אני אגואיסט

הרב יוני לביא 

שאל את הרב

אני אגיד את זה דוגרי ,כי תכל'ס לא באמת איכפת לי :אני אגואיסט .לא
רק אני אומר את זה ,אלא כל מי שמכיר אותי" :דוד הוא אחד שחושב רק
על עצמו"" .אם אתה צריך עזרה – האדם האחרון שכדאי לך לבקש ממנו
טובה זה דוד".
תבין ,זה לא שיש לי לב רע או משהו .פשוט אין לי חשק .לא בא לי .למה? כי
אני תמיד מודד דברים לפי דבר אחד' :מה יוצא לי מזה והאם זה משתלם לי'.
ומה לעשות שלהשקיע את הזמן והכוחות בלעזור לאנשים ,לא כזה מקדם
אותי ומועיל להצלחה שלי בחיים .אז למה שאני אעשה את זה?!
השבוע אבא שלי תפס אותי לשיחה" :דוד ,אי אפשר ככה יותר .אם אתה
לא תעזור לחברים ,גם הם לא ירצו לעזור לך .אם אתה לא תיתן כתף ,בסוף
תישאר לבד ."...ת'אמת ,הרב ,זה לא שיכנע אותי .אני מסתדר טוב מאוד
בעצמי ולא צריך טובות מאחרים .נכון שלא כזה להיט להיות 'אגואיסט' אבל
זה הרבה יותר משתלם...
תשובה :שלום דוד.
איזה מזל שההורים שלך לא חשבו כמוך.
אחרת ,לא הייתי מקבל ממך את השאלה הזו וגם לא אף שאלה אחרת.
למה? כי פשוט לא היית!
איזה מזל שהם לא עשו את החשבון :מה יוצא לי מלהביא לעולם תינוק קטן
וצווחני ששנה שלימה לא ייתן לי לישון בלילה ,שאצטרך לחתל אותו חמש
פעמים ביום ,להאכיל אותו ,להלביש ,לרחוץ ,לקחת לרופא ,לעזור בשיעורי
בית ,להסיע לחוגים ,לסבול את השטויות שלו בגיל ההתבגרות...

איזה מזל שמשה רבינו לא עמד מול הסנה הבוער ואמר" :תשמע ,ריבונו
של עולם .מאוד מחמיא לי שאתה רוצה למנות אותי לתפקיד החשוב של
להוציא את ישראל ממצרים ,אבל אני לא כל-כך בקטע של לקבל על עצמי
מחויבויות כרגע .נורא טוב לי פה עם הכבשים ,ובמדיַ ן הכול שליו ורגוע .מה
אני צריך עכשיו על הראש שלי להיאבק ִעם מלך מצרים למען ַעם של עבדים
שאחרי זה ישגעו אותי בתלונות וקיטורים במשך ארבעים שנה במדבר.
איזה מזל שמשה לא עשה את החשבון של הרווח האישי שלו ופשוט קיבל על
עצמו את המשימה שבזכותה אתה ואני כאן היום ולא עבדים במצרים...
אמרת שכולם (כולל אתה) אומרים שאתה אגואיסט .אני אומר :אל תאמין להם!
נכון ,יש בך ,כמו בכולנו ,צד ֶאנוכי שרוצה לדאוג לעצמו .אבל לצד זה יש
בתוכך גרעין חזק ועוצמתי של טוב ,שנובע מהנשמה הטהורה שאלוקים
נתן בך .יש בתוכך שאיפה לעזור ולהועיל ולתרום לעולם ,גם אם עד עכשיו
העדפת להתעלם ממנה.
אפשר להזמין אותך לתרגיל מחשבתי קטן?
תאר לעצמך שהיה איזה כפתור פלא שאם לוחצים עליו תימצא פתאום
תרופה לסרטן או שלא יהיו עוד תאונות דרכים או שייפסקו המלחמות
בעולם .האם היית מוכן ללחוץ עליו?
ברור לי שכן .ומה אם הוא היה נמצא בראש הר גבוה? האם היית מוכן
לטפס לשם כדי לבצע את המשימה? אני מאמין שכן.
מה ייצא לך מזה באופן אישי? האם תרוויח מזה משהו שיקדם אותך? לאו
דווקא ,ובכל זאת אין לי ספק שגם אתה תרצה ללחוץ על כפתור הפלא
ותהיו מוכן להתאמץ למענו.
ריבונו של עולם ברא לפנינו עולם מדהים שמלא כפתורים כאלו .קטנים,
צנועים ,אבל שמוסיפים עוד טוב בעולם .למה שתלחץ עליהם ,דוד? פשוט
בגלל שזה הדבר הנכון לעשות ,ומפני שגם אתה נבראת בצלמו של הקב"ה
שהוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו.
אם תאפשר לטוב שבך לצאת החוצה הסיפוק שתרגיש והתחושה העמוקה
של משמעות וטעם בחיים ,יהיו חזקים יותר מכל תחושה של דאגה
לאינטרסים ולרווחים אישיים.
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אף אחד מיושבי בית המדרש לא הופתע כשאדם לא מוכר נכנס והתיישב
בפינת בית המדרש הגדול והעמוס בבחורים .אבל כשהדבר חזר על עצמו
גם בימים הבאים היו כאלו שהרימו גבה או שתיים .מה האיש בעל השיער
האפור שלא ממש נראה כאחד מיושבי בית המדרש מחפש כאן? חלפה
מחשבה בראשם של לא מעט מתלמידי הישיבה אך אף אחד מהם לא העז
חלילה לומר משהו למתנחל החדש באולם הישיבה.
תמיהתם גברה שבעתיים כאשר באחד הימים בדרכו של האיש אל מקומו
הוא הוציא ספר גדול מארון הספרים הענק .הוא הניח אותו על השולחן
לידו ישב ופתח אותו ולהפתעת כולם היה הספר הפוך והאיש בהה בו
במשך דקות ארוכות" :אני חושב שזה כבר חשוד" לחש אבישי בעל השיער
האדמוני לשני חבריו" :יכול להיות שהוא מחבל או מרגל" אך גם אלו שניסו
להרגיע את הלחץ הסכימו כי יש כאן בהחלט משהו מוזר .בארוחת הצהריים
הפכה שהותו של האורח החדש בישיבה לשיחת היום ודמיונם הפרוע
של חלק מהבחורים עבד שעות נוספות ,עד שצוריאל החליט לתפוס את
העניינים לידיים.
צוריאל היה בחור חכם וכריזמטי אך יחד עם זאת בעל אומץ לא מבוטל:
"אולי פשוט נפנה אליו ונשאל אותו" הציע לתדהמת כולם .ואכן ממחשבה
למעשה ,למחרת כשהגיע האיש המוזר והתיישב במקומו הקבוע בפינת בית
המדרש .ניגש אליו צוריאל שהיה בטוח בעצמו "סליחה" פנה צוריאל בקול
בוטח לאיש המבוגר" .נו ,אתה נהנה כאן?" שאל בחיוך ,האיש היה מופתע

וחייך בחזרה" :כן,
מאוד נחמד אתם פה"
אמר האיש במבטא
רוסי כבד" :אתה חדש
פה באזור?" המשיך
צוריאל והאיש שהיה
נראה כי הוא נהנה
מההתעניינות בו השיב:
"אני עולה מרוסיה
שלש חודשים בישראל,
אתם רוצים לדעת למה
אני בא פה?" אמר
וקרץ בעיניו לצוריאל
שהמתין בדיוק לכך,
כנראה שהאיש לא
תמים כמו שחשבנו חשב לעצמו" :אני מוכן מספר לכם אבל עברית שלי
ככה-ככה" הוסיף ,צוריאל חשב לרגע" :אני בטוח שיש פה סיפור מעניין
תמתין פה רגע אני הולך לקרוא ליאיר ,הוא עלה מרוסיה בגיל שבע ובוודאי
מכיר את השפה הוא יוכל לעזור לנו" ומיד רץ למעלה כדי לקרוא ליאיר  -הרי
הוא לא יכול לפספס סיפור כזה ,שתי דקות אחר כך הוא כבר שב כשיאיר
לצדו ,הם יצאו החוצה והתיישבו על הספסל שבפינת החצר הגדולה והאיש
החל לספר כשיאיר מסייע לו" :אני הייתי גר במוסקבה בתקופה בה שלט
ה-ק.ג.ב הם היו נמצאים בכל מקום ולא היה אפשר להימלט מעיניהם
הבולשות שניסו למצוא בכל דרך כאלו המביעים התנגדות למשטר
הקומוניסטי .באחד הימים ישבתי לתומי בבית-קפה כשלצדי כוס קפה
מהביל .לפתע הורגשה תכונה בבית הקפה ועוד לפני שהספקתי להבין מה
קורה פרצו פנימה סוכני ק.ג.ב .והתקרבו אל אחד השולחנות סביבו ישבו
ארבעה אנשים בגילאי החמישים .הארבעה ניסו לרגע להתנגד אבל מהר
מאוד הבינו שאין להם סיכוי .אני שישבתי בשולחן סמוך קמתי ממקומי

ורציתי להימלט מהאזור אבל להפתעתי עצר אותי איש ק.ג.ב .גבה קומה
והודיע לי כי אני עצור ניסיתי להסביר שחלה כאן טעות ואין לי שום קשר
לאף אחד שם ,אבל אנשי הק.ג.ב .לא נהגו לספק הסברים למעשיהם ותוך
דקות מצאתי את עצמי בניידת המשטרה החשאית בדרך אל מטה ה-ק.ג.ב.
שם הוכנסתי לחקירה .החוקרים שמולי לא הרפו ממני בשאלה מה הקשר
שלי לאותם ארבעה אנשים שבדיעבד התברר לי כי הם שוחחו על מהלכים
שונים המתנגדים למשטר הקומוניסטי .כל ניסיונותיי להסביר שאין לי שום
קשר לעניין נפלו על אוזניים אטומות ,הם התעקשו שאסביר להם מדוע
הייתי בקרבת אותם מורדים .חודש שלם ביליתי במרתפי החקירות של
ה-ק.ג.ב .הידוע לשמצה ואז הם הבינו שכנראה באמת אין לי קשר לעניין
ושוחררתי משם" .צוריאל ויאיר היו מרותקים לסיפור אך עדיין לא הבינו
מה הקשר למקום הקבע שהאיש תפס לו בבית המדרש .האיש עצר לרגע
משטף דיבורו ומיד המשיך" :חלפו מאז כבר חמש-עשרה שנה ועדיין אני
לא מצליח לשכוח את אותם ימים איומים אבל דבר אחד טוב הבנתי באותם
ימים – בכל סביבה בה אתה נמצא אתה יכול להיות מושפע מכך גם אם
אין לך שום קשר לעניין .וכשהגעתי לארץ ישראל ועברתי להתגורר ברחוב
הסמוך הבחנתי בעדינות הנפש ובדרך ארץ של הבחורים שנמצאים כאן
בישיבה ,מיד הבנתי שלמרות שאני לא מבין כלום ממה שאתם לומדים
ובקושי את השפה אני דובר ,אבל אם אשהה במחיצתכם אני אהיה אדם
הרבה יותר טוב ,למרות שבמבט מלמעלה נדמה שאין שום קשר בינינו ,אבל
אני יכול להעיד על עצמי שאדם מושפע מהאנשים שסביבו הן לשלילה כמו
באותם ימים קשים שעברתי והן לחיוב כמו שאני זוכה כעת"...
***
"הרחק משכן רע" אמרו חכמינו שירדו לעומק נפש האדם וגילו לנו כי האדם
מושפע מהאנשים שלצדו גם אם הוא אינו מתחבר אליהם אבל סביבתו של
האדם משפיעה עליו הן לטוב והן למוטב ...

(מדור 'סיפור צעיר')
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שמחה פשיטיק 

סיפור לשבת

הוא היה הצבעי המוצלח ביותר בכל המדינה ,זאת הסיבה שבגללה נבחר
להיות צבעי בארמון המלוכה של מלכת אנגליה .לוקס קראו לו ,אבל חבריו
ובני משפחתו קראו לו בקיצור :לוק .הצביעה שלו הייתה מושלמת בכל
קנה מידה ,מעולם לא ראו את סימני המברשת על הקירות שצבע ,הוא עבד
בצורה נקייה והשביע את רצון הלקוחות .המלכה נהגה לצבוע את קירות
ביתה פעם בשנה ,לעתים לשיפור הצבע הקודם ולפעמים ביקשה לגוון
ולהחליף את צבע הקיר .לוק היה מופיע בארמון ,לבדו ,עוסק במלאכתו
ימים ואף שבועות ,ולאחריהם הקיר הצבוע התנוסס לתפארה והמלכה
שילמה לו בעין יפה .מטבע הדברים ,רכש לוק ידידים רבים .הכול ביקשו
את קרבתו ,הן בגלל קשריו עם המלכה והן משום שבאמת היה אדם חביב
ונעים שיחה.
יכול היה לוק להמשיך את חייו בטוב ובנעימים ,אלמלי הפך לעיוור ביום
מן הימים ...השמועה פשטה בכל העיר ואף מחוצה לה ואנשים בכל מקום
הנידו בראשם בצער" .אומלל" ,התבטאו" ,עכשיו יפסיד את עבודת חייו ואת
קרבתו אצל המלכה" .אולם לפליאת כולם ,לוק הודיע כי ימשיך בעבודתו
כצבעי וכי הוא כשיר לכך .בתחילה נטו האנשים לפקפק בדבריו" .איך
ייתכן?" התפלאו" ,מי שעיוור לא יכול לסייד קירות באופן מושלם" .אך לוק
הוכיח שהצדק עמו .הוא יצא מביתו יום יום ,משקפיים כהי זגוגית לעיניו
והוא נעזר במקל נחייה ,אבל הלקוח הראשון שהזמין אצלו עבודת צביעה
לביתו העיד כי התוצאה המשיכה להיות נפלאה כמקודם.

הציבור ,שעקב אחר הנעשה
בסקרנות גוברת ,התפעל עמוקות.
תמונות הבית הצבוע על ידי הצבעי
העיוור – התפרסמו בחוצות
ובשווקים והפכו לשיחת היום .גם
המלכה האנגלית שמעה על הפלא
וביקשה לחזות בו במו עיניה .היא
הזמינה את לוק אל ארמון המלוכה
וביקשה" :אני מעוניינת שתצבע
את הקיר בחדר האוכל בצבע אחר,
שונה ממה שיש בו כעת .האם
תוכל לקחת על עצמך את העבודה?" השיב לוק" :בשמחה ,הוד מלכותה!
כבר מחר אתחיל במלאכה" .מיד כשיצא מן הארמון ניגש לוק לביתו של
אחד ממכריו ,גם הוא צבעי במקצועו ,ושיתף אותו בעבודה שקיבל" .אני
מתלבט באיזה צבע לבחור" ,אמר לו" .תוכל לבוא איתי ולעזור לי בעניין
הזה?"
הידיד ג'ייסון שמו ,שהיה כאמור צבעי אף הוא ,הסכים בשמחה .תכנית
זדונית עלתה במוחו .תמיד חיפש להדיח את לוק מתפקידו כצבעי בית
המלוכה ,ולרשת לעצמו את התפקיד הנכבד .אך לוק היה מומחה ממנו
והמלכה לא רצתה לוותר עליו .כשהתעוור לוק ,חשב ג'ייסון לתומו כי כעת
יירש את מקומו ,אך מה רבתה פליאתו כשראה כי לוק ממשיך בעבודתו
כרגיל .חושיו המחודדים כצבעי במשך שנים רבות ,עזרו לו גם כעיוור לצבוע
כיאות וכנדרש .הפעם זמם ג'ייסון להדיח אותו .הוא צעד עם לוק לחנות
הקבועה ,בה נהגו לקנות את דליי הצבע לעבודתם ,וסייע לו לבחור בצבע
סגלגל ויפה" .קח את זה" ,יעץ לו .לוק ,שלא ראה דבר ,שמע לעצתו .אך
האמת הייתה שדלי הצבע לא היה סגול כי אם שחור משחור" ...אם יצבע
בזה לוק את הקיר" ידע ג'ייסון" ,המלכה תיחרד ותפטר אותו לאלתר".
ביום המחרת הופיע לוק בארמון ודלי הצבע השחור בידיו .מן העבר השני

הגיח ג'ייסון בצעדים שקטים ,מבקש לעקוב אחר התקדמות מזימתו.
שומרי הסף ,שהכירו אותו וידעו כי הוא ידידו של לוק ,אפשרו לו להיכנס.
ג'ייסון ראה את לוק פותח את המכל ,מרחרח פה ושם ומתכונן להתחיל
בעבודה .הוא החליט שלא להיות נוכח בשעת מעשה ,כדי שלא ייפול החשד
עליו ,לכן יצא בצעדים שקטים מהארמון ושב לביתו .כעת לא נותר לו אלא
להמתין שיסיים לוק את העבודה השחורה...
למחרת ציפה ג'ייסון לשמוע את השמועה על הצביעה הכושלת של לוק,
אולם איש לא דיבר על כך .הוא החליט לבדוק מקרוב מה התרחש .כשנכנס
אל חדר האוכל שבארמון – נפערו עיניו בתימהון :החדר היה צבוע בסגול
יפהפה! "איך זה קרה?" שאל את עצמו" .איך ידע לוק שנתתי לו לבחור צבע
שחור?" דקות ארוכות עמד ג'ייסון והביט כלא מאמין בקירות הסגלגלים
שלפניו ,מנסה לפענח את התעלומה ,כשלפתע שמע קול מוכר מאחוריו
– לוק! "יצא יפה ,אה?" הוא אמר בפשטות" .כ ...כן ,יצא יפה מאוד" ,גמגם
ג'ייסון" .אתה בוודאי מתפלא איך ידעתי שהצבע שבידי הוא שחור" ,חייך
לוק וג'ייסון האדים כדובדבן והחוויר כקצפת לחלופין.
"אתה תמים ,ג'ייסון ,כל כך תמים "...לוק נאנח .באחת הסיר את משקפי
השמש הכהים שלו והשליך את מקל הנחייה .בצעדים בוטחים ניגש
לג'ייסון והסביר" :לא נעשיתי עיוור ,בכלל לא .אני רואה מעולה .אלא
שביקשתי לבחון את חברותנו ,כי הרגשתי שאתה חותר תחתיי .לכן נאלצתי
לעשות את התרגיל הזה ,להתחזות לעיוור ,וכך גיליתי שניסית לרמות אותי.
אני שמח שלא הצלחת"...
*
אחת העבירות האמורות בפרשה היא "ולא תונו איש את עמיתו" ,ומבאר
רש"י שאחד הסעיפים של עבירה זו היא לייעץ לשני עצה שאינה הגונה,
כדי שהיועץ ירוויח מכך .ממשיך רש"י ואומר" :ואם תאמר ,מי יודע אם
התכוונתי לרעה ,לכך נאמר ויראת מאלוקיך ,היודע מחשבות" .אז נדע שגם
אם החבר לא ידע מהרמאות כמו בסיפור שלנו ,אבל הקב"ה תמיד יודע .

סיפור צעיר
ָה ֶעגְ לֹון ֶׁשּנִ ַּצח
הּודּיִ ים ִא ַּטלְ יָ הֲ ,אנָ ִׁשים ָר ִעים ִּדּבְ רּו ָס ָרה
זֹורים ַהּיְ ִ
ְׁשמּועֹות ָרעֹות ָּפ ְׁשטּו ָּב ֲא ִ
יׁש ִמּיֹות ַע ִּתיקֹות
הּודים ֵא ֶצל ָה ַא ִּפ ְיפיֹורֵ ,הם ִה ִּטיפּו לְ ָאזְ נֹו ָמסֹורֹות ַאנְ ִט ֵ
ַּבּיְ ִ
יהּודים ,וְ יָ ָפה ָׁש ָעה
ּיֹורה לְ נַ ּקֹות ֶאת ִא ַּטלְ יָ ה ִמ ִ
יֹומיןִ ,ה ְר ִעילּו ֶאת לִ ּבֹוִּ ,וב ְּקׁשּו ֶׁש ֶ
ִ
ַא ַחת ק ֶֹדם.
אׁשי ַה ְּק ִהּלָ ה ּגִ ּיְ סּו
ַה ְּפ ִעילּות ִּב ְתחּום ַה ְּשׁ ַת ְּדלָ נּות ָהיְ ָתה ַק ַּד ְח ָּתנִ ית ִּב ְמיֻ ָחדָ .ר ֵ
סֹוח ִרים ֲע ִׁש ִירים ַּב ֲעלֵ י ְק ָׁש ִרים
סֹורים ְמכֻ ָּב ִדים וְ ֲ
רֹופ ִ
ְמלֻ ָּמ ִדים וְ ַאנְ ֵׁשי ֵׁשםְּ ,פ ֶ
ֵּבינְ לְ ֻא ִּמּיִ ים לְ ֵׁשם ַה ְפ ָעלַ ת לַ ַחץ ָמתּון ַאְך יַ ִּציב ַעל ָה ַא ִּפ ְיפיֹור וְ ְמק ָֹר ָביוׁ .ש ַֹחד
ּגֹור ִמים ַה ַּמ ְת ִא ִימיםִ ,מכְ ָּת ִבים ְמנֻ ָּס ִחים ֵה ֵיטב ָה ָעבְ רּו לִ ֵידי
ָסמּוי נִ ְׁשלַ ח לַ ְ
הֹודעֹות ְס ֻמּיֹות ַעל ְּפגִ ָיעה ִּב ְׁשמֹו ַהּטֹוב ֶׁשל
יׁשי ֶׁשל ָה ַא ִּפ ְיפיֹור ,וְ ָ
ַמזְ ּכִ ירֹו ָה ִא ִ
ָה ַא ִּפ ְיפיֹור ּבְ גִ ין נְ ִק ַיטת ַמ ֲהלָ כִ ים ֶׁשּיֵ ׁש ָּב ֶהם ִאי ֶצ ֶדק נִ ְמ ְסרּו לְ ָאזְ נַ יִ ם ְקׁשּובֹות
ַּב ֲח ַצר ָה ַא ִּפ ְיפיֹור.
ִמ ְס ַּת ֵּבר ֶׁש ַה ְּת ִפּלֹות וְ ַה ְּשׁ ַת ְּדלָ נּות ֵהזִ יזּו ַמ ֶּשׁהּו ַּבּכֵ ס ַה ָ"ּקדֹוׁש"ֵ ,אין לָ ַד ַעת ִאם
ּגֹור ִמים ַה ַּמ ְת ִא ִימיםַ ,אְך ּבְ סֹופֹו
ַהּשׁ ַֹחד הּוא ֶׁש ִּד ֵּבר אֹו ַהּלַ ַחץ ֶׁש ִה ְפ ִעילּו ַה ְ
הֹוד ָעה ֵמ ֲח ַצר ָה ַא ִּפ ְיפיֹור ּכִ י ּגֵ רּוׁש ֹלא יִ ְת ַקּיֵ ם ְס ָתם ּכָ ְך ּבְ ֹלא
ֶׁשל ָּד ָבר יָ ְצ ָאה ָ
ֶא ְפ ָׁשרּות ִה ְצ ַט ְּדקּות וְ ִטעּוןָ ,ה ַא ִּפ ְיפיֹור ּדֹוגֵ ל ּבְ ֶצ ֶדק ,הּוא מּוכָ ן ַאְך ַה ַּפ ַעם לָ ֵתת
לָ ֶהם ֶא ְפ ָׁשרּות לְ הֹוכִ ַיח ֶאת ִצ ְד ָק ָתם.
הּודי ּגָ ָאהֵ ,הם ֹלא ִה ְׁשלּו ֶאת ַע ְצ ָמםָ ,ה ַא ִּפ ְיפיֹור ֹלא ָחזַ ר
ַה ֶּמ ַתח ָּב ְרחֹוב ַהּיְ ִ
הּודים ּבְ ָתא ַהּוִּדּוי ,וְ הּוא ּגַ ם ֹלא
ׁשּובה ,הּוא ֹלא ִה ְתוַ ָּדה ַעל ֲח ָט ָאיו ּכְ לַ ֵּפי ַהּיְ ִ
ִּב ְת ָ
יָ ַרד ּכָ ל ּכָ ְך ַמ ֵהר ֵמ ָה ֵעץ ֶׁש ֵאלָ יו ֶה ֱעלּו אֹותֹו ְמק ָֹר ָביו.
מֹוד ַיע
רֹוממּותֹוָ ,ה ַא ִּפ ְיפיֹורִ ,
ֵהם ִה ְמ ִׁשיכּו לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ַעד ֶׁש ַה ָ
הֹוד ָעה ִהּגִ ָיעה" :הֹוד ְ
נֹוקב ַעל יְ סֹודֹות ָה ֱאמּונָ הִ .אם
ּכּוח ַּת ְמ ִצ ִיתי וְ ֵ
ּכִ י ּבְ עֹוד ח ֶֹדׁש יָ ִמים ּבְ ִדּיּוק יֵ ָע ֵרְך וִ ַ
ִּכּוח ּולְ נַ ֵּצ ַח ּבֹוָ ,תסּור ֵמ ֲעלֵ ֶיהם ּגְ זֵ ַרת ַהּגֵ רּוׁש.
הּודים לַ ֲעמֹד ּבַ ּו ַ
יַ ְצלִ ַיח נְ ִציגָ ם ֶׁשל ַהּיְ ִ

הּודים ּבְ ב ֶֹׁשת
אּולָ םִ ,אם ֹלא יַ ְצלִ יחּו לְ ַׁשכְ נֵ ַע ֶאת ָה ַא ִּפ ְיפיֹורֹ ,לא ַרק ֶׁשּיְ ג ְֹרׁשּו ַהּיְ ִ
טֹובת ַהּכְ נֵ ִסּיָ ה".
כּוׁשם יָ ֳח ַרם לְ ַ
ָּפנִ יםֶ ,אּלָ א ּגַ ם ְר ָ
יֹועילּו
הּודי ָׁש ַבר ִׂש ִיאים .וְ ִאּלּו ּכְ לַ ֵּפי ִמי ֶׁש ָח ֵפץ לְ ִה ְתנַ ּגֵ ַחֹ ,לא ִ
ַה ֶּמ ַתח ָּב ְרחֹוב ַהּיְ ִ
יסֹודּיִ יםּ .גַ ם ִאּלּו יַ ֲע ִמידּו לְ נֶ גֶ ד ֵעינָ יו ֶאת ַה ֶּשׁ ֶמׁש וְ ֶאת
ּגַ ם ִטעּונִ ים ַמ ֲע ִמ ִיקים וִ ִ
ַהּיָ ֵר ַח ּבְ ִא ַּטלְ יָ ה ּדֹוםֹ ,לא יִ ְׁש ַּתכְ נַ ע ִמי ֶׁש ְּמגַ ָּמתֹו לְ ַה ִּטיל ָס ֵפק ּולְ ַק ְע ֵק ַע ֵמ ַהיְ סֹוד.
ִּכּוח
וְ כָ ְך ִה ְת ָק ֵרב ַה ַּת ֲא ִריְך ּבְ ַצ ֲע ֵדי ֲענָ קָּ ,ומ ֳע ָמד ַמ ְת ִאים לַ ֲעמֹד מּול ָה ַא ִּפ ְיפיֹור ַּבּו ַ
ּגֹורלִ י ֹלא נִ ְמ ָצא.
ַה ָ
אׁשי ַה ְּק ִהּלֹותַ ,אְך
צּוק ָתם ֶׁשל ָה ַר ָּבנִ ים וְ ֶׁשל ָר ֵ
ֶעגְ לֹון ָק ִׁשיׁש ֶׁש ָר ָאה ֶאת ְמ ָ
"מי ֶׁש ֱאמּונָ תֹו
צּוק ָתםִ ,ה ְתנַ ֵּדב לַ ֲעמֹד מּול ָה ַא ִּפ ְיפיֹורִ .
ֶּב ֱא ֶמת ֹלא ֵה ִבין ֶאת ְמ ָ
ֲחזָ ָקה וְ ֵא ָיתנָ ה ,יּוכַ ל לַ ֲעמֹד מּול ּכָ ל ִמ ְתנַ ֵּצ ַח"ָ ,ט ַען לָ ֶהם ּבְ לַ ַהט ִּוב ְת ִמימּות.
ִּכּוח נִ ְׁשלַ ח ָה ֶעגְ לֹון .לְ ָפחֹות ּכָ ְך יּוכְ לּו לִ ְטעֹן
ּובְ ֵאין ַא ֵחר ֶׁשּיָ ִהין לָ גֶ ֶׁשת ֶאל ַהּו ַ
ִּכּוח נִ כְ ַׁשלּ ,כִ י ָה ֶעגְ לֹון הּוא ֶׁש ָע ַמד מּול ָה ַא ִּפ ְיפיֹור.
ֶׁש ַהּו ַ
בֹוהה ִמ ַּדי ִּב ְׁש ִביל ָה ֶעגְ לֹון ַה ָּפׁשּוט.
ְׂש ָפתֹו ַה ְמלֻ ֶּמ ֶדת ֶׁשל ָה ַא ִּפ ְיפיֹור ָהיְ ָתה ּגְ ָ
ָה ַא ִּפ ְיפיֹור ִה ְתנַ ַּסח ִּב ְר ִהיטּות ּובְ ִמּלִ ים ּגְ בֹוהֹות ,וְ ָה ֶעגְ לֹון ָמ ַׁשְך ִּבכְ ֵת ָפיו ,הּוא
ֹלא ֵה ִבין.
ִּכּוח ּבְ כָ ל ִמ ְק ֶרהֶ ,ה ְחלִ יט לַ ֲעבֹר לִ ְׂש ַפת
ָה ַא ִּפ ְיפיֹור ֶׁש ָהיָ ה נָ חּוׁש לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַהּו ַ
ַה ִּס ָימנִ יםָ ,ש ָֹפה ֶׁשּגַ ם ֶעגְ לֹון ָּפׁשּוט יּוכַ ל לְ ָה ִבין.
נָ ָשֹא ָה ַא ִּפ ְיפיֹור ֶאת יָ דֹו ,וְ ִה ִּציג מּול ֵעינָ יו ֶׁשל ָה ֶעגְ לֹון ָׁשֹלׁש ֶא ְצ ָּבעֹות ּגְ דֹולֹות
ַּוב ְּשׂ ָרנִ ּיֹות.
ָה ֶעגְ לֹון ֹלא ִה ְמ ִּתין ַאף ֹלא ַׁשבְ ִריר ֶׁשל ְׁשנִ ּיָ ה ,וְ ִה ִּציג מּול ֵעינָ יו ַהּנִ ְד ָהמֹות ֶׁשל
רּומה וַ ֲא ֻרּכָ ה.
ָה ַא ִּפ ְיפיֹור ֶא ְצ ַּבע ַא ַחת ּגְ ָ
ָה ַא ִּפ ְיפיֹור ִה ְס ִמיק ַקּלֹות וְ ִה ְמ ִׁשיְך ּבְ ַה ָּצגַ ת ַהּיָ ִחיד ֶׁשּלֹו ,הּוא ֵה ִרים ֶאת יָ דֹו
רּומה וְ ֵהנִ ַיע
נּועה ְר ָח ָבהָ .ה ֶעגְ לֹון לָ ַקח ֶאת ֶא ְצ ָּבעֹו ַהּגְ ָ
וְ סֹובְ ָבה ֵמ ַעל רֹאׁשֹו ִּב ְת ָ
אֹותּה ּבְ נֶ ֱח ָרצּות ּכְ לַ ֵּפי ַמ ָּטה.
ָ
הֹוציא ּגָ ִב ַיע ִּומּלֵ א אֹותֹו ּבְ יַ יִ ן ָאדֹם ּכַ ָּדםָ .ה ֶעגְ לֹון
ָה ַא ִּפ ְיפיֹור ׁשּוב ִה ְס ִמיק ,וְ ָאז ִ
אֹותּה
הֹוציא ִמ ַּת ְר ִמילֹו נֵ ַתח ּגְ ִבינָ ה לְ ָבנָ ה ,וְ ִהּגִ יׁש ָ
ֶׁש ָר ָאה ֶאת ַהּגָ ִב ַיע ַה ָּמלֵ אִ ,
לָ ַא ִּפ ְיפיֹור ַהּנִ ְד ָהם.

אֹותיָ ,א ַמר ָה ַא ִּפ ְיפיֹור ַּב ָּשׂ ָפה ֶׁשּגַ ם ָה ֶעגְ לֹון ֵה ִבין ,וְ ָׁשלַ ח אֹותֹו לַ ְחּגֹג ִעם
נִ ַּצ ְח ָּת ִ
הּודים.
ֶא ָחיו ַהּיְ ִ
"ה ַּצגְ ִּתי לֹו ָׁשֹלׁש
ּכְ ֶׁש ָּשׁ ֲאלּו ֶאת ָה ַא ִּפ ְיפיֹור ָמה ּבְ ִדּיּוק ָק ָרה ֵּבינֵ ֶיהםִ ,ה ְס ִּבירִ :
ֶא ְצ ָּבעֹות לְ אֹות ַעל ַה ִּשּׁלּוׁש ַה ָּקדֹוׁש ,וְ ִאּלּו הּוא ִה ִּציג לִ י ֶא ְצ ַּבע ַא ַחת לְ אֹות ַעל
ּמֹונֹותיַ ִא ְיס ִטיתֶׁ ,ש ֵאין עֹוד ִמּלְ ַבּדֹו.
ֱאמּונָ תֹו ַה
ְ
ֹלקים ַּב ָּשׁ ַמיִ ם ִמ ַּמ ַעל .וְ ִאּלּו הּוא
ֹאׁשי לְ הֹורֹות ֶׁש ָה ֱא ִ
סֹובבְ ִּתי ֶאת יָ ִדי ֵמ ַעל לְ ר ִ
ַ
ִה ִּציג ֶאת ֶא ְצ ָּבעֹו ּכְ לַ ֵּפי ַמ ָּטה ,וְ ָענָ ה לִ י ֶׁשּכְ בֹודֹו ָמלֵ א עֹולָ ם ,וַ ֲא ִפּלּו ּכָ אן ִא ָּתנּו.
הּודיםֶׁ ,שּבְ גִ ינָ ם
אתי ֶאת ַהּגָ ִב ַיע ּבְ יַ יִ ן ָאדֹם ּכַ ָּדם לְ ִס ָימן ַעל ֲח ָט ֵא ֶיהם ֶׁשל ַהּיְ ִ
ִמּלֵ ִ
ֹלק ֶיהם
הֹוציא ֶאת ַהּגְ ִבינָ ה ַהּלְ ָבנָ ה ,וְ הֹוכִ ַיח לִ י ּכִ י ֱא ֵ
אֹותם ָה ֵאל .וְ ִאּלּו הּוא ִ
ָעזַ ב ָ
וֹונֹות ֶיהם .הּוא נִ ַּצח".
סֹולֵ ַח לָ ֶהםַּ ,ומלְ ִּבין ֶאת ֲע ֵ
ּבפ ְׁשטּות:
הּודים ֶאת ָה ֶעגְ לֹון ֵאיְך נִ ַּצח ֶאת ָה ַא ִּפ ְיפיֹור ,הּוא ֵה ִׁשיב ַ
ּכְ ֶׁש ָּשׁ ֲאלּו ַהּיְ ִ
ֹלׁשה יָ ִמים לָ עּוף
"הּוא ִה ִּציג לִ י ָׁשֹלׁש ֶא ְצ ָּבעֹות ,וְ ָא ַמר לִ י ּבְ כָ ְך ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו עֹוד ְׁש ָ
ִמּפֹהִ .ה ַּצגְ ִּתי לֹו ֶא ְצ ַּבע ַא ַחתִּ ,ב ַּק ְׁש ִּתי ֶׁשּיִ ֵּתן לָ נּו לְ ָפחֹות ח ֶֹדׁש.
הּודים
רֹוקן ֵמ ַהּיְ ִ
הֹוד ַיע לִ י ֶׁש ִא ַּטלְ יָ ה ַחּיֶ בֶ ת לְ ִה ְת ֵ
הּוא ָסבַ ב ֶאת יָ דֹו ִמ ָּסבִ יב לָ רֹאׁש ,וְ ִ
ֶׁשּבָ ּהֶׁ ,שּיֵ לְ כּו ִמ ִּצּדֹו לְ כָ ל ָהרּוחֹותִ .ס ַּמנְ ִּתי לֹו ּבְ ֶא ְצּבַ ע ַא ַחת ֶׁש ֲאנַ ְחנּו נִ ָּשׁ ֵאר ּכָ אן
הֹוציא יַ יִ ן ,וְ ִס ֵּמן
יׁשהּו"ָ .אהַ ,א ַחר ּכָ ְך הּוא ִ
"ּומה ָהיָ ה ַא ַחר ּכָ ְך?" ָׁש ַאל ִמ ֶ
וְ ֹלא נָ זּוז"ֶ .
אתי ּגְ בִ ינָ ה ּכְ ֵדי ֶׁשּנֹאכַ ל ּבְ יַ ַחד".
הֹוצ ִ
רֹוצה לָ ֵצאת לְ ַה ְפ ָס ַקת אֹכֶ לָ ,אז ֵ
לִ י ֶׁשהּוא ֶ
יֹותר לְ ַׁש ֵּמׁש ּכְ ָמ ָׁשל
נֹועד ֵ
ָק ֶׁשה לְ ַה ֲא ִמין ֶׁש ַה ִּסּפּור ָאכֵ ן ִה ְת ַר ֵחׁש ַּב ְּמ ִציאּות .הּוא ַ
ׁשּותם ֶׁשל ׂשֹונְ ֵאינּו ֵמ ֲא ֶׁשר ַעל ָחכְ ָמ ֵתנּו ֶׁשּלָ נּו.
וְ לִ ְׁשנִ ינָ ה ַעל ִט ְּפ ָ
ֲאבָ ל אּולַ יּ ,בְ ַמ ֲח ָׁשבָ ה ְׁשנִ ּיָ הַּ ,דוְ ָקא ּבִ ְתחּום ָה ֱאמּונָ ה ֹלא ָּת ִמיד ַה ִּפילֹוסֹוף
ילֹוסֹופּיֹות ֵּומהֹוכָ חֹות
ִ
וְ ַה ַּמ ֲע ִמיק יְ נַ ַּצחָ .ה ֱאמּונָ ה ֵאינָ ּה נִ ּזֹונָ ה ַרק ֵמ ְר ָאיֹות ִּפ
יֹוצ ֶקת
חּוׁשה ַה ְּפנִ ִימית ַה ְמ ַא ֶּמ ֶתת ֶאת ָה ֱאמּונָ ה ,וְ ֶ
יׁשיתַ ,ה ְּת ָ
ַמ ָּד ִעּיֹותַ .הּבְ ִח ָירה ָה ִא ִ
רּורה ִמּכֹלּ ,כִ י ֱאמּונָ תֹו ֱאמּונַ ת ֱא ֶמת ִהיא,
חּוׁשה ַהּבְ ָ
ּבְ תֹוכֹו ֶׁשל ַה ַּמ ֲא ִמין ֶאת ַה ְּת ָ
יֹותר ִמ ִּמי ֶׁש ֱאמּונָ תֹו ְמבֻ ֶּס ֶסת ַרק ַעל הֹוכָ חֹות.
עֹומ ֶדת ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ָחזָ ק ֵ
ִהיא ֶׁש ֶ
ַה ִּשּׁלּוב ּבֵ ין ְׁשנֵ י ַה ְּדבָ ִריםַ ,ה ֲהבָ נָ ה ַה ִּשׂכְ לִ ית וְ ַהּבְ ִח ָירה ַה ְּפנִ ִימית ,הּוא ִׁשּלּוב ְמנַ ֵּצ ַח.
ׁשּוטה וְ ָה ֵא ָיתנָ ה ֶׁשל ֶעגְ לֹון
וְ ַה ִּסּפּור ֶׁשּלָ נּו ַרק מֹוכִ ַיח ֶׁשּלִ ְפ ָע ִמים ֱאמּונָ תֹו ַה ְּפ ָ
ָּפׁשּוט וְ נִ בְ ָער ֶ
עֹומ ֶדת ֵא ָיתנָ ה ּבְ ָמקֹום ֶׁש ֲא ֵח ִרים נִ כְ ְׁשלּו ,וְ יֵ ׁש ָמקֹום ּגַ ם לָ זֶ ה .

בית המדרש
הנזק מהמדורה
שאלה מס' 541
לכבוד ל''ג בעומר עשו בשכונה מדורה גדולה לשמחת כל הילדים .אלא
שכדי לשמור על כללי הבטיחות הנדרשים ,הקימו גדר אבנים עגולה וחזקה
כדי שתחצוץ בין האנשים לבין המדורה .באמצע הריקודים זרק שמעון גלון
נפט לתוך המדורה והלהבות עלו עד לגובה רב לשמחת כל המשתתפים,
אלא ששלהבת האש עלתה – עברה את המחיצה והזיקה לאחד הרכבים.
כעת ממי אמור לתבוע בעל הרכב את הנזק ,האם משמעון שזרק את גלון
הנפט למדורה? או זה שבנה את הגדר שלא הייתה מספיק חזקה? או
שבכלל שניהם פטורים מתשלום?
מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט :שולחן ערוך 'חושן משפט'
סימן תי"ח סעיפים ב' – ה' בדין' :שיעור שחייב להתרחק כדי שלא יזיק'
ובסעיפים ט' – י' בדין' :אם הגדיל האש מי חייב'.
תשובה לשאלה "הסבה שעלתה ביוקר" (שאלה מס' )538
תקציר השאלה השבועית :אדון מזרחי התארח אצל הרב יוסף בליל הסדר,
ובשעה שהסב נשפך מכוסו יין על הכרית היקרה והכתם שנשאר לא ירד
בכביסה או בניקוי יבש .כאשר הרב יוסף תבע אותו על כך ,טען אדון מזרחי,
שהיות וקיבל את הכרית כדי להסב עליה יש לו דין של 'שואל' שפטור
ב'מתה מחמת מלאכה' ולכן הוא פטור מלשלם על הכרית .מה דעתכם?
תשובה בקצרה :אם אדון מזרחי התנהג כמקובל ובצורה אחראית ,הוא פטור
מלשלם על הכרית שהוכתמה ,אך אם התנהג ברשלנות ולא נזהר כראוי,
חייב לשלם.

תשובה בהרחבה :ראשית חשוב להקדים ,שיש מחלוקת בין גדולי הפוסקים
מה דינו של אורח בביתו של בעל הבית .יש הסוברים שהוא נחשב כשואל
לגבי כל חפץ שבעל הבית נותן לו להשתמש בו ,ולכן אם הזיק את אחד
החפצים ,אף אם זה קרה באונס ,חייב לשלם עליו .ויש הסוברים שאין דינו
כשואל ,כי בעל הבית נותן לו בסך הכול רשות להשתמש בחפצים ,אך אינו
מתכוון שייחשב עליהם כשואל החייב כמעט על כל נזק (משפטי החושן סי'
ש"מ ס"ד הערות אות ח"י).
מתה מחמת מלאכה :על אף ששואל חייב גם במקרה של אונס ,בכל זאת
במקרה של 'מתה מחמת מלאכה' ,דהיינו שהבהמה מתה או החפץ
נשבר מחמת השימוש שנעשה בו  -באישור הוא פטור מלשלם ,ובתנאי
שהשתמש בהם בצורה רגילה ואחראית .וישנן שני טעמים לפטור זה .א.
כי ברגע שמתגלה שהחפץ לא היה עמיד למלאכה הזו ,הרי שזו אשמתו
הבלעדית של המשאיל ,וזה נחשב כאילו הוא גרם לנזק (רמב"ן) .ב .כי
המשאיל הרי לוקח בחשבון שהחפץ יתבלה ,ולכן גם אם קרה שהחפץ
ניזוק בצורה משמעותית באמצע המלאכה ,זה כלול בהסכמתו להשאלה,
אלא אם כן התנה מראש שהוא מסכים להשאיל רק בתנאי שאם יקרה נזק
השואל ישלם עליו (רשב"א).
והנפקא מינא בין הטעמים היא ,במקרה שהאונס אינו קשור לחפץ עצמו ,וכגון
ששודדים חמושים גזלו את הבהמה בדרך ,שלפי הטעם הראשון ,השואל חייב
לשלם ,שהרי לא היה שום פגם בחפץ של המשאיל ,אלא הנזק הגיע ממקום
אחר ,ולפי הטעם השני השואל פטור ,כי גם את זה לקח המשאיל בחשבון,
ששודדים עלולים לצוץ באמצע הדרך ולגזול את הבהמה (מחנה אפרים
שאלה סי' ד') .ולהלכה ,השו"ע פוטר והרמ"א מחייב (חו"מ סי ש"מ ס"ד).
בסיפור שלנו :אדון מזרחי פטור מלשלם על הכרית שהוכתמה ,כי אף אם דינו
כשואל ,הרי לפי השו"ע הוא פטור מלשלם על נזק שנגרם מחמת המלאכה
שלשמה היא נשאלה ,אף אם הנזק קרה מדבר חיצוני שזה היין ולא מהכרית
עצמה .אולם כל זה בתנאי שהתנהג באחריות המקובלת ,אך אם לא נזהר
כראוי ,לכל הפוסקים דינו כפושע אשר חייב לשלם בכל מקרה.

