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צפנת פענח

אלף בינה

י"ד טבת תשע"ו 164 -

לבירורים בהפצת העלון ,אנא חייגו052-6971199 :

תפזורת מילים

ָאלף בינה

החידה השבועית
גלו את הפסוק/ביטוי המסתתר בתמונה
מכיל  2מילים לפי סדר המספרים

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

1

נושא :קורבן חטאת

(בית המקדש)

מחסן מילים:

הפתרון משבוע שעבר

2

הפתרון

משבוע שעבר:

מנחה ,שתי ידיים ,וידוי ,קורבן,
נתינת הדם ,שעירת עיזים ,ראש ,שחיטה,
יורד ,סובב ,כרת ,אמורים ,עור ,שוגג

עברה גוררת
עברה

כאן כתוב :הכותל המערבי

בכל בוקר בשעה9:15:

"כולל מתן"
רח' :על כנפי נשרים
עם הרב בנימין יהודה שטרית

גמ"ח
"לולי תורתך שעשועי"
בגמ"ח ניתן להשאיל
מיחם ,פלטה ,שעון שבת לשקע
ספרי תהילים ,ספרי ברית עולם ועוד...

לפרטים052-7117668:
ההשאלה ללא תשלום ומותנית בהשארת פיקדון

מה רבו

תהילים לילדים
בכל שבת

בשעה12:00:
בבהכנ"ס "עץ חיים"(החיטה)
רח' טביב

מועבר ע"י ר' משה עומסי

פירות וירקות שאינם מיועדים לאכילה עם הקליפה (כגון הבריאה והכול נברא לשרת צרכיו כמובא בגמרא (ברכות לב,ב):
מעשיך
דלעת ,תפוח אדמה ,שום ,בצל) צבועים בצבעים שאינם "כולן לא בראתי אלא בשבילך":
מושכים את העין (בדרך כלל בגוונים של חום) -להזהירנו
שאל לנו לאכלם כמו שהם; פירות וירקות שטרם הבשילו צבועים בדרך ונראה שאין זו יד המקרה! כל גרעיני הפירות הנם קשים או
כלל בגוונים של ירוק -כך הם נטמעים בין העלים וכאילו "מתחבאים" שלא שהם נמצאים בתוך קליפה קשה (כמו גרעיני התפוח למשל)-
נקטוף אותם ונאכלם קודם זמנם ,אך כאשר הם מבשילים צבעם משתנה וזאת על מנת שלא נאכלם וניאלץ להשליכם ולהבטיח את
לצבע מגרה כדי שנתאווה לאכלם (אדום ,כתום ,צהוב)! האדם הוא נזר המשך גדילת הפירות .האם גם זה במקרה.

הנהלת העלון052-8000445 :

הדף היומי

8000445@gmail.com

שבת שלום
ומבורך

הסיפור שאני הולך לספר לכם ,הוא על הלוויה
מיוחדת במינה שהתקיימה בעיר כרמיאל.
הנפטרת הייתה כבת תשעים ,והלכו אחריה
מאות אנשים .כולם ראו עצמם כבני משפחתה,
חרף העובדה כי לאיש מהם לא היה אפילו קשר
משפחתי רחוק אליה .האמת שלא הייתה זו
הלוויה יהודית ,כי הנפטרת הייתה גויה ,בשם
אווה עבדל כארים ,והיא נקברה בחלקת הנוכרים
בכרמיאל .הנתונים הללו נשמעים מוזרים ,כי
הם באמת כאלה .קהל רב של אנשים הצטרף
להלוויה רק מפני שרצה לשמוע את הסיפור
האמיתי מאחוריה .שורשי הסיפור נעוצים
במשפחה יהודית שחיה בלבנון.
ב ,1943-עוד לפני קום המדינה,
התחתנו טופיק ולינדה לוי,
יהודים מביירות .לאחר שנתיים
נולד להם בן בשם רפאל ,ושנתיים
לאחר מכן בת בשם מארין (שרה).
בשלב זה חלתה האם במחלה
חשוכת מרפא  -טרשת העורקים.
למרות מחלתה ,ילדה לינדה
זוג תאומות בשם מיי ומשלין,
ושלושה שבועות לאחר הלידה
היכתה בה המחלה בצורה קשה
והיא לא יכולה הייתה לתפקד .אבי המשפחה,
שהיה טרוד בענייני פרנסה ,הביא לבית אחות
מקצועית שתטפל בתאומות הקטנות וגם
באמן .האחות המקצועית הייתה לבנונית ,גויה,
בשם אווה עבדל כארים .כשהיו התאומות בנות
כשנתיים ,הן החלו משום מה לכנות את אווה
בשם "דאדה" ,וכך נותר שמה בלשון המשפחה
עד סוף ימיה .אווה טיפלה באם שאינה מתפקדת
ובארבעת ילדיה ,ובשלב מסוים חלה האב בלבו,
והמשפחה נותרה לבד ,נתונה לחסדיה .ומה
עושה דאדה אם לא כך? היא מתפטרת מעבודתה
כאחות מקצועית ומחליטה להקדיש את חייה
לגידול משפחת לוי .האב ,האם וארבעת הילדים.
היא דאגה להם מבוקר עד ערב ,כמו אמא וכמו
אבא ,היא בישלה וכיבסה והלבישה את הילדות,
והדבר המפליא מכל  -גם דאגה לחינוך היהודי
שלהם .הילדים למדו בבית ספר נוצרי ,כי זה מה

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

שהיה בביירות ,אך היא דאגה שייכנסו לארגון
נוער יהודי שילמד אותם מהי יהדות ,והם
אכן גדלו במורשת היהודית ,כשהיא מקפידה
כמותם לצום ביום הכיפורים ,לשמור שבתות
וחגי ישראל' ,מדין חינוך' לדבריה .בשלב מסוים
נפטר האב מהתקף לב ,ולאחר שלושה שבועות
נפטרה האם .ארבעת הילדים נותרו לבד בביירות.
באותו זמן כמעט שלא נותרו שם יהודים .רבים
מהם היגרו לאמריקה ,לקנדה ולדרום אמריקה,
שם התבוללו ,ומיעוטם עלו לישראל .ודאדה
נשארת עם ארבעת הילדים ומאמצת אותם
כילדיה ממש ,תוך ויתור על מקצועה כאחות ,על
משפחה ובעצם על חייה-שלה .כשהתאומות מיי
ומשלין גדלו ,החלו משפחות נוצריות להתעניין
בהן על מנת להשיא אותן לבניהן .דאדה נלחמה
ככל שיכלה כדי למנוע זאת,
עד כדי סיכון ממש .איש לא
הבין מדוע הגויה הזו מתעקשת
לשמר את הילדים הללו בדת
היהודית .בשלב מסוים החלו
לדבר על לבה הסובבים ,כי היא
עושה עוול לילדים וכי לא יוכלו
להתחתן באין יהודים בסביבה.
אם האיומים לא עשו רושם על
דאדה ,הרי שהדברים ההגיוניים
הללו דווקא שכנעו אותה .ומה
עשתה? בשקט-בשקט ,בלי
לומר דבר ,היגרה לבלגיה עם ארבעת הילדים,
שהיו בגילאי  .19-23היה זה ב ,1971-דאדה
ו"ילדיה" שהו בבלגיה מספר חודשים ושם קיבלו
היתר לעלות ארצה .כלומר ,ארבעת הילדים
קיבלו .דאדה לא קיבלה אשרה ,בשל היותה
לא יהודיה .הפרידה מדאדה לא הייתה פשוטה,
אך דאדה שכנעה אותם כי אין ברירה והבטיחה
כי תעשה הכל כדי להצטרף אליהם בישראל.
ארבעת ילדי משפחת לוי נקלטו בישראל ,יחד
עם העלייה הגדולה של יהודי צפון אפריקה .מיי
ומשלין נקלטו בפנימייה של הסוכנות בנתניה.
למרות היותן בנות  ,19ההתאקלמות הייתה קשה
להן מאד :ארץ חדשה ,שפה זרה ,כולם מסביב
עם משפחות חמות ,והן בלי גואל ומכיר .ויום
אחד נקראו מיי ומשלין אל המנהלת ,שאמרה
להן כי אישה כלשהי מחפשת אותן וטוענת שהיא
קרובה שלהן .המנהלת נראתה די טרודה ולקח

לע"נ ציון

בן קמרא ז"ל

פרשת" :ויחי"
כניסת השבת16:10 :
יציאת השבת17:21 :
ר"ת17:52 :

ְׁשאֹול וַ ֲא ַבּדֹהֹ ,לא ִת ְׂש ַּב ְענָ ה;
וְ ֵעינֵ י ָה ָא ָדםֹ ,לא ִת ְׂש ַּב ְענָ ה
(משלי  -פרק כ"ז ,פסוק כ')

האדמה לא שבעה מלקבור,
כשם שהאדם לא שבע מלרצות עוד ועוד עושר

פרשה וליקחה
ויאמר ליוסף ,הנה אביך חולה  -כלומר ,בא
שליח ואמר ליוסף ,שיעקב אביו חולה.
ומכאן ראיה ,שיוסף לא היה רגיל להיות
אצל יעקב (ולכן הוצרכו לשליח לספר לו
על מצב יעקב).
ומדוע לא היה רגיל להיות אצל יעקב?
ב"דעת זקנים בעלי התוספות" מבואר,
שיוסף פחד תמיד שמא ישאל אותו
יעקב איך הגיע למצרים וכו' ,ואז יצטרך
לספר לו איך מכרוהו האחים וכו' ,ויקלל
יעקב את האחים .מסיבה זו של דרכי
שלום ,נמנע יוסף מלשהות באופן תדיר
אצל יעקב.
מדברים אלה עולה ,שיעקב כלל לא
ידע עד סוף ימיו על המכירה! נחזיק
חזק בדרכי אבותינו ,וננהג כמותם ,לבל
נפרסם מחדל של חברנו ומכרנו.
לה זמן עד שהוסיפה" :היא אומרת שקוראים לה
אווה עבדל כארים ,נראה לי שהיא גויה ,ערביה או
נוצריה ,לא יודעת מה "...הבנות לא טרחו לענות
לה" .דאדה" הן צעקו ,רצו אל השער והתנפלו
על האישה שמסרה נפשה למענן ובעצם גידלה
אותן .במהלך חודשיים התגוררה דאדה אתן
בפנימייה ...היא סיפרה שעברה מלבנון לסוריה,
לירדן ומשם לישראל .לאחר שפגה אשרת
התיירת ,שוב נאלצה דאדה להיפרד מ"ילדותיה"
ולשוב את הדרך הארוכה מישראל לירדן לסוריה
וחזרה ללבנון .הקשר נשמר דרך מכתבים
שנשלחו למארין ,אחותן של מיי ומשלין שעברה
לגור בשווייץ ובמשך עשר שנים לא ראו מיי
ומשלין את דאדה .ב 1982-פרצה מלחמת לבנון
הראשונה .מלחמה זו הייתה עקובה מדם .בשל

לע"נ זאב אופגנג

בן יהודה ז"ל
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קטיושות ששוגרו על הגליל
החליטה הממשלה להיכנס 40
קילומטרים ללבנון כדי לבער את
קיני המחבלים .ארבעים הקילומטרים הללו הלכו
ונמתחו ,עד שהצבא הגיע לביירות וכבש אותה.
לבנון נהרסה לחלוטין ,אך גם צה"ל ספג מכות
כבדות ,עם למעלה מאלף לוחמים הרוגים ואלפי
פצועים .הקשר עם דאדה נותק .מיי ומשלין היו
מודאגות .בשלב מסוים פנו השתיים לעיתונאי
המזרחן אהוד יערי שסיקר את המלחמה בלבנון
וביקשו ממנו לברר מה עלה בגורלה של דאדה.
רק לאחר ארבעה חודשים ,הוא חזר וסיפר כי
איתר את משפחתה של דאדה בחלדה ,עיירה
קטנה ליד שדה התעופה של ביירות .הוא סיפר
לדאדה על נישואי הילדים שגידלה ועל הילדים
שנולדו להם .היא התעלפה מרוב התרגשות ולא
נתנה לו לעזוב עד שיספר כל מה שהוא יודע.
יערי מסר את הכתובות והטלפונים של מיי
ומשלין ,וציין שהן מצפות שתעשה הכל להגיע
לארץ או לפחות להתקשר .חלפו מספר חודשים,
ויום אחד מגיע טלפון מבית לחם .דאדה הייתה
על הקו .כן ,היא הצליחה לצאת מלבנון בעיצומה
של המלחמה וכעת היא בבית לחם ,שואלת
איך להגיע .הן הורו לה לנסוע לתחנה המרכזית
בחיפה ,כאשר סימן ההיכר היה מטרייה שחורה.
מיי ומשלין הגיעו לתחנה המרכזית ,ומסתבר
שהן באמת היו צריכות את סימן ההיכר ,כי
האישה שפגשו הייתה שונה מאד מהאישה
שגידלה אותן .המלחמה הנוראה בלבנון נתנה בה
את אותותיה .הן שלחו אותה כאם וקיבלו אותה
כקשישה מפוחדת .היו לה פחדים מרעשים עקב
הפגזות צה"ל .מיי ומשלין לקחו אותה לביתן כדי
שתנוח מהתלאות הקשות שעברה .אך דאדה
הסכימה לשהות רק מספר ימים .היא אמרה
שהיא צריכה לטפל באישה גוססת" ,ממש כמו
אמא שלכן" ,והבטיחה שתחזור ברגע שהאישה
לא תצטרך אותה עוד .מסתבר שעם הטיפול
המסור של דאדה ,הסיפור ארך ארבע שנים עד
שהאישה לא נזקקה לה עוד .מיד לאחר מכן,
לקחה דאדה מזוודה והגיעה ל"גדר הטובה"
במטולה במעבר הגבול הצפוני של ישראל עם
לבנון .היה זה ב .1986-המלחמה אמנם הסתיימה,
אך צה"ל עדיין היה שקוע בבוץ הלבנוני .דאדה
התקשרה ואמרה" :אני במטולה ואיני רוצה לחזור
יותר ללבנון" .כאן החלו בני משפחת לוי בניסיונות
להשיג לה אשרה .במאמצים קדחתניים הצליחו,
ודאדה נכנסה דרך "הגדר הטובה" עד לביתה
של מיי במושב שכניה הצמוד לכרמיאל .כעבור
שנה פגה האשרה ,ומשרד הפנים ביקש שדאדה
תעזוב .בני המשפחה פנו לאורי
לובראני ,מתאם הפעולות
בלבנון .לובראני סייע לחדש
את האשרה לשנה נוספת,

לע"נ שאול

ובתום השנה אמרו שאין מה לעשות .היא חייבת
לחזור לביירות .בפעם המי-יודע-כמה נפרדו מיי
ומשלין ובני משפחותיהן מה"סבתא" המאמצת
בבכיות וליוו אותה ללבנון דרך "הגדר הטובה".
הן לא האמינו שזה קורה להן ,שהאישה שגוננה
עליהן ,גידלה אותן ,שימשה להן כאם וגם שמרה
על יהדותן בכל הכוח וכנגד כל הקשיים -נאלצת
לעזוב את הארץ .לאחר שבועיים הצליחו להשיג
לה אשרה נוספת ,והיא שבה מביירות .בני
המשפחה פנו ליושב-ראש הכנסת ,דאז שבח
וייס ,וסיפרו לו את הסיפור .יו"ר הכנסת ,ניצול
שואה ,פרץ בבכי והתחייב לעשות כל מה שהוא
יכול כדי להגן על האישה הזו .הוא ביקש מהן
לשלוח את הבקשה למספר כתובות ובהן ראש
הממשלה .בבקשה נכתבו מעשיה המיוחדים של
דאדה ,שבעצם הצילה משפחה יהודית ,פיזית
ורוחנית ,הפכה אותן למשפחות שומרות מצוות
 כמו גם דברי הסבר כי אין לה משפחה ואיןלחשוש שהדבר יביא לאיחוד משפחות וכדומה.
כמו כן הודגש העניין האנושי ,שלדאדה אין קרוב
וגואל מלכד "בנותיה" בישראל .בינתיים חודשה
האשרה בכל שנה למשך חמש שנים .יום אחד
התבקשה דאדה לחתום על ביטול אזרחותה
הלבנונית .היא עשתה זאת בחפץ לב ,וחודש
לאחר מכן קיבלה תעודת זהות ישראלית .שנים
מאוחר יותר ,קיבלה דאדה תעודה המכירה כה
כ"חסידת אומות העולם" 27 .שנים חיה דאדה
בביתה של מיי ביישוב שכניה ,מוקפת במשפחת
להט ומשפחת מסאו ,משפחות שומרות מצוות.
בשלב מסוים הקימו מיי ומשלין את "מסעדת
התאומות" ,מסעדה יהודית לבנונית .האוכל
שהוגש היה זה שדאדה לימדה אותן לבשל
בלבנון ,עם האוכל שהן לימדו אותה בישראל.
ובאחד הימים ,יום שלישי ,נפטרה דאדה והיא
בת  90שנה .גויה שהייתה שליחה משמים להציל
ארבע משפחות יהודיות .מסתבר שארבעת בני
משפחת לוי היו היחידים מכל המחזור שלא
התבוללו ,הרבה בזכותה .דאדה הייתה אישה
ערירית לכאורה ,שזנחה את טובתה האישית
לטובת ארבעה ילדים ,אך נפטרה מוקפת
בשומרים .בהלווייתה ,הלכו אחריה מאות בני
אדם שהכירו את סיפורה המיוחד .לא הייתה
זו הלוויה יהודית ,לא נאמר קדיש ,והיא נקברה
בחלקת נוכרים ,אך הן ישבו "שבעה פסיכולוגית",
שכן היא הייתה אמן המאמצת והיו לה זכויות
רבות בגידולן כנשים וכיהודיות .ועל כך ,ראוי
שסיפור חייה ודמותה ייזכרו לעד.

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

(אנשים מספרים על עצמם חיים ולדר)

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

לזיווג הגון מיכל

רבי משה לייב מסאסוב

נקודה למחשבה

"...שלושה דברים למדתי מתינוק:
לא יושב בטל רגע אחד .כשחפץ בדבר מיד בוכה.
כשמקבל מיד יש בו שמחה"...

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

שאלה :פרי מורכב מברכים עליו שהחיינו?
תשובה :נחלקו הפוסקים בדבר האם יש לברך
"שהחיינו" על פרי מורכב .שיש מן הפוסקים
שסוברים שאין לברך "ברכת שהחיינו" מכיון
שנעשו נגד רצון הבורא .ויש חולקים וסוברים שיש
לברך "שהחיינו" על פרי מורכב ,שלא יהא אלא
כרואה "בריות נאות" שהם נכרים שמברך עליהם
אע"פ שקיומם בעולם הוא נגד רצון הבורא.
ולהלכה הכריעו פוסקי זמננו שיש לברך על פרי
המורכב " ברכת שהחיינו" ,וכן המנהג ,ובמקום
מנהג אין אומרים "ספק ברכות להקל".
שאלה :מצינו בחז"ל ( :יומא דף כח עמוד ב) אברהם
אבינו זקן ויושב בישיבה היה ,שנאמר (בראשית
כד) "ואברהם זקן בא בימים" ,יצחק אבינו זקן
ויושב בישיבה היה שנאמר (בראשית כז) "ויהי כי
זקן יצחק" ,יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה,
שנאמר (בראשית מח) "ועיני ישראל כבדו מזקן".
ורצינו לברר מה הם למדו בישיבה הלא עדיין
התורה לא ניתנה להם? ומהיכן למדוה אם עדיין
התורה לא ניתנה?
תשובה :עיקר לימוד האבות הקדושים היה
באמונת וידיעת ה' יתברך ,כפי שעולה מדברי
הרמב"ם (הלכות עבודת כוכבים פרק א) .ובכלל
זה היו עוסקים בחובת ההרחקה והתיעוב מעבודת
אלילים וכפי שמצינו בחז"ל שהיה לאברהם אבינו
"ארבע מאות פרקים" במסכת עבודה זרה.
אך יחד עם זאת עסקו גם בשאר חלקי התורה
וכמאמר חז"ל (יומא כח ):עה"פ "עקב אשר שמע
אברהם בקולי" – "קיים אברהם אבינו את כל התורה
כולה ואפילו עירובי תבשלין" .ובוודאי שאברהם
לימד את כל התורה הזו לבנו יצחק ולתלמידיו
הרבים ,והם העבירו הלאה את מה שלמדו וקיבלו
מאברהם אבינו .ומהיכן למד אברהם אבינו את
התורה? השיב על כך במדרש תהלים (מזמור טז):
אמר רבי שמואל בר נחמן אב לא לימדו ,רב לא
לימדו ,ומי לימדו? "הקדוש ברוך הוא" ,דתני רבי
שמעון בן יוחאי מלמד שזימן לו הקדוש ברוך הוא
שתי כליות ,והיו נובעות חכמה ודעת.
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

בת יהודית דורית

ז"ל

הטור השבועי המיוחד
של הרב אבנר קוואס

פרשת ויחי – הלכות "יששכר וזבולון"

וַ ּיַ ְרא ְמנֻ ָחה ּכִ י טֹוב וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ ּכִ י נָ ֵע ָמה
וַ ּיֵ ט ִׁשכְ מֹו לִ ְסּבֹל וַ יְ ִהי לְ ַמס ע ֵֹבד (בראשית פרק מ"ט – ט"ו)
אֹוריְ ָיתא וַ ֲהוֹו לֵ יּה ָאחֹוי ַמ ְס ֵקי דֹורֹונִ ין (תרגום יונתן).
...בגִ ין ּכֵ ן ַא ְרכִ ין ּכַ ְת ֵפיּה לְ ִמלְ ֵעי ְּב ַ
ְ

שלכם

יוסף
לע"נ יונה
בן שמעון ואסתר

הלכה מן הפרשה

מאת הגאון הרב שלמה סויסה שליט"א

חנוך לנער

מעלת המחזיק תורה| "שמח זבולון בצאתך
ויששכר באוהלך" – זבולון ויששכר עשו שותפות,
זבולון לחוף ימים ישכון ויוצא לפרקמטיא
בספינות ומשתכר ,ונותן לתוך פיו של יששכר,
והם יושבים ועוסקים בתורה .והקדים זבולון
ליששכר לפי שתורתו של יששכר ע"י זבולון
(תנחומא ויחי יא/,רש"י דברים פל"ג –יח).וכתב הטור (יו"ד
סימן רמו) שמי שאינו יודע ללמוד ,או מפני טרדות
הזמן יספיק לאחרים הלומדים ותחשב לו כאילו
לומד בעצמו .וכתב רבינו החיד"א בספר מדבר קדמות
(מערכת מ אות לו) בשם ספר עץ החיים ,שהמחזיק ביד תלמידי
חכמים ,יש לו מעלה כמי שלומד ממש ,שמהני ליה לימוד התורה
של אותו תלמיד חכם להצילו מהיצר הרע .יעו"ש .ובספר ראש
דוד (דף סב) כתב ,שהמחזיק תלמיד חכם ,כיון שהוא היה הסיבה
שהתלמיד חכם למד תורה ,כשבא לעולם העליון ,זוכה שמלמדים
אותו כל התורה .ע"כ.

מעשה בפנחס הסתת| חובה היא על ישראל
לפרנס בדרך כבוד לחכמיהם ולדייניהם אשר
תורתם אומנותם ,ושרש דבר זה נלמד ממה
שאמרה התורה ,והכהן הגדול מאחיו ,ודרשו
חז"ל (ביומא יח א ובהוריות ט א) שיהא גדול מאחיו בנוי
ובכח ובחכמה ובעושר ,ואם אין לו גדלהו משל
אחיו ,שאם אין לו עושר ,מעשירים אותו ,ואמרו
בתוספתא מעשה בפינחס הסתת שנמנו אחיו
למנותו כהן גדול ,הלכו ומצאוהו חוצב אבנים
בהר ,ומילאו לו אותו מחצב דינרי זהב .וכן הדין
לתלמיד חכם שיתנו לו ממון להתעשר בו ואין
גנאי בדבר( .הרשב"ץ בתשובה ח"א סי' קמב והלאה).
אף ת"ח מחוייבים לתמוך בלומדי תורה| ואל יאמר
האדם כשלומד בעצמו שוב איני צריך לתמוך
ביד לומדי תורה ,דאינו כן ,דאדרבא כיון שהוא
יודע כח התורה החיוב עליו יותר להיות מתמכין
דאורייתא ,וליתן נדבות לישיבות ולמקומות
שמרביצים תורה .וכלל הדברים הם כל הלומד
תורה בעצמו חביבין עליו המצות ואוהב את
החכמים ותומכן ומסייען שילמדו ויעסקו בתורה,
וההיפך בהפכו( :ערוך השולחן סימן רמו –ט).
אם נגרע משכרו של הלומד| הגאון רבי משה
גלאנטי היה מצטער ואומר ,אוי ואבוי לתלמידי
חכמים שבזמן הזה הנהנים מעמי הארץ
לפרנסתם ,שנמצא שבעת שנפטרים מן העוה"ז
מאומה אין בידם ,לפי שמחצית שכרם נוטלות
נשותיהם( ,כמ"ש בסוטה כא א דפלגן בהדייהו) ,ומחצית
הנשאר לוקח המחזיק בידם ,ותם לריק כחם ,כי
לשליש ולרביע לא שמענו ,והלוואי שתהא יציאה
כביאה (יומא פו סע"ב) .עי' מעשה רב לגר"א (הוראות והנהגות
אות לד) שנראה מדבריו שההסכם הזה ממעט בשכרו של לומד
התורה ,ובכל זאת מותר לעשות הסכם כזה לכתחילה ,כי אדם
צריך לשאוף ללמוד תורה לשמה  -כלומר לשם קיום המצוה,
ואפילו לא למען השכר של לימוד התורה בעולם הבא.

אולם רבינו חיים בן עטר בספרו אור החיים (פרשת
כי תשא) סובר :שיששכר וזבולון ,וכן שאר נדיבי

עמינו אשר יחצון כספם לעמלי תורה ,לא ינוכה
כלל ממחצית החלק של העוסק בתורה ,שאם כן
נמצא שכל אחד מהם יטול מחצית השכר בלבד,
ולא כן הוא ,כי שקל הקודש כפול היה ,וביד
כל אחד נשאר שקל שלם .ע"כ .גם הגאון ההפלאה
בהקדמתו (פתחא זעירא אות מג) הביא משל למי שמדליק נר מנר
שאין מחסור לאורו ,כן המחזיק בת"ח נוטל שכרו מאת השי"ת,
ואינו נוגע ח"ו בחלקו של הת"ח .וזה שאמר שמח זבולון בצאתך
וכו' ,שכל אחד ישמח בשלו ,ואין אחד נוטל משל חבירו מאומה.
עכת"ד .וכ"כ מרן החיד"א בספר מדבר קדמות (מע' מ אות לו),
שהקב"ה נותן מאוצרו הטוב לאשת תלמיד חכם שכר שיעור החצי
מזכות תורתו ,ולא ינוכה מן הת"ח מאומה ,וכן הדין במחזיק בידי
התלמיד חכם ,ובכן יעלזו חסידים בכבוד התורה וכו' .ע"כ.

הסכם יששכר וזבולון לאחר שלמד| העוסק בתורה
'קודם שיעסוק' יכול להתנות שיעסוק חבירו
בסחורה ויטול חלק מלימודו כמו יששכר וזבולון,
אבל 'אחר שעסק' כבר ונותן לו חלק בשביל ממון,
אינו כלום כדכתיב אם יתן איש את כל הון ביתו
וגו' .רבינו ירוחם בס' תולדות אדם וחווה (נתיב שני סוף חלק
רביעי) ובב"י (יו"ד סי' רמ"ו) ובבד"ה שם ,וברמ"א (סעי' א') ,

האם זבולון צריך לחלוק שווה בשווה ברווחיו עם
יששכר| הגחיד"א (חיים שאל ח"ב סימן לח) והחפץ
חיים (שם עולם שער התחזקות פ"ו בהגהה) סבורים שדי
לספק כל צורכי הלומד ,בשביל לחלוק עמו
בשכר תלמודו שווה בשווה .אולם בשו"ת אג"מ
(יו"ד ח"ד סימן ל"ז) כתב שתנאי יששכר וזבולון
המחשיב את זבולון כאילו הוא לומד ,זהו דווקא
אם מתחלק עם הלומד ברווחיו בשווה .שאם לא
כן אין זה נחשב אלא לתומך תורה בלבד מדין
צדקה .וכדבריו מבואר בספר אש דת למוהר"ח
אבולעפייא והביאו הגרע"א (יו"ד רמו) ,וכעין זה כתב
בספר באורח צדקה (עמ׳ שס"ו) בשם הגר"נ קרליץ
שליט"א .
הסכם בכתב| יש הסוברים שצריך תנאי מפורש
שזבולון יעסוק במלאכה וכדומה ,ויששכר יעסוק
בתורה ,ויחלקו השכר שווה בשווה (אג"מ יו"ד ח"ד סי'
ל"ז) והוסיף שאין צריך קנין ושטר .וכעין זה כתב
במנחת שלמה (ח"ב סימן צ"ז) שההסכם צריך להיות
מותנה מראש .וגם רבים נוהגים ששני הצדדים
חותמים על הסכם בכתב אבל אין זה לעיכובא
עכ"ל .ועיי בקובץ אגרות (סי' מ"ז) של החזו"א
שעשה נוסח שטר הסכם בין יששכר וזבולון .אך
לעומתם בשו"ת מנחת יצחק (ח"ז סי' פי"ז) מסתפק
אם צריך להתנות ,וראה בשו״ת חלקת יעקב
(יו"ד סי' קלז אות ה) שדייק מדברי מרש״י (סוטה כ״א).
שמשמע דאף בלא תנאי ,רק כשמחזיקו בכדי
שיהיה לו זכות בתורתו שלמד נמי מהני.

 .1סיום דברי רבינו ירוחם במה שכ' "ומסתברא דהעוסק אבד דכבר ביטל חלקו" וראה בשו"ת אפרקסתא דעניא (ח"א סימן נז)שביאר
דרצונו לומר דאע"ג שעל העבר לא חל קנין והלוקח לא קנה ,מ"מ העוסק בתורה שעבר ומכר בעד פרוטות נחשת את חלקו בארץ
החיים ,אבד חלקו ,וזה וזה אין בידו כלום .והטעם בפשיטות י"ל דהוא מטעם קנס דכיון שהשפיל קומת ערכה של התורה לפני אגורת
כסף ,לכן אבד חלקו בענין רע ר"ל.

לכבוד קוראי עלון "אלף בינה" היקרים,
כשאבא מספר לילדים סיפור ,זה אחרת.
לאבא יש טון סמכותי ,כמו ביומן חדשות.
כשהוא מדבר  -כולם נאספים לשמוע.
על ידי הסיפור מעבירים מסרים חשובים
לילדים מבלי שהם ירגישו ,וכך יורים את
חיצי החינוך למטרה.
צריך לדעת שכל אדם נברא עם מנגנוני הגנה
שנועדו להגן על אישיותו כשהוא מרגיש
מותקף .אף אחד לא אוהב לשמוע שהוא לא
בסדר .וברגע שהוא שומע האשמות ,קמים
כל 'עורכי הדין' שלו להדוף את הטענות.
אחת השיטות להעביר מסר או ביקורת מבלי
לעורר את מנגנוני ההגנה היא באמצעות
משל .אם נגיד לילד' :אתה לא בסדר'...
תגובתו תהיה' :מה פתאום?! אתם לא
מבינים ...הוא התחיל ...אתם כל הזמן נגדי'...
אבל אם נאמר לו שלא מדברים עליו אלא
על איציק ,מיד הוא יקשיב ויאמר לעצמו:
'באמת מענין ,מה קרה עם איציק'?...
ולמעשה 'איציק' זה הוא! ובאמצעות המשל
הוא קיבל את ה'תרופה' המתאימה ללא כל
התנגדות.
לכן ,חפשו סיפורים לילדים שעוסקים
בנושאים שנמצאים כעת על הפרק ,ודרך
הסיפור שהוא למעשה משל תכניסו לילדים
את התרופות ,החיסונים והחיזוקים שיעזרו
להם להתמודד עם הקשיים שלהם מבלי
שהם ירגישו .ישנן סדרות נפלאות של
ספרים העוסקים בקשיים נפוצים שילדים
מתמודדים איתם ופתרונם בצידם .סיפור
אחד או שניים לפני השינה ,או בשבת בזמן
'ישיבת הצוות' ,יפתרו הרבה מהקשיים
בחינוך ,וגם יתנו לילדים מוטיבציה וכלים
לעשות דברים חיוביים .שבת שלום אבנר קוואס

המבעיר

ל"ט מלאכות

ְמלֶ אכֶ ת ַה ַמ ְּב ִעיר היא אחת מל"ט מלאכות
שבת ,ומהותה הדלקת אש בשבת .ככל
ל"ט המלאכות ,גם מלאכה זו אסורה מכיוון
שהייתה נעשית במשכן .אב המלאכה במשכן
היה הבערת אש לצורך יציקת כלי המשכן
והאדנים ,ולצורך בישול הסממנים .הגדרת
המלאכה היא הדלקת אש או הגדלתה.

א .אסור לגעת בדלתות בזמן סגירתן
במעלית שבת  ,וכן אסור לעבור לפני
תא פוטו אלקטרי.
ב .נכון מאוד להימנע בשבת מחציית
כביש בשעה שרכב נוסע קרב והולך.
ג .אסרו חכמים לרחוץ בשבת
את כל הגוף או את רובו במים
חמים ,ואפילו במים פושרים
(אור ההלכה)
אסור.

