
מתוך  דווקא  היא  מהבריאה  לקב"ה 
הקושי, מתוך הגשמיּות, ומתוך החושך. 
החושך',  'מן  רק  הוא  האור'  'יתרון  כי 
נקי  לב  היה  לאדם  אם  החושך.  מתוך 
היה אומר  והקב"ה  ומחמדות  מתאוות 
שהאדם  ברור   – הלב'  את  לי  'תן  לו: 
היה נותן לו, מה החידוש? החידוש הוא 
שהלב מלא תאוות, מלא חמדות, מלא 
בלבולים, מלא כפירות – ומתוך כל זה 
כל  את  רוצה  לא  'אני  לה':  צועק  הוא 
החמדות האלה, אני רוצה לתת לך את 
ותשוקתי  וחמדתי  תאוותי  שכל  הלב, 
יהיה  שלי  הלב  שכל  אליך,  רק  תהיה 
מלא רק באמונתך' – זה חידוש! זו נחת 

רוח אמתית לה'!

עולם של עבודה
גדול לכל אדם. אבל  זה חיזוק  עד כאן 
מדוע  כך?  זה  מדוע  הלב:  חסר  עדיין 
בעולם הזה מתקדמים ומשיגים דווקא 

בין הֵמצרים?

והחותכת  והיחידה  והתשובה הפשוטה 
היא אחת: כי העולם הזה הוא עולם של 
'עבודה'!  היא:  המפתח  מילת  עבודה! 
בגוף  שלו,  בֵמצר  נמצא  אדם  כאשר 
המציאות   – ובמקום  בזמן  ובנפש, 
בתפילות,  להתגבר  אותו  מכריחה 

בעבודות ובהשתדלויות.

בימי  לעשות  עלינו  מה  נבין  כך  ומתוך 
'בין הֵמצרים' הפרטיים שלנו והכלליים 

של כל עם ישראל. 

שהזמן  חושב  אתה  שבה  מציאּות  בכל 
"מפריעים"  והניסיון  הקושי  והמקום 
לך – דע לך שזה בדיוק הזמן להתעלות 
כאן  שלך.  העבודה  זמן  בדיוק  זה  כי 
אתה תילחם, כאן אתה תתפלל ותעשה 
את  תשיג  וכאן   – שבכוחך  מה  את 
השכלים והאמיתֹות הכי גדולים שניתן 
להשיגם רק מתוך עמל ומלחמה. כי אם 

'יגעת' – רק אז 'מצאת'.

כמו  זה  קושי,  בלי  להתעלות  לרצות 
לבקש להיות מלאך. למלאך אין קושי, 
לכן אין לו שום 'עבודה', ואין לה' נחת 
ממנו. לכן הוא יכול לראות את מציאּות 
זאת  ולמרות  וחיה,  מוחשית  בצורה  ה' 
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כנגדו  אבל  ֵמצרים!  מלא   – ועבירות 
אדם:  לכל  ואומרים  הצדיקים  עומדים 
'דע לך, שהֵמצרים שלך, הקשיים שלך, 
וכל  שלך  השקרים  שלך,  הבלבולים 
הם  הם   – עליך  שעוברים  הניסיונות 
שלך!  הגדּולה  הם  והם  שלך  המעלה 
להגיע  תוכל  כך  רק  האמת  פי  על  כי 

למעלות גדולות'.

חיים קשים ומוצלחים
התורה  ולכן 
מלאה  כולה  שלנו 
על  בסיפורים 
שעברו  צדיקים 
וניסיונות.  קשיים 
שעבר  צדיק  כל 
יש   – קשיים  יותר 
תורה,  יותר  ממנו 
שהיא האמת של ה'. 
אברהם ויעקב שחיו 
מלחמה  של  חיים 
 – פוסקת  בלתי 
התורה מאריכה ומספרת עליהם; ואילו 
תמימה  עולה  שהיה  ע"ה  אבינו  יצחק 
מן  פרוש  חייו,  ימי  כל  ה'  את  ועבד 
מספרת  ולא  כמעט  התורה   – העולם 
עליו. ישנם שבטים קדושים, שבטי י-ה, 
ָמם איננו יודעים מהם כמעט  שחוץ ִמְשׁ
קשיים,  שעברו  השבטים  ואילו  כלום, 
פרשות  יש  עליהם   – ויהודה  יוסף  כמו 

שלימות.

שנולדו  המלך  ודוד  רבינו  משה 
את  נלחמו  חייהם  וכל  מלחמה  לתוך 
נלחמו  מכן  ולאחר  שלהם,  המלחמות 
הם   – ישראל  עם  של  המלחמות  את 
גדולים  הכי  החלקים  את  לנו  נתנו 
לכן  הקדושה.  בתורה  ומשמעותיים 
העם  שכאשר  קטו(  )ל"מ  רבינו  אומר 
נרתעים  הם  וערפל,  ענן  חושך  רואים 
לו  שיש  הצדיק  אבל  לאחור;  ונסוגים 
אליו  המקורבים  וכל  אמתית,  דעת 
דווקא  הם   – הזה  הסוד  את  שיודעים 
נכנסים אל תוך הערפל, אל תוך החושך 
שם  "אשר  יודעים  הם  כי  והמניעות, 
להשיג  זוכים  דווקא  ששם  האלוקים", 

את ה' יתברך.

שעולה  הנחת  שכל  פשוט  דבר  וזה 

אל ה' יתברך ב'כביש מהיר' וסלול, בלי 
שיבושים.  ובלי  פקקים,  בלי  רמזורים, 
ֵמצר  ולכן בכל שיבוש ובכל קושי ובכל 
אבל  ומתייאש.  בדעתו  נופל  האדם   –
האמת היא ההיפך הגמור. אדם שנוסע 
בדרך חלקה – לא מתקדם כלל. זו רק 
דווקא  מתקדמים  הזה  בעולם  אשליה. 
בדרכים העקלקלות, בקשיים, בירידות, 
זמני  אלה   – בייסורים  בניסיונות, 

ההתקדמות וההשגה 
האמתיים שבשבילם 

באנו לעולם.

לא  האמת  מידת 
יודעת את האמת

על  דוגמא  לכך  נביא 
מנת שנבין את עומק 

העניין:

מופלא  מדרש  ישנו 
שלפני  האומר  מאוד 
האדם,  בריאת 
הקדוש  המלאך 

על  קטרג  האמת  מידת  על  הממונה 
כולו  'האדם  וטען:  האדם  בריאת 
ארצה  אותו  השליך  והקב"ה  שקרים', 
ה(  )ריבית  נתן  ר'  האדם.  את  וברא 
מבאר את המאמר הזה בצורה נפלאה, 
את  ולהביא  להאריך  המקום  כאן  ואין 
כל דבריו וכדאי לכל אחד לעיין שם, אך 
בתוך דבריו מביא כמה יסודות חשובים 

לענייננו:

ר' נתן כותב שאפילו מלאכי האמת לא 
הקב"ה.  של  האמת  את  להשיג  יכולים 
רק הצדיקים שעמדו בניסיונות הקשים 
יכולים לעמוד על האמת  – דווקא הם 
של הקב"ה. ואפילו בין הצדיקים עצמם, 
כל צדיק שעבר יותר קשיים ורדיפות – 
דווקא הוא זכה לגלות אמת יותר גדולה 
להשיג  זכה  הוא  דווקא  שלימה,  ויותר 
את האמת של הקב"ה בעצמו, שלשמה 

ברא את העולם.

כוחו  את  יונק  הרע  שהיצר  נמצא 
ומחדיר  האמת  מידת  של  מהמלאך 
לאדם מחשבות של חולשה מכך שהוא 
תאוות,  מלא  שקרים,  מלא  עדיין 
פגמים  מלא  וניסיונות,  קשיים  מלא 

נכנסנו לימי 'בין הֵמָצרים', ימים קשים 
וחשבון  צער  של  ימים  ישראל,  לעם 
מעין  בימים  הנפש  טבע  לאומי.  נפש 
ולהקטין  ולהתכנס  להצטמצם  אלה 
את הציפיות. רוצים כביכול 'לעבור את 
הימים האלה בשלום'. אדם חושב שזה 
הוא  קשה,  זמן  זה  הצלחה,  של  זמן  לא 
חושב שלא יוכל להתעלות בימים אלה 
ִכְבכל השנה, אין מה לעשות, רק לחשוק 

את השפתיים ולהחזיק מעמד...

אך רבותינו מגלים לנו שדווקא בפסוק 
האלה  הימים  של  הקושי  את  המאפיין 
– דווקא בו ישנה נחמה גדולה. הפסוק 
בין  השיגוה  רודפיה  "כל  אומר:  באיכה 
לנפילה  גורם  שהזמן  היינו  הֵמצרים", 
ולקושי. ולכן חרב הבית פעמיים בימים 
אלה ואירעו בו צרות רבות בכל הדורות. 
את  דרשו  החסידות  מאורי  ורבותינו 
היינו  י-ה',  רודפי  'כל  להיפך:  הפסוק 
כל רודפי ומבקשי ה' – יכולים להשיגו 

דווקא בימים אלה של בין המצרים.

הכביש המהיר להצלחה
מרגיש  שאדם  ההרגשה  באמת  כי 
להתעלּות  קשה  זמן  הוא  הזה  שהזמן 
שבו  שהמקום  שחושב  או  ה',  בעבודת 
יוכל  שבו  המקום  לא  זה  נמצא  הוא 
כראוי,  אליו  ולהתקרב  ה'  את  לעבוד 
או שחושב שבניסיון שאותו הוא עובר, 
לא יוכל להשיג ולהגיע לדרגות גבוהות 
ההרגשות   – מטה  ייפול  שלא  והלוואי 

האלה הן עצת היצר הרע.

גדולה  טעות  שזו  לנו,  מגלים  רבותינו 
רודפיה  ש'כל  היא  האמת  מאוד! 
לא  דווקא.  הֵמצרים'  'בין   – השיגוה' 
קרבת  להשיג  יכול  אדם  שכל  בלבד  זו 
זמן, גם בזמנים  ועלייה רוחנית בכל  ה' 
 – שלו  הֵמָצרים  בימי  וגם  טובים  הכי 
הֵמָצר  בימי  דווקא  שנלמד,  כפי  אלא 
כראוי,  ה'  קרבת  את  להשיג  ניתן 
הֵמצר  הן  המצרים',  'בין  בימי  דווקא 
הֵמצר  והן  שַבמקום,  הֵמצר  הן  שַבְזמן, 
והקשיים  והירידות  הניסיונות  מצד 

והצמצומים העוברים עליו.

האמת  את  לאדם  מעקם  הרע  היצר 
לחשוב שהוא בא לעולם הזה להתקרב 

דווקא מבין הֵמָצרים

בס"ד
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תאוות,  מלא  הלב 
מלא  חמדות,  מלא 
כפירות – ומתוך כל זה 
הוא צועק לה': 'אני לא 
החמדות  כל  את  רוצה 

האלה.



ירושת הבנים
בסדר נחלות יש לך לדעת שלושה עיקרים 
ירושות.  דיני  כל  להבנת  היסוד  שהם 
ילך האדם  העיקר הראשון הוא, שכאשר 
לבית עולמו, בניו קודמים לכולם בירושת 
ולא  בנים  לא  זה  לאדם  אין  ואם  נחלתו. 
העיקר  אביו.  אל  הירושה  תשוב  בנות, 
הוא  בירושה, אם  הזוכה  הוא, שכל  השני 
נפטר  ואם  חלקו,  את  יורש  הוא  בחיים 
היורש, נכנסים יורשיו במקומו לרשת את 
שהזכרים  הוא,  השלישי  והעיקר  חלקו. 
קודמים לנקבות כשקורבתם למת שווה, 
נפטר  והבן  ובת,  בן  האב  השאיר  ואם 
על  לבת,  קודם  הוא  ליורשו,  בן  והשאיר 
סדר  ותמצית  בת.  והיא  נכד  שהוא  אף 
קדימת הירושות הוא זה: הבנים, הבנות, 
אחי  אביו,  אבי  האחיות,  האחים,  האב, 

 האב, אחות האב, שאר קרובים.
ומצווה עלינו, לעשות ולדון בעניין הנחלה 
כז(  במדבר  שנאמר  התורה,  דנה  כאשר 
ֶאת  ם  ְוַהֲעַבְרּתֶ לֹו  ֵאין  ּוֵבן  ָימּות  י  ּכִ ִאיׁש 
כתיב  הפרשה  ובסוף  וכו',  ְלִבּתֹו  ַנֲחָלתֹו 
ר  ֲאׁשֶ ט ּכַ ּפָ ת ִמׁשְ ָרֵאל ְלֻחּקַ ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיׂשְ
ת  ְלֻחּקַ שנאמר  ולפי  ה.  מׁשֶ ֶאת  ה'  ה  ִצּוָ
ט, אין אדם יכול להוריש למי שאינו  ּפָ ִמׁשְ
ראוי ליורשו, ולא לעקור ירושה מן היורש, 

אף על פי שזה ממונו. ואין התנאי מועיל 
בריא,  והוא  שציווה  בין  הירושה,  בעניין 
בין  פה  בעל  בין  מרע,  שכיב  שהיה  בין 
על  לשנות  תנאי  שום  מועיל  אינו  בכתב 
בני  האומר,  לפיכך  בתורה.  שכתוב  מה 
בני  האומר  או  שניים,  פי  יטול  לא  בכורי 
במקום  תירש  בתי  אחיו,  עם  יירש  לא 
על  מתנה  הוא  שהרי  כלום,  אמר  לא  בני, 
נחלות  הלכות  )רמב"ם  בתורה  הכתוב 
מה  על  המתנה  שכל  פי  על  ואף  ו(.  פרק 
שכתוב בתורה בדבר של ממון תנאו קיים, 
כגון המקדש אישה על מנת שאין לה עליו 
מזונות ולבושים, בדיני ירושות  לא מועיל 

ט. ּפָ ת ִמׁשְ תנאי משום דכתיב ְלֻחּקַ

ויתבונן  אדם  שידע  זו,  מצווה  ומשורשי 
כל  על  ביד אדון הכל המשגיח  כי העולם 
לכל  מזכה  הטוב  וחפצו  וברצונו  בריותיו, 
הנכסים  בחלק  העולם  מבני  ואחד  אחד 
המבורכת  ומתנתו  בעולמו.  משיג  שהוא 
יתננה  לאשר  לעולם  שתמשך  ראוי  היה 
נקנסה  הקדמוני  מחטא  כי  לא  אם  לו, 
הפסק  להיות  בדין  אינו  בעולם.  מיתה 
הראוי  מן  אלא  המבורכת,  הא-ל  למתנת 
זה,  אדם  קיבל  אותו  השפע  שימשיך 
בה,  שזכה  הברכה  כי  ולבנותיו.  לבניו 
אבותיו,  שזכות  או  לו,  גרמה  שזכותו  או 
כישרון  למד  ביותר  לו  הקרובים  עם  או 

המעשה שזכה עמו לנכסים. ולכן בהסתלק 
הקרובים  ראוים  בחטאו,  מהן  וזרעו  הוא 
שסייעו אותו לזכות, להיות קודמים בהם 

לכל אדם.

יעלה  שלא  רקאנטי,  מנחם  הרב  ואומר 
והמשפטים  החוקים  שהמצוות  בדעתך, 
שכלנו  את  ליישב  רק  עניינם  לנו,  שניתנו 
והדינין  המצוות  שכל  ידוע  דהנה  האנושי. 

והנחלות תלויין בשורשים העליונים. 

הנמשכים  גנזים  יש  ומצווה,  מצווה  ובכל 
מן החכמה העליונה. ואם יהיה ששכלך לא 
יכול להכיל אחד מדיני התורה, ראוי שתדע 
שהחיסרון הוא בך, כי התורה עמוקה מכדי 
להשיגה, וקצרה ידם של המשיגים מלהגיע 
לעומקה. ויש לך לדעת רמז בדיני הנחלות, 
שהם  עוזו,  ושכינת  ישראל  תפארת  כי 
והם  ובת.  בן  נקראים  ושכינתיה,  קב"ה 
הנקראים  והבינה  החכמה  נחלת  יורשים 
השם  של  אותיות  ארבע  בסוד  ואם  אב 
הגדול הרומז לאב ואם ובן ובת. כי האות 
יוד היא האב, והאות הא היא האם, האות 
ואו היא הבן, והאות הא השנייה היא הבת, 
ולפי זה תוכל להבין מדוע הבן קודם לבת 
בירושת אביו ואמו, שהרי החכמה קודמת 
בסדר  למלכות  קודמת  והתפארת  לבינה, 

השתלשלות מן העליונים אלינו. 

ַתּמּוז  ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ִ                  נֹוֲהִגים ָהיּו ַאַנ"ׁש ִמּשׁ
ַאַחר  ר  ּוְלַזּמֵ ִרּקּוד  ַלֲעׁשֹות  ָאב  רֹאׁש-חֶֹדׁש  ַעד 
י ִנַחם ה'  סּוק "ּכִ דּוַע ַעל ַהּפָ ֶמר ַהּיָ ה ֶאת ַהּזֶ ִפּלָ ְ ַהתּ
ָנה, אּוָלם ְלַאַחר רֹאׁש- ָ ָכל ַהּשׁ ָלם ּבְ ִצּיֹון", ּוְכֶהְרּגֵ
ָרְקדּו.  לֹא  ָאב  ָעה-ּבְ ׁשְ ִ תּ ְלַאַחר  ַעד  ָאב  חֶֹדׁש 

)שיש"ק ד-קצא(

ר ֶאת ַהחֹוֶלה  אּו ְלַבּקֵ ּבָ ֵעת ׁשֶ נֹוֲהִגים ָהיּו ַאַנ"ׁש ּבְ
ה  ַמֲעׂשֶ אֹו  יִקים  ּדִ ִמּצַ ה  ַמֲעׂשֶ ֵאיֶזה  ְלָפָניו  ר  ְלַסּפֵ
ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ ַמה  י  ּפִ ַעל  ְוהּוא  יֹות,  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי  ֶפר  ִמּסֵ
ה ֶחֶסד  יל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֹוׂשֶ סּוק "ַמְגּדִ נּו ַהּפָ ַרּבֵ
ָהְיָתה  ׁשֶ ָרה  ׂשָ ֹו  תּ ּבִ ֶאת  ר  ּקֵ ּבִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ יחֹו"  ִלְמׁשִ
תע"ט  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן"  י  "ַחּיֵ ֵסֶפר  ּבְ ר  ֻסּפָ ּמְ )ּכַ חֹוָלה, 
ֶאת  ר  ְלַסּפֵ נֹוֲהִגים  ְוָהיּו  ולעיל ח"א סעיף תקמ"ט(, 

"א ּוְבנֹו ַהּסֹוֵחר )לעיל ח"ג, סעיף  ַהְרׁשָ ה ֵמַהּמַ ֲעׂשֶ ַהּמַ
ע  אׁשֶ ּפַ ִצין  אּפְ ֵמַהּקַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ אֹוְמִרים  ְוֵיׁש  ק'(, 

ֵחֶלק ב', סעיף ע"ר(. )שם ד-קפח( ַהּמּוָבא בשיש"ק )ּבְ

א ב של החיים
ֲעָנָוה,  ל  ׁשֶ ּתֹוָצָאה  ִהיא  קּות  ּפְ ַהִהְסּתַ ת  ִמּדַ   a

לּום. ב לֹו ּכְ ה' ֹלא ַחּיָ ָהָאָדם ַחי ֶאת ָהֱאֶמת ׁשֶ ׁשֶ
קּות. ּפְ ת ַהִהְסּתַ ְך ֶאת ַהְיָלִדים ְלִמּדַ a  ָצִריְך ְלַחּנֵ

ִמימּות. קּות ְמִעיָדה ַעל ּתְ ּפְ ת ַהִהְסּתַ a  ִמּדַ
ַהּכֹל  לּום, ַרק ַמֲאִמין ׁשֶ יַע ִלי ּכְ יר "ֹלא ַמּגִ ִ a  ַהּשׁ
ֵני ָהעֹוָלם. ל ּבְ ל ּכָ ְלטוָֹבה" ָצִריְך ִלְהיֹות ַהִהְמנֹון ׁשֶ

קּות  ּפְ ִהְסּתַ ל  ׁשֶ ִחיָנה  ּבְ זֹו  ֶחְלקֹו'  ּבְ ֵמַח  'ׂשָ  a
ִריְך  ּצָ ה ָמה ׁשֶ ּזֶ ֵלָמה ׁשֶ ׁש, ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ׁשְ ּיֵ ָמה ׁשֶ ּבְ

ִלְהיֹות.

שאלה: שכרתי רכב מאברך                  
את  משכיר  פעם  ומידי  בשכונתי  שגר 
הנסיעה  במהלך  שבוע.  בסופי  רכבו 
התקלקל.  המזגן  אשתי,  להורי  לצפון 
שכבר  כיון  הרכב  את  להחזיר  יכולנו  לא 
יתרת הנסיעה  היינו באמצע הדרך, אבל 
ולא  קשות  היו  חזור  הנסיעה  וכן  הלוך 
ששרר  הרב  החום  עומס  מפאת  נוחות 
את  לו  כשהחזרתי  שבוע.  סוף  באותו 
מהסכום  חלק  לי  שיחזיר  דרשתי  הרכב, 
שהתשלום  וטענתי  מראש,  ששילמתי 
עבור רכב ללא מזגן הוא פחות לאין ערוך 
מרכב עם מזגן, ויתירה מכך – מראש לא 
הייתי שוכר רכב ללא מזגן. האברך הנ"ל 
וכנראה  לגמרי  תקין  היה  שהמזגן  טען 
עומס החום והנסיעה המאומצת צפונה, 
זה  אין  ולכן  להתקלקל,  למזגן  גרמו 
חלק  לי  להחזיר  מסרב  והוא  באשמתו 

מהסכום ששילמתי מראש. עם מי הדין?

תשובה
משני  נובעת  הנ"ל  לשאלה  התשובה 
מקורות שונים הקשורים ותלויים זה בזה, 
היוצאת  ובנ"מ  בשניהם  נדון  ובעזהי"ת 

ממקורות אלו.

ב"מ   – למלאכה  קצת  ראויה  סוגיית  א. 
ע"ח

"השוכר  וז"ל:  ע"ח.[  ]ב"מ  במשנה  איתא   )1
את החמור והבריקה, או שנעשית אנגריא, 
אומר לו: הרי שלך לפניך. מתה או נשברה 
)שמפסיד כל שכרו( - חייב להעמיד לו חמור".

מהו  פירושים  שני  הובאו  ע"ב[  ]שם  בגמ' 
בעיניה  לה  שנוצר   – הראשון  "הבריקה": 
והשני – שיש  כתם לבן בשחור של העין, 
לה תולעים ברגליה בין העור לבשר. ומבאר 
שבשני  ע"א[  שם  בשטמ"ק  ]הובא  יונתן  רבינו 
בבהמה  להשתמש  ניתן  הללו  המקרים 
בשטמ"ק  ]הובא  הראב"ד  גם  הדחק.  בשעת 
הנ"ל[ כותב שבמקרים הנ"ל ניתן להשתמש 

בשעת הדחק, וכן כותב הנימוקי יוסף ]ב"מ 
מ"ט ע"א בדפי הרי"ף ד"ה "הרי שלך לפניך"[ ש"עדיין 

היא ראויה למשאוי", וכן דעת הרא"ש ]ב"מ 

פ"ו סי' י'[ והטור ]חו"מ סי' ש"י ס"א[ והשו"ע ]שם[ 

הכותבים שבמקרים הנ"ל הבהמה "ראויה 
קצת למלאכה".

מקרים  שיש  מובא  ע"ט.[  ]ב"מ  בגמ'  ולקמן 
"הרי  לו  לומר  המשכיר  יוכל  לא  שבהם 
הבהמה  את  ששכר  כגון  לפניך",  שלך 
יישברו  זכוכית, ואם תמעד –  לשאת כלי 

הכלים, עיי"ש.
שהמשכיר  וכד'  הבריקה  של  ובמקרה 
חדש  חמור  לשוכר  להעמיד  צריך  אינו 
נחלקו  לפניך",  שלך  "הרי  לו  אומר  אלא 
הפוסקים איזה סכום צריך השוכר לשלם 

למשכיר:
א( הרמב"ם ]הל' שכירות פ"ה ה"א[, הטור ]הנ"ל[, 
השו"ע ]הנ"ל[, הלבוש ]שם ס"א[, ערוה"ש ]שם 
את  לו  לשלם  שצריך  פוסקים  ועוד,  ס"ו[ 

כל שכרו משלם.
ב( הראב"ד והרשב"א ]הובאו בחידושי הרשב"א 
במ"מ  לפניך",  שלך  הרי  לו  "אומר  ד"ה  ע"א  ע"ח  ב"מ 

כותבים  הנ"ל[  הטור  על  ובב"י  הנ"ל  הרמב"ם  על 

לשלם  חייב  אינו  השוכר  השכר,  שלעניין 
בסכום  הפוסקים  ונחלקו  למשכיר. 
}א{  והרשב"א:  דהראב"ד  אליבא  הפטור 
שכירות[   – ק"פ  סי'  ש'  ]אות  הרועים  משכנות 
פוסק שבמקרה של אנגריא שלוקחים את 
 – בה  להשתמש  יכול  אינו  וכבר  הבהמה 
ישלם על מה שנהנה ופטור מעת שלקחוה, 
לכאורה   – בנשתטית  או  בהבריקה  אבל 
י"ל לשיטתו שעד שנפגמה הבהמה ישלם 
הבהמה  שנפגמה  ומעת  שנהנה  מה  על 
בה  לו  שיש  המועטת  ההנאה  עבור  ישלם 
הגר"ב  אבל  }ב{  המלא;  השכר  את  ולא 
שרגא שליט"א ]פסקי דין ירושלם דיני ממונות ח"א 
באנגריא  בין  שלשיטתם  פוסק  קי"א[  עמוד 

ובין בהבריקה או בנשתטית, פטור לגמרי 
שאינו  בתנאי  וזאת  השכירות  מתשלום 

משתמש עוד בחמור.
סי'  ]חו"מ  הגר"א  דביאור  אליבא  רש"י  ג( 
למשכיר  משלם  שהשוכר  סובר  סק"ד[  ש"י 

שניהם  שמזל  משום  מהשכר,  חצי  רק 
גרם שהחמור ניזוק ולכן עליהם להתחלק 

בתשלום.

ב. סוגיית מכת מדינה – ב"מ ק"ג

וז"ל:  -ק"ד.[  ק"ג:  ]ב"מ  ובגמ'  במשנה  איתא 
בית  והיא  מחבירו  שדה  המקבל  "מתני'. 
השלחין או בית האילן, יבש המעין ונקצץ 
האילן – אינו מנכה לו מן חכורו. אם אמר 
זו או שדה  לו חכור לי שדה בית השלחין 
האילן  ונקצץ  המעין  יבש  זה,  האילן  בית 
דמי?  היכי  גמרא.  חכורו.  מן  לו  מנכה   -
אינו  אמאי   - רבה  נהרא  דיבש  אילימא 
מנכה לו מן חכורו? נימא ליה: מכת מדינה 
היא?! - אמר רב פפא: דיבש נהרא זוטא, 
)יש  דאמר ליה: איבעי לך לאתויי בדוולא 

לך להביא את המים בדלי(".

]חו"מ  והשו"ע  ה"ד[  פ"ח  שכירות  ]הל'  הרמב"ם 
והגמ'  המשנה  את  פוסקים  ס"א[  שכ"א  סי' 

להלכה, עיי"ש.
מביא  שם[  ובשו"ע  סק"א,  שם  משה  ]דרכי  הרמ"א 
]סי'  בתשובה  פאדוואה  מהר"ם  דברי  את 
מקום  וכל  ")א(  וז"ל:  עליו,  וחולק  ל"ט[ 

או  שעבר  במה  חילוק  אין  לו,  שמנכה 
שגזר  מלמד  על  מהר"ם  פסק  וכן  להבא. 
המושל שלא ילמוד, דהוי מכת מדינה וכל 
האומנין(.  פרק  )מרדכי  הבית  בעל  על  ההפסד 
דמכאן  להו  וסבירא  חולקין  ויש  )ב( 
ולהבא בדין חזרה קאי, כמו דאמרינן לעיל 
סימן ש"י לענין השוכר חמור ומת, ואם לא 
)מהר"ם  ומחל  אנפשיה  דאפסיד  איהו  חזר 
והסברא הראשונה  )א(  לעיל(.  פאדוואה הנזכר 

נראה לי עיקר".
בין  המח'  בביאור  האחרונים  ונחלקו 
פשט  }א{  פאדוואה:  למהר"ם  הרמ"א 
הדברים מורה, וכך מפרש הסמ"ע ]שם סק"ו[, 
דהמהרמ"פ  מדינה,  במכת  רק  שפליגי 
כמו  ולהבא  מכאן  לחזור  שיכול  סובר 
)ולשיטתו סוגיית המקבל בב"מ ק"ג לא  בחמור 
ע"ח, דסוגיית מקבל  בב"מ  סוגיית חמור  על  פליג 

בלהבא(;  מיירי  חמור  סוגיית  ואילו  לשעבר  מיירי 

הכא  הסוגיא  בין  מחלק  הרמ"א  ואילו 
מדינה  מכת  באינו  דרק  חמור,  לסוגיית 
מדינה  במכת  כן  שאין  מה  לחזור,  יכול 
וצריך  לחזור  יכול  ואינו  לחומרא  דאזלינן 
מדינה  מכת  באינו  אבל  הכל;  את  לשלם 
שחוזר  לתרווייהו  ליה  דסבירא  משמע 
חמור  מדין  וראייה  ולהבא,  מכאן  בו 

על חצי הדרך שהלך  רק  לו  שאינו משלם 
סק"ז[  ]שם  הגר"א  אמנם  }ב{  מידי.  לא  ותו 
שהחמיר  הרמ"א  שיטת  על  טובא  מקשה 
יותר משאינה מכת מדינה,  במכת מדינה 
לקולא  אזלינן  מדינה  במכת   – דאדרבא 
משום שלא רק השוכר צריך להפסיד מזה 
אלא גם המשכיר דלא רק מזל השוכר גרם 
אלא מזל שניהם. כך גם מקשה הנתיבות 
]ביאורים סי' של"ד סק"א[ דאיפכא מסתברא – 

לחומרא?!  ולא  לקולא  מדינה  מכת  דכל 
ולכן מבאר הנתיבות ]הנ"ל[ את מח' הרמ"א 
והמהר"ם פאדוואה באופן שונה, שהמח' 
רק  היא  פאדוואה  ומהר"ם  הרמ"א  של 
במכת  מהשכירות  חלק  שנחסר  באופן 
שניהם  בחזקת  שאינו  בדבר  גם  מדינה 
)כלומר דלא הוי קרקע( – דלרמ"א אינו יכול 

כולו  משלם  ואינו  מנכים  אלא  בו  לחזור 
)ורק במלמד לא מנכים מטעם אחר, עיי"ש בדבריו 

דאי  בו,  לחזור  יכול  ולמהרמ"פ  באריכות( 

באופן שנשבר או מת לגמרי – הרי מנכה 
ולהבא, אבל במכה פרטית  כולו מכאן  לו 
– הן הרמ"א והן מהרמ"פ סוברים שיכול 
לחזור בו. )אמנם הנתיבות בסי' שכ"א ]ביאורים 
דבסי'  של"ד,  בסי'  שכתב  מה  על  חולק  סק"א[ 

בתרתי:  פליגי  ומהרמ"פ  שהרמ"א  כותב  שכ"א 
יכול לחזור  במכת מדינה – דהרמ"א סובר שאינו 
מהרמ"פ  ואילו  כולו  משלם  ואינו  מנכים  אלא  בו 
דהרמ"א   – פרטית  ובמכה  בו,  לחזור  שיכול  סובר 
סובר שמשלם הכל ומהרמ"פ סובר שגם בזה יכול 

לחזור בו. וצ"ב לדינא?!(. 

דלא  פוסק  הרמ"א  לדינא:  המח'  ובגוף 
כמהר"ם פאדוואה, והסמ"ע ]סי' שכ"א סק"ו[ 
כרמ"א  ודלא  פאדוואה  כמהר"ם  פוסק 
)ע"פ ביאורו את המח' ביניהם( שאין לחלק בין 

ומהש"ך  לאינה מכת מדינה,  מכת מדינה 
הרמ"א,  לדברי  שנוטה  משמע  סק"א[  ]שם 

כרמ"א  פוסק  הנ"ל[  שכ"א  ]בסי'  והנתיבות 
אלא  בו  לחזור  יכול  אינו  מדינה  שבמכת 
במכה  ואילו  כולו  משלם  ואינו  מנכים 
פרטית משלם הכל ]ע"פ ביאורו שם שהובא לעיל. 
בדין  ק"ג:[  ]ב"מ  "המקבל"  וסוגיית  מהמשנה  וראייתו 
וכגון  דלהבא,  באופן  גם  מיירי  שוודאי  המעיין",  "יבש 
שחכר את השדה לכמה שנים ויבש קודם שנה שנייה או 
שבמכת  וקתני  לעבוד,  שהתחיל  לפני  הקניין  אחרי  מיד 

מדינה מנכה ולא קתני שיכול לחזור בו, והיינו כרמ"א[.

גן
הדעת

שכר רכב והתקלקל המזגן – חלק 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"



בברכת שבת שלום ומבורך 
לכל בית ישראל

אינו יכול להשיג את ה' כלל, עד שאפילו 
לגמרי  רחוק  בעצמו  האמת  מלאך 
מי  ודווקא  ה'.  מלהשיג את האמת של 
 – גדולות  ובהסתרות  בחושך  שהוא 
הוא יכול להשיג באמת. ומדוע? כי הוא 
מתוך  רק  משיגים  הזה  ובעולם  עובד, 

עבודה.

עבודה – ערובה להצלחה
ביטוי  רק  הם  למיניהם  הֵיאּושים  כל 
מנוחה  אוהב  אדם  האדם.  של  לעצלות 
הוא  אז  לעבוד,  רוצה  ואינו  ובטלה 
קשה,  זמן  זה  שעכשיו  למסקנה  מגיע 
יש  הזה  ובמקום  קשה,  ניסיון  זה  וכאן 
ולכן הוא לא  לו הפרעות רבות מידי – 
לעשות  יכול  שהיה  מה  את  גם  עושה 
שיש  ביותר  היקר  הדבר  את  ומפסיד 

בעולם הזה, שהוא: העבודה!

שליט"א  ברנדסדורפר  משה  ר'  הרה"ג 
אמר לי בשם אביו הגר"מ זצוק"ל שאמר 
כך: 'ראיתי הרבה בעלי כישרונות שלא 
ראיתי  לא  אבל  התעלו,  ולא  הצליחו 
כי  הצליח',  שלא  אחד  מתמיד  אפילו 
נגזרת  היא  הצלחה  כל  הזה  בעולם 
ישירה של השקעה, עמל, עבודה. ועיקר 
הקשיים  לנוכח  דווקא  היא  העבודה 
והמניעות. ולכן 'כל רודפיה השיגוה בין 

הֵמצרים'.

רק מה שאתה יכול
ונסיים ונאמר שכל האמור כאן הוא גם 
על  כשמדברים  ביותר.  הפשוט  לאדם 
עבודה, לא מדברים על 'עבודות קשות'; 
בלימוד  יכול:  שאתה  מה  על  מדברים 
חוק  תהלים,  לומר  יכול  אתה  אם   –
לישראל, משניות, דף יומי – מה שאתה 
מסוגל לפי הכוחות שלך; וגם אם אינך 
בעל כישרון – בזה תתמיד, תעבוד, וגם 
בזה תראה ברכה וייפתחו לך חידושים 
גדולים, ואתה תתעלה גם בשאר דברים; 
וכן בתפילה ובהתבודדות – תעשה מה 
שאתה יכול, אם זה בחשבון נפש, אם זה 
בעבודת הרצון, אם זה בתודה והודאה. 
הכוחות  לפי  ותילחם  שתעבוד  העיקר 

שלך ואתה תראה תוצאות.

נושאים  המצרים  בין  שימי  נמצא 
בשורה גדולה לכל אדם. אֶלה לא זמנים 
הראש,  את  ולהוריד  ציפיות  להנמיך 
אָלא להיפך, אֶלה זמנים לעבוד ולרדוף 
ולבקש – ולזכות לגאולה. והנקודה היא 
אדרבא,  קושי,  מזמני  להיבהל  לא  רק 
ימי  שלך,  המעלה  דווקא  שזו  לדעת 
העלייה שלך, לקחת את הזמנים האלה 
שלך  בעבודה  ולהחזיק  כהזדמנות, 
זה  שבזכות  ותדע  הקושי,  בימי  דווקא 
יכול  אדם  וכל  גדולים.  לגילויים  תזכה 
מה  יעשה  אם  לזה,  ולזכות  בזה  לעמוד 

שהוא מסוגל לפי המקום והמצב שלו.
מהרה  לראות  כולנו  נזכה  זה  ובזכות 
ובגאולה  ירושלים  ובבניין  ציון  בנחמת 

השלימה, אמן.

                         הימים היו ימי 'בין המצרים'. 
שמש לוהטת קפחה על ראשי הבריות. 
לא  מצ'רנוביל  נחום  רבי  הצדיק  אך 
שת ליבו לחום הכבד. מבוקר ועד ערב 
לפרוטה  פרוטה  מקבץ  רגליו,  כיתת 
 - הנעלה  המטרה  למען  לרובל,  ורובל 

מצוות פדיון-שבויים. 
נפשו  את  הצדיק  מסר  מי  בעבור 
וכיתת את רגליו? - למען יהודי מאחת 
למוד-סבל  איש  הסמוכות,  העיירות 
לטיפה  נתפס  האיש  וידוע-מכאוב. 

כרוני.  שיכור  ונעשה  המרה 
כספים  וכן  כספו-שלו  את 
על  הוציא  מאחרים  שלווה 
קנייה בלתי-פוסקת של יי"ש, 

ובו הטביע את צרותיו. 
והנושים  בעלי-החוב  כשרבו 
עשה  מלהציק,  חדלו  לא 
לווה   - נמהר  מעשה  היהודי 
גדול  כסף  סכום  הפריץ  מן 
כאשר  נשכנית.  בריבית 
ההלוואה  פירעון  מועד  הגיע 
הייתה  לא  וליהודי  לפריץ 
פרוטה לפורטה, תפסוהו צמד 
באזיקים  אסרוהו  בריונים, 
שבקצה  לבור  והשליכוהו 

אחוזת הפריץ. 
רבי  לצדיק  כך  על  כשנודע 
למען  עצמו  שמסר   - נחום 
מחייו  ניכר  וחלק  הזולת 
פדיון- למצוות  הקדיש 
לעזרת  מיד  נחלץ   - שבויים 
לגייס  ויצא  המסכן  היהודי 

את הכסף. 
שעות רבות משוטט רבי נחום 
הסכום  ועדיין  לבית  מבית 
אפילו  מתקרב  אינו  שבידיו 
למחצית הכסף הדרוש. בתוך 

יהודי  של  המפואר  לביתו  הגיע  כך 
כך  רב  שהונו  כשם  זה  יהודי  עשיר. 
עזות-פניו רבה הייתה. העניים וגבאי-
הצדקה העדיפו לפסוח על ביתו. מוטב 
שלא לבוא בשעריו - היו אומרים - שכן 
מנת החרפה והלעג שיטיח אותו קמצן 
העלובות  הפרוטות  את  שווה  אינה 

שיוציא לבסוף מידו הקמוצה. 
עדיין  כי  בראותו  נחום,  רבי  אולם 
בכל- החליט  הכסף,  של  רובו  לו  חסר 
זאת להתדפק על דלת ביתו של עשיר 
קמצן זה. שטח רבי נחום לפני העשיר 
את צרת היהודי האומלל, המושלך זה 
כמה ימים בבור הכלא, וביקש שיתרום 

תרומה נדיבה למצווה הנעלה. 
שיצאו  הצדיק,  לדברי  העשיר  הקשיב 
להבקיע  התקשו  זאת  ועם  הלב,  מן 
את חומות האטימות שעטפו את ליבו 
כשריון. ככלות הצדיק לדבר פנה אליו 
העשיר בדברי תוכחה: "במחילת כבודו 
- לו בא אליי בדבר מתן נדבה ליהודי 

לקשיים,  שנקלע  ובר-אוריין  הגון 
לבת-טובים  תרומה  ביקש  לו  ניחא. 
שהגיעה לפרקה ואין לה במה להינשא, 
זה,  לעלוב-נפש  לעזור  אך  החרשתי. 
אבדן  עד  שיכור  קל-שבקלים,  שהוא 
עצמו  על  הביא  במו-ידיו  אשר  הכרה, 
במקום  השיכור  יישאר  צרתו?!  את 
אם  לקח.  שילמד  עד  בו  נמצא  שהוא 
כאחד.  ולנו  לו  ירווח  יקרה,  כך  אמנם 
פרוטה  גם  ולטובתו,  למענו  ולכן, 

שחוקה אחת לא אתן". 

למשמע הדברים התמלא ליבו של רבי 
התעטף  ממושך  זמן  עמוק.  צער  נחום 
שימצאו  המילים  את  בורר  בשתיקה, 

מסילות לליבו האטום של העשיר. 
"הסכת ושמע את שלמדתי זה לא-כבר 
בגמרא", פתח רבי נחום ואמר. "ימים 
המצרים',  'בין  ימי  לך,  כידוע  הם,  אלו 
שבהם אנו מבכים את בית-תפארתנו 

שחרב ועלה באש". 
המעשה  את  לספר  נחום  רבי  החל 
ובר- גיטין על קמצא  המובא במסכת 
תיאר  וציורית  עשירה  בשפה  קמצא. 
את הסעודה שערך אותו עשיר, שביקש 
קמצא,  אוהבו  את  אליה  להזמין 
שונאו,  את  השליח  הזמין  ובטעות 
בר-קמצא. האיש בא בטעות לסעודה 

וגורש ממנה בחרפה לעיני כולם. 
הצדיק  עבר  עצמה  הסעודה  מתיאור 
בהציגו  המאורע,  השתלשלות  להמשך 
אותו כמשל ובשלבו בתוכו את הנמשל: 
שתלמידי- 'מכיוון  בר-קמצא:  "אמר 

חכמים, שישבו בסעודה, שתקו, סימן 
שדעתם נוחה מן המעשה; אלך ואוכל 
קורצא בי מלכא - אשפוך את מר-ליבי 

לפני מלכו של עולם, הוא הקב"ה'. 
בך  'מרדו  לקב"ה:  לקיסר,  "אמר 

יהודאי'. 
"אמר לו הקב"ה: 'ומי יוכיח דבר זה?' 

קרבן  נקרא  שהעני  'מכיוון  לו:  "אמר 
קרבן  להם  שלח  הקדוש(,  )בזוהר 
אם  יקרבוהו,  אם  וראה  עני(,  )כלומר, 

יקבלוהו בסבר פנים יפות, אם לאו'. 
כי  עינינו  רואות  "והנה 
העשיר,  לבית  העני  כשמגיע 
מום  האחרון  מטיל  מיד 
בראשון. יש אומרים כי המום 
העשיר   - בניב-שפתיים  הוא 
כי  וטוען  ולשונו  פיו  משחית 
וקל- נפש  'עלוב  הוא  העני 

כי  אומרים  ויש  שבקלים'. 
שבעין  בדוקין  הוא  המום 
בטיפה  עיניו  שנתן  שיכור   -

המרה"... 
ומיד  לרגע  נחום  רבי  עצר 
המר  "מניסיוננו  המשיך: 
התנהגות  כי  למדנו,  כבר 
עמנו  על  חורבן  הביאה  כזו 

וכילתה את בית-מקדשנו". 
עיני  לתוך  נחום  רבי  הביט 
איש  "ואתה  והוסיף:  העשיר 
היכולת  בידך   - ודשן  עשיר 
לבחור בין השניים. יכול אתה 
גדולה  למצווה  שותף  להיות 
וחשובה זו של פדיון-שבויים. 
לעומת זה, בידך לקלקל חס-

ושלום ולדבוק בקשיות ליבך, 
חורבן  בסכנת  להעמיד  ואז 
'מקדשך',  כל  את  וכיליון 
מקדש הכסף והזהב שטיפחת 

כל ימיך. בחר בין האפשרויות"... 
הפשיר  אלה  נוקבים  דברים  למשמע 
ידו  גם  ונפתחה  העשיר  של  ליבו 
חופניים  מלוא  הוציא  הקמוצה. 
בצאתו  הצדיק.  לידי  ומסרם  מטבעות 
מבית העשיר מנה רבי נחום מצ'רנוביל 
הסכום  והנה  שבידו  המטבעות  את 
תואם להפליא את שדרש הפריץ. בלי 
פרע  הפריץ,  לאחוזת  רץ  רגע  לאבד 
המסכן  היהודי  את  והוציא  החוב  את 

מאפלה לאורה. 

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

למנוע את החורבן



חינוך 
מאת הרב יצחק אבוחצירא. יועץ חינוכי ומחנך בת"ת "שלום בנייך"באהבה

זהירות!!! ילדים בחופשה!

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 

לייעוץ טלפוני ללא תשלום/או  לתיאום פגישה
צור קשר בימים ג' - ד' משעה 8-10 בערב

נייד: 0548-434-435
a0548434435@gmail.com :מייל

מתחיל  שהתינוק  הראשון  מהיום              
כל  את  מרימה  הדאגנית  האימא  לזחול, 

האגרטלים והעציצים המונחים על הרצפה. 
את  לצעוד  לומד  שהקטנטן  כדי  תוך 
דלתות  כל  נסגרות  הראשונות,  הפסיעות 
בפני  האמבטיה  וארונות  המטבח  ארונות 

הסקרן הקטן. 
אם נשבר כיסוי הבטיחות של שקע-החשמל 
לישון  לבעלה  תיתן  לא  האמא  מגולה,  והוא 

עד שיסדר את השקע. 
אם חלילה הילדה מאחרת מהפעילות בחצי 
לפרפר.  מתחיל  כבר  האם  של  הלב  שעה, 
ועוד רבות הדוגמאות, לדאגה ולזהירות של 

ההורים לשלום ילדיהם.

"המועצה לשלום הילד"
בודאי תסכימו איתי שאמא שמאפשרת לילד 
שלה בן ה-4 לחצות כביש לבד, היא פשוט לא 

נורמאלית! 
בן  הילד  את  משאירים  הייתם  תחשבו: 
השנתיים, לשחק לבד באמבטיה מלאה מים? 

הרי בוודאי שלא.
זהירות ושמירה מסכנות, הם נושאים חשובים 
שמזלזל  מי  או  אותם,  לו  שאין  שמי  ביותר, 

בהם, פשוט אסור לו להיות הורה! 
שהם  ההורים  חשבו  דור,  שנות  לפני  אם 
הילד  על  הבלעדיים"  ה"שליטים  כביכול 
את  מוכרים  הורים  היו  מסוימות  ובמדינות 
באו  כרצונם,  בהם  ועושים  לעבדים  ילדיהם 
והפקיעו  והשיטור  השיפוט  החוק,  מערכות 
סמכות זו מההורים ואמרו להם: אתם אמנם 
ההורים, אך החוק נמצא גם מעליכם! במידה 
או  להתעללות  לסכנות,  חשוף  יהיה  והילד 
בית  לו  לספק  תוכלו  ולא  במידה  להזנחה, 
להוציאו  החוק  ביד  יכולת  יש  ותמיכה,  חם 

מרשותכם. 
הילד"  לשלום  "המועצה  את  גם  יש  בארצנו 
וסקרים  הנחיות  פעם  מידי  שמפרסמת 

בנושא.  
הורים  כולנו  שבוודאי  בטוח  אני  בקיצור, 
שעה  לחצי  רק  קופצים  היינו  ולא  אחראיים 
לקניות כאשר אנחנו משאירים את הילד לבד 
אותו  משאירים  היינו  שלא  ובטח  במכונית 
זה  כי  פשוט,  למה?  בסוויץ.  המפתחות  עם 

מסוכן!!! 

אתם יודעים, לחכמינו הקדושים יש גם דעה 
בנושא הסכנות וכך למדונו:

 "גדול המחטיאו יותר מההורגו"- שההורגו, 
וקיימת  חיה  נשמתו  אך  בעוה"ז,  הורגו 

לעוה"ב.
משני  מאבדו  המחטיאו,  זאת-  ולעומת 
מהעוה"ז  גם  טורדו  שהמחטיאו,  העולמות. 
קרויים  בחייהם  רשעים  שהרי  מהעוה"ב  וגם 

 מתים.
יותר  המחטיאו  "גדול  שומעים???  אתם 
בבריכה,  נהיה  שאם  בטוח  אני  מההורגו"!!! 
למים  נקפוץ  מיד  לטבוע,  עומד  ילד  ונראה 

שאנן,  לעמוד  אפשר  איך  נו,  להצילו.  בכדי 
בזמן שילד יכול לטבוע??? 

את  נראה  כאשר  האם  לרגע,  נחשוב  אבל 
כאשר  או  עבירה,  לעשות  עומד  הילד  אותו 
לסכנה  להיחשף  עומד  שהוא  רואים  אנו 

רוחנית, גם אז נקפוץ להצילו??? 

גדול המחטיאו
הפקיד  הקב"ה  ואהובים!   יקרים  הורים 
בנינו  וטהורות"  קדושות  "נשמות  בידינו 
מוטלת  ההורים  ועלינו  היקרים,  ובנותינו 

חובת הזהירות מ"סכנה רוחנית". 
למתבגר  מאפשרים  אנו  שאם  מכך,  יוצא 
או  הלילה,  בשעות  ברחובות  לשוטט  שלנו 
לטיול  לנסוע  לבנותינו  מסכימים  אנו  אם 
)וכמובן  לשפיים  או  לסופרלנד  "תמים" 
אנחנו  בלבד(  לבנות  נפרד  ביום  כשמדובר 
עם  מה  אבל  גשמית,  מבחינה  זהירים  אולי 

הסכנות הרוחניות?!
נזכור תמיד את דברי חז"ל: "גדול המחטיאו 
לא  שטיול  לדעת  עלינו  מההורגו"  יותר 
רוחנית  סכנה  הוא  מבוקר,  ולא  מפוקח 

ממדרגה ראשונה. 
)עם  בקניון  לטייל  "אמא,  שואל:  הבן  וכאן 
כל הפריצות שיש שם( זה יותר מסוכן מלתת 

לי לחצות כביש לבד, או לא?!".

"מאחר  הדור:  מגדולי  אחד  את  פעם  שאלו 
שאינם  משפחה  קרובי  של  חתונה  לנו  ויש 
להשאיר  חוששים  ואנו  לעיר,  מחוץ  דתיים 
האם  סיטר,  בייבי  עם  בבית  הילדים  את 
חתן  שמחת  מצות  לקיים  לקחתם  אפשר 
וכלה?" ענה להם הרב: "אמנם מצוות שמחת 
את  אך  מאוד,  חשובה  מצווה  זו  וכלה  חתן 
בראותם  לילדים  שיגרם  בנשמה  הנזק 
מאכלים  ובאכלם  פריצות,  של  מראות 
יהיה  ולא  כמעט  מהודרת,  לא  בכשרות 

אפשר לתקן לעולם".

שמלת כלולות
זכה,  כמה  עד  מושג,  לנו  אין  יקרים!  הורים 
טהורה, נקייה וקדושה נשמת הילדים שלנו. 
וכמו בגד לבן, צח כשלג כ"שמלת כלולות", 
שחור  בכתם  במעט  אפילו  יתלכלך  כאשר 
ילדינו  של  הטהורה  נשמתו  כך  יורגש,  מיד 
במאכלות  מתלכלכת  ח"ו  היא  כאשר 
אסורות או במראות אסורות זה כבר מורגש 
ומזיק מאוד. ולכן מחובתנו כהורים, לפקוח 
יהיו  שלא  שלנו  הילדים  על  היטב  עיניים 

חשופים ח"ו "לסכנות רוחניות". 
על  מרובה  ה"פרוץ  בו  דור  בדורנו,  ובאמת 
נופלים  ישראל  בחורי  בו  בדור  העומד" 
שדודים במערכה מידי יום רח"ל, כמעט ואי 

אפשר להישמר מזה.
ולזעוק  הרבה  להתפלל  עלינו,  חובה  ולכן 
לה' יתברך שיחיש לגואלנו, ועד אז שנצליח 
פגע  מכל  ילדינו  ועל  עצמינו  על  לשמור 
בפתח,  העומדת  החופשה  בזמן  ובפרט  רע 
כאשר אין זמני לימוד מסודרים. מלבד זאת 

שהילדים מתבטלים מלמוד תורה ותפילה, נוסף 
עליהם גם היצר הרע שאורב להם בחוץ ומחכה 

להזדמנות להכשילם.

לא חייב להיות מהטליבאן
הורים יקרים! נחזור קצת לפרופורציה, בוודאי 
בבית,  הילדים  את  לכבול  שצריך  כוונתי  אין 
היה  הילד  שהרי  מסוכן,  מאוד  זה  גם  ואדרבה 
במסגרת לוחצת כל השנה והוא צריך גם לשחק, 
בחכמה"  "לנפוש  עלינו  אך  ולטייל,  לנפוש 

ולהקפיד על מס' כללים ברורים:
יצר  "בראתי  חז"ל:  עצת  את  לנצל  א. 
לשמור  חשוב,  תבלין"  תורה  לו  הרע-בראתי 
יום על זמן שבו הילד ילמד תורה במסגרת  כל 
"לימוד בין הזמנים" עם האבא או עם אח גדול 
וכדו'. גם אם שולחים את הילד לחברת תהילים 
וכדו' צריך לבדוק מי הילדים ומי מלמד שם על 

מנת שחלילה לא יצא שכרו בהפסדו.
הרחוב  לפיתויי  להתפתות  אין  ב. 
ולפרסומות על טיולים לחופשה, נסיעות לחופים 
"הכשרים", לונה פארק, "קברות צדיקים" וכו'.. 
שכל אלו אין רוח חכמים נוחה מהם וכבר ידוע 
ומפורסם הקלקולים שנעשו מנסיעות אלו ומי 
שעדיין טומן את ראשו בחול ושולח את בנותיו 
ובניו הגדולים  לטיולים "כשרים" מבלי לבדוק 
ולברר היטב את טיבן, מסתכן מאוד!!! לעומת 
זה  לטיול,  מצטרפים  ההורים  וגם  במידה  זאת 

בוודאי רצוי.
יש  בחוץ,  משחק  הילד  כאשר  ג. 
ה  לבדוק עם מי הוא משחק. כמאמר חז"ל: "ַהְרּבֵ
ֵכִנים  ׁשְ ה  ַהְרּבֵ ה,  עֹוׂשָ ַיְלדּות  ה  ַהְרּבֵ ה,  עֹוׂשֶ חֹוק  ׂשְ
ים" )סוטה פ"א מ"ד(. וכבר שמענו  ָהָרִעים עֹוׂשִ
וביראת  בלימודים  מאוד  שהידרדרו  ילדים  על 
שמים וחשק לתפילה והתברר שבשעות אחה"צ 

שיחקו עם שכנים או חברים לא טובים.
אוסרים  ההורים  בהם  בבתים  ד. 
צפייה במחשב, יש להקפיד על כך גם בחופשה. 

מאפשרים  ההורים  בהם  בבתים  ה. 
הם  מה  היטב  לבדוק  יש  במחשב,  צפייה 
רואים. כי גם בסרטים "החינוכיים" יש מסרים 
אחרי  מרדפים  על  סרטים  לדעתי,  מסוכנים. 
מחבלים וסרטים עם רמת מתח גבוהה זה פחות 
שלאחר  היא,  הבעיה  אך  וג'רי.  מטום  חינוכי 
והסרטים  החינוכיים  הסרטים  את  שמסיימים 
ואז  "לשעמם"  שוב  מתחיל  "המבוקרים" 
הדודים  עם  או  השכנים  עם  סרטים  מחליפים 
הקטנים  את  "מחנכים"  הגדולים  ובד"כ  וכדו' 
"משתדרגים"  "החינוכיים"  הסרטים  וסוגי 
לילדים את העיניים הקדושות  וזה מסמא ח"ו 
הילדים  דם,  של  נהרות  בוכים  אח"כ  וההורים 
שראו  ממה  ודמיונות  במחשבות  התמלאו 
תורה  לימוד  ובפרט  בכלל  שלימוד  ופשוט 

ותפילה כבר לא מעניינים אותם אח"כ וחבל.
ובפרט  משפחה  קרובי  אצל  בקור  ו. 
נושא  הוא  תו"מ  משמירת  שרחוקים  קרובים 
בעייתי, בבחינת: "אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי" 

ועל כן הרע במיעוטו. רצוי מאוד להזמין אותם 
אלינו מאשר שנלך אנחנו אליהם. במידה ואין 
חשוב  המשפחה,  את  לבקר  וצריך  אפשרות 
חשופים  נהיה  לא  הביקור  שבזמן  להקפיד 
למראות לא טובים או דברים לא מתאימים. 

זכרו: "גדול המחטיאו יותר מההורגו". 

העיקר תפילה
פשוט.  לא  החופש  יקרים!  הורים  בקיצור 
בין  אי,  "אי,  שאמר:  אחד  מצדיק  שמעתי 
הזמנים, חודש אב, זמן פורענות, זמן שהשטן 
לחזור  יצליחו  נשמות  כמה  יודע  מי  בו!  חוגג 
שהיו,  כמו  טהורות  ולישיבה,  תורה  לתלמוד 

וכמה יישארו עוד זמן רב "בחופש".
הקיץ,  בתקופת  תמיד  אנחנו  לכם,  אומר  מה 
גם  אנחנו  פיזית,  מלחמה  בתקופת  רק  לא 

בעיקר בתקופת "מלחמה רוחנית".
עלינו  נופלים  הרוחניים  הטילים  כלל,  בדרך 
מהם  להינצל  וכדי  מוקדמות  אזעקות  ללא 
על  והשגחה  שמירה  תפילה,  הרבה  צריך 
את  ומכירים  יודעים  שאנחנו  ובגלל  הילדים. 
עם  להישאר  ויכולת  כוח  לנו  שאין  עצמנו, 
עלינו  יקשה  ובטח  בבית  היום  כל  הילדים 
לצאת כל יום למקום אחר או למלא את חלל 
ושעשועים.  בטיולים  הילדים  של  השעות 
על אבינו  על מי להישען, אלא  לנו  אין  כן  על 
בידינו,  אבותינו  אומנות  נאחוז  שבשמים! 
יתברך, שנזכה  ה'  ונתחנן לפני  נרבה בתפילה 
ילדינו.  נשמת  טהרת  על  ולהיזהר  לשמור 
שהשקענו  העמל  כל  את  נאבד  לא  ושחלילה 

בהם במשך השנה.
ילדינו  של  והטהורה  הזכה  שנשמתם  נזכור, 
היקרים, עומדת בראש כל החלטה מה עושים 
בחופש- ואין פשרות בענייני צניעות וקדושה. 
החופשה  את  לעבור  בעזרינו  יהיה  יתברך  וה' 

בשלום ואפילו בהצלחה!

              סבא מגיע לבקר את נכדו הקטן. 
לאחר שעייף מלשחק איתו, התיישב לנוח 

במרפסת, עוצם עין אחת ומתאמץ לא לעצום 
את השניה.

ניגש אליו נכדו ושואל: "סבא, למה אתה לא 
עוצם גם את העין השניה?"

הסב המופתע מביט בנכדו ושואל: "למה את 
רוצה שאעצום גם את העין השניה?"

"אמא תמיד אומרת", משיב הילד,  שכשסבא 
יעצום סוף סוף את שתי העיניים, אנחנו נהיה 

עשירים מאוד"... )הורים! זכרו לשמור על 
הפה על זה נאמר "שומר פיו ולשונו שומר 

מצרות נפשו(
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פנחס תשע"ז

 למפרסם אין קשר למפורסם. 


