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כ"ד תמוז תשע"ה 140 -
לבירורים בהפצת העלון אנא חייגו052-6971199 :
אם לא נתחשב במקרים קיצוניים ,נוכל לקבוע כי הורים
אוהבים את ילדיהם! מצד שני ,אם נהיה כנים עם עצמנו,
נגלה כי אנחנו כועסים כאשר אחרים פוגעים בנו .מכאן,
שמקורו של הכעס הוא במידת הגאווה .ועתה ,נשאלת
השאלה :אם אנו אוהבים את ילדינו ,מדוע אנחנו כועסים
עליהם ,כאשר אינם עומדים בציפיותינו?

אך מה נעשה ,שמתברר
שאין זו התמונה השלמה .במקרים רבים כעסם של הורים
על ילדיהם מקורו בתסכול .שקריו של הילד מלמדים
אותנו כי לא הצלחנו להנחיל לו את ערכינו .שקריו
של הילד מטילים צל על מעמדנו כמחנכים ופוגעים
בתדמיתנו העצמית .פגיעה זו היא שמעוררת בנו את
מידת הכעס.

במחשבה ראשונה ,אנו כועסים על ילדינו כדי להעמידם
על טעותם .כעס זה הוא חינוכי ,וללמדם בא ,כי אין אנו
שבעי רצון מהחלטתם הערכית .בכעסנו אנו מבקשים
להורות להם מהי הדרך הערכית ,הרצויה והנכונה .כאשר
ילדינו משקרים ,אנו כועסים עליהם כדי לחנכם למידת
האמת ,ומתוך ש"הורים אוהבים את ילדיהם" ,הרי שכעס
זה מתוך אהבה הוא בא ,וממעיין טהור הוא נובע.

אמור מעתה – אם שקריו של ילד זר מכעיסים אותנו,
שקריו של ילדנו יכעיסונו שבעתיים ,כי פגיעתו בנו הינה
כפולה ומשולשת .בשקריו שבאמצעותם הוא מנסה
"להרוויח" שלא ביושר ,הוא פוגע באמוננו ומטיל ספק
ביכולותינו החינוכיות.
המשך בשבוע הבא

הפתרון משבוע שעבר

גלו את הפסוק המסתתר בתמונה
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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

עלינו גם להודות על נפלאות בריאת המח על ידי ה' .הוערך
מעשיך
שביכולתו של המח לקלוט  15טריליון פיסות מידע נפרדות,
וכן לקלוט ולשגר בו-זמנית הודעות בכמות שלמענה זקוקים
לכאלף מרכזיות טלפון ,כל אחת בסדר גודל המסוגל לשרת את ניו-
יורק רבתי .הבה נודה לה' על התכנית לאחסון ויטמין  Aבכבד בצורה
כה יעילה ,עד שגם כאשר מתעוררת בעיה תזונתית מתמשכת ,בכל זאת
נשמרת רמת הויטמין בפלאסמה במשך שנתיים .הבה נודה לה' מעומק

הלב על קוטלי החרקים המגינים על גופנו ביעילות מופלאה.
נודה על נס הליזוזים (אנזים בדמעות העין) .כמות זעירה ממנו
מסוגלת להשמיד חיידקים גם כאשר היא מדוללת בכמות
גדולה של מים .נודה על נס כדוריות הדם הלבנות הרודפות
אחר חיידקים ובולעות אותם ,על נס המקרופגים המסוגלים
לבלוע חיידקים ,ואפילו לבלוע כדוריות לבנות מורעלות; על
נס הנוגדנים המונעים הישנותן של רבות מהמחלות הקשות.

הנהלת העלון052-8000445 :

ניתן לקבל חומר לזיכוי הרבים ללא תשלום

מה רבו
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אני קוראת הרבה מהסיפורים כאן .ממה
שקראתי עד כה ,התרשמתי שאתם
מעדיפים סיפורים קצרים ,מפתיעים,
ולפעמים עצובים .אז הנה סיפור אחד
כזה ,שיתאים לכם מאה אחוז .אני בת
 .15מאז כיתה ז' ,יש לי חברה טובה שגם
הגיעה איתי למקום הלימודים .אנחנו
ממש חברות צמודות ,שלא זזות זו מזו.
ממש נדיר לראות חברות כזו ,ואת זה לא
רק אני אומרת .כל המורות אומרות את
זה .מיכל (שם בדוי) היתה מגיעה אלינו
הביתה ,ואני אליה .ההורים שלנו ממש לא
הפריעו לקשר הזה ,וכל אחת מאיתנו ממש
הרגישה בת בית אצל השנייה .לפני חצי
שנה ,החלה מיכל להתלונן
על כאבים בבטן .כמו תמיד,
הלכו לרופא משפחה .הוא
נתן כדורים ואמר שזה
יעבור .אחר כך ,כשזה לא
עבר ,שוב הלכו אליו ,והוא
שוב אמר שזה יעבור .בסוף,
כשגם לו נגמרו התירוצים,
הוא שלח אותה לבדיקות מקיפות,
שהתוצאות שלהן אומרות דבר אחד.
מיכל חולה במחלה הנוראה .זו שאפילו
את השם שלה לא נוהגים לומר .זה פגע
בראותיה .קיבלנו את זה קשה מאד ,אני
ומיכל .שוחחנו הרבה .ניסיתי לעודד אותה,
אך היא היתה מאד מדוכאת ,ובכלל לא
נתנה לעצמה סיכוי .ואם זה לא מספיק,
אמא שלי התחילה לאסור עליי ללכת
לבקר אותה .בתחילה היא מצאה כל מיני
מטלות להעמיס עליי ,עד שתפסתי לאט
לאט ,שזה קורה בעיקר בשעה שאני רוצה
ללכת למיכל .וכשפעם התפרצתי ושאלתי
אותה מדוע היא מערימה בפניי מיכשולים,
היא אמרה לי בשקט שאני צודקת .היא לא
מעוניינת שאלך לבקר אותה .לא הבנתי

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

מדוע .התחלתי לבכות ולהשתולל ,ואבא
הרגיע אותי והסביר לי שאמא נורא פוחדת
מהמחלה ,בגלל שאבא שלה נפטר ממנה.
לכן היא רוצה להרחיק אותי מכל דבר
שקשור למחלה ההיא .אבא שלי הסביר לי,
שאמא שמעה פעם בשם אחד האדמו"רים,
שאם לא אומרים את שם המחלה הזו  -אין
סיכוי לקבל אותה .אמרתי להוריי שאיני
מוציאה מפי את שם המחלה .אך אימי
טענה ,שעצם ההתקרבות למי שחולה -
יכולה להזיק .הוכחתי לה שזו אינה מחלה
מדבקת ,והיא אמרה לי שהיא יודעת את זה,
ובכל זאת היא לא רוצה שלבת שלה יהיה
הקשר הכי קטן למחלה הזו .ההתנגדות של
אימי היתה כל כך איתנה  -שהיא הצליחה.
פשוט לא הלכתי למיכל .מיכל שלחה אליי
מסרים שונים .בתחילה
אמרתי שאני חולה,
והרופאים אמרו שאסור
להיכנס לבית החולים
במצב כזה ,כי החולים
יכולים להידבק .אבל
אחר כך נודע לי ,שכמה
נשמות טובות סיפרו לה,
שאני דווקא מתפקדת כמו שצריך ,הולכת
לקניות ובילויים ,והיא אט אט הפסיקה
להתעניין .כנראה הבינה שאיני מעוניינת
בקשר איתה .אמה של מיכל התקשרה
לאימי ,והתעניינה קצת בכעס ,מה קרה
שהזנחתי אותה בדיוק ברגעים הקשים.
אימי ניסתה להתחמק ולתרץ תירוצים ,אבל
בסוף הודתה שהיא זו שמונעת ממני את
הביקורים ,וגם הסבירה מדוע .התגובה של
אמה של מיכל היתה טריקת טלפון .אימי
אמנם לא הרגישה כל כך בנוח מהתקרית,
אך הדעה שלה נשארה איתנה .היא אמרה:
"בשביל הבת שלי ,אני מוכנה שכל העולם
יכעס עליי ".התחלתי לשלוח מכתבים
למיכל .כתבתי לה שאני מתגעגעת אליה
ורוצה לפגוש אותה ,אך איני יכולה .מיכל

לע"נ ציון

בן קמרא ז"ל

שבת פרשת" :פנחס"
כניסת השבת19:21 :
יציאת השבת20:33 :
ר"ת21:03 :

ַאל-יְ ַקּנֵ א לִ ְּבָך ַּב ַח ָּט ִאים
ל-הּיֹום.
םּ-ביִ ְר ַאת-השם ּכָ ַ
ּכִ י ִא ְ

(משלי  -פרק כ"ה ,פסוק ג')
אל תקנא בהצלחת החוטאים ,ואל תפן אל הצלחתם ,כי
שלך טובה משלהם.

פרשה

וליקחה

"השיב את חמתי מעל בני ישראל" כידוע ,בני ישראל
תרמו מכספם במדבר "מחצית השקל" .המילה "מחצית"
בנויה כך שהאות צדי"ק באמצע ,והאותיות הסמוכות
לה (מימין ומשמאל) הן חי"ת ויו"ד (יחד -חי) ,והאותיות
הרחוקות ממנה ,בקצוות המילה ,הן מ"ם ותי"ו (יחד-
מת) .בכך יש רמז ,שהצדקה (המסומלת באות צדי"ק)
מקרבת את החיים ומרחיקה את המיתה (ולכן האותיות
"חי" קרובות אליה והאותיות "מת" רחוקות ממנה) ,כמו
שנאמר "צדקה תציל ממוות".
והנה ,במילה "חמתי" ,הסדר הוא הפוך :האותיות "חי"
רחוקות זו מזו וממוקמות בקצוות המילה ,ואילו האותיות
"מת" קרובות וממוקמות באמצע המילה .שכן ,החימה
שהתעוררה נגד עם ישראל בגלל מעשיהם ,הביאה
למגיפה.
כאשר פנחס עשה את מעשהו ,פסקה המגיפה ,וכך
הביאה פעולתו לתוצאה של הרחקת המוות וקירוב
החיים .ולכך רומז הפסוק כאן" :השיב (החזיר) את חמתי"
 הוא החזיר כביכול את האותיות ("חמתי") ,לסדרן הראוי ממצב של "חמתי" למצב של "מחצית" ,כמתואר לעיל.כשם שצדקה מצילה ממוות ,כך פנחס במעשהו הציל את
בני ישראל ממוות.
על פי זה מבאר הגר"א את הפסוק בתהלים (מזמור קו,
פס' ל-לא) "ויעמוד פנחס ויפלל ,ותעצר המגפה ,ותחשב
לו לצדקה"  -מעשהו של פנחס ,פעל את אותה פעולה
כפי שעושה הצדקה -מקרבת את החיים ומרחיקה את
(מעיין השבוע)
המיתה.

מסרה לי על ידי חברה ,שאפסיק לשלוח
לה מכתבים ,כי הם מזכירים לה אותי ,וזה
שובר את ליבה .עוד כתבה ,כי היא אינה
כועסת עליי ,והיא יודעת מה הסיבה לכך
שאיני מבקרת אותה .אך שאדע לי ,כי בכל
פעם שהיא נזכרת בי  -זה שובר את ליבה
ועושה אותה חולה יותר .מסרתי את זה
לאימי ,אך היא בשלה .אמא שלי היא דוקא
אישה נחמדה ומשכילה  -כולם יעידו על
כך .אבל כאן היא השתכנעה ,שאם אלך
 משהו יקרה לי .התחלתי להתפלל לה'שיכניס מחשבות אחרות בלב אימי ,שאוכל
שוב לבקר את מיכל .כמה דמעות שפכתי,
להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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גם לבריאותה של מיכל ,וגם
לכך שאוכל לפגוש אותה.
ובסוף ה' שמע את תפילתי.
יום אחד אני מרגישה סחרחורות בראש.
הלכנו לרופא משפחה שנתן כדורים ,ושוב
חזרנו אליו ...נשמע מוכר ,מה? חבל שאחזור
על כל התהליך .בסופו של תהליך בדיקות
ארוך ,התברר כי יש לי גידול ממאיר בראש.
תפילתי נתקבלה .אוי לי ואבוי לנפשי .אני
לא חושבת שצריך להוסיף על הסיפור
הזה .מיכל ואני מאושפזות באותה מחלקה.
אמא שלי ואימה של מיכל נפגשות יום
יום .זו טרגדיה כפולה ומכופלת ,גם עבורי
וגם עבור אימי .היא אוכלת את עצמה
מריגשי אשם ,ואני מרגיעה אותה שהיא
אינה אשמה .מי שאשם  -הן האמונות
התפלות האלה ,שהשתרשו גם אצלנו
פנימה ,כעבודה זרה ממש .אני יודעת
שיהיה מי שיזהה את הסיפור .הסיפור די
ידוע בסביבה שלנו .אבל המסר שלו כל כך
חשוב .שחבל להשמיט אותו .מיכל ואני
כבר קירחות לחלוטין .אנחנו מתבדחות על
דברים שאין להתבדח עליהם .עניינים של
חיים ומוות .דבר אחד אנחנו יודעות :כעת,
שום דבר לא יפריד בינינו .לא החיים -
ובטח לא המוות .תתפללו עלינו שזה יהיה
על החיים( .אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

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

השאלות

רבי מנחם מנדל מוויטבסק

" ...יכול אני להפוך את שולחן
העץ שלפני לזהב ,ע"י התפילה.
אך בושתי לבקש מהקב"ה דבר כזה"...

שלכם

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

שאלה :האם צריך להחמיר בצום שבעה עשר
בתמוז כשיטת ר"ת?
תשובה :נהגו להחמיר כשיטת רבינו תם
בעניינים שהם מן התורה ,כגון ביציאת השבת,
וכן באכילה במוצאי יום הכיפורים .אבל
בצומות שהם מדברי סופרים ואין חיובם מן
התורה אין צורך להחמיר ולהמתין עד לצאת
הצום כשיטת רבינו תם ,וכן מנהג העולם.
שאלה :רציתי לדעת אם יש משמעות להניח
פתקים בכותל והאם מותר לקרוא את
הפתקים המוטמנים בין אבני הכותל?
תשובה :ענין הטמנת הפתקים עם בקשות
הוא מנהג קדום ,ומצינו בקורותיו של הצדיק
רבינו חיים בן עטר זיע"א כי פעם הגיע אליו
יהודי ובכה על הגלגל שהתהפך עליו והעניות
שפקדה את ביתו הביאתו עד פת לחם ממש.
רבינו חיים בן עטר זיע"א שלף מכיסו פתק,
וכתב עליו דבר מה ,קפלו והורה לאיש לצאת
מיד אל הכותל המערבי ולהניח את הפתק
בין האבנים ,כסגולה לישועה קרובה .בעוד
היהודי שם פעמיו לעבר הכותל החלה לנשב
בפתאומיות רוח סערה אשר נשאה את כובעו
מעל ראשו והוא החל לרדוף אחריו .בעיצומו
של המרדף התעופף מידו גם הפתק הקטן
מתוך ידו ונעלם כלא היה ...חזר היהודי לביתו
של בעל ה'אור החיים' וסיפר לו את אשר קרהו.
השיב לו רבינו האור החיים הק' "מה אעשה.
היתה בידך סגולה נפלאה ואיבדת אותה במו
ידיך" לימים מצאו ברחובות ירושלים פתקה
הנושאת את החתימה 'חיים בן עטר' .פתחו
אותה ומצאו כתוב בלשון הזה' :אחותי רעיתי
יונתי תמתי ,אבקשך ברחמים להשפיע פרנסה
טובה לפלוני בן פלוני' .וחתם את שמו הקדוש
הנ"ל .ובספר "פדה את אברהם" לרבי אברהם
פלאג'י (דף סו) הביא מנהג זה שנהגו להניח
בחורי הכותל פתקאות עם שמם ובקשתם.
ואין לאחרים לקרוא בפתקים הללו הואיל
ובעלי הפתקים מקפידים על כך (שבט הקהתי
ח"א שטז).
שאלה :אני נמצאת באבל על אבא שלי ז"ל,
שעבר מפטירתו שבעה חודשים ,בן דודה שלי
מתחתן בעוד חודש ואני מאוד רוצה ללכת,

naort26@gmail.com

לע"נ שאול

נקודה למחשבה

שם לו רגל...

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

מה ההלכה אומרת בענין ?
תשובה :אבל על אביו או על אמו אסור להיכנס
לבית המשתה כל י"ב חודש (שו"ע יו"ד
שצא -ב) .אולם לקרובי משפחה יש מקלים
להשתתף בחופה לשמוע ברכות הנישואין
וקריאת הכתובה ,וכמו כן יכולים הקרובים
להשתתף בסעודה בחדר צדדי ,אך לא באולם
שיש בו תזמורת ושמחה.
שאלה :האם מברך על חציל ,כשאוכלו חי?
תשובה :חציל כיון שאין דרך לאוכלו חי ,כי אם
מטוגן ,או מבושל .לכן האוכל חציל חי יברך
שהכל( ,כמבואר בשו"ע או"ח סימן רב -יב|
וראה בבה"ל ד"ה לאוכלם דהיינו דווקא בדבר
שאפשר לאוכלו חי ע"י הדחק ,אבל דבר שאין
ראוי לאכול כלל אף ע"י הדחק ,אין לברך עליו
אפילו שהכל).
שאלה :הרב אם שכחתי לצום ואכלתי בשעה
 10בבוקר ,יש טעם להמשיך לצום?
תשובה :מי שטעה ואכל או שתה בצום ,ונזכר
שהוא יום צום ,עליו להפסיק לאכול ולשתות
מיד ,ולהתחיל בצום משעה שנזכר .ואין לו
לומר כיון שאכלתי הפסדתי את התענית
וממילא אוכל להמשיך באכילה ובשתייה,
שעל כך אמרו חז"ל מי שאכל שום וריחו נודף
יחזור ויאכל שום ויהא ריחו נודף?!
שאלה :שלום כבוד הרב ,ממתי לא אוכלים
בשר? תודה רבה.
תשובה :מרן השו"ע (או"ח תקנ"א -ט) הביא
מנהגים שונים בדבר וציין שיש שנהגו להימנע
מאכילת בשר החל מיום י"ז בתמוז.
אולם המנהג הפשוט שלא להימנע מאכילת
בשר אלא מראש חודש אב .עד עשירי באב.
ולגבי ראש חודש עצמו נחלקו הפוסקים בדבר
אם מותר לאכול בשר בראש חודש ,והמקל
בדבר יש לו על מה שיסמוך.
שאלה :רציתי לשאול בבקשה ,האם אומרים
תיקון רחל בימי בין מצרים בחצות היום בשנת
השמיטה?
תשובה :בשנת השמיטה יש לומר תיקון רחל
בימי בין המצרים אחר חצות היום כמו בכל
השנים.
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

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?

השאלה משבוע שעבר
שקט מקליטים
אלון הציג בפני חבריו מכשיר הקלטה
משוכלל שבאמצעותו ניתן להאזין לשיחות
של אחרים ללא ידיעתם .עידו טען שמי
שמקליט שיחות של אנשים עובר על כמה
איסורי תורה ,והשניים החליטו לגשת לרב
אלעד שיפסוק להם בנושא .מה לדעתכם
השיב הרב אלעד?
תשובה בקצרה:
אסור לאלון להאזין לשיחות של אנשים
אחרים בטלפון ,ומי שעושה זאת עובר
באיסור תורה של 'ואהבת לרעך כמוך' ועל
'חרם דרבנו גרשום' שאסור לחדור לצינעת
הפרט ללא רשות.
תשובה בהרחבה:
מלבד חוסר ההגינות שיש בציתות
לשיחות טלפון של אנשים אחרים ,עצם
ההקשבה לשיחה נחשבת לנזק ממשי,

ל"ט מלאכות

המוחק

ּמֹוחק היא אחת מל"ט מלאכות
ְמלֶ אכֶ ת ַה ֵ
האסורות בשבת ,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.

מי שכתב בערב שבת על כף
א.
ידו ושכח לרחוץ ידיו ולנקותם ,מותר
לטול ידיו לסעודה אך יזהר שלא ינגבם.
ואם היה רק טשטוש של דיו ,מותר
לעשות נט"י רגיל ולנגבם כראוי.
אסור לאישה להסיר הלקה
ב.
מעל ציפורניה בשבת.
אסור לקרוע אותיות או
ג.
ציורים משום שהקריעה היא כמחיקה.
שקיות מאכל ומשקה
ד.
לכתחילה צריך להיזהר כשפותחם שלא
יפתח יקרע או יחתוך במקום שכתובים
שם אותיות

כפי שאסור להציץ לתוך בית של אחרים,
שההגדרה ההלכתית לזה היא 'היזק
ראייה' .בתלמוד בבלי מסכת 'בבא קמא'
למדנו ששותפים שמתגוררים בחצר
אחת יכולים לכפות אחד על השני להקים
מחיצה בחצר שבה הם מתגוררים ,בגלל
'היזק ראייה' .ולכאורה אין שום הבדל בין
האזנת סתר לשיחת טלפון לבין 'היזק
ראייה' שהרי בשניהם הוא חודר לצינעת
הפרט ללא ידיעתו ,והדבר מוגדר בתלמוד
כנזק ממשי .עם זאת ,אנו רואים שחכמים
הזכירו בתלמוד רק את המושג 'היזק
ראייה' ולא 'היזק שמיעה' ,ועולה השאלה,
אולי רק הסתכלות לתוך הבית נחשבת
לנזק ממשי ואילו האזנה לשיחת חברו
אינה נחשבת כנזק כזה? בעניין זה כתב
'המאירי' (מגדולי הראשונים) 'שכשיש
היזק ראייה הולכים אחרי המנהג ואפשר
לשים אפילו מחיצה דקה .אבל לא
חוששים לנזק שמיעה ,כיוון שהקול יוצא
מתוך הבית ועובר דרך המחיצה ואנשים
נזהרים בדיבורם' .אם כן אנו רואים
מדברי המאירי שבאמת היזק שמיעה
דומה מאוד להיזק ראייה ,אלא שיש
ביניהם הבדל אחד :מנזק שמיעה אפשר
להיזהר ,ומנזק ראייה אי אפשר להיזהר,
ולכן כופים את השותפים להציב מחיצה.

ואם כן ,במכשיר ציתות שממנו אי אפשר
להיזהר ,כשהאדם אינו יודע שמאזינים
לשיחותיו ,היה מקום לבוא ולכפות לסלק
את המכשיר כיוון שלא ניתן להיזהר ממנו.
בנוסף לזה ,התורה לימדה אותנו 'ואהבת
לרעך כמוך' וכפי שאדם אינו מעוניין
שיאזינו לשיחותיו ,אסור לו להאזין לדברי
חברו ללא רשות ממנו.
התרגום המעשי לדברי התורה הוא
משפט חז'ל 'מה ששנוא עליך – אל
תעשה לחברך' וכפי שכתב ספר 'החינוך':
'והכוונה במצוות 'ואהבת לרעך כמוך' היא
שהאוהב את חברו לא ירמה אותו בממון
ולא בדברים ,לא יסיג את גבולו ולא יזיק
לו בשום אופן וצריך שיתנהג עם חברו כמו
שמתנהג עם עצמו וירחיק ממנו כל נזק,
ויחוס על כבודו ולא יתכבד בקלונו' .מלבד
האיסור המפורש בתורה ,ישנה תקנה
הנקראת 'חרם דרבנו גרשום' (תקנות
שונות שחיבר רבינו גרשום מאור הגולה
שחי במדינות אשכנז לפני מאות שנים)
שבה אוסר רבנו גרשום לקרוא במכתב של
חברו ללא רשות ממנו ,ואף אם המכתב
עדיין נמצא ברשות חברו ,ובוודאי שהוא
הדין בהאזנה ללא רשות לשיחות חברו
בטלפון .איסור זה קיים ,גם אם לא ייגרם
לאותו אדם שהקשיבו לשיחותיו שום
נזק ,ובוודאי שהדבר חמור יותר אם ייגרם
כתוצאה מכך לבעלי השיחה נזק ממוני או
שיתפרסמו פרטים על חייהם האישיים
ויגרם לו מכך נזק .לסיכום :מציצנות ,בין
אם זה לבית חברו או לשיחותיו או לחפציו
האישיים ,וכל חדירה לרשותו מלבד
שהיא פוגעת מבחינה נפשית בצינעת
הפרט והדבר אסור .תכונה זו היא רעה
ושורשה ביצרים הרעים של האדם ,ויש
לה איסור מצד
חדירה לפרטיות
ו ב מ ק ר י ם
מסוימים
כנזק ממוני.
לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק לעיון
ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת הלכה
המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

