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העלון מוקדש לכבוד חתן בר המצווה דוד עמר נ"י

נעילה עצמית

אבינועם הרש 

מבט אל החיים

כולם ידעו שמעולם לא נולד קוסם כל כך מרשים ונערץ כמו הארי הודיני -
האדם היחיד שהתהדר בכך שהוא מסוגל לפרוץ ולהשתחרר מכל מחסום
אפשרי שקיים אי פעם.
בפעם אחת הודיע הודיני הקוסם הגדול ,שהוא מוכן לעמוד באתגר הגדול
שהעמיד בפניו ראש עיריית פריז ,מר קנטונה כשאמר לו שהעם הצרפתי
כולו מחכה לראות האם הוא יוכל להשתחרר מהחליפה המיוחדת שהכינו
בשירות הביטחון הצרפתי שהורכבה במיוחד מקשרים שנבנו מסיבי פלדה
וברזל .במות הוקמו במיוחד לקראת האירוע ופרסום נרחב של האירוע הופץ
בעיתונים הגדולים ביותר בצרפת.
אחרי שהסתיימה הכנת החליפה המיוחדת קרא ראש שירות הביטחון
לראש העיר ,מר קנטונה ואמר לו בביטחון ":אדוני ,תראה בעצמך את
החליפה הזאת .אין מצב בעולם שהארי הודיני ,הבן אדם שטוען שהוא
הקוסם הגדול ביקום יצליח לצאת מכאן! מילה שלי!"
ביום האירוע ישבו ראש שירות הביטחון לצד מר קנטונה ,שניהם חיככו ידים
בהנאה וחיכו לראות איך הודיני הקוסם הגדול והגאוותן מתרסק ומושפל
לפני כולם.
שעת השין הגיעה .הודיני עלה על הבמה .הזרקורים הופנו אליו ארבעה אנשי
ביטחון מיוחדים ניגשו והלבישו את החליפה המיוחדת עליו .כעת עשרות
אלפי האנשים שהגיעו במיוחד למחזה עצרו את נשמתם :האם יצליח הודיני
לעשות את הבלתי יאמן ולהשתחרר מהחליפה .השעון החל לתקתק לאחור

והודיני החל במשימתו ,בהתחלה
ולתדהמת כולם הוא שחרר את ידו.
לאחר מכן הוציא גם את ידו השנייה.
ראש שירות הביטחון הצרפתי החל
להחליף צבעים מרוב הלם ומבוכה.
מר קנטונה הסתכל עליו במבט כועס
ואמר לו" :הרי הבטחת לי במיוחד
שהוא לא יוכל להשתחרר מהחליפה המיוחדת שהכנתם".
“נכון אדוני" ענה לו ראש שירות הביטחון" :מעולם אף אחד לא הצליח
להשתחרר לפני כן מהחליפה הזאת .אין לי מילים .אני לא יודע מה להגיד לך!".
כעבור עשר דקות נוספות אנחת תדהמה נפלטה מהקהל ,הודיני עשה
את הבלתי יאומן והצליח להשתחרר מהחליפה המיוחדת .מחיאות כפיים
סוערות לא הצליחו לטשטש את המבוכה של ראש שירות הביטחון
הצרפתי .הודיני הודה לקהל וביקש ממנו" :קדימה אנשים! אתם מוזמנים
להעמיד בפניי את האתגר הגדול ביותר שאי פעם חלמתם עליו .מי יכול
לאתגר אותי?".
אף אחד מהצופים לא שם לב לאדם נמוך קומה שמיהר לגשת למר קנטונה
ולבקש את תשומת ליבו .מדובר היה באחד מחוקרי המוח הגדולים ביותר
שפעלו בצרפת :פרופסור אוליביה פרנסואה שהיה בין היתר גם ידידו הטוב
של ראש עיריית פריז" :תשמע" הוא אמר לו" :חשבתי על רעיון מבריק
שלדעתי אין מצב שהודיני הקוסם 'המהולל' יוכל להתגבר עליו".
מר קנטונה השיב לו בספקנות" :אל תיפגע ידידי ,אבל ראש שירות הביטחון
כבר הבטיח לי באופן חגיגי שהוא יעמיד אתגר להודיני ושנינו נאלצנו לבלוע
את הכובע .לדעתי מדובר באמת בקוסם בעל יכולות על אנושיות ואולי
הגיע הזמן שפשוט נודה בזה"...
"הבלים!" ביטל פרופסור אוליביה את דבריו של מר קנטונה המופתע:
"הרעיון שלי הרבה יותר פשוט ואם יורשה לי הרבה יותר מבריק .תקשיב

טוב איך הוא אמור לקרות :אנחנו נכניס את הודיני לתא מיוחד בכלא ונגיד
לו שבנינו את התא השמור ביותר שאי פעם קיים בעולם .לאחר מכן נסגור
את הדלתות אבל לא ננעל אותם .הודיני יתחיל לנסות ולפתוח את המנעול
אבל יודע מה יקרה? כלום .כי הדלת בכלל לא תהיה נעולה"
מר קנטונה הרהר ברעיון ולפתע אורו עיניו" :תשמע ,זה רעיון באמת נהדר!
אנחנו בעצם נעשה לו תרגיל שמעולם לא נעשה לו ,נעמיד בפניו אתגר
שבעצם יהיה רק בראשו!".
"בדיוק כך" השיב פרופסור אוליביה בחיוך .וכך החלה התוכנית של השניים
לרקום עור וגידים .האתגר הוצע כמובן להודיני" :בעוד חודש ימים מעכשיו,
ייבנה במיוחד עבורך תא מיוחד עם דלת מפלדה שתורכב במיוחד בשבילך.
המשימה שלך תהיה לפתוח את תא בית הכלא בתוך שעה ולהשתחרר
ממנו"...
הודיני כמובן הסכים למשימה .כמו בפעם שעברה התקשורת הובאה בסוד
העניינים וכעבור חודש בשעה עשר בבוקר החל ניסיון ההיחלצות של הודיני.
מיד שנכנס לתא שלף מחגורת מכנסיו מפתח סודי שנהג להסתיר באופן
קבוע .הודיני החל במיומנות לשחק עם חור המנעול אלא שלמרבה תדהמתו
כלום לא קרה .זיעה החלה להינגר מפניו .לחץ החל לעטוף אותו :מה קורה
כאן? בחיים לא קרה לו מקרה כזה! שעון הזמן החל לתקתק .הודיני ניסה
וניסה אבל שום דבר לא עזר לו .כעבור שעה נפל הודיני מרוב תשישות על
הרצפה ונכנע :הוא הודיע שהוא לא הצליח לפרוץ את האתגר .פרופסור
אוליביה ניגש להודיני מעברו השני של התא ,חייך אליו ובדחיפה קלה פתח
את הדלת .רק כעת הבין הודיני את התרגיל וכיצד עבדו עליו .הדלת מעולם
לא הייתה סגורה אלא רק בראש שלו הוא היה בטוח בנעילתה...
*
לכולנו יש מכשולים ואתגרים בחיים שלנו .חלקם אמיתיים אבל חלקם הגדול
שנראה לנו בלתי עביר אינו נמצא אלא בראשנו .הצעד הראשון להשתחרר
מהכלא של עצמנו הוא לפתוח את המנעולים שנמצאים אך רק במוחנו .

אין קיצורי דרך
יע,
ּבֹוחר ֹלא ְל ַה ְׁש ִק ַ
ִמי ֶׁש ֵ
ֶא ָּלא ַרק ֵל ָהנֹות ֵמ ֲע ָמ ָלם ֶׁשל ֲא ֵח ִרים,
ֶׁשֹלא יִ ְת ַּפ ֵּלא ְּכ ֶׁשֹלא יִ ָּׁש ֵאר ְּביָ דֹו ְּכלּום.
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זה היה טרקטור גדול וישן .אבל צחי לא ויתר עליו ולא התכוון לעשות זאת
מתישהו" :הטרקטור הזה הוא ירושה מאבא שלי" ,הסביר לכל מי שביקש
לשמוע" .גם אם יציעו לי תמורתו מיליון דולר – לא אסכים למכור אותו!"
הוא הוסיף לתאר באוזני השומעים את ייחודיותו של הטרקטור ,את המנוע
העוצמתי שבו הוא ניחן ,את תיבת ההילוכים המעולה ,ואת הביצועים
המדהימים שמפיק הטרקטור מקרבו.
צחי אהב את הטרקטור בכל נפשו ומאודו .עבודתו כחקלאי – לא הייתה
קלה כלל .אולם הנסיעה על הטרקטור האהוב עליו החייתה את נפשו ונתנה
לו כוח לקום מדי בוקר לעמל המפרך של עיבוד האדמה ,חרישתה ,זריעתה
וקצירת היבול שלה" .אם לא הטרקטור שלי" ,התבטא לא פעם" ,כבר מזמן
הייתי פורש מהעבודה הזאת".
ואז הגיע עופר .כלומר ,הוא היה שם תמיד ,מסתובב בין הרגליים ודורש
תשומת לב ,אבל כשהוא גדל דיו ,החליט צחי שהוא כשיר ומתאים לעזור
לו בעבודתו הקשה .עופר היה בנם של השכנים ,אלא שהוא היה יתום
מאב ,ואמו לא הייתה בקו הבריאות .הוא הסתובב בחוסר מעש מבוקר
ועד ערב ,וצחי ,שריחם עליו ,החליט להעסיק אותו .הוא פנה לעופר ביום
מן הימים" :מה דעתך לעזור לי קצת עם החקלאות? קצת עזרה לא תזיק
לי" .עופר התלהב מהרעיון" .אין בעיה ,צחי" ,השיב בשמחה" .אעזור לך ככל
שאוכל .אסע עם הטרקטור ואחרוש את האדמה" .אך אז הפכו פניו של צחי
לרציניות" .אני לא יכול לתת לך לנהוג על הטרקטור" ,אמר לו" .אתה הרי

יודע שמדובר בטרקטור האהוב
שלי ,שקיבלתי מאבא שלי בירושה.
צריכים להתנהג איתו בעדינות,
להכיר אותו ,לדעת איך לנהוג בו.
קשה לי לתת לך לנסוע עליו".
כאן התחיל מסע שכנועים ארוך
ומייגע ,בו הפציר עופר בצחי
שיסכים לתת לו לנהוג בטרקטור.
"אני אשמע לכל ההוראות שלך",
הבטיח" .אשמור על הכללים ואסע בזהירות .אל תדאג ,צחי .רק תן לי
להשתמש בטרקטור" .לאחר ימים מלאי שכנוע – ניאות צחי לבקשת
עופר היתום .בחיל וברעדה התחיל להרצות באוזניו אודות כללי השימוש
בטרקטור ,ולבסוף אמר" :והחשוב מכל – עליך לדעת שהמנוע שלו מתחמם
אחרי נסיעה של חמש שעות .לכן חייבים לעצור ,לדומם מנוע ולתת לו קצת
להתקרר .תזכור את זה ,כי אחרת ייהרס המנוע וכל הטרקטור הולך לפח .אין
היום חלקי חילוף לכלי הזה".
יומיים לאחר מכן נראתה דמותו המאושרת של עופר ,בתוך תא הנהג של
הטרקטור הישן .הוא נהנה מכל רגע של נהיגה .כל כך נהנה ,עד ששכח את
אזהרתו של צחי השכן הטוב .או אולי לא שכח ,אלא שלא התגבר על עצמו.
כך מצא אותו צחי לאחר חמש שעות נסיעה ,והוא חורש עם הטרקטור
בשדה הרחב" .אמרתי לך שלא לנסוע אתו יותר מחמש שעות!" קרא
צחי לעברו" .אבל צחי" ,לא הבין עופר" ,יש עוד הרבה עבודה כאן בשדה!
בסך הכול אני עוזר לך" .צחי התעקש" :תרד מיד מהטרקטור ותדומם את
המנוע!" בפנים חמוצות עשה עופר כהוראת השכן וירד מהטרקטור בצעדים
כעוסים.
למחרת – חזר הסיפור על עצמו .עופר ,שהחל לאהוב את הנהיגה בטרקטור
בכל מאודו ,לא ויתר הפעם .גם כאשר קרא לו צחי שוב ושוב ,הוא המשיך
לנסוע ולחרוש את השדה ,כביכול לא שמע את דבריו .ברוב חוצפתו לקח

עופר את מפתחות הטרקטור ,הניחם בכיסו והלך עמם לביתו ,נוטל מצחי
את היכולת לשלוט על הטרקטור החביב שלו .עוד מספר ימים המשיך
הדבר להתרחש מדי יום ביומו ,כאשר עופר נוסע עם הטרקטור מעל לכמות
השעות המומלצת וצחי רואה ועיניו כלות ,אובד עצות.
ואז זה קרה .הייתה זו שעת לילה מאוחרת ,קרובה יותר לבוקר .ריח חרוך
עלה באפם של יושבי הבית ,שניצב סמוך ונראה לשדה החקלאי .כל מי
שישן – התעורר בעקבות הריח העז .גם עופר התעורר משנתו בבהלה
והביט בחלון חדרו .המחזה שראה החריד אותו עד עמקי נשמתו :השדה
עולה באש! הוא קם בבהלה ורץ לשלוף את צינור כיבוי האש ממקומו,
יודע כי זהו רעיון אווילי ,שכן שטח השדה הנו גדול מאוד ,כזה ששום זרנוק
לא יוכל לו .בעודו רץ לנסות ולהציל ,נטל לידיו פלאפון במטרה לחייג את
המספר של שירותי הכיבוי.
חסר נשימה הגיע לגבול השדה הבוער .שם עמד צחי ובכה כמו תינוק" .אל
תבכה ,צחי" ,ניסה להרגיע את השכן המסור" .הנה אני מחייג למכבי האש,
הם יבואו להציל את השדה שלך" .אבל צחי לא הפסיק לבכות .הוא נענע
בראשו בשלילה ולקח את הפלאפון מידיו של עופר" .אתה לא מבין בכלל",
אמר" .אני הדלקתי את האש "...עופר הנדהם ביקש לצעוק ,אך צחי המשיך:
"ראיתי שאין לי שליטה עליך וידעתי שהטרקטור שלי בסכנה .לכן נאלצתי
לשרוף את השדה ,ובלבד שהטרקטור שלי לא יתקלקל ,כי אם זה היה קורה
– היחסים בינינו היו מתדרדרים .עכשיו ,כשלא יהיה לך שדה לעבוד בו –
הטרקטור האהוב שלי יוכל לנוח"...
*
קשה לקרוא את המילים בפרשה" :אז תרצה הארץ את שבתותיה  -תשבות
את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתכם עליה" .הקב"ה מעדיף להגלות
את עמו האהוב מארצו ,ובלבד שלא ימשיכו לעבור על מצוותיו .הוא רוצה
להציל את היהודים מעצמם – על כן הוא "מכריח" אותם לשבות בשמיטה.
והלוואי שנשמור את המצוות מבלי שיכריחו אותנו ...
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ּטֹובים ֶׁשּבְ ֲ
לְ ֵׁשם ּכָ ְך ֶאת ַה ִ
כּותיְ ,ט ַר ְקלִ ין ְר ַחב יָ ַדיִ ם ַּב ַעל ִּת ְק ָרה ְמ ֻק ֶּמ ֶרתֶׁ ,ש ַּק ְרנֵ י ַה ֶּשׁ ֶמׁש
ַה ְּט ַר ְקלִ ין ַה ַּמלְ ִ
ִמ ְׁש ַּת ְּק ִפים ָּבּה ּבְ כָ ל ְׁשעֹות ַהיְ ָמ ָמה ֶּד ֶרְך ֲח ַרּכִ ים ְמ ֻע ָּצ ִבים לְ ַה ְפלִ יא ּבְ ַת ְח ִּתית
ֹאׁשן
ּצּובןּ .בְ ר ָ
ּכִ ַּפת ַהּגַ ג ָה ֲעגֻ ּלָ הַ ,הּנִ ְת ֶמכֶ ת ַעל יְ ֵדי ַא ְר ַּבע ְק ָׁשתֹות ַמ ְר ִהיבֹות ּבְ ִע ָ
ֹאׁשּה ֶׁשל ּכָ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן ָהיָ ה ֶׁש ַטח
נֹותר ָחלָ ל ֵריקּ ,בְ ר ָ
ֶׁשל ַה ְּק ָׁשתֹות ָה ֲעגֻ ּלֹות ַ
אסּיִ יםֶׁ ,ש ִה ְׁש ַּתּלְ בּו ַּב ִּסגְ נֹון ָה ַא ְרכִ ְיט ְקטֹונִ י
ּטּורים ְקלַ ִ
ּגָ דֹולֶׁ ,ש ֻע ַּטר לְ ֵעת ַע ָּתה ּבְ ִע ִ
ֶׁשל ַה ְּט ַר ְקלִ ין ּכֻ ּלֹוֲ .א ָבל ַה ֶּמלֶ ְך ֹלא ָהיָ ה ְמ ֻר ֶּצה .הּוא ָח ַׁשב ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ִּשׂיג
כּותי הּוא ִה ְרּגִ יׁש ֶׁש ַּמ ֶּשׁהּו
יֹותרּ .בְ כָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ִה ְתּבֹונֵ ן לְ ַמ ְעלָ ה ִמּתֹוְך ַהּכֵ ס ַה ַּמלְ ִ
ֵ
יֹותרַ ,מ ֶּשׁהּו ֶׁשּיִ ְׁש ַּתּלֵ ב ּבְ ַק ְרנֵ י
ִמ ְת ַפ ְס ֵפסֶׁ ,ש ֶא ְפ ָׁשר לְ ָה ִפיק ַמ ֶּשׁהּו ָע ְצ ָמ ִתי ֵ
ּכֹות ֶרת ֶׁשל ַה ְּט ַר ְקלִ ין.
ָהאֹור ,וְ יַ ֲהפְֹך ֶאת ַהּכִ ָּפה לְ גֻ ּלַ ת ַה ֶ
לְ ֵׁשם ּכָ ְך הּוא ָהיָ ה מּוכָ ן לְ ַׁש ְח ֵרר ַּת ְק ִציב ַּב ַעל ֶׁש ַבע ְס ָפרֹותֲ .ח ִצי ִמילְ יֹון לְ כָ ל
ּיּורים.
ֶא ָחד ֵמ ַה ַּצּיָ ִרים ֶׁשּיְ ַע ְּטרּו ֶאת ַה ְּק ָׁשתֹותַ .א ְר ָּב ָעה ַצּיָ ִריםַ ,א ְר ָּב ָעה ִצ ִ
בֹודה ַעל ֶח ְׁשּבֹון ָה ַא ְרמֹון
גּורים וְ כָ ל ַהּנִ ְד ָרׁש ִּבזְ ַמן ָה ֲע ָ
ֶה ֳח ָמ ִריםַ ,ה ִּצּיּודַ ,ה ְּמ ִ
ּטֹובים ֶׁש ָּב ָא ָּמנִ ים!
ּמּובןְ .צאּו ִּומ ְצאּו ֶאת ַה ִ
ּכַ ָ
ּפּוׂשיםְׁ .שלִ ִיחים נִ ְׁשלְ חּו לְ כָ ל ְקצֹות ֵּת ֵבל בְ נִ ָּסיֹון
ֳח ָד ִׁשים ֲא ֻרּכִ ים נִ ְמ ְׁשכּו ַה ִח ִ
ּטֹוביםַ .צּיָ ִרים ִמּכָ ל ָהעֹולָ ם ָׁשלְ חּו ִּת ֵיקי ֲעבֹודֹות
ּטֹובים ֶׁש ַּב ִ
לְ ַא ֵּתר ֶאת ַה ִ
טּוטים וְ נִ ּסּו לְ ַה ֲעלֹות
יֹוע ֵצי ָא ָּמנּות ָׁשלְ חּו ִרּש ִּׁומים וְ ִׂש ְר ִ
וְ ֻדגְ ָמאֹות יְ ִצ ָיר ִתּיֹותֲ ,
ַר ְעיֹונֹות ֶׁשּיִ ְּשׂאּו ֵחן ּבְ ֵעינֵ י ַה ֶּמלֶ ְך .נֶ ֶע ְרכּו ֵר ָאיֹונֹות ִּומבְ ָחנִ ים לְ ֵמאֹות ַצּיָ ִרים.
ּבְ סֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר נִ בְ ֲחרּו ָה ַא ְר ָּב ָעהּ .כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַרב ָא ָּמן ִּב ְתחּומֹוּ ,כָ ל ֶא ָחד
חּודיַ ,ה ֶּמלֶ ְך ָח ַׁשב ֶׁש ַּדוְ ָקא ַא ְר ַּב ַעת ֵאּלּו יּוכְ לּו לְ ָה ִביא ֶאת ַה ְּט ַר ְקלִ ין
ַּב ַעל ִסגְ נֹון יִ ִ

לְ ַה ְרמֹונְ יָ ה ֻמ ְפלָ ָאה ֶׁשל ְׁשלֵ מּות .וְ ַה ְמ ִׂש ָימה יָ ְצ ָאה לַ ֶּד ֶרְך...
אּורה,
ׁשּומיםִ ,ע ְרּבְ בּו ְצ ָב ִעים ָּוב ְדקּו ֲע ִמידּות ְּות ָ
ָה ָא ָּמנִ ים ָעבְ דּוִׂ .ש ְר ְטטּוָ ,ע ְרכּו ְר ִ
ָּב ֲחנּו ֶאת ַה ְׁש ָּפ ַעת ַק ְרנֵ י ָהאֹורָ ,מ ְדדּו זָ וִ ּיֹות ,וְ לָ ְקחּו ִמּדֹותַּ .וב ַה ְפ ָסקֹות ֵהם
ִה ְׁש ַּת ְּדלּו ּגַ ם לֵ ָהנֹות ִמ ַּמה ֶּשׁ ָה ַא ְרמֹון ַמ ִּצ ַיע ,וְ ָהיָ ה לֹו ַה ְר ֵּבה ָמה לְ ַה ִּצ ַיעָ .ה ֱא ֶמת
ִהיא ֶׁשֹּלא ּכֻ ּלָ ם ָעבְ דּו.
יֹותר ֶאת ַה ַה ְפ ָסקֹותֵ ,אּלּו ָמ ְצאּו ֵחן ּבְ ֵעינָ יוַ ,ה ַּת ֲענּוגֹות
ַא ַחד ָה ָא ָּמנִ ים ָא ַהב ַּדוְ ָקא ֵ
יֹותר ֵמ ֲע ִמ ָידה ְמ ֻמ ֶּשׁכֶ ת ַעל ֻסּלָ ם ַצר ּכְ ֶׁש ִּמכְ חֹול
ֶׁש ָה ַא ְרמֹון ִה ִּצ ַיע ִּדּבְ רּו ֵאלָ יו ֵ
ַּבּיָ ד .הּוא ֲא ִפּלּו ֹלא ִה ְת ִחיל ִּב ְמ ִדידֹות ,הּוא ָהיָ ה ָעסּוק ִמ ַּדי ַּב ֲהנָ אֹותַ ,הּלָ לּו ָק ְרצּו
לֹו ָּומ ְׁשכּו אֹותֹו ֲאלֵ ֶיהם .לַ ֲח ֵב ָריו ִה ְס ִּביר ּכִ י ַה ֶּטכְ נִ יקֹות ֶׁשהּוא ִמ ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהן
ַמ ְׁש ִאירֹות לֹו זְ ַמן ָּפנּוי ,הּוא ֹלא ְמ ַמ ֵהר לְ ׁשּום ָמקֹוםּ ,כֵ ןּ ,גַ ם הּוא ּבְ סֹופֹו ֶׁשל
ָּד ָבר יַ ֲעמֹד ַּב ֶּדד-לַ יְ ין .הּוא יִ ְס ַּת ֵּדר.
רֹוׁש ִמים
ֵהם ִה ְמ ִׁשיכּו לַ ֲעבֹד ָק ֶׁשהַ ,מ ְׁש ִק ִיעים ָׁשעֹות ֶׁשל ֲע ָ
בֹודה ְמ ֻרּכֶ זֶ תְ .
מֹור ִחים ִׁשכְ ָבה ַעל ִׁשכְ ָבהַּ ,ומ ְמ ִּתינִ ים ִּב ְד ִריכּות
ֲ
ּומֹוח ִקים ,צֹובְ ִעים ְּומ ַׁש ְּפ ִריםְ ,
מֹור ִחים ִׁשכְ ָבה
לִ ְראֹות ֶאת ָה ֶא ֶפ ְקט ַה ִּמ ְת ַק ֵּבל ּבְ ִׁשּלּוב ְּת ָ
אּורה וְ ַק ְרנֵ י אֹורְ .
ּתֹוצאֹות ִּומ ְׁש ַּת ְּפ ִרים לְ ֹלא ֶה ֶרףַ .מּגִ ִיעים
ֲח ָד ָׁשה וְ ׁשּוב ַמ ְמ ִּתינִ יםְ ,מ ַׁש ְּפ ִרים ָ
חּוטים לַ ִּמ ָּטה.
ּבְ סֹופֹו ֶׁשל יֹום ֲעיֵ ִפים ְּוס ִ
כּותיתִ ,מ ְׁש ַּתּזֵ ף
ׂשֹוחה ַּבּבְ ֵרכָ ה ַה ַּמלְ ִ
עֹושֹה ַחּיִ יםְ .מ ַטּיֵ ל ָּב ַא ְרמֹוןֶ ,
וְ ִאּלּו הּוא ֶ
אכּותי ֶׁשּבְ גַ ן ָה ַא ְרמֹוןְ ,מ ַבּלֶ ה ָׁשעֹות ּבְ ַבר ַה ַּמ ְׁש ָקאֹות
ִ
ַעל ּגְ דֹות ָה ֲאגַ ם ַה ְּמלָ
ַהּגָ דֹולְּ ,ומ ַס ֵּפר לְ כָ ל עֹובְ ֵדי ָה ַא ְרמֹון ּכַ ָּמה ָחרּוץ הּוא ,וְ כַ ָּמה ַמ ֵהר יּוכַ ל לַ ֲעשֹֹות
טּוח ּבְ ַע ְצמֹו ,וְ הּוא ּגַ ם
בֹודה ֶׁש ֲח ֵב ָריו יַ ֲעשֹּו ַּב ֲח ִצי ָׁשנָ ה .הּוא נִ ְׁש ַמע ָּב ַ
אֹותּה ֲע ָ
ָ
זָ כָ ה לְ ַה ֲע ָרכָ ה ְמיֻ ֶח ֶדתַ .ה ֲהנָ אֹות זָ ְרמּו ּבְ ֶׁש ַפע ,הּוא ֵמעֹולָ ם ֹלא יָ ַדע ַחּיִ ים יָ ִפים
יֹומנֹו הּוא ִצּיֵ ן ֶאת ַהּיָ ִמים ַהּלָ לּו ִמ ַּת ַחת
קּופה ַהּיָ ָפה ּבְ ַחּיָ יוּ .בְ ָ
יֹותרָ .היְ ָתה זֹו ַה ְּת ָ
ֵ
"הּיָ ִמים ֶׁשל ַה ַחּיִ ים ַה ַּקּלִ ים".
ּכֹות ֶרת ַ
ַה ֶ
ּתֹוהים
בֹודה ִ
ּמֹועדּ ,כְ ֶׁש ַה ֶּדד-לַ יְ ין ִה ְת ָק ֵרבֵ ,ה ֵחּלּו ֲח ֵב ָריו לָ ֲע ָ
ַּבּיָ ִמים ֶׁשּלִ ְפנֵ י ּתֹם ַה ֵ
פּורים ֶאת ַמה
חֹוׁשב ֶׁשּתּוכַ ל לְ ַב ֵּצ ַע ּבְ יָ ִמים ְס ִ
ֵ
"א ָּתה ֶּב ֱא ֶמת
ָנֹותיוַ :
ַעל ּכַ ּו ָ
ֶּשׁ ֲאנַ ְחנּו ָע ִשֹינּו ַּב ֲח ִצי ָׁשנָ ה?!"
"מ ְס ִּפיקֹות לִ י ָׁשעֹות!" ֵׁשׁש ּגַ ּבֹות
"אנִ י ּגַ ם ֹלא ָצ ִריְך יָ ִמים!" לָ ַחׁש ּבְ ִב ָּטחֹוןַ ,
ֲ

הּורמּו ּבְ ִת ָּמהֹוןַ ,אְך ֶה ְס ֵּבר ֹלא נִ ַּתןַ .הּיֹום ָה ַא ֲחרֹון ִהּגִ ַיעָ ,מ ָחר יָ בֹוא ַה ֶּמלֶ ְך
ְ
לְ ָה ִסיר ֶאת ַהּלֹוט וְ לִ בְ חֹן ֶאת ַהיְ ִצירֹות ,וַ ֲע ַדיִ ן ַה ֶּשׁ ַטח ֶׁש ַּב ֶּק ֶׁשת ָה ְר ִב ִיעית ֵריק.
ַּבּלַ יְ לָ ה ִה ְס ַּתּגֵ ר ָה ָא ָּמן ָה ְר ִב ִיעי ַּב ְּט ַר ְקלִ ין ּבְ ֶמ ֶׁשְך ָׁש ָעה ֲא ֻרּכָ הּ ,כִ ָּסה ּבְ ַבד ּגָ דֹול
ֶאת יְ ִצ ָירתֹו ּבְ ִדּיּוק ּכְ ִפי ֶׁש ָעשֹּו ֲח ֵב ָריו ִּב ְׁשֹלׁש ַה ְּק ָׁשתֹות ָה ֲא ֵחרֹות ,וְ ָחזַ ר לְ ַח ְדרֹו.
ַּב ֲחצֹות ַהּיֹום ּבְ ִדּיּוק נִ כְ נַ ס ַה ֶּמלֶ ְך לַ ְּט ַר ְקלִ ין.
הּוסרְּ ,וק ִר ַיאת ִה ְת ַּפ ֲעלּות ֲא ִמ ִּתית ָס ֲח ָפה ֶאת ַהּנֹוכְ ִחים
ַה ַּבד ָה ִראׁשֹון ַ
ּדֹואה נִ ְר ֲא ָתה ַעל ֶר ַקע ָׁש ַמיִ ם ּכְ ֻחּלִ ים,
ַּב ְּט ַר ְקלִ יןָ .היָ ה זֶ ה ִצּיּור ְׁש ֵמ ִימיִ ,צּפֹור ָ
ֵּומ ָרחֹוק ִה ְת ָק ְר ָבה לַ ֲה ַקת ִצ ֳּפ ִרים ַמ ְר ִה ָיבה ּבְ יָ ְפיָ ּהֶ ,א ְפ ָׁשר ָהיָ ה לְ ַד ְמיֵ ן ּכִ י קֹול
ַה ִצ ֳּפ ִרים ְמ ַה ְד ֵהד ַּב ֲחלַ ל ַה ְּט ַר ְקלִ ין.
ּתּוחים
חּודי ֶה ְמ ֵׁשְך ִטבְ ִעי ֶׁשל ַה ִּפ ִ
ַה ִּצּיּור ַה ֵּשׁנִ י ָעלָ ה ַעל ָק ְדמֹוָ .ה ֻא ָּמן יָ ַצר ּבְ ִסגְ נֹון יִ ִ
ֶׁש ַעל ַה ְּק ָׁשתֹות ,וְ ִד ָּמה זְ ִר ָימה ֶׁשל אֹור ּבְ ִׁשּלּוב ַמ ְפ ִעים ֶׁשל ְצ ָב ִעיםַ .ה ִּצּיּור זָ ַהר
ּזֹוהרֹות ִמּתֹוְך ַה ִּצּיּור ִה ְׁש ַּתּלְ בּו ַּב ַּק ְרנַ יִ ם
זֹור ַחת ִמּתֹוכֹוַ ,ה ַּק ְרנַ יִ ם ַה ֲ
ּכְ ִאּלּו ַה ֶּשׁ ֶמׁש ַ
אּורה ַמ ְד ִה ָימהַ .ה ַּבד
חּוׁשה ַמ ְפ ִע ָימה ֶׁשל ְּת ָ
ּזֹוהרֹות ִמּתֹוְך ַה ֲח ַרּכִ ים ,וְ יָ ְצרּו ְּת ָ
ַה ֲ
מֹופת
עּורי ֶּפהָ .היְ ָתה זֹו יְ ִצ ַירת ֵ
יׁשי ִה ְׁש ִאיר ֶאת ּכֻ ּלָ ם ְּפ ֵ
הּוסר ֵמ ַה ִּצּיּור ַה ְּשׁלִ ִ
ֶׁש ַ
כּותי ֶׁש ַּב ְּט ַר ְקלִ ין ,וְ גָ ְר ָמה לַ ֶּמלֶ ְך לְ א ֶֹׁשר
צּורה ֻמ ְפלָ ָאה ֶּב ָה ָדר ַה ַּמלְ ִ
ֶׁש ִה ְׁש ַּתּלְ ָבה ּבְ ָ
ּיּורים ַּב ַּמ ְר ָאה ַהּגְ דֹולָ ה
ֹלׁשת ַה ִּצ ִ
הּוסר ַה ַּבד ָה ְר ִב ִיעי ִה ְׁש ַּת ְּקפּו ְׁש ֶ
ֲא ִמ ִּתיּ .כְ ֶׁש ַ
ּתֹוצ ָאה ָהיְ ָתה ַמ ְר ִה ָיבה.
ֶׁש ָּתלָ ה ָׁשם ַה ַּצּיָ ר ּבְ לֵ יל ֶא ֶמׁשַ .ה ָ
אֹוצר,
הֹורה לְ ָה ִביא ֶאת ַהּכֶ ֶסף .הּוא לָ ַחׁש ְּד ַבר ָמה ּבְ ָאזְ נֵ י ַשֹר ָה ָ
ַה ֶּמלֶ ְך ָ
ֹלׁשה ֻמּגָ ִׁשים ְמלֵ ִאים ִּב ְׁש ָטרֹות.
וְ ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ָחזְ רּו ִעם ְׁש ָ
ּיּורים ֶׁשּבְ רֹאׁש
אׁשי ַה ֻּסּלָ מֹות לְ יַ ד ַה ִּצ ִ
ַה ַּמּגָ ִׁשים ֻהּנְ חּו ָּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה ּבְ ָר ֵ
ֹלׁשת ַמּגְ ֵׁשי ַהּכֶ ֶסף,
ַה ְּק ָׁשתֹותַּ .ב ַּמ ְר ָאה ֶׁשּבְ רֹאׁש ַה ֶּק ֶׁשת ָה ְר ִב ִיעית ִה ְׁש ַּת ְּקפּו ְׁש ֶ
ֹלׁשת ַה ַּצּיָ ִרים
חּוׁשה ֶׁשל ע ֶֹׁשר ַאּגָ ִדי" .זֶ ה ֶׁשּלָ כֶ ם!" ָא ַמר ַה ֶּמלֶ ְך לִ ְׁש ֶ
וְ יָ ְצרּו ְּת ָ
הֹורה ַעל ַמּגְ ֵׁשי ַה ְּשׁ ָטרֹות" .וְ זֶ ה ֶׁשּלְ ָך!" ִה ְצ ִּב ַיע ַה ֶּמלֶ ְך ַעל ַה ְּשׁ ָטרֹות
ָה ִראׁשֹונִ ים ,וְ ָ
"א ָּתה יָ כֹול לָ ַק ַחת ֶאת זֶ ה!"
ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּק ִפים ַּב ַּמ ְר ָאהַ .
ּבֹוחר ֹלא לְ ַה ְׁש ִק ַיעֶ ,אּלָ א ַרק לֵ ָהנֹות
ּבֹוחר ַּב ֶּד ֶרְך ַה ַּקּלָ הִ ,מי ֶׁש ֵ
ָאז זֶ הּוֶׁ ,ש ִּמי ֶׁש ֵ
אֹותם וְ לִ ּצֹר ִה ְׁש ַּת ְּקפּות ְמ ֻד ָּמה ֶׁשל ֲע ִשֹּיָ ה
ֵמ ֲע ָמלָ ם ֶׁשל ֲא ֵח ִרים ,לְ ַחּקֹות ָ
וְ ַה ְצלָ ָחהַּ ,בל יִ ְת ַּפּלֵ א ּכְ ֶׁשֹלא יִ ָּשׁ ֵאר ּבְ יָ דֹו ּכְ לּום .

בית המדרש
גוי בספק
שאלה מס' 542
נחמיה נכנס לחנות המכולת וביקש לרכוש כמה חבילות וופלים עבור יום
ההולדת שתוכנן להערב ,הוא הרים את הוופלים והתקדם לכיוון הקופה.
אלא שלפתע הוא שם לב ,שלא מופיע על החבילות המדבקה של 'נטחן
ונאפה לאחר הפסח תשע"ט' הוא התלבט האם להחזיר אותם למקום היות
ויש כאן חמץ שעבר עליו הפסח .אלא שבעל החנות שהבחין בו כשהוא
עומד ומתבלט פנה לעברו" :אתה צריך עזרה?"
"כן" השיב נחמיה" :יש לך מושג מדוע לא מופיע על חבילות הוופלים
המדבקה של 'נטחן ונאפה לאחר הפסח'?"
"אני לא יודע" השיב בעל החנות" :אבל אני גוי – וזה שלי ,למה צריך כזאת
מדבקה על הוופלים?" כעת הספק אצל נחמיה הלך וגדל .האם הוא יכול
לסמוך על דברי בעל החנות שהוא גוי .אם כן ,אין בעיה של 'חמץ שעבר עליו
הפסח' ולקנות את הוופלים? מה דעתכם?
מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט :משנה ברורה סימן תמ"ט
סעיף קטן ה' וב'כף החיים' על המקום סעיף קטן ז'.
תשובה לשאלה "עסקים בע"מ" (שאלה מס' )539
תקציר השאלה השבועית :יהודה שעבד כמנהל חשבונות של בית ספר על
יסודי ,השקיע מכספי המוסד במט"ח ,ותוך תקופה קצרה הרוויח עשרת
אלפים דולר .כששמע על כך מנהל המוסד ,ביקש מיהודה את הכסף בטענה
שהכסף שייך למוסד היות והוא השתמש בכספים שלו .אבל יהודה טען:
"הרי אם הייתי מפסיד הייתי משלם מכיסי את ההפסדים ,אז גם עכשיו
הרווחים הם שלי" .מה דעתכם?

תשובה בקצרה :כל הרווחים שייכים ליהודה ,על אף שאסור היה לו להשקיע
את כספי המוסד ללא רשות.
תשובה בהרחבה :אדם שהפקיד כסף אצל שולחני (חלפן כספים) נפסק
בהלכה שמותר לו להשתמש בכסף ,כי מסתמא על דעת כן הפקיד אצלם
את הכסף ,שהרי ידוע שהם תמיד זקוקים לכסף לצורך עסקיהם ,אלא אם
כן המפקיד קשר או סגר את הכסף שאז מוכח שאינו רוצה שישתמשו בו.
אבל אם הפקיד אצל אדם רגיל ,אסור לו להשתמש בכסף ,אלא אם כן ידוע
שמתעסק בהלוואות לאנשים .ויש פוסקים שכתבו ,שבתקופות שלא היה
לאנשים שדות וכרמים ועיקר עסקיהם היה בסחורה ,גם לגבי סתם אנשים
אם הכסף אינו קשור בקשר מיוחד מותר להם להשתמש בכסף ,ונראה
שלדעתם גם בזמננו ,אנשים שעיקר מחייתם הוא ממסחר והשקעות,
מותרים להשתמש בכסף אם אינו קשור או סגור .אמנם לגבי אדם שעובד
במוסד ,על אף שהכסף שהוא מקבל אינו קשור ,בכל זאת אסור לו להשתמש
בו ללא רשות מנהלי המוסד ,כי הכסף שנמסר לידו הוא לצורכי המוסד .ויש
להבהיר ,שגם כאשר מותר לשומר להשתמש בכסף ,לדעת הרבה מהפוסקים
מותר רק להשקיע אותם בעסק שאז הכסף נשאר ולא מתבזבז.
עבר והשתמש בכסף והרוויח למי שייכים הרווחים :שומר שהשתמש בכסף
בהיתר ועשה בהם עסקים והרוויח ,נפסק בהלכה שכל הרווחים שלו .אבל
באופן שהיה אסור לו להשתמש בכסף ,יש אומרים שאם לא גילה דעתו
בפני עדים שהוא משקיע את הכסף לצורך עצמו ,הרווחים שייכים למפקיד
הכסף ,כי מסתבר שהשומר לא התכוון לגזול אותו אלא השקיע את הכסף
לטובתו ,ויש אומרים שבכל מקרה השומר נאמן לומר שהשקיע עבור עצמו,
שהרי אם יפסיד רק הוא יישא באחריות ,אולם אם הבעלים גילה דעתו
שמעוניין בהשקעה זו ,שאז ההפסדים גם כן עליו ,שוב אינו נאמן לומר
שהתכוון בהשקעה לצורך עצמו.
בסיפור שלנו :ליהודה היה אסור לעשות עסקים בכספי המוסד ללא רשות
בעלי המוסד ,אולם לאחר שעבר והשקיע את הכסף ,לא ניתן להוציא ממנו
את הרווחים ,היות והוא יכול לסמוך על הפוסקים הסוברים שגם אם הכסף
הושקע באיסור ,הרווחים שייכים לשומר שהשקיע אותם .

שבת ,כ' באייר
תחילת המסע הגדול

יוסף רזניק 

מסע אל העבר

בר"ח סיון שנת ב' רמ"ח 45 ,ימים לאחר יציאת מצרים ,הגיעו בני ישראל
להר סיני .במקום זה הם שהו כמעט שנה תמימה .כאן התרחשו קבלת
התורה ,חטא העגל ותפילת משה שלאחריו ,בניית המשכן וחנוכתו ,וכן
המפקד המתואר בתחילת ספר "במדבר".
ִ
בכ' באייר של השנה הבאה ,עלה ענן ה' מעל המשכן ,והחל המסע הגדול
לכיוון ארץ ישראל .המסע היה אמור להיות קצר יחסית ,אולם חטא
המרגלים גרם לכך שהעם התעכב במדבר במשך ארבעים שנה ,ורק הדור
הבא הגיע לארץ.

יום שלישי ,כ"ג באייר  -מפקד האצ"ל

מפקד האצ"ל דוד רזיאל נולד ברוסיה הלבנה בשנת תר"ע ( ,)1910ובגיל 4
עלה לארץ עם משפחתו .דוד הצעיר למד בבית ספר דתי בתל אביב ,ולאחר
מכן עלה לירושלים ולמד בישיבת "מרכז הרב" .בין השאר למד בחברותא
עם הרב אברהם שפירא ,שיהיה לעתיד הרב הראשי לישראל.
פרעות תרפ"ט ומעשי הטבח הערביים גרמו לרזיאל להצטרף לארגון
ה"הגנה" ,ולאחר מכן להיות ממייסדי הארגון הצבאי הלאומי (אצ"ל) .בשנת
תרצ"ח ( )1938התמנה רזיאל למפקד האצ"ל .בתפקידו זה הוא יזם פעולות
תגמול נגד הטרור הערבי ,ובשל כך נאסר על ידי הבריטים .בכל שנותיו
במחתרת ואף בבית הכלא ,המשיך להיות נאמן לתורה ולמצוות.

בתקופת מלחמת העולם השנייה ,הפסיק האצ"ל את מאבקו בבריטים
ושיתף עמם פעולה כנגד הנאצים .כתוצאה מכך שוחרר רזיאל מכלאו.
בשנת תש"א ( )1941הוא עמד בראש יחידה של האצ"ל שנשלחה על ידי
הבריטים לעיראק ,ששליטיה תמכו באותו זמן בנאצים ,כדי לבצע שם
פעולות מודיעין וחבלה .אך במהלך הפעולה הופצצה היחידה הקטנה ע"י
מטוס גרמני ,ודוד רזיאל נפגע ונהרג 20 .שנה לאחר מכן הועלו עצמותיו
לארץ ונטמנו בירושלים .ביום נפילתו ,כ"ג באייר ,מציינים את זכרם של כל
חללי האצ"ל.

יום שישי ,כ"ו באייר  -המסילה אל הקדושה

אחד מגדולי המקובלים בכל הדורות היה רבנו משה חיים לוצאטו ,הידוע
בכינויו הרמח"ל .הוא נולד בפדובה שבאיטליה בשנת תס"ז ( ,)1707ולמד
בה את תורת הנגלה והנסתר .כבר בגיל צעיר ,עמד בראש חבורה של
חכמים ומקובלים שנקראה "חבורת מבקשי ה'" .בזכות חסידותו וקדושתו,
זכה לגילוי של "מגיד" שמימי שלימד אותו את סודות התורה .לצד גדלותו
בתורה ,למד הרמח"ל גם שפות ומדעים ,וחיבר שירים ומחזות.
אחד העקרונות החשובים במשנת הרמח"ל ,הוא שמטרת הבריאה כולה
היא להיטיב לנבראים מטובו הגדול של הקב"ה .לדבריו ,הרע שבעולם נברא
רק כדי שתהיה אפשרות של בחירה חופשית ,כדי שהאדם יוכל להשיג את
הטוב האלוקי העליון בכוחות עצמו .הטוב הגדול ביותר הוא להיות דומה
לקב"ה ,ופירוש הדבר בין השאר הוא להיות בוחר ועצמאי ,ולא רק לקבל
מתנות באופן פסיבי.
הרמח"ל חי כעשר שנים באמסטרדם שבהולנד ,ושם חיבר את ספרו
המפורסם "מסילת ישרים" ,שהתקבל בכל העולם היהודי כספר המוסר
החשוב ביותר .ספר זה מבאר בלשון פשוטה ומובנת ,כיצד יכול כל אדם,
בעזרת כוח ההתבוננות ,לתקן את עצמו בהדרגה ,ולהגיע למעלות עליונות
של דבקות בה' ואף לרוח הקודש.

• בית עזרא
• נהורא
• ניר עקיבא
• ניצן
• עוזה
• זיתן
• נתיבות
• ברכיה
• הודיה
• חצב
• עוצם
• רווחה
• שדה דוד
• שחר
• תלמים
• ירוחם
• דימונה
• אשקלון
• אשדוד
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