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אלף בינה

י"ב טבת תשע"ה 113 -
בעיות בהפצת העלון? אנא חייגו052-6971199 :

צפנת פענח
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.
מיום ליום גובר רצון זה ביתר שאת .ההורים משתדלים
למלא את רצונו ככל האפשר ,עד שהוא הופך לרודן
קטן השולט על כל סביבתו .לעתים נובעת כניעה זו של
ההורים מתוך פינוק יתר ,ולעתים מתוך רצון להשתיק
את בכיו ואת הטרדותיו ,למען יוכלו הם לנוח בשלווה.
התייחסות זו ,ויהיו מניעיה אשר יהיו ,מרגילה את הילד
לגישה מסוכנת .הוא מפנים שעליו רק לבקש ,ומיד
יינתן לו מבוקשו .עליו רק להטריד את סביבתו ,ומיד
יצליח להשליט את רצונו על הכל.

והנה לפתע פתאום,
במלאת לילד חמש שנים בערך ,הופכים המבוגרים
את היוצרות ותובעים ממנו צייתנות ומשמעת ,וזאת,
לאחר שבמשך כל שנות חייו עד כה לא אירע לו כן.
המהפך אינו מקובל על הילד והוא מתנגד לו .במשך
חמש שנים היו בני משפחתו סרים למשמעתו
וממלאים את כל רצונותיו ,גם אם היה הדבר כרוך
בקשיים ובהשקעת מאמצים ,והנה פתאום הם הופכים
לנותני פקודות .וכי הוא חייב לסור למשמעתם?
במשך חמש שנים הם טיפחו בו את זרעי העקשנות,
האנוכיות והמרי ,וגילו את מלוא חולשתם כאשר נכנעו
לדרישותיו האבסורדיות ,ופתאום הם מנסים להטיל
עליו רסן?

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

גלו את המשפט המסתתר בתמונה

הפתרון משבוע שעבר

משפט מוכר המכיל  4מילים לפי סדר המספרים

כאן כתוב :יוסף הצדיק
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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:

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

052-6111900
'מה רבו מעשיך

העין המשך  -אצלינו השריר הפעיל ביותר הוא זה שמביא את העיניים
לראיה המרכזית  -ראיה שדורשת ''מיקוד'' .פרופ' נמט מציין כי דברי
הגמרא שהעינים קשורות ללב (ע''ז כה ע''ב ''דשורייני דעינא באובנתא
דלבא תלו'')  -ידועים כיום לכל הרופאים .אדם הסובל מדופק מהיר מאד אפשר ללחוץ
על העיניים שלו ובכך להאט את הדופק שלו יש קשר פיזיולוגי בין העיניים ללב.
פרופ' נמט מציין כי כיום יודעים כל הרופאים על כושר הריפוי המופלא של העין,
''הקרנית והרשתית הן רגישות מאד  -והיום הטכניקה היא לדעת איך לתת לעין
להתרפא לבד'' ,הוא אומר'' .בכל הטיפולים אנחנו משתדלים להתערב כמה שפחות

בתיפקוד העין ,ורק לסייע לה להשתחרר ולתפקד בעצמה''.
גם דברי חז''ל כי פסיעה גסה נוטלת חלק ממאור עיניו של אדם ,מאשרים
היום הרופאים ,אם כי מדובר בדרך כלל באדם שמתיש אה עצמו בצורה
קיצונית .קוצר הראיה המצוי כיום הוא אחד החידות המעסיקות את
הרופאים והמומחים ,פרופ' נמט דוחה את ההשערה שהמאמץ של
הקריאה המרובה מתוך הטפרים הוא הגורם לכך'' .לפני מאה שנה אבותינו
היו יושבים ולומדים לאור הנר  16או  18שעות ביממה  -והעיניים נשארו
בריאות להלוטין .אין ''שימוש יתר'' בעין  -אם העין היא בריאה אפשר
להשתמש בה הרבה מאד שעות ללא כל תקלה''  -הוא אומר.

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

050-9800059

סיפורי מתחיל לפני כמעט עשר שנים ,אז התחילה עונת
השידוכים בביתנו .אנחנו שמונה ילדים ,בן בכור ואחריו רק בנות.
אחי היה הנסיך בבית ,תמיד דאגנו לו לבגדים מגוהצים ומסודרים
לישיבה ,אמי הייתה טורחת ומכינה לו עוגות ועוגיות שהוא
אוהב כדי שיסע מצויד לישיבה ,וכשהוא היה מגיע לשבת
חופשה זה היה כמעט יום חג .הבית היה על גלגלים ,אמי הייתה
עסוקה וחושבת מה עוד ינעים את שהייתו של אחי בזמן הקצר
שהוא בבית .גם אנחנו שמחנו מאוד בשובו הביתה .אני הייתי
האחות שאחריו .נהגנו להתייעץ אחד עם השני בנושאים שונים
כמו איך לשפר דברים בבית .הוא היה מתעניין מאוד באחיותיו,
בהוריו ובבית למרות  -ואולי כי הוא היה רוב הזמן מחוץ לו .הכול
היה מקסים ונהדר עד שהוא הגיע לגיל עשרים .תמיד עקבתי
בשקט אחר ההצעות שעלו בביתנו ,הטלפונים ,ההסתודדויות
של ההורים ,ולאחר מכן שיחות טלפון שלי ושל אחי ,כמו תמיד
גם עכשיו הוא שיתף אותי בנושא השידוכים הוא סיפר לי על
ההצעות שלו ועל הפגישות .הוא הוריד הצעות והיו גם הצעות
שירדו מהצד השני .הצטערתי לראות שהזמן עובר ואין בשורות
טובות בשטח .תמיד חיכיתי לראות כבר את האחת והיחידה
שתהיה גיסתי ,הבנתי שזה לא הולך כל כך בקלות .והחלטתי
להתפלל ,אמנם התפללתי על זה תמיד כמו עלי ועל אחיותיי -
גם על הקטנה שהיא קטנה מאוד ,אבל עכשיו החלטתי ממש
להתפלל .אמרתי ארבעים יום פרק שירה ותהילים של אותו
היום ושמירת הלשון ועוד ...אך הישועה לא דפקה על דלת
ביתנו .היו לו הרבה הצעות חלקן ירדו עוד בשלב הבירורים בגלל
נושאים שאין להתפשר עליהם ,וחלקן אחרי פגישה אחת או
שתיים .הזמן עבר ,אני התחלתי להתייאש ,הוריי לא .אך הזמן
המשיך לעבור ונהיה כבר מאוחר יותר ,אחי הגיע לגיל עשרים
ושתיים (בקהילתנו זה נחשב מאוד מאוחר) .ואז  -הציעו לי
שידוך .בגיל הייתי קטנה מאחי בשנתיים .כשהייתי בת עשרים
הציעו לי את השידוך הראשון שלי .מיד אמרתי שאני לא
מעוניינת עכשיו ,כי אחי נמצא על הפרק .השדכן שהציע אמר
להוריי שזה בחור שאין לו תחליף וכי הצד השני כבר מעוניינים
להיפגש ...הם כבר ביררו עלי .הוריי השתכנעו ואני ממש נלחצתי,
גם כי לא התכוננתי להצעה כרגע ,וגם הבנתי שהצד השני כבר
רציני והם עשו סבב בירורים לפני שידעתי על השידוך .אך יותר
נלחצתי שידעתי שאם השידוך הזה יצא אני פשוט מאוד עוקפת
את אחי .מעולם לא הרגשתי רע יותר מהמחשבה הזאת
שאתחתן לפני אחי הגדול ,ומי שלא הרגיש את זה לא ממש מבין
אותי .נפגשתי ,הבחור נראה מתאים להשקפותיי ולתכניותיי ,ודי
מהר הגענו לרגע שהיה ברור לשנינו ,אפשר להחליט על חתונה.
אחי דיבר אתי בטלפון באותם ימים ,אך לא העזתי לספר לו על
השידוך .בגלל שהוא גם לא דיבר על זה מיזמתו הבנתי שהוא
פשוט לא יודע על זה .לא ידעתי איך הוא יגיב כשידע ופחדתי
מאוד מהימים הקרובים .הבנתי שהקשר שלי ושל אחי הולך
להשתנות .עברתי ימים מלווים ברגשות מעורבים .מצד אחד
שמחתי מאוד .אני הולכת לבנות בית עם בחור מצוין ממשפחה
טובה .חושבת על ביתי ,על עתידי וכו' ...ומצד שני עוקפת את
אחי הגדול ,פשוט עוקפת ,זה נשמע לי כמעט כמו לגנוב .המילה
הדהדה לי ימים רבים גם אחרי האירוסין .כשאחי שמע שאני
הולכת להתארס ,הוא התקשר אלי ואיחל לי בשמחה "מזל טוב".

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

הוא נשמע לי אמיתי ודיבר מכל הלב .הוא בירך אותי הרבה
ברכות ולא נשמע בדבריו שמץ של כעס או קנאה .לפחות
נרגעתי קצת שהוא לא כועס עלי .אך אני תמיד כעסתי על עצמי
באיזה שהוא מקום .כאבתי יותר את המצב שנוצר בצורה כזו
שהוא עבר ועובר כל כך הרבה בשידוכים ,ואילו אני מתארסת
עם הבחור הראשון שהוצע לי .ביום נישואיי התפללתי על אחי
יותר מאשר על כל אחד אחר .הוא לא היה מבוגר מאוד ,יחסית,
ובכלל לא דאגתי מגילו .פשוט לא יכולתי לשאת את המצב שאני
עומדת כעת תחת החופה ,ואחי הגדול אוחז באחת מכנפות
הטלית שכיסתה אותנו  -כסגולה לזיווג בקרוב .חלפו שנתיים.
ההצעות הלכו ופחתו .הבחורות הטובות שבגילו התחתנו ,וכבר
הציעו לנו שידוכים עם דרישות שאנחנו צריכים להתפשר .אחי
והוריי התפשרו על דברים רבים ,אמי שהיו לה עקרונות שלא זזו
בהתחלה ואם הייתם שואלים אותה עליהם לפני שנתיים היא לא
הייתה מוכנה לשמוע .אך עכשיו כבר לא הייתה לה בררה.
כשאחי הגיע לגיל עשרים וארבע הציעו שידוך לאחותי ,וכאן
הוריי לא חשבו להתעכב .השידוך היה מצוין מכל הבחינות.
הבחור היה ממשפחה מיוחסת ומישיבה מצוינת . .לאחר שנה
וחצי אחותי השלישית
התחתנה .לי היו כבר
שני ילדים .לאחותי
השנייה נולדו תאומים.
הבית של הוריי
בנכדים
התמלא
שמחים שאהבו מאוד
את הדוד שלהם ורצו
כל הזמן שייקח אותם לסיבובים באוטו .גם הוא אהב אותם
מאוד ,וכשביקר אצל הוריי הוא התעסק עם הילדים מהרגע
שפגש אותם עד שהלך .אני הייתי מסתכלת עליו מהצד ומייחלת
לרגע הזה שנראה גם את ילדיו ואשתו יושבים אתנו בשבתות
ובאירועים משפחתיים .היינו משפחה כל כך מאוחדת .כולם
יושביה סביב ,נהנים ומדברים ,ולי  -כאילו יש איזה חור שחור
שמפריע לי בכל האווירה הנחמדה מסביב .למרות שאחי היה
אתנו  -צוחק ,מדבר ומספר בדיחות ,מרים את הילדים על כתפיו
ולוקח אותם לטיול  -אבל אני תמיד לא הרגשתי בנוח .תמיד
חשבתי איך זה ששלוש אחיות שקטנות ממנו נשואות עם ילדים,
והוא עדיין בשלב של הצעות ושל פגישות .התפללנו ועשינו
הכול כדי שתבוא הישועה ,חילקתי עם אחיותיי ספרי תהילים,
תרמנו ביחד צדקות ,התפללנו בקברי צדיקים וגם התקשרנו לכל
שדכן שהכרנו ורשמנו את שמו אצלו .לא אלאה אתכם בכל
השנים שעברנו  -רק בקצרה .אחותי הרביעית התחתנה ,ולאחר
מכן החמישית והשישית ,אחי היה כבר בן עשרים ותשע .הנכדים
התרבו ברוך ד' .כל שנה נולד לאחת ילד ואחי היה הדוד הטוב
שמחלק סוכריות ,עושה סיבובים באוטו ,ומטייל עם אחיין צרחן
שלא חושב לישון בשתיים בלילה ...למרות שתמיד ראיתי את
השמחה והחיוך ששורים על פניו ,תמיד ידעתי שזה כלפי חוץ.
הוא צריך להיות עשוי מברזל או מפלדה בשביל לשמוח באמת
לראות את אחיותיו הקטנות מתחתנות בזו אחר זו ויולדות
ילדים ,והוא רווק ,כמעט בן שלושים ,גדול יותר מכולנו ,עובד
מבוקר עד ערב ללא אושר אמתי בחייו .תמיד ידעתי שאמונה
וביטחון לא חסרו לבחור הזה .תמיד כשאנחנו היינו מתייאשים
הוא היה מחזק אותנו ,מעולם לא התייאש .כשאחותי הקטנה
הגיעה לשידוכים הציעו לה בחורים רבים וטובים ,השם של
משפחתנו הוא שם טוב ,ב"ה בנות טובות וחתנים טובים ,כולם

לע"נ שאול

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

שבת פרשת " :ויחי"
כניסת השבת16:15 :
יציאת השבת17:26 :
ר"ת17:58 :

אֹור-עינַ יִ ם ,יְ ַׂש ַּמח-לֵ ב;
ֵ
ְמ
ן-ע ֶצם.
טֹובהְּ ,ת ַד ֶּשׁ ָ
מּועה ָ
ְׁש ָ
(משלי  -פרק ט"ו ,פסוק ל')
הארת עינים בדבר המסופק ישמח לב כי אין בעולם שמחה
כהתרת הספקות .שמועה טובה בדברי תורה מביאה בריאות.

פרשה וליקחה
"כוחותינו נלחמו ,כוחותינו השיבו אש ,כוחותינו
עצרו מבוקשים ,כוחותינו מנעו פיגוע .כוחותינו
סיכלו ,הניסו ,השתלטו .בכח מה ,בכח מי?
ודאי .בסיעתא דשמיא .וגם"...בתחבולות
תעשה לך מלחמה" .ובסיוע השב"כ ,ופלוגות
המסתערבים ,וחולשת האויב ,הכל נכון ...אבל.
שני בני יעקב ,שמעון ולוי ,בני  13הרגו עיר
שלמה ,את כל שכם .בכח מה ,בכח מי? ודאי
שגיבורים היו .אך גם בכח סיעתא דישמיא.
וגם ...זכות אבות שנאמר" :ויבואו על העיר בטח"
והכוונה – "בטח" בטוחים בכוחו של זקן .הכל
נכון ...אבל.
אבל יעקב אבינו מעיד שהוא שעמד מאחרי
ניצחונם .ולא משום זכות אבות ,אלא "בקשתי
– ובחרבי" ,והכוונה בזוג מילים אלו – "בתורתי
ובתפילתי" .התורה תחילה ,בראשונה.
והיא שעמדה לאבותינו ,ולנו :התורה מגינה
ומצילה .ולכן ,נצטרף ללגיונו של מלך ,נצטרף
לשיעורי התורה וניקח חלק בהגנה על שלומינו
(מעיין השבוע)
ועל חיילנו ,לשמירתם והצלחתם.
הכירו אותנו וידעו שאחי לא מתחתן  -רק בגלל שלא הולך לו
ולא בגלל איזו בעיה רפואית או אחרת .ואז התארסה אחותי
הקטנה .לא הייתה לנו בררה ,כבר מהאחיות הקודמות  -כל אחת
ידעה שאם היא תחכה לו יכול להיות שגם היא תימצא בבעיה
שנקראת רווקה מבוגרת ,אך בכל זאת תמיד ניקרה לכל אחת
מאתנו איזו ציפור קטנה בלב והציקה לנו על העובדה שעקפנו
אח גדול ,ולכן תמיד השתדלנו לא להתייאש ממנו ,ולא לפגוע בו,
אלא לעודד אותו לחפש תמיד את בת זוגו  -וגם להרקיע שחקים
בתפילות .ובינתיים ,אחי רק נפגש ונפגש ואין סוף לפגישות
ולתשובות השליליות ,לתקוות ,לאכזבות ולייאוש הגדול .לייאוש
הגדול אני קוראת ומתכוונת להוריי ,לי ולאחיותיי .אנחנו
התייאשנו ,אך אחי מעולם לא ! הייתה לו תמיד תקווה ,תמיד
הוא אמר שזה יגיע בזמנו ובעתו ,ולכל אחד יש את הזמן שלו.
לכל אחד נגזר עם כמה נשמות הנשמה שלו עתידה להיפגש,
וככל שהוא נפגש הוא מתקדם אל הנשמה התאומה שלו ומקרב
את גאולתו הפרטית .ביום חתונת אחותי תפסו אותי נקיפות
מצפון ,ורגש האשם ניסר את לבי ,זה תמיד היה שם על אש
קטנה ,מעולם הרגש הזה לא הרפה ממני ,אך הוא היה שקט
מידי .ועכשיו ,בלילה הזה ,הכול צף מולי ,ראיתי את עצמי
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אלף בינה

עומדת תחת החופה ואת אחי עומד מולי,
מסתכל עלי ועל בעלי ,ואחוז בקצה
הטלית שכיסתה אותנו .הבטתי באחי
וניסיתי להרגיש מה הוא הרגיש באותו
רגע .מישהי פה לוקחת לי את המקום .עכשיו תורי להתחתן -
ומישהי עקפה אותי אני בטוחה שגם אם הוא בזה בעל מידות -
הייתה לו איזו מחשבה כזו  -הוא עבר את זה שש פעמים!
רגשות האשם הציפו אותי ,והרגשתי רע מאוד .שמחתי שילדיי
ובעלי ישנו ושאני יכולה לחשוב בשקט .ואז פרצתי בבכי אדיר,
לא יכולתי לעצור אותו ,כמו שלא יכולתי לדעת שהוא יגיע -
לפני דקה .הבכי פרץ לי כה אדיר שאפילו נבהלתי מעצמי .זו
הייתה ההתפרקות הראשונה שלי מזה שמונה שנים ,בכיתי,
ובכיתי ,ובכיתי ,והרגשתי את עצמותיי מתפרקות ,גופי רעד
מבכי ולא יכולתי לשלוט ברגשותיי ,העדפתי לבכות ולהוציא
הכול הכול ,את כל רגשות האשמה ,הציפיות ,התקוות והאכזבות,
פשוט הרגשתי מרוקנת את לבי ואת ראשי בבכי הזה .ואז
התחלתי להתפלל ,בתוך הבכי הגדול הזה התפללתי על אחי,
במילים פשוטות ובלב קרוע ומורתח אמרתי "לזיווג הגון ל...
בן "...חשבתי באותו זמן על נקודה ששמעתי בהרצאה " -ישועת
ה' כהרף עין" ,כשהעין רפה ומתעייפת מלצפות לישועה  -אז
הישועה מגיעה .שבוע לאחר מכן דיברתי עם אחי בטלפון ,ואז
הוא סיפר לי שיש הצעה טובה והיא מתקדמת .אציין שזו היתה
הפעם הראשונה שהוא נפגש יותר משלוש פגישות עם אותה
אחת -,זה אומר לי שזה מתקדם מאוד ,אך פחדתי בכל זאת
מהבאות .הימים הבאים עברו עלי במתח נוראי ,לא דיברתי עם
אמי ואחיותיי כי אחי ביקש ממני לא לספר להם עד שתהיה
החלטה מצדם  -לכאן או לכאן ,ואני הרגשתי שאם אדבר אתם
לא אוכל להתאפק מלספר או לפחות לרמוז ,אז העדפתי לא
לדבר בכלל ...עבר עוד שבוע ,אמי התקשרה אלי וסיפרה לי
בצורה הכי מאופקת שאחי מתארס ! למרות שהייתה לי הכנה
שבוע קודם ,הרגשתי שאני עומדת להתעלף .מעולם לא
התרגשתי כך ,ראיתי את ביתי חג לו מסביבי ,את כל החפצים
שמולי מתחילים לרקוד ...התיישבתי על הכיסא הראשון
שראיתי ,איחלתי לאמי "מזל טוב" שקט ,וניתקנו את השיחה.
הכרתי את כלתו של אחי בבית הוריי ,היא הגיעה אליהם כמה
פעמים ואני ואחיותיי השתדלנו להגיע בכל ביקור שלה ,היא
בחורה מדהימה צדיקה וצנועה ,מוכשרת מאוד ,עובדת במשרה
מלאה מכובדת ,ובניגוד לכל הצעותיו של אחי עד כה  -אין לה
שום מום או פגם ,היא בריאה לחלוטין ואפילו קטנה ממנו
בארבע שנים ...ספרנו את הימים לחתונה  -כל יום שעבר
הרגשתי את המתח הולך ונכרך סביב צווארי ,הייתי במתח נוראי,
הרגשתי שאין לי כוח לחכות לחתונה ,רציתי שהיא תעבור כבר
ובשלום .ההרגשה המוזרה והמטופשת לא עזבה אותי .כשהלכנו
לקנות בגדים לחתונה ,אמרתי לבעלי שלא חשוב לי איזה בגדים
אלבש ואיזה ילדיי ...פשוט זה לא מעניין אותי  -ובכלל מצדי
שנלבש את בגדי השבת שלנו ...אני רק רוצה לדעת  -ובכל מחיר
שהחתונה תתקיים כבר ,שאדע שאחי התחתן עם בחירת לבו,
ושהכול יעבור בשלום וזהו ! בעלי הביט בי המום ,הוא לא האמין
שאני זאת שמדברת כך  -אני שכל חתונה קניתי לילדיי בגדים
של נסיכים ,וחודשים רצתי מחנות לחנות בהתלהבות שאף אחד
לא יכול היה לעצור ...ועכשיו זה מה שאני אומרת? זהו ! חשבתי
בלבי עכשיו הוא בטוח שאני לא נורמאלית וצריכה פסיכולוג
בדחיפות ...באותו ערב קיים איתי בעלי שיחה ארוכה .הוא החל
לדבר" :מיד כשהתחתנו ,הרגשתי את המצפון הקשה שלך בנוגע
לאחיך ,בכל שמחה קטנה או גדולה שהייתה אצלנו בבית את
הזכרת את אחיך שלא התחתן ,כמעט כמו שמזכירים את חורבן
הבית בשמחות .ועכשיו כשאנחנו עומדים בעיצומה של השמחה
וההתרגשות  -את מתנהגת להפך ? וכאן פירט את כל מי שנפגע
בדרך  -אם זה הילדים שקיבלו אמא מתוחה עד כדי עצבים ,ואם
זה העבודה שנעדרתי הרבה בעקבות כאבי ראש שחוזרים
והולכים .ועוד ...אבל אם הגענו למצב
שלא מעניין אותי מהבגדים ומההכנות
לחתונה  -זה אומר שהמצב קשה  ...בעלי

דיבר על כך שיצר הרע רוצה להפריע לנו לשמוח ,הוא דיבר על
זה שהחתונה קרבה והכול יעבור בעז"ה בשלום ובשמחה
אמיתית .בסיומה של השיחה הרגשתי איך אני גוררת את האבן
הכבדה שעל לבי בחזרה איתי ...בעלי החכם לא נתן לי לשקוע
וניסה לשמח אותי בכל דרך אפשרית ,אפילו להסיח את דעתי
מהחתונה הקרבה שתמיד נראתה לי רחוקה רחוקה .ערב
החתונה הגיע ,בעלי יצא מוקדם מהכולל ...אני לקחתי שישה
ימים קודם ,פשוט לא תפקדתי .יצאנו אל האולם ,במשך כל
הנסיעה הרגשתי מתח רב ,רציתי כבר לראות את אחי .את כלתו,
את החופה והריקודים ,רציתי לראות שהכול עובר בצורה טובה.
הכלה ישבה על כיסאה מאושרת וזורחת ,אמי הזילה דמעות
כמים .מדי פעם ראיתי דמעה או שתיים אצל אחותי ,היה מובן
שכולם מתרגשים היום ...אך אני  -לא כלום ,עיניי יבשות
לחלוטין ,אני בוהה במתרחש כאילו אני צופה באיזה סרט,
רגשותיי היו כבקיפאון ! ואז הגיע הרגע הגדול  -שבו יגיע החתן
ויכסה את פני כלתו ...אחי פסע לאורך השטיח שמוביל אל
הכלה ,ידיו נתמכו באבי ובחמיו ,הבטתי בפניו וראיתי דמעות
בעיניו ,מעולם לא ראיתי את אחי הגדול בוכה ...ואז הוא הביט בי.
עינינו נפגשו וכאילו אמרו לי ,זהו ! הסיוט שלך נגמר ,בזה הרגע
התקופה הקשה שעברנו הולכת להיות מאחורינו .הסיוט נגמר !
הרגשתי את דמי זורם בחמימות בכל גופי ,ואת הדמעות מציפות
את עיניי ופורצות להן בחופשיות .התחלתי לבכות בכי משחרר,
כבשתי את פניי בשתי ידי ,ובכיתי ובכיתי ובכיתי ...את התמונה
שדמיינתי כל הזמן איך אחי מכסה את פני כלתו בהינומה צחורה
לא ראיתי .פניי היו כבושות בידיי ולא יכולתי לעצור את בכיי.
באחד מימי השבע ברכות מצאתי זמן לשוחח עם אחי ,החתן .זה
התחיל כשהוא הודה לי על המתנה שנתנו .אמרתי לו שאני
מתביישת ,כי שום מתנה בעולם לא תפצה אותו על הסבל
שעבר ,כשכולנו ,כל אחיותיו עקפו אותו בזו אחר זו .הוא נראה
המום "את נורמאלית? הלא זו המתנה הכי גדולה שנתתן לי".
הבטתי בו במבט מוזר :נו באמת .מילא זה שחיפית על הכאב
שלך אבל לומר שזו מתנה? "תקשיבי טוב" אמר" :זה שהשידוך
שלי התעכב זה היה משמים ואולי קצת באשמתי שבררתי יתר
על המידה .לו הייתן מחכות לי אני חושב שלא הייתי עומד בלחץ
האדיר של רגשי המצפון והאשם שהיו מצטברים לי כלפיכן .נסי
לדמיין זאת כמה אחיות תקועות בגללי!!! אתן הייתן עושות זאת
בגלל התחשבות בי ,אבל בתוך לבכן הייתן כועסות עלי גם אם
רק בתת ההכרה ואני הייתי כועס על עצמי וחש רגשי מצפון על
משפחה שלמה שהרסתי .היודעת את מה המתנה הגדולה
שנתתן לי? גם התחתנתן ויצרתן משפחה גדולה ורחבה עם
אחיינים מתוקים שאני כל כך אוהב ,אך גם הורדתן ממני את
רגשי האשם הגדולים ולקחתן אותם לעצמכן" .אחי הזכיר לי את
הסיפור שלך על הבעל שקנה לכלתו טבעת יהלום בשווי 5000
דולר כדי לחפות על העובדה שהיא איבדה את הקודמת .המתנה
שלו לא הייתה הטבעת אלא רגשי האשם שהוא לקח ממנה
והעמיס על עצמו" .כשכל אחת מכן התחתנה ,היא גם עשתה את
הדבר הנכון וגם נטלה ממני את רגשי האשמה והמצפון .כל אחת
מכן לקחה ממני עול עצום וביחד הותרתן אותי עם מצפון נקי
ורגוע במשך כל השנים ,שאותו העמסתן על עצמכן .היש לך
מתנה גדולה מזו"? אחרי השיחה החשובה הזו נסעתי לכותל
המערבי וחשבתי איך הקב"ה מסובב כל דבר ,משמח אנשים
ומושיע אותם .הודיתי לה' וקראתי את "נשמת כל חי" זה היה
רגע מדהים ,לומר את המילים "ואילו פינו מלא שירה כים -
ולשוננו רינה כהמון גליו ,ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע ,אין
אנחנו מספיקים להודות"  -פשוט הרגשתי שכל מילה מדברת
אלי וממחישה לי את הרצון שלי להודות לה' שהסיוט הזה נגמר
בצורה שמחה ,וגם הרגשתי איך הציפור שניקרה לי כל הזמן על
כך שנישאתי לפני אחי פשוט עפה ופרחה לה ואיננה עוד אצלי,
ידעתי שאחי בחכמתו ובמידותיו הטובות מעולם לא כעס על זה
כי אם להפך וידעתי שכעת הוא מאושר באמת .ובתוך שנה ,הוא
נהיה מאושר יותר כשחבק אליו את בנו בכורו.

יש לכם סיפור מהחיים?
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שאלה:
האם מותר ללווה לאחר שהחזיר את ההלוואה לומר
למלוה "תודה רבה" או "תזכו למצוות"?
תשובה:
הפוסקים התירו לומר "תודה רבה" או "תזכה
למצוות" בשעת הפירעון ,מפני כמה טעמים :האחד
מפני שגם המלוה חוזר ומחזיק טובה ללווה על
שפרע בזמן ולא הטריחו וציערו בעיכוב החזרת החוב.
השני מכיון שלא גזרו על ריבית מאוחרת בדיבור
אלא כל זמן שמעותיו בידו אבל לאחר הפירעון לא
גזרו ומותר .השלישי היות והיום על כל טובה קלה
הרגילות היא לומר 'תודה' ממילא נחשב כרגיל בכך
קודם ההלואה ,וכיון שכך אין בזה חשש ריבית דברים
(עפ"י דיני ריבית ועסקה עמוד ל).
שאלה:
המשכים משנתו ורוצה לקרוא סיפורי צדיקים לפני
התפילה האם צריך לברך ברכות התורה?
תשובה:
מעלה גדולה יש בקריאת סיפורי צדיקים בשעות
הפנאי וכמו שאמרו בגמרא (כתובות ה ).גדולים
מעשי צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ .וכתב רבינו
יונה בספרו שערי תשובה (ג' רכו) :ידוע הדבר כי מן
המידות הנאות לספר בשבח החכמים והצדיקים כמו
שנאמר (משלי כה) "וחקר כבודם כבוד".
ובדברי רבינו בחיי (בראשית פרק לב פסוק ד)
מצינו שהפליג במעלת העניין :הודיע בכתוב השני
כי יתחייב האדם לחקור הצדיקים ולספר בשבח
מעלתם ,והגיד לך כי ערך החקירה הזאת בחקר
כבודם הוא טוב מאכילת הדבש ,כי אכילת הדבש
הרבות לא טוב ,והרבות לחקור בכבודם ,הוא טוב
וכבוד אצל המחשבה ,וכן אמר דוד ע"ה (תהלים טו ,ד)
ואת יראי ה' יכבד ,הזהיר לחקור כבוד הצדיק ולספר
בכבוד יראי ה' ולכבד אותם ,ע"כ.
ועיקר התועלת היא שילמד ממעשיהם הטובים .ולכן
אם המעשיות הם מעוררים ליראת שמים ולהנהגות
טובות ,וכל שכן אם מדובר באגדות חז"ל יש לברך
ברכות התורה לומר מיד מספר פסוקי תורה ,אך אם
הם סיפורי מופתים וכדומה שאינן אלא בחקירת כבוד
הצדיק אין צריך לברך ברכות התורה .וכל זה כשקורא
בפה ,אבל אם קורא במחשבה ואינו מוציא הסיפור
מפיו אלא בהרהור בלבד כיון שקיימא לן 'הרהור לאו
כדיבור' אינו חייב לברך כמבואר בשו"ע (סימן מז –ד).
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

בן שרה

לע"נ נדרה אורה

בת יונה

משרה מבוקשת

גלעד ביקש מאסף שיופיע במקומו לראיון עבודה .אסף עשה רושם
מצוין על המראיינים והתקבל מיידית .כעת החליט אסף שבא לו להיכנס לעבודה במקום
גלעד שטוען" :אני שלחתי אותך לראיון העבודה הזה ,בשבילי ,לא בשבילך! בסך הכול
ביקשתי ממך טובה .תן לי להיכנס לעבודה!" האם אסף צריך לוותר לגלעד על המשרה?

"...האדם עובד לשני אדונים:
פעם ליוצרו ,ופעם ליצרו"...

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

לע"נ רוני ראובן

רבי דב בער ממזריטש:

נקודה למחשבה

להצלחת מיכל איריס בת חמדה

מעשה בית הדין

השאלה משבוע שעבר
חלפן הכספים
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

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

א .אם נכנסה דבורה לבית ובני הבית
רגישים לעקיצתה והיא מסכנת אותם,
ניתן לצודה .אך אם אינם רגישים אסור
לצודה.
ב .אין לשלות דג מן הים או מן הבריכה.
ג .אסור מהתורה לסגור דלת של בית
שצבי ,או חתול וכל בעל חיים שבמינו
ניצוד נמצא בתוכו .ואם הבעל חיים
היה ניצוד מלפני השבת ,מותר להוסיף
בשמירתו.
ד .וכאמור ,כאשר אסור לסגור את
הדלת של בעל חיים ששייך בו צידה,
אסור אף אפ אינו מתכוון לצוד.
ה .אסור לצוד צבי ישן או סומא ,אף
שהוא נתפס בקלות ללא טורח ,ואף
אסור לצוד צבי חיגר או חולה או זקן.
והוא הדין שאסור לצוד מדרבנן צב או
נמלה.

 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?
תשובה בקצרה:
ארז לא ביצע את עבודת השמירה שלשמה
נשכר ,ולכן הפסיד את שכרו ,והמקסימום
שהוא יכול לתבוע זה שכר נמוך כשל פועל
שאינו מסוגל לשמור ונשכר רק כדי להפגין
נוכחות בשטח.
תשובה בהרחבה:
ישנן שתי דרכים להגדיר את עבודתו של
ארז .מצד אחד אפשר להתייחס אליו כפועל
שנשכר לעבודת שמירה ,ומכיוון שהוא לא
ביצע את עבודת השמירה ,לא מגיע לו
שכר.
אך מאידך ,השולחן ערוך פוסק כי כאשר
פועל נשכר להשקות שדה והנהר עלה על
גדותיו והשקה את השדה ,בעל הבית בכל
זאת חייב לשלם לפועל את שכרו ,משום
שמהשמים ריחמו על הפועל ועשו עבורו
את העבודה ,ואין זה מעניינו של בעל
השדה.
לפי דין זה ,ניתן היה לומר שגם ארז נשכר
על ידי בעל מגרש המכוניות למנוע גניבות,
ולמרות שהוא לא שמר מהשמים ריחמו
עליו ושום רכב לא נגנב ,ואם כך מגיע לו

שכר כאותו פועל שהנהר השקה את השדה
במקומו.
אולם במחשבה נוספת אין הדברים דומים,
משני טעמים :ראשית ,הפועל שנשכר
להשקות שדה לא מעל בתפקידו ,אך ארז
נהג שלא כשורה כאשר להתרשל בשמירת
המגרש .ושנית ,במקרה של הפועל נעשתה
פעולה מהשמים והנהר עלה על גדותיו,
אבל במקרה של ארז רק נמנעה גניבה ולא
נעשה מעשה בפועל ,וכאשר לא אירע דבר,
אין אומרים שמהשמים ריחמו.
ועל כן ,כדי לפסוק בעניין ,יש להבין מה
היתה כוונתו של בעל המגרש כאשר שכר
שומר למגרש .הסיבה לא היתה מניעת
הפסד ,משום שכל המכוניות מבוטחות
ממילא .אלא הוא שוכר את ארז כדי למנוע
מעצמו טרחה של הגשת תביעה ,התרוצצות
במסדרונות חברות הביטוח ורכישת מכונית
חדשה.
ולכן טענתו של ארז ששום מכונית לא
נגנבה ושום נזק לא נגרם ,אינה רלוונטית.
היה עליו לספק שירותי שמירה ,ואת
השירות הזה הוא לא סיפק ,ומשום כך הוא
אינו זכאי לשכר המלא כשומר.
השכר היחיד שמגיע לו ,הוא שכר נמוך,
כפי שבעל המגרש היה מוכן לשלם לפועל
בטל ,דהיינו
שאינו
אדם
מסוגל לשמור
והוא נמצא רק
כדי להראות
נוכחות בשטח.

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

זמרת הארץ

גזר  -מלך הבריאות! מחקרים מצביעים שוב ושוב על כוחו להילחם ביעילות
במחלות .ביותר מ 200-מחקרים בבני אדם ,חזר הגזר והופיע בעקביות כאחד
המזונות החשובים ביותר למלחמה בסרטן ,לצד הירקות הירוקים ,העגבניות,
והירקות ממשפחת המצליבים (כמו ברוקולי ,כרוב וכרובית) .את כוח הגזר ,המסייע גם בהגנה מפני
מחלות נוספות ,מניעה תזמורת של פיגמנטים צהובים-כתומים ממשפחת הקרוטנואידים :אלפא-
קרוטן ,בטא-קריפטוקסנטין וכמובן בטא-קרוטן ,הקרוטנואיד הנפוץ והנחקר מביניהם .מה מיוחד
בבטא קרוטן? בטא-קרוטן מסייע בסוג של תקשורת תאית היכולה לסייע במניעת
הסרטן .תקשורת לא תקינה בין תאים עשויה להיות אחת הסיבות לגדילת יתר של תאים,
מצב שמוביל בסופו של דבר לסרטן .בטא-קרוטן מסייע לתקשורת בין התאית על ידי
הפעלתו של גן ,אשר מיצר פתחים קטנטנים בתא ומאפשר העברת מידע מתא לתא.
ממחקרים נראה כי כל הקרוטנואידים התזונתיים ,העיקריים ובהם ליקופן ,לוטאין ובטא-
קריפטוקסנטין ,עוזרים לתקשורת התאית ,אלא שבטא-קרוטן עושה זאת טוב מהאחרים.
(יש להתייעץ עם רופאים)

