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ָאלף בינה

תפזורת מילים

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים
נסו למצוא מילים הקשורות לפרשת ויגש (כ 20-מילים)

החידה השבועית
גלו את הפסוק  /ביטוי  /דמות המסתתר
מכיל  3מילים לפי הסדר
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הפתרון
משבוע שעבר:

רשעים
ביד צדיקים
הפתרון משבוע שעבר
בין הפותרים נכונה יוגרל פרס בשווי  50ש"ח מתנת סיעת "זהות יהודית" פתרונות בטל050-7132289 :

כאן כתוב :חנוכת המזבח

תושבי חדרה היקרים ,שבת שלום!
דרושה מטפלת

0546445314
מה רבו מעשיך

הגמל

גוף הגמל מותאם לתנאי המדבר ברגליו הגבוהות ובפרווה המכסה
אותו .הרגליים הגבוהות של הגמל מרחיקות אותו מן הקרקע הלוהטת
בימי הקיץ החמים .לעתים ישנו הבדל של  20°Cבין טמפרטורת
הקרקע לטמפרטורת האוויר בגובה של מטר מעל הקרקע .בין
שערות פרוותו של הגמל כלוא אוויר המשמש כחומר מבודד ,וכך
הפרווה מקטינה את מעבר החום בין הסביבה החמה לגוף הגמל ובעצם
מבודדת את גופו של הגמל מחום הסביבה .תכונות אלו עוזרות לגמל

לשמור על גופו מפני התחממות יתר ,וכך מקטינות את
הצורך בהפרשת זיעה ,מסיבה זו הן גם מביאות לחיסכון
של מים בגופו של הגמל .בגוף הגמל ישנה דבשת בה
הוא אוגר שומן ,שומן זה מהווה בידוד מפני החום ומפני
הקור .מפני החום מכיוון שהוא שכבה עבה שמבודדת
בין הגמל לאוויר ומפני הקור מכיוון שכמות הוורידים
והעורקים קטנה שם והוא אינו מאבד חום דרך הדבשת.
גובהו של הגמל כשני מטרים או יותר ,ואורכו כשלושה
מטרים מהפה עד לזנב .צווארו הארוך מאפשר לו
לסרוק את המדבר למרחקים גדולים ולמצוא מים.

הנהלת העלון052-8000445 :

לפרטים נוספים:

8000445@gmail.com

למעון חרדי בחדרה

אבי נולד בעיירה קרינקי שליד ביאליסטוק .כבר
בילדותו הכיר את יעקב קוזלצ'יק בן העיירה שהוא
גיבור הסיפור .אביו של יעקב קוזלצ'יק היה הבורסקאי
של העיירה ,ואמו עבדה גם היא בעסק העורות .הם היו
אנשים גדולי גוף ובריאי בשר ,אך הם היו רק ההקדמה
לדבר האמיתי – בנם יעקב .כבר בילדותו התבלט יעקב
בזכות כוחו האדיר וגופו הענק .השמועות דיברו על כך
שבגיל שבע נשא בשיניו דלי מים מן הבאר כל הדרך
עד בית הוריו .בגיל שמונה התייתם משני הוריו ,ואבי,
שנולד ב ,1909-היה קטן ממנו בשבע שנים והכיר אותו
כיתום .אבל היה זה יתום מהסוג שאין צורך לדאוג לו.
להפך .אם מישהו היה צריך משהו  -הוא פנה ליעקב
בידיעה שהכל יסתדר על הצד הטוב ביותר .כשאבי
היה בן שבע הגיעו לעיירה פורעים פולניים שניסו
לבצע פוגרום .כל יהודי העיירה התחבאו בפחד איום.
מי שיצא והניס אותם בקרב פנים אל פנים היה יעקב
קוזלצ'יק ,ולהזכירך ,הוא היה רק בן  14שנים ...יעקב
נפצע באותו ניסיון פוגרום מדקירות עמוקות של
הפורעים .עדי הראייה
לפציעתו היו בני משפחה
הצליחו
שהפורעים
להיכנס לביתם .יעקב
נכנס אל הבית והחל
להלום בפורעים ,כאשר
כל מכה כקורנס ענק
על ראשם .בשלב מסוים
ברחו בני המשפחה
מהבית החוצה ,אך
השאירו תינוקת בת
שנתיים במיטתה .יעקב
לקח אותה בידו האחת,
תוך שהוא נאבק ביד
אתת פנויה בפורעים .הוא יצא החוצה ,ושם תקפו
אותו ארבעה פורעים .הוא הגן על עצמו בידו האחת,
בשתי רגליו ובראשו .התוצאה הייתה שהארבעה שכבו
פצועים קשה ,יעקב נדקר בכל חלקי גופו .והילדה?
היא נותרה בלא שריטה ...אחרי אותו פוגרום שנמנע,
איש לא קרא לו עוד יעקב קוזלצ'יק .וייקרא שמו
בישראל "שמשון אייזן" ...ארבע שנים לאחר מכן,
כשהוא בן  ,18עזב יעקב את העיירה ונסע לקובה.
ידיעות הגיעו אל העיירה שהוא עובד כסבל  -איך לא
– בנמל הוואנה ,ועורך מופעי ראווה בנמל ,שהציגו את
כוחו האדיר ,כגון משיכת חבל נגד עשרות אנשים או
עצירת עגלה רתומה לסוסים .שנים עברו .אבי גדל,
התחתן ונולדו לו שלושה ילדים" .שמשון אייזן" נעלם
לגמרי ,אך לא נשכח מהתודעה .ילדים שגדלו סיפרו
לילדיהם על הבחור הגיבור שהציל את העיירה ,אך
פרט מהזיכרון לא נותר הרבה .למעשה ,בני העיירה
הצטערו על הגיבור הפרטי שלהם ,שאיבד דרכו לטובת
מופעים אצל גויים ,אך מכיוון שכולם ידעו על יתמותו
ועל העובדה שלא היה הורה שיכוונו ,דנו אותו לכף
זכות .והנה מגיעה לה שנת  ,1938ושמשון אייזן חוזר
לאירופה בקול רעש גדול עם קבוצה בינלאומית של
מתאבקים שאירח הקרקס של ורשה .מובן שיהודים
חרדים לא פקדו את הקרקס הזה ,אך השמועות
עשו דרכן אל העיירה .מסתבר ששמשון אייזן נהג
לעלות לזירה כשמגן דוד ענק מצויר על חולצתו .בני
המשפחה שאת בתם הציל שמשון אייזן נסעו לוורשה
במיוחד כדי להזמינו לביקור בביתם כאות תודה על
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הצלת בתם .שמשון אייזן התרגש מאד מהמחווה והגיע
לביקור בעיירה קרינקי .הוא התקבל בכבוד גדול ,שכן
הכל זכרו לו לטובה את נס הצלתם ,ושמו היה ידוע
גם בקרב אלה שנולדו אחרי נסיעתו לקובה ולארצות
הברית ,הוא התאכסן בבית המשפחה שהציל ,ומשום
מה לא חזר עם חבריו לארצות הברית .לאחר מכן
התברר כי הייתה סיבה לדבר .אותה ילדה שהציל כבר
הגיעה לגיל  24ונחשבה לרווקה זקנה בעיירה שבה גיל
הנישואין עמד על  .17-16שמשון אייזן היה כבר בן
 36ועדיין לא נישא .לא ברור מי היה השדכן שהציע
את השידוך ,מה שברור הוא ,שלא נמצאו לו מתנגדים,
לא בקרב הבחורה והוריה שידעו כי הם חבים לו את
חייה  -וכעת גם את סיום רווקותה  -ולא בקרב שמשון
אייזן ,הלא הוא יעקב קוזלצ"ק ,שממילא לא מצא עצמו
בשום מקום אחר ,והחזרה לעיירה הייתה הדבר הטבעי
ביותר בשבילו .השניים נישאו בעיירה ,וכל התושבים
השתתפו בחתונה ואף העתירו את מתנותיהם .שמשון
אייזן הגיע אל המנוחה ואל הנחלה.
אך לא לאורך זמן .באותה תקופה ,מלחמת העולם
השנייה כבר הייתה בעיצומה ,אך עדין לא הגיעה
לפולין ,כי כחלק מהסכם ריבנטרופ-מולוטוב עברה
העיירה קרינקי לידי הסובייטים .תושביה חיו בשלווה
בלי לדעת מה מצפה להם .שלוש שנים לאחר מכן,
ב ,1941-עם פרוץ מבצע ברברוסה כבשו הגרמנים את
האזור והשתלטו על
העיירה קרינקי .במהלך
המבצע נחתה במרכז
העיירה פצצה גרמנית
במשקל מאה קילוגרם
התפוצצה.
ולא
הגרמנים נכנסו לעיירה,
נתקלו בפצצה ולא
ידעו מה לעשות .ואז
הם ראו את קוזלצ'יק
ניגש אל הפצצה ,מרים
אותה ונושא אותה
אל מחוץ לעיירה אל
שדה פתוח ,הגרמנים
כינו אותו בינם לבין עצמם "בומבנטראגר" " -נושא
הפצצות" ,ומינו אותו להיות מפקד המשטרה היהודית
של הגטו .זו הייתה הבחירה הטובה ביותר שיהודי
קרינקי יכולים היו לאחל לעצמם .במסגרת תפקידו
כ"מפקד המשטרה" הפר שמשון אייזן את כל החוקים
שקבעו הגרמנים ואפילו חוקים שהם לא חשבו לקבוע,
כמו מחיקתם של כמה מהם .קוזלצ'יק גם קנה תמורת
שוחד את חייהם של רבים שהגרמנים רצו להוציא
להורג .בשלוש השנים מאז נישואיו נולדו ליעקב
קוזלצ'יק ולרעייתו שני ילדים קטנים .לכולם הייתה
תקווה שהמלחמה תסתיים והם ימשיכו לחיות את
חייהם בטוב ובנעימים כבעבר.
אך בשואה לא היה לתקוות על מה לסמוך .ב1942-
חוסל גטו קרינקי כל היהודים ,ובהם אשתו ושני ילדיו
הקטנים של קוזלצ'יק ,נשלחו להשמדה בטרבלינקה.
הוא עצמו הושאר על ידי הגרמנים באזור ופיקד
על "מחנה מפעל" שבו עבדו  350יהודים לטובת
מכונת המלחמה הגרמנית ,בין מאות האסירים שהיו
תחת פיקודו היה אבי .אבי סיפר שהשתדל להיצמד
ל"שמשון אייזן" הגיבור .קוזלצ'יק ידע זאת ודאג שאבי
יהיה צמוד אליו .ב 1943-נשלחו כל עובדי המפעל,
כולל המפקד קוזלצ'יק ,לאושוויץ .אבי נסע באותו קרון
עמו ברכבת .במהלך הנסיעה ,כך סיפר אבי ,הוא שבר
מספר מוטות ברזל ופרץ פרצה בקיר הקרון ואיפשר
לנערים רבים לקפוץ מהרכבת בדרך מעניינת :הוא היה
אוחז בנער ,מחזיק אותו בכפות ידיו עד שגופו היה
קרוב מאד לקרקע ,ואז היה "זורק" אותו למרחק מה
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פרשת" :ויגש"
כניסת השבת16:20 :
יציאת השבת17:30 :
ר"ת17:52 :
משלי פרק כד ,פסוק ט

זִ ַּמת ִאּוֶ ֶלת ַח ָּטאת;
תֹוע ַבת ְל ָא ָדם ֵלץ.
וְ ֲ
מחשבה רעה היא איולת לאדם .והליצנות
אף היא מתעבת את האדם על הבריות.

פרשה וליקחה
ויוסף ישית ידו על עיניך
את הדברים הללו (שאותם אומר הקב"ה
ליעקב לפני שיורד למצרים להיפגש עם
יוסף) מפרש בעל הטורים כך :אני מבטיחך,
שלא ימות בנך יוסף בחייך ,אלא תזכה
להיקבר על ידו ולא להיפך.
פירוש אחר של ה"משך חכמה" לפסוק:
המילה "עיניך" מסמלת את ההתבוננות
הפשוטה של האדם בעולם .אדם מתבונן
בדברים בעולם ,והוא סבור לתומו שמאורע
פלוני הוא טוב ,המאורע האחר הוא רע וכו'.
ולפי התבוננות זו הוא מרשה לעצמו "לבקר"
את דרכי הקב"ה והשגחתו .אומר הקב"ה
ליעקב" ,יוסף ישית ידו על עיניך" ,כשתבוא
למצרים ותראה את יוסף ,ותבין איך כל
מה שחשבת למאורע רע התגלגל לטוב
(שזכה יוסף להיות שליט במצרים) ,דבר
זה יסגור את עיניך ,כלומר יגרום לך להבין
שההתבוננות הפשוטה של האדם רחוקה מן
האמת האמיתית ,ונסתרות דרכי ה' (ומסיים
המשך חכמה "וזה על דרך צחות" ,כלומר
אין זה לפי פשוטו של מקרא).
כדי שלא יידרס בגלגלי הרכבת ועם זאת לא ייפצע קשות.
בדרך זו הציל נערים רבים .הוא עצמו לא יכול היה לעבור
דרך הפרצה שיצר בגלל מימדי גופו .אבי לא עשה זאת
מפני שפחד להיהרג בקפיצה.
לאחר שכל אלה שרצו לקפוץ מהרכבת עשו זאת
בעזרתו ,התיישב "שמשון אייזן" על רצפת הקרון והחל
למרר בבכי .הוא בכה על גורל אשתו וילדיו הקטנים.
מראה הבריון הענק הבוכה שבר את כל הנוכחים ,הם
הבינו שאם השואה שברה אותו ,להם אין סיכוי.
כשהגיעו לאושוויץ הרשים קוזלצ'יק את הגרמנים בממדי
גופו ובכוחו הרב .לבקשתם ,הצליח לכופף מוטות ברזל
ברוחב של פסי-רכבת .שמעו נודע בקרב יהודי המחנה
כמו גם כינויו "שמשון אייזן" .הנאצים החליטו למנות את
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קוזלצ'יק לקאפו באחד המקומות
הנוראים במחנה אושוויץ  -בלוק ,11
שנקרא "בלוק המוות" .בלוק המוות היה מחנה מיוחד
של הגרמנים בעבור אסירים שניסו להתארגן בתוך
המחנות באושוויץ או כאלה שניסו לברוח .המחנה הזה
היה "מחנה מעבר" בין החיים למוות ,מפני שכמעט
מאה אחוז מיושביו הוצאו להורג בתלייה .למעשה
יכלו הגרמנים להוציא את הבורחים והממרידים להורג
מיידית אך הגרמנים כמו הגרמנים ביקשו לערוך
"משפט מסודר" לאלה שהפרו את חוקיהם וניסו
לברוח ממחנות העבודה ,או ערכו "התארגנות פוליטית
אסורה" כהגדרתם.
אבי ביקש לעבור לבלוק  ,11אך קוזלצ'יק אמר שאינו
מציע לו לעשות זאת בנימוק" :אוכל לעזור לך באוכל
ובתנאים ,אך לא אוכל למנוע את תלייתך" .תחת זאת
קבעו השניים דרך שבה יעביר קוזלצ'יק אוכל ומצרכים
לאבי ולבלוק שלו.
תפקידו של קוזלצ'יק בבלוק  11היה לחלק מזון
לעצירים שהוחזקו ב 28-תאים ,לנקות את הבלוק,
להוציא לפועל עונשי מלקות ולהוביל את הנידונים
למוות אל "הקיר השחור" שלפניו בוצעו ההוצאות
להורג בחצר הבלוק.
בשלב זה החלו השמועות באושוויץ רוחשות כי "שמשון
אייזן" מכר את נשמתו לשטן .אבי שמע את הדברים,
וחוץ מללמד עליו סנגוריה לא יכול היה לעשות
הרבה .הוא לא יכול היה לספר שכמות גדולה מהאוכל
שאוכלים אותם הולכי רכיל  -מקורה במשלוחים
ששלח לו קוזלצ'יק מעבר לגדר .אבי גם ידע על יהודים
שאת חייהם הציל ופעם אחת אף כמעט הוצא להורג
מפני שקרע חבל תלייה של יהודי .לא רבים ידעו שאת
מרד האסירים באושוויץ שהחזיק מעמד חמישה ימים
בין התאריכים  2עד  7באוקטובר  1944ארגן לא אחר
מיעקב קוזלצ'יק.
ב 27-בינואר  1945שוחרר מחנה אושוויץ על ידי הצבא
האדום .אבי היה בין המשוחררים ,והדבר הראשון
שעשה היה לחפש את "שמשון אייזן" שלו .הם חזרו
לעיירת הולדתם קרינקי ,בתקווה קלושה שמי מבני
משפחתם שרד ,אך הם גילו עיירה ריקה מיהודים.
הם ישבו על מדרגות ביתו של קוזלצ'יק ,שכבר
אוכלס על ידי משפחה פולנית ,ובכו על מר גורלם.
שישה חודשים חיפשו השניים בפולין אות חיים מבני
משפחתם ,וכשהעלו חרס בידם עלו יחד לארץ ישראל
על סיפונה של אוניית המעפילים "ביריה" .לאחר מכן
נפרדו דרכיהם .אבי נקלט במושב בצפון הארץ ,ואילו
קוזלצ'יק נעלם לו .כעבור שנה שמע אבי את שמעו.
קוזלצ'יק החל להופיע בארץ ישראל כ"איש הברזל"
תחת השם "שמשון אייזן" .הוא נהג לכופף על הבמה
פסי-רכבת ,לנעוץ מסמרים של  6אינץ' לתוך קירות
בכפות ידיו ,ללא פטיש ,ולקרוע שרשראות ברזל .אבי
שמח בשבילו ,אף שידע שמאחורי איש הברזל הזה
מסתתרת נשמה מיוסרת שבורה וכאובה ,פרסומו של
"שמשון אייזן" היה בעוכריו .רבים מניצולי אושוויץ
זיהו אותו במראהו ,בשמו ובכינויו ,ויום אחד התפרסמה
בעיתון כתבה תחת הכותרת "אתלט יהודי תליין" ובה
נטען שקוזלצ'יק שיתף פעולה עם הנאצים .מ ס פ ר
כתבות הופיעו בנושא ,ועדויות של ניצולים שסיפרו
על הקאפו ומשתף הפעולה שחיסל במו ידיו יהודים
רבים .אבי סיפר שבאותה תקופה היה מעין "ציד" די
מובן כלפי יהודים ששימשו כקאפו'ס ומשתפי פעולה.
"שמשון אייזן" עלה לכותרות ,הפעם בנושא הטעון
ביותר שהעסיק את היישוב ,וככל שהיה נערץ לפני כן -
כך החל להיות מושמץ בכתבות ובמאמרים בעיתונים.
אבי החליט לעשות מעשה .הוא נסע לחולון והחל
לחפש את שמשון הגיבור שלו .קוזלצ'יק שמח לקראתו,
וכששמע לשם מה הגיע ,הזיל דמעות התרגשות .אבי
התייצב במערכת עיתון 'דבר' וגולל את הסיפור כפי
שהוא יודע ,כמו כן סייע אבי לאיתור נערים שאותם
הציל "שמשון אייזן" ושהתגוררו בקיבוצים בצפון.
ואכן ,שני עיתונים פרסמו כתבה מתקנת תחת הכותרת
"מעידים לזכותו של מר קוזלצ'יק" ,ובה עדותו של אבי
ועדויות רבות אחרות שנאספו,
חלקן בעזרתו.
אולם בהוצאת שם רע  -את הנזק
כבר לא ניתן היה לתקן .קוזלצ'יק,
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שנאבק כל חייו מול פורעים ונאצים ומוטות ברזל של
רכבות ,החל להתמודד מול לשונותיהם של בני אדם,
ובמאבק זה כשל .כאן תבע תביעת דיבה עיתון באידיש,
ושם התעמת מול מישהו שטען כי היה נוכח כאשר
פצע אנושות יהודי והוכיח לו כי כלל לא היה באושוויץ
בתקופה שטען שראה אותו .הוא נלחם ונלחם ונלחם,
אך את לשונם הרעה של הבריות לא הצליח לסתום.
הכאב הזה פצע את לבו ואת נשמתו.
ואם לא די בכך ,פולין וצ'כוסלובקיה ביקשו ממדינת
ישראל להסגיר את קוזלצ'יק בחשד ששיתף פעולה עם
הנאצים .משרד המשפטים הישראלי בדק את הבקשות,
ולאחר חקירת משטרה ניקה היועץ המשפטי לממשלה
את קוזלצ'יק מהחשד ,וישראל סירבה להסגירו .הצ'כים
הציגו את אי הסגרתו של קוזלצ'יק כדוגמה למדיניות
השלילית של מדינת ישראל כלפי מזרח אירופה.
הטענות על שיתוף פעולה עם הנאצים פגעו בקוזלצ'יק,
הוא נחלש ,סבל מדיכאון ובילה את מרבית שעות היום
בשינה .אבי ניסה לבקרו ולעודדו ,אך חש כי האיש
איבד את רצון החיים ,ב ,1953-בהיותו בן  51בלבד ,הוא
נפטר בביתו בחולון ונקבר בבית העלמין קריית שאול,
בודד וערירי .והחמור מכל  -על קברו לא הוקמה מצבה.
במשך השנים פנה אבי במכתבים לרשויות כדי לעורר
על העוול שנעשה לגיבור שלו .לו היה לו כסף ,היה
מקים בעצמו מצבה ,אך אבי היה איש עמל שבקושי
פרנס את משפחתו ,וגם לא היה טיפוס שיכול להרים
פרויקט כזה .אבי היה איש פשוט ונחבא אל הכלים ,אך
כל חייו קבל על העוול הנורא שנעשה ליעקב קוזלצ'יק
ודיבר הרבה על לשונם הרעה של בני אדם ,שאפילו
שמשון אייזן הגיבור לא יכול היה לגבור עליה.
ב ,2005-כשאבי היה בן  ,96הגיעה אליו הידיעה
המשמחת כי  52שנים לאחר מותו הוקמה לראשונה
מצבה על קברו של יעקב קוזלצ'יק .מסתבר שחוקר
שואה בשם אמיר השכל עלה על סיפורו של קוזלצ'יק
שנה לפני כן ,והחל לחקור אותו עד תום .הוא עשה
עבודת מחקר מרשימה עם עדויות רבות על היותו
של "שמשון אייזן" גיבור אמיתי שהציל הרבה יותר
יהודים אפילו מכפי שאבי ידע ,בין המעידים היה גם
ז'ק סטרומזה ,הידוע בכינויו "הכנר מאושוויץ" שניצל
ממוות באמצעות קוזלצ'יק ושרגא ניצברג שנידון
לשבוע ימים ב"תא עמידה" וקוזלצ'יק הגניב אותו
לחדרו ולאחר מכן גם הוציא אותו מהבלוק ,והוא הגיע
עד ניקולאס אהגל ,הצעיר היהודי שאת חבל התלייה
שלו קרע קוזלצ'יק ,ובכך מנע את תלייתו וכמעט נתלה
במקומו.
בהקמת המצבה השתתף זאביק לירון (לונדנר) ,טייס
חיל האוויר במילואים שחייו ניצלו באושוויץ על ידי
קוזלצ'יק .אבי הצטער שלא היה בטקס הקמת המצבה,
אך דחק בי להסיע אותו לגבעת שאול כדי לראות אותה
במו עיניו .עמדנו שם ,מול המצבה שעליה נכתב" :יעקב-
שמשון קוזלצ'יק בן יצחק ושרה כונה קדוש וגיבור וכך
ייזכר לעולמים" .אבי בכה כפי שלא ראיתיו מעולם.
ושוב אמר" :שמשון שיכול היה על הפורעים הפולניים
בעיירתנו ועל הנאצים האכזריים ,שאנשים חזקים
הניחו אבן על בטנו והיכו בה בפטישים עד שהתעייפו,
שמשון שקרע מוטות ברזל כאילו היו פיסות נייר ,כרע
וכשל מול לשונם החדה של בני האדם ,לשון שלא רק
הרסה את חייו אלא גם סיימה אותם ומחקה את זכרו
עד חמישים ושתיים שנה אחרי מותו" .אבי הניח אבן
על הקבר ואמר" :לפחות הצדק יצא לאור בחיי" .מחה
דמעותיו ושנינו התרחקנו משם .חצי שנה לאחר מכן
נפטר אבי ,לקראת שנת ה 97-לחייו בשיבה טובה .הוא,
החלוש וחסר האונים ,זכה להניח אחריו ילדים ,נכדים
ונינים ,ואילו שמשון אייזן הגיבור מת בשברון לב ,צעיר
וערירי .עוד תובנה על החיים .לפחות זכה אבי לראות
בחייו את הצדק שנעשה עם מגינו ומצילו ,גם אם זה
קרה באיחור של חמישים ושתיים שנה.

מלכה ז"ל

(סיפורים מהחיים  ,2חיים ולדר)

יש לכם סיפור מהחיים?
שלחו אלינו! "יודעי בינה",
ת.ד 579.חדרה מדור עלון השבת.
naort26@gmail.com

לע"נ שאול

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

נקודה למחשבה

רבי שמחה בונים מפשיסחא

הלכה מן הפרשה

"...כל מצוות "עשה" שבתורה – כוונתן
לומר לך – היה חכם; וכל מצוות "לא תעשה
שבתורה אומרות לך – אל תהיה טיפש"...

מאת ר' נ .תוהמי

דיני קריאת שמע שעל המיטה
ויבך על צוואריו עוד (בראשית מו –כט) .ופירש רש"י אבל יעקב
לא נפל על צווארי יוסף ולא נשקו שהיה קורא קריאת שמע.

השאלות שלכם
מאת:

הרב בנימין יהודה שיטרית

שליט"א

בית ההוראה "יודעי בינה"

שאלה:
שלום וברכה האם אפשר להתפלל מנחה
לאחר שקיבלתי שבת?
תשובה:
אין לקבל שבת לפני תפילת מנחה כדי שלא
יהיה תרתי דסתרי ,דהיינו שמצד אחד קיבל
עליו שבת ומצד שני מתפלל מנחה של יום
חול .ואם נשארו כמה דקות לפני שקיעה
שכבר צריך לקבל שבת ,יקבל שבת רק
לעניני מלאכה ויוכל להתפלל מנחה.
שאלה:
שלום כבוד הרב .אם אני ובעלי מתארחים
אצל חמותי לשבת האם אני צריכה להדליק
נרות שבת בברכה?
תשובה:
אם מקצים לכם חדר מיוחד ללינה יש
להדליק שם בברכה .ואם חוששים להדליק
בחדר מחשש סכנה או דבר אחר יש להדליק
ליד מקום האכילה ללא ברכה{ .אם חמותך
מדליקה שם} וטוב לכוון לצאת בברכה של
בעלת הבית.
שאלה:
שלום לרב האם מותר להתפלל בשבת על
דברים כמו כסף קנית דירה ופרנסה?
תשובה:
אין להתפלל בשבת על דברים גשמיים {ס'
רפח ס"ק כ"ב} ועל דברים רוחניים מותר
להתפלל.
שאלה:
שלום כבוד הרב .ביום שישי הגעתי מאוחר
לתפילה ונותרו כ 20דקות לפני השקיעה.
הציבור כבר הגיעו לברכו של ערבית ועניתי
עם הציבור .האם היה מותר לי להתפלל מנחה
לאחר מכן?
תשובה:
אם אמרת ברכו של ערבית שוב אינך יכול
להתפלל מנחה ,ואף אם כיוונת שלא לקבל
שבת בעניית ברכו אין להתפלל מנחה ,אלא
יש להתפלל ערבית פעמיים הראשונה לחובה
והשנייה לתשלומין { חזו"ע שבת א' עמוד
רצ"ו}
"שאל את הרב" בהודעת
SMS 052-7002757

להצלחת אלון שמעון בן מרים

מאת הגאון הרב שלמה סויסה שליט"א

חבר בית הדין "ואלה המשפטים" (רחוב ירושלים  26חדרה)

חנוך לנער

מעלת אמירת קריאת שמע על המטה| אמר רבי
יצחק :כל הקורא קריאת שמע על מטתו ,כאלו
אוחז חרב של שתי פיות בידו שנאמר (תהלים קמ"ט)
"רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם" .ואמר רבי
יצחק :כל הקורא קריאת שמע על מטתו  -מזיקין
בדילין הימנו ,שנאמר (איוב ה') "ובני רשף יגביהו עוף"
וכו' (ברכות דף ה עמוד א) .וכתבו המקובלים שצריך
האדם לכוון בכל קריאת שמע שאומר על מיטתו,
להמית את כל המזיקים הרוצים להזיקו ,ויש אדם
שגדול כוח כוונתו עד שיכול להמית בכל לילה אלף
וקכ"ה מזיקים ,כמבואר בזוהר פרשת בל ק (שער ה�כ
וונות ,כה"ח ס"ק ד).

כשקורא קריאת שמע על מיטתו יקרא פרשה ראכ
שונה של שמ ע (שו"ע רלט א) ,ויש אומרים על פי המ�ד
רש שיש לומר את כל הג' פרשיות ,כדי לומר רמ"ח
תיבות ,לשמור רמ"ח אבריו (מג"א ס"ק א| שער הכוונות דף
נג עמוד א).

צורת הקריאה| יש אמרים שאם קרא "קריאת שמע"
כתיקונה בתפילת ערבית ,וקורא עתה שוב קריאת
שמע על מיטתו ,מותר לכתחילה לקרותה בשכיבה
(דעת המג"א)  ,ויש מחמירים לכתחילה לקרותה בעמ�י
דה ,או בישיבה[,ובכוונה עצומה ,כה"ח יא] ,אכן אם כבר
שכב על מיטתו ,לכל הדעות מותר לו להטות על
צידו ולקרוא (מ"ב ס"ק ו).
הריני מוחל וסוחלח| קודם קריאת שמע יאמר "הר�י
ני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס והקניט אותי או
שחטא נגדי" וכו' .וכן מבואר בש"ס במגילה (דף כח)
על מר זוטרא שנהג לומר כן .ובשבת ויו"ט לא יאמר
נוסח זה (כה"ח שם אות ב| ולדעת מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל שאף
בשבת ויו"ט יאמר את הנוסח של "הריני מוחל וסולח" ,למעט וידוי
שבסדר ק"ש שאין לאומרו בשבת וביו"ט ,וכן לא בשאר ימים שאין
אומרים בהם תחנון ,חזו"ע עמוד תקיב).ומי שיש בליבו טינא או

דיבור והפסק אחר קריאת שמע (אף בלא ברכת המ־
פיל) | יקרא קריאת שמע סמוך למיטתו ,ואין אוכלים
ואין מדברים אחר שקרא קריאת שמע על מיטתו
אלא ישן מיד שנאמר "אימרו בלבבכם על משכבכ
כם ודומו סלה" (רמ"א רלט-א) .ויש אומרים שלא יקרא
קריאת שמע כשעולה על יצועו ומתכונן לשינה אלא
כשרואה שהתרדמה נופלת עליו ,כדי שיהיה סמוך
ממש לשינה (סדר היום) ,ויש חולקים וסוברים שיש
לקרוא מיד כשמתכונן לשינה שמא תחטפנו שינה
אחר כך ולא יקרא( .כנסת הגדולה ,משנ"ב ס"ק ג) .ואם תאב
לאכול ,או לשתות ,או לדבר איזה עניין נחוץ ,יש
להתיר ,אך יחזור ויקרא קריאת שמע ,אך אם בירך
"ברכת המפיל" יזהר בזה משום הפסק בין הברכה
לשינה (מ"ב ס"ק ד).
מתי מברכים ברכת המפיל | נחלקו הפוסקים מתי
מברכים "ברכת המפיל"  -שמלשון ה"שולחן ערוך"
משמע שיש לברך "ברכת המפיל" אחר קריאת שמע,
כדי שהברכה תהיה סמוכה לשינה ,ומה שאומר
"יושב בסתר" לאחר ברכת "המפיל" אינו נחשב להכ
פסק כיון שהוא נאמר לצורך שמירה .ויש מן הפוסכ
קים שסוברים שיש לברך את ברכת "המפיל" קודם
קריאת שמע[ ,וכן מנהג הספרדים ע"פ שער הכוונות דף
נד ופוסקים רבים ,עי כה"ח סק"ו ,חזו"ע עמוד תקד ] .ויש
שהכריעו שעל האדם להתנהג כפי טבעו שאם טבעו
להירדם באמצע קריאת שמע ,טוב שיקדים ברכת
המפיל קודם ,ואם אין טבעו להירדם ,טוב יותר
לאחר ברכת המפיל עד לבסוף( ,משנה ברורה סק"ב).
נשים | כתבו ספרי המוסר שגם הנשים צריכות
להיזהר בקריאת שמע שעל המיטה לאומרו בכוונה
ובדקדוק התיבות ,ואף שזה ממצות עשה שהזמן
גרמא ,צריכות לומר קריאת שמע שעל המיטה מפני
שאף הן צריכות שמירה בלילה (א"ר ופמ"ג ודלא כמג"א ועי'
כה"ח ס"ק ג) .ומברכות ברכת המפיל כאנשים ,והביאו
בשם הרבי ר"מ מפרמישלן זצ"ל שאמירת ברכת
המפיל לנשים ,סגולה הוא שלא תפיל פרי בטנה

כעס על אדם מסוים שהרע לו ,אינו יכול לומר בנוסח
קריאת שמע שעל המיטה "הריני מוחל וסולח " וכל
אותם הימים שעדיין לא הסיר טינא זו מליבו ,ידלג
על נוסח זה (אור לציון ח"ב פט"ו יג).
ברכת המפיל לישנים בנסיעות ארוכות | הנוסעים
בשעות הלילה בכלי תחבורה שונים ,ושנתם הקבוכ
ברכת המפיל| מברך ברכת המפיל חבלי שינה על עה של לילה זה יעשו תוך כדי נסיעתם ,אם משערים
עיני וכו' ,ובגמרא ובכל הפוסקים ובשו"ע הזכירו ששנתם הזאת תוכל להיות רצופה ורגועה לכל הפכ
לומר ברכה זו בשם ומלכות ,וכן פסק השו"ע .וכתב חות חצי שעה ויותר ,יש להם לברך "המפיל" בשם
הכף החיים (סק"ז) שכן ראוי לנהוג כיון שנזכר בגמרא ומלכות קודם השינה ,ובספק יש לברך בלא שם ומכ
ובדברי רבינו האר"י אין לחוש לספק ברכות[ .ואין לכות( ,אהלך באמיתך פי"ב סעיף יג)
(תשובות והנהגות ח"א קצ"ח).

לחוש שמא לא ירדם ואז הברכה תהיה לבטלה ,משום שבכ
רכת המפיל היא על טבע השינה ועל מנהגו של עולם כברכ
כת "הנותן לשכוי בינה" שמברך על מנהגו של עולם אע"פ
שלא שמע קול התרנגול] .אולם בספר "אור לציון" (ח"ב
פט"ו –יב) כתב :שאף שמעיקר הדין "ברכת המפיל"

יש לאומרה בשם ומלכות ,מכל מקום מי שנוהג
לאומרה בלא שם ומלכות ,ימשיך לאומרה בלא שם
ומלכות ,אך ואחר חצות אין לאומרה בשם ומלכות.
(אף שלדעת הברכ"י יש לאומרה אף אחר חצות בשם ומלכות ,מ"מ ע"פ
הסוד אין לאומרה בשם ומלכות לאחר חצות ,עי' כה"ח ס"ח| ובספר
חזו"ע (עמוד תקיא) כתב שהרוצה לסמוך על הפוסקים הסוברים שמוכ
תר לברך ברכת המפיל גם כשהולך לישון אחר חצות ,יש לו על מה
לסמוך).

[מרן הגרי"ז זצ"ל לא היה נוהג לברך לפני השינה
"ברכת המפיל" משום מעשה שאירע עימו ,פעם
אחת בירך הברכה ,ולפתע החל לחשוב שהרי עכשיו
הוא מחויב להרדם ,כי אם לא ירדם הרי הברכה שביכ
רך תהיה לבטלה ...ומרוב התרגשות לא היה יכול
להרדם כל אותו הלילה(...עובדות והנהגות לבית בריסק ח"ב
עמוד סא)].

הפסקה בדיבור לאחר ברכת המפיל| אם הפסיק
בדיבור לאחר שבירך ברכת המפיל –אינו חוזר ומכ
ברך ,מכיון שיש פוסקים שסוברים שהברכה נתכ
קנה על מנהגו של עולם (הגר"ח קנייבסקי אישי ישראל
תשובה רפג) .ומי שנצרך לנקביו אחר ברכת המפיל יש
אומרים שלא יברך ברכת "אשר יצר" (דעת החזו"א הובא
בס' דינים והנהגות פ"ח אות ח) .ויש אומרים שרשאי לברך
ברכת "אשר יצר" ,כי אפילו אם עבר והפסיק בדיכ
בור ,אין ברכתו לבטלה ,שאין ברכה זו כברכת הנהנין
וכמשנ"ת לעיל ( ,חזון עובדיה עמוד ת"ק) .ולדעתו אם תאב ל�ש
תות ,או שצריך לדבר דיבור נחוץ אחר ברכת המפיל ,רשאי אף לכתחיכ
לה לשתות או לדבר (שם עמוד תק"ה) .יש אומרים שאם ישן
מעט אחר ברכת המפיל ,יכול לדבר אחר כך (הגר"ח
קנייבסקי אישי ישראל תשובה ר"פ).

הישן ביםום| הישן ביום אין צריך לברך ברכת ה�מ
פיל וטוב שיאמר "יושב בסתר" (משנ"ב ס"ק ח) ,ואם לא
ישן בלילה הקודם אין לו לברך ברכת המפיל כשישן
ביום (חזו"ע עמוד תק"י).

מנגינת הדרישה
"לא שומעים לי בבית הזה"  -משפט
שנשמע כמעט בכל בית .בית שלא יודע
להציב דרישה כראוי.
מתברר כי מבין שיטי דרישות ההורים
לילדים מתחבאת מנגינה חסרת ביטחון,
מנגינה כזו ש"המלחין שלה" ,כלומר
ההורה ,הוא בעצמו לא מאמין כי הדרישה
באמת תתבצע ,ומנגינת הדרישה חסרת
הביטחון מורגשת בהתאם.
שימו לב ,יש פעמים שאנו מרגישים
כקוסמים .אמרנו – והילד עשה ,ביצע.
מהי אחת הסיבות לכך שהילד כ-ן מציית
לדרישותינו?
במקרים כאלו ,שהילד כן מציית ,תנסו
להקשיב לעצמיכם – כיצד נשמעתם
כאשר הצבתם את הדרישה :שימו לב לטון
הדיבור ו"למנגינה" שבה נאמרה הדרישה.
הילד בהחלט שמע והרגיש אותה .שידרתם
לו :אני רציני ,וכך זה יהיה( .שמעתם פעם
על אמא שיש לה בעיות חוזרות ונשנות על
ילד שמתפרץ לכביש?)
דוגמא מפורסמת לכך ניתן למצוא לפחות
פעמיים ביום :בבוקר ובערב.
בערב :האמא מתחננת ,מבקשת ושולחת
עשרות פעמים את הילדים לישון ,וזה לא
הולך( .המנגינה המתחננת) .לפי המנגינה,
הילד מבין כי זה נתון לבחירתו.
בבוקר :האמא מצווה לקום (כי אסור לה
לאחר לעבודה) ודורשת בתקיפות (כי אוי
ואבוי אם היא תאחר לעבודה) בצורה שלא
משתמעת לשתי פנים (כי לא נעים לה
לאחר לעבודה) ,והיא גם משדרת את זה
בהתאם ,והילד מבין שהוא חייב לקום ,וזה
לא נתון לבחירתו.

ְמ ֶלאכֶ ת טוחן

ל"ט מלאכות

ּטֹוחן היא אחת מל"ט
ְמ ֶלאכֶ ת ַה ֵ
המלאכות האסורות בשבת .עיקרה של
מלאכת טוחן היא הפרדת החלקים של
דבר מחובר ,ההפך מלישה.
א .מלח דק שמחמת הלחות חזר ונדבק,
ונעשה גוש ,מותר לפוררו ביד או לחתוך
אותו בסכין ,משום שאין טוחן אחר טוחן.
אולם אין לכתוש אותו במכתשת להחזירו
להיות דק ,מפני מראית העין .וכן הדין
לסוכר שכבר נטחן וחזר ונדבק שמותר
לפוררו ביד או בסכין.
ב .טיט לח שעל בגדו משפשפו מבפנים,
ע"י שלוקח חלקי הבגד מפנים ומשפשפם
זה בזה ,אך לא מבחוץ ,ואף אם הטיט
יבש ,מותר לשפשפו ,ובמקום הצורך כגון
שהטיט נראה על בגדיו לעיני כל,
ואין לו בגד אחר .ואע"פ שהטיט
מתפורר ,אין בזה משום טוחן דהוי
טוחן אחר טוחן דליכא ,ואם יש שם
גוי ,עדיף.
(אור ההלכה)

