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הפתרון משבוע שעבר

מלא בחיי הבית ,וככזה ,יש לו
מלבד שלל הזכויות והאהבה הרבה אותם מעניקים לו הוריו ,גם חובות.
אותן עליו למלא כשותף פעיל בבית .הילד ,כדבר מובן מאליו ,צריך
לקחת חלק בסיוע להוריו במשימות היומיומיות הפשוטות ,לפי גילו
וכפי יכולותיו בסידור הבית ,בעזרה ובשמירה על האחים הקטנים ,סיוע
בהכנות לשבת ,וכיוצא בהנה .בכך לומד הילד להיות שותף פעיל בחיי
המשפחה .מלבד התועלת הגדולה שיש בכך לחינוכו של הילד לעזרה,
סיוע ורגישות לזמני לחץ בבית ,קיימת כאן מערכת המסייעת לחיזוק
הקשר המשפחתי .מי שתורם ומשקיע הוא בהכרח שייך .ככל שאדם
עושה למען מישהו ,הוא חש קשור אליו יותר .הורים הנותנים לילדיהם
את האפשרות להיות שותפים בעזרה בבית ,הופכים אותם לקשורים
יותר לבית ,למשפחה ולהורים .וכל זאת בתנאי שהעזרה לא תוטל על
הילד בתקיפות וברודנות ,בניצול ובאטימות .בכך מכביד ההורה את עולו
על הילד שלא כדין ,מלבד ההשלכות שיש לכך כלפי חינוכו והתפתחותו
התקינה של הילד ,יש לחשוש גם למעבר על "ואהבת לרעך כמוך".
עזרה המוגשת מתוך הרגשת שותפות בבנין הבית ,תקנה לילד קשר
עם משפחתו ובטחון במעמדו ,והעול יהפך לתפקיד מכובד והוא יתגאה

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

גלו את המשפט המסתתר בתמונה
ממשפט מוכר המכיל  6מילים לפי סדר המספרים
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חנוך לנער
לבן שלי אני לא אתן לעשות כלום בבית ,הוא זקוק לילדות שלווה
ורגועה .לא אסכים שהוא יהיה עובד ניקיון או סבל שלנו .אני סבלתי
מספיק בתור ילדה ,הייתי ממש שפחה ,בקושי הייתה לי ילדות .כיבסתי,
בישלתי ,גיהצתי ,ניקיתי ,ערכתי קניות וטיפלתי באחי ואחיותי הקטנים.
הכל כדי שאמא שלי תוכל ללכת לקורסים ,השתלמויות ופעילויות
חברתיות מגוונות מתוקף תפקידה כרכזת המתנ"ס השכונתי"" .הבן
שלי יהיה נסיך ,אני לא אטיל עליו כל עזרה שהיא בבית ,כשיגדל הוא
יעשה זאת בביתו שלו ,אבל הילדות שלו תעבור עליו במקסימום
רוגע" .הגיוני? לא! שתי הדוגמאות הקיצוניות שבסיפור אינן נכונות או
הגיוניות .האמא המתארת את ילדותה הקשה ,נושאת בלבה תחושות
קשות של ילדות עשוקה .היא לא הייתה יתומה ,גם הוריה לא היו
אנשים בעלי מוגבלות פיזית .בחוסר מודעות הם הטילו על כתפיה
משימות שאינן הולמות ילדה צעירה ,אחריות גדולה הוטלה עליה והיא
חשה מנוצלת .תחושות אלו שנולדו אצלה מתוך התנהגות קיצונית של
הוריה ,גרמו לה עצמה להתנהג באופן קיצוני אצל ילדיה שלה .ללא ספק
גם זה לא טוב .כשם שההורה מחוייב לחנך את ילדו למידות טובות,
לדרך ארץ ,ללימוד ולהבנה ,כך הוא מחוייב מתוקף תפקידו לחנך אותו
ל"נשיאה בעול" .הילד הוא חלק בלתי נפרד מהמשפחה ,הוא שותף
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וילכו מחיל אל חיל

רשות הרבים
גמ"ח

בגדי תינוקות

לקבלה או מסירת מוצרים

052-6111900

דרושה
מטפלת מנוסה
למעון דתי
דרישות התפקיד:
ניסיון של לפחות שנתיים
כמטפלת במעון/גן

המשך פירות בשבוע הבא
מעשיך העין  -ברשתית העין האנושית מצויים כ -100מיליון אור זניחה .האם ניתן כלל לחשוב כי תופעות מאורגנות
קולטני אור .תופעה מעניינת היא ,שהם מחוברים רק מעין אלו הן תוצאת המקרה?
למיליון קצות עצבים .משמעות הדברים היא ,שלכל
 100קולטני אור יש רק עצב אחד ,ובאמצעותו הם שולחים את הרשתית ,נוזל העין ,הקרנית ,האישון ,הקשתית ,שרירי
מסריהם למוח .כדי לעשות את דרכה באמצעות העצב למוח ,העין ,העדשות ,העצבים ,לובן העין וחלקים אחרים -
חייבת תחושת האור להיות חזקה דיה כדי להפעיל  100קולטני כולם עשויים מחומרים שונים ומורכבים במיוחד ,וכולם
אור .הסדר זה מונע הפצצה מתמדת של המוח על ידי כל תחושת התפתחו מן הפיסה הזעירה של רקמת העובר המקורית.

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

054-6445314

'מה רבו
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ראיתי לאחרונה באחד מעלוני השבת סיפור די
ידוע ,על חתן צעיר שלפני חופתו פרץ בבכי וסיפר
לרב ,כי מצפונו מייסר אותו על כך שבהיותו נער גזל
שעון מחברו ,וכשהחלו לערוך חיפוש נלחץ והגניב
את השעון למעיל חברו ,וכשזה נתפש לא הועילו כל
בכיותיו והכחשותיו והוא נזרק מהישיבה וגם הוריו
האמינו לעלילה והתנכרו אליו ,ובסופו של מסע
גלגולים התפקר .על פי הסיפור ,החתן בכה שבאותו
יום שהוא מתחתן עם בת ישראל ,חברו ,זה שעליו
העליל ,מתחתן עם גויה .מקרה נורא של אי-צדק.
על פי הסיפור ,הרב הרגיע אותו ואמר לו" :אתה לא
אשם ,אלא הוריו של הנער והרב שלך ,שחשדו בו
ולא דנו אותו לכף זכות" .עד כאן הסיפור ,והקורא
כמובן שמח ומאושר על כך שהחתן יכול כעת
לרקוד ולשמוח ,שכן ברגע הקריטי נודע לו ,שהצער
שהיה לו בחמש הדקות לפני החופה שבהן לבו
נקפו ,היה מיותר לחלוטין שכן אינו אשם כלל
ועיקר .ועצם חמש הדקות הללו הופכות אותו
לצדיק וקדוש ,שמתחרט על דברים שאין לו שום
קשר ואחריות להם .אני יודע שאני נשמע ציני
ומריר .מותר לי בעקבות מה שאספר לכם בהמשך,
אבל תרשו לי לחלוק על מסקנות הסיפור ולהצהיר
כי במקרה הזה ,החתן הרבה יותר אשם מהוריו
וממוריו ,משום שהדעת האנושית סוברת ,שאם
נגנב שעון ומוצאים אותו במעיל של מישהו ,אז
כנראה המישהו הזה גנב אותו .השכל האנושי יכול
לתפוס שיש נערים שלוקחים דברים לא להם ,אבל
אותו שכל מתקשה לחשוב בכיוון של נער מושחת
וחסר לב ,שנותן למישהו אחר לשלם על מעשיו.
ולא יום ולא יומיים לא שנה ושנתיים ,אלא חמש
ועשר שנים .האדון החתן ,אשם בתשעים וחמישה
אחוז מהמקרה ,ואם אז הוא היה נער כזה חסר לב
ומושחת שהפקיר את חברו לגורלו ,לא נראה לי
שהיום הוא השתנה .והמקומם ביותר בסיפור ההוא
שקראתי ,שאף אחד לא חושב להתקשר לבחור
המסכן שמתחתן עם גויה (או לא) ולהצהיר לו:
"צדקתך יצאה לאור .האיש שעשה את המעשה
מודה ומתוודה ,צדיק אתה ,בוא וחזור אלינו בזרועות
פתוחות" .מה פתאום ? החתן כזה צדיק וקדוש
שאין צורך שיעשה זאת .גם לא אחרי החתונה.
שיטריח עצמו להוציא כמה שקלים על טלפון? ומה
עם אי-הנעימות? כלום לא די בחמש דקות הללו
שלבו היה נוקפו? ומדוע נזעקתי לסיפור הזה? כי
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הסיפור הזה ,הזכיר לי סיפור דומה ,אך שונה
לחלוטין שאירע לפני כשלושים שנה .אלא שאני לא
הייתי נער כי אם ילד רך בן שמונה שנים .הייתי ילד
שובב ומלא שמחת חיים .הייתה בי תמימות
שמקורה בחיים הטובים שהיו לי עם הוריי
ומשפחתי ,משפחה מלאה בחום ואהבה .הכול
השתנה ביום אחד .באותה תקופה הייתה מכת
פריצות בעיר שלנו .כמעט בכל יום היית שומע על
חנות שנפרצה ונלקחו ממנה כסף או סחורה
בכמויות .הדבר התפרסם ,והתושבים נדרשו לגלות
ערנות .יום אחד סגן המנהל נכנס לכיתה שלי ושוחח
עם המורה כמה מילים .לאחר מכן פנה אלי וביקש
שאבוא למשרד .במשרד היה איש זר שהתברר ,כי
הוא בעל מרכול בשכונה .הם ביקשו ממני לשבת,
ומיד החלו להמטיר עלי שאלות" :איפה אתה
מחביא את כל מה שאתה גונב"? הייתה השאלה
הראשונה" .אני מה"? "אנחנו יודעים עליך הכול.
אתה זה שמנהיג את כנופית הפורצים .יש לנו מידע.
ראו אותך וגם צילמו אותך" .הייתי ילד ולקח לי זמן
להבין מה הם רוצים .הכחשתי כמובן הכול .אמרתי
טעות,
שזו
ואני לא גנבתי
ולא יודע מי
גנב" .מאיפה
יודע
אתה
שיש גניבות"?
"כי
שאלו.
אבא שלי סיפר על זה וכל הכיתה דיברה על זה".
בשלב זה הם החלו לעבוד עלי בשיטה פסיכולוגית.
אינני זוכר מה הם אמרו בדיוק אבל הם נתנו לי
להבין ,שראו אותי פורץ בלילה לחנות ואם לא אודה
יש שוטר בחדר השני ,והוא ייקח אותי כעת באזיקים
לבית הסוהר ושההורים שלי לא יראו אותי .מצד
שני אם אודה להם בכל מה שהם ממילא יודעים ,הם
לא יעשו לי כלום .מצאתי את עצמי מודה .מכיוון
שלא ידעתי מה להודות הם כיוונו אותי :נכון שהיית
בחנות של בצלאל? כן .ונכון פרצת? כן .עם מי היית?
לא זוכר .עם כהן? כן .ולוי? כן .ומוטי? כן .בשלב
מסוים נכנסתי לעניין עד הסוף .התחלתי לתאר להם
כיד הדמיון הטובה עלי ,מה לקחנו ואיך פרצנו .הם
ביקשו עוד חנויות והתחלתי לספר להם תוך כדי
שהם מכוונים אותי ,ואני משתף פעולה באופן מלא.
לאחר שעת חקירה שבה התוודעתי למושגים כמו
"לום פריצה"" ,שכפול מפתחות"" ,זולה של
מחבוא" ,הם יצאו ונתנו לי להמתין .לא ידעתי מדוע
הם ממתינים ,אך לאחר חצי שעה הגיעו הוריי
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ׁש ֵֹמר ִּפיוּ ,ולְ ׁשֹונֹו
ׁש ֵֹמר ִמ ָּצרֹות נַ ְפׁשֹו..
(משלי  -פרק כ"א ,פסוק כ"ג)
ואכמ"ל

פרשה וליקחה
האדם נצטוה שלא לאכול מעץ הדעת ,חטא  -ונענש
באופן נורא :נקנסה מיתה עליו ועל זרעו לדורותיו.
גורש מגן העדן ,וניטל זיו .נגזר עליו לעמול בפרך
לפרנסתו ,בזיעת אפיו יאכל לחם .כששת אלפי שנים
נושאים אנו בתוצאות המעשה ,עד לגאולה הקרובה.
מרגישים את הקושי? הכל בגלל מעשה אחד.
אבל רבינו האר"י הקדוש זיע"א השמיענו ,שאילו
היה האדם ממתין כמה שעות ,עד ליל שבת קודש -
היה בטל האיסור ,והיה יכול לאכול גם מעץ הדעת.
ובדרגה שאליה היה מגיע ביום השבת היה מתעלה
שבעתיים באכילתו זו ,ונשאר בגן העדן לדורי דורות,
והכל היה זוהר ונפלא! אלא מה ,אצה לו השעה,
הושיט יד  -ואיבד את עולמו!
ואנו נזכרים בדרגתו של עם ישראל בעת מתן תורה.
לאלו גבהים הגיעו ,עד שפסקו מהם מלאך המוות
ויצר הרע .וביום הארבעים נפלו והתרסקו ,בעשיית
העגל .לו היו מחכים כמה שעות! וזה נכון כל כך,
בדברים כה רבים :לא לדחוק את הקץ ,לא לבחור
בקיצורי דרך נמהרים ,שמתחרטים עליהם כל
כך .שהרי הכל נגזר ממרום ,ובקצת אורך רוח -
(מעיין השבוע)
הכל יגיע.

בסערה" .זה נכון מה שהם אומרים שגנבת"? פרצתי
בבכי ואמרתי" :לא ,זה לא נכון"" .אז למה אמרת
שגנבת"? "כי יש שוטר בחדר השני"" .אבל מאיפה
ידעת לספר את כל הסיפורים"? "אני לא יודע .הם
אמרו לי שאם אני לא אומר שגנבתי הם ייקחו אותי,
ואני לא אראה אתכם" .בשלב זה אחזתי את אבי
ואמי ,חיבקתי אותם ואמרתי" :אבא ואמא ,הם סתם
אומרים .אני לא גנבתי כלום" .אבי חיבק אותי
ואמר" :אני מאמין לך .לרגע אני לא חושב שאתה
קשור לזה" .הוריי נפנו לדבר עם סגן המנהל ובעל
המרכול .לא שמעתי את השיחה ,אבל מהחדר עלה
קול ויכוח קשה בין הוריי לבין השניים ,שהתעקשו
על כך שיש להם מידע אמיתי .מה עוד שאני הודיתי.
אבי חזר לחדר יחד אתם והחל לתחקר אותי שוב.
כמובן שנצמדתי אל האמת ,שלא גנבתי ולא פרצתי,
וכל מה שאמרתי היה מפחד ,ושהם אמרו לי מה

להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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לומר ,ואני אמרתי כן" .ומה עם
המחבוא" ,שאל מנהל המרכול,
"במחסן של הבית שלכם"?
"אמרת שהמחבוא במחסן שלנו"? שאל אבי" .כן .כך
אמרתי להם"" .מדוע" ? כי הם שאלו אותי איפה
המחבוא ולא ידעתי מה לומר ,אז זה המקום היחיד
שהיה לי לומר"" .בואו נצא אל המחסן" ,אמר אבי.
הסגן התלווה אלינו ,הגענו למחסן בביתנו ,ומה
שנתגלה שם היה הקרשים של הסוכה וכמה
כיסאות" .מה אתה אומר"? אמר אבא שלי" ,תראה
מה שווה ההודאה שלו"" .זה לא אומר כלום .זה רק
אומר שהוא מתוחכם ושקרן .תראה איך האמנו לו,
והוא סובב אותנו" .אבי החל לצעוק עליו" :זה ילד בן
שמונה .אתה לא נורמלי"? אך הוא פשוט נכנס לרכב
ונעלם .הימים שלאחר מכן היו חלום בלהות .כל
השכונה ידעה שאני מנהיג הכנופיה של הפורצים.
ומילא הילדים ,גם המבוגרים ידעו שילד בן שמונה
הוא פושע מתוחכם .ההורים שלי לא יכלו להסתובב
ברחובות כי אנשים קבעו בבירור ,שאני האשם וגם
הודיתי .אני יודע שהסיפור נראה דמיוני ומופרך
לחלוטין ,אבל הוא נכון במאת האחוזים .בצר לו פנה
אבי לאחד מגדולי הדור ,וזה עוד בלי לשמוע את
הצד ,השני אמר" :ילד בן שמונה לא פורץ ולא מנהיג
כנופית פורצים .איש חינוך אפילו לא היה הולך
בכיוון הזה .סגן המנהל הזה אינו איש חינוך".
אבי הגיע הביתה וסיפר לי מה שגדול הדור אמר,
ולאחר מכן חיבק אותי ואמר שיהיה לי ברור ,שהוא
מאמין לי בכל לב ולא משנה מה יאמרו "הוא אף
פעם לא יאמין עלי" .מנהל מוסד הלימודים שנכנס
לעניין הסכים שאחזור אליו ,אבל שעה אחת במוסד
הספיקה לי כדי לברוח ממנו .חוץ מאלה שקראו לי
פורץ ,כל השאר אמרו זאת בעיניים .ברחתי משם
הביתה .בכיתי בכי תמרורים .הייתי ילד בן שמונה
שנפל עליו הר שלם של חשדות ,מבלי שיהיה לו
מושג איך לצאת מזה .בשלב הזה החל אבי לחפש לי
מוסד לימודים אחר אחר ,אך השמועות מסתבר היו
חזקות ממנו .כל מנהלי מוסדות הלימוד אמרו לו
שהם מסכימים שזה נשמע מופרך ,אבל "אין עשן
בלי אש" ,ומה יגידו על המקום שלהם שקיבל ילד
שהוא פורץ ,או שאפילו אומרים עליו שהוא פורץ.
ושניים חכמים במיוחד אמרו לו את המשפט הידוע:
"מספיק שאומרים עליו ,אתה רוצה שזה גם יהיה
נכון"? הורי הסתובבו באותם ימים עצובים
ומדוכדכים .כמה חכמולוגים הציעו להם שאולי אם
אודה ואקבל טיפול יהיה לי סיכוי ,אך הורי ,ייאמר
לזכותם ,אפילו לא הסכימו לחשוב בכיוון הזה .רק
לאחר חודש נפתרה התעלומה .המשטרה עצרה
חבורת נערים שהייתה אחראית לסדרת הפריצות.
מנהיגה של החבורה היה נער בן חמש עשרה ,ששמו
היה בדיוק זהה לשמי ,ושם אחותו זהה לשם אחותי,
ושם אביו זהה לשם אבי .נשמע הזוי? אכן בדיוק
כמו כל הסיפור הזה .מסתבר
שנערים בשכונה התלחשו על
מישהו בשם ,נניח אבי כהן,

ומישהו עשה אחד ועוד אחד והלך למנהל המרכול
ואמר ,שהגנב הוא ילד בשם אבי כהן .מנהל המרכול
פנה לסגן המנהל ,וזה אפילו לא עצר לחשוב שלא
ייתכן שילד בן שמונה ינהיג כנופית פורצים ,החליט
להיות בלש לרגע ומה שיצא ,זה ילד שבור ומרוסק
שנאלץ לשמוע שיש דבר כזה שילדים פורצים ,ואיך
פורצים והיכן מחביאים ומה עושים עם הכסף .את
מה שלמדתי בחקירה הזו ,לא שכחתי אף פעם.
האמת יצאה לאור ,אך שלא כמו בסיפורים ,ובניגוד
לשמועה המרושעת ,זה לא קרה בקול רעש גדול,
אלא בקול ענות חלושה .שנים אחר כך יאמר לי אבי
שהוא נוכח לדעת ,שכשאומרים משהו רע על אדם,
אנשים מוכנים לשכוח מההיגיון ומהמציאות
ולהאמין עליו ,אך כשאומרים משהו טוב על אדם,
הבריות מפקפקים ומטילים בזה ספק ואומרים " :זו
סתם המצאה" .התקבלתי למוסד אחר .מסתבר
שלא היה קל להעביר אותי ,גם כשהיה ברור לכולם
איזה עוול נעשה לי .רק בהשתדלויות רבות של
רבנים נמצא לי מקום ,שנפל ברמה בהרבה מהקודם.
גדלתי ,איך שאומרים על הקצה .סיימתי את
הלימודים במוסדות בינוננים .התחתנתי ,ואני חי את
חיי ועובד קשה לפרנסתי ,ויודע היטב שיכולתי
להיות במקום הרבה יותר גבוה מכפי שאני נמצא בו,
הן רוחנית והן גשמית .הסיפור הנורא הזה שבר
במידת מה את חיי ואני חושב ,שגם את חיי אבי .אני
חייב לציין לחיוב את העובדה ,שהוריי נתנו לי גב
מהרגע הראשון ולא האמינו אפילו לשנייה אחת
לעלילה המרושעת .אני חושב שיש לעובדה הזו
משמעות אדירה להמשך התקין של חיי ,בניגוד
לחתן שפתח את הסיפור .יש כאן גם מסר גדול
להורים ולמורים שידונו את תלמידיהם לכף זכות,
ועדיף שיהיו מאה נהנים מחמת הספק ולא אחד
שנחשד ,על מה שאין בו .מנהל המרכול וסגן מנהל
בית הספר לא באו לבקש מחילה ממני ולא מאבי,
עד היום הזה .ברור לי שהם יודעים את הטעות
שעשו .אפילו הבחור שסיפר את השמועה למנהל
המרכול ,הגיע לאבי לבקש ממנו סליחה .אבל הם
לא עשו זאת .ובשל כך ,העוול שהם עשו לי ,מתקיים
בכל רגע ורגע שעובר מאז ועד היום .השניים שילמו
על מעשיהם .שנה לאחר מכן פיטר התלמוד תורה
את הסגן ,כנראה בגלל הטעות החינוכית שעשה -
חקירת ילד בן שמונה ,ללא ידיעת הוריו וללא
התייעצות על דברים מופרכים שאין לו שום מושג
בהם ,והמרכול נסגר אחרי חמש שנים והותיר את
בעליו עם חובות גדולים .הם עברו כמה דברים
בחייהם ובמשפחתם ,שלי לפחות אין ספק מהי
הסיבה .האם אמחל להם כאשר יבקשו סליחה? איני
יודע .אני משער שכן ,אבל בינתיים הם אפילו לא
טרחו לנסות .ואולי אני זה שעושה להם עוול ,שלא
מגלה את אוזנם שהם חייבים לפייס אותי .אולי,
אבל יושב בשמים בטח מבין ,מדוע אין לי הכוח
לעשות זאת( .אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

יש לכם סיפור מהחיים?

"האוהב את ה' באמת ,צריך להוכיחו,
למה אינו גואל את בניו"

השאלות

שלכם

מבית ההוראה "יודעי בינה"

שאלה :כבוד הרב שלום  .האם לספרדים מותר ללכת
עם ציציות בחוץ?
תשובה :מותר לספרדי להוציא את הציציות בחוץ,
ואדרבא בזה מקיים את המצוה בייתר הידור ,וכמו
שכתב מרן השו"ע שקיבלנו הוראותיו .אך ע"פ הקבלה
ומנהג הספרדים מקדמת דנא היה להצניע הציציות.
ועל כן כל אחד יעשה כמנהג אבותיו ורבותיו בזה.
שאלה:ראש השנה ויום כיפור יתבטלו לאחר הגאולה?
ואם לא אז למה הם נועדו הרי לא יעשו עברות כולם
יהיו צדיקים.
תשובה :ראשית יש להקדים שאין תמימות דעים לגבי
קיומו של יום הכפורים לעתיד לבוא ,שהנה מצינו
בדברי רבותינו שאמרו (ילקוט שמעוני משלי רמז
תתקמד) :כל המועדים עתידין ליבטל וימי הפורים אינן
בטלים לעולם ,ולדעת רבי אלעזר אף יום הכפורים לא
יתבטל לעולם שנאמר "והיתה זאת לכם לחקת עולם".
ומדרש זה העתיקוהו הראשונים ובכללם הביאו רבינו
בחיי דברים פרק לא עיי"ש.
רבי אליעזר הקליר בפיוטיו לא הזכיר את יום הכפורים
בדבר קיומו לעתיד ,אלא את יום הפורים בלבד שכתב :
"ואם כל המועדים בטלין וימי פורים לא נבטלים וזכרם
וגו'"  ,והראבי"ה (ח"ב  -מסכת מגילה סימן תקנה)
הביא שמקורו מהירושלמי עי"ש.
ברם אף לדעת הסובר שכל המועדות יהיה בטילים
לעתיד לבוא ,אין הדברים כפשוטם וכבר נשאלו
קדמונינו בזה ,היאך ייתכן שהמועדים יתבטלו למעט
פורים ולחלק מהדעות אף יום הכיפורים? ומי הוא זה
שיאמר שיבטל מן התורה אפילו אות אחת ואפילו
קוצו של יו"ד?
ובפרט שמצינו מדרש (במדבר רבה פרשה כא) המורה
להיפך ,וכך אמרו שם :המועדות האלו אינן בטלים
לעולם ,ולא החדשים ,למה ? שהן להקדוש ברוך הוא
שנאמר (ויקרא כג) אלה מועדי ה' וכן (ויקרא כ"ג) אלה
הם מועדי וכן (שם) וידבר משה את מועדי ה' ולכך אין
עתידים ליבטל ועליהם נאמר (תהלים קיא) סמוכים
לעד לעולם עשויים באמת וישר .ע"כ .
ובשו"ת הרשב"א (חלק א סימן צג) נשאל על כך והשיב
לשואל :שכוונת חז"ל שכל המועדים לא הבטיח
עליהם יתברך שלא יגרום החטא ביטולם באחד מן
הזמנים .וכמו שכתב (איכה ב) "שכח ה' בציון מועד
ושבת" .אבל בימי הפורים הבטיח כפי שכתוב (אסתר
ט) "לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם".
לא יעברו ,ולא יסוף ,עשאום הבטחה לא אזהרה .וכן
יום הכפורים והיתה זאת לכם הבטחה שתהיה לחקת
עולם .שהיום יכפר ואפילו לא ישמרוהו .עכ"ד.
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

בת אידה גלית

לע"נ אהרן

בן חיים ז"ל

העדים

בוקר טוב? עוד לפני שהספיק נועם לשתות את הקפה ,יצא שרון מהחניה ובטעות פגע
ברכבו של נועם .נועם ,יצא מרכבו והאשים את שרון בנזק שנגרם .להפתעתו ,גילה נעם
ששרון בעזות מצח מכחיש את הפגיעה .כעשרה מטרים משם ,ישבו יקיר ויאיר שחזו
בכל המתרחש .נועם כמובן ,ביקש מהם להעיד על כך בבית דין .אם לא די בהפתעה
הראשונה ,עתה הופתע נועם לגלות שהעדים מסרבים להעיד בבית דין .נועם ,שהיה
חייב כסף לעדים הנ"ל ,התרה בהם ואמר :אם לא תגיעו להעיד ,אתקן את הנזק של רכבי בכסף שאני חייב לכם!
יאיר ויקיר לא שתקו וענו לו :אל תערב את החוב שלך אלינו במריבות שלך עם אחרים.
מה דעתכם ,עם מי הצדק?

"שאל את הרב" בהודעת
SMS 052-7002757

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

להצלחת תהילה רוזה

רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב

נקודה למחשבה

מעשה בית הדין

להצלחת מיכל איריס בת חמדה

השאלה משבוע שעבר
דעתה של התורה?

המשקפיים
מי שלא ראה שמחה כזו – לא ראה
שמחה מימיו .שמחת בית השואבה
בישיבת "קול התור" הרקיעה
שחקים .התלמידים רקדו במעגלים
מסודרים להפליא ,כשהם רוקעים
ברגלים ומנפפים בידם בריקוד
מרהיב ומשמח לבבות .אך דא עקא
– תוך כדי הריקוד המיוחד ,פגע דוד
במשקפיו של ישראל ושבר אותם.
הלכו שני התלמידים לרב ,כשכל
אחד טענותיו בפיו .דוד טוען שלא
צריך לשלם ,ישראל טוען שכן .מה

ל"ט מלאכות

קושר

ּקֹושׁר היא אחת מל"ט מלאכות שבת ,שהיו
ְמלֶ אכֶ ת ַה ֵ
במשכן .במשכן ,היו זקוקים לסוג של דג בשם "חילזון",
כדי לצבוע בדמו את יריעות המשכן .כדי לדוג אותו
השתמשו ברשת דיג .רשת דיג עשויה מחוטים
הקשורים זה לזה ולפעמים יש להתיר חלק מהקשרים
כדי להוסיף לרשת אחרת ,בה חסרים חוטים להשלמת
הרשת ,ומכאן גם ְמלֶ אכֶ ת ַה ַמ ִּתּיר שהיא היפוכה של
מלאכת הקושר.

א .קשר על גבי קשר:
דעת הרמ"א וכן פסק הבן איש חי ,לאסור
קשירה קשר על קשר ,אפילו אינו עשוי
לקיימא ,שרוצה להתירו תוך 24 -שעות.
דעת הגר"ע יוסף וסיעתו ,שמותר לכתחילה
לקשור קשר על גבי קשר ,כל שבדעתו
להתיר הקשרים בתוך שבעה ימים ,והמחמיר
בכל הנ"ל ,תבוא עליו ברכה ,בפרט בקשירת
חוטים דקים שנקשרים בקשר חזק.
ב .העושה קשר בראש החוט ,וכן הקושר
חוט שנקרע בשני צדדיו:
דעת הרמ"א ,וכן פסק הבן איש חי וסיעתו
לאסור ,אפילו אם בדעתו להתירו באותו יום.
דעת הגר"ע יוסף וסיעתו ,שמותר לקשור
קשר בראש השקית ,כל שדעתו להתירו תוך
שבעה ימים ,והמחמיר תבוא עליו ברכה.

תשובה בקצרה:
אע"פ שהזיק דרך שמחה וריקוד
וללא כוונה ,התחייב דוד לשלם
לישראל בעבור המשקפיים.
תשובה בהרחבה:
במשנה בסוכה (מה ).מבואר
שאחרי מצווה ערבה ביום השביעי
היו התינוקות שומטין לולביהן
ואוכלים אתרוגיהן ופירש הרא"ש
שהקטנים היו שומטים לולביהן
ואוכלים בעצמם אתרוגיהם ,אולם
רש"י פירש שהגדולים היו חוטפים
לולבי הקטנים ואוכלים אתרוגיהם
ואין בכך משום גזל ולא משום
דרכי שלום ,שכך נהגו מחמת
שמחה .מכך למד התוספות ג"כ
לשמחת חתן וכלה ,ופסק הרמ"א
בחו"מ סו"ס שע"ח ז"ל בחורים

הרוכבים לקראת חתן וכלה והזיקו
את את זה בממון ,דרך שמחה
ושחוק וכן שבשאר דברי שמחה,
הואיל ונהגו כן פטורים .ולפי"ז
יהיה דוד פטור מתשלומים .אולם
הב"י בס' תרצ"ה הביא כן בשם
שו"ת תרומות הדשן וכתב שזה
דווקא לדידהו שהיו נוהגים כן
אבל אנו ,שלא נהגנו לעשות כך,
אין חילוק בין פורים לשאר ימות
השנה .לפי דבריו ,דוד יהיה חייב
לשלם ואעפ"י שעשה בשוגג ,וכן
פסק בחזון עובדיה ,כרך פורים
בעמ' כ"ז).

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

זמרת הארץ

לקט צמחי מרפא וסגולותיהם -
סמבוק שחור :עץ בר באירופה .מיץ הפירות – נוגד וירוסים יעיל
ביותר .לטיפול במחלות בדרכי הנשימה ולכאבים ראומטיים.
רותה :סגולה נגד "עין הרע" .נוגד תולעי מעיים ,נוגדי חיידקים ,מרגיע ומרפה שרירים
חלקים.
דפנה :נוגד חיידקים ופטריות ,משכך כאבי פרקים ,וכאבי בטן מונע הזעת
יתר ,ועודף גזים.
קיפודנית :היעיל ביותר לשיפור מערכת החיסון .נוגד דלקות ,בקטריות
ווירוסים .נוגד אלרגיות ,מרפא פגעי עור שונים.
(יש להתייעץ עם רופאים)

