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חנוך לנער

צפנת פענח

ערב ,הילדים נמים ,את לוגמת לאיטך כוס זקוק לאהבה .הקשר
קפה במטבח ומהרהרת על היום שחלף .חשוב מאד לילדים .כך הם מפתחים יכולת
במבט לאחור ,נראה לך שלא היית זוכה טבעית ובריאה לתת ולקבל אהבה.
ב"מדליית האמהות" היום .לא הענקת מספיק
תשומת לב ,היית קצרת רוח והילדים הרבו טיפול מסור ואיכותי של ההורים ,מסייע
להתקוטט .נסי להעביר שוב את מאורעות לילד לחוש בטוח בעצמו .באופן זה הוא
היום מול עינייך ,אך מזווית מבינה ואוהבת .אינו כרוך אחר סינרה של אמו ואינו חושש
כמה קל להבין את כולם כשאוהבים אותם .לבנות קשרים חדשים ,לחקור את סביבתו
ולהרחיב את מעגלי חברתו .הילד האהוב
קשר חיבה מבוסס בין ההורים לילדיהם הוא הוא בפוטנציה חברותי יותר ,וימצה בצורה
עוגן הצלה שעליו הילד יכול להיתלות .הילד מקסימלית את כישוריו האינטלקטואליים.
הפתרון משבוע שעבר
כאן כתוב :אשריכם
הפתרון

משבוע שעבר:

תשביתו שאר מבתיכם

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

גלו את המשפט המסתתר בתמונה
משפט מוכר המכיל  3מילים לפי סדר המספרים
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מחקרים יסודיים העלו כי בצמחים הירוקים קיימת מעבדה
מעשיך
משוכללת ביותר אשר טובי המוחות האנושיים אינם מצליחים
לחקותה .באמצעות שימוש באויר ,בשמש ובפחמן דו-חמצני
יוצרים הצמחים הירוקים סוכרים(!) להם הם זקוקים כל כך לקיומם ,ובתהליך
זה הם פולטים אל האויר חמצן! בזכות מחזוריות הדדית זו ,לא נגמר אף פעם
החמצן שכה דרוש למחייתנו.אך בכך לא תם הדבר .ללא מעקב ,בקרה וויסות
תמידי ,ברור שבאופן טבעי אין שום אפשרות שיישמר איזון קבוע של כמות
החמצן באויר .שהרי ריבוי טבעי או מלאכותי של ממלכת הצומח בעולם

לעומת כמות בעלי החיים שבעולם ,יוביל להגדלת אחוזי החמצן
שבאויר .ואילו ריבוי עולם החי לעומת עולם הצומח יוביל להגדלת
אחוזי הפחמן הדו-חמצני שבאויר .יכולים היינו להתעלם מכך,
אילו לא היתה השלכה נוראה לתנודה כזו .כידוע ,אש בוערת צורכת
חמצן ,וככל שאחוז החמצן באויר גבוה יותר ,כך תתפשט האש
במהירות ובעוצמה חזקה יותר .כמות החמצן הקיימת באויר שאנו
נושמים היא כ .20%זוהי הכמות הנדרשת לתפקוד הטוב והנינוח של
גופינו הצורך חמצן.

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

רשות הרבים

'מה רבו
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יש לי תפקיד ייחודי :אני אחראי על חדר כספות בסניף גדול
של בנק ידוע .לכאורה ,תפקיד משעמם .רק לקבל אנשים,
לגשת איתם לכספת .הוא מסובב מפתח ,אני מסובב מפתח,
לא מסתכל אפילו ,כדי שלא לפגוע בפרטיות ,והולך אל
העמדה שלי ,כאשר הוא יכול להתבודד עם ענייניו .אבל
התפקיד הזה הוא הכל ,חוץ ממשעמם .אנשים חושבים
שבכספת בבנק מניחים רק כסף ותכשיטים .לא נכון .אנשים
מניחים את הסודות הכי גדולים שלהם בכספת .זאת אומרת,
שאני אחראי על משהו חשוב יותר מכסף .אני אחראי על
סודותיהם ופרטיותם של בני אדם ,וכדי לשמור על הסודות
הללו ,אני חייב להישאר דרוך וערני כל הזמן .מטבעי אינני
סקרן או חטטן .אני מתייחס אל הלקוחות בענייניות ולא
שואל שאלות מיותרות ,חוץ מלוודא שהם בעלי הכספת.
דווקא האנשים מצדם משתפים אותי בחייהם ,אולי מפני
שהם חשים כי איני להוט לשמוע על כך .אני תמיד אומר:
"אמור לי מי כספתך  -ואומר לך מי אתה" .דרך הכספות
אתה יכול להכיר את אופיים של בני אדם ,את פחדיהם,
חשדנותם ,וגם ללמוד פרטים רבים על
החיים שלהם ,הסכסוכים שלהם ,ואף
מצבם המשפחתי ,הכלכלי והחברתי .מטבע
הדברים ,יש גם מראות לא קלים ,למשל,
של בן המנסה להגיע לכספת הוריו ומציג
כתב ייפוי כוח ,וכשאתה מתקשר בשקט
להתעניין אצל ההורים ,הם מקבלים הלם
ומבקשים שלא לאפשר לו כניסה .או בן
אדם שקיבל עיקול על נכסיו (וזה כולל
כמובן את הכספת) ,ויושב לי במשרד ומתחנן שאתן לו
להיכנס רק לשנייה ,כי יש לו שם יותר ממאה אלף דולר
שיכולים להציל אותו ,אבל אני לא יכול לעשות בשבילו את
זה .זה מנוגד לחוק ועלול לעלות לי במשרתי .אני מבין אותו,
מדבר אליו ומנסה לעזור לו בעצות ,אבל יודע שהוא כועס
עליי ורואה בי את האשם בחורבנו .והיה מקרה של אישה,
שנכנסה לחדר הכספות כאובה ומיוסרת ,עם שני ילדים
שנראו מוזנחים מאד .היא מספרת שבעלה רוקן את חשבון
הבנק ,כולל החסכונות ,והותיר אותה ללא פרוטה ,עם הרבה
חובות שהיא חתומה עליהם ,וכעת היא מתמודדת עם
עיקולים ואיומים ,בעוד הוא חי ברמה גבוהה ,מחוץ לבית,
כמובן ,מחזיק דירה ורכב מפואר ,ומשאיר אותה להתמודד
עם בעלי החוב ,שחלקם בנקים וחלקם פושעים .היא סיפרה
לי ,כי בעלה טוען שאין לו שום רכוש ,והיא יודעת במפורש
שבכספת הוא מחזיק מאות אלפי דולרים שיכולים להציל
אותה ואת ילדיה מחרפת רעב .היא הוציאה מתיקה מפתח
לכספת ואמרה לי שיש לה זכות לפתוח אותה ,מאחר
שהרכוש הוא משותף .מובן שלא חשבתי לעשות זאת.
החוק מתיר גישה לכספת ,רק למי שהכספת רשומה על
שמו ,גם אם אין לו מפתח ולמישהו אחר יש .הלב שלי נשבר
כשסירבתי לה ,אך לא הייתה לי כל ברירה .הזמנתי למקום
את גיסי ,שהוא עורך דין ,וזה מצא מייד אפשרות לגשת
לבית משפט ולהטיל עיקול על הכספת של הבעל ,כדין
רכוש משותף .לאחר שהוטל העיקול ,הגיע אליי הבעל
וניסה לשכנע אותי (כמו רבים אחרים) לתת לו "רק דקה
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בת שמחה ז"ל

אחת גישה לכספת" .הוא הגדיל לעשות ,כאשר הציע לי
שוחד ,כדי שאסכים לפתוח לו .אני סירבתי ,והוא העלה את
סכום השוחד מאלף דולר לחמישה עשר אלף דולר .זה נתן
לי מושג כלשהו ,כמה כסף יש בכספת ...בסופו של דבר ,הוא
נאלץ להתפשר עם האישה ,וחתם איתה על הסכם ,שכל מה
שיימצא בכספת יחולק בין שניהם .על פי ההסכם ,עורך דין
מטעמה היה נוכח בעת הפתיחה ,והכסף חולק במשרד הקטן
שלי .ידעתי  -יש שני ילדים שאני שותף קצת ברווחתם .אך
כל אלה סיפורים קטנים ,לעומת הסיפור שאני רוצה לספר
לכם .לפני כארבע שנים ,הגיע לסניף קבצן קשיש לבוש
בלויים ,מוזנח ועלוב מכל הכיוונים .הוא ביקש לשכור כספת,
וכמוכן קיבל  -לאחר שפתח חשבון ושילם לשנה מראש את
דמי השכירות .מאותו יום ואילך ,הוא היה מגיע בבוקר ,עם
פתיחת הסניף ,ובידו תיק די גדול ,שוהה בחדר הכספות אולי
חצי דקה ויוצא .לאחר מכן היה חוזר עם אותו תיק ,בערך
ב ,13.00-עם סגירת הסניף ,ולעתים גם אחר הצהריים.
העניין הזה די סקרן אותי .יכולתי להבין מדוע הוא מגיע
בסגירת הסניף  -כדי לשמור בכספת את דמי קבצנותו ,אך
לא הבנתי מדוע הוא מגיע בבוקר לפתוח קופה .האם הוא
זקוק לכסף מאתמול? מה הסיפור שלו? כך ,במשך שנה
וחצי הגיע הזקן פעמיים ביום,
והאמת היא שנמאס לי ממנו .לא
מפני שהוא היה קבצן זקן ולבוש
סמרטוטים .אני חושב שגם אם
אדם אחר היה מגיע כל יום
פעמיים ,היה נמאס על כל אחד.
אבל אני נאמן לתפקידי .ידעתי
שאין שום אפשרות בעולם למנוע
זאת בעדו .יום אחד ,הייתה
שביתה פתאומית בבנק ,שביתה שהודיעו עליה ערב קודם.
יצאתי אז לסידורים ,וכשאני חוזר הביתה ,אשתי אומרת לי
שמישהו מחפש אותי בדחיפות .היא עוד לא הספיקה לספר
לי במה העניין ,והטלפון מצלצל .על הקו היה הקבצן .הוא
מבקש ממני שאגיע בדחיפות ,כי הוא רוצה להוציא משהו
מהכספת .מובן שסירבתי" .יש שביתה ",אמרתי" .לא
שמעת"? "ודאי ששמעתי ",הוא אומר" .אבל אני פשוט
מוכרח להוציא משהו ".הסברתי לו יפה ,שגם אם הייתי
רוצה ,אין שום אפשרות לפתוח את הכספת ביום כזה ,והוא
אומר לי שהוא יבוא אליי הביתה לדבר אתי .בשלב זה
התפוצצתי ואמרתי ,שאין לו מה לבוא ושאין שום סיכויים
שאפתח לו .פתאום התפרץ כל מה שהיה לי נגדו .אמרתי לו
בזעם ,שכדי לקבץ נדבות ,אין לו שום צורך בכסף שהוא
שומר בכספת ,ושאני לא מבין בכלל מה הסיפור שלו ומה
הוא רוצה ממני .הוא סוגר את הטלפון ,ולאחר רבע שעה אני
שומע צלצול בדלת ,ומי שם? כמובן ,הקבצן .שלטתי
איכשהו ברוחי וחזרתי על סירובי .הוא אמר לי" :אני מתחנן
בפניך .אני פשוט חייב להיכנס לשם לחמש שניות .לא יותר".
כאשר ראה שאני עומד בסירובי ,אמר לי" :אני רוצה לספר
לך משהו שלא סיפרתי לאיש ,ואחר כך תחליט מה לעשות".
הסכמתי לשמוע אותו .רק בגלל הסקרנות .הוא מספר לי
שהוא ניצול שואה ,ושבזמנו היה כלוא יחד עם האדמו"ר
מסאטמר זצ"ל ,במחנה מעבר .הוא סיפר כי על אף שלא היה
חסיד סאטמר ,התפעל מאישיותו של האדמו"ר וניסה
להתקרב אליו .ויום אחד ,כך הוא מספר ,אמר לו אחד
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ֵעד ְׁש ָק ִריםֹ ,לא יִ ּנָ ֶקה; וְ יָ ִפ ַיח
ּכְ זָ ִביםֹ ,לא יִ ָּמלֵ ט.
(משלי  -פרק י"ט  ,פסוק ה')
עד השקר ,ובעל הדין ששיקר בבית הדין,
לא ימלט מדין שמים.

פרשה וליקחה
במשנה שנינו" :נאמר בעולת הבהמה אשה ריח ניחוח,
וגם בעולת העוף אשה ריח ניחוח .ללמד ,שאחד המרבה
ואחד הממעיט ובלבד שיכווין אדם את דעתו לשמים".
והקשה הט"ז :שאם המרבה והממעיט שניהם מכוונים
לבם לשמים ,אם כן ודאי שהמרבה משובח מהממעיט!
תשובת הדבר :למדנו מדברי התוספות יום טוב שכתב:
אין לנו מושג בשכר מצות תלמוד תורה .בירושלמית
אמרו ,ששכר מלה אחת של תלמוד תורה ,עולה על שכר
כל המצוות גם יחד! בקריאת שמע ,למשל ,כמאתיים
וחמישים מלים ,השוות לשכר מאה וחמישים אלף
מצוותן והלא כל יהודי המקיים תורה ומצוות קורא
קריאת שמע כמה פעמים ביום ,ומלא מצוות כרימון!
ואכן ,אם אנוס הוא ,ואינו יכול ללמוד יותר מכך ,רב
שכרו ער מאד ועליו נאמר שאחד המרבה ואחד הממעיט
ובלבד שיכווין לבו לשמים ,ואין הבורא בא בטרוניה
עם בריותיו .בראש השנה יתייצב ובאמתחתו שכר של
למעלה ממאה מליוני מצוות ,מקריאת שמע פעמיים
ביום! אבל אם יכול הוא לבוא לשיעור תורה ,ובשעה של
לימוד ישמע כתריסר אלפי מלים (ה"חפץ חיים" זצ"ל
חישב ומצא ,שנאמרות כמאתיים מלים בדקה) ,ששכרן
כשכר למעלה משבעה מליוני מצוות  -לא יוכל לפטור
עצמו בקריאת שמע לבדה .שכן בפירוש שנינו "עשיר
שהביא קרבן עני  -לא יצא"! ...כל היכול ,צריך להשתתף
בשיעורי תורה ולזכות במליוני מליוני זכויות שיגנו עליו,
(מעיין השבוע)
על משפחתו ,ועל העם כולו!

המשמשים ,שהרבי מוטרד מאד ,מפני שהתפילין שלו
נעלמו ,לא ברור כיצד ,והוא מחפש כבר כמה שעות מישהו
עם תפילין ,ואין אחד כזה בכל המחנה .מכיוון שלו עצמו
היה זוג תפילין ,אותן שמר מכל משמר ,הוא הציע מייד
שהרבי ישתמש בהן ,הלך למחבוא והוציא משם את
התפילין ,כדי למסור לרבי .הם קבעו להיפגש כמה שעות
לאחר מכן ,אך מכיוון שלא הצליח להגיע בשעה היעודה ,לא
התקיים המפגש ,והוא אמר לעצמו שמחר בבוקר ,לאחר
שהרבי יניח את התפילין ,הוא ייגש לקחת אותן .אך באותו
הערב ,כך הוא מספר ,הגיעו כמה אנשי אס-אס ולקחו אותו
ועוד כמה עובדי כפייה לעבודות סלילה .העבודות נמשכו
כשבועיים ,והם שוכנו באגף נפרד מהמחנה .כאשר שב
בחזרה לביתן שלו ,קיבלוהו כולם בהתלהבות ,מפני שחשבו
שנשלח להשמדה .הם סיפרו כי שליחו של הרבי חיפש אותו
שוב ושוב ,כדי לתת לו דבר-מה .הם לא ידעו מהו הדבר ,רק
סיפרו שהשליח נראה מוטרד מאד ,והם אמרו לשליח,
שהאיש שהוא מחפש ,כנראה כבר אינו בין החיים .הוא
ביקש מאד לקבל את שמו המלא ורשם את השם על פתק.
התברר כי הרבי נלקח יחד עם משמשיו לרכבת הצלה

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

אלף בינה

אלף בינה

מיוחדת ,שאורגנה על ידי קסטנר ,והוא
רצה להשיב את התפילין לפני שיצא
לשווייץ .הרבי ביקש להעביר את
התפילין לאסירים ,כדי שיחזירו אותן לבעליהן ,אך אלה
אמרו לו שכנראה ,בעל התפילין אינו בין החיים ,והם עצמם
יהודים גיאולוגים ,שאין להם כל חפץ בתפילין .הרבי
מסאטמר החליט לקחת את התפילין איתו .את השואה,
עבר הקבצן שלנו איכשהו ,בגלגולים רבים ,ובשנת  1948עלה
לארץ ישראל ,הרוס ובודד .המראות שראה בשואה והסבל
שעבר ,גרמו לו ללקות בנפשו .הוא התאשפז בבית חולים
לחולי נפש לתקופות ארוכות .עניין התפילין נשכח ממנו.
אלא שבשנת  ,1953הגיע לבית החולים מכתב מהרבי .נכתב
בו ,כי יהודי ששמו זהה לשלו ,הפקיד בידו דבר-מה ,והרבי
חפץ לדעת האם הוא האיש .הוא מיהר לכתוב לבית הרבי
על פי הכתובת הרשומה ,כי אכן הוא האיש שנתן את
התפילין לרבי .תוך כמה ימים ביקר אצלו שליח של הרבי
מסאטמר ,שנהג בו בכבוד רב והודיע לו ,כי הרבי מזמין אותו
לביתו בחו"ל ,ברגע שיוכל לעשות זאת .למן אותו היום ,זכה
לביקורים סדירים של חסידי סאטמר ,דבר ששיפר מאד את
מצב רוחו ואושש את מצבו הנפשי ,עד שיכול היה
להשתחרר .הוא קיבל כרטיס טיסה ,נסע לארצות הברית,
ושם התקבל בכבוד גדול ובחמימות על ידי הרבי וחסידיו.
במעמד מרגש מסר לו הרבי את התפילין ,חיבק אותו,
ושניהם בכו בכי תמרורים .הרבי הסביר לו ששקל להשאיר
את התפילין במחנה ,אך מפני שנמסר לו שהיהודי אינו בין
החיים ושעלולים לבזות את התפילין ,החליט ליטול אותן
אתו ,ואף להשתמש בהן ,ושיהיה הדבר לזכותו של מי שנתן
לו זאת .הרבי הציע לו להישאר בארצות הברית ,אך הוא
העדיף לשוב לארץ ,על אף שלא היה לו מכיר וגואל .הוא שב
והתאשפז מרצונו בבית חולים לחולי נפש ,וכאשר היה
משתחרר ,היה מתגורר בדירה קטנה שהסוכנות העמידה
לרשותו כשעלה ארצה .לפרנסתו עסק בקיבוץ נדבות...
אולם הרכוש הגדול ביותר שהיה לו ,היו התפילין שקיבל
מהרבי ואותן הוא מקפיד להניח מדי יום ביומו ,גם ברגעי
הדיכאון הקשים ביותר .שנים עברו והוא הזדקן ,וכבר לא
חש צורך להתאשפז .הוא מתפלל בבית כנסת נידח ,ואיש
אינו מכירו ,פרט למוסדות סאטמר שמדי פעם שולחים לו
מכתבים ,ובחגים שולחים שליחים לעודדו ולשוחח עמו.
כאשר נפטר הרבי הזקן לפני כמה שנים ,היה בטוח שמעתה
ישכחוהו ,אך להפתעתו ,נמשכו הביקורים והמכתבים
כמימים-ימימה .הוא ציין באוזניי בהתרגשות את העובדה,
שעל אף שהרבי הזקן כבר אינו בין החיים ,והוא אינו נמנה
עם התורמים של סאטמר  -הם עדיין שומרים לו אמונים.
כאמור ,כל הזמן הזה הוא מקבץ נדבות ,עד שיום אחד
פורצים לדירה העלובה שלו וגונבים משם את כספי
הקבצנות שלו .הגניבה משפיעה מאד על מצבו הנפשי ,לא
בגלל הכסף ,אלא בגלל החשש ,שהתפילין היקרות לו כל כך
 בעצם ,הצידוק היחיד לקיומו  -ייגנבו .הוא מברר מהאפשר לעשות ומחליט לפתוח אצלנו בבנק כספת .וזה
מסביר את הביקורים שלו בבוקר ככל יום בשעה שמונה
וחצי ,ואת החזרה לאחר התפילה וקיבוץ הנדבות אל הכספת,
להפקיד את התפילין .כעת הוא מבקש ממני לעשות הכל
כדי להגיע אתו לכספת ולהוציא את התפילין מפני שכבר
 13:00בצהריים והוא עדיין לא הניח תפילין .אני כמובן
מתקשר למי שאני מתקשר ,ומקבל אישור מיוחד לפתוח לו
את הכספת .אני הולך אתו ועם התיק הגדול שלו ,פותח לו
את הכספת ,ובפעם הראשונה מרשה לעצמי להסתכל לתוך
הכספת ,ומסתבר לי כי מלבד התפילין אין שם דבר .אני
שואל אותו" :תגיד לי ,אם כבר  -אז כבר ,מדוע אינך משתמש
בכספת כדי לאחסן את דמי הקבצנות שלך?" והוא עונה לי:
"אני לא משתמש בכסף לצרכיי
הפרטיים בלבד .אני קונה בו תפילין
לילדי עולים" .מובן שזה מציג אותו
באור אחר לגמרי .זה כבר לא היה

לע"נ שאול

הקבצן שנרתעתי ממנו ולא כל כך סבלתי אותו ,בגלל מה
שראיתי כבולמוס של קבצנות .מדובר באדם מסכן ואציל
נפש ,שחי בזכות התפילין ומקדיש את חייו למצוות תפילין.
למן אותו היום ,התחלתי להתייחס אליו בכבוד .הוא היה
לוקח מדי יום את התפילין ,ולאחר שהיה מחזיר אותן ,היינו
שוקעים בשיחה ,לעתים עד לאחר מועדי הסגירה של הבנק.
לפעמים הזמנתי אותו לסעודת שבת .הוא באמת היה יהודי
גלמוד ,שכמותו לא ראיתי מעולם .יום אחד הוא לא הגיע,
ומייד ידעתי שקרה לו משהו .הגעתי לביתו ,ומשלא ענה על
דפיקותיי ,הזמנתי פורץ ומצאתי אותו שוכב על הארץ
מחוסר הכרה .הבהלנו אותו לבית החולים ,והתברר שהוא
לקה באירוע מוחי .הם הצליחו לייצב את מצבו ,ואני
ומשפחתי סעדנו אותו על מיטתו .לאחר מספר ימים ,הוא
נפטר .כעת נותר לארגן לו הלוויה ,ואני מעולם לא התקרבתי
לנושא הזה ,אבל עלה במוחי רעיון .פניתי למוסדות סאטמר
וסיפרתי להם את הסיפור .הם מייד נרתמו לעניין ,ולמרות
המרחק הרב בין ירושלים לעיר שלי ,הם יצאו לרחוב עם
רמקולים ,הכריזו שיש הלוויה של "מת מצווה" ,וארגנו כמה
אוטובוסים של אנשים שאספו סתם ברחוב .ההלוויה הייתה
גדולה מכפי שאנשי האזור שלנו ראו אי-פעם ,כי גם בשכונה
הדפיסו הסאטמרים החרוצים האלה מודעות ענק על "מת
מצווה" .ליד הקבר ,הספיד אותו אחד מאנשי סאטמר ,על
אף שהיה ברור כי הוא לא ממש מכיר אותו .הוא אף לא ידע
להסביר מה הקשר בין המת לחסידות סאטמר .הנואם היה
פשוט בן אדם טוב .שלחו אותו להספיד מישהו ,והוא מספיד.
על אף שאני ביישן מטבעי ומעולם לא נאמתי ,ביקשתי
להספיד אותו .אמרתי להם שאיש אינו מכיר את הנפטר,
מלבד מי שמכיר אותו כקבצן .אבל אני מכנה אותו "איש
התפילין" .וכאן סיפרתי לכולם את הסיפור הגדול עם הרבי
מסאטמר והתפילין .כל חסידי סאטמר שהיו שם ,התחילו
להוריד דמעות ,וכשתיארתי את רגע המפגש בין הרבי
לקבצן ,זה הפך לבכי ממשי שסחף את כל הנוכחים .אני
עצמי התקשיתי לדבר בגלל הבכי .סיפרתי לכולם ,שכספי
הקבצנות שלו שימשו לרכישת תפילין לילדי עולים,
וסיפרתי על ההיכרות בת השנה וחצי שהייתה לי אתו.
כמעט כולם הגיעו מבית ההלוויות לחלקת הקבר ,כיסינו
אותו בעפר ואמרנו קדיש .לאחר מכן ארגנתי מניין בביתו
במשך ימי ה'שבעה' .במקביל ,התחלתי להתעניין ברכישת
מצבה ,אולם לפני שפניתי בעניין לחסידי סאטמר ,הגיע אליי
מכתב מעורך דין .מסתבר ,שלפני מותו כתב האיש צוואה
חתומה כדת וכדין .נפגשתי עם עורך הדין והוא נתן לי עותק
מהצוואה ,ממנה עלה כי את דירתו הוא מוריש לבית החולים
לחולי נפש ,לרופאיו הוא חש הכרת הטוב ,ולי הוא מוריש
את המעטפה שנמצאת במקום מסוים בביתו .הלכתי עם
עורך הדין לביתו של הקבצן .במעטפה היה מפתח של
הכספת ומספר חשבון בנק .צורף לזה מכתב ,בו הוא מודה לי
על יחסי הטוב אליו ומבקש ממני להשתמש בכסף שיהיה
בחשבונו ,כדי לקנות לו מצבה .הוא ציין שאת שאר הכסף
אני יכול לקחת לעצמי .בחשבון היה סכום גדול בהרבה
מדמי מצבה .קניתי לו מצבה מפוארת ,שם נרשם שמו וכינויו
"איש התפילין" ,ובכסף החלטתי להקים קרן לקניית תפילין
לילדי עולים  -ממש כפי שביקש .למחרת הלכתי אל הכספת,
הכנסתי את המפתח שלו וסובכתי ,אחר כך את המפתח שלי
וסובבתי  -ובהתרגשות רבה לקחתי את הדבר יקר הערך
שהוריש לי :את התפילין אותן הניח הרבי מסאטמר שנים כה
רבות .ובמחשבה שנייה ,יש עוד דבר יקר שירשתי  -אם אני
רוצה או לא  -גם את התואר ,בזכות קרן התפילין שלו,
שהוגדלה על ידי והתפתחה מאד ,ומספקת מדי חודש
שלושים זוגות תפילין לילדי עולים .כיום ,אני "איש
(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)
התפילין".

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

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

לע"נ ציון בן שרינה

רבי שלום דב בר מלובביץ

נקודה למחשבה

"...אדם שאינו נעשה טוב יותר ויותר,
נעשה רע יותר ויותר"...

המזגן

השאלות

שלכם

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

שאלה :שלום הרב .מה שיעור נתינת קימחא דפסחא?
תשובה :נהגו לקנות חיטים לחלקם לעניים לצורך
הפסח (רמ"א שם -א)והוא מנהג קדום שהיה בזמן
הגמרא ,ובתקופות מאוחרות יותר היה המנהג לחלק
לעניים " קמח"  .ופשוט הוא שאם איש עני הוא ואין לו
במה לאפות את המצה ,צריך ליתן לו גם דמי האפייה
שהוא בכלל די מחסורו אשר יחסר לו(.מ"ב סק"ד).
וכיום בדורות האחרונים המנהג לתת לעניים מלבד
מצות ,כל צורכי החג לכל ימי החג כדי שיחוגו בשמחה
את חג החירות .ושיעור הנתינה לעני כתבו הפוסקים:
שהוא כפי צורכו של העני לכל החג(מ"ב סק"ד).
ושיעור זה מתייחס לשיעור נתינה לעני שיתנו לו בעין
יפה ,אולם אין חיוב על כל יחיד ויחיד לתת שיעור זה .
אלא כל אחד ואחד יתן כפי היכולת וכפי אשר חננו ה',
וכל המוסיף יוסיפו לו שנות חיים.
שאלה :כבוד הרב אני מכיר כמה אנשים רשעים שהם
חנפנים וגאוותנים עם עזות מצח והם רבים עם מי
שלא נותן להם כבוד ,ופעמים שמעלים אותם לש"צ
והם אינם ראויים לכך.
ושאלתי היא :א .האם מותר לבייש אותם ברבים?
תוכחה הם לא מקבלים כי הוכחתים בסתר והם בזו לי
בחיוך .ב .במידה ומותר ,באיזה דרך לבייש אותם כדי
לשבר את רוחם כדי שיקבלו קצת שפלות? ג .במידה
ואין דרך להכניס בהם ענוה האם מותר להכותם כדי
"לגדע קרני רשעים"?
תשובה :אמרו רבותינו במסכת ערכין (דף טז עמוד
ב) תניא ,אמר רבי טרפון :תמה אני אם יש בדור הזה
שמקבל תוכחה ,אם אמר לו טול קיסם מבין עיניך ,אמר
לו טול קורה מבין עיניך .אמר רבי אלעזר בן עזריה:
תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח.
ובספר סדר היום (פירוש משנת בן חמש שנים) כתב
שאין ראוי לאדם לישר אחרים עד שיישר את עצמו
כי האדם שראוי להוכיח צריך שיהי' הוא כבר מנוקה
ומשופה ולא ימצא בו עון אשר חטא ,ואח"כ יוכיח את
אחרים ,כמ"ש "התקוששו וקושו" שלא יאמר טול
קיסם מבין שינך ,ויאמרו לו :טול קורה מבין עיניך.
והיות ולצערנו לא זכינו לנקות את עצמינו ממידות
המגונות איך נבוא ונוכיח אחרים? וכל שכן שאין
לביישם ברבים שהרי כבר הזהירה התורה על כך
(ויקרא פי"ט)"ולא תשא עליו חטא" ,ופירש רש"י שאין
לביישו ברבים.
וכמובן שאין היתר להרים יד על חבירו ולהכותו ,ולכל
היותר תתפלל עליהם שיחזרו בתשובה.
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לרפואת יחיאל יחיא בן סולטנה

מעשה בית הדין

ששון יצא לשבת נופש בצימר ברמת הגולן .במהלך השבת
התקלקל המזגן ובעל הצימר הציע לבקש מהעובד הגוי שלו לתקן
את המזגן וששון סירב ,מכיוון שהדבר אסור על פי ההלכה .בצאת השבת ביקש
ששון לשלם פחות ,בגלל התקלה במזגן ובעל הצימר טוען" :אני רציתי לתקן לכם,
אבל אתה זה שלא רצית ולכן אתה צריך לשלם מחיר מלא" .מה דעתכם?

השאלה משבוע שעבר
מחקר
לירון למד בשיעור שאסור לאדם
לסכן את חייו ,וסיפר שלדודו הציעו
להשתתף במחקר רפואי בעד סכום
גבוה,
אבל ישנם חמישה אחוזים שהמחקר
הזה מסכן את חייו ,האם מותר לדוד
של לירון להשתתף במחקר?
תשובה בקצרה:
מותר להסתכן מעט ולהשתתף
בניסויים רפואיים ,לא רק אם זה מקור
פרנסה אלא אפילו בהתנדבות ,מכיוון
שמחקרים אלו מביאים תועלת לכלל
האוכלוסייה.
תשובה בהרחבה:
כדי לדעת האם מותר ליהודי
להשתתף במחקר שמסכן את חייו,

ל"ט מלאכות
ְמלֶ אכֶ ת
שנעשו
האילים
במשנה
עֹורֹו".

המעבד

ַה ְמ ַּע ֵבּד היא אחת מהל"ט מלאכות,
במשכן לצורך הכנת כיסויי עורות
המאודמים ועורות התחשים ,ומוזכרת
"הּמֹולְ חֹו וְ ַה ְמ ַע ֵבּד ֶאת
במסכת שבת ַ

אסור לעשות מי מלח מרובים.
א.
אבל עושה מעט כדי לטבל את פיתו או לתת
לתוך התבשיל .אך אם אלו מי מלח עזין,
דהיינו שני שליש מלח ושליש מים – אסור
בכל אופן.
אסור למלוח בשר כדי להוציא
ב.
את דמו ולהכשירו לאכילה ,או כדי למנוע
את קלקולו ע"י שימורו במלח.
בשר שעברו עליו  72שעות ולא
ג.
נמלח ולא הודח – נאסר ,ומותר לאוכלו אך
ורק ע"י צליה .וכאשר עומדים לעבור 72
שעות ביום שבת ,מותר לומר לגוי שישרה
אותו במים ,וטוב יותר שיאמר הגוי לגוי
אחר שיעשה זאת .ואם אין שם גוי ,מותר
לישראל ליטול את ידיו הנקיות על הבשר.

נביא שאלה שהובאה בספר 'נודע
ביהודה' (רבי יהודה מגדולי הדורות
האחרונים) האם מותר ליהודי
להתעסק בציד חיות? (נודע ביהודה
חלק 'יורה דעה' סימן י') בתשובה
פסק הרב ,כי ציד חיות לשם שעשוע
אסור משום שנצטווינו בתורה
'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' שהרי
הדוגמה הטובה ביותר לצייד מנוסה
היה עשיו שעליו מעידה התורה:
'איש יודע ציד ,איש שדה' ובכל זאת
מעיד עשיו על עצמו ואומר" :הנה
אנוכי הולך למות" את פסוק זה ביאר
הרמב"ן שעשיו אמר זאת משום
שהוא מסכן את עצמו מדי יום בציד
חיות.
ואם כן ,כיצד יכניס יהודי את עצמו
לסכנה ,בציד של חיות רעות?
אלא שהתורה התירה לצייד עני
לעסוק בצייד למחייתו ,כפי שמותר
לסוחרים לעבור במקומות מסוכנים
לצורך הפרנסה .אבל מי שאין כוונתו
לצייד לצורך מחייתו ומתאוות ליבו
הוא עוסק בצייד עובר ב'ונשמרתם
מאד לנפשותיכם' .אם כן ,נוכל ללמוד
מדברי ה'נודע ביהודה' שמותר
להסתכן מעט ולהשתתף בניסויים

רפואיים ,ולא רק אם ההשתתפות
משמשת מקור לפרנסה ,אלא
אפילו אם עושה זאת בהתנדבות
כדי להביא תועלת לציבור מותר
להשתתף במחקרים הרפואיים.
ומה שכתב ה'נודע ביהודה' שלמען
פרנסה מותר ,אין כוונתו רק להתיר
פרנסה בלבד אלא שלא יגיעו לעסוק
בציד כחובבנות .ראיה נוספת ניתן
להביא למקרה שלנו ,מהגמרא
(תלמוד בבלי גיטין דף מ"ז ע"א) שם
סופר על ריש לקיש שמכר את עצמו
ל'לודאי' (שבט של קניבלים אוכלי
אדם) בשביל להרוויח כסף ,ולבסוף
הרג אותם ונמלט מידיהם .כתב שם
ה'תוספות' שמעשה זה קרה לפני
שריש לקיש חזר בתשובה וכתבו
ש'לא נראה שכך היה ריש לקיש
מזלזל בעצמו' ואם כן ,ניתן להבין
מדברי 'תוספות' שלא היה במעשהו
של ריש לקיש משום 'מאבד עצמו
לדעת' אלא רק זלזול בלבד ,ולכן
מותר להשתתף במחקרים מעין
אלו כדי להביא
תועלת לכלל
האנושות.
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