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ד' שבט תשע"ה 116 -
בעיות בהפצת העלון? אנא חייגו052-6971199 :
למעשה ,בתחום החינוך קיים שלב מוקדם יותר,
גם הוא חשוב מאין כמוהו .איש לא יוכל ללמד
את זולתו אומנות שהוא עצמו אינו בקי בה .לא
בדיבורים בלבד ניתן להחדיר את התורה ללב
הילד ,מחדירים אותה בעיקר על ידי מעשים
והתנהגות למופת .התלמיד לומד בעיקר
מהדוגמה שמוריו משמשים לו .אם המורה
אינו בקי במקצוע שהוא מלמד ,לעולם לא יוכל
התלמיד להשתלם בו .שגיאותיו של המורה
נקלטות בנפש התלמיד ומכות שורשים בלבו.
בכל תחום אחר ידוע ומקובל ,שאין מניחים
למורה שאינו בקי בחומר ללמד אותו .קל וחומר

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

משפט מוכר המכיל  5מילים לפי סדר המספרים

כאן כתוב :קדושה

1
הרואה את
הנולד

בתחום המוסרי ,שבו
עלינו להשתלם תחילה ,לפני בואנו לחנך את
צאצאינו.
עלינו להבהיר לעצמנו את כללי ההתנהגות
ואת התכונות המוסריות שהיינו רוצים שבנינו
ישתלמו בהם .עלינו להתמחות באומנות המוסר,
למען נוכל לשמש דוגמה לחניכינו .עלינו לעקור
מקרבנו את הפגמים שאיננו מעוניינים שיהיו
בלב ילדינו .עלינו לבערם כליל מדיבורינו,
מדעותינו ,מהשקפותינו וממעשינו ,לבל יוכלו,
חלילה ,ילדינו ללמוד חולשות אלו על ידי
התבוננות במעשינו.

גלו את המשפט המסתתר בתמונה
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לנשמה
כל בוקר מהשעה 9:00

וקובעים עיתים לתורה
במרכז הרוחני!
רח' הרברט סמואל מול בנק דיסקונט

מעשיך הרשתית  -כדי ליהנות מהנופים והמראות שמסביבנו
נולדנו עס מכשיר המורכב מעדשת -קשתית ,רשתית
ואישון .הרשתית מורכבת מתשע שכבות נפרדות
שעובי כולן יחד ,כניר דק.
השכבה הפנימית עשויה מ 30-מיליון קנים ועוד שלושה מיליון
מדורים המסודרים בהתאמה גמורה ביחסם ההדדי ,וביחסס
לעדשה .העדשה מתרחבת ומצטמצמת לפי הצורך .יש לנו זוג

עיניים ,לאפשר ראייה סטראוסקופית ,תמונה חללית.
עצב-ראייה משדר את התמונה למרכז הכרה במוח ,שם
מיתרגמת התמונה הזעירה ההפוכה ,לצורתה וממדיה
המציאותיים ,באמצעות מיליוני סיבי עצבים המוליכים
אל המוח.
וזה כולל גם אפשרות ראיית תמונה צבעונית ,הנוצרת
על-ידי תחושה המועברת מחום לאור.

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

רשות הרבים

'מה רבו
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הסיפור שלנו החל לפני-כחמש עשרה שנה .התגוררנו
במרכז הארץ בדירה קטנה שקיבלנו מעמידר .היו לנו
ששה ילדים ,והצטופפנו בדירת חדר וחצי .קשה
לדמיין איך ניתן להתגורר כך ,אך לגבינו הייתה זו
המציאות היומיומית .כאשר גדלו הילדים והבינו את
מצבם ,התעוררו בעיות :בננו הבכור החל להיות לחוץ,
לקטן היו בעיות התנהגות .שמנו לב שילדינו מפתחים
בעיות כתוצאה מהצפיפות ומהשוני הקיצוני ברמת
החיים שלנו לעומת זו של חבריהם .בשלב מסוים
חלתה אשתי ,והחלה תקופה קשה של הזנחה .ואז
הציע לי מישהו לשכור דירה ביישוב מסוים שהדירות
בו זולות מאוד .אינני רוצה לנקוב בשם היישוב,
בהמשך תבינו מדוע .התקשינו לעזוב את המרכז ,אך
בסופו של דבר לא נותרה בידינו ברירה .יום אחד
שכרנו חברת הובלות ,נטלנו את המיטלטלים המעטים
שהיו לנו  -ועברנו לאותו יישוב .ההתחלה הייתה
נפלאה .המרנו חדר וחצי בחמישה חדרים וחצי,
ושילמנו רבע מן המחיר ששילמנו על הדירה הקטנה
באזור המרכז .הסכום היה כה מגוחך ,שנראה כי
המשכיר חיפש אחד שייתן לו יותר מדולר ,העיקר
שייתן משהו .חיינו השתנו לחלוטין .שלחנו את
הילדים לבית הספר ,והם פגשו שם ילדים במצבם,
פחות או יותר  -כאלה שהגיעו ליישוב בלית ברירה.
המעבר היטיב עם הילדים .הם היו מתרווחים
במיטותיהם ומרגישים כאילו כבשו את העולם .מחדר
אחד ,שבו ישנו שניים מהילדים במיטה אחת ,ועוד
שלושה נדחסו בו בקומבינות שונות ומשונות,
כשהתינוקת איתנו בחצי חדר  -הם עברו לאחוזה
שמשתרעת על  320מטר עם מרפסת גדולה ,כשנוף
מדהים נשקף מול עיניהם .מה רע? גם אשתי
התעוררה לחיים .היא טיפחה את הבית ,אף שלא היה
שלה ,הפעילה את הילדים  -ואל ביתנו חדרה אווירת
שמחה שלא הייתה בו מעולם .מכיוון שהייתה לי
הכנסה מהשכרת הדירה במרכז ועוד קצבת ילדים
והשלמת הכנסה ,יכולתי לנשום מעט לרווחה
ולהתחיל לחפש עבודה .עד כה לא תרתי אחר עבודה
ברצינות ,משום שהייתי טרוד בהאכלת פיות ילדיי
הרעבים ,עד כי לא מצאתי פנאי לדברים אחרים .סוף
סוף הייתה לי דירה ,היה אוכל ומעט כסף ,ואני יכולתי
לשבת במרפסת ולחשוב על כל מיני רעיונות .הרעיון
שהעליתי היה לנסות לפתוח קו שיספק מוצרים
ליישוב שלנו וליישובי הסביבה .ניצלתי את הקשרים
שהיו לי באזור המרכז ,קניתי מוצרי ניקיון והתחלתי
להסתובב בצרכניות ובחנויות שבסביבה .מהר מאוד

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

למדתי את המחירים ואת תנאי התשלום והתחלתי
להציע הצעות טובות .בתחילה הרווחתי מעט ,אך
מכיוון שלא ישבתי בחיבוק ידיים והרחבתי את מעגל
המוצרים – כבר הפכתי לסוכן מוכר .התחלתי להעסיק
פועל עם רכב ,ועד מהרה התחלתי להרוויח סכומים
יפים ,שמעולם לא חלמתי להרוויח .בערב הייתי מביא
הביתה את השכר היומי ,ולאחר שהילדים הלכו לישון,
הייתי סופר עם אשתי את השטרות ואת הצ'קים
המקומטים .פעם ,כאשר ערכנו חשבון כולל של שבוע
אחד ,הגענו למסקנה כי מה שהרווחתי בעבר בשנה
שלמה  -הרווחתי כעת בשבוע אחד .ייתכן כי מי
שקורא זאת ילעג לי ,אבל ברור שהוא מעולם לא חי
בעוני .בכל אופן ,לא בעוני שהיה בביתנו .הכסף נתן לי
תחושת ביטחון והגנה .זו הסיבה שחסכתי הרבה ולא
בזבזתי ,אם כי
העליתי את רמת
החיים .לאחר שנים
אחדות הוצעה לי
הצעה שאי אפשר
היה לסרב לה .מדובר
היה בשלד בניין
שבנה קבלן שפשט
את הרגל ,כמו רבים
כמותו שבנו במקום.
במשך שנים ניסה
כונס הנכסים למכור
את הבניין ,ואיש לא
התעניין .הוא הוריד
את המחיר עד
לרצפה ,וגם אז לא
משך תשומת לב .ואז
הוחלט להוריד את
המחיר עד למרתף ממש .קניתי את הבניין הזה במחיר
אפסי .הפכתי את הבניין לווילה חלומית ,שבהרצליה
או בכפר שמריהו יכולה לעלות כמה מיליוני דולרים.
היא הייתה מאובזרת במיטב הציוד .לא היה זה בית.
הייתה זו טירה .בשבילי היוותה הווילה הזו סגירת
מעגל .סוף סוף היה לי בית משלי ,ועוד איזה בית.
הייתי מלא שבח והודיה לבורא על מה שנתן לי.
השנים חלפו ,וביישוב התרגלו לראות בנו אנשים
אמידים .אולם ככל שהתבססנו ,כך הורע מצבו של
היישוב .מי שיכול היה  -עזב ,ותחתיו הגיע אדם כמונו,
שהגיע בלית ברירה .בית ועוד בית נעזב ,בניין ועוד
בניין ננטש ,עד ששכונות שלמות הפכו לשכונות
רפאים .איש אינו מתגורר ,איש אינו משכיר ,איש אינו
מסתובב שם פרט לטיפוסים שמפחיד להיפגש איתם.
ואם כבר מדברים על טיפוסים כאלו  -היישוב הלך

לרפואת יפה

בת מחבובה מרים

שבת פרשת " :בא"
כניסת השבת16:34 :
יציאת השבת17:43 :
ר"ת18:17 :

ִּב ֶּקׁש-לֵ ץ ָחכְ ָמה וָ ָאיִ ן; וְ ַד ַעת לְ נָ בֹון
נָ ָקל( .משלי  -פרק י"ד ,פסוק ו')
כשיצטרך הלץ להשתמש בחכמה כדי לדעת כיצד לפתור
בעיות ,לא ימצאנה .אך הנבון ,מתוך שרגיל בחכמה,
ימצאנה בקלות.

פרשה וליקחה
החיד"א זצ"ל ,הביא דברי רז"ל ,ש"הקדוש ברוך
הביא את החושך על המצרים ,כדי שבאותם
שלושת ימי אפילה ימותו אותם יהודים שלא רצו
להיגאל ,קברום בחסות החשיכה מבלי שהמצרים
יראום וכך גם לא ילעגו לעם ישראל" .וידוע
מה שאמרו" :וחמושים יצאו בני ישראל מארץ
מצרים"  -שארבעה מכל חמישה יהודים בחרו
בחיי עבדות וגלות על חיי גאולה ופדות.
אך הבה נשער בעצמינו :קמו אותם יהודים
הראויים להיגאל לאחר שלושת ימי האפילה,
חפשו ובדקו את חבריהם – וגילו :הם כבר אינם
בחיים – לא זכו להיגאל .היכן האח? הדוד? החבר?
השכן? לא רצו להיגאל ,וגם לא נגאלו" .אח" ,אמרו
לעצמם" ,אילולי השקענו בהם כמה רגעים לפני
כן ,היינו עוד מסוגלים להציל .עכשיו ,כך מסתבר,
כבר מאוחר".
והמסר עצום גם לנו :הבה נשקיע בזיכוי הרבים,
פן יהיה מאוחר מדי .רק עוד רגע ,רק עוד שניה ,כי
הגיע זמן הגאולה .הבה נשקיע כמה רגעים ונשאל
עתה :היכן האח? הדוד? החבר? השכן?
והתמלא בהם .היו אלה ילדים ,נערים וגם אנשים
מבוגרים שלא נמצאה להם מסגרת ,והם פשוט
הסתובבו ברחוב והשפיעו לרעה על אחרים .שמענו
עליהם מבעלי החנויות ,שהתלוננו על גניבות וונדליזם,
שמענו מאנשים שהוטרדו על ידם ,מילדים ומילדות
שנפגעו מהם .התחלתי לקלוט שהיישוב שבו אנו גרים
הופך למקום גרוע .היו ניסיונות שיקום  -אך הם קרסו.
רעייתי הייתה מספרת לי על מריבות של מה בכך
שפרצו בין התושבים  -דבר אופייני למקום שלילי עם
חברה מרוסקת .מבית הספר נעלמו הילדים הטובים
מהמשפחות הטובות .הללו עזבו את היישוב,
ותחתיהם הופיעו ילדים אחרים .הם לא היו רעים אלא
מוזנחים ,כפי שהיינו אנו כשבאנו ליישוב .אך גם לנו,
למרות ההתעשרות ,לא שיחק המזל .בהיותו בן חמש-
עשרה החל בני הבכור להיגרר אחר נערים שליליים.
ניסיתי להשקיע בו ,העברתי אותו ממסגרת למסגרת,
אבל הרחוב משך אותו יותר .הוא החל להתנהג בדיוק

להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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כמו אלו שפחדתי מהם .דבר לא
עזר לי .ניסיתי לנהוג איתו בעדינות,
ומאום לא קרה .ניסיתי ללכת איתו
בדרך הקשה ולזרוק אותו מהבית ,אך הוא פשוט פלש
לאחת הדירות ,כמו שעשו רבים לפניו .פניתי לרבנים
וליועצים ,והם ,לאחר שדיברו עם בני ,אמרו לי" :הוא
שוהה במחיצת חברה רעה ואינו יכול להשתחרר
ממנה" .הצלחתי להחזיר אותו הביתה ,ואיני בטוח
שהיה זה צעד נכון .הוא גרר אחריו את בני בן השש-
עשרה ,שעבר תהליך זהה ,ועוד ילד שהשקעתי בו את
כל החיים והענקתי לו בלי סוף חמק מידיי .היו
תקופות שהפסקתי לעבוד מרוב צער .ציערה וביישה
אותי המחשכה ,שבמשך כל חיי השקעתי בילדיי
הגדולים ובתוך שנה-שנתיים איבדתי אותם .בינתיים
הלך היישוב והידרדר ,עד כי לא היה בית שלא הייתה
בו נשירה או אוסף של נשירות .אשתי שאלה" :אולי
נעזוב?" היה זה בדיוק ביום שבו הגיעו הארונות לחדרי
הילדים ובעצם סיימנו את כל עבודות השיפוץ
היקרות .לא עניתי לה ,כי גם היא לא התכוונה לכך.
היא אמרה זאת בלי לחשוב קודם .ככל שעברו הימים
והילדים הקטנים החלו לשאול שאלות ,החלה אשתי
להתכוון יותר לעזיבה" .אולי נעבור ונשכיר את הבית
בסכום כסף גדול?" מובן שזה לא היה אקטואלי .מי
שיכול לעמוד בתשלומי שכירות של ארמון כזה,
יעדיף לקנות דירה בכסף השכירות של חצי שנה ...עד
כדי כך ירדו מחירי הבתים ביישוב .אמרתי לה שאנחנו
חייבים להישאר ולהתמודד .אין שום אופציה אחרת.
בינתיים אכלתי את עצמי מבפנים .איך לא ראיתי את
הכתובת על הקיר? מדוע השקעתי כאן ,כשיכולתי
לקנות דירה יפה במרכז באותו מחיר? בלי שאשתי
תדע ביררתי כמה אני יכול להשיג על הארמון שלי,
והתברר שמעט מאוד .חצי ממחיר ההשקעה שלי -
וגם זה רק בתיאוריה ,כי במציאות לא ירצה איש לגור
שם .התחלתי לשנוא את המקום .ממש כך .במקום
הזה ,שרק לפני שנים ספורות הייתי מוכן לנשק את
אדמתו  -שנאתי כל גרגר של חול .חשתי שהמקום
הזה גזל את שני ילדיי והפך אותם מילדים זכים
ותמימים ,ל . ...אבל צעד מעשי לא יכולתי לעשות.
הייתי תקוע עם ארמון מנקר עיניים ,שבתוכו נוח לי
מאוד ,אך מחוצה לו  -גיהינום של ממש .המכה
ששברה אותי הייתה כאשר גם בתי החלה לגלות
סימניי הידרדרות .בתחילה העמדנו פנים שאיננו
מבחינים בכך .לא היה לנו הכוח להתמודד עם זה .אך
מהר מאוד העירו לנו מהמוסד החינוכי ,ולאחר מכן
סילקו אותה ממנו בגלל חריגה מהתקנון .אשתי ואני
עמדנו מולה נפחדים .לא ידענו מה לעשות בצרה
החדשה הזו ,שרק הדגישה את תהליך ההתרסקות
של המשפחה .פשוט שתקנו ,אבל בתוך ליבי אכלתי
את עצמי ,ויחד עם הצרות הקודמות ,זה היה יותר
מדי .לילה אחד קמתי עם מחושים חזקים בלב.
חשבתי שזה הסוף .אשתי הזעיקה אמבולנס ,ואני
אושפזתי בבית חולים עם התקף לב קל .התקף הלב
הזה גרם לי נקיפות מצפון .חשתי שאיני נוהג נכון
כשאני משאיר את משפחתי
ביישוב .מיד לאחר שהשתחררתי
מבית החולים ,קיבלתי הוראה

חד-משמעית מגדול בישראל :לעזוב את המקום,
ומיד .ניסיתי לחפש קונה לבית ,והתברר לי שאני יכול
לקבל על הארמון שלי סכום כסף שאינו מספיק אף
לשלושה חדרים באזור המרכז .זה שבר אותי .האם
במשך כל השנים הללו עבדתי לחינם ? עברו עליי
לילות אחדים בלי שינה ,והחלטתי שבמקום להתמרמר
ולהעניש את עצמי ,עליי ליטול את חפציי ולשכור
דירה באזור המרכז .כסף לשכירות היה לי לשנים
רבות ,ואף אפשרות לקנות דירה  -גם אם אינה מזכירה
ברמז קל את הארמון שהיה לי .יום אחד פשוט קמנו
ועברנו .המעבר לא הסעיר מישהו ,כיוון שאת היישוב
ההוא טבעי היה לעזוב יותר משטבעי להישאר בו.
הגענו לדירה מרוהטת וטובה למדי בת חמישה חדרים.
רשמתי את הילדים למוסדות חינוך .חלפו מאז
שנתיים וחצי ,ואנחנו כאן במרכז .אח ילדיי הבכורים
איבדתי .הם נשארו ביישוב .לא בארמון שלי ,הסגור
והמסוגר ,אלא בין דירות פרוצות לבין עבודות
מזדמנות .אולי הם יחזרו פעם .אבל את שאר ילדינו,
ויש לנו עוד שישה בלי עין הרע ,פשוט הצלנו .בתי
הגדולה נמצאת בסמינר עם פנימיה ,והיא השתנתה
לטובה .הצלנו אותה ברגע האחרון .אחריה יש עוד
שתי בנות ושלושה בנים ,שנמצאים אף הם במסגרת
טובה .אני עדיין עובד באותה עבודה ומרוויח יפה ב"ה.
אני חושב על רכישת דירה במקום שכירות ,ומנסה
לשכוח את הארמון ההוא .פניתי לרב אחד ושאלתי
אותו מדוע נגזרה עליי הגזירה לעבור לאותו יישוב
ולאחר מכן לברוח ממנו .הוא נתן לי מבט שונה על
העניין .הוא אמר לי שעליי לברך על הרעה וודאי שעל
הטובה" .אל לך להצטער על המעבר ליישוב ההוא.
הקב"ה הוא זה שהוביל אותך לשם ,מפני שבאותו
הזמן זה היה הדבר הטוב בשבילך .לו היית נשאר פה,
ייתכן שכל ילדיך ,ולא רק שניים מהם ,היו מידרדרים.
עליך לזכור את המצב הנפשי שלך ושל אשתך .אל
תחשוב שאילו היית נשאר במרכז במצבך הקודם ,היה
טוב לך יותר" .הוא הסביר לי את חסד הבורא ,ששלף
אותי מכור העוני הכלכלי והרוחני ונתן לי שנים טובות
אחדות באותו יישוב  -שנים שבהן בניתי את עצמי
ואת משפחתי .כשחשבתי שהגעתי אל המנוחה ואל
הנחלה  -התברר כי יש מחיר מסוים שנגזר עליי
לשלם .שני ילדיי שהתקלקלו .אי"ה הם עוד ישובו
בתשובה שלמה" .אי אפשר לאחוז במקל משני
קצותיו" ,אמר לי הרב" .לכל דבר יש מחיר .בכל עניין
יש טוב ויש רע .חובתנו לעשות את ההשתדלות,
ובורא עולם מכוון אותנו על פי ראותו .ויחד עם זאת,
צריך לפתוח את העיניים .ברגע שראית סימן ראשון
של התדרדרות ,זה הסימן לעזוב את המקום ,או
לפחות להתייעץ" .בזכות אותו רב אני מצליח לראות
את הצד הטוב בחיי ,להבין שבסך הכול שפר עליי
גורלי ,ואיני יכול לבוא בתלונות ,אלא להודות לקב"ה
על חסדיו הגדולים .אבל אם אני צריך לסכם את חיי
במשפט אחד  -הנה הוא לפניכם" :משנה מקום -
משנה מזל" .אצלי זה נכון פעמיים .פעמיים שיניתי
מקום מגורים ,ופעמיים השתנה מזלי.
(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

יש לכם סיפור מהחיים?

שלחו אלינו! "יודעי בינה" ,ת.ד 579.חדרה מדור עלון השבת.
naort26@gmail.com

לע"נ רוני ראובן

בן שרה

לע"נ שאול

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

נקודה למחשבה

מ"ע

"...כל הקושי בחיים ,הוא רק
בשבעים שנה הראשונות"...

השאלות

שלכם

מבית ההוראה "יודעי בינה"

מעשה בית הדין

כסף מהפח
מנהל בית הספר החליט לפנות את חדר המחשבים בבית הספר ולקנות
מחשבים חדשים ,שי שהיה אחראי על תחזוקת בית הספר מצא קונה
טוב שמתעסק בתחום והצליח לעשות 'קופה' יפה של אלפיים שקל מהמכירה .למחרת
כשהגיע המנהל לחדר המחשבים ,שמח לראות שהחדר ריק ממחשבים" .זרקו אותם
סוף סוף?" אמר בשמחה לאחד העובדים .וכששמע ששי הרוויח אלפיים שקל ממכירת
המחשבים כעס ,והחליט לתבוע ממנו את הכסף" .מה אכפת לך שהרווחתי מזה כסף ,גם
ככה רצית לזרוק אותם!" אמר שי .ואילו המנהל טוען" :נכון שרציתי לזרוק אותם ,אבל אני מעדיף שילכו לזבל
מאשר שתעשה עליי כסף "...האם שי צריך להעביר את הכסף למנהל?

"שאל את הרב" בהודעת
SMS 052-7002757

שאלה:
מיץ של סלט פירות או ירקות הקדושים
בקדושת שביעית ,האם צריך לשמור על קדושת
שביעית במיץ זה?
תשובה:
אם דרך לשתות מיץ זה ,יש לשומרו בקדושת
שביעית .אך אם אין דרך לשתותו ,מותר לשופכו
מבלי לשמור על קדושתו  .ובפרט כאשר מדובר
בכמות מועטת.
שאלה:
א) מה הסיבה שצריך לשמור בין בשר לחלב?
ובשר זה גם נוגע לעוף? וכמה זמן צריך לחכות?
ב) מה לגבי אולמות כשאני אוכל דגים זה בחזקת
בשרי? ואז אני צריך לחכות?
תשובה:
א .הסיבה שצריך לשמור לפי שהתורה אמרה
שאסור לאכול בשר וחלב יחד .ומפני שהבשר
נכנס בין השיניים וכן טעמו נמשך זמן רב ,יש
להמתין שש שעות לאחר אכילתו .
אין כל הבדל בין בשר בקר לבשר עוף ושניהם
נחשבים כבשר לעניין זה ,ויש להמתין אחר
אכילת בשר בקר ובשר עוף שש שעות.
ב .דגים אינם בחזקת בשרי ,ואם יגידו לך שהדגים
בחזקת בשרי אין לאכול את הדגים הללו ,מפני
הסכנה כפי שהזהירו חז"ל[.וראה להלן].
ג .המושג של חזקת בשרי הוא מושג רחב וכל
אחד נותן לו פרשנות אחרת ,ולכן אפרט ואתן
דוגמא :התפו"א שנאפה בתנור בשרי נקי! מותר
לאוכלו עם חלב ללא כל חשש .וכנ"ל לגבי דגים
מותר לאוכלם ,ואין חשש סכנה באכילתן .
אם התפו"א נאפה בתנור בשרי לא נקי ,ובתבנית
בשרית לא נקייה ,הרי שהתפו"א בשרי ויש
להמתין שש שעות לאכילת חלב ומוצריו.
וכן בדגים שנאפו בצורה זו אין לאוכלם וכמו
שנתבאר.
שאלה:
האם יין לקידוש של "טעמן" (השגחת הבד"צ
העדה החרדית) כשר לכתחילה כמו יין תירוש?
תשובה:
אם כתוב על הבקבוק הזה "ברכתו הגפן גם
לדעת הבית יוסף" אפשר לסמוך על כך ולברך
על יין זה "בורא פרי הגפן".
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

להצלחת מיכל איריס בת חמדה

השאלה משבוע שעבר
כחום היום
נפתלי החליט לעשות כסף קל ממכירת ארטיקים
בחוף הים ,הוא קנה צידנית עמוסה בארטיקים והציב
את אחיינו שימכור אותם .כשהגיע לחוף נזכר כי שכח
להביא איתו שמשייה וכשהבחין בשמשייה בקרבת
מקום לקח אותה כדי להצל על הארטיקים מהחום
הכבד .כשיאיר בעל השמשייה הגיע לחוף ,לקח את
השמשייה שלו בחזרה והארטיקים נמסו בשמש
הקופחת.
כשהגיע נפתלי וראה את הנזק תבע מיאיר "אתה
חייב לשלם לי על הארטיקים ,לפחות היית מודיע
לי שאתה לוקח את השמשייה "...ואילו יאיר טוען:
"בסך הכול לקחתי את השמשייה שלי בחזרה ואני
לא חייב להודיע לך כלום" .האם יאיר חייב לשלם על
הארטיקים לנפתלי?
תשובה בקצרה:
נראה שיאיר היה חייב להודיע לנפתלי שהוא לוקח
את השמשייה ,אבל בכל זאת מצד הדין הוא יהיה
פטור מלשלם על הנזק.

ל"ט מלאכות

השוחט

ְמלֶ אכֶ ת ַהּש ֵֹׁוחט היא אחת מל"ט מלאכות האסורות
בשבת .מלאכה זו נוגעת בכל מקרה של הרג בעל
חיים לשם שימוש בו .יש מחלוקת בגמרא מהי הסיבה
לאיסור שחיטה בשבת ,לפי שמואל החיוב הוא משום
נטילת נשמה ,ולפי רב ,גם משום צובע ,שכן על ידי
השחיטה נצבע מקום השחיטה בצבע אדום ,ומכיוון
שצביעת בית השחיטה בדם השחיטה היא דבר שיש בו
תועלת ,שכן הדבר מזרז את הקונים ומוכיח כי מדובר
בבהמה טרייה שנשחטה היום ,נחשבת מלאכה זו
"מלאכה הצריכה לגופה".

א .אין ליטול נשמה בשבת מבעל חיים.
ב .אסור להוציא דם ,הן מהאדם ,הן
מהבהמה ,ואף החובל באחד מאברי
האדם או הבהמה ,ובכן בעוף ובשמונה
שרצים המפורשים בתורה ,על כן יזהר
שלא להכות שום חי בשבת ,הכאה
שיכול לבוא לידי חבורה.
ג .אסור בשבת לעשות בדיקת דם
משום "שוחט" לחולה שאין בו סכנת
נפש .ואם יש חשש לסכנת איבר ,או
שנפל למשכב,או שמצטער כל גופו,
מותר לו לעשות את הבדיקות הנ"ל ע"י
נכרי.

תשובה בהרחבה:
מקרה דומה לסיפור שלנו מצאנו בשולחן ערוך סימן
שפ"ג שם הובא מעשה באדם שברשותו חבית יין
ונשבר אחד מרגליו של מעמיד החבית .כדי למנוע
את נפילת החבית לקח הבעלים כלי של אדם אחר
ושם אותו מתחת לחבית כדי שישמש במקום רגל.
כשבא בעל החפץ וחיפש את הכלי שבבעלותו ,ראה
אותו מתחת לרגלי החבית ואף על פי כן לקח אותו
והחבית נפלה ונשברה .במקרה זה נפסק להלכה
כי בעל הכלי חייב בתשלום על הנזק מכיוון שהיה
עליו לדאוג לשים חפץ או תומך אחר ,כדי למנוע
את שבירת החבית .אבל במקרה שבעל הכלי חיפש
כלי אחד לתמוך בו את רגלי החבית ולא מצא ,אינו
חייב לטרוח טרחה מרובה ויכול לקחת את הכלי
בחזרה .לפי מעשה זה היה מקום לחייב את יאיר
בתשלום על הארטיקים מכיוון שהיה צריך לדאוג
לשמשיה אחרת או לחשוב על פתרון אחר שימנע
את הנזק מנפתלי .אולם ,דין אחר הובא בסימן ת"י
לגבי אדם שכיסה בור שחפר ברשותו בכלי ששייך
לחברו וכשהגיע חברו ראה את הכלי מסוכך על
פתח הבור ,ונטל את הכלי והלך ,מבלי לדאוג לכיסוי
הבור בכלי אחר .לאחר מכן עבר שם אדם ונפל בבור
וניזוק .במקרה זה נפסקה ההלכה שבעל הבור חייב
בתשלומי הנזק של האדם שנפל לבור .לכאורה ,דין
זה מובא בסתירה לדין הקודם שם נפסק כי חייב
לסמוך את החבית בכלי אחר או להודיע לבעלים
שהוא לוקח את הכלי ועליו לדאוג לתומך אחר כדי
שחביתו לא תישבר .ואילו במקרה זה ,אנו רואים
שיכול לקחת את הכלי מבלי לדאוג לכיסויו של הבור
ומבלי להודיע על כך לבעלים .בעל ספר 'מאירת
עיניים' הביא חילוק בן שני נידונים אלו :ברגע שבעל
הכלי לקח את הכלי שלו מתחת לרגלי החבית ,הוא
נחשב כמזיק מידי ,המזיק בידיים מחמת שזהו רק

עניין של זמן עד שהחבית תיפול ותישבר ,אך במקרה
שבעל הכלי לקח אותו בחזרה ולא דאג לכסות את
הבור ,הדבר לא נחשב כמזיק בידיים מכיוון שהנזק
אינו ברור לחלוטין ,שהרי לא בהכרח שיפול מישהו
בבור ויגרם לו נזק .אם כן ,נראה כי צריך שני תנאים
כדי לחייב את המזיק .א) שהנזק יהיה ברור ומידי ב)
שהנזק נחשב לנזק שנעשה 'בידיים' (שרק באמצעות
הפעולה שביצע המזיק נגרם הנזק ובלעדיה הוא לא
היה קורה) .ועכשיו לסיפור שלנו ,מצד אחד יאיר לא
ביצע נזק ממשי בכך שהסיר את השמשייה ,מכיוון
שרק הסיר את הצל שסוכך על הארטיקים .ואין
זה דומה למוציא כלי מרגלי החבית שם הנזק הוא
ברור ומידי ונעשה בידיים .מצד שני תוצאת הנזק
מלקיחת השמשייה הינה ברורה ומידית לא פחות
מאשר לקיחת התומך מרגלי החבית ,כשם שלקיחת
התומך תגרום לשבירת החבית כך ברור שהסרת
השמשייה תגרום להמסת הארטיקים .מכיוון שצריך
שני תנאים כדי לחייב את המזיק ובסיפור שלנו אין
ליאיר את שני התנאים כדי להתחייב בנזק ,נראה
שיאיר פטור מלשלם .יתרה מכך ,בסיפור שלנו
הנזק אינו ברור ומידי מכיוון שעובר זמן מה עד
שהארטיקים נמסים ובמהלך זמן זה קנו עוד אנשים,
וגם הבעלים יכלו לבוא בזמן הזה ולדאוג לשמשייה
אחרת להצל על הארטיקים .אבל במקרה שנפתלי
בא מלכתחילה ללא שמשייה וסמך שיוכל 'להשאיל'
שמשייה מהחוף ,ודאי שיאיר פטור מלשלם מכיוון
שנפתלי לקח בחשבון
שייתכן
מלכתחילה
השמשיות
שבעלי
יקחו את השמשייה
בחזרה ,ואם כן הנזק על
אחריותו בלבד.

לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק לעיון ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת הלכה המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

זמרת הארץ

היתרונות הבריאותיים של השקדים בריאות הלב וכלי דם-מכיל
חומצות שומן בלתי רוויות המסייעות בהורדת כולסטרול.
הורדת לחץ דם  -עשיר מאוד בסידן ,מגנזיום ,אשלגן וויטמין .E
חיזוק עצמות  -סידן ,מגנזיום .מאזן רמות סוכר.
מקל על העיכול ,טוב לצרבות (-לאכול מספר שקדים טריים קלופים גמישות לעור.
השפעה טובה על מערכת העצבים  -משפר מצב רוח .מתאים לחולי צליאק
וסוכרת בגלל שאינו מכיל עמילן .נשים הרות מדווחות שאכילת שקדים קלויים
מיד בבוקר מקלה מאוד על הבחילות שלהן.
לחולי סרטן  -בגלל תכולת הויטמינים ,מינרלים ,חלבונים ,חומצות השומן
והפיטוכימיקלים מעכבי פרוטאזות (חומרים בעלי יכולת למנוע התפתחות
סרטן) וגם בגלל הקלוריות הרבות שמתאים לחולים שמשקלם נמוך)
(יש להתייעץ עם רופאים)

