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וַ ֵ ֶרא ָ ָרה ֶאת ֶ  הָ גָר הַ ִ ְצ ִריתְ ...מצַ חֵ ק :וַ ֹאמֶ ר לְ $בְ ָרהָ " ֵָר!
הָ (מָ ה הַ 'ֹאת וְ ֶאת ְ נָ& ...וַַ ֵ,רע הַ ָ*בָ ר ְמאֹד ְ(עֵ ינֵי &בְ ָרהָ  ...וַ )ֹאמֶ ר
אֱ * ִקי אֶ ל $בְ ָרהָ $ל י ֵַרע ְ עֵ ינֶיֹ. ...,ל אֲ ֶ!ר ֹאמַ ר אֵ לֶיָ ָ ,רה ְ!מַ ע
קלָ&  ִ.י ְביִ ְצחָ ק יִ ֵָ /רא לְ  ,זָ ַרע) :בראשית כ"א ט'  6י"ב(.
ְ ֹ
בפרשת השבוע אנו פוגשי את אחד הנושאי הכי נשגבי ביהדות,
אלא שלמרבה הצער התוגה והיגו ,למרות שמדובר בנושא ר ונישא 6
יצר הרע דוחק אותו לקר זווית ואומר לאד שזה לא מתאי לרמה
שלו ושהפרויקט הזה שיי 9יותר לאנשי עממיי שמידותיה
מחוספסות ושכל צר וקצר ולא ז 9וישר ,ולא למושל כמוהו.
אלא שבפרשתנו באה התורה ומגלה לנו פני חדשות בעניי ,והיא
מלמדת אותנו שצרי 9להשקיע כל הזמ בנושא הזה ולשפר אותו עד
דלא ידע ,ג בגיל זקנה ושיבה.
מה כוונת המשורר  6ועל איזה נושא בדיוק אנו מדברי ?
נשאיר זאת כעת בממתינה  6ובהמש 9המאמר נפתור את החידה
הסבוכה הזו ,בעזרת אל עליו .בינתיי נא להדק חגורות מפני שאנו
ממריאי לזמ קדמו ועתיק  6עוד לפני שנוצר הסבו והנקניק ,אל
התקופה של תרח המפורס .
ש אנו פוגשי את אבינו אברה ושרה אימנו ,ומתברר לנו שלמרות
שה כבר היו זקני מופלגי  6עדיי לא נפקדו בפרי בט ,ובסופו של
דבר לאחר קרוב למאה שנות נישואי ה זכו למתנה מיוחדת ולנס
מעל הטבע ,וה חבקו ב זכר.
]מובא בחז"ל שאברה ושרה 'שניה ' היו עקרי ועל פי דר 9הטבע
ה לא יכלו להוליד )יבמות ס"ד ע"א( ,אלא שה' עשה לה נס ושינה את
מציאות וריפא את בעיית  ,ולעת זִ ְקנ=תַ נולד לה יצחק אבינו[.
הזמ חל? ודל? ויו אחד מגיעה שרה למסקנה שחֵ בְ ַרת ֹו של ישמעאל
אינה מתאימה לרוחניותו של יצחק  6והיא מבקשת מאברה בעלה
שיגרש את ישמעאל מהבית ,ואלוקי מודיע לאברה שעליו לשמוע
לקול שרה ולקיי את בקשתה.
עד כא הכל נפלא .אלא שכאשר התורה כותבת את הסיפור הזה היא
משחילה כא עוד חמישה מילי  ,מילי לכאורה מיותרות  6שאי בה
כל משמעות ותועלת רוחנית עבורנו לדורות ,וכא הב עומד ותמהה
והשאלה המתבקשת פורצת מתו 9גרונו:
הרי יודעי אנו שהתנ" 9אינו ספר היסטוריה ואי בו מילה או אות
מיותרת ,עד כדי כ 9שלפעמי ממילה אחת הגמרא לומדת מספר
הלכות ]לדוגמה ,תוספות בקידושי )מ"א ע"א בד"ה ושלח( לומד שלושה
הלכות נכבדות בענייני גיטי ,מהמילה ושילח[.
א כ מדוע כא התורה לא מקמצת במילי והיא מדגישה לנו
לדורות את הידיעה המרעישה של 'וַ ) ֵַרע הַ ָ@בָ ר ְמאֹד ְ עֵ ינֵי $בְ ָרהָ '
]לשלוח את ישמעאל מביתו[? מה זה אמור לעניי אותנו ולקד אותנו
בעבודת ה'? מה ג שהתורה מודיעה שהדבר היה רע 'מאוד' בעיני
אברה  .ומה איכפת לנו כמה רע זה היה בעיניו' ,קצת' או 'מאוד'?
ברשות הקוראי החביבי נחמ יותר את הגִ זרה ונעלה לבמה
שאלה נוספת הקשורה לעניי :מבואר בחז"ל שאברה אבינו התנסה
בעשרה ניסיונות ,והניסיו התשיעי היה 'לשלוח את ישמעאל מהבית'
)פירוש המשניות לרמב" אבות ה' ג'(.
והשאלה נשאלת :בסדר ,זה לא נעי לשלוח ילד מהבית .אבל מדוע
עושי מזה עסק כל כ 9גדול והופכי את זה לניסיו קשה וטועני
שלגדול הדור אבינו אברה היה קשה להתמודד ע המצב הזה? וכי
הזוטות הללו בכלל תפסו אצלו מקו ? מה ג שאשתו הכריזה בפניו
שישמעאל ְמסַ   ֵ.את רוחניותו של יצחק .א כ מה בכלל המקו
להסס בנושא הזה ועוד לקרוא לזה 'ניסיו גדול'?

הרד"ק הקדוש מטיל כא פצצת תאורה ומאיר לנו את הנושא ,ועל
הדר 9הרד"ק מטיל ג פצצת אטו  6אשר משמידה אחת ולתמיד את
טענות היצר שמנסה למנוע ממנו לקד ולשכלל נקודה מאוד יסודית
בעבודת ה' ,וכדי שלא נפספס אפילו פירור קט מעוצמת הדברי 6
נצטט כא את לשונו הקדושה ,ולאחר מכ ננתח את דבריו:
וירע הדבר מאד ]לשלוח את ישמעאל מביתו[ ,כי ...בנו היה  6והיה
אוהב אותו כי היה בכורו ,והיה מרח עליו כרח אב על בני ,
]ובאותו זמ ישמעאל[ בדר 9טובה היה הול ...9והיה רע בעיניו
שיגרשהו מביתו )רד"ק בראשית כ"א י"א(.
הרד"ק מגלה לנו שהיה קשה לאברה לשלוח את ישמעאל מהבית,
מפני שתי סיבות כבדות משקל (1 :ישמעאל היה בנו בכורו והוא אהבו
מאוד ,והרי רחמי אב רי על בניו (2 .אברה אחז שבאותו זמ
ישמעאל הל 9בדר 9טובה ,ובנושא הזה לא היה לו שו פקפוק! לכ
כאשר שרה ביקשה ממנו לגרש את ישמעאל מפני שלדעתה הוא עקו
ופגו במעשיו  6זה היה 'מאוד' רע בעיניו ,ולדעתו לא כ 9צרי 9לעשות.
מה ג שאברה היה עמוד החסד והנתינה ,וידו הייתה פתוחה לכל
אד ללא הבדל גזע וטבע וצבע  6וכעת אשתו מבקשת ממנו להתאכזר
על בנו ולהשליכו ,מחמת סיבה שהוא בטוח שהיא כלל לא נכונה.
נעצור רגע ונשאל את עצמנו :מה אנו היינו עושי באותו רגע במקו
אברה ? הא היינו מקשיבי לבקשת האישה?
כל תינוק וישיש ונער וקשיש יודע שהיינו מתעלמי מבקשתה
המוזרה "במקרה הטוב" ,ובמקרה הפחות טוב היינו שולחי אותה
'להסתכלות' .הרי אנחנו יודעי שהנער הול 9בדר 9ישרה! ]אברה
היה בטוח בכ ,9כפי שכתב זאת הרד"ק בפירוש[ .א כ מדוע שישלח
את בנו בכורו אהובו מהבית  6רק בגלל שאשתו חושבת אחרת?
והנה ממשי 9הרד"ק וכותב לנו את המילי הבאות:
ולא גער באשתו מפני שלו הבית ...והיה סובל מריבת אשתו ,עד
שבא אליו הדיבור ]עד שהתגלה אליו ה'[ )רד"ק ש (.
למרות ששרה ביקשה מאברה לעשות פעולה שהיא ההפ 9הגמור
של מהותו  6ההפ 9מחסד ונתינה ,ואפילו שאברה היה בטוח ששרה
טועה באבחנתה וישמעאל הול 9בדר 9טובה ובקשתה הייתה 'מאוד'
רעה בעיניו ,למרות זאת הוא לא גער בה וג לא נכנס עימה לוויכוח
ולא אמר לה א? מילה בעניי ,אלא ספג את דבריה בשקט מבלי
להוציא הגה מהפה  6עד שה' נגלה אליו והודיע לו ששרה צודקת ועליו
לשמוע בקולה ,והרד"ק מסיר את הכפפות ומדבר בצורה ברורה
וישירה ומעדכ אותנו שאברה נהג כ 9רק בגלל סיבה אחת .מפני
'שלו ביתו' ,אברה לא רצה ששלו ביתו יהרס.
רגע אחד! הרי מדובר באברה אבינו המושל במידות ובשרה אימנו
הנביאה  6אנשי הנקיי מאיבה ושנאה ותחרות ושאר ירקות ,ה ג
היו אחרי עשרות שנות נישואי וה חגגו מזמ את חתונת הכס?
והזהב והפלטיניו והנירוסטה ,א כ מה כבר יכול לקרות א
אברה ישחיל לשרה איזו מילה  6ובפרט שברור לו שהוא צודק? מה
כבר זה יכול להרוס לו בשלו בית?
בא אברה ומגלה לנו :יהודי יקר ,איש חמוד ,דע ל 9שכל וויכוח ע
האישה ואפילו העדי ביותר ,יוצר איזו מחיצה וריחוק בי הצדדי .
ואפילו א אתה אברה אבינו ואשת 9זו שרה ואתה קרוב משפחה של
תרח וני ונכד של הגול מפראג וכול 9קור קדושה והוד מהרגל ועד
השכל ,ג אתה בתו 9המסגרת הזו ועלי 9להיזהר לא למעוד בנושא
הזה ,וחובת 9להבליג ולכבוש את חיצי לשונ 9למע שלו בית.9
אכ שתי פצצות הטיל כא הרד"ק:

העלו מוקדש לע"נ סעיד ב יצחק ת.נ.צ.ב.ה.

 (1פצצת תאורה  #הרד"ק האיר והבהיר לנו כהוג את עומק הניסיו שהיה לאברה
בשליחת ישמעאל מהבית] .שרה ביקשה מאברה לפעול ההפ מתכונותיו ומידותיו
הרחמניות ולהתאכזר על בנו בכורו אהובו  ואברה היה בטוח ששרה טועה באבחנה
שלה על ישמעאל ,והוא יכל להעמידה על מקומה ולמחות את בקשתה הלא ראויה ]כפי
שסבר באותו זמ[ .א למרות זאת הוא נצר לשונו ובל וחת את פיו ,למע שלו ביתו.
 (2פצצת אטו  #אפילו האד הכי קדוש שנשוי מאה שנה ע אשתו  ג עליו מוטל
לעמול כל הזמ ולהקריב למע שלו ביתו ,ואפילו א נראה לו שהצדק עימו  עליו
לשמור על איפוק ולא להיכנס לוויכוח וניגוח ,מפני שכל וויכוח ע האישה ואפילו העדי
ביותר ,יוצר איזו מחיצה וריחוק בי בני הזוג.
נ.ב .אי זה סותר שאברה לא נכנע לבקשת אשתו ולא שלח את ישמעאל עד שה' לא
הורה לו זאת ,מפני שלדעתו בקשתה של שרה לא מוצדקת .אלא שמצד שני אברה
המשי לכבד ולהוקיר את שרה והוא לא נכנס עימה לוויכוח  ואפילו לא כחוט השערה,
למע איכות שלו ביתו .במילי אחרות הוא דחה את בקשת שרה ונהג כמו שהבי
שצרי לעשות והוא לא שלח את ישמעאל מהבית עד שהבורא ציוה עליו אחרת ,א $בו
זמנית הוא ג כיבד וייקר את שרה ובל ונצר לשונו ולא נכנס עימה לוויכוח ,למע
איכות שלו ביתו.
ואת ההתנהגות העדינה הזו וההנהגה הרגישה הזו רוצה התורה שנפני ונבי ,ומשו
ב ָרהָ ' ,כדיכ היא האריכה בלשונה וכתבה את חמשת המילי 'וַ ' ֵַרע הַ ָ)בָ ר ְמאֹד ְ,עֵ ינֵי ְ
להחכי אותנו בכל המהל הזה.
לאחר שהבנו כהוג את העניי נמריא עוד קצת ,ונוסי .פרט מעניי במרקחת הזו:
הרד"ק לימד אותנו מקוד שאברה בל ונצר את פיו למע שלו ביתו ,למרות שהוא
אחז שהצדק עימו .ולא הוביל אותו המהל $הזה? מה התפתח בגי כ ?$הוא זכה
לממתק ר ונשגב והשכינה הקדושה נגלתה אליו ,והמסר כא חד וברור כראש הגפרור:
יהודי יקר! בזמ ההבלגה ובלימת הפה  נראה לכאורה שהינ מפסיד את המערכה,
ובעצ אתה מתכופ .ומתקפל בפני זולת .א דע ל שהאמת אינה כ! מפני שבאות
רגעי הינ נמצא בניסיו קשה כמו שהיה לאברה אבינו ,וא תבלו ותבליג ולא
תיכנס לוויכוח  תזכה לקרבת ה' ולקידו רוחני עצו ולעליית מדרגה שאי כמוה .היש
עסקה יותר מושלמת מזו? הא זה נקרא להפסיד את המערכה?
אמת ,את המערכה הגשמית הזוטרית והשטותית ,יתכ והפסדת .א את המערכה
הרוחנית שהמחיר שלה הוא נצחי ,אותה כבשת ובה ניצחת .היש ניצחו גדול מזה? וכי
א היית פותח את חרצובות לשונ ויורה על חבר ארטילריה כבדה של תחמושת
מילולית והיית מעמיד אותו על מקומו ,הא זה היה מניב ל פירות יותר מוצלחי?
ועבור ידידנו חובבי הפרפראות וההפתעות ,נציי שההשקפה הקדושה הזו מעוגנת ג
בתורת הגימטרייה:
גימטרייה
זוהי דר ישרה ביותר,
הבלגה
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זה מוביל את האד
לניצחו אמיתי ומושל,
ג בעול הזה
וג בעול הבא

גימטרייה
2091

האמת היא שאת הנקודה הזו של השקעה באיכות הקשר של בני הזוג והקפדה על
ייעול נושא השלו בית התורה מציינת בפנינו כבר בתחילת הפרשה שלנו  כאשר היא
מספרת לנו על שלושת המלאכי שהתארחו אצל אברה ושאלו אותו ' ַא'ֵה ָָ 4רה
ִא ְ) '57ֶ 8בראשית י"ח ט'( ,והגמרא מגלה לנו שהמטרה של המלאכי במילי הללו הייתה
אחת ,לחבב את שרה על בעלה .רק בשביל זה נכתב כל הפסוק הזה )ב"מ פ"ז ע"א(.
לא יאומ! התורה מייתרת פסוק של וחורטת אותו בספר התורה לנצח נצחי ,כדי
להחכי אותנו שג אצל גדולי עול ואפילו בגיל מופלג של  ,99עדיי הקשר של בני
הזוג נמצא על כ .המאזניי ושיי בו המציאות של 'לחבבה על בעלה  או ההיפ
חלילה' ,והתורה רוצה שנפני את הנקודה הזו ונית על כ את הדעת.
שורה תחתונה :נושא השלו בית תופס בתורה מקו גדול ,ומתברר שייעולו והשבחתו
שייכי בכל גיל ובכל אד .כמו כ מתברר שכל הערה וחוסר הבלגה עלולי לעלות
לאד באיכות שלו ביתו  א מעט וא הרבה ,וחובה קדושה להיזהר מכ.
הבעיה היא שיצר הרע לא מוכ שהאד יחשוב ברצינות על הנושא הזה ,יצר הרע לוחש
באוזנינו כל הזמ שנושא שלו בית וחיזוקו שיי רק לאנשי רדודי ובעייתיי ,א בני
תורה מובהקי העמלי בתורה ומנצלי כל רגע  אנשי אלו מעל הנושא הזה,
ובשביל זה בל תשחית ולא לרמה שלה להתרכז בזוטות אלו ,וזה סת ביטול תורה.
היו מתברר שמי שחושב כ הוא מסכ ורדוד ודעתו רחוקה מהאמת הצרופה ,ושוב
נחזור על הדברי שראינו כעת  כדי לחזק את חקיקת במוחנו:
מתברר שאפילו אצל אברה אבינו בגיל  99יש צור לעשות עסק מנושא השלו בית
ולחשוש שאיכותו לא תיפגע ,והתורה טורחת שנדע שיש נושא שנקרא לחבבה על בעלה 
שפירושו שיש עניי תמידי לייעל עוד ועוד את השלו בית 'ג א הוא מוצלח'!
יהדי יקר ,הידעת?
בית האד הוא בבחינת בית מקדש ,מהמסד ועד הטפחות .שולחנו כנגד שולח לח
הפני ,המנורה בביתו כנגד המנורה הטהורה שבבית המקדש ,חדר השינה כנגד קודש
הקודשי ובני הזוג ה כנגד הכרובי שבקודש הקודשי ,וכעת הגענו לנקודה הרגישה:
על הכרובי שבקודש הקודשי מצאנו בחז"ל שתי ידיעות חשובות (1 :השכינה הייתה
מדברת מבי הכרובי )במדבר ז' פ"ט( (2 .פני הכרובי סימנו את רמת הקשר של הבורא
עִ  עַ  ישראל ,וכאשר פניה לא היו איש אחיו  זה היה סימ על חרו א .ה' וצמצו
השפע בעול )ב"ב צ"ט ע"א(.
ושתי הנקודות הללו ,שייכי ג בכרובי שבבית המקדש הפרטי של האד.
 (1איש ואישה שזכו  שכינה ביניה )סוטה י"ז ע"א( ]זה מקביל לשכינה שהייתה בוקעת
'מבי הכרובי'[ (2 .ככל שפני הכרובי יותר איש אל אחיו ,ככל שהקשר בבית יותר
מושל וללא מחיצות ,כ זה מעיד על השכינה השורה ביניה ועל השפע המועבר
אליה .א א באיכות הקשר יש פג ופני הזוג פניה לא בדיוק איש אל אחיו ,אזי יש
לכ השפעה גדולה ג על האיכות של 'השכינה השורה ביניה'.
האמת היא שבספרי הקדושי מבואר שבני הזוג מכווני כנגד הקדוש ברו הוא
והשכינה  ועל ידי פעולות מתעוררי בשמי פעולות רמות ונשגבות שתלויי בה
עול ומלואו )עיי של"ה שער האותיות אות קו"  .קדושת הזיווג ,אות שצ"ט  +ת'( ואכמ"ל.
משו כ $יש להקפיד מאוד על איכות הקשר של בני הזוג והוספה תמידית בחיזוק
הקשר  #ולהימנע מכל מעידה בנושא ,שהרי לא מדובר בזוטות כמו שנדמה לנו אלא
בהפעלת כל העולמות העליוני ,וכבר צייננו מקוד שלא לכול יש את הזכות להבי
זאת .א אשרי מי שכ מבי את ההשקפה הזו ועושה ממנה עסק ולא רסק ,אי ספק
שזה מעיד על איכות מידותיו וקדושת נשמתו ,ועל כ שיראתו קודמת לחכמתו.
ומי מושל בנושא הזה? וג מי שמושל  ,הא אי מקו לשיפור וייעול נוס?
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בנתינת מתנה ,עיקר הנתינה אינו המתנה  -אלא הלב שעומד מאחרי
הנתינה! אם הנתינה נעשית ללא לב ,אם מקבל המתנה לא חש 'רצוי
ואהוב' ,מבחינתו הוא לא קיבלה כלום.
מסופר על יהודי אחד שבא לרב ותינה בפניו את כאבו על יחסיו הקרים
עם אשתו ,וביקש עצה לשלום בית.
הוא ציפה לסגולה סודית מאיזה ספר קדמון ועלום שגילה אותה הגולם
מפראג או אישיות בכירה אחרת ,אך להפתעתו הרב פתר אותו במשפט
אחד ,פשוט ועממי .תקנה לה פרחים  -והכל יסתדר.
התאכזב האיש מהעצה העממית וחייך חיוך מריר ואמר :כבוד הרב,
מתוך הכרות אישית עמה  -זה לא יעבוד ! היא לא רוצה עציץ ולא שום
דבר ,יש לה מטרה לריב איתי 'לשם שמים' ,ואני מחפש עצה על בסיס
'סגולה' ,ולדעתי רק כך צריך להילחם עם הבעיה.
אך הרב סרב להחליף את העצה שנתן מקודם ,ואמר ליהודי הנבוך.
אמר לו הרב ,מה איכפת לך לנסות? אם זה לא יצליח  -תחזור אלי שוב.
לאחר שבוע שב האיש כשחיוך ניצחון נסוך על פניו  -ואמר :ידעתי שאני
מכיר היטב את הסחורה שלי ,והתברר שצדקתי .הפרחים לא הועילו -
ואף הזיקו.
שאלו הרב כיצד זה יתכן? אנא ספר לי בדיוק דברים כהווייתם בפרטי
פרטים  -כדי שאוכל נסות לאתר את סיבת התנהגותה ,והאיש החל
לספר:
ערב אחד עלתה בביתנו אש המריבה  -וכדרכי בקודש ניסיתי לבלום
אותה ,אך לא נחלתי הצלחה בפרויקט ,והייתי אובד עצות .לפתע נזכרתי
בעצה שהרב נתן לי  -בעצה של הפרחים ,והחלטתי להשתמש בה.
אלא שמפאת דוחק השעה לא היה בידי שהות ללכת לחנות ולקנות לה
זר ,וכדי לקצר את ההליכים פתחתי מיד את הארנק והשלכתי לעברה
חמישה שקלים ,ואמרתי לה :אשתי היקרה ,למה לריב? הנה קחי מתנה
חמש שקל  -וקני לך פרחים".
וכיצד היא הגיבה? במקום להודות לי ולבקש את סליחתי ,היא התרגזה
עלי יותר.
אמר לו הרב :שוטה! וכי היא צריכה את החמש שקל שלך? האם חסר
לה בחיים "זר פרחים"? דע לך שכל רצונה באותו רגע היה לחוש
אהבה וקירבה וחום והערכה ושתגלה כלפיה הבנה  ,והיא חפצה
שתתן לה את ליבך  -ולא מטבע מרכושך ,ואת זה כלל לא נתת לה!
התעקש היהודי ושאל :אם כן למה הרב יעץ לי לתת לה פרחים  -אם
לא זה מה שחסר לה?
השיב לו הרב" :הפרחים" אמורים להיות "הָ מַ ְרָאה" של הלב .הם לא
העיקר  -אלא רק "תוספת" .פשוט דרכם יותר קל להתבטאות ולהפגין
את האהבה והחמימות והקירוב והערכה .אך אם באמת באותו זמן הלב
ריק ולא משדרים כל תוכן של חמימות והערכה ,לא די שהפרחים לא
מועילים ,אלא הם גם יכולים להזיק .כי זה נראה בעיני המקבל 'כתמיכה
ושיקום'  -ולא 'כסמל האהבה'.
משום כך ,בשעת המריבה כאשר זרקת לה חמש שקל ,פגעת בה! לא
רק שלא הראית לה כל הערכה והערצה ,אלא גם הפכת אותה לקבצנית!
כעת בא נעשה עסק .גש לחנות ותקנה לה זר יפה ,לא של קוצים אלא
של שושנים ...תיקח פתק קטן בצורה של לב ותכתוב שם משפט בן עשר
מילים  -לא צריך יותר ,מומלץ שתצמיד לפתק סוכרייה או שוקולד קטן,
תיכנס לבית בזמן נינוח ותיתן לה אותו בהפתעה  -עם הערכה פנימית
וחיצונית ,ואני מבטיח לך שזה יעבוד ,מפני שהגישה הזו יכולה אפילו
להחיות מתים ,וכל שכן את הקשר שלך עם אשתך.
במידה והצעד הזה לא יעזור ,תבוא אלי שוב.
האיש תפס את הנקודה והפנים את הרעיון  -וביצע אותו כפי שהרב
אמר לו ,ובעייתו נפתרה.
פתאום התברר לו שלאשתו יש גם גוונים אחרים ,לא רק שחור וקודר -
אלא גם ורוד וזוהר ,ומתברר שיש בה תכונות חיוביות לא פחות
מהשליליות.
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