אלף בינה

כ"ב ניסן תשע"ה 127 -
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,

כאן כתוב :קרטוב של דבש

ארגון חסד והפצת יהדות
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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.
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רשות הרבים

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

לפרטים052-7117668:
ההשאלה ללא תשלום ומותנית בהשארת פיקדון

הדבורה המשך  -שלושה ימים לאחר ההטלה יוצאת מין
מעשיך
הביצה רימה זעירה לבנה ,חסרת גפיים ועיניים .הרימה
הניזונה ע"י הפועלות במזון משובח ,הולכת וגדלה במהירות
רבה עד שבמשך שישה ימים היא מגיעה לגמר גידולה ממלאה את כל
חלל התא ,אורגת סביבה פקעת קורים דקה .הפועלות מכסות את תא
הגולם במכסה דונג דק .עברו  12יום והגולם הפך דבורה פועלת .היא
נושכת בלסתותיה את מכסה הדונג ויוצאת מן התא .חברותיה שבכוורת

מנקות אותה ,וגם את תא הדגירה להטלת ביצה חדשה ,כך
הולכים וקמים דורות חדשים.
עונת הרבייה בתנאי מזג האוויר :בקיץ שאין פרחים בשפע,
בחורף הקר ,אולם אם בוא האביב כשמזג האוויר והמזון מצוי
בשפע ,הדגירה מתרבה כ"כ אין מקום בכוורת ומתחיל זמן
ההתנחלות ,הפרדת המשפחה לנחילים ,המתנחלים בכוורות
חדשות ומייסדים חברות חדשות.

הנהלת העלון052-8000445 :

ניתן לקבל חומר לזיכוי הרבים ללא תשלום

'מה רבו
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הסיפור שלי מגיע ממקום רחוק מאד
מארץ ישראל ,מקצה העולם ,מצ'ילה
שבדרום אמריקה .כמו שהיא רחוקה
מארץ ישראל  -כך היא רחוקה מהיהדות.
ההתבוללות כאן היא מהגבוהות בעולם,
והאוכלוסייה היהודית פשוט מצטמצמת
בצורה מבהילה .ישנו תיכון יהודי אחד
לבנות ,אך הוא לגמרי לא דתי .בכיתה שלי,
למשל ,הייתה בת אחת דתית ,כך שהיינו
שתי דתיות בכל הכיתה .המשפחה שלי
היא משפחה דתית-חרדית ,אבי הוא איש
עסקים שלמד בישיבות וחינך אותנו בחינוך
שקיבל .זה בכלל לא פשוט לחנך ילדים
בסביבה שונה לחלוטין ,במיוחד במקום
כמו דרום אמריקה ,שבו אופי האנשים הפוך
לחלוטין מהאופי האירופאי ,ודי לחכימא.
בהיותי בת  17התארגן
התיכון לנסוע לפולין
אל מחנות ההשמדה,
למסע שורשים .בתחילה
סירבתי להצטרף לטיול,
כי חששתי שיהיו דברים
שלא יתאימו לי .הופעל עליי לחץ גדול
מצד צוות ההוראה שראה בי כוח חיובי
ומשפיע ,ובסופו של דבר התרציתי בשני
תנאים :האחד ,שאקבל אוכל כשר למהדרין
ולא למחצה ,לשליש ולרביע; והשני ,שבכל
מצב ובכל סיטואציה לא תהיה בעיה של
שמירת שבת ,אם במלון ואם בנסיעות
ברחבי פולין .הצוות החינוכי התארגן ,נושא
הכשרות לא היה פשוט והם היו צריכים
לעשות הרבה השתדלויות לשם כך .עם
נושא השבת לא הייתה להם שום בעיה
להבטיח שלא תהיה פעילות שיש בה
חילול שבת .נסעתי עם כולם .במשך מספר
ימים עשינו את המסלול המוכר בין מחנות
ההשמדה ,נפגשנו עם משלחות נוער מכל
העולם ,חווינו חוויות מצמררות שילוו את
כולנו ,ועם כל זאת היה לנסיעה גם ממד
של טיול מהנה .ביום שישי נסענו למחנה
ההשמדה טרבלינקה .טרבלינקה היה

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

המחנה השני בגודלו אחרי אושוויץ .נהרגו
בו יהודים רבים במיתות משונות לאחר
סבל ועינויים .לא פשוט היה לשמוע את
התיאורים וכמה מאתנו פשוט התפרקו.
הביקור התארך הרבה מעבר למתוכנן,
ובשלב מסוים ניגשתי אל המדריכות
ואמרתי להן שחייבים לחזור למלון כדי
שלא לחלל את השבת .הן אמרו לי" :בסדר,
בסדר" ,אבל במציאות ,הפעילות נמשכה
וגם התארכה .התחלתי להיות קצרת רוח,
שלא לומר עצבנית .בכל פעילות אמרתי:
"נו ,קדימה ,צריך להמשיך" .כמה מחברותיי
העירו לי שאת סתם מלחיצה ,אבל אמרתי
להן ששבת מתקרבת .זה לא ממש שכנע
אותן .הן לא שמרו שבת .הבטתי בשעון
וידעתי שמתקרב הזמן שבו לא יהיה סיכוי
שאגיע למלון ,אך כולן המשיכו כאילו
לא הבטיחו לי דבר.
וכשסוף סיף סיימו
הסיור והחלו
את
לעלות לאוטובוסים,
אני נשארתי למטה.
ירדו
המדריכות
מהאוטובוס ואמרו לי" :מדוע אינך עולה?"
"כי איני רוצה לחלל את השבת" ,אמרתי.
"אבל עדיין לא שבת"" .נכון ,אבל ברור לכן
שלא נגיע למלון לפני שבת ,לכן לא אעלה
על האוטובוס" .החלטתי שאשאר לבד
בטרבלינקה כל השבת .החלה התרוצצות.
כל האוטובוסים התעכבו ,והמדריכה
והמאבטחים ירדו ועלו ואני עקשנית" .אני
נשארת כאן בטרבלינקה" .בלב חשבתי
מי יודע כמה שנים לא שמרו כאן שבת
בטרבלינקה ,מתאים לי להיות הראשונה.
מובן שהייתה זו מחשבת הבל ,הם הביאו
את שומרי המחנה (זה נשמע רע" ,שומרי
המחנה" ,אני יודעת) ,ואלה הודיעו לי שאיני
יכולה להישאר בטרבלינקה .אמרתי להם:
"מה תעשו לי?" הם באמת לא ידעו מה
לעשות ונותרו אובדי עצות .כמה מאנשי
הצוות התייעצו ,ואז ניגשו אליי ואמרו:
"עדיין לא שבת .זה מוסכם גם עלייך בואי

לע"נ לולי

בת זמרודה

שבת פרשת" :שמיני"
כניסת השבת18:36 :
יציאת השבת19:44 :
ר"ת20:19 :

ֹאמר ,זִ ּכִ ִיתי לִ ִּבי;
ִמי-י ַ
אתי.
ָט ַה ְר ִּתי ֵמ ַח ָּט ִ
(משלי  -פרק כ'  ,פסוק ט')

ואכמ"ל

מועד וליקחו
ארבעת הבנים ,כך נדמה ,מציינים תגובות שונות לכל עניין
ההגדה .החכם ,כשרואה את הסדר ואת המסורת ,לא חושב
לקנטר וסתם להתריס ,אלא באמת שואל מתוך עניין "מה
העדות ,החוקים והמשפטים?" .לעומתו שואל הרשע "מה
העבודה הזאת לכם?" .כלומר ,מוציא את עצמו מן הכלל,
ומשתמש בביטוי "לכם" ,כאילו זה לא נוגע לו .התם הוא
אדם פשוט ,לא טיפש ,אך גם לא אינטלקטואל גדול .יש לו
לב טוב ,סקרנות בריאה ,והוא רק רוצה לדעת מה הסיפור
הזה ,למה כולם טורחים ועמלים כדי לבער את החמץ,
להתכונן לליל הסדר ולהגעיל את הכלים .לכן התשובה
היא "ואמרת אליו"  -כלומר תספר לו את המאורעות
ההיסטוריים ,את ההתרגשות שבמעבר מאומה מדוכאת
של עבדים נרצעים לעם של בני חורין .והבן שאינו יודע
לשאול? הוא בסך הכל תמים או אדיש .אז "את פתח לו",
כלומר תמצא פתח ללבו ,עד שיבין וישאל.
מה זה באמת :אם נציץ היטב פנימה ,נגלה שבכל אחד
מאיתנו נמצאים ארבעה הבנים :יש בנו גם את החכם,
שרוצה ללמוד ,להשכיל ולהתנתק מכבלי הדעות
הקדומות; יש בנו את הרשע ,שכל זה נראה לו כמו אגדה
שבסך הכל מעכבת את האוכל; יש בנו את התם שלא מבין
מה הסיפור בכלל ,ויש בנו גם את זה שאינו יודע לשאול
לא מתעניין ,לא שואל ,חי את החיים שלו ולא מביע
סקרנות מיוחדת כלפי חלק מהמצוות וההלכות.
(מעיין השבוע)

נצא מכאן ,נתקדם לכיוון המלון ,ובדרך
נמצא מלונות אחרים לשכן אותך ,כדי שלא
תאלצי לחלל את השבת" .הדברים היו דברי
היגיון ,ולכן הסכמתי .עליתי לאוטובוס.
החל ויכוח גדול ,במיוחד מצד ילדה אחת
שהתנגדה מאד לדת .אני מוכרחה לציין
שחלק גדול מחברותיי ה'יהודיות' לא היו
באמת יהודיות ,חלקן מאבא ,חלקן מסבא...
אבל דווקא הילדה הזו הייתה יהודייה ,ובכל
זאת הובילה קו תקיף שביקר אותי ולעג לי
על שאני "מתעסקת בקטנות" .האוטובוס
נוסע ,ואני רואה את מחוגי השעון
מתקרבים אל השבת .פניתי אל אחת
המדריכות ואמרתי לה שאני רוצה לרדת
להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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מהאוטובוס .היא הביטה
בי במבט שחציו פליאה
וחציו זלזול ואמרה" :נו,
באמת" .הלכתי למדריכה נוספת .היא
ישנה ,ומתוך שינה אמרה" :אל תפריעי
לי לישון" .המתנתי מספר דקות ,לקחתי
את הכובע של המדריכה ,ובשקט-בשקט
ניגשתי אל הנהג ואמרתי לו שיעצור לרגע.
הוא כנראה חשב שאני אחת המדריכות
ועצר בצד .אמרתי לו לפתוח את הדלת.
הוא פתח .ירדתי מהאוטובוס והתיישבתי
ליד עץ סמוך לכביש .לא לקחתי עמי דבר,
כי ידעתי שאף שאנחנו כבר בעיר ,לטלטל
בוודאי אסור לי .הנהג המתין מספר דקות
ובינתיים כנראה התעוררו המדריכות
וקלטו מה קרה .הן ירדו וניסו לשכנע אותי
שאעלה בחזרה לאוטובוס .החל ויכוח .ירדו
עוד ועוד אנשי צוות ומספר מאבטחים,
אמרת להם חד וחלק" :תקשיבו לי טוב.
אני לא אעלה לאוטובוס הזה אפילו אם
חיי תלויים בכך .אלך ברגל למלון" .אמרו
לי" :מדובר בדרך של חמש שעות הליכה".
"כל עוד אין בכך חילול שבת ,אלך גם עשר
שעות" ,עניתי" .מסוכן כאן" ,הזהירו אותי,
"יכולים לחטוף אותך"" .בסדר ,אז אשאר
כאן עד שתצא השבת" .כאשר הם קלטו
שאיני מתכוונת לעלות לאוטובוס  -החלה
התייעצות .בסופה הוחלט ששני מאבטחים
ילוו אותי ברגל עד למלון .לפתע ירדה
חברתי" .גם אני מצטרפת" ,אמרה .לאחר
מכן ירדו עוד כמה נערות" .גם אנחנו
מצטרפות" .עד מהרה ירדו כל נוסעי
האוטובוס ,ביניהם גם הנערה האנטי דתית
שהתווכחה איתי כל כך .צוות ההדרכה
חש לא נעים לנסוע כשכולם הולכים ,ומה
שקרה  -כולם השאירו את הציוד באוטובוס,
נפרדו מהנהג הגוי והחלו לצעוד אל המלון.
זו הייתה צעדה מוזרה ומרשימה .עשרות
נערות יהודיות ,צוות הדרכה ושלושה
מאבטחים ,הולכים ברחובות פולין .בדרך
הסברתי לכל מי שרצה לשמוע (וכולם רצו
לשמוע) כל מה ששמעתי מאבי ואמי על
החשיבות שבשמירת היהדות עם תרי"ג
מצוותיה .הגעתי לכל מה שהיהדות עברה
מאז קיבל עם ישראל את התורה בסיני
וגם לפני כן ,וחיברתי את זה למה שכולם
חווינו בטרבלינקה .על מה הרגו אותנו
שם? בגלל שאנחנו יהודים .מה זה יהודים,
אם לא להיות העם של
הקדוש ברוך הוא ,שומר
תורה ומצוות? סיפרתי

לע"נ שאול

להם על השבת בביתנו ,עד כמה מקפידים
שלא להדליק אור ,שלא לברור אוכל ,שלא
להתרחץ במים חמים ,שלא לטלטל .אלה
היו דברים חדשים בעבורם ,ומבלי משים,
עברו ארבע שעות וחצי של המסע בקלות.
הגענו למלון ,סחוטים לגמרי ,אבל היה
ניצוץ של אושר בעיני כולם .הדי השבת הזו
הגיעו למרחוק .הרבה דיברו על מה שהיה
שם ,היו ויכוחים ,ולמרבה הפלא הרוב צידד
ואף העריך את עמידתי על עקרונותיי .אבי
ואמי היו גאים בי מאד ,זה עשה להם נחת.
השבת הזו גם שינתה את הגישה של בנות
המחזור שלי ,רובן התקרבו לדת ,וחלק מהן
נכנסו לכך חזק ובסופו של תהליך נכנסו
לסמינרים וחזרו בתשובה שלמה .הגעתי
לגיל  ,20נישאתי לבן ישיבה מהטובות
בישראל ונולדו לנו ילדים .במהלך השנים
עברנו לגור כאן בצ'ילה .אנחנו עוסקים
בקירוב רחוקים ,ויש הרבה רחוקים לקרב
במקום הזה .לאחרונה קיבלתי הזמנה
לחתונה שריגשה אותי מאד .הייתה זו
הזמנה מישראל .בתחילה לא זיהיתי את
השם ,אך מהר מאד נזכרתי במי מדובר.
אותה בחורה אנטי דתית שהתווכחה
איתי והשתלחה בי באותו טיול ,התקרבה
לדת בעקבות אותה צעדה ,ובסופו של
דבר הלכה ללמוד בסמינר ידוע בישראל.
היא התארסה עם בחור ממשפחה דרום
אמריקאית והזמינה אותנו לחתונה שלה
בירושלים .בהזמנה היא כתבה" :צעדת
השבת שלך בטח בקעה רקיעים בשמים
ושינתה גורלות .צעדתי בתחילה מפני
שלא היה נעים מהחברות ,במהלך הצעדה
עצמה ,האווירה והשירים ,כבר היה נעים.
כיום אני יודעת שפשוט צעדתי כדי לשוב
למקורותיי היהודיים ,וכעת אני ממשיכה
את המצעד הזה אל החופה עם בן הזוג
הנפלא ,שהוא מעמלי התורה ,ועמו אקים
בית יהודי נאמן לדורות" .זה הסיפור שלי,
על צעדה קטנה שעשתה גדולות ונצורות.
רב חשוב אמר לי שמבחינת ההלכה ייתכן
שהיה מותר לי בדיעבד להישאר על
אוטובוס הנהוג על ידי גוי ,אולם בסופו של
דבר הסתובב הדבר לידי כך שיהודים רבים
נחשפו אל השבת בדרך מקורית ומיוחדת,
ומשם לקיום המצוות ולהקמת דורות
יהודיים.
(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

יש לכם סיפור מהחיים?

ה"ברכת מרדכי"

נקודה למחשבה

"אל תעריך את אדם
רק לפי איכותו בשעת הנעילה.
הכר אותו בשעת שכרות של פורים"...

השאלות

שלכם

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

שאלה :האם מותר לנגן בתופים ,או לשמוע שירה
המלווה בתוף בימי ספירת העומר ?
תשובה :בימי ספירת העומר אין לשמוע שיר
המלווה בכלי נגינה ,ואף תופים בכלל כלי נגינה
הוא ,שנאמר "הללוהו בתוף וכינור" ,וכן הוא
אומר (תהילים קמג) בתוף וכינור יזמרו לו" וכן
הוא אומר (תהילים פא) "שאו זמרה תנו תוף" -
הרי שהתוף הוא מכלי הנגינה המעורר לשמחה.
ומקראות רבות יעידו שהיו משתמשים בתופים
אף ללא ליווי של כינור
כמו שמצאנו בשירת מרים (שמות פרק טו):
יאה ֲאחֹות ַא ֲהרֹן ֶאת ַהּתֹף ְּביָ ָדּה
וּת ַּקח ִמ ְריָ ם ַהּנְ ִב ָ
ִ
יה ְּב ֻת ִּפים ִּוב ְמחֹֹלת .
וַ ֵּת ֶצאןָ כָ ל ַהּנָ ִׁשים ַא ֲח ֶר ָ
וכן מצינו אצל בתו של יפתח( :שופטים פרק יא)
וְ ִהּנֵ ה ִבּתֹו י ֵֹצאת לִ ְק ָראתֹו ְּב ֻת ִּפים ִּוב ְמחֹלֹות.
ולכן אין לשמוע שיר המלווה בתופים בימי
ספירת העומר.
שאלה :כבוד הרב .האם מותר לאבל על אביו
לגזור ציפורניו בתוך שלושים יום?
תשובה :כשם שאסור לגלח את שער הראש
והזקן כל שלשים יום ,כך אסור ליטול ציפורניים
בכלי כל שלושים יום ,ורק לאחר שלושים יום
מותר לאבל ליטול ציפורנים.
שאלה :אישה שמאוד מתגעגעת להורים שלה
יכולה פעם בשנה ללכת לבית קברות ?
תשובה :א .יש נשים שנהגו שלא ללכת לבית
קברות בימי ראייתן .וגם אלו שנהגו להחמיר,
לא החמירו אלא בימי ראייתן אבל בימי שבעה
נקיים יש להקל.
ב .ואפילו בימי ראייתן מותר להן ללכת לבית
הקברות ביום השבעה ,וביום השלושים ,ובים
השנה ,וכן בימים שרגילים לבקר בבית הקברות
כגון בערב ראש חודש ניסן ובערב ראש חודש
אלול וכיוצא בזה(.טהרת הבית למרן הגאון רבינו
עובדיה יוסף זצ"ל חלק ב עמוד רו).
לסיכום :מותר לאשה ללכת לבית קברות ביום
פקודת השנה של אביה בכל מצב שהיא נמצאת
בו.

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

לע"נ ציון בן שרינה

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

לרפואת יחיאל יחיא בן סולטנה

משפחת ארנון מגבעת משואה בירושלים החליטה לעשות את הפסח בצימר שבמושב בית הלל בצפון ,זאת כדי להקל על הגברת
ארנון בהכנות לקראת החג ,ולחסוך ממנה את ניקיונות הפסח .הם שכרו שני צימרים סמוכים וקבעו עם בעל הבית שיגיעו לצימרים
יום לפני פסח .כשהגיעו ,הם גילו לתדהמתם ששני הצימרים אמנם נקיים ויפים ,אך הם מלאים בחמץ .הארונות מלאים בעוגות
ומאפים ,ובמגירות מאוחסן מלאי גדול של מוצרי חמץ .גם בכניסה לצימרים מאחסן בעל הבית מאגרים של מזון ,שרובו חמץ .משפחת ארנון ההמומה ,רצתה לבטל
את העסקה מול בעל הבית ,אך התברר להם שבעל הבית עזב את הארץ ונסע לחו"ל למשך חג הפסח .הם ניסו לשכור צימרים אחרים בסביבה ,אך מצאו רק צימר
אחד פנוי בחצר הסמוכה ושכרו אותו .כדי שיוכלו לשהות בפסח בצימר שנשאר הם שכרו פועל מיוחד שיוציא את כל מוצרי החמץ ,וינקה היטב את כל המקומות
שעלול להימצא בהם שאריות של החמץ .כשחזר בעל הבית מחופשתו שילמו לו בני משפחת ארנון רק עבור צימר אחד ,ואילו מהצימר השני הם קיזזו את הכסף
ששילמו לעובד שניקה אותו מן החמץ .בעל הבית טוען כי כיוון ששכרו ממנו שני צימרים עליהם לשלם לו סכום מלא ובפרט שהצימרים היו נקיים ,הוא לא צריך
לשלם עבור עובד ניקיון .למרבה ההפתעה ,בעל הבית היה מוכן ללכת לדין תורה ולא לבית משפט ,ולשמוע את מה שיש לדיינים לומר לו.מה דעתכם ,האם ישלמו בני משפחת ארנון עבור שני
צימרים? האם הם יכולים לקזז את הכסף שנתנו לעובד הניקיון?
מקורות לעיון ולהרחבה :שולחן ערוך אורח חיים סימן תל'ז סעיף ג' .מסכת פסחים דף ד' ע'ב – המשכיר בית לחברו בחזקת בדוק ונמצא שאינו בדוק.

חופשה עם חמץ

מעשה בית הדין

השאלה משבוע שעבר
אשראי
כרטיס האשראי של רשת השיווק 'הזולים מכולם'
כבש את השוק כאשר יצא בפרסום כי על כל קנייה
שתתבצע בחנויות הרשת בכרטיסי האשראי
יקבלו הקונים החזר של שבעה וחצי אחוזים
ישירות לחשבון הבנק של הלקוח .קובי ,ביקש
מצביקה ידידו שיקנה לו טוסטר אובן וישלם עליו
בכרטיס האשראי שלו ,ולאחר מכן יקבל מקובי
את הכסף במזומן .צביקה נענה לבקשתו ברוחב
לב וסיפר לו כי הוא נוהג להסתובב בקביעות
בחנויות הרשת ולהציע לאנשים הקונים במזומן
שהוא ישלם עבורם באשראי ,וכך הוא מרוויח
מאות שקלים מדי חודש" .אני לא יודע אם מותר
לך לעשות זאת" אמר קובי לידידו ,האם מותר
לצביקה לקנות עבור אנשים אחרים ולהרוויח את
ההחזרים לחשבונו? ולמי שייך ההפרש בקנייה
שביצע עבור קובי?
תשובה בקצרה:
נראה שאסור לצביקה לשלם בכרטיס האשראי
שלו על קניות של אנשים אחרים ,מאחר שנגרם
הפסד לבעלים ,מכיוון שהלקוח שרוצה לשלם
במזומן היה קונה בכל אופן בחנות הרשת .אם

ל"ט מלאכות

ממחק

מלאכת ממחק היא אחת מל"ט מלאכות
האסורות בשבת ,עיקרה העברת שער וצמר מעל
גבי העור ,ומהותה כל החלקת פני חפץ או עור
הגוף .מלאכה זו הייתה במשכן ,כאשר עיבדו את
עורות האילים לצורך יריעות המשכן .מלאכה זו,
עיקרה החלקת פני חפץ ,כך למשל מריטת שער
מנוצות כנף עוף כדי לשימם בכסת ,וסיתות אבן
כדי להחליק את פניה .האיסור הוא גם כאשר
מבצע חלק מההחלקה ,למרות שלא השלים
אותה לחלוטין.

א   .המקל להשתמש בשבת בצמר פלדה
לניקוי כלי מתכות באופן שאין חשש
סחיטה ,אין למחות בידו .אך בסקוטש
ברייט אסור להשתמש משום איסור
סחיטה .ב"ננס" העשוי מחומר סינטטי
שאינו בולע מים כלל ,מותר להשתמש.
ב   .כלי אוכל שנתלכלכו מותר לשוטפם
לצורך היום ,אך לאחר סעודה שלישית אין
לשוטפן .וכלי שתיה כגון כוסות וכפיות
שוטפים כל היום מפני שכל היום ראוי
לשתיה אפילו שלא בשעת הסעודה ,אך אם
ברור לו שלא ישתה עוד ,אסור להדיחם.
ג   .אסור להניח שעווה או זפת וכיוצא בהם
מדברים הנמרחים ,עד שיחליקו פניהם.

ההחזר מתקבל ישירות לחשבונו של צביקה עליו
להתחלק בו עם קובי ,אך אם מורידים לו מחיובי
האשראי את אחוזי ההנחה ,הכסף שייך לקובי
ועל צביקה להחזיר לו את הכסף.
תשובה בהרחבה:
כדי לפסוק את הדין בשאלה זו ,נביא מקרה
דומה המובא בהלכה בשולחן ערוך חושן משפט
סימן קפ"ג סעיף ו' לגבי אדם שנתן לשליח סכום
כסף על מנת לקנות לו חפץ מסוים ובחנות נתנו
לשליח בונוס או שובר על הקנייה .האם הבונוס
שייך לשליח או לבעל החפץ? במקרה זה נפסקה
ההלכה שאם היה לחפץ שקנה מחיר קבוע,
עליהם להתחלק בשווי הבונוס וכדי להסביר
זאת נאמרו שני סברות בדבר .א' סברת רש"י
(רבי שלמה יצחקי – מראשוני מפרשי הש"ס)
שמכיוון שאיננו יודעים למי התכוון המוכר לתת
את המתנה ,לשליח או לבעל הממון ,עליהם
להתחלק בה מכיוון שהכלל שקבעו חז"ל הוא
ש'ממון המוטל בספק יחלוקו' .ב' סברה שנייה
היא דעת הרי"ף (רבי יצחק אלפסי  -מגדולי
הפוסקים הספרדים הראשונים) שמכיוון שכל
אחד מהם הביא חלק מסוים שיצר את קבלת
המתנה – המשלח הביא את הכסף ,שבתמורה לו
ניתן הבונוס והשליח גרם לקבלתו של הבונוס,
כל אחד בפני עצמו לא יכול לגרום למתנה
זו ולכן יחלוקו .ההבדל בין שני הסברות הוא
במקרה שהמוכר אומר במפורש שאת הבונוס
נתן רק בגלל השליח ,לפי דעת רש"י שווי
המתנה יישאר אצל השליח מאחר שהוא גרם
לה ,ולדעת הרי"ף יצטרכו להתחלק בסכום
המתנה שנשאר כיוון שללא הכסף של המשלח
לא היה מתקבל הבונוס .שתי דעות אלו הובאו
בהלכה ועל פיהן ננסה להבין כיצד יהיה הדין
במקרה שלנו .כאשר צביקה שילם על קנייתו
של קובי בכרטיס האשראי ,היה מקום לומר

כי שניהם שותפים להחזר הכספי וללא הכסף
המזומן ששילם קובי לצביקה וכרטיס האשראי
שברשות צביקה ,לא יכול היה קובי לקנות
את הטוסטר המבוקש ,ולכן עליהם להתחלק
בהחזר הכספי שיקבל צביקה לחשבונו .אך יש
לחלק ולומר שבמקרה שהוסיפו לשליח על
החפץ שקנה בונוס ,אז אכן אפשר לפסוק על
פי הסברות שהבאנו לעיל ,אך אם המשלח נתן
לו סכום כסף נקוב ועשו לו הנחה מסכום זה
אין שום זכות לשליח לקחת את סכום ההנחה
לעצמו ,מכיוון שהכסף עדיין נשאר ברשות
הבעלים אף אם ההנחה נעשתה בזכותו של
השליח .ראיה לסברה זו מצאנו בהמשך סימן
קפ"ג בסעיף ט' ששם נפסק שבמקרה שאדם
מינה שליח כדי לשלם חוב ,והשליח הצליח
להתמקח עם המלווה וביקש ממנו לוותר על
חלק מסכום החוב ,הרי שהכסף שנשאר שייך
לבעלים ואין לשליח זכות לקחת את הכסף.
לכן גם במקרה שלנו – כיוון שאת צביקה לא
מחייבים בכרטיס האשראי בחמישה אחוזים
מסכומי הקנייה שביצע ברשת ,הרי שצביקה
לעולם לא זכה בהפרש הכספי ואותם חמישה
אחוזים שייכים לקובי ששילם לו את המחיר
המלא על הטוסטר .אך אם דבר זה מתבצע
בצורה של חיוב הסכום המלא והחזר ישיר
לחשבונו של הלקוח ,יהיה עליהם להתחלק
בהפרש ההנחה .ולגבי התשלום שצביקה משלם
על אנשים אחרים הקונים במזומן ,נראה כי
קיימת בזה בעיה הלכתית מאחר שנגרם בכך
הפסד לבעלים ,מכיוון
שרוצה
שהלקוח
לשלם במזומן היה
קונה בכל אופן בחנות
הרשת.

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

זמרת הארץ

פלפל אדום המשך
בפלפל האדום ישנה כאמור ,כמות גדולה מאוד של ויטמין סי ,פי 3
מתפוז. .צריכה מוגברת של ויטמין  Cבתזונה נמצאה קשורה להפחתת הסיכון לסרטן
של הפה ,הגרון ומיתרי הקול ,הושט ,הקיבה ,המעי הגס והרקטום ,והריאות .יתכן
שבקרב נשים מסוימות ,צריכה מוגברת של ויטמין  Cעשויה לתרום גם
להגנה מפני מספר סוגי המחלה הידועה השכיח בקרב נשים .קטראקט –
מחקרים מסוימים מראים כי צריכה מוגברת של ויטמין  Cקשורה בסיכון
נמוך יותר לקטראקט (התעכרות עדשת העין) ,הסיבה המובילה לעיוורון
במבוגרים .סוכרת – צריכה מספקת של ויטמין  Cעשויה לתרום למניעת
(יש להתייעץ עם רופאים)
כמה מן הסיבוכים הקשורים בסוכרת.

