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חנוך לנער

צפנת פענח
אגדת עם מספרת על הרוח והשמש שהתחרו ביניהן ,כוחו של מי רב יותר.
הוחלט לנסות את כוחן על כובעו של ברנש מזדמן .מי שיצליח להסיר
את כובעו של האיש ,הוא יהיה המנצח .יצאה הרוח ונשבה נשיבה קלילה
לכיוון כובעו של האיש ,משחש ההלך ברוח הנושבת מיהר להדק את כובעו
לראשו ,כך שלא יוכל ליפול ברוח מצויה .ראתה הרוח והגבירה את עוצמת
המשב ,בשריקה עזה יצאה הרוח מתוך מטרה להוריד את הכובע .אולם,
ככל שהגבירה את עוצמתה ,כך גברה אחיזתו של האיש בכובע .עוד פעמים
מספר ניסתה הרוח את כוחה ,כמעט שהעיפה את האיש בעוצמתה ,אך
את הכובע מראשו לא הצליחה להסיר .כעת הגיע תורה של השמש .זו,
הוציאה קרן חמימה ומלטפת ,ליטפה את האיש ,כמו מנסה להרגיעו כי
חלפה עברה לה הסערה ,והגיע הזמן להרפות מהכובע .האיש קלט את
המסר והסיט את הכובע מעט לאחור ,מרפה את אחיזתו .הוציאה השמש
קרן נוספת מחממת ,זיעה קלה החלה ניגרת ממצחו של האיש .השמש
שידרה גל חום נוסף ,נטל האיש את הכובע והסירו מראשו .השמש ,בחום
ששידרה ,ניצחה את הרוח על כל עוצמתה בסופה ובסערה .ומכאן אל
הילדים היקרים שחינוכם מופקד בידינו .לעיתים קולטים אנו בעיה אצל
אחד הילדים ,התנהגותו אינה נושאת חן בעינינו ,הדרך בה הוא צועד נראית
לנו שגויה .אין כל טעם לצאת למלחמה ,ולהתחיל בהפגזה ישירה .זה לא
יעבוד ,הילד ירגיש מותקף ,יתבצר בעמדתו ,לא יסכים לשמוע ,וימאן

הפתרון משבוע שעבר

גלו את המשפט המסתתר בתמונה
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לקבל את דברינו .נשאיר איפוא את
הארטילריה הכבדה מונחת במקומה ,לא כאן זירת הקרבות .הבה ניקח את
הנשק בה השתמשה השמש  -ה"חום" .שדרו חמימות כלפיו ,גלו אמפתיה,
האזינו למצוקה ,הקשיבו למשאלות .אם השדר יהיה כנה ואמיתי ,לבו של
הילד יפתח אליכם באהבה חוזרת ,סביר להניח שהבעיה תפתר מאליה .גם
אם לא נפתרה הבעיה ,החום והאהבה אותם תשדרו ללא תנאים ,יפתחו
פתח לקשר אמיתי שיעזור לכם ולילד לעלות על דרך המלך ולמצוא פתרון
לבעיה מתוך הבנה ואהבה .החום והאהבה שהשקעתם בילד אף אם לא
יראו פירותיהם באופן מיידי ,ללא ספק אין מדובר בהשקעת שווא .ברבות
הימים תווכחו לדעת כי עמלכם לא היה לריק .הילדים יוכיחו את עצמם
בעקבות החום והאהבה ששודרה להם .שאל פעם אחד מגדולי ישראל
על הנאמר בשיר השיריםּ" :כִ י ַעּזָ ה כַ ָּמוֶ ת ַא ֲה ָבה" ,מדוע בחר שלמה המלך
להגדיר את עוצמתה של האהבה כשוות ערך אל המוות? כלום אין דימויים
רכים ונעימים יותר? מהו איפוא המשותף בין האהבה לבין המוות? וכך
השיב :כשם שאיש אינו יכול לעמוד אל מול המוות ,אף אם יהיה הגיבור
הגדול ביותר ,המוות יגבר .כך אין מי שיוותר אדיש מול האהבה ,כי רב
כוחה של אהבה להמיס כל לב .באם ניגש לילדינו בגישה כזו ,מתוך חום
ואהבה ,אכן נזכה לראות פירות בטווח הקצר והארוך גם יחד.
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מוח  -במוח האנושי מצויים בממוצע כעשרה מיליארד תאי-עצב,
מעשיך
כל תא שולח בין  10,000ל 100,000-סיבים כדי לחבר תאי עצב
אחרים אל המוח .מספר הקשרים הללו הוא כאלף מיליון מיליונים.
קשה לדמיין מספרים כה גדולים ,אך הבה ננסה :נתאר לעצמנו שטח שגודלו
כמחצית משטחה של ארצות הברית (מיליון מייל מרובעים) .נדמיין לעצמנו
ששטח זה מכוסה כולו ביער ,ובו כ 10,000-עצים בכל מייל מרובע.
אם לכל עץ יש כ 100,000-עלים ,יהיה מספר העלים הכולל ביער שווה ל10-
בחזקת  ,15שהוא מספר הקשרים המצויים במוח האדם .למרות כל הקשרים

הללו ,יער זה של סיבים אינו בנוי בערבוב מקרי היוצר תוהו ובוהו,
אלא הוא בנוי בצורת רשת מאורגנת היטב .לסיבים יש תפקודי
תקשורת מוגדרים ,והם עוברים בערוצים קבועים דרך המוח.
אילו רק אחד חלקי מאה מקשרי המוח היו מנותבים ופעילים ,גם
אז היה מספר הקשרים במוח של אדם אחד רב יותר מהקשרים
ברשת התקשורת של העולם כולו! במוח זה מתכנן האדם יצירות
מתוחכמות ומורכבות בכל התחומים ...ואת המוח עצמו מי תכנן?
מי יצר?!

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

מחפשים  2ארונות בגדים
לחדרי ילדים

'מה רבו

אלף בינה

מדובר בסיפור שהתרחש לפני כמה שנים.
הייתי בגיל  .27תקופת השידוכים הייתה
קריעת ים סוף אמיתית ,ולא מסיבות
מסוימות .אני לא חושב שהייתי בררן
יתר על המידה ,פשוט לא הגיעו ההצעות
המתאימות ולא הגיע המועד שנקבע.
אחרי הצעות כה רבות המסתיימות בלא
כלום ,אתה בקלות יכול להגיע לידי ייאוש.
מה עוד שרוב חבריך כבר התחתנו ולאחד
מהם יש כבר ילד בן שש.
ביום מן הימים נסעתי לבני ברק להשתתף
בחתונה של חבר צעיר .הגעתי לחופה,
נשארתי קצת לאוכל ולריקודים ,ובשעה
עשר יצאתי לכיוון תחנת האוטובוס
הקרובה לירושלים .אני פוגש חבר מימי
הישיבה הקטנה ומתחיל לשוחח אתו
בפתח של בניין .מסתבר שהוא נמצא
בשמחת שבע ברכות של קרוב משפחתו.
אנחנו משוחחים מעט ,ולפתע יורד מישהו
מהבניין ואומר לבן שיחי" :מדוע אתה כאן?
תעלה למעלה ,ממש ריק ועצוב שם" .ואז
האיש פונה אלי" :תעלה גם אתה .מחכים
לך שם" .אני מנסה לומר לו" :אולי אתה
מחליף אותי במישהו אחר "...הוא קוטע
אותי" :אני מחפש כעת גברים בשביל
להשלים מניין לשבע ברכות ,אתה גבר
לא? אז תעלה .יש שם חתן וכלה שאמורים
לשמוח בשבע ברכות ,אבל השעה כבר
עשר וחצי ,ויש רק שישה משתתפים פחות
הבן דוד שמשוחח איתך עכשיו .תעלה
למעלה בבקשה ותשתתף בשבע הברכות".
אני פותח את פי לענות לו שאני ממהר או
כל תירוץ אחר ,ואז כמו שמן על המדורה
הוא מוסיף " :תקבל פרס ,כדאי לך" .מה
הוא חשב לעצמו ,שאני ילד בן שבע? את
תקופת הפרסים בחיי סיימתי כשעזבתי
את ה'מתמידים' של ר' שבתאי פלוק .מה
פרסים עכשיו? אבל משהו בקול שלו היה

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

כל כך חברותי חביב ותמים ,שהחלטתי
להיענות .מה גם ,שחברי לשעבר הפציר
בי לעלות לשמח חתן וכלה .עליתי .היה זה
שבע ברכות בתוך בית שנראה בערך כמו
שבע ברכות בתוך בית ,אבל עלוב ועגום
הרבה יותר .ישבו שם החתן והכלה ,שני
המחותנים ,סבא אחד ,שני בחורים ועוד
כמה תינוקות בעגלה .איש לא שר ואפילו
לא דיבר בקול רם .לא הושמעה מוזיקה.
האנשים הבודדים שהיו יצאו או שוחחו
בפלאפון .חשבתי לעצמי ,איך הם מתכוונים
להעביר כאן את הזמן .לאט לאט הגיעו בני
משפחה בודדים עד שנעשה מניין ,ולאחר
מכן הגיעו עוד ארבעה שאיכשהו נתנו
נוכחות בסלון הלא גדול שהיה שם .האיש
שקרא אותי לדגל לא נרגע" :תשיר משהו",
אמר .הסתכלתי ימינה ושמאלה והחלטתי,
שאין לי ברירה.
עם
התחלתי
ישמע"
"עוד
ו"מהרה" ולאחר
דרומה
מכן
ל"ענבי הגפן"
ו"יזכו לראות
נאמן".
בית
בשלב הזה הצטרפו אלי מעט מבני
משפחת הכלה או בעצם משפחת החתן.
מהיכן אדע .אחרי כמה שירים הוא ניגש
אלי ואמר לי בלחש" :תגיד משהו"" .מה
תגיד משהו"? אני לוחש לו חזרה "אתה
לא חושב שהגזמת"? "אתה צודק" ,הוא
אומר" ,אני עד שלא הכנת דבר תורה .אבל
עזוב ,תתחיל מ"החתן שלנו"" .אני יודע על
פרשת השבוע יותר מ"החתן שלנו" אפילו
ששכחתי מה פרשת השבוע" ,אני משיב
לו" .מה שנותן לחתן שלנו סיכויים קטנים
מאוד לקבל 'החתן שלנו' הולם"" .שששש",
הוא אומר לי" ,לחתן אין מושג מי אתה.
הוא לא מכיר בכל שמחת שבע ברכות את
כל המשתתפים .השמחה הזו חייבת תגבור

לע"נ שאול

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

שבת פרשת " :נח"
כניסת השבת17:27 :
יציאת השבת18:33 :
ר"ת19:08 :

אֹוצר ,נֶ ְח ָמד וָ ֶׁש ֶמן ִּבנְ וֵ ה ָחכָ ם;
ָ
ּוכְ ִסיל ָא ָדם יְ ַבּלְ ֶעּנּו.
(משלי  -פרק כ"א ,פסוק כ"ג)

אדם חכם ,אוגר לשעת צרה.
אך הכסיל מבלע ואינו חושש לשעת הצורך.

פרשה וליקחה
הגמרא מספרת על עוף ושמו "אורשינה",
שהסתגר בפינתו בתיבת נח ולא תבע מזונו.
שאלו נח :כלום אינך רוצה לסעוד? ואמר :ראיתי
שאתה טרוד כל כך בהאכלת בעלי החיים,
ולא רציתי להטריח .ברכו נח שיחיה לעד.
והמתבונן ,יפיק ממימרה זו לקח נפלא .אותו
עוף ביקש לחסוך מנח טירחה של שעה קלה,
של רגעים אחדים .ידוע ,שרגע בחיי הצדיק
שווה לנצח בחיי העוף  -מידה כנגד מידה,
ובמדוייק! ...מדוע? משום שהצדיק קונה בכל
רגע  -נצח .כי כל מצוה ,כל מעשה טוב ,לימוד
תורה וברכה ,מקנים נצח .שכן שנינו" :יפה שעה
אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה -
מכל חיי העולם הבא" ,יותר מכל חיי הנצח!
כמה אחריות מטילה ידיעה זו עלינו ,לנצל כל
רגע כראוי ולקנות בו נצח .לסגל בו עוד תורה
ומצוות .וכמה היא מחייבת אותנו לחוס על
זמנם של גדולי ומאורי הדור ,שלא להטרידם
בזוטות!
( מעיין השבוע )

דחוף .אתה חייב לשמח אותו .ובאשר
לזה שאתה לא מכיר אותו ,תמרח ,נו ,מה
הסיפור שלך? תקבל פרס "...שוב עם הפרס
הזה .שילך למתמידים שלי .מה הוא רוצה
ממני .אבל אני מעביר על מידותיי ואומר לו:
"נו טוב ,אני אנסה ,אבל שחרר מידע איפה
הוא לומד ,מתפלל ,חברותות ,מסכתות,
ראש ישיבה ,בן כמה החתן" .ענה לי .אני
קם לדבר .מתבצע "ששש" ,ואז אני נזכר
בעוד משהו וקורא לקומיסר" .איך קוראים
לו"? אני שואל את הפרט הטריוויאלי הזה
שנעלם מעיניי" .מרדכי" ,הוא אומר .וכאן
אני קם לדבר ומפליג בשבחו של אותו
מרדכי שמעולם לא ראיתיו לפני כן ,ורוב
להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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הסיכויים שגם לא אראה
אחרי כן .לדבר אני יודע וגם
לפרגן ,וממילא יצא נאום
שכולו שבח וקילוסין לאותו חתן ששמו
מרדכי ושמו ,כפי ששמעתי רגעים ספורים
קודם לכן ,יצא למרחוק בלמדנותו ויראתו.
וביחס לחברים .בנקודה זו העמקתי רבות
לדבר ואף הבאתי דוגמאות מהחיים,
שבהם מרדכי הוכיח עצמו כאיש אציל
נפש ומיוחד במידת הנתינה .הדברים שלי
עשו רושם רב על הנוכחים ,ולמען האמת
גם אני עצמי הלכתי שבי אחר אותו חתן
מופלא ,שזה מה שאומרים עליו .כמובן
סיימתי שעם חתן כזה אין צורך לחקור מי
היא הכלה ,כי ברור שענבי הגפן בענבי הגפן
ויזכו לבניין עדי עד .כמובן הכול לחצו את
ידיי ,והחתן הגדיל לעשות ונפל על צווארי
וזיכה אותי בנשיקה .אם קיוויתי בלבי שלא
זה הפרס שהובטח לי ,הרי שזה ניתן לי גם
בלי שהובטח במפורש .אף אחד לא נעמד
לדבר אחריי ,ונראה היה כי הדרשה הזו
הצילה את שמחת השבע ברכות שכמעט
הושבתה .ואז ניגש אלי יהודי שישב לצדי
ושאל לשמי .הוא רוצה להציע לי הצעת
שידוך" .ואיך אתה קשור לחתן"? הוא
התעניין" .אני לא קשור לחתן" ,הבהרתי
לו" .הבנתי" ,הוא הסיק" .אתה מהצד
של הכלה" .שללתי את האפשרות" :לא,
אני אפילו לא יודע מה שם הכלה ושם
משפחתה"" .אז מה אתה עושה כאן"?
הוא שאל" .חסד" ,אמרתי לו" ,ביקשו ממני
להשלים מניין והייתי מעשרה ראשונים".
הוא צחק מלא חופניו ואמר" :כנראה אנחנו
קרובי משפחה"" .ספר לי על כך" ,אמרתי
ושאלתי את עצמי בלבי ,לאן יוביל אותי
הערב הזה" .תראה ,גם אני עובר אורח
שהגעתי לכאן לבקשת אחד האורחים,
כנראה מדובר באותו לחשן שעמו התלחשת
קודם לכן .ומכיוון ששנינו באותו מצב
משפחתי כלפי החתן והכלה בכך שאיננו
קרובים להם בשום דרך וצורה ,זה כבר
עושה אותנו סוג של קרובי משפחה"" .סוג
של" ,סיננתי" .בקיצר ,רציתי להציע לך את
בת אחותי" ,הוא אומר לי" .מה גורם לך
לחשוב להציע את בת אחותך לפני שאתה
מכיר אותי בכלל" ? "אומר
לך את האמת .ראשית
אחרי הנאום המיוחד שלך

לע"נ יונה

אני קצת מכיר אותך ,ואחרי שאני שומע
שאתה כאן בהתנדבות  -אני עוד יותר
מכיר אותך ומעריך אותך ,ונקודה שלישית
שפשוט למה לא לנסות"? אומר את האמת.
אם הייתה לי פירכה על הטענות הראשונות,
הרי שהטענה השלישית הכריעה את הכף.
נתתי לו את הטלפון של הוריי והתפזרנו
לדרכנו .כל השאר כבר היסטוריה ,אתם
מבינים לבד שיצא מהערב היה שידוך,
וכיום יש לנו שלושה ילדים .חסד ה'.
ומדוע נזכרתי רק השבוע בסיפור הזה .כי
לפני שבוע אני פוגש באוטובוס מישהו
מוכר .הוא מביט בי ואני בו" .אתה מוכר לי
מאיזשהו מקום" ,הוא אומר" .וגם אתה",
אני עונה לו .שנינו מביטים זה בזה .ברור
לנו שראינו ושדיברנו ואפילו שהיה משהו
נחמד ומצחיק בינינו ,אבל לא נזכרים" .נו"
נו" ,הוא דופק על מצחו ,וגם אני עושה
אותו דבר .ורגע לפני שהגעתי לתחנתי
הוא נזכר" .זה אתה הנואם מהשבע ברכות
של אחי מוטי ,מבלי שבכלל הכרת אותו.
איך יכולתי לשכוח .מעולם לא שמעתי
דברי שבח כאלה ,על ידי מי שאינו מכיר
כלל את החתן .זה היה ערב עגום מאוד
שלא תרם לשמחת החתן והכלה ,ואתה
הצלת אותו בהופעתך ובדרשתך" .כעת גם
אני נזכר שאותו אדם ירד במדרגות וגייס
אותי לשמחה .בזכותו ידעתי את הפרטים
החשובים כמו למשל שמו הפרטי של
החתן .צחקנו" .אוי!!!" ,הוא אומר פתאום.
"מה אוי"? אני שואל" .הבטחתי לך פרס,
זוכר? ככל היוצא מפיו יעשה" .צחקתי.
"אל תדאג ,הקב"ה קיים את הבטחתך.
קיבלתי את הפרס שלי" .הוא הביט בי
בתימהון ואז סיפרתי לו על המפגש הבלתי
צפוי עם אורח קרוא נוסף בתוך שבע
הברכות הללו ,שהוביל להצעת שידוך עם
בת אחותו" .אף שיש לך חלק בשידוך לא
יכולנו להזמין אותך ,כי לא היה לנו מושג
מה שם המשפחה שלך .את זה לא לחשת
לי "...הגעתי לתחנה שלי ואמרתי" :סלח לי
שאני ממהר .פשוט הפרס שלך הביא עוד
כמה פרסים קטנים ,ואני חייב למהר לאכול
איתם ארוחת צהריים"...
(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

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

בן אסתר ז"ל

naort26@gmail.com

לע"נ אהרן

המגיד ממזריץ'

נקודה למחשבה

"...זריזות היא מידה טובה ויקרה היא,
בכל איבריו של האדם ,חוץ מהפה והלשון"...

השאלות

שלכם

מבית ההוראה "יודעי בינה"

תיקון כללי

מנוע מכוניתו של משה התחמם באמצע הנסיעה .משה עצר את הרכב ,הרים את מכסה המנוע וגילה שיש
לו נזילת מים .הוא מיהר למוסך של מיקי חברו ,השאיר את הרכב והודיע לו שיבוא לקחת את הרכב בצהרים.
כשמיקי החל לבדוק את הרכב ,התברר לו שחוץ מנזילת המים יש במכונית גם נזילת שמן וגם צירייה שבורה.
הוא ניסה להשיג את משה בטלפון ,אך הוא לא היה זמין .מיקי החליט לתקן את כל הבעיות שהוא מצא .תוך כדי
עבודה הבחין מיקי גם שהידית שליד הנהג שבורה והחליט להחליף אותה .לסיום הוא סידר למשה את מכת הפח
שהייתה לו בדלת האחורית.
כשמשה הגיע לקחת את הרכב ,הוא נדהם לגלות שעליו לשלם  4000שקלים על סדרת התיקונים .הוא לא הסכים לשלם ובא למיקי בכמה
טענות .ראשית ,הוא ביקש לתקן רק את נזילת המים ולא נזקים אחרים שאיתם הוא היה מצליח למשוך עוד זמן רב .שנית ,החלפים שמיקי
התקין לו היו חדשים ,ואם הוא היה שואל אותו ,הוא היה אומר לו להשיג חלפים מיד שניה ,שהם זולים בהרבה .ושלישית ,טוען משה ,את
הידית ואת מכת הפח הוא בכלל לא התכונן לתקן אי פעם ועל זה הוא בוודאי לא צריך לשלם .האם טענותיו של משה צודקות?

"שאל את הרב" בהודעת
SMS 052-7002757
שאלה :כבוד הרב איך יש אבלים בשעת הלוויה שהם
מעוטפים בטלית גדול? הרי זה לועג לרש ,ואיך את המת
עצמו מכסים בטלית?
תשובה :כל המושג של "לועג לרש" נאמר שאין לאדם חי
לעשות פעולות שמת אינו יכול לעשותן .ולכן אסור לאכול
בפני המת ,וכן אין ללכת עם ציציות מגולים בבית הקברות,
ואמרו רבותינו ז"ל(ברכות דף יח עמוד א) :
לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה
בזרועו וקורא ,ואם עושה כן עובר משום (משלי י"ז) לועג
לרש חרף עושהו!
ועי' רש"י (במסכת סוטה דף מג עמוד ב) שאסור לקרות
ק"ש בארבע אמותיו של מת משום לועג לרש "שזה קורא
וזה אינו יכול לקרות"  -ועיקר הלעג שהחי עושה פעולה
שהמת אינו עושה .אבל כאשר אף המת לבוש בטלית ,אין
כאן משום לועג לרש שהרי גם הוא לובש כמותם ואין לעג
עליו בזה .ולגבי האבלים העטופים בטלית בשעת הלוויה
(מנהג בני תימן) :אפשר לומר כיון שנהגו בזה "לכבודו של
מת" ,שזהו "עטיפת הראש" שהיה בזמן התלמוד ,אין כאן
משום לועג לרש .ומטעם זה נהגו גם להספיד ולומר בפני
המת "דברי תורה" אף שיש איסור לומר דברי תורה בפני
המת ,לא חששו בזה ללועג לרש ,משום שדברי התורה
נאמרים לכבודו של מת.
שאלה :מה למדו אבותינו ,בני ישראל ושבט לוי לפני מתן
תורה? הרי רק אחרי קריעת ים סוף היה קבלת התורה .ויש
מקורות למה שהם למדו?
תשובה :אמרו רבותינו במסכת יומא (דף כח עמוד ב)
מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם .היו במצרים
 ישיבה עמהם ,היו במדבר  -ישיבה עמהם ,אברהם אבינוזקן ויושב בישיבה היה,יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה,
יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה .ועוד אמרו שם  :אמר
רב :קיים אברהם אבינו כל התורה כולה ,שנאמר (בראשית
כו) עקב אשר שמע אברהם בקלי וגו' .אמר רבא ואיתימא
רב אשי :קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין ,שנאמר
תורתי  -אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה .מהרי
שאבותינו אבות האומה עסקו בתורה אחד תורה שבכתב
ואחד תורה שבע"פ .למרות שעדיין לא ניתנה תורה  .ועוד
מצינו במדרש (ב"ר פרשת ויגש פרשה צה) ואת יהודה
שלח לפניו ...להתקין לו בית ועד שיהא מורה בו דברי תורה
ושיהיו השבטים לומדים בו... .ללמדך שבכל מקום שהיה
יעקב יושב היה עוסק בתורה כשם שהיו אבותיו .ע"כ.
ומהיכן למד אברהם את התורה? נחלקו החכמים במדרש
(שם) :רבן שמעון אומר נעשו שתי כליותיו כשתי כדים של
מים והיו נובעות תורה ,רבי לוי אמר מעצמו למד תורה,
שנאמר (משלי יד) מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב
ע"כ .ובבראשית רבה (פרשת חיי שרה פרשה סא) הביא
זאת בסגנון אחר :ר' שמעון בן יוחאי אומר אב לא לימדו,
רב לא היה לו ,מהיכן למד אברהם אבינו את התורה? אלא
זימן לו הקדוש ברוך הוא שתי כליותיו כשני רבנן והיו
נובעות ומלמדות לו חכמה הה"ד אברך את ה' אשר יעצני
אף לילות יסרוני כליותיי .ע"כ
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

בן חיים ז"ל

מעשה בית הדין

להצלחת מיכל איריס בת חמדה

השאלה משבוע שעבר

העדים
בוקר טוב? עוד לפני שהספיק שרון
לשתות את הקפה ,יצא שרון מהחניה
ובטעות פגע ברכבו של נועם .נועם,
יצא מרכבו והאשים את שרון בנזק
שנגרם .להפתעתו ,גילה נעם ששרון
בעזות מצח מכחיש את הפגיעה.
כעשרה מטרים משם ,ישבו יקיר ויאיר
שחזו בכל המתרחש .נועם כמובן,
ביקש מהם להעיד על כך בבית דין.
אם לא די בהפתעה הראשונה ,עתה
הופתע נועם לגלום שהעדים מסרבים
להעיד בבית דין .נועם ,שהיה חייב
כסף לעדים הנ"ל ,התרה בהם ואמר:

ל"ט מלאכות

קושר

ּקֹושׁר היא אחת מל"ט מלאכות שבת ,שהיו
ְמלֶ אכֶ ת ַה ֵ
במשכן .במשכן ,היו זקוקים לסוג של דג בשם "חילזון",
כדי לצבוע בדמו את יריעות המשכן .כדי לדוג אותו
השתמשו ברשת דיג .רשת דיג עשויה מחוטים
הקשורים זה לזה ולפעמים יש להתיר חלק מהקשרים
כדי להוסיף לרשת אחרת ,בה חסרים חוטים להשלמת
הרשת ,ומכאן גם ְמלֶ אכֶ ת ַה ַמ ִּתּיר שהיא היפוכה של
מלאכת הקושר.

א .אסור לקשור שקית אשפה בשני קשרים
זה על זה ,אבל לקשור בקשר אחד ע"י
שיתפוס את שני קצוות השקית ויקשרם זה
בזה ,תלוי הדבר בסוג השקית ,אם עבה שאז
לא מהודק ,מותר ,ואם דקה אסור ,שהרי
מהדק היטב.
ב .מי שנפתח לו קשר הציצית בשבת ,אסור
להדקו ,וכן קשר בודד שהיה קשור מלפני
השבת ,יש להיזהר שלא להוסיף עליו עוד
קשר בשבת לחזקו היטב ,וכן אסור לקשור
קשר בראשי חוטי הציצית על מנת שלא
יפרמו החוטים.
ג .כל קשר שאסור לקושרו בשבת ,אסור
גם להתירו ,כלומר גם אם הוא היה קשור
מלפני כן אסור לפתחו בשבת ,וחומרת איסור
ההתרה היא כחומרת איסור הקשירה.

אם לא תגיעו להעיד ,אתקן את הנזק
של רכבי בכסף שאני חייב לכם! יאיר
ויקיר לא שתקו וענו לו :אל תערב את
החוב שלך אלינו למריבות שלך עם
אחרים .מה דעתכם ,עם מי הצדק?
תשובה בקצרה:
יקיר ויאיר מחויבים להעיד בבית דין
על מה שראו .ואם לא ילכו ,מכיוון
שנגרם הפסד לנועם משום כך ,יכול
ליטול את כספם.
תשובה בהרחבה:
בגמרא בבא קמא (נ"ו ).מבואר שאדם
שיודע עדות לחבירו ,מחוייב ללכת
להעיד ,ואם לא יעיד ,פטור מדיני
אדם וחייב בדיני שמים וכן פסק
בשולחן ערוך בס' כ"ח סעיף א' ,ולכן,
ודאי שיאיר ויקיר מחוייבים ללכת
ולהעיד על מה שראו כפי שביקש
מהם נועם .ובמקום שלא העידו,
ומחמת כן הפסיד נועם כסף ,חייבים
בדיני שמיים לשלם .ובמקרה שנועם

"תפס" (החזיק ) בממון העדים ,כתב
הש"ך ( שפתי כהן ) שמוציאים מידו
ולא מועילה תפיסתו ,דהיינו שאסור
לנועם להשתמש בכסף זה .אולם,
הרמ"א כתב שדין זה תלוי במחלוקת
ראשונים :יש הסוברים שמועילה
תפיסת הכסף בחייב לצאת ידי שמים,
ויש אומרים שלא מועילה ,והסתפק
מה הדין באופן כזה ,האם יכול האדם
לתפוס ולומר' :אני סובר כמו הדעה
הסוברת שמועילה התפיסה' .בפת"ש
הביא שאסור ובתומים כתב להתיר.
ומכל מקום ,כתב הרעק"א שבנידון
דידן בכובש עדותו יכול לומר
הנפגע המחזיק בכספם של העדים
שאינם מעוניינים להעיד 'סובר אני
כראשונים שסוברים שחייב גם בדיני
אדם' ולכן נמצא שנועם יכול לתקן
את רכבו בכסף שחייב ליאיר ויקיר
כאשר הם
מסרבים
להעיד.

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

זמרת הארץ

מנטה  -מעורר ,משפר ריכוז ומיקוד ,נוגד עווית ,נוגד גזים ,נוגד
זיהום ,נוגד חיידקים ,נוגד וירוסים ,מונע וממתן היווצרות דלקות,
נוגד חום ,מעט מאלחש ,מכייח ,עוצר דימום (המוסטטי) ,ממיס ליחה ,ממתן תנובת
חלב בהנקה .מומלץ להוספה ולשימוש בתערובות :להבהרת כתמים ,להרגעת עור
מודלק ומגורה ,להרחקת חרקים ויתושים ,לטיפול ולהרגעת עקיצות חרקים ויתושים,
מומלץ להדפה במבער :לטיהור ולחיטוי בחלל החדר ,מומלץ (למבוגרים
בלבד) לטפטוף ישירות על מזרון או על דש בגד בזמן צינון להקלה על גודש
באף ועל הנשימה .מחקרים מעודכנים רבים נוספים מאשרים יעילות שמן
המנטה בהפחתת תחושה כללית של חוסר נוחות בטנית ,כולל הפחתת
(יש להתייעץ עם רופאים)
כאב וגזים.

