
 

 

 

  

  

  164' גיליון מס                                                                             )1/2018(ח ה'תשע" שבט  בשלח

  

 "איני הנהג"   
  

 לאן? – סוף סוף יוצאים מבית עבדים בפרשת בשלח
ביתה. חוזרים מהעבודה הביתה וכל הדרך רק ה

על האש, חולמים על הבית החם, על האוכל שמחכה 
ת הזו. שנהיה בני חורין סוף סוף מכל העבדּו כךעל 

עומד בדרך, עמלק, ואומר: לא הגעתם הוא אבל שם 
  ליעד. 

, נאמר עליו. ֲאֶׁשר ָקְר� ַּבֶּדֶר�שודד הדרכים. עמלק הוא 
האבא של תאונות הדרכים המחרידות האלה, הוא 

שאנחנו שומעים עליהן עוד ועוד ועוד שכבר הנפש לא 
אנחנו חוזרים הביתה עם הילדים באוטו יכולה להכיל. 

אחרי שעברנו כזה יום קשה והוא עומד שם ואומר: 
  עו. לא תגיעו. ילא תג

ַאָּתה ָעֵיף ְוָיֵגַע -כשתפילת הדרך היא בדיוק במצב הזה, 
כבר נהיה למנהג  שלנהוג הביתה תאת חושב 1.א ָיֵראְו�

ת צריך. ואנחנו ובעצם אנחנו לא זוכרות כמה דריכּו
הדרך. - של- ילההיא תפ "תפילת הדרך"לומדות ש דתמי

זו לא תפילת הולכי דרכים, אלא זו הדרך עצמה 
: הדרך עצמה בוכה – 2ַּדְרֵכי ִצּיֹון ֲאֵבלֹותשמתפללת. 

שהם יראו  אני רוצה .מכשולאני לא רוצה להיות ל"
לבן שאומר: -בסוף הדרך את הדגלון הזה, השחור

'הגעתם ליעד'. לא רוצה שתראו, חלילה, את הדגל 
  השחור, שלא נדע". 

רק בשבועיים האלה שמענו על ילד בן שש מבית שמש 
אורי יקרה, ועוד ילד קטן, ואתמול בערב משפחה כזו 

, נפצעה םאבן השמונה. והואחיה, אוהד,  12- בת ה
. בדקה רכזת תרבות תורנית בכפר יונהאשה מופלאה, 

  אחת כל החיים נקרעים וילדים קטנים נאספים. 

ומה אנחנו יכולים ללמוד, אם בכלל? לפעמים תאונות 
הדרכים האלה נראות כמו איזה פורס מאז'ור, איזה 

 מה אפשרו. מה צריך לעשות? טלכוח עליון בלתי נש
  ? לעשות

חוסר במצוי ם ישראל ועַ גובר עמלק בפרשתנו, כש
, משה רבנו עולה על הר ומרים ידיים לשמים תעשתונו

                                                           
 דברים כ"ה, יח. 1
 איכה א', ד. 2

המנהיג של הבירה, אל תשכחו, אל תשכחו מי "ואומר: 
תלמידה שלי אמרה לי: . "הנהג של כל הנהגיםמי 

, אני מתכוונת 'הנהג על כפתור 'אינילוחצת "כשאני 
  . "יד רּוִחיְּבָיְד� ַאְפקִ אני לא הנהג.  .לזה בכל לב

 3?וכי ידיו של משה עושות מלחמהזה קודם כל ה'. 
 אלההוא עולה ומרים ידיים לשמים.  עמלקבמלחמת 

לא ידיים שמשכו בברקס או  אלהלא ידיים של נהג, 
לזכור להרים וכמה זה נכון,  באמת ידי ה' אלה .לא

   .ידיים לשמים

 ?הידייםמי מרים לו את ו 4יֵדי ֹמֶׁשה ְּכֵבִדים ,ולפעמים
תמוך. שהמשפחה תר. אהרון אחיו וקרוב משפחתו, חּו

והעיניים קצת  ,ידיים כבדותשהתזכירו זה לזה, כ
כבדות, שימו חגורות, תתפללו תפילת הדרך בכוונה, 

  זהרו בדרך. יה

מנהיג של  עלכולה רחמים. -הנהיגה צריכה להיות כל
ואנחנו  5.ִּכי ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם: כתוב כך עם ישראל

. עצום-צריכים לעשות, אני חושבת, חשבון נפש עצום
זו  –לצאת מהעבודה  .בעיהלא  כי לצאת ממצרים זה

אבל הדרך  את רק מחכה לסוף היום.לא בעיה, 
שלא  אורבים בכל מטר, אלפי מקטרגים הביתה? וואו.

  וצריך להבין שכל הדרכים הן בחזקת סכנה. . נדע

   :יוםמת שלנו ביונהגוֹ צריך לעשות? לחשוב על ההַ מה 

   האם אנחנו כל הזמן מחכים לעקוף מישהו אחר?. 1

   קדימה?האם אנחנו יודעים לתת זכות . 2

שאומרים לנו: דעים לציית לאורות והאם אנחנו י. 3
  ?6ְראּו ִּכי ָרָעה ֶנֶגד ְּפֵניֶכם

האם אנחנו יודעים להאט כשמישהו עובר? וגם: . 4
סוף שנבקע  יםאיזה מוסר צריך ללמוד מראו 
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ם מיה 7.ַחִּכימּו ַמָיא והתרגום: "ֶנֶעְרמּו ַמִים"בפרשתנו; 
, אפילו שזה הצידה יםזזהם . כמהועושים מעשה של ח

 –. מלכתחילה ם. זה אפילו מנוגד לטבעםמנהגלא 
הם  ,ַחִּכימּו ַמָיא". אבל סליחה, זו הטריטוריה שלי"

מישהו אחר עובר. בחוכמתם, כי עכשיו נערמו הצידה 

אפילו שזה  8. ַָעד ַיֲעֹבר ַעם זּו ָקִנית ה',ַעד ַיֲעֹבר ַעְּמ� 

סליחה, לפי החוק לי יש זכות קדימה (" בניגוד לחוקים
בדיוק להיות י החוק המים היו צריכים פל ,")עכשיו

בכביש אל תהיה צודק,  .ַחִּכימּו ַמָיאהיכן שהם, אבל 
  היה חכם. 

 .הדרך גדולה-גדולה, תפילתצריך לעשות תשובה 
בזמן שידינו מופנות ו ים לשמיםלעמוד ולהרים ידי

קב"ה שומר . הידי ה', שאלה לזכור באמת ,כלפי מעלה
   עלינו, שומר על ההגה הזה.

 ,שנזכה באמתיהי רצון שנסע לשלום ונגיע לשלום ו
יכוון אותנו הביתה  ,שכל הגה והגה שנוציא מפינו

  שלום. ל

  

   המזלג...זה רק קצה 

  מנוי לקהילת פרשה ואישה

  

בכל שבוע את יכולה לקבל לאימייל שלך 
  של הרבנית ימימההמלא את השיעור 

    עמודים!) ובו כל הפנינים 10-15(
  חי מלקטת עבורך.שהרבנית ימימה מזר

הסיפורים * כל העצות  כל החידושים * 
  הטובות לדרך

  - ןלחצי כא  לכל הפרטים על המנוי

https://parasha.org/rav_weekly_lesson  
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