אלף בינה

ה' שבט תשע"ה 112 -
בעיות בהפצת העלון? אנא חייגו052-6971199 :
יש הורים שמפאת רצונם שלא להכביד על הילד
בגיל צעיר ,מונעים ממנו ערכים חינוכיים בזמן
הנכון .יש הורים הסבורים שיש ללמד את הבנים
ואת הבנות ענייני אמונה רק לאחר שהם מתבגרים.
לדעתם ,רק אז יבין הילד היטב את תכני הלימוד,
ויהיה מסוגל לבחור בדרך הנכונה.
הורים אלו טועים .ההנחה שאם לא מחנכים ילד
לכיוון מסויים ,הוא נותר נייטראלי ,ויהיה פתוח
לקבל את הדרך הנכונה בבוא העת ,הינה מוטעית.
הילד קולט מסרים מסביבתו מגיל צעיר מאד.
מסרים אלו דוחפים ומכוונים אותו לכיוון שהם
מייצגים .גם אם התוצאות אינן נראות לעין באופן

הפתרון משבוע שעבר

מיידי ,מתחת לפני
השטח מתרקמת אישיותו של הילד ,והוא מפנים
מסרים אלו ובונה את אישיותו בהתאם לאווירה
שסביבו.

ארגון חסד והפצת יהדות

כיבוש היצר וריסון התאוות בהתאם לחירות הנפש
ולמוסר האלוקי ,הם כוחות הטבועים בלב הילד
החל משעתו הראשונה עלי אדמות .מיד בצעקתו
הראשונה מביע האדם החדש מסר" :אני רוצה"
או "אינני רוצה" .רצונו שואף להגיע אל מחוזות
הנוחות ,והוא מנסה לדחות את כל מה שמונע
ממנו זאת.

סיפור מהחיים

גלו את המשפט המסתתר בתמונה

כאן כתוב :חשמונאי

הפתרון

ָאלף בינה

חנוך לנער

צפנת פענח

משפט מוכר המכיל  2מילים לפי סדר המספרים
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משבוע שעבר:
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פתח בכד
וסיים בחבית

י
רשות הרבים

גמ"ח מלב
אל לב

החלפת רהיט? תתחדש.
קנית ,מיטה ,עגלה או
מוצר חשמל?
מזל טוב!
ישנם אנשים שישמחו
לקבל את המוצר הישן.
למסירת/קבלת
המוצרים ,צלצל:

8000445@gmail.com

050-9800059

למסירה בדחיפות
 35ספסלי בית כנסת
 +סטנדרים מחוברים
( 3*35כסאות כל אחד)

בראשון לציון

054-3005534
גמ"ח
בגדי תינוקות וילדים
הגיעו בגדים נוספים
לקבלה או מסירת מוצרים

העיניים שלנו לא נועדו רק כדי למצוא אוכל או כדי להיזהר
מעשיך
מטורפים ,אלא בפירוש כדי לעיין בצורות מורכבות ובטקסטים
ארוכים ומורכבים'' .עין האדם בנויה בצורה שהוא יכול להתמודד
עם זיהוי מוחלט של פנים וחפצים ,וקריאת טקסטים ארוכים ומורכבים -
ולמעשה היא חלק מהמוח האנושי שנועד אף הוא להתעמקות שכלית'' – אומר
פרופ' נמט .העין מתאימה להעביר מסרים למוח האדם ,שהוא כמובן מורכב
יותר וחכם יותר מכל בעלי החיים .ללא ספק ,בעוד שהמוח של בעלי החיים
מתאים כרי לסייע להם לשמיר על חייהם ,המוח האנושי מפותח מאות מונים

ונועד להתעמקות שכלית( ,והרחיב ע''ז מרן הקהילות יעקב בספר
חיי עולם),מבוך ססגוני של כבלים מצטלבים מחבר  20000נקודות
מיתוג בתוך מרכזת טלפונים טיפוסית ,מערכת הסיבים בגלגל
העין מסובכת ומורכבת מליוני מונים פרופ' נמט :הקב''ה עשה
לנו עיניים מתאימות לרמת המשכל שלנו  -אנחנו עושים עבודות
מאד מדוייקות ,והכל בזכות ''ראית העומק'' שלנו ,רוב בעלי החיים
רואים הרבה יותר שטחי ,גם אם יש להם יכולת לזהות פרטים
מסויימים ממרחק גדול ,או ראיה הקפית של שדה ראיה רחב יותר.

הנהלת העלון052-8000445 :

052-6111900

'מה רבו

אלף בינה

הסיפור שלי חשוב עד מאד ,וודאי יביא תועלת גדולה
וחשובה לכל הקוראים .התלבטתי מאד אם לספרו ,כי יש
בו פרטים לא כל כך נעימים ,ובדרך כלל לא מקובל לספר
סיפורים כגון אלו ,אך הגעתי למסקנה שהתועלת
מהסיפור שווה את זה .מספר ימים לפני ליל הסדר
נסעתי להוריי היקרים ,במטרה לסייע להם בעבודה
הקשה של ניקוי החנות שלהם לפני חג הפסח .להוריי יש
חנות קטנה שממנה הם מתפרנסים בקושי .תוך כדי
עבודה ,הטלפון של החנות מצלצל .אמי ענתה" :שלום"
ולאחר מכן אמרה" :כן ,עמית ,אני בהחלט מזהה את
הקול" .כדי להבין מי זה עמית ,אני צריך לחזור חודש
אחורה .מדובר באדם שנראה אמיד ביותר על פי לבושו.
הוא הגיע לחנות ,סוער ,כאוב ונבוך מאד .הוא אמר לאמי:
"תסלחי לי ,גברת ,אני בבעיה קשה ,אני מהצפון וכמעט
לא נשאר לי כסף לחזור .ממש לא נעים לי כי אני אדם
שלא חסר לו כלום וכעת נתקעתי בלי מזומנים ובלי
כרטיס אשראי שנתתי לאשתי .לא נעים לי לומר לכם,
אבל פשוט אין לי כסף לחזור הביתה .אני מסתובב כאן
בערך חצי שעה ולא יודע למי לפנות ,אתם נראים לי
אנשים חמים וטובים ,ואם תוכלו לתת לי סכום פעוט
שיוחזר אליכם  -אשמח מאד" .אמי שלפה מיד שטר של
מאה שקל והודיעה לו כי היא נותנת לו את השטר
במתנה ואין צורך להחזיר .הוא נרגע מהיחס החמים
ומהמילים המרגיעות של אמי  -שהיא באמת אישה
מיוחדת וטובת לב מאין כמוה  -ונענה לבקשתו של אבי
להכין לו כוס קפה שחור .התברר שיש לו שורה של
צימרים במושבה מגדל .הוא סיפר שהוא תורם לישיבה
ידועה בבני ברק ולנזקקים שונים .הוא נפרד מהם
בחמימות ,ציין שאין לו מילים להודות להם על העזרה
ועל הדרך שהם עשו זאת" .תדעי לך שאני ממש
מתרגש" ,אמר לאמי כשדמעות בעיניו" .הרי את כלל לא
מכירה אותי ,את נותנת לי כמתנה סכום שהוא גדול מכפי
שאני צריך" .אמי ענתה לו שכל עם ישראל הם אחים
וחברים ,ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" .אם
יהודי לא יסייע ליהודי בשעת מצוקה ,אז במה הוא אח
וחבר?" עמית התרגש מאד ,אמר שהוא אינו מאמין שיש
בעולם שלנו אנשים כאלה" .אני מבטיח לך שאחזיר לכם
על הטובה שלכם פי כמה וכמה .את עוד לא מכירה
אותי" .וכך נפרד בפה מלא מחמאות ותשבחות .חודש
לאחר מכן ,בדיוק כשאני בחנות ,מתקשר עמית" .את
זוכרת שהייתי אצלכם לפני חודש?" "ודאי שאני זוכרת",
אמרה אמי" ,אני מקווה שהגעת בשלום" .ומה אומר
עמית אם לא כך" :תראי ,אני לא סתם מתקשר .לא
שכחתי את החסד שעשיתם אתי ,פשוט חיכיתי
להזדמנות שאהיה שוב במרכז .אני נמצא כעת בקניון
בפתח תקווה ורציתי לפגוש אתכם כאן כדי לומר לכם חג
שמח ולהודות לכם על החסד הגדול" .אמי אמרה לו:
"עזוב ,זה בסדר ,יהודי בצרה  -עוזרים לו ,זהו" .אבל

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

עמית התעקש" :תראי ,גברת ,זה לא משהו לוויכוח
בכלל .כל החודש חיכיתי לרגע הזה .אשתי ואמי יכעסו
עליי אם אני חוזר בלי להשיב לכם על הטובה הזו .אני
יודע שלא חיכיתם שאחזיר ,אבל תאמיני לי ,זה אפילו
לא יעלה לי שקל" .והוא ממשיך" :אני נמצא כאן בחנות
גדולה של מוצרי חשמל ,כמו שסיפרתי לך יש לי עשרה
צימרים גדולים בצפון ,לאחרונה קניתי עוד חמישה ופה
אני עורך את כל הקניות הקשורות במוצרי החשמל,
מקררים ,מזגנים ,מקפיאים ,מיקרוגלים וקומקומים
חשמליים .בגלל הקנייה הגדולה אני צובר אלפי נקודות
ואין לי מה לעשות בהן ,אני רוצה לתת לכם מזגן לחנות.
שמתי לב שיש שם מזגן ממש עתיק ואני בטוח שהוא
אינו מצליח לקרר ,אני חושב שמזגן גדול וחדש יהפוך
את החיים שלכם לנעימים יותר וגם ,מי יודע ,אולי יביא
עוד לקוחות "...אמי התרגשה מאד .בתחילה ניסתה
להתווכח אתו ,אמרה שהוא עצמו יכול להשתמש
בנקודות ,אבל הוא התעקש ואמר שאין לו מה לעשות
בנקודות וחבל שהן ילכו לאיבוד .מובן שידענו שהוא
יכול להשתמש בנקודות בעצמו וכי זו הדרך שלו לתת
לנו אפילו בלי
שנרגיש שהוא
נתן משהו .אמי
ניסתה לומר לו:
"אולי תיתן את
לביח
המזגן
הכנסת?" אך
הוא ענה לה:
"אני דואג לכם ואולי אנסה לארגן משהו גם לבית
הכנסת" .הוא שאל את אמי" :אולי את צריכה עוד משהו
חוץ מזה?" אמי אמרה" :בשום פנים ואופן לא" .הוא
הודיע לה שהביא אתו מהצפון ארגז תפוחים משובחים,
תאנים ,וגם ארגז קטן של שמן זית זך לכבוד החג" .זו
מתנה ממני ומרעייתי ,כי לעולם לא נשכח את הטובה
שעשיתם לי ,הכסף שנתתם בלי לצפות שאחזיר" .אמי
אמרה" :תעשה לי טובה ,אתה מגזים ,זה היה באמת מכל
הלב ,ממש מכל הלב" .עמית ביקש מאמי לשלוח מיד
מישהו לקניון כדי לקבל את המזגן .הוא אמר שהוא
נמצא עם משאית ופועלים ורוצה לסיים עם העניין עוד
היום .אמי העבירה אליי את השפופרת .הוא שאל אותי
מי אני .אמרתי שאני הבן של נעמי .הוא החל לשבח
"יש לך אמא מיוחדת ,צדיקה ,עם לב רחב,
אותה:
היא עזרה לי בשעות הקשות שלי" .הוא סיפר לי את
הסיפור ,אף שידעתי אותו על פה ,וכשניסיתי להמעיט
בחשיבות המעשה אמר" :תבין ,אדם שיש לו כסף,
הבושה הכי גדולה זה לבקש כסף .שלא תדע לעולם.
ולעזור לאדם זר ,לתת לו מאה שקל ועוד במתנה ,זה
משהו שלא רואים כמוהו ,אין לי מילים אחרות" .ואז
שאל" :במה אתה עובד?" עניתי לו שזכיתי להיות אברך
ומוסר שיעורים .הסברתי לו שכל העולם מחזיק בזכות
לומדי התורה .הוספתי את דברי הרמב"ם שאומר שאם
בנו ארמון גדול ויפה ,הוא נבנה רק כדי שאי פעם יבואו

לע"נ שאול

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

שבת פרשת " :ויגש"
כניסת השבת16:10 :
יציאת השבת17:21 :
ר"ת17:53 :

ּבֹוצ ַע ָּב ַצע;
עֹכֵ ר ֵּביתֹוֵ ,
וְ ׂשֹונֵ א ַמ ָּתנֹת יִ ְחיֶ ה.
(משלי  -פרק ט"ו ,פסוק כ"ז)
עוכר את ביתו אותו אדם שאינו מתהלך ביושר כספי,
ושונא מתנות ,כל שכן ישנא את גזל ,מביא לו חיים.

פרשה וליקחה
בסוף פרשתנו מציין הכתוב ,שיוסף שינע את המצרים,
העבירם "מקצה גבול מצרים ועד קצהו" .מדוע עשה זאת?
"נתכוין להסיר חרפה מעל אחיו ,שלא יהיו קוראים אותם
בשם גולים" .כך פירש רש"י בשם הגמרא .הגלה עצמך:
כדי שלא יחושו שבעים נפש שלא בנוח ,העביר מליונים
ממקום למקום? האם משום שהם אחיו והמצרים זרים,
משום שהם יהודים והמצרים נכרים? יתכן ,אך גם לולא
היה כן .שהרי כך שנינו" :תלמיד שגלה (לעיר מקלט ,על
שהרג נפש בשוגג) ,מגלים רבו עימו .רב שגלה ,מגלים
ישיבתו עימו .ואף על פי שיש שם ישיבה ,בעיר המקלט.
ומדוע? כדי שילמד טוב יותר ,וירגיש טוב יותר .ונשאלת
השאלה :האם כדי שהתלמיד ירגיש יותר בנוח וילמד
יותר טוב ,אנו מטריחים את רבו ,גדול הדור ,לעזוב את
משפחתו ולגלות יחד עימו? ואם הרב גולה ,מה יעשו
המוני תלמידיו? יגלו גם הם עימו למקומו החדש ונמצא
שבגלל תלמיד יחיד  -שגלה בחטא  -גולה ישיבה שלמה,
על ראשיה ,ובלבד שירגיש בנוח! הנה לנו מושג עד כמה
העריכה התורה הקדושה רגשות אדם ,ועד כמה תבעה
מכל חברם לשאת עימו בעול ,ולסבול עימו ,ובלבד
שיימנע ממנו צער! כמה מחייב הדבר להיזהר מלפגוע
ברגשות הזולת ,ובפרט ברגשות הקרובים ,והיקרים לנו,
( מעיין השבוע )
ולהיזהר בכבודם!

תלמידי חכמים וייהנו מהצל של אותו המקום .כאן
עצרתי ,כי חששתי שאולי עמית יראה את העניין
כהתנשאות או משהו ,אך הוא דווקא התלהב" :אתה
אברך" ,אמר" ,אם כך ,שמא גם אתה צריך משהו?".
עניתי לו" :לא ,יש לי כל מה שאני צריך" .עמית החל
להתחנן בפניי" :תראה ,יש לי ניקוד גדול שאחרי החג
פשוט יימחק .תגיד את האמת ,אתה לא צריך מזגן?!
אחרי שהפציר בי ודחק אותי לקיר ,הודיתי כי בדירה
שאני מתגורר יש מזגן ישן ומרעיש מאד .לא הספקתי
לסיים את דבריי ,והוא צועק" :קיבלת מזגן תדיראן חדש
 4כ"ס ,וההתקנה היום .ההתקנה על חשבוני ,וחייבים
להתקין היום ,אחרי פסח מגיע הקיץ ולא יהיה לי ביקור
של התקנה ,כי כולם תפוסים ,קח מונית על חשבוני,
תגיע לקניון בפתח תקווה ,וכשאתה מגיע  -תתקשר,
אארגן לך הובלה והתקנה" .הגענו במונית ,אבי ,אמי ואני,
לא לפני שווידאתי אצל הוריי שנתנו את מאה השקלים
במתנה ולא כהלוואה .אחרת ,זו הייתה שאלה של
"ריבית" .בשערי הקניון התקשרנו למספר של עמית.

להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199

אלף בינה

אלף בינה

הוא אמר שיצא עם המשאית לקנות
מרצפות ,אך השאיר אחד מהפועלים.
הוא הנחה אותנו בטלפון אל החנות
ואמר שהפועל שלו שם .אכן ,פגשנו באדם בשם איתי
שהיה אדיב מאד ואמר שהבוס שלו מדבר עלינו טובות
ושהוא ייתן לנו את הנשמה .לאחר מכן הסתובבנו איתו
שם והצבענו על המזגנים שאנחנו מעוניינים בהם .אבי
התחיל לומר לו דבר תורה ,אך הוא אמר לאבא שלי:
"תשמע ,אדוני ,אולי תמסור לי את דברי התורה אחר כך,
אנחנו צריכים להזדרז כי ערב חג ואנחנו חייבים לעוף
לצפון" .בחרנו את המזגנים ,איתי אמר" :תשאירו הכל
בשבילי ,הם יגיעו אליכם בהובלה ישר הביתה וההתקנה
תהיה מחר" .איתי הוסיף שההובלה תעלה  800שקל
וניסה להתקשר לבוס שלו ,עמית .הוא היה נבוך מאד ,כי
לא היו לו  800שקלים וגם לא היה בטוח שהבוס שלו
יאשר את זה .בסוף אבי השיג את עמית והוא אמר:
"תגיד לאיתי שישלם את ההובלה ואני אתן לו" ,אבל
איתי אמר שאין לו גרוש" .אין בעיה" ,אמר עמית לאבי,
"תן לו  800שקל .תחכו שם .הוא יארגן את ההובלה ואני
מגיע בתוך חצי שעה ואשלם לך" .אבי אמר" :עזוב,
לפחות שההובלה תהיה על חשבוני" ,אבל עמית ענה:
"אם נותנים  -זה עד הסוף ,אני מתחנן בפניך ,אל תברח".
אבי הוציא  800שקל מזומן ונתן לאיתי .איתי רשם את
הכתובת שלנו ואת כל הפרטים ואמר" :תחכו לעמית,
הוא מאד ישמח לראות אתכם פנים אל פנים" .ישבנו
וחיכינו שם על ספסל .אמי הייתה בעננים .אמרה לי" :זה
ממש חלום ,כמו סרט ורוד ,לא מציאותי ממש .לא
מאמינה שיש אנשים כאלה ,תאמין לי ,עשיתי זאת ממש
לשם שמים בלי לקבל שום תגמול" .ורק אבא שלי שתק.
הבנתי אותו .אבא שלי הוא חשדן גדול .הוא כל הזמן לא
האמין לעמית ,וכעת ראה שהחשדנות שלו הייתה
לשווא .חצי שעה עברה .עמית עדיין לא הגיע .אבי רצה
להתקשר ,אך אמי אמרה לו" :לא יפה ,מותר לו לאחר
בכמה דקות" .ארבעים דקות ,שעה .אבי החליט להתקשר
למספר .במקום צליל ענה קול" :המספר שחייגת אליו
איננו מחובר" .אבי חשב שטעה והתקשר שוב" .המספר
שחייגת אליו איננו מחובר" .אמרתי לו" :אבא ,חכה ,זה
לא יכול להיות ,תן לי לנסות" .ניסיתי מהסלולארי שלי,
וכששמעתי פעם ופעמיים שהמספר אינו מחובר ,הבנתי
שפשוט עבדו עלינו .אמי התמימה והצדיקה הסתכלה
עלינו ,ולאט לאט הבינה מה שמוחה וגם מוחי סירבו
להאמין .אמרתי לאמי" :אמא ,ישנם אנשים משונים
בעולם ,שמציגים עצמם כצדיקים אבל מסתבר שהם
נוכלים"" .אולי קרה משהו?" שאלה אמי ,אף שהיה ברור
שהיא מבינה שקרה משהו .השאלה התמימה הזו כנראה
עשתה משהו לאבא שלי ,והוא התחיל לצחוק צחוק
מתגלגל ,מעולם לא ראיתיו צוחק כך .אבי הוא איש
שתקן ,לא מוציא מילה מיותרת מהפה ,טיפוס חשדן,
כבר אמרתי .הוא צחק צחוק בלתי נשלט שגרם לאנשים
מסביב להיסחף אחריו .הם לא ידעו מדוע ,אבל מספיק
לראות כן אדם צוחק כל כך חזק כדי לצחוק אתו .זה היה
הזוי ,אמי התמימה והצדיקה מתחילה להפנים שהאיש
הנחמד הזה אינו אלא נוכל ,ואבי פשוט צוחק כאילו זכה
זה עתה בפיס .לא ידעתי מה שימח אותו כל כך ,חשדתי
שהיה שווה לו להפסיד את הסכום הזה רק כדי להוכיח
שהחשדנות שלו מוצדקת .נסענו הביתה .אבי ישב
קדימה עם מצב רוח של פורים ,ואמי ואני מאחור עם
פנים של תשעה באב .אמי שאלה" :רגע ,אז כעת אנחנו
צריכים להזמין ולשלם עוד 800
שקל על הובלה למזגנים?" ואבי
שוב פרץ בצחוק בלתי נשלט

לע"נ רוני ראובן

והסביר לה שלא תבוא שום הובלה ולא הולך להיות מזגן
חדש בחנות ,ודאי שלא שניים ,והעמית הזה פשוט נוכל
שכנראה עשה סיבוב על איזה עשרה אנשים .ואמי
שאלה" :אבל משתלם לו להזמין משאית ומוצרים רק
בשביל לגנוב מאתנו  800שקל?" ואבי צוחק ומסביר לה
שאין משאית ואין מוצרים ואין צימרים והוא לא גר
במגדל ,אלא כאן בסביבה ,והוא בסך הכל נוכל קטן
שסיפר סיפור לפני חודש וקיבל עליו מאה שקל וכעת
סיפר סיפור ארוך קצת יותר וקיבל עליו  800שקל" .הוא
טיפש" ,נחנק אבי מצחוק" ,הרי הוא יכול היה לעשות
עלינו סיבוב גדול יותר עם הכישרון הטבעי שלו .חבל,
כישרון מבוזבז" .אמי לא הבינה מה מצחיק אותו .העניין
הזה פגע בה מאד .זה בכלל לא היה ה 800-שקל ,אלא
הפגיעה הנוראה בתמימות שלה ,באמון שלה באדם ,זה
פגע בה יותר מגניבה של עשרות אלפי דולרים .הרגשתי
שאני ממש צריך לנחם אותה" .נסתרות הן דרכי הקל",
אמרתי" .כל מה דעביד רחמנא לטב עביד .כפי שאומר
האר"י ז"ל ,יכול להיות שבגלגול שעבר היה לנו דין
ודברים עם אותו אדם ,וכעת פרעו את חובנו" .ירדנו
מהמונית ,אבי שילם בשמחה  -לא משהו שקורה לו
ביום-יום  -ועשינו את דרכנו לחנות ,הוא ספק הלך ,ספק
רקד בצעדי מחול ,ואמי הייתה שבורה לגמרי .כשהגענו
לחנות ,העזתי לשאול את אבי בכבוד ובעדינות" :אבא,
לשמחה מה זו עושה ?" אבי אמר" :תיכנס לחנות ותבין".
הוא פתח את החנות ,נעמד מאחורי הדלפק ,ואמי ואני
המתנו למוצא פיו" .תראה" ,אמר" ,אתה יודע שאני אדם
חשדן .ברגע שבן אדם שנראה כל כך אמיד סיפר סיפור
שנשאר בלי כסף  -כבר חשדתי .לאנשים עשירים יש
מספיק כסף אפילו בשביל לנסוע חינם ,אבל לא רציתי
לפגוע בתמימותה של אמא ,לכן הנחתי לה לתרום לו
מאה שקל .כשהוא התקשר שוב ,החשדנות שלי גברה.
החלטתי לנהוג במנהג כבדהו וחשדהו"" .אבל נראה לי
שבסוף גם אתה נפלת בפח ,כי הכסף שנתת לו היה יותר
בכיוון של 'כבדהו' .לאן נעלם ה'-חשדהו' "? אמרתי
לאבי" .לא ,בני היקר" ,השיב אבי" ,דווקא הכסף הזה היה
גם 'כבדהו' וגם 'חשדהו'" .אמי ואני הבטנו במבט האומר:
"איך זה יכול להיות?" "בוא ותבין :כיבדתי אותו ואת
רצונו לתת לנו שני מזגנים בזכות הנקודות ,והייתי צריך
להתאמץ לשמור את ה'חשדהו' .ברגע שהגעתי לנקודה
שבה אני צריך לשלם כסף מכיסי ,הגיע ה'חשדהו',
ובגדול"" .אם חשדת ,מדוע נתת לו את כל הכסף ?" אבי
ניגש אל הקופה הרושמת העתיקה והכבדה ,ואמר:
"אתה זוכר מה אני מניח שם ?" ודאי שזכרתי .האזור שבו
ממוקמת החנות של הוריי הוא אזור שהאוכלוסייה שלו
מורכבת מעובדים זרים שרובם שוהים בלתי חוקיים.
מפעם לפעם משלמים לאבי בשטר שמתברר כמזויף.
ברוב הפעמים הוא עולה על זה ,אך קורה שהוא נופל
בפח .את השטרות המזויפים הוא אוסף מתחת לקופה
הרושמת" .לפני שעזבנו ,לקחתי חבילה של ניירות
משם" ,אומר אבי" ,וכשהבחור ביקש כסף ל'הובלה',
אמרתי לעצמי' :אתן לו מאותם ניירות ,והיה אם תהיה
אכן הובלה ,אתן למוביל  800שקל ואודיע לו שה800-
שברשותו מזויפים ,ואם לא תהיה הובלה  -נתתי כמה
ניירות שממילא אין לי מה לעשות אתם ,בתקווה שהנוכל
הזה יסתבך עם הכסף המזויף ויגלה שלא אותי הוא סידר
אלא את עצמו" .זה הסיפור על נוכל ערמומי ,על אמא
תמימה ובעלת חסד ,ועל אבא שיודע גם לכבד וגם
לחשוד...

יש לכם סיפור מהחיים?

האדמו"ר מקוצק

נקודה למחשבה

"...אם חייבים אנו להסתיר דבר ולשומרו
בסוד ,נמצא שאין אנו נוהגים כשורה"...

השאלות

שלכם

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

שאלה:
האם מותר לקרוא או לעיין בספרים/חוברות
הנמצאות בחנויות ובדוכני ספרים מבלי לבקש את
רשות הבעלים?
תשובה:
א .אין לקרוא ולעיין בספרי לימוד ,קריאה וכדו',
ואף אם מדובר בספרי קודש ,אין להקל בזה .למרות
הכלל שאמרו רז"ל" :ניחא ליה לאיניש למעבד
מצוה בממוניה" (נוח לאדם שיעשה מצוה בממונו).
מכל מקום בספרים לא אמרו כן .מפני החשש שמא
יקרעו או יתלכלכו וכדו' כמבואר ברמ"א (או"ח סימן
יד סעיף ד) .ובפרט כאשר מדובר בספרים חדשים
המיועדים למכירה שהבעלים מקפידים עליהם שלא
יקרעו או יתלכלכו .ורבים אינם נזהרים בזה ,ואין לכך
היתר כלל.
ב .אכן אם כוונתו לקרוא או לעיין בספר על מנת
לברר על תוכנו ומהותו וברצונו לעמוד על טיבו
על מנת לרוכשו ,או לשקול לרוכשו ,מותר לעיין בו
ולדפדף בו כרצונו ,כיון שהבעלים מעוניינים בכך,
ובפרט אם הספרים מונחים על שולחן לדוגמא.
(שערי הלכה תשובה ג).
שאלה:
כבוד הרב רציתי לשאול יש לנו קביעות כל ערב
ללמוד תורה עם חברותא ובאמצע הלימוד נזכרתי
שלא התפללתי ערבית ,ויש מנין קבוע במקום
סמוך וזה המנין היחיד שיש באזור שלנו האם עלינו
להפסיק מהלימוד על מנת להתפלל במניין או שמא
עדיף להמשיך בלימוד ולהתפלל אח"כ ביחיד?
תשובה:
למרות שידועה מעלת תלמוד תורה שהיא שקולה
כנגד כל המצות ,מכל מקום אין לבטל תפילה בציבור
מפני ענין ביטול תורה .ואף שמצינו בפוסקים (ראה
רמ"א סימן צ סעיף יח) על מי שתורתו אומנותו
שרשאי לבטל באקראי תפילה במנין .מכל מקום כל
זה מדובר דווקא באדם שאינו מבטל זמנו כלל אלא
לדברים הכרחיים לצורכו גופו בלבד ,ובשאר היום
עוסק בתורה ברציפות ובהתמדה .אבל רוב בני אדם
שאינם עוסקים בתורה בהתמדה כראוי לה אין להם
להקל בזה כלל .וכפי שמבואר בתשובות בית יעקב
שיש לקנוס האנשים שמונעים עצמם מלילך לילך
לבית הכנסת משום שעוסקין בתורה (משנ"ב סימן
צ ס"ק כט כה"ח ס"ק ס ,וראה עוד בזה בספר פסקי
תשובות ח"א עמוד תשט מה שהביא בזה)

שלחו אלינו! "יודעי בינה" ,ת.ד 579.חדרה מדור עלון השבת.

בן שרה

*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

naort26@gmail.com

לע"נ נדרה אורה

בת יונה

להצלחת מיכל איריס בת חמדה

מעשה בית הדין

ארז חיפש תעסוקה לימי החופשה ,והשיג עבודה אצל ששון ,בעל מגרש מכוניות ידוע,
כשומר בשעות הלילה' .מגרשי מכוניות הם מוקד משיכה לגנבים' ,אמר ששון לארז
והבטיח לו משכורת של  4000שקלים תמורת חודש עבודה .ששון כבר העסיק בימי חייו כמה וכמה עובדים,
וידע שצריך תמיד לעקוב אחריהם .באחד הלילות הוא הגיע והציץ על ארז מבלי שהלה חש בכך ,וראה
שהשומר שלו עסוק בצפייה במחשב הנייד .ששון לא אמר דבר ,לאחר עוד כמה ימים הוא שוב הגיע לבדוק
ומצא את ארז ישן שנת ישרים בתוך בקתת השומר במקום להשגיח על המגרש .בהזדמנות נוספת שהוא הגיע
לבדוק את המצב ,גילה ששון שארז מסתובב במרחק מה מהמגרש והוא משוחח בטלפון הנייד שלו .בסוף
החודש ,כשארז הגיע לקבל את משכורתו ,הוא הופתע לגלות בתוך המעטפה  1000שקלים בלבד במקום
ה 4000-שהוא ציפה למצוא בה .ששון הסביר לו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים מדוע הפחית ממשכורתו ,אך ארז התקומם וטען שמגיע
לו משכורת של חודש שלם' .ראשית ,עצם נוכחותי הרתיעה גנבים ולא משנה להם מה בדיוק עשיתי' ,אמר' ,ודבר שני הרי בסופו של דבר שום
מכונית לא נגנבה ,ואם כן מטרת עבודתי הושגה' .האם ארז צודק וששון חייב להשלים לו את שכרו?
מקורות לעיון ולהרחבה :שולחן ערוך חושן משפט סימן של'ד סעיף ב' .עיינו ונסו להחליט האם המקרה שם דומה למקרה שלנו ,או שפה
מדובר בפועל שלא עשה את עבודתו.

השומר שלא שמר

השאלה משבוע שעבר
חלפן הכספים
חופשת החנוכה הגיעה עבור יהוידע ודוד בדיוק
בזמן :לאחר תקופה מפרכת בלימודים .השניים
החליטו לצאת לחופשה קצרה בצפון ,ושכרו צימר
למשך יומיים.
שני החברים הגיעו לצפון אחר הצהרים והתמקמו
בצימר .לקראת צאת הכוכבים הם התכוננו להדליק
נרות חנוכה ,ורק אז הבחינו כי שכחו את החנוכייה
ואת הנרות בבית .הם שאלו את בעל הצימר
והוא אמר להם שיש בצימר נרות וכי הם יכולים
להשתמש בהם .יהוידע ודוד חיפשו ואכן מצאו
בארון כמה נרות ,הבעיה הייתה שאלו היו נרות
המפיצים ריח נעים עם הדלקתם.
'אנחנו אומרים לאחר הדלקת הנרות 'הנרות הללו
קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא
לראותם בלבד'' ,אמר יהוידע' ,ואם כך אולי אסור
להדליק בנרות כאלו ,כי ברגע שנדליק אותם ,מיד
נהנה מהריח הטוב שלהם?'

ל"ט מלאכות

הצד

ְמלֶ אכֶ ת ַה ָצּד (במקורות "מלאכת צידה") היא אחת
מהמלאכות שהיו נעשות במשכן ,ולכן היא נחשבת
לאחת מל"ט מלאכות שבת .במשכן היו צדים תחשים
כדי לפשוט את עורם לצורך יריעות המשכן .מלאכת
צד אינה הריגה ,כפי שאפשר להבין מהשימוש המקובל
בעברית המודרנית ,אלא עצם לכידת בעל-החיים

הצד בשבת דבר דבר שהדרך
א.
לצוד אפילו את מינו מהתורה ,שיצוד
אותו למקום שאינו מחוסר צידה.
מדרבנן  ,מקום מחוסר צידה.
וכן המפריח ציפורים לבית
ב.
מקורה שחלונותיו סגורים וסגר הדלת
בפניהם ,הרי זה אסור מן התורה .ואם
הבית גדול שאינם ניצודים בו – אסור
מדרבנן.
ציפור שנכנסה לבית ,אף
ג.
על פי שאינו ניצוד שם ,אסור לסגור
את החלון מדרבנן .ובזמן הקור שקשה
לו וחייב לסגור מותר לסגור רק אם
אין כוונתו לצוד אלא רק כוונתו להגן
מהקור ,אך בשאר חיה או עוף ששיך
בהם צידה מהתורה שניתן לתפסם
מיידית ,אסור לסגור את ביתו.

דוד ,שלמד בדיוק באותה תקופה את הלכות נרות
חנוכה ,לא התלבט הרבה ושלף מיד את התשובה
הנכונה .מה לדעתכם השיב דוד ,והאם החברים
הדליקו בסופו של דבר את הנרות הריחניים?
תשובה בקצרה:
מותר להדליק בנר הריחני ,מכיוון שהחברים לא
מתכוונים ליהנות מריחו ,ובפרט אם הם מדליקים
הׁש ָּמׁש בנר ריחני.
גם את ַ
תשובה בהרחבה:
כאשר יהוידע טען שאסור ליהנות מנרות החנוכה,
הוא לא טעה .וכך אכן נפסק בשולחן ערוך ,חלק
אורח חיים ,סימן תרע'ג סעיף א'' :אסור להשתמש
בנר חנוכה ,ואפילו לבדוק מעות או למנותם אסור
לאורה .ואפילו ללמוד תורה לאורה אסור'.
מה הסיבה שאסור להשתמש וליהנות מנרות
החנוכה? בספרות הפוסקים נאמרו שני טעמים
בדבר :הראשון ,כדי שיהיה ניכר שהנר הוא נר
מצווה שהודלק כדי לפרסם את הנס .והטעם השני
הוא שמכיוון שנר חנוכה הוא לזכר הנס שנעשה
במנורת בית המקדש ,עשו אותו חכמים כמנורת
בית המקדש שהיה אסור להשתמש לאורה.
לכאורה ,התשובה לשאלתנו תלויה בשני הטעמים
הללו .לפי הטעם הראשון ,שיש צורך לעשות היכר,
מותר להדליק בנרות ריחניים .שהרי העובדה שאין
נהנים מאורו היא היכר מספיק ,ולא חייבים היכר
נוסף שאין נהנים מריחו .אך לפי הטעם השני ,שנר
חנוכה דומה לנר מנורת בית המקדש ,אסור יהיה
להדליק בנרות מפיצי ריח ,מכיוון שאסור ליהנות
מהם בשום דרך ,הן מאורם והן מריחם.
למעשה כתבו פוסקי דורנו שלכל הדעות מותר

להדליק בנרות מפיצי ריח ,משום שהאדם אינו
מתכוון ליהנות מהריח ,ולכן אין בזה כל בעיה.
ואולם ,לאמיתו של דבר כל הדיון שלנו מיותר
לחלוטין .מדוע? כי כל ילד יודע שליד נרות
'ׁש ָּמׁש'.
החנוכה מדליקים כל יום נר נוסף ,שנקרא ַ
מה תפקידו של השמש? מדוע יש צורך להדליק
מדי יום נר נוסף?
הגמרא במסכת שבת דף כ'א עמוד ב' ,עוסקת
בדיני נר חנוכה .בתחילה אומרת הגמרא שמצווה
מן המובחר להדליק את נר החנוכה מחוץ לפתח
הבית על מנת לפרסם את הנס ,אבל אם אין
אפשרות ,מותר להדליק בתוך הבית .וכאן מוסיפה
הגמרא דין נוסף' :אמר רבא :צריך נר אחרת
להשתמש לאורה'.
כוונתו של רבא היא שמכיוון שאסור להשתמש
באור הנרות ,יש צורך להדליק נר נוסף שאינו אחד
מנרות חנוכה ,ואז האור שממנו אנו נהנים הוא האור
של השמש המותר בהנאה .וכך גם נפסק בשולחן
ערוך ,בהמשך הסעיף שציטטנו ממנו לעיל' :ולכן
נוהגים להדליק נר נוסף ,כדי שאם ישתמש לאורה,
יהיה (זה) לאור הנוסף שהודלק אחרון'.
הפתרון של השמש שמועיל להנאה מהאור,
מועיל בוודאי גם להנאה מהריח .ולכן אם החברים
מדליקים גם את השמש בנר המפיץ ריח נעים ,אין
שום בעיה ,כי
הריח הטוב
שהם נהנים
ממנו נובע גם
מהשמש.

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