
יום  קשה  אדם  זאת  לעומת  ואביון.  עני 
אבל  שקל,  מאה  רב  בקושי  שמרוויח 
ורוקד  ושתייה,  אוכל  לעצמו  קונה  הוא 
מהמאה  "מייצר"  הוא   – בכספו  ושמח 
ואילו  בשפע,  ואושר  שמחה  שלו  שקל 
מעט  אפילו  "מייצר"  לא  המיליארדר 

שמחה וחיות מכל העושר שלו.

עצם זה שחושבים שר' נתן צריך לשמוח 
לא  שאנחנו  מראה  זה   – לא  ואנחנו 
מעריכים ולא מבינים מה זו מצווה אחת. 
אינסוף.  היא  מצווה  שכל  לדעת  צריכים 
לעומת  קטן"  "כסף  הוא  דולר  מיליארד 
המצווה הקטנה ביותר, כי כל מצווה היא 
חיבור עם הקב"ה. כמו שאתה מבין שר' 
שלו,  בשלימות  לשמוח  צריך  היה  נתן 
שלך,  בשבת  לשמוח  צריך  אתה  גם  כך 
אדם  כל  מצווה.  ובכל  שלך,  בתפילה 
והוא  מיליארדים,  ורגע  רגע  בכל  מייצר 

לא שמח במצוות.

שצריך  אדם  בן  שאפילו  אומר  רבינו 
בהם  עשה  אולי  חייו  ימי  בכל  לחפש 
ולשמוח  לחפש  צריך   – אחת  מצווה 
צריכים  לא  אנחנו  אבל  שלו;  במצווה 
היא  עבודתנו  כל  אלא  לחפש,  בכלל 
שאנחנו  הרבות  במצוות  לשמוח  רק 

מקיימים בכל רגע.

עשיר?  "איזהו  חכמים  אמרו  זה  על 
הכסף  של  לכמות  כי  בחלקו",  השמח 
הדבר  משמעות.  שום  אין  ולמספרים 
אתה  כמה  הוא  משמעות  שנותן  היחיד 
'לחיות את  חי ומעריך את מה שיש לך. 
זה  על  לחשוב  אומר,  זה  לך'  שיש  מה 

ולשמוח בזה "כמוצא שלל רב".

מה מחיה אותך?
יומיומית,  במלחמה  נמצא  יהודי  כל 
ועיקר המלחמה היא לבחור מהיכן לקבל 
את החיות. אם הוא לא ִמְתַחֶיה מהתורה 
תחפש  בהכרח  שלו  הנפש   – ומהמצוות 
ומעבירות,  מטומאה  שלה  החיות  את 
אם  אבל  אבודה.  שלו  והמלחמה 
מהתורה  החיות  את  תקבל  שלו  הנפש 
מה  הרע  ליצר  אין  כבר   – ומהמצוות 

להציע לו ולא תהיה לו שום גישה אליו.

רגע  בכל  "ׂשֹוחה"  מאתנו  אחד  כל 
ביהלומים  ומוקף  דבש,  של  בבֵריכה 
העושר  כל  את  רואה  ולא   – ובמרגליות 
בגלל  רק  זה  ובוכה.  יושב  ורק  שסביבו 
מקיימים  ולא  לרבינו  מקשיבים  שלא 
את העצה הגדולה ביותר של רבינו שהיא 
לא  וממילא  הטובות,  בנקודות  לשמוח 
מקיימים את המצווה הגדולה ביותר על 
פי הדעת של רבינו שהיא מצוות השמחה 
כמו שאומר רבינו: "מצווה גדולה להיות 

בשמחה תמיד".
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אדם בשיעור קומה כזה צריך ללכת עם 
הרי  טובות?  נקודות  ולחפש  רפב  תורה 
כולו טוב, כולו קדושה, כולו תורה, כולו 
כולו  אור,  כולו  דביקות,  כולו  תפילה, 

זיכוי הרבים?!

מקטן ועד גדול
אך על פי זה הבנתי נקודה יסודית בעצה 
הזו של ר' נחמן מברסלב שאמר שאדם 
שיש  הטובות  הנקודות  את  לחפש  צריך 

בו ולשמוח בהן:
שאלה  אותה 
נתן  ר'  על  ששאלתי 
על  לשאול  אפשר 
ששומר  יהודי  כל 
והוא  ומצוות,  תורה 
כרימון  מצוות  מלא 
כל  כגודל  שגודלו 
העולם כולו. האם כל 
אחד מאתנו לא זוכה 
עצומים?  לדברים 
מניח  אחד  כל  הרי 
הכתר  שהם  תפילין 
של מלך מלכי המלכים, צם ביום כיפור, 
זוכה  לא  הוא  האם  ועוד...  שבת  שומר 
ממש?  ורגע  רגע  בכל  מצוות  לאינסוף 
על ר' נתן אתה לא מבין מדוע הוא צריך 
ולשמוח  הטובות  הנקודות  את  לחפש 
אמנם  מבין?!  כן  אתה  עצמך  ועל  בהן, 
אנחנו רחוקים מאוד מאוד מהרמה של 
לא  נתן  שר'  לך  נראה  אם  אבל  נתן,  ר' 
צריך את תורה רפב, גם כל יהודי שומר 

תורה ומצוות לא צריך.

היא  שהאמת  אומר  נחמן  ר'  אבל 
מהקטן  הזו  העצה  את  צריך  אחד  שכל 
שבקטנים ועד הגדול שבגדולים, ומדוע? 
כי אנחנו רואים בעינינו יום יום אברכים 
מצוות  שמלאים  ורציניים,  גדולים 
טוב,  לאינסוף  וזוכים  טובים  ומעשים 
נראים,  שהם  כמו  נראים  הם  זאת  ובכל 
בעצבות  מלאים  היום  וכל  שבורים 
ובדיכאון, חסרי חיות, חסרי חמצן, ממש 

מתים.

כי אמנם יש לנו עשירות רוחנית גדולה, 
לו  שיש  לאדם  דומים  אנחנו  אבל 
מיליארד דולר, והוא חי כמו עני ואביון, 
שאין  ובוכה  ויושב  ובדאגות,  בעצבות 
את  לגמור  איך  לו  ואין  לאכול,  מה  לו 
החודש, ובאים ואומרים לו: אדוני, למה 
הים,  כחול  כסף  לך  יש  הרי  בוכה  אתה 
בלי  רוצה  שאתה  מה  לקנות  יכול  אתה 
שום מגבלה, תהנה במה שיש לך ותשמח 

בו!

מייצרים אושר
 – אדם  לבן  יש  כסף  כמה  משנה  לא  זה 
אם הוא לא שמח בו, הוא באמת מסכן, 

שכל  כלומר  בעודי",  לאלוקי  "אזמרה 
טובות,  נקודות  בעצמו  יחפש  היום 
שלו  הטובות  הנקודות  את  ויראה 

וישמח בהן וישאב מהן חיות.

שם.  עיין  מאוד,  כך  על  הזהיר  רבינו 
והעיקר הוא לקיים את זה ו'ללכת' עם זה 
בשלימות,  זה  את  שחיים  עד  בתמימות 
שלו,  המחשבות  את  יקראו  שאם  עד 
יראו כיצד כל היום הוא רק עובר מנקודה 

טובה,  לנקודה  טובה 
שמח  אותן,  רואה 
בהן, מקבל מהן חיות, 
כל  התלהבות.  אור, 
את  באמת  שחי  מי 
הזאת  והעצה  התורה 
כל  וקופץ  רוקד  רק 
היום. הוא בוער מרוב 

אושר ועונג רוחני.
זו האמת של ר' נחמן 
הדבר  זה  מברסלב. 
הראשון ועל זה רבינו 
המפתח  זה  כי  הזהיר 

לכול.

מה יש לחפש?
בזווית  בזה  להתבונן  לי  נתן  יתברך  וה' 
נתן,  ר'  של  המכתבים  בספר  מיוחדת. 
ה"עלים לתרופה", שבו משתף אותנו ר' 
נתן במחשבות האישיות שלו, רואים איך 
רואים  שם  וִמְתַחֶיה,  חי  היה  עצמו  הוא 
שהוא חוזר שוב ושוב על תורה רפב בכל 
אצלך  "אולי  לבנו:  וכותב  לשונות,  מיני 
זו דרך  זו דרך ישנה ומוכרת, אבל אצלי 
ִקיים אותה בכל  כי הוא  חדשה לגמרי", 
ולעולם  מופלאה,  בהתחדשות  ורגע  רגע 
אצלו  נעשתה  ולא  אצלו,  ֵלָחה  נס  לא 

כדיוטגמא ישנה ח"ו.

מהתורה  מבין  אני  עצמי:  את  ושאלתי 
מעט  לו  שיש  לאדם  מדבר  שרבינו  הזו, 
נקודות טובות, ומחזק אותו שיחפש את 
מעט הטוב שבו אינו רשע, שיתחזק לא 
בעצמך  'תשמח  לו  ואומר  לגמרי,  ליפול 
ששייכת  תורה  לכאורה  זו  שאתה'.  כמו 
שייכת  זו  תורה  מה  קטנים.  לאנשים 

לגדול העולם כר' נתן מברסלב?

ר' נתן הוא התלמיד המובהק של רבינו, 
עובר  רבינו  של  והאור  החסידות  וכל 
דרכו ובזכותו, הוא סיים את הש"ס לפני 
עשרה,  שלוש  בגיל  התחתן  מצווה,  הבר 
כל  את  תפילה,  ובעל  עצום  מתמיד  היה 
והוציא  כתב  הוא  רבינו  של  הספרים 
רבים  ספרים  כתב  בעצמו  והוא  לאור, 
גדולתו  כל  ולמרות  עצומים.  וחידושים 
ימיו  סוף  עד  ימיו  כל  נתפסת,  הבלתי 
וִהְתַחָיה  הזאת  התורה  עם  'הלך'  ממש, 
מה  היא:  והשאלה  טובות!  מנקודות 

על  אומר  יתברך  שה'  בפרשה  כתוב 
אשר  למען  ידעתיו  "כי  אבינו:  אברהם 
ושמרו  אחריו  ביתו  ואת  בניו  את  יצווה 
דרך ה' לעשות צדקה ומשפט" – כלומר, 
אני בטוח שהוא ימשיך את דרך האמת 
בגלל  זה  את  אומר  לא  ה'  אבל  הלאה. 
אלא  העתידות,  את  יודע  יתברך  שהוא 
כבר  אבינו  באברהם  זה  את  יודע  הוא 
שאני  איך  לפי   – ידעתיו'  'כי  עכשיו: 
רואה את אברהם אבינו עכשיו, אני יודע 
לא  להיות,  חייב  כך  יהיה;  שכך  ובטוח 

יכול להיות אחרת.

את  יעביר  שאברהם  בטוח  זה  מדוע 
אבינו  באברהם  ה'  רואה  מה  המסורת? 
בניו  את  יצווה  שהוא  מחייב  כך  שכל 
כך:  היא  והתשובה  אחריו?  ביתו  ואת 
ה' יתברך אומר: אני רואה שאברהם חי 
החסד,  את  חי  בשלימות,  האמונה  את 
בו  "בוער"  ממש  שהכול  עד  האמת,  את 
ומשתוקק  ורץ  להוט,  כך  כל  הוא  לכן   –
לכל אפשרות לדבר עם בן אדם, ולגמול 
לכן  לאמונה;  רחוקים  ולקרב  חסד, 
בגיל מאה, הוא לא  למרות שהוא חולה 
אורחים,  מחפש  ורק  בשקט,  לנוח  יכול 
ורץ וקופץ ממקום למקום וֵמריץ את כל 

המשפחה בשביל עוד חסד ועוד קירוב.
לא  זה   – ומצוות  תורה  שמקיים  אדם 
יעבור הלאה  לא בטוח שזה  זה  מספיק. 
תורה  שחי  אדם  אבל  ולבניו.  לביתו 
הוא  להוט,  הוא   – בשלימות  ומצוות 
האור  את  יעביר  בוודאי  והוא  בוער, 
הלאה. וזה מסר חזק מאוד לכל אב ואם, 
מגמתו  שכל  ומשפיע,  רב,  מורה,  לכל 
מה  את  לנשום,  לחיות,  להיות  צריכה 
שלומד, שזו תהיה כל חיותו, כל שיחתו, 
אז  זה.  על  רק  ידבר  שייפגש  מי  כל  עם 
הוא  ואז  ידעתיו'  'כי  עליו  לומר  אפשר 
זה לכל  וישפיע את  זה  יאיר את  בוודאי 

הסובבים אותו.

חיים את דעת הצדיקים
שרוצה  מי  כל  הדרך  להיות  צריכה  וכך 
מברסלב,  נחמן  רבינו  של  בדרכו  ללכת 
שעליו לחיות את דרך האמת של רבינו 
לא  ללמוד,  מספיק  לא  זה  הקדוש. 
מספיק לקיים, צריכים ממש לחיות את 
רבינו  של  והעצות  שהדיבורים  הדברים, 
בדם,  ויזרמו  והלב  המוח  כל  את  ימלאו 
שנחלוֹם עליהם ִבְשָנֵתנּו, שנתעורר איתם 
בבוקר ונירדם איתם בלילה. בהם נדבר, 
איתם ננשום, אותם נאכל ונשתה. רק כך 
ימשיכו  אחרינו  בנינו  שגם  לנו  מובטח 

באותה דרך לשמור דרך ה'.
רבינו  של  העיקרית  האמת  היא  ומה 
הקדוש? מה צריך למלא את המוח ואת 
הוא  שרצונו  אמר  הקדוש  רבינו  הלב? 
שכל אחד 'ֵילך' עם התורה רפב שנקראת 

לחיות את החיים היפים

בס"ד
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שמקיים  אדם 
תורה ומצוות – זה לא 
בטוח  לא  זה  מספיק. 
הלאה  יעבור  שזה 
הוא  ולבניו.  לביתו 

צריך להנחיל הלאה



ה"א הדעת
כך  על  הקדושה  התורה  לנו  מספרת 
אות  ולשרה  לאברהם  הוסיף  שהקב"ה 
כי עיקר  ה"א בשמם כדי שיוכלו להוליד, 
"ֵהא  בבחינת  ה"א,  באות  תלוי  ההולדה 
ושרה  ואברהם  מ"ז(,  )בראשית  ֶזַרע"  ָלֶכם 
עיקר  כי  זו,  ה"א  שקבלו  עד  הולידו  לא 
ד(  )שם  בבחינת  הדעת,  ידי  על  ההולדה 
)סנהדרין  מוליד  אינו  קטן  לכן  ָאָדם"  ַדע  "ַוּיֵ

ס"ח:(, כי חסר לו דעת. 

משתמש  כשאדם  היא  הדעת  ושלמות 
בדעתו, היינו שמוציא שכלו מכוח לפועל, 
ואי אפשר לאדם להשלים דעתו אלא על 
לקרבם  אדם  בני  עם  שעוסק  עסק  ידי 
נשלמת  זה  ידי  על  יתברך,  השם  לעבודת 
שכלו  מחדדים  המתקרבים  כי  צורתו, 
דעתו  להגדיל  אותו  ומביאים  ובינתו 
יותר מכולם'  'ומתלמידי  ביותר, בבחינת, 
נקראים  תלמידים  זה  ובשביל  י(  )מכות 

 בנים, כי על ידם בא ההולדה של הדעת.
לכן טרחו אברהם ושרה לגייר גרים, כי זו 
נפשות  לעשות  הדעת,  את  להגדיל  הדרך 
להפיץ  האמונה,  את  להפיץ  יתברך,  לה' 
חכמת התורה, כך זוכה אדם לה"א הדעת, 
לכן  כי התלמיד מגדיל את דעת המלמד, 
תלמיד,  בשם  הלומד  נקרא 

וכשדעת  לידה,  בחינת  הוא  הלימוד  כי 
המלמד גדלה הוא יוצא מגדר קטן ומקבל 
כח ללידה, והכל לפי רוב המעשים שעושה 
מחשבותיו  מעמיק  הקב"ה  כן  אדם, 
ועוד  עוד  להוליד  שיוכל  דעתו,  ומגדיל 
בנים ותלמידים, בבחינת, "את הנפש אשר 

עשו בחרן".
ממש,  ופלא  הפלא  גדול,  פלא  זה  והנה 
פעמים  ה'  בדיוק  נמצא  התורה  שבכל 
לה"א  ברור  רמז  שזה  "וידעת"  המילה 
בָֹת ֶאל  הדעת. הראשון, "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ
ַעל  ִמּמַ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ָהֱאלֹקים  י ה' הּוא  ּכִ ְלָבֶבָך 
לט(  ד  )דברים  עֹוד"  ֵאין  ַחת  ִמּתָ ָהָאֶרץ  ְוַעל 
אדם  צריך  אותה  הראשונה  הידיעה  שזו 
להפנים, שגם הדין הוא חסד, ואין שום כח 
י  ביקום חוץ מהכח של ה'. השני, "ְוָיַדְעּתָ ּכִ
ֱאָמן ׁשֵֹמר  ה' ֱאלֶֹהיָך הּוא ָהֱאלִֹהים ָהֵאל ַהּנֶ
ִמְצֹוָתו  ּוְלׁשְֹמֵרי  ְלאֲֹהָביו  ְוַהֶחֶסד  ִרית  ַהּבְ
ְלֶאֶלף ּדֹור" )דברים ז ט( שפירושו, בורא עולם 
מחשבה  כל  על  כגמולך  לך  לתת  נאמן 
דיבור ומעשה טוב שעשית, ולא רק שאתה 
תהנה מזה, אלא כל יוצאי חלציך יהנו מזה 

לעולמי עד. 
ר  ר ְיַיּסֵ ֲאׁשֶ י ּכַ השלישי "ְוָיַדְעּתָ ִעם ְלָבֶבָך ּכִ
ח(  )דברים   " ֶרּךָ ְמַיּסְ ֱאלֶֹהיָך  ה'  נֹו  ּבְ ֶאת  ִאיׁש 
היינו שכל מה שעובר עליך יוצא מאהבתו 

אותך, כי הוא אוהב אותך כמו אב שאוהב 
את בנו, ומיישר דרכיך בתוכחות מוסר רק 
י ה'  מאהבתו אותך. הרביעי "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ּכִ
הּוא  אְֹכָלה  ֵאׁש  ְלָפֶניָך  ָהעֵֹבר  הּוא  ֱאלֶֹהיָך 
ם  ּתָ ְוהֹוַרׁשְ ְלָפֶניָך  ַיְכִניֵעם  ְוהּוא  ִמיֵדם  ַיׁשְ
)דברים  ָלְך"  ה'  ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמֵהר  ם  ְוַהֲאַבְדּתָ
ט(, ופירושו, כשאתה דבוק בבורא עולם אין 

לך ממה לפחד, כי כל כוחות הסטרא אחרא 
וכאין  לפניו  נמסים  והפרטיים  הכלליים 
ְבִצְדָקְתָך  לֹא  י  ּכִ "ְוָיַדְעּתָ  החמישי,  נחשבו. 
ה' ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת 
ט(  )דברים  ה"  ָאּתָ עֶֹרף  ה  ְקׁשֵ ַעם  י  ּכִ ּה  ּתָ ְלִרׁשְ
כל  כי  כלום,  מעצמך  תחזיק  אל  שפירושו, 
רק  היא  שלך  הצלחה  וכל  בך  שיש  טוב 
הייתה  עצמך,  מצד  אתה  כי  עליך,  בחסדו 

מקשה לבך והולך עם תאוותך.
אדם  צריך  הללו  הידיעות  חמשת  ואת 
שניה  בכל  לזכור  ולזולתו,  לעצמו  ללמד 
נאמן  ושהוא  מלבדו,  עוד  שאין  ורגע 
לשלם שכר, ושכל מה שעובר עלינו זה רק 
לו  אין  בו  שדבוק  ושמי  אותנו,  מאהבתו 
מעצמו  יחזיק  לא  ושהאדם  לפחד,  ממה 
כלום, ובכך דעתו גדלה ונשלמת, והוא זוכה 
להוליד בנים ותלמידים, שזה עניין תוספת 
לכל  שזכו  ושרה,  אברהם  אצל  ה"א  האות 
בלעשות  עסוקים  שהיו  בגלל  שזכו,  מה 

נפשות לה' יתברך.

ְ ְוָאַמר  א ֶאָחד ֵמַאַנ"ׁש ֶאל מֹוַהְרַנ"תּ ַעם ּבָ                     ּפַ
ֵאינֹו  תֹו, ֵמֲחַמת ׁשֶ ְתִפּלָ ׁש לֹו ִיּסּוִרים ּבִ ּיֵ ְכֵאב, ׁשֶ לֹו ּבִ
ֵמֲחַמת  ָבה,  ֵ תּ ַאַחר  ָבה  ֵ תּ ְולֹוַמר  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָיכֹול 
ַלֲחֹזר  ָצִריְך  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ֵהיֵטב,  ן  ְלַכּוֵ ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ
ְוִכי   : ְ מֹוַהְרַנ"תּ לֹו  ָאַמר  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָבה  ֵ תּ ל  ּכָ ַעל 
ה ֲעבֹודֹות ֵיׁש  ּמָ ֲעבֹוָדה ַאַחת ֵיׁש ְלָך ַלֲעׂשֹות? ֲהלֹא ּכַ
ָבה ַאֶחֶרת...  ֵ יׁש תּ ְרּגִ ַ ָבה זֹאת, תּ ֵ יׁש תּ ִאם ֵאיְנָך ַמְרּגִ
ים אֹו  ִהּלִ ְ ּוַכל ֵלאמֹר תּ ל, תּ ּלֵ ּוַכל ְלִהְתּפַ ִאם ֵאיְנָך תּ

ְרֶזל( ִפּלֹות אֹו ֲעבֹוָדה ַאֶחֶרת". )ֲאָבֶני"ָה ּבַ ְ תּ

ה ֶאת ֵלילֹות ַהחֶֹרף  ְנָחס ָקאִריֶצער, ָהָיה ְמַכּנֶ י ּפִ ַרּבִ
י  אְלִדיֶנע ֶנעְכט", ּכִ ָהב "ּגָ ם ֵלילֹות ַהּזָ ׁשֵ ים ּבְ ָהֲארּוּכִ
ֲעבֹוַדת  ר  ְוִעּקַ ְמאֹד.  ַרב  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ה'  ֲעבֹוַדת  ְיכֶֹלת 
ֲחצֹות ַלְיָלה ַלֲעבֹוַדת ה'.  ְרֵאִלי ָלקּום ָאז ּבַ ׂשְ ִאיׁש ַהּיִ
ם  ֵדי ְלִהְתעֹוֵרר ְלַקּיֵ ה, ּכְ ר ִמּזֶ ים ַאַנ"ׁש ְלַדּבֵ ְוָהיּו ַמְרּבִ
ַהחֶֹרף. )שיש"ק  ֵלילֹות  ּבְ ְפַרט  ּבִ זֹו  ה  ְקדֹוׁשָ ַהְנָהָגה 

ג-תרכד(
 

א ב של החיים
לּוִיים  ה ּתְ עֹוָלם ַהּזֶ ל ָהָאָדם ּבָ ִפים ׁשֶ ים ַהּיָ ל ַהַחּיִ g ּכָ

ַעת. ַדּ ּבַ
ַעת ֶזה ִחּבּור ִעם ה'. g ּדַ

ה יֹוֵדַע ְוִלְחיֹות  ַאּתָ ַעת ֶזה ְלַהְפִנים ֶאת ָמה ׁשֶ g ּדַ
ְלִפי ֶזה.

ֵלָמה  ֱאמּוָנה ׁשְ ַחי ּבֶ ַעת הּוא ָאָדם ׁשֶ ר ּדַ g ָאָדם ּבַ
ַבּדֹו'. 'ֵאין עֹוד ִמּלְ ׁשֶ

בקומת  דירה  שכרתי  שאלה:                
לדירה,  שנכנסתי  לאחר  מראובן.  קרקע 
ואי-אפשר  שבור  במטבח  שהחלון  גיליתי 
הפנימי  בצד  נעשית  )הסגירה  אותו  לסגור 
ניתן  שלא  כך  החלון  את  ו"נועלת"  הבית  של 

סורגים  ואין  מאחר  מבחוץ(.  אותו  לפתוח 

מספר  מראובן  ביקשתי  הנ"ל,  החלון  על 
שאוכל  כדי  החלון  את  לתקן  פעמים 
כשאיני  או  הלילה  במהלך  אותו  לנעול 
נמצא בבית כדי שלא ייכנסו גנבים לביתי. 
תורה  שמחת  במוצאי  לביתי  כשחזרתי 
חלון  את  ראיתי  השניות,  ההקפות  לאחר 
המטבח פתוח למרות שסגרתי אותו לפני 
מבחוץ  ייראה  שלפחות  )כדי  מביתי  שיצאתי 
לבית  שפרצו  וגיליתי  נעול(,  שהחלון  כאילו 

וגנבו לי כמה וכמה פריטים וכן סכום כסף 
שהחבאתי בבית בשווי כולל של כ-9000 ₪ 
)הפריטים והכסף היו בבית משום שאין לי מקום 

לאחר  שהגיעה  המשטרה  לשומרם(.  אחר 

שהפריצה  היא  אף  קבעה  שעות,  כמה 
היה  שלא  במטבח  החלון  דרך  התבצעה 
בכוח  פריצה  סימני  היו  שלא  משום  נעול 
לראובן  פניתי  בבית.  אחר  מקום  בשום 
ודרשתי ממנו שישלם לי את הסכום הנ"ל 
לתקן  רשלנותו  בעקבות  מביתי  שנגנב 
את החלון הנ"ל במטבח, אולם הוא סירב 
ישיר  נזק  אינו  בגינו  שנגרם  שהנזק  וטען 
פטור  הוא  ולכן  )"גרמא"(  עקיף  נזיק  אלא 

מלשלם. עם מי הדין?

תשובה
את  לתקן  המשכיר  של  החיוב  מקור  א. 

החלון
"המשכיר  וז"ל:  ק"א:[  ]ב"מ  במשנה  איתא 
בנגר  בדלת,  חייב  המשכיר  לחבירו,  בית 
אומן".  שמעשה  דבר  ובכל  ובמנעול, 
סי'  ]חו"מ  והשו"ע  ה"ג[  פ"ו  שכירות  ]הל'  הרמב"ם 
שי"ד ס"א[ פוסקים גמ' זו להלכה, ומוסיפים 

שלבית  לוודא  חייב  שהמשכיר  שהסיבה 
משום  היא  ומנעול,  ונגר  דלת  יש  המושכר 
בישיבת  גדול  עיקר  "הם  אלו  שדברים 
ההגהות  ומבאר  והחצרות",  הבתים 
סהדי  "דאנן  סק"א[  שם  הרמב"ם  ]על  מיימוניות 
מפני  לדירה  ראוי  שיהא  דשוכר  דדעתיה 
שיעלו  וגנבים  וגשמים  ושלגים  רוחות 
בפרצות". והרמ"א ]שם[ מוסיף ש"אף על פי 
שנכנס שם השוכר )וראה שלא היו שם דברים אלו, 

לא( אמרינן דנתפייס במה שראה, אלא על 

סק"ו[  ]שם  הסמ"ע  ומבאר  לתקן",  המשכיר 
שהטעם שלא אמרינן שנתפייס היא משום 
ש'בית'  הפשיטות  על  שסמך  ש"אמרינן 
השכיר לו, ואין שם 'בית' עליו בלא תיקון 

כל אלו".
ובשו"ת מהר"ם מרוטנבורג ]ספר סיני וליקוטים 
סי' ק"ו )תתש"א([ נפסק שיש חובה על המשכיר 

יכול  אינו  והוא  אלו,  דברים  לתקן  עצמו 
לדרוש מהשוכר )ללא הסכמתו המפורשת( שהלה 

יתקן את הטעון תיקון וינכה מהשכירות.
]הנ"ל[  בשו"ע  שמבואר  אף  על  והנה 
או  לבית  חלון  לעשות   חייב  שהמשכיר 
לתקן את החלון כשנתקלקל, ואם לא עשה 
כן – שינה ממה שחייב לעשות, מ"מ היכן 
שנגרם לשוכר נזק בגלל שהמשכיר לא עשה 
לא  דידן(,  בנידון  )כגון  לעשות  שחייב  מה  את 
המשכיר  האם   – הדין  מהו  בשו"ע  מבואר 
הפחות  שלכל  או  הנזק  את  לשלם  חייב 
מדמי  הנזק  סכום  את  לנכות  השוכר  יכול 
מלשלם  פטור  שהמשכיר  א"נ  השכירות 

ואסור לשוכר לנכות מדמי השכירות?

בעל  האם  הרשב"א  מתשובת  ראיה  ב. 
הבית חייב לשלם כשלא תיקן את החלון

וז"ל:  נ"ג[  סי'  ]ח"ב  בתשובה  ברשב"א  איתא 
"שאלת: ראובן השכיר לחבירו בור הנקרא 
שהוא  לו  ואמר  חיטין,  בו  לשים  א'  סוג 
שלם, ונמצא בו חור ויצא משם מן החיטים, 
גם השאר שנשאר בבור נפסד מחמת אותו 
חור. מי הוי חייב בעל הבור או לא? תשובה: 
כגרמא  אלא  זה  דאין  פטור,  הבור  בעל 
דינא  משום  כאן  ואין  בניזקין.  בעלמא 
דגרמי אלא בנזקין שהוא עושה ממש... אי 
נמי שעם גמר מעשיו או דיבורו בא ההיזק... 
אבל כל שבא לאחר גמר דיבורו או לאחר 
אלא  דגרמי  דינא  זה  אין  כזה,  גמר מעשיו 
וארוכין  עתיקין  והדברים  בניזקין.  גרמא 

וזה קיצורו".
וצ"ב אמאי בנידון השאלה פוטר הרשב"א 
הלא  בנזקין?  גרמא  משום  הבור  בעל  את 
את  שהשכיר  הבור  שבעל  מדובר  לכאורה 
שהשוכר  וידע  בבור  חור  שיש  ידע  בורו 
צריך את הבור ע"מ לשים בו חיטין, ומצינו 
מקרים דומים בהם נפסק להלכה שכאשר 
המזיק יודע שייגרם נזק לניזק, חייב לשלם 

גרמא,  שזהו  משום  שפטור  אמרינן  ולא 
]חו"מ  ברמ"א  שנפסק  מה  כגון  שנא?  ומאי 
בורר"[  "זה  פרק  ]בסוף  המרדכי  בשם  ס"ה[  י"ד  סי' 

סי'  ]חו"מ  ובשו"ע  בטור  שנפסק  ומה  עיי"ש, 
רל"ה סכ"א[ בשם הרמ"ה עיי"ש, ומה שנפסק 

בסמ"ע ]סי' ל"ט ס"ק מ"ו[ בשם הלבוש ]שם סי"ז[ 
]מהדו"ק  רע"א  בשו"ת  שנפסק  ומה  עיי"ש, 
של  בנידונו  ה"ה  ולכאורה  עיי"ש,  קל"ד[  סי' 

בבור  חור  שיש  יודע  שהמשכיר  הרשב"א 
לשים  ע"מ  הבור  את  צריך  שהשוכר  ויודע 
משום  חייב  ויהיה  כהודיעו  הוי  חיטין,  בו 

גרמי?
ומצינו כמה תירוצים באחרונים ליישב את 

דברי הרשב"א:
מתרץ  ס"ו[  הערה  פ"ט  ]ח"ג  חושן  הפתחי  א( 
במקרה  רק  נאמרו  הרשב"א  שדברי 
שהמשכיר באמת לא ידע שהבור מקולקל 
למרות שידע שהשוכר צריך את הבור ע"מ 
לשים בו חיטין, ולכן פטור כיון שזהו גרמא, 
אבל אה"נ ש"גם בנדון הרשב"א, שאם ידע 
המשכיר שהבור מקולקל, חייב, שהרי לשם 
כך השכירו". כלומר שאין מח' בין הרשב"א 
לבין הרמ"ה ושאר המקורות שהובאו לעיל. 
הרשב"א  מדברי  זאת  לדייק  שיש  ונלע"ד 
שהוא  )לשוכר(  לו  "אמר  שהמשכיר  הכותב 
)הבור( שלם", כלומר שבאמת לא ידע שהבור 

משקר  שהמשכיר  תלינן  דלא  מקולקל, 
להדיא.

ב( האמרי בינה ]דיני דיינים סי' כ"א[ דן באריכות 
רבים  פוסקים  ומביא  אלו,  בסוגיות 
החולקים על הרמ"ה וסיעתו וסוברים שגם 
פטור  מ"מ   – היזק  שייגרם  שידע  במקרה 
ובהם  בידיים,  מעשה  עשה  שלא  עוד  כל 
להדיא  שם  )וכותב  בתשובה  הנ"ל  הרשב"א 
שדברי הרשב"א נאמרו גם במקרה שידע המשכיר 

בצ"ע.  נשאר  לדינא  ומ"מ  מקולקל(,  שהבור 

הרשב"א  על  להקשות  שייך  לא  ולדבריו 
משום  לעיל,  שהובאו  המקורות  מכל 

שאה"נ שחולקים ביניהם בדינים אלו.
נידון  לגבי  הרשב"א  מדברי  א"כ  יוצא 
בעל  האם  הפוסקים  מח'  שישנה  דידן, 
הבית חייב לשלם לשוכר בגין הנזק שנגרם 
שמיישב  חושן  דהפתחי  אליבא  )א(  לו: 
שאר  )ועל  הרמ"ה  על  פליג  לא  שהרשב"א 
שבמקום  ואה"נ  לעיל(,  שהובאו  המקורות 

 – מקולקל  שהמושכר  יודע  המשכיר  שבו 

נגרמו  אם  לשוכר  לשלם  חייב  יהיה  לכו"ע 
ידע  הבית  שבעל  הכא  ה"ה  נזקים,  לו 
שהחלון מקולקל )שהרי השוכר התריע על כך בפניו 
את  לשוכר  לשלם  חייב  שיהיה  פעמים(  מס' 

ממנו  שנגנבו  והכסף  החפצים  של  השווי 
דהאמרי  אליבא  אבל  )ב(   .)₪  9000 )כלומר 

נחלקו  וסיעתו  שהרשב"א  שמיישב  בינה 
במקום  שגם  וסוברים  וסיעתו  הרמ"ה  על 
מקולקל  שהמושכר  ידע  המשכיר  שבו 
עדיין יהיה פטור מלשלם לשוכר כיון שזהו 
שבעל  שלמרות  הכא  ה"ה  בניזקין,  גרמא 
פטור  מ"מ  מקולקל,  שהחלון  ידע  הבית 
של  השווי  את  לשוכר  מלשלם  אדם  בדיני 
בדיני  אבל  ממנו,  שנגנבו  והכסף  החפצים 
הנזק  את  לשוכר  לשלם  חייב  יהיה  שמים 
את  לתקן  חייב  הדין  מן  שהרי  לו  שנגרם 
החלון המקולקל ]כמובא לעיל באות א'[ והתרשל 
בכך שלא תיקנו על אף ההתראות החוזרות 
פשיעה  הינה  שרשלנות  וקיי"ל  ונשנות, 
ע"א[ וכנפסק להלכה  ל"ה  ]ב"מ  בגמ'  כדאיתא 
ס"ז[  רצ"א  סי'  חו"מ  שו"ע  ה"ז,  פ"ד  שאלה  הל'  ]רמב"ם 

וקיי"ל  היא",  פשיעותא  ידענא  לא  ש"כל 
]מאירי ב"ק נ"ו ע"א והובא שם גם בשטמ"ק, שו"ת המבי"ט 
בתשובה  המהרי"ט   – המבי"ט  של  בנו  נ"ד,  סי'  סוף  ח"ב 

שרק  ועוד[  סק"ד,  ה'  סי'  ב"ק  החזו"א  צ"ה,  סי'  ח"א 

כאשר אין כוונתו כלל להזיק – פטור מנזקי 
הייתה  כאשר  אבל  שמים,  בדיני  גם  גרמא 
אף  על   – שפשע  או  להזיק  קצת  כוונתו 
שפטור בדיני אדם חייב בדיני שמים )ועיין 
לקמן ]באות ד'[ שיש חולקים וסוברים שבנידו"ד 
מצויים  אינם  שגנבים  כיון  הוי,  לא  גרמא  שאפילו 
ומאן לימא לן דאתי, ושאני מפורץ גדר לפני בהמת 
חבירו, וא"כ בעל הבית יהיה פטור מלשלם לשוכר 
המהרש"ם  שמדברי  אף  על  שמים;  בדיני  אפילו 
כגרמא  נחשב  ]חו"מ סי' שס"ה[ מוכח שכן  בתשובה 
עיי"ש.  חברו,  בהמת  לפני  גדר  מפורץ  שאני  דלא 

ויבואר בהרחבה להלן(.

ביה"ד  ביד  כוח  אין  השאלה,  בנידון  א"כ 
את  לשוכר  לשלם  הבית  בעל  את  לחייב 
לומר  בעה"ב  יכול  שהרי  לו,  שנגרם  הנזק 
"קים לי כרשב"א וסיעתו אליבא דהאמרי 
בינה", אלא שצריכים ביה"ד להודיעו שגם 
שמים  בדיני  הפחות  לכל  חייב  זו  לשיטה 
הרשב"א  שלשיטת  ועוד  לשוכר  לשלם 
אליבא דהפתחי חושן חייב לשלם גם בדיני 

אדם.

גן
הדעת

משכיר שלא תיקן את החלון והדירה נפרצה – ח"א
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"



של  הדעת  עם  ולך  תמים  תהיה  לכן 
כולו  היום  כל  תקיים  בתמימות.  רבינו 
העצה  ואת  הזאת  הגדולה  המצווה  את 
בך.  המרכזית הזאת ותשמח בטוב שיש 
אתה לא צריך לחפש הרבה כי אתה בכל 
ונמנע  מצוות  אינסוף  מקיים  ורגע  רגע 
מאינסוף עבירות, אתה רק צריך לשמוח 
צריך להעריך את מה שאתה  בזה. אתה 
מי  את  לחשוב  לב,  תשומת  לתת  עושה, 
המלכים  מלכי  מלך  את   – עובד  אתה 
הקדוש ברוך הוא! אתה בוודאי יודע מה 
הערך של כל מצווה, אבל אתה לא חושב 
במעט  בזה.  שמח  לא  אתה  ולכן  זה,  על 

מחשבה תקבל הרבה שמחה.

להוסיף  איך  תחשוב  אל  אפילו 
אוטומטי  באופן  זה  כי  ולהשתפר, 
ויפיל אותך  ַיְרֶאה לך את החיסרון שבך 
מהשמחה, וזו ההתחלה של כל הנפילות. 
אותך  להפיל  דבר  לשום  תיתן  אל 
מהשמחה ותשמח בכל מה שאתה עושה. 
יש לך כל כך הרבה במה לשמוח, גם אם 
ושמח  בך  ה' שמח  כי  אתה כמו שאתה, 
בכל מצווה שלך ואתה עושה הרבה מאוד 
"ואזי  רבינו:  שאומר  כמו  לה'  רוח  נחת 
הקב"ה,  לפני  והולכת  המצווה  עולה 
נעשית  אם  אף  בה,  משתעשע  והקב"ה 
כוונה  ובלי  שבקטנים,  קטן  ידי  על 
ושלימות הראוי להמצווה, עם כל זה יש 
להקב"ה תענוג גדול מהמצווה". תשמח 
בזה שאתה משמח את ה' – זו העבודה 

הראשונה שרבינו דורש ממך!

כמו  ולהרגיש  ולחשוב  להתנהג  תפסיק 
המיליארדים  לכל  תתייחס  ואביון.  עני 
ידי  ועל   – האצבעות  בין  לך  שעוברים 
ואמתית  נפלאה  חיות  תקבל  אתה  זה 
שתחסן אותך מפני היצר הרע בשלימות 
לה'  אינסופיים  ברצונות  ותתמלא 

יתברך, לתורה ולקדושה.

לא  אתה   – הזו  האמת  את  חי  כשאתה 
רק מציל את עצמך אלא אתה מעביר את 
לילדיך,  למשפחתך  הזוג,  ולבת  לבן  זה 
הולך  אתה  שאליו  מקום  בכל  לחבריך. 
– אתה מחיה את כולם ומזכיר להם את 
העשירות הגדולה שיש להם ומציל אותם 

מעצבויות ומעבירות.

עשרים  סדר היום שלך צריך להיות כך: 
ושעה  פורים,   – ביום  שעות  ושלוש 
הזאת  בשעה  כיפורים.   – ביום  אחת 
תראה ותתבונן במה שחסר ותבקש מה' 
להשלים את החיסרון, אבל העבודה של 
כולנו כל היום כולו היא השמחה: לחשוב 
על כל הטוב שיש לנו, ולהעריך, ולהגדיל 
בו  ולשמוח  בעינינו,  שלו  החשיבות  את 
הן  וחיצונית,  פנימית  בשמחה  ולהרבות 
בחיוכים,  הן  'אשרינו',  של  בדיבורים 
מהקימה  החל  ובקפיצות.  בריקודים  הן 
הראשונה,  הידיים  מנטילת  בבוקר, 
אחד  כל  שבו  כולו,  היום  כל  ולאורך 
נשמח  בכול   – מצוות  אינסוף  מקיים 
ונעלוז מאוד, ועל ידי זה נחיה באמת את 
את  בזה  ונצווה  הקדוש  רבינו  של  דרכו 
בתינו ואת בנינו אחרינו ללכת בדרך ה' 
כל ימי חייהם ולהיות מחוסנים מכל רע 

בגשמיות וברוחניות.

"לייפציג" – – –
מילת הקסם של סוחרים ואנשי עסקים  דאז. 
הסוחרים  טובי  את  איליה  שמשכה  העיר  זו 
בזכות היריד המפורסם שהתקיים בה. בימים 
נוהרים  היו  בלייפציג  הגדול  היריד  פעל  בהם 
לסחור,  רבים  מלאכה  ובעלי  סוחרים  לשם 

לקנות, למכור ואף להחליף סחורות.
השנה הזו, לראשונה בחייו עשה את דרכו אל 
עני  יהודי  היה  פייבוש  פייבוש.  הגדול  היריד 
לחץ,  ומים  צר  לחם  רק  ידע  ימיו  שכל  ומרוד 
חשוב  לסוחר  להפוך  בדרכו  הוא  היה  כעת 
עומד  על המסחר שהוא  הזו  הידיעה  ומצליח. 
לסחור הזרימה בו כוחות מחודשים בכל פעם 
שהוא נזכר בה, היא הפכה את טלטלות הדרך 
לקלה יותר ונינוחה. ככל שהוא מתקרב ליעדו 
הולכת התרגשותו וגוברת. אה! כמה זמן הוא 
ממתין ומחכה בקוצר רוח ובכיליון עיניים אל 

הרגעים היפים הללו.
את  לעצום  תמיד  צריך  שהיה  העני,  פייבוש 
עיניו שלא לראות את מבטם העלוב של ילדיו 
פייבוש,  לחם,  לפת  ורעבים  קרעים  הלבושים 
עיניהם  מול  להתמודד  מסוגל  היה  שלא 
זהו!  לרווחה,  הקרועות  הגדולות  השחורות 
יותר הוא לא יצטרך להיתקל במבט מביש זה.

פסגת  אל  הגדול,   ליריד  עכשיו  נוסע  הוא 
איתה  לידיו,  נפלה  קטנה  ירושה  חלומותיו. 
מסחר  לאיזה  יד  להושיט  יכול  כבר  הוא 
שיש  כזו  טובה,  בסחורה  יבחר  הוא  כלשהוא, 
בה כדי להניב רווחים נאים, ומכאן יפתחו לו 
בעזרת ה', שערים חדשים. פייבוש העני והבזוי 

יהפוך לסוחר עשיר ומכובד.
כספו  את  לשמור  מאודו  בכל  שרצה  מכיוון 
שאפשר.  ככל  לחסוך  פייבוש  העדיף  למסחר, 
ובגד  דלה  שקית  באמתחתו  הכין  לפיכך 

מרופט להחלפה, מעט לחם ומים.
עם  ישנה  עגלה  ברכישת  השקיע  זעום  סכום 
עוד  ליריד,  ייסע  איתם  פשוטים  סוסים   זוג 
כמה מטבעות הוא השאיר בבית עבור האשה 
והילדים הרעבים וזהו, את כל שאר הכסף הוא 

צרר היטב באמתחתו ויצא לדרך הקשה.
aaa

עגלתו הקטנה של פייבוש נכנסת לעיר היריד, 
לגמרי  מתבלבל  הוא 
וההמולה  מהרעש 
פניו.  את  המקדמים 
בדמיונו חשב שמישהו  
אך  לו.  ומחכה  יושב 
הוא רואה שאיש אינו 
והוא  לעברו  מביט 
לאיבוד  הולך  כמעט 
הסואן  השאון  בתוך 

שמסביבו.
פתאום הוא חש כל כך 
כל  גדול  במקום  קטן 
עשירים  סוחרים  כך, 
עם  לכאן  מגיעים 
עמוסי  עגלות  עשרות 
סחורה, הם מרחרחים 
עסקאות  אחר 
ענק,  בממדי  חליפין 
פתאום  מרגיש  והוא 
לו  נשמטת  שהקרקע 
הוא  לרגליו,  מתחת 
ושוב  שוב  ממשש 
הטמון  הכסף  בצרור 
מה  יודע  אינו  אצלו, 

לעשות עם זה.
פייבוש מסתובב הלוך 
אנה  מתהלך  ושוב, 
עם  יפנה?  לאן  ואנה. 
הוא  מה  ידבר?  מי 

יגיד?
רק  הלה  אך  סוחר,  לאיזה  לפנות  מנסה  הוא 
נתן מבט על מראהו העלוב, עלבגדיו הקרועים 
בפיו:  מה  לשמוע  רצה  לא  ואפילו  והבלויים 

"אין לי פנאי עתה אני ממהר!"…
aaa

עובר יום ועוד יום, מספר הימים הקצוב ליריד 
סוחרים  פייבוש  רואה  ושם  פה  ואוזל,  הולך 
וכבר  עגלותיהם  על  חדשה  סחורה  טוענים 
עשה  לא  עדיין  פייבוש  לדרכם,  לצאת  פונים 
בינות  מסתובב  הוא  מצער  יוצא  לבו  כלום, 
אך  איליו,  יתייחס  שמישהו  מחכה  לסוחרים 
של  "ריבונו  ראש.  למעלה  עד  טרודים  כולם 
ומבקש  מתפלל  הוא  הסוף"?  יהיה  מה  עולם, 

עזרה.
ניגש  קצת  משועמם  שנראה  מישהו  לפתע, 

איליו ושואל: אדוני, אתה מוטרד כל כך?
כבר  כאן  נמצא  "אני  עונה:  הנרגש  פייבוש 
כמעט שבוע שלם כדי לקנות סחורה" – הוא 
אומר – "היריד כבר עומד להסתיים ועדיין לא 

מצאתי מאום".
"שמע נא ידידי" – נענה האיש ואומר – "אני 
עוסק בתיווך, אוכל לנסות לעזור לך, רק תגיד 
שאוכל  כדי  ברשותך  אשר  הסכום  מהו  לי 

להתאים לך משהו".
של  ועיניו  ברשותו  אשר  בסכום  נקב  פייבוש 
כך  כל  "סכום  נפערו בתימהון –  מולו  העומד 
הרהר  כך",  כל  ועלוב  עני  שנראה  לאדם  גדול 

המתווך. "ועם כזאת עגלה קטנה הגעת?!
האיש ביקש ממנו להמתין לו, הוא בכל אופן 

ינסה למצוא לו איזה סחורה טובה…
aaa

מספר  אחרי  האיש  איליו  פנה   – "תראה" 
הצעות  כמה  לי  יש   – בירורים  של  שעות 
בשבילך ננסה להתאים. ההצעה הטובה ביותר 
יקרים מאוד  כלי בדולח  היא סטוק חדש של 
היא  השאלה  יפה,  מאוד  להרוויח  תוכל  מהם 
איך תיקח את זה בעגלה הרעועה הזאת מבלי 

שזה ישבר חלילה?"
פייבוש התפלא – "כיצד יכולתי לדעת שיציעו 

לי כלי בדולח שבירים?"
"יש לי סחורה אחרת בשבילך" מציע המתווך  

לפרזול  גדולים  בברזלים  ומדובר  היות  "אבל 
ולנפחות, לא תוכל להשקיע בזה את כל הכסף 
של  הכמות  כל  עבור  מקום  ברשותך  אין  כי 
הברזלים." "יש גם נרות, אך גם מזה לא תוכל 

להרוויח יותר מידי."
ומתחננות,  שואלות  עיניים  בו  תולה  פייבוש 
"אתה בטוח?! רק זה מה שנשאר בכל היריד?"

שאי  גבינות  גם  "יש   המתווך   עונה  "לא". 
הם  שגם  שמן  כדי  למרחקים,  לקחת  אפשר 
ועוד  לנגרות  קרשים  גם  יש  להישבר,  עלולים 
האחרונים  אלו  אך  שונים,  סחורות  אלו  אי 
מתאימים  אינם  הם  וגם  רווח  פחות  בהם  יש 

עבורך."
נקוו  דמעות  פייבוש,  של  בפיו  עלה  מר  טעם 
בזויות עיניו, כל כך הרבה תקוות, כל כך הרבה 

מאמצים, ועכשיו כזה מפח נפש מוחץ…
העומד  האיש  אותו  עורר  יהודי!"  ר'  "הקשב 
מולו "עכשיו לא זמן למחשבות על מה שהיה, 
בכל  הרי  קטן,  משהו  על  תלך  הזאת  בפעם 
זאת תצא עם רווחים כל שהם, ובפעם הבאה 
עגמת  הרבה  ותחסוך  שצריך  כמו  תתכונן 

נפש..."
aaa

זו  מנסיעה  אך  ידידו,  כעצת  עשה  פייבוש 
כי  הבין  פייבוש  חשובים.  לקחים  למד  הוא 
את  ולברר  היטב  להתכונן  עליו  הבאה  בפעם 
'מידע  כי  יוצא לדרך,  כל הפרטים לפני שהוא 
להכפיל  יכולים  מועד  בעוד  נכונים  והדרכה' 
לדוגמא:  ולהיפך.  כפליים  בכפל  הרווחים  את 
עם  ליריד  להגיע  שעליו  יודע  היה  הוא  אם 
והכוונה,  נכונה  הדרכה  עם  מכובדים,  בגדים 

היו מסתכלים עליו אחרת.
להשקיע  שכדאי  יודע  היה  הוא  אם  בנוסף, 
את  לקלוט  שתוכל  וטובה  גדולה  בעגלה 
יותר,  יכול להרוויח הרבה  הסחורות הוא היה 

וכן הלאה…
אחד  שכל  כללים  שני  לעצמו  סיכם  פייבוש 

מאיתנו יכול לקחת ממנו מסר. 
האחד :"אפשר להרוויח מעט, ואפשר להרוויח 
הוא  קטן  פרט  "לפעמים  והשני:  כפליים.  כפל 

מעכב גדול." 
והמסר לכולנו...

נא להתפלל לרפואת 
משה בן אידה, גילה בת 
ציפורה, תמר בת מרים

עסק  מסחרי עם לקח לחיים

שבת שלום מלא אור 
לכל בית ישראל.



הבעל פונה לאישתו: "אולי תפסיקי כבר 
להוריד לי את הביטחון בנהיגה!", אומרת 

האישה : "הפעם, לא אמרתי כלום"... אומר 
לה הגבר: "לא אמרת כלום, רק נכנסת עם 

קסדה לאוטו!"

יו”ל ע”י  מוסדות "חוט של חסד" 
רח' שמואל הנביא 13 ת.ד. 57669 י-ם
טל’ 02-5812210  פקס 02-5812252
לקבלה בדוא”ל ולתגובות כתבו לנו:  

5812210@gmail.com 

חינוך 
באהבה

לא בבית ספרנו פרק ט'
מאת הרב יצחק אבוחצירא. יועץ חינוכי, מאבחן ומטפל.

                   בפרקים הקודמים דיברנו הרבה על 
"נוער נושר". לא על טיפול בנוער נושר, אלא 
במניעת הילד שנמצא כמעט על סף הנשירה. 
מנין לנו שהילד נמצא כמעט על סף הנשירה? 
כי הוא צועד בדרך מסוימת שצעדו בה כמעט 

כל הנושרים.
בכל  למנוע  "למנוע".  הוא  העיקרי  תפקידנו 

מחיר את הנשירה של הנער הבא. 
ואני בכוונה מקשר בין ילד שמתקשה בכיתה 
לבין נער נושר, ולא בכדי להפחיד, אלא בכדי 
שנתעורר ביחד להבין: שילד שמתקשה היום 
בלימודים, שילד שמתקשה להשתלב בכיתה 

צועד ח"ו בדרך שצעד בה הילד הנושר. 

ידענו ושתקנו.
ישנה תופעה נפוצה אצל הורים רבים לילדים 
ילדם,  עם  שקרה  מה  שקרה  שלאחר  נושרים, 
שהילד  החינוך  מערכת  כלפי  בטענה  באים 

למד בה ואומרים: "רק אתם אשמים"!!! 
רק  גדל  הילד  וכי  הטענה?!  מה  ולכאורה 
ראו  לא  שלו  בבית  וכי  הלימודים,  במוסד 
לא  הם  וכי  מתקשה?!  שבנם  וידעו  ההורים 
תעודותיו  את  הנמוכים,  ציוניו  את  קיבלו 
הבינוניות, וכי הם לא שמעו תסכולו מהכיתה, 
היו ה"אוזן קשבת" לתלונות שלו  וכי לא הם 
שותפים  הם  אזי  ידעו,  הם  ואם  יום?!  מידי 

מלאים למצבו.
שילדם  ידעו  אכן  ההורים  כלל,  בדרך 
מתקשה, חלקם אפילו כבר הסכימו "הסכמה 
מה  "אין  בינוני,  הוא  שבנם  לזה  שבשתיקה" 
לעשות, לא כל הילדים שווים" הם ניחמו את 

עצמם. 
הבעיה היא שההורים לא היו בעלי רוח הקודש 
לדעת, שה"בינוניות" הזו של הילד, שהקשיים 
שליוו אותו בכיתה ב' וממשיכים עדיין בכיתה 
יעמיקו  השנים,  עם  עוד  יתעצמו  יחריפו,  ד'- 
את הפער בינו לבין שאר הכיתה ויגררו אותו 

לנשירה.
אותנו  תופס  זה  ואיפה  היה,  שהיה  מה  טוב, 
שאנחנו  בזה  בדיוק  אותנו  תופס  זה  היום? 
לא  שהוא  "ונזכרים"  שלנו  הילד  על  חושבים 
כאן  הילדים המוזכרים  על  רחוק מהסיפורים 
כל הגדרה  עם  או  בינוני  הוא מתקשה,  גם  כי 

דומה. 
עכשיו  שלנו  שהילד  הוא:  הגדול  היתרון 
ממנו  למנוע  בע"ה  ובידינו  הדרך,  בתחילת 

שהוא לא ייהפך ח"ו לילד נושר. 
הורים יקרים! כולנו הרי אוהבים את הילדים 

שלנו ובוודאי יכאב לנו אם יפגעו בהם. 
קשיים  ישנם  שלנו  לילד  שאם  לדעת,  עלינו 
בכיתה, אם הוא מתמודד בקושי עם המטלות 
שלנו  הילד  ממנו-  הנדרשות  הלימודיות 

"נפגע" בכיתה כל שיעור כל יום.
עלינו להבין כי לילד יש "בעיה" ועלינו לבדוק 

ביחד עם איש מקצוע מהי ולטפל בה. 
"משוגע",  לי(  )תסלחו  שהוא  אומר  לא  אני 
בסך  אני  "מחלה",  יש  שלילד  אומר  לא  אני 

יש  לילד  אם  לב  לשים  שצריך  אומר  הכול 
איזו שהיא "בעיה"- שהיא הגורמת להמשך 

הקשיים. 

בעיה זו לא מחלה
ברמה  פערים  ישנם  כיתה,  בכל  בהחלט 
קיבלו  כולם  לא  התלמידים,  בין  הלימודית 

משמיים את אותה מנת-המשכל. 
החינוך  מערכת  קיים:  נתון  נשכח  בל  אך 
בישראל היא מערכת חינוך "תחרותית" ועל 
נמצא  התלמיד  להישגים.  לשאוף  התלמיד 
מעמד,  בכיתה  להחזיק  שבכדי  כזו  בחברה 
לפחות  או  "מהטובים"  להיות  צריך  הוא 

לחשוב כך. 
לי  לכן, כל הדיבורים היפים של "לא אכפת 
לו  שיהיה  העיקר  בינוני,  יהיה  שלי  שהילד 
דרך ארץ" תסלחו לי עם כל האמת שבדבר, 

משפט כזה לא שווה הרבה ערך אצל הילד.
במבחן   60% שקיבל  תלמיד  לאותו  כי 
ללא   100% שקיבלו  חבריו  ושאר  בחשבון 
העצמי  הדימוי  ואת  עליו.  צוחקים  מאמץ 

שלו הוא מקבל גם או בעיקר מהם.
60% במבחן,  בשעה שהוא מקבל את הציון 
אמא,  של  הנאומים  כל  את  שוכח  הוא 
הכרחי  זה  )כן,  מחיר  בכל  אותו  שאוהבת 
וחשוב מאוד( אבל זה לא מצליח "לקרר את 
תסכול  בושה,  מתוך  לבעור  שעומד  הלב" 
וכעס על כל העולם בגלל הציון המבייש הזה.

בעיה  יש  שלילד  יודעים  אנו  כאשר  ולכן,   
צריך  ועליה  אותה.  לאבחן  צריך  מסוימת, 
ולשילוב  להעלמתה  עד  נקודתית  לעבוד 
הוא  בה  במערכת  הילד  של  מקסימאלי 

נמצא. 
לא  משהו  אמרתי  מעליב?!  בכנות-זה  תענו 
ההורים  אנחנו  לפעמים  למה  אז  בסדר?! 
נפגעים ומסרבים לשתף פעולה כאשר ישנה 

דרישה מצד המורה לאבחון??? 
בכיתה  שיושב  שילד  היטב  להפנים  עלינו 
הכיתה  אזי  לימודית-  מבחינה  לו  וקשה 
לא מהווה אתגר או חוויה בשבילו. להיפך- 
"עונש" בשבילו, הוא לא אוהב  הכיתה היא 

אותה, לא את החברים ולא את המורה. 
לכל ילד יש "בנק של הצלחות" שאיתו הוא 
צועד לכל אורך השנים בבית הספר, מהבנק 
הזה הוא מושך את המוטיבציה שלו להמשיך 

להתקדם ולהצליח. 
של  בנק  יש  המתקשה  לילד  זאת,  לעומת 
בקריאה,  בכתיבה,  כישלון  כישלונות: 

בביצוע פעולות חשבוניות וכדו'. 
ברחמי ה' מצאו מומחי החינוך בימינו פתרון 
את  ולהגדיר  לאבחן  צריך  רק  בעיה,  לכל 
האדם  את  שנמצא  לה'  ולהתפלל  הבעיה 

הנכון שיעזור לילד לפתור אותה. 
קשה??? בכלל לא!!! אז קדימה לעבודה.

קשיי למידה- קצת אינפורמציה.
שנבין  רקע  מעט  העתקתי  ההשכלה,  לצורך 
המילים  כל  לא  אמנם  מדובר.  מה  על 

נוכל  "בעברית שימושית" אבל בקריאה חוזרת 
בע"ה להבין. 

שיש  ילדים  הם  למידה",  "לקויי  תלמידים 
ברכישת  )נקודתיים(  ספציפיים  קשיים  להם 
קריאה,  כגון:  בסיסיות  למידה  מיומנויות 
כתיבה או הבנה, וזאת עקב שיבושים בתהליכים 
הוא  להם  המשוער  שהבסיס  קוגניטיביים 

נוירולוגי. 
אלו,  ילדים  של  האינטלקטואלית  יכולתם 
שונים  קשיים  מגלים  הם  אך  ומעלה,  ממוצעת 
הקוגניטיבי,  )התחום  הקוגניטיבי  בתפקודם 
התמצאות  והחשיבה,  השפה  תפקודי  את  כולל 
במרחב ובזמן, תפקודי הזיכרון, הקשב והריכוז(, 
ביכולתם המוטורית ובתאום התנועתי-תפיסתי 

שלהם. 
שונות  חומרה  בדרגות  קשיים  יש  מהם,  לרבים 
להם  יש  קרובות  ולעיתים  ובריכוז,  בקשב  גם 
גמישות  המחייבים  למצבים  בהסתגלות  בעיות 

בתגובות ובחשיבה. 
בבעיות  גם  רוב,  פי  על  מלווים  הקשיים 
ונשנים,  החוזרים  הכישלונות  עקב  רגשיות, 
המובילים  אונים,  חוסר  של  התחושה  ועקב 

להתפתחות של דימוי עצמי נמוך וחרדות. 
המקור הדומיננטי לקשייהם אינו בנכות, ברמה 
שכלית נמוכה, בבעיות רגשיות ראשוניות ו/או 
בהשפעות סביבתיות, כגון: הבדלים תרבותיים 
והוראה לקויה או לא מספקת, אלא על רקע של 

שיבושים בתפקודי המוח.
לרוב  מקצועית,  הערכה  נדרשת  אלו  לילדים 
בשרות  או  בקופ"ח  הניתנים  אבחונים  ע"י 

הפסיכולוגי החינוכי.

ליקויי קשב וריכוז: 
ההגדרה המדויקת היא: ליקויים, ביכולת לבחור 
על  נתון  בזמן  המופעלים  הגירויים  כלל  מתוך 
נתונה  לסיטואציה  רלוונטיים  גירויים  האדם, 

להגיב עליהם. 
דעתו של ילד הסובל מליקויי קשב, מוסחת מן 

העניין המרכזי הנדון בזמן נתון. 
לדוגמא: יוסי יושב בכיתה מול המורה, באמצע 
עצם  "שמות  על  מלמד  המורה  דקדוק.  שיעור 
ושמות פועל" אך יוסי אינו שומע את כל ההסבר 
להבדל ביניהם. יוסי מוסח, עקב "גירוי חיצוני" 
של רעש נסיעת המכוניות בכביש בסמוך לכיתה. 
גם דודי חברו של יוסי לשולחן, שומע את הרעש. 
הרצוי-  הגירוי  את  לבחור  יכולת  יש  לדודי  אך 
שזה דברי המורה על שמות עצם ופועל. גם דודי 
שומע את רעש המכוניות, אך מצליח להתעלם 

ממנו. 
הגירוי  את  לבחור  האפשרות  את  אין  ליוסי 
הרצוי. יוסי לא מצליח להתעלם מהרעש, ליוסי 

יש "בעיית קשב וריכוז". 
גם  כלל  בדרך  מוצגת  וריכוז,  בקשב  ההפרעה 
כבעיית התנהגות, מאחר והילד אינו מבצע את 
לא  או  הפוכה  בצורה  מתנהג  ואף  עליו  המוטל 
מתקבלת על הדעת, אפילו "שמסבירים לו אלף 

פעמים". 
בעיית  אינה  בפירוש,  הבעיה  אך 
אורגנית,  בעיה  בעצם  היא  התנהגות, 

הממוקמת במוח. 
תוצאה  היא  וריכוז,  בקשב  ההפרעה 
בעיבוד  עקביות  וחוסר  האטה  של 

האינפורמציה במוח.
יכולה  זו  הפרעה  למידה,  לליקויי  בדומה 
שכליות  יכולות  עם  בילדים  להופיע 
בהם  גם  מחוננים,  בילדים  וגם  שונות, 
של  בזכירה  או  בהבנה  הפרעה  תהיה 

אלמנטים מורכבים. 
ארגון  בחוסר  מתבטא  הקשב,  חוסר 
ונטייה ל"בלגן", חולמנות, שכחנות, קושי 

להתמקד בדברים והסחת דעת מהירה.
מבחינה  רגוע  יהיה  הילד  לעיתים 
לעיתים  מרוכז.  יהיה  לא  אך  תנועתית, 
ייראה כאילו אינו שומע או "כלא זוכר", 
הן  בעיותיו  שלמעשה,  משום,  וזאת 
בעיות בקשב ובגללן הוא אינו קולט חלק 

מהדברים שנאמרים לו.
מהפרעת- הסובלים  מהילדים  כשליש 

כלשהו,  למידה  מליקוי  גם  סובלים  קשב, 
הפנייתם  את  לשקול  בהמשך  שמחייב  מה 

להערכה במסגרות מתאימות. 

היפראקטיביות: 
מלווה  הקשב,  הפרעת  רבות  לעיתים 
  ADHD המכונה-  יתר  בתנועתיות 
 (Attention Deficit Hyperactivity

 (Disorder
התפתחותית  תופעה  היא  היפראקטיביות, 
ומתבטאת  והריכוז,  הקשב  בטווח  הפוגעת 
לציית  קושי  אימפולסיביות,  איפוק,  בחוסר 
או  בכעס  לשלוט  קושי  והוראות,  לחוקים 

בתסכול ותנועה מתמדת.
ההתמודדות של ההורים עם ילד היפראקטיבי 
אך  ומתישה.  מעייפת  קשה,  מאוד  היא 
התמודדות זו קשה שבעתיים למורה בכיתה. 

היפראקטיביים,  לתלמידים  מורים  בד"כ 
יכולים  אינם  או  להתמודד  לא  מעדיפים 
ההורים  את  ומחייבים  הילד  עם  להתמודד 

"להרגיע" את הילד. 
לרוב  מקצועית,  הערכה  נדרשת  אלו  לילדים 
ע"י  הניתנים  ממוחשבים  קשב  אבחוני  ע"י 
בשרות  או  בקופ"ח  נוירולוגים  רופאים 

הפסיכולוגי החינוכי.
תרופות  ישנם  הקונבנציונאלית,  לרפואה 
וכמובן  קונצרטה.  או  ריטלין  כמו  "להרגעה" 

גם הרפואה האלטרנטיבית ניזונת מבעיה זו. 
מאות  ומשקיעים  מתאמצים  רבים  הורים 
שקלים כל חודש, בניסיון לעזור לילד להירגע 

ולעיתים ללא הצלחה. 
מומחים,  שיטות,  מכונים,  ישנם  בימינו, 
מאבחנים, מטפלים, תרופות טבעיות וטיפות 
פרחים ועוד ועוד. וצריך לדעת להתאים לילד 

את הטיפול המתאים.
בתחילה  נעסוק  הבאים,  המאמרים  במסגרת 
ורק אח"כ  והסבר הבעיה  בהעלאת המודעות 
באפשרויות לטיפולה ובמיוחד בנושא הקשב, 
הריכוז והיפראקטיביות, שישנן שיטות טיפול 
רבות וגם למו"ר הרב שליט"א יש דעה ברורה 
בכל הנושא של טיפול תרופתי בבעיות קשב.

 חשוב מאוד לגזור ולשמור! בשבוע הבא 
נפרט עוד מבעיות הלמידה. 

הפטרה
מלכים-ב פרק ד' ואשה אחת מנשי בני 
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באר שבעחיפהתל אביבירושלים
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