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03-950-19-19 טל: 

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ" )א, א(. "ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאֹלִקים ֵאת ַהּׁשָ
נהוג לנעוץ ולחבר את סוף התורה לתחילתה.

והנה - אמר הגאון רבי מאיר הלוי עפשטיין זצ"ל, אב"ד קופישאק )ולימים מו"ץ 
בוילנא( - הגמרא במסכת מגילה מספרת )דף ט.(: 'מעשה בתלמי המלך שכינס 
שבעים ושנים זקנים, והכניסם בשבעים ושנים בתים, ולא גילה להם על מה 
כינסן, ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם: 'כתבו לי תורת משה רבכם'. נתן 
הקב"ה בלב כל אחד ואחד עצה, והסכימו כולם לדעת אחת, ושינו מן הלשון 
הוא בפסוק שלפנינו,  והראשון שבהם  וכמה מקומות,  שנאמרה בתורה כמה 
ששינו וכתבו לו: 'אלוקים ברא בראשית', שלא יאמר שתי רשויות הן וראשון 

ברא את השני.
לאור זאת יובן הקשר בין המילים המסיימות את התורה: "לעיני כל ישראל" 
- לפסוק הראשון בתורה: "בראשית ברא אלוקים", דהיינו: רק 'לעיני כל ישראל' 
לכתוב  צריך  אפיקורסים  לעיני  אבל  אלוקים',  ברא  'בראשית  לכתוב  צריך 

'אלוקים ברא בראשית'...
ודברי פי חכם חן!                                                                 )אבן ישפה(

"ֵעץ ְּפִרי ֹעֶׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו" )א, יא(.
מפרש רש"י: "שיהא טעם העץ כטעם הפרי, והיא לא עשתה כן אלא "ותוצא 
הארץ וגו' ועץ עושה פרי" - ולא העץ פרי, לפיכך כשנתקלל האדם על עוונו 

נפקדה גם היא על עוונה".
וצריך ביאור: איזה קשר יש בין חטא הארץ - לחטא האדם, עד שכאשר נענש 

הוא, נענשה אף היא עימו?
ביאור חריף על כך, מובא בשמו של הגאון רבי יוסף פיומער זצ"ל מסלוצק: 
כתב הגר"א ב"אדרת אליהו", שבהצטדקותו של האדם באמרו "האשה אשר 
לי  ציוות  אתה  הלא  טענתו:  היתה  ואוכל",  העץ  מן  לי  נתנה  היא  עמדי  נתת 
"ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכלו ממנו", ואני חשבתי שלכאורה המילה 'ממנו' 
מיותרת, אלא הבנתי שהכוונה היא שלא אתלוש את הפרי בידים ממנו, ואמנם 

אני עצמי לא תלשתי ממנו, אלא "היא נתנה לי ואוכל"!
מן  רק  היתה: שלא  'ממנו'  המילה  כוונת  לפרש שבאמת  מקום  יש  ואמנם, 
הפרי לא יאכל, אלא אף 'ממנו' - מן העץ עצמו, וכמאמר חז"ל )בראשית רבה, סוף 

פרשה יד( שעץ הדעת היה אתרוג, שטעם עצו ופריו שוה.
אלא שאדם הראשון לא יכול היה להעלות על דעתו שזו כוונת המילה 'ממנו', 
כי מאחר ועדיין לא אכל מעץ הדעת, לא מהפרי ולא מעץ, סבר שאילן זה הוא 
כשאר האילנות - שאין טעם עצם שוה לטעם פרים, ולכן טעה ופירש ש'ממנו' 
הכוונה שלא יתלוש בעצמו, אך אם יתלשו אחרים ויביאו לו - אין כל איסור 

אם יאכל.
מציווי  הארץ  שינתה  לא  אילו  כי  הארץ.  זו?  גורלית  בטעות  האשם  מיהו 
הפרי,  כטעם  העץ  טעם  של  באופן  האילנות  את  עושה  היתה  אלא  הקב"ה, 
'ממנו' היא שלא יאכל מהעץ עצמו,  היה אדם הראשון מבין שכוונת המילה 
מכיון שאז כל העצים היו ראויים לאכילה כמו הפירות, ולא היה מפרש בטעות 
ש'ממנו' מתיר לו לאכול מפרי עץ הדעת - אם ייתלש על ידי אחרים, ואז גם 
לא היה נכשל בחטא הנורא של אכילה מעץ הדעת )ולמרות שאדה"ר היה רק בגן עדן 

ולא ירד לארץ, הכונה גם לקרקע בגן עדן, ודו"ק(.
אשר על כן, כשהתקלל האדם - התקללה גם הארץ, כי היא בחטאה גרמה 

לטעותו!
ראוי  אינו  שהעץ  משום  לפרי,  אלא  מתייחסת  אינה  'ממנו'  שהמילה  שפירש  ברמב"ן,  )ועיין 
לאכילה, אבל לפי המדרש שהיה זה אתרוג - מיושב כדברינו(.                     )ושלל לא יחסר(

יש לקרוא את החסויות לאחר השבת

משרד: 03-9747444
W W W . H D E K E L . C O M אתר:  עבודות גמר ושיפוצים

המכון לסת"ם
עבודת הקודש
מכירת ס"ת, תפילין, 

מזוזות וכל צרכי הסת"ם.

פל': 054-8484945 רפאל ש. 
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סניף נחלת יצחק

אצלינו אמינות מעל לכל!!!
מקצוענות ואיכות ללא תחרות!!! 

כולם 
מצטרפים 

לבית המעשר
מה איתך?

הפרשת תרו"מ לפי דעת השו"ע

08-9214829
תצטרף - תהדר
בית המעשר

"ַוַּיַעׂש ֱאֹלִקים ֶאת ְׁשֵני ַהְּמֹאֹרת ַהְּגֹדִלים ֶאת ַהָּמאֹור ַהָּגֹדל ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּיֹום ְוֶאת 
ַהָּמאֹור ַהָּקֹטן ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהַּלְיָלה ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים" )א, טז(.

"ויעש  כתוב  הרי  הקשה:  פזי  בן  שמעון  שרבי  מובא,  ס:(  )דף  בחולין  בגמרא 
אלוקים את שני המאורות הגדולים", משמע שניהם גדולים, ומיד בהמשך הפס' 
"את המאור הגדול ואת המאור הקטן"? והסביר, שזה מפני שאמרה ירח )בלשון 
תורה הוא לשון זכר, תוס' שם( לפני הקב"ה: "רבש"ע! אפשר לשני מלכים שישתמשו 
בכתר אחד"? אמר לה הקב"ה: "לכי וַמעטי את עצמך". אמרה לפניו: "רבש"ע! 
מפני שאמרתי לפניך דבר הגון, אמעיט את עצמי"? ניסה הקב"ה 'לפייסה' בכל 
מיני דרכים, וראה שלא מתיישבת דעתה של הירח, עד שאמר הקב"ה "הביאו 
כפרה עלי שמעטתי את הירח", ולכן בשעיר שעם ישראל מביאים בראש חודש, 

נאמר "לה' ", לכפר על מיעוט הירח. ע"כ.
ביאורים רבים נאמרו לגמרא זו. אחד מהם הוא ביאורו הנפלא של רבי משה 
אמר  משריו.  לאחד  כסף  חייב  שהיה  למלך  משל  סופר":  ה"חתם  זצ"ל,  סופר 
המלך לשר: במקום שאני אתן לך את הכסף, ישנם בעיר פלונית אנשים שחייבים 
לי כסף, לך וגבה מהם את חובי במקומי, וכך אפרע לך אני את חובי. הלך השר אל 
אותה עיר וביקש מתושביה שיפרעו לו את חובם למלך. התושבים השיבו בחיוב, 
והבטיחו שתוך שבועיים יקבל מאיתם את כל פירעון החוב. חלפו שבועיים, השר 
בא לבקש את כספו, אך התושבים הודיעוהו כי ארעה תקלה, בדיוק היה גשם 

ולא הצליחו להשיג את הכסף...
הדבר  נמשך  כך  נוספים.  שבועיים  עוד  עבורם  להמתין  והסכים  השר,  הבין 
מספר חודשים, כשהשר מבין שהם משתמטים מלפרוע את החוב. בסופו של 
דבר, כשראה השר שבני העיר אינם משלמים, חזר אל המלך וביקשו שישיב לו 
את כספו. בשמוע זאת המלך, כעס על אותם אזרחים אשר לא שילמו את חובם 
לשר, כי בכך בעצם ביזו בעקיפין את המלך, אשר הבטיח לשר את כספו דרכם, 

אך הם אכזבו ולא שילמו לשר את המגיע למלך.
כך גם הנמשל - אמר החת"ס - הקב"ה אומר "הביאו כפרה על שמעטתי את 
הירח", כביכול מרגיש הקב"ה שנצרכת לו כפרה על מיעוט הירח. ולכאורה, מה 

זה קשור אלינו, מדוע אנחנו מחוייבים להביא קורבן בר"ח לכפר על כך.
אלא הביאור הוא, שהקב"ה אמר ללבנה אמנם מיעטתי אותך, אך כל זאת עד 
כבר  ומתי  הלבנה,  שאלה  החמה.  כאור  הלבנה  אור  יהיה  שאז  המשיח,  ביאת 
יבוא המשיח. ענה הקב"ה 'אל דאגה, בניי כבר מטפלים בענין'... אך הבעיה היא 
שהמשיח לצערנו ובעוונותינו עדיין לא הגיע כי אנחנו לא דאגנו במעשינו שיגיע, 
לא  עוד אשמים שעדיין  אנו  כי  כפרה,  עליו  להביא  לנו הקב"ה  אומר  וממילא 
שולם החוב על מיעוט הלבנה.                               )יש"כ לבה"ח אברהם שולטי הי"ו( 

"ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלֹדת ָאָדם" )ה, א(.
איתא בילקוט: א"ר יהודה ב"ר סימן, עד שאדם הראשון מוטל לפני מי שאמר 

והיה העולם, הראה לו דור דור וחכמיו, דור דור וסופריו וכו' ".
פעם אחת התבטא מרן הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצוק"ל, ראש ישיבת 
שגדולים  ספרים  וישנם  מספריהם,  שגדולים  מחברים  "ישנם  כך:  פוניבז', 
מה  מכל  שמעט  עצומים,  חכמים  תלמידי  היו  הקודמים,  בדורות  ממחבריהם. 
שחידשו כתבו עלי ספר, כך יצא שהספר הוא זעיר שיש בו גם דברים פשוטים 
אע"פ שהם אמיתיים, והם היו גדולים מספריהם. אבל בדור האחרון, ישנם רבים 
שמעמיקים בנושא וסוגיא או ענין מסוים, או בכמה עניינים וסוגיות ויושבים על 
זה תקופות גדולות, עד שמוציאים מזה ספר, אם כן הספר הוא מעשה חד פעמי, 
שלעתים גדול מן המחבר"...                                                  )תורתך שעשועי(



יש אומרים שכיון שהדליקה האשה נרות שבת, חל עליה תוספת שבת מחול על הקודש, 
וכאילו קיבלה עליה שבת בפירוש ואסורה בעשיית מלאכה. וכן אסור לה לאכול ולשתות 
מאומה, עד לאחר הקידוש, ואפילו אם עדיין היום גדול. ולפיכך נוהגות קצת נשים שאחר 
שבירכו והדליקו את הנר, אינן מכבות את הגפרור שבידן, אלא משליכות אותו לארץ והוא 
ויש  בידים[.  תכבה  כדי שלא  בכיור,  או  בצלחת  בנחת  הגפרור  ]או שתניח  מאליו.  נכבה 
נרות שבת, שמאחר  הדלקת  מנחה אחר  להתפלל  אין לאשה  זה  עוד שלפי  המחמירים 
ועשתה אותו קודש לא תעשנו חול, בתפלת מנחה של חול. אולם דעת רוב הפוסקים ומרן 
השלחן ערוך, שאין קבלת שבת תלויה בהדלקה כלל, ולכן מותרת האשה בעשיית מלאכה 
ובטעימה גם לאחר הדלקת הנרות, כל זמן שלא קיבלה עליה שבת, או עד סמוך לשקיעה 
ממש. וכן עיקר להלכה. ומכל מקום נכון שהאשה תתנה ותגלה דעתה שאין ברצונה לקבל 
זה  ודין  זה פעם אחת בשנה.  ומספיק להתנות תנאי  שבת בהדלקת הנרות בערב שבת, 
הוא גם לנשות אשכנז הנוהגות לקבל שבת בהדלקה, שבמקום צורך יכולות להתנות. אבל 
לדידן הוא גם בלא צורך, אלא שגם אצלינו יש הנוהגות לקבל שבת בהדלקה, ולכן צריכות 

להתנות כאמור.
מה שכתבנו דנכון שתתנה וכו' הנה ענין התנאי מבואר במרדכי )סוף פרק במה מדליקין(. וכ"פ 
הרמ"א בהגה סעיף י'. ואע"פ שיש אומרים דלא מהני תנאי אלא במקום צורך, וכמו שכתב 
המשנה ברורה )ס"ק מד(, וכן כתב בשו"ת האלף לך שלמה )סימן קי(. לדידן דמעיקר דינא 
נקטינן כפסק מרן, בתנאי מיהא ודאי דמהני. ואפילו בתנאי של פעם אחת בשנה שפיר דמי, 
וזה נלמד ממה שכתב כיו"ב מהר"ש דוראן בשו"ת חוט המשולש )שבסוף ספר התשב"ץ ח"ד, סי' 

ז(, וכן מהר"א אזולאי הובא בברכי יוסף )סימן רעט סק"ג(.
חכמים  )סי' רסג סט"ז( שתקנת  בערוה"ש  ביאר  תנאי,  מהני  דלא  בה"ג  בדעת  והסוברים 
אין  ולכן  היתה שתהא הדלקת הנר המלאכה האחרונה, למען תהיה בזה הקבלת שבת. 

היחיד ביכולתו להוציא את עצמו מזה ע"פ תנאו. וכל זה הוא לשיטת בה"ג. ע"כ.
וכן מפורש בר"ן על הרי"ף, וז"ל: שחכמים תיקנו שתהא הדלקת הנר מלאכה אחרונה, 
ומי שמדליק את הנר גומר בדעתו שלאחר מלאכה זו לא יעשה שום מלאכה אחרת. ע"כ.

ויש מי שהקשה, דהא קי"ל מילתא דליתא בשליחות ליתא בתנאי, והרי קבלת שבת אינה 
ידי שליח, שהיא מצוה בגופו. ]עיין תוספות רי"ד  יכול לקבל שבת על  בשליחות, שאינו 
קידושין מא.[. וא"כ היאך מהני תנאי בזה. ובספר יסודי ישורון )מערכת נר שבת עמוד 123( כתב 
ליישב, דקבלת שבת דין נדר יש לו, כיון דאמירתו גורמת לקבלת שבת, ומיד כשמקבל 

שבת כך התנה בלבו שיהיה מותר לעשות מלאכה. ואם תמצא לומר דהתנאי אינו, אם כן 
הקבלה גם כן אינה קבלה, שהרי בעינן פיו ולבו שוין. וע"ע באליה רבה )סי' רסג ס"ק לח(.

וכיוצא בזה הקשו האחרונים על מה שכתבו הגרעק"א בחידושיו לאורח חיים )ס"ס מו(, 
ובספר פלא יועץ )מערכת קריאת שמע(, שהחושש שמא יעבור זמן קריאת שמע יקרא קריאת 
שמע קודם ברוך שאמר, ויאמר תנאי. ע"ש. ולכאורה איך יועיל תנאי בזה, והרי הלכה רווחת 
)בכתובות עד.(, שכל מעשה שא"א לקיימו על ידי שליח, אין תנאי מועיל בו, ומצות קריאת 

שמע אי אפשר לקיימה על ידי שליח, שהיא מצוה שבגופו, ואם כן לא יועיל תנאי בזה. 
)קכו:(, ואיכא למידק, היכי מהני תנאי  ותירצו, על פי מה שכתב הרמב"ן בחידושיו לב"ב 
בנזיר, והא כל תנאי שאי אפשר לעשות המעשה על ידי שליח, כגון חליצה, לאו תנאי הוא, 
ויש אומרים דהא דגמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן, הני מילי בתנאי שבין אדם לחבירו, 
אבל תנאי שבינו לבין עצמו בכל ענין הוי תנאי. ונכון הוא זה. ע"כ. והכי נמי הוי תנאי שבינו 

לבין עצמו. 
והן אמת שהתוספות בנזיר )יא. בד"ה דהוי מתנה(, כתבו וז"ל: וא"ת תיפוק ליה דנזירות אי 
אפשר לקיים על ידי שליח, ואמרינן בכתובות )עד.( דבעינן תנאי דומיא דבני גד ובני ראובן 
שנתקיים המעשה על ידי יהושע שהוא שליח משה, אבל בעלמא לא מהני תנאי. ויש לומר 
שכיון שאחרים יכולים להביא קרבנות תחתיו, נחשב כאילו כל המעשה יכול להיות על ידי 

שליח. ע"ש. ומוכח דסבירא ליה שאף בינו לבין עצמו לא מהני בכהאי גוונא תנאי.
אולם  עיין  בשטמ"ק  )נזיר  יא.(  שהביא קושית התוס' הנ"ל, ותירץ בשם רבינו עזריאל, 
קנין  כגון  בידים,  במעשה  דדוקא  שליח,  ידי  על  לקיימו  אפשר  שיהיה  בעינן  לא  דהכא 
ידי אחר אלא  על  אי אפשר לעשות המעשה  בזה, שאם  וכיוצא  וגיטין  וקידושין  חליצה 
בעצמו, המעשה אלים, ואפי' לא נתקיים תנאו לא נתבטל המעשה, אבל נדר ונזירות שאין 
צריך מעשה בידים, לא אלים שיתקיים אם לא נתקיים התנאי. ע"כ. וכן כתב הרמ"א בדרכי 
משה אבן העזר )סימן לח אות ב( בשם הגהות מרדכי כתובות. ע"ש. וגם לתירוץ זה ניחא הכי 

גבי קריאת שמע שאינו מעשה אלא דיבור, אתי דיבור ומבטל דיבור. 
)בפ"ו מהלכות אישות( משמע לגבי המקדש על תנאי, דלא ס"ל להרמב"ם  והנה ברמב"ם 
דבעי' שיהיה אפשר לקיימו ע"י שליח, וכך ביאר בדעתו הכסף משנה ביישוב קושיית ה"ה 
על הרמב"ם. וא"כ, אתי שפיר קושית התוס' הנ"ל. ודו"ק. )וראה עוד בילקוט יוסף הלכות פסוקי 
דזמרה ]מהדורת תשס"ד סימן נח הערה ה'[(. )ילקוט יוסף שבת, מהד' אלקיים, ח"ב, עמ' קעח ואילך, וע"ש באורך(

העלון מוקדש להצלחת שלום אפל ורפי בן טינו מגנזי הי"ו וכל משפ', אילה בת פורן שושנה וכל משפ', שמעון בן דבורה שירה ושירן 
תהילה בת שרה אורלי הי"ו, עמוס בן מזל הי"ו, פנחס ואיתמר )תומר( הי"ו בני אביגיל תחי', יצחק בן לבנה הי"ו ולימור בת מרים תחי', מיקי 
)מיכאל( אפל הי"ו בן שמעה, ישי בן אילה הי"ו. לרפואת סעידה בת סאלם תחי', שמואל חיים רפאל הי"ו בן אהובה אסתר תחי', מיכל בת 
סיון תחי'. יעל בת רבקה ע"ה, עדיה ע"ה בת  הי"ו,  בן עישה  ז"ל  ז"ל, מאיר אהרון  יחיא אהפל  בן  ואהרון  יחיא  בן  אסתר תחי'. לע"נ מוסא 

האברך עם הסובארו עצר טרמפים סיפור לשבת
בתחנת דלק בשעה מאוחרת במוצאי שבת...

כבודה של  הגיע סיפור מפעים, על  למערכת העלון 
השבת, ועל 'פירורים' מן השכר המגיע לאחד המייקר 

את השבת.
הסובארו המיושנת של האברך ר' אלעזר דרורי הינה 
הסמל המסחרי שלו, כמו של עוד הרבה אברכים מסוגו. 
למרות צורתה המזדקנת והחלודה, היא משרתת אותו 
פעם  מדי  מתדלוק  חוץ  שנים.  עשר  כבר  זה  נאמנה 
הזמנים,  בין  לטיולי  היציאה  לפני  שנתי  חד  וטיפול 
היא באמת לא דרשה הרבה. מיכל 4 ליטר שכן בכבוד 
בבגאז' לשעות הדחק, שלא התרחשה לעיתים קרובות.

קודש.  שבת  ערב  בצהרי  בעצם,  מתחיל  סיפורנו 
זאטוטיה  את  מעמיסה  הצעירה  דרורי  משפחת 
סבא  אצל  קסומה  לשבת  דרומה,  ופניהם  ומזוודותיה, 
וסבתא דרורי. על פי התכנון המקורי, מדובר בלא יותר 
להכנות.  שעתיים  נותרו  ועוד  נסיעה,  של  וחצי  משעה 
למטופלת  קצרה  בדיקה  אלעזר  ר'  עורך  תמיד  כמו 
הקשישה שלו, וחיש קל הם כבר מחוץ לעיר. אך מה 
לעשות, שפקק גדול פה, פקקון שם, תאונה פה ומחסום 
במקום אחר גרמו לזמן להמרח כמו אבוקדו רך, השעון 

רץ ואוטוטו שבת.
ומגלה  בשעונו  אלעזר  ר'  מביט  מאוחר"  נורא  "ואוו, 
גם  השמש  נרות.  להדלקת  דקות   20 עוד  שנותרו 
התקדמה לעבר הים בצעדי ענק. כמו לא די בכך, גם 
הנורה האדומה של מד הדלק מהבהבת מחוסר דלק. 
"כמובן שאין זמן לתדלק עכשיו, נתדלק במוצאי שבת" 

עונה אשתו להתלבטותו.
סבא  אצל  נחתו  הם  ההדלקה  לפני  דקות  חמש 

וסבתא, ומהר מאוד נכנסה כבר שבת המלכה.
גם  יש  שבת  ולכל  ובנעימים,  בטוב  חלפה  השבת 
לסבא  לשלום  נופפו  ההבדלה  לאחר  שבת.  מוצאי 

וסבתא, הועמסו על הסובארו ופניהם צפונה.
אחרי 5 ק"מ החלה הסובארו לקרטע. "אויש, שכחתי 
שעושה  האחרונים  במטרים  אלעזר  ר'  קיטר  לתדלק" 
המכונית עד לעצירתה המוחלטת. מיכל הדלק בבגאז' 

היה - איך לא - ריק. לשמחתו, אורותיה של תחנת דלק 
הבהבו במרחק לא רב. הוא לקח עימו את המיכל, נפרד 
מהמשפחה והחל לצעוד. שלט ענק ומואר מקדם את 
פניו בכניסתו לתחנה: "אצלנו פתוחים 24 שעות, שבעה 

ימים בשבוע!"
קנאת פנחס החלה לפעפע בו. הוא לא יתדלק במקום 
בו רומסים את השבת בריש גלי!!! צועד לעבר הכביש 
ומפוארת  לבנה  מכונית  לו.  לעצור  למכונית  ואותת 
נענתה לו, ובתוכה נהג, צעיר חילוני עם שער ארוך ועגיל 

באוזן שואל: "לאן?"
עונה  דלק",  בלי  נתקעתי  הקרובה,  הדלק  "לתחנת 

אלעזר.
"תדלק כאן!!!???" התפלא.

"כאן לא אתדלק, ואל תשאל למה, כי לא תבין".
לי  ועכשיו תסביר  "הכנס חביבי, אקפיץ אותך לשם, 

את ההגיון שלך..." הסתקרן.
שואלו ר' אלעזר הנסער: "תגיד לי בחורצ'יק. מה שמך 

ושם אביך?".
"רן שומרוני בן יעקב".

בלי  שנתקעת  לעצמך  תאר  אלעזר,  שמי  ככה,  "אז 
תלוי  בה  הקרובה,  לתחנה  פתאום  מגיע  ואתה  דלק, 
במרכז שלט ענק מואר שעליו כתוב: 'חייבים לחסל את 
'כאן שונאים  יעקב שומרוני ולהרוס לו את החיים' או 

את יעקב שומרוני', נו, היית מתדלק פה?".
אתה  מה  "אז  רן,  הפטיר  באש"  אותה  מעלה  "הייתי 

רוצה להגיד לי שיש שם שלט נגד אבא שלך?".
שמודיעה  דלק  "תחנת  דרורי,  חתך  כך",  "בפירוש 
אבינו  של  עינו  בבת   - השבת  רמיסת  על  בפומבי 
שבשמים, שהוא אבי ויוצרי, ראויה להחרמה. אצל יהודי 
שומר תורה ומצוות השבת היא מקור הברכה והשמחה, 
שמירתה  על  שציווה  באבא  פגיעה  היא  ורמיסתה, 

וכבודה"!.
אתה  אלעזר.  "הבנתי,  ארוכה.  דקה  החריש  הצעיר 
מוצא חן בעיני בגישה שלך. אשמח שנשמור על קשר". 

מיכל הדלק מולא בתחנה הבאה, ורן החזיר את מיודענו 
מספרי  החליפו  בידידות,  נפרדו  השניים  לסובאריתו. 
טלפון, ובמשך חצי שנה שוחחו ביניהם מידי פעם, עד 

שהקשר נותק משום מה.
אחר שש שנות ניתוק, מצלצל הטלפון אצל הדרורים.

"הלו, אלעזר, מה שלומך"? שואל הקול מעבר לקו.
אלעזר,  שואל  והעונג"?  הכבוד  מי  עם  ה',  "ברוך 

מסוקרן כולו.
אבינו  של  עינו  בבת  היא  השבת  ידידי...  "שכחת 

שבשמים".
"הו, רן, מה שלומך, איך מתקדמים"?.

הורי  אבל  גדול,  צדיק  לא  עדיין  אומנם  אני  "שמע, 
המנוחים שהתגוררו בקנדה היו אנשים מסורתיים. אין 
שכתב  עד  קדושה  רוח  אבא  על  נפלה  איך  מושג  לי 
בכסף,  הירושה  מערך   10% להעביר  רן  'על  בצוואתו: 
לאברך ירא שמים, המטופל בילדים והשוקד על לימוד 
התורה'. נכנסתי להלם, מה לי ולאברכים? ללכת עכשיו 
בעיני  מרצדת  פתאום  ברק?  בבני  כזה  אחד  ולחפש 
עם  נתקע  אברך   - ההיא  שבת  מוצאי  של  התמונה 
מכוניתו ועומד מול תחנת דלק מחללת שבת. מי רואה 
אביו  ורק  הרחק  החברים  באוטו,   - המשפחה  אותו? 
שבשמים מציץ מן החרכים. והאברך מכריע חד וחלק. 
כבודה של השבת, של בורא עולם, הוא מעל הכל. נו, זה 

לא נקרא יראת שמים?"
הם קבעו זמן להיפגש, ולאחר יומיים הם נפגשו, על 
חדשה  חדרים   4 דירת  תפוזים.  ובקבוק  קולה  פחית 
זעיר משכרו  אחוז  ההוא.  הלילי  המפגש  תנובת  היתה 

העצום הממתין לו בעולם הבא. אשריו ואשרי חלקו.
"דרור יקרא לבן עם בת... שבו נוחו ביום שבת"...

)באדיבות ר' קובי לוי הי"ו(

האם הקבלת שבת תלויה בהדה"נ,
והאם מועיל בזה תנאי אחת לשנה?  הלכה לשבת

היכן כתב רש"י
"ומצינו שרוח מזרחית קולטת בכל מקום"?  חידה לשבת
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פתרונות בטל' המערכת, פרס כספי בסכום נאה לזוכה בהגרלה. למתקשרים לפתור את החידה, 
לא להתקשר ביום שישי אלא במוצ"ש, לאחר זמן ר"ת בלבד. 

 ramilr@ccc.net.il ניתן לקבל את העלון במייל
הערות והארות, תרומות ובקשות להפצת העלון יתקבלו בברכה בטל': 03-9094245.

העלון מוקדש לרפואתה של פורן שושנה תחי' בת טאוס ע"ה

למערכת דרושים בדחיפות מפיצים )בנפרד( באלעד, לרחובות:
רש"י, רשב"ם, אשכול בתי הכנסת שברובע C )אחת לשבועיים(.

המעוניינים לזכות בזיכוי הרבים ללא תשלום, יפנו למערכת.


