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הסיפור המסעיר הבא ,משתרע על פני יותר
משני עשורים .הוא מתחיל בירושלים בימי שגרה,
ומסתיים במירון  -ביום ל"ג בעומר .זה סיפור שכדאי
להפנימו אל הלב...
יחיאל נחשב לבחור טוב ,שמו הלך לפניו כמוכשר
וחרוץ ,ועד מהרה הקדים את חבריו למחזור השנתי
כשנישא בשעה טובה ,והקים את ביתו עם רעייתו
תחי' .הבית שהקים נהנה מתורה וגדולה כאחד,
האשה זכתה בפרנסה טובה שהעניקה לבעלה יכולת
לשקוד על לימודיו ,והעתיד נראה מזהיר .חוץ מפרט
אחד :בני הזוג המתינו להיוושע בזרע של קיימא,
אך מפתח של בנים כמו דילג על פתח ביתם ,וכל
מאמציהם ,תפילותיהם ,הסגולות שערכו והשיטות
שניסו  -דבר לא הושיע...
באחת הפעמים ,כשר' יחיאל נכנס לרבו והזכיר
את צרתו ,נשא אליו רבו עיניים טובות ורחומות,
והציע' :ראה נא ,כבר עשיתם הכל ,ניסיתם הכל,
והישועה מבוששת לבוא .אולי תנסה להיזכר האם
פגעת פעם במישהו ,האם גרמת צער לזולתך ,האם
ביזית או השפלת מישהו .אלו הדברים היכולים
לעצור את צינורות השפע ,לסתום לחלוטין את
זרימת הישועות .תנסה להיזכר'...
ר' יחיאל יצא מרבו בפיק ברכיים ,ושב הביתה
אפוף מחשבות .הוא התיישב יחד עם רעייתו בפינת
האוכל ,והחל מעביר את חייו כבסרט נע .היכן היה
ומה ראה ,כיצד התנהג ומתי עבר בין המוסדות
השונים .לפתע ,בהבזק של רגע ,ראה בעיני רוחו
ילד צעיר נכה קלות - - -
הוא קימט את מצחו ,ניסה להיזכר בשמו ,ואז זה
היכה בו כברק :נח - - -
הם למדו בצוותא בתלמוד תורה נחשב בירושלים.
יחיאל היה אז רק בן שבע ,כשקיבל את המינוי 'מלך
הכיתה' .אמרנו 'קיבל' אך זה לא מדוייק  -יחיאל
היה פשוט ילד חזק באופיו ,גבוה וחסון ,בעל
כריזמה אישית ופה מתגלגל .עד מהרה הפך יחיאל
ל'מוכתר' הבלתי רשמי של הכיתה .לעומתו ,היה
בכיתה ילד נוסף בשם נח .נח היה ילד שקט ואצילי,
שמהלך בצידי הדרכים ואינו דורש יחס מיוחד .נח
סבל מנכות קלה ,ויחיאל  -מ'מרום מעמדו' הכיתתי
 נהג ללעוג לו ,ואף הדביק לו כינויי גנאי...נח כבר התרגל ,ממילא היה שקט ומופנם ,ועדיין
 כל פגיעה צרבה את לבו כמכוות אש ,כל אמירהפצעה את נפשו כמדקרת חרב .כששנות הלימוד
בת"ת הסתיימו והשניים נפרדו לישיבות שונות ,נח
שחרר אנחת רווחה משמעותית...
עתה ,יחיאל ישב בביתו ,ונזכר בנח' .אם יש
מישהו שפגעתי בו כמו שלא צריך  -זה נח .זה הוא!'
 שב וקבע ,רוקע ברגליו בכאב' .אני חייב למצואאותו ,לבקש את מחילתו .חייב!'
עוד באותו לילה החל לנסות לאתר את נח ,אך
התברר כי המלאכה אינה קלה .חודשים של חריש
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יחיאל לא אבה לוותר ,הבין שכאן תלוי הסיכוי
מודיעיני עמוק הניבו מספר טלפון של מי שאמור
להיות אחד מאחיו של נח ,אך למרבה הצער שלו .הוא הוסיף להתחנן ,תיאר את הכאב העובר
המספר היה מנותק .כל קצה חוט לא הניב את עליו ,חילה את פני נח בשפל קול .לבסוף ,נענה נח
התוצאה ,נח כמו נעלם לחלוטין ,כל המאמצים עלו ואמר' :ראה נא ,אני באמת רוצה לסלוח לך ,אך
אני חש שאינני יכול .הבה ניכנס שנינו לציונו של
בתוהו...
אתא ובא יום ל"ג בעומר .ר' יחיאל ורעייתו תכננו רשב"י ,אני אתפלל עליך שתזכה להיוושע בילדים,
לעלות לציון הקדוש במירון ,לומר בו את כל ספר ואתה תתפלל עליי שאצליח לסלוח לך .ניפגש
התהלים ,לחלק מזון ומשקה ,לנקוש בעקשנות ביציאה מהציון בעוד כמחצית השעה!'
השניים נפרדו זה מזה ,ונכנסו אל הציון .שתי
בשערי רחמים .אולי יחוס ה' ואולי ירחם שבזכותיה
דבר יוחאי יימצא נח האובד .הדרך העולה מירונה תפילות נישאו שם מעומק הלב ,מלוות בנחלי
מתפתלת ,שפתותיו של ר' יחיאל רוחשות תפילה ,דמעות .כעבור כמחצית השעה נפגשו השניים
עיניו כבר דומעות ,מלבו פורצת זעקה אילמת :מחוץ לציון ,עיניהם מאירות ,פניהם התרחבו בחיוך
'כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק! רחב ,והם לחצו ידיים בחום' :מחול לך ,מחול לך,
יש שעת דחק גדולה מזו? יש דוחק קשה מהמתנה מחול לך!'  -הכריז נח בשמחה ,עתה חש כי הפגיעה
עברה ,הפצע נרפא' .מי יתן שלשנה הבאה תזכה
כה מייסרת ,שבועות ,חודשים ,שנים?'
הוא יורד מהאוטובוס ,עולה במעלה ההר .ואז ...לחבוק בן ,ואל תשכח להזמין אותי לברית!'  -טפח
הוא מזהה את הנכות של האיש שלפניו ,לא את על שכם יחיאל בעידוד ונפרד ממנו לשלום...
ואכן ,לשנה הבאה ,כמה ימים לפני פסח ,צלצל
מראה פניו שהתבגרו .עוד מבט מאומץ ,ו ...כן .זה
נח .אין ספק בכלל! הנה הוא ניצב לנגד עיניו ,לבוש לפתע הטלפון בביתו של נח' .מדבר יחיאל ,מגיע לי
בבגדי שבת ,עושה חלאק'ה לבנו השלישי ,מוקף מזל טוב ,נולד לי בן!'  -זעק יחיאל בשמחה ,ונח
בזאטוטים מאושרים .הוא מתבונן שוב ,בוחן את שמח באמת בשמחתו ובירכו שיזכה לגדלו לתורה
ולחופה ולמעשים טובים...
אותה תנועה מוכרת לה לעג בילדותו .אכן
 אלו אותם צעדים ,זה נח!סיפור מסעיר זה ,סיפר הגה"צ רבי
גמליאל רבינוביץ' שליט"א ,ואין
סערת נפשו גברה ,עיניו החלו
mqqs{mrq
כמוהו כדי ללמדנו על משמעותה
לדמוע' .סליחה' ,הוא פנה
vmqyrx}q
של פגיעה ,על עוצמתה ,על מה
אליו מיד ,והרעיף עליו שאלות
qm
{mmyrv}y
שהיא מחוללת .אם חלילה אדם
למכביר ,בבלבול ובמבוכה
}prr onqrv
נכשל בפגיעה בזולתו ,לעולם
גוברים' :שמך נח? למדת בת"ת
פלוני בירושלים? אתה זוכר ילד {qs|xr{rm{un
לא יידע מה תהא משמעותה
}yyx~|vmt
כלפיו .הפגיעה בזולת חוסמת את
בשם יחיאל?'
ההשפעה ממרומים ,עוצרת את
האיש הנהן בראשו פעמיים,
הישועות ,אינה מאפשרת להשפיע
ובפעם השלישית הנהן והעווה את
טובה וברכה על האדם...
פניו' .זוכר אותי? אני יחיאל ,אני מחפש
הבה נראה לנגד עינינו בכל עת את דמותו של
אותך כבר למעלה מחצי שנה!'
'נו?'  -שאל נח באי הבנה' ,מה אתה רוצה? אינך התינוק הקט ,בנו של יחיאל ,שלא הגיע לעולם
רואה שאין לי זמן כרגע?'  -התגובה הטיבה לבטא עד שהפגיעה נמחקה ,עד שרושמה נמחל ואיננו.
את מה שחש נח .הזכרת שמו של יחיאל  -די היה לעולם לא נדע כמה התמודדויות ,בעיות וקשיים
בה כדי לעורר מחדש את אותם רגשות מודחקים ,היו נמנעים מאיתנו ,אם היינו נזהרים יותר בכבוד
טראומות ילדות שכבר התכסו בענני אבק' .לא ,אני הזולת .ואם חלילה נכשלנו  -הבה נוודא כי ביקשנו
חייב לשוחח איתך ,כמה דקות!'  -התחנן יחיאל על סליחה מיד ,לבל תיוותר הפגיעה בעולם ,לבל תחולל
נזקים חלילה.
חייו...
נזכור כי במילה ,במבט ,בתנועה או בהתנהגות,
שעת אמצע הבוקר ,רבבות עולים ויורדים לציון
הרשב"י .בימין השביל ניצבים שני אנשים בגיל אנו יכולים לנהוג כבוד ,להעריך ,לפרגן ולהעניק
שלושים' ,אוייבי ילדות' מושבעים ,במפגש מסעיר .כח ,וחלילה  -לפגוע ,להרוס ,להביא על עצמנו
'מלך הכיתה' של אז עומד מול 'נח המסכן' ,מתחנן נזק אדיר .הבה נתחזק בימים אלו בזהירות בכבוד
הזולת ,במניעת כל פגיעה בו .זו הדרך לשמור את
שיקדיש לו שתי דקות...
צינורות השפע פתוחים ויעילים ,זו הדרך להתכונן
החווה
סליחתו,
את
מבקש
כששמע נח שיחיאל
לקבלת התורה!
את פניו ימינה ושמאלה' :אני לא מסוגל .לא יכול.
אני רוצה לסלוח לך ,אבל לא יכול .הפצע עודו
פעור ,כעשרים שנה חלפו ועדיין אני כאוב .לא יכול
v~ynr mn qyzv~r}zv {zv rv~y
http://Rabenu.comr} myr~}x
לסלוח!'

}v
qxyqq

qpr{ {rmn q

nr }ypq
{r }qypqyx n{v

א .ידוע בהלכות ברכת המצוות ,שאת כל הברכות צריך לברך קודם עשיית המצוה ולא
אחריה ,כגון כשמתעטף בציצית או מניח תפילין או קובע מזוזה ,ולכן גם במצוות הדלקת
נרות שבת צריכה האשה לברך קודם הדלקת הנרות .ויש חלק מבנות אשכנז שנהגו קודם
להדליק את הנרות ,ואז פורסות ידיהם על הנרות ומברכות ,ונוהגות כן לפי הדעה שהאשה
מקבלת שבת בברכת ההדלקה ,ואם היא תברך לפני ההדלקה הרי קיבלה שבת ,ומעתה
אם תדליק תחלל שבת .אולם למנהג הספרדים וחלק מהאשכנזים אין לחוש לכך ,כיון
שאין האשה מקבלת שבת בהדלקת הנרות אלא בכניסת השבת כשאומרים הקהל "בואי
כלה".
ב .אשה מבנות אשכנז אשר ברצונה לנהוג כדעת גדולי הפוסקים בדין הדלקת נרות
שבת ,לברך תחילה ואחר כך להדליק ,רשאית לנהוג כן ,אלא שטוב שתעשה תנאי "פעם
אחת בכל שנה" שאינה מקבלת שבת כלל בהדלקת נרות שבת ,ועליה תבוא ברכת טוב.
ג .אשה מבנות ספרד שנהגה לברך על הנרות לאחר ההדלקה ,צריכה לדעת שנכשלת
בזה בעון חמור של ברכה לבטלה ,ולכן אף על פי שנהגה כן כבר זמן מה ,עליה לשנות
מנהגה ולברך קודם הדלקת הנרות ,ומצוה רבה לפרסם הדבר ולמנוע מכשול מנשים
רבות ,שנכנסות באיסור ברכה לבטלה בעת קבלת שבת.
ד .אשה ששכחה לברך קודם הדלקת הנרות ונזכרה באמצע ההדלקה שלא בירכה,
וכגון שנשאר לה עוד נר אחד שלא הדליקה ,יכולה לברך "להדליק נר של שבת" ולסיים
את ההדלקה בנר הנותר ,שכל שלא נסתיימה המצוה נחשב הדבר שהקדימה את הברכה
לעשיית המצוה.
ה .אשה שסיימה להדליק נרות שבת ואחר כך נזכרה שלא בירכה על ההדלקה ,אינה
רשאית לכבות את הנרות כדי לשוב ולהדליקם עם ברכה ,שכיון שנסתיימה המצוה אינה
רשאית לחייב את עצמה בברכה שאינה צריכה .ואף אם כבו הנרות אחר כך מאליהם או
שהילד הקטן כיבה אותם ,אינה רשאית לברך ולהדליק את הנרות ,שהרי "הדלקה עושה
מצוה" וקיימה את המצוה בעצם ההדלקה .אבל אם עדיין לא נכנסה שבת ,והיא אשה
מבנות ספרד שאינה מקבלת שבת בהדלקה ,צריך שתדליק את הנרות בלי ברכה משום
עונג שבת ושלום בית .ואם היא אשה מבנות אשכנז הנוהגות לקבל עליהם שבת בהדלקה,
טוב שאחד מבני הבית ידליק את הנרות בלי ברכה קודם כניסת השבת.
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א .מעיקר הדין יוצאים ידי חובת הדלקת נרות שבת בהדלקת נר אחד ,וכמו שאומרים
בנוסח ברכת ההדלקה "להדליק נר של שבת" ,אבל נהגו הנשים להדליק שני נרות אחד
כנגד זכור ואחד כנגד שמור ,ואם רוצה האשה להוסיף עוד נרות להידור מצוה לתוספת
אורה רשאית לעשות כרצונה.
ב .אשה שנהגה להדליק מספר מסוים של נרות בכל יום שישי למצות הדלקת נרות
שבת ,ולדוגמא נהגה להדליק  5נרות ועשתה כן כבר שלשה פעמים בשלשה שבתות ולא
אמרה שנוהגת כן בלי נדר ,מעתה חייבת להדליק  5נרות בכל שבת מדין נדר ,ואם רוצה
לבטל מנהגה באופן חד פעמי ובאקראי ,אינה צריכה לעשות התרת נדרים ויכולה להדליק
פחות מחמשה נרות.
ג .אבל אם רוצה לבטל מנהגה באופן קבוע ,צריכה לעשות התרת נדרים על מה
שנהגה כן ,ואם רוצה לבטל מנהגה ללא התרת נדרים ולסמוך על דעת המקילים בענין זה,
שסומכים על ההתרת נדרים הכללית שעושים בראש השנה על כל הנדרים שנידור בכל
משך השנה ,רשאית לעשות כן ויש לה על מה שתסמוך ,לפי שלא קיבלה עליה את הנדר
בפירוש לומר "הריני מקבלת עלי להדליק בכל יום שישי  5נרות לכבוד שבת" אלא שכך
נהגה בסתם לצורך מצוה ,אבל אם קיבלה עליה את הנדר בפירוש ,אז לכל הדעות צריכה
לעשות התרת נדרים על הנדר.
ד .כתב הרמ"א שאשה ששכחה להדליק נרות שבת ולא היתה אנוסה בזה ,אז בשבת
הבאה צריכה להוסיף עוד נר ולנהוג כן כל ימיה ,לפי שביטלה את המצוה ומנעה בזה שלום
בית .וכגון שנהגה להדליק  2נרות בכל יום שישי ,ובשבת אחת שכחה להדליק ,צריכה
מכאן ואילך להדליק בכל שבת  3נרות משום קנס .אולם כתבו האחרונים שבזמנינו שיש
נורות חשמל הדולקות בבית ,ואם כן נמצא שלא נמנע שלום בית על אף שלא הדליקה,
ולכן אין לקונסה ואינה צריכה להוסיף בשבתות הבאות נר נוסף.
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אחד מהציווים בפרשת קדושים "ובקצרכם את
קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך בקצרך" ויש
כאן להתבונן מדוע תחילת הפסוק נאמר בלשון
רבים "ובקצרכם" והמשך "לא תכלה" בלשון יחיד.
בספר 'מקדש הלוי' מבאר שיש כאן איזה נקודה
חשובה שאותה רוצה התורה ללמדנו .האדם
יכול לחשוב כאשר הוא קוצר את שדהו בתקופת
הקציר ,כי אין כל משמעות לתוספת מתנות העניים
שלו .הוא עלול לומר לעצמו "גם בלעדי יש לעניים
די והותר ,ומתנותי לא יעלו ולא יורידו מאומה".
לפיכך כותבת התורה מפורש "ובקצרכם את קציר
ארצכם" כלומר גם בזמן שבו כל ישראל קוצרים
את שדותיהם ומתנות העניים נתונות ברווח
בשדות רבים ,עם כל זאת "לא תכלה פאת שדך
ולקט קצירך לא תלקט' .כלומר כל יחיד ויחיד
מצווה באופן פרטי להקפיד על מתנות העניים
שלו .שכן מצוה זו אינה תלויה במידת הצורך
של העניים במתנה זו .אלא חובה גמורה היא על
בעל השדה לעשות את המוטל עליו ולהפריש את
מתנות העניים כפי שמצוה התורה.
ומכאן עלינו ללמוד מוסר השכל הנוגע אלינו,
שכן רבים מחשבים לפעמים את הצורך של
ועדות הצדקה בתרומתם ואת התועלת הבלתי
משמעותית שתהיה לתרומה הקטנה שלהם,
בהתחשב בתרומות הרבות של עמך בית ישראל.
אכן מכאן למדים אנו כי גישה זו פסולה מיסודה
מוטל עלינו לעשות את שלנו למלא את חובתנו
במצוות הצדקה מבלי לחשב חשבונות כלשהם.
ובאופן נוסף מבאר האלשיך נראה שכוונת
התורה כאן ללמד אותנו יסוד גדול בכל הקשור
לנתינת צדקה ומתנות עניים .כשהתורה אומרת
"ארצכם" ולא "ארצך" הכוונה היא לומר לנו ,נדמה
לך שהעשיר נותן משלו .אך דע לך שאין הדבר
כן לאמיתו של דבר גם העני הוא שותף בארצך
ובנחלתך .שהרי אני שממני קבלת את הרכוש הזה
על מנת כן נתתי לך שתפריש ממנו לעני ולאביון,
ואם כן עשיתי אותם שותפים עליך להתנהג עמם
כשותפים כמי שמגיע להם חלקם בדין ולא כמי
שאוכלים לחם חסד .ולפיכך מצות הנתינה צריכה
להיות בדרך כבוד.
כלל זה נכון גם במתנות עניים' ,נתון תתן לו'
את החלק שלו בדרך כבוד ,אזי מלאת את חובך
כלפי ה"שותף" כי אז נחשב לו כאילו קיבל שוה
בשוה ,ולכן ציותה התורה במצות לקט שכחה
ופאה שהעני בעצמו יקח לו מן השדה ולא שבעל
הבית יכניס הביתה ויחלק לעניים ,כדי שלעני לא
תהיה הרגשה שבעל הבית "נותן" לו .אלא שהוא
נוטל את שלו המגיע לו בדין ,וזהו דרך כבוד .וכך
יש להתנהג בכל נתינה לנצרכים .נתינה בדרך כבוד
אינה ענין של הידור מצוה ,אלא ענין מהותי רק
באופן זה קיימת את חובתך לראות בעני שותף.
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