
ישן והוא רחוק מאמונה.
היו  הספנים,  הים,  יורדי  הגמרא  בזמן 
'רובם  היו  ולכן  מאוד,  נוראה  בסכנה 
הייתה  שהסכנה  אומרת  זאת  חסידים'. 
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 
וגם הנהג  לא אחראי על הנהיגה של כולם. 
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 
שלו.  הנפש  את  ומאבד  ועצבים,  כעס  לחץ, 
חי באמונה – הוא מנצל את  אבל כשאדם 

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 
אחד  אף  אם  מרגיש  היית  אתה  איך  יודע 
לא היה נותן לך לפנות – לכן, גם אם יש לך 
זכות קדימה, תעצור ותיתן לֵשני לפנות, תן 
להולך רגל לעבור. הרבה פעמים זה לא יעכב 
אותך, כי גם כך התנועה לא זורמת. זה רק 
יכפר לך  זה  יותר סייעתא דשמיא,  ייתן לך 
רחמים  עליך  ימשיך  זה  האמונה,  פגמי  על 
תרגיש  אתה  גדול,  בחסד  זכית  גדולים. 
שיש  ירגיש  אהוב,  ירגיש  והשני  טוב,  יותר 
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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 
בטוחה  בצורה  לנסוע  הדעת  את  הזה  לנהג 
חפצנו  למחוז  שנגיע  ותקלה,  נזק  שום  בלי 

בריאים ושלמים בגוף ובנפש ובממון".
"ריבונו של עולם, אתה  והנהג עצמו יאמר: 
ושמור  בנהיגה  לי  עזור  הנהג.  אתה  ורק 
אותנו  ותנהיג  ישראל,  עם  כל  ועל  עליי 
חפצנו  למחוז  שנגיע  ובשלום,  בבטחה 
לחיים ולשלום, שלמים בגוף ובנפש ובממון, 
ושלמים באמונתנו. תן לי את הדעת לנסוע 
רחם  ותקלה.  נזק  שום  בלי  בטוחה  בצורה 
מבוגרים  אדם,  באף  יפגע  לא  שהרכב  עלי 
ובשום  בהמה,  ובאף  ונשים,  גברים  וילדים, 
כלי רכב; ותרחם עלי שלא יפגע בנו וברכבנו 
שום כלי רכב; שלא נזיק ולא נצער שום אדם 

ושאחרים לא יזיקו לנו ולא יצערו 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:
ורק  שלך  בידיים  אני  עולם,  של  "ריבונו 
שלך. רק אתה קובע מתי אגיע למחוז חפצי. 
עזור לי לדעת ולהאמין שאגיע מתי שאתה 
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 
יעכב  רוצה, שהוא  אותי, אאמין שכך אתה 
אשמח  רק  אתעצבן  ולא  אכעס  ולא  אותי, 

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

בנסיעות  ועמוק:  נפלא  שני  ומצד  מאוד, 
האדם  עוד  כל  האדם.  של  האמונה  נמדדת 
לו  יש  אמנם   – יומו  בשגרת  בביתו  יושב 
מבחני אמונה קטנים אבל בסך הכול, הכול 
במבחן  עומדת  לא  שלו  והאמונה  'זורם', 
רציני; אך בזמני נסיעות – אז האדם נמצא 
במבחני אמונה בכל רגע ורגע; ישנם פקקים, 
נהגים,  נוסעים,  הרבה  ותקלות,  עיכובים 
רכבים, הולכי רגל, רמזורים, ושוטרי תנועה, 
שכולם מהווים עבורך מבחן באמונה – ואי 
שבנסיעות  האמונה  במבחני  לעמוד  אפשר 
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 
כל  בן אדם אחר.  נהיה  שהאדם על הכביש 
היום הוא יושב במשרד נינוח, רגוע, מסביר 
פנים. הוא רק עולה על הכביש – וכבר כולו 
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 
כאמור,  בכעסים  הן  שמתבטא  מאוד,  גדול 
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  אמונה,  הרבה  בלי  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 
וייתן אותות חמורים בבריאות  על הילדים 
שלו ועוד. זאת אומרת שהנסיעה 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 
קודם כול לחזק את עצמו באמונה ובתפילה. 
הוא  לנסיעה,  יוצא  המאמין  כאשר  לכן 
המשנה  שמלמדת  בדרך  ה'  עם  לדבר  צריך 
בברכות: 'נותן הודיה לשעבר וצועק לעתיד 
"תודה  ויאמר:  לה'  יודה  כלומר,  לבוא'. 
 / )המכונית  הרכב  על  יתברך  ה'  לך  רבה 
ויאריך  המטוס(".   / הרכבת   / האוטובוס 
כל  על  בנהיגה,  גם  פרט  כל  על  לה'  ויודה 
לו  שיש  כך  על  עיכוב,  כל  על  ירוק,  רמזור 

מקום לֶשבת, וכיו"ב.

בעלון  מצערת  טעות  נפלה  שבועיים  לפני 
מסעי'  'מטות  פרשת  שבת  של  השבועי 
לפרשת  שייך  שהגיליון  בטעות  והתפרסם 
רבות  פניות  קיבלנו  כך  ועקב  פינחס, 
נשלח  שלא  שחשבו  הקבועים  מהקוראים 
עלון בשבת זו, ולא זכו לקרוא את המאמר 

הנפלא והחשוב שהתפרסם.
ולכן נתבקשנו לחזור ולפרסם את המאמר 
הקשור קשר הדוק הן לעניין פרשת מסעי 
והן לעניין פרשת ואתחנן, מאחר שבפרשת 
מסעי התורה עוסקת בעניין ערי המקלט, 
מספרת  התורה  שלנו  השבוע  ובפרשת 
המקלט  ערי  את  בפועל  הבדיל  שמשה 
העיקריים  המסרים  ואחד  הירדן,  שבעבר 
הוא  המקלט  ערי  מפרשיות  הנלמדים 

הזהירות בעניין השמירה על חיי אדם.
בעיקר  ביטוי  לידי  בא  הדבר  ובדורנו 
נידון  זה  במאמר  בכבישים.  בנסיעות 
נוגע  ובו  האמונה,  בעין  הנסיעות  עניין 
לתאונות  הפנימית  בסיבה  שליט"א  הרב 
הדרכים, ובדרך התורה והאמונה למניעתן. 
עם  לכל  יגיעו  שהדברים  תקווה  ואנו 
הדברים  מן  להתעורר  יזכו  וכולם  ישראל, 
לנועם  יזכו  זה  ידי  ועל  בחיים,  וליישמם 
שמתבאר  כפי  בנסיעות  הטמון  הגדול 

במאמר:
מסעי  "אלה  במילים:  פותחת  מסעי  פרשת 
"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 
ע"ז  פגם  מתכפר  הנסיעות  ידי  שעל  מחדש 
שהיא  נפלאה,  רחמנות  האדם  על  ונמשכת 
ההיפך הגמור מהכעס ומחרון האף, 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?
ומעשי  פשוט  אחד  מצד  הוא  וההסבר 

דרך אמונה בחרתי

בס"ד
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השיוויון 
ָרֵאל ה' ֱאלֹקינּו ה' ֶאָחד  ַמע ִיׂשְ את הכתוב ׁשְ
ה'  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ כך  רש"י  פרש  ו(  )דברים 
האומות,  אלהי  ולא  עתה,  אלוקינו  שהוא 
עתיד להיות ה' אחד, היינו גם  האלו-ה של 
האמת  לדת  כולם  יחזרו  כי  האומות,  שאר 
ים  ַעּמִ ֶאל  ֶאְהּפְֹך  ָאז  י  "ּכִ ג(  )צפניה  שנאמר 
ְלָעְבדֹו  ה',  ם  ׁשֵ ּבְ ם  ֻכּלָ ִלְקרֹא  ְברּוָרה  ָפה  ׂשָ
ֶכם ֶאָחד". וכן נאמר על העת ההיא )זכריה  ׁשְ
ּיֹום  ּבַ ָהָאֶרץ,  ל  ּכָ ַעל  ְלֶמֶלְך  ה'  "ְוָהָיה  יד( 
מֹו  ּוׁשְ ֶאָחד  ה'  ִיְהֶיה  הגאולה  בזמן  ַההּוא 
מלכותו.  עול  יקבלו  העולם  כל  כי  ֶאָחד" 
בקריאת  לכוון  הרצויות  הכוונות   אחת  וזו 
בהלכה(  המבוארות  לכוונות  )מעבר  שמע 
לייחל ולכסוף לרגע, שבו יהיה ה' למלך על 
כל הארץ, להשתוקק לעת בה כל משפחות 
תורתנו,  בעליונות  ויכירו  ידעו  האדמה 

ויעבדוהו כולם שכם אחד.
השביעי(,  )דרוש  הר"ן  בדרשות  ומבואר 
שעניין זה הוא מיעודי הבריאה, ובזמן הזה 
הבריאה,  כל  של  השלמה  הנחמה  תהיה 
זה  ודבר  בארץ.  שלום  שישכון  בעת  היינו 
על  באומרם  יז(  ב  )איכ"ר  רז"ל  למדונו 
ְך ַוֲאַנֲחֵמְך",  ֶוה ּלָ הפסוק )איכה ב( "ָמה ַאׁשְ
אנחמך.  העמים,  שאר  עם  לך  לכשאשווה 
כי הדבר ידוע, שכל הקטטות שבינינו לבין 

כמו  האמונה,  חילוף  מסיבת  הם  האומות 
שאמרו בגמרא )שבת פט.( מדוע נקרא הר 
נתנה התורה גם בשם הר סיני?  חורב שבו 
לאומות  'שנאה'  ירדה  שבו  משום  והשיבו, 
מלשון  סיני  כלומר  ישראל,  על  העולם 
שנאה. כי בסיבת הדבר שנבדלנו מן העמים 
בלבם,  השנאה  נקבעה  התורה,  מקבלת 
שנאה  להיות  אותנו  שנאתם  שהפכה  עד 
טבעית כשנאת הזאב את הכבש. וכן אמרו 
במדרש )שה"ש רבה( על הפסוק )שה"ש ב( 
ְמְצאּו  ם, ִאם ּתִ ָלִ נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ "ִהׁשְ
ידּו לֹו ?  ּגִ ַ ּדֹוִדי היינו את הקב"ה, ַמה תּ ֶאת 
ָאִני", כלומר, תגידו לו שכל  ַאֲהָבה  חֹוַלת  ׁשֶ
החולאים שאני סובלת, אינם אלא בשביל 

שאני אוהבת אותו ונאמנה לו ולתורתו. 
אותנו  הבדיל  שהקב"ה  זה  שבגלל  נמצא, 
נאכל  ושלא  בם,  נתחתן  שלא  מהגויים, 
נעשתה  נסיכם',  'יין  נשתה  ולא  מאוכלם, 
והריחוק  לבינם,  בינינו  ברזל  מחיצת 
ועל  שנאה.  לידי  בהכרח  מביא  וההבדל 
אנחמך',  לך  'לכשאשווה  חכמים  אמרו  כן 
שכולן  האומות,  לשאר  לך  לכשאשוה  רק 
אז  כי  אנחמך,  עמך,  אחת  באמונה  יהיו 
דאגת  אחריה  שאין  שלמה,  הנחמה  תהיה 
יגיע  אז  כי  עלינו,  האומות  ושנאת  מלחמה 
ְלַבּדֹו  ה'  ב  ּגַ "ְוִנׂשְ ב(  )ישעיה  בו  נאמר  היום 

ּיֹום ַההּוא", כי כולם יכירו וידעו באמיתות  ּבַ
מציאות הבורא, ובאמיתות רצונו, המועברת 
בזמן  זה  ויהיה  משה,  תורת  דרך  לבריאה 

המשיח. 
להביא  המשיח,  מייעודי  הוא  זה  ודבר 
ה'  מלכות  תהיה  בזמנו  כי  לעולם,  שלום 
ברורה לעיני כל, כדבר הניתן בראש ההרים 
אותו.  רואים  שהכל  הנישאות,  והגבעות 
להשתוות  הגויים  שעתידים  הר"ן  ודברי 
באמונתם עם ישראל, עולים בקנה אחד עם 
י"ב( שאומר  )הלכות מלכים  דברי הרמב"ם 
גם הוא שעתידין אומות העולם לחזור לדת 
האמת, והוא על פי המבואר במסכת ברכות 
שעתידין  אלעזר  בן  שמעון  רבי  לדעת  )נז:( 
בדברי  וכמבואר  להתגייר,  העולם  אומות 
ִמים,  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ "ְוָהָיה  ב(  )ישעיה  הנביא 
א  ְוִנּשָׂ ֶהָהִרים,  רֹאׁש  ּבְ ה'  ית  ּבֵ ַהר  ִיְהֶיה  ָנכֹון 
ים  ל ַהּגֹוִים. ְוָהְלכּו ַעּמִ ָבעֹות, ְוָנֲהרּו ֵאָליו ּכָ ִמּגְ
ית  ּבֵ ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה', ֶאל  ְלכּו  ְוָאְמרּו,  ים  ַרּבִ
אְֹרחָֹתיו".  ָרָכיו ְוֵנְלָכה ּבְ ֱאלֹקי ַיֲעקֹב, ְויֵֹרנּו ִמּדְ
הדעה  השתוות  תהיה  המשיח  שבזמן  היינו 
בין  חילוק  יהיה  לא  כי  לאומות,  ישראל  בין 
דתנו לדתם, ובכך תופסק האיבה והמלחמה 
ים,  ְלִאּתִ ַחְרבֹוָתם  תּו  "ְוִכּתְ )שם(  כמ"ש 
ּגֹוי  א גֹוי ֶאל  ִיּשָׂ ְלַמְזֵמרֹות, לֹא  ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם 

ֶחֶרב, ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה". 

ָאַמר:  ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה   ְ מֹוַהְרַנ"תּ                    
ים  ב ִעם ֲאָנׁשִ ׁשַ ּיָ ׁשֶ לֹום, ּכְ "ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהׁשָ
ָלֶהם:  אֹוֵמר  ָהָיה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְנֵפי  ּכַ ַחת  ַ תּ ְרָבם  ּקֵ ׁשֶ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַיְנִחיל  ַהּזֹאת  ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ׁשֶ ְדעּו,  ֵ תּ
ְלַזְרעֹו, לֹא ֶהֱאִמין לֹו ַאף ֶאָחד ַעל ֶזה. ּוְבֵכן אֹוֵמר 
בֹוא  ּיָ ׁשֶ ְדעּו, ּכְ ֵ ְהֶיה עֹוד ֶלָעִתיד, תּ ּיִ ֶ ֲאִני ָלֶכם, ַמה ּשׁ
ֶהם  ּבָ ְלְמדּו  ּיִ ׁשֶ יבֹות,  ְיׁשִ ְסדּו עֹוד  ִיּוָ ִצְדֵקינּו  יַח  ְמׁשִ
שם  ְרֶזל  ּבַ )ֲאָבֶני"ָה  ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה.  נּו  ַרּבֵ ִסְפֵרי 

עמ' תק"ג-תק"ד(.

ִסְפֵרי  ּבְ ְועֹוְסִקים  ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ּכְ ראב"נ  ָאַמר 
ק  ֵחׁשֶ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִלים  ְמַקּבְ ַהּיֹום,  ת  ְתִחּלַ ּבִ נּו  ַרּבֵ
ל  ים ׁשֶ ּמּוִדים ַהְקדֹוׁשִ ָאר ַהּלִ ְוִהְתעֹוְררּות ִנְמָרץ ִלׁשְ
ְך ַהּיֹום. )שיש"ק  ֶמׁשֶ ְך ּבְ ּלֹוְמִדים ַאַחר-ּכָ ֹוָרה ׁשֶ ַהתּ

ג-תפ(

ְוַתְלִמידֹו  נּו  ַרּבֵ ת  ִמְגֻדּלַ ַעם  ּפַ ראב"נ  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ּכְ
עֹוָלם,  נּו ּבָ ַרּבֵ י ּכְ ּלֹא ָהָיה ַרּבִ מֹו ׁשֶ , ָאַמר: ּכְ ְ מֹוַהְרַנ"תּ

. )שם ג-תפז( ְ מֹוַהְרַנ"תּ ְלִמיד ּכְ ַ מֹו ֵכן לֹא ָהָיה תּ ּכְ

א ב של החיים
ָאָדם ֹלא רֹוֶצה ֶאת ָהֱאֶמת. ּה ׁשֶ רּוׁשָ לּות ּפֵ a  ּגָ

ה. ֻאּלָ a ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתוָֹרה ְמָקְרִבין ֶאת ַהּגְ
ְתׁשּוָבה. לּוָיה ּבִ ה ּתְ ֻאּלָ ַהּגְ

ל ָהָאָדם. ָרִטית ׁשֶ ה ַהּפְ ֻאּלָ a ִהְתּבֹוְדדּות ִהיא ַהּגְ

                   על יום ט"ו באב, שיחול בעזהי"ת 
בשבוע הבא ביום שני, אומרת המשנה ]תענית 
פ"ד מ"ח[ "אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו 

באב  עשר  כחמשה  לישראל  טובים  ימים 
וכיום הכפורים". ומביאה הגמ' ]תענית ל' ע"ב-
ל"א ע"א[ שביום זה אירעו ששה דברים טובים 

הכפורים  יום  "בשלמא  וז"ל:  לאבותינו, 
יום  ומחילה,  סליחה  ביה  דאית  משום   -
חמשה  אלא  האחרונות.  לוחות  בו  שניתנו 
יהודה  רב  אמר   )1( היא?  מאי  באב  עשר 
אמר שמואל: יום שהותרו שבטים לבוא זה 
בזה... )2( אמר רב יוסף אמר רב נחמן: יום 
שהותר שבט בנימין לבוא בקהל... )3( רבה 
בר בר חנה אמר רבי יוחנן: יום שכלו בו מתי 
הושע  שביטל  יום  אמר:  עולא   )4( מדבר... 
נבט  בן  ירבעם  שהושיב  פרוסדיות  אלה  בן 
על הדרכים, שלא יעלו ישראל לרגל, ואמר: 
לאיזה שירצו יעלו. )5( רב מתנה אמר: יום 
שנתנו הרוגי ביתר לקבורה. ואמר רב מתנה: 
אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו 
ביבנה הטוב והמטיב, הטוב - שלא הסריחו, 
ורב  רבה   )6( לקבורה.  שנתנו   - והמטיב 
יוסף דאמרי תרוייהו: יום שפסקו מלכרות 
הגדול  אליעזר  רבי  דתניא,  למערכה.  עצים 
אומר: מחמשה עשר באב ואילך תשש כוחה 
למערכה,  עצים  כורתין  היו  ולא  חמה,  של 
לפי שאינן יבשין. אמר רב מנשיא: וקרו ליה 
יום תבר מגל. מכאן ואילך )רש"י: מחמשה עשר 
באב ואילך, דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה - יוסיף 

מוסיף  ודלא  יוסיף,   - דמוסיף  חייו(,  על  חיים 

יאסף?  מאי  יאסף.   – בלילות(  בתורה  )לעסוק 

כלומר:  )רש"י:  אימיה  תקבריה  יוסף:  רב  אמר 
ימות בלא עתו(".

היו  הכיפורים  ויום  באב  ט"ו  ויום  ומאחר 
ימים טובים שבהם מחל הקב"ה על עוונות 
הללו  הימים  את  חז"ל  ייחדו  עם-ישראל, 
של  ברומו  שעומדת  הנישואין  לשמחת 
וז"ל:  הנ"ל  המשנה  שאומרת  כמו  עולם, 
"לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר 
ירושלם  בנות  שבהן  הכפורים  וכיום  באב 
יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי 
וחולות  יוצאות  ירושלים  ובנות  לו...  שאין 
בכרמים" ואומרת הגמ' ]תענית ל"א ע"א[ ש"מי 

שאין לו אשה נפנה לשם".
ומצינו כמה הלכות ומנהגים המציינים את 

חשיבותו של יום זה.
א. להתנהג ביום זה בששון ושמחה

עמוד  באב  ט"ו  ]ענייני  היום  סדר  בספר  מובא 
מ"ד[ שיש להתנהג ביום זה בשמחה ובששון 

מאבל  לאבותינו  נהפך  זה  שיום  משום 
ליו"ט ושמחו בו שמחה מרובה.

ב. עד מתי אומרים שבחודש אב ישנו מזל 
רע לישראל

ישראל  ש"בר  ע"ב[  כ"ט  ]תענית  בגמ'  איתא 
לישתמיט   – נכרי  בהדי  דינא  ליה  דאית 
מיניה באב דריע מזליה". ונחלקו האחרונים 
עד מתי אומרים שבחודש אב ישנו מזל רע 
לישראל: )א( כף החיים ]או"ח סי' תקנ"א סק"ג[ 
בשם ספר יפה ללב סובר שזהו עד ט"ו באב 
]מחזיק  החיד"א  ואילו  )ב(  החודש;  כל  ולא 

ברכה סי' תקנ"א[ סובר שזהו כל חודש אב.

ג. תחנון ונפילת אפיים
ביום זה אין אומרים תחנון ונפילת אפיים, 
ואף במנחה שלפניו אין אומרים תחנון ]שו"ע 

או"ח סי' קל"א ס"ו[.

ד. צידוק הדין, הספד והעמדת מצבה
אין אומרים ביום זה צידוק הדין על הנפטר 
רח"ל, כמו בכל יום שאין אומרים בו תחנון 
אומרים  אין  וממילא  סי"ד[;  קצ"ח  סי'  ]קיצשו"ע 

בו קדיש הגדול )לנוהגים כן( אלא קדיש יתום 
בלבד, משום שקדיש הגדול תלוי באמירת 
שם  ובש"ך  ס"ד  שע"ו  סי'  יו"ד  ]שו"ע  הדין  צידוק 
חוץ  בו את הנפטר  אין מספידין  וכן  סק"ג[. 

לכתחילה  ראוי  אין  גם  ולכן  בפניו,  מחכם 
להעמיד בו מצבה משום שנוהגים להספיד 
אז ]נטעי גבריאל בין המצרים ח"ב פצ"ח סעיפים י'-י"א[.
ה. צדקתך צדק ואב הרחמים כשחל בשבת

אומרים  אין  בשבת,  חל  באב  כשט"ו 
או"ח  ]שו"ע  שבת  של  במנחה  צדק"  "צדקתך 
קריאת  לאחר  הרחמים"  ו"אב  ס"ב[  רצ"ב  סי' 

התורה בשבת בבוקר ]רמ"א או"ח סי' רפ"ד ס"ז[, 
כמו בכל יום שאין אומרים בו תחנון.

ו. האם אבל יורד לפני התיבה בט"ו באב
לנוהגים שאין האבל יורד לפני התיבה ביום 
שאין אומרים בו תחנון ]מובא בנטעי גבריאל הל' 
מנהג  שכן  שמביא  ועיי"ש  ס"ג,  פצ"ח  ח"ב  המצרים  בין 

התיבה  לפני  יורד  האבל  שאין  ה"ה  בעלז[, 

בט"ו באב.
ז. אמירת "למנצח... יענך ה' ביום צרה"

למנהג בני ספרד, אין אומרים בו "למנצח... 
ביום צרה" בקדושה דסידרא, כמו  ה'  יענך 
הלכה  ]דרכי  תחנון  בו  אומרים  שאין  יום  בכל 
לגר"מ אליהו זצ"ל על הקיצשו"ע סי' כ"ה סק"ב[. ולמנהג 

הרמ"א  )א(  הפוסקים:  נחלקו  אשכנז,  בני 

]או"ח סי' קל"א ס"א[ סובר שאין לומר "למנצח" 

]שם  השקל  מחצית  אולם  )ב(  באב;  בט"ו 
]שם ס"ט[ והקיצשו"ע  ס"ק ט"ו[, ערוך השולחן 

]סי' כ"ה ס"ב[ סוברים שיש לגרוס ברמ"א "ט' 

בט"ו  וממילא  באב"  "ט"ו  במקום  באב" 
באב כן אומרים "למנצח".

ח. תענית
תענית,  שום  להתענות  אסור  זה  ביום 
ואפילו חתן ביום חופתו אינו מתענה ]מג"א 

סי' תקע"ג סק"א[.

ט. סעודה מיוחדת לכבוד היום
בספר דרכי חיים ושלום לגה"ק ממונקאטש 
סעודה  לעשות  שיש  מובא  תרפ"ג[  ]אות  זצ"ל 

מיוחדת בט"ו באב.
י. תחילת ההכנות לימים נוראים 

השנה  לראש  ]דרוש  המאיר  אור  בספר  מובא 
זי"ע  ממעזריטש  המגיד  בשם  ע"ב[  רנ"ה  דף 

לימים  ההכנות  מתחילים  זה  שמיום 
הנוראים ומתחיל זמן התשובה.

יא. איחול "כתיבה וחתימה טובה"
אות  מגל  תבר  יום  ]מאמר  יששכר  שער  בספר 
עולה  באב"  עשר  ש"חמשה  מובא  ב'[ 

בגימטריא "כתיבה וחתימה טובה" )928(, 
ולכן מנהג החסידים הוא לאחל אחד לשני 
וחתימה  "כתיבה  ברכת  והלאה  זה  מיום 

טובה".
יב. להתחיל ללמוד תיקוני הזוהר

מנהג חסידויות סקווירא וויז'ניץ, וכן מנהג 
יקירי ירושלם, להתחיל ללמוד סדר תיקוני 
הזוהר מט"ו באב ולסיים התיקונים ביוה"כ 

]נטעי גבריאל הנ"ל סט"ז[.

יג. הנהגות של שליח ציבור בימים נוראים 
מובא בספר בית מנחם ]פרק א' עמוד י"ד[ בשם 
ר' מנחם-מנדל מרימנוב זי"ע, ששליח ציבור 
בימים נוראים צריך להיזהר שלא יעבור עליו 

יום אחד ללא שיעור גמ' מיום ט"ו באב.
יד. להוסיף על סדרי הלימוד הרגילים 

על  מעט  להוסיף  לאדם  לו  יש  באב  מט"ו 
ע"א  סי'  ]קיצשו"ע  שלו  הרגילים  הלימוד  סדרי 

ס"א[.

טו. יום שהוקבע להתעסק בחיתונים
כותב  ב'[  אות  במחול  בתולה  ]מאמר  יששכר  הבני 
באב  שט"ו  בגמ'  שהובאו  הטעמים  שלפי 
השבטים  שהותרו  משום  טוב  כיום  נחשב 
לבוא  בנימין  שבט  ושהותר  בזה  זה  לבוא 
בקהל, הוקבע לדורות להתעסק בחיתונים 

ביום זה.
ליום  ועד  באב  מט"ו  תעניות  מ'  טז. 

הכיפורים
שיש  מביא  ס"ד[  תקס"ח  סי'  ]או"ח  הרמ"א 
ועד  אלול  מר"ח  יום   40 להתענות  נוהגים 
ליוה"כ, אבל כיון שבתוך זמן זה יש שבתות 
וראש חודש שבהם אסור להתענות, מביא 
להתענות  שמתחילים  י"ז[  ס"ק  ]שם  המג"א 
]כלל קל"ח ס"א[  אדם  החיי  וכותב  באב.  מט"ו 
וז"ל: "ואמנם אין ראוי לנהוג בתענית אלא 
מי שהוא אדם בריא ויודע בודאי שהתענית 
מן התורה. אבל  ואינו מבטלו  לו  מזיק  אין 
ופשיטא  כח  חלושי  שאנו  הללו  בדורות 
הלומדים, ומכל שכן מי שאין לו בלאו הכי 
מעט  שיאכל  טוב  יותר  בדוחק,  לחם  אלא 

וילמוד כפליים".
יז. ט"ו באב לגבי דיני ערלה

היום  הוא  באב  ט"ו  ערלה,  דיני  לגבי 
וייחשב  עץ  לנטוע  ניתן  האחרון בשנה שבו 
השנים,  למניין  שלמה  שנה  עליו  שעברה 
וז"ל הקיצשו"ע ]סי' קע"ג ס"א[: "כל עץ מאכל 
ואפילו  יהודי  אינו  של  בין  ישראל  של  בין 
הראשונות  שנים  שלש  נקוב,  שאינו  בעציץ 
הכל  והקליפות  וגרעינין  הפירות  מנטיעתו, 
מונים  אין  אלו  שנים  ושלש  בהנאה.  אסור 
באב,  ט"ז  קודם  נטע  אם  אלא  ליום,  מיום 
כיון שיש מ"ד יום עד ראש השנה – נחשב 
לו השנה, משום די"ד יום המה ימי קליטה 
ושוב  שנה.  נחשב  בשנה  יום  ל'  כך  ואחר 
מיום  נטע  אם  אבל  מתשרי.  שנים  ב'  מונה 
ט"ז באב ואילך, לא נחשב שנה זאת לכלום, 

ומונה מתשרי שלש שנים".
יח. ט"ו באב לגבי דיני שביעית

היום  הוא  באב  ט"ו  שביעית,  לגבי  אף 
שביעית,  בערב  עץ  לנטוע  שניתן  האחרון 
]בהוצאת  בארץ  התלויות  הלכות  קובץ  וז"ל 
הל'  בהוצאתם,  הקיצשו"ע  בסוף  מופיע  חיים,  אורות  מכון 

שביעית סי' ב' ס"ד[: "גם בזמן הזה אסרו חכמים 

לנטוע עצי פרי שנוהג בהם דין ערלה, מט"ז 
ארבעים  שהם  שישית,  של  מנחם-אב 
וארבעה ימים קודם לשביעית, והם: י"ד יום 
ערלה,  שנות  למניין  יום  ול'  העץ  לקליטת 
של  ראשונה  לשנה  שישית  שנה  שתחשב 
יאחר  שאם  עין,  מראית  משום  והוא  העץ. 
השביעית,  שנת  הראשונה  שנתו  ותחשב 

יחשוד הרואה שנטעו בשביעית".

גן
הדעת

לקט הלכות לט"ו באב
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

זכית  שבקצפת:  והדובדבן  בעולם.  רחמנות 
לקדש את שמו יתברך!

ה. לעומת זאת כשאדם נוסע לא בדרך ארץ, 
בפראות, לא לפי החוקים, לא נותן להולכי 
רגל לעבור, חותך, עוקף, מתיז מים על הולכי 
רגל בחורף, צועק באוטובוס וכדומה – חוץ 
ממה שהוא מצער את הבריות וממשיך על 
חוסר  על  הן  ומכופל,  כפול  אף  חרון  עצמו 
האמונה והן על צערן של הבריות, והוא גם 
מחלל את ה' ר"ל, והרבה פעמים זה חילול 
ה' ברבים, שזו עבירה שנפרעים עליה אפילו 
בשוגג, ואפילו תשובה וייסורים לא 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 
חגורה, אל  הנוסעים, תחגור  אל תעכב את 
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' 
לא  מן הרחמים.  לעורר את ההיפך  וחלילה 
הצדדים  כל  את  זה  במאמר  להקיף  יכולנו 
של האמונה בנהיגה, אבל 'תן לחכם ויחכם 
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 
יישר אורחותיך'. הוא ממש עובד את ה' בכל 
רגע בנסיעה שלו. הוא ניצול מתאונות וזוכה 
לישועות גדולות. נסיעה באמונה ובסבלנות 

היא הרגשת נועם, רגיעות וגן עדן ממש.
מסעי בני ישראל

שזוכה  "ומי  ז(:  )שבת  נתן  ר'  בדברי  נסיים 
לילך או ליסע בדרך הראוי לאיש הישראלי, 
שיזכור תמיד את ה' יתברך בבחינת 'בשבתך 
בדרך  ובפרט  בדרך'.  ובלכתך  בביתך 
שצריכין ליזהר ביותר לזכור בה' יתברך, כי 
הסכנה  ועיקר  סכנה',  בחזקת  הדרכים  'כל 
בה'  לשכוח  יכול  הדרך  טלטול  שמחמת 
בגשמיות.  גם  הסכנות  כל  שמשם  יתברך, 
אזי  לישראל,  כראוי  בדרך  לילך  שזוכה  ומי 
בחרתי',  אמונה  'דרך  בבחינת  הוא  הדרך 
לכך  הסיבה  וזו  התשובה".  דרכי  בחינת 
בזמנים  מאוד.  הנסיעות  התרבו  שבימינו 
במסעות  העוסקים  בודדים  היו  עברו 
ביותר.  נדירה  הייתה  נסיעה  וכל  ונסיעות, 
כל  כמעט  סוף,  בלי  נוסעים  בימינו  אבל 
אדם מבלה זמנים ארוכים בכל יום בנסיעה 
לכך  והסיבה  כולו.  היום  כל  נוסעים  ורבים 
תיקון  הוא  דורנו  של  התיקון  שעיקר  היא 
האמונה  לתיקון  זוכים  ובנסיעות  האמונה, 
יותר בכל דבר אחר, כמו שלמדנו כאן. לכן 
חשוב מאוד לשמור את המאמר הזה ברכב, 
האלה  החשובים  בעקרונות  תמיד  ולהיזכר 
זה  ובזכות  מדעתו,  עוד  יוסיף  אחד  וכל 
נזכה לשמירה נפלאה ולתיקון העולם באור 

האמונה.

באמצע  נכנס  בפשיסחא  המדרש  בית  אל 
של  פניו  מקומי,  לא  הלך  הלימוד  סדר 
ההלך העידו על מצוקתו הגדולה ועל צער 
שבו הוא נתון. הוא צנח על ספסל בבית-

ראשו  את  הרכין  בפינה,  הצטנף  המדרש, 
בייאוש והזיל דמעות של צער. אברך צעיר, 
דרש  אליו  ניגש  בו  הבחין  שמו,  חיים  ר' 
לשלומו והזמינו אל ביתו. וכידוע שגדולה 
שולחן,  לפניו  פתח  שמקרבת,  סעודה 

השקהו  האכילו, 
עמו  בא  מכן  ואחר 
פתח  והלה  בדברים, 

לפניו את ליבו.
כי  סיפר  האורח 
כלכלי  למצב  נקלע 
זה  כל  ועל  קשה, 
הוצאות  נוספו 
הקרובה  חתונתה 
של בתו. באין ברירה 
מעיירה  לנדוד  יצא 
לקבץ  כדי  לעיירה 
כלה,  להכנסת  כסף 
הצליח  כה  עד  אולם 
פרוטות  לאסוף 
הוא  ואין  בלבד, 
סיכוי  שום  רואה 
הסכום  את  להשיג 

הדרוש.
חיים.  ר'  של  לליבו  נגע  האיש  של  כאבו 
במוחו צץ רעיון. הוא היה ממונה על קופת 
ששימשה  הקהילה,  של  ספרים'  'תיקון 
לתיקון ולחידוש הספרים. בקופה הצטבר 
את  לתת  החליט  חיים  ור'  נכבד,  סכום 
חשב  בליבו  האומלל.  לאורח  הכסף 
מהקופה,  הכסף  את  לֹוֶוה  הוא  שבעצם 
ואחר יכתת את רגליו בין עשירי העיר כדי 
כלה  הכנסת  למטרות  הסכום  את  לאסוף 

ולהחזירו לקופה.
ההלך  נפרד  חזר  תודה  ואסיר  מאושר 
חיים החל  ר'  ואילו  לביתו,  וחזר  ממארחו 
להשיבו  כדי  הכסף  איסוף  למסע  לצאת 
לקופה. בעקבות זאת נודע תוך כדי סיבובו 
והדבר  מעשהו  נודע  הבריות  עם  ושיחתו 
הקהילה:  מבני  אחדים  בקרב  סערה  עורר 
מקצת  הקופה?!  בכספי  לגעת  העז  כיצד 
בני הקהילה הסתפקו בדברי גינוי מאחורי 
את  ממנו  חסכו  שלא  מי  גם  היו  אך  גבו, 

שבט לשונם, וביזוהו לפני קהל ועדה.
להטיל  שדרשו  עד  דעתם  נחה  לא  הללו 
על ר' חיים קנס כבד, למען ישמעו וייראו. 
שמחה-בונם  רבי  לאוזני  הדברים  הגיעו 
תחילה  הקהילה.  רב  שהיה  מפשיסחה 
ביקש כי ר' חיים יבוא אליו בסתר, ובבואו 
מסרת  שעשית.  המעשה  "טוב  לו:  אמר 
את נפשך בעבור יהודי וזכות זו תעמוד לך 

לעד".
לאחר מכן ביקש לַזמן לאֵספה את כל מי 

שמחו  הללו  חיים.  ר'  את  להעניש  שתבעו 
לקריאתם  נענה  שמחה-בונם  שרבי  על 
ובאו בלהיטות לראות את העונש שיושת 

על האברך שהעז לגעת בכספי הציבור.
וראה  במתכנסים  שמחה-בונם  רבי  הביט 
פתח  הארץ.  עמי  הינם  ככולם  רובם  כי 
ואמר: "דוד המלך אומר בתהילים 'תעיתי 
חשוב  היה  מה  מפני  ַקש'.  ּבְ אובד  כשה 
ַקש?!".  בתוך  אבדה  שהכבשה  לומר  לו 

ידעו  ולא  רעהו  בפני  זה  הביטו  הנוכחים 
לקרוא  יש  כי  ידעו  לא  כמובן  הם  להשיב. 
ֵקש  ּבַ אובד,  כשה  "תעיתי   : הפסוק  את 

עבדך"...
בונם,  שמחה  רבי  של  קולו  נשמע  "ובכן", 
"כדי להסביר את הדבר, אספר לכם סיפור 

שייתן את המענה לשאלה".
aaa

פעם אחת פרצה מגפה ביער. התקבצו כל 
החיות אל האריה, מלך החיות, וביקשוהו 
היה  הזאת.  הרעה  מי  בשל  ולברר  לחקור 
חטא  חטאה  החיות  אחת  כי  להן  ברור 

חמור, והוא שגרם למגפה.
ישב האריה בראש חבר השופטים, והכרוז 
הוזמן  הנמר  בתורו.  בעל-חיים  כל  קורא 
כבד  "חטא  וסיפר:  הנמר  פתח  ראשון. 
מאוד,  רעבתי  כאשר  קרה  זה  חטאתי. 
יכולתי  לא  ביער.  הולך  אדם  ראיתי 

להתאפק, זינקתי עליו וטרפתי אותו".
כי  למסקנה  והגיעו  השופטים  התלחשו 
אפשר  כבר  מה  כלל.  אשם  אינו  הנמר 
לצפות מנמר רעב, אמרו, שחררוהו וקראו 

לבא בתור. 
בידו  כי  והודה  האריה  לפני  הזאב  הגיע 
עברה בלתי-נסלחת: פעם אחת ראה פרה 
רועה בעשב ולידה עגל צעיר. המראה גירה 

עד  תאבונו,  את 
ברוחו  עצר  שלא 

וטרף את העגל.

כי  והחליט  בעניין  השופטים  חבר  דן  שוב 
באשמתו  לא  ודאי  רבב.  מכל  נקי  הזאב 
באה המגפה. ראשית, הלוא נאמר במפורש 
דרך  לו  הייתה  לא  ועוד,  יטרוף",  "זאב 

אחרת להשקיט את רעבונו.
בפיו  וגם  הדוב,  של  תורו  בא  הזאב  אחרי 
הפעם  גם  טריפה.  של  דומה  סיפור  היה 
ואף  חטא,  לא  הדוב  כי  השופטים  פסקו 
כך  במעשהו.  פגם  כל  אין   – וטרף  שהרג 
עברו חיות היער בזה 
אחר זה וכולם נסלחו 

ועברו.
התייצבה  לבסוף 
ברעד  קטנה.  כבשה 
האריה  לפני  עמדה 
ולא העזה לפצות פה, 
בה  גער  שהאריה  עד 
והיא פתחה בדבריה: 
זה  מאוד.  "חטאתי 
היה ביום שלג וכפור. 
כמעט קפאתי, אולם 
עליי  ריחם  לשמחתי 
והכניס  הבית  בעל 
ביתו  תוך  אל  אותי 
כשהתחממתי  החם. 
הרעב.  בי  התעורר 
הבחנתי  פתאום 
של  נעליו  בתוך  כי 
יכולתי  בעל הבית יש כמה אניצי קש. לא 
והוא  הקש,  מעט  את  ואכלתי  להתאפק 

השקיט את רעבוני"...
לא הספיקה הכבשה לסיים את דבריה וכל 
חיות הטרף כיתרו אותה ופתחו בצעקות: 
טובה  כפיות  אין  הלא  האשמה!  "הנה 
גדולה מזו. בעל הבית, ברוב  טובו, הכניס 
את הכבשה לביתו, והחצופה הזאת אכלה 

מן הקש בלי רשות!"...
aaa

כיוון  "לזה  ואמר:  בונם  שמחה  רבי  סיים 
 – אובד  כשה  'תעיתי  במילים  המלך  דוד 
ַקש', כי לעתים הכבשה נשפטת רק בעוון  ּבְ

מעט קש"...
ירדו  לא  שעדיין  המתכנסים,  אל  פנה  ואז 
המסר.  את  לשמוע  וציפו  דעתו  לסוף 
ענה:  הראשון  לשמו.  ואחד  אחד  כל  שאל 
"זאב  השלישי:  "דובל'ה",  השני:  "אריה", 

וולף", וכן הלאה.
"שימו לב, ר' אריה, ר' דוב ור' זאב", הגביה 
רבי שמחה בונם את קולו, "אתם מתנהגים 
בדיוק כמו חיות היער. כל אחד ואחד מכם 
נושא עמו מטען לא קל של עברות, אך מה 
טוב  האברך  דווקא  רוחכם,  את  מסעיר 
'קש'.  מעט  שלווה  היה  חטאו  שכל  הלב, 

עליו אתם דורשים להטיל קנס?!".

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

תעיתי כשה אובד- בקש
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של  הראשון  השבוע  את  כבר  עברנו  ב"ה 
חופשת "בין הזמנים". 

בדרך כלל, רוב הילדים מצליחים להתחיל את 
החופשה "בשמחה" ואפילו נהנים ממנה, אך 
מהר מאוד ללא מסגרת בית הספר ה"כל כך 
מסודרת", מגיעות הבעיות: שעמום, עצבנות, 
כל  נפרצים  ואיתם  מעש-  וחוסר  שובבות 

גבולות הבית המוכרים. 
ילדים  ישנם  החופש,  של  הכללית  באווירה 
שמרגישים שנפרצו כל הגבולות והכול מותר 
בהתאם:  פועלים  הם  זו,  הרגשה  וומתוך 
משתוללים עד אמצע הלילה, הולכים לישון 
פרועה,  בצורה  מתנהגים  מאוד,  מאוחר 
מנדנדים ומתחצפים להורים, רבים אחד עם 

השני ובקיצור - פורקים כל עול.

לא מוותרים על הנהגת הבית
לנו  ואסור  היא  הרסנית  בוודאי  זו,  התנהגות 

להסכים איתה או להיכנע אליה.
את  ברירה  בלית  מפקירים  רבים,  הורים 
לתחילת  עד  הימים  את  כבר  סופרים  הזירה, 
הלימודים ומחכים למסגרת הרגילה והבטוחה 
הילדים  את  שוב  שתכניס  למשיח"  "כמו 

"לגבולות הטעם הטוב". 
הורים יקרים, לא רק אתם מרגישים כך, כולנו 
המסגרת  חוסר  את  חווים  מסוימת  במידה 

בתקופת החופשה.
במידה  כי  מעמד,  ולהחזיק  להתאמץ  עלינו 
להרוס  עלולים  אנו  זו,  להתנהגות  נכנע  וח"ו 
שהשקענו  החינוכי  העמל  כל  את  ידינו  במו 

בילדים במהלך השנה. 
הזמן  את  "להעביר"  שנוכל  נחשוב  בל 
זמנית",  ב"נבצרות  החופש  לסיום  עד  שנותר 
ממנה  ויציאה  "מאורה"  לתוך  בהכנסות 

בתחילת שנת הלימודים.
על  לוותר  מתכוננים  אנו  אם  כי  לדעת  עלינו 
"הנהגת הבית" למשך החופשה, בתקווה שזו 
הבעיה היחידה שאיתה נתמודד, עלינו לדעת 

כי זוהי רק תחילת הבעיה.
בחופשה,  המסגרת  על  ונוותר  במידה  כי   
מספר  בעוד  נתמודד  שאיתה  הגדולה  הבעיה 
שבועות, יהיה הקושי שלנו להחזיר את עצמנו 
ואת הילדים לשגרה ולהתמודדות עם הבעיות 
ההפקרות  חיי  מתוך  אליה  שנלוות  הרגילות 

שהילדים חוו בחופשה.
לכן המחויבות הראשונה שלנו תוך כדי הדאגה 
של  והרוחנית  הגופנית  שלמותם  על  לשמירה 
על  לשמור  היא,  החופשה  בתקופת  הילדים 
"שלמותם הנפשית" או במילים אחרות לעזור 

להם להמשיך ולשמור על המסגרת. 

לשמור על הבית
כמו שלכל בית, ישנם ריצפה, תיקרה ומעטפת 
לגור  אפשרי  יהיה  לא  ובלעדיהם  קירות,  של 
פגעים  מיני  לכל  חשופים  יהיו  ודייריו  בבית 
ראשיהם  על  תקפח  השמש  בקיץ  רעים: 
לכל  כך  גופם,  את  ירטיבו  הממטרים  ובחורף 

בית ישנה מעטפת של יציבות וחוסן נפשי. 
הוא  שלנו  הבית  של  והחינוכי  הנפשי  הקיר 

"המסגרת". 

ברורה  כללים  מערכת  פירושה-  מסגרת 
לאחר  )בע"ה  הבית.  באי  כל  על  ומוסכמת 
החגים נכתוב על כך בל"נ סדרת מאמרים(. 

כללים  מערכת  ישנה  נורמאלית,  חברה  לכל 
צדק שידונו  )חּוִקים( החברה ממנה שופטי 
מממנת  אפילו  והיא  החוקים  במערכת 
שהאנשים  לכך  שידאגו  בכדי  שוטרים 

יקיימו את החוקים שנקבעו.
ע"י  נענשים  עליו,  והעוברים  החוק  סרבני 
בצדק  מתנהל  העולם  כך  לכך.  הממונים 
תהיה  החוקים,  מערכות  ובלעדי  וביושר, 

ָאְנַדְרָלמּוְסָיה ואיש הישר בעיניו יעשה...
דֹול  ל ַהּגָ ּכָ ָים  ּבַ ׁשְ ִגים  ּדָ כמאמר הגמרא: "ַמה 
ָאָדם-  ֵני  ּבְ ַאף  ֲחֵבירֹו,  ֶאת  ּבֹוֵלַע  ְמֲחֵבירֹו 
דֹול ְמֲחֵבירֹו  ל ַהּגָ ל ַמְלכּות ּכָ ִאְלָמֵלא מֹוָרָאּה ׁשֶ
י ַחִניָנא ְסַגן  ּבֹוֵלַע ֶאת ֲחֵבירֹו. ְוָהִיינּו ְדְתַנן: ַרּבִ
ל  ׁשֶ לֹוָמּה  ׁשְ ּבִ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ֱהֵוי  אֹוֵמר:  ַהּכֲֹהִנים 
ִאיׁש  ַמְלכּות,  ל  ׁשֶ מֹוָרָאּה  ִאְלָמֵלא  ׁשֶ ַמְלכּות 

ָלעֹו" )מסכת ע"ז דף ד/א( ים ּבְ ֶאת ֵרֵעהּו ַחּיִ
הורים שדואגים לרווחתם הנפשית והרגשית 
שקובעים  הורים  הם  שלהם,  הילדים  של 
את  בתוכה  שאוגדת  "מסגרת"  בביתם 
אסור  ומה  מותר  מה  דהיינו  הבית"  "חוקי 
לעשות בבית שלנו. המסגרת, היא "הקיום" 
כמעט  ובלעדיה  החינוכית  המערכת  של 
בתוך  הילדים.  בחינוך  להצליח  אפשר  ואי 
ההורים  שקבעו  החוקים  נמצאים  המסגרת 
וכולם חייבים לקיים אותם על מנת "לשמור 

על הבית".  

מסגרת גמישה
התורה  כמובן  "המסגרת"?  את  קובע  מי 
הראשית  החוקים"  "מערכת  היא  הקדושה 

של היהודי.
והנהגות  הלכות  מפורטות  ערוך"  ב"שולחן 
ומועד. מזמן  חול, שבת  ליום  וזמן:  עת  לכל 
מעולל  ואישה,  לאיש  השינה,  ועד  הקימה 

ועד איש שיבה.
הבית  בתוך  והנהגות  כללים  ישנם  אולם 
בשיתוף  ההורים  ידי  על  להיקבע  שצריכים 
שינה  שעת  לדוגמא:  הילדים.  של  פעולה 
והשכמה, התארגנות וניקיון, סידור המיטה 
לאחר השינה, זמן יציאה לבית הספר, הכנת 
ארוחה,  זמני  למשחקים,  זמן  בית,  שעורי 
המשחקים,  איסוף  השולחן,  ליד  התנהגות 
מריבה,  בשעת  מתנהגים  איך  משחק,  חוקי 
חלוקת  כעס,  בשעת  הסכמה,  בחוסר 
תפקידים ועזרה בבית, חזרה בזמן מפעילות, 
כיצד מדברים עם ההורים, עם האחים וכדו'.

חשוב להבהיר שחוקי הבית חייבים להישמר 
שמשתנה  היחיד  שהדבר  אלא  בחופש,  גם 

הוא "הגמישות" שלהם!
גם מי שקובע את רמת הגמישות הם ההורים 
שהרי אנחנו ההורים "מנהיגי הבית" ואנחנו 
נשמור  וחוקים  גבולות  אילו  על  מחליטים 
מכל משמר ועל אילו חוקים נוכל להתגמש. 

מצד אחד אסור לנו לאבד בתקופת החופשה 
לילדים  ולאפשר  המסגרת  על  השליטה  את 
נוכל  לא  שני  ומצד  הגבולות  כל  את  לפרוץ 

כל  סוף  שהרי  החוקים  מערכת  כל  עם  לעבוד 
מוקפדת.  פחות  לאווירה  תורם  "החופש"  סוף 
ולכן חשוב לשמור על פרופורציות בהתייחסות 

לקביעת גבולות במסגרת החופשה. 

תכנון גבולות בחופשה
של  החוקים  מערכת  את  לתכנן  נוכל  כיצד 

החופשה? 
ועט  דף  ניקח  ומיפוי:  זיהוי  נערוך  ראשון  דבר 
שעולים  והכללים  החוקים  כל  את  ונרשום 
בזיכרוננו שאותם אנו מלמדים בבית, איתם אנו 
"נמפה"  כך  אחר  אוכפים,  אנו  ואותם  עובדים 
והחוקים החשובים  אותם: נחשוב על הגבולות 
אותם  ונרשום  המשפחתי  לסדר  והחיוניים  לנו 
הגבולות  על  ונחשוב  הדף,  של  אחד  בצד 
לסדר  וחיוניים  חשובים  כ"כ  שלא  והחוקים 
הדף,  של  השני  בצד  אותם  ונרשום  המשפחתי 
תקופת החופשה אינה הזדמנות ללימוד חוקים 
נוספים אלא רק להמשיך "לתחזק" את החוקים 
הקיימים. ולכן לא נגזים וננסה להתעקש על מה 
שלא חיוני, אדרבה נתאמץ לגלות הבנה לצרכים 

של הילדים, אחרת "תפסת מרובה לא תפסת".
נעבור  לנו,  ברור  חלקיו  שני  על  שהדף  לאחר 
השינוי:  לגבי  הילדים  יידוע  והוא  השני  לשלב 
מערכת  "יוצרים  כיצד  לפרט  המקום  כאן  אין 
כך  על  נכתוב  החגים  לאחר  )בע"ה  חוקים" 
משפחה  כל  בינתיים  אבל  מאמרים(  סדרת 
תמשיך כפי שהיא רגילה ליידע את הילדים על 
חוקי  תכנון  במסגרת:  זאת  ותעשה  חדש,  חוק 

החופשה. 
לדוגמא, יידוע על שינוי בזמנים: נתלה שלט יפה 
על המקרר, המודיע על "מפגש משפחתי" בשעה 
)כדי  ושתייה  כיבוד  נציע  בסלון.  בערב  שמונה 
שיהיה מעניין( ונציע בפניהם את החוק החדש/
ישן של "זמני שינה" נשוחח עליו קצת תוך כדי 
שיתוף הילדים ונגיד לכולם: אע"פ שזמן השינה 
שעת  החופשה  בזמן  שמונה,  בשעה  הוא  בבית 
)רצוי  להתאחר  יכולה  והיא  מתגמשת  השינה 

לשוחח על כך מכל ההיבטים(. 
לחזור  צריך  הלימודים  שבזמן  אע"פ  או 
לסיים  כדי  שבע  השעה  עד  בגינה  מהפעילות 
החזרה  שעת  החופשה  בזמן  הבית,  שעורי  את 
שעה  עד  לבית  מחוץ  לשהות  ואפשר  מתגמשת 
שנרצה  שינוי  בכל  נעשה  כך  יותר.  מאוחרת 

לעשות במסגרת החוקים הביתית. 

יש גבול ויש גבול
אע"פ  כי:  נוסף  דבר  לילדים  להבהיר  עלינו 
להשתחרר  נוטים  ואנו  חופשה  זמן  זה  שעכשיו 
ישנם  וכו',  וכו'  החוקים  את  ולהגמיש  מעט 
ועליהם  הביתי  החינוך  "ליבת"  שהם  חוקים 

אנחנו לא מתפשרים. 
בחופש  גבולות  הצבת  לגבי  המנחה  העיקרון 
הוא: "הבהרת חוקי התנהגות בסיסיים, יחד עם 
שבכל  שאומר  מה  משתנים".  גבולות  הגמשת 
הקשור ל"דרך ארץ והתנהגות" אין שום שינוי, 
לדוגמא: לא נסכים לאלימות מילולית או פיזית 
מרשים  שאנו  זה  או,  וכדו'  ואופן  פנים  בשום 
לא  בלילה,   10 השעה  עד  נניח  מפעילות  להגיע 
אומר שמותר להפסיד תפילת ערבית במניין או 

שמותר לקום למחרת ב-10. 
בסיסיים  שערכים  לילדים  שנבהיר  חשוב 
כיבוד  כמו:  בסיסיים  התנהגות  כללי  או 
הורים, יחסים תקינים בין האחים, דרך ארץ, 
ויתור  הדדי,  כבוד  התחשבות,  התאפקות, 
כחלק  בחופשה  להתרופף  שנוטים  וכדו' 
הם  לה,  האופיינית  ההתפרקות  מאווירת 

בנפשנו וחייבים להישמר גם בחופשת הקיץ.
הגמישים-  לחוקים  מראש  לקרוא  אפשר 
חשוב  זאת  עם  יחד  אך  החופש"  "חוקי 
שהילדים יבינו שמדובר בחוקים זמניים ושכל 
סדרי הבית הרגילים ישובו מעט לפני תחילת 

שנת הלימודים למסלולם.

לסיכום
החופש הוא אינו זמן של הפקרות מכל מערכת 
החוקים בה הרגלנו את הילדים, ואע"פ שהם 
בהחלט חושבים כך וינסו ליישם את החלטתם 

בשטח, עלינו להיות חזקים, נוחים וגמישים.
הביתי  החינוך  "ליבת"  שהם  חוקים  ישנם 
ועליהם אנחנו לא נתפשר וישנם חוקים שיהיו 
הצבת  לגבי  המנחה  העיקרון  שינויים.  בהם 
גבולות בחופש הוא: "הבהרת חוקי התנהגות 
בסיסיים, יחד עם הגמשת גבולות משתנים". 
ומרובעים,  קשוחים  נהיה  לא  זאת  עם  יחד 
אדרבה עלינו להיות אמפטים לילדים ולהבין 

את הצורך שלהם להתפרק מעט בחופש. 
כך  סדר-יום,  לקטנים  ובפרט  לילדים  נארגן 
שהגבולות הנורמאליים לא יפרצו. נזכור כיצד 
נהנינו  וכיצד  בילדות  החופשה  עלינו  עברה 
בדמיון  ונשתמש  ילדים  להיות  נחזור  ממנה, 
להבין  מנת  על  הילדים  עם  זורמת  ובשיחה 
החופשה  את  לעבור  נוכל  כיצד  ביחד  איתם 
בהצלחה. נרבה באהבה ובהמון מילות חיזוק 
והערכה למעשים חיוביים שהילד עושה, נזכור 

שעכשיו הוא מתאמץ יותר. 
כל  על  ערב  בכל  לה'  נודה  חשוב,  הכי  והדבר 
יום גם אם הוא עבר עלינו בקושי ובמאמצים 
גדולים ונתפלל ונבקש ממנו כל בוקר מחדש- 
בחופשה,  גם  ה'  עובדי  יהודים  להיות  שנזכה 

בהצלחה. 
 

הפטרה: נחמו נחמו עמי )ישעיה פרק מ', א-כו(

באר שבעחיפהתל אביבירושלים
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ואתחנן תשע"ז

                מספרים על רב רפורמי שהיה 
משמש גם כזמר בקונצרטים, שנשאל: 

"מדוע כשהוא מסיים את דרשתו בבית 
הכנסת לא מוחים לו כפיים כמו שעושים 
לו בקונצרט"? השיב הרב: "מפני שבבית 

הכנסת חוששים מהדרן!"

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 

ספר "פי הבאר" מאת הרב אליעזר רפאל 
ברוידא הי"ו פירושים מתוקים על פרשת 

השבוע בהמלצת נלהבת של מו"ר.
בהוצאת "חוט של חסד"


