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ט"ז אדר תשע"ה 122 -
בעיות בהפצת העלון? אנא חייגו052-6971199 :
בתך נכנסת הביתה בהתרגשות" :אמא ,הקבוצה
שלי זכתה בתחרות!" אל תאמרי" :נו נו" ,או" :הניחי
בבקשה את הילקוט במקום" ,אלא הגיבי בשאלה:
"איזה פרס קיבלתן? כמה נקודות קיבלה הקבוצה?"
שאלתך מרמזת" :שמעתי אותך ,אני מתעניינת
וחפצה לשמוע עוד" .התעניינות מוכיחה אהבה.
רגשות  -היי סובלנית .זה לא סוף העולם שילדך
מביע את רגשותיו .כשאת מעניקה שמות לרגשות
הילד כמו פחד ,כעס ,אכזבה ,עצבות או שמחה ,את
מסייעת לילד להסדיר את תחושותיו .תני לגיטימציה
לרגשות הילד ,אם כי בד בבד מותר להגביל את
התנהגותו החיצונית.

הפתרון משבוע שעבר

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

כשהורים נוהגים כך ,הילד לומד שהוא לא לבד
ושלרגשותיו יש לגיטימציה .הדרך העצמתית ביותר
להביע את הקשר בין הורים לילדים היא יצירת
ידידות עמוקה ואישית בינך לבין ילדך.

משפט מוכר המכיל  4מילים לפי סדר המספרים

1

לקים את ימי
הפרים האלה
בזמניהם

הפעוט בן השנתיים זועם
מאד ,ובתגובה הוא עומד לעלות על שולחן המטבח.
הגיבי באמפתיה אך בתקיפות" :אתה כועס מאד ,אני
מבינה אותך .אתה רוצה לעמוד על שולחן המטבח,
אבל אני לא מרשה לעשות זאת" .בתגובתך כינית
בשם את תחושתו ועמדת לצידו בסערת רגשותיו.
את מסייעת לו להביע רגשות ,גם אם אינך מסכימה
למעשיו החריגים.

גלו את המשפט המסתתר בתמונה

כאן כתוב :יין

הפתרון
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חנוך לנער

צפנת פענח

משבוע שעבר:
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נותנים נשימה
לנשמה
כל בוקר מהשעה 9:00

וקובעים עיתים לתורה
במרכז הרוחני!
רח' הרברט סמואל מול בנק דיסקונט

מעשיך "כוכב מרקורי" מפנה תמיד צד קבוע לשמש .על-כן צידו
האחד שומם בשל החום ,וצידו האחד שומם בגלל הקור .זה
היה קורה לנו אילו כדורנו היה מסתובב סביב צירו פעם ב -
 240שעות .ביום חם אחד היה הכל נשרף ,בלילה קר אחד  -הכל קופא.
הסיבוב העכשווי פעם ב  24 -שעות ,מתאים בדיוק .גם הציר המשופע
של  23מעלות של כדורנו הוא מדוייק ומעניק לארץ את עונותיה.
בזוית אחרת היו כל המים תצטברים בקטבים כהררי קרח ,והשטח בין

קו המשוה לקטבים  -היה הופך למדבר עצום .לו היה באויר
 50%חמצן) ולא  21%כדרוש ,וכפי שקיים במציאות) ,ברק
אחד היה מפוצץ ומבעיר את כל יערות העד.
אנו נושמים חמצן זה ומעבירים אותו ,על ידי הדם ,לכל חלקי
הגוף ,לשם שריפת מזוננו .משריפה זו נוצר בתאינו גם פחמן,
היוצא דרך הריאה מגופנו ,ונקלט על ידי הצמחים התלויים
בפחמן.

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

רשות הרבים

'מה רבו
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הסיפור שלי חוזר חמישים שנה לאחור .זהו סיפור
אודות אירוע שהשמועה עליו רצה בכל הארץ באותה
תקופה ,השמועה הייתה על קפה שחור בוץ שנשפך
על שמלת כלה רגעים אחדים לפני חופתה .אולי בימינו
סיפור כזה לא היה עושה רושם גדול ,כי התקשורת
ממלאת את האנשים בכל כך הרבה אירועים ,חדשות
ו"נייעס" ביום אחד ,שסיפור כזה לא היה תופס יותר
מדי ,אבל אז זו הייתה תקופה רגועה.
אנשים לא ידעו מה מתרחש מעבר לשכונה שלהם,
וכשסיפור כזה התרחש ,הוא עבר מפה לפה תוך
שהוא חוצה שכונות ,ערים ואפילו מדינות .האמת,
רבים חשבו שמדובר בהמצאה שאנשים אוהבים
לספר ,כמו למשל האיש שמצא עצמו בחדר מלון
בטורקיה וגילה שהרדימו אותו והוציאו ממנו כליה.
אנשים אוהבים להתעסק בדברים שנוגעים בפחדים
הגדולים שלהם ,ותסכימו איתי שהכתמת שמלת כלה
בכתם של קפה שחור בוץ נחשב לאחד
הפחדים הגדולים ,ולא נראה לי שקרו
מקרים רבים כאלה .אבל הסיפור הוא
אמיתי .הייתי אחת מארבע הנשים
שהיו שם בחדר כשזה קרה .אך הסיפור
מאחורי זה ,גדול הרבה יותר משמלת
כלה שהתלכלכה למעשה ,זה החל
באירוסין רגילים של חתן רגיל עם כלה
רגילה .מיד לאחר האירוסין פנתה אימה
של הכלה לתופרת שתתפור לה את
השמלה .התופרת הייתה אישה אלמנה קשת יום ,אך
אחת שידעה את המלאכה ,ואילו אם הכלה לא הייתה
קשת יום .היא סתם נחשבה לאישה לא קלה...היו בה
המון תכונות טובות ,היא הייתה אם מסורה וטובה ,אבל
מאד ,מאד ,נקרא לזה ,נחושה .היא ליוותה את התפירה
בהערות ובביקורת ,לא הייתה מרוצה מהתוצאה
הראשונה וערכה מספר שינויים ,לפעמים סותרים
זה את זה .לאחר חודשיים של תפירה ,כשהגיעה
השמלה המוכנה ,החליטה האם שאינה מוצאת חן
בעיניה ופנתה לתופרת אחרת שנחשבה להכי טובה
והכי יקרה באותה תקופה .התופרת הראשונה נפגעה
עד עמקי נשמתה מהדחייה .לא הייתה זו רק העבודה
הקשה והחוזרת על עצמה .ידוע ש"תשואות הן לחמו
של האומן" .כל בעל מלאכה מצפה למחמאות בעבור
עבודתו .כאן ,לא די בכך שעבדה קשה פי שניים מכל
שמלה ,ולא זו בלבד שלא קיבלה אפילו מחמאה אחת
 כעת גם חטפה מכה אנושה בדמות דחייה מוחלטתשל היצירה שתפרה .הכלה עצמה לא אמרה דבר
לאימה .היא הייתה בת טובה ובעלת מידות ,ונקרעה
בתוך תוכה .מצד אחד ,צערה של התופרת נגע אל
לבה עד מאד ,ומהצד האחר היא כיבדה את אמה ולא

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

העזה להעיר שמדובר בפגיעה באלמנה ,ושהיא רוצה
לקראת חתונתה לצבור זכויות ולא חובות .ואם לא די
בכך ,החליטה האם שלתופרת לא מגיע שכר בעבור
השמלה .זה כבר היה הקש ששבר את גב הגמל,
והתופרת פנתה במר ייאושה אל אחות האם ,הדודה
של הכלה ,שהייתה רבנית ,וביקשה ממנה להתערב
לטובתה .הרבנית פנתה לאחותה והעמידה אותה על
חומרת העניין ,גם על הפגיעה בעצם דחיית השמלה
וגם על הפגיעה הכלכלית הכרוכה בסירוב הלא מוצדק
לשלם על טרחתה .אם הכלה לא שעתה לדברי אחותה.
היא כעסה עליה ואמרה שאינה חייבת לקחת בגד
שאינו מושלם וכי היא מבקשת מאחותה שלא תתערב
בחייה .הכלה עצמה הייתה עדה לכל חילופי הדברים
והדבר טרד את מנוחתה עד מאד .היא ידעה שהיא
הולכת להיכנס לחופה עם שמלת כלה ,הגם שהיא
מבית יוצר ידוע ומפורסם והגם שהיא תהיה מרשימה
לעין ערוך על זו שנפסלה ,אבל כרוכים בה צער ,הלבנת
פנים ואפילו עושק של אישה אלמנה .הדבר גרם לה
לצער ולכאב לב ,ולמען האמת ,גם לפחדים ולחרדות.
בדמיונה ,ראתה מלאכים רעים
שחגים מעל החופה ומקטרגים
על כך ששמחתה כרוכה
בפגיעה אנושה באישה אלמנה.
היא ניסתה לדבר על לב אמה
בעדינות ,אך זו חתכה את דבריה
בנחרצות" :אם את מכבדת אותי
 אני לא רוצה לשמוע מילהאחת על העניין" .והכלה ,כמו
בת טובה ונאמנה ,שתקה ואכלה
את הלב .לבה דואב מחד על התופרת האלמנה ,ומלא
בחרדות ובפחדים ,מאידך .החתונה מתקרבת ,והיא
שבורה ונפחדת .בינתיים ,היא משתרכת אחר אמה
לתופרת ,וככל ששמלת החתונה שלה יפה יותר ,והיא
אכן כזו ,כך לבה נחמץ ודואב עוד יותר" .מה יהא
עליי?" היא שואלת את עצמה" .מה בצע לי בשמלת
כלה מפוארת ,שנושאת בחובה התנהלות מכוערת?!"
ותשובה אין .יום החופה מגיע .שעתיים לפני החופה,
הכלה בביתה עם ההכנות האחרונות ,לבושה בבגדי
חופתה הצחורים ולבה שחור משחור .סביבה נמצאות
אמה ,דודתה ואשת מקצוע שתפקידה לקיים את עניין
"כלה נאה וחסודה" .ורק היא שותקת ומתייסרת,
ולבה עם אותה תופרת אלמנה שתשב בביתה ותביט
בשמלת הכלה הדחויה פרי עמלה .ושעה לפני החופה
זה קרה .כוס קפה שחור שעמדה על השולחן וכבר
הספיקה להתקרר ,מצאה את דרכה אל שמלת הכלה
הצחורה והותירה עליה כתם שחור ומכוער ,בל יימחה.
שלוש מתוך ארבע הנשים צרחו ,ורק אחת נאלמה
דום מרוב בהלה .הכלה עצמה" .אני כל כך מצטערת",
אמרה דודתה של הכלה ,זו הרבנית" ,זה היה בלי כוונה,
אני פשוט הושטתי יד לזר הפרחים וזה פגע ,אני לא

לע"נ לולי

בת זמרודה

שבת פרשת " :כי תשא"
כניסת השבת17:11 :
יציאת השבת18:18 :
ר"ת18:54 :

ּגֹולֶ הּ-סֹוד ,הֹולֵ ְך ָרכִ יל;
ּולְ פ ֶֹתה ְׂש ָפ ָתיוֹ ,לא ִת ְת ָע ָרב.
(משלי  -פרק כ  ,פסוק י"ט)

לא תתחבר עם אדם המוחזק כמי שטבעו לגלות הסוד ולא עם
מי שהולך רכיל בכוונה ולא עם מי שדברי שפתיו תמימות אשר
בסכלותו יגלה הסוד לתומו.

פרשה וליקחה
ארבעים יום נעדר משה רבינו ,ובשובו חזר לעם
אחר .לא להכיר .עגל ומחולות! זוועה .לפני החטא
מסתכלים בזיו השכינה ואינם מזדעזעים ,ואחרי
החטא לא היו מסוגלים אפילו להביט בזיו פניו
של משה.
השבר היה כל כך גדול ,האכזבה מרה כל כך ,עד
שמשה רבינו ,לקח את האוהל והקימו מחוץ
למחנה .רחוק רחוק .התנתק ממנו" :והיה כל
מבקש ה' יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה".
ומה היתה תגובת הקב"ה? אמר הקב"ה למשה:
"אם אתה מחזיר את האוהל למקומו – מוטב .ואם
לא – יהושע בן נון תלמידך משרת תחתיך"!
נורא הדבר – למנהיג אין רשות לכעוס ולנתק
קשר! אם לא היה מחזיר משה רבינו את האוהל
למחנה – היה מודח מתפקידו .זה נכון לגבי מנהיג,
ונכון לגבי הורים :יעשה מה שיעשה הבן ,ואפילו
יעשה עגל מסכה ,הורה נשאר הורה ,ועליו להיות
עם הילד בטוב וברע .בתנאי אחד :שלא מקלקל
את אחיו .ישמעאל ביקש לקלקל את יצחק –
וגורש .עשיו לא הפריע ליעקב ללמוד תורה
(מעיין
ויצחק אבינו קרבו!
מאמינה "...האם ,שלאחר הצעקה האחרונה מבטה
היה קפוא לכיוון הכתם הענק של הקפה ,מנסה להבין
את משמעותו ואינה מצליחה ,הביטה באחותה בכעס
נורא" .למה?" היא סיננה" ,למה לא נזהרת? הרסת
לנו את החתונה"" .אמא" ,מחתה הכלה ולא יספה.
"מה אנחנו עושים כעת?" ייבבה האם" .כלה ללא
שמלת כלה זה כמו חתונה בלי חתן" .הדודה ,הרבנית,
הייתה הראשונה שהתעשתה" .יש לנו את השמלה
הראשונה ,ארוץ לתופרת ואקח אותה ממנה ,בתקווה
שלא נתנה אותה למישהי אחרת" .ומיד קמה ,יצאה
מהמקום ורצה לכיוון בית התופרת .נותרו שלוש נשים,
היה "פיל" בחדר ,וכולן ידעו שהוא שם ,אך אף לא
אחת דיברה על כך .היה ברור שהאם אינה מאמינה
לאחותה שזה קרה בלי כוונה .היא זכרה היטב את דברי
המוסר של האחות ,שנאמרו לה שוב ושוב .החשד ניכר
היטב בפניה של האם ,אך היא לא אמרה דבר ,וכי תוכל
להוכיח זאת? עשרים דקות חלפו .הדודה חוזרת עם
התופרת ,לא היה זמן להתחשבנות ,הכל חשו להחליף

להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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את הקפה בוץ בלבן מבהיק ,וכתוך
מחצית השעה הייתה הכלה מוכנה
לצאת מביתה ,אמנם באיחור קל
ואמנם כשמלת כלה פחות מפוארת ,אבל מי שהביט
בה היטב ,ולא הייתה מי שהביטה  -כלומר ,לא במובן
הפנימי  -יכולה הייתה לראות כלה קורנת מאושר,
בדיוק כמו שכלה צריכה להיות ,ואפילו מעבר לכך.
החתונה התקיימה והייתה שמחה מהרגיל .לא היה
אחד מהנוכחים שלא ידע על הקפה השחור שכמעט
הרס את שמחתה של הכלה ,ועל הנס ,שבמהירות
נמצאה שמלה חלופית .איש לא שאל את עצמו כיצד
נמצאה שמלה כזו ,שלא הזדקקה לשום תיקונים ,ואיך
ידעו היכן למצוא אותה .בעיני הנוכחים היו אלה פלא
שהתרחש לנגד עיניהם ,והסיפור על "הקפה שנשפך
רגע לפני החתונה" התפרסם בכל רחבי הארץ .או מובן,
כי לפני חמישים שנה זה היה החדשות החמות ביותר
באותם ימים ...ואיש לא ידע על הדרמה האנושית
שהתקיימה מאחורי שמלת הכלה ,למעט התופרת,
האם ,הדודה ,הכלה העצובה וכמובן כוס הקפה
שהשחירה ,אבל למעשה הלבינה את החתונה ,ואת
לבה של הכלה .אבל הסיפור לא הסתיים בזה .לאחר
תום החתונה ושבע הברכות ,החלה האם להתרחק
מאחותה הרבנית .בתחילה חשבה הדודה שדבר מקרה
הוא ,אך מהר מאד התברר שהאם פשוט כועסת על
אחותה ומתכוונת לנתק עמה את היחסים .נעשו
ניסיונות פיוס ,שנתקלו בסירוב מוחלט מצד אם הכלה,
ובאחד הניסיונות היותר חזקים יצא המרצע מן השק.
"אני יודעת שהיא עשתה זאת בכוונה" ,אמרה האם.
"זה ברור לי במאת האחוזים .רק אני יודעת איזה
לחץ היא הפעילה עלי .בין האירוסין לחתונה בנושא
התופרת ,בתחילה היא ביקשה יפה ולאחר מכן עברה
להטפות מוסר ,ולקראת סיום דיברה אליי קשות .אני
סירבתי ,והיא קמה ועשתה מעשה בריוני מאין כמותו.
מי שמעזה לשפוך כוס קפה על שמלת כלה ,אין לי חלק
ונחלה איתה .היא אדם בלי מעצורים .איני מתכוונת
לדבר אתה שוב .היא לא אחותי" .ואכן ,בין השתיים
חל נתק של ממש .אמנם אם הכלה לא הסתפקה בזה
וניסתה להכריח את הסובבים אותה לנתק גם הם
קשר עם הדודה ,אך לא עלה בידה .כולם אמרו לה:
"די בכך שאיננו מסכימים שאינך מדברת אתה ,לא
נשתף פעולה עם זה" .עלתה על כולם הכלה עצמה,
שהתקרבה מאד לדודה ,מסיבות מובנות .הייתה זו
הפעם היחידה שמישהו העז לעמוד בפני עוצמתה
וכעסה של האם .עשרות שנים חלפו ,לכלה ההיא
נולדו ילדים שגדלו ונישאו והביאו לה נכדים ולאמה
נינים ,סיפור הקפה התהלך איכשהו במשפחה בחיוך,
אם כי הכל ידעו כי החיוך הזה מסתיים על מפתנה של
הסבתא.
בסוף ימיה של הסבתא ,היא הלכה ונחלשה ועברה
להתגורר בבית בתה ,גיבורת הסיפור .הבת ,ילדיה
ונכדיה התמסרו לשרת אותה .במקביל להיחלשותה
 התרככה ,ובתה חשה כי הגיע הזמן לשיחה שלהחיכתה עשרות שנים" :ראי ,אמא" ,אמרה הבת" ,את
זוכרת את יום החתונה שלי ואת כוס הקפה?" "ודאי
שאני זוכרת" ,אמרה האם" .דבר כזה לא שוכחים
לעולם"" .את זוכרת שהאשמת
את הדודה וטענת ששפכה את
הקפה במתכוון?" "אני זוכרת",
אמרה האם" ,ואל תנסי לומר לי

לע"נ שאול

שהקפה נשפך מ ע צ מ ו .תעשי לי טובה ,אני אמנם
זקנה וחולה ,אבל טיפשה אני לא"" .זה בסדר ,אמא",
אמרה הבת" .אני לא הולכת לומר לך שזה בא מעצמו,
זה באמת נעשה במתכוון .אני עצמי ראיתי זאת במו
עיניי .לא אוכל להכחיש .צדקת .הקפה באמת נשפך
במתכוון"" .סוף-סוף יש מי שתעיד על האמת",
נאנחה הסבתא" ,במשך כל השנים איש לא הבין מדוע
הסתכסכתי עם אחותי ,אף שאמרתי לכולם שהיא
שפכה את הקפה על שמלת בתי בכוונה תחילה רבע
שעה לפני החופה ..איני יודעת למה לקח לך כל כך
הרבה זמן להודות בזה".
"אומר לך ,אמא .דודתי אסרה עליי לספר את האמת,
ממש ביקשה והתחננה ואפילו הזהירה .זו הסיבה שלא
סיפרתי לך"" .נו ,את רואה? כעת את מבינה מדוע
כעסתי עליה כל השנים? לפחות הייתה מודה שעשתה
זאת במתכוון .במקום זה היא רק דאגה שבתי לא
תספר לי את האמת .את מבינה עם מי היה לנו עסק?"
"לא ,אמא" ,אמרה הבת" ,ישנה סיבה אחרת מדוע היא
אסרה עליי לספר את האמת .האמת ,אמא ,שהקפה
אמנם נשפך במתכוון ,אבל זו לא הייתה היא ששפכה
אותו"" .אלא מי?" שאלה-זעקה האם" .זו הייתי אני!!!"
"מהההה ? ? ?" "הייתי כלה כל כך עצובה ונפחדת,
שהרגשתי שלא אוכל להיכנס לחופה עם שמלת כלה
הספוגה בדם לבה של אלמנה .אמא ,אני כיבדתי אותך,
ניסיתי לומר לך ,אך את לא קיבלת ,לא הייתה לי שום
דרך אחרת להימנע מזה .אז פשוט שפכתי על עצמי
את הקפה השחור .זו הייתי אני ,אמא .לא היא"" .אז
מדוע? מדוע לא סיפרת לי זאת עד היום?" "משום
שהדודה בעיניה החדות ראתה מה שעשיתי .היא
סימנה לי באצבע על פיה שאשתוק .היא מיד אמרה:
'אני כל כך מצטערת' ,ובעצם נטלה ממני את האשמה.
ולאחר מכן ,כשמצאה רגע פנוי ,לחשה לי' :כן .אל
תאמרי מילה .זה עלול להרוס את החתונה גם לך וגם
לאמך .שתקי וזהו !' "מספר חודשים לאחר החתונה
ניסיתי לשכנע את הדודה לספר לך את האמת ,אבל
היא השביעה אותי שלא לספר לך' .אם היא הסתכסכה
אתי על חשד ,קל וחומר שתסתכסך אתך על דבר ודאי.
בשבילה ובשבילך עדיף שתחיו בשלום ,כי סכסוך בכל
מקרה יהיה כאן "" .במהלך השנים ביקשתי ממנה כמה
וכמה פעמים שתסכים שאספר ,אך היא התנגדה,
ורק לאחרונה ,כשאמרתי לה שאני חייבת להציג לך
את האמת ושכעת את יותר מפויסת ומרוככת  -היא
נעתרה לבקשתי"'.
הסבתא ואחותה התפייסו בו ביום .הרבה בכתה הסבתא
על קשיות לבה שגרם לה ,כמו לרבים ,להפסיד קשר
עם הקרובים להם .עם זאת הודתה שהחלופה הייתה
קשה יותר  -היא הייתה מסתכסכת עם בתה .מספר
חודשים לאחר מכן היא נפטרה ,לא לפני שביקשה
ממני לעשות משהו עם הסיפור הזה ,להעביר מסר:
"לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא קשה כארז" .שנה
לאחר מכן נפטרה גם אחותה .שתיים מתוך השלוש
שידעו את הסיפור האמיתי  -כבר לא בין החיים .ואני
נותרתי היחידה כדי לספר את הסיפור ,ואם לא הבנתם
לבד מי אני ,אעשה זאת .אני הייתי הכלה !
(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

יש לכם סיפור מהחיים?

רבי מנחם מנדל מקוצק

נקודה למחשבה

"...מי הוא החסיד? מי שאינו עושה
טפל לעיקר ועיקר לטפל"...

שלכם

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

שאלה:
כבוד הרב ! רציתי לשאול מדוע בפסח אין גומרים
את ההלל בברכה רק ביום הראשון בלבד ,ואילו
בסוכות ובחנוכה אומרים הלל שלם בכל ימי החג?
תשובה:
ישנם מספר טעמים בדבר ואציין אחד מהם  :לפי
שבחנוכה בכל יום ויום היה הנס מתווסף וגדל ,וכן
בסוכות כל יום מימות החג הוא נחשב כחג בפני
עצמו ,לפי שפרי החג שהיו מקריבים במקדש
היו מתמעטים והולכים ,אבל בפסח כל שבעת
ימי החג אין בהם שינוי בקרבנות לכך אין גומרים
בו את ההלל אלא יום הראשון בלבד (כן כתבו
התוספות תענית כח :ד"ה ויום)
שאלה:
האם כלי פלסטיק "חד פעמי" צריכים כשרות
לפסח?
תשובה:
כלי פלסטיק "חד פעמי" אינם צריכים כשרות
לפסח ,ובפרט אם משתמש בהם בצונן(.ע"פ ספר
אשרי איש פסקי הגרי"ש אלישיב ,פסח פרק נח) .
שאלה:
רציתי לשאול את הרב .אם אני ואשתי לא נהיה
בבית בליל י"ד זמן בדיקת חמץ ,האם כשאבדוק
לילה קודם בליל י"ג ,אוכל גם לברך על בדיקת
חמץ?
תשובה:
נאמר בהלכה המפרש מיבשה לים או היוצא
לדרך ,ולא הניח אדם בבית שיוכל לבדוק עבורו
בליל י"ד ,אם הוא קודם לחג שלושים יום ,הוא
מחויב לבדוק בטרם יצא לדרך  ,אך לא יברך על
בדיקה זו .ולכן עליך לבדוק בליל י"ג אך לא לברך
על בדיקה זו .ויש לבטל את החמץ בזמנו בכל
מקום שתהיה.
שאלה:
רציתי לשאול את הרב נשאר לי בבית דוחן בפסח
האם הוא חמץ?
תשובה:
דוחן אינו מחמשת מיני דגן ,ולפיכך אין בו חשש
חמץ ,ומותר להשהותו בפסח.

לע"נ ציון בן שרינה

*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לרפואת יחיאל יחיא בן סולטנה

שאלה א' :איציק התחפש לראש ישיבה בחג הפורים ואסף כסף עבור הישיבה.
מיסטר גולד שחשב שהוא ראש ישיבה מכובד ,תרם לו חמשת אלפים שקלים
עבור הישיבה .לאחר פורים גילה מיסטר גולד שזו הייתה תחפושת והוא דורש את הכסף בחזרה.

שאלה ב' :דודו התחפש למקובל ובאבא ,וג'קי שהתלהב מברכותיו של 'הבאבא' העניק לו חמש
מאות ₪וגילה אחרי פורים שזו הייתה תחפושת מוצלחת .האם איציק ודודו חייבים להחזיר את הכסף?

השאלות

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

התחפושות

מעשה בית הדין

השאלה משבוע שעבר
מילגה 2
שרית הייתה צריכה להגיש עבודת גמר בתנ"ך
וביקשה מחברתה שרונה לעזור לה לסיים אותה.
שרית עמדה במשימה ואף הופתעה לשמוע
שזכתה במלגה בת שלושת אלפים שקלים
מהנהלת בית הספר .כששמעה זאת שרונה ,בקשה
משרית לתת לה חצי מהמלגה .שרית התנגדה
וטענה ששרונה הסכימה לעזור לה בחינם .ואילו
שרונה טוענת :נכון שהסכמתי לעזור בחינם ,אבל
שזכית במלגה .לא מגיע לי כסף?
תשובה בקצרה:
אם שרית עברה על התקנון ,והיה אסור לשרונה
לעזור לה ,הפרס לא מגיע לאף אחת מהם .אבל אם
היה מותר להיעזר בחברות לצורך סיום העבודה,
ישנו רק אופן אחד שבו מגיע לשרונה חלק מהפרס
ועיין בתשובה בהרחבה.
תשובה בהרחבה:
הדבר פשוט כי בכל בית ספר או בית ספר
שבה מעניקים פרסים לתלמידים מצטיינים על
עבודותיהם ,ישנם נהלים ברורים הקובעים באיזה
תנאים יהיה התלמיד או הסטודנט זכאי לקבלת
המלגה .וברגע שאחד מן הזוכים עובר על התקנון

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 ַ

א .מותר להכניס לנעל את האימום,
אך אסור לעשות כן אם כוונתו להרחיב
את הנעל
ב .ישנו איסור מדרבנן של מעבד
בדברים הראויים לאכילה ואסור לכבוש
כבשים בשבת ,מפני שנראה כמבשל
ונראה כמעבד.
ג .כל דבר שהמלח מועיך לשנות
טבעו ,להפיג חריפותו או מרירותו או
למתק חמיצותו ,אסור למלוח ארבע או
חמש חתיכות ביחד ולהניחם לפניו אלא
מטבל כל אחת ואוכלה.
ד .העושים סלט מירקות שהדרך
לכובשם ,צריך שיתן תכף לאחר שנתנו
עליהם מלח – לתת עליהם שמן או מי
לימון .והמחמיר לתת שמן ואח"כ מלח –
תבוא עליו ברכת טוב.

ולוקח את המלגה ברמאות ,הוא עובר על איסור
גניבת דעת וגם באיסור גניבה .ולכן בסיפור שלנו,
ברור שאם שרונה השלימה את העבודה ,והדבר
אסור על פי חוקי הבית ספר הפרס לא מגיע
לאף אחת מהם .לשרית – מכיוון שעברה על
תקנון ביצוע העבודות .ולשרונה – מכיוון שאינה
תלמידה מן המניין בבית ספר .במידה והעבודה
כן עומדת בתקנון לא מגיע לשרונה כסף וכדי
להבהיר את העניין כראוי נביא שני נידונים
שדומים למקרה שלנו ,ועל פיהם נדון האם מגיע
בכל זאת לשרונה חלק מהפרס ,כמובן רק באופן
ששרית לא עברה על תקנות הבית ספר .האם
זה דומה לדין של שליח שהוסיפו לו? בשולחן
ערוך 'חושן משפט' סימן קפ"ג נפסק לגבי שליח,
שנשלח לקנות מוצר מסוים ,והחנות הוסיפה לו
במתנה תוספת .על השליח ובעל הבית להתחלק
בתוספת ,משני טעמים :א') התוספת מוגדרת
כ'ממון המוטל בספק' כיון שלא ידוע האם המוכר
נתן אותה עבור השליח ,או לבעל הבית ולכן
הם חולקים( .דעת רש"י) ב') בעל הבית והשליח
שותפים ,וכתוצאה של השליח שביצע את הקניה,
ומכספו של המשלח( .דעת הרי"ף) ולכן באופן
שהמוכר אומר מפורשות שבגלל השליח הוא
נותן את התוספת ,לפי הטעם הראשון שהבאנו
היא לא תוגדר כ'ממון המוטל בספק' ויזכה בה
השליח ,וכך פסק הרמ"א .אבל לפי הטעם השני
שהבאנו ,עדיין על בעל הבית והשליח להתחלק
בתוספת ,וכן פסק ה'שפתי כהן' .במקרה שלנו,
יש מקום לומר שיש כאן צירוף של שני גורמים
שבזכותם העבודה זכתה במלגה .הגורם הראשון
הוא שרית שכסטודנטית זכאית לקבלת המלגה,
והגורם השני היא עבודתה המוצלחת של שרונה.
ולכן לפי הטעם השני שהבאנו (לדעת הרי"ף) היה
מקום לומר שמגיע לשרונה חצי מהפרס .אבל אי
אפשר לטעון זאת ,מכיוון שכל העניין בחלוקה
במקרה של השליח היא רק כשבעל הבית מינה
אותו לקנות את המוצר במקומו ,ולכן יש לדון

למי שייכת המתנה כיוון שהתוספת היא חלק
בלתי נפרד מהעסקה ,והוא ביצע שליחות עבור
כל הקניה כולל התוספת .אבל כאן ,ששרונה רק
עשתה חסד עם שרית ולא מינתה אותה להיות
'שליחה' שלה לעשות את העבודה ,לא מגיע לה
חצי מהפרס .אבל כיוון שבכל זאת שרית נהנתה
מעבודתה ,נביא נידון נוסף שעל פיו נוכל לדעת
האם מגיע לה בכל זאת חלק ממנו .נהנה מפעולת
חברו האם חייב לשלם? בשולחן ערוך 'חושן
משפט' סימן רס"ד סעיף ו' ובסימן שע"ה מצאנו
שאדם שעשה פעולה שממנה נגרמה הנאה
לחברו ,יכול לבקש ממנו שכר .ולכן שרונה דורשת
כרגע משרית כסף ,לפחות כמו מורה פרטית .אבל
זה לא נכון מכיוון שמלכתחילה ,הסכימה שרונה
לעשות את העבודה בחינם ,וזה לא דומה למקרה
שהבאנו שאדם שעשה פעולה שנגרמה ממנו
הנאה לחברו ,יכול לדרוש ממנו כסף.
כיוון ששם מדובר שהוא עשה אותה כדי לקבל
עליה כסף ,ולכן במקרה שלנו מדובר ששרונה
בתחילה מחלה על הכסף ,ורק כששמעה ששרית
זכתה במלגה ,חזרה בה והחליטה לבקש כסף
ממנה .מקרה זה דומה למה שהובא בסימן רמ"א
סעיף קטן ג' ב'פתחי תשובה' לאדם שתרם כסף
לעני ,ולמחרת זכה אותו עני בסכום גבוה בפיס
וכעת התורם מבקש ממנו בחזרה את התרומה.
שם נפסקה ההלכה כי אינו יכול לבקש את הכסף
בחזרה ,כיוון שבשעה שנתן אותו המקבל היה עני
לחלוטין ,ורק אחר כך נהפך עליו הגלגל לעשיר.
ולכן במקרה שלנו שמדובר ששרונה לא חלמה
שיצא מזה כסף.
ורק כששמעה
זכתה
ששרית
במלגה החליטה
לבקש כסף ולכן
לא מגיע לה אפילו
חלק מהפרס.

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

בצל  -גם ויטמינים

זמרת הארץ

מבחינת רכיבי התזונה "המסורתיים" מהווים הבצל וקרובי משפחתו מקור
לויטמינים מקבוצה  Bולויטמין  .Cויטמינים מקבוצה  ,Bהחיוניים להפקת האנרגיה בגוף ,ויטמין – C
נוגד חמצון יעיל .מסייע בהפחתת הסיכון למחלות לב ,שבץ מוחי ,סרטן ,וכנראה גם קטראקט וסיבוכי
הסוכרת .השום עשיר מאוד גם בשלל מינרלים ,הבצל הירוק והעירית ,עשירים גם ברכיבים האופייניים
לירקות עליים ירוקים כמו פולאט )חומצה פולית) ,בטא-קרוטן וויטמין .K
ברפואת הצמחים ובכל שאר ענפי הרפואה המשלימה ,נחשב הבצל לבעל תכונות
אנטיספטיות )מחטאות) חשובות .יש לו פעילות נוגדת דלקות ,חיידקים ווירוסים .גם
במחקרים הוכח כי הוא מכיל חומרים אנטיספטיים .הוא נחשב למשפיע לטובה על
זרימת הדם ועל בריאות הלב .תכונה חשובה אחרת שלו היא השפעתו על מערכת
הנשימה .הוא מתאים לכל צינוני החורף ,נזלת ,שיעול ,ליחה( .יש להתייעץ עם רופאים)

