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ָאלף בינה

חנוך לנער

צפנת פענח

כל שותפות מבוססת על אמון ועל כבוד לרפאותו .לא ייתכן
הדדיים .אמון ברצונו הטוב של השותף וכבוד קשר בין שני אנשים ללא אמון הדדי.
מפאת היותו שותף שווה ערך .בעל ואשתו
נותנים אמון זה בזה ,כי לכל אחד מהם מטרה כלל זה נוהג במיוחד בהשפעה חינוכית .רק
לבנות את ביתם המשותף ,ואיש מהם אינו כאשר האב פונה לבנו מתוך אמון שהוא
מחשיב את עצמו עיקר ואת השני טפל .גם אכן רוצה להתקדם ,וקורא לו לתת את ידו
שותפים בעסק מאמינים זה לזה ,שאכן כל להצלחתו ,יכולה להרקם מערכת יחסים
אחד משקיע את כוחו לטובת העסק ונותן המקדמת את הבן .כשהאב מתייחס לכוחות
לחברו את חלקו .אפילו שיתוף פעולה קצר הטוב הקיימים בבנו ומכבדו כשותף שווה
דורש אימון .אדם שפונה לרופא נותן בו ערך ,הוא מקנה לו כוח להתחיל לצעוד
אימון שיעשה את כל מה שבאפשרותו כדי בדרך זו.
הפתרון משבוע שעבר

גלו את הפסוק המסתתר בתמונה

כאן כתוב :לך אל הנמלה עצל

הפסוק מכיל  3מילים לפי סדר המספרים

1

הפתרון

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

2

משבוע שעבר:

הנותן לבהמה
לחמה לבני עורב
אשר יקראו
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8000445@gmail.com

רשות הרבים

למסירה באולגה:

 2מיטות זהות מעץ
עם ארגז מצעים במצב מעולה

054-8424571

גמ"ח "לולי תורתך שעשועי"

ניתן להשאיל
מיחם ,פלטה ,שעון שבת לשקע
ספרי תהילים ,ספר ברית עולם ועוד...

לפרטים052-7117668:

מה רבו מעשיך ואם חשבתם שרק חברת חשמל תספק לנו את
הבשורה ,כדאי שתדעו שגם צמחים יוצרים חשמל.
בתהליך הפוטוסינתזה ,הצמחים נעזרים באור השמש
כדי לייצר אנרגיה זמינה שהם חייבים כדי לחיות .זו דרך טבעית
יחידה שבה נוצר זרם חשמלי .איך זה קורה? בתאים הצמחיים
יש אברון שנקרא כלורופלסט ובו מתרחש תהליך הפוטוסינתזה.

בהתחלה האור נוגע בכלורופלס ,מה ש"מעורר" חלק
מהאטומים שמרכיבים את הכלורופלסט .בעקבות
כך קופץ אלקטרון אחד מאטום אחד לאטום סמוך
וכן הלאה בשרשרת .השרשרת הזו היא למעשה זרם
חשמלי שנוצר בתוך הצמח ,מה שאומר שכל זמן
שהצמח באור ,זורם בו חשמל.

הנהלת העלון052-8000445 :

ההשאלה ללא תשלום ומותנית בהשארת פיקדון

רציתי לספר לכם את מה שעבר עליי ועל רעייתי
בשלושת החודשים האחרונים .זה כמו סיפור מתח
אבל אני לא חושב שמישהו יהנה ממנו וגם אין לו
סוף טוב .ממש מתאים לתקופה של תשעה באב.
אנחנו נשואים כחמש שנים  -ללא ילדים .כשנה
אחרי הנישואין ,התחלנו לדאוג בעניין (בין השאר,
בגלל קרובים ,הורים וחברים שהתחילו להתעניין).
השתטחנו על כל הקברים וקיבלנו ברכות מכל
הצדיקים .שפכנו דמעות כמים  -ולא נפקדנו.
לא אלאה אותכם בתיאורי הייסורים הנפשיים,
שעברנו רעייתי ואני  -בייחוד לאחר שהתחלנו
בטיפולים ,שנמשכו שנים רבות .לפני כארבעה
חודשים ,התבשרנו בבשורה הנעימה ביותר שניתן
להעלות על הדעת .קשה לי לתאר את האושר
שהיה לנו .מובן שספרנו את הימים ,עד שנזכה
סוף סוף לפרי בטן .היה לנו את הזמן הכי טוב
בחיינו המשותפים .עד לאותה שיחת
טלפון  -שהתחילה את הסיוט .חזרתי
מהכולל ,ואשתי המתינה לי חיוורת
כסיד ,היא הצביעה על הטלפון ,וכמעט
לא יכלה לדבר .היא רק אמרה" :תשמע
את ההודעה בתא הקולי ".ופרצה בבכי.
שיחזרתי את ההודעות ,ואכן היתה
הודעה מאד מפחידה .בתחילה קול של
ירייה ועוד אחת ,ולאחר מכן ,קול מפחיד
שנשמע כמו דיבור מתוך מים" :אנחנו נגיע אליכם
 וזה יהיה הסוף שלכם ".בתחילה נבהלתי קצת.אבל אחר כך התעשתי ואמרתי לאשתי ,שזו כנראה
מתיחה .ישבתי איתה אולי שעתיים ,והרגעתי
אותה .נראה היה שהיא נרגעה .אבל אחר הצהריים,
כשהלכתי אל הכולל  -היא רצתה ללכת לאמא
שלה ,כי פחדה להיות לבד בבית .אמרתי לעצמי
 זה יעבור .ב 12.00-בלילה חזר הסיוט .צלצולטלפון .אני מרים ,ושוב אותו קול מוזר" :שיהיה לך
לילה טוב ".וכאן נקב הקול בשמי הפרטי וניתק.
שמטתי את השפורפרת .הידיים שלי רעדו .לא
פחדתי מההודעה .רק חשבתי מה אומר לאשתי.
באתי אליה ,והיא שאלה" :זה עוד פעם הוא ,נכון
?" נענעתי לשלילה .אבל היא מכירה אותי מספיק
טוב ,כדי לדעת שלא אמרתי אמת .היא דרשה
שאספר לה מה היה ,ואני ,ברוב טפשותי אמרתי
לה שהבן אדם אמר את שמי .זה הספיק לאשתי
להיות ערה כל הלילה ,ולבקש ממני ללכת עם כל
רחש אל הדלת .למחרת היא פחדה להיות בבית

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

לבד .היא הלכה לבית הוריה ,וחזרה רק כשאני מגיע
מהכולל ,כדי לעשות ארוחת צהרים .בתא הקולי
המתין תמיד הקול המוזר ,שהפחיד כל כך את
אשתי .ניסיתי להסביר לה שמדובר באיזה מטריד.
אך היא החלה לחקור אותי ,אולי יש לי איזה שונא,
אולי מישהו רוצה להרע לי .הבטחתי לה שאין לי
שום שונא ,אך זה לא הרגיע אותה .הימים עברו.
המטריד היה מתקשר פעמיים בשבוע ,משאיר
הודעה בתא הקולי ,וזה היה מספיק כדי להרוס לנו
את כל השבוע .אשתי חדלה לישון .היא איבדה
ממשקלה ,ועיגולים שחורים החלו להיות סביב
עיניה .החיים שלנו הפכו לסיוט ,וככל שביקשתי
ממנה לחדול מהפחד  -זה לא עזר .החלטתי
להחליף מספר טלפון .הזמנו מספר טלפון ,ודאגנו
שהוא יהיה חסוי .ובאמת ,שבוע שלם היה שקט.
אך לאחר שבוע ,הוא התקשר שוב ואמר לאשתי
בקול המבעבע שלו" :יש לי קשרים בכל מקום ,אז
את חושבת שיש לי בעיה להפעיל את הקשרים
שלי בבזק? תגידי לבעלך (הוא נקב בשמי) ,שממני
אי אפשר להתחמק ".אשתי טרקה
את הטלפון ופשוט התמוטטה.
מצאתי אותה על הכסא לפני
התעלפות .חשתי שינאה גדולה
למטריד הזה .אני מוכרח להודות,
שאם הוא היה נופל לידיים שלי
באותם רגעים ...אשתי נהייתה
חולה ממנו .אני הסברתי לה,
שזה סתם מטריד שנהנה להפחיד
אנשים .והיא אמרה" :מאיפה יש לו את המספר
החסוי שלנו?" התקשרתי לבזק ,והם כמובן הודיעו
שלא מסרו לאף אחד ,ולפי החוק אסור להם ,וכל
מיני הסברים .לפני כשלושה שבועות ,החלטתי
לנתק את הטלפון בבית ,וקניתי סלולארי .חשבתי
כי בכך הסתיימו הצרות שלנו .בכוונה קניתי את
הנייד בלי שם ,טוקמן שמטעינים אותו בשיחות.
שאיש לא ידע איך להגיע אלינו .מאד חרדתי
לאשתי .ובאמת היה שקט שבוע וחצי .אבל לפני
שבוע וחצי ,בשעת ערב ,היה פתאום צלצול פלאפון
מוזר .רצתי להרים ,אך אשתי הקדימה אותי .היה
כתוב שם" :התקבלה הודעה ".אשתי לחצה על
כמה כפתורים ,ואז הופיעה ההודעה .זו לא היתה
הודעה ,אלא ציור של אקדח .שנינו פשוט שתקנו
בפחד נורא .גם אני פחדתי .הבנתי שאשתי צודקת,
ומדובר בבן אדם שבאמת יש לו קשרים ,אחרת
איך הוא הגיע לפלאפון שלי? סגרתי את הדלת על
מנעול ,וחשתי שביתי אינו מבצרי ,שמישהו שולט
על חיי ,ולי עצמי אין שליטה עליהם .בינתיים

לע"נ ציון

בן קמרא ז"ל

שבת פרשת" :דברים"
כניסת השבת19:15 :
יציאת השבת20:25 :
ר"ת20:56 :

יׁשב ָּב ָדד וְ יִ ּדֹם,
ֵ
ּכִ י נָ ַטל ָעלָ יו.
(משלי  -פרק ג' ,פסוק כ"ח)

מי שאירע לו אבל וצרה ישב גלמוד ויצפה לטובה
וימתין ,כי בעל הגזרות נשא עליו הגזירה זו.

מועד וליקחו
אנו מוצאים בהלכה חיוב אבלות על חורבן בית המקדש,
וכן חיוב אבלות על המת .יש גם נקודות דמיון ביניהם
להלכה ,כגון  -אסור ללמוד תורה בתשעה באב ,כיוון שהיא
משמחת ,כשם שאסור לאבל ללמוד תורה .מאידך גיסא
אנו מוצאים הבדל מרכזי בין אבלות החורבן לבין אבלות
על המת .באבלות על החורבן ,האבלות "מוסיפה והולכת",
דהיינו ,בתחילת בין המצרים האבלות היא קלה ונוהגים רק
חלק מהאיסורים ,ולאחר מכן האבלות מחמירה והולכת -
לעומת זאת באבלות ,סדר חומרת האבלות הוא סדר "יורד":
היום הראשון הוא היום שבו נוהגות המגבלות החמורות
ביותר ,לאחר מכן שלושת הימים הראשונים קלים יותר,
שבעת ימי האבלות קלים יותר ,השלושים קלים יותר ,וכו'.
וההבל ,בעצם ,נובע מהסיבה הבאה :באבלות על מת ,הציווי
איננו להצטער צער פנימי (צער זה קיים מטבע הדברים,
אך זה איננו הציווי) .מהות הציווי היא הבעת צער ,ומטרת
הציווי היא כבוד המת .מה שאין כן באבלות על החורבן,
המצווה היא להצטער צער פנימי .מכאן מובן ההבדל:
מצווה של צער פנימי ,דורשת הכנה נפשית מן הקל אל
הכבד (אדם אינו יכול לעבור מיד ממצב רגיל אל צער עמוק
וכבד) .ולכן בתחילת ימי בין המצרים מכניס אדם את עצמו
לצער קל ,ולאחר מכן מוסיף והולך בצער .מה שאין כן
באבלות ,שם העניין איננו ,כאמור ,ציווי להצטער ,המצריך
הכנה נפשית .שם מדובר בהבעת צער שמטרתה כבוד המת,
ולכן מן ההיגיון לנהוג את הצער הכבד יותר עם מות המת,
(מעיין השבוע)
ולאחר מכן סדר החומרה יורד.

קוראת לי אשתי .מסתבר שחוץ מהאקדח ,היה עוד
מסר ,כתוב באנגלית" :אני יודע איפה אתה גר ".לא
ידענו מה לעשות .התקשרתי למשטרה ,והשוטרת
אמרה לי בקול משועמם ,שעליי לבוא למשטרה
ולהגיש תלונה ,ואין להם סיבה לשלוח ניידת ,כי
דברים כאלה קורים במדינה כל חצי דקה .למחרת
מסרתי תלונה .ביקשתי מהם לעשות בדיקה על
שתי מספרי הטלפון הקודמים שלי (אמנם הוא
עשה חסימה ,אבל יש להם דרך לדעת זאת,
על אף שהיא עולה הרבה למשטרה) .הם אמרו
שצריכים צידוק לכזו בדיקה ,ושאני אחזור אליהם
אם משהו יקרה .חזרתי לאשתי והרגעתי אותה,
שהכל בסדר והמשטרה בעיקבותיו .היא די נרגעה,
והלכנו לישון .אבל ב 12.00-בלילה הטלפון צלצל.
אשתי הרימה את הטלפון ,והקול המבעבע אמר
להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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לה" :ב 4.00-בלילה אנחנו נגיע
אליכם ".וניתק .אשתי התחילה
לבכות ולפחד .היא ביקשה
ללכת להוריה ,והסכמתי .אחר כך היא התחרטה
ואמרה ,שמספיק לה לסגור את הבית ואת חדר
השינה על  2מנעולים .עשיתי זאת והרגעתי אותה
כל הזמן .מובן שלא הצלחנו להרדם ,וזה אחרי
חודשיים וחצי של הטרדות ולילות ללא שינה.
בערך ב 2.00-בלילה ,כשאני חצי ישן  -היא מעירה
אותי ואומרת שיש לה כאבים איומים .אני אומר
לה" :זה פסיכולוגי" ,והיא אומרת לי" :זה לא .תזמין
אמבולנס ".הזמנתי ,ונסענו לבית חולים .אשתי
איבדה את התינוק שלה - .אני לא יכול לתאר לכם
מה חשנו .אחרי חמש שנים ללא ילדים ,לאבד ילד
בגלל רשע מרושע אחד .צער ,כאב ,אבל ,אבדן.
פשוט בכינו בלי הפסקה .אשתי אושפזה ליממה,
ואני למחרת רצתי למשטרה ואמרתי לשוטרים:
"רציתם שמשהו יקרה  -הנה משהו קרה .איברתי
את הילד שלי בגלל המטריד הזה ".איבדתי את
כל העדינות שלי .בכיתי וצעקתי ,ולזכותם ייאמר
שהם קיבלו את זה בהבנה .על אף שצעקתי
עליהם ,נתנו לי קפה .היה שוטר אחד ,בשם אבי,
שהקשיב לי ,ואפילו מחה דימעה כשסיפרתי לו על
הסבל של אשתי ושלי .הוא אמר לי" :על גופתי -
אני משיג לך את המטריד ".חזרנו אל הבית .כעבור
יומיים הוא התקשר ואמר לי" :בוא מהר .המטריד
שלך בתחנה ".לקחתי מונית והגעתי לשם כל עוד
רוחי בי .השוטר אבי אמר לי" :אני לא ראיתי אותו.
הוא בחקירה .אבל אני אבקש להכניס אותך".
חיכיתי בחוץ ,עד שאיזה שוטר יצא ולחש משהו
לאבי .אבי אמר" :מה אתה אומר? !" והסתכל עליי.
הבנתי שיש איזו התפתחות .אבי ניגש אליי ואמר
לי" :תיכנס לחדר ותראה לבד ".אני נכנס לחדר,
ואת מי אני רואה? את אח של אשתי ,בחור בן
תשע עשרה .ומה הוא אומר לי? "תשחרר אותי.
השתגעת? אני מתבדח ,ואתה הולך למשטרה?"
לא שלטתי בעצמי .הסתערתי עליו ,תוך שאני
צורח" :הרגת את הילד שלי ".וכל מיני דברים
צעקתי .השוטר ניסה בעדינות להפריד בינינו.
הבחור הסתכל עליי כאילו השתגעתי ,ולא הצליח
להוציא מילה מפיו .רק אחר כך תפסתי ,שהוא
באמת לא יודע מה הוא עולל .אבי ,השוטר שאל
אם אני משאיר את התלונה ,ואני אמרתי שכן.
הלכתי הביתה וסיפרתי לאשתי מיהו המטריד
האלמוני שהרס לנו את החיים .ושנינו ישבנו
ובכינו .אחר כך הגיעה המשפחה .כולם הזדעזעו
מהמעשה המרושע שנבע מטפשות ,ואחר כך
ביקשו ממני בעדינות לבטל את התלונה ,כי הוא
עצור ,ובאמת מבין שעשה שטות .הם אמרו שרק
עכשיו הוא קלט מה עולל ,וכי זה ירבוץ על מצפונו
כל החיים .אמרתי שרק אם אשתי אומרת לי  -אני
מבטל את התלונה .אשתי לא רצתה לענות על זה,

יש לכם סיפור מהחיים?
שלחו אלינו! "יודעי בינה",
ת.ד 579.חדרה מדור עלון השבת.

ואני לא ביטלתי .רק למחרת היא אמרה לי לבטל
את התלונה ,ועשיתי זאת .אבל הודעתי ,שכרגע
אני לא רוצה לראות אותו ,ולא חשוב כמה הוא
מתחרט .זה הסיפור .אני לא צריך לספר לכם מה
מוסר השכל שלו .אבל מה שקרה בשטח  -שבגלל
טפשות אחת ,יושב זוג שכמעט זכה להיפקד,
עצוב ובודד בבית .ועוד נער בן  ,19שכבר אינו
נער ,שאוכל את עצמו על כך ,שבגלל מעשה
שטות שעשה  -הרס לאחותו ולעצמו את החיים.
ככל שעוברים הימים ,אני נרגע ומבין שהגיס שלי
באמת לא התכוון להרע ,ושהוא עצמו מסכן ורדוף
רגשי אשמה .עדיין קשה לי לסלוח על הטפשות
והאטימות שלו ,כיצד לא עלה על דעתו שהוא
פשוט מפחיד את אחותו עד מוות ,איך עלה על
דעתו שזה מצחיק מישהו .בסופו של דבר אסלח
לו ,אני יודע .אולי בזכות זה יפקוד אותנו אלוקים
שוב? (אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

השאלות

שלכם

מבית ההוראה "יודעי בינה"
"שאל את הרב" בהודעת
SMS 052-7002757

שאלה:
הרב .בט' באב שחל במוצאי שבת פשוט
שאין יושבים בסעודה שלישית על הרצפה
משום שאין אבלות בשבת מה הדין לגבי
איסור ב' תבשילין?
תשובה:
כתב השו"ע (או"ח תקנ"ב –י) אם חל תשעה
באב בשבת והצום נדחה ליום ראשון,
אוכל בשר בשבת זו ,ושותה יין ,ומעלה
על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בעת
מלכותו .וממילא פשוט שמותר לאכול
בסעודה כמה מיני תבשילין ללא חשש.
שאלה:
כבוד הרב .האם מותר להשתמש עם
מגבונים בתשעה באב לנקות או לרענן את
הפנים ?
תשובה:
מגבונים אם הם לחים בשיעור של טופח
על מנת להטפיח (פירוש שאם יגע
בידו במקום שניגב שם היד תרטב) אין
להשתמש בהם בתשעה באב לניגוב פנים
וידים וכדומה ,ואם אינם לחים בשיעור של
טופח על מנת להטפיח מותר להשתמש
בהם.

naort26@gmail.com

לע"נ שאול

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

רבי אהרון מקרלין

נקודה למחשבה

"...מן העצבות ועד המרירות –
כחוט השערה"...
וכל זה שעושה כן על מנת להתרענן ,אבל
אם רוצה לנקות לכלוך  ,מותר להשתמש
במגבנים לחים אף כשהם בשיעור של
טופח על מנת להטפיח ,שהרי כתב השו"ע
(תקנד -יא) שלצורך העברת לכלוך מותר
לרחוץ ממש במים .וכל שכן במגבוני נייר
לחים .
שאלה:
שלום  .רציתי לשאול אני לומדת במכללה
מקצוע ומחר בתשעה באב יש לנו קורס
בצהריים האם מותר ללכת? חשוב לציין
שכל שיעור חשוב מאוד כי מתקדמים
בחומר ולא חוזרים .תודה וצום קל.
תשובה:
אם ישנה אפשרות שיקליטו עבורך את
השיעור ותשמעי את ההקלטה לאחר
תשעה באב אין להשתתף בקורס ,אך אם
אין אפשרות להקליט את השיעור מכל
סיבה שהיא ,מותר להשתתף בקורס ,לפי
שהוא בכלל דבר האבד ,שמותר בתשעה
באב.
שאלה:
כבוד הרב .האם מותר להתאפר בתשעה
באב?
תשובה:
אסור להתאפר בתשעה באב ,שהוא בכלל
איסור סיכה האסור בתשעה באב ,וכל שכן
שאין למרוח קרם פנים וכדו' בתשעה באב.
שאלה:
כבוד הרב אני נאלצת לעבוד בתשעה באב
מה לעשות עם הכסף ? האם להשתמש
בו?
תשובה:
אסור לעשות מלאכה בתשעה באב ,וכל
העושה מלאכה בתשעה באב ,אינו רואה
סימן ברכה מאותה מלאכה .למעט אם הוא
בכלל דבר האבד וכדו' שאז מותר לעבוד
מן הדין .ובכל אופן שהרוויח בתשעה באב
הכסף מותר בשימוש.
מפי הרב הגאון שלמה סויסה שליט"א
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לע"נ מרים

בת שושנה נוסרת ז"ל

פג תוקף

לרפואת חן בן מזל ואשר

מעשה בית הדין

אדון כהן קנה במבצע שתי עוגות גבינה במאפייה .אחת מהן הוא
פתח בשבת ,ואת השנייה פתח בשבועות וגילה שפג תוקף הטריות
שלה .כעת הוא תובע מבעל המאפייה לפצות אותו מכיוון ש'כולם יודעים שעוגות גבינה
זה לשבועות' .מצד שני ,בעל המאפייה טוען' :יש אנשים שקונים עוגות לשבת ולכן היית
צריך לבדוק את התאריך' .מי צודק?

השאלה משבוע שעבר
מידת הכעס
דודו וחברו התווכחו ברחוב מתוך אי הבנה,
החבר שכעס נתן סטירה קטנה לדודו והוא
איבד שליטה והיכה אותו בצורה קשה .הוא
נעצר והובל לבית המשפט ,ושם הסביר
לשופט שהוא סובל מבעיה של איבוד
שליטה ו'זה לא הוא' ברגע שהוא נכנס
לאקסטזה של כעס .מה דעתכם ,האם הוא
אשם וחייב לשלם לחברו על כל החבלות
והנזקים שגרם?
תשובה בקצרה:
דודו חייב לשלם על כל הנזקים והחבלות
שגרם לחברו ,כיוון שהוא יצא מעבר לכל
פרופורציה והיכה את חברו בצורה קשה
בגלל סטירה קטנה שלא גרמה לו לנזק.
תשובה בהרחבה:
אין ספק שדודו היכה את חברו מכות
נמרצות וגרם לו לחבלות ,דודו עצמו
מודה ש'איבד שליטה' אלא שאנו באים
לדון בנושא מבחינה הלכתית כדי לדעת

ל"ט מלאכות

המוחק

ּמֹוחק היא אחת מל"ט מלאכות האסורות בשבת,
ְמלֶ אכֶ ת ַה ֵ
כשם שהיו נעשים במשכן .במשכן ,כאשר היו מתאימים את
הקרשים זה לזה ,היו כותבים אות אחת על קרש זה ואות אחת
על הקרש השני וכך ידעו להתאימם זה לזה .כאשר כתבו על
אחת מהקרשים בטעות אות לא נכונה ,היו מוחקים אותה ,כדי
שיוכלו לכתוב במקומה אות אחרת.

א .אסור לקרוא בשבת בשטרי חובות
וחשבונות ואפילו לעיין בהם בלא
קריאה אסור .ואסור לקרוא מכתבים
ואגרות שלום אם יודע מה כתוב בהם
ואפילו לעיין בהם בלא קריאה אסור.
ב .אסור ללמוד נהיגה בחוברת
תמרורים בשבת ,הואיל והנהיגה אסורה
בשבת.
ג .עיתון אשר בו מופיעות פרסומות
מסחריות כמעט בכל עמוד בעיתון
אסור לכל הדעות לקרוא בו בשבת ,שאי
אפשר להמלט מקריאת המודעות
ד .אסור ללמוד בשבת לימודי חול
במטרה להתכונן למבחן שאמור
להתקיים בימות החול

האם דודו חייב בתשלום הנזקים שנגרמו
מהמכות.
בתלמוד מובא מקרה בשני אנשים שהיכו
אחד את השני ,ופסקה הגמרא שאומדים
את הנזקים שנגרמו לכל אחד מהם .ומי
שהנזק שלו גדול יותר ,מקזז משווי הנזק
שנגרם לו את שווי הנזק שגרם לחברו.
ואילו חברו משלם את ההפרש של
הנזק( .מסכת 'בבא קמא' דף ל'ג) אבל
דעת הרא'ש שדין זה של הגמרא תקף
רק במקרה ששניהם התחילו ביחד את
המריבה או שאחד התחיל והשני החזיר לו
ושניהם גרמו נזק אחד לשני ,שאז כל אחד
מהם חייב לשלם לחברו ואז הם מתקזזים
ביניהם על הנזקים .אבל מה יהיה הדין אם
אחד מהם התחיל במריבה והשני החזיר
לו?
במקרה כזה פוסק הרא'ש שזה שהתחיל
במריבה חייב לשלם את הנזקים ,וזה
שהחזיר יהיה פטור מלשלם ,וכך נפסק
להלכה .אבל בכל אופן ,עלינו לוודא שגם
כשהשני 'החזיר לו' מדובר שהחזיר בצורה
סבירה ולא יצא מפרופורציה .לפסק הלכה
זה ישנם שני הסברים :א') כיוון שהראשון
התחיל מותר לשני 'להציל את עצמו' ולכן
איפה שאנו יודעים בבירור שהשני רק
התגונן ,למרות שכתוצאה מכך נגרם נזק

חמור יותר ממה שגרם הראשון ,הוא פטור
מלשלם .ב') שכיוון שזאת שעת כעס ,אנו
לא יכולים לדרוש מהשני שיחזיר לו בדיוק
באותה מידת נזק שגרם לו הראשון ולכן
גם אם השני הזיק יותר מהראשון עדיין
הוא פטור מלשלם .אבל לכל הדעות,
אם השני החזיר בלי פרופורציות ואיבד
שליטה הוא יהיה חייב לשלם את כל
הנזקים( .דעת ספר 'מאירת עיניים')
ראובן קילל את שמעון .ושמעון נתן לו
מכות ,מי נקרא שהתחיל במריבה?
הדבר תלוי בשני ההסברים שהבאנו
למעלה :לפי דעת ספר 'מאירת עיניים'
זה נקרא שהראשון התחיל את הריב,
בגלל שהכעיס את חברו .אבל דעת רוב
הפוסקים היא שההיתר של השני להחזיר
הוא רק באומדן של 'להציל את עצמו'
ובמקרה הזה הראשון לא איים עליו
במכות כדי שהשני יוכל לטעון שהוא עשה
זאת ל'הגנה עצמית' והוא יכל להתאפק
או לעזוב את המקום ,ולכן במקרה הזה
השני יהיה חייב כיוון שהוא התחיל בהרמת
הידיים.
ובסיפור שלנו
בסיפור שלנו מדובר שחברו של דודו נתן
לו סטירה קטנה על הלחי ובייש אותו,
אמנם אין בה גרימת נזק ולכן לדעת ספר
'מאירת עיניים' דודו יהיה פטור מלשלם
כיוון שחברו התחיל במריבה ,אבל כיוון
שגרם לו לנזקים בלתי סבירים הוא כן
חייב לשלם לו את הנזקים .אבל לדעת
שאר הפוסקים ודאי שדודו חייב לשלם,
כיוון שהתירו לו רק 'להציל את עצמו'
וכאן לא נגרם לו נזק מהסטירה של חברו,
וכיוון שהוא יצא מפרופורציה והיכה אותו
בעוצמה רבה
שדודו
ודאי
חייב לשאת בכל
הנזקים
שנגרמו.
לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק לעיון
ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת הלכה
המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

