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שביעי של פסח
התשע"ה
''עמלנו  -אלו הבנים'' ) /אור דניאל(
יוֹתר ִהיא ִלמּוּד ְבּ ַצוְ ָתּא ִמ ֵדּי יוֹם ְבּיוֹמוֹ ִעם
ידיֲ -ח ָכ ִמיםֵ .אין ָס ֵפקִ ,כּי ַה ֶדּ ֶר ְך ַהנְּ כוֹנָה וְ ָה ְראוּיָה ְבּ ֵ
יצד ִל ְזכּוֹת ְבּ ָבנִ ים ַתּ ְל ִמ ֵ
ֶשׁנָן ֵכּ ַ
ְסגֻלּוֹת ַרבּוֹת י ְ
ַה ָבּנִ ים.
ידיָ -ח ָכ ִמים:
ָכּוֹתנו ְבּ ַבנִ ים ַתּ ְל ִמ ֵ
רוּתה ְלז ֵ
אַך יֵשׁ ֶד ֶר ְך נוֹ ֶס ֶפת וּ ְמ ַענְ ֶינֶת ֶשׁגָם ִהיא יֵשׁ ְבּ ֶא ְפ ָשׁ ָ
מוֹתהּ ְבּ ִמ ְשׁ ָפּחוֹת
צוּרה ֶשׁ ֶבּ ֱא ֶמת לֹא רוֹ ִאים ְכּ ָ
ָדלוּ ְל ִת ְפ ֶא ֶרת ְבּ ָ
אַחרוֹן ,גּ ְ
יהַ ,עד ָה ֲ
אָרץ יֵשׁ ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ֶשׁ ָכּל ְי ָל ֶד ָ
אַחת ַה ְקּ ִהלּוֹת ַה ֲח ֵר ִדיּוֹת ִבּ ְדרוֹם ָה ֶ
ְבּ ַ
אוֹטוֹמ ִטי ֶאל
ָ
תּוֹבב ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשְׁ ,מ ַשׁיְּ ִכים אוֹתוֹ ְבּא ֶֹפן
ָך ִמ ְס ֵ
ֶלד ְמ ֻחנּ ְ
וֹאים י ֶ
אָמרוּ ֶשׁ ַכּ ֲא ֶשׁר ר ִ
ַרבּוֹתַ ,עד ְכּ ֵדי ָכּ ְך ֶשׁ ַכּ ָמּה ֵמ ַח ְב ֵרי ַה ְקּ ִה ָלּה ַה ִהיא ְ
ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ַה ִהיא...
יל ִדים ֶשׁיִּ ְראַת
ֻבּר ִבּ ָ
יוֹתר ִמזֶּהְ .מד ָ
אוֹמ ֶרת הוֹד וְ ָה ָדרֶ ,א ָלּא ַה ְר ֵבּה ֵ
ֻלּהּ ֶ
צוּרת ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁ ָלּ ֶהםֶ ,שׁכּ ָ
וֹרה ,וְ לֹא ַרק ַ
זֶה לֹא ַרק ֶה ָע ָמל וְ ַה ַה ְת ָמ ָדה ַבּתּ ָ
מוּתםַ ,עד ֶשׁ ֵהם וְ יִ ְראַת ָשׁ ַמיִ ם ַ -חד הוּא.
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָכּל ָכּ ְך נִ ְשׁ ֶק ֶפת ִמ ְדּ ָ
יהם.
רוֹא ֶ
מוֹשׁ ֶכת ֶאת ֵלב ָכּל ֵ
ימה ְל ָכל ַבּרֱ -אנוֹשׁ ,יִ ְהיֶה ִמי ֶשׁיִּ ְהיֶהֶ ,
יבה וְ ַהנְּ ִע ָ
סוּתם ָה ֲא ִד ָ
ַח ָ
יבהִ ,ה ְתי ֲ
יהם ֶאל ַה ְסּ ִב ָ
ַח ֵס ֶ
גַּם י ֲ
מּוּבן
ֶרע ֵבּ ַר ְך ה' ִבּ ְמלֹא ַה ָ
ֵיהם .ז ַ
יוֹתר ְבּ ַחיּ ֶ
ֲשׂית ְבּ ֵח ֶשׁק ַרב ,וְ נִ ָכּר ֶשׁ ַה ִלּמּוּד הוּא ַה ָדּ ָבר ַה ְמ ֻא ָשּׁר ְבּ ֵ
תּוֹרה ַנע ֵ
אַחר ָכּל זֹאתַ ,ה ַה ְת ָמ ָדה ֶשׁ ָלּ ֶהם ַבּ ָ
וְ ַ
וּב ְמלֹא ַה ַמּ ְשׁ ָמעוּת ֶשׁל ַה ֻמּ ָשּׂג ַה ְמ ֻק ָדּשׁ ַהזֶּה.
ִ
חוֹרי ַה ְקּ ָל ִעים ִספּוּר נִ ְפ ָלא:
קוֹרהִ ,ה ְת ָבּ ֵרר ֶשׁיֵּשׁ ֵמ ֲא ֵ
יצד זֶה ֶ
ְכּ ֵדי ְל ָה ִבין ֵכּ ַ
וּפוֹת ַח ֶאת
ֶסת .הוּא נִ ְכנָס ֶאל ַה ִמּ ְס ְדּרוֹן ֵ
אַר ַבּע ִל ְפנוֹת בּ ֶֹקרְ ,ל ֵביתַ -ה ְכּנ ֶ
יע ִמ ֵדּי יוֹםְ ,בּ ָשׁ ָעה ְ
קוֹמהַ ,מ ִגּ ַ
רֹאשׁ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחהַ ,תּ ְל ִמידָ -ח ָכם ַבּ ַעל ִשׁעוּר ָ
'' ֲח ַדר ַהנִּ ָקּיוֹן'' ֶשׁל ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ,בּוֹ נִ ְמ ָצ ִאים ַה ַמּ ְט ֲא ֵטא וְ ַה ְסּפּוֹנְ ָז'דוֹרַ ,ה ְדּ ָליִ ים וְ ָח ְמ ֵרי ַהנִּ ָקּיוֹן.
יפת ָה ְר ָצפוֹתַ ,מ ְפ ִשׁיל ֶאת
מוֹציא ִמ ָשּׁם ֶאת ַה ֵכּ ִלים ִל ְשׁ ִט ַ
כּוֹל ִלים ֶשׁל ַה ְקּ ִה ָלּהִ ,
אַחד ַה ְ
תּוֹרה ְבּ ַ
וּמי ֶשׁ ָע ֵמל ַעל ַה ָ
אַבּאַ ,תּ ְל ִמידָ -ח ָכם ְכּ ֶשׁ ְלּ ַע ְצמוִֹ ,
ָה ָ
יחנִ י וַּ ...מ ְת ִחיל ִל ְשׁטֹף ֶאת ַה ִמּ ְס ְדּרוֹן.
ווּליוְ ,מ ַמ ֵלּא ַמיִ ם ִמן ַה ֶבּ ֶרזַ ,מ ְכנִ יס ַל ְדּ ִלי ְמ ַעט ַסבּוֹן ֵר ָ
ַשׁ ְר ָ
לוֹק ַח ַדּקּוֹת ֲארֻכּוֹת.
ַתּר גַּם ַעל ַה ִפּנּוֹתָ .כּל זֶה ֵ
יפה הוּא ְמ ַב ֵצּ ַע ְבּ ֶמ ֶרץ ַרבְ ,כּ ִמי ֶשׁ ִא ְכ ַפּת לוֹ ַעל ֵבּיתוֶֹ -שׁלּוֹ ,לֹא ְמו ֵ
ֶאת ַה ְשּׁ ִט ָ
עוֹבד גַּם ָשׁם ְבּ ֶמ ֶרץ ַרב.
ֶסת ַע ְצמוֹ ,וְ ֵ
הוּא לֹא ִמ ְס ַתּ ֵפּק ַבּ ִמּ ְס ְדּרוֹןֶ ,א ָלּא נִ ְכנָס אַף ְל ֵבית ַה ְכּנ ֶ
שׁוֹטף ִמ ֵדּי יוֹם ֶאת ַה ִמּ ְס ְדּרוֹן ַהגָּדוֹל
ֻלּם וְ ֵ
ֶסתֶ ,א ָלּא ֶשׁהוּא ַמ ְק ִדּים ִל ְפנֵי כּ ָ
יקין ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
ָת ִ
ֲא ִבי ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה נִ ְמנֶה ִעם ֶא ָחד ִמ ִמּ ְת ַפּ ְל ֵלי ִמנְ יַן ַהוּ ִ
יכל ַע ְצמוֹ.
יכל וְ ֶאת ַה ֵה ָ
ֶשׁ ִלּ ְפנֵי ַה ֵה ָ
אכה ַה ְמ ֻק ֶדּ ֶשׁת
ֲבוּרם ֶאת ַה ְמּ ָל ָ
עוֹשׂה ע ָ
יוֹד ִעים ִמי ֶ
וּב ָט ֳה ָרתוֹ ,וְ ֵאינָם ְ
ישׁים ְבּ ִצ ְחצוּחוֹ ֶשׁל ַה ָמּקוֹםְ ,בּנִ ְקיוֹנוֹ ְ
יעים ַה ִמּ ְת ַפּ ְל ִליםֵ ,הם ַמ ְר ִגּ ִ
ְכּ ֶשׁ ַמּ ִגּ ִ
ַהזּוֹ.
יח ְבּ ָכ ְך ֶשׁזֶּה ֵבּיתוֹ ַה ֵשּׁנִ י,
מוֹכ ַ
ימיםִ ,
טוֹבים וּנְ ִע ִ
ָריחוּ ֵריחוֹת ִ
ָשׁים ַה ָבּ ִאים ְל ָשׁם י ִ
וּמ ְשׁ ַתּ ֵדּל ֶשׁ ָה ֲאנ ִ
ַלּה ִא ְכ ַפּ ִתּיּוּת ְלנִ ְקיוֹנוֹ ֶשׁל ֵבּית ה'ִ ,
ִמי ֶשׁ ְמּג ֶ
קוֹמם ַה ִטּ ְב ִעי ֶשׁל יְ ָל ָדיו.
הוֹפ ְך ֶאת ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ִל ְמ ָ
רוּך הוּא ֵ
אוּלי ָה ִראשׁוֹן ...וְ אָז ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
וְ ַ
נוֹב ַע ַה ֵח ֶשׁק ַה ִבּ ְל ִתּי-נִ ְד ֶלה ֶשׁ ָלּ ֶהם ִל ְלמֹד ְו ִל ְלמֹד
וּמ ָכּאן ֵ
ָבּרוּר ֵאפוֹאֶ ,שׁזּוֹ ִע ַלּת ַה ַה ְצ ָל ָחה ָה ַעלִ -ט ְב ִעית ֶשׁל יְ ָל ָדיו ֶשׁל ַה ַתּ ְל ִמידָ -ח ָכם ַה ַנּ''לִ ,
וְ ִל ְלמֹד.
שׁוֹטף ֶאת ָה ִר ְצ ָפּה ,הוּא ַמ ְת ִחיל ִל ְשׁטֹף עוֹד ַמ ֶשּׁהוֶּ ...את ַדּף ַה ִסּדּוּר...
אַחר ֶשׁהוּא ֵ
אַך זֶה עוֹד לֹא ַהכֹּלִ .מיָּד ְל ַ
ְ
עוֹשׂה זֹאת ְבּ ִד ְמעוֹת ֵעינָיו...
וְ ַה ַפּ ַעם ,הוּא ֶ
ימ ֶק'ה ֶשׁלּוֹ וְ ַעל
וּמ ְת ַחנֵּן ְל ָפנָיו ִבּ ְד ָמעוֹת ֶשׁל ַמ ָמּשַׁ ,על ַחיִּ ְ
ירת ַכּ ָמּה ִפּ ְר ֵקי ְתּ ִה ִלּים ,הוּא ִמ ְת ַפּ ֵלּל ֶאל ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַר ְך ִבּ ְלשׁוֹנוֶֹ -שׁלּוִֹ ,
אַחר ֲא ִמ ַ
ְל ַ
ֶתר.
ְהוּד ֶל'ה וְ ַעל ָכּל ַהיּ ֶ
מוֹיְ ָשׁ ֶל'ה ֶשׁלּוַֹ ,על ְשׁלוֹיְ ִמי וְ ַעל י ָ
אַר ָבּ ִעים ַדּקּוֹת ִמ ְת ַפּ ֵלּל ַה ַתּ ְל ִמידֶ -ה ָח ָכם ַה ֻמּ ְפ ָלא ַההוּא
יוֹתרְ .בּ ֶמ ֶשׁ ְך ְכּ ְ
ֶשׁת ֵ
יוֹתרָ ,כּ ְך ִהיא ְמ ַרגּ ֶ
שׁוּטה ֵ
ֶא ֶמ ֶרת ְבּ ָשׂ ָפה ְפּ ָ
וְ ַה ְתּ ִפ ָלּה ַהזּוְֹ ,כּ ָכל ֶשׁ ִהיא נ ֱ
תּוֹרה.
אָביו ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ֶשׁיִּ ֵתּן ְבּ ֵלב ָבּנָיו ֶאת ַה ִשּׂ ְמ ָחה ְל ִלמּוּד ָ
ְל ִ
ימ ֶק'ה ֶשׁ ָלּנוּ יִ ְהיֶה ֵח ֶשׁק ִל ְלמֹד ,וְ לֹא יְ ַע ֵכּב
אָבי ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ םֲ ,עזֹר ָלנוּ ֶשׁ ְלּ ַחיִּ ְ
אוֹמר'' :אָ ָנּאִ ,
יהם ֶא ָחד ְל ֶא ָחד ,וְ ֵ
הוּא ַמ ְז ִכּיר וּמוֹנֶה אוֹ ָתם ִבּ ְשׁמוֹ ֵת ֶ
ֲבוֹדה''.
תּוֹרה וְ ַעל ָהע ָ
ָמיו ַעל ַה ָ
ֵשׁב ָכּל י ָ
יעֶ .א ָלּא ֶשׁיּ ֵ
אוֹתוֹ שׁוּם ַמ ְחסוֹם וְ שׁוּם ַמ ְפ ִר ַ
בּוֹק ַעת ַהיְ ֵשׁר ִמן ַה ֵלּב.
יהם ִבּ ְת ִפ ָלּה ַה ַ
ֲל ֶ
וּמ ַב ֵקּשׁ ע ֵ
נוֹתיוְ ,
וּב ָ
יהם ֶשׁל ָכּל ָבּנָיו ְ
וְ ָכ ְךָ ,כּאָמוּר ,הוּא מוֹנֶה ֶאת ְשׁמוֹ ֵת ֶ
דוֹלה ֶשׁל ְי ָל ָדיו.
ָבין ֶאת סוֹד ַה ַה ְצ ָל ָחה ַה ְגּ ָ
יפת'' ַה ִסּדּוּר ,י ִ
יפת ָה ִר ְצ ָפּה וּ'' ְשׁ ִט ַ
אַבּא ַה ֶזּהֶ ,דּ ֶר ְך ְשׁ ִט ַ
ילי'' ֶשׁל ָה ָ
אַחר ַה'' ַמּ ְסלוּל ַה ֵלּ ִ
עוֹקב ַ
ִמי ֶשׁ ֵ

לא קבלו את בנותי לבית הספר שרציתי
מּוּבן
נוֹתי ְל ֵבית ֵס ֶפר ְמ ֻסיָּםַ .כּ ָ
קוֹב ֶלת :לֹא ִק ְבּלוּ ֶאת ְבּ ַ
נוֹשׂ ִאים ֲא ֵח ִריםְ ,כּמוֹ ִא ָשּׁה ֶשׁ ָבּאָה ִמ ְת ַר ֶע ֶמת וְ ֶ
פּוּח ְבּ ְ
ְכּמוֹ ֵכן נִ ְת ָק ִלים אָנוּ ְבּ ִק ַ
צוֹד ֶקת
נוֹתיִ ְך .יִ ָתּ ֵכן וְ ַה ִסּ ָבּה ֶ
ַה ֶלת ִס ָבּה ֶשׁ ֵאינָהּ ְמ ַק ֶבּ ֶלת ֶאת ְבּ ַ
אוֹתהּ ְמנ ֶ
ַדּאי ֶשׁיֵּשׁ ְל ָ
יך ְל ָה ִביןְ :בּו ַ
יח ֲ -א ָבל ָצ ִר ְ
וּמ ְר ִתּ ַ
קוֹמם ַ
ֶשׁ ָדּ ָבר ָכּזֶה ְמ ֵ
לוֹמר ָל ְך ְבּגָלוּי ,וְ ָטמוּן הוּא ְבּ ִל ָבּהּ .וְ ָכאָמוּר ,יִ ָתּ ֵכן וְ ָכל ֲח ָשׁ ָדהּ ֲח ַשׁד ָשׁוְ א
כוֹלה ַ
צוֹד ֶקתֲ ,א ָבל יֵשׁ ָלהּ ַט ַעם ְמ ֻסיָּם ֶשׁ ֵאין ִהיא יְ ָ
אוֹ לֹא ֶ
אַתּ ֶאת ִמי ֶשׁלֹּא שׂוֹ ֵנא
תוֹצאָה ִמ ִמּ ְק ֶרה ֶשׁ ָכּזֶה ,נִ ְכ ַשׁ ְל ְתּ ְבּ ִשׂנְ אָה ,וְ שׂוֹ ֵנאת ְ
אַתְּ ,כּ ָ
אוּלם ְ
אוֹת ְךָ .
אוּלם ִהיא ֵאינָהּ שׂוֹנֵאת ָ
וּמקוֹרוֹ ְבּ ָטעוּתָ ,
ְ
נוֹתיִ ְך,
נוּעה ְבּ ַעל ָכּ ְר ָחהּ ַ -מה ֶשּׁלֹּא ָתּלוּי ָבּהּ ְכּ ָלל ִ -מ ְלּ ַק ֵבּל ֶאת ְבּ ַ
אוֹת ְךִ .היא יֵשׁ ָלהּ ִס ָבּה ,וְ ָכאָמוּר  -יִ ָתּ ֵכן וְ לֹא ֻמ ְצ ֶדּ ֶקת ,וְ יִ ָתּ ֵכן וְ ִהיא ְמ ָ
ָ
אַתּ ִהיא זוֹ ֶשׁנִּ ְכ ַשׁ ְל ְתּ ְבּ ִשׂנְ אָה.
וְ ֵאין ָלהּ שׁוּם ִשׂנְ אָה ָע ַליִ ְך ,וְ ְ
ֲשׂה ֵע ֶדר
ֲד ִריםֶ ,שׁ ָכּל ֶא ָחד ַיע ֶ
ֲד ִרים ע ָ
אַחת ִמ ִקּ ְללוֹת ַהגָּלוּת ֶ -שׁיִּ ְרבּוּ ַה ִפּלּוּגִ ים ְבּ ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָה ֱא ֶמת ִתּ ְהיֶה ע ָ
אַה ָבה ,זוֹ ַ
ָל ֵכןַ ,ק ְבּ ִלי זֹאת ְבּ ֲ
וּב ָכבוֹד ַע ְצ ִמי ,וְ זֶה ָע ִדיף ִמ ְלּ ִה ְת ַק ֵבּל ְכּ ָענִ י ַבּ ֶפּ ַתח,
ַאוָה ְ
ְל ַע ְצמוֹ .וְ ָל ֵכןַ ,ח ְפּ ִשׂי ֶאת ָה ֵע ֶדר ֶשׁ ָלּ ְך ַה ַמּ ְת ִאים ָל ְך וְ ִה ָדּ ְב ִקי בּוֹ ,וְ ָשׁם ִתּ ְת ַק ְבּ ִלי ְבּג ֲ
יחי וְ ִת ְת ַע ְקּ ִשׁי ַל ֲעמֹד ַעל ֶשׁ ָלּ ְך ְבּ ִמ ְק ֶרה זֶה ָ -מ ָחר ָיבֹא נִ ָסּיוֹן
ָמרוּ ָבּזֶה .גַּם ִאם ַתּ ְצ ִל ִ
וּב ְפ ָרט ֶשׁ ַהנִּ ְסיוֹנוֹת לֹא יִ גּ ְ
ָלבֹא ְכּנָחוּת וְ ָל ֵצאת ְכּנָחוּתִ ,
ָשׁים ֲא ֵח ִרים.
ֵך ֲאנ ִ
ידנוַּ ,מה ֶשּׁ ָפּחוֹת ְל ַחנּ ְ
ָרם ִמ ָכּ ְך ַמ ֲחל ֶֹקת וְ ִשׂנְ אָה .וְ ָל ֵכן ַתּ ְפ ִק ֵ
אַתּ לֹא ִמ ְשׁ ַתּוֵּית ִא ָתּם ,וְ שׁוּב יִ גּ ֵ
ָשׁים ֶשׁ ְ
אוֹתם ֲאנ ִ
אַחר ִעם ָ
ֵ
יהן ִאי נְ ִעימוּת וְ ִשׂנְ אַת ִחנָּם.
אוֹת ֶ
תּוֹצ ֵ
וּמה ֶשּׁ ָפּחוֹת ְל ִה ָתּ ֵקל ְבּנִ ְסיוֹנוֹת ֶשׁ ְ
יתנוַּ ,
ֵך ֶאת ַע ְצ ֵמנוּ וְ ֶאת ְבּנֵי ֵב ֵ
ַדּי ָלנוּ ְל ַחנּ ְ
הוֹרים
רוֹאים ֵא ֶצל ַה ִ
הוֹרים ,וְ ִאם ַהיְ ָל ִדים ִ
ישׁית ֶשׁל ַה ִ
נּוּך ַהיְ ָל ִדים ָכּאן ְבּ ִע ָקּ ָרהּ ִמדּוּגְ ָמה ִא ִ
וְ עוֹד ָע ֵלינוּ ָל ַד ַעת ְפּ ָרט ָחשׁוּבַ :ה ְצ ָל ַחת ִח ְ
שׁוֹל ַחת ְלשׁוֹנָהּ ַעל ֵע ָדה ָכּזוֹ אוֹ ַעל
רוֹאים ֶאת ָה ִא ָמּא ֶשׁ ְמּ ַד ֶבּ ֶרת וְ ַ
יוֹתר .וְ ָל ֵכןִ ,אם ַהיְ ָל ִדים ִ
ִשׂנְ אַת ִחנָּם וְ ָלשׁוֹן ָה ָרע  -זֶה ַה ִקּ ְלקוּל ַהגָּדוֹל ְבּ ֵ
תוֹתיו?!
אַתּ ִמ ְת ַדּ ֶפּ ֶקת ַעל ַדּ ְל ָ
נּוּך ַהיְ ָל ִדים ְבּאוֹתוֹ ֵבּית ֵס ֶפר ֶשׁ ְ
יּוֹעיל ִח ְ
וּמה ִ
דּוּפים ַ -מה ָשּׁוֶה ַ
רוּפים וְ גִ ִ
אַח ֶרת ְבּ ִד ְב ֵרי ֵח ִ
ֵע ָדה ֶ
ֻלּם ָשׁוִ ים
ֻלּםֵ ,אין ֶא ְצ ָלם ֶה ְב ֵדּ ִלים ַבּעֲדוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ,כּ ָ
אַה ָבה ְלכ ָ
וּמ ֵל ִאים ֲ
הוֹרים ֶשׁנִּ ְז ָה ִרים ִבּ ְלשׁוֹנָם ְ
רוֹאים ֶאת ַה ִ
וּל ֵה ֶפ ְך ִ -אם ַהיְ ָל ִדים ִ
ְ
מּוּבן ְבּ ֵבית ֵס ֶפר ֲח ֵר ִדי ִ -תּגְ ַדּ ְלנָה ְל ִמדּוֹת
אוֹתן ָבּנוֹת ַ -כּ ָ
יכן ֶשׁ ִתּ ְל ַמ ְדנָה ָ
יוֹתר ִמזֶּה .וְ אָזֵ ,ה ָ
נּוּך גָּדוֹל ֵ
אַחוָה ֵ -אין ִח ְ
וּל ֲ
אַה ָבה ְ
ְבּ ֵעינָם ְל ֲ
)הרב יעקב ישראל לוגאסי(
וּליִ ְראַת ָשׁ ַמיִ ם.
טוֹבוֹת ְ

אמונה
נטִ .תּקּוּן ַל ֶפּה ֶשׁיִּ ֵתּן ְצ ָד ָקה) .ספר המידות(

.

חובת הנשים בהשבת אבידה
ועין רואה בשיטה מקובצת )בבא מציעא ל (.שכתב ,שיש אומרים שמצות השבת אבידה אינה נוהגת בנשים ,משום דכל כבודה
בת מלך פנימה .אך הרא"ש כתב על זה ,דלאו מילתא היא ,דבין בזקן ובין בנשים נוהג מצות השבת אבידה ,שכל דבר שבשלוֹ
דרכו ליטול ,בשל חברו חייב להחזיר .ע"כ.
ונראה שדברי הרא"ש תואמים לדברי הרדב"ז הנזכר לעיל ,ועל כן ,כל שלא היתה נוטלת את שלה ,אינה צריכה ליטול ולהחזיר
אבידת אחרים .אבל אם את שלה היתה נוטלת ברשות הרבים ,גם אבידת אחרים צריכה ליטול ולהחזיר .ושוב ראיתי שכן כתב
בספר פתחי חושן )חלק א עמוד רלג( .ועיין עוד בשו"ת שרגא המאיר )ח"ד סימן נא(.
לסיכום :אשה שמוצאת אבידה ,מתחייבת היא בכל דיני ההשבה ,אולם אם מצאה דברים כבדים ,וכן דברים שאין דרכה
)הרב אברהם ישראל(
ליטלם אם היו שלה ,פטורה היא מלהשיבם.

החמץ אסור אפלו במשהו
וּבין ָהאוֹת ה' ַבּ ִמּ ָלּה
ילה ֵבּין ָהאוֹת ח' ַבּ ִמּ ָלּה ָח ֵמץ ֵ
ַר ֵבּנוּ ָה ֲא ִר''י ַז''ל ָכּ ַתב ֶשׁ ַה ֶה ְב ֵדּל ֵבּין ָח ֵמץ ְל ַמ ָצּה הוּא ְכּקוֹצוֹ ֶשׁל יוּ''דַ ,ה ַמּ ְב ִדּ ָ
וּבא ַה ָדּ ָבר ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ֶשׁ ִאסּוּר ָח ֵמץ הוּא ֲא ִפלּוּ ְבּ ַמ ֶשּׁהוּ.
ַמ ָצּהָ ,
אַח ָריו ֲא ִפלּוּ ְבּ ַמ ֶשּׁהוּ.
ֵצר ָה ָרע ֶשׁאָסוּר ְל ִה ְת ַפּתּוֹת ֲ
רוֹמז ַליּ ֶ
ָכּ ַתב ָה ִר ְד ַבּ''זֶ :ה ָח ֵמץ ֵ
אָדם ְבּ ָכל ִמינֵי ַתּ ְחבּוּלוֹת
עוֹלם ַה ָבּא ַעל יְ ֵדי ָכּ ְך ֶשׁהוּא ָבּא ָל ָ
אָדם ִמן ַה ִמּ ְצווֹת ְכּ ֵדי ְל ָט ְרדוֹ ִמן ָה ָ
יח ַדּ ְעתּוֹ ֶשׁל ָ
ֵצר ָה ָרע ְל ַה ִסּ ַ
ַדּ ְרכּוֹ ֶשׁל י ֶ
תּוֹרה.
ְכּ ֵדי ְלצוּדוֹ ְבּ ִר ְשׁתּוֹ וְ ֶשׁיְּ ַמ ֵעט ְכּ ָכל ָה ֶא ְפ ָשׁר ְבּ ִקיּוּם ַה ִמּ ְצווֹת וְ ִלמּוּד ַה ָ
ֲשׂה ֶשׁ ָהיָה:
ָדּ ָבר זֶה ְמבֹאָר ַבּ ֵסּ ֶפר '' ִבּ ְר ַכּת ַחיִּ ים'' ַעל ִפּי ַמע ֶ

שותפים בשלל
אַרמוֹן ַה ֶמּ ֶל ְךָ .שׂ ַמח בּוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך ִשׂ ְמ ָחה ַר ָבּה וְ ֶהעֱנִ יק ַל ַדּיָּג ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת
ֶה ִביאוֹ ְל ְ
ָהב נִ ְפ ָלאָ .ה ַל ְך ו ֱ
ֱלה ְבּ ַח ָכּתוֹ ַדּג ז ָ
ֲשׂה ְבּ ַדיָּג ֶא ָחדֶ ,שׁ ֶהע ָ
ַמע ֶ
הוּבים.
ְז ִ
אַרמוֹן
שׁוֹמ ֵרי ָה ְ
הוֹרה ְל ָכל ְ
דוֹלה ַבּעֲבוּר ָדּג ֶא ָחדֶ .מה ָע ָשׂה? ָ
ָראָה ַה ִמּ ְשׁנֶה ַל ֶמּ ֶל ְך ֶאת ַה ָדּ ָבר וְ ָהיְ ָתה ֵעינוֹ ָצ ָרה ַבּ ַדּיָּג ֶשׁ ִקּ ֵבּל ַמ ָתּנָה כֹּה ְגּ ָ
ֶשׁלֹּא יַנִּ יחוּ ְל ִאישׁ ְל ָה ִביא ַמ ָתּנוֹת ַל ֶמּ ֶל ְך.
ָתן ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת
הוֹאיל וְ ָשׁ ַמע ֶשׁ ַה ֶמּ ֶל ְך נ ַ
ָדיר וְ ַס ְסגּוֹנִ יַ ,מ ְר ִהיב ִבּ ְשׁ ַלל ְצ ָב ָעיוִ .
ֱלה ְבּ ַח ָכּתוֹ ָדּג נ ִ
ְל ָמ ֳח ַרת ַהיּוֹםִ ,ה ְפ ִליג ַדּיָּג ֶא ָחד ַבּיָּם וְ ֶהע ָ
הוּבים!'
ַדּאי ֲא ַק ֵבּל ֶא ֶלף ְז ִ
ָהבָ ,ח ַשׁב ְבּ ִלבּוַֹ ' :בּעֲבוּר ָדּג זֶה ו ַ
הוּבים ַבּעֲבוּר ַדּג ז ָ
ְז ִ
הוֹעילוּ ָכּל ַתּ ֲחנוּנַיו וְ הוּא לֹא ֻה ְר ָשׁה ַל ֲעבֹר.
שּׁוֹמר וְ לֹא ִ
ֲצרוֹ ַה ֵ
אוּלם ַבּ ַשּׁ ַער ע ָ
אַרמוֹןָ ,
ָטל ֶאת ַה ָדּג וְ ָע ָלה ֶאל ָה ְ
נַ
ַאנִ י ֶא ְת ַח ֵלּק ִא ְתּ ָך ַבּ ֶכּ ֶסף ֶשׁ ֲא ַק ֵבּל!''
יחנִ י ְל ִתתּוֹ ַל ֶמּ ֶל ְך ְבּ ַמ ָתּנָה  -ו ֲ
יפי ַה ָדּג .אָנָּאַ ,הנִּ ֵ
וּר ֵאה ִבּ ִ
אָמר לוֹ ַה ַדּיָּגַ '' :ה ֵבּט ְ
ַ
שּׁוֹמר ַה ָבּאֵ '' :אין
ֲצרוֹ ַה ֵ
אַרמוֹן ע ָ
חוֹמה וְ ָח ָצה ֶאת ֶה ָח ֵצרְ .בּ ֶפ ַתח ָה ְ
יח לוֹ ַל ֲעבֹרָ .ע ַבר ַה ַדּיָּג ְבּ ַשׁ ַער ַה ָ
שּׁוֹמר ָח ַמד ֶאת ַה ָמּמוֹן וְ ִהנִּ ַ
ַה ֵ
ֲבר!''
ַמע ָ
שּׁוֹמר ִה ְר ָשׁה לוֹ ַל ֲעבֹר.
יח לוֹ ַה ַדּיָּג ֲח ִצי ִמ ַמּה ֶשּׁיִּ ָשּׁ ֵאר ְבּיָדוֹ וְ ַה ֵ
ִה ְב ִט ַ
יח ַה ַדּיָּג ַמ ֲח ִצית ִמ ַמּה ֶשּׁיִּ ָשּׁ ֵאר ְבּיָדוָֹ .כּ ְך
אַחר ,וְ גַם לוֹ ִה ְב ִט ַ
שׁוֹמר ֵ
קוֹמת ַה ַקּ ְר ַקע וְ ִל ְפנֵי ַה ַמּ ְד ֵרגוֹת נִ ְצ ַטוָּה ַל ְעצֹר ַעל יְ ֵדי ֵ
נִ ְכנַס ַה ַדּיָּג ְל ַ
ַצּב ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך
יח ַמ ֲח ִצית ִמ ְשּׂ ָכרוַֹ ,עד ֶשׁ ִה ְתי ֵ
וּל ָכל ֶא ָחד ִה ְב ִט ַ
שׁוֹמ ִרים ְ
אַחדָ -ע ָשׂר ְ
אוּלם ַעל יְ ֵדי ַ
ֱצר ַה ַדּיָּג ִל ְפנֵי ַה ִמּ ְס ְדּרוֹן וְ ִל ְפנֵי ָה ָ
ֶנע ַ
ֶה ָדּר.
וְ ִה ִגּישׁ ְל ָפנָיו ֶאת ַה ָדּג ַהנּ ְ
אוֹרוּ ֵעינָיו ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל ְךָ :דּג כֹּה נִ ְפ ָלא ֶט ֶרם ָראָה!
אָמר לוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך.
אַתּה וּנְ קֹב ֶאת ְשׂ ָכ ְר ָך!'' ַ -
'' ֱאמֹר ָ
אַל ַפּיִ ם ַמ ְלקוֹת!'' ָ -ענָה ַה ַדּיָּג.
'' ִבּ ְרצוֹנִ י ִל ְלקוֹת ְ
הוּבים וְ לֹא ַמ ְלקוֹת!''
נִ ְד ַהם ַה ֶמּ ֶל ְךַ '' :בּ ֵקּשׁ ְז ִ
אָתי''.
נוֹכ ַח ְבּ ַה ְל ָק ִ
ַא ַב ֶקּ ְשׁ ָך ִל ְהיוֹת ֵ
ָענָה ַה ַדּיָּג'' :זֶהוּ ְרצוֹנִ י ו ֲ
נוֹתר ַבּ ַחיִּ ים!''
אַל ַפּיִ ם ַמ ְלקוֹת וְ ַ
אָדם ְ
עוֹלם לֹא ִק ֵבּל ָ
אַך ַדּע ְל ָך ֶשׁ ֵמּ ָ
אָדם הוּא ְכּבוֹדוְֹ ,
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְךְ '' :רצוֹנוֹ ֶשׁל ָ
ַ
אַחת!''
יוֹתר ִמ ַמּ ָכּה ַ
ַאנִ י לֹא ֲא ַק ֵבּל ֵ
אַתּה ִתּ ְגזֹר ֶאת ַה ַמּ ְלקוֹת ו ֲ
ָענָה ַה ַדּיָּג'' :אַל ְדּאָגָהָ ,
אַר ָצה ,הוּנַף ַהשּׁוֹט וְ ֻהנְ ַחת ֵבּין ְכּ ֵת ָפיוָ .צ ַעק ַה ַדּיָּגַ '' :דּיֶ ,ה ֶרף!''
אָמר ַלעֲשׂוֹת ִכּ ְד ָב ָריוָ .ר ַכן ַה ַדּיָּג ְ
ָתּ ַמהּ ַה ֶמּ ֶל ְך ְמאֹד וְ ַ
תּוּכל ִל ְסבֹּל ֶאת ַה ַמּכּוֹת!''
אָמ ְר ִתּי ְל ָך ֶשׁלֹּא ַ
אָמר לוֹ ַה ֶמּ ֶל ְךֲ '' :הלֹא ַ
ַ
יתי ַדּי .יֵשׁ ִלי ֻשׁ ָתּ ִפים ִל ְשׂ ָכ ִרי''.
ָענָה ַה ַדּיָּג'' :לֹא זוֹ ַה ִסּ ָבּהֶ ,א ָלּא ִמשּׁוּם ֶשׁ ָלּ ִק ִ
דּוּע יִ ְת ַחיְּ בוּ ַמ ְלקוֹת?''
וּמ ַ
ָשׁאַל ַה ֶמּ ֶל ְךִ '' :מי ֵהם ַה ֻשּׁ ָתּ ִפים ַ
שּׁוֹמר ָה ִראשׁוֹן יִ ַקּח ִמ ֶמּנִּ י ֶא ֶלף ַמ ְלקוֹתַ ,מ ֲח ִצית ַה ָשּׂ ָכר.
ַה ֵרי ְל ָך ַה ֶח ְשׁבּוֹןַ :ה ֵ
ָענָה ַה ַדּיָּגִ '' :משּׁוּם ֶשׁ ִה ְב ַט ְח ִתּי ָל ֶהם ְל ִה ְת ַח ֵלּק ִבּ ְשׂ ָכ ִרי .ו ֲ
ישׁי -
יעי ֵ -מאָה ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשַׁ .ה ֲח ִמ ִ
ַח ִמ ִשּׁיםָ .ה ְר ִב ִ
אתיִ ם ו ֲ
ישׁי ָ -מ ַ
נּוֹתרוֹתַ .ה ְשּׁ ִל ִ
ַה ֵשּׁנִ י יְ ַק ֵבּל ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹתַ ,מ ֲח ִצית ֵמ ַה ַמּ ְלקוֹת ַה ָ
יעי -
ָח ִצי .וְ ַה ְשּׁ ִמינִ י ִ -כּ ְשׁמוֹנֶהַ .ה ְתּ ִשׁ ִ
יעי – ֲח ֵמשֶׁ -ע ְשׂ ֵרה ו ֵ
ָר ַבעַ .ה ְשּׁ ִב ִ
אַחת ו ֶ
לוֹשׁים וְ ַ
נּוֹתר .וְ ַה ִשּׁ ִשּׁי ְ -שׁ ִ
ָח ִציַ ,מ ֲח ִצית ַה ָ
וּשׁ ַתּיִ ם ו ֵ
ִשׁ ִשּׁים ְ
אַחדָ -ע ָשׂר''...
שּׁוֹמר ָה ַ
אַחת ִק ַבּ ְל ִתּי ֲאנִ י ,וְ ֶאת ַה ְשּׁנִ ָיּה יְ ַק ֵבּל ַה ֵ
וּשׁ ַתּיִ ם ִליֶ .את ָה ַ
נוֹתרוּ ְשׁ ַתּיִ ם לוֹ ְ
ירי ְ -
ֲשׂ ִ
אַר ַבּע וְ ָלע ִ
ְ
אַל ַפּיִ ם
חוֹמ ֵדי ַה ֶבּ ַצעִ ,ה ְשׁ ָעה ֶאת ַה ִמּ ְשׁנֶה ַל ֶמּ ֶל ְך ִמ ַתּ ְפ ִקידוֹ וְ ֶהעֱנִ יק ַל ַדּיָּג ְ
שּׁוֹמ ִרים ְ
ָצ ַחק ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ָח ְכ ָמתוֹ ֶשׁל ַה ַדּיָּגֶ ,העֱנִ ישׁ ֶאת ַה ְ
אַל ַפּיִ ם ַה ַמּ ְלקוֹת.
הוּבים ִבּ ְמקוֹם ְ
ְז ִ
ֲשׂה
וּל ַמע ֶ
אָמנָם ֵכּן הוּאְ ,
מוּמי ִה ְט ָעהוּ ַל ְחשֹׁב ֶשׁ ְ
אוֹצר ָבּלוּם וְ ַה ַדּיָּג ָה ַע ְר ִ
עוֹמד ִל ְזכּוֹת ְבּ ָ
טוּח ֶשׁהוּא ֵ
חוֹמד ַה ֶבּ ַצע ָהיָה ָבּ ַ
שּׁוֹמר ֵ
נִ ְמ ָצא ֶשׁ ַה ֵ
)אור דניאל(
וּל ַמ ְלקוֹת...
ִה ְס ִגּירוֹ ְלעֹנֶשׁ ְ

