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"ְוהּוא ֹיֵׁשב ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְּכֹחם ַהּיֹום" )יח, א(.
ביאר רש"י: "פתח האוהל – לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו".

מה פירושו של הביטוי "עובר ושב"?
זצ"ל: העניים מצאו דרכם בעצמם  יעקב מסדיגורא  ר' אהרון  אמר האדמו"ר הרה"ק 
התקרבו  הם  לכן  התביישו,  אך  להיכנס  שרצו  כאלה  היו  אבל  אברהם,  של  לאוהלו 
לאוהל והתרחקו ממנו, וחוזר חלילה, והיו "עובר ושב"... אברהם אבינו המתין לראות 

היש עובר ושב, וכאשר מצא עניים כאלו, היה רץ ומזמינם להיכנס.
בספר "אדיר במלוכה" מסופר על טביעת העין שהיתה לרבי יצחק מבוהוש זצ"ל 

והבנתו בנפש בני אדם:
ביתו היה פתוח לרוחה לכל רעב ונצרך. פעם אחת הגיע יהודי שנראה כגביר ובפיו 
גביר  הוא  כי  אמר  הוא   – השגרתיות  והעזרה  הצדקה  מבקשות  שונה  בקשה  היתה 
גדול המקבל הרבה מאוד דברי דואר, אך ילדי השכנים מחטטים בתיבות הדואר והוא 
חושש שמא דברי דואר נעלמים לו, ולכן הוא מבקש להפנות את המכתבים למעונו 

של הרבי.
הצהריים  בשעת  מופיע  היה  יום  בכל  וכך  בכך,  לו  לסייע  לב  בחפץ  הרבי  הסכים 

לשאול אם הגיעו דברי דואר עבורו.
הרבי  אל  הרבנית  פנתה  עבורו,  הגיע  לא  דואר אחד  דבר  ואפילו  הימים  משחלפו 

וסיפרה על הגביר המגיע לשווא יום אחר יום לביתם.
"כך?", שאל הרבי, "כנראה שהוא רעב ורוצה לאכול אלא שמתבייש הוא".
"אם הוא מתבייש", סברה הרבנית, "ודאי יתבייש גם כשאציע לו לאכול"...

חייך הרב ואמר: "כשיבוא מחר אמרי לו כי הדוור עדיין לא הגיע, תציעי לו להמתין 
מעט, ובינתיים תגישי לו משהו לאכול"...

אותו אדם לברר  היה מגיע  ואילך כאשר  יום  ומאותו  הרב,  כדברי  הרבנית עשתה 
פרטים אודות מה ש"נשלח" לו בדואר, ענתה שעדיין לא הגיע כלום, ובינתיים הושיבה 
ולאחר  והגישה לו ארוחה חמה. הלה היה אוכל לשובע נפשו,  יד השולחן  אותו על 

מנוחה קלה, הלך לדרכו...
כי מצות הכנסת אורחים צריכה להיעשות ברגישות רבה, תוך  אנו  כן, למדים  כי  הנה 
)ומתוק האור( שימת לב לכל פרט שהוא שיטיב עם תחושותיו של האורח. 

"ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך" )יח, ט(.
אפשר לבאר פסוק זה באופן מחודש:

איתא בגמרא בבבא מציעא )דף פז.(: "ויאמרו אליו, אמר רבי יוסי בר חנינא כדי לשגר 
לה כוס של ברכה".

קיי"ל שאין מברכין אלא על פת,  הרי  היה שם ברכה על הכוס,  יש להבין, מהיכן 
ובסעודתם לא היה לחם, שהרי הובא בפרש"י )לעיל פס' ח( דכיון שפירסה שרה נדה על 

כן לא הביא אברהם כי אם חמאה ובן הבקר ולא לחם.
אלא אמרו בגמ' בברכות )דף לה:( דהיינו טעמא דאין מברכין ג' ברכות אלא על פת 
משום דלא קבעי אינשי סעודתיהו אלא בפת, ואף הקובע סעודתו על יין ושאר דברים 
בטלה דעתו אצל כל אדם ואינו מברך, עד שיבוא אליהו ויאמר האם נחשב לקביעות.

שאר  אצל  דעתם  בטלה  בהו  שייך  ולא  סעודה  המלאכים  קבעו  כאן  הרי  ומעתה 
אנשים, ושפיר היה נחשב קביעות סעודה אף לא בפת, ונתחייבו בג' ברכות ובירכו על 
)חיי דוד( הכוס. 

"ַוֵּיֵצא לֹוט ַוְיַדֵּבר ֶאל ֲחָתָניו ֹלְקֵחי ְבֹנָתיו" )יט, יד(.
ברש"י מפרש את כפל הלשון: "חתניו" - שתי בנות נשואות... לוקחי בנותיו  - שאותן 

שבבית ארוסות להן".
אם  העולם  דרך  לפי  רמז:  בדרך  ומקורי  מחודש  פירוש  הביא  בריסק  המהרא"ץ 
משיאים בת לבחור מתאים ומושלם במעלותיו, אז זה כאילו נתווסף לו עוד ילד בבית, 
ואם היו לו עד עכשיו שלושה ילדים, יש לו עכשיו ארבעה ילדים, ומורגש מה שאמרו 

חז"ל "חתנו כבנו" )תנחומא, וישב, סי' י(.
אבל אם חס ושלום אין זוכים לכך, והבת מתחתנת עם בחור מקולקל אז זה נחשב 
)דברים ז, ד(,  כאילו נפחת ממנו ילד, ומתקיים בו הפסוק "כי יסיר את בתך מאחריך" 
ובמקום שהיה לו עד עכשיו שלושה ילדים, יהיו לו עכשיו רק שני ילדים, שהרי הבת 

שלו עזבה אותו והלכה אחרי בעלה, בדרך אחרת לגמרי.
נמצא שלפעמים החתן לוקח את הבת מן האב, ולפעמים אדרבה הבת מכניסה עוד 
היו חתנים כאלה שלקחו ממנו את  לנו הפסוק, שללוט  זהו שמרמז  ילד למשפחה, 
בנותיו, והפרידו אותן ממנו, ולא חתנים כאלה אשר נתווספים לבני ביתו, ולכן נאמר 
)להתעדן באהבתך( 'אל חתניו לוקחי בנותיו'. 

"ִּכי ָׁשַמע ֱאֹלִקים ֶאל קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם" )כא, יז(.
פי מה  על  זצ"ל,  יוסף שווארץ מגרוסוורדין  רבי  דרוש, כתב הגאון  נפלא בדרך  ביאור 
שמצינו בספרי הקדמונים שהתפילות שמתפללים בחוץ לארץ עולות לארץ ישראל, 
ומא"י לירושלים ומשם לבית המקדש של מטה ומשם לבית המקדש של מעלה ומשם 

להשם יתברך.
ומכיון שהתפילה עושה דרך כה רחוקה ועוברת במקומות רבים כל כך, על כן אם 
הללו  המקומות  בכל  אזי  הראויה,  בכוונה  מתפלל  ואינו  גמור  צדיק  אינו  המתפלל 
סוע"א(  מ  דף  )נדרים  חז"ל  אמרו  הרי  בחולה,  אבל  לתפילתו.  מקטרגים  הרבה  עומדים 
שהשכינה נמצאת למראשותיו, ואם כן אם החולה מתפלל בעצמו, אזי באותו מקום 

שומע הקב"ה מיד את תפילתו.
שם",   - הקב"ה   – הוא  באשר  הנער  קול  את  אלוקים  שמע  "כי  הכתוב:  כוונת  וזו 
למראשותיו של החולה, ושומע מיד את תפילתו, ולא היה פנאי למקטרגים לקטרג, 
)כמוצא שלל רב( שהרי מיד נתקבלה לפניו יתברך, בלא לעבור דרך ארוכה... 

 
"ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ַהָּמקֹום. ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם 
ֶאל ְנָעָריו ְׁשבּו ָלֶכם ֹּפה ִעם ַהֲחמֹור ַוֲאִני ְוַהַּנַער ֵנְלָכה ַעד ֹּכה... ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם, 

ַיְחָּדו. ַוָּיֹבאּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר לֹו ָהֱאֹלִקים" )כב, ד-ט(.
הגאון רבי חיים אלעזר וואקס זצ"ל, בעל שו"ת "נפש חיה" - הקשה כמה קושיות 

על לשון הפסוק:
א. לשם מה צריך הפסוק להדגיש שאברהם ראה את המקום "מרחוק", די היה לומר 
שכאשר ראה אברהם את המקום ציוה אל נעריו להישאר, ומהי הנפקא-מינא בידיעה 

שראה את המקום מרחוק?
ב. עצם הדבר טעון הסבר: מדוע כאשר ראה את המקום ציוה לנעריו להישאר? איזה 

נזק ייגרם אם גם הם יהיו עימו בשעת העקידה?
עם  פה  לכם  "שבו  בלשון  לומר  אברהם  צריך  להישאר,  להם  ציוויו  את  מדוע  ג. 
הדומה  ל"עם  שהכוונה  דרשו  חז"ל  ואמנם,  החמור?  את  להזכיר  לו  למה  החמור"? 
לחמור", ובכך רמז על נעריו שהם גסי החומר - כחמור, ועדיין לא מובן לאיזו תועלת 
אמר להם אברהם שהם גסי חומר כחמור, ולמה דווקא עכשיו, ברגעי ההוד שלפני 

עקידת בנו יחידו?
ד. מדוע נקט הפסוק לאחר מכן לשון "וילכו שניהם יחדיו"? והלא המילה "יחדיו" 
מיותרת, שהרי אנו יודעים שלאחר שנשארו הנערים והחמור, הרי נותרו רק שניהם 

בהליכתם? )עיין ברש”י שהביא את דברי חז”ל לפרש קושיא זו(.
ה. הרי המהלך מבאר שבע להר המוריה חצי יום א"כ איך לקח להם ג' ימים?

בבואו ליישב קושיות אלו, מקדים בעל "נפש חיה" את דברי ה'אלשיך' בפרשת לך 
לך, וזה לשונו: "אך הנה ידענו כי הר המוריה אשר שם השכינה הוא נגבה לארץ ישראל, 
ואשר לו חשק ללכת ולקרב שמה - גם קדושת המקום מתקרבת אליו, כמו שהיה 
כמו שנאמר  וההיפך במתרחק.  "ויפגע במקום", שהר המוריה בא לקראתו,  ביעקב: 
"וכי ירבה ממך הדרך", כי על הראות לך כי רב הדרך, ותתרחק מהמקום - גם המקום 
הקדוש יתרחק ממך. אך להיפך היה באברהם, החפץ להידבק בקדושת המקום, כי על 
כן כאשר היה הולך - הוא הלך לעומתו היה נוסע הנגבה, הוא הר המוריה, כי קדושתו 

באה ונוסעת לקראתו".
לאור דברי ה'אלשיך', יתורצו כל הקושיות:

כן השכים בבוקר, שזריזין  ועל  בוראו,  נכספה לקיים את מצות  נפשו של אברהם 
מקדימין למצוות, ואח"כ חבש את חמורו בעצמו ולא ע"י אחד מעבדיו, כפי שכתב 
רש"י, ולאחר שהוכיח תשוקה וזריזות שכזו ונפשו איוותה להר המוריה, היה מן הראוי 
נשא  כאשר  זאת,  כל  לאחר  אך  האלשיך,  כדברי  אליו,  יתקרב  הקדוש  המקום  שגם 
אברהם את עינו ביום השלישי, מה נעצב לראות את המקום "מרחוק", וכאשר ראה 

שההר עודנו רחוק ממנו, חשב על מה ולמה לא מתקרב אליו ההר, לגודל תשוקתו.
חלילה לטעות כאילו בגלל אברהם אירע הדבר, אלא כפי שקרה כששהה עם לוט, 
כמאמר חז"ל על הפסוק "וה' אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו" - כל זמן שהרשע 
עימו, היה הדיבור פורש ממנו, ואף כאן, כל זמן שהנערים גסי החומר היו עימו. לא היה 

יכול הר המוריה, שעליו השכינה להתקרב אל אברהם.
ובגללכם  מידכם  כלומר:  עם החמור",  פה  לכם  "שבו  לנעריו  כן אמר אברהם  ועל 
אירע לי כזאת, בעטיה של גסות החומר הדומה לחמור, ועל כן רק "אני והנער נלכה 

עד כה".
ואמנם מעיד הפסוק מיד: "וילכו שניהם יחדיו". רק שניהם ולא היה זר במחיצתם, 
)ושלל לא יחסר( ואז "ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוקים" - תיכף ומיד! 



תשלום במזומן    סיפור לשבת

שאלה: מה הברכה האחרונה של עוגה המעורבת בכמות גדולה של 
ביצים וסוכר?

תשובה: לגבי ברכה ראשונה על תערובת של קמח מה' מיני דגן עם שאר דברים, כגון 
שאפה עוגה עם מעט קמח דגן והוסיף הרבה ביצים וסוכר, או קמח תפו"א או קמח 
קטניות, פסק השו"ע )רח, ב-ג( שמברך בורא מ"מ, ובלבד שהקמח נועד לתת טעם או 
לסעוד, ואפילו הוא המיעוט - מפני חשיבותו. אך כשמטרת הקמח היא לדבק העיסה 

או לתת ריח או צבע – אינו מברך בורא מ"מ.
– מצינו בזה כמה  אינו אלא לענין ברכה ראשונה, אך לענין ברכה אחרונה  זה  וכל 
וכד'  ]והיינו בדברים הנילושים עם העיסה, ולא בשקדים או בוטנים  דעות באחרונים 
שהם כפת הבאה בכיסנין, ולא מצטרפים[: א. שיטת המהר"א יצחקי בשו"ת זרע אברהם 
)חאו"ח, א(, החיד"א בשיורי ברכה )קסח, א(, הערך השולחן )סק"ד( בשם שו"ת פרח שושן, 

שו"ת בית אפרים )או"ח סי' יג - הובא בשע"ת(, הכה"ה )ס"ק נג( בשם הגר"א, ועוד, שרק אם 
היה בתערובת כזית דגן בתוך כדי שיעור אכילת פרס )שהוא חצי כיכר של עירוב: יש אומרים ג' 
ביצים, וי"א ד'( ואכל מהתערובת עד כדי כך שבודאי אכל כשיעור הנ"ל, מברך על המחיה, 

אבל אם לא אכל כזית מן הדגן, אפי' אכל הרבה אינו מברך אלא בורא נפשות, דבעינן 
שיאכל כזית מהדגן עצמו. ובאחרונים התבאר שכן הוא דעת הראב"ד והרשב"א.

דגן  כזית  שיעור  בתערובת  שיש  שכל  כד(  סימן  א',  כלל  )או"ח,  ורדים  הגינת  שיטת  ב. 
בכדי אכילת פרס, ובא לתת טעם בתערובת, אפי' אכל רק כזית מהתערובת מברך על 
המחיה, כי נהפך הכל לטעם דגן. וביאור הדברים: ידועה מחלוקת רש"י והרמב"ם האם 
שיעור אכילת פרס הוא ג' ביצים או ד', והשו"ע נקט בכמה דוכתי כהרמב"ם שהוא ג' 
ביצים, וכזית הוא חצי כביצה, ולכן בעינן שהדגן יהיה שישית מכלל התערובת ]בין אם 
הוא כזית בין אם פחות[. וכן כתבו המטה יהודה )עייאש, סק"ד( והמאמר מרדכי )סקט"ו( 

ועוד. ונתבאר באחרונים, שכן הוא דעת הרא"ה והריטב"א והמהר"ם מרוטנבורג ועוד.
ג. שיטת המגן אברהם )סקט"ו( והפרי חדש בשו"ת מים חיים )סי' א וסי' ח – והביאו בהגהות 
טעם  נותן  שהדגן  כל  אכי"פ,  בכדי  דגן  כזית  בתערובת  אין  שאפילו  ועוד,  הגרעק"א( 

בתערובת ואכל כזית מן התערובת מברך על המחיה, ומשום שמכיון שיש בו ממיני 
בדור.  ההוראה  בעלי  גדולי  הסכימו  שכן  הפר"ח  וכ'  כך,  התערובת  כל  את  דנים  דגן, 
והמנהיג  והאשכול  שירליאון  יהודה  ורבי  התוספות  דעת  שהוא  נתבאר,  ובאחרונים 
ורבינו פרץ והרא"ש והמאירי שלא הזכירו כלל דבעינן שיהיה בתערובת כשיעור כזית 

בתוך כדי אכילת פרס.
)רח, ט( משמע כהפר"ח - שגם כשאין כזית כלל  וכתב הגינת ורדים, שפשט השו"ע 

מברך על המחיה. ע"ש.
ובשו"ת זבחי צדק )קיב, כ( הביא מח' האחרונים הנ"ל, וכ' שהיה ראוי לפסוק כדברי 

הוא פשט  דגן בתערובת, מפני שכן  כזית  אין  ואפי'  ענין,  הפר"ח שמברך עה"מ בכל 
השו"ע, אלא שיש לחוש לכלל של ספק ברכות להקל )והוא ע"פ מש"כ החיד"א בשו"ת חיים 
א'.  דעה  של  בכה"ג  אלא  לברך  אין  ולכן  השו"ע(,  נגד  אפי'  סב"ל  שאמרינן  טו[  סי'  ]ח"ב  שאל 

והמשנה ברורה )סקמ"ח( כ', שלכתחילה ראוי ליזהר כדעה ב' )ע"ש היטב(.
אפי'  אכי"פ,  בכדי  כזית  בתערובת  יש  הכריע, שאם  עמ' קצא(  )ברכות,  עובדיה  ובחזון 
אכל כזית מהתערובת ולא אכל כזית דגן, מברך על המחיה, מפני ספק ספיקא: שמא 
כזית, שמא  דבעינן  לומר  וגם אם תמצא  כזית בתערובת,  בעינן  דלא  כהפר"ח  הלכה 
מועיל בזה אפי' כשאכל רק כזית מהתערובת. וע"ש. ונתבאר לעיל שכן משמע מהרבה 
מהראשונים. וידועה שיטת הגאון רבי דוד פארדו זצ"ל בשו"ת מכתם לדוד )סי' ג'( ועוד, 
שפשוט מן הדין שכל שיש ספק ספיקא בברכות מועיל לבטל איסור לא תשא, שהרי 
ודאי כמו שמועיל ס"ס בשאר איסורי תורה )ע' כתובות דף ט. ועוד(, ה"נ דכוותה לגבי איסור 
לא תשא, ואם ברך לא עבר על איסור זה. ע"כ. וכ"ש כאן שכתבו האחרונים שפשט 

השו"ע כדעת הפר"ח. 
וכן גם פסק הגר"מ לוי זצ"ל בברכת ה' )ח"ב, עמ' קסז, אות כ'(, ע"ש. וכן פסק בשו"ת אור 
לציון )ח"ב, פרק יד סוף אות כג ע"ש( אך מטעם שהמשנ"ב )שם, בשם החיי אדם כלל נ'( כ' שמנהג 
העולם לצרף הכל לשיעור כזית, ודי בכזית בתערובת, ובמקום מנהג לא אמרינן סב"ל. 

וע"ש.
אך סיימו באול"צ )שם(, שהגם שראוי להנהיג להחמיר כדעה א', אך אין לימנע מלאכול 

כזית מזונות שאין בהם תערובת דגן. וכ"כ בהלכה ברורה )ח"י, סוף עמ' תיג(.
ומאידך, מצינו לרבים מהפוסקים שכתבו שראוי להשתדל ולהחמיר כדעה א', ומהם: 
שו"ת דברי יואל )ח"א סי' יג(, שו"ת אגרות משה )ח"א מאו"ח סימן עא(, שו"ת מנחת יצחק 
)ח"ט סי' טו(, שו"ת תשובות והנהגות )ח"ב סי' קלב( ושכן החמיר הגרי"ז מבריסק זצ"ל, שו"ת 

שבט הקהתי )ח"ב סי' צג( ושכן הקפיד מוהרי"ד מבעלזא זצ"ל. ובספר זאת הברכה )פ"ה 
עמ' 46( הביא כן גם בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל והגרח"פ שיינברג זצ"ל. 

דגן, או כשלא היה שישית מן העיסה,  כזית  גבן לברורי, כשלא היה בתערובת  פש 
או שאין מטרתו לתת טעם, ואכל כזית מהתערובת, האם יברך 'נפשות' או לא. דעת 
הזבחי צדק, המנחת יצחק, האגרות משה, החזון עובדיה ועוד פוסקים, שלא יברך כלל, 
מאחר שלשו"ע ועוד - אף אם לא אכל כזית דגן מברך עה"מ, כדעת הפר"ח, אין בורא 
נפשות פוטרת ברכה מעין ג', ולא יועיל מה שיברך נפשות. ומאידך, דעת הכה"ח )סקנ"ד( 

שכשאכל כזית יברך 'נפשות'. וכתב בחזו"ע ש'הוא טעות', ומהטעם הנ"ל.
והוא לפחות שישית ממנו או  העולה מן האמור: כשהדגן בא לתת טעם בתערובת, 
מן  רק  כזית  ויש שהחמירו שיהא  כזית, מברך על המחיה.  יש  אך  זה  שאינו בשיעור 
רוב האחרונים  כזית מהתערובת, הסיקו  אך אכל  מן התנאים,  ובהיעדר אחד  הקמח. 

שלא לברך נפשות.

משותף.  חבר  של  בחתונה  הגיעה  לעזרה  הקריאה 
מישהו טפח על שכמי. זה היה חבר החדר שלי מהישיבה, 
 - ‘ברוך ה”  ‘מה שלומך?  אותה עזבתי לפני כשנתיים. 
לעומק.  מכירו  אני  שונה.  בו  נראה  משהו  בו.  הבטתי 
בסדר?  הכל  ‘באמת  גדול.  עצב  על  מחפה  העליזות 
קיבלתי  כתשובה  עיניו.  לתוך  ישר  והבטתי  שאלתי 
אנחה עמוקה. ‘עזוב, זה לא לעכשיו. מה קורה בצפת?
מספר חודשים אחרי נישואינו עברנו להתגורר בצפת 
עיר הקודש. עיר נפלאה עם אנשים מיוחדים, אך עם 
מירושלים  פרסה  ת”ק  רחוקה  שלה,  היחודיות  כל 
מנת  על  ירושלימה  עולה  איני  כלל  בדרך  התוססת. 
שעות  בשל  מוזמן,  אני  אליה  חתונה  בכל  להשתתף 
הנסיעה הארוכות, אולם הפעם שיניתי מהרגלי לכבוד 
שלי.  החדר  בחבר  פגשתי  שם  הטוב,  חברי  נישואי 
‘בודאי שזה לעכשיו’, אמרתי לו. ‘אתה לא חייב לספר, 
אבל אם אתה רוצה, נצא ללובי. אני כולי בשבילך. יש 
זמן ארוך להמתין עד האוטובוס הבא’. ‘נצא’, הוא הנהן. 
ביקשתי מהיושבים בשולחן לשמור לנו מנות, וניגשנו 
ללובי מחוץ לאולם. מיד כשהתישבנו אמרתי לחברי: 

‘פתח פיך ויאירו דבריו, אני שומע’.
ענה.  ולא  בידיו  פניו  חברי  טמן  תשובה  במקום 
‘זה  אמר:  הוא  דקות  מספר  אחרי  בסבלנות.  המתנתי 
את  לפרק  עומדים  שאנחנו  חושש  אני  שלי.  הבית 
החבילה’. התחלתי להרגיש את לבי הפועם. הוא החל 
מאז  שחלפה  השנה  חצי  קורות  את  בפני  לשרטט 
נימה  ולכל  מלה  לכל  הקשבתי  היום.  ועד  חתונתו 
מדבריו. החל מכעס גדול עד ליאוש עמוק. ‘וזהו’, סיים. 
הטוב  בכך,  רוצה  שאיני  למרות  מבין?  אתה  ‘עכשיו 
ביותר לכולנו יהיה אם נסיים את הסיפור בצורה יפה’. 
אותו.  כך? שאלתי  על  עם מישהו  דיברת  ‘ועד עכשיו 
הוא הניד בראשו. ‘לא. שנינו לא מדברים על זה בחוץ. 
לשם מה? ‘תן לי לחשוב על הדברים’, ביקשתי. הוספתי 
הקרות  ולצלחות  לאולם  ושבנו  ארוכות  עידוד  מילות 

שהמתינו בסבלנות על השלחן העגול.

בהן  נסיעה  שעות  מספר  לפני  היו  הביתה  בדרכי 
ביני לבין עצמי את הדברים ששמעתי. חברי  ניתחתי 
ביסודו  טוב  אדם  הוא  חן,  ובנשיאת  טוב  בלב  ניחן 
אך יחד עם זאת יש לו נטיה להתבצר בעמדותיו, לא 
הכל  לקבל  מקטנותו  שהורגל  גדול  מפונק  להשקיע. 
על מגש של כסף. בישיבה לא נכנסנו עמו לעימותים 
וכחבר חדר נהגנו לותר לו בלי סוף בשל קסמו האישי. 
אני  זה  ואת  אחרת,  נראים  הדברים  הבית  בחיי  אך 
הבהבה  במוחי  ימים.  שנתיים  בן  ותיק  כנשוי  אומר 
ההבנה שאני צריך להתגייס מיידית. חברי אינו מקבל 
מרות בקלות אך לי יש עימו שפה משותפת והשפעה 
שני  כאן  שיש  להבין  כל  קודם  צריך  הוא  עליו.  רבה 
עליו  מועטות.  לא  טעויות  כן עשה  גם  ושהוא  צדדים 
יש כאן  נמהר.  ינקוט בצעד  ליעוץ אישי בטרם  ללכת 
תכונות אופי שאינן מעובדות. אם אטול על עצמי את 
למרות שהדבר  יהודי,  בית  להציל  יכול  אני  המשימה 
כרוך בקשיים לא מעטים. האם אני יכול לקחת אחריות 

על עצמי? ידעתי שכן. לפחות עלי לנסות.

בחדשים הבאים עשיתי את הדרך מצפת לירושלים 
מוזרות,  בשעות  ארוכות  טלפון  שיחות  רבות.  פעמים 
פגישות ארוכות וצפופות. לא התיימרתי להיות תחליף 
לאיש מקצוע אלא להיות זה שמעורר שאפשר לשנות 
אם אחד כזה יכנס לתמונה. המון מילות עידוד, חיזוק 
- שעות ארוכות שבאו על חשבוני  והקשבה אמיתית 
 - מועטים  לא  בדמים  לי  עלתה  השתדלנות  האישי. 
מנופח  טלפון  חשבון  נסיעות,  לימודים,  ימי  הפסד 
במיוחד. לאברך דלפון כמוני לא היה זה מובן מאליו אך 
בסופו של דבר המאמץ נשא פרי. אחרי תקופה יכולתי 
לציין שעמלי לא היה לריק. במאמצים משותפים ועם 
החל  נבנה  עתה  הצעיר שזה  הבית   - כנה  רצון  הרבה 
לראות ימים יפים. השלום והשלוה החלו לשכון בתוכו. 
הסיפוק היה רב. כששמתי לב ששיחות הטלפון מצד 
הושלמה.  שמשימתי  ידעתי  לאפס  הידלדלו  חברי 
על  עלה  הבנתי שהענין  ושם  פה  אקראיות  מפגישות 

דרך המלך וכך הסתיים תפקידי בקול דממה דקה.
של  מהודרת  חוברת  בדואר  קיבלנו  תקופה  באותה 
אנחנו  כלל  בדרך  העמותות.  מאחת  סינית  הגרלה 
הפעם  שהיות.  בלי  הקרוב  לפח  אותה  משליכים 
עלעלתי בה יחד עם הקפה של ארוחת הערב. טיפות 
מחצית  לזוכה  הובטחה  בו  העמוד  על  בדיוק  ניתזו 
קראתי  העכורים  הטיפות  את  לנגב  במקום  הקופה. 
לנו  יש  שקלים  עשרים  תמורת  ההבטחה:  את  בעניין 
נצרך. מתי  ומאוד מאוד  להגריל סכום לא קטן  סיכוי 
ושילמתי  ההגרלה  למוקד  התקשרתי  מחר.  ההגרלה? 
את  מציין  כשאני  שקלים,  עשרים  האשראי  בכרטיס 
קוד הזכיה בה אני חפץ. אמנם מעודי לא זכיתי בשום 
הגרלה, אפילו בהגרלה על ספרים בתלמוד תורה, אבל 
הכסף  אם  בפרט  הזדמנות?  לתת  לא  למה  זאת,  בכל 
מוקדש לצדקה. סיימתי את השיחה. שעה לאחר מכן 

שכחתי מהענין לגמרי.
למחרת בשעות הערב צלצל הטלפון בביתנו. רעייתי 
אם  לדעת  ביקשה  המשוחחת  השפופרת.  את  הרימה 
אנחנו אלו שהשתתפנו בהגרלה על חצי קופה בארגון 
פלוני. ‘לא, עד כמה שידוע לי’, ענתה אשתי במבוכה. 
סימנתי לה שכן, אכן השתתפנו. ‘אתמול הכנסתי את 
שכן’,  שומעת  אני  ‘עכשיו  לה.  לחשתי  שלנו’,  השם 
אמרה אשתי בסקרנות. ‘ובכן’, אמר הקול החגיגי ‘רצינו 
להודיע לכם על זכייתכם בחצי קופה. ההגרלה הצליחה 
מעל המשוער והסכום בקופה היה גדול במיוחד. אתם 
מוזמנים למשרדנו לקחת את זכייתכם’. ‘בכמה זכינו? 
שאלנו במתח. ‘בשלושים ושמונה אלף שקלים במזומן, 

ושיהיה לכם לבריאות’.
מנסיוני הצעיר אני יודע שבדרך כלל העולם מתנהל 
שתמיד  לא  וזה  מידיים,  תשלומים  אין  פנים.  בהסתר 
כל  על  לא  נענשים.  והרשעים  מרוויחים  הצדיקים 
מעשה טוב מקבלים תגמול מידי, אולם הפעם הרגשתי 
בחוש שהוענקה לי מתנה על הליכתי בדרכו של אהרן 
)האמנתי ואספרה( הכהן. 

 פנינים לשבת
משולחן המערכתבענייני הלכה ואגדה

העלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג ישי בן אילה, רחמים בן מונירה, עידן 
ולילך בני מרים, משפ’ מנצור וכל התורמים והמסייעים בהפצה. יהודה בן מרגו, 

נסים ואריה דניאל בני אילה בישיבות הקדושות, משפ' מארי. 

לעילוי נשמת דניאל הכמת בן דוד, אליהו בן חנה יונה, אליהו בן פרחה, שושנה פורן בת טאוס, 
יעל בת רבקה, חנה יונה בת רומיה, פרבין נמכי בת עוסניגאן, רחל בת פנינה פרלה ע"ה. אורי ז"ל בן 

אשר אנשל יבדל"א, דוד אריה בן אליהו יוסף ז"ל


