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ט"ז כסלו תשע"ו 160 -
לבירורים בהפצת העלון ,אנא חייגו052-6971199 :

ָאלף בינה

חנוך לנער

צפנת פענח

כיצד איפוא ינהג ההורה ,אם אנו מבקשים תועלת.
ממנו להימנע מהביקורות? ההתעלמות
פסולה ,הערות יתר גם הם אינן טובות ,אמנם ,אם הילד עשה מעשה חמור שאינו
ישר בעיני אלקים ואדם ,אסור להתעלם,
מה כן? מהו שביל הזהב?
חובה להוכיח! חובה לחנך!
ההורה יבחן ,מה באמת חשוב לו? מה הם
סדרי העדיפויות בחינוך בנו? חינוך לדרך יחד עם זאת ,חינוך אינו נעשה
ארץ ומידות טובות? חינוך לסדר ונקיון? בספונטאניות ,יש לחשוב היטב ,לטכס
על מה הוא שם את הדגש? על מקרים עיצה כדי לדעת מה תהיינה המלים
אלו יעיר את הערותיו ,ואף זאת יעשה הנכונות שיותירו את השפעתן על נפש
בנועם ובחכמה שלא להכביר שאין בהן הילד.
הפתרון משבוע שעבר
כאן כתוב :נשמת כל חי

הפתרון

תערך לפני
שלחן נגד
צררי

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

גלו את הפסוק/ביטוי המסתתר בתמונה
מכיל  3מילים לפי סדר המספרים
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משבוע שעבר:
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ו

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

אחת הבעיות הקשות שניצבו בפני יצרני חומר הנפץ היתה
מעשיך
בעיית איחסון החומרים הכימיים בסמוך זה לזה מבלי
שיתפוצצו בטרם עת .ואכן כידוע ,אירע פיצוץ עז במעבדתו
של אלפרד נובל ורק בנס הוא ניצל ממות.
והנה בספרו ''בריאה -מוצא החיים'' מביא פרופ' מ' טרופ את תוצאות
מחקרו החדיש של מדען גרמני אודות מערכת הפצצה ביולוגית משוכללת

בוקר טוב!

אנשי חדרה היקרים,
פותחים את היום בכל בוקר עם
"מסכת סנהדרין"
ב"מרכז הרוחני" בשעה  9:00בדיוק
סמטת פטרין מול בנק דיסקונט

ניידת הקיימת בטבע .מערכת זו מתוכננת בשלימות המעוררת
השתאות והערצה .מדובר ביצור חי שזכה לכינוי ''החיפושית
המפציצה'' .חיפושית זו לוחמת באויביה ומסלקת אותם
באמצעות מערכת הפצצה משוכללת ביותר .התברר כי מלבד
מערכות הראיה ,העיכול וכו' שבגוף החיפושית ,קיימת אצלה
מערכת נוספת ומשוכללת ביותר הכוללת שני 'חדרי' מעבדה
כימית לייצור חומרי נפץ ,וכן חדר תערובת וחדרי הפצצה.

הנהלת העלון052-8000445 :

גמ"ח
מעייני חסד

8000445@gmail.com

שבת שלום
ומבורך

מה רבו
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אני איש עסקים שנוסע הרבה לחול במסגרת עסקי.
במהלך השנים התחברתי לגופים יהודיים רבים ברחבי
העולם ונטלתי חלק בפעילות יהודית באזורים נידחים.
הסיפור שאני רוצה לספר החל לפני כעשרים שנה.
במסגרת עסקיי ,הייתי באחת ממדינות אפריקה
הנידחות וקיבלתי טלפון מידיד בארץ שביקש ממני
ללכת לבית החולים המקומי ,שם מאושפז קצין ישראלי
לשעבר שנפצע קשה במהלך טיול .הגעתי לשם ומצאתי
בן-אדם מרוסק ,גופנית ונפשית .מסתבר שהוא ערך
טיול באחד הג'ונגלים ,במהלכו טיפס על עץ גבוה ואחד
הענפים קרס; הוא הוטח ארצה ושבר את הרגליים ,את
האגן ואת הצלעות .הוא עבר מספר ניתוחים ,במהלכם
הוחדרו ברגים לעצמותיו כדי לחברן .היה זה איש תמיר
גבוה וחזק ,ששירת ביחידות מוכתרות בצה"ל ולפתע
מצא עצמו שבר כלי .דאגתי לכל מחסורו ושהיתי לצדו,
הסברתי לו שישנם סיכויים רבים שיוכל להשתקם
ולחזור לפעילות רגילה .סיפרתי לו סיפורים רבים על
כאלה שעברו את מה שעברו וכיום
אין זכר וסימן לפציעתם .לחלק
מהסיפורים היה אפילו בדל של
אמת ...הוא בקושי תקשר איתי .לבי
אמר לי ,שמעבר לפציעה יש כאן
עניין נוסף ,אך לא הצלחתי להבין מה
הוא .הארכתי את שהותי שם .בשלב מסוים הצלחתי
לארגן שבאחת הטיסות יותאמו מושבים להעברת
הפצוע לארץ .המבצע עלה לא מעט כסף ,שחלקו הגיע
ממשפחתו וחלקו מאנשים  -ביניהם אני  -שתרמו לכך.
ואכן ,הפצוע הועבר לארץ להמשך טיפול ושיקום ,כי
הלא בית החולים באפריקה ,אף שהפתיע במקצועיות
היחסית  -עדיין היה בית חולים במדינה נידחת
באפריקה .כבר בשדה התעופה פגשתי את אביו של
האיש ,שהיה כבר אז בשנות השישים של חייו .ראיתי
לפני קיבוצניק רחוק לגמרי מדת ,אך הוא היה מלא חום
ואהבה אליי ,ומיד כשנפגשנו חיבק אותי ,נשק לי והודה
על כל מה שעשיתי .נפרדנו ,אך לא לגמרי .מפעם לפעם
הייתי יוצר קשר ,מברר מה קורה .מסתבר שהשיקום לא
היה פשוט כל כך ,גם מפני שהשברים היו מורכבים מאד,
אך הייתה סיבה נוספת שאותה חשתי עוד באפריקה
ועדיין לא ידעתי מהי .באחד הימים ,כשדרשתי בשלומו
אצל אביו ואמרתי כי אני מרגיש שחוץ מהפציעה בנו
עבר משהו נוסף ,הוא התרגש ואמר" :אין לך מושג כמה
אתה צודק" ,ואז ביקש להיפגש איתי ללא ידיעת בנו.
נפגשנו במשרדי .הוא לא הפסיק להודות לי ,עד שממש
נאלצתי להפסיקו .ארך לו דקות ספורות לארגן את
מחשבותיו ,והוא החל לספר; "אתה רואה את היד
שלי?" אמר" ,רוח אלוקים נמצאת ביד הזו" .לא אספר
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לכם מה חשבתי בלבי ,משהו בכיוון של אשפוז ,ולא
בבית חולים רגיל ...אבל שתקתי" .אני נשמע לך
משיגנער" ,אמר האיש נטול הכיפה" ,אבל אחרי
שתשמע את הסיפור שלי  -תבין" .כשהנאצים פלשו
להונגריה הייתי ילד קטן ,עברתי יחד עם הוריי את כל
התלאות ,אני זוכר התלחשויות של הוריי על השמועות
המתרוצצות לגבי מה שמעוללים ליהודים באירופה ,אך
איש לא האמין להן" .בשנת  1944כבר היה ברור שהמצב
גרוע ,אנשים רבים הוגלו ולא נודע מה עלה בגורלם,
השמועות הלכו והתבררו כנכונות ,ועם זאת ,איש לא
הפנים זאת .יום אחד אמר לי אבי ,שהולכים להיפרד
מהאדמו"ר מסאטמר שנוסע ברכבת לארץ ישראל,
הייתה זו רכבת קסטנר שהצילה  1680יהודים מהונגריה,
חודשיים לפני השמדתם של רוב יהודי הונגריה .כמובן,
לא ידעתי על כך כלום" .הייתי ילד בן תשע והלכתי עם
אבי לתחנת הרכבת ,ללוות את האדמו"ר .הייתה צפיפות
נוראה .אבי החזק והחסון נשא אותי על כתפיו ונדחף
לכיוון הרכבת .חלונות הרכבת היו גבוהים מאד ,וראשי
הגיע בדיוק מול האנשים .אבי אמר לי' :כשתראה את
הרבי מסאטמר  -תבקש ממנו ברכה' .הוא נצמד לרכבת
והחל ללכת לצד הקרונות .בכל חלון
שאל אותי' :אתה רואה אותו?' ואני
עניתי בשלילה" .ואז ,רגע לפני
שהתעייף ,פתאום ראיתי אותו מולי.
מרוב הלם לא אמרתי לאבי דבר,
מצאתי עצמי מתבונן מול הרבי ,והוא
חייך אליי ואז תפס את ידי מבעד לחלון ובירך' :שתגדל
ותביא א'סך א'סך אידישע נחת' (הרבה-הרבה נחת
יהודית)" .אבי ,שלא ידע על המפגש ,המשיך צעד
הלאה ,ואז נזכרתי לצעוק אליו' :קיבלתי ברכה מהרבי,
הוא לקח לי את היד' .אבי בתחילה לא האמין לי ,אך אז
ראה בעיניו את דמותו של הרבי .הוא התרחק מהרכבת,
הוריד אותי מכתפיו ,חיבק אותי ואמר' :רוח אלוקים
נמצאת ביד שלך'" .חזרנו הביתה .את המשפט הזה
שמעתי ממנו שוב ושוב ,גם כשפנה אליי וגם כשסיפר
על כך לאחרים בעיניים נוצצות' .רוח אלוקים יש ביד
שלו' .לא היה לו הרבה זמן לעשות זאת ,חודשיים לאחר
מכן גררו אותנו לרכבת שהובילה לאושוויץ ,שם
הופרדתי בסלקציה מאבי ומאמי ,שכמה שעות לאחר
מכן ראיתי את העשן כתוצאה משריפת גופותיהם.
"בדרך לא דרך שרדתי עד סוף המלחמה ,עליתי ארצה
והופניתי לקיבוץ .מובן ששם לא נשארתי דתי ,גם כי לא
היה מי שיחנך אותי ,וגם כי היה כעס גדול בלבי על מה
שעוללו לבני עמי ,כעס המשותף לרבים מבני גילי שחוו
את השואה .אחרים לקחו זאת באופן הפוך ונעשו יראי
שמים גדולים יותר מכפי שהיו בהונגריה" .גדלתי,
הקמתי משפחה .נולדו לי בן ובת .בני גדל אף הוא,
התגייס לצבא לסיירת מובחרת ,פנה לקצונה והגיע
לדרגת סגן אלוף .תמיד ייחלתי לכך שיינשא ,אך הוא
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פרשת" :וישלח"
כניסת השבת16:04 :
יציאת השבת17:14 :
ר"ת17:46 :

ֲה ָת ִעיף ֵעינֶ יָך ּבֹו וְ ֵאינֶ ּנו ּכִ י ָעׂשֹה יַ ֲע ֶׂשה-
ּלֹו כְ נָ ַפיִ ם; ּכְ נֶ ֶׁשר ,יָ עּוף ַה ָּשׁ ָמיִ ם.
(משלי  -פרק כ"ז ,פסוק ה')

היזהר לך מלבטוח בעושר .פתאום יכול להיעלם
כנשר הבורח.

פרשה וליקחה
"אם תהיו כמונו ,להימול לכם כל זכר"
בני יעקב משכנעים את אנשי שכם
למול ,כדי שיוכלו להילחם עמם ביתר
קלות לאחר מכן ,כמבואר בהמשך
הפסוקים.
ושמענו בדרך הלצה ואקטואלית-
מדוע היו צריכים לגרום להם למול,
הרי בני יעקב היו ידועים בגבורתם
ויכלו מן הסתם להילחם בהם גם ללא
שהיו מלים? אלא ,שאם לא היו מלים,
היה כל העולם מתקומם נגד הטבח
וההרג ובאים להילחם בבני יעקב ,אך
לאחר שנימולו אנשי שכם ונחשבים
כיהודים ,אזי כבר לאיש בעולם לא
אכפת מגורלם וכל יפי הנפש אינם
מתלוננים כאשר מדובר ביהודים...
היה עסוק בצבא עד למעלה מראשו ולא מצא פנאי
לכך .בהיותו בן  35פרש מהצבא ומצא את פרנסתו
באפריקה הרחוקה ,כאימון של צבאות ומשטרים .זו
עבודה שמכניסה הרבה כסף ,אך מסוכנת מאד ,ובני
מעולם לא פחד מסכנות" .לאחר שנתיים הודיע לי
שהוא מתכוון להתחתן .שאלתי אותו מי המיועדת,
והוא סיפר לי שהכיר אשת מחשבים אמריקנית ולה
הוא הולך להינשא .מיד שאלתי אותו' :יהודייה?' "הוא
אמר לי' :נו אבא ,באמת?!' 'רק תגיד לי אם היא יהודייה'.
'לא בדקתי וזה לא מעניין אותי' ,השיב בני" .אמרתי לו:
'בני ,אני יודע שמעולם לא חינכתי אותך להיות דתי,
אבל להישאר יהודי זה המינימום ,לפחות את זה תבדוק.
"הוא ענה' :אין לי מה לבדוק .היא נוצרייה קתולית,
הוריה נוצריים אדוקים ,אבל לא אכפת להם שתתחתן
עם יהודי והם לא מבקשים שאתנצר'" .חטפתי את זה
כמו צרור אגרופים לפנים ,התחלתי לבכות ולהתחנן
שלא יעשה לי את זה ,אך הוא כעס עליי מאד ,אמר

יוסף
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שאין לי זכות להחליט בשבילו עם
מי הוא יתחתן ,ודאי לא בגילו ולא
אחרי החינוך שנתתי לו .אמרתי לו
שאיני מחליט ,רק מבקש ממנו .הוא אמר לי' :אין לך
זכות אפילו לבקש'" .עולמי חרב עליי .עם כל זה שאני
חילוני שלא שמרתי שום מצווה אחת ,כולל שבת
וכשרות ,החלק היהודי היה אכפת לי תמיד ,אולי בגלל
הברכה של הרבי' :א'סך א'סך אידישע נחת' .חשבתי
לעצמי מה עשיתי .שאפילו ברכתו של הרבי לא
התקיימה .חשבתי שרוח אלוקים בידי ,אבל איה רוח
האלוקים?! כך עברו מספר חודשים ,ואז נסע בני לטיול
הג'ונגלים שלו .בשלב מסוים הוא ראה קופים על העץ
והחליט לטפס עליו .הוא דרך על הענף הלא נכון והוטל
לקרקע מגובה של עשרים מטר .רוב בני האדם היו
נהרגים ,אך הוא יצא בחיים עם שברים מורכבים באגן,
ברגליים ובצלעות .הוא הובהל לבית החולים ,והמיועדת
להינשא לו  -יחד אתו" .הוא הוכנס לניתוח דחוף ,ובזמן
שחיכתה בחוץ הסבירו לה הרופאים איזה ניתוח עובר
כעת חתנה' .אבל למה כל כך הרבה ברגים?' שאלה.
'אנחנו מחברים באמצעותם את העצמות המרוסקות
שלו' ,ענה הרופא' .רגע ,והברגים יישארו בגוף שלו?'
'בוודאי .העצמות יאוחו ,אבל הברגים יישארו שם.
להוציא אותם זה לשבור את העצמות שוב" .היא
חיכתה שם חצי שעה ,ואז נתנה לאחות פתק וביקשה
למסור לבני ,כשיתעורר מהניתוח .כשהוא התעורר,
שאל מיד היכן היא .הצוות התחמק ממנו .רק לאחר
שהועבר למחלקה ,ניגשה אליו האחות ונתנה לו את
הפתק .רק מילה אחת נכתבה שם' .מצטערת' .זהו .היא
פשוט יצאה ונעלמה משם .הוא ניסה להשיגה ונאמר לו
שעזבה את עבודתה וגם את אפריקה .לא התאים לה
להתמודד עם בן אדם שגופו מלא ברגים .בני נותר
מרוסק פעמיים .גם בעצמותיו וגם בלבו שנשבר
לרסיסים" ,אמר האיש" .אתה הראשון מלבדי ששם לב
לכך ,ולכן אני מספר לך את כל הסיפור" .ישבנו קצת.
לא ידעתי מה לומר .היה ברור לי שהוא לא מספר סתם
את הסיפור ,אבל לא היה נעים לשאול אותו מה הוא
רוצה .ואז הוא העז" :תראה ...לא נעים לי לבקש ממך
אחרי כל מה שעשית ,אבל אולי תמצא מישהי לבני?
תאמין לי ,הוא בחור באמת טוב ,הוא כבר הולך באופן
רגיל והחל עבודה חדשה ומכניסה .אבל משהו מת
בתוכו .אני בטוח שאם ימצא אישה טובה הוא יהיה בעל
נהדר .אמנם הוא לא דתי ,אך לפחות יש בו את הצד של
להיות בן אדם "...כך אמר וקולו נשבר .אמרתי לו שייתן
לי לחשוב ,חשבתי בלבי שאין שום סיכוי שאמצא לו
שידוך ,גם מפני שאיני שדכן וגם מפני שאני חי בתוך
העולם האורתודוקסי ואין שום סיכוי למצוא בתוכו
בחורה המתאימה לבן אדם חילוני שכמעט התחתן עם
גויה .סיפרתי זאת לאשתי ,ומיד היא שאלה" :ומה עם
אנה?" כאן אני מפליג לסיפור אחר שאירע באותה
תקופה .כחלק ממסעותיי בענייני יהדות ,טסתי במטוסו
הפרטי של אוליגרך ידוע ,יחד עם רעייתי ו 16-נוסעים
נוספים ,כולם לאותה מטרה .בשלב מסוים ביקשנו
להתפלל ,אך הייתה בעיה :הייתה שם דיילת שהסתובבה
בינינו ,ואיש לא העז לומר לה להיות זמן-מה במקום
אחר .זה לא המטוס שלנו ,ולא ידענו
מה תהיה התגובה ,רעייתי התנדבה
לעשות זאת ,היא הסבירה לה
שהגברים צריכים להתפלל ושאלה

לע"נ שאול

האם היא מסכימה לשבת אתה במקום אחד עד
שתסתיים התפילה .היא הופתעה אך הסכימה ,ובינה
לבין רעייתי החלה להתפתח שיחה .היא אמרה
בבדיחות הדעת שהיא אינה רגילה שאומרים לה ללכת,
כי אם להפך .רעייתי הסבירה לה באריכות ,ואגב כך
גילתה שמדובר בבחורה רוסייה ממוצא יהודי ,מחונכת
להפליא ,אך רחוקה מדת .היא אמרה שאינה אוהבת את
עבודת הדיילות ואת הטיפוסים המסתובבים במטוסים.
התפילה הסתיימה ורעייתי סיפרה לי על שיחתן .בצעד
לא ברור ניגשתי לאוליגרך ושאלתי אותו אם יש לו
עבודה אחרת בשביל הדיילת .אשתי שיבחה אותה מאד
על אצילותה ואופייה .הוא ביקש לשוחח אתה וגילה
שהיא מצטיינת מאד בכלכלה ובמנהל עסקים ,בדק
חקר ושאל ואמר" :ממחר את מתייצבת לעבוד במשרד.
בישראל ,תתקדמי לאט-לאט ,אולי אפילו תנהלי אותו
ביום מן הימים" .משם החל הקשר שלנו עם אנה .אנה
התקדמה מאד בעבודתה ,והבית שלה בישראל היה
ביתנו .היא הייתה מגיעה מדי פעם לשבתות .היא לא
הייתה דתייה ,ואנחנו לא לחצנו בכיוון ,אבל תמיד אמרנו
לה שיש בה משהו דתי-הדוק טבעי ,בצניעות ,בעדינות
ובראיית החיים .היא לא הייתה מגיבה ,רק מחייכת
ונשארת בחילוניותה" .בוא ננסה לעשות משהו",
הציעה אשתי" .שניהם חילוניים ,שניהם בסכנת
התבוללות .אני חושבת שאם יינשאו זה לזה  -הדבר
יציל את שניהם מלהינשא לבן או לבת עם אחר" .הזמנו
אותו לשבת ,הוא הסכים מיד ,או בגלל הכרת הטוב או
בגלל שבאמת לא היה לו משהו אחר לעשות ,הזמנו
כמובן את אנה ,ובמהלך השבת היא התעניינה בתפקידו
בצבא והוא בעבודתה ,לא היינו צריכים הרבה לעמול
כדי ליצור קשר ביניהם .הם החלו להכיר ולהיפגש,
ובתוך מספר חודשים התקשר אביו ,כולו התרגשות,
ואמר" :הבן שלי מתחתן עם יהודייה ,בזכותכם" .הם
נישאו כחילוניים ,אך נשארו בקשר איתנו ,ודווקא אחרי
הנישואים החלו להתקרב לדת .זה החל דווקא ממנו,
והיא לא הייתה צריכה הרבה דחיפות כדי להסכים .זה
היה כנראה בתוכה ,רק שאישיותה לא הייתה בנויה
לשינויים גדולים .היא הלכה אחר אישיותו החזקה,
ושניהם החלו בהליך תשובה .והם עשו זאת עד הסוף.
לא האמנו למראה עינינו ,איך הם משתנים והופכים
לדתיים ,ואחר כך מצטרפים לציבור חובשי הכיפה
השחורה ,ולאחר מכן פאות וזקן ומטפחת ,ומעבר
לשכונה אורתודוקסית ,שליחת הילדים שנולדו לבתי
הספר החרדיים ביותר .שמונה ילדים נולדו לזוג הזה
במהלך השנים ,וחוץ ממי שמכיר מקרוב ויודע ,לא ניתן
לזהות את העבר שלהם .הם השתלבו בצורה הנפלאה
ביותר .איני יכול לתאר מה עבר על האב ,אני מאמין
שאם בנו היה עושה את הדרך הזו באופן רגיל ,היה
מתנגד וכועס ,אך הפחד לאבד את צאצאיו לעם אחר -
גרמה לו לשמוח ולתמוך ואפילו להתקרב" .רוח אלוקים
בידי" ,אמר לי שוב ושוב" ,ברכתו של הרבי התקיימה.
יש לי 'א'סך א'סך אידישע נחת'"...
(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

רבי מנחם שניאורסון

נקודה למחשבה

"...הניצחון על הרע שבתוך האדם,
מביא ניצחון על הרע שמחוץ לאדם"...

שלכם

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

שאלה :מי שאכל חצי כזית קורנפלקס עם
חלב ,וביחד עם החלב יש שיעור כזית האם
החלב מצטרף לעניין חיוב ברכה אחרונה ?
תשובה :אוכלים ומשקין אינם מצטרפים
לשיעור חיוב ברכה אחרונה ולכן אם אין
שיעור כזית בקורנפלקס לבדו אין לברך
ברכה אחרונה.
אכן אם השרה את הקורנפלקס בחלב עד
שהתנפח והגיע לשיעור כזית עם החלב
הבלוע בו ,יש לברך ברכה אחרונה (סימן ר"י
מ"ב סק"א )

שאלה :שלום הרב ,איך מכשירים לבבות
עוף? ואם מכינים אותם על האש הם צריכים
הכשרה?
תשובה :הלב יש בו ריבוי דם ולכן קודם
מליחה יש לפתוח את הלב ולהוציא את הדם
הכנוס בתוכו ,ורק אח"כ ניתן למולחו.
וכן אם רוצה לצלותו שאז אין צורך במליחה
מפני שהצלייה מוציאה את כל הדם ,יש
לפתחו ולהוציא אם הדם הכנוס בו ואז
יצלהו.
מקורות :שו"ע יו"ד סימן עב סעיף א.
שאלה :מה מברכים על פריכיות אורז ?
תשובה :על פריכיות אורז שהם גרגירי אורז
מלא עם קליפתו וקולים אותו בתנור בלא
בישול ומתנפחים מחמת החום ברכתן בורא
פרי האדמה ולאחריהן בורא נפשות רבות,
וכן הדין לפריכיות תירס (חזו"ע ברכות עמוד
קפד| וכ"כ האור לציון ח"ב פי"ד סעיף כא) .

יש לכם סיפור מהחיים?
naort26@gmail.com

מפי הרב הגאון שלמה סויסה שליט"א
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

להצלחת יאיר

שלמה בן נחמה

סלט תרתי משמע

אור חיכה במסעדה חמישים דקות כדי לקבל סלט
שהזמין ,כשהגיע הסלט החליט אור לקום וללכת ולהשאיר את
הסלט על השולחן בטענה שהוא חיכה הרבה זמן .כעת בעל
המסעדה תובע ממנו לשלם על הסלט .האם הוא צריך לשלם?

השאלות

וכן העיד הגר"ד יוסף על אביו מרן הגרע"י
זצ"ל שהיה נוהג לברך עליו "בורא פרי
האדמה" (אורחות מרן ח"ב עמוד תרפח).

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

מעשה בית הדין

לע"נ זאב אופגנג

בן יהודה ז"ל

השאלה משבוע שעבר
אריה רעב
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?
תשובה בקצרה:
אם מיקי נזהר כנדרש ממנו ורק בגלל שהאריה לא
אכל יומיים נגרם לו נזק ,הנהלת גן החיות צריכה
לפצות אותו על הנזקים .ואם היה ברור שזה יקרה
גן החיות חייב לשאת בכל הנזקים.
תשובה בהרחבה:
לפני שאנו נכנסים לנושא הפיצויים של הנהלת
גן החיות ,עלינו לדעת האם נזק של נשיכת
אריה מוגדרת בכללי ההלכה כנזק 'שן' או כנזק
המוגדר כ'קרן' ,נזק שעשתה בהמה ונהנתה
ממנו מוגדר כ'שן' והבעלים משלמים את מלוא
הנזק .אבל ב'קרן' שנחשב כנזק משונה שאין
דרכה של הבהמה לבצע אותו ,משלם חצי נזק
אלא אם כן הבהמה נחשבת כ'מועדת' לנזקים

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 .אם היה לו על גבי הגז טס של
מתכת חם בשיעור שקש יכול להישרף
על גביו ,והוציאו מעל הגז ,אסור לשפוך
עליו מים צוננים ואפילו מרובים לקררו.
אך אם סילק סיר מהאש ופינה מאכל
שהיה בו ,מותר לשפוך בתוכו מים
צוננים מרובים בבת אחת לקררו ,ומים
מועטים – אסור.
ב .כיבוי חשמל הוי איסור דרבנן ואף
כיבוי מנורה איסורו מדרבנן.
ג .מותר לכסות את המנורה בבגדים,
וכל זה בתנאי שאינו מזיז את המנורה.
(אור ההלכה)

כאלה ,שאז הבעלים משלמים נזק שלם .המשנה
(מסכת 'בבא קמא' דף ט'ז) אומרת שאריה
נחשב כ'מועד' ועליו לשלם נזק שלם ,וכך נפסק
להלכה( .שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן שפ'ט
סעיף ח') אולם יש דעות בראשונים ש'מועד'
באריה הוא רק בדבר שהוא רגיל לעשות ,ואם
זה נזק שהוא בלתי רגיל זה ייחשב כנזק המוגדר
כ'קרן' וישלם חצי נזק ,וכך דעת הרמ'א.

נזקי האריה ואם הנזק הוא נזק שאריה אינו רגיל
לעשות ,הדברים יהיו תלויים במחלוקת שולחן
ערוך והרמ'א האם ישלם נזק שלם או חצי
נזק .כמובן שמדובר שמיקי עשה זאת בזהירות
הנדרשת ,ולא התגרה או הכעיס את האריה
קודם לכן .למרות שבזמננו נזקים שנגרמים
על ידי בהמות וחיות אינם שכיחים כל כך ,ולכן
ברוב המקרים הללו בית דין אחראי לפשרה בין
המזיק לניזק.

אריה מאולף מה הדין שלו?
דעת רבי אליעזר בכל דבר שאדם מגדל בביתו
(חוץ מנחש שלגביו הדין שונה) והוא מאולף
דינו כבהמה שמועדת רק אחרי שלוש פעמים
שהזיקה ,ואילו דעת 'תנא קמא' (התנא שאמר
את המשנה) שאריה נחשב תמיד מועד ועליו
לשלם נזק שלם ,ואכן ההלכה נפסקה כ'תנא
קמא'.
מה הדין בכלב שתקף אדם שנכנס לביתו?
כלב שתקף אדם שנכנס לרשות בעליו ,הבעלים
פטור מכיוון שאם אותו אדם לא היה נכנס
למקום הבעלים ללא רשות ,לא היה ניזוק.
(מדובר באדם שנכנס ללא רשות) ואם הוא
קיבל רשות להיכנס ,הבעלים חייב לשאת
בתוצאות הנזק.
במקרה שלנו ,מיקי נכנס לתוך הכלוב של
האריות אבל זה העבודה שלו והוא קיבל לכך
רשות מבעל הבית .ולכן נראה לפי הדברים
שהבאנו ,שהנהלת גן החיות חייבת לשלם על

פועל שניזק במהלך העבודה האם בעל הבית
ישלם לו?
להלכה נפסק שמי שלקח סבל והעמיס עליו
יותר מדיי וניזק הסבל כתוצאה מהכובד של
הדברים ,הבעלים חייב (סימן ש'ח סעיף ז')
ה'קצות החושן' הסביר שהפועל סמך על דבריו
של בעל הבית ,ולכן בעל הבית חייב לשלם לו
על הנזק מדין 'דינא דגרמי' (נזק שבו הבעלים
חייב על נזק שבוצע באופן ישיר) ולכן במקרה
שלנו ,שמיקי סמך על דברי מנהל גן החיות ולא
ידע שהאריה רעב ,בעל הבית חייב בנזקים .אבל
אם גם מנהל גן החיות לא ידע שהאריה לא
אכל יומיים ,הוא פטור שהרי הדין לגבי 'דינא
דגרמי' וכתבו הפוסקים שמעביד שנתן לעובד
שלו עבודה שיגרם לו ממנה נזק והמעביד על
כך מראש ,המעביד חייב לשאת בנזקי העובד
ולכן גם במקרה שלנו ,מיקי סמך על דברי מנהל
גן החיות ולא ידע שהאריה רעב ,ולכן המנהל
חייב לשאת בנזקים .אמנם במקרה שלנו קשה
לשער מה תהיה תגובת החיות .ואם גם מנהל
גן החיות לא ידע שהאריה לא אכל יומיים ,הוא
פטור שהרי הדין לגבי 'דינא דגרמי' שבשוגג
בעל הבית פטור מלשלם.
ולמעשה:
מצד נזק של הבהמה עצמה ,מנהלי גן החיות
אינם חייבים לשלם .אבל הם חייבים לפצות
אותו בכסף על הנזק ,אבל מצד עצם האחריות
שלהם על גן החיות כ'בעלי הבית' יש מקום
לחייב אותם מצד 'דינא דגרמי' ,אבל כיוון שלא
ברור שיגרם נזק מהאריה,
מנהלי גן החיות יהיו
פטורים בדיני אדם וחייבים
בדיני שמים.

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

