעה עייפים ומרוצים. 
עם  להסתדר  שנוכל  מאמין  אני  בבית, 
שהרי  ו...למיטה,  ערב  ארוחת  מקלחות, 
יהיו  הילדים  ארוך,  פעילות  יום  לאחר 
הם  בערב   8 השעה  ואת  ועייפים  סחוטים 

יראו מתוך החלומות. 
אם הרעיון נשמע לכם ומצאתם את הקייטנה 
הזו, תעשו לי טובה אישית: תתקשרו ותתנו 
ילדי  את  גם  שארשום  בכדי  הטלפון  את  לי 
לקייטנה, אבל אם אתם לא מכירים קייטנה 
עם  בבית  להישאר  מתכוננים,  ואתם  כזו 
לי כמה  יש  הילדים -אז אני מקווה שבע"ה 

טיפים בשבילכם.
מים  כוס  תשתו  הספה,  על  בנחת  שבו 
נקי  אויר  קחו  הנחיריים,  את  פתחו  קרים, 
והירגעו, אם  ונשמו לרווחה, חייכו לעצמכם 
להמשיך  יכולים  אתם  להירגע  הצלחתם 

לקרא.
כדי  תוך  עליכם  טיפסו  הילדים  אם  אך 
לרוץ  חייבים  שהייתם  או  תופסת  משחק 
הילדים,  מריבת  בין  להפריד  הילדים  לחדר 

חזרו על פעולות הרגיעה מחדש.

עלינו  פעולה,  כל  כמו  כל,  ראשית  תפילה- 
עם  ההישארות  שהרי  בתפילה.  להתחיל 
ואת  ניסיון  של  סוג  הוא  בחופשה,  הילדים 
תפילה  ע"י  רק  בהצלחה  עוברים  הניסיון, 
אישית. נתחיל את היום ביחד עם הילדים- 
מיוחדת,  הזדמנות  גם  זוהי  ה'.  עם  בשיחה 
ה'  עם  שלנו  הקשר  על  הילדים  עם  לשוחח 

יתברך על ידי תפילה וההתבודדות. 
לתוך  ה'  את  להחדיר  שמצליחים  הורים 
הבית, פתרו בעצם, את כל בעיית החינוך של 
הילדים. מי שהבית שלו מושתת על אמונה 
ב-ה', בית ש-ה' הוא הקובע בו את הכללים 
וגם ההורים כפופים להחלטות התורה, בית 
שמנהיג  מי  יש  שהרי  בית מסודר,  הוא  כזה 
של  בית  הוא  מנהיג,  לו  שיש  ובית  אותו, 

הצלחה!   
לאחר העבודה על התפילה, ניגש לעניין. איך 

מתכננים את החופשה!

תאום ציפיות- שבו עם כל ילד בנפרד ובררו 
מה  בחופשה,  לעשות  רוצה  הוא  מה  איתו 
פעמים  הרבה  מצפה.  הוא  ולמה  לו  חשוב 
"מדליקים"  רעיונות  על  חושבים  אנחנו 
ואילו  ומסתבר שהם "מדליקים" רק אותנו 
יוכל  שלו  שיתוף  לכן  בעניין,  לא  כלל  הילד 
ולקבל אינדיקציה  רף התלונות  להוריד את 

לגבי השאיפות של הילדים מהחופשה!

קבצו את הרעיונות- אספו מכל הילדים את 
האפשר  ככל  ארוכה  לרשימה  רעיונותיהם 
של פעילויות שתהיינה מוסכמות עליכם ועל 
ילדיכם כגון: משחק משותף, בריכה, נסיעה 
באופניים, פעילות במתנ"ס, שינה אצל חבר, 
לקרובי  נסיעה  בערב,  רגלי  לטיול  יציאה 
לבית  ציוד  של  משותפות  קניות  משפחה, 
זו  וכדו'. אל תמנעו להוסיף לרשימה  הספר 
גם את הפעילויות שלכם כהורים למשל: ימי 
עבודה, טיול משפחתי, התחייבויות אחרות 

וכדו'.
שבו ותדונו עם הילדים על הרשימה.

שנה  לוח  הכינו  העניין,  לצורך  מתכונן-  לו"ז 
החליטו  החופש,  של  הימים  את  בו  כתבו  גדול. 
בערך מה יהיה סדר היום לכל יום ומה הפעילות 
שהגעתם  לאחר  לעשות.  ביחד  שקבעתם 
הקיץ  חופשת  מימי  יום  בכול  סמנו  להחלטה- 
את התוכנית המפורטת עד כמה שניתן, לאותו 
שעות.  של  לדיוק  לרדת  מומלץ  לעיתים  היום. 
ברגע  הילדים.  את  זו  במשימה  שתפו  כמובן, 
לריב,  הסיכויים  להחלטות,  שותפים  שהם 
יורדים   - רצון  שביעות  חוסר  או  להתמרמרות 

פלאים!.

כאסטרטגיה  שיפה  מה  ומשול-  הפרד 
כאשר  בבית.  לנו  גם  יפה  מדינית,  מלחמתית 
יש התנגשויות בן רצונות, למשל אם שני ילדים 
מחשב  או  מסוים  אופניים/משחק  על  רבים 
לבית  זה  מכשיר  להכניס  לא  שרצוי  )זוכרים 
להחליט  ניתן  כוחות.  הפרדת  לבצע  נסו  כלל(, 
להשתמש  יוכל  יותר,  הגדול  שהילד  למשל 
בו  הבוקר  בשעות  במשחק/אופניים/מחשב 
הקטן הולך לקייטנה /פעילות /חוג /חבר והילד 
הצעיר בצהריים. הפתרון הזה ימנע את המריבה 

ואפשר ליישם אותו בכל מחלוקת.

הילדים  בהם  זמנים  ליצור  נסו  ולחוד-  ביחד 
נמצאים  הם  בהם  אחרים  וזמנים  יחד  נמצאים 
לחוד, על מנת ליצור מצב של עניין משותף וגם 

מנוחה של האחד מהשני.

מטלות  נקבע  כאשר  מראש-  מטלות  קביעת 
על  אחראי  מי  כגון:  מראש,  ומוסכמות  ברורות 
עזרה בהכנת ארוחת צהרים, מי מטפל בתינוק, 
אח/ על  שמירה  הבית,  טאטוא  כביסה,  קיפול 
אחות קטנים, הדבר יקטין מאוד את האפשרות 
תלונות  של  סידרה  או  מעשייתן  הימנעות  של 
בעקבותיהן. בהירות מידע היא דבר הכרחי כדי 
לרתום את הילדים ואפילו את הקטנים לעשייה.

אל תלחמו בהם קבלו אותם- ילדים מתבגרים 
בשעות  בעיקר  החופשה  בזמני  "לחיות"  נוטים 

הערב המאוחרות. 
החופש, הוא זמן של סכנה רוחנית ורבות הצרות 

שנגרמו משעות בילוי אלו.
ירושלים  בעיר  לחרפתינו  נוספו  שעבר,  מהקיץ 
הישיבה  מפתן  את  שעברו  בחורים  מאות  כמה 
מנתוני  אליה.  שבו  לא  ועדיין  קיץ  זמן  בסוף 
מרבית  נושר,  בנוער  המטפלות  המחלקות 
הנערים המשוטטים ללא מסגרת לימודים, הינם 

בני נוער חרדי וחרדי לשעבר.
חובה עלינו להבין את הצרכים של הנער המתבגר 
ועם כל זה חובה עלינו ללמד את הנער, לנתב את 
אש הנעורים הבוערת בו. אין לי פתרונות קסם 
כלליים ועל כל הורה להתייעץ עם רבו מה מותר 

ומה אסור וכיצד לעבור את החופש בשלום. 
היציאה  מקום  על  מראש  הסכימו  מקרה,  בכל 
ועל שעות פעילות הכוללות שעות יציאה ושעות 

נבין את  ולאן. כאשר  יוצא  חזרה, עם מי הוא 
הצורך של המתבגר נוכל לפתור את המחלוקת 
מתוך קבלה והבנה ולא מתוך מלחמה וכך גדל 

מאוד הסיכוי לשיתוף פעולה מלא.

מנוחה היא לא בטלה- זכרו את מאמר חז"ל: 
"במתים, חופשי! כיוון שמת אדם נעשה חופשי 
ה'  עבד  הוא  חי  שיהודי  זמן  וכל  המצוות"  מן 
להחדיר  עלינו  בחיים.  ותכלית  מטרה  לו  ויש 
בילדים כי: החופשה מספסל הלימודים בבית 
הספר, אינה ח"ו חופשה מהיהדות, אך מאחר 
בין  נשלב  לכן  למנוחה,  זקוקים  אנו  ובאמת 

השניים. 
ייתכן  ולא  הלכה,  על  לעבור  נוכל  לא  כמובן 
שבחופשה נקום בשעה 10 ונתפלל במניין של 
11, אבל מצד שני נתכנן את הזמן ונשאיר זמן 

פנוי למנוחה. 
גם סתם שכיבה על הספה או על הדשא בגינה, 
בעולמות משלו,  יכול לשייט  מנוחה בה המח 
בשביל  גם  הרי  ומטלות-חשובה,  חובות  ללא 
זקוקים  הילדים  מקום  מכל  החופש.  נועד  זה 
על  ממנוחה  "חופשתית"  יותר  לפעילות  גם 
איתם-  לתכנן  צריך  כאמור  זה  ואת  הדשא, 
"ליצור  הוא:  אותנו  שינחה  העיקרי  הכלל 
ומריבות"  לחץ  הרבה  בלי  נעימה  אווירה 
ובעיקר בזמן שאנו עורכים ביחד עם הילדים, 

את זמן ותכנון החופשה.

צרכים,  בירור  כדי  תוך  מראש  תכנון  זכרו: 
נתינת  פעולה,  שיתוף  ברצונות,  התחשבות 
אמון ויצירת אווירה רגועה - מבטיחים ירידה 
משמעותית ב"תקלות בתקשורת", בתחושות 
הכעס ובשימוש גובר במושג "משעמם לי,  אין 
לי מה לעשות, כולם יוצאים ל... ורק אנחנו כל 

היום בבית"...
וטיפ אחרון: בעוד חודש וחצי, אחרי שתתחיל 
חוזרים  כולם  כאשר  הלימודים,  שנת  מחדש 
למקומם בשלום-קחו פסק זמן של יום יומיים 
"למילוי  לחופשה  ההורים  אתם  גם  וצאו 
איזה  מגיע  לכם  גם  הכול  אחרי  המצברים" 
שהוא פרס על שלא ירדתם "לגמרי" מהפסים.

              אחד שואל את חבירו שעושה 
נסיעות לקברי צדיקים בחו"ל, תגיד 
ממה תתפרנס לאחר תחיית המתים?

ענה לו: אל תדאג יהיו הרבה שלא 
יקומו..

הפטרה: ירמיה פרק ב - שמעו דבר ה'.
שבת מברכין חודש אב המולד יהיה ליל שני שעה 

22:00, ו 14 חלקים. ראש חודש ביום שני. 

באר שבעחיפהתל אביבירושלים
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20:5920:5721:0020:57ר"ת

מטות מסעי תשע"ז

 למפרסם אין קשר למפורסם. 


