אלף בינה

כ"ה שבט תשע"ה 119 -
בעיות בהפצת העלון? אנא חייגו052-6971199 :
שני זרעים שכבו זה לצד זה באדמה הדשנה באביב.
הראשון אמר" :אני רוצה לגדול! אני רוצה לשלוח את שורשי עמוק
אל תוך האדמה ,ולשלוח את נבטי מעבר לשכבת הקרקע שמעלי...
אני רוצה להצמיח עלים ,ניצנים ,ולהודיע על בוא האביב ...אני רוצה
לחוש בחמימות השמש על פני ובברכת טל הבוקר על עלי הכותרת
שלי!" והוא גדל.
לעומתו ,הזרע השני אמר" :אני חושש שאם אשלח את שורשי
אל האדמה ,לא אמצא מאומה בחשיכה .אם אעשה את דרכי אל
האוויר ,ייפגעו נבטי הקטנים ...אם אפתח את עלי ,יבוא חילזון
ויאכל אותם .ואם יהיו לי פרחים ,יבוא ילד ויקטפני .עלי להמתין עד
שאחוש בטוח" ,והוא אכן המתין.
תרנגולת שטיילה בחצר מצאה את הזרע שהמתין ואכלה אותו.
לסיפור החביב על אודות שני הגרעינים יש מה ללמד אותנו ,כהורים.
אנו משתדלים לחנך את ילדינו למידות נפש טובות כמו שליטה,
איפוק ,סובלנות ,כבוד ,אהבה ,וכן הלאה .מאלפים אותם גם דעת
בכל הקשור לחכמת חיים ,להשקפה נכונה ולמבט נכון על העולם.

דואגים להם לכל צרכיהם  -מזון,
ביגוד ,בריאות ,השכלה ,מידע ועוד.
את כל אלו אנו משתדלים להעניק לילדינו ביד רחבה ,בשמחה ובעין
טובה .לעתים ,מתוך עודף רצון טוב ,מתוך פרישת חסות מוחלטת
על הילד ,אנו מאבדים ערך מאוד חשוב ,את הרצון לצמוח.
בפרישת חסות מיותרת ,אנו מצמצמים במו ידינו את עולמו של
הילד ,מעניקים לו הכול ומכניסים אותו לבועה .הוא חי בתחושה
שכל מה שנמצא מחוץ לאותה בועה מהווה עבורו סכנה ,קושי
ואתגר בלתי אפשרי .הילד קולט את המסר יפה ,הוא מחזיק היטב
"בסינר ",מתרפק על החיבוק החם ומסרב לצמוח ,לגדול ,לחדול
מלהיות תלותי ולהפוך ממקבל לנותן ,לעצמאי שיש לו אפשרות
לגדול.
ה "סינר של אמא" הוא טוב ונעים ,אך רק כמצע להתפתחות,
כבסיס לגדילה אמיתית ולצמיחה איכותית" .סינר "העוטף חזק מדי,
שמחבק ומכסה את העולם שבחוץ ,מפחד שמא ההתנתקות תבוא
מוקדם מהצפוי ,מפסיק להיות "סינר" מחבק ,הוא הופך לסינר חונק.

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

גלו את המשפט המסתתר בתמונה

הפתרון משבוע שעבר

משפט מוכר המכיל  4מילים לפי סדר המספרים
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וקובעים עיתים לתורה
במרכז הרוחני!
רח' הרברט סמואל מול בנק דיסקונט

המכ''מ של הדבורה יודע את מיקום השמש גם ביום קודר ומעונן .הדומה לעין הציפור הגדולה הרודפת את הציפור הקטנה.
מעשיך
אגב ,הדבורה אינה נמשכת על ידי הפרחים המבהיקים לעינינו.
היא מבחינה בהם על אולטרא סגוליות המגדילות יפי הפרחים.
כך יוצר הפרפר ''דמה'' של ציפור גדולה ,המבהיל את הציפור
הקטנה ,שרודפת אחר הפרפר לטורפו .יש עכביש-מים היוצר
העטלף זולל פרפרי-לילה לתיאבון ,איד נשמרים הפרפרים ,שאוזניהם אטומות מקוריו קן בצורת כדור-פורח ,ומדביקו לאיזה עצם מתחת למים.
לקולות העולם ורחשיו ,מאויבם זה? רק קול אאחד שומע פרפר זה ,רק את קול עתה עולה הוא על פני המים ,מסבך בגאוניות בועת-אויר אחת
העטלף .פרפרים אחרים נשמרים מציפורים הטורפות אותם ,על-ידי פרישת בשערות שבחלק גופו התחתון ,צולל אתה למים ומשחררה מתחת
כנף ,בו מצוירת עין פקוחה ,המבהילה את הציפור הקטנה הטורפת ,כי זו עין לקן .על פעולה זו הוא חוזר פעמים רבות עד שהקן מתמלא אויר.

הנהלת העלון052-8000445 :

נותנים נשימה
לנשמה

8000445@gmail.com

רשות הרבים

'מה רבו

אלף בינה

נולדתי בחו"ל למשפחה עשירה .אבי היה
שותף במפעל מצליח ,ליתר דיוק ,ברשת של
מפעלים מצליחים .אני זוכרת את ילדותי
כאוסף של זיכרונות נעימים :טיולים לחו"ל,
שפע ,בית מפואר ,מכונית ,חוגים ,מתנות,
ביגוד  -כל מה שילדה חולמת עליו.
כל זאת ,עד הגיעי לגיל  .13אבי נפטר פתאומית,
בדמי ימיו .רגע אחד היה חי ,צוהל ושמח,
ורגע לאחר מכן היה מוטל על הרצפה ,ללא
רוח חיים .התמונות חולפות במוחי :ההלוויה,
השבעה ,ההסתגלות .זה היה קשה מנשוא.
אין צורך לתאר זאת ,זו תחושה של כל יתומה
באשר היא .דווקא מפני שהייתי קשורה
לאבי ,המכה הייתה כואבת שבעתיים.
אך הסבל שלי לא נגמר אז .הוא רק התחיל.
מספר חודשים לאחר הפטירה
קלטתי שאמי מתוחה מאד .היא
דיברה כל הזמן בטלפון ,בכתה
וצעקה .הייתי גדולה דיי בשביל
לנסות להקשיב ,וחכמה מספיק
בשביל להבין .מה שהבנתי היה
קשה לעיכול .מסתבר שהדודים
שלי פשוט נישלו את אמי ואת משפחתי
מנכסי המפעל ,כאילו אבי כלל לא היה קיים.
נשמע משונה? ובכן ,זה הרבה יותר ממה שזה
נשמע .הם לא העבירו משכורת ,קצבה או
גימלה .הם לא אפשרו לאמי להגיע למפעל.
פשוט מחקו אותנו מחייהם והמשיכו הלאה.
אמי תבעה אותם לבית דין .הם אפילו לא
טרחו להגיע .באישור בית הדין אמי שכרה
עורכי דין ותבעה אותם לבית משפט .וכאן
החלו השנים היותר קשות בחיי .טחנות הצדק
טוחנות לאט ,אבל את הכסף שעוד נותר לנו
הן טחנו במהירות .המשפט נמשך ונמשך,
לאמי כלל לא היו הכנסות ,אך הוצאות היו לה
ללא סוף ,והיו אלה הוצאות שאין בידי אדם
מהיישוב לשלם .אמי מכרה את ביתנו.
בינתיים החלו אחיי ואחיותיי להינשא .המצב
בבית הפך מתוח וקשה .אמי ,שהייתה עקרת
בית רגועה ושלווה ,הפכה לחיה פצועה ,וחיה

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

פצועה לעיתים עלולה שלא לשנות עורה גם
לילדיה .גדלנו בצל אם מרירה וטעונה .הילדות
השנייה שהייתה לי ,הייתה הנגטיב של ילדותי
הראשונה .כל מה שהיה  -נהפך לגמרי :מעושר
לעוני ,מחיי נוחות לחיי קושי ,מרוגע ללחץ,
משמחה לעצב.
זו הייתה ילדותי השנייה ,שנות התבגרותי.
כאילו הכרתי עולם אחר מכפי שידעתי עליו,
כאילו בורא העולם הכריח אותי להכיר חיים
אחרים מכפי שהכרתי ,חיים שלא העליתי
על דעתי כי הם קיימים ככלל .עשר שנים
ארך המאבק הזה ,נטל את כוחותיה של אמי
והפך אותה לדמות שונה לגמרי ,ששינתה
את בגרותנו ,את שלוותנו ואת שמחת החיים
שלנו .עשר שנים תמימות חלפו ,ובסיומן
הובילו עורכי הדין לפשרה .על פי הפשרה
קיבלנו סכום מזערי ביחס לנכסים שהיו
שייכים לאבי ,אך גם סכום זה כלל כמה מיליוני
שקלים .יכולנו לשמוח על
כך שקיבלנו סכום שכל
משפחה הייתה מאושרת
לקבל  -כמו זכייה בלוטו -
אך קומם אותנו ,שבמקום
עשרים וחמישה אחוזים
קיבלנו רק ארבעה אחוזים
מהסכום הכולל (וזה רק מוכיח באיזה סכום
כולל מדובר) .הסכום שקיבלנו אפשר לכל ילד
לקבל דירה מרווחת ,לא יותר מזה ,אך מצד
שני גם לא פחות מזה .לאמי נותר סכום יפה
שממנו תוכל להתפרנס כל חייה .לאחר עשר
שנים של סערה השתרר שקט .כולנו רכשנו
דירות והחלנו להקים משפחות .אני עצמי
התקדמתי ,רכשתי מקצוע וגם הצלחתי בו.
בעלי הצליח אף הוא בתחומו .נולדו לנו חמישה
ילדים ,וניתן לומד שהקמנו משפחה למופת.
במקביל ,התעניינתי בשגשוג המפעלים שהיו
שייכים לנו בעבר .גם אם לא הייתי מתעניינת
הם היו צצים מול עיניי ,מפני שמדובר
במפעלים מוכרים ,המפורסמים מפעם לפעם
בעיתונות .הייתי רואה את הנתונים הכלכליים
של המפעלים ,את הדו"חות הכספיים ,וככל
פעם הבנתי עד כמה נושלנו .דודיי כבר נחשבו
מיליונרים ,לאחד מהם היה מטוס פרטי ,וכולם

לרפואת לולי

בת זמרודה

שבת פרשת " :משפטים"
כניסת השבת16:53 :
יציאת השבת18:02 :
ר"ת18:36 :

נִ ְב ָחר ֵׁשםֵ ,מע ֶֹׁשר ָרב:
ּומּזָ ָהבֵ ,חן טֹוב.
ִמּכֶ ֶסף ִ
(משלי  -פרק כ"ב ,פסוק א')

שם טוב שווה לעושר רב .חן טוב ,שווה כסף וזהב.

פרשה וליקחה
תגידו ,שמעתם על האדם המכוער שכעס
על הראי וניפץ אותו לרסיסים בחמת זעמו?
בכך הוכיח שהוא לא רק מכוער אלא גם
שוטה.
בפרשתינו הוזהרנו שלא לקלל דיין ,ולא
לאור נשיא .טבע הוא באדם :אם יצא חייב
בדינו ,מאשים הוא את הדיין .ואם העניינים
במדינה לא זזים ,האבטלה גואה ,הכלכלה
בשפל ,הביטחון צולע – מתמרמרים על
המנהיג.
ולא מתבוננים שפסק דינו של השופט
הוא כמו ראי – שמעשיו של האדם גרמו
להרשעתו .ואין מבינים שהמנהיג מצליח
כפי זכויות העם .ואילו היינו אנו זכאים ,עם
הרבה תורה ומצוות ומעשים טובים ,אזי
הייתה הכלכלה פורחת ,הפרנסה בשפע,
הגשמים בעיתם השלום שורר והביטחון
איתן ,יוצאים להרבות בתורה( .מעיין השבוע

היו מסודרים עד לנכדי נכדיהם .ואילו אני ,אף
שהייתה לי קורת גג ,הרגשתי שאני לא חיה
את החיים שהגיעו לי בצדק ובדין.
הייתי צריכה לעמול קשה על הפרנסה ,לוותר
על הרבה דברים שזכיתי להם בילדותי,
ולפעמים הייתה עולה בלבי ביקורת על אמי,
שהתפשרה יותר מדיי ושאולי גרמה לנו
לחתום בלי שהבנו על מה אנחנו מוותרים.
מצד שני ,אם לא הייתה מתפשרת ייתכן
שאפילו מה שיש לנו לא היינו מקבלים,
ושבסך הכל היא עשתה בחירה בין המצוי לבין
הרצוי .אבל בין כולנו שררה אווירת נכאים.
חשנו שמישהו התנכל לנו וגזל את כספנו,
כפי שאכן היה .בשנים האחרונות נפל דבר.
כבר בתחילת המשבר הכלכלי בארצות הברית
להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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החלו לזרום ידיעות לא טובות
מכיוון המפעלים .קריסת בנק
"ליהמן בראדרס" הפילה את
רשת המפעלים ,וזו פשטה את הרגל ,מותירה
חובות של מאות מיליוני דולרים .קשה לומר
מה עבר עליי .הייתי צריכה הרבה להתגבר
על היצר כדי לא לחוש שמחה לאיד .אך
מהר מאד כבר לא היה לי היצר הזה ,משום
שהקריסה הייתה כל כך כואבת ,שקשה היה
לחוש שמחה מולה .כיום אני יודעת שהיה זה
תהליך של כמה שנים טובות שבהן המפעל
היה שקוע בחובות ומשכנתאות ,ובעצם
לא היה שייך לדודים שלי .המשבר הכלכלי
רק חסם את ייכולתם לפרוע חובות והוריד
את ערך הבניינים בצורה כזו ,שהבטחונות
לא אפשרו הלוואות נוספות .המפעל קרס,
החובות נשארו .מה עוד ,שאחד מדודיי
הסתבך פלילית והוא עומד למשפט שעלול
להושיב אותו בכלא למשך כל חייו .כיום,
כשאני יודעת את סופו של הסיפור ,אני מבינה
אחרת לגמרי את הנפילה הראשונה .היא אמנם
הייתה קשה .נפלנו חזק ,אבל לא התרסקנו,
כמו שהמפעל התרסק ,ואנחנו היינו אמורים
להתרסק ביחד איתו .ומסתבר ,שאמנם נפלנו
אך לאחר מספר שנים קיבלנו תרופה שקצת
המתיקה את כאב הנפילה וסידרה אותנו
כמו כל אדם מהיישוב ,אולי קצת יותר .אני
מסתכלת על אמי ועל אחיי ואחיותיי ,ויודעת
שכולנו מסודרים יותר מדודיי ומילדיהם,
שפשוט איבדו את כל רכושם .אין לי מושג
איך ימשיכו הלאה כשרגליהם רכות מכדי
לשאת אותם .אנו אמנם עברנו עשר שנים לא
פשוטות ,ובהן התחשלנו ,ובשורה התחתונה
אנו היחידים שנשאר להם משהו מהרכוש
העצום .לפעמים בני אדם רואים את יד ה' רק
במבט לאחור.
אני חייבת להדגיש שאיני מקשרת את
פטירתו של אבי לעניין .זוהי מכה שאין לה
תרופה ואין לה תחליף .המסר שלי נוגע רק
למה שקרה אחר כך .הנישול מהנכסים שהיו
שייכים לנו כפי שהיו שייכים לדודינו .אם
חשבנו שבורא עולם מוסיף מכה על מכתנו,
כעת מתברר שהנישול הזה  -שהוביל בסופו
של דבר לפירוק השותפות ולקבלת חלקנו,
גם אם לא במלואו  -הציל אותנו מהקריסה
הגדולה שבאה אחר כך ,ומאבדן כל מה שיש
לנו כיום.

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

לע"נ שאול

השאלות

שלכם

החזון אי"ש

נקודה למחשבה

"...קש נידף של קטטה,
יכבד עליי כקורת בית הבד"...

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

שאלה :בשבת הדלקנו את התנור גז ,והאש כבתה,
האם מותר לסגור את ברז הגז?
תשובה :מותר לסגור את ברז הגז ,בשבת ,גם כשאין
סכנה בדליפת גז ,וכל שכן כשיש חשש סכנה
שאלה :כבוד הרב אם המצעים נקיים ואין צורך
להחליפם האם לכבוד שבת אני חייבת להחליפם?
תשובה :אם המצעים נקיים אין צורך להחליפם
לכבוד שבת ,ומה שהוזכר בהלכה הוא רק להציע
את המיטות שהכוונה היא לסדר את המיטות לכבוד
שבת.
ומה שיש צורך להחליף לכבוד שבת הוא בבגדים
שטוב להחליפם לכבוד שבת .והגר"א נהג להחליף
את כל בגדיו ללא יוצא מן הכלל לכבוד שבת,
והחזו"א נהג להחליף אף את הכיפה לכבוד שבת.
וממידת חסידות להחליף אף את הנעלים לכבוד
שבת.
שאלה :הרב מה זה איסור מלוגמא בשביעית שאסור
להשתמש בפירות השמיטה לעניין רפואי
אלא רק לאכילה ,קשה לי העניין הזה איך התורה לא
מסכימה דבר כזה.
אשמח לקבל תשובה
תשובה :אמרה תורה "והיתה שבת הארץ לכם
לאכלה" ודרשו חז"ל (סוכה מ) מכתוב זה "לאכלה
ולא למלוגמא" שפירושו רפואה.
ומבואר במשנה במסכת שביעית (פרק ח) שמדובר
בפירות שביעית המיועדים לאכילה שאין לעשות
מהם תרופות ומשחות למיניהם ולשנותם מייעודם
ומדרך אכילתם .אך צמחים ועשבים שדרך לעשות
מהם תרופות ומשחות לרפואה ,מותר לעשות מהם
תרופות אף בשביעית.
ואנו שקיבלנו את התורה והכרזנו "נעשה ונשמע"
איננו שואלים שאלות על התורה למה ומדוע נקבע
כך או אחרת .אלא כך קבעה חכמתו יתברך ,ואין
להרהר אחר זה כלל.
אך בכל זאת ניתן לבאר טעמו של דבר :שהנה בזמן
שבית המקדש היה קיים ,הכהן האוכל בשר הקודש
חייב לשמור על קדושת הבשר ,ולאכלו במקומו עם
תנאים מגבילים בזמן ,ובקדושה יתירה .ולזכרים
בלבד ,ואין מקום כלל לתמוה הלא בסך הכל מדובר
בבשר ,אשר הכהן מקבלו חלף עבודתו במקדש ועל
מה ולמה הגבילו את הכהן באכילת בשר הקודש.
שיאכל את הבשר דווקא בתנאים כה מגבילים,
משום שהקדושה מחייבת כללים וסייגים על מנת
שלא יקלו בקדושתו.
כך גם לגבי פירות שביעית היות ויש בהם קדושה,
לכן קבעה התורה תנאים מגבילים באכילתם,
שנאכלים בקדושה ובשמירתם מהפסד ואיסור
סחורה ועשיית רפואות וכו'.
אך זה ברור שכל ההגבלה באה במקום שאין חשש

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

לרפואת ציון בן שרינה

פיקוח נפש אבל במקום שיש חשש פיקוח נפש
וסכנה כבר אמרה תורה "וחי בהם"  -ולא שימות
בהם ,ומותר לעשות מהם רפואה.
שאלה :האם מותר לקחת כסף מקופת צדקה
ולהחזיר למחרת?
תשובה :נחלקו הפוסקים אם מותר ללוות כסף
מ"קופת צדקה" שבביתו על מנת להחזיר.
ולכן טוב להתנות בתחילה שהמוסד שהוא בעל
הקופה לא יקנה את הכסף עד שיגיע הכסף לרשותו
ועד שיגיע לרשותו יוכל ללוות משם כרצונו.
וכשהתנה כן יוכל ללוות מהקופה כאוות נפשו,
ובלבד שירשום על פתק מהו הסכום שלווה
מהקופה ,וישים את הפתק בקופה לבל ישכח
להחזיר.
ואם הקופה אינה שייכת למוסד מסוים ,ודרכו
ללוות משם ,מותר ללוות מהקופה אף בלא תנאי,
ובלבד שירשום וכנ"ל.
שאלה :כבוד הרב ,האם מותר לבנות לשיר בטיול
כשהנהג שומע את השירה ,או שאנו מכשילות אותו
באיסור שמיעת שירת נשים?
תשובה :בנות הנוסעות לטיול דעת הגאון רבי
שלמה זלמן אויערבאך (הקטן והלכותיו ח"א עמוד
 )18שאף על גב שהבנות צריכות להזהר מלהכשיל
את הנהג בשמיעת קול זמר שלהן ,מכל מקום
בשעה שעסוק בנהיגה אפשר להקל מפני שהוא
טרוד בעבודתו ,אבל שלא בשעת הנסיעה אסור
לבנות לשיר אם הנהג שומע את קולן.
שאלה :האם מותר לשמוע שירים לא כשרים ,כגון:
על שירי אהבה ,והאם מותר לגבר לשמוע אישה
כשלא מכיר וראה אותה אבל השיר לא כשר.
שירים בשפה שאני לא מכיר מותר?
תשובה :נחלקו הפוסקים אם מותר לשמוע קול
אשה בקלטת או בדיסק כשאינה מכירה( .עי' שו"ת
יבי"א ח"א סימן ו ,ושו"ת שבט הלוי ח"ה קצז).
אולם כל זה מדובר בשיר שאין בו מילים של דברי
חשק ואהבה ,אבל אם השיר מכיל דברי חשק ואהבה
אסור לשומעו כלל ,ואף אם אינו מבין את המילים,
אין לשומעו כי השיר פוגם מאוד בנפש האדם.
מקורות:
כן מבואר בשער הציון סימן תקס וזה לשונו:
מיהו כבר הזהיר השל"ה ושארי ספרי מוסר שלא
לזמר שירי עגבים לתינוק(,אף שאינו מבין) שזה
מוליד לתינוק טבע רע ,ובלאו הכי נמי איכא איסורא
בשירי עגבים ודברי נבלות ,דקא מגרי יצר הרע
בנפשיה ,ושומר נפשו ירחק מזה ויזהיר לבני ביתו
על זה [מאמר מרדכי]:
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לרפואת ישראל בן אלגרה

מעשה בית הדין

מגש בלי קולה הרב יהודה החליט להפתיע את חברי המדרשייה בפיצה
והזמין דרך הטלפון ארבעה מגשים מהפיצרייה המקומית,
המבצע בפיצה היה שמחיר המגש הוא חמישים  ₪ומקבלים בקבוק קולה
במתנה .הרב יהודה הזמין ללא קולה והופתע כשנדרש ממנו לשלם במקום
מחיר מלא על המגשים .כשהשליח הבהיר שהזמנה ללא בקבוקי שתיה אינה
משנה במחיר ,ביקש ממנו הרב יהודה להביא את הבקבוקים ,אבל הוא סירב
ואמר" :אם אתה רוצה ,תבוא תיקח אותם מהחנות" .האם הרב יהודה אכן חייב לשלם מחיר מלא?
ועל מי מוטל להביא את הקולה למדרשיה?
השאלה משבוע שעבר
ניחום
רון הגיע באיחור לשיעור תורה ,לשאלת
החברים מדוע איחר ,השיב כי השתתף בלוויית
אמו של משה אחד מחבריהם בבית הספר.
הנערים שנדהמו לשמע האסון הטראגי ,ביקשו
לשלוח משה הודעת  smsכי הם מנחמים אותו
ומשתתפים בצערו בשעתו הקשה .כששאל
עודד" :האם אנו מקיימים מצוות 'ניחום אבלים'
על ידי שליחת  smsוהם התקשרו לרב אסף רב
הקבוצה שלהם במדרשה ,כדי לשאול האם הם
מקיימים בשליחת ההודעה את ניחום האבלים,
מה לדעתכם ענה להם הרב?
תשובה בקצרה:
עיקר מצוות ניחום אבלים היא בבית האבל ,אבל
אם אינו יכול להגיע לבית האבלים יוכל לנחם
על ידי שליחת  .smsאבל מכל מקום ,עדיף
שיתקשר וידבר איתו בטלפון שעל ידי כך יכול

ל"ט מלאכות

השוחט

ְמלֶ אכֶ ת ַהּש ֵֹׁוחט היא אחת מל"ט מלאכות האסורות
בשבת .מלאכה זו נוגעת בכל מקרה של הרג בעל
חיים לשם שימוש בו .יש מחלוקת בגמרא מהי הסיבה
לאיסור שחיטה בשבת ,לפי שמואל החיוב הוא משום
נטילת נשמה ,ולפי רב ,גם משום צובע ,שכן על ידי
השחיטה נצבע מקום השחיטה בצבע אדום ,ומכיוון
שצביעת בית השחיטה בדם השחיטה היא דבר שיש בו
תועלת ,שכן הדבר מזרז את הקונים ומוכיח כי מדובר
בבהמה טרייה שנשחטה היום ,נחשבת מלאכה זו
"מלאכה הצריכה לגופה".

א .אין לרסס על חרקים בתרסיס הנועד
לקטילתם .ואין לפזר רעל בשבת ,אך אם יש
בחדר הרבה חרקים מותר לרסס בחלל אויר
החדר במקום שהם לא נמצאים ,ויפתח להם פתח
שיוכלו לברוח.
ב .מותר להשתמש בקוטל יתושים חשמלי
והוא הדין "סנומט" ,אבל צריך לחברם לחשמל
מערב שבת ואין להזיזו ממקומו בשבת ,ואת
הטבליה אין להחליף בשבת.
ג .אין להרוג כינים לאחר שהפלה אותם
מבגדיו בשבת.
ד .שרצים הנמצאים במעי התינוק סמוך לפי
הטבעת ,מותר לתפוס אותם ולהוציאם ,וטוב
להיזהר שלא להורגם.
ה .תולעים הנוצרות בתוך קטניות וקמח,
אסור להורגם בשבת.

לדבר ללבו של האבל ולנחמו.
תשובה בהרחבה:
המקור למצוות ניחום אבלים נמצא בחומש
בראשית .כאשר נפטר אברהם אבינו ,נתגלה
הקב"ה ליצחק וניחם אותו על פטירת אביו.
בתלמוד בבלי במסכת סוטה לומדת הגמרא
שיש לכל יהודי ויהודי מצווה ללכת בדרכיו
של הקב"ה ,וכפי שהקב"ה ניחם את יצחק
אבינו על פטירת אביו ,כך יש מצוה לכל יהודי
לנחם את האבלים .הרמב"ם פסק בהלכות
אבלות (פרק י"ד ,הלכות אבל הלכה א') "מצוות
עשה לבקר חולים ולנחם אבלים ,ואלו נקראים
גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור .וכל
מצוות אלו הרי הן בכלל מצוות 'ואהבת לרעך
כמוך' ,שכל הדברים שהנך רוצה שיעשו אותן
עבורך אחרים ,עשה אותן לאחיך '...אם כן,
כל אדם שמח ומתנחם כאשר מעודדים אותו
ומשתתפים בצערו ,וזה גם אפשרי על ידי ניחום
שאינו במפגש ישיר ובזה גם מקיים את מצוות
'ניחום אבלים' .במקום אחר ,כתב הרמב"ם
שכאשר אדם גלמוד ובודד נפטר מן העולם ואין
לו משפחה ,מצווה שעשרה אנשים ישבו בביתו
שבעה ימים ,ובאים לביתו כל מכריו וידידיו
מספרים בשבחו ומתנחמים .והרי לכאורה ,אין
כאן את מי לנחם שהרי אותם עשרה אנשים
אינם קרוביו ,מכאן אנו לומדים שנשמתו של
הנפטר נהנית כאשר יושבים ומעלים את
זכרה .ומטעם זה פסק הרמב"ם שאם אדם
יש לו אפשרות לנחם אבלים או לבקר חולים,

עדיף שינחם אבלים מכיוון שכאשר מבקר את
החולה ,גומל עמו חסד בגופו .אבל כאשר מנחם
את האבלים ,הוא גומל חסד גם עם החיים וגם
עם המתים ,עם המשפחה וחבר מרעיו ,ועם
המת עצמו .ועל פי דבריו למדנו שיש במצוות
'ניחום אבלים' שני עניינים :א') לנחם את
האבלים על פטירת יקירם .ב') תיקון וגמילת
חסד עם הנפטר כאשר באים לנחם את קרוביו,
ולהעלות את זכרו .בספרי הקבלה מבואר כי
עדיין חלקים מנפש המת עדיין נמצאים בביתו,
ואף שהגוף ניטל ממנו עדיין קיימים בביתו
חלקי הנפש והנשמה שהם מרגישים זאת,
כפי שאמרו זאת חכמים במקום אחר שקשה
רימה בבשר המת כמחט בבשר החי' .אם כן,
במקרה שלנו את החלק הראשון של ניחום
האבלים ניתן לקיים על ידי שליחת ה sms
אבל את החלק השני של עשיית החסד עם
הנפטר ,אפשרי לקיים רק בביתו כאשר יושבים
עם האבלים ומעלים את זכרו .ולכן ,פסק הרב
לנערים שאם בית האבלים אינו רחוק ,ואפשרי
להגיע ולנחם -עדיף לעשות זאת ולהגיע לנחם
דווקא בבית האבלים ,שעל ידי כך הם מקיימים
המצווה
את
בשלימות .אבל ,אם
זה רחוק עבורם
ואינם יכולים להגיע
לשם ,יוכלו לקיים
את המצווה גם על
ידי שליחת sms.

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

זמרת הארץ

בצל ותרכובות הגופרית – להפחתת רמות הסוכר בדם
לבצל יש השפעה היפו-גליקמית שהוא עשוי לתרום למניעה ולטיפול
בסוכרת .המחקרים מראים ככל שגדלה צריכת הבצל ,כך נמוכה יותר רמת הגלוקוז המתגלה
במהלך בדיקות סבילות לגלוקוז ,אורליות או תוך ורידיות .מתוך עדויות קליניות וכאלו
שאליל ְפרופיל דיסולְ פיד הוא האחראי להשפעה זו.
שהתקבלו בניסויים עולה ֻ
נמצא שהוא מוריד את רמות הסוכר בדם באמצעות העלאת הכמות הזמינה של
אינסולין חופשי .את זאת הוא עושה על ידי כך שהוא מתחרה באינסולין ,שגם
הוא דיסולפיד ,על אותם אתרים בכבד שבהם נעשה האינסולין לבלתי פעיל.
כתוצאה מכך עולה כמות האינסולין הזמין ,המוליך גלוקוז לתוך התאים ,ויורדת
(יש להתייעץ עם רופאים)
כמות הסוכר בדם.

