אלף בינה

כ"ה חשון תשע"ו 157 -
לבירורים בהפצת העלון ,אנא חייגו052-6971199 :
האם שמעתם פעם על מישהו שמרעיב את ילדיו?
אוי ...כמה שזה לא אנושי! קשה לומר את האמת ,אך אין
ברירה .את השורות הבאות לא היה קל לכתוב :מה תעשו
אם נאמר לכם ,שיש הרבה הורים כאלה ויתכן שההורים
הללו הם...אנחנו? הכיצד? כל המחנכים טוענים פה אחד כי
– "הלחם של הנפש של הילד הוא עידוד" .וילד שלא מקבל
כל יום עידודים ,הוא ילד שהנפש שלו...מורעבת .וזה מספיק
חמור להרעיב ילד .בגמרא מסופר סיפור מאוד מוזר ,שאפילו
המפרשים התקשו לענות על השאלה ,מדוע סיפור כזה מוזר
מובא בגמרא .הגמרא מספרת על שד שפגש ברבי יוסי,
וביקש ממנו עזרה ,וכך אמר " :אני השד האחראי על הנהר
של העיירה שלכם .מעולם לא הזקתי לאיש .לא ביום ,ולא
בלילה .לפני שבוע ,הגיע לנהר שד אחר ,שביקש לכבוש את
המקום עליו אני שולט .קבענו לפתוח במלחמה ביום שישי

בחצות היום .המנצח –הוא זה
שישלוט על הנהר .מבקש אני ממך ,רבי יוסי ,שתבואו כל
בני העיירה ביום שישי בחצות היום ,תעמדו סביב הנהר עם
סירים וכפות ,ותעשו רעש גדול ותצעקו ' :שלנו ,תנצח! שלנו
תנצח!' .הגמרא ממשיכה לספר אודות הסיפור המוזר :רבי
יוסי הסכים לבצע את בקשתו של השד ובחצות יום שישי,
כל בני הקהילה עמדו סביב הנהר ברעש גדול צעקו – שלנו
תנצח! לפתע ,המים געשו ,עלו וירדו ,טיפות ניתזו לכל
עבר ומיד לאחר מכן ,נראה דם נשפך על המים .מיד בסיום
המעשה ,נגלה השד לרבי יוסי ואמר לו" :תודה ,ניצחתי" .עד
כאן המעשה .מפרשי הגמרא תמהו :ממתי הגמרא מספרת
סיפורים כאלה ,ומה המסר בסיפור?
אך בסופו של דבר ,המסר בהחלט ברור .המסר הוא – שאפילו
שד זקוק לעידוד ,וכל שכן בני אדם ובטח שילדים גם!
לעודד ,לעודד ,ולעודד!

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

גלו את הפסוק/ביטוי המסתתר בתמונה

הפתרון משבוע שעבר
כאן כתוב :עקדת יצחק

מכיל  13מילים לפי סדר המספרים
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כיסאות אוכל לתינוק
סל קל ,כיסא לאוטו
עגלות ,לולים/מיטת תינוק

054-8492757

למסירה סלון
במצב מעולה
052-3390275
ידענו שפירות וירקות מפרישים גזים? ישנם כאלו שתהליך
מעשיך
ההבשלה שלהם נמשך גם אחרי הקטיף .וכך בזמן שהם
מונחים בקערה על השולחן ,הפירות מפרישים לאוויר גז
אתילן – דליק ,שהוא למעשה ההורמון הגזי הצמחי היחיד בטבע .כשהוא
בא במגע מסוים עם רקמות שונות בפרי הוא גורם להבשלה שלהם,
כשהוא בא במגע עם פרחים ,הוא גורם לפתיחה שלהם ,כשהוא בא במגע
עם עלים ,הוא גורם להתפתחות או נשירה שלהם וכשהוא בא במגע עם

בוקר טוב!

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

ב"מרכז הרוחני" בשעה  9:00בדיוק
סמטת פטרין מול בנק דיסקונט

זרעים ,הוא מעודד נביטה .אנחנו עדים לפעילות שלו כל הזמן,
אפילו שלא מריחים אותו ולא חשים אותו .מהי פעולתו?
למשל עגבניות ירוקות שהפכו אדומות ,בננות או אבוקדו
שהפכו שחורים ,תפוחי אדמה ובצלים שנבטו ,ועוד .תפוחים
ובננות הם אלו שמפרישים ממש הרבה אתילן ,ולכן לא רצוי
לאחסן אותם ליד דברים שנרצה שישמרו על חיי מדף ארוכים
יותר ,כי הגזים שייפלטו ,יגרמו לכל הסובבים אותם להבשיל.

הנהלת העלון052-8000445 :

גמ"ח
מעייני חסד

8000445@gmail.com

שבת שלום
ומבורך

מה רבו
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אני מורה ותיקה ,והסיפור שלי הוא על 'מתנחלת'.
מתנחלת מסוג שאיש בארץ אינו מכיר .המתנחלת הזו
הייתה בת חמש עשרה ,כאשר התרחש הסיפור .היא
לא גרה בשטחים ,ובכל זאת "מתנחלת" .נשמע
מסקרן ,לא? אז הנה הסיפור במלואו :היה זה לפני
כעשרים וחמש שנה .היו לי אז רק שלושה ילדים
קטנים ,ושימשתי כמורה מקצועית באחד המוסדות
הידועים בארץ .אין זה סוד ,שמספר המקומות בבית
ספר הוא מוגבל .אין באפשרותה של הנהלת בית
הספר לקבל כל תלמידה באופן חופשי .אי לכך ,תהליך
הכניסה לבית ספר נעשה קשה .מכיוון שהתלמידות
מעוניינות להתקבל לבית ספר מאד מסוים ,תהליך
הקבלה למקום הוא קשה ומפרך ,ולבבות רבים
שותתים דם בתקופה זו ,של קבלה או אי-קבלה.
בשנה החמישית להיותי מורה ,נכנסתי לכיתה מספר
ימים לאחר תחילת שנת הלימודים ,והתחלתי להקריא
את השמות .כל בת אמרה "כן" קצר ,ואני הבטתי בה,
כדי להתאים את השם לפנים ,שהרי
אצטרך להכיר את הבנות במשך
השנה .כאשר סיימתי ,שאלתי אם
יש מישהי שלא קראתי בשמה .לא
קיבלתי תשובה ,אך ארבעים ואחת
בנות ,שסובבו ראשן אל בת אחת
שישבה בספסל האחרון ,היו תשובה
בפני עצמה .שאלתי את הילדה
הנוספת לשמה ,והיא ענתה לי.
שאלתי מדוע אינה רשומה ,והיא משכה בכתפיה ולא
ענתה .ביקשתי סליחה ופניתי לחדר המנהל .סגנית
המנהל אמרה לי ,כי ידועה לה הבעיה .היא סיפרה כי
הילדה לא התקבלה ,והחליטה על דעת עצמה  -ליתר
דיוק ,על דעת אביה  -לבוא ,לתפוס כיתה מקרית
וכיסא מקרי ,ופשוט להתיישב וללמוד .וכאן נקבה
הסגנית בכינוי "המתנחלת"" .ומה עושים עכשיו?"
שאלתי" .שום דבר ",אומרת הסגנית" .לא נפגע בה.
תוך כמה ימים יימאס לה ,והיא תלך ".עברו כמה
ימים ,והבת ממשיכה לשבת בשקט ולהקשיב.
השתדלתי להתעלם מקיומה ,אך דווקא בשל מאמציי
להתעלם ,מצאתי את עצמי מביטה לכיוונה ,בכל
פעולה שעשיתי ,בכל הערה שהערתי .ניתן להבין
זאת .זה אנושי .בבית מצאתי את עצמי חושבת עליה,
מדמיינת מה היא עושה בין ההפסקות ,תוהה אם
מישהי מדברת איתה .שאלתי על כך את בנות הכיתה,
ואלה משכו בכתפיהן .הסתבר שאינן יודעות כיצד
להתנהג כלפי התלמידה .במהלך הימים הבאים,
הבנתי שהילדה נמצאת במצוקה קשה .היא הייתה

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

בודדה לגמרי .היו כמה מורות שדאגו להזכיר זאת,
בדרך אלגנטית ומרומזת .אני מצדי ,רציתי מאד לומר
לה מילת עידוד .רציתי ,אך מצד שני  -איני יכולה לתת
לגיטימציה לדרך זו .בסופו של דבר ,אזרתי אומץ
והתקשרתי לאמה .זו התגלתה כטיפוס לא חלק,
התקיפה את המסגרת ואותי ,וחלף זמן רב ,עד שהבינה
שאני מתעניינת בגורל בתה ולא מנסה להוביל שום
מהלך נגדה .בסופה של שיחה לא פשוטה ,דיברתי עם
הבת ושאלתי אותה כיצד קרה כל העניין .על פי מה
שסיפרה ,היא הייתה בין התלמידות החרוצות בכיתה,
ולא קיבלו אותה עקב מגבלות של משרד החינוך,
בשל אזור מגוריה .שאלתי אותה מדוע אינה הולכת
למסגרת אליה התקבלה ,והיא אמרה לי ,שהיא עושה
מה שהוריה אומרים .מצד אחד ,היא נשמעה בטוחה
בעצמה ,אך אוזן רגישה כשלי ,יכלה לקלוט צלילים
של דקלום  -כביכול מישהו אימן אותה לומר כך .ככל
שהשיחה התארכה ,היא "הפשירה" והתחילה לספר
לי אילו השפלות עוברות עליה מדי יום ומדי שעה.
היא נתנה לי להבין ,שלא היא היושבת שם בשיעורים
אלא הגוף שלה .היא חייבת להתנתק ,מהרגע שהיא
מתקרבת לשטח ,אחרת לא תוכל
לעמוד בסבל ובהשפלה .שוב
שאלתי מדוע היא עושה זאת ולא
הולכת למסגרת שקיבלה אותה,
והיא הסבירה בטוב טעם ,שעל חינוך
לא מתפשרים ושבסוף לא תהיה
ברירה ויקבלו אותה .הבנתי שיש לי
עסק עם נערה בסיכון של ממש .כמי
שמכירה בנפש האדם ,קלטתי
שהנערה הזו מחפה על מצוקה נוראית ,שהיא עצמה
מנסה ,להתכחש לה .מאז ,התחלתי להתקרב אליה,
לפנות אליה בשיעורים .לתדהמת התלמידות ,הייתי
משוחחת איתה בהפסקות .הבנות מצדן לא יצרו
איתה קשר ,אך לא הייתה זו החרמה מכוונת .הן
התרגלו לחשוב עליה כעל זרה" ,מתנחלת" .למגינת
לבי ,ראיתי את המצב בכיתה ,בלא אפשרות לפתור
את הבעיה .הדברים הקשים ביותר קרו בעת מבחנים.
בעת החלוקה ,לא היו נותנים לה טופס מבחן ,והיא
הייתה יושבת כמו גולם .הפנים שלה נראו כמסיכה,
אבל אני  -ששוחחתי איתה מפעם לפעם  -ידעתי
שהיא נאבקת בדמעותיה ,ועוד יותר מכך ידעתי  -מה
שאפילו היא לא ידעה  -שהיא נאבקת על שלמותה
הנפשית ועל שפיות דעתה .ככל שידעתי זאת ,חשתי
עצמי נבוכה ,משום שלא ידעתי כיצד לנהוג
בסיטואציה שכזו ,בימי ה"ספירה" של אותה שנה,
מצאתי את עצמי משוחחת עם התלמידות על
תלמידי רבי עקיבא ,שלא נהגו כבוד זה בזה ,ובאופן
כללי  -על שנאת חינם .לא התכוונתי לרמז על המקרה
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פרשת" :חיי שרה"
כניסת השבת16:15 :
יציאת השבת17:22 :
ר"ת17:56 :

אֹוהב;
נֶ ֱא ָמנִ ים ִּפ ְצ ֵעי ֵ
וְ נַ ְע ָּתרֹות נְ ִׁשיקֹות ׂשֹונֵ א.
(משלי  -פרק כ"ז ,פסוק ו')

טוב יותר הפצעים שפוצע האוהב ,מהנשיקות
הבאות מן השונא

פרשה וליקחה
השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה ,לעיני בני עמי
נתתיה לך לכאורה יש כאן אריכות לשון מיותרת :המילה
"נתתי" נכפלת כאן שלוש פעמים שלא לצורך" :השדה
נתתי לך ,והמערה אשר בו לך נתתיה ,לעיני בני עמי
נתתיה לך" .מדוע לא לנקוט לשון פשוטה יותר" ,השדה
והמערה אשר בו לך נתתיה לעיני בני עמי"?
תשובה לדבר  -ישנם כידוע ,שני סוגים של נותני מתנות
או עושי טובות .האחד ,הוא אדם הנותן מתנה או עושה
טובה מתוך רצון להיטיב למקבל .השני ,הוא אדם הנותן
או עושה טובה ,כשלנגד עיניו עומדת מטרה (אפילו
שלא במודע) שחברו יהיה אסיר תודה לו כל ימיו ,ותמיד
יזכור שקיבל ממנו טובה .אצל עושי טובות מהסוג
השני ,שכיח שהם דואגים להזכיר למקבל שוב ושוב,
ולו "בדרך אגב" ,את נתינת המתנה .עפרון השתייך לסוג
זה של עושי טובות ,ולכן ,בהצעתו לאברהם ,הוא כופל
ומשלש שוב ושוב את עניין הנתינה ,ג' פעמים בפסוק
קצר אחד" :השדה נתתי לך ,והמערה אשר בו לך נתתיה,
לעיני בני עמי נתתיה לך" .זוהי ,אם כן ,הסיבה לכפילות.
ולפי זה מובן היטב מדוע אברהם סירב בתוקף לקבל את
המתנה -אברהם הבין ,שאדם כזה יזכיר לו כל חייו כיצד
נתן לו ,ולכן העדיף לשלם כל מחיר ובלבד שלא יקבל
ממנו חינם...

המיוחד של הכיתה ,אך העניינים התגלגלו לכך,
שדיברנו על תופעת שנאת החינם ועל יחס נורא בין
אדם לחברו .מצאתי את עצמי מפליגה מימי הספירה
אל ימי בין המצרים ,ומדברת על הרגשתו של 'בר
קמצא' ,שהגיע לשמחה אליה לא הוזמן .בכמה דקות,
נתתי לתלמידות להבין אילו רגעים קשים עברו עליו,
ואיזו השפעה פסיכולוגית הייתה לכך על נפשו.
תיארתי להן את עיניו המתרוצצות מצד לצד
ומחפשות מישהו ,מישהו אחד מהקהל שיבין אותו
ויאיר לו פנים  -אך לשווא .הוא מקווה שבעל הבית
יתעלם ,אך זה מדגיש את העובדה שלא הוזמן ,ומבזה
אותו לעיני כל .הצגתי להן איך הוא בא אל בעל הבית
בשקט ולוחש לו" :תעשה טובה ,אל תבזה אותי ,תן לי
להיות כאן ,קבל אותי ,שלא אתבייש כך"  -לשווא.
לא התכוונתי לרמז על הילדה הדחויה שבכיתתנו ,אך
מי שעשה את ההקשר הזה  -הייתה היא עצמה .היא
כל כך התחברה למה שאמרתי ,ופשוט התחילה

יוסף
לע"נ יונה
בן שמעון ואסתר
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לגעות בבכי .לפתע פתאום ,נערה
שישבה למעלה מחצי שנה בשקט
גמור ,מתחילה לבכות בכי מר
ומתמשך ,יבבות ארוכות ונואשות .היא לא הייתה
צריכה לומר דבר .הבכי שלה עשה את זה בשבילה.
כל הבנות הביטו בה בכאב ובתדהמה .אני חייבת לציין
את התדהמה הזו .הן נדהמו כאילו כיסא או שולחן
התחילו לבכות .היחס אליה היה ממש כאל חפץ ,חסר
רגשות וחסר יכולת לשמוח ולהתעצב .לפתע חשו
הזדהות מוחלטת עם מצבה של התלמידה .אך היא
לא הסתפקה בבכי ,והתחילה פתאום לדבר" :אני
מרגישה בדיוק כמו בר קמצא ,ולא בערב אחד של
חתונה ,אלא במשך יותר מחצי שנה .אני יושבת כאן
מבוזה ,כאילו הייתי קיר .אף אחת לא חושבת שיש לי
לב שותת דם מבפנים .אף אחת לא מציעה עזרה ,אף
אחת לא שואלת איך אפשר לעזור לי להתקבל כאן".
היא דיברה במשך עשר דקות רצופות ,משפטים
מבולבלים ,אך כוונתם הייתה מובנת בהחלט .לאחר
מכן שחררתי אותן .למזלי ,היה זה השיעור האחרון.
העניין הזה גרם לרעש גדול .חלק מהתלמידות טענו,
שההורים לא היו צריכים להנחות את בתם להתנחל
בבית ספר ,לאחר שהתקבלה לבית ספר אחר .לעומתן,
היו שאמרו שלאחר שעבר זמן רב כל כך של "תקופת
התנחלות" ,יש להעלים עין ,אלה כמו אלה ,הסכימו
שההתעלמות הבוטה מהתלמידה  -לא הייתה
במקומה ,וחייבת להשתנות .קיימתי שיחה עם
הסגנית .מדובר באישה חכמה .היא לא השמיעה
מילת ביקורת ,רק התייעצה אתי ,כיצד על הצוות
לנהוג בנושא הזה .היא הסבירה את הדילמה :אם
יקבלו אותה  -העניין עלול לתפוס תאוצה ולהפוך
למין ספורט ,בו כל מי שאינה מתקבלת למקום מסוים,
פשוט באה ומתנחלת .האמת היא ,שלא הייתה לי
תשובה על כך .מאז ,כאילו התהפך הגלגל .הבנות
החלו לקרב את אותה בת ולהתייחס אליה במאור
פנים .הראו את הצד הטוב והחביב שיש בהן ובכל
אדם .הילדה החלה לפרוח בכיתה ,ועל אף שעדיין לא
היו לה זכויות ,כמו הגשת מבחנים וכד' ,מבחינה
חברתית העניין הסתדר ,וכשמישהו הגיע לכיתה ,לא
יכול היה להבחין מי היא המתנחלת שלנו .השנה
הסתיימה ,בשנה שלאחריה כבר לא לימדתי באותו
בית ספר .לא בגלל מה שאתם חושבים .פשוט קיבלתי
משרה במוסד חינוכי אחר ,משרה כמחנכת ולא כמורה
מקצועית .דווקא מי שעזרה לי והמליצה עליי הייתה
הסגנית .מסתבר ,שמעבר לעמדה הרשמית הנוקשה,
היא עקבה היטב אחר פעילותי בנושא מ' ה"מתנחלת",
ופעלה כדי לדאוג לי למשרת חינוך  -שלא צריך
להסביר עד כמה קשה להשיגה .זהו הסיפור ,ועדיין
לא הגענו לסוף ,מפני שמ' לא התקבלה רשמית ,גם
לאחר עזיבתי ,ועדיין נכונו לה ולהוריה קרבות בלתי
נעימים .לא ידעתי מה עלה בסופה ,ובמהלך השנים
נשכח ממני הסיפור ,אך לא מוסר ההשכל שנשאר לי
ממנו ,והוא :שממש לא מומלץ לחזור על התרגיל הזה
ולנסות "להתנחל" .ראיתי במו עיניי את הסכנה
הנפשית החמורה שנשקפת למי
שמנסה את השיטה הזו .הדבר
היחיד שניחם אותי הוא  -הצלחתי
לחבר אותה חברתית עם הכיתה,

לע"נ שאול

אולם הערכתי שהנתק עם ההנהלה ,יגרום בסופו של
דבר לעזיבתה ,ואולי להידרדרותה הלימודית
והנפשית .עברו עשרים וחמש שנים ...בשנים הללו
נולדו ילדיי ,ששניים מהם כבר חיתנתי .קרה מה
שקרה ,ועבודתי כמחנכת הופסקה .הוצאתי בעל
כורחי לפנסיה מוקדמת ומצאתי את עצמי ,אישה בת
קרוב לחמישים  -ללא עבודה .התחלתי לכתת רגליי
בין בתי ספר שונים ,ומהר מאד הבנתי שאין לי שום
סיכוי .מנהלות רק שמעו את הגיל ואמרו שאין להן
עבודה בשבילי ,היו כאלה שלא שאלו לגילי ,והתרשמו
בטלפון מקולי הצעיר .אך באותה השנייה שראו אותי,
התברר כי "אין להן עבודה" .נחשפתי לאמת הכואבת,
שהעולם שייך לצעירים .מנהלות רבות אוהבות לעבוד
עם ילדות צעירות שתהיינה כפופות להן ,ואולי הן
חושבות (בצדק מסוים) שמקצוע ההוראה שוחק ,ולא
ייתכן שמורה טובה תשרור יותר מעשרים וחמש שנה.
לכי תספרי להן ,שתמיד היית אהובה על תלמידותייך,
ושעד היום הן בקשר אתך .מספיק שרואים מול
העיניים אישה מבוגרת  -והסיפור נגמר .ניסיתי את
כוחי בעבודת מזכירות ,ושם התברר ,כי כלל אין מה
לדבר על מזכירות בגילי ,אף פחות מהוראה .חזרתי
שוב לנסות את מזלי בשוק ההוראה .בסוף הגעתי
לרשת חינוך ידועה וצעירה ,וברגע שראיתי את
המנהלת ,הבנתי שאין לי סיכוי .היא נראתה כמו הבת
שלי .גם מנהלות בנות גילי לא לקחו אותי ,ומדוע שזו
תיקח? היא ראיינה אותי ממושכות ושאלה שאלות
רבות ,הרבה יותר משהנימוס מחייב .חקרה אותי על
המקומות בהם לימדתי ,על היחסים שלי עם
התלמידות .בסוף ,היא קמה ואמרה שמאד התרשמה
ממני ,ושהיא תעלה את המועמדות שלי בפני
האחראים (שזו הייתה בדרך כלל דרך מנומסת לומר
"לא") .לפני היציאה ,שאלה אותי על היחס שלי
לבנות חריגות שאינן מקובלות בחברה .לא היה לי
נעים כל כך להתחיל לספר על עצמי ,שאני מתייחסת
מאד טוב לבנות שכאלה .וכי מה אומר? החלטתי
לספר לה את הסיפור על הילדה ש"התנחלה" אצלי
בכיתה ,ועל הדרך שמצאתי לתקשר איתה ולחבר
אותה עם הכיתה .וכאן היא שאלה לדעתי ,האם אני
ממליצה על "התנחלויות" כאלה .אמרתי לה בצורה
שאינה משתמעת לשתי פנים ,שאני ממש לא
ממליצה ,בגלל הנזק הנפשי שיכול לקרות לבת.
הוספתי ,שעד היום אינני יודעת מה עלה בגורלה של
מ' אך לא אתפלא אם עברה משבר נפשי או משהו
כזה .ואז ,בלי אזהרה מוקדמת ,היא אומרת" :אני מ'!
זיהיתי אותך כבר מהרגע הראשון ,והנה ,ראי ,לא
קיבלתי משבר נפשי ,הרבה בזכותך ".הפגישה
התארכה עוד שעה לפחות .הייתי מרוגשת מאד .לא
האמנתי שסיפור כזה  -שמתאים אולי לספרים -
יקרה לי .ומוסר ההשכל שלי הוא" :שלח לחמך על פני
המים ,כי ברוב הימים תמצאנו" .אני ,למשל ,מצאתי
עבודה ,כמחנכת.

יש לכם סיפור מהחיים?

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

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

רבי חנוך העניך מאלכסנדר

נקודה למחשבה

"...רק לאחר שאדם נעשה בן חורין ,הוא
מסוגל להבין את המרירות שבעבדות"...

משקפיים

זה קרה בחג סוכות האחרון .אל בית הדין הגיע מקרה בו
התברר כי תוך כדי נענועי ארבעת המינים ,הרב יצחק העיף בטעות עם
הלולב את המשקפיים היקרות והעדינות של הרב משה .כעת הרב משה
תובע ממנו לשלם את הנזק .האם הרב יצחק חייב לשלם?

השאלות

שלכם

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

שאלה :כבוד הרב ,מה הכוונה בצווי שצריך לקבוע
עיתים לתורה? האם הכוונה היא ללמוד כל יום
בשעה קבועה ,או שאפשר ללמוד סדר קבוע
בשעות שונות?
תשובה :במעלות קביעת עיתים לתורה ישנם
מספר דרגות ,והמעולה שבהם שיש לאדם לקבוע
בכל יום זמן קבוע ללימוד התורה בשעה מסוימת,
ולא יחליף השעות ,דהיינו היום בשעה זו ,ולמחר
בשעה אחרת ,וטוב שיקבע אותה העת מיד אחר
תפילת שחרית משום שנאמר "ילכו מחיל אל חיל".
וזמן זה יהיה קבוע ויציב ,שלא יעבירנו אף אם הוא
סבור להרויח ממון הרבה .ואם אירע לו אונס שאינו
יכול להשלים את קביעותו ביום ,ישלימנו בלילה.
ומכל מקום אם אינו יכול לקבוע שעה מסוימת
ביום ,לכה"פ יקבע לעצמו ללמוד בכל יום ואף אם
אירע לו אונס ,ילמד לפחות פרק אחד או הלכה
אחת.
שאלה :הרב ,מנהגי ללמוד תורה עם תפילין של
רבינו תם כיצד עלי לנהוג בראש חודש?
תשובה :כתב רבינו הרש"ש שבראש חודש לאחר
שחלץ התפילין אין להניחם שוב מפני "הרשימו
דמוחין דמוסף שנשאר כל היום" ,אך בתפילת
המנחה יניחם .והנה למרות שהגאון החיד"א (מחב"ר
סימן כה -כג| מורה באצבע סימן ו אות קפא) פסק שלאחר
תפילת מוסף יכול להניחם ,כבר השיג עליו הכה"ח
(סימן כ"ה את צו) וכתב שאילו היה רואה הגחיד"א
את דברי רבינו הרש"ש לא היה כותב כן .וכן פסק
בספר בן איש חי (ש"ב ויקרא אות יח).שאחר תפילת
מוסף לא יחזור להניח תפילין בו ביום כדי ללמוד
תורה בתפילין.
שאלה :כבוד הרב מאיזה גיל צריך להקפיד על
נטילת ידים בבוקר לקטנים?
תשובה :מן הראוי ליטול ידי הקטנים המוטלים
בעריסה ,והוא סגולה טובה לקטנים כדי שיגדלו
בטהרה ויהיו גידולי הקודש (בא"ח פרשת תולדות אות
י) .וכל זה כשהם קטנים מאוד וממידת חסידות,
אבל משגדלו מעט והם מהלכים ונוגעים בכל דבר,
יש ליטול ידיהם מן הדין ,כדי שלא יטמאו כל אשר
יגעו( .הגחיד"א במורה באצבע סימן ב אות ס| פמ"ג או"ח סימן
ד במשב"ז ,ותמה שם מדוע אין העולם נזהרים בזה ,ועי' שו"ע
הרב סימן ד' ס"ב מ"ש בזה).

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

להצלחת עם ישראל

מעשה בית הדין

לע"נ זאב אופגנג

בן יהודה ז"ל

השאלה משבוע שעבר
מציאה
מתי היה בשבוע ניסיון אצל מיסטר
יעקובי ומצא במשרדו סכום של אלף
דולר .הסכום הושאר על ידי מיסטר
יעקובי כדי לנסות את מתי ,אבל מתי לקח
אותו לעצמו .מתי לא המשיך את העבודה
אצל מיסטר יעקובי שכעת תובע ממנו
את הכסף בחזרה .אבל מתי טוען  -הכסף
הוא מציאה ואני לא צריך להחזיר אותו.
מה הדין?
תשובה בקצרה:
אם מיסטר יעקובי יודע בוודאות שהכסף
אצלו ,מתי חייב להחזיר לו את הכסף.
תשובה בהרחבה:
לפני שנתחיל לדון האם מתי
להשיב את הכסף ,עלינו לדעת
היה מותר למר יעקובי לנסות
ולהניח לו כסף בצורה שהוא

חייב
האם
אותו
יכול

לקחת את הכסף.
האם מותר לעשות פיתיון במקרה ויש
חשש שהוא ייפול בפח?
כתבו הפוסקים (שו'ת 'תורה לשמה')
שאם יש חשש שהוא לא יעמוד בניסיון,
אסור להכניס אותו לניסיון מחשש של
'לפני עוור לא תיתן מכשול' דין זה
נלמד מהתלמוד (מסכת 'מועד קטן י'ז)
ששפחתו של רבי (רבי יהודה הנשיא,
מחבר המשנה) הבחינה באדם שמכה
את בנו הגדול ,ושמה אותו בנידוי
מכיוון שהבן יחזיר לאביו ויעבור על
מצוות כיבוד אב ,אבל במקרה שלנו
שאין ממש איסור בפועל ,אלא רק
'התנהגות בלתי הולמת' מצד בעל
הבית ,מיסטר יעקובי לא עבר על איסור
'לפני עוור לא תיתן מכשול' על שהניח
למתי את הכסף.
אדם שמניח חפץ ברשות הרבים יכול
לטעון שזה שלו?

עדים והוכיח שלא התייאש ,הדבר תלוי
האם יש לו שליטה על מה שהניח או
לא ,אם הוא שם את החפץ באמצע
הרחוב וודאי שאנשים שעוברים יכולים
לקחת את החפץ ,הדבר מוגדר 'כזוטו
של ים' (מקום שבלתי ניתן לשמור על
החפץ שלא ייאבד) שגם אם יעמוד עד
מחר ויצעק לפני כולם ,שלא התייאש.
איננו מתחשבים בדבריו והמציאה
הפקר ושייכת למוצא החפץ.
אבל אם הבעלים נמצא בסמוך ויש לו
את אפשרות למנוע את לקיחת הכסף,
זה לא נחשב כהפקר .ואסור לקחת
את הכסף כיוון שהבעלים גילה בדעתו
שאינו מפקיר את הכסף .אבל אם זה
מונח במקום שבו רוב האנשים אינם
מחזירים את האבדות ,ישנה מחלוקת
הפוסקים האם זה נחשב כייאוש
מוחלט ,או שעדיין יכול לטעון הבעלים
שאינו מתייאש.
בסיפור שלנו

ל"ט מלאכות

סותר

ּסֹותר כל דבר שאסור לבנות מכיוון
ְמלֶ אכֶ ת ַה ֵ
שנחשב לבניין אסור לסתור ,ובלבד שיהיה בכך
תועלת וכגון כדי לאפשר לבנות .הבנייה בכלים
חמורה במיוחד ,והמשנה קובעת כי הבונה
"כל שהוא" בשבת חייב ,וזאת דוגמת המשכן,
שכאשר אחד מקרשי המשכן היה מתליע ,היו
סותמים אותו בעופרת ,וכשם שבמשכן הייתה
בנייה באופן זעיר ,כך גם במלאכות שבת .גם
העושה נקב בקרקע הבית חייב משום בונה ,וכן
המסייד או צובע .הגורר בסיד הוא חייב משום
סותר.

א .כיון שאסור לעשות בשבת
אוהל קבע ומחיצת קבע ,אוהל
עראי ומחיצת עראי המכשרת איזה
דבר ,כך אסור לסותרם ולפרקם
בשבת.
ב .אין להוציא בשבת מברז מים
מסננת המחוברת בו.
ג .אין להסיר בשבת צינור גומי או
פלסטיק המחובר בברז שבחצר.
ד .אסור לסתור בשבת כלי ,אפילו
כשאינו סותרו לגמרי ועדיין הכלי
(אור ההלכה)
ראוי לשימוש.

למעשה עלינו לדעת האם הוא התייאש
מהחפץ או לא ,ולפי כללי ההלכה אם
אין בו סימן הרי שהוא התייאש ,גם אם
הוא יטען שלא התייאש .אבל אם הביא

בסיפור שלנו סביר להניח שמיסטר
יעקובי העמיד מישהו ליד הכסף ,שהרי
הוא רק רצה לנסות את העובד ,אבל
הוא לא רצה שסתם אדם שעובר שם
ייקח את הכסף ,מכך שידע שהכסף
נלקח ע'י העובד ,ואם אדם אחר היה
לוקח את הכסף ,הוא היה מונע זאת
ממנו ,ואם באמת כך התנהלו הדברים
מתי חייב להחזיר את הכסף למיסטר
יעקובי .בנוסף חשוב לציין ,שבכל מקום
שנמצאת אבדה למרות שלפי כללי
ההלכה הדבר מוגדר כ'ייאוש בעלים' ישנה
מצווה להתנהג לפנים
משורת הדין ולהשיב את
הכסף לבעליו( .שולחן
ערוך 'חושן משפט'
סימן רנ'ט סעיף
ה').
לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק לעיון
ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת הלכה
המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

