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ָאלף בינה

חנוך לנער

צפנת פענח

התחשבות
אובדן קשר בין הורים לילדיהם  -מקורו מתוך
בחוסר אמון .כאשר הורים אינם מאמינים ברצונו ובדעתו של הילד ולהתייחס אליו
לילדם שהוא אכן רוצה להתקדם ולהיות בכבוד.
טוב יותר ,ואפילו חושדים בו שכוונתו
להתנגד ולהזיק ,הילד אינו מאמין שהוריו הנהגה זו תביא לחיזוק הקשר בין ההורים
לילדיהם .הורים המתנהגים כלפי ילדם
פועלים לטובתו .ואז ,במקום מערכת קשר
בזלזול ואומרים' :הוא לא יוצלח'' ,מה הוא
והשפעה חינוכית ,באה מערכת לחצים כבר מבין'' ,מה זה משנה מה הוא אומר',
המפעילה את הילד בעל כורחו.
עוצרים את התקדמותו של ילדם במקום
לקדמו .ילדים כאלה עלולים לפתח במשך
כדאי לומר בכל הזדמנות' :אנחנו' .יש לפעול הזמן רגשות טינה וריחוק מהוריהם.
הפתרון משבוע שעבר

גלו את הפסוק המסתתר בתמונה

כאן כתוב :ספר דברים

הפסוק מכיל  3מילים לפי סדר המספרים

1

הפתרון

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

2

משבוע שעבר:

וטבל בשמן רגלו

3

8000445@gmail.com

רשות הרבים

הציבור היקר מוזמן
לשיעור תורה
בנושא :גמרא מגילה ומוסר

עם הרב עמית חסון
בימי א'  -ד' 17:45-19:15 :
יום חמישי16:30-18:00 :

בישיבת "יודעי בינה"
רח' על כנפי נשרים ,נחליאל

מעשיך
הזכרנו את עוף המדגרה הקרוי תרנגולת מאלי האוסטרלית?
התרנגולים הללו מדגירים את ביציהם בתוך ערימות של
צמחיה מרקיבה .מדי דקות אחדות תוחב הזכר את מקורו
לתוך ערימת הזבל ,ובודק את הטמפרטורה.
כאשר היא יורדת אל מתחת ל 33-מעלות צלסיוס ,הוא מוסיף עוד
זבל ,וכאשר היא עולה מעבר ל 33-מעלות הוא חופר בתל פתח איוורור
שיצנן את הביצים .כך נשמרות הביצים בטמפרטורה האופטימלית ,עד

לבקיעתן.
אמנונים החיים בנהרות אפריקה ,בבריכות באינדונזיה וגם
במימי הארץ מחזיקים את ביצי הדגים בפיהם ושומרים
אותם ,הם אף מתנזרים מאכילת אוכל כדי להמנע ח''ו
מבליעת הביצים ,כשהדגיגים בוקעים במזל טוב האבא יורק
אותם החוצה .לשם אימוני שחיה והתרגלות לסביבה .בשעת
סכנה הדגיגים חוזרים במהירות לפיו של אבא אמנון.

הנהלת העלון052-8000445 :

050-4135046

מה רבו

אלף בינה

הייתי השלישית מבין שבעה ילדים .ילדת סנדוויץ'
אמיתית :שלושה מעליי ,שלושה מתחתיי .כשאני כותבת
'ילדת סנדוויץ' ,איני מתכוונת למובן הרע של המילה ,כי
שום דבר בחיי לא הושפע לרעה מעצם היותי סנדוויץ',
אולי להפך .קיבלתי יחס טוב מהוריי ,משני אחיי הגדולים
ומשלושת האחים הקטנים .לא הרגשתי בשום אופן
אבודה ונטושה כמו שמתארים ילדי סנדוויץ' ,ואולי אכן
הגיע הזמן להפסיק להשתמש במונח הזה כמונח שלילי.
אני חושבת שהאופי של הבן אדם הוא החשוב ,ולא
התנאים שבהם הוא חי .מישהו בעייתי יהיה בעייתי
כבכור ,כילד שני ,כסנדוויץ' וכילד זקונים ,ואם הוא טיפוס
נוח וזורם הוא יהיה כזה כבכור ,כילד שני ,כסנדוויץ' וכילד
זקונים .אני הייתי ועודני זורמת ,נוחה ,לא בעייתית
ושמחה בחלקי .איני יודעת אם שמתם לב ,אך כתבתי
שקיבלתי יחס טוב משני אחיי הגדולים ומשלושת אחיי
הקטנים .אולי חשבתם שטעיתי בחישוב מספר הילדים
שלפניי ,אבל לא כן .היתה לי גם אחות גדולה ,ובדיוק
עליה אני רוצה לספר .הבעיה שלי הייתה אחותי הגדולה,
השנייה במשפחה .מאז שנולדתי ,לפחות על
פי עדויות ששמעתי פה ושם ,הייתה בה קנאה
מטורפת כלפיי .לא הייתה זו קנאה שהתפרצה
כשקיבלתי תשומת לב או כשהיה לי טוב או
כשקנו לי מתנה .זו הייתה קנאה בעצם קיומי,
חוסר יכולת לראות אותי מתבלטת ,צוחקת,
עצובה ,יושבת ,עומדת .בקיצור :קיימת .איני
זוכרת מתי הבנתי שיש לי בעיה .ייתכן שזה
היה בכיתה א' ,כשהיכתה אותי כצורה מזעזעת
ואז שמעתי לראשונה את הביטוי 'קנאה' .אולי
היה זה לפני כן ,כי מאז שאני זוכרת את עצמי סבלתי
ממנה סבל קיצוני שאי אפשר לתאר .האופי שלי קליל
וזורם ,וכך הצלחתי איכשהו לשרוד .התרחקתי ממנה ככל
האפשר .הייתי מוותרת לה בכל מצב ובכל עניין ,גם אם
הייתה משחקת בי ומתעללת בי .אם למשל רצתה לשבת
במקום מסוים או שראתה שנוח לי יותר מדיי במקום
שאני יושבת בו ולכן החליטה שהיא רוצה לעבור לשם -
הסכמתי .זה גרם לה להיכנס למעגל של רדיפה ,כי היא
רצתה להציק לי ואני התנהגתי כאילו אינה מציקה לי ,מה
שגרם לה להגביר את ההצקות .בגיל בת מצווה ,נדמה לי,
עליתי על נוסחה שפתרה באופן חלקי את הבעיות .היה זה
באחד מאותם ימי רדיפות שבהם לקחה את התיק הירוק
שקנו לי והחליטה שהוא שלה ,ואילו אני אקבל את התיק
הסגול שהיא קיבלה .האמת ,בכלל לא היה איכפת לי,
אפילו העדפתי את הסגול .רגע לפני שאמרתי" :יופי,
באמת מתאים לי הסגול" ,עלתה במוחי מחשבה שאולי
לא יהיה נכון להכריז על כך .אולי כדאי להראות פנים
עצובות .וכך עשיתי .ייבבתי על התיק הסגול והבחנתי
שהיא מרוצה .גיליתי את הפטנט .מרגע זה ואילך נהגתי
להראות פרצוף סובל מולה .זה ממש הרגיע אותה .היא

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

אמנם המשיכה את ההתעללויות שלה ,בעיקר באופן
מילולי ,ואני הייתי "נעלבת" ואפילו "בוכה" כמיטב יכולתי
להציג ,וזה היה עושה לה טוב .התבגרנו .התרגלתי לכך
שיש לי שתי צורות התנהגות ,וזה הפך ממש לחלק מחיי.
הייתה הנערה המצליחנית ,הזורמת ,החברותית והחלקה
לגמרי (ואין לי מילים להודות לקב"ה שהשאיר אותי כזו
בצל אחות קנאית וחסרת מידות כל כך) ,והייתה הילדה
המסכנה ,המדוכאת ,הבוכייה ,הבלתי מרוצה והנרגנת -
ליד אחותי .למעשה ,המצב הזה היה רק מולה .במשפחה
הקרובה והרחוקה לא ויתרתי על מי שאני .פרחתי
וביטאתי את עצמי ,התחברתי לבנות דודות בקלילות
הרגילה שלי ,אבל תמיד אחרי מפגש משפחתי כזה הייתי
מצפה לקיתון של התעללויות מצד אחותי ,וזו באמת לא
אכזבה מעולם .קיבלתי זאת באהבה ובהכנעה ,הייתי
משפילה מבט ובוכה הרבה-הרבה בדמעות שאפילו תנין
היה מתבייש בהן ,אבל הדמעות הללו היו הגנה מפני
אחותי .אולי נראה שהיא הייתה מושחתת במידותיה ,אבל
כשאני חושבת על כך ,אני חייבת לומר שחוץ מהקנאה בי,
לא פגשתי במידות רעות נוספות אצלה .היא הייתה
עוזרת בבית ,מתנהגת יפה לכולם - ,כל זאת עד שמדובר
בקנאה בי .כיום אני יודעת שיש תופעה כזו של אדם
הרואה בזולתו סוג של צל שמעיב על
חייו ועל אושרו .קראתי רבות על קנאה
פטאלית קלינית ,ואני יודעת שאחותי
לקתה בבעיה הזו ,אך אני עשיתי את
הדברים כדי לשרוד .כשהתחתנה,
זכיתי לשנים אחדות של שקט יחסי,
מסיכה פשוטה :היא עברה לבית אחר.
אמנם היא הייתה מגיעה עם בעלה
הביתה ,אבל נוכחותו מנעה ממנה
לפעול בצורה המכוערת שבה נהגה
לפעול בעבר ,אם כי שמתי לב שבעלה-גיסי קיבל ממנה
מנות גדושות של ארס נגדי .לא הייתה לי שום בעיה עם
זה ,כפי שלא הייתה לי שום בעיה עם כל מה שקשור
אליה .מדי פעם היא ניסתה לחולל מהומות נגדי ,לבקר
אותי על דברים פעוטים ,אך אני הגבתי כפי שתמיד הגבתי
 בשקט ובהכנעה  -ובכך תרמתי להרגעת הרוחות .אנימשערת שרבים יתקוממו על השיטה הזו ,ובצדק .היא
נותנת פרס לתוקפן ,אך אני לא חושבת שיש למישהו זכות
לבקר אותי .אל תדון את האדם עד שתגיע למקומו .זה
מה שהצליח להשאיר אותי נורמלית .אני חייבת לומר
משהו על הוריי .הם באמת עשו הכל כדי להגן עליי .בשלב
מסוים אמרו לי שאם אני סובלת הם פשוט ירחיקו אותה.
זה היה בתקופה קשה במיוחד .אך אני ידעתי שלא פשוט
להרחיק נערה בת שמונה עשרה מהבית .ידעתי שבסופו
של דבר זה יפגע גם בי ,כי איש אינו מסתכל בעין טובה על
משפחה שמרחיקה ילדה מהבית ,תהיה הסיבה מוצדקת
ככל שתהיה .אמרתי להוריי שזה בסדר ,וכפי ששרדתי עד
כה אמשיך לשרוד גם את התקופה הקשה הזאת .עצם
העובדה שהוריי נתנו לי את תמיכתם השקטה עזרה לי
מאד .בעצם ,עולמי היה שלם פרט לנקודה הזו .רבים היו

לע"נ ציון

בן קמרא ז"ל

שבת פרשת" :ואתחנן"
כניסת השבת19:10 :
יציאת השבת20:19 :
ר"ת20:51 :

ְמ ַעט ֵׁשנֹותְ ,מ ַעט ְּתנּומֹות;
ְמ ַעטִ ,ח ֻּבק יָ ַדיִ ם לִ ְׁשּכָ ב.
(משלי  -פרק כ"ד ,פסוק כ"ג)

ראיתי כי טוב לאדם אם ימעט בשינה ואף שינה קלה.

פרשה וליקחה
"לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו
ממנו" :החידוש בציווי "לא תוסיפו" מובן היטב ,שכן היינו
עשויים לחשוב שכל המוסיף הרי זה משובח ,ומשמיעה לנו
התורה שאין זה כך – אלא – אל תוסיף ,וזהו .אך לעומת
זאת האיסור "לא תגרעו" נראה כמיותר ,כי ברור שאם
ניתנה מצווה מסוימת ,אין לגרוע ממנה ,והיכן כאן החידוש?
כך מקשה הכלי יקר ,והוא גם מיישב ,שהמילים "לא
תגרעו" אינן ציווי בפני עצמו אלא תוצאה של הציווי לא
תוסיפו ,וכך אומר הכתוב :לא תוסיפו ,כי אם תבואו לשנות
ולהוסיף ,תבואו גם לגרוע.
בספורנו מבואר ,שחידוש הכתוב הוא שאין לגרוע
מהמצווה גם במקרים שנראה לאדם שהוא רשאי לגרוע
מהמצווה ,כיוון שלדעתו טעם המצווה אינו חל במקרה
שלו (כמו שלמה המלך ,שמבואר לגביו במסכת סנהדרין
דף כא ע"ב ,שנכשל באיסור להרבות נשים ,כי חשב שטעם
האיסור אינו חל עליו) .לכן משמיע הכתוב ,שלעולם אין
לגרוע .ידוע ,העבודה זרה של בעל פעור הייתה על ידי
טינוף צואה בפניו וכו' .היו מבני ישראל שבאו מתוך כוונה
טובה לכאורה ,לבזות את בעל פעור ולהטיל בפניו צואה,
אך הואיל וזו עבודתה ,נמצא עוון בידם .מכאן ,שעודף
כוונות טובות עלול להוביל לחטא .ובאותה מידה ,המוסיף
על מצוות ה' ,גם אם כוונתו טובה ,עובר על האיסור "לא
תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם"( .מעיין השבוע)

לוקחים את הבעיה ומגדירים אותה כזו שהרסה את
חייהם .לא אני .אני שמתי אותה בדיוק במקומה הנכון.
שלוש שנים אחריה ,התחתנתי גם אני .בתקופת האירוסין
נרשמה תקרית אחת ,יחידה בחיי ,שבה הגבתי בעוצמה
שהפתיעה את כולם .אחותי העירה הערה משפילה בפני
משפחתו של חתני .הם היו בהלם .מובן שלא הגבתי
בפניהם ,אבל לאחר מכן הסברתי להם במילים פשוטות
שיש לה בעיה של קנאה בי .לא פרטתי ולא סיפרתי מעבר
לזה .ביטלתי זאת בחיוך אף שבפנים רתחתי .פחדתי שזה
יפחיד אותם וירחיק אותם ממני .לאחר מכן עשיתי מעשה
שכמותו לא עשיתי מעולם .הלכתי לביתה של אחותי
והגבתי בעוצמה שאיש לא האמין שקיימת בי .איני רוצה
לספר מה עשיתי ומה אמרתי .אני די מתביישת .רק אומר:
גרמתי לה ולבעלה להאמין שאני מטורפת וכי נשקפת
להם סכנה של ממש אם יצייצו אפילו מילה אחת בגנותי,
בנוכחות משפחת חתני .זה היה משחק ,בדיוק כמו משחק
הדמעות שלי .עשיתי חשבון קר והבנתי שכאן אני ניצבת

להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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מול בעיה שדמעות אינן יכולות
לפתור .אם אחותי תפגע בי ותרסק
את דמותי  -עתידי ואושרי בסכנה,
לכן שיחקתי את המשהק ההפוך לחלוטין .עד החתונה
היה שקט .אחותי איימה בפני אמי שלא תגיע לחתונה.
ידעתי בדיוק מה עליי לעשות .אמרתי לאמי שאני מסרבת
בכל תוקף שהיא תגיע לחתונה ,ושאשכור מאבטחים
שישלחו אותה אם תגיע .כשאמי אמרה לה זאת ,גישתה
התהפכה והיא החלה להילחם שתוזמן לחתונה .היא אכן
הוזמנה ,אבל רק לאחר הבטחות להתנהגות נאותה.
הרווחתי בדיוק את מה שרציתי :גם שקט תעשייתי וגם
שלא יהיו בושות שאחותי (קנאית או לא) תיעדר מהחתונה
בהפגנתיות .התחתנתי .הרווחתי ,ביושר יש לומר ,את
הבעל הטוב ביותר שניתן להעלות על הדעת .תקופה
מסוימת היה שקט מצד אחותי ,אך מהר מאד חזרה
הקנאה המטורפת ביתר שאת .למעשה ,היא פרצה את
חומת אי הנעימות שעוד נותרה לה והחלה לעשות
שטויות של ממש שנבעו מקנאה .בשלב מסוים הבנתי
שהעניין הזה הולך להרוס את חיי הטובים והרגועים שהיו
לי עם בעלי ועם ילדנו הקטן שנולד בינתיים .בעלי רצה
לפתוח במלחמה כנגדה ,אך אני התנגדתי לכך בתוקף.
אמרתי לו שגם מלחמות צודקות הופכות את הצדדים
ללוחמים .הדרך לא להיות לוחם היא לא להשתתף
במלחמה .הוא שאל מה אני מציעה .אמרתי לו .הוא היה
המום ושאל" :את בטוחה?" אמרתי לו" :אתה יודע שלא.
זה אמנם צעד חריג ,אבל הוא הגיוני מול ,השיגעון שלה".
הוספתי שלא אעשה דבר בלי אישורו ותמיכתו ,אך אני
חושבת שזהו הדבר היחיד שיביא שקט לפחות למספר
שנים .לאחר ימים אחדים ואין-ספור שאלות שגרמו לי
לספר לו על ילדותי ועל דרכי לשרוד מולה  -ימים
שבחלקם התקומם ובחלקם הבין ואפילו העריך והעריץ
 הוא אמר לי כך" :עשי כפי שאת חושבת ,אך בבקשה תנילי להיות מחוץ לעניין עד כמה שאוכל .אני לא שחקן
כמוך" .בתוך שבועיים ,בדרך לא דרך נודע לאחותי שאני
חולה במחלה קשה .היא ביררה זאת אצל אמי ,וזו אמרה
לה שאני מכחישה זאת מכל וכל .אני עצמי התעטפתי
במין מסכת ייסורים כל אימת שפגשתי אותה ,ואז נסענו
בעלי ואני לחו"ל .אמרנו שאנחנו נוסעים לנופש .אכן
נסענו לנופש ,ובכך הרווחנו כפליים .הרווח המשני היה,
שנהנינו מאד מהטיול בחו"ל ,אך הרווח הראשי היה,
שאחותי היתה בטוחה שנסעתי לטיפולים ,וכאשר חזרנו,
אחותי פתאום התחילה להתנהג אליי יפה .מה זה יפה? יום
אחד התקשרה לשאול מה שלומי ,יום אחר הביאה לי
עוגה ,שבוע אחד באה לבקר אותי ובשבוע אחר הזמינה
אותי ואת משפחתי לסעודות שבת .היא לא דיברה אתי
מילה על מחלתי ,כי הבינה לבד שאיני רוצה לדבר על כך,
אבל התנהגותה השתנתה מקצה לקצה .עשיתי הכל שלא
לסחוט אותה רגשית ,ובאמת הקשר בינינו לא היה כשל
אישה שאחותה סועדת אותה בעת מחלתה ,אלא כשתי
אחיות לכל דבר .המצב הקודם היה קיצוני לרעה ,והסיפור
הקיצוני הזה איזן את הדברים" .מחלתי" נמשכה כשנתיים.
בשנתיים הללו זכיתי להכיר אחות אחרת :פטפטנית,
מעניינת וחברותית .הפכנו לחברות טובות ממש ,וכל
השנים הרעות כמעט נמחקו .בתום השנתיים ,באחד
מביקוריה אצלי ,כשהיינו במרפסת ביתי ,אמרתי לה שיש
לי משהו לספר לה .ביקשתי ממנה שלא תשאל שום פרט
כי גזרתי על עצמי שלא לספר דבר ,אך הייתה לי איזושהי

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

בעיה קשה שנמשכה זמן רב ,וכעת אני יכולה לותר לה
שבעייתי נפתרה והכל בסדר גמור .הקפדתי לא לשקר.
היא חשבה שאני מתכוונת למחלתי הנוראה שנמשכה
שנתיים ,על פי מה שהיא ידעה ,ואילו אני התכוונתי
למחלה הנוראה שלה ,מחלת הקנאה שרבים אומרים כי
היא מובילה למחלה הנוראה ,שכן "רקב עצמות קנאה".
התחבקנו ובכינו ,בכי של כאב ,בכי של התרגשות ובכי של
שמחה .כל אחת מאתנו שמחה על אחותה שנרפאה
ממחלתה .עברו שנים רבות מאז .אנו אחיות טובות
וחברות טובות ,ודמעות עולות בעיניי כשאני נזכרת מה
הייתי צריכה לעשות כדי שזה יקרה; דמעות מהמחשבה
לאן מידות רעות יכולות להוביל בני אדם ,ומה בן אדם
צריך לעבור כדי להפסיק לקנא בחברו .למדתי גם כי בני
אדם מפסיקים לקנא באנשים שרע להם .ויש תפילה אחת
שמרגשת אותי ,משום שהיא כמו מדברת על המחלה
הנוראה של אחותי" :רפאני ה' כי נבהלו עצמי; ונפשי
נבהלה מאד ואתה ה' עד מתי"...
(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

השאלות

שלכם

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

שאלה :כבוד הרב שלום ,חזרתי מאוחר
הבייתה וגיליתי שנעלו את הדלת ואין לי
מפתח האם מותר להקיש בדלת למרות
שאעיר את הוריי?
תשובה :אמרו רבותינו (קידושין דף לא
עמוד א) :עד היכן כיבוד אב ואם? אמר
להם :צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד
לאביו באשקלון ודמא בן נתינה שמו ,בקשו
ממנו חכמים אבנים לאפוד בששים ריבוא
שכר ,ורב כהנא מתני :בשמונים ריבוא ,והיה
מפתח מונח תחת מראשותיו של אביו ,ולא
ציערו .לשנה האחרת נתן הקדוש ברוך
הוא שכרו ,שנולדה לו פרה אדומה בעדרו.
נכנסו חכמי ישראל אצלו ,אמר להם :יודע
אני בכם ,שאם אני מבקש מכם כל ממון
שבעולם אתם נותנים לי ,אלא אין אני
מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי
בשביל כבוד אבא .ע"כ.
ולכאורה יש להוכיח מהעובדה ש"דמא בן
נתינה" לא העיר את אביו למרות שהפסיד
כסף רב ,שאין להעיר את האב משנתו
למרות שיודע שאביו יצטער על כך שלא
העירו .ולכאורה גם בענייננו מוטב להשאר
כל הלילה בחוץ ולא להעיר את ההורים

naort26@gmail.com

לע"נ שאול

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

רבי חיים מצאנז

נקודה למחשבה

"לפני התפילה אני מתפלל,
שבשעת התפילה אתפלל".
משנתם.
אלא שמצינו בספר חסידים (סימן שלז)
שכתב שכל הזהירות בזה ,היינו דווקא
כאשר מדובר בריווח של הבן ,אבל אם
מדובר בריווח של האב שאם לא יעירו הבן
משנתו יפסיד האב ממון ,והבן יודע בדעת
אביו שישמח כשמקיצו בשביל אותו דבר,
באופן זה מצוה להקיצו ,מאחר שאביו
ישמח על כך ,והוסיף עוד :וכן כשמקיצו
ללכת לבהכנ"ס או לדבר מצוה .עכ"ד .וכ"כ
הקיצור שולחן ערוך (סימן קמג –ד) להלכה.
ומבואר שכאשר מדובר בהפסד ממון של
"האב" וידוע שהאב יצטער על כך שלא
הקיצו משנתו ,הרי שאז מצווה להקיצו,
ואין לחוש בזה לביטול "מצות כיבוד אב",
שזה כבודו ,שמעירו.
ונראה לבאר עוד ,שאם ידוע שהאב
"יצטער" על ההפסד שבא ל"בנו" ,וכל שכן
אם יודע שאביו יכעס עליו ,שאז מצוה
להעירו משנתו גם אם מדובר בהפסד
של "הבן" ,וכעין זה ראיתי בספר "ערוך
השולחן" (יו"ד סימן רמ –מ) שכתב סברא
זו והוסיף" :שהכל לפי מה שהוא אדם"
[וסיים שם שטוב להקיצו ע"י אחר עי"ש].
וכן עולה מדברי הדברות משה (נ,יז) ,שכתב
שצריך לומר שאביו של דמא לא היה שפוי
בדעתו עי"ש .אבל באב רגיל שיצטער על
הפסד בנו מותר להקיצו משנתו.
ומבואר שיש לשקול את צער יקיצת
האב כנגד שמחתו ,ומכח זה מותר לעוררו
משנתו ,ולפי זה פשוט וברור שמותר ,וצריך,
להעיר את ההורים ,על מנת שלא להשאר
ללון בלילה מחוץ לבית.
שאלה :כבוד הרב! רצינו לשאול באיזה
כיון עדיף לשים את המיטות בחדר שינה,
כי הבנו שיש צד שההלכה ממליצה עליו
יותר?
תשובה :בדבר זה נחלקו בין הפשט והקבלה,
והיא מחלוקת קדומה בין התלמוד בבלי
לזוהר הק' .ולהלכה מה שתעשה זה טוב.
ודעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד.
מפי הרב הגאון שלמה סויסה שליט"א
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לע"נ הלן בת חנה

ז"ל

האופנים

לרפואת חן בן מזל ואשר

מעשה בית הדין

ראובן הגיע מאוחר לבית הספר וקשר את אופניו החשמליות לאופניים
של שמעון ,הוא יצא מוקדם מבית הספר והשאיר את אופניו קשורים
לאופניים של שמעון שבעקבות כך לא יכול היה לשחרר אותם עם תום הלימודים .בשעת
ערב בא ראובן שחרר את אופניו והשאיר את האופניים של שמעון קשורים בחצר בית
הספר .למחרת התברר שהם נגנבו .האם ראובן חייב לשלם על הגנבה?

השאלה משבוע שעבר
פג תוקף
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?
תשובה בקצרה:
אדון כהן לא יכול לדרוש פיצוי על העוגה ואין לו
אפשרות לבטל את הקנייה.
תשובה בהרחבה:
אדם שקנה מוצר שעבר לו תאריך התפוגה,
למרות שהמוצר ראוי לאכילה הוא יכול
להחזיר את המוצר לחנות .כיוון שההלכה
במקרים אלו ,שהולכים אחר 'מנהג המדינה'
ומנהג המדינה להחזיר מוצר פג תוקף לחנות
כי הוא נחשב לפגום ומבחינת החוק אסור
למכור דבר מאכל שפג תוקף טריותו – לכן
המוכר חייב להחזיר לקונה את הכסף( .שולחן
ערוך 'חושן משפט' סימן רל'ב סעיף ז')

ל"ט מלאכות

בונה

ְמלֶ אכֶ ת ַהּבֹונֶ ה היא אחת מל"ט
המלאכות האסורות בשבת ,אשר מקורה
במלאכת בניית המשכן .תולדותיה ,הן
כל המלאכות אשר הן מעין בניה ,חיבור,
והרכבה של דבר מחדש.

א .אסור ליישר בשבת קרקע
אפילו בכמות כל שהיא ,כדי
שתהיה ראויה להילוך או
לבניה.
ב .איסור עשיית גומא הוא גם
בעפר שכבר נתלש מן הקרקע
והוא מונח בכלי.
ג .אין לנעוץ חפץ בתוך עפר.
ד .חכמים אסרו לטאטא קרקע
במקום שאינו מרוצף.
ה .אין לשטוף את הקרקע גם
(אור ההלכה)
במקום מרוצף.

האם הקונה יכול לטעון על מוצר עם תאריך
תפוגה קצר שזהו 'מקח טעות'?
במקרים מעין אלו ,הדבר תלוי באיזה מוצרים
מדובר :שהרי אם אדם קנה מטרנה לתינוק,
או ,למשל ,חבילת מצות לפסח שאלו מוצרים
שמשתמשים בהם לתקופה של כמה ימים
 במקרה כזה יכול הקונה לטעון שזהו 'מקחטעות' והמוכר יצטרך להחזיר לו את הכסף.
(שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ר'ל סעיף ב')
אבל אם מדובר במוצרים שאי אפשר לדעת
לכמה זמן יצטרך אותם הקונה ,וייתכן שהוא
ישתמש בהם מיד ,במקרה כזה נפסק להלכה
שהקונה אינו יכול לטעון שזהו 'מקח טעות',
כיוון שהמוכר יכול לטעון שהוא מכר זאת כדי
שישתמש בו מיד ואינו חייב להחזיר לו את
הכסף.
האם הקונה היה צריך לבדוק את התאריך
לפני שקנה?
בשני המקרים שהבאנו ,בין במקרה הראשון
שבו כבר פג תוקפו של התאריך ,ובין במקרה
השני שבו התאריך הולך לפוג בקרוב ,האם
יכול המוכר לטעון כלפי הקונה ולומר לו 'מדוע
לא בדקת את תאריך התפוגה של המוצר ,ואם
לא בדקת  -סימן שאין לך בעיה לקנות את
המוצר ואני לא צריך להחזיר לך את הכסף'?
בדין זה נחלקו הפוסקים לגבי אדם שקנה
מוצר שיש בו פגם שניתן להבחין בו בשעת
הקניה ,מה הדין אם הקונה לא בדק את
המוצר קודם הקנייה האם נחשב הדבר כאילו
'מחל' על הפגם והמוכר לא יצטרך להחזיר את

הכסף .וכותבים הפוסקים ,שאם מדובר במום
שלא היה צריך לעלות על דעתו של הקונה,
אין למוכר טענה כלפי הקונה 'מדוע לא בדקת
את התאריך' מכיוון שהקונה לא העלה בדעתו
שימכרו לו מוצר פגום .ולכן במקרה של מוצר
שפג תוקפו אנו לא אומרים ש'מחל הקונה',
והמקח מתבטל .אבל במקרה שהתאריך לא
פג עדיין ,כאן יש טענה על הקונה והמוכר אינו
מחזיר את הכסף.
קנה מוצר שאפשר להשתמש בו היום לדבר
אחד ,ואפשר להשתמש בו בעוד שבוע לצורך
אחר ,ולשימוש אחד פג התוקף .מה יהיה
הדין?
במקרה כזה ,יכול המוכר לטעון שהמוצר עדיין
טוב לשימוש אחד והמקח עדיין קיים( .שולחן
ערוך סימן רל'ב סעיף כ'ג) במקרה של אדם
שמכר שור לחברו ,והתברר שהשור נגחן והדבר
היחיד שאפשר לעשות אתו ,זה להוביל אותו
לשחיטה ,והקונה טוען שקנה שור לחרישה
ורוצה לבטל את העסקה .במקרה כזה נפסק
להלכה שאם הקונה כבר שילם המוכר יכול
לטעון 'מכרתי אותו לשחיטה' אף על פי שרוב
האנשים קונים שור לחרישה .אבל אם ידע
המוכר מראש ,שהקונה מעוניין בשור עבור
עבודה בשדה ,הקונה יכול לבטל את העסקה
והמוכר יחזיר את הכסף.
ובסיפור שלנו
מר כהן קנה עוגת גבינה ביום חמישי עבור
יום ראשון שבו חל חג השבועות ,והתאריך של
העוגה פג בשבת .במקרה זה נראה שמר כהן
אינו יכול לדרוש מהמוכר שיחזיר לו את הכסף
מכמה סיבות :א') המוצר היה תקין כאשר הוא
קנה אותו .ב') הוא היה יכול לבדוק את התאריך
ולא לקנות את העוגה .ג') יש אנשים שקונים
עוגות גם לשבת ולערב שבת ,ואי אפשר להוכיח
שהוא קנה את העוגה דווקא לחג השבועות,
אבל אם הודיע למוכר בצורה ברורה שהוא קונה
את העוגות עבור חג השבועות ,נחשב הדבר
כאילו ידע על כך
המוכר מראש כפי
שהסברנו ,ואפשר
לבטל את המקח.

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

