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מבט אל החיים

הם עמדו שניהם לפני מושל הכפר ,נרגשים עד שורשי שפמם הקצוץ.
השניים היו דבר והיפוכו :ולדימיר היה דק גזרה ,גבוה ,בעל מצח רחב ,שבתוכו
הסתתר מוח מבריק ומתוחכם; יוהן ,לעומתו ,היה עב כרס ,גוץ למדי ,ואיברי
הפנים שלו היו צפופים וקטנים .אם לא די בזאת – הוא לא ניחן בשכל כלל
וכלל .ואם נתבטא בגסות :יוהן היה טיפש גמור.
"קראתי לשניכם" ,פתח המושל" :כיון שנבחרתם לתפקיד חשוב ומכובד .היער
שבקצה האחוזה שלי צמח יתר על המידה ,וזרימת האוויר לארמוני נחסמה.
מכל תושבי הכפר ,עליתם בגורל וזכיתם להיות אלו שיקצצו את העצים
הרבים ,מלאכה ששכרה בצדה .על כל עץ שתכרתו – תקבלו דינר זהב!"
עיניהם של ולדימיר ויוהן נצצו ,כביכול היו בעצמן דינרי זהב .שמחה עצומה
מילאה אותם ,ממגפיהם ועד לכובע האיכרים שעל ראשם .במוחם כבר
התחילו לתכנן מה יעשו עם האוצר שייפול בחלקם.
"הנה הגרזנים שלכם" ,קרא מושל הכפר והצביע על שני כלים חדשים
ומבריקים ,שנרכשו במיוחד למען המטרה הנעלה" .צאו לדרככם ,וקראו לי
לאחר שתסיימו את העבודה".
נטלו שני הכפריים את הגרזנים ,ויצאו לעבר היער הסמוך כמעט בריצה" "על
כל עץ שאחתוך ,אקבל דינר זהב" הרהר ולדימיר ,ולפתע נכנסה בו חמדנות.
הוא החליט להערים על יוהן ולצבור לעצמו הון על חשבונו.
כשהגיעו ליער ,אמר ולדימיר" :הבה ונעבוד בסמיכות ,כך תהיה לנו העבודה

נעימה יותר .נתחיל מהשורה הזאת" ,החווה
לעבר העצים הראשונים" .אתה אוחז את הגרזן
בשתי ידיים" ,הדריך את יוהן" ,ומכה על הגזע
בכל הכוח ,בעזרת הצד העבה של הגרזן .וכדי
שהמכה אכן תהיה חזקה ומשמעותית ,עליך
להניף אותו ממרחק רב".
יוהן התמים עשה כפי שציווה עליו ולדימיר.
הוא תפס את הגרזן בשתי ידיו וניסה לחטוב את העץ החסון באמצעות צדו
הקהה של הגרזן .הגזע נמעך קצת ,כמה פירורים נשרו ממנו ,וזהו .אף לא
חריץ דקיק נחרת בו ,אולם יוהן לא הרפה .הוא המשיך להכות בקצב את העץ
האומלל .הניף את הגרזן ימינה והכה לשמאלו ,הניף לימין והכה לשמאל.
ומן הצד עמד ולדימיר וחכך ידיו בהנאה ,כשחיוך שטני וערמומי על שפתותיו.
ההכאות חסרות התכלית של יוהן אולי לא הועילו לעץ אותו ביקש לחטוב ,אך
לעץ שלו ,של ולדימיר ,הן הועילו ועוד איך .כי בכל פעם שהניף יוהן את הגרזן
לימין ,חטב הגרזן בעץ עליו עבד ולדימיר ,והוא כלל לא שם לב...
'ארוויח את כל הכסף '...חשב ולדימיר .הוא עצמו גם הכה בגרזנו על העץ –
מצדו החד כמובן – ובכך זירז את חטיבת העץ .הוא חטב מצד אחד ,ויוהן סייע
בעדו מן העבר השני ,בלי ידיעתו.
כאשר הסתיימה מלאכת כריתת העץ האחד ,הכריז ולדימיר" :הנה חטבתי את
העץ הראשון! כעת נסמן לנו בדף שאכן אני הוא זה שגדעתי אותו" .הוא שלף
פנקס מכיסו ,וסימן שני טורים" .זה הטור שלי" ,הצביע על העמודה הימנית
וסימן בה עיגול אחד" .הטור השמאלי יהיה שלך .ועכשיו ,בוא נעבור לעץ
אחר .אולי העץ הזה בעייתי וקשה במיוחד".
ולדימיר הורה ליוהן איזה עץ לחטוב כעת ,ונעמד בסמוך לו .שוב הכה יוהן
בצדו הקהה של הגרזן ,ושוב לא השפיעו המכות על העץ ולא הותירו בו שום
רושם .רק העץ הסמוך ,אותו חטב ולדימיר ,נבקע עוד ועוד ,עד אשר קרס אף
הוא .ולדימיר מיהר לסמן עיגול נוסף בטור הימני...
כך עבדו השניים שעות ארוכות ,והעמודה הימנית – זו השייכת לוולדימיר –

התמלאה בעיגולים" .יודע מה?" פנה לפתע ולדימיר לידידו בפרץ של טוב
לב" .אעזור לך עם העצים ,ונרשום את הנקודות בטור שלך" .שמח יוהן שמחה
גדולה והודה ל'חברו הטוב' על המחווה המיוחדת.
הם חטבו מספר עצים נוספים .כלומר :ולדימיר חטב עצים ,ויוהן רק כילה
את כוחו לשווא בהטלת הגרזן על הגזעים העבותים .את העיגולים על כריתת
העצים הללו ,סימנו בעמודה השמאלית שבפנקס ,לטובת יוהן המסכן.
בסופו של יום עבודה מפרך ,היו השניים עייפים ואיבריהם ביקשו מנוחה.
פלגי זיעה גלשו במורד מצחם וגבם ,והם אף לא טרחו לנגבם .הביטו שניהם
בפנקס המרוט וספרו את העיגולים .ולדימיר צבר לעצמו חמישים ושש
נקודות ,בעוד שיוהן הצליח לצבור – בעזרתו הנדיבה של שותפו – רק אחת
עשרה נקודות.
מיהרו השניים וקראו למושל הכפר ,שיבחן את מלאכתם וישלם להם את
שכרם .הגיע המושל ,ותיבת אוצרות בעגלתו .הוא התבונן בפנקס שהגישו
לו השניים ,ואז פתח את התיבה ודינרי הזהב זרחו לאור השמש השוקעת.
"יוהן! הנה לך חמישים ושש דינרים עבור עבודתך!" אמר המושל ושלשל
לידי הכפרי השמנמן שקיק מלא דינרים" .ואתה ולדימיר ,קח לך אחת עשרה
דינרים כשכר עבודתך!"
"אדוני! נפלה כאן טעות!" מיהר ולדימיר לטעון" :העמודה השמאלית היא
שלי .החשבון הוא הפוך!"
"לא ולא!" זעם המושל" .לא ייתכן! הבט על הגרזנים שבידיכם .הגרזן של יוהן
חבוט מכל צדדיו ,בעוד שמצבו של גרזנך טוב בהרבה .ודאי שהוא חטב עצים
יותר ממך ,ולכן קיבל את המגיע לו!"
*
זכרו שמנוכלות ותרמית לא מרוויחים .וגם אם נראה בשעת מעשה שהרווחנו,
מתישהו בעתיד – הקרוב או הרחוק – נגלה שהפסדנו .ועוד משהו :בעולם
הבא ישלמו לנו על המאמץ ,לאו דווקא על התוצאות .
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לאבא של אורי היה רכב גדול ויפה .במשך שנים אורי עקב אחריו ולמד איך
חונים ,בולמים ברמזור ,ומאותתים בפניה ...למרות תחנוניו סרב אביו לתת לו
לנסות לנהוג בעצמו ואף הוסיף נאום קצר בדבר הסכנות שבכביש .אורי לא
התרגש מהסירוב והוסיף ללחוץ על אבא שיסכים .בסופו של תהליך נדנוד
ארוך התעייף אביו ונכנע.
"אוקי ,אבל רק בשביל שמאחורי הישוב ,ורק מוקדם בבוקר ,ורק בהשגחה
צמודה שלי ,ורק אם גם אימא מסכימה ,ורק אם"...
"יש!" קפץ אורי משמחה" ,מתי אתה מסכים ,אבא?"
"אורי ,השנייה אמרתי לך שרק בבוקר! לא הקשבת לי בכלל?" אמר אביו
בקפידה" .בוודאי ששמעתי" ניסה אורי למחות את הרושם "אבא ,אתה תגיד
וכך קם לו הסדר קבוע ,בימי שישי
לי מתי הכי מסתדר לך ,בסדר?"
בבוקר היו מתיישבים אורי ואביו ברכב כשאורי מבצע את העיקוף סביב
הישוב ונהנה מעצמו .עברו שבועות ספורים ואורי רצה יותר .כבר לו הספיק
לו לנהוג באיטיות מסביב לישוב בהשגחה מלאה של אבא .הגיע הזמן לשלב
הבא" :אבא אני רוצה לנהוג בתוך הישוב ,טוב?" אבא שלו הסתכל עליו במבט
רציני" .חמודי ,אני עדיין לא בטוח שנהגתי נכון כשהסכמתי לך בשביל העוקף,
ועכשיו אתה מבקש דבר כזה? ממש לא נראה לי .אתה זוכר שעדיין לא עשית
רישיון ...כשתעשה אני אתן לך את הרכב כמה שתרצה ,בינתיים זהו!"
אורי הרגיש לפי הטון שכאן הוא כבר עבר את הגבול ולא יעזרו שום תחנונים.

"אבל" המשיך אבא" :אתה יכול ללמוד את
המכניקה של הרכב ,וכל מיני תיקונים בסיסיים
שתמיד כדאי לדעת לעשות"
"תודה רבה!" התמרמר אורי ,ממש משתלם.
אבא לא המשיך לשכנע אותו אבל בכל פעם
שקרתה תקלה ברכב איכשהו התבקש דווקא אורי לעזור בתיקון.
"אוריאל ,הג׳ק בבקשה ...ואחר כך אני צריך את הגלגל הרזרבי .הנה ,תסתכל:
הי אורי! לאן אתה הולך?" הגב של אורי התרחק ונבלע בפתח הבית .אבא של
אורי הזדקף והניח את הידיים על המותניים .אורי יצטרך להתבגר עוד קצת,
כנראה .אורי כבר היה בן  51כשניסה אבא שלו שוב פעם" :צריך לבדוק למה
המנוע מתחמם מדי בזמן האחרון" רמז אבא .אורי לא נרמז והמשיך לקרוא
את הספר שבידיו.
"אני אוהב מאוד לעזור לאבא" הצדיק אורי את עצמו ,אבל זה ממש דוחה
אותי העיסוק השחור הזה עם האוטו ,אם התקלה הייתה ברכב שלי הייתי
לוקח אותו כבר מזמן למוסך.
את יום ההולדת השמונה עשרה שלו חגג אורי בשמחה גדולה .ולפי 'המסורת'
שהנחילו אחיו הגדולים זה היום שבו מציע אבא לממן לימודי נהיגה למי
שישתדל להיות נהג זהיר .אורי התכוון לקבל את ההצעה בשתי ידיים ,כמובן.
אביו לא אכזב אותו ובסיום המסיבה המשפחתית הצנועה הוא קרא לו לחדר
העבודה שלו ,ופרש את ההצעה כשחיוכו מתרחב ככל שהבעת פניו הנלהבת
של בנו גדלה" :סגרנו עסק!" הם לחצו ידיים בטקסיות מדומה וצחקו.
שיעורי הנהיגה חלפו במהירות ואורי הפתיע את המורה בכל פעם מחדש
בהפגנה של כישרון או מיומנות נדירה" .אתה עובר בטסט ראשון ,באחריות!"
החמיא לו מורה הנהיגה" .אין הרבה כמוך עם כזה ביטחון על הכביש ,כזאת יד
יציבה ומהירות מחשבה" התאריך נקבע ,הטפסים הבריאותיים אושרו .ואורי
כבר ספר את הימים בלוח השנה...
הגיע היום הגדול של הטסט .אחרי קפה שחור חזק ואיחולי הצלחה של כל

בני המשפחה  -שידעו כמה הנושא בנשמתו ,יצא אורי למבחן המעשי .צ׳יק
צ׳ק העביר אותו הבוחן ואורי חזר מרוצה ובהרגשה מעולה .הוא עבר את
הטסט!
בנסיעה הביתה בקושי התאפק מלצרוח לשאר נוסעי האוטובוס "שלום ולא
להתראות" עסיסי ,ונכנס הביתה בצעדי ריקוד" :עברתי!" "איך לא?" צחקו
כולם" .אתה כבר נהג ותיק".
הדוור שהביא הביתה את המעטפה ממשרד הרישוי לא ידע איזו התרגשות
תפרוץ בעקבותיו .הנער שלקח ממנו את המכתב שכח מכל העולם ,קרע את
המעטפה וקרא לחלל הבית" :אבא ,לקחתי את האוטו ,בסדר?" "רגע! הגיע
האב .הוא הודה לדוור והוציא מכיס המכנסיים שלו את המפתחות" .שניה
אחת .אני צריך לקחת משהו מהרכב ואחר כך אתה יכול לעשות סיבוב!" הוא
נכנס למטבח ויצא אחרי שניה עם האום של הברגים .אורי השתומם ויצא
בעקבותיו החוצה ,בדיוק בזמן כדי לראות איך אביו מפרק את הגלגל מהרכב,
"אבא! מה עשית? למה הורדת את הגלגל?"
"אורי אתה לא השארת לי ברירה .ומה יקרה אם יתפנצ׳ר לך גלגל באיזה חור
נידח? אתה חייב ללמוד איך להסתדר בלי עזרה ,דבר שמחובתי כאבא ניסיתי
ללמד אותך מזמן .עכשיו תראה לי איך אתה מחליף את הגלגל ובלי עזרה .אם
תעשה את זה כמו שצריך תוכל לנסוע מיד .ואם לא "...הוא עשה פרצוף" ,אני
אראה אם יש לי מספיק זמן ללמד אותך"...
***
בפרשה שלנו אנו רואים כיצד יעקב אבינו עובר את כל השלבים של לקיחת
הברכות ,נאלץ לברוח מביתו .והכול כדי להתכונן לשלב שבו ייוולדו לו ילדים
שהם בעצם השבטים שיקימו את עם ישראל לדורותיו .גם אבא שבשמים
שולח אותנו למסע ארוך בחור נידח ,העולם החומרני שלנו .אבל לכל תינוק
הוא ממנה מלאך שמלמדו את כל התורה .למה? כי אבא האוהב יודע
שנצטרך להתמודד בהרבה זירות ונותן לנו "שיעורי הכנה" של הפתרונות עוד
לפני שיהיה צורך ליישם אותם בשטח ...

סיפור צעיר
ְּב ִמ ְק ֶרה
רֹופסֹור לֵ וִ י ּבְ סֹוף ַה ִּשׁעּור לְ ַמ ְר ֵאה ַה ַהזְ ָמנָ ה
ֲאנָ ָחה ֲע ֻמ ָּקה ָּפ ְר ָצה ִמ ִּפיו ֶׁשל ְּפ ֶ
ּכֹועס ַעל ּבְ נֹו ַה ָּק ָטן ִמלְ ֵמל
ַה ְמכֻ ּבֶ ֶדת ֶׁש ֻהּנְ ָחה ַעל ֻׁשלְ ָחנֹוּ .בְ נִ ָימה ֶׁשל ָאב ַה ֵ
טּוחים ּכִ י ִה ְחּכִ ימּו ִמּכָ ל ָה ָא ָדם ֲא ֶׁשר ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה,
לְ ַע ְצמֹו"ַ :ה ְּצ ִע ִירים ַהּלָ לּו ּבְ ִ
יֹות ָיה ֶׁשל
רֹוצים ֵהם לִ ְפּתֹר ֶאת ּבְ ָע ֶ
עֹודּנּו ַהּיֹוםִ ,
ֲא ֶׁשר ָהיָ ה לִ ְפנֵ ֶיהם ,וַ ֲא ֶׁשר ֶ
ָה ֱאנֹוׁשּות ּכֻ ּלָ ּה" .נֶ ֱאנַ ח ֵׁשנִ ית וְ ִה ְמ ִׁשיְך"ֶ :את ּבְ ָעיַ ת ַהּנַ ּזֶ לֶ ת ָּפ ְתרּו ּכְ בָ ר?! ֲאבָ ל זְ ַמן
יֵ ׁש לָ ֶהם לְ בַ זְ ּבֵ ז ַעל ִּדּיּונֵ י ְס ָרק!"
נֹושֹא ַה ַהזְ ָמנָ הַ .א ַחת ָהאּונִ יבֶ ְר ִס ָיטאֹות ּבִ ְּק ָׁשה לְ ַהזְ ִמין ֶאת
ֶ"א ֶּפנְ ִד ִיציט" ,זֶ ה ָהיָ ה ֵ
רֹופסֹור לֵ וִ י לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ּבְ כֶ נֶ ס ּבֵ ינְ לְ ֻא ִּמיֶׁ ,שּיִ כְ ֹלל ִּדּיּונִ ים ִאינְ ֶטנְ ִסיבִ ּיִ ים ּבְ ֶמ ֶׁשְך
ְּפ ֶ
טֹוריָ ה ֲא ֻרּכַ ת ָׁשנִ ים,
יָ ִמים ִמ ְס ָּפר ַעל ּבְ ָעיַ ת ָה ֶא ֶּפנְ ִד ִיציט ִּופ ְתרֹונָ ּה .לְ ַא ַחר ִה ְס ְ
עֹומ ֶדת ַח ְס ַרת אֹונִ ים מּול ְׁש ֵאלַ ת ָה ֶא ֶּפנְ ִד ִיציט ַ(ה ְּמ ִעי ָה ִעּוֵרְ ,ק ִרי
פּואה ֶ
ֶׁשּבָ ּה ָה ְר ָ
דֹורׁש ּכְ ִר ָיתה,
ּתֹוס ְפ ָּתן)ָ ,ה ֵאיבָ ר ַה ִּמ ְת ָּפ ֵרץ לֹו ִמ ֵּדי ַּפ ַעם ּבְ ַדּלַ ְק ִּתּיּות ַמכְ ִאיבָ ה וְ ֵ
ֶ
ּדֹומה ֶׁשּסֹוד זֶ ה נֶ ְעלָ ם הּוא
רֹופ ִאים לָ ַד ַעת ָמה ַּת ְפ ִקידֹו ּבְ גּוף ָה ָא ָדם? ֶ
ְמבַ ְּק ִׁשים ָה ְ
מּותה.
ֵמ ַה ָּשׂגַ ת ּבְ נֵ י ְת ָ
רֹופסֹור לֵ וִ י יָ ָקר ַ(ּת ְר ֵּתי ַמ ְׁש ַמע)ֲ ,אבָ ל ָמה ֹלא יַ ֲע ֶשֹה ַה ָּסב
ָא ְמנָ ם ,זְ ַמּנֹו ֶׁשל ְּפ ֶ
פּואה ָר ָאה
תֹורת ָה ְר ָ
ּכְ ֵדי לְ ַה ְחּכִ ים ֶאת נְ כָ ָדיו? ּכְ ִמי ֶׁש ֶה ֱע ִמיד ֶצ ֱא ָצ ִאים ַרּבִ ים ּבְ ַ
דֹוׁשה לְ ַע ְצמֹו לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ּבְ כִ ּנּוס ִט ְּפ ִׁשי זֶ הּ ,כְ ִפי ֶׁשּכִ ּנָ ה אֹותֹו ,וְ לּו ַעל
חֹובָ ה ְק ָ
"יֹוד ֵעי ּכֹל"ּ .כָ ְך ָמ ָצא ֶאת ַע ְצמֹו ַמּנִ ַיח ֶאת ַה ַהזְ ָמנָ ה
ְמנָ ת לְ ַה ְחּכִ ים ּבִ ְמ ַעט ָ
אֹותם ְ
ּדֹור ִׁשים ִטּפּול ִמּיָ ִדיְּ ,ומ ַצּיֵ ן ֶאת ְרצֹונֹו לָ ֵשֹאת ְּדבָ ִרים
ַה ַּמ ְרּגִ יזָ ה ּבְ ָתא ַה ִּמכְ ָּתבִ ים ַה ְ
"ּמ ְחּכִ ים".
ַּדוְ ָקא ּבְ ִסּיּומֹו ֶׁשל ַהּכֶ נֶ ס ַה ַ
פּואה
חּומי ָה ְר ָ
ֶׁשלֶ ט ֵמ ִאיר ֵעינַ יִ ם ִקּבֵ ל ֶאת ְּפנֵ ֶיהם ֶׁשל ֵמ ַיטב ַה ֻּמ ְמ ִחים ִמּכָ ל ְּת ֵ
רֹופ ִאים ּבֵ ינְ לְ ֻא ִּמי
ֶׁש ִהּגִ יעּו לְ בֵ ית ַה ָּמלֹון ַה ְמפ ָֹאר ּבְ ַא ַחת ֵמ ָע ֵרי ַה ָּצפֹוןּ" .כֶ נֶ ס ְ

ּיֹות ֶיהם ַה ְמפ ָֹארֹות ֶׁשל טֹובֵ י
לְ ִפ ְתרֹון ְׁש ֵאלַ ת ָה ֶא ֶּפנְ ִד ִיציט"ּ ,בָ זֹו ַא ַחר זֹו ֻה ְחנּו ְמכֹונִ ֵ
רֹופ ִאיםְ ,מכֹונִ ּיֹות ֶׁשּנִ ְקנּו ִמּכַ ְס ָּפם ֶׁשל חֹולִ ים ֻא ְמלָ לִ ים.
ָה ְ
ּתֹוס ְפ ָּתן וְ ַד ְרכֵ י
ִס ְד ַרת ַה ַה ְר ָצאֹות נִ ְפ ְּת ָחה ּבִ ְס ִק ָירה ַמ ִּק ָיפה ַעל ּתֹולְ דֹות ַּדּלֶ ֶקת ַה ֶ
אטס נֻ ְּתחּו ִמילְ יֹונֵ י
יּפֹוק ַר ֶ
ַה ִּטּפּולֶׁ ,שּבְ ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ִמ ְס ַּתּכְ ִמים ּבִ כְ ִר ָיתהֵ .מ ָאז ִה ְ
עֹומ ֶדת ַח ְס ַרת אֹונִ ים מּול ְׁש ֵאלַ ת
עֹודּנָ ה ֶ
פּואה ֶ
חֹולִ ים ּבְ ַר ֲחבֵ י ָהעֹולָ ם ,וְ ָה ְר ָ
"מה ַּת ְפ ִקידֹו ַה ַּמ ֲע ַרכְ ִּתי ֶׁשל ָה ֶא ֶּפנְ ִד ִיציט ּבְ גּוף ָה ָא ָדם?" ַה ַּמנְ ֶחה
ַה ִּמילַ נְ יּוםָ :
ׁשּואֹות ֶיהם ֶׁשל ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפיםּ" :בְ כֶ נֶ ס זֶ ה נִ ְפּתֹר ַא ַחת
ֵ
ַה ְמכֻ ּבָ ד ַמ ְדּגִ יׁש לְ קֹול ְּת
ּולְ ָת ִמיד ֶאת ְׁש ֵאלַ ת ַה ְּשׁ ֵאלֹות – ָה ֶא ֶּפנְ ִד ִיציט".
יאֹוריֹות ַרּבֹות
רֹופ ִ
ּבָ זֶ ה ַא ַחר זֶ ה נֶ ֱע ָמ ִדים טֹובֵ י ַה ְּפ ֶ
סֹורים ּכְ ֶׁש ֵהם ְמנַ ִּסים לְ ַה ִּציג ֵּת ְ
"מבֻ ָּס ִסים" ּבִ ֵיד ֶיהם ,וְ כָ ל ֶא ָחד ְמנַ ְפנֵ ף
ַעל ַּת ְפ ִקידֹו ֶׁשל ָה ֶא ֶּפנְ ִד ִיציטֶ .מ ְח ָק ִרים ְ
ּבְ ִמ ְס ָמכָ יו ַּומ ְצ ִהיר" :זֶ הּו ַהּכִ ּוּון! ּכָ אן ָטמּון ַה ִּפ ְתרֹון! ָא ְמנָ ם יֵ ׁש לְ ַה ְׁש ִק ַיע זְ ַמן
ּנֹוקפֹות
ס-ף ּבַ ֶּמ ְח ָקרֲ ,אבָ ל ַמה ֶּשּׁבָ ַוְ ַה ְרּבֵ ה ּכֶ ֶ
טּוח ֶׁשּזֶ ה ַהּכִ ּוּון ַהּנָ כֹון"ּ .כְ כָ ל ֶׁש ְ
ּדֹומה ּכִ י ַה ָּס ֵפקַ ,ה ְמבּוכָ ה וְ ַהּבִ לְ ּבּול ַרק
יאֹוריֹותֶ .
ַה ָּשׁעֹותּ ,כָ ְך ִמ ְת ַרּבֹות ַה ֵּת ְ
ּנֹוׂשא.
ִמ ְת ַרּבִ ים ִּומ ְתוַ ְּס ִפים לַ ֲע ָר ֶפל ַהּכְ לָ לִ י ַה ָּקׁשּור לַ ֵ
אּומים לָ דּון
ּבַ ַה ְפ ָסקֹות ַמ ְע ִּד ִיפים ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים ָה ֲעיֵ ִפים ֵמרֹב ַה ְר ָצאֹות ִּומּנְ ִ
פּואּיֹות ֲא ֵחרֹותִ ,מ ְת ַע ְדּכְ נִ ים ּבִ ְתרּופֹות ַח ְּד ָׁשנִ ּיֹות ּבְ ֶמ ְח ָק ִרים ַע ְדּכָ נִ ּיִ ים,
ּבִ בְ ָעיֹות ְר ִ
חּומים ַה ַּשּׁיָ כִ ים ִאיׁש ִאיׁש
ּתּוח ְמיֻ ָחדֹותַּ ,ומ ְשֹּכִ ילִ ים ּבִ ְת ִ
ׁשֹומ ִעים ַעל ִׁשיטֹות נִ ַ
ְ
פּואי ַעל ְּפנֵ י
ּדֹומה ֶׁש ַה ִּצּבּור ַה ְמלֻ ָּמד ַמ ְע ִּדיף ֶאת ח ֶֹסר ַהּו ַָּדאּות ָה ְר ִ
לְ ִה ְת ַמחּותֹוֶ .
יֹותר.
ִע ְרּפּול ּגָ דֹול עֹוד ֵ
ַה ִּדּיּונִ ים ַהּכְ לָ לִ ּיִ ים מֹוכִ ִיחים לַ ְמ ַא ְרּגְ נִ ים ֶׁש ַהּכִ ּנּוס נִ ּדֹון לְ כִ ָּשׁלֹון ָחרּוץִ .מּכָ אן ֹלא
יֵ ְצאּו ִעם ְּתׁשּובָ ה אֹו ִעם ַמ ֲח ִצית ַה ְּתׁשּובָ ה ּבָ ִענְ יָ ן ֶׁשּלִ ְׁשמֹו ִה ְתּכַ ּנְ סּוּ .בְ לֵ ב ּכָ בֵ ד
רֹופסֹור לֵ וִ י ַהּנֶ ֱע ָרץָ .א ְמנָ ם ַעד ּכֹה יָ ַׁשב
ּתֹולִ ים ֵהם ִּת ְקוָ ה ּבִ נְ אּום ַה ִּסּכּום ְּ -פ ֶ
רֹופסֹור ּבִ ְד ָמ ָמה ֻמ ְחלֶ ֶטתֵ ,עינָ יו ְמ ֻׁש ְע ָׁשעֹות לִ ְמׁשּובַ ת ַהיְ לָ ִדים ַה ְמנַ ִּסים
ַה ְּפ ֶ
לְ גַ ּלֹות ֶאת ֲא ֶמ ִר ָיקהֲ ,אבָ ל אּולַ י ּכָ ֵעת יַ ְפ ִּת ַיע ,אּולַ י...

אּומיםְ ,מכַ ְחּכֵ ַח ּבִ גְ רֹונֹו ְּפ ָע ִמים ִמ ְס ָּפר
ּבִ ְצ ָע ִדים ְׁשקּולִ ים עֹולֶ ה הּוא ֶאל ּדּוכַ ן ַהּנְ ִ
"מ ְׁש ַּת ְּת ִפים יְ ָק ִריםְ ,ר ִא ִיתיכֶ ם ּבְ ֵמ ַיטב ּכִ ּש ֵּׁוריכֶ ם ְמנַ ִּסים לִ ְפּתֹר ִח ָידה
ּופֹות ַחִ :
ֵ
ּמֹוצא ָטעּות
ָק ָׁשה ,לַ ְחּתֹר ֶאל ָהע ֶֹמק ּולְ גַ ּלֹות ֶאת ַהּסֹודֲ .אבָ לְ ...ט ִע ֶיתם ּבִ נְ ֻק ַּדת ַה ָ
מֹוצאּ ,כִ י ּכְ ֵׁשם ֶׁשּלְ כָ ל ֵאיבָ ר
יֹוצא ִמן ַהּכְ לָ ל ִמּנְ ֻק ַּדת ָ
אתם ּכֻ ּלְ כֶ ם לְ ֹלא ֵ
ָק ָׁשה .יְ ָצ ֶ
ּבַ ּגּוף נִ ָּתן ַּת ְפ ִקיד ֻמגְ ָּדרּ ,כָ ְך ּגַ ם לַ ְּמ ִעי ָה ִעּוֵר ֶ(א ֶּפנְ ִד ִיציט) ַּת ְפ ִקיד ֻמגְ ָּדרֶ ,אּלָ א
רֹוצה לְ גַ ּלֹות ּבְ ָאזְ נֵ יכֶ ם ֶאת
ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ֶט ֶרם ּגִ ּלִ ינּו ַמהּו .וַ ֲאנִ י ּכָ אןֵ ,מ ַעל ּבִ ָימה זֹוֶ ,
ַהּסֹוד ,לְ בַ ל ִּת ְׁשּגּו ּבְ ַא ְׁשלָ יֹותַ .ה ְסּכִ יתּו וְ ִׁש ְמעּו"...
ּתּוחים,
ָה ָאזְ נַ יִ ם ּכֻ ּלָ ן ּכְ רּויֹות לִ ְׁשמ ַֹע ,נִ ָּתן לְ נַ ֵּסר ֶאת ַה ֶּמ ַתח ּבֶ ָחלָ ל ּבְ ַסּכִ ין נִ ִ
אֹומר לָ כֶ םִ ,מ ְׁש ַּת ְּת ִפים
זֹורק לֶ ָחלָ ל ֶאת ַה ְּתׁשּובָ ה" :וַ ֲאנִ י ֵ
רֹופסֹור לֵ וִ י ַמ ְמ ִׁשיְך וְ ֵ
ְּוּפ ֶ
ר-ה!"ק ֶנֹוצר ּבְ ִ
ׁשּוטה ִהיא – ָה ֶא ֶּפנְ ִד ִיציט ַ
נִ כְ ּבָ ִדיםַ ,ה ְּתׁשּובָ ה ַה ְּפ ָ
מ ְרֹופסֹור
ַּת ְד ֵה ָמה ּבָ ֲאוִ ירֶׁ ,ש ֶקטְּ ,ד ָמ ָמהַ .ה ָּק ָהל ָהמּוםָּ ,ת ֵמ ַּה ָמה ָק ָרה לֹו לִ ְּפ ֶ
רֹופסֹור ּבְ ֶא ָחד ִמ ַּתלְ ִמ ָידיו
לֵ וִ יַ ,ה ִאם ִה ְׁש ַּתּבְ ָׁשה ַּד ְעּתֹו? ִמּזָ וִ ית ָה ַעיִ ן ַמבְ ִחין ַה ְּפ ֶ
"מ ְסּכֵ ן,
אֹומרִ :
אֹותּה ּבְ ֶמ ֶרץּ ,כְ ֵ
ַהּטֹובִ ים לְ ֶׁש ָעבַ ר ַמ ְצ ִמיד ֶא ְצּבַ ע לְ ַר ָּקתֹו ְּומסֹובֵ ב ָ
נִ ְׁש ַּתּבְ ָׁשה ַּד ְעּתֹו ֶׁשל ַהּזָ ֵקן".
נֹותן לַ ָּק ָהל לִ ְׁשּגֹות זְ ַמן ְמיֻ ָּתר ּבִ ְׁש ֵאלַ ת ַה ֶּסנִ ילִ ּיּות ֶׁשּלֹוּ ,ופֹונֶ ה
רֹופסֹור לֵ וִ י ֵאינֹו ֵ
ְּפ ֶ
ֶאל ַה ָּק ָהל יְ ִׁשירֹות" :לָ ָּמה נִ ְד ַה ְמ ֶּתם?! ָמה ָק ָרה?! לָ ָּמה ָק ֶׁשה לָ כֶ ם ּכָ לּ-כָ ְך
ר-ה? ִאם ָהעֹולָ םק ֶנֹוצר ּבְ ִ
ׁשּוטה ֶׁש ָה ֶא ֶּפנְ ִד ִיציט ַ
לְ ַה ְסּכִ ים לַ ְּקבִ ָיעה ַה ְּפ ָ
מ ְמּוט ְציָ ה ֲעלּובָ הָ ,אז ָמה ּבְ ִדּיּוק ַהּבְ ָעיָ ה ִעם
ּתֹוצ ָאה ֶׁשל ַ
נֹוצר ּבְ ִמ ְק ֶרהָ ,
ּכֻ ּלֹו ָ
ָה ֶא ֶּפנְ ִד ִיציט?!"
רֹועד ּכֻ ּלֹו"ֵ ,אין
רֹופסֹור ַהּיָ ִׁשיׁש לְ תֹוְך ַה ִּמ ְקרֹופֹון ֵ
ַ"ּת ְת ִחילּו לַ ֲחׁשֹב" ,זָ ַעק ַה ְּפ ֶ
ּובֹוחנֶ ת.
ּבֹותיֹ ,לא ָה ֶא ֶּפנְ ִד ִיציט וְ ֹלא ָהעֹולָ ם .יֵ ׁש יָ ד ְמכַ ּוֶנֶ תַ ,מ ְׁשּגִ ָיחה ֶ
ִמ ְק ֶרהַ ,ר ַ
עֹומ ִדים מּול
יֵ ׁש ִמי ֶׁש ָהיָ ה ,הֹוֶ ה וְ יִ ְהיֶ הָ ,ע ָשֹה ֶ
עֹושֹה וְ יַ ֲע ֶשֹה לְ כָ ל ַה ַּמ ֲע ִׂשיםִ .הּנְ כֶ ם ְ
ּבֹורא ֶׁש ֲע ַדיִ ן ֹלא ּגִ ּלָ ה לָ נּו ַהּכֹל!
ְמקֹורֹות ָחכְ ָמה ּבִ לְ ִּתי נִ ְדלִ ים ,מּול ֵ
ְמ ַעט ֲענָ וָ ה לְ נֹכַ ח ָה ֻעבְ ָּדה ֶׁשֹּלא ְּפ ַת ְר ֶּתם ֲא ִפּלּו ֶאת ּבְ ָעיַ ת ַהּנַ ּזֶ לֶ תְּ ...ת ַסּיַ ע לָ כֶ ם
לְ ַה ְמ ִׁשיְך ֶאת ֶמ ְח ְק ֵריכֶ ם ּולְ ַהּגִ ַיע לִ נְ ֻק ַּדת ָה ֱא ֶמת!" 

בית המדרש
השואל שהשאיל
שאלה מס' 515
לירון עובד בחברת תקשורת מובילה וכחלק ממשרתו הוא קיבל מחשב לצורך
עבודתו ,באחד הימים פנה אליו אלמוג ידידו וביקש ממנו את המחשב לכמה
ימים" .אין מצב ,זה של העבודה" אמר לירון ,אבל אלמוג התחנן וביקש 'רק ליום
אחד' .עבר יום ,עברו יומיים ואלמוג לא נראה באופק .כשביקש לירון מאלמוג
את המחשב בחזרה ,סיפר לו אלמוג שנעלם לו המחשב וכעת לירון צריך
לשלם על המחשב לחברה .א') האם היה מותר ללירון להשאיל את המחשב
שבבעלות החברה? ב') אם לירון השאיל למרות שהיה אסור לו לעשות זאת
וקרה 'אונס' והמחשב נעלם ,מי צריך לשלם על המחשב לירון או אלמוג?
מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט :תלמוד בבלי מסכת 'בבא
מציעא' דף פ' במשנה 'השוכר את הפרה לחרוש' .נתיבות המשפט סימן ש"ט
סעיף קטן ה' .שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רצ"א סעיף כ"ו בדין' :בדין שומר
שמסר לשומר שלא כדין האם נעשה גזלן'.
תשובה לשאלה "חשמל בהברקה" (שאלה מס' )510
תקציר השאלה השבועית :דודו היה חשמלאי יצירתי במיוחד ,כשהוזמן לבצע
עבודות חשמל על הדרך הוא היה עולה על הגגות וכשהתאפשר לו ,הוא היה
מרכיב 'פאנלים סולאריים' שמייצרים אנרגיות חשמל מהשמש ,ומוכר את
החשמל לבניינים הסמוכים .באחד הימים עלו השכנים על העניין ותבעו
ממנו חלק מהרווחים ,כיוון שלא ביקש את רשותם .אבל דודו טען להגנתו
שכל הרווחים הם שלו כיון שהשמש לא שייכת לאף אחד .מה דעתכם?
תשובה בקצרה :לדודו אסור היה להשתמש בשטח של אחרים ללא רשותם,

אבל לאחר מעשה הוא אינו צריך להתחלק עם השכנים ברווחים
תשובה בהרחבה :שוכר שהשכיר את דירתו לאחרים באופן שהיה אסור לו,
מבואר בהלכה (חו"מ שס''ג ס"י) שהרווח הולך לבעלי הדירה ולא אליו ,כיון
שהכלל הוא ש'אין אדם עושה סחורה בפרתו של חברו' .כלומר ,שאדם לא
יכול לעשות לעצמו רווחים מחפץ השייך לחברו .ולפי זה היה מקום לומר
שגם בעלי הגג יכולים לטעון שהרווח שלהם ,כיון שדודו עשה לעצמו רווחים
מהגג שלהם.
אולם למעשה יש הבדל בין המקרים .כי שוכר שמשכיר את דירתו לאחרים,
עושה רווח מהדירה עצמה שהיא שייכת למשכיר ,לעומת זאת דודו לא
עשה את רווחיו מהגג עצמו ,אלא מסוללות החשמל שהוא עצמו הניח שם
ומהשמש שאינה שייכת לאף אחד ,ורק המיקום שייך לשכנים ,ובמקרה כזה
אף שאסור לעשות זאת אבל הרווחים שייכים לו .ודוגמא לזה מצאנו בהלכה
(חו"מ סי' רעג סי''ד) שאם אדם פרס מצודה (רשת) בחצר חברו שאינה נעולה
ואינה משתמרת ,ונלכדו בתוכה חיות ועופות ,אף שהיה אסור לו לעשות כך,
בכל זאת כל מה שהצליח לצוד במצודתו שייך לו ,כיון שרק החצר שייכת
לחברו אבל המצודה היא שלו וממנה עשה את רווחיו.
תשלום על ההשתמשות בגג :זה פשוט שזכותם של השכנים להתנגד ולדרוש
מדודו שלא ישתמש יותר בגג שלהם ,אך האם הם יכולים בכל זאת לדרוש
ממנו תשלום (שכירות) על השימוש עד שנודע להם מזה? בהלכה ( חו"מ
שס''ג ס"ו) מבואר שמקום שאינו עומד להשכרה ,אם פלש לשם אדם זר
והשתמש בו ,אי אפשר לדרוש ממנו דמי שכירות עבור ההשתמשות ,כיון
שבכל מקרה המקום לא היה מיעוד להשכרה ובין כה לא היו עושים מזה
רווח ,ולכן אם לא נגרם שום נזק למקום הא פטור מלשלם ,אולם אם הוא
גרם אפילו לנזק קטן ,אפשר לחייב אותו בשכירות מלאה על ההשתמשות
במקום (שם סעיף ז').
וכל זה כמובן בנוגע לעבר ,אבל לגבי העתיד ברור שהשכנים יכולים לדרוש
מדודו לשלם מכאן ואילך על ההשתמשות בגג ,או לחילופין לדרוש ממנו
לפנות משם את סוללות החשמל שלו .

שבת ,ב' כסלו
יום ההצלה

יוסף רזניק 

מסע אל העבר

בשנות מלחמת העולם השניה ,היו רוב ארצות צפון אפריקה נתונות תחת
שלטון בעלי בריתם של הגרמנים .במרוקו ואלג'יר שלט "משטר וישי"
הצרפתי ,שהיה כפוף לנאצים ושיתף פעולה עמם .המשטר חוקק סדרה של
חוקים אנטי-יהודיים ,ויהודי מדינות אלה היו נתונים בסכנת השמדה כמו
אחיהם שבאירופה.
אולם הגרמנים ושותפיהם הובסו לפני שהספיקו לבצע את מזימתם .בחודש
מרחשון תש"ג ( )1942הביס הצבא הבריטי את הגרמנים בקרב אל עלמיין
במצרים ,ובסוף אותו חודש נחתו כוחות בריטיים ואמריקאיים בחופי אלג'יר
ומרוקו ,ותוך ימים אחדים הכניעו את המשטר המקומי .ב' בכסלו הפך ליום
ההצלה של יהודי מדינות אלה .סופר מקומי בשם אשר חסין אף חיבר את
"מגילת היטלר" ובה סיפור המלחמה וההצלה .מובן שלאחר שנודעו ממדי
השמדת היהודים באירופה ,השמחה על ההצלה היתה מהולה גם בעצב רב.

יום שני ,ד' בכסלו  -נבואת השמחה

השנה היא ג' תי"א ( 349לפנה"ס) ,שנתיים לאחר בניינו של בית המקדש
השני .בד' בכסלו של אותה שנה באו שליחים מהקהילה היהודית בבבל אל
הנביא זכריה בירושלים ,ושאלה בפיהם :האם לאחר שנבנה בית המקדש,
עדיין יש לצום בתשעה באב ובשאר הצומות לזכר חורבן הבית הראשון?
הנביא משיב להם בדברי תוכחה ונחמה ,ולשאלתם הוא עונה (זכריה ח,יט):

יׁשי וְ צֹום ַה ְּשׁבִ ִיעי וְ צֹום ָה ֲע ִׂש ִירי
"ּכֹה ָא ַמר ה' ְצ-בָ אֹות :צֹום ָה ְרבִ ִיעי וְ צֹום ַה ֲח ִמ ִ
הּודה לְ ָׂשׂשֹון ּולְ ִׂש ְמ ָחה ּולְ מ ֲֹע ִדים טֹובִ ים"" .צום הרביעי" הוא הצום
יִ ְהיֶ ה לְ בֵ ית יְ ָ
בחודש הרביעי מניסן ,כלומר י"ז בתמוז; "צום החמישי" הוא תשעה באב;
"צום השביעי" הוא צום גדליה ,בג' תשרי; ו"צום העשירי" הוא עשרה בטבת.
בזמן שהמקדש בנוי ,צומות אלו הופכים לימי שמחה ,כנראה משום שדוקא
זכרון הצרות שהיו בעבר ,מחזק את השמחה על כך שנגאלנו ונושענו מהן.
לאחר חורבן הבית השני ,חזרו ארבעת הימים האלה להיות ימי צום ותענית.
אנו מצפים שבמהרה תבוא הגאולה השלמה וייבנה המקדש ,ואז יתקיים בנו
שוב הפסוק (ירמיהו לא,יב)" :וְ ָה ַפכְ ִּתי ֶאבְ לָ ם לְ ָׂשׂשֹון".

יום שלישי ,ה' בכסלו  -גדול המעיינים

מגדולי חכמי ישראל לפני כ 400-שנה היה רבי שמואל אליעזר הלוי איידלס,
המכונה "המהרש"א" (ראשי תיבות :מורנו הרב שמואל אליעזר) .הוא נולד
בפולין בשנת שט"ו ( )1555למשפחה המיוחסת עד לדוד המלך .חמותו
של רבי שמואל ,איידל ,היתה בעלת נכסים ,והיא פרנסה את משפחתו של
המהרש"א ואף מימנה את ישיבתו .משום כך הוא קרא לעצמו על שמה -
"איידלס" (=של איידל).
לאחר פטירת חמותו ,התמנה המהרש"א לרב וראש ישיבה בעיר הגדולה
אוסטרהא .הוא היה גם מראשי "ועד ארבע ארצות"  -גוף השלטון הפנימי
של יהודי פולין וליטא .על התמדתו בתורה מספרים סיפורי מופת ,כגון שהיה
נוהג לקשור את שערות ראשו לוו בתקרה ,כדי שלא יירדם בשעת הלימוד.
בזכות התמדתו זו ,זכה לחבר את אחד החיבורים החשובים ביותר בפרשנות
הגמרא.
חיבורו של המהרש"א מחולק לשניים" :חידושי הלכות" ,על החלק ההלכתי
שבגמרא ,ו"חידושי אגדות" על החלק המחשבתי והרעיוני .רבים מגדולי
ישראל בכל העדות הורו ללמוד את חיבורו של המהרש"א ,וראו בו מופת
לחשיבה עמוקה וישרה .המהרש"א הלך לעולמו בה' בכסלו שצ"ב ( .)1631
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תמונות מפעילות
שלום לעם לנוער ישראל

תלמים

מהשטח

המצלמה שלנו י
צאה לביקור

רמלוד

בסני
פי 'שלום
לעם' ב
היה מיוחד!
מושב תלמים וברמלה  -לוד.

בואו להצטרף לפעילות!
סניף 'שלום לעם' במושב תלמים,

פועל בגן הילידים הישן של המושב
המדרשה פועלת בימים ב' ,ד' ,ה'
בין השעות 19:30 - 20:30
לפרטים052-7176796 :

סניף 'שלום לעם' ברמלוד,

פועל בבית הכנסת 'משכן אבנר'
רח' מרדכי שרעבי  2רמלה
המדרשה פועלת בימי ה' בין השעות 20:00 - 21:00
לפרטים054-8423133 :

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 .פקס02-5022991 .

כל הזכויות שמורות

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

