אלף בינה

אלף בינה

ט' כסלו תשע"ו 159 -
לבירורים בהפצת העלון ,אנא חייגו052-6971199 :

צפנת פענח
ילד הנתון לביקורת תמידית והעירות על כל
צעד ושעל ,הופך מאדם בעל חדוות חיים
המסוגל לקפץ בספונטאניות ,להשתובב
במשובת נעורים קלה ,להתנסות בלימוד דברים
חדשים  -לילד לחוץ ומפוחד .הוא חושש מכל
תנועה שמא לא תשא חן בעיני אביו ,חרד
מלמשש עלה קטיפתי תמים נעים למגע ,שמא
ירעים עליו אביו בקול.
מצב זה ייצור מעגל קסמים בלתי פוסק ,ההורה
יבחין שבנו מסתגר ויעיר גם כאן את מיטב
הפתרון משבוע שעבר
כאן כתוב :אחרית הימים

הפתרון

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

מכיל  5מילים לפי סדר המספרים

ר

3

שמש בגבעון
דום וירח
בעמק איילון

הערותיו בדבר חשיבות
הפתיחות ,ערך השיחה המשותפת וכו' ...והילד
יהיה נתון במצוקה נפשית בין הפטיש לסדן,
בין רצונו הטבעי לדרור ולעצמאות ,לבין עינו
הפקוחה מדי של ההורה.
סביר להניח ,שיקרה אחת מן השתיים .או
שהילד יהפוך למכונס בתוככי עצמו ,לאנטי
חברתי ,לחסר חדוות חיים ,אפרורי וצועד הרחק
מאחור .או שיקרה הדבר ההפוך .שלא בחברת
לסּוּפר שובב ,את כל מה
ֶ
ההורים יהפוך הילד
שחשש להוציא בחברת ההורה הוא יוציא עם
רבית כפולה ומכופלת ,משוחרר מכל עול ורסן.

גלו את הפסוק/ביטוי המסתתר בתמונה
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כיסאות אוכל לתינוק
סל קל ,כיסא לאוטו
עגלות ,לולים/מיטת תינוק

054-8492757

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

אזור זה זכה לפרסום בעקבות מקרים מוזרים מאוד של ספינות גדולות ואף מטוסים
שנעלמו לפתע מבלי להשאיר אחריהם כל זכר או קריאות מצוקה .במקרה מפורסם
שנקרא "טיסה  ,"19נעלמו מספר טייסים מתלמדים יחד עם מפקדם באזור משולש
ברמודה ,וגם מטוס החילוץ שחיפש אחריהם נעלם כמותם  -מבלי שהותירו אחריהם אף שריד .היו
ספנים וטייסים שטענו כי המצפנים שלהם השתוללו והשמים בערו באזור ברמודה.
במילים אחרות ,למרות שאין במשולש ברמודה יותר מקרי טביעה מאשר במקומות אחרים בעולם,
בכל זאת המקרים שקרו בו  -מסתוריים בהרבה ממקומות אחרים ,ולכן זכו לפרסום רב .אחת
התיאוריות שהועלו ,היא מגנטיות חזקה באזור המשולש ,אשר מסוגלת לשבש קשר אלחוט ואולי
אף לבלוע לעיתים ספינות או מטוסים בים.

מה רבו מעשיך

בוקר טוב!

אנשי חדרה היקרים,
פותחים את היום כל בוקר עם
"מסכת סנהדרין"

ב"מרכז הרוחני" בשעה  9:00בדיוק
סמטת פטרין מול בנק דיסקונט
בכתבה אחת נאמר ,כי משולש ברמודה קיבל מוניטין רע עוד במהלך המסע שערך
כריסטופר קולומבוס ,שבו התגלתה אמריקה .ביומנו נרשם כי ב 8-באוקטובר 1492
נתקל ב"משהו מוזר המתרחש באזור הימי".
האם יש לתופעה איזכור במקורותינו? ובכן ,ניתן למצוא לתופעה שכזו איזכור
בגמרא ,בפירושו של רש"י על מסכת ברכות (דף ח ,עמוד א)" :כפיטורי בפי ושט -
ים אוקיינוס יש בו מקומות שאינו מקבל ברזל ,ומחברין לוחי הספינה על ידי חבלים
וקלים שתוחבין בנקביו ,ותוקעין אותו בדוחק לפי שהם גסין כמידת הנקב" .רש"י
מתאר מקומות באוקיינוס שהיו ידועים לספנים בימי קדם ,שהיו בולעים מתכות
ומסוכנים לספנים.

הנהלת העלון052-8000445 :

גמ"ח
מעייני חסד

8000445@gmail.com

שבת שלום
ומבורך

שלום .כותב לכם היהודי הירושלמי המעוניין בעילום שמו,
אפילו שכבר חצי מירושלים יודעים את שמו ,ושהחצי
השני אינם מסתפקים בלדעת אח שמו ,ובאים לדבר,
לשאול שאלות ולשמוע סיפורים .הסיפור שרציתי הפעם
לספר עוסק בביקור שערכתי אצל אחד מגדולי הדור,
בוקר אחד אני אומר לאשתי" :אני רוצה שתבואי אתי".
היא שואלת" :לאן?" אני אומר לה" :חכי ותראי .זה יהיה
מעניין" .היא ממהרת להצטרף אליי ,מפני שהיא יודעת
שאני מזמן לה הרפתקה מרתקת .היא שואלת" :שאזמין
טקסי?" "לא ,אנחנו נלך רגלית" .היא מבררת" :מה כבר
יכול להיות מעניין באזור של מאה שערים?" "סבלנות",
אני מבקש" ,סבלנות" .אנחנו הולכים רגלית לכיוון ביתו
של גדול הדור .אנחנו מגיעים לשם ,ויש תור ארוך מאד
של אנשים ,שנראים מאוכזבים מפני שנראה להם שגדול
הדור לא יקבל אותם .אני אומר לרעייתי "תצטרפי אליי
ותעמידי פנים כאילו הזמינו אותנו" .אני הולך לראש התור
ומודיע לגיחזי (נו...השמש של הרב ,שאינני יודע את שמו)
שיזוז ,כי הוא בדיוק עומד במקום שאני צריך לעבור" .ומי
כבודו?" שואל גיחזי .ואני מתבונן בו
ושולח לו מבט תמה "האינך יודע מי
אני? אני החברותא של גדול הדור" .וכאן
אני נוקב בשמו .והוא מביט בי" :אני
יודע מי החברותות שלו ,ואתה לא אחד
מהם" .ואני אומר לו" :שוטה שכמותך,
מי מדבר על היום? אני למדתי איתו
בישיבה לפני יותר משמונים שנה".
האמת היא שאני לא כל כך מדייק .כי
אמנם יש לי איזשהו קשר עם הישיבה
הזו ,אך הקשר מתבטא בכך שהסתובבתי שם הרבה עד גיל
 ,19שבו התחתנתי .למעשה ,אם גדול הדור שומע שאני
מגדיר אותו כחברותא שלו ,קיים חשש כלשהו לבריאותו,
מאחר שבאותם ימים איני נחשב ללמדן גדול ולמען האמת
הנני רחוק מתואר זה מרחק ניכר ,ולמרות זאת ,אני סבור כי
ייתכן שגדול הדור נוטה לי חסד מארבע סיבות מרכזיות:
 .1באותם ימים ,הייתי בחור ליצן עם צרור בדיחות המקנות
לו תואר בדחן .מדובר בבדיחות הנסמכות על מאמרי חז"ל,
כך שהן מתקבלות בברכה בקרב צוות הישיבה ובקרב
למדני הישיבה .גם אנחנו צוחקים לפעמים.
 .2מכיוון שאני סבור שהוא מגזים מעט בשקידתו עד שאינו
מתיר לעצמו כל הפסקה או שחרור ,אני מרשה לעצמי
להשמיע באוזניו בדיחות וחידודי לשון ,ומוצא שהוא מגלה
בהם עניין ופעמים אחדות הוא משגר משהו שדומה לחיוך.
באותם רגעים אני מרגיש שיש לי ייעוד בחיי  -לשמח ולו
כמעט את מי שראיתי כבר אז כתלמיד חכם שינהיג את
עם ישראל.
 ,3למרות שהוא גדול הדור ואני רק איזה בדחן ששימח
אותו בימי בחרותו ,אני מאחד היחידים שנותרו בין החיים
מבני גילו ומבחורי ישיבתו ,ואני סבור שזה יקנה לי נקודת
זכות אצלו.

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

 .4האמת היא שבאמת הייתי חברותא שלו במשך חצי שנה,
אבל רק בהלכה ורק חצי שעה ביום ,ואני לא בטוח שהוא
בכלל זוכר את זה בכלל .אני ניצב עם אשתי מול גיחזי
שמסתכל עלי והמבט שלו משתנה והופך מתקיף לספקן,
ואז הוא שואל" :מה שם כבודו?" ואני מסתכל לאחורה
ולצדדים לבדוק אל מי הוא פנה עם הכינוי 'כבודו' ,ואז מבין
שהוא פנה אליי ועונה לו מיניה וביה את השם של כבודי.
והוא נעלם בתוך הבית .ואשתי שואלת" :למה לא נכנסים?"
ואני אומר לה שהבית של גדול הדור זה לא פשוט כמו כל
בית ,כי הוא עסוק למדיי ,הוא מנהל את ענייני היהדות
ובשאר כל הזמן האחר הוא פשוט יושב ולומד .אשתי
מאבדת את סבלנותה ונכנסת בלי רשות אל הבית ,ולפני
שאני אומר מה ומי היא אומרת לגיחזי שהיא לא מבינה איך
נותנים לתלמיד חכם כמו בעלה ,שהסכים בזמנו להיות
החברותא של גדול הדור ,להישאר בחוץ אפילו רגע אחד.
האמת ,שאני סבור שאשתי מגזימה מעט ,אך אני לא מעיר
לה דבר :א .אני פוחד שהיא תענה לי לפני כולם ותגרום לי
אי נעימות .ב .מפני שאני רואה מחמאה גדולה בכך שהיא
מכנה אותי תלמיד חכם ,גם אם זה לא כל כך נכון .ואז גיחזי
שואל" :ומה כבודו רוצה לומר לגדול הדור?" אני מסתכל
לאחור ולצדדים לבדוק אל מי הוא דיבר כשהוא אמר
כבודו ,אך אשתי ,שקלטה את הפרנציפ
שכל פעם שהוא אומר 'כבודו' הוא
מתכוון אליי ,אומרת לו מיניה וביה" :וכי
מה זה עניינך מה בעלי רוצה לומר לו?
יש להם עניינים משותפים והם מדברים
באופן קבוע ,הוא לא יכול לחשוף את
סודותיו בפניך" .שוב אשתי מגזימה
מעט בדבריה ,מפני שלי ולגדול הדור
אין עניינים משותפים ב 70-80-השנים
האחרונות ,והדבר היחיד הקבוע
שדיברנו הוא הבדיחות שהייתי מספר לו בעבר ,שכבר
הזכרתי אותם מקודם .אני מבין שאשתי אינה יודעת שאם
רוצים לומר משהו פרטי לגדול הדור צריך לומר אותו קודם
לגיחזי ,ורק אם הוא מאשר אפשר להיכנס ,ולכן אני אומר
לו ישירות בלי עניינים" :תגיד לרב שבאתי לספר לו
בדיחה" .ברגע שאני אומר את הדברים ,אני שומע שכל
הנוכחים בחדר צוחקים .ואני אומר להם " :רגע ,עוד לא
סיפרתי את הבדיחה ,ומדוע אתם צוחקים ?" אך הם אינם
מקבלים את ההסבר וממשיכים לצחוק .ורק גיחזי אינו
צוחק ,כי הוא מסתכל בפנים שלי ומבין שבכלל עוד לא
סיפרתי את הבדיחה ,לכן עדיין אין לצחוק .וגם הוא עושה
אחד ועוד אחד ,ומבין שאם יהודי הקרוב לגיל מאה אומר
לו שהוא מכיר את גדול הדור ורוצה לספר לו בדיחה ,אולי
הוא צריך להתייחס לזה ברצינות .והוא מסתובב ונכנס
לתוך הבית .ואשתי נוטלת אותי בידי ומובילה אותי אחריו.
אני מנסה לומר לה שאולי צריך לחכות ולקבל רשות ,אך
אני רואה שהיא עומדת לפני כעס ואבדן סבלנות ,ואין לה
זמן מיותר להמתין אצל מי שלא יהיה .אנו נכנסים עד
הדלת של גדול הדור .וגיחזי נכנס פנימה ,ואנחנו אחריו .הוא
נראה נבוך ושואל את גדול הדור ביידיש האם הוא מכיר את
הרב זה וזה ומזכיר את שמי ,אף שמעולם לא הוסמכתי

לע"נ ציון

בן קמרא ז"ל

פרשת" :ויצא"
כניסת השבת16:07 :
יציאת השבת17:15 :
ר"ת17:48 :

ּמֹותיו
לּ-ת ְת ָאו לְ ַמ ְט ַע ָ
ַא ִ
וְ הּוא לֶ ֶחם ּכְ זָ ִבים.
(משלי  -פרק כ"ז ,פסוק ה')

אל תתאוה לאכול מהמאכלים הטעימים של החזק,
כי הוא יאכזב אותך ולא יקרב אותך לאורך זמן.

פרשה וליקחה
ויפגע במקום  -רש"י כותב ,שהמילה "ויפגע"
פירושה שיעקב התפלל שם וכפי שדרשו חז"ל
שאברהם תיקן שחרית ,יצחק מנחה ויעקב
ערבית .יש לכך רמז בשמותיהם של האבות:
האות השניה של אברהם היא בי"ת  -בוקר,
האות השניה של יצחק היא צד"י צהרים ,והאות
השניה של יעקב היא עי"ן ערב( .מנורת המאור).
אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי על מילים
אלה ידוע פירוש על דרך הדרש ,בשם רבי
שמשון מאוסטרופול :מקובל שבכסא הכבוד
של מעלה חקוקות ארבע דמויות -אריה ,כרוב,
נשר ,אדם ,ודמות האדם היא דמותו של יעקב
אבינו .יעקב אבינו לא ידע שדמותו שלו חקוקה,
עד שראה את הדבר בחלום .ולכן כשהתעורר,
אמר "אכן ,יש ה' ..ואנכי לא ידעתי" ,והמילים
מתפרשות כך -ידעתי כבר שבכיסא הכבוד יש
"אכן" (ראשי תיבות "אריה-כרוב-נשר") ,אך
"אנכי" (ראשי תיבות "אריה-נשר-כרוב-יעקב"),
זאת "לא ידעתי".
לתואר רב .לפני שאני מתקן אותו ,אני שומע את גדול הדור
אומר" :אתה מתכוון לחברותא שלי בישיבה?" וגיחזי אומר:
"כן ,החברותא של הרב בישיבה ,והוא בא לכאן בשביל".,.
כאן הוא משתהה" .הוא בא לכאן בשביל" "...לספר בדיחה
לכבוד הרב" ,אומרת אשתי .זה מה שאני מתגאה באשתי,
שהיא תמיד יודעת לומר את הדבר הנכון ישר ולעניין,
במקום ללכת סחור -סחור .הרב מרים את ראשו ואומר:
"אבדע אבדע" (בוודאי בודאי) .ומורה להכניס אותי ואז
נוכח לדעת שכבר נכנסתי .הוא מציע לי לשבת לידו ,ואני
מתיישב והוא שואל בנעימות מה שלומי ומה עם הילדים,
ועניתי לו" :אני לא רוצה להטריד אותך ,רק לספר לך בדיחה
ואני הולך" .כצפוי ,הוא מטה אוזן ,כפי שעשה לפני כמעט
שמונים שנה ,ואני מקדים ואומר לו שאת הבדיחה לא אני
המצאתי אלא הנין של ר' משה השויחט מבתי אונגרין,
שיושב לידי בבית הכנסת והנין שלו הוא בחור בן  16שנבחן
לישיבה גדולה .לפני שאני מספר את הבדיחה ,החלטתי
שאני חייב להזכיר היכן היא נאמרה :בעת המבחן שלו
לישיבה הגדולה במחיצת עוד שישה מחבריו ,שמתפקעים

יוסף
לע"נ יונה
בן שמעון ואסתר

ז"ל

אלף בינה

אלף בינה

מצחוק מחמת הבדיחה .אני מוסיף
ואומר לגדול הדור ,שנראה לי שהבוחן
לא כל כך הבין את הבדיחה ,מפני
שהוא מפסיק באותו רגע את הבחינה ומחליט שלא לקבל
את הנין של ר' מוישה השויחט ,וזאת למרות שדווקא
הבחורים הנבחנים כן הבינו את הבדיחה וצחקו צחוק גדול,
ואני בא לגדול הדור שישפוט האם הבדיחה מצחיקה או
לא .הוא משלב את ידיו ,ומחייך בנעימות ואומר לי" :שוין,
בוא ונשמע" .ואז אני נזכר ואומר" :לפני שאספר את
הבדיחה ,אני מוכרח להסביר מדוע החליט הנין של ר'
מוישה השויחט לספר בדיחה בשעת הבחינה לישיבה",
וגדול הדור אומר לי שבאמת זה קצת מסקרן אותו לדעת
מדוע סיפר נינו של ר' מוישה השויחט בדיחה באמצע מבחן
לישיבה גדולה? ואז אני מספר לו .מסתבר ,שהחברותא של
נינו של ר' מושה השויחט  -ששמו נח  -הוא בחור עדין וירא
שמיים ,ושבמשך שלוש שנים לא רואה כלום מלבד דף
גמרא וסידור תפילה .והנה ,כחודשיים לפני הבחינות
נחלתה אימו של נח במחלה קשה ,והיא מאושפזת בבית
החולים במצב אנוש ונוטה למות .אביו של נח נמצא ליד
מיטתה ,ומישהו חייב ,להאכיל ולטפל ב 12-הילדים שלהם.
נח אינו שואל שאלות ,הוא מבקש רשות מראש הישיבה
למלא את מקומם של אביו ואימו בביתו .והוא כמובן מקבל
את הרשות .יוצא איפה שבשעה שחבריו עושים חזרות
מפרכות לבחינה לישיבה הגדולה ,עוסק נח בניהול מלא של
בית עם  12ילדים .הוא מתעורר בחמש בבוקר ודואג להכין
סנדוויצ'ים לכולם ,ולאחר מכן מעורר אותם ודואג
שיתלבשו .אחר כך הוא מכבס בגדים ומבשל את ארוחת
הצהריים .כמובן שבכל רגע פנוי הוא לומד מתוך הגמרא
שבביתו ,ולפעמים הוא אינו מתאפק ואומר פרקי תהילים
לרפואתה של אימו ,על חשבון לימוד הגמרא .מצבה של
אימו מחמיר ,ונח כמעט לא נראה בישיבה .וכשמגיעה עת
המבחנים ,נח מחליט בליבו שלא לגשת להיבחן ,מחשש
מוצדק שייכשל .יומיים לפני הבחינה שואל הנין של ר'
מוישה השוחט את נח אם הוא יודע מתי מועד הבחינה,
ושומע ממנו כי הוא יודע אך לא מתכוון להגיע .הנין של ר'
מוישה מגיע לביתו של נח ומפציר בו להיבחן ,אך נח אומר
לו בדמעות ,כי לא למד מספיק למבחן וכי הוא חושש
שייכשל .הנין של ר' מוישה אומר לו כי ביומיים שנותרו
הוא יהיה בביתו ,ויעשה במקומו את הסנדוויצ'ים וגם יכבס
במקומו ,והוא ילמד; ובשעות הפנאי הם יחזרו על כל מה
שעמלו במשך כל הזמן .הוא אומר לנח שהוא לא יוותר על
חברותא כזו וכי הוא צריך שימשיך איתו בישיבה גדולה .נח
מסרב בתחילה וטוען כי לא יוכל לעמוד במצב של השפלה
מול ראש הישיבה והבחורים ,אך הנין של ר' מוישה השויחט
מבטיח לו בתקיעת כף שלא ייתן לו בשום אופן לעמוד
במצב כזה .הוא אינו מסביר איך יוכל למנוע את המצב,
בגלל שאין לו שום מושג ,אבל את נח זה מרגיע והוא
מתחיל ללמוד עם הנין של ר' מוישה השויחט במשך אותם
יומיים .והם באמת מספיקים הרבה ביומיים הללו ,חוץ
מתוספות אחד ארוך וקשה ,שאותו למדו רק פעם אחת
והבטיחו לעצמם לשוב וללמוד בשנית ובשלישית ,צמוד
למחברת המפרשים אך מפאת הלחץ שכחו לשוב אליו .ואז
מגיע המבחן .שישה נבחנים נכנסו לראש הישיבה ,הידוע
כבוחן מחמיר במיוחד ,שרק מי שעובר אותו נחשב למצויין
של ממש היכול ללמוד בישיבתו .ואם בתחילה זורם המבחן
בצורה תקינה ,לפתע מתמקד ראש הישיבה באותו תוספות
ארוך וקשה .הוא מתחיל לשאול שאלות קשות על
התוספות על הנבחנים .נח משגר סימני מצוקה אל נינו של
ר' מוישה השויחט ,וזה משגר לו חזרה
סימני מצוקה .אין לו מושג מה עושים,
הוא מנסה בכל כוחו להסתיר את נח,
אבל מסתבר לו שזהו מבצע בכלל לא

לע"נ שאול

בטוח ,שכן נינו של ר' מוישיה השויחט הוא רזה וצנום עוד
יותר מסבו זקנו ...ואז פונה ראש הישיבה אל נח ושואל
אותו שאלה .וכרגע שהוא משמיע את השאלה ,יודע נינו
של ר' מוישיה השויחט שנח לא יענה עליה ,גם אם חייו
תלויים בכך ,מפני שהתשובה על השאלה הזו נמצאת
באחד המפרשים שאותם אמר הר"מ במהלך החזרות,
ומכוון שאותו ר"מ לא היה במטבח בביתו של נח ,הרי שנח
לא שמע את התשובה לשאלה ואין סיכוי שיענה עליה.
ומה עושה הנין של ר' מוישה השויחט כדי להציל את חברו
מביזיון? הוא מספר בדיחה מצחיקה כל כך ,שכל ששת
הבחורים אינם יכולים לעמוד בפניה והם תופסים את
ביטנם וצוחקים מבלי יכולת להפסיק .ראש הישיבה הודיע
לבחורים שהמבחן שלהם הסתיים ,בדיוק כמו הסיכוי
שלהם להתקבל לישיבה" ...כששמעתי את זה ,כבוד הרב,
אמרתי לעצמי שאולי ראש הישיבה סבור כי הבדיחה
שסיפר הנין של ר' מוישה השויחט לא היתה כל כך
מצחיקה ,אבל אחרי ששמעתי אותה מר' מוישה השויחט
עצמו ,אני חולק לחלוטין על דעתו של ראש הישיבה ,וכדי
להיות בטוח באתי לכבוד הרב כדי לספר את הבדיחה,
שסיפר נינו של ר' מוישה השויחט ,וכבוד הרב יכריע אם
אכן נינו של ר' מוישה מספר סתם בדיחה חבוטה ,או שראש
הישיבה טועה בזו הפעם "...בשלב זה ,אני מתכוון לספר
לגדול הדור את הבדיחה ,כדי שיוכל להכריע אם אכן היא
מצחיקה ,אך אז אני נושא פניי אליו ורואה דמעות גדולות
בעיניו ,והוא בוכה בכי חרישי ,ואני מבין שהוא נעצב על
גורלו של נח ,ואולי הוא מתרגש עקב המעשה שנוקט הנין
של ר' מוישה השויחט כדי להצילו ,לכן אני מתכוון לספר לו
את הבדיחה באופן מיידי ,אבל הוא מניח ידיו על ידיי
ואומר" :זה בסדר ,איני צריך לשמוע את הבדיחה ,אני חושב
שכבר הכרעתי עוד לפני ששמעתי אותה" .ולפני שאני
מספיק להתווכח איתו ,הוא פונה לגיחזי שעומד לידינו ,וגם
בעיניו יש דמעות ,דבר המפתיע אותי עד מאד ,ואומר לו
"תשיג לי בטלפון את הרב "...וכאן הוא משמיע את שמו
של ראש הישיבה הבוחן .הטלפון מובא אל השולחן ,גיחזי
מבקש את כבוד ראש הישיבה ומודיע לו שגדול הדור רוצה
לדבר איתו .הוא אומר לו מספר משפטים באידיש כי הוא
מבקש לערוך מבחן חוזר לבחורים .הוא מבטיח לשגר לו
עוד היום שליח להסביר לו מדוע .אנחנו יוצאים משם.
וגדול הדור מלווה אותי עד הדלת ,ואני אומר לו" :תשב,
כבוד הרב ,שנינו יודעים שאני לא החברותא שלך ,וכל
הכבוד לך שאתה מכבד אותי לפני גיחזי" .והוא לוחץ את
ידי בחמימות ואומר" :תבוא לפעמים לכאן ,נעמת לי מאד".
ואשתי אומרת" :לו כבודו היה שומע את הבדיחה ,היה לו
נעים עוד יותר" .עכשיו הוא צחק כאילו באמת שמע
בדיחה ונפרד מאיתנו בשמחה .למחרת בתפילת ערבית,
אומר לי ר' מוישה השויחט בהתרגשות ,שראש הישיבה
החליט לקבל את כל ששת הבחורים ללא מבחן חוזר ,לאחר
פנייה של גדול הדור .ואני אומר לו" :הנה הוכחה שהבדיחה
שסיפר נינך היא אכן מצחיקה" .כמובן שאני ממציא את
הידיעה הזאת מליבי ,מכיוון שאני יודע יפה יפה ,שגדול
הדור כלל לא שמע את הבדיחה ואין בידי כל הוכחה שהיא
אכן מצחיקה .אך זהו סוד ,שהחלטתי לא לספר עד יום
מותו של ר' מוישה ,ומכיוון שלפני כמה חודשים הוא נפטר,
אני מרשה לעצמי לספר את הסיפור .אולי בפעם אחרת
אשלח לכם גם את הבדיחה ,שתחליטו אתם אם היא
מצחיקה או לא( .אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

יש לכם סיפור מהחיים?

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

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

להצלחת יאיר

שלמה בן נחמה

רבי שמחה בונים מפשיסחא

נקודה למחשבה

"...מליוני בני אדם נולדים כחתולים ,חיים
כחתולים ,מתים כחתולים.
היזהרו לא להיות כמותם"...

מעשה בית הדין

מנהל גן החיות ביקש ממיקי להאכיל את האריה ,מיקי
ניגש להאכיל אותו והאריה שהיה רעב נשך אותו וגרם לו נזק רציני.
כשמיקי גילה שהאריה כבר לא אכל יומיים ,הוא תובע מגן החיות לשלם
לו את כל הנזקים .אבל מנהל גן החיות אומר לו 'לך תתבע את האריה' מי
ישלם את הנזק?

אריה רעב

השאלות

שלכם

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

שאלה :האם יש ענין להתקלח עם מים
חמים במוצאי שבת?
תשובה :אמרו חז"ל (תלמוד בבלי מסכת
שבת דף קיט עמוד ב) "חמין במוצאי שבת -
מלוגמא" .ופירש רש"י רחיצה ושתיית מים
חמים במוצאי שבת רפואה היא לאדם.
ועולה מכאן שיש עניין להתרחץ במוצאי
שבת במים חמים.
שאלה :יש לי שכן שמציק האם מותר
לקללו?
תשובה :הנה יש לדעת שהמקלל את
חברו ,פעמים שמזיק גם לעצמו ,וכדברי
הגמרא (סנהדרין מט ,א) "תהא לוטא ואל
תהא לאטה" ,ופרש"י" :נוח לך להיות מן
המקוללים ולא מן המקללים ,לפי שסוף
קללת חנם לשוב אל המקלל" .וכפי שהזהיר
בספר חסידים (סימן עו) אל תקלל שום אדם,
כי פעמים רבות הקללות חוזרות וחלות כולן
על ראשו ועל זרעו ,שכן מצינו שכל הקללות
שקילל דוד את יואב נתקיימו בזרעו .ובביאור
הדברים כתב החיד"א בפירושו ברית
עולם לספר חסידים כשאדם מקלל נותן
כח לסטרא אחרא לפעול באותן הקללות,
ומוכרח שיתקיימו .וכאשר המקולל ראוי
לכך ,יתקיימו בו .ואם אין בו עוון והוא
קללת חנם ,שאינו מן הדין שיתקיימו בו,
חוזרות הקללות למקלל ויתקיימו בו" .וראה
בדברי הפלא יועץ (ערך קללה) "קללה היא
רעה חולה להמקלל ולמקולל ,שאם היא
קללת חנם בלי אשמה ,תחזור למקומה .ואם
יתקיימו הקללות ,הרי הוא עתיד ליתן את
הדין שגורם שחברו יענש".
ולכן לעולם אין לקלל שום יהודי א .מפני
האיסור שבדבר ,וב' שפעמים שהקללה
עלולה לחזור ולפגוע בו.
מפי הרב הגאון שלמה סויסה שליט"א
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לע"נ זאב אופגנג

בן יהודה ז"ל

השאלה משבוע שעבר
טרקטור
תפקידו של יורי היה לשמור על הטרקטור,
יורי 'קפץ' הביתה לכמה שעות והטרקטור
נגנב ,כעת אריה הקבלן תובע ממנו את
הנזקים ובמקביל מסרב גם לשלם לו
את המשכורת בגלל הגניבה .יורי טוען
שאין קשר בין הדברים ועליו לקבל את
משכורתו .האם הוא צריך לקבל משכורת?
תשובה בקצרה:
אריה אינו צריך לשלם משכורת ליורי ,אבל
אם יורי עוד לא שילם את הנזק ,אריה יכול
לקזז מהמשכורת שלו ,כיון שיש אומרים
שכן מגיע לו משכורת
תשובה בהרחבה:
בתלמוד בבלי (מסכת 'בבא מציעא' דף
נ'ח עמוד א') הגמרא מביאה מעשה
באדם ששכר שומר לשמור על חמורו
וסיכם איתו שהוא יקבל משכורת על כל
יום של שמירה ,ומכיוון שאסור לשלם
על שמירה בשבת אינו חייב על הפרה

ל"ט מלאכות

מכבה

ְמלֶ אכֶ ת ַה ְמּכַ ֶבּה היא אחת מל"ט מלאכות שבת.
ככל ל"ט המלאכות ,גם מלאכה זו אסורה מכיוון
שהייתה נעשית במשכן .אב המלאכה במשכן
היה כיבוי האש כדי לשמור את הפחמים לשימוש
חוזר לצורך צירוף הזהב והכסף שהיה במשכן.
הגדרת המלאכה היא הפסקת תהליך הבעירה או
הקטנת להבה ,כאשר התכלית היא הכנת פחמים.
כיבוי שלא למטרת הכנת פחמים אסור מדרבנן,
כיוון שזוהי מלאכה שאינה צריכה לגופה.

א .אסור מהתורה לכבות אש כדי
להשתמש בפחמים ,ואם אינו צריך את
הפחמים אסור מדרבנן.
ב.איסור כיבוי הרי הוא בכל שהוא –
אפילו כיבוי ניצוצות.
ג.המכבה גחלת של מתכת בשבת ,הרי
זה פטור אבל אסור מדרבנן.
ד.נכון להיזהר לכתחילה כשמורידים
את מכסה הסיר העומד על גבי
פלאטה חשמלית או טס של מתכת
שלא יפלו טיפות מים ע"ג הפלאטה.
(אור ההלכה)

כ'שומר שכר' (שחייב בגניבה ואבדה)
אלא כ'שומר חינם' שפטור מגניבה.
אבל אם השומר מקבל משכורת
חודשית קבועה מראש אז כביכול
'מכניסים' לו את שכר השבת בתוך
המשכורת החודשית ,ואז גם בשבת
הוא חייב לשמור על הפרה כדין 'שומר
שכר' וכך נפסק להלכה( .שולחן ערוך
'אורח חיים' סימן ש'ו סעיף ד') וכתבו
הפוסקים שאם הוא מקבל משכורת
חודשית לא מגיע לו שכר אפילו על
הימים הראשונים.
שומר שכר שהתבצעה אצלו גניבה,
האם יקבל שכר על השמירה?
לכאורה נראה שהשומר צריך לקבל
משכורת כרגיל ,שכל מה שהוא מסכים
להתחייב לתנאי השמירה של 'שומר
שכר' זה רק בגלל המשכורת ,ואם לא
יקבל אותה הוא נחשב כ'שומר חינם'
ובכל מקרה עליו לשלם את הגניבה,
ולקבל את המשכורת.
בדין זה הובאו שני דעות שונות של
גדולי האחרונים :דעת ה'קצות החושן'
(סימן רכ'ז ,סעיף קטן י'א) שהשומר

אינו מקבל משכורת ,כיוון שהמשכורת
ניתנת כדי שישמור על הסחורה – והוא
לא שמר עליה ,וכיוון שלא שמר לא
מגיעה לו משכורת .דעת ה'חזון איש'
שהשומר אינו מפסיד את המשכורת,
כיוון שהיא ניתנת על עצם אחריות
השמירה שהוא לוקח על עצמו ,ולכן
גם אם לא שמר יקבל את שכרו כרגיל.
אלא אם כן מדובר במקרה שבו השומר
יהיה פטור על הגניבה כגון 'שטרות' של
חובות ,או דברים ששייכים ל'הקדש'
שאז בוודאי אינו מקבל משכורת על
השמירה.
חשוב לציין ,שבמקרים כאלו בעל הבית
יכול לעשות קיזוז של עלות הסחורה
ממשכורתו של השומר ,למרות שישנם
דעות של כמה מאחרוני הפוסקים
שסוברים שמשלם הכול ולא עושים
'קיזוז' מהמשכורת ,מכיוון שלא מגיע
לו לקבל אותה .והדברים תלויים
במחלוקת הפוסקים :לדעת ה'קצות
החושן' התשלום על השמירה בלבד
ואם לא שמר אינו זכאי לתשלום אבל
לדעת ה'חזון איש' התשלום הוא עבור
האחריות שמקבל על עצמו ולכן גם
כאן יהיה זכאי לתשלום.
בסיפור שלנו
אצלנו לפני הכול – יורי חייב לשלם
על הטרקטור שנגנב ,אחר כך ישנה
מחלוקת האם עליו לקבל משכורת,
ואם יורי שילם את הנזק של הטרקטור
– תמיד אריה יכול לטעון כדעת ה'קצות
החושן' ולא לשלם לו את המשכורת
בכלל ,אבל אם לא שילם יכול אריה
לנכות לו מהמשכורת
את הנזק ואת היתרה,
אם תישאר כזאת יורי
ישלם במלואה.
לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק לעיון
ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת הלכה
המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

