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חג שמח!



אורח לארוחה

שמחה פשיטיק

מבט אל החיים

השלגים ניתכו בעוז וקור מקפיא עצמות שרר בחוצות .כל תושבי הכפר
העדיפו להסתתר מאימת מזג האוויר החורפי שנחת עליהם די בהפתעה.
הם התכנסו בבתיהם ,ישבו ליד תנור העצים וחיממו את איבריהם .אחרים
העדיפו לעלות על משכבם מוקדם מן הרגיל .איש לא הסתובב בסמטאות
הכפר .איש לא הסתובב אמרנו? טעות .איש אחד ויחיד ,כפרי מגודל ,חמוש
ברעמת שיער אימתנית ובכובע איכרים פרוותי ,הילך באותה שעה בינות
להררי השלג וגושי הקרח שהצטברו ברחוב ,לאן מועדות פניו בשעה כזו
ובמזג אוויר שכזה? לפונדק המקומי ,להיטיב לבו במעט וודקה צורבת
גרון ומחממת גוף .כך מנהגו מדי יום ביומו .בימים עובד הוא במלוא המרץ
ובלילות גורר את עצמותיו אל הפונדק לשתיית וודקה .כמעט את כל רווחיו
מעסק הירקות שלו מבזבז הכפרי – גרישה שמו – על קניית משקאות
אלכוהוליים שונים.
נכנס גרישה אל הפונדק ,שם מקבל את פניו המוכר ,כולו רוטט מקור" :כוס
גדולה של וודקה ושני רבעי עוף מהבילים ,בבקשה" ,פונה אליו גרישה
הכפרי" .ביום כזה קר ,אני חייב מנה כפולה של וודקה וגם משהו חם וטוב".
הוא מביט סביבו ואומר" :אני רואה שהפונדק ריק היום ,אה?" המוכר משיב
לו בשיניים נוקשות" :כן ,בגלל הסערה אנשים לא באו היום" .גרישה מביט
בו וצוהל" :נו ,אם כן אתה תשתה איתי היום!" וזאת יש לדעת – גרישה
אינו יושב לארוחה הלילית לבד .אף פעם .מעודו לא עשה זאת ומן הסתם
לא יעשה זאת לעולם .כך החליט לעצמו אי אז ,כשהיה צעיר יותר וטיפש
יותר" .אני לא שותה לבד! רק עם מישהו ,ולא אכפת לי מי זה יהיה ,העיקר

לא לשבת לבד" .מכריו טענו כי
מדובר בחסכי ילדות מודחקים,
שפורצים באופן הזה .כך או כך,
גרישה לא התחשב במה שאמרו
אחרים וקיבע את מנהגו עד
שהפך לחוק בל יעבור.
בכל ערב ,בעת שנכנס אל
הפונדק ,חיפש גרישה אחר
השותף המתאים ביותר לארוחה
ואז עט עליו בקריאות שמחה
והתיישב מולו ,ירצה או לא
ירצה .והנה היום ,כשהפונדק
ריק מסועדים ,החליט גרישה כי בעל הפונדק הוא-הוא זה אשר יארח לו
לחברה בשעת ארוחתו .המוכר ,שלא רצה לאבד את המטבעות שמשלשל
גרישה לידיו בכל ביקור ,הסכים בלית ברירה וישב לשתות עמו .גרישה לגם
בקולניות מן הוודקה ונעץ את מזלגו במנת העוף .אלא שאז נפתחה הדלת
בסערה ואשתו של בעל הפונדק נכנסה בבהלה" .בוא מהר!" אמרה לבעלה.
"יוליה שלנו קודחת מחום! אנחנו מוכרחים לקחת אותה אל הרופא!"
המוכר התלבט לרגעים ,שכן חשש מכעסו של גרישה ,אולם כעבור חמש
שניות ידע כי חיי בתו הילדה חשובים יותר מהכפרי וממטבעותיו.
"אני הולך" ,אמר לגרישה" .תוכל לסיים את ארוחתך ולנעול את הפונדק
אחריך .בבוקר אבוא לביתך לקחת את המפתחות" .תוך שניות נעלמה
דמותו מן האופק וגרישה נותר לבדו ,הוא וארוחתו" .לא יכול לבד ,פשוט
לא יכול!" מלמל בזעף .הוא חשב את מי באפשרותו להזעיק בזמן כזה ,שכן
איש לא יסכים לצאת מביתו כעת .חשב וחשב ,עד שלפתע נצנץ בו רעיון.
הוא קם ממקומו בזריזות ,לבש את מעילו ויצא לכיוון ביתו .שם ,לצד הצריף
העלוב שלו ,עמד חמורו החביב" .בוא ,חמוריקו!" ליטף אותו גרישה" .נלך
לאכול ביחד" .השניים צעדו יחדיו עד שהגיעו אל הפונדק .גרישה העמיד את

חמורו מולו והמשיך בסעודתו ,תוך כדי שהוא "משוחח" עם החמור התוהה
ומספר לו את עלילותיו.
באותו הזמן חלפה מרכבתו של מושל האזור בסמוך לכפר .הסוסים הזדחלו
לאיטם והעגלון ניסה להוביל אותם קדימה .אך בשלב מסוים הם סירבו
לנוע ולא הועילו הצלפותיו .הדרכים המשובשות מנעו מהם להתקדם.
"נהיה חייבים לעצור כאן ולמצוא מקום ללון בו" ,פנה העגלון אל המושל
הנכבד" .וגם מקום לאכול בו" ,הוסיף המושל" .אני מורעב" .הם נכנסו
בשערי הכפר והלכו על פי השילוט אל עבר הפונדק" .אני שומע קולות
שיחה" ,שמח המושל" .יהיה לי עם מי לשבת לאכול ,כך נחמד יותר" .אך הוא
ביקש לבדוק מיהו האיש השוהה בפונדק .בשקט-בשקט התקרב אל החלון
והביט בעדו" .חמור!" קרא בלחישה מבוהלת" .האיש הזה יושב ומדבר עם
חמור! הבה נמצא לנו מקום הגון יותר לשהות בו .נחפש בית בו אפשר
לסעוד במחיצת אנשים נורמליים".
בפונדק פנימה ישב גרישה ופטפט עם חמורו האהוב" :אז אתה מבין? חשבתי
לדבר עם המושל הנכבד שייתן לי אישור להעמיד את דוכן הירקות שלי יותר
קרוב לרחוב ,אבל איך בדיוק אפגוש אותו? אני גרישה ,כפרי פשוט ,והוא
מושל האזור ,ירום הודו ,בוודאי לא יסכים להיפגש איתי" .ולא ידע גרישה כי
ברגעים אלו ,בזכות החמור האפרפר – הפסיד את הזדמנות חייו...
*
עלינו לדעת שכאשר אנחנו משקיעים את כוחותינו בהבלים ,בהכרח
נפסיד במקום אחר .מי שמוחו טרוד בשטות כזו או אחרת ,קשה עד בלתי
אפשרי בשבילו לעסוק בדברים מועילים .מעין זה אמרו חז"ל שהמקבל על
עצמו עול תורה ,לוקחים ממנו את עול העיסוק ביתר טרדות העולם הזה.
אי אפשר לתפוס את החבל בשני קצותיו –לכן כדאי להשקיע בעניינים
החשובים באמת עבורך ,לא תוכל לקדם דברים שחשובים לך בחיים כאשר
אתה שקוע בהעברת הזמן .אם תתמקד ,תתרכז במה שחשוב לך ,תוכל
להצליח בכל תחום שתבחר .

בן חורין

הוציאנו מעבדות לחרות ומשעבוד לגאולה.
חג הפסח זהו הזמן לצאת מעבדות לחרות
מכבלי הפיתויים שמציע לנו העולם החומרי
ולקבל עלינו את עול המצוות הרוחני.

(מתוך מדור 'סיפור צעיר')

הבית החדש – ישן

איתמר מאיר 

סיפור לשבת

"ג'ק .בוא תעמיס את המזוודה על הרכב ,אנחנו כבר מוכרחים לצאת!"
קראה הזקנה לבעלה שהתרומם ממושבו על הספה הישנה שבפינת הסלון.
לאחר חודשים ארוכים של הזמנות חוזרות ונשנות מצד בתם ,הם הסכימו
להתארח בבית בתם וחתנם ,שהקצו להם חדר גדול בביתם המרווח .הבית
שלהם היה גדול ויפהפה ,הוא היה בצבע אדום בוהק וכל עיצוב הפנים
שלו היה בסגנון דומה .הדלתות היו אדומות ,החלונות אדומים ואף גינה
גדולה וירוקה עם פרחים אדומים גדולים הקיפה את הבית .במשך שלושה
שבועות שהו ג'ק וברטה אצל בתם ,עד שהרגישו שהגיע הזמן לחזור הביתה.
הם נפרדו מהם והודו להם על החופשה הארוכה והמפנקת .הנסיעה הייתה
ארוכה ומעייפת ,אבל הם שמחו לגלות את הבית הישן והמוכר .ברטה
עמדה בכניסה לבית כאשר ג'ק החנה את הרכב בחנייה ,הסתכלה לרגע
לצדדים ואמרה" :ג'ק .אינך חושב שהבית שלנו כבר ישן מדיי?"
"את צודקת" הניד ג'ק בראשו" .אין לנו מסביב לבית לא פרחים ולא דשא,
הבית הזה כבר ישן "...ברטה שתקה לרגע ואז המשיכה" :מה דעתך ג'ק,
שנמכור את הבית הישן הזה ונקנה לנו בית חדש ויפה כמו שראינו אצל
איוונקה? לא הגיע הזמן שנהנה קצת מהזקנה?"
"צודקת לחלוטין!" אישר ג'ק בניע ראש .הם נכנסו פנימה וממחשבה למעשה,
כבר למחרת בבוקר תלה בחזית הבית שלט גדול שעליו היה כתוב 'למכירה'.
לאחר יומיים הגיע הלקוח הראשון ,הוא העיף מבט אחת ושתיים ואמר:

"לא .זה בית ישן מדי ,אני מחפש בית חדש
עם קירות אדומים!" ברטה עקבה אחריו
במבטה והתאכזבה לראות אותו עושה את
דרכו במהירות לכיוון הדלת" .ג'ק .הלקוח
לא רוצה את הבית .בוא נתחיל לצבוע
את הבית האדום ,כדי שאם יבוא מישהו
שהבית ימצא חן בעיניו!" למחרת בבוקר החלו השניים לעבוד במרץ .כל
הקירות והמשקופים ,זכו לצביעה חדשה והגונה בצבע אדום בהיר ,לאחר
יומיים רצופים של צביעה אינטנסיבית הבית באמת היה נראה אחרת.
השלט הושב למקומו מעל החלון וכבר למחרת נקשה אישה צעירה בדלת
הבית ,היא נכנסה פנימה ומיד התפעלה" :וואו ,הבית ממש יפה מבפנים!
אבל אני מחפשת בית קטן ויפה ,עם דלתות וחלונות לבנים .תודה לכם!"
מבטה של ברטה היה נחוש מתמיד וג'ק כבר זיהה במעמקי עיניה את
המשימה הבאה .ביום שלמחרת הוא הסתער על צביעת הדלתות והחלונות,
לאחר סיום הצביעה הבית הישן – כבר היה נראה ממש כמו חדש.
עברו כמה ימים נוספים והגיעו זוג לראות את הבית ,לאחר שסיירו בכל
החדרים ,אמרו" :הבית הזה יפה מאוד .מוצאים חן בעינינו הצבעים של
החלונות והקירות והגדר .אבל אנו מחפשים בית עם גינה ,ולכם אין גינה ליד
הבית "...זה היה האות לתחילת מסכת ביקורים קבועה במשתלה המקומית.
ג'ק החל לזרוע דשא ופרחים ,אחרי ימים אחדים הצמחים התחילו לנבוט.
במשך הזמן כל החצר סביב הבית התמלאה בפרחים צהובים ,אדומים
וסגולים .ברטה עקבה אחרי צמיחת הפרחים בהתמדה וכשפרחו במלוא
יופיים ,אמרה לג'ק" :עכשיו הבית שלנו נראה יפה וכמו חדש ,בוודאי הקונה
הבא יאהב אותו ויקנה .אז נוכל לקנות לנו בית כפי שאנו אוהבים "...עוד היא
לא סיימה את המשפט ונשמעו דפיקות בדלת...
הדלת נפתחה ובפתח עמד צעיר חייכן" :אפשר לראות את הבית?" ברטה
הנהנה בראשה במרץ ,היא קיוותה שהצעיר ישלים את המשאלה שעמדה
על שפתיה .הסיור בחדרי הבית היה מהיר והצעיר עשה את דרכו בחזרה

לעבר הדלת" :הבית הזה ממש משופץ וחדש ,לא תהיה לי אפשרות לרכוש
אותו .אני מחפש בית ישן יותר "...ברטה עמדה פעורת פה" :מה הולך כאן?"
פרכה את ידיה בייאוש" .כל מה שאני עושה – לא עוזר לי למכור את הבית.
ג'ק אתה יכול להסביר לי מה מתרחש כאן?"
"בואי אתי החוצה" נפנף לה ג'ק בידיו .היא הצטרפה אליו ושניהם עמדו
מול הבית החדש  -ישן" .בואי תגידי לי ברטה :איזה סוג של בית את רוצה
שיהיה לך?" ברטה לא השיבה וג'ק המשיך" :האם אנחנו רוצים בית יפה
שצבוע בצבעים יפים מבפנים ומבחוץ?" "נכון" הנהנה ברטה בראשה.
"והאם אנחנו רוצים בית שיהיה מוקף בדשא ופרחים?" שאל שוב ג'ק
וברטה ענתה" :נכון!" .ג'ק התחיל לצחוק וברטה הביטה בו משתוממת:
"מדוע התחלת לצחוק פתאום?"
"האם הסתכלת סביבך?" שאל ג'ק .ברטה הביטה סביבה – היא ראתה בית
אדום קטן עומד על התל .החלונות היו צבועים בלבן בוהק ,הדלתות היו
לבנות וגם הגדר הייתה לבנה ,סביב הבית היה דשא ירוק ואמיתי והרבה
פרחים צבעוניים" .זה הבית שחלמתי עליו!" אמרה ברטה...
"נכון" השיב ג'ק" .זה בדיוק הבית שרצינו לקנות ,אבל למה לקנות אם הוא
כבר שלנו???" שניהם נכנסו בחיוך לבית החדש – ישן ,אבל זה כבר לא היה
הבית הישן .זה היה כבר הבית החדש....
***
עם ישראל היו שקועים בצרת השעבוד של המצרים עד הצוואר ,כשהגיע
משה רבנו וסיפר להם על הגאולה הם התקשו להאמין .אבל כשהחלו
לראות את הניסים המתרחשים ,את ההתחלה של האור מתוך החושך –
השתנתה להם תפיסת המבט .הם החלו להאמין שיגיע היום והם יצאו
מהחושך ,מהגלות אל האור של הגאולה .הרבה פעמים אנחנו שקועים
בצרות שלנו ,מסרבים להאמין שישנה נקודת אור שקיימת אי שם .אבל
אם נצא החוצה לרגע ,נביט מבחוץ על המתרחש נראה שגם בתוך הצרות
הישנות – מתרחשים בכל יום ניסים חדשים ,רק לראות ,להכיר אותם
ולהודות עליהם והכול יראה אחרת ..
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ַּובחּוץ ְמ ֵ
יֹותר
אֹומר; לְ ַה ֲאזִ ין לַ ּקֹולֹות ,לְ ַה ְק ִׁשיב לַ ְּצלִ ילִ ים ,וְ ֵ
לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת ָה ָעםָ ,מה הּוא ֵ
ֵמ ֵאּלּוָּ ,פׁשּוט לִ ְׁשמ ַֹע.
הּודי ָּת ִמים ֶאת ַא ְר ַּב ַעת ַה ָּבנִ ים,
ׁשֹואג לֹו יְ ִ
ח----ד ָחכָ םֶ ,א ָח---ד ָּתם"ֵ ,"א ָ
ֶ
ַּומ ֲא ִריְך ּבְ ֶא ָחד ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ַּמ ֲא ִריכִ ים ִּב ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ֶׁשל ַׁש ֲח ִרית וְ ַע ְר ִבית.
רֹואה ָּב ֶא ָחד ָה ָארְֹך ַהּזֶ ה ְר ָמזִ ים נִ ְס ָּת ִרים.
וְ ָה ַא ְדמֹו"ר ַמ ְר ִצין ָּפנָ יו ,וְ ֶ
יאֹור ִטית ּבְ ָאזְ נֵ י
"יָ כֹול ִמּבְ עֹוד יֹום?" ַמ ְק ִריא ַּב ַעל ַּביִ ת ְמגֻ ָּשׁם ֶאת ַה ְּשׁ ֵאלָ ה ַה ֵּת ֵ
ּבְ נֵ י ֵּביתֹוִּ ,ומּיָ ד ֵמ ִׁשיב:
לֹומר ַּב ֲעבּור זֶ ה!
"ּתלְ מּוד ַ
ַ
ַּב ֲעבּור זֶ ה ֹלא ָא ַמ ְר ִּתיֶ ,אּלָ א,
ּבְ ָׁש ָעה ֶׁשּיֵ ׁש ַמ ָּצה ָּומרֹור ְמ ֻח ָּתנִ ים לְ ָפנֶ יָך".
ּפֹוצץ ִמ ְּצחֹוקִ .אלְ ָמלֵ א
קֹורא ַהּגַ ַּבאי ַא ֲח ָריו ,וְ כִ ְמ ַעט ִמ ְת ֵ
ּת-נִ -י-ם!" ֵח ָ"מ ֻ
ְ
נֹוכְ חּותֹו ֶׁשל ַּפ ְטרֹונֹו ,לְ ֹלא ָס ֵפק ָהיָ ה ְמ ַׁש ְח ֵרר ְצחֹוק ּגָ דֹול.
"מ ֻח ָּתנִ יםְ ,מ ֻח ָּתנִ ים!" ְמ ַא ֵּשׁר ָה ַא ְדמֹו"ר ֶאת ְּד ָב ָריוַ ,אְך ַּבת ַה ְּצחֹוק ֵאינֶ ּנָ ה ָׁשם.
ְ
רֹואה ַהּגַ ַּבאיָּ ,ופנָ יו ַמ ֲחוִ ירֹות ,הּוא ִמ ְת ַּבּיֵ ׁש ִמ ְּצחֹוקֹו ֶׁשּלֹו.
הּוא ְר ִצינִ יֶ ,
ּדֹומה.
"א ְמׁשֹל לְ ָך ָמ ָׁשל ,וְ ָת ִבין לְ ָמה ַה ָּד ָבר ֶ
ֶ
יכּותי,
הּודי ָע ִׁשיר ָר ָצה לְ ַה ִּשׂיא ֶאת ִּבּתֹו לְ ַתלְ ִמיד ָחכָ ם .הּוא ִח ֵּפשֹ ָּבחּור ֵא ִ
יְ ִ
ּתֹורה ַּוב ַעל ִמּדֹות טֹובֹותִ ,איׁש ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָאהּוב לְ ַמ ְעלָ ה ,וְ גַ ם נֶ ְח ָמד לְ ַמ ָּטה,
ּגָ דֹול ַּב ָ

גּורים ַּופ ְרנָ ָסה ַעל ֶח ְׁשּבֹונֹו.
נֹוח לַ ּבְ ִרּיֹותָ .היָ ה ּבְ ַד ְעּתֹו לְ ַה ִּצ ַיע לֹו ְמ ִ
נֹוח לַ ָּמקֹום וְ ַ
ַ
הֹוסיף ָחכְ ָמה ִּובינָ ה ,וְ הּוא יִ ְד ַאג לְ כָ ל
ּתֹורה ,לְ ִ
ֶה ָח ָתן יּוכַ ל לָ ֶׁש ֶבת וְ לֶ ֱהגֹות ַּב ָ
ַמ ְחסֹרֹו.
ִח ֵּפׂש וְ ִח ֵּפשִֹׁ ,שּלֵ ם ּגַ ם לְ ַׁש ְּדכָ נִ ים ֶׁשּיְ ַח ְּפׂשּו ,וְ ַדוְ ָקא ּכְ ֶׁש ָּשׁ ָהה ִעם ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ֵאי
ָׁשם ּבְ ֻח ְפ ָׁשה ָמ ָצא ֶאת ֶׁש ִּב ְּק ָׁשה נַ ְפׁשֹו.
נּועה יָ ַׁשב ָה ֶעלֶ םָ ,עסּוק ִּב ְס ָפ ָריוֲ ,א ָבל ּגַ ם ֵער ַּדּיֹו ּכְ ֵדי
ּבְ ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ּבְ ִפּנָ ה ְצ ָ
אֹור ַח ֶׁשּנִ כְ נָ ס ְּומ ַח ֵּפשֹ ִסּדּורֵ .מ ִאיר ָּפנִ ים וְ חֹוזֵ ר לְ ַתלְ מּודֹוַ .על ָּפנָ יו
לְ ַהבְ ִחין ָּב ֵ
ָהיָ ה נָ סּוְך ֵחן ְמיֻ ָחד ַה ָּשׁמּור לְ ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים .וְ זֶ ה ָמ ָצא ֵחן ּבְ ֵעינָ יו.
הּוא ֵּב ֵרר ִמי ָה ַא ָּבאִ ,מי ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחהָ ,מה ַמ ָּצ ָבם ַהּכַ לְ ּכָ לִ י.
יכּותית ַּב ֲעלַ ת
דּועֲ ,א ָבל חּוץ ִמּזֶ ה ְמ ֻד ָּבר ּבְ ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֵא ִ
ִס ְּפרּו לֹו ֶׁש ָה ַא ָּבא ַּת ְפ ָרן יָ ַ
טֹובים.
ָׁש ָר ִׁשים ִ
טֹובה ,הּוא ָר ָצה לִ נְ הֹג ּגַ ם ַה ַּפ ַעם ,הּוא ָר ָצה לַ ֲערְֹך
נֹוהג ּבְ כָ ל ִע ְס ָקה ָ
ּוכְ ִפי ֶׁשהּוא ֵ
ֶאת ַה ֲח ֻתּנָ ה ִמּיָ ד.
"א ָבל לָ ָּמה ִמּיָ ד?" ָׁש ַאל ֲא ִבי ַה ָּבחּור" .לָ ָּמה ֹלא נְ ַחּכֶ ה ַעד ֶׁשּנִ ְת ַא ְרּגֵ ןַ ,עד ֶׁשּנַ ִּשׂיג
ֲ
הֹוצאֹות ַה ֲח ֻתּנָ הֶׁ ,ש ַהּכֹל יִ ְהיֶ ה ְמ ֻס ָּדר ּכְ מֹו ֶׁש ָּצ ִריְך".
ּכֶ ֶסף לְ ָ
יֹותר ִמ ַּמה ֶּשּׁיֵ ׁש לְ ָך לְ ַה ִּצ ַיע
ָצ ַחק ֶה ָע ִׁשיר" :וְ ִאם נְ ַחּכֶ ה ָׁשנָ ה ,יִ ְהיֶ ה לְ ָך ֻר ָּבל ֶא ָחד ֵ
הֹוצאֹות ָעלַ י ,וְ ֶאת ַה ֲח ֻתּנָ ה נַ ֲע ֶשֹה ִמּיָ ד".
ַעכְ ָׁשוּ .בְ כָ ל ִמ ְק ֶרה ּכָ ל ַה ָ
אֹופים ,וְ ָה ֵע ֶסק
ַה ְּשׁלִ ִיחים יָ ְצאּו לְ ָה ִביא ּבְ גָ ִדיםַּ ,תכְ ִׁש ִיטיםַ ,ט ָּב ִחיםֶ ,מלְ ָצ ִרים וְ ִ
אּוצה.
ָּת ַפס ְּת ָ
אֹופים ִה ְתלֹונְ נּו ֶׁש ֵאין לָ ֶהם ֵּדי זְ ַמן לְ ַה ְת ִּפ ַיח ֶאת ַה ָּב ֵצקַ .ה ַחּלֹות ֹלא יָ ְצאּו ּכְ מֹו
ָה ִ
ֶׁש ָּצ ִריְךֵ ,הן ֹלא ִּת ְהיֶ ינָ ה ַאוְ ִר ִירּיֹות ַּדּיָ ןָ ,ט ֲענּו ִּב ְפנֵ י ֶה ָע ִׁשירַ .אְך הּוא ָא ַטם ֶאת
"הּלַ יְ לָ ה ִּת ְהיֶ ה ַה ֲח ֻתּנָ ה ,וְ ַה ַחּלֹות יִ ְהיּו ֵאיְך ֶׁשּיִ ְהיּו".
ָאזְ נָ יוַ ,
אֹותם לָ ַבׁש ַעד
טּוטים ֶׁש ָ
לִ ְפנֹות ֶע ֶרב ּכְ ֶׁש ֶה ָח ָתן ֶה ֱחלִ יף ֶאת ּבְ גָ ָדיוֵ ,מ ַה ְּס ַמ ְר ִ
ַהּיֹום ,לְ ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַהּבְ גָ ִדים ָה ָא ְפנָ ִתית ֶׁש ָרכַ ׁש לֹו ֶה ָע ִׁשיר ,נִ ְׁשלַ ח ַא ַחד ַה ְמ ָׁש ְר ִתים
חֹותן ֵהם ֻהּנְ חּו
הֹור ַאת ַה ֵ
טּוטיםֲ .א ָבל ֵהם ֹלא ֻה ְׁשלְ כּו לַ ַּפחּ ,בְ ָ
לָ ַק ַחת ֶאת ַה ְּס ַמ ְר ִ
ּבְ ַא ַחת ַה ִּמזְ וָ דֹותֶ .ה ָח ָתן ִהבְ ִחין וְ ָׁש ַתק.

רּוע,
ׁשּורים לְ ֵא ַ
ַה ֲח ֻתּנָ ה נֶ ְחּגְ גָ ה ּבְ ִש ְֹמ ָחהַ ,ה ֲהמֹונִ ים ֶׁש ֻהזְ ְמנּו ֹלא ָהיּו ּבְ ֶהכְ ֵר ַח ְק ִ
ֲא ָבל ַה ָּמקֹום וְ ַהּזְ ַמן ָעשֹּו ֶאת ֶׁשּלָ ֶהם ,וְ לִ ּבֹו ָה ָר ָחב ֶׁשל ֶה ָע ִׁשיר ִא ְפ ֵׁשר לְ כָ ל ֲענִ ּיֵ י
ָה ִעיר לַ ְחּגֹג ַעל ֶח ְׁשּבֹונֹוָ .האֹכֶ ל ָהיָ ה ַמ ְד ִהיםֻ ,ר ָּבם ַה ַּמכְ ִר ַיע ֶׁשל ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים
ֹלא ָט ֲעמּו ַמ ְט ַע ִּמים ּכְ מֹו ֵאּלּו ִמ ֵימ ֶיהםֲ .א ָבל ַה ַחּלֹותַ ,ה ַחּלֹות ָהיּו ָקׁשֹות ּכִ ְמ ַעט
צּורהּ .בְ ק ִֹׁשי ֶא ְפ ָׁשר ָהיָ ה לֶ ֱאכֹל ֵמ ֶהם.
ּכְ מֹו ֲא ָבנִ יםֵ ,הן ֹלא ָּת ְפחּו ,וְ נִ ְראּו ַח ְסרֹות ָ
ּבְ סֹופֹו ֶׁשל ָה ֶע ֶרבּ ,כְ ֶׁש ַה ֻּמזְ ָמנִ ים ִה ְת ַּפּזְ רּו ,נִ ּגַ ׁש ֶה ָח ָתן ֶאל ַה ִּמ ְט ָּבח ,נָ ַטל ַחּלָ ה
אֹותּה ֵאי ָׁשם ֵּבין ַה ֲח ִבילֹות.
ַא ַחת ,וְ ִה ְט ִמין ָ
"א ָּתה ְמ ַפ ֵחד ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה לְ ָך ָמה
חֹותן ַּב ַחּלָ ה וְ ֵה ִרים ּגַ ּבֹותַ :
ֵאיכְ ֶׁשהּו ִהבְ ִחין ַה ֵ
לֶ ֱאכֹל ֶא ְצלִ י?" ָׁש ַאל.
טּוטים
חֹותנֹו ּכִ י ָר ָאה ֶאת ַה ְמ ָׁש ֵרת ַמ ְח ִּביא ֶאת ַה ְּס ַמ ְר ִ
ֶה ָח ָתן ִחּיֵ ְך וְ ִס ֵּפר לְ ְ
"ׁשאּולַ י יֹום ֶא ָחד
חֹותנֹוֶ ,
ֶׁשּלֹו ּבְ תֹוְך ַא ַחת ַה ִּמזְ וָ דֹותֵ .
"ה ַבנְ ִּתי"ִ ,ה ְס ִּביר לְ ְ
אֹותי ֵמ ַא ְׁש ַּפּתֹות.
אתיִּ ,ת ְר ֶצה לְ ַהּגִ יד לִ י ֶׁש ֵה ַר ְמ ָּת ִ
ִּת ְר ֶצה לְ ַהזְ ּכִ יר לִ י ֵמ ֵאיפֹה ָּב ִ
זּוח ַּד ְע ִּתי,
אֹותי ִּבגְ ֵדי יְ ָקרֹותֶׁ .שֹּלא ָּת ַ
טּוטים ,וְ ַא ָּתה ִהלְ ַּב ְׁש ָּת ִ
ֶׁש ָהלַ כְ ִּתי ִּב ְס ַמ ְר ִ
הֹוציא ֶאת ַה ַחּלָ ה,
מֹודה ָּב ַא ְׁש ָמה ,וְ ָאז ֶה ָח ָתן ִ
חֹותן ִחּיֵ ְך ּכְ ֶ
אתי"ַ .ה ֵ
וְ ֶאזְ ּכֹר ֵמ ַאיִ ן ָּב ִ
אֹותי
"וְ זֹאת ַה ַּמזְ ּכֶ ֶרת ֶׁשּלִ יֶׁ ,ש ֲאנִ י ֹלא לְ ַבד ַּב ְּתמּונָ ה .אֹות לַ ִח ָּפזֹון ֶׁשּלְ ָךֶׁ ,ש ָר ִצ ָית ִ
ִמּיָ ד ּכָ אן וְ ַעכְ ָׁשוֶׁ .ש ָהיּו ּכָ אן ִאינְ ֶט ֶר ִסים ְמת ָֹא ִמים ֵּבין ְׁשנֵ י ַה ְּצ ָד ִדים".
חֹותר ַרּבֹוּ :בְ לֵ יל ַה ֵּס ֶדר ֲאנַ ְחנּו
ָה ַא ְדמֹו"ר ָּפנָ ה ֶאל ַהּגַ ַּבאי ֶׁש ִה ְת ִחיל לְ ָה ִבין לְ ָאן ֵ
אֹוכְ לִ ים ּגַ ם ַמ ָּצה וְ גַ ם ָמרֹורַ .ה ָּמרֹור ַמזְ ּכִ יר לָ נּו ּכַ ָּמה ַמר ָהיָ ה לָ נּו ּבְ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם,
אֹותנּו ,וְ ֵאיְך נִ ְׁשלְ לָ ה ֵמ ִא ָּתנּו ַה ֵחרּותַ .ה ַּמ ָּצה לְ ֻע ַּמת זֹאת,
ּכַ ָּמה ָק ֶׁשה ֶה ֱע ִבידּו ָ
אֹותנּו ַה ָּקדֹוׁש
הֹוציא ָ
ַמזְ ּכִ ָירה לָ נּו ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ הִ ,היא ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת אֹות לַ ִח ָּפזֹון ֶׁשּבֹו ִ
יֹוׁש ִבים
ָּברּוְך הּוא ֵמ ֶא ֶרץ ָה ֲע ָב ִדים ,וְ ַה ָּב ֵצק ֹלא ִה ְס ִּפיק לְ ַה ְח ִמיץּ .כְ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
זּוחֲ ,אנַ ְחנּו ֲעלּולִ ים לִ ְׁשּכ ַֹח ֵמ ֵהיכָ ן יָ ָצאנּו,
חֹורין ְּומ ֻס ִּביםֲ ,עלּולָ ה ַּד ְע ֵּתנּו לָ ַ
ּבְ נֵ י ִ
אֹותנּו ִמ ָּשׁם .לָ כֵ ן ֲאנַ ְחנּו אֹוכְ לִ ים ָמרֹורֲ .א ָבל ֲאנַ ְחנּו ּגַ ם ַמזְ ּכִ ִירים
הֹוציא ָ
ִּומי ִ
עֹורר
לְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשּיֵ ׁש ּגַ ם ַמ ָּצה ַּב ְּתמּונָ הֶׁ ,שּגַ ם הּוא ָר ָצה ָּבנּו ,הּוא ֶׁש ֵ
אֹותנּו ּבְ ֶט ֶרם יַ ְס ִּפיק ַה ָּב ֵצק לְ ַה ְח ִמיץְּ ,ומ ַקּוִים ָאנּו
הֹוציא ָ
ֶאת ַה ִח ָּפזֹוןִּ ,ומ ֵהר לְ ִ
אֹותם יָ ִמים".
אֹותּה ָה ַא ֲה ָבה ֶׁשּנָ ַהג ָּבנּו ּבְ ָ
ֶׁשּיַ ְמ ִׁשיְך לִ נְ הֹג ִע ָּמנּו ּבְ ָ
ָ
"אז ְמ ֻח ָּתנִ ים ,אֹו ֹלא ְמ ֻח ָּתנִ ים?" ָׁש ַאל ָה ַא ְדמֹו"ר וְ ִחּיֵ ְך .

בית המדרש
הסבה שעלתה ביוקר
שאלה מס' 538
משפחת מזרחי התארחו השנה בליל הסדר אצל הרב יוסף שנודע כמכניס
אורחים גדול ,בפאר והדר הושיב אותם הרב יוסף על כריות יוקרתיות
וכיסויים מעוצבים אלא שכשהגיעו לכוס הראשונה מזג לעצמו אדון מזרחי
כמות של כוס יין גדולה .ומתוך רצון להדר בהסבה ,הוא נטה הצידה ונשפך לו
היין על הכיסויים המהודרים של בעל הבית .היין השאיר כתם גדול ומכוער
על הכיסויים שכמובן לא הצליח לרדת בכביסה או בניקוי יבש .וכעת נאלץ
הרב יוסף לתבוע אותו שישלם על הכיסויים ואילו אדון מזרחי טען ,שקיבל
את הכריות כדי להסב עליהן ולכן יש לו דין של 'שואל' שפטור במקרה
שהחפץ שהשאיל נפסד ,לפי הכלל של 'מתה מחמת מלאכה' ולכן פטור
מתשלום על הכיסויים .מה דעתכם?
מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט :שולחן ערוך 'חושן משפט'
סימן ש"מ סעיף ג' ובש"ך סעיף קטן ה' בפרטי דין 'מתה מחמת מלאכה'.
תשובה לשאלה "רווח כפול" (שאלה מס' )535
תקציר השאלה השבועית :אברהם ניהל מוסך לתיקון רכבים .באחד הימים
הגיע אליו לקוח שביקש להחליף חלק מסוים ברכב .אברהם השיג בשבילו
את החלק הדרוש ,אך יחד עם אותו חלק הגיע חלק נוסף שלא היה דרוש
ללקוח .כעת אברהם מתלבט האם הוא יכול לקחת את החלק הנוסף לעצמו,
או שזה שייך ללקוח .מה דעתם?
תשובה בקצרה :לאברהם מותר לקחת את החלק הנוסף ,רק אם ברור לו
שללקוח לא אכפת שזה נשאר אצלו .ועיין בתשובה בהרחבה עוד פרטים בזה.

תשובה בהרחבה :אדם שהזמין עבודה אצל אומן ,והביא לו את החומרים
ובסיום העבודה נשאר קצת מהחומרים ,נפסק בהלכה שהשאריות שייכות
למזמין העבודה ,אלא אם כן השאריות מעטות כל כך עד שאין לבעלים מה
לעשות איתם ,שאז הם אינם מקפידים שיישארו אצל בעל המלאכה .בחז"ל
אף מבואר מהו השיעור שהבעלים אינם מקפידים עליו ,ולמעשה הכול
תלוי לפי מנהג המדינה ,ולכן אם נשאר כמות כזו שהאנשים באותו מקום
אינם מקפידים עליו ,מותר לאומן להשאירו לעצמו גם בלי לשאול את דעת
הבעלים ,ויש פוסקים שמוסיפים שבמקום שיש בזה מנהג ברור ,אפילו
אם מזמין המלאכה שונה משאר האנשים במקומו ,והוא מקפיד אפילו על
שאריות קטנות ,בכל זאת מותר לאומן לקחת את השאריות לעצמו.
בסיפור שלנו :לפי הנוהג ,כל לקוח מקבל פירוט בחשבונית על העבודה או
החלקים שהזמין .במקום שכל אחד מבין שהמוסך אינו נותן את החלקים
במחיר עלות אלא מרוויח עליהם ,יכול בעל המוסך לבקש איזה מחיר שירצה
כל עוד הוא אינו מייקר אותם יותר מכדי שיעור אונאה ,ואם כן במקום שהיה
צריך לקנות חלקי חילוף המורכבים משני חלקים והלקוח נצרך רק לאחד,
אם המחיר ששולם בשביל החלק שהרכיב אינו עובר את גבול האונאה ,יכול
בעל המוסך להשאיר לעצמו את החלק שאינו נדרש ללקוח ,שהרי הלקוח
לא שילם עליו ולא קנה אותו מעולם ,אבל במקומות שמחיר החלקים הם
במחיר עלות ,או אפילו בתוספת אחוזים קבועים וידועים ,אז אם בפירוט
החשבונית בעלי המוסך מחייבים את הלקוח בתשלום על כל החלקים,
עליהם להודיע לו שיש כאן חלק נוסף ששילם עליו וזה שייך לו ,אלא אם
כן ברור שהלקוח היה מעדיף להשאיר אותו במוסך מאשר להחזיקו אצלו
למשך שנים מספק שאולי יצטרך אי פעם להשתמש אתו.
אבל בדבר שאנשים מקפידים עליו ,כגון אם נשאר שמן שבוודאי יצטרכו
להשתמש אתו ,בעל המוסך חייב לתת אותו ללוקח ,ואם לא עשה כך אלא
מכר אותו אחר כך ללקוח אחר ,הוא חייב למסור את הכסף שקיבל ללקוח
הראשון שהוא הבעלים .

לקסיקון פסח (ג’)

יוסף רזניק 

יש לי מושג

ליל הסדר  -הלילה הראשון והמרכזי של חג הפסח ,ואחד האירועים
החשובים בשנה כולה .לילה מיוחד וחווייתי זה מוקדש להעברת המסורת
על הגאולה מגלות מצרים ,שהיא ראשיתו של עם ישראל .בלילה זה יש
מצוות רבות שערוכות לפי סדר מסוים ,ולכן המכלול כולו קרוי "סדר פסח"
או סתם "סדר" .לסדר ישנם ארבעה חלקים עיקריים :א .קידוש .ב .קריאת
ההגדה וסיפור יציאת מצרים .ג .הסעודה ,הכוללת גם מצה ומרור .ד .אמירת
"הלל" .חלקי הסדר השונים מפורטים בהגדה של פסח " -קדש ורחץ" וכו'.
קערת הסדר  -בליל הסדר נהוג להניח על השולחן קערה ,ובה הפריטים
הבאים :א .זרוע צלויה של עוף ,זכר לקרבן הפסח שגם אותו היו צולים.
ב .ביצה מבושלת ,זכר לקורבן חגיגה שהיו אוכלים בליל הסדר .ג .כרפס -
ירק מבושל שאוכלים ממנו לאחר הקידוש .ד .מרור  -ירק מר או חסה .ה.
חרוסת  -תערובת של תמרים ,אגוזים ,תפוחים ,יין ועוד ,שבה טובלים את
המרור ,והיא זכר לטיט שבו היו בונים במצרים .יש כמה דרכים לסדר את
הקערה ,ולכולן יש שורשים בהלכה ובקבלה .מול עורך הסדר מניחים גם
שלוש מצות.
ארבע כוסות  -במהלך ליל הסדר תקנו חכמים לשתות ארבע כוסות יין:
האחת בקידוש ,השניה לאחר הסיפור על יציאת מצרים ,השלישית לאחר
ברכת המזון ,והרביעית לאחר אמירת ה"הלל" .שתיית היין נותנת כבוד
וחשיבות לכל אחת מהמצוות הללו.
כרפס  -לאחר הקידוש נוהגים לאכול ירק טבול במי מלח .הטעם לכך

הוא כדי לעשות שינוי ממה שמקובל בשאר הלילות ,ובאופן כזה הילדים
יסתקרנו וישאלו מה מיוחד בלילה הזה.
סיפור יציאת מצרים  -מצות עשה מן התורה לספר בליל פסח על יציאת
מצרים .ביציאת מצרים עוסק החלק המרכזי בהגדה ,שקרוי "מגיד" .חכמים
קבעו שיש לספר את הסיפור בצורת שאלה ותשובה ,ולכן ה"מגיד" פותח
בשיר המפורסם "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?" ,שאותו שואל הצעיר
מבין המסובים .לאחר מכן עונים לו "עבדים היינו לפרעה במצרים" וכו'...
מצה  -מאפה העשוי מקמח ומים בלבד ,שמכינים אותו במהירות ותוך
הקפדה שהבצק לא יתפח .המצה היא הלחם של פסח ,ובליל הסדר יש
מצוה מיוחדת לאכול מצה ,זכר למצות שאכלו ביציאת מצרים .בשאר ימות
החג אין מצוה לאכול מצה.
מרור  -בליל הסדר מצוה לאכול מרור ,כזכר לשעבוד הקשה במצרים .בימינו
נוהגים בדרך כלל לאכול עלי חסה ,שבסוף גידולם הם מרים.
הסבה  -הטייה והישענות על צד שמאל ,באופן שמבטא חשיבות ונוחות.
בשעת אכילת המצה ושתיית ארבע הכוסות יש להסב ,כדי לבטא את
העובדה שאנו בני חורין.
אפיקומן  -כשבית המקדש היה קיים ,היו אוכלים את בשרו של קרבן הפסח
בסוף הסעודה של ליל הסדר .כיום נוהגים לאכול בסוף הסעודה "כזית"
מצה ,זכר לקרבן הפסח ,וזהו ה"אפיקומן" .לאחר האפיקומן לא אוכלים ולא
שותים מאומה  ,מלבד שתיית יין של ארבע כוסות ושתיית מים ,כדי שטעמו
יישאר בפה .יש לסיים את אכילת האפיקומן לא יאוחר מחצות הלילה
(בערך  .)12:40במשפחות רבות נהוג שהילדים "גונבים" את האפיקומן
ומחזירים אותו תמורת מתנה ,טעם המנהג הוא כדי להשאיר את הילדים
ערים עד סוף ה"סדר".
הלל  -לאחר ברכת המזון אומרים "הלל"  -פרקי תהלים של הודאה לה'
על ניסי יציאת מצרים .זו הפעם היחידה במשך השנה שקוראים את ההלל
בלילה .יש שנוהגים לקרוא את ההלל גם בתפילת ערבית.
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