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 תזכו למצוות!

 / הרב עידו פכטר מטריה בשבת
האיסור לפתוח מטריה בשבת מקובל על כלל פוסקי דורנו, אך עיון בסוגיה מגלה 

 שהנימוקים לכך שונים ממה שנדמה
נעימות, נזק או אפילו צער רב, אינם דוחים אותה. על כן, אין -פיקוח נפש דוחה שבת, כידוע, אבל אי
בהלכותיה, אלא אם כן מדובר באיסורים קלים ובתנאים די בטיעונים של צער וקושי כדי להקל 

  .יוחדיםמ
לאור זאת היה נראה לומר שגם בנושא של מטריה בשבת אין כל מקום להקל, חרף כל הקושי 

. איסורה של המטריה מפורסם ומקובל, ואין לדחותו גם , במיוחד בימי חורף קשיםוהצער שבדבר

למחלות או אי הגעה לבית הכנסת של חלק  כשהמחיר לכך הוא הירטבות בגשם, היחשפות
   אבל האמנם כל כך פשוט ששימוש במטריה אסור בשבת? מהמתפללים.

 גג ללא דפנות
המקור לאסור מטריה בשבת הוא מדין אוהל. בין ל"ט אבות המלאכות האסורות בשבת מהתורה 

סיסיים של הלכה מופיעה מלאכת בונה. תולדתו של אב מלאכה זה הוא בניית אהל. את הכללים הב

 משום חייב קבוע אהל העושה כב, כז; ראה גם שולחן ערוך שטו, א(: שבת זו ניסח הרמב"ם )הלכות
 אהל יסתור או יעשה שמא גזירה עראי אהל סותרין ולא לכתחלה עראי אהל עושין אין לפיכך, בונה

 על או העמודים על פרוסה שהיתה טלית כיצד, בשבת עראי אהל על להוסיף ומותר קבוע...
 בשבת כולה את מותח זה הרי מתוח טפח גג ממנה נשאר אם השבת קודם כרוכה והיתה הכתלים

 .בזה כיוצא כל וכן גדול אהל שיעשה עד
למדנו מכאן: עשיית אוהל קבע בשבת אסורה מהתורה. עשיית אוהל עראי אסורה מדרבנן, גזירה 

 רבנן. משום אוהל קבע. הוספה על אוהל עראי מותרת אף מד

באופן פשוט, אוהל מורכב ממחיצות ועליהן גג. דיון מסועף קיים בהלכה בנוגע להצבת מחיצות 
או להצבת גג ללא מחיצות. ואולם, להלכה התקבל שגם בהיעדר מחיצות, אם הצבת הגג  ללא גג

. כך סיכם את הדברים ה'משנה הרי שהיא אסורה נעשית לשם האהלה של שטח או גוף מסוים,
 החמה מפני להגן כגון אהל לשם מחצלת או סדין שפורס והיכא(: "כ ק"ס)או"ח שטו, ברורה' 

 ".מחיצות בלא אף אסור דבר באיזה תחתיו להשתמש ראוי שיהיה כדי או והגשמים

שמטריה צריכה להיות אסורה באופן די ברור, שכן למרות שאין לכאורה מסקירה תמציתית זו עולה 
אין נראה שעם זאת, לה דפנות, הרי היא נעשית לשם סיכוך והגנה על מה )או מי( שמתחתיה. 

 לכל היותר מדרבנן, שהרי היא אוהל עראי בלבד. מן התורה אלאאיסורה 
 כסא טרסקל

שבידם לערער על תפיסת הדבר מקרים ך פשוט? מצאנו בהלכה מספר אך האם אכן האיסור כל כ
 כאיסור.

אהל קבע ואהל עראי, וקובעת  איסור בניית( מביא ברייתא הדנה בא ,קלחהבבלי במסכת שבת  )

מהו כסא טרסקל? מפרש  ."לכתחילה לנטותן מותר - ואסלא טרסקל וכסא מטה"אליהם שבניגוד 

מבצע מיוחד  
לקוראי העלון  

 6עמוד לפרטים 
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, לכותל אותו סומכין אותו וכשמסלקין, אותו ומקפלין, עור של ועליונו (מתקפל כסארש"י: ")

 ."רגלים ארבע על ויושב נוטהו עליו לישב וכשרוצה
אותם בעת הצורך. הגמרא  שמותחיםמדובר אם כן בסוג של כסאות מתקפלים )מעין כסאות במאי( 

קובעת שמותר לפורסם לכתחילה בשבת למרות שהם מאהילים על מה שמתחתיהם. ומשום מה 
 קבע לא אהל עשיית דרך זה שאיןהלכות שבת כב, כח( מנמק זאת בכך "הדבר מותר? הרמב"ם )

הן המטה והן הכסא או האסלה עשויים לשם יש שהבינו שטעמו של הרמב"ם הוא ש. "עראי ולא

שימוש על גביהם )לשכיבה או לישיבה( ואין מטרתם להאהיל על מה שמתחתיהם, אך אז לא כל כך 
עליו לכתוב שהיתר הדבר הוא משום שאין המטה או הכסא  ברורה לשונו של הרמב"ם. לכאורה היה

 עשיית האהל?  דרך ואוהל כלל, ומדוע כתב שאין ז
דרך פריסת הכסא או המטה, ונראה שדבריו עולים לשונו של הרמב"ם נשמע שהיתר הדבר תלוי במ

נמצא  כלומר, היות שהכסא ."וקאי עביד דהא, לכתחילה לנטותו מותרבקנה אחד עם פירוש רש"י: "
במצב מקופל ודרכו הוא להיפתח ולהיסגר בכל עת, הרי שבפועל האוהל תמיד קיים שם ואין 

בפריסתו יצירת דבר חדש. לשון אחר: הדרך הרגילה ליצירת אוהל היא לקחת אריג או כל דבר 

הראוי לסיכוך ולשים אותו על דפנות. אבל כאן לא נעשה דבר מעין זה אלא רק מתיחת קיפול 
רעיון זה נפסק בשולחן ערוך  . דרך זו אינה הדרך שבה עושים אוהל ועל כן היא מותרת.שקיים כבר

 להלכה )או"ח שטו, ה; וראה שער הציון לב(.
 היתר שמשיה

כפי הנראה, מפני היתר זה של 'כסא טרסקל' התיר הרמ"א לפתוח ולסגור ביום טוב גגות נפתחים 

ה. הצירים מעידים על כך שיש כאן דבר העשוי (, לשם סוכג ,תרכו חבתנאי שיש להם צירים )או"
 לפתיחה ולסגירה דרך קבע ואם כן אין כאן דרך עשיית אהל, כאמור לעיל.

המגן עליו מפני שמש  לפתוח ולסגור את גגון עגלת התינוק בשבת להתירשיש גם מטעם זה נראה 
ק כמו בכסא טרסקל, מחדש, אלא בדיו . הצירים של הגגון מוכיחים כי אין כאן יצירת אהלאו גשם

רק מתיחה של יריעה שהיתה כבר מזומנת לכך מלכתחילה )יש מחמירים המקפידים שגם בעת 
סגירתו יהיה ברוחב הגגון טפח, כדי שייחשב אז כאהל, ואז פתיחתו תהיה רק הוספה על אוהל 

  עראי(.

גינה שתקועה -לפתוח ולסגור שמשיתאף מטעם זה מתיר החזון איש )שבת נב, ו( . לא זו בלבד
בקרקע בשבת. היות שיש שם היכר של הצירים, אין בפתיחתה או בסגירתה יצירת אהל חדש אלא 

 מתיחת יריעה בעלמא, ואין זו דרך יצירת אהל כלל )וכן התיר בשמירת שבת כהלכתה כד, טו(.
 , מדוע שמטריה תיאסר? מותרתאם שמשיית גינה מעתה יש לתהות: 

אחת מופיעה בביאור הלכה )סימן שטו, ד"ה 'טפח'(, המבדילה בין מטריה לכיסא טרסקל: סיבה 

 ופושט שמרחיב רק בשבת מעשה שום עושה אינו דהתם להיתר המבואר טרסקל לכסא דומה "ואינו
 או פריסתו אחר ברצועות אותו לקשור שצריך בזה מה שאין כן מאתמול בו שהיו הקמטין

 ממצבו הגג יתמוטט שלא כדי כמנהגנו ברזל של בחוט חתיומת כ"אח ולהדקו להעמידו
ברור כי המטריות שעליהן מדבר ה'משנה ברורה' )כמו גם רוב האחרונים שדנו בנושא( דאסור". 

זו מתיחת  שונות מאלו של ימינו. בימיו, היה צריך לקשור את המטריה כדי להחזיק אותה ולא היתה

בד בעלמא. ממילא יש כאן דרך הדומה להצבת אוהל. אבל בימינו ודאי שאין הדבר כאן. המנגנון 
 של המטריה פשוט ביותר, ואין צורך אלא בפעולת מתיחה כדי לפתוח את המטריה.

סיבה אחרת מובאת בחזון איש. לדבריו, יש לחלק בין שמשיה קבועה למטריה ניידת, שכן כאשר 
ניתן להשתמש בדבר בכל מקום נראה שיש בזה תיקון כלי. ואולם, הגרש"ז אויערבך מסתפק 

"חושבני דאם זה בנוי ומחובר לקרקע הרי זה חמור יותר ממטריה  :בהסבר זה וטוען בדיוק להפך
, ודבריו נראים: שהרי תיקון כלי בולט יותר ת שבת כהלכתה, פרק כד הערה נה()שמיר רגילה"

באופן  החזון איש כאשר הדבר מחובר לקרקע ופחות כשהוא נייד. על כן מסביר הגרש"ז את דברי

  .אחר
לדבריו איננו מדין אוהל סוף סוף נמצא שאיסור מטריה יהא ההסבר לדברי החזון איש אשר יהא, 

 הריהו פורץ גדר. לדבריו, אין להקל בכך ומי שעושה כן  .דין דחול"מדין "עובאלא 
 מנהג הכובע

הבבלי במסכת שבת )קלח, ב( דן הלכה נוספת שממנה ניתן ללמוד לעניינו הוא דין הכובע בשבת. 

בשאלה האם בחבישת כובע או בכיסוי של טלית על הראש יש איסור אהל. נחלקו הראשונים 
הל, וכל החשש הוא רק שיעוף מראשו של "י, בכובע אין כלל דין אלשיטת רשבמסקנת הגמרא. 

אדם ברשות הרבים ויבוא לטלטלו. משום כך אם הכובע מהודק, מותר לחובשו בשבת. לשיטת רבנו 
 אם יש בשוליים שלו טפח והוא קשיח.מדין אהל חננאל, לעומת זאת, חבישת כובע תהיה אסורה 

נו חננאל, מתוך ההבנה שבשיטה זו הלכות רוב הראשונים השולחן ערוך )שא, מ( פוסק כשיטת רב
 להניחו אסור, טפח מראשו מתפשט שהוא כובע)לשיטת הרמב"ם צריך להקדיש עיון נפרד(: "

קל לראות שדין הכובע דומה מבחינות רבות לדין המטריה, ואין  ."אהל משום, בבית אפילו בראשו

לאסור את המטריה  מסתמך עליו )בין היתר( כדיסימן ל(  נודע ביהודה )תניינא או"חפלא אפוא שה
 .בשבת



איסור חבישת כובע רבים וטובים אינם מקפידים על בימינו כי אנו רואים בעינינו ואולם, דא עקא, ש

אהל? המשנה ברורה  והלא יש כאן איסור .בשבת והולכים עם מגבעות שרוחב שוליהן גדול מטפח
 פי על אף א"בל ך"בריטלי שקורין "וכובעין )או"ח שא, ס"ק קנב(:מסכם את תירוצי האחרונים בעני

 בו אין למטה ונכפף קשה דאינו כיון אחד, ...להקל בו ונוהגין טפח ברחבו מהראש להלן שמתפשט
 להיות בלבישתו מתכוין אינו הלא קשה הוא אם ואפילו קשה. נייר בו מונח כשאין והיינו איסור חשש

 זה. באופן אהל מקרי דלא לצדד יש גם כן בשיפוע עשוי השפה אם וכן ראשו. לכסות מכוין רק לצל

 שאין ל"דס וסייעתו י"רש שיטת על עצמם דסומכין משום הוא העולם דטעם כתב ובאליהו רבה
 . כלל" אהל איסור בכובע

)וכלל בידינו, כשרבים התירוצים משמע שהקושיה חזקה  ה ברורה'משנ'ארבעה תירוצים מביא ה
מכולם(. שניים מהם לא רלוונטיים לימינו, שכן בימינו השוליים חזקים ואינם בשיפוע. נותרנו עם 

השניים האחרים: אין הכוונה בחבישת הכובע לצל אלא לכיסוי ראש )ובימינו כבוד ואופנה(, וכן הם 
 סומכים על שיטת רש"י שהתיר כובע.

. התירוץ השני קשה שכן רש"י וסיעתו נדחו מהלכה, והשולחן ערוך שני התירוצים דחוקיםואולם, 

רבים  נםפסק נגדם. וכיצד ניתן להקל כנגד הלכה מפורשת? והתירוץ הראשון קשה, שכן יש
חלקם מתכוונים לכך באופן גם אם אין לשם הגנה מפני גשם או שמש, ו כובעהחובשים את ה

נהנים בעת הגשם מההגנה שהכובע מספק להם, ודי בכך כדי לאסור זאת מדין  מפורש, הרי שהם
 להחמיר יש בודאי בזה להקל נהגו שלא במקוםלא לחינם מסיק המשנה ברורה )שם( ש"אהל! אכן, 

 ". ע"השו כדעת

נמצא שלמרות הקושי ההלכתי להתיר את השימוש בכובע, המנהג פסק להיתר. ומדוע אם כן 
 הדומה לו מבחינות רבות, תהיה אסורה?שדווקא המטריה, 

 איסור מקובל
קבע הנודע ביהודה שיש איסור בפתיחת מטריה בשבת, ולא זו בלבד  אלא שלמרות כל מה שכתבנו

אלא שהוא אף חושש שהדבר אסור מהתורה. לכן, כך על פי עדותו, הוא פעל לביעור תופעת 
הצליח בכך. כפי הנראה, פסק  גם, ובזמנו השימוש במטריות בשבת, שהתחילה להיות נפוצה בשבת

, ובהם החזון איש )המוזכר לעיל(, הרב עובדיה פוסקי דורנוהלכה זה התקבל על דעת רוב רובם של 

 ( והגרש"ז אויערבך )שמירת שבת כהלכתה כד, טו(.ב, מגיוסף )שו"ת יחוה דעת 
למשל, חלק על  ,סימן עב(החתם סופר )עם זאת, חשוב להכיר כי היו גם אחרונים שחלקו על כך. 

שלושה נימוקים: האחד, שזהו בנין לזמן קצר בלבד; השני, שלא מצאנו איסור בדבר הנודע ביהודה מ
שאין איסור תורה אלא באוהל שמחיצותיו מגיעות  שאדם נושא ומזיז ממקום למקום; והשלישי,

, שרי מדרבנן שאפילו רלומ לקרקע. הוא עוד מביא מקורות התומכים בשיטתו ומסיק: "ועל כן קרוב

זה". החתם סופר אמנם  בשביל העולם להרעיש ואין גוי על ידי לפותחם מותר הפחות לכל ואם כן
 אינו מתיר בקלות את הדבר אבל המגמה שלו ברורה: אין צורך לצאת למלחמות על כך.

שראל מי שעוד נוקט בדרך זו הוא הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל. הרב מביא את דעת התפארת י
 שפטישכתב מספר נימוקים להתיר את איסור המטריה, ולמרות שהוא דוחה אותם, הוא פוסק )מ

 ופריקתה השמשיה פתיחת בדין היתר להורות מקום אין שלדעתי פיל עף א(: "יב חו"א א, עוזיאל

 היתר הנוהגים של בידיהם למחות יכולים אנו אין מתירו ישראל והתפארת הואיל, טוב ויום בשבת
 ".המעורב במקום

עד כה דברנו רק על פתיחת המטריה בשבת. אך מה יהיה הדין במטריה בנוסף לכך יש להזכיר ש
עדיין היא פתוחה טפח )הנה רעיון להמצאה(? ובכן, שעומדת פתוחה מערב שבת, או שבסגירתה 

ים למרות שודאי שאין כאן יצירת אהל בשבת אלא רק תוספת, המותרת מדינא, אסרו זאת האחרונ
  מדין מראית עין, שכן אדם מן השורה לא ידע אם המטריה נפתחה בשבת או לפניה.

 הציבור יקבע

שימוש במטריה בשבת אסור ולא ניתן למצוא לכך היתר גם במקרה של צער סיכומם של דברים: 
 גדול. זוהי הסכמת פוסקי דורנו וגם הציבור הגדול שהולך בעקבותיהם. 

ל, וכמו שקורה פעמים רבות, חשוב מאד להכיר את הצדדים השונים ואולם, למרות האיסור המקוב
של הסוגיה והנימוקים המכריעים לאיסור. שכן גם אם אין בידינו לשנות את ההלכה בפועל, הדבר 

 עוזר לנו לעצב את יחסינו למציאות הקיימת. 

, או 'מראית עין' 'עובדין דחול'הנה כאן, כשאנו רואים שעיקר הסיבות לאיסור השימוש במטריה הוא 
החתם סופר "אין אנו מבינים שהדבר תלוי בתרבות ובחברה, ואם כך, אין לנו אלא ללכת בדרכו של 

איסור שתלוי בנורמה החברתית ייקבע בסופו של דבר על פי להרעיש את העולם בשביל זה". 
ור את הדבר אם יבא יום והציבור יתחיל ללכת עם מטריות בשבת, לא ניתן יהיה עוד לאסהציבור. 

בגלל הצדדים השונים להיתר והנימוקים שמבססים )בדיוק, אגב, כמו שקרה עם הכובע(. בינתיים, 
את האיסור, לא נעורר סערות אם נראה מאן דהו שהחליט ללכת עם מטריה בשבת. כפי שהורה 

  הרב עוזיאל, כלל לא ברור שיש על בסיס מה למחות בו.
 

ברמת פולג נתניה הרב עידו פכטר עורך העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר 
 ומרבני צוהר ועורך העלון.



 

 ניצה דוריד"ר / ידת האמונה והביטחון בה'מ - פטרת פרשת באה
בפרשת בא מוזכר פעמיים הפסוק "אל תירא עבדי יעקב". ההפטרה מספר ירמיה מדגישה אף היא 

 משה צוריאלה' יילחם לנו. הרב שם נאמר:  –את הביטחון והאמונה בה' מבחינה מדינית וביטחונית 

האמונה, יראת השמיים ובטחון בה' הונחלו לנו " שמידות יעקב ומידת הביטחוןמדגיש במאמרו "

 :, מובאים כאן תמצית דבריוכבר מתקופת האבות
. אברהם אבינו "הקריא )מסכת ברכות( והם אברהם, יצחק ויעקב אין קוראים 'אבות' אלא לשלשה"

היה מחנך ומלמד, מסביר ומשפיע עד שידעו )מסכת סוטה(  לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושב
לעולם בורא ומנהיג. הרי אמונה. לעומתו יצחק היה גדול במידת ההכנעה העצמית,  כולם שיש

בתכונת ההתבטלות לפני הקב"ה, וזו יראת שמים. כמה יפה הסביר מהר"ל איזה לקח יש לנו 

מהקרבת הקרבנות. למדים אנו כמה כל הדברים החומריים בעולם באו מן האפס וסופם לחזור 
שהוא חולף  ,פרק סט(. לומדים על יחס הנכון לכל עולם המוחשילאפס )בספר "גבורות השם", 

 '!ועובר. ומי חש לימוד זה יותר טוב מיצחק, שהיה מוכן להיות הוא עצמו קרבן לפני ה
אבל יעקב הנחיל לכולנו מדת הביטחון בה'. והרי כל רצף תולדותיו של יעקב הם סיפורי תלאות 

ר ממנו? אביו דילג עליו והעדיף את עשו. אח"כ הצטרך לנוס וייסורין. כלום ידוע לנו על מי שסבל יות
לחוץ לארץ שלא יהרגנו עשו. ובדרך לשם נשדד ע"י אליפז )מדרש ספר הישר(. ובבואו לארם, נצרך 

לעבוד ארבע עשרה שנה עבור השגת אשתו רחל. ומה נדבר על עוגמת נפשו שהחליפו לו אישה 

"הייתי ביום אכלנו חורב וקרח בלילה, ותדד שנתי  אחרת, מתחת לחופתו. ועבד שם עבודת פרך,
מעיני". וכאשר בקש לאסוף קצת רכוש ממה להתפרנס )"מתי אעשה גם אנכי לביתי?"(, עשק אותו 

חותנו לבן "עשרת מונים". ובצאתו חזרה לא"י, נרדף ע"י לבן הבליעל הזומם להרוג אותו. ואם לא 
קב בחיים? שוב בא עשו נגדו בליווי ארבעה מאות שהקב"ה התרה בלבן, מי יודע אם היה נשאר יע

ואח"כ  .ואם לא שיעקב התחנף לפניו וכך פייס אותו, לא היה נשאר מיעקב שריד ופליט ,בריונים

האסון הנורא של דינה. ואח"כ הצער העצום של העלמת יוסף, שם הסיק יעקב כי נטרף ע"י חיה 
שאיר שם את אחיהם שמעון לערבון, למשך שנה רעה. ובבוא הבצורת, ובניו באו מצרימה, נאלצו לה

שלמה. והגיע התור לשלוח לדרך מסוכנת גם את בנימין, אהובו של יעקב. ולבסוף נאלץ יעקב לעזוב 
את ארץ ישראל וסיים שבע עשרה שנותיו האחרונות בהיותו בגולה, בארץ טמאה. כלשון מדרש 

שכינתו של הקב"ה בתוכה, ואלך לי אל ארץ איך אעזוב את ארץ אבותי, ארץ ש)פרקי דרבי אליעזר(: 
 .שאין יראת שמים ביניהם". ברור מכל זה כי יעקב היה מורגל בצרות ,חם

מה היתה תגובתו של יעקב? כיצד היה עליו להתייחס לכל צרה ובעיה? מצאנו כי התאמץ מאד 

ע"פ שיעקב היה וא. לאחוז במידת הביטחון בה'. בצאתו מבית הוריו ונשדד בדרך ובא בידיים ריקות



במידת הביטחון, בכל זאת היו לו עליות וירידות, פעמים שהצליח לעמוד בניסיון ופעמים שלא  חדור

הצליח. כמו שביטאו חז"ל: "יעקב נתן לו הקב"ה רמז )שיושיע לו( ולא חש ]כלומר לא הבין העניין 
והוא היה מפחד! טו( )בראשית כח  כל צרכו. כי ה' אמר[ 'והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך

בחזרת יעקב לא"י. ואמנם חז"ל  ,)מכילתא, בשלח, ה, ב(. ומדובר עת המפגש מול עשו המאיים
לימדו זכות על פחד זה, שהיה ירא "שמא יגרום החטא". וכאשר בניו בקשו ממנו למסור לידיהם את 

למה הריעותם "קב בנימין, כי שליט מצרים תבע מהם להביא אותו עימהם כשיחזרו למצרים, גנח יע

שפטו אותו חז"ל: "מעולם לא אמר יעקב דבר של )בראשית מג ו(  לי, להגיד לאיש העוד לכם אח
בטלה אלא )כך( ]כאן[. אמר הקב"ה: אני עוסק להמליך את בנו במצרים, והוא אומר 'למה הריעותם 

צאנו אצל משה לי?' כלומר רק בפעם הזאת דיבר מלה שלא כהוגן, כי מהקב"ה לא יוצא רע. וכך מ
כאשר חז"ל מציינים מכשול חד פעמי  " )שמות ה' כב(רבנו שנענש על שאמר "למה הריעות לעם הזה

ודאי . של גדול עולם, רצונם לומר כי בדרך כלל הוא היה ישר דרך, אלא היתה לו מעידה חד פעמית
יל בטחונו על כי כל צרותיו של יעקב שימשו כור היתוך שמתוך כל לבטיו וייסוריו, התאמץ להט

 הקב"ה. כי כאשר מפקפק אדם במידת טובו של ה' ומהסס להאמין בו, הוא נענש על כך. 

כי אילו היה יעקב . ומכאן באנו לבירור הבנת מצוות הביטחון. בזכות שבוטחים בה', נושעים מהצרות
א עצמו כנע תחת האומות. הביטחון הויבוטח ועולה בסולם, היה פועל ישועות שלא נצטרך אנו לה

 .הגורם ישועה
עלינו ללמוד ממאמרי חז"ל על התנהגותו של יעקב, שאין לירוא ולא לערוץ. כח הביטחון הוא כח 

 . "מפעיל

קדמית הדתית שאנן בחיפה אראש החוג לגיל הרך במכללה ה -ד"ר ניצה דורי 
 ועורכת המשנה של העלון.

 

 רונן לוביץהרב / ובחיינו בישראל ,בחירות חופשיות במצרים
אל נהיה כמו פרעה, שהגאווה והגדולה היטו את לבבו. נדע לעשות בחירות נכונות 

 בחיינו, ונשכיל להרכיב לעצמנו קואליציה מוצקה של ערכים ומעשים טובים.
 הבחירות והבחירה החופשית

לבחירות לכנסת, עלולה להשכיח מאתנו שעצם קיומן של בחירות האווירה העכורה שנלווית לעיתים 

במדינת ישראל מהווה סיבה למסיבה. נפלה בחלקנו הזכות לחיות בדור בו עם ישראל בוחר את 
השלטון העצמאי שלו בארץ ישראל. עובדה זו נראית לנו כדבר טריוויאלי, אולם כל הדורות הרבים 

וד, כדי להגיע למעמד הזה בו הם משלשלים פתקים קטנים שקדמו לנו היו מוכנים לעשות הרבה מא

לקופסאות קרטון פשוטות, ובכך קובעים מי ינהיג את העם היושב בציון, ומי ינהל את העניינים בארץ 
 ישראל.

מערכת הבחירות מכוונת אותנו לשמוח בעובדה נוספת שאנו שוכחים לייחס לה את החשיבות הראויה, 
יכולת הבחירה החופשית.  –משים את הנכס הנפלא שיש לנו כבני אדם והיא שביום הבוחר אנו מ

האדם נברא : "המהר"ל מפראגכך כתב . ם שבאדםאלוהי םחירה החופשית של האדם נגזרת מצלהב
בצלם אלוהים ויש לו דמיון בזה אל ה' יתברך. האדם שנברא בצלם אלהים יש לו סגולה זאת שהוא 

עושה מה שירצה. וכך האדם יש רשות בידו לעשות מה שירצה ברשות עצמו, כמו ה' יתברך שהוא 

בדומה למהר"ל, גם רבי מאיר שמחה מדווינסק בפירושו  (.דרך חיים, עמ' קמ"ח." )והוא בעל בחירה
" שבאמצעותה יכול האדם להיות פשיתולהי הוא הבחירה הח-הצלם הא" על התורה מסביר  שמהות

" שו, ויוכל לעשות דברים נגד מזגי טבעו ונגד הישר בעיני ד'.לעשות טוב או רע כאשר יחפוץ נפ"חופשי 
  (.בראשית א, כו 'משך חכמה)'

 מדוע נשללה הבחירה החופשית מפרעה?

", כלשון הרמב"ם, אשר מוסיף ומכנה אותה: עיקר גדולהבחירה החופשית מהווה במחשבה היהודית "
ועונש בלי ההנחה המוקדמת והבסיסית שיש ", שכן אין משמעות לתורה ולשכר והועמוד התורה והמצ"

אלה הידועה: האם ייתכן לאדם בחירה חופשית. כיוון שכך, התעוררה אצל פרשנים רבים הש
מצרים אמר בהמכות  וחלהטרם שהבחירה החופשית נשללה לחלוטין מפרעה של פרשתנו? עוד ב

 )שמות, ז', ג'(." י בארץ מצרים"ואני אקשה את לב פרעה, והרביתי את אֹתַֹתי ואת מופתַ  הקב"ה למשה:
 במהלך המכות התורה חוזרת ומספרת כיצד בפועל ה' "הכביד" את לב פרעה, "חיזק" את ליבו וכדומה.

וננעלו בפניו שערי התשובה? יתר  עקב כך שאלו הפרשנים: מדוע נשללה הבחירה החופשית מפרעה,

סירובו לשלח את בני ישראל לא נובע  על כן, הם שאלו, מה מקום היה להענישו בעוד ועוד מכות, אם
"אם השם הקשה את לבו, מה  אבן עזרא:, כלשונו של אלא מהקשחת ליבו בידי ה' מרצונו החופשי,

 פשעו ומה חטאתו?"
תשובות שונות ניתנו לשאלה זו על ידי רש"י, רמב"ם, רמב"ן ואחרים. על דעתי מתקבל במיוחד ההסבר 

מאמר רביעי, פרק כה(, שאחריו החרה החזיק רבי עובדיה ספורנו, )ספר העיקרים  רבי יוסף אלבושל  

החזיר לו החופשית, כי אם דווקא ל לשלול ממנו את הבחירהלדבריהם הכבדת לב פרעה לא נועדה 
עוצמתן של המכות גרמה לפרעה להיות במצב של נטייה עזה וכמעט בלתי נשלטת את כוח הבחירה. 

קשה הה' ספות גרם לכך שהוא היה בגדר אנוס לעשות זאת. לשלח את ישראל. הפחד מפני מכות נו



, על מנת להשיב לו את יכולת הבחירה החופשית, כך שפרעה יוכל להשתמש בחשיבה את לבו

האישי שלו. ניתן להסביר רעיון זה בעזרת המושג  שיפוטהכושר , ויהיה מסוגל להפעיל את עצמאית
שפיתח הרב אליהו דסלר בדבר "משקל הבחירה" שיש לכל אדם בכל מצב )מכתב מאליהו חלק א(. 

הכבדת לב פרעה נועדה להחזיר את האיזון למשקל בו יש שתי כפות מאזניים, כשעל האדם לבחור 
 בין האפשרויות שכל אחת מהן מציעה.

 חופשית?האומנם בחירה 

גם אצלנו המחשבה העצמאית וכושר השיפוט האישי לא תמיד פועלים, ועל אף שנדמה לנו שאנו 
עושים את כל מעשינו מתוך בחירה חופשית, לא תמיד הדבר כך. יש כוחות חיצוניים ופנימיים 

תית המשפיעים באופן סדיר ורציף על החלטותינו. הכוחות החיצוניים שפועלים עלינו הם השפעה סביב
ושיקולים חברתיים שמקבלים מעמד מוגזם, ואילו הפנימיים הם נטיות הלב הדוחפות אותנו להשגת 

ומידיים, אותם כוחות שמסורת חז"ל מכנה באופן פשוט יצרים. משקל הבחירה  סיפוקים קלים, חומריים
די לאזן שלנו מוטה מראש, וכשאנו מפעילים את שיקול הדעת, נקודת המוצא שלנו איננה מאוזנת. כ

את משקל הבחירה יש להשקיע מאמץ להעלות את משקלם של השיקולים הערכיים והרוחניים, 

ולהתחבר לכוחות חיצוניים ופנימיים שמזינים את הרצון לעשות טוב גם במחיר של וויתור על סיפוקים 
 מידיים וחומריים.

יצור חברתי, "נמשך בדרך כלל הבחירה החופשית שלנו איננה אפוא חופשית לגמרי. האדם הוא 
בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו", כלשון הרמב"ם בהלכות דעות )ו, א(, ונוטה להתנהג כפי המקובל 

פני השקעת מאמצים ויצירת שינויים, ולכן הבחירה -בסביבה בי הוא חי. האדם מבכר חיי נוחות על

ורך הפעיל מרכיב אחר של האישית שלנו מראשית איננה חופשית. כדי לאזן את משקל הבחירה יש צ
לוהים, הלא הוא החשיבה השכלית, באמצעותה יכול האדם לנוע כנגד הסביבה ולפעול במנוגד -צלם א

לכוח הכבידה של הנוחות.  כשמדובר בנושאים ערכיים ורוחניים יש צורך במחשבה מתמדת כיצד 
טה. אם לא נעשה כן, נפעל בוחרים נכון וכיצד מיישמים את בחירתנו באופן שכלתני, עצמאי ובלתי מו

פי חוק האינרציה ומכוח ההשפעה החברתית, ונעשה היום ומחר את -מן הסתם בתחומים אלה על
 שעשינו אתמול מבלי לבדוק, לשקול ולבחור.

 נרכיב לעצמנו קואליציה

תקופת הבחירות יכולה להיות גורם מזמן המדרבן לבדוק ולרענן את הבחירות שלנו. על מנת לעשות 
זאת אני ממליץ להשתמש בכל המפלגות המשמעותיות שמתמודדות בבחירות, ולשלב את כולן בחיינו. 

כבר הזכרנו בשבוע שעבר שבכל מפלגה יש ניצוץ של טוב וגרעין של אמת, ואפשר למצוא אותם גם 
בלי לחפש במצעי המפלגות, די אם נתבונן בשמותן. ראשית, המאורעות האחרונים בעולם הזכירו מ

גם ליהודי אירופה כי "ישראל ביתנו", וכי כל "המחנה הציוני" צריך להתלכד בה. אולם מעבר לכך 

לשמות המפלגות משמעות ברמה האישית. כל אדם להקים "בית יהודי", ולבדוק כיצד הוא מחזק את 
לזכור ש"העבודה" היא ערך חשוב שצריך להטמיע בחיינו,  12-ית היהודי שלו. ראוי גם במאה ההב

וחשוב לכל אדם שלא לשקוט על השמרים אלא להיות תמיד ב"תנועה", ולהתקדם ב"מרץ". יהודים 
צריכים ללמוד "ש"ס", ולחיות ב"יהדות התורה", שלא צריכה להיות נחלתם של החרדים בלבד. אם 

ה, צריך להאמין ש"יש עתיד", ולהתגבר על הקשיים בעזרת "ליכוד" חברתי ואחדות של המצב קש

"כולנו" "יחד". אני אפילו מוכן לאמץ משהו מבני דודנו שהצליחו ליצור חידושים פרסונאליים ב"חד"ש", 
 שכן אני תומך בהתחדשות, והרי "חדש" לא באמת אסור מן התורה. 

השמות של המפלגות השונות אני קורא בקול קורא לכול קורא  לאור הממצאים הללו בדבר משמעות
להביע אמון בבחירה השקולה והמאוזנת שלי, המאמינה שיש לבחור בכל העקרונות הנבחרים האלה, 

ויפה שעה אחת קודם. אל נהיה כמו פרעה, שהגאווה והגדולה היטו את לבבו. נדע לעשות בחירות 
 ו קואליציה מוצקה של ערכים ומעשים טובים.נכונות בחיינו, ונשכיל להרכיב לעצמנ

רבני בית  הרב רונן לוביץ מכהן כרב היישוב ניר עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגון
 הלל

 

 / משה אוסי באעל קצה הלשון לפרשת 
 8מביא המלומד שלומי ֵרייסקין   אילן-של אוניברסיטת בר, תשס"ו, 136בדף שבועי מס' 

סברות בדבר משמעות השם "אהרן". ולטובת קוראינו היקרים אני מביא להלן את תמצית 

 דבריו. 

השם "אהרן" הוא שם חשוב ביותר בתולדות ישראל. אהרון  - למשמעות השם "אהרן". 2
הכוהן, אחיו של משה רבנו, הוא דמות מרכזית ונערצת: יחדיו הוציאו הוא ומשה את עם ישראל 

פי ה', ויחדיו הנחילו את התורה לעם ישראל. אהרון הוא הכוהן הגדול, בחיר ה', -ממצרים על
ם כביום חול; הוא העומד בפרץ ומקטיר הרשאי לבוא בכל עת אל הקודש, ביום הכיפורי

ישראל, ובמקורות חז"ל הוא גם סמל להשכנת שלום, -קטורת ועוצר את המגֵפה מעל עם

לרדיפת הטוב ולמסירות נפש. אהרון נחשב כדמות מופת, דמות אהובה. לאור כל זאת, אין 
י דמויות התורה מספרת לנו דבר על מקור השם אהרן ולא את מובנו, כפי שהיא נוהגת לגב

מרכזיות אחרות. ולכך  עוררה חוקרים רבים ל'פצח' את שמו. פירושים מפירושים שונים הוצעו, 
 ולהלן כמה מהם : 



באוצר המדרשים מובא שיוכבד קראה לבנה אהרן, מלשון "הריון": "ויקח האיש את  -א. הריון 

החל פרעה  הריוןיוכבד דודתו לו לאשה... ותהר עוד ותלד בן ותקרא שמו אהרן כי בימי ה
לשפוך דמי זכריהם ארצה ומהם השליך ליאור, וה' היטה חסד עליהם ולא מת אחד מהם 

אך השאלה, מדוע לא נכנסה הוי"ו של  מאשר היו משליכים היאורה, והיה מחייתם מהקב"ה".
"הריון" בשמו של אהרון? על כך כתוב באוצר המדרשים: "ואהרן למה חסר ו'? אלא אינו דין 

משה חסר ואהרן מלא". ואולי הביעה יוכבד את התקווה להרות שוב, בדומה לתקוותה שיהא 

ְקָרא ֶאת ְשמֹו יֹוֵסף  -של רחל אמנו הבאה לביטוי בהסבר שניתן לשמו של יוסף )בר' ל:כד(  "וַתִּ
 לֵאמֹר יֵֹסף ה' לִּי ֵבן ַאֵחר".

וזר את השם 'אהרן' מלשון פילון האלכסנדרוני מקשר בין השם אהרן למילה "הר", וג -הר  ב.
און"=הר האוֵצר -'הר' )רמז למקום קבורת בהֹר ההר( במשמעות 'הררי'. ואולי ביסודו היה "הר

 רם", או "הררון".-כוח, "הר
ימּו ְקטֹוָרה ְבַאֶפָך על שבט לוי נאמר " -ג. הוראה  ְִּשָרֵאל יָשִּ ְשָפֶטיָך לְיֲַעקֹב וְתֹוָרְתָך לְי יֹורּו מִּ

זְְבֶחָך-ַעל וְָכלִּיל " )דב' לג:י(. המקטיר קטורת והמקריב זבחים הוא אהרן הכוהן, והוא גם אבי מִּ

רם" הנישא ועולה כהרים, אל -הכוהנים שהם מורי ההוראה בישראל.  ואם נצרף את "הר
 על כהרים.-ה"הוראה" נקבל את תפקידו של אהרן כאיש המילים, שכן המילים נישאות אל

משורש אה"ל. שורש זה הולם גם את תפקידו של אהרן  –"אהלון" השם הוא   -ד. אהלון 
בסופו של דבר. השורש אה"ל מצוי בשמות עבריים נוספים, כגון אהליאב, אהלה, אהליבמה, 

ועוד. בשפה המצרית, החסרה את האות למ"ד, הוחלפה האות למ"ד ברי"ש, ועל כן בוטא 

ת ביניהן גם בשפות השמיות וגם בשפות "אהלון" כ"אהרון" בפי המצרים )למ"ד ורי"ש מתחלפו
-רחש; אלמנה-נגמר;לחש-שרשרת; נגמל-נשר; שלשלת-העולם בהיותן הגויות בלשון: נשל

ארמלתא בארמית; שמעתי ערבים זקנים המכנים את בית החולים 'הוספיטאר' במקום 
מצודה =castrumבספרדית;  blanco=לבן בפורטוגלית,  library ;branco-'הוספיטאל'; לבלר מ

מכאן שמשפחות קסטרו וקסטלו מוצאם משותף(. פירוש השם  –באנגלית castle בלטינית, 
אהלון, לבין ענני הכבוד -כ"אהלון", יכול גם לבטא את הקשר שבין אהרון, הוא אהל

 –המאהילים על ישראל בזכותו, ולשירותו באהל מועד )המילה 'אוהל' היא גם כינוי למשפחה 

                                        ף, ובערבית 'אהלן'=מקבל אותך כבן משפחה(. אוהל יוסף=משפחת יוס
קלי צ'ייני ואחרים סוברים,  כי משמעות השם היא "ארון", והשינוי -החוקר תומס -ה. ארון 

 –ל"אהרון" נובע משיכול אותיות המילה "הארון", הֵמֵקל על ביטוי השם )וכך שמו בער' 
חוקרים אחרים כתבו  –ו. אדיר                                                                               ָהארּון(. 

, קרי: השם )של אלוקים( הוא  The name is greatשפירושו   ren’‘כי מקור השם מן המצרית 

 רן".-"עאאדיר.  השערה זו בעייתית היא, לפי שהיא כוללת את האות עי"ן,  כאילו היה השם 
המלומד הנכבד הציג דעות שונות וניסיונות שונים לפענח את השם "אהרן", והם:  -סיכום 

רן; ונראה לו שארבע -הוראון,   אהלון, אורון, הארון, ולבסוף שם מצרי עא-הריון, הררון
ההשערות הראשונות נראות סבירות יותר, בייחוד הראשונה )מלשון הריון(, שמקורה מן 

 אהרון(.-והרביעית )אהלוןהמדרשים,  

ִּם ְבֵעינֵי  - בינתם של חכמי ישראל לאורך הדורות .1 ְצַרי יש מֶֹשה גָדֹול ְמאֹד ְבֶאֶרץ מִּ "גַם ָהאִּ
ַעְבֵדי ַפְרעֹה ּוְבֵעינֵי ָהָעם" )י"א ג'(. ה'משך חכמה' מסביר פסוק זה באופן נפלא. אדם זוכה 

לוהיות -וצם חכמה של הנכבד ומידותיו האלכבוד אצל הבריות כתוצאה משתי סיבות: א. 'מע
והנהגתו הנפלאה'; ותחילת כבודו מגיע מ'החכמים והאצילים שבעם היודעים להוקיר חכמתו'; 

ומתוך כך יתפרסם שמו אח"כ גם אצל ההמון, ויעריצוהו גם הם. ב. פרסומו מתחיל אצל 
ההמון הוא 'עושה ההמון המספר עליו סיפורי נפלאות בלתי טבעיים, ומגודל פרסומו אצל 

'הנהגתו הבלתי  –לוהי'. משה רבנו -כנפיים גם אצל הנבונים בעם, ובכך הוא מתעלה לאדם א

להים', וע"י האותות והמופתים -לוהית באמת', שהרי הוא נקרא 'איש הא-טבעית הייתה א
שעשה במצרים 'נחרדו ההמון, נבעתו, חיל אחזתם'. אך מרע"ה נתפרסם תחילה אצל 

שרים שראו את הנהגתו הטבעית, חכמתו וענוותנותו, ולכן אמרו עליו 'כי זה החרטומים וה
ומבלעדיו אין ראוי להיקרא איש. ופירוש הפס' יהיה: גם האיש  –משה האמיתי  –האיש משה' 

משה מצד אנושיותו והנהגתו הטבעית גדול מאוד, תחילה בעיני עבדי פרעה השרים, ש'הבינו 

 כ התפרסם גם בעיני העם כבעל מופתים. חכמתו והפליאו הנהגתו', ואח"
 חכמתם ובינתם של חכמי ישראל לדורותיהם הייתה עילה להערצה מצד הגויים. 

 להלן כמה סיפורים שימחישו את עליונותה של חכמת ישראל:
איש אשכולות, משורר ולוחם, מדינאי ושר צבא, מגדולי משוררי  - א. חכמת ר' שמואל הנגיד

היה ר' שמואל הנגיד )המאה  –ומד וגדול בתורה ובפרשנות המקרא ספרד, תלמיד חכם, מל
, 'תור הזהב' בספרד(. הוא תמך במלומדים, בסופרים ובמשוררים )בהם גם ר' שלמה אבן 22-ה

נאלץ לברוח בחוסר כל מהעיר  12גבירול(. נולד למשפחה עשירה בקורדובה, אך בהיותו בן 

סולם התפקידים והמינויים עד למשרד שר שחרבה במלחמה, והתיישב במלגה, שם טיפס ב
ונגיד )בער' הוא נקרא 'אמיר אליהוד'=נסיך היהודים(. שימש מנהיג ומגן לכל יהודי גרנדה 

וייצג אותם אל מול השלטונות. בהמשך התמנה למשנה לח'ליף המוסלמי של גרנדה, ושימש 



בבים אותו בהיותו נעים גם כשר צבא של הממלכה, מינוי נדיר ליהודי. הוא היה מקובל על הסו

שיחה, איש אמת, בעל נימוסים, שונא בצע, חונן ונותן. ואולם כמה משרי המלך קינאו בו 
והוציאו עליו דיבה ושם רע, ששלח ידו באוצר המלך. הח'ליף העריץ את ר' שמואל וידע, כי 

לילות, הוא איש נאמן ונקי כפיים, ודחה את השמועות הזדוניות. אך השרים המשיכו לבדות ע
וכדי להרשיעו הגישו למלך דו"ח על רכושו הרב של ר' שמואל: כסף וזהב, בתים וארמונות, 

שדות ומקנה; הם אף הפריזו בדו"ח כדי להבאיש את ריחו לפני המלך. לא יכול היה הח'ליף 

להיפטר מהם עד שקרא לר' שמואל, ודרש שימסור לו דו"ח מדויק על כל רכושו. וכן עשה 
ניו פנקס חשבונות, שהיה בסכום כולל של אחד מעשרה מכל השווי האמתי הרב והביא לפ

של רכושו. לאחר שבדק הח'ליף את הדו"ח כעס מאוד ופנה לרב בתמיהה: "האם זה כל 
"הוד מלכותו ציווה עלי  –רכושך? והרי אני יודע שרכושך שווה פי עשרה ממה שהצהרת! 

יתי כאשר ציוויתני, והנה לפניך הפנקס להביא את חשבון רכושי", ענה לו הרב בנחת, "עש
וחשבון רכושי האמיתי; כי באמת כך וכך הוצאתי למעשי צדקה, גמילות חסדים ותמיכה 

בלומדי תורה. רכוש זה אין אדם היכול לקחתו ממני, כי הוא גנוז למעלה במרומי עליון, במקום 

מנם שלי, אך אם ירצה שאין יד אדם שולטת בו, ואילו כל שאר הנכסים שישנם ברשותי, הם א
המלך להחרימם, מי יעמוד בפניו, וכי יש מי שיתבע את המלך על כך?". כששמע הח'ליף את 

דבריו החכמים של שמואל הנגיד, חייך, לחץ את ידו בחמימות ונפרד ממנו לשלום. )פיוטו 
 המפורסם: "מת אב ומת אלול", והמשורר נתן יונתן שאל ממנו את שתי השורות הראשונות(

 ב. חכמת ראש בתי הדין של ג'רבא

הכהן, ראש אב בית דין ג'רבא, הגיע מוסלמי ותינה לפניו את צרתו: "אשתי  לפני ר' יעקב
ביקשה לבקר בבית אביה, ואני לא הרשיתי לה לעשות כן. ולאחר שהפצירה בי רבות, לקחתי 

פרי רימון לידי והתחלתי לאכול ממנו, ואמרתי לה: אני מרשה לך ללכת אל אביך, אבל את 
את מגורשת ממני.  –וַלאה  –אכול את כולו, ואם תאחרי חייבת לשוב הביתה לפני שאסיים ל

והיא לא שבה הביתה, עד שגמרתי לאכול את הרימון; ולפי הדת שלנו אני חייב לגרשה, והיא 
אסורה עלי, עד שתתגרש ותינשא לאיש אחר". מובן מאליו שהמוסלמי לא רצה להיפרד 

קב הרגיע אותו ואמר לו: "יש לי מאשתו, והוא בכה על מר גורלו וביקש את עצת הרב. חכם יע

פתרון עבורך. מטבעו של פרי הרימון שגרגריו נופלים ארצה בשעת האכילה; ואם כן, אין ספק 
שגם אצלך אירע כך; ומכיוון שנפלו גרגרים מתחת לשולחן, הרי אתה עדיין לא סיימת לאכול 

ופנה לביתו  את הרימון, ומכאן שאשתך מותרת לך"... נדהם המוסלמי מחכמתו של הרב,
ומצא שגרגרים רבים התפזרו מתחת לשולחן, כפי דברי הרב. הוא מיהר אל הקאדי, שאישר 

אף הוא את דברי הרב, שבמקרה כזה לא חלה השבועה, והאישה אינה מגורשת. לשמחתו של 

 המוסלמי לא היה גבול, והוא פרסם את חכמתו של הראב"ד לפני כל בני העיר.
בטיסה פנים ארצית של חברת תעופה אמריקאית נזדמן לגברת  - ג. חכמת הקברניט היהודי

נכבדה לשבת ליד גבר חובש כיפה. הדבר לא מצא חן בעיניה וקראה לדייל הראשי כדי 
להתלונן על מקום מושבה. "מה הבעיה גברתי?" שאל הדייל. "הושבתם אותי ליד יהודי!! אינני 

בה אחר". "גברתי, אני אבדוק מה ניתן יכולה לשבת ליד אדם מוזר זה. תמצאו לי מקום ישי

לעשות בעניין", השיב הדייל, "הטיסה מלאה ואינני יודע אם יש מקום ישיבה אחר פנוי". 
האישה העיפה מבט שחצני כלפי היהודי, שישב לידה ולעבר הנוסעים שישבו בסמוך. לאחר 

ות, ואולם יש מספר דקות חזר הדייל ואמר: "גברתי, המחלקה הרגילה ומחלקת העסקים מלא
לנו מושב אחד פנוי במחלקה הראשונה". ובטרם הספיקה הגברת לענות, המשיך הדייל 

בדבריו: "רק במקרים יוצאי דופן אנחנו יכולים לשדרג למקום כזה, פניתי לקברניט המטוס 
לשם קבלת אישור, ולאור הנסיבות, חש הקברניט כי אין להכריח איש לשבת בסמוך לאדם 

דייל פנה אל האיש היהודי שישב לידה ואמר: "אדוני, התואיל לאסוף את לא נעים...". ה

חפציך? יש לי עבורך מקום נוח במחלקה הראשונה". הנוסעים שישבו בסמוך נעמדו ומחאו 
היא סיננה בכעס:  –כפיים, כאשר היהודי פסע לעבר המחלקה הראשונה. באשר לגברת 

ייל: "לא, גברתי, הקברניט... כהן לעולם אינו "בוודאי טעה הקברניט..." ובקול רם ענה לה הד
  טועה.



 
 המחיר אינו כולל דמי משלוח

 


