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לבירורים בהפצת העלון אנא חייגו052-6971199 :

ָאלף בינה

חנוך לנער

צפנת פענח

חשוב להבין בבהירות את מטרותינו בחינוך בבגרותו ולהתקדם
ילדינו ,וחשוב שבעתיים שנדע להעבירן לילד .בחיים לפי אישיותו.
הנחת היסוד היא שהילד אינו רק אובייקט
שאנו מבקשים לחנכו .איננו שואפים ליצור עיקר עבודת החינוך היא להביא את ילדינו
אצל הילד מערכת התניות שבאמצעותן לחנך את עצמם .ניתן לעשות זאת על ידי
ידע כיצד להגיב במשך כל ימי חייו לכל מיני שנסייע לילד להבין מהן מטרות החינוך
סיטואציות ובאמצעותן יוכל להיות טוב שאליהן כדאי לשאוף ,ועם זאת ,להביא
יותר ,מצליח יותר ומאושר יותר .חינוך האדם אותו לכך שיוכל לעמוד בכוחות עצמו וירצה
אינו מתחיל ואינו מסתיים במה שהשקיעו בו להמשיך לחתור לקראת מטרות אלו .רק
הוריו .החינוך שהילד מקבל בילדותו מקנה לו כאשר יפעלו ההורה והבן מתוך רצון משותף,
ארגז כלים שבו ישתמש כדי לחנך את עצמו הם יוכלו להגיע לתכלית החינוכית.

סיפור מהחיים

כאן כתוב :שמעון בן יעקב
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רשות הרבים

גמ"ח
"לולי תורתך שעשועי"
ניתן להשאיל
מיחם ,פלטה ,שעון שבת לשקע
ספרי תהילים ,ספר ברית עולם ועוד...

לפרטים052-7117668:
ההשאלה ללא תשלום ומותנית בהשארת פיקדון

הידעתם 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

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 :

ניתן לקבל חומר לזיכוי הרבים ללא תשלום

מה רבו

אלף בינה

אני אולי האדם הכי זקן שכותב לכם .אני
בן שמונים שנה .מאז גיל  - 18עד היום אני ספר.
התחלתי לעבוד עוד במרוקו ,בתור עוזר לספר,
ומהר מאד למדתי את המקצוע .הייתי מסתכל
על בן אדם ,ומייד יודע מה התספורת שמתאימה
לו.לא למדתי בשום מקום .הכל מהעיניים .כעבור
כמה שנים ,פתחתי מספרה במקנס ,שם התגוררו
אנשים מכובדים מאד .המספרה היתה הצלחה
גדולה .כל הצעירים באו רק אליי להסתפר ,כי
העבודה שלי היתה ממש אומנותית .נוצר תור
בלתי נסבל ,לכן הכנסתי למספרה עובד נוסף כספר.
היה זה ידיד נעורים ,בשם מוריס ,שגם הוא פתח
מספרה ,וסגר אותה לאחר מספר חודשים ,בגלל
שלא זכה להצלחה .מה שקרה בפועל ,שאנשים
היו מחכים בתור  -אליי ,ומוריס היה מחכה באפס
מעשה ומביט בהם ,והם היו נמנעים מלפגוש את
מבטו .בסופו של דבר ,נוצר
מצב ,שמוריס היה מספר את
הילדים ואת הזקנים ,שבאו
בסך הכל להוריד את השערות
מהראש ,ואני את כל אלה שבאו
להסתפר ממש .עברו שנים.
עשינו עלייה .פתחתי מספרה
ברמת גן ,והקליינטים באו
אחריי ממרוקו ,ועוד נוספו להם
מהארץ .המספרה שלי נחשבה למשהו מיוחד.
גם חברי כנסת ידועים הגיעו אליי ,ואפילו כתבו
עליי בעיתון .ומוריס  -הוא נשאר איתי ,מספר את
הזקנים ואת הילדים .וכשאין מאלה  -הוא מחכה
כמו גולם .מנסה לצוד קליינטים ,ואלה עונים לו
באי נעימות" :לא ,אני רוצה לחכות בתור ".השנים
עברו .גידלתי ילדים ,חיתנתי אותם בכבוד ,ולאט
לאט הם נכנסו לעבוד אצלי במספרה .מסתבר
שהכישרון עובר מאב לבן .הם התגלו כספרים
מוכשרים ,ואחד מהם גם הלך לבית ספר מיוחד,
הוציא תעודה יפה ופתח לו "סלון"  -שזה כינוי
למספרה ,רק יותר על "סטייל" .עוד בן עבר דרכי
ופתח סלון ,ועוד בן ,ובינתיים אני מזדקן .הזקנים
הולכים לעולמם ,והצעירים הולכים להסתפר אצל
צעירים .אם פעם היו אצלי בתור חמישה-שישה
אנשים בכל שעה משעות היממה ,הרי אחר כך
היה בא בן אדם אחד או שניים בשעה .הכל היה
שקט ושומם .הייתי מספר את האנשים לאט ככל
האפשר ,כדי שיעבור הזמן ,ובינתיים היה מוריס

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

יושב ומדבר אליי ,כדי להעביר את הזמן .הרבה
עבודה לא היתה לו .העבודה היחידה שנשארה -
הייתה לטאטא את השערות מהריצפה ,ובגלל שלא
היה לו משהו אחר לעשות  -הוא היה מטאטא כל
שערה שנופלת בנפרד ,ומסתובב משועמם .בסוף,
מאי נעימות ,הוא אמר לי שהוא רוצה לצאת
לפנסיה .שנינו ידענו שאין לו שום קרן פנסיה (חוץ
מהביטוח הלאומי שהוא ממילא מקבל) ,ושעכשיו
הוא הולך להשתעמם בבית .אולי לטאטא שם ,אם
יש מה .לא אמרתי לו כלום .שתקתי וראיתי איך
הוא אוסף את החפצים המעטים שלו ,אומר שלום
אחרון ומסתלק מהמספרה בה עבד עשרות שנים.
האמת היא ,שהרגשתי רע עם העובדה שהוא
עוזב ככה .אבל לא היה לי מה לומר ,וגם לא היה
לי שום רעיון .מה ,שנעשה מסיבה? על מה? על
שני ספרים שיצאו קירחים מלקוחות? התחלתי
לעבוד לבד .ופתאום הרגשתי שאני לא מסוגל.
לקח לי זמן להבין ,שפשוט קשה לי לעבוד לבד,
בלי מוריס .התרגלתי אליו ,לשיחות איתו ,ואפילו
למריבות איתו ,והיו הרבה
מריבות .הרגשתי פתאום שאני
זקן ,שהחיים הם עול שאני
צריך לסחוב ,מי יודע כמה
זמן .בדיוק שנה לקח לי להבין
שעליי לסגור את המספרה.
ישבתי כמה חודשים בבית
והתחלתי לנבול ,עד שהבן
שלי מציע לי" :בוא תעבוד
אצלי במספרה ".מאד שמחתי על ההצעה שלו,
ובאתי למספרה .היתה לי ממש רוח נעורים חדשה,
לאחוז במספריים שוב ולגזוז את שערותיהם של
האנשים .הסלון של בני היה משהו מפואר ,ושמו
יצא למרחוק .ידעתי מדוע בני צריך את עזרתי.
תמיד היה לו תור ענק .כבר ביום הראשון ,סיפרתי
כמה ילדים ,וכשסיימתי הודעתי ללקוחות שאני
פנוי .כעשרה אנשים הביטו כי כאילו אני עמוד .הם
סובבו את פניהם או עיינו בעיתון כלשהו .שאלתי
שוב ושוב ,מי רוצה להסתפר? אך אף בן אדם אפילו
לא הסתכל לכיוון שלי .ראיתי שהבן שלי מסמיק
ומחוויר .הוא ניגש בשקט לכמה אנשים וניסה
לשכנע אותם .זה היה הרגע אולי הכי משפיל בחיי.
התביישתי כפי שלא התביישתי מימיי .הצטערתי
על הרגע שהסכמתי לבוא לעזור לבני .בשביל מה
הייתי צריך את זה ,אחרי שנים של עבודה בכבוד
כספר מבוקש? מדוע לא פרשתי לי בשקט ובצורה
מכובדת לביתי ? רציתי שהאדמה תבלע אותי.

לע"נ ציון

בן קמרא ז"ל

שבת פרשת" :מטות-מסעי"
כניסת השבת19:18 :
יציאת השבת20:30 :
ר"ת21:00 :
לּ-ת ֶרא יַ יִ ןּ ,כִ י יִ ְת ַא ָּדםּ :כִ י-יִ ֵּתן
ַא ֵ
יׁש ִרים.
(ּבּכֹוס) ֵעינֹו יִ ְת ַהּלֵ ְך ְּב ֵמ ָ
בכיס ַ
(משלי  -פרק כ"ג ,פסוק ל"א)
המרבה בשכרות כל עבירות דומות לו למישור וכל
הדרכים ישרים בעיניו

פרשה

וליקחה

"אלף למטה ,אלף למטה ,לכל מטות ישראל תשלחו
לצבא" .רש"י כותב על כך" ,לרבות שבט לוי".
כלומר ,שלמלחמה נגד מדיין נשלחו גם אנשים
משבט לוי (אלף במספר ,כפי שנשלחו מכל שבט
אחר) .והדברים לכאורה קשים ,שהרי לפי זה יוצא,
שלמלחמה הלכו שלושה עשר אלף איש [כי נשלחו
אלף מכל שבט ,ובסך הכול יש בעם ישראל שלושה
עשר שבטים (בהתחשב בכך ששבט יוסף מתפצל
לשבט מנשה ושבט אפרים)] ,ואילו בפסוק ד נאמר
במפורש שנשלחו רק שנים עשר אלף איש" :וימסרו
מאלפי ישראל אלף למטה ,שנים עשר אלף חלוצי
צבא" .תירוץ עולה מפירוש הרע"ב על התורה:
שבט לוי אכן יצא אף הוא למלחמה ,ומה שמנה
הפסוק רק שנים עשר שבטים ,הוא משום שהפסוק
החשיב רק את אלו שיצאו למלחמה בעל כורחם,
וכמו שמסביר רש"י ,שהלשון "וימסרו" מלמדת
שיצאו בעל כרחם כי ידעו שמשה עתיד למות אחרי
מלחמה זו .אך שבט לוי לא שקל שיקולים כאלו,
שהרי נאמר עליו "האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו,
ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע" וברגע שנצטוו
לצאת למלחמה ,עשו זאת ברצון בלי שיקולים
(מעיין השבוע)
צדדיים.

פתאום הרגשתי את ההרגשה שהרגיש מוריס כל
השנים .איזו בושה ,איזו אי נעימות .ממש הלבנת
פנים .והכואב ביותר  -שהלבנת הפנים כאן ,היתה
ליד ה ב ן שלי .הרגשתי בליבי מה הוא חושב
עליי ועל נסיונותיי הכושלים ,להביא אליי את
הקליינטים .הלכתי הביתה .ישבתי ובכיתי קצת ,עד
שהבנתי שזה די טיפשי לשבת לבכות עכשיו כמה
שנים ,עד מותי .הרמתי טלפון למוריס ואמרתי
שאני רוצה לבוא אליו .הוא אמר לי" :בבקשה,
תבוא ".הרגשתי שהוא שמח .ישבנו ושתינו קפה
שחור ,העלינו זיכרונות ,ואחר כך סיפרתי לו בלי
להתבייש על מה שהיה אצל הבן שלי .מוריס שתק.
מה היה לו להגיד? שאלתי את מוריס ,מה דעתו
שאפתח שוב את המספרה הישנה שלנו .הוא אמר
שמצידו זה בסדר ,אבל לא כל כך נעים לו ,שלא
לעשות שם כלום .הצעתי שנעשה תורנות .פעם
להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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אלף בינה

אני  -פעם הוא .הגענו למסקנה,
שממילא כסף זה לא מה שחסר
לנו .חסכנו פה ושם ,וגם חיתנו
את הילדים .מה שחסר ,זו תעסוקה וחברת אנשים
 ואת זה יהיה לנו במספרה .השקענו קצת כסףבמספרה; רצפות מקרמיקה ,כיסאות חדשים
ומראות מכאן ועד להודעה חדשה .זה כבר נראה
יותר סלון מאשר מספרה .באמת קראנו לזה "סלון
ביוטי" ,ובטח כעת אני מסגיר את עצמי לרבים
שמכירים את המקום .החלטנו לעשות ניסיון:
להביא איזה ספר צעיר שימשוך את הצעירים,
ואנחנו נטפל באלה שרק רוצים תספורת ,בלי
תור .כלומר  -ילדים וזקנים ,וגם חסידים ,שלא
מתעניינים בתסרוקות ובשטויות .והם ב א מ ת
לא מסתכלים על גילו של האיש שמספר אותם.
תתפלא ,אבל הסלון שלנו די מלא .רשמנו שם:
"תספורת בלי תור" ,ומגיעים אלינו כאלה ,שפשוט
רוצים להסתפר מהר ככל האפשר וללכת הביתה.
אמנם הספר הצעיר מבוקש הרבה יותר מאיתנו,
אך לו יש תור של נערים ,שאנחנו ממילא לא היינו
מעיזים לנסות לספר אותם .מה מוסר ההשכל
מזה? אני חושב שבן אדם צריך להתרגל לגיל שלו,
ולא להיכנס לדיכאון ,כשהוא רואה את הצעירים
משיגים אותו .זו דרכו של עולם .וצריך לומר תודה
על מה שיש .אתם בטח שמעתם על אדם מפורסם
שהסתבך עם החוק משום שמישהו צעיר החל
לתפוס את מקומו ,עד אשר איבד עצמו לדעת
בכלאו ,ודי לחכימא ברמיזא .החיים הם ממש כמו
השערות .אתה יכול להסתכל על השחור ואתה
יכול להסתכל על הלבן .זו הבחירה שלך .מילה שלי.
מילה של ספר.

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

השאלות

רבי מנחם מנדל מוויטבסק

"...שתיקה -היפה שבקולות"...

שלכם

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

שאלה :כבוד הרב מותר לנגן בגיטרה ,או להיות
שותפה לחברות שמנגנות בגיטרה בזמן הזה
של בין המצרים?
תשובה :בימי בין המצרים עלינו למעט
בשמחה ולכן אסור לנגן בכל כלי שיר ,וכן
אסור להשתתף במסיבה או באסיפת בנות
שמשמיעים בה נגינה מכלי שיר .משום
האבלות על החורבן.
שאלה :לכבוד הרב שלום ,רציתי לשאול אם
מותר לשמוע שירים בימים אלו?
תשובה :בימי בין המצרים אסור לשמוע שירים
המלווים בכלי נגינה ,בין אם שומע מכלי נגינה
ממש ,ובין אם שומע מדיסק ,או מקלטת ,או
מכל דרך אחרת ,הכל בכלל האיסור.
שאלה :כבוד הרב שלום מותר ליהודי לעבוד
במלצרות בבית מלון בשבת עבור כסף ואם
בכסף הזה יש ברכה? תודה
תשובה :מצד הדין עבודה בשבת שאינה
כרוכה חלילה באיסורי שבת ,מותרת .וכגון
אלו שעוסקים בשמירה וכדו' ,או הבחורים
שעובדים בשבתות חתן וכדו' במלצרות שכל
תפקידם הוא לערוך את השולחנות ולהגיש את
האוכל .שאין בעבודה זו חילול שבת חלילה.
אלא ששכרם אסור ,והיא גזירת חכמים משום
איסור מקח וממכר בשבת.
ועוד אמרו "שאינו רואה סימן ברכה" מעבודה
זו .אולם אם משלם לפועל את מה שמגיע לו
על פעולתו בשבת בהבלעה ,כגון שמשלם לו
על שאר ימי השבוע ,ומבליע לו בשכרו את מה
שמגיע לו בשבת ,בתוך השכר על ימות החול,
מותר .ואינו נאסר בזה משום שכר שבת.
ולכן מותר להעסיק מלצר יהודי בשבת ,וכגון
באירועים ובשבתות חתן וכדו' ובעל השמחה
ישלם למלצר על עריכת השולחנות שהמלצר
עורך ומסדר בערב שבת ,וכן על ניקוי וסידור
המקום במוצאי שבת ,ואז גם כשמשלם לו
בהבלעה על פעולתו בשבת ,אינו נאסר בזה
משום שכר שבת.
שאלה :כבוד הרב שלום ,רציתי לשאול את
הרב מה זה פת שחרית? תודה.
תשובה :המושג פת שחרית הוא כינוי לארוחת
בוקר.
שיש לאדם להרגיל את עצמו לאכול ארוחת
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לע"נ שאול

נקודה למחשבה

מידת הכעס

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

בוקר וחז"ל הפליגו מאוד במעלת הענין עד
שאמרו במסכת בבא קמא (דף צב עמוד ב)
שמונים ושלוש מחלות תלויות במרה וכולן
פת במלח שחרית וקיתון של מים מבטלן.
ובטור (סימן קנה) כתב שיש "מצוה בהנהגה
זו" ואלו דבריו:
"ומצוה להנהיג עצמו במדה טובה והנהגה
טובה לשמור בריאותו כדי שיהא בריא וחזק
לעבודת הבורא יתעלה".
ועוד מצינו במעלת ההקפדה על אכילה זו
עד שאמרו במסכת בבא מציעא (דף קז עמוד
ב)  :שלשה עשר דברים נאמרו בפת שחרית:
מצלת מן החמה ,ומן הצנה ,ומן הזיקין ,ומן
המזיקין ,ומחכימת פתי ,וזוכה בדין ,ללמוד
תורה וללמד ,ודבריו נשמעין ,ותלמודו
מתקיים בידו וכו'.
שאלה :כבוד הרב שלום ,מה מותר לעשות
לפני תפילת שחרית?
תשובה :באופן כללי אסור לאדם להתעסק
בצרכיו ובענייניו קודם שיתפלל .ובכלל
האיסור שלא לאכול ולשתות קודם התפילה,
ולא להתעסק בענייני עבודתו ועסקיו ,ולא
לצאת לדרך ,וכן אסור ללמוד תורה לפני
התפילה .ואף לומר לחבירו "שלום" לפני
התפילה אסור.
יש לציין בכל האיסורים הנ"ל יש הסתייגויות
רבות ,ויש יוצאים מן הכלל ,אך אין כאן המקום
להרחיב בכל פרט ופרט ,והמעוניין לעיין יראה
בשולחן ערוך (או"ח סימן פט) את כל הדינים
הללו בהרחבה.
שאלה :כבוד הרב חברה שלי שואלת האם
מותר לבנות ללכת לשיעורי קבלה?
תשובה :רבינו חיים ויטאל בהקדמה לספר עץ
חיים כותב" :אל יכנס אדם לפרדס אלא אם כן
מילא כריסו בבשר ויין" .ורצונו לומר שאין
ללמוד חכמת הקבלה אלא אם כן מילא כריסו
בתלמוד ובפוסקים  -ומכאן אנו למדים שגם
גברים אינם יכולים ללמוד ולעסוק בחכמת
הקבלה אלא אם כן למדו תחילה תורה שבכתב
ותלמוד כפי כוחם .על אחת כמה וכמה שאין
לנשים ללמוד קבלה כיון שאסורות בלימוד
התורה (למעט תנ"ך מוסר והלכה) .מלבד זאת
אשר לימוד הקבלה דורש טהרת הנפש ודרגה
רוחנית גבוהה ,על מנת לעסוק ברזי התורה
ובסודותיה.
מפי הרב הגאון שלמה סויסה שליט"א
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לע"נ הלן בת חנה

ז"ל

לרפואת חן בן מזל ואשר

מעשה בית הדין

דודו וחברו התווכחו ברחוב מתוך אי הבנה ,החבר שכעס נתן סטירה
קטנה לדודו והוא איבד שליטה והיכה אותו בצורה קשה .הוא נעצר
והובל לבית המשפט ,ושם הסביר לשופט שהוא סובל מבעיה של איבוד שליטה ו'זה
לא הוא' ברגע שהוא נכנס לאקסטזה של כעס .מה דעתכם ,האם הוא אשם וחייב
לשלם לחברו על כל החבלות והנזקים שגרם?

השאלה משבוע שעבר
שם לו רגל...
אדיר הבחין בכייס גונב מכשיר טלפון נייד,
וכשהכייס החל לברוח מהמקום 'שם לו רגל'
והכייס השתטח על הרצפה והמכשיר הנייד
התנפץ לרסיסים .כעת בעל המכשיר תובע
ממנו לשלם עליו ,אבל אדיר טוען שבלעדיו
הגנב היה בורח עם המכשיר .האם אדיר צריך
לשלם על הטלפון? ומה הדין במקרה שהכייס
ברח?
תשובה בקצרה:
אם אדיר התכוון להציל את המכשיר מהכייס וזו
הייתה האפשרות הכי סבירה לעצור אותו ,אדיר
פטור מלשלם.
תשובה בהרחבה:
במקרה שלנו מדובר שהמכשיר כבר נגנב
מידי הבעלים ,ונפסק בהלכה שגנב או גזלן
מתחייבים באחריות כלפי החפץ הנגנב מרגע
הגניבה או הגזלה וחייבים לשלם עליו גם אם
החפץ ניזוק באונס( ,תלמוד בבלי סנהדרין דף
ע'ב עמוד ב' ,שולחן ערוך 'חושן משפט' ש'ס
עמוד א') ולכן האחריות לשבירת המכשיר
היא על הכייס והוא חייב לשלם ,למרות שאינו

ל"ט מלאכות

המוחק

ּמֹוחק היא אחת מל"ט מלאכות האסורות בשבת,
ְמלֶ אכֶ ת ַה ֵ
כשם שהיו נעשים במשכן .במשכן ,כאשר היו מתאימים את
הקרשים זה לזה ,היו כותבים אות אחת על קרש זה ואות אחת
על הקרש השני וכך ידעו להתאימם זה לזה .כאשר כתבו על
אחת מהקרשים בטעות אות לא נכונה ,היו מוחקים אותה ,כדי
שיוכלו לכתוב במקומה אות אחרת.

עוגה שיש בה אותיות שנכתבו
א.
ע"י צבע מאכל או קרם ,מותר לחתוך את
העוגה גם בידו אך המחמיר לשברה בפיו
דרך אכילה תבוא עליו ברכה.
אסור להשהות שטר פרוע בתוך
ב.
ביתו או שטר שנמחל שעבודו ואם פרע חלק
מהשטר מותר להשהותו אם יכתוב שובר על
גביו על הסכום שנפרע ,או יכתוב שובר בפני
עצמו וימסרנו ללוה ולכן אין פורעים חוב
בשבת גזירה שמא יימחק ומכיוון שאסור
להשהות שטר פרוע בתוך ביתו חיישינן
שמא ימחק.
הרוצה לזמן אורחים לסעודה או
ג.
לקריאה בתורה וכותב שמותם מערב שבת
למזכרת ,אסור לבעל השמחה לקרותם,
ולשמש מותר לקרות ,ולאחר שהשמש
סיים ,אין לו עוד לקרות מהדף.

אשם בשבירתו.
אבל מה יהיה הדין במקרה שהכייס בכל זאת
הצליח לברוח מהאזור ,האם בעל המכשיר
יכול לתבוע מאדיר את התשלום? והאם הכייס
יכול לתבוע ממנו את החפץ בטענה שעכשיו
אינו יכול להחזיר אותו לבעליו?
בא אדם אחר והזיק לחפץ הגנוב ,ממי הבעלים
יכול לתבוע את תשלום על החפץ?
הבעלים יכולים לתבוע את מי שירצו ,הם
יכולים לתבוע את הגנב לשלם או לחילופין את
מי שהזיק לחפץ שלהם .כיוון שכל עוד הבעלים
לא התייאשו ממנו ,הוא עדיין ברשותם ולמרות
שאותו אדם הזיק לחפץ שנמצא ברשותו של
הגנב ,הדבר נחשב כאילו הוא הזיק את בעליו
האמיתיים של החפץ ולכן הם יכולים לתבוע
ממנו את הנזק( .שולחן ערוך 'חושן משפט'
סימן שס'א סעיף ה') אבל אם הבעלים
התייאשו מהחפץ ,הם לא יכולים לתבוע את
השני אלא אם כן אותו אדם לא הזיק לחפץ
אלא רק גנב אותו מהגנב הראשון.
האם הגנב יכול לתבוע את המזיק בגלל שאינו
יכול כעת להחזיר את החפץ?
כיוון שהגנב צריך את החפץ כדי להחזירו
לבעלים ,ולהיפטר מחיוב התורה 'והשיב
את הגזלה אשר גזל' שכבר התחייב בו ,חייב
המזיק לשלם לו על החפץ( .תוספות מסכת
בבא קמא דף ס'ט עמוד א' דיבור המתחיל 'כל

שלקטו עניים')
האם מי שרואה גניבה חייב להציל את החפץ?
חכמים למדו אותנו שאדם חייב להציל את
ממון חברו מדין 'השבת אבדה' ואפילו בקרקע
שאותה אי אפשר לגזול ,אם רואה מים שבאים
לשטוף את שדה חברו חייב להציל את השדה.
ולכן גם במקרה שלנו ,אדיר היה מחויב לנסות
ולהציל את המכשיר ואם לא היה עושה זאת
היה עובר על הלאו בתורה 'לא תוכל להתעלם'
(סימן רנ'ט סעיף ט')
מה הדין אם הזיק דבר ,שהיה ניזוק בכל
מקרה?
גם אם החפץ היה ניזוק בכל מקרה ,המזיק
חייב לשלם .אבל אם הנזק כבר התחיל כמו
במקרה שלנו שהגנב התחיל לברוח ,אם אין
אפשרות להציל את המכשיר מי שהזיק את
החפץ יהיה פטור מלשלם ,בטענה שבכל
מקרה החפץ היה ניזוק ולכן נראה שאדיר יהיה
פטור מלשלם.
בסיפור שלנו ישנם כמה צדדים:
א') אם אדיר לא התכוון להציל את המכשיר
ובלתי אפשרי להחזיר אותו לבעלים ,אדיר
פטור מכיוון שהנזק כבר התחיל לקרות .ב')
אם אדיר לא התכוון להציל את המכשיר ואנו
לא יודעים אם המכשיר היה נעלם לחלוטין,
אדיר חייב או לבעלים או לגנב כפי שביארנו
בדין 'מזיק חפץ שנגנב' ג') אם אדיר התכוון
להציל את המכשיר ,אבל יכל לעצור אותו
גם בלי 'לשים לו רגל' יהיה חייב לשלם לגנב
או לבעלים כיוון שגם אדם שמציל רכוש של
חברו צריך להיזהר שלא לגרום לנזק .ד) אם
אדיר התכוון להציל את המכשיר ,וזאת הייתה
האפשרות היחידה לעצור את הכייס .אדיר יהיה
פטור מלשלם כיוון שזה מה שהיה עליו לעשות
מדין 'השבת אבדה' ולא משנה אם נגרם נזק
לחפץ ,כיוון שעליו
להשתדל להציל
את החפץ מידי
הכייס.

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

