יוסף
רזניק 

בחירה חופשית

האם אנחנו כבולים?
"אני כבר לא אשתנה"" ,כזה אני"" ,ככה התרגלתי" .את המשפטים האלה
אנחנו שומעים לעתים מהסובבים אותנו ,ולפעמים אפילו אומרים אותם
בעצמנו .מתפיסת העולם שיוצאת מהמשפטים הללו ,יוצא שאנחנו בעצם
כבולים :כבולים לדרך שבה גדלנו ,כבולים לחברה שאנו חיים בתוכה ,כבולים
לגירויים שמחוצה לנו ולדחפים ולהרגלים שבתוכנו.
ההשקפה הפסימית הזו אינה מקובלת על התורה .התורה אומרת לנו
שלאדם יש כוח לכוון את מעשיו כרצונו" :רְ ֵאה נָ ַת ִּתי ְל ָפנֶ יָך ַהּיֹום ֶאת ַה ַחּיִ ים
וְ ֶאת ַהּטֹוב וְ ֶאת ַה ָּמוֶ ת וְ ֶאת ָהרָ עָּ ...וב ַחרְ ָּת ַּב ַחּיִ ים!" (דברים ל ,טו-יט) .כל
מצוות התורה מבוססות על הקביעה שאנחנו יכולים  -יכולים לבחור בטוב,
יכולים להתגבר על היצר ,על ההרגל ועל המוסכמות החברתיות ,יכולים
להשתפר ולהשתנות ולהיות טובים יותר .לא רק שאנו יכולים לבחור מה
לעשות ,אנו יכולים לבחור אפילו מה להרגיש ,שכן מצוות התורה אינן
עוסקות רק במעשים אלא גם ברגשות .אבל זה כבר נושא לפינה אחרת.
כל חתול עושה "מיאו"
האדם הוא היחיד מבין הנבראים שזכה במתנת הבחירה החופשית .האבן ,עץ
הברוש והחתול אינם יכולים להיות "טובים" או "רעים"; הם פשוט נוהגים
לפי הטבע שלהם .אפילו המלאכים אינם יכולים לבחור את דרכם  -הם
מוכרחים למלא את השליחות שאליה נשלחו .אבל האדם יכול לבחור מה
ברצונו לעשות ,ובכך הוא דומה לה' יותר מכל שאר הברואים .היכולת הזו
היא שהופכת את האדם למרכז הבריאה ולעיקרה.

מבצע 'שלום חבר'

מצרף חברים חדשים ,יש לך הזדמנות
להצטרף לעשרות אלפי חברי 'שלום לעם'

להאיר את הנשמה
פרשת וארא כו' בטבת תשע"ח |  13בינואר 2018
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הכל לטובה

מייקל גרר את רגליו לבית הספר ללא חשק .אתמול בלילה אביו השיכור
חזר הביתה עצבני והיכה אותו מכות נמרצות ,ובנוסף גם הבוקר הוא יצא
רעב מהבית אבל בכל זאת הוא העדיף ללכת ללימודים מאשר לשמוע
את מריבותיהם של הוריו ,שנהגו תמיד להאשים אחד את השני בחוסר
הצלחתם .האפרטהייד (מדיניות ההפרדה בין שחורים ולבנים בדרום
אפריקה) ,היא זו שגרמה לעניות ,פשע ומוות אצל השחורים .כך שאפילו
בדרך ללימודים היה על מייקל לעקוף שכונה מסוימת ,כדי לא להיתקל
באחת מ'מאפיות הרחוב' המסוכנות.
מייקל המשיך בדרכו כשלפתע שמע צרחות ,הוא הבחין בשני נערים
כושים מכים באלימות קשה ילדה לבנה ,שהייתה נראית בת למשפחה
עשירה .הוא רצה לעזור לילדה אבל ידע שהאזור הזה מסוכן אפילו עבורו,
ולכן החליט לחכות בצד לרגע המתאים .ואז ,כשהם הרפו ממנה לרגע רץ
מייקל ,הרים את הילדה מהכביש ,נתן לה יד והתחיל לרוץ אתה כמה שיותר
רחוק מהמקום .הם הנערים הכושים רצו אחריהם כמה דקות ברציפות,
עד שחששו להיכנס לשכונה הלבנה ונעצרו .מייקל והילדה נכנסו לתחנת
משטרה ,מייקל נכנס פנימה ושאל את המוקדן האם הוא יודע למי שייכת
הילדה וסיפר לו כיצד הוא מצא אותה .תוך כדי שמייקל דיבר עם המוקדן,
נכנס לתחנה שוטר נוסף שדיבר במהירות במכשיר הקשר שלו .פתאום
הוא ראה את הילדה וצעק בקשר" :לכל הניידות ,הילדה נמצאה .אני חוזר,
הילדה נמצאה!" התברר שהילדה יצאה מהבית כאשר המשרתת האחראית

חבר זכאי לקבלת
עלוני שלום לעם
בדואר להפצה
צור קשר
בטלפון:
02-5022881

(שלוחה )10

בין השעות:
10:00-15:00
ושלם  18ש"ח לחודש
עלות הדואר,
והנך זכאי ל10 * 4
עלונים מדי חודש.

חבר 'שלום לעם' שותף ל  ...הפצת מאות אלפי עלונים
 180 מרכזי פעילות נוער בארץ ובתפוצות  אלפי בני נוער המשתתפים בשיעורי תורה
גיליון זה יו"ל ע"י מרכז "שלום לעם"
שע"י עמותת גבריאל שר ישראל (ע"ר )58-037849-5
רחוב בני ברית  ,18ירושלים | טל | 02-5022881 .פקס02-5022771 .

כל הזכויות שמורות

מבט אל החיים

איתמר לוף 

יש לי מושג

תשמור על העולם ,ילד!
אבל היכולת הזו גם מטילה על האדם אחריות גדולה ,ובראש ובראשונה
אחריות על עצמו .כיון שהאדם יכול לבחור ,מוטל עליו לבחור בטוב
ולעשות את רצון ה' ,ולהתרחק מהרע .אם עשה כך ,הוא זוכה לקרבת ה'
ולשכר גדול שהוא מטרת הבריאה כולה ,ואם לא  -יקבל ייסורים עד שיחזור
לדרך הטובה .אבל מעשיו של האדם משפיעים לא רק על עצמו ,אלא גם
על הבריאה כולה :אם עשה האדם את המוטל עליו ,הבריאה כולה מקבלת
שפע וטוב ,ואז נחשב האדם כאילו היה "שותף לה' במעשה בראשית" ,שכן
במעשיו הוא הוסיף ברכה לבריאתו של ה' .ואם האדם מקלקל את מעשיו
הרי הוא מחריב את העולם ,כמו שקרה למשל בדור המבול.
על עניין זה מספרים לנו חז"ל" :בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון ,נטלו
והחזירו על כל אילני גן עדן .אמר לו :ראה מעשיי ,כמה נאים ומשובחים
הם! וכל מה שבראתי  -בשבילך בראתי .תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את
עולמי ,שאם קלקלת  -אין מי שיתקן אחריך".
הכול ידוע מראש?
יש ששואלים :אם ה' יודע מראש מה אנו עתידים לעשות ,כיצד יתכן שיש לנו
בחירה חופשית? בשאלה זו דנו הרבה מחכמי ישראל ,והתשובה העיקרית
שנתנו היא שידיעתו של ה' אינה כידיעתנו שלנו ,והיא בלתי נתפסת ,כשם
שה' יתברך בעצמו הוא בלתי נתפס .ואנו יודעים רק שידיעתו של ה' היא
כזו שאינה סותרת את העובדה שאנו חופשיים לבחור ,כפי שאומרת התורה
וכפי שאנו מרגישים בתוכנו.
ובחיוך
פרופסור אחד נתן הרצאה ,והוכיח באותות ובמופתים שאין לאדם בחירה
חופשית אלא כל מעשיו נקבעים על פי זרמים חשמליים במוח .בסיום
ההרצאה ,קם אחד השומעים וסטר לפרופסור" .מה זה?!" זעם הפרופסור.
"מה אתה עושה? איזו מין התנהגות זו?!" " -מה אתה רוצה ממני?" אמר
האיש" ,הזרמים החשמליים במוח שלי קבעו שאתן לך סטירה .אם אתה בא
בטענות ,כנראה שגם לדעתך יש לאדם בחירה חופשית "...

רוצה לקבל עלונים בדואר?
בא לך לחלק עלונים לחברים?
מעוניין להפיץ עלונים בשכונה?

ארגון "שלום לעם" בנשיאות גדולי התורה שליט"א מפעיל :מסגרות לימוד ופעילויות
לנוער בפריסה ארצית  ישיבה גבוהה  ישיבה תורנית לצעירים  מדרשיות ערב לנוער
 מדרשת יהדות לבנות  שיעורים והרצאות  הכוונה וייעוץ  מחקר ותיעוד 'מורשת
קהילות ישראל' מכון הוצאה לאור  אתר 'שלום לעם''  .שלום לעם' .באפליקציה

העלון מוקדש לכבוד חתן הבר מצווה אלקנה מאזוז הי"ו

עליה לא שמה לב ,ומאז הוריה
חיפשו אותה ללא הפסקה.
השוטרים הושיבו בינתיים את
מייקל וביקשו ממנו לחזור על כל
הסיפור" :מה שמך?"
"מייקל ,ואני ממהר לבית הספר.
אני יכול כבר ללכת?" אמר בחוסר
סבלנות ,השוטרים ביקשו ממנו
רק כמה חתימות ושחררו אותו
לנפשו.
שנים עברו מאז אותו מקרה,
מייקל כמו רבים מהנערים
בשכונתו הפך לפושע 'קטן' .אחד
שגונב אוכל מדוכני מזון מהיר כדי לא לישון על בטן ריקה ,חוטף ארנקים
מנשים זקנות ,וחי איכשהו מהיד לפה .וכשנתפס והועמד למשפט נגזרו
עליו עשר שנות מאסר והוא החל לרצות את העונש מיד .וכך ,בגיל תשע
עשרה מצא מייקל את עצמו ,גנב בינוני ו'ירוק' מוקף באסירים פושעים
גרועים יותר .אבל הדבר הכי רע עבורו בשהייה בכלא היו הסוהרים
שהתעללו בו וכאשר התלונן עליהם הם העידו עליו שהוא לא שפוי
ושכדאי לתת לו טיפול פסיכיאטרי .מייקל אכן הוכנס לבידוד ובלע בשקט
את כדורי התרופות שנתנו לו .וכבר חיכה לרגע בו יהיה משוגע באמת
ויפסיק כבר לסבול .כעבור חודשיים של טיפולים מייקל נעשה בחור עייף
שנראה כמו אדם בן ארבעים .בשלב מסוים הוא נקשר למיטה כדי שלא
יזיק לעצמו או לסביבתו .במצב הזה היה מייקל כאשר האפרטהייד הלך
ונעלם ,וכשהחליטו השלטונות שמגיע לו להשתחרר מהכלא הוא הועבר
לבית חולים פסיכיאטרי.
בבית החולים הפסיכיאטרי האח האחראי עליו היה גרג  -איש ענק עם לב
זהב ,שהחליט שמייקל הוא הפרויקט שלו .הוא היה מדבר עם מייקל ושופך

עליו מילים טובות .מייקל התחיל להאמין בעצמו ,וגם לחלום על עתיד של
בית ,אישה וילדים .וביום שחתם מנהל המחלקה על מכתב השחרור של
מייקל ,הוא כבר עלה על מטוס לאנגליה .שם הוא תכנן ללמוד פסיכולוגיה
באוניברסיטה כדי שיוכל למנוע מאחרים את הסבל שעבר בילדותו.
למייקל הייתה רק בעיה אחת :לימודים באוניברסיטה עולים המון כסף
וצריך לממן אותם ,מייקל התייעץ עם גרג ,שסיפר לו שיש מלגות לימודים
ומי שעומד בתנאים יכול להשיג את כל הכסף הדרוש ללימודיו .מייקל ניסה
לפנות לקרנות הללו ,אבל שום מלגה לא הגיעה .כאשר הוא היה מיואש
וכמעט רצה לחזור לדרום אפריקה ,הגיעה אליו מעטפה שמנה .המעטפה
הגיעה מקרן על שם מרינדה יוהנסון אישה שתורמת כספים לשחורים
שנפגעו מסיבות גזעניות .מרינדה החליטה לתרום כבר בתור ילדה ,כאשר
נערים שחורים היכו אותה מכות רצח וילד צעיר שחור הציל אותה מידיהם.
כשמרינדה ניסתה למצוא את המציל האלמוני ,היא גילתה רק ששמו היה
מייקל .ולכן הקימה מרינדה את הקרן  -גם כדי לעזור לשחורים לא להיכנס
לעוני ופשע ,וגם מתוך תקווה שאולי תצליח למצוא את מייקל ולהשיב לו
טובה תחת טובה.
מייקל התרגש והתקשר מיד לקרן .הוא סיפר להם שהוא היה הנער שהציל
את מרינדה ,ושלעולם לא דמיין למה יוביל המעשה שלו :מרינדה בעצמה
ביקשה להיפגש איתו ,ובמפגש שארגנו להם היא הודתה לו בהתרגשות
והכירה לו את הילדים שלה" :אם לא היית מציל אותי באותו בוקר הילדים
האלו לא היו כאן היום!" ומיד העבירה לחשבון הבנק שלו מלגה מכובדת,
שתספיק ללימודי הפסיכולוגיה שלו וגם לאפשר לו מחיה ברווח....
***
כשאדם עושה מעשה טוב ,הוא גורם לטוב שבעולם לגדול ולהשפיע על
הסובבים .כשאומרים ש'ממעשה טוב – לא מפסידים' הכוונה היא שבסופו
של דבר ,מי שיצר את המעשה הטוב רק הרוויח ממנו אם לא מיד ,אז בטווח
הארוך ...

כוחה של צעקה
(מתוך מדור 'סיפור צעיר')



זכויות ההומלס

אריק סגל

סיפור לשבת

מלבד שדרוג איכות החיים בבניית דירות רחבות ידיים ,קיוו השכנים כי
הבניין החדש שהם מקימים על חורבות הבניין הישן שלהם ,ירחיק מהם גם
טיפוסים טורדניים .כמו חסרי בית שנהגו לאסוף צדקה בין בנייני הסביבה.
והכי גרוע  -ההומלס שתדיר היה מופיע בבניין ,דופק על דלתותיהם
ולעיתים גם נח בתוך חדרון האשפה של הבניין .בכל עת שהיה האיש מגיע
לאזור הם היו מניסים אותו בצעקות ,מבקשים ממנו בתקיפות לעזוב את
המקום ומאיימים עליו כי אם יישאר במקום תוזמן המשטרה .בבניין החדש
כך קיו השכנים ,יהיה שער חשמלי ושומר בכניסה ולא ניתן יהיה להיכנס
ללא מפתח או קוד מוסכם .אמצעי הביטחון הללו יסלקו אנשים מסוגו של
הקבצן המיותר.
במשך למעלה משנה עמלו נציגי השכנים על השגת האישורים מהעירייה
ורק לאחר שנה ניתן האישור .השכנים החלו לתכנן את השיפוץ ,נחתם
חוזה והתכניות הושלמו והשכנים ביקשו להגיע לעירייה ולקבל את האישור
הסופי לתכניותיהם הגדולות.
השכנים היו סבורים כי מדובר בעניין פרוצדורלי הדורש חתימה בלבד,
אלא שאז הפתיע אותם ראש מחלקת התכנון והבנייה ,והודיע להם כי הוא
נאלץ להשעות את אישור הבנייה" :מדוע?" שאלו השכנים" :מאחר שלא
כל דיירי הבניין חתמו כי הם מאשרים את הבנייה" ,ענה המנהל .השכנים
המופתעים הבטיחו לראש המחלקה כי כל השכנים תמימי דעים בעניין וכי
חתימותיהם מצויות במסמך שהביאו ,אלא שאז הוא הציג בפניהם מסמכים

ישנים שנמצאו בארכיון העירייה בהם נכתבו שמות הדיירים ותאריך רכישת
הדירה ,אך סעיף שאומר ש'חדרון האשפה' ,בו נמצאים מיכלי הזבל יישאר
בחזקתו של הקבלן .השכנים היו המומים ,הם לא ידעו כלל על הסעיף הזה,
ולא הבינו מדוע הדבר מונע מהם לבנות .אלא שהלה הבהיר להם שאינם
רשאים לעשות כל שינוי בחדרון האשפה מבלי שהם מקבלים את רשות
בעליו" :אבל לא נוכל לבנות בלי להרוס אותו ,הוא ממוקם בחזית הבניין",
טענו השכנים .הלה משך בכתפיו ואמר" :נסו למצוא את הקבלן ,שלמו לו
את שווי החדרון וחלצו ממנו את החתימה".
השכנים שניסו לברר את שמו של הקבלן שבנה את הבניין לפני כ 76-שנים
התקשו במשימה ,בתום מאמצים הם גילו ששמו היה אלקנה אבל כבר מזמן
הוא לא בין החיים .השכנים ניסו לאתר את ילדיו .ולאחר שנכשלו ,שכרו
משרד חקירות והטילו עליו את המשימה לגלות את צאצאיו של הקבלן
אלקנה ,כדי שאלו ימכרו להם את חדרון האשפה .לאחר בדיקה ראשונית
התברר שיש לו בן שענה לשם יוסף – אלא שכתובתו אינה ידועה .החוקר
הפרטי החל לנסות לאתר אותו באמצעות משרדי הממשלה ,ביטוח לאומי,
קופות חולים אך העלה חרס בידו.
בשלב מסוים הוא החליט לנסוע למקום שבו אלקנה התגורר ולחפש מישהו
שמכיר אותו .כשהגיע לכתובת שבה התגורר אלקנה בעבר – הוא דפק על
דלת השכנים שענו לשם 'משפחת מזוז' וביקש מהם פרטים כיצד יוכל לאתר
את יוסף בנו של אלקנה .הם שיתפו פעולה וידעו לספר לו כי יוסף הינו חסר
בית שמסתובב באחת משכונות היוקרה של אחת הערים הסמוכות .הם
תיארו לו כיצד הוא נראה וכיצד יוכל לפגוש אותו ,להפתעתו של החוקר
התיאור של המקום ושאר הפרטים היו בדיוק – סביבת הבניין של שולחיו.
הוא נסע חזרה לאזור הבניין ושם פגש את יוסף וסיפר לו על רצונם של
השכנים .בתחילה סירב יוסף לשתף פעולה" :האנשים האלו מיררו את חיי,
בכל פעם הם גרשו אותי מהמקום שלי .אני לא מעוניין למכור להם את
חדרון האשפה"

לאחר תחנונים רבים
ושכנועים מצדו של
החוקר הפרטי ,הצליח
הלה לחתום עם יוסף
הסכם שבו נכתב שעל
דיירי הבניין לבנות לו
חדרון אשפה חדש
ומרווח .מעבר לעצם
שחדרון
העובדה
האשפה ייבנה מחדש,
ניסחו השניים הסכם
שבו נכתב שביום שבו
יגורשו הומלסים מתחומי הבניין העסקה תתבטל ועל השכנים לשלם לו
פיצויים בסכום דמיוני .השכנים בתחילה התנגדו להסכם ,אבל כשהבינו
שאין להם הרבה ברירות הם הסכימו לחיות עם העובדה שקבצנים
והומלסים יסתובבו וידפקו על דלת ביתם ומעבר לכך :הם כנראה ייאלצו
לשנות לחלוטין את היחס המחפיר שלהם להומלסים ,אחרת הם לא יוכלו
לבנות את הבניין לעולם...
***
בפרשת וארא ניתן לראות את חשיבות ראיית הנולד ,ההבנה כי לכל מעשה
יש תוצאה שגם אם אינה נראית בעין בשלב הראשוני – סופה שהיא תגיע.
כמו המכות שספגו המצרים .פרעה ומצרים לא האמינו בידו של ה' והמשיכו
להתנהל בדרכם והמחיר ששילמו היה כבד מנשא.
דווקא במכת ברד ,מספרת התורה כי היו מצרים שהבינו את תוצאות
מעשיהם ומיהרו להכניס את מקניהם לתוך הבית ובכך הם ניצלו ממוות
בטוח ,האדם שסבור כי מעשה נמדד רק בתוצאותיו המידיות ,עשוי לגלות
עד מהרה שהשלכות מעשיו עלולות להגיע גם במקומות ובזמנים עליהם
לא חשב מעולם ...

סיפור צעיר
ֵאין לִ י ַא ָּבא ַא ֵחר
ַה ַּצ ִּדיק ַרּבִ י יְ ַׁש ְעיָ ה ּבַ ְר ַּד ִּקי ֲ(ח ָתנֹו ֶׁשל ַרּבִ י יִ ְש ָֹר ֵאל ִמ ְּשׁ ְקלֹוב ִמּגְ דֹולֵ י ַּתלְ ִמ ֵידי ַהּגָ אֹון
אתיִ ם ָׁשנָ ה),
הּודי ּבְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָֹר ֵאל לִ ְפנֵ י ּכְ ָמ ַ
אׁשי ַהּיִ ּשּׁוב ַהּיְ ִ
ַרּבִ י ֵאלִ ּיָ הּו ִמּוִילְ נָ אֵּ ,ומ ָר ֵ
ֶה ְחלִ יט לַ ֲעזֹב ֶאת ַהּגֹולָ ה וְ לַ ֲעלֹות לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָֹר ֵאל ַמ ְש ַֹאת נַ ְפׁשֹו .לָ ַקח ִאּתֹו לַ ַּמ ָּסע
מּורה
ֶאת יְ לָ ָדיו ּ -בְ נֹו ּובִ ּתֹו ַה ְּק ַטּנִ יםָ ,צ ַרר ְמ ַעט ֲח ָפ ִצים וְ ָעלָ ה לִ ְס ִפינָ ה ֶׁש ָהיְ ָתה ֲא ָ
לְ ַה ְפלִ יג לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָֹר ֵאל.
יׁשנָ הִ ,מּלְ כַ ְּת ִחּלָ ה ֹלא נִ בְ נְ ָתה לְ ַה ְפלָ גֹות ֲא ֻרּכֹות ְטוָ חּ ,ובְ וַ ַּדאי
עּועה וִ ָ
ָהיְ ָתה זֹו ְס ִפינָ ה ְר ָ
ֹלא לְ ֵעת זִ ְקנָ הּ .בִ ְת ִחּלַ ת ַה ַּמ ָּסע נָ ְׁשבּו רּוחֹות ַקּלֹות ,וְ ַה ְּס ִפינָ ה ִה ְפלִ יגָ ה ּבְ ַׁשלְ וָ ה,
נֹותנֶ ת ַא ְׁשלָ יָ ה ֶׁשּיֵ ׁש ִסּכּוי ֶׁש ַה ַּמ ָּסע יִ ּגָ ֵמר ּבִ ְמ ִהירּות ּובְ ָׁשלֹוםַ ,אְך ּכְ כָ ל ֶׁש ִה ְת ַק ְּדמּו ֶאל
ֶ
סֹוער ,וְ ָהרּוחֹות ִה ְת ִחילּו לַ ֲעשֹֹות ּבַ ְּס ִפינָ ה
ּתֹוְך ַהּיָ ם ּגָ בְ רּו ָהרּוחֹותֶ ,מזֶ ג ָה ֲאוִ יר ָה ַפְך לְ ֵ
יׁש ָאה ָ -היְ ָתה זֹו ְמ ִציאֹות
ּכְ בְ תֹוְך ֶׁשּלָ ֶהםַ .ה ְּס ִפינָ ה ֶׁש ָה ְפכָ ה לֶ ֱאגֹוז ֹלא ָהיְ ָתה ְקלִ ָ
רֹומ ָמהִ ,ה ְסּתֹובְ בָ ה וְ ִה ְס ַּת ְח ְר ָרה
ֲע ָ
ּנֹוס ִעים ֶׁש ָעלֶ ָיה יָ ְר ָדה וְ ִה ְת ְ
גּומהִ .עם ַע ְשֹרֹות ַה ְ
גֹור ִמים,
ְסבִ יב ַע ְצ ָמּה ּכְ ִאּלּו ָהיְ ָתה ֲעשֹּויָ ה ִמּנְ יָ רּ ,ובְ ַא ַחת ִה ְת ָּפ ְר ָקה ַה ְּס ִפינָ ה לְ ְ
ּסֹוע ִרים.
נֹוׁשית ֶאל ַהּגַ ּלִ ים ַה ֲ
ַמ ְׁשלִ יכָ ה ֶאת ַע ְצ ָמּה יַ ַחד ִעם ְּתכּולָ ָתּה ָה ֱא ִ
חֹוקה ֶמ ְר ָחק נִ ּכָ רִ ,סירֹות ַה ָּצלָ ה ֹלא ָהיּו ַעל ַה ְּס ִפינָ ה ,וְ ֵאּלּו ֶׁשֹּלא
ַהּיַ ּבָ ָׁשה ָהיְ ָתה ְר ָ
יָ ְדעּו לִ ְשֹחֹות  -נִ גְ זְ ָרה ֲעלֵ ֶיהם ְטבִ ָיעה ּכִ ְמ ַעט וַ ָּד ִאיתַ .רּבִ י יְ ַׁש ְעיָ ה יָ ַדע לִ ְשֹחֹות .הּוא
הֹורה
אֹותם ַעל ּגַ ּבֹוָ ,
מּודים ֵאלָ יוּ ,בְ ק ִֹׁשי ֶה ֱעלָ ה ָ
ֻה ַּטל ֶאל ַה ַּמיִ ם ּכְ ֶׁשּבְ נֹו ּובִ ּתֹו ְצ ִ
ׁשֹוחה ּבְ ֶמ ֶרץַ ,עד ּכַ ָּמה ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לְ ַצּפֹות ֵמ ָא ָדם
לָ ֶהם לְ ִה ָּצ ֵמד וְ ֹלא לְ ַה ְרּפֹות ,וְ ֵה ֵחל ֶ
ּסֹוחב ַעל ּכְ ֵתפֹו ְׁשנֵ י יְ לָ ִדים ְק ַטּנִ ים.
ֶׁש ֵ
סֹוחב ֶאת ַע ְצמֹו וְ ֶאת יְ לָ ָדיו נֶ גֶ ד ַהּזֶ ֶרםַ ,צו ַה ַחּיִ ים ֶה ֱענִ יק לֹו ּכֹחֹות
ָׁש ָעה ֲא ֻרּכָ ה ָח ַתרֵ ,
מֹותם ֹלא יָ ַדע ֶׁש ְּמצּויִ ים ּבֹו ,הּוא ֹלא ָע ַצר ַאף ֹלא לְ ֶרגַ ע .וְ ָאז ּבָ א ַה ִח ָּדלֹון
ִעּלָ ִאּיִ ים ֶׁשּכְ ָ
מֹותיוֶ ,את ַהּכְ בֵ דּות ַה ִּמ ְת ַּפ ֶּשׁ ֶטתַ .הּיַ ּבָ ָׁשה
ּפֹוׁש ֶטת ּבְ ַע ְצ ָ
ַהּגָ דֹול ,הּוא ָחׁש ֶאת ַהּלֵ אּות ֶ
יֹותר ,וְ ַה ִּמ ְׁש ָקל ַהּיָ ָקר ֶׁש ַעל ּכְ ֵת ָפיו ִאּיֵ ם
חֹוקה ַה ְרּבֵ ה ֵ
חֹוקה ּגַ ם ּכָ ְך נִ ְר ֲא ָתה ְר ָ
ָה ְר ָ
לִ ְמׁשְֹך אֹותֹו לִ ְמצּולֹות .הּוא ָחׁש ֶׁש ֵאין לֹו ּבְ ֵר ָרהְׁ ,שלָ ְׁש ָּתם יַ ַחד ֹלא יּוכְ לּו לְ ַה ְמ ִׁשיְך,

ִעם ּכָ ל ַהּכְ ֵאב וְ ַה ַּצ ַער ,הּוא יֵ ָאלֵ ץ לְ ִה ָּפ ֵרד ֵמ ֶא ָחד ִמילָ ָדיו ּולְ ַהּנִ ָיחם לְ ַח ְס ֵּדי ַהּיָ ם
ּסֹוע ִריםַ .ה ַה ְחלָ ָטה ָהיְ ָתה ָק ָׁשה ִמּנְ שֹֹואִ ,מי יִ ָּשׁ ֵאר ִּומי יַ ְמ ִׁשיְךַ ...הּבֵ ן ...אֹו ַהּבַ ת...
ַה ֲ
לִ ּבֹו לֵ ב ָה ָאב ֵמ ֵאן לְ ַה ְחלִ יטֵ ,ס ֵרב לְ ַהכְ ִר ַיע.
ַאְך ּכְ ִמי ֶׁשּכָ ל יָ ָמיו ּבִ ֵּטל ֶאת ַּד ְעּתֹו לָ ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ םִ ,מי ֶׁשּכָ ל ַחּיָ יו ִא ֵּמן ֶאת ַע ְצמֹו
ֹלקי ,הּוא יָ ַדע ֶׁשּגַ ם לְ ַמ ָּצב ֵמ ֵעין זֶ ה יֵ ׁש ְּתׁשּובָ הַ .חּיֶ בֶ ת לִ ְהיֹות
לִ ְפעֹל ַעל ִּפי ַה ַּצו ָה ֱא ִ
ּתֹורנִ ית לְ סּוגְ יָ ה ּכֹה ְסבּוכָ ה .מֹחֹו ֶׁש ָּפ ַעל ּבְ ֶמ ֶרץ ֵהבִ יא ַהכְ ָר ָעה ְמ ֻא ֶּמ ֶתת
ַהכְ ָר ָעה ָ
ּבְ הֹוכָ חֹות ּובִ ְר ָאיֹות ...הּוא ָּפנָ ה לְ בִ ּתֹו:
"ּבִ ִּתי"ָ ,א ַמר ּכְ ֶׁש ְּד ָמעֹות ּבְ ֵעינָ יוֹ" ,לא אּוכַ ל לְ ַה ְמ ִׁשיְך ּכָ ְךֲ ,אנִ י ַמ ְרּגִ יׁש לִ ְפנֵ י ְק ִר ָיסה,
ֵּתכֶ ף וְ כֻ ּלָ נּו נִ ְטּבַ עּ .בְ בַ ָּק ָׁשה ּבִ ִּתי ֲאהּובָ ִתיַ ,ה ְר ִּפי ֶאת ֲא ִחיזָ ֵתְך ּבִ יּ ,כָ ְך ְרצֹונֹו יִ ְתּבָ ַרְך".
אֹותָךֲ ,אנִ י ֶא ְטּבַ ע"...
ֲ"אבָ ל ַאּבָ אֲ ,אנִ י ֹלא יְ כֹולָ ה לַ ֲעזֹב ְ
ֵ"אין לָ נּו ּבְ ֵר ָרהּ ,בִ ִּתיָ ,ק ֶׁשה לִ י לְ ַדּבֵ ר עֹודּ ,בְ בַ ָּק ָׁשה"...
אֹותיַ ,א ָּתה ַאּבָ א
נֹואׁש וְ ָצ ֲע ָקה"ֲ :אבָ ל ַאּבָ אֵ .איְך ַא ָּתה יָ כֹול לַ ֲעזֹב ִ
ַהּבַ ת ָּפ ְר ָצה ּבְ בֶ כִ י ָ
ֶׁשּלִ יֵ ...אין לִ י ַאּבָ א ַא ֵחר "...וְ ׁשּוב ּבְ קֹול נִ ְׁשנָ ק ִמּבֶ כִ י ִהיא ָחזְ ָרה ַרק ַעל ַה ִּמ ְׁש ָּפט
ָה ַא ֲחרֹון"ַ :אּבָ אֵ ,אין לִ י ַאּבָ א ַא ֵחר".
ַה ִּמּלִ ים ָעשֹּו ֶאת ֶׁשּלָ ֶהןֵ ,הן ִחלְ ֲחלּו ָעמֹקֶּ ,ופ ַתע ָחׁש ַרּבִ י יְ ַׁש ְעיָ ה ֶׁשּכֹחֹות ֲח ָד ִׁשים
הֹורה לָ ּה לְ ַה ֵּדק ֶאת ֲא ִחיזָ ָתּהּ ,ובְ ַמ ֲא ָמץ ַא ִּד ִירים ִה ְמ ִׁשיְך לַ ְחּתֹר
זֹור ִמים לְ גּופֹו ,הּוא ָ
ְ
ֶאל ַהחֹוף.
הּוא ִה ְצלִ ַיחּ ,ובְ כֹחֹות ַעל ִטבְ ִעּיִ ים הּוא ִהּגִ ַיע ֶאל ַהחֹוףִ .מּיָ ד ּבְ ַהּגִ יעֹו ָק ַרס ַּת ְח ָּתיו
סֹוע ִדים אֹותֹו ְּומנַ ִּסים
ִמ ְת ַעּלֵ ףָׁ .שבּועֹות ֲא ֻרּכִ ים ָׁשכַ ב ָׁשם ֲח ַסר ַהּכָ ָרהּ ,כְ ֶׁשּבְ נֹו ּובִ ּתֹו ֲ
עֹורר אֹותֹו ֵמ ָה ִעּלָ פֹון ֶה ָעמֹק ֶׁשּבֹו ָׁש ַקעּ .בְ ַא ַחד ַהּיָ ִמים ָע ְמ ָדה ּבִ ּתֹו לְ יָ דֹו ,לִ ְּט ָפה ֶאת
לְ ֵ
ּסֹוער"ַ :אּבָ אֵ ,איְך ַא ָּתה יָ כֹול
אֹותם ִמ ְׁש ָּפ ִטים ֶׁש ָא ְמ ָרה ָאז ּבְ לֵ ב ַהּיָ ם ַה ֵ
יָ דֹו ,וְ ָחזְ ָרה ַעל ָ
אֹותיַ ,א ָּתה ַאּבָ א ֶׁשּלִ י...
לַ ֲעזֹב ִ
עֹורר.
ֵאין לִ י ַאּבָ א ַא ֵחר "...וְ ָה ָאב ִה ְת ֵ
ּכְ ֶׁש ָּשׁבָ ה ֵאלָ יו רּוחֹו ָא ַמרּ"ֵ :ת ְד ִעי לָ ְך ּבִ ִּתיּ ,כְ ֶׁשּבִ ַּק ְׁש ִּתי ִמ ֵּמְך ּבְ לֵ ב יָ ם לְ ַה ְרּפֹות ִמ ֶּמּנִ י
ּולְ ַה ְׁש ִא ֵירְך ֵמ ָאחֹור לְ ַח ְס ֵּדי ַהּגַ ּלִ יםּ ,בֶ ֱא ֶמת ֹלא יָ כֹלְ ִּתי עֹוד לָ ֵשֹאת ֶאת ְׁשנֵ יכֶ םַ ,ח ְׁש ִּתי
ֶׁשעֹוד ֶרגַ ע ֶא ָחד ָק ָטן וְ כֻ ּלָ נּו נִ ְטּבַ עֲ .אבָ ל ּכְ ֶׁש ָא ַמ ְר ְּת לִ י ֶאת ַה ִּמּלִ ים ֵ"אין לִ י ַאּבָ א
חּוׁשה ֶׁש ַא ְּת ְּתלּויָ ה ּבִ י וְ ַרק ּבִ י ּגָ ְר ָמה
ַא ֵחר"ַ ,ח ְׁש ִּתי ֶׁשּכֹחֹות ֲח ָד ִׁשים נִ ְמ ָסכִ ים ּבִ יַ .ה ְּת ָ
לִ י לְ ַקּבֵ ל ּכֹחֹותֶׁ ,שֹּלא ָהיּו ּבִ י ַעד לְ אֹותֹו ֶרגַ עַ .רק ּבִ זְ כּות זֹאת ִהּגַ ְענּו לְ חֹוף ִמבְ ַט ִחים.

צּוקהּ ,בְ כָ ל זְ ַמן ֶׁשּבֹו ַהח ֶֹׁשְך
זִ כְ ִרי ָּת ִמיד ּכָ ל יְ ֵמי ַחּיַ יִ ְךּ ,בְ כָ ל זְ ַמן ק ִֹׁשיּ ,בְ ֵעת ָצ ָרה אֹו ּבִ ְמ ָ
ּזֹור ַחתָּ ,פנַ יִ ְך ְש ִֹאי
ְמ ַאּיֵ ם לְ ַה ְס ִּתיר ֶאת ָהאֹורּ ,כְ ֶׁש ָה ֲענָ נִ ים ַמ ֲא ִפילִ ים ַעל ַה ֶּשׁ ֶמׁש ַה ַ
ּבִ ְת ִפּלָ ה לָ ַאּבָ א ָה ֶא ָחד וְ ַהּיָ ִחיד ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּוּ ,בְ ִמּלִ ים נִ ְרּגָ ׁשֹות ֵמע ֶֹמק לֵ בַ ,ה ֲחזִ ִיקי ָחזָ ק
אֹותיַ ,א ָּתה ַאּבָ א ֶׁשּלִ יֵ ...אין
אֹותם ַה ִּמּלִ ים"ַ :אּבָ אֵ ,איְך ַא ָּתה יָ כֹול לַ ֲעזֹב ִ
ָחזָ ק וְ ִא ְמ ִרי ָ
יֹוׁשיט לָ ְך ֶאת יָ דֹו
ּש ַמיִ ם" ִ
לִ י ַאּבָ א ַא ֵחרֻ "...מבְ ָטח לָ ְך ּכִ י ָה ַאּבָ א ַהּגָ דֹול ָ"אבִ ינּו ֶׁשּבַ ָ ׁ
אֹותְך לְ חֹוף ִמבְ ַט ִחים.
וְ יֹובִ יל ָ
***
יֹותר ֵאינָ ן קֹונֹות ְׁשבִ ָיתה
רּוחנִ ּיֹות ַהּנִ ְׂשּגָ בֹות ּבְ ֵ
ּבְ עֹולָ ם נֶ ְעלָ ם ּגַ ם ַה ְּתחּוׁשֹות ָה ָ
יֹותר וְ לִ ְפ ָע ִמים ָּפחֹות .יֵ ׁש ֶׁש ֵהן ִמ ְת ַחּזְ קֹות
נִ ְצ ִחיתֵ .הן ּבָ אֹות וְ הֹולְ כֹות ,לִ ְפ ָע ִמים ֵ
אֹור ַח לְ ֶרגַ ע וְ נֶ ֱעלָ מֹות
יֹותר ,וְ יֵ ׁש ֶׁש ֵהן חֹולְ פֹות ּכְ ֵ
ַּומ ֲחזִ יקֹות ַמ ֲע ָמד יָ ִמים ֲא ֻרּכִ ים ֵ
הּודי ַמ ֲא ִמין לְ ַה ְרּגִ יׁש ִהיא
אֹותּה ְמבַ ֵּקׁש יְ ִ
יֹותר ֶׁש ָ
בֹוהה ּבְ ֵ
חּוׁשה ַהּגְ ָ
לִ בְ לִ י ׁשּובַ .ה ְּת ָ
סֹופית ֶׁשל ֵ"אין עֹוד ִמּלְ בַ ּדֹו"ּ .גַ ם ַא ֲח ֵרי ֶׁשהּוא ֵמבִ ין ֶׁשֹּלא יָ כֹול לִ ְהיֹות
חּוׁשה ֵאין ִ
ְּת ָ
ַא ֶח ֶרתּ ,גַ ם ּכְ ֶׁש ַה ָּדבָ ר ּבָ רּור לֹו ּכַ ֶּשׁ ֶמׁש ּבַ ָּצ ֳה ַריִ ם ,וְ ֶאלֶ ף רּוחֹות ֹלא יּוכְ לּו לְ ָהזִ יז אֹותֹו
ֵמ ֱאמּונָ ה ֲחזָ ָקה זֹו ֶׁש ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם הּוא ָה ֶא ָחד וְ ַהּיָ ִחיד ֶׁשּבְ יָ דֹו ַהּכֹחֹות ּכֻ ּלָ םּ ,גַ ם
ָאז ַה ְּשׁ ִא ָיפה ֲע ַדיִ ן ְמ ַמּלֵ את ֶאת ַהּלֵ ב ֹלא ַרק לְ ָהבִ יןּ ,גַ ם לְ ַה ְרּגִ יׁש .לְ ִה ְת ַעּלֹות ֵמ ַעל
לָ עֹולָ ם ַהּנֶ ְעלָ ם ,לְ ַהּבִ יט ֶאל ּתֹוכֹו ֶׁשל עֹולָ ם ָח ְמ ָרנִ י ְמט ָֹרף ,עֹולָ ם ֶׁשּבֹו אֹור וְ ח ֶֹׁשְך
אֹומיםָּ ,ופׁשּוט
ְמ ַׁש ְּמ ִׁשים ּבְ ִע ְרּבּובְ יָ ה ,וְ טֹוב וְ ַרע ַחּיִ ים זֶ ה לְ ַצד זֶ ה ּכְ ִאּלּו ָהיּו ַא ִחים ְּת ִ
יֹותר לְ ַמהּותֹו
לְ ַה ְרּגִ יׁש ּבְ כָ ל נִ ֵימי ַהּנֶ ֶפׁש ֶׁש ֵ"אין עֹוד ִמּלְ בַ ּדֹו"ֵ .אין ּכִ ְמ ַעט ָּדבָ ר ְמנֻ ּגָ ד ֵ
חּוׁשה ֶעלְ יֹונָ ה זֹו ,וְ לָ כֵ ן ִהיא ָק ָׁשה ּכָ ל ּכָ ְך לְ ַה ָּשׂגָ ה.
ֶׁשל ָהעֹולָ ם ַה ָח ְמ ָרנִ י ֵמ ֲא ֶׁשר ְּת ָ
ּפֹוק ַחת
ּקֹור ַעת ָמ ַסּכִ יםַ ,
ֲאבָ ל יֶ ְׁשנָ ם ְרגָ ִעים ֶׁש ֶה ָא ָרה ַח ָּדה ַמבְ לִ ָיחהֶ ,ה ָא ָרה ֶׁש ַ
אֹותם ְרגָ ִעים ָחׁש ָה ָא ָדם ּבְ כָ ל נִ ֵימי לִ ּבֹו נַ ְפׁשֹו ְּומאֹדֹו
ֵעינַ יִ ם ְּומגַ ּלָ ה ַּת ֲעלּומֹותּ .בְ ָ
רּוחנִ ּיִ ים ֵאּלּו ֶׁשל ִה ְת ַחּבְ רּות
רּורה ֶׁש ֵ"אין עֹוד ִמּלְ בַ ּדֹו"ְ .רגָ ִעים ָ
חּוׁשה ַהּבְ ָ
ֶאת ַה ְּת ָ
ֶאל ָה ֵאין סֹוף ַהּנִ ְצ ִחיֵ ,הם ְרגָ ִעים ֶׁשּשּׁום ֲהנָ ָאה ַא ְר ִצית ֹלא ּתּוכַ ל לְ ִה ְת ָק ֵרב ֲאלֵ ֶיהם.
אֹותּה
ּכְ ֶׁש ָא ָדם ָמצּוי ּבְ ֶרגַ ע ֶׁשּכָ זֶ הֵ ,אין ׁשּום ָּדבָ ר ֶׁשהּוא יִ ְהיֶ ה מּוכָ ן לְ ַה ֲחלִ יף ּבְ ַעד ָ
רּוחנִ ית ֻמ ְפלָ ָאה .וְ גַ ם ּכְ ֶׁש ַה ֶה ָא ָרה נֶ ְעלֶ ֶמתּ ,כְ ֶׁש ַהח ֶֹׁשְך ַה ָח ְמ ָרנִ י ָׁשב לִ ְׁשֹלט,
חּוׁשה ָ
ְּת ָ
אֹותם
ּכְ ֶׁש ָה ֲענָ נִ ים חֹוזְ ִרים לְ ַה ֲא ִפיל ַעל ַה ֶּשׁ ֶמׁש ַה ְמ ִא ָירהֲ ,ע ַדיִ ן יֵ ׁש ּבֹו ַהּכ ַֹח ֶׁשּנִ ְמ ָסְך ּבְ ָ
ְרגָ ִעיםַ ,הּכ ַֹח לִ ְדּבֹק ּבַ ּטֹוב ,לִ ְראֹות ֶאת ָהאֹור ֶׁשּבְ תֹוְך ַהח ֶֹׁשְךּ ,ולְ ַה ְמ ִׁשיְך לַ ְחּתֹר
לַ ֲעלֹות ּולְ ִה ְת ַעּלֹות .

בית המדרש
הלהטוטן שברח
שאלה מס' 478
"כמה תעלה לי הופעה של חצי שעה?" שאל יוסף את שימי הלהטוטן .יוסף
רצה להפתיע את בנו אלקנה שחגג באותו שבוע את בר המצווה בהופעה
של שימי הלהטוטן" .אלף חמש מאות  ₪לחצי שעה" השיב לו שימי .אלקנה
הסכים והם סיכמו ששימי יגיע בתשע וחצי בערב ויתחיל מיד בהופעה.
כאשר שימי הגיע הוא ראה שחתן הבר מצווה באמצע הדרשה ,וכשביקש
מיוסף לדעת מתי הוא מתחיל הוא נענה במשפט של "עוד כמה דקות "...הזמן
עבר ולאחר דרשת הבר מצווה עלה לדרוש גם רב העיר ,לאחר חצי שעה של
המתנה עזב שימי את המקום כמובן לא לפני שהשאיר חשבונית על אלף
וחמש מאות  .₪יוסף שעדיין לא הספיק לעכל את הבריחה של שימי ,טוען
שאינו צריך לשלם לו את החשבונית מכיוון שבאירועים מהסוג הזה הדברים
סובלים איחור .אבל שימי טען" :אני הגעתי כדי להופיע והגעתי מוכן .בסוף
עוד חיכיתי יותר מחצי שעה למרות שסיכמנו זאת מראש ,ואני דורש תשלום
על הזמן שלי ולכן זאת בעיה שלך ואתה חייב לשלם "...מי לדעתכם צודק?
מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט :שולחן ערוך 'חושן משפט'
סימן שי"א סעיף ג' וסימן של"ד סעיף א' בדין' :נאנס מזמין העבודה והפועל
מוכן לקיים' .סימן של"ג סעיף ב' בדין' :האם הגעה למקום נחשב תחילת
מלאכה'.
תשובה לשאלה "לימוד או תיקון?" (שאלה מס' )476
תקציר השאלה השבועית :ישראל תיקן מכשיר חשמלי באמצע השיעור
לרווחת הלומדים ,ועופר העיר לו שזה ביטול תורה .אבל דודו טוען שישראל
יכול גם ללמוד וגם לתקן את המכשיר וזה לא נחשב ביטול תורה .מי צודק?

תשובה בקצרה :לכתחילה עדיף לא לעשות מלאכה בבית הכנסת וכל שכן
שלא באמצע השיעור ,כיוון שצריך להיות מרוכזים בחומר הנלמד .ואם לא
היה לישראל זמן אחר לתקן את הקומקום ,מותר לו לעשות זאת כי זה נעשה
לרווחת הלומדים.
תשובה בהרחבה :ידועה ההלכה שכאשר אדם קורא 'קריאת שמע' ומתפלל
אסור לו להתעסק במלאכה ,לעומת זאת לגבי לימוד תורה כתב ה'פרי מגדים'
שאם אדם צריך לעסוק במלאכה ,רשאי ללמוד ותוך כדי כך לעסוק במלאכה.
אלא שבגמרא בברכות מובא ,שאם אדם רואה שבאו עליו יסורים יפשפש
במעשיו ואם לא מצא סיבה לבוא הייסורים יתלה זאת בביטול תורה .שואלים
המפרשים :הרי הדבר הראשון שאדם צריך לבדוק – זה מה עם לימוד התורה
שלו ,ואם פשפש ולא מצא סימן שלא התבטל מתורה ,אלא ניצל את הזמן
כראוי אם כן מדוע שיתלה זאת בביטול תורה? אלא שמסבירים המפרשים,
שישנו ביטול תורה ב'כמות' וישנו ביטול תורה ב'איכות' כלומר שאדם צריך
לנצל את זמנו ללימוד התורה ,ולהספיק ללמוד עוד חלקים מהתורה ואם לא
ניצל את זמנו זה נקרא ביטול תורה ב'כמות' וישנו סוג נוסף של 'ביטול תורה'
שהוא ב'איכות' כמו לגבי אדם שקורא באופן שטחי מבלי להבין ולהעמיק
ולפי זה מסבירים את דברי הגמרא שאם פשפש ולא מצא יתלה זאת בביטול
תורה ב'איכות'.
ולכן אדם בזמן שלומד תורה ,צריך שכל ראשו יהיה מונח בחומר הנלמד.
ולנסות להעמיק בה ככל שיוכל ובוודאי שלא להתעסק בדברים אחרים,
כמו לתקן דברים באמצע השיעור מכיוון שסביר להניח שכך אין ראשו יוכל
להיכנס ולהעמיק בהבנת הדברים .ולגבי עניין של תיקון דברים בבית הכנסת
כתב ה'משנה ברורה' סימן קנ"א שאסור לעשות מלאכה בבית הכנסת.
לאור הדברים הללו ,וודאי שעדיף שישראל יבצע את התיקון לכתחילה
אחרי השיעור ואם לא היה לו זמן אחר לעשות זאת ,ועכשיו תוך כדי הקשבה
לשיעור הוא מתקן את הקומקום לרווחת הלומדים הדבר אפשרי ,אבל קרוב
לוודאי שהוא נחשב לביטול תורה ב'איכות' ולכן יש להימנע מלעשות זאת
בעתיד .

