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העלון טעון גניזה ■ אין לקרוא בשעת התפילה!
ניתן לקבל את העלון במייל  ■ RLEVRON@IAI.CO.ILהערות והארות,
תרומות ובקשות להפצת העלון יתקבלו בברכה בטל'.03-9094245 :

שנה ט'  -עלון דו שבועי ■ מופץ במעל  9000עותקים בכל הארץ

פרשת “אמור"
ֱאמֹר ֶאל ַהּכ ֲֹהנִ ים ּבְ נֵ י ַא ֲהרֹן וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם לְ נֶ פֶ ׁש ֹלא יִ ַּט ָּמא ּבְ ַע ָּמיו ּכִ י ִאם בצניעות יתירה ,ושמרה פיה ולשונה שלא לדבר דברים בטלים ,ולא הוציאה את נפשה וחיותה
בדיבורה ,ואם אין בה את הגורם לקיצור הימים והשנים ,ומעתה הרי היא שווה בזה לאנשים,
לִ ְׁש ֵארֹו ַה ָּקרֹבֵ ,אלָ יו לְ ִאּמֹו ּולְ ָאבִ יו ,וְ לִ בְ נֹו ּולְ בִ ּתֹו ּולְ ָא ִחיו (כא ,א-ב).
וכלפיה אכן נכון לכתוב "לאביו ולאמו" ,כי היא מאריכה ימים כמו האיש! ודברי פי חכם חן!
(ושלל לא יחסר)
	
רבינו אברהם אבן עזרא זצ"ל עומד על כך ,שהתורה שינתה מהרגלה להקדים את הזכר
לנקבה (כמוכח מפסוק זה עצמו" :ולבנו ולבתו" – הקדים זכר לנקבה) ,והקדימה כאן את הנקבה לזכר
בכתבה" :לאמו ולאביו"?
יעי ַהּזֶ ה" (כג ,לד).
"ּבַ ֲח ִמ ָּׁשה ָע ָׂשר יֹום לַ ח ֶֹדׁש ַה ְּׁשבִ ִ
ומטעים האבן עזרא' :וטעם להזכיר אמו קודם האב – כי הזכר חי יותר מהנקבה ברוב'.
הגאון רבי אליהו שלזינגר שליט"א ,רבה של שכונת 'גילה' בירושלים עומד בספרו אלו
דהיינו  :אכן בכל מקום הזכר קודם לנקבה ,אלא שכאן ישנה סיבה מיוחדת לכך שהתורה
הדברים על דקדוק מעניין בפרשתינו:
חורגת ממנהגה ,והוא :שהנשים אינן מאריכות ימים כמו האנשים ,ולפיכך התורה התייחסה
דבר אל בני ישראל לאמור בחמישה עשר יום לחודש השביעי הזה חג הסוכות שבעת ימים
קודם למות האם ואחר כך למות האב.
לה'" ,והתורה לא מציינת כאן מאומה שצריך להביא ד' מינים ,ורק אחרי כמה פסוקים נאמר
זה
הסבר
אם
דבריו:
על
שהקשו
ועוד,
וב'חזקוני'
התוספות'
ועיין ב'דעת זקנים מבעלי
(להלן כג ,לט) "אך בחמישה עשר יום לחודש השביעי באספכם את תבואת הארץ ,תחוגו את חג
עולה יפה בפסוקים אלו ,המדברים על כהן הדיוט ,מדוע סמוך ונראה ,לגבי כהן גדול (פסוקים
ה' שבעת ימים ,ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון ,ולקחתם לכם ביום הראשון" וגו',
י-יא) ,אמרה התורה" :והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ...ועל כל נפשות וגם כפל החיוב לשמור יום ראשון של סוכות ,וגם בפסוק הראשון נאמר "בחמשה עשר יום
מת לא יבוא לאביו ולאמו לא יטמא"? אם כנים דברי האבן עזרא ,שבכל הקשור למיתה יש לחודש השביעי הזה" ,מהו "הזה" שלא נאמר בהמשך אך בחמישה עשר יום לחודש השביעי
להקדים את הנקבה לזכר ,צריך היה הפסוק לכתוב כן גם לגבי הכהן הגדול ,ולמה שם כותב באספכם וגו' ,והדברים צריכים ביאור.
הפסוק "לאביו ולאמו"? (ועיין שם במה שיישבו ,ועיין עוד ב'גן רוה' וב'משך חכמה').
הנה ידוע מה שקבעו חז"ל שהחגים נקבעים באותה שנה לפי הזמן בו חל חג הפסח ,לפי
ומכל מקום ,כדברי האבן עזרא נקט גם רבינו הרמב"ם (בפירוש המשניות בנדה ,ה ,ו)
גיל
'ועשו
:
אותיות א"ת ב"ש .שאם א' דפסח חל בשבת ,אז תשעה באב (אות ת') יחול באותה שנה בשבת.
הנקבות לעונת נדרים למטה מגיל הגברים ,מפני שימי חייהן פחות מימי חיי הגברים על פי ב' דפסח יום ראשון ,אז שבועות (אות ש') יחול ביום ראשון ,ג' דפסח יום שני ,אז יחול ראש
הרוב' .וכ"כ התוספות בכתובות (נב .ד"ה רצה) בשם הירושלמי (ולא נמצא לפנינו) .ועיין עוד בגמ' השנה (אות ר') ביום שני .וכן הלאה.
בכתובות (פג ):ובתוספות שם ביארו 'מפני שרוב פעמים היא מסתכנת בלידה'.
בשנה שבני ישראל יצאו ממצרים היה פסח ביום חמישי (שהרי שבת הגדול היה עשירי בניסן)
(לעומת זאת ,רבינו סעדיה גאון כתב בפירושו לתורה' ,כי רבות מן הנשים בעליהן מתים לפניהן' .ויש להעיר
והוא היה ט"ו בניסן ,נמצא לפי"ז שראש השנה חל באותה שנה בשבת (א' דפסח ביום ה' ,ב' דפסח
כי הסטטיסטיקות בימינו תואמות עם דעתו של רס"ג ,והמציאות כיום היא שהנשים מאריכות ימים יותר).
ביום ו' ,ג' דפסח ביום ז) ,ואם ראש השנה חל באותה שנה בשבת ,נמצא שחג הסוכות שבאותה
שהנשים
אולם אחרי שרבותינו ,אמוראי הירושלמי וגדולי הראשונים ,קבעו שהמציאות היא
שנה גם הוא חל בשבת .ואם הוא חל אז בשבת ,ממילא אין בשבת מצוות ד' מינים.
בזה
יש
טעם
אינם מאריכות ימים כמו האנשים ,יש מקום לדון :על מה עשה ה' להם ככה ,ומה
מעתה העניין יובן באר היטב .הפסוקים הראשונים מדברים על "בחמישה עשר יום לחודש
שהנשים אינן זוכות לאריכות ימים?
השביעי הזה חג הסוכות" ,והכוונה לחג הסוכות שהיה בשנה שבו יצאו ממצרים ,ולכן לא
ביאור מקורי ביאר הרה"ג ישראל דנדרוביץ' שליט"א ,מח"ס 'הנחמדים מזהב' ,על פי דברי הובא כאן עניין לקיחת ד' מינים ,מכיון שחג הסוכות חל בשבת באותה שנה ,ומדוקדק הלשון
הגאון רבי אברהם פלאג'י זצ"ל ,בעל "ברך את אברהם" (פרשת כי תצא ,דרוש ד') ,המתייחס לזה "הזה" .אבל לאחר מכן ,התורה מדברת על חג הסוכות שבכל שנה ושנה ,ואז "ולקחתם לכם
בלשונו הייחודית ,וכך הוא כותב' :החקירה שהיה לי על מה שמצינו שרוב מיתה שכיחא ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל" וגו' ,והוא הפלא ופלא.
(להתעדן באהבתך)
בנשים יותר מבאנשים ,דהן מתות בקצרות שנים ...ויהיה להן לנשים חרדה ורוגז לשאול 
שאלה בבעלים ,על מה ועל מה עשה ה' ככה ,ומה נשתנו הנשים מהאנשים דנשים מתות
קודם האנשים ,היא תחילה ואחר כך עידן ועידנין בעלה ,ואנו מברכים 'אשר המית אתכם
חיזוק לימי הספירה – בין אדם לחברו
בדין' ודינו דין אמת'.
סיפר הרה"ג רבי אליעזר טורק שליט"א – באחת מהערים החרדיות ,באחד הבניינים
לביאורו ,מקדים רבי אברהם פלאג'י את דברי הפסוק (דברים לב ,ד)" :הצור תמים פעלו כי כל
החליטו שלושה מדיירי הבנין להוציא רשיונות להרחבת הדירה ולשכור קבלן .לאחר
דרכיו משפט ,אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" ,והוא מבאר את הענין לאור דברי הגאון
הוצאת כל האישורים שכרו קבלן שהחל לבצע את עבודת הבניה .לאחר מס' שבועות
רבי חיים ויטאל זצ"ל' ,שעל ידי כל דיבור שהאדם מדבר – נחסר איזה חלק מחייו ,ואם ירבה
פרצה מחלוקת בין  2השכנים ,השכן השלישי אמר תראו מה קרה לנו ,היינו כאלה שכנים
דברים בטלים מתקצרים ימיו ,ומעתה תובן הסיבה לקיצור ימי הנשים ,שכן יש להן תשעה
טובים לאן הגענו לריב בגלל כסף? חבל...
קבין של שיחה ,וגם אינן שייכות בתלמוד תורה כאנשים ,לקיים 'ודברת בם – ולא בדברים
במאמר מוסגר סיפר הרב טורק שיהודי אחד הגיע למרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן
בטלים' ,וסיבה זו היא הגורמת שממהרות למות ,כי "מוות וחיים ביד לשון" ,לא כן הגברים
שליט"א ביקש ממנו רשות לבנות ,שאל אותו הרב שטיינמן ומה השכנים שלך אומרים על
שאין להם דיבור הרבה ,ועוד :שיש להם עסק התורה ,וכל אחד קובע עיתים לתורה ,ו'מרבה
כך ,הם מסכימים? ענה לו אותו יהודי אל תדאג כבוד הרב השכנים שלי מאוד טובים .אמר
תורה מרבה חיים' ,עד כאן דבריו.
לו הרב שטיינמן כן הם טובים עד שאתה מתחיל לבנות .ואז הם לא כל כך שכנים טובים.
הכתוב'
'גזירת
בחינת
אינן
,
מט):
(קידושין
הנשים
שנטלו
שיחה'
אך הנה' ,תשעה קבין של
ובאמת אומרים שאם אתה רוצה לדעת מי השכנים שלך אז תבנה...
שחובת הנשים להיות דברניות ,כי בוודאי הנשים הצנועות ביותר אינן מרבות בדיבור ,אלא
נחזור לענייננו נכנס השכן השלישי וניסה לבדוק על מה המחלוקת אז אמרו לו
אוחזות בידן את פלך השתיקה ,כי ברור שריבוי הדיבור הוא היפך הצניעות הראויה לאשה
שהויכוח הוא לגבי קיר אחד יש ביניהם ויכוח מי צריך לשלם על הקיר הזה – עלות בניית
כשרה (עיין כעי"ז בכתובות עב.):
הקיר הייתה  .₪ 5000השכן הזה בא לאשתו ואמר לה אנו השקענו כבר על הבניה הזאת
כמפורש
וצדיקים,
טובי
לבנים
זוכות
שהן
הוא:
והשתקניות
הצנועות
והנה שכרן של הנשים
 ,₪ 150000אכפת לך שהבינה תעלה  ?₪ 155000אשתו מאוד תמכה בבעלה היא מייד
בירושלמי (יומא א ,א)' :שבעה בנים היו לה לקמחית ,וכולן שימשו בכהונה גדולה .שלחו חכמים
הסכימה ואמרה ששווה לשלם הרבה יותר מ ₪ 5000העיקר שהשלום ישכון בשכונתינו.
ואמרו לה :מה מעשים טובים יש בידך? אמרה להן :יבא עלי אם ראו קורות ביתי שערות
אותו יהודי שהסכים לשלם  ₪ 5000למרות שהויכוח בכלל לא קשור אליו הגיע לקבלן
ראשי ואימרת חלוקי מימיי ...וקרו עליה" :כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה".
בנוכחות השכנים ואמר לשכנים אתם פטורים מלשלם אני חייב לקבלן  ₪ 15000אני
וכפירוש רש"י' :אשה צנועה ראויה לצאת ממנה כהן גדול הלבוש משבצות זהב'.
מוסיף על הסכום עוד  ₪ 5000ונותן לקבלן שיק של  ₪ 20000והעיקר שהשלום ישרור
הוי אומר :הנשים הצדקניות ,אימותיהן של כהנים גדולים ,היו מופלגות במידת הצניעות
הוא נתן את השיק לקבלן עברו להם שבועיים ,חודש והוא הבחין שהשיק לא נפדה .הוא
ביותר ,ובכלל זה שלא היו מדברות הרבה וחדל להיות להם אורח כנשים התופסות את תשעת
התקשר לקבלן ושאל אותו מה בנוגע לשיק ,מדוע לא פדית אותו? הקבלן אמר אין לי
קבי השיחה ,אלא שמרו פיהן ולשונן ,ולא היו מדברות אלא את הנצרך להן ביותר.
מושג אני העברתי את השיק לאחד מהעובדים שלי קבלן ערבי ואין לי מושג מה הוא
כך שמלבד זה שבשכר השתיקה והצניעות זכו לראות את בנן מעוטר בכהונה גדולה – זכו
עשה עם השיק.
גם לאריכות ימים ושנים ,כי לא הוציאו את נפשן בדברן ולא כילו את חיותן על ידי הדברים
לאחר מס' שעות בירר אותו יהודי לגבי השיק שנתן וגילה שהקבלן הערבי הוסיף
הבטלים ,ובזה ניתנו להן אורך ימים ושנים.
לספרות  0ובמקום  ₪ 20000הוא כתב  ,₪ 200000אך הוא לא היה מספיק עירני להבין
מעתה מתורצת כמין חומר ,הפלא ופלא ,הקושיה אודות דברי ה"אבן עזרא" ,שהקדים
שבכיתוב כתוב  ₪ 20000במלים ,כשהערבי הגיע לבנק וביקש לפדות את השיק הפקידים
הכתוב בכהן הדיוט את אמו לאביו 'כי הזכר חי יותר מהנקבה' – ומה יעשה עם סדר הדברים
הבחינו שסכום הספרות לא תואם לסכום שבכיתוב במלים ומיד הם הבחינו במרמה
שנאמר בכהן גדול" :לאביו ולאמו"? לפי הכלל שהזכר חי יותר מהנקבה ,היה לו להקדים גם
והערבי ברח משם כל עוד נפשו בו וויתר על השיק העיקר לא להסתבך עם המשטרה– .
כאן את האם לאב!
רואים אנו מה ערכו של ויתור היהודי הזה הסכים לשלם מכיסו  ₪ 5000למרות שלא היה
לו קשר ישיר למחלוקת והוא הרוויח גם את ה  ₪ 5000וגם את  ₪ 15000שהיה צריך לתת
לדברינו ,לא קשה כלל ,שכן כל מה שהזכר חי יותר מהנקבה – הוא רק מפני שהנקבה
(אמונה שלמה)
לקבלן	.
מכלה את חיותה על ידי רוב דיבורה ,וכמו שהאיר את עינינו בזה הגר"א פלאג'י ,אולם אמו
של הכהן גדול יוצאת מן הכלל הזה ,כי אם זכתה לבן כהן גדול – על כורחך שהיא מופלגת

שבת שלום ומבורך!

סיפור לשבת

מתנה שקיימת לעולם

כשהיה יוסי ,בן הזקונים שלנו ,בכיתה ו ,עברה המשפחה
טלטלה קשה.
עד אז היו החיים בבית שלנו שלווים ומסודרים למדי :אבא
מלמד ותיק בתלמוד תורה ואמא גננת ,שמגדלים באושר
שמונה ילדים טובים ומוצלחים .קצת אחרי שנישאה ברכי,
הצעירה בבנות ,כשבבית המתרוקן נותרו רק אליעזר בן
השבע עשרה ,ויוסי הקטן בן האחת עשרה ,התחילה רעייתי
להתלונן על חולשה ,ולעבור סדרה של בדיקות רפואיות .את
יוסי ,ה"תינוק" של המשפחה ,לא בדיוק שיתפנו בתוצאות
ובאבחנות הרפואיות ,אבל הוא היה ילד חכם מאוד ,ובחושים
הדקים שלו הוא "הריח" את דבר מחלתה הקשה של אמו.
אחר כך הגיעו ימים קשים ומבולבלים על יוסי הרגיש
והמפונק .אמא עברה ניתוח קשה ,ואחריו סדרה ארוכה של
טיפולם מתישים .היא הייתה מתאשפזת לעתים קרובות בבית
החולים ,ויוסי היה נודד בין בתיהם של האחים והאחיות הנשואים
שלו ,כשהוא קרוע מדאגה ומגעגועים לאמא האהובה שלו.
הגם שבחסדי השי"ת אמא שוחררה מבית החולים ושכבה
במיטה כשמנסה כל הזמן לחייך אל יוסי ,ידע יוסי שהכל
זה מעין הצגה להראות לו שהכול רק 'כאילו' בסדר .הפנים
החיוורות של אמא ,ששוכבת רוב היום במיטה ,ההתלחשויות
של האחים והאחיות ,שבאים בתורנות לבקר ,ומביאים ארוחות
ארוזות בקופסאות פלסטיק ,והעיניים הדואגו של אבא – כל
אלו סיפרו לו שאמא עדיין חולה .חולה ממש .וזה גרם ליוסי
לדאוג כל הזמן ולא להיות מרוכז בלימודיו.
חודשים חלפו ,אמא הלכה והתאוששה ,הלכה והתחזקה,
אבל אז היא גילתה יוסי אחר לגמרי ממה שהיא הכירה; יוסי
שלא מקשיב בשיעורים ,יוסי שחוזר הביתה עצוב וממורמר,
יוסי שנענש שוב ושוב ,יוסי מסכן.
בסיומה של כיתה ח' התקבל יוסי לישיבה טובה ומפורסמת,
בזכות שמה הטוב של המשפחה שלנו ,ובזכות האחים הגדולים
שלו ,שלמדו בה .קיווינו כל כך ,התפללנו וייחלנו ,שההתחלה
החדשה הזו תיתן לו זינוק קדימה ,תעזור לו לפתוח דף חדש,
תאפשר לו לחזור להית אותו יוסי מוצלח ומוכשר שהכרנו
תמיד ,אבל דומה כי הקשיים והבעיות שליוו אותו מאז מחלתה
של אמו נארזו יחד עמו במזוודה הקטנה ,חמקו להם לתוך
החדר שלו בפנימיית הישיבה ,והתעקשו ללוות אותו יום יום,
שעה שעה ,ולא להרפות.
יוסי התייחס בזלזול לסדרי הלימוד בישיבה ,והסתבך שוב
ושוב בבעיות משמעת מול הצוות החינוכי .בסופה של אותה
שנה נאלצנו לחפש בעבורו מקום לימודים אחר .כמלמד
ותיק בתלמוד תורה מרכזי בעיר ,היו לי קשרים טובים עם
כמה ישיבות ,ובס"ד הוא התקבל לישיבה טובה למדי ,שבה
הדרישות הלימודיות נמוכות יותר ,אבל גם שם הוא לא הצליח
לשרוד זמן רב מדי.
אחרי שגם בישיבה השנייה לא הצליח יוסי להחזיק מעמד,
הבנו את עומקה של הבעיה הרגשית שממנה הוא סובל ,והבנו
גם שאין מנוס מלשלוח אותו למקום לימודים קטן ותומך,
מקום שמתאים לבחורים במצבו .מי היה מאמין כזאת על הילד
המתוק והמוכשר שלנו ,מי היה מסוגל לחלום על מצב כזה...
אבל ידענו שאסור לנו לחשוב על שום דבר ,לא על השם הטוב
של המשפחה שלנו ,וגם לא על השידוכים של יענקי אחיו.
טובתו של יוסי היא זו שצריכה להית בראש מעיינינו ,ואם
הטובה הזו אומרת שצריך לשלוח אותו למקום קטן וטיפולי,
זה מה שנעשה.
ככה הגעתי בראש חודש אלול עם יוסי אל המושב הצפוני
הקטן ,שבו שכנה ישיבת 'שערים לתורה' .שמענו המלצות
רבות על המקום; על הצוות המנוסה של הר"מים ,שמעניק יחס
אישי לכל בחור ,על הגישה הסבלנית והחמה ,על האברכים

שמוצמדים לכל אחד מהבחורים ב'סדר שלישי' ועוד ,קיווינו,
התפללנו וייחלנו שבמקום הכפרי השקט הזה ,באוויר הצלול
והקסום של הרי הגליל ,יצליח יוסי שלנו לשקם את נפשו
המיוסרת .לחצתי את ידיהם של ראש הישיבה והמשגיח,
ערכתי היכרות קצרה עם הר"מים ,ובלב מלא חשש נפרדתי
לבסוף מיוסי ,צועד באטיות לעבר תחנת האוטובוסים
שבירכתי המושב ,ונושא עיניים מצועפות בדמעות למרבד
הכהה שהלך ועטף את השמים אט אט.
אשתי בכתה מהתרגשות  ,כשסיפר לה יוסי בטלפון על
החברותא שיש לו בערב עם אברך יקר בשם הרב יעקב
שהבטיח ליוסי ללמוד איתו בכל ערב בחברותא .יוסי כל כך
סיפר בשבחו של הרב יעקב ויחסו המיוחד אליו כך שמעולם
לא חשבנו שלב של בן אדם מסוגל להיות חם כל כך ,שופע כל
כך ,גדוש באהבה עמוקה כזו...
לאט לאט התחילו להגיע אלינו דרישות שלום טובות מיוסי.
הצוות בישיבה היה מרוצה ,יוסי עצמו היה נשמע מאושר,
והבנו כי הייתה לנו סייעתא דשמיא מופלאה בעניין האברך
שהוצמד אליו ללימוד בערבים; אברך מיוחד ומסור מאוד,
שיוסי נקשר אליו בעבותות אהבה ממש.
במשך השנה הייתי יוצא מדי פעם צפונה ,אל המושב הקטן
והמרוחק ,לפגוש את יוסי ,להביא לו קצת עוגות מהמטבח
של אמא ,וגם לשוחח עם הצוות ולהתעניין במצבו .בכל פעם
כזו הייתי זוכה לראות ולשמוע על התקדמותו של יוסי ,על
השתקמותו .שוב ושוב הבנתי כי עיקרה של ההצלחה נזקף
לזכותו של האברך ,הרב יעקב ,שלומד עם יוסי בלילות,
והצטערתי מאוד על שאין באפשרותי לפגוש בו אישית ,ללחוץ
את ידו ולהודות לו על ההשקעה שלו ביוסי; הרב יעקב התגורר
ביישוב אחר ,והיה מגיע למקום רק בלילות ,ואילו אני הייתי
מבקר שם בשעות אחר הצהריים ,ומזדרז לשוב הביתה לפנות
ערב ,בשל קשיי התחבורה במקום המרוחק הזה.
עם סיומה של שנת הלימודים ,לאחר שהתבשרנו כי יוסי
התקבל בס"ד לישיבה גדולה מצוינת לשנת הלימודים הבאה,
הרגשתי צורך להודות ,ולו פעם אחת ,לחברותא לו באופן
אישי .קניתי מתנה יפה ,ויצאתי לדרך אל המושב הצפוני .אבל
את ההפתעה שציפתה לי לא הייתי מסוגל לשער...

הצלחתי .נזכרתי כיצד ניגש קובי באחת ההפסקות אל נחום-
צבי ,הילד השקט שאין לו חברים בכלל ,והזמין אותו להשתתף
במחשק ה'תופסת' הסוער שהוא אירגן בחצר .קובי חושב על
החברים שלו ומנסה לעזור להם ,ציינתי ליד השם שלו.
בשבוע השלישי ערכתי לראשונה מבחן .לא ציפיתי לראות
תשובות מלאות ומושלמות בדף שהגיש לי קובי ,אבל גם לא
העליתי בדעתי את מה שאני עומד לראות .הדף של קובי
היה ריק לגמרי ,ובראשו כתב קובי בכתב חרטומים :אני לא
יודע כלום.
בסיומו של אחד השיעורים ,אחרי שהחזרתי לילדים את
המבחנים ,ואחרי ששככה ההתרגשות הגדולה סביב הציונים,
קראתי אליי את קובי.
"התרגשתי מאוד לראות את מבחנך ,קובי" ,אמרתי לו בחיוך
נעים" ,אתה ילד מיוחד מאוד ,בעל מידות טובות ונאצלות.
מרגש ממש היה לראות איך אתה מסוגל להודות כך על
האמת ,ולציין בראש המבחן כי אינך יודע את החומר".
קובי הביט בי בשתיקה ,מנסה לאמוד האם לא מסתתר
משהו מתחת למילים שלי.
"זו לא רק מידת האמת ,שיש בך" ,המשכתי לומר ,תוך שאני
מלטף קלות את כתפו הצנומה של קובי" ,ראיתי איך אתה
מתייחס יפה לחברים ,ומשתדל לקרב גם את אלו שהם קצת
בצד ,ולשתף אותם במשחקים .אני חושב שאתה ילד מיוחד
ומוצלח ,ואני בטוח שגם בלימודים אתה מסוגל להצליח!"
קובי עדיין שתק ,מנסה לעכל את הדברים ,אבל העיניים שלו
גילו לי שמשהו במעטה הקשוח שעליו – נסדק.
"תוכל להישאר קצת אחרי הלימודים היום ,קובי? תתקשר
הביתה ותבקש מההורים שלך רשות להישאר ,וננסה לענות
ביחד על השאלות שבמבחן .אני חושב שלילד מוצלח כמוך
מגיע ציון טוב ,אולי אפילו טוב מאוד!"
אחרי אותו מבחן חוזר ,שבו זכה קובי בציון 'טוב מאוד',
בתוספת הערה טובה על כישרונותיו הברוכים ,הגיעו ימים
חדשים ואחרים .שוב לא היה זה אותו קובי ,הילד המופרע
של הכיתה ,ולי כבר היו נקודות טובות רבות לרשום עליו בכל
מוצאי שבת בדפים שלי.
כעבור שנתיים עברתי דירה לעיר אחרת ,והתקבלתי כמלמד
בתלמוד תורה אחר ,שבו אני נמצא עד היום .את הילדים
מתלמוד התורה הקטן ההוא המשכתי לזכור ,אבל לא יצא לי
לפגוש בהם כמעט.

זו הייתה שנת ההוראה הראשונה שלי .הגעתי לעבודה
בתלמוד התורה הקטן כשכולי מלא רצון טוב ,ונכונות להשקיע
בעשרים ושלושה ילדי כיתה ד' ,שתלו בי עיניים טהורות
ומצפות.....וגם בקובי.
"הרב'ה אהרון ,אינך מכיר אותי?"
מהרגע הראשון שבו נכנסתי לכיתה ,עוד לפני שידעתי מה
המבט הידידותי ,הקורן ,שעמד בעיניים הירוקות שמולי ,היה
שמו של הילד המתולתל שבספסל השלישי מימין ,ידעתי
שהוא פרויקט .אבל אני ,כאמור ,הייתי צעיר ומלא אמביציה ,נראה לי מוכר...
"קובי????" קראתי בהפתעה.
והזכרתי לעצמי שוב ושוב את מה שיעץ לי סבא שלי ,כשבאתי
"כן ,קובי השובב והמופרע" ...חיוך קורן האיר את פניו של
לבקש את ברכתו לקראת התפקיד החדש" :תזכור היטב,
אהרון ,כל ילד הוא נשמה טהורה ,גם אם לפעמים קשה לראות האברך נעים ההליכות שמולי" .אני התלמיד שלך ,הרב'ה
זאת מבחוץ .תקבל על עצמך לראות את הטוב שבכל אחד אהרון' ,התלמיד שהצלת בכוח מילותיך הטובות .עד היום
אני חש במגען המלטף של המילים שאמרת לי אז בהפסקה,
מהתלמידים שלך ,את המעלות שבו ,ובעזרת ה' תצליח!"
עשיתי לעצמי מנהג קבוע :בכל מוצאי שבת הייתי יושב אחרי המבחן הראשון בכיתה ד'; עד היום אני זוכר ומשנן שוב
כשדף ועט בידי ,ומציין משהו טוב שראיתי במהלך השבוע אצל ושוב את אותן מילים נפלאות ,המילים שנתנו לי כוח להתקדם,
כל אחד מתלמידיי .מוישי ויתר לאפרים על הכיסא .יהושוע ולהיות מה שאני היום".
"כשראיתי אותך מגיע עם יוסי לישיבה שלנו ,ביום הראשון
התנדב לטאטא את הכיתה בהפסקה .רובי ענה תשובה יפה
ללימודים ,זיהיתי אותך מיד ,הרב'ה אהרון .הדמות שלך עמדה
במיוחד .בנצי הביא מהבית פתק על התנהגות טובה.
וקובי? קובי השובב והמופרע ,קובי שלא מקשיב ולא יודע ,כל השנים מול העיניים שלי ,מאירה לי את הדרך ומיישרת
קובי שבעיניו הירוקות עומד מבט קונדסי ונועז ,איזו נקודה בפניי את המהמורות .ביקשתי מהצוות כאן בישיבה ללמוד
עם יוסי ,דווקא אתו ,ואני מקווה שהצלחתי להחזיר לך משהו.
טובה אפשר למצוא בקובי?
משהו מהכרת הטוב העמוקה שיש בי כלפייך"...
הנה ,מצאתי .על אף הרקע המשפחתי הקשה שממנו הוא
(אמונה שלמה  -מתוך כרך דברים העומד לצאת לאור
	
מגיע ,שומר קובי על מצב רוחו ואינו שוקע בדיכאון.
בקרוב באדיבות המחבר הרב צבי נקר שליט"א)

גם בשבוע הבא התאמצתי למצוא בו משהו טוב ,וגם

יעית
ִאּסּור ֶה ְפ ֵסד וְ א ֶֹפן ַה ִּׁשּמּוׁש ְּב ֵפרֹות ְׁש ִב ִ
ָאסוּר לְ ַה ְפ ִסיד ּ ֵפרוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ַשת ׁ ְש ִב ִיעיתִ .א ּסוּר זֶ ה ְמקוֹ רוֹ ִמן ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ָהי ְָתה ׁ ַש ַ ּבת
ָה ָא ֶרץ לָ כֶ ם לְ ָאכְ לָ ה" ,וְ ָד ְר ׁש ּו ֲחזַ "ל´ :לְ ָאכְ לָ ה´  -וְ לֹא לְ ֶה ְפ ֵסדְּ .כמוֹ כֵ ןָ ,אסוּר לְ ַה ְפ ִסיד ַמ ַאכְ לֵ י ְ ּב ֵה ָמה ,וְ כֵ ן צְ ָמ ִחים
ָה ְרא ּויִים לְ ִסיכָ ה אוֹ לִ צְ ִב ָיעהַ ,ה ְּקדוֹ ׁ ִשים ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ַשת ׁ ְש ִב ִיעית.
ש ִב ָיעה] ׁ ֶש ֵאינוֹ נֶ ֱהנֶ ה ִמ ֶּמ ָ ּנהִ ,מ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ֲאכִ ילָ ה ָּכזוֹ
[=אכִ ילָ ה ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ְ ׂ
ָאסוּר לֶ ֱאכֹל ּ ֵפרוֹ ת ׁ ְש ִב ִיעית ֲאכִ ילָ ה ַ ּג ָּסה ֲ
ִהיא ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶ´ה ְפ ֵסד´ לְ ֵפרוֹ ת ׁ ְש ִב ִיעית.
ִמ ַּט ֲע ֵמי ִח ּנו ְּך  -וְ לֹא ֵמ ִע ַּקר ַהדִּ ין  -יֵ ׁש לִ ְמנ ַֹע ִמן ַהיְלָ ִדים לִ גְ רֹם לְ ֶה ְפ ֵסד ּ ֵפרוֹ ת וִ ָירקוֹ ת ַ -ח ּיִים ו ְּמ ֻב ׁ ּ ָשלִ ים -
ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ַשת ׁ ְש ִב ִיעית .אוּלָ ם לְ ִתינוֹ ק ֻמ ָּתר לָ ֵתת ִמ ּ ֵפרוֹ ת ׁ ְש ִב ִיעיתּ ַ ,גם ִאם י ְַקלְ ֵקל ֵחלֶ ק ֵמ ֶהם ַ ּב ֲאכִ ילָ תוֹ [.]1
ֵאין לְ ַה ִ ּנ ַיח ַ ּב ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש ׁ ְשיָ ֵרי אֹכֶ ל ַה ָּקדוֹ ׁש ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ַשת ׁ ְש ִב ִיעית ,וְ כֵ ן ְ ּב ָמקוֹ ם בּ וֹ יַ ִ ּגיע ּו ֵאלָ יו ֲח ָר ִקים אוֹ עוֹ פוֹ ת ,וְ ַעל
י ְֵדי זֶ ה י ְֻפ ְסד ּו ֵמ ֲאכִ ילַ ת ָא ָדם.
ּדֹומה)ּ ִ ,ב ְתנַ אי ׁ ֶש ַה ּנ ַֹהג
ּובין ְּב ֶא ְמ ָצעּות ְּבלֶ נְ ֵּדר וְ כַ ֶ
(ּבין ַּבּיָ ד ֵ
יעית ֵ
ֻמ ָּתר לְ ַר ֵּסק וְ לִ ְמע ְֹך ּ ֵפרוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ַשת ׁ ְש ִב ִ

וְ ָה ְרגִ ילוּת לְ ַר ְּס ָקם לְ ָמ ֲעכָ ם ,וּכְ גוֹ ןׁ :שוּםּ ָ ,בצָ לַ ,עגְ ָבנִ ּיוֹ ת ֶ(ׁש ֵאין ָּב ֶהם ִאּסּור ְס ִפ ִיחים)ָ ,אבוֹ ָקדוֹ  ,וְ כַ דּ וֹ ֶמה.
אוּלָ ם ִאם ֵאינוֹ ְמ ַר ְּס ָקם לְ גַ ְמ ֵרי ,וְ צו ָּר ָתם ַה ְּמקוֹ ִרית ֲע ַדיִן ַק ֶ ּי ֶמת לְ ַא ַחר ָה ִר ּסוּק ֻ -מ ָּתר לְ ַר ֵּסק ַ ּגם ּ ֵפרוֹ ת
התנצלות
ׁ ֶש ֵאין נוֹ ֲהגִ ים לְ ַר ְּס ָקם .ו ֵּפרוֹ ת ׁ ֶש ַהדֶּ ֶר ְך לְ ַר ְּס ָקם לְ צ ֶֹר ְך ִּתינוֹ ק (ּכְ גֹון ָּבנָ נָ ה)ֻ ,מ ָּתר לְ ַר ְּס ָקם ֲעבוּר ִּתינוֹ ק,
ֲא ָבל לֹא ֲעבוּר ָא ָדם ָ ּגדוֹ ל .יֵ ׁש ִמי ׁ ֶשאוֹ ֵסר לִ ְסחֹט ּ ֵפרוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ַשת ׁ ְש ִב ִיעית ,וְ ַאף לֹא לִ ימוֹ נִ ים בעלון הקודם נפלה טעות
וְ ַת ּפוּזִ ים ו ׁ ְּש ָאר ּ ְפ ִרי ָה ָדרִ ,מ ְּל ַבד זֵ ִיתים וַ ֲענָ ִבים ׁ ֶש ֻּמ ָּתר לְ כָ ְת ׁ ָשם וּלְ ָס ֲח ָטם ַעל ְמנָ ת לַ ֲעשׂוֹ ת ֵמ ֶהם ׁ ֶש ֶמן ,בסיפור ששינה לרעה את
משמעות המשפט .מקור
יַ יִן ו ִּמיץ ֲענָ ִביםְ ׁ .שנֵ י ְט ָע ִמים לְ ִא ּסוּר זֶ ה:
אְ .ס ִח ָיט ָתם ׁ ֶשל ַה ּ ֵפרוֹ ת ְמ ׁ ַש ָ ּנה אוֹ ָתם ִמ ְ ּב ִר ָ ּי ָתן ַ -מ ֲאכָ ל לְ ַמ ׁ ְש ֶקה  -וּמוֹ ִר ָידה אוֹ ָתם ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ָתם הטעות בספר ממנו נלקח
הסיפור ועם הקוראים
(וְ ָה ְר ָאיָ ה ֶׁ -ש ִּב ְרכָ ָתם ִמ ְׁש ַּתּנָ ה).
סליחה.
בַ .ה ִּמיץ ַה ּיוֹ צֵ א ִמן ַה ּ ֵפרוֹ ת נֶ ֱח ׁ ָשב לִ ְס ָתם זֵ ָעה ,וְ ַה ְּס ִח ָיטה גּוֹ ֶר ֶמת לְ ִאבּ וּד ַה ּ ְפ ִרי.

העלון מוקדש  -להצלחת ברו"ג

שלום אפל ורפי בן טינו מגנזי הי"ו וכל משפ’ ,פנחס ואיתמר
(תומר) בני אביגיל הי"ו .ישי ושרה בני אילה הי"ו ,רחמים בן
מונירה.

לרפואת

ראובן בן שרה זינת ,דוד בן אליס עישה ,אליס עישה תחי’
בת תמו ,התינוקת בת שבע אסתר בת אביטל ,מאיר בן אליס
עישה ,יעקב בן ימנה ,מרדכי בן שושנה.

(מקורות ויתר הדינים בהרחבה בספרו של הרה"ג שניאור ז .רווח שליט"א – שביתת הארץ -פרק ז')

חדש!

ניתן להשיג את הספרים יחד עם שאר ספרי המכון
בחנויות המובחרות ובמשרדי המכון בטלפון.08-9214829 :

לעילוי נשמת

מוסא בן יחיא ואהרון בן יחיא אהפל ז"ל ,עופר
אפרים בן מזל ז"ל ,הרב מאיר בן צלחה ז"ל ,יעל
בת רבקה ע"ה .שושנה פורן בת טאוס ע"ה.

העלון הבא ייצא בע"ה בעוד  3שבועות בערש"ק פרשת 'במדבר' ,לרגל חג השבועות.

להקדשות והנצחות
052-6093077

גרפיקה :אהרן  052-7657995הדפסה :שכפולית 03-9099495

ַעל ֵּכן ַ ּגם ָאסוּר לִ ְסחֹט לִ ימוֹ ן ַ(אף ֶׁש ֵאין ִּב ְרכָ תֹו ִמ ְׁש ַּתּנָ ה ְּב ִע ְּקבֹות ַה ְּס ִח ָיטה) ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ַה ַּמ ׁ ְש ֶקה ַה ּיוֹ צֵ א ִמ ֶּמ ּנ ּו נֶ ֱח ׁ ָשב
שים ֲח ִתיכוֹ ת לִ ימוֹ ן לְ לֹא ְס ִח ָיטה.
לִ ְס ָתם זֵ ָעה .וְ ָהרוֹ צֶ ה לָ ֵתת לִ ימוֹ ן ְ ּבכוֹ ס ֵּתהּ ְ ,ב ָסלָ ט אוֹ ְ ּב ָדגִ ים ,יָ ִ ׂ
ּדֹומה)ֶ ׁ ,שרֹב ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם
(ּתּפּוזִ יםֶ ,א ְׁשּכֹולִ ּיֹות ,לִ ימֹונִ ים וְ כַ ֶ
יטת ּ ֵפרוֹ ת ָה ָדר ַ
אוּלָ ם ַר ִ ּבים ִמן ַה ּפוֹ ְס ִקים סוֹ ְב ִרים ׁ ֶש ְּס ִח ַ
נוֹ ֲהגִ ים לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ַ ּב ִּמיץ ׁ ֶש ָּל ֶהם ֻ -מ ֶּת ֶרת ַ ּב ׁ ּ ְש ִב ִיעית ,וְ זֹאת ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ּ ֵפרוֹ ת ׁ ְש ִב ִיעית ֻמ ָּתר לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהם ְּכ ֶד ֶר ְך
ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְ ּבכָ ל ַה ׁ ּ ָשנִ ים ,וְ ֵאין זֶ ה ִאבּ וּד ַה ּ ְפ ִרי .ו ְּק ֻד ׁ ּ ַשת ׁ ְש ִב ִיעית ַק ֶ ּי ֶמת ַ ּגם ַעל ַה ִּמיץ ֲ[הגַ ם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱח ׁ ָשב זֵ ָעה ְ ּב ַעלְ ָמא].
שר ַה ּ ְפ ִרי ׁ ֶשנּוֹ ַתר ,וְ כֵ ן לֹא י ְַס ֵ ּנן ֶאת ַה ִּמיץ ֵמ ֶחלְ ֵקי
ַעל ֵּכן י ׁ ְִש ַּתדֵּ ל לִ ְסחֹט ֶאת ָּכל ַה ּ ְפ ִריְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יֵ לֵ ְך לְ ִאבּ וּד ְ ּב ַ ׂ
שה כֵ ןָ ,אסוּר לוֹ לְ ַה ׁ ְשלִ ְ
יך ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ּ ְפ ִרי ׁ ֶש ֻּס ְ ּננוֶּ ,א ָּלא יַ ִ ּנ ֵיחם ַ ּב ּ ַפח ַעד ׁ ֶש ֵ ּי ָר ְקבוּּ ֶ .גזֶ ר ,יֵ ׁש
ַה ּ ְפ ִרי ׁ ֶשנּוֹ ְתרוּ .וְ ִאם ָע ָ ׂ
ַה ַּמ ִּת ִירים לְ ָס ֲחטוֹ ִ ,מ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּבנֵ י ָא ָדם ַהנּוֹ ֲהגִ ים לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ִמיץ ֶ ּגזֶ ר ,וְ יֵ ׁש ָהאוֹ ְס ִרים ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ֵאין רֹב ְ ּבנֵ י ָא ָדם
נוֹ ֲהגִ ים ֵּכן .וְ ַה ּסוֹ ֵחט ּ ֵפרוֹ ת ׁ ְש ִב ִיעיתּ ֵ ,בין ִאם ָע ָ ׂ
שה ֶאת ַהדָּ ָבר ְ ּב ֶה ֵּתר ו ֵּבין ִאם ְ ּב ִא ּסוּר ַ -ה ִּמיץ ַה ּיוֹ צֵ א ִמ ּ ֵפרוֹ ת
וְ יַ ְרקוֹ ת ׁ ְש ִב ִיעיתָ ,קדוֹ ׁש ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ַשת ׁ ְש ִב ִיעית לְ כָ ל דִּ ינֶ ָיה.

