אלף בינה

ב' כסלו תשע"ו 158 -
לבירורים בהפצת העלון ,אנא חייגו052-6971199 :

ָאלף בינה

חנוך לנער

צפנת פענח
הזדמן לי להלך בחברתם של אב ובנו בן השמונה .זמן ההליכה
המשותפת ארך כשבע עד שמונה דקות .פתחנו בשיחה
שהייתה אמורה להיות נעימה ,אך היא נראתה בערך כך:
מה דעתך על המצב הבטחוני? ...דני ,תלך ישר ,תפסיק לקפוץ!
אה ,כן ,שמעתי שיש כוננות מוגברת בגוש דן ...דני ,מספיק
כבר ,אתה לא חייב לבעוט בכל אבן שאתה רואה בדרך ,אתה
הורס את הנעלים החדשות ,וגם עלול לפגוע במישהו...
כן ,הייתה התראה על חדירת מחבלים ...כמה פעמים אני
אצטרך לדבר אליך ,ד-נ-י ,שום דבר כבר לא יצא ממך,
משועמם שכמותך ...אתה לא חייב ללטף את כל הקירות
בשכונה ,תלך ישר.

כאן אני עוצר את תיאור
המאורע ,וזאת עוד לפני שעברו ארבע דקות מתוך השמונה,
בהן ספרתי לפחות עשר הערות מצד האב לבנו.
לא ,הוא לא אדם חולה בנפשו ,מדובר באדם חביב ,איש נעים
הליכות ,חבר טוב לידידיו ,ואב מסור לילדיו.

ארגון חסד והפצת יהדות

בטוחני כי אילו הייתי שואל אותו לפשר שלל ההערות
שהוטחו לעבר הילד ,הוא לא היה מבחין במשהו חריג.
מבחינתו הוא עושה את המוטל עליו כאב מסור הדואג לבנו,
למעשיו ,להליכותיו ,למראהו וכו'...

סיפור מהחיים

אולם מדובר במערכת יחסים שאינה בריאה .הורה העומד
מול בנו עם זכוכית מגדלת ,בוחן כל תנועה ,עוקב אחר כל
אני אומר לך שהמצב הבטחון קשה מאד ...למה החולצה שלך תזוזה ,ומיד אומר את מה שהוא חושב ,בציפיה מיידית
בחוץ ,דני ,אתה לא יכול להיות מסודר?!...
לשינוי ,יוצר מצב לא בריא.

גלו את הפסוק/ביטוי המסתתר בתמונה

הפתרון משבוע שעבר
כאן כתוב :שלמה המלך

הפתרון
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משבוע שעבר:

פתחו לי פתח
כחודו של מחט ואני
אפתח לכם פתח
כפתחו של אולם
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כיסאות אוכל לתינוק
סל קל ,כיסא לאוטו
עגלות ,לולים/מיטת תינוק

054-8492757

למסירה סלון
במצב מעולה
052-3390275
מה רבו מעשיך אם חשבתם שרק חברת חשמל תספק לנו את
הבשורה ,כדאי שתדעו שגם צמחים יוצרים חשמל.
בתהליך הפוטוסינתזה ,הצמחים נעזרים באור השמש
כדי לייצר אנרגיה זמינה שהם חייבים כדי לחיות .זו דרך טבעית
יחידה שבה נוצר זרם חשמלי .איך זה קורה? בתאים הצמחיים
יש אברון שנקרא כלורופלסט ובו מתרחש תהליך הפוטוסינתזה.

בוקר טוב!

אנשי חדרה היקרים,
פותחים את היום כל בוקר עם
"מסכת סנהדרין"

ב"מרכז הרוחני" בשעה  9:00בדיוק
סמטת פטרין מול בנק דיסקונט

בהתחלה האור נוגע בכלורופלס ,מה ש"מעורר" חלק
מהאטומים שמרכיבים את הכלורופלסט .בעקבות
כך קופץ אלקטרון אחד מאטום אחד לאטום סמוך
וכן הלאה בשרשרת .השרשרת הזו היא למעשה זרם
חשמלי שנוצר בתוך הצמח ,מה שאומר שכל זמן
שהצמח באור ,זורם בו חשמל.

הנהלת העלון052-8000445 :

גמ"ח
מעייני חסד

8000445@gmail.com

שבת שלום
ומבורך

כזוג צעיר ,נכנסנו לדירה חדשה לחלוטין,
במקום יוקרתי .למדתי (ועודני לומד)
בכולל מצוין ,וחיינו נכנסו למסלול טוב
ונעים .כמה חודשים לאחר החתונה,
גילינו בסלון תלולית זעירה של חול .לא
הבנו מאין הגיעה ,אך אשתי נזכרה שכבר
ראתה תלוליות כאלו ,וטאטאה אותן בלי
לעשות עניין ,משכנו בכתפינו והמשכנו
הלאה .למחרת גילינו שתי תלוליות של
חול ,הפעם בחדר השינה ובחדר האמבטיה.
העניין החל להדאיג אותנו מאד .אמרתי
לה שאולי אלו נמלים שמערימות חול על
הרצפות .החלטנו לרכוש תכשיר ריסוס
נגד נמלים ,אולם התלוליות שבו והופיעו
מדי פעם ,ולא במקום
אחד ,אלא בכל רחבי הבית.
התחלתי לברר אצל מרססים
מקצועיים על העניין ,והם
הפנו אותי לאיש בכיר באגף
התברואה בעיריית תל אביב.
"תספר לו ,והוא מיד יאמר
לך מה עומד מאחורי זה".
הלכתי אליו .הוא הקשיב לי בסבלנות,
ונראה היה שזה מאד מעניין אותו .הוא
אמר לי להביא מעט מהחול ,ואז הוא יוכל
לדעת במה מדובר .חיכיתי מספר ימים
עד שהופיעה תלולית חול נוספת ,אספתי
אותה והבאתי לו .לאחר יום ,הוא מתקשר
אליי ואומר לי" :תשמע ,חביבי ,נפלתם עם
טרמיטים" ".טרמיטים ?" אני שואל אותו.
"אלה לא הנמלים מהג'ונגל שיכולות לאכול
בית בתוך שעה?" "בדיוק ",הוא אומר לי,
ודווקא נשמע משועשע .ואז הוא מסביר
לי בטון של מרצה באוניברסיטה ,שיש
גם בארץ טרמיטים ,אמנם לא בכמות
כזו שיכולה לאכול בית בתוך שעה ,אבל
בתוך חמש-עשר שנים בוודאי ,והוא גם
הציג בפניי מספר בתים שהעירייה פינתה

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

ומיועדים לקריסה .אני זוכר לפחות אחד
מהבניינים הללו ,ברחוב מלצ'ט בתל אביב.
"מה אני עושה?" אני שואל אותו" .אין
לך הרבה מה לעשות ",הוא מבשר לי
חגיגית" .אתה רק צריך לבדוק אם הקבלן
עשה הדברה תת-קרקעית בשלב יציקת
היסודות לבניין ,כמתחייב בחוק .אם לא -
אתה יכול לתבוע אותו .אבל אם הוא עשה
הדברה ,הוא מכוסה ,ואתה יכול להתחיל
לאסוף כסף לדירה חדשה ,כי איש לא
יפצה אותך ".יצאתי משם גמור .לא ידעתי
מה חמור יותר  -זה שאני הולך לאבד את
הדירה או זה שאני חי עם טרמיטים .חזרתי
לאשתי ,ואיכשהו סיפרתי לה על העניין.
היא הגיבה קשה מאד ,אמרה שהיא רוצה
לגור אצל ההורים שלה ,ולא חסר לה
שעדת טרמיטים 'תזלול' אותה בלילה.
זה אולי נשמע כעת מצחיק,
אבל זה היה ממש מפחיד.
זוג צעיר ,או-טו-טו ילד,
עומדים בדירתם הגדולה,
שעוד מעט תהיה קטנה
ותיעלם לחלוטין ,ומדברים
על טרמיטים .שבוע לאחר
מכן ,אני בא הביתה מהכולל
ורואה על הדלת פתק שאשתי הצמידה
מבחוץ .היה כתוב שם ,שהיא הלכה
להורים שלה ושלא אעז להיכנס פנימה.
דווקא העזתי .ומה אני רואה? שפע
תלוליות כאלה בכל מיני מקומות בבית .אני
מתקשר לבית חמי ,והיא אומרת שגילתה
אותן בבוקר ,אחרי שהלכתי לכולל ,והיא
לא מתכוונת להיכנס יותר לבית המקולל
הזה .במשך שבוע שהינו בבית של הוריה,
עד שהבנו שזה לא תכל'ס .היינו במצוקה
אמיתית .מה אנחנו עושים? החלטנו לערוך
בדיקה מקצועית .הזמנו מדביר בעל שם,
ששמע על טרמיטים ולא האמין שיש לנו
כאלו בבית .הוא הגיע למקום ,ערך סדיקות
ביסודות הבניין ,גירד פה ,גירד שם ואמר:
"הכל שטויות ,אין לכם שום טרמיטים.

לע"נ ציון

בן קמרא ז"ל

פרשת" :תולדות"
כניסת השבת16:10 :
יציאת השבת17:18 :
ר"ת17:52 :

טֹובהּ ,תֹוכַ ַחת ְמגֻ ּלָ ה-
ָ
ּת ֶרת( .משלי  -פרק כ"ז ,פסוק ה')
ֵמ ַא ֲה ָבה ְמ ֻס ָ
אף המוכיח בפרסום ומכלים למוכח מכל מקום
טובה היא אם באה מאהבה מסותרת בלב
המוכיח וכוונתו ליישר דרכי המוכח ולא לקנתר.

פרשה וליקחה
וַ ִּת ַּקח ִר ְב ָקה ֶאת ִּבגְ ֵדי ֵע ָׂשו ְּבנָ ּה ַהּגָ דֹל
ַה ֲח ֻמדֹת ֲא ֶׁשר ִא ָּתּה ַּב ָּביִ ת וַ ַּתלְ ֵּבׁש ֶאת יַ ֲעקֹב
ְּבנָ ּה ַה ָּק ָטן :תמהו המפרשים :עשיו – בנה
"הגדול" לעומת יעקב בנה "הקטן"? וכי
הבדל הגילאים בין עשיו ליעקב היה כזה
משמעותי ,עד כדי כך שהכתוב ייחס את
עשיו בן ה"גדול" ואת יעקב כבן ה"קטן"?
הרי ההבדל בינהם היה (רק) כמה שניות,
ומה עוד – ידו של יעקב אחזה בעקבו של
יצחק .הבדל שאינו מהותי זה מצדיק יותר
תיאור של עשיו בנה "הבכור" ולא "עשיו
בנה הגדול" ,ומדוע נכתב "גדול" ו"קטן"?
ענו המפרשים והדגישו – ללמדך כי אפילו
הבדל של כמה שניות ,הרי זה עולם ומלואו!
ללמדך כי אפילו שניה אחת יותר של לימוד
תורה ,הרי זה עולם ומלואו!

היסודות בריאים ושלמים .אין עקבות
לחצי טרמיט ".אנחנו יושבים בסלון ולא כל
כך מאמינים לו .ראשית ,כי תלוליות העפר
עוד חיות וקיימות .מלבד זאת ,כך אמר
המומחה מתל אביב ,שכולם אמרו עליו
שהוא מספר אחת .אלא שמצד שני ,ההוא
לא עשה בדיקות ביסודות הבניין ,והמומחה
הזה  -כן .אנחנו נבוכים ומשלמים לו .לפני
שהוא יוצא מהדלת ,אשתי שואלה".ואם
אלו לא טרמיטים ,אז מה זה יכול להיות?
"הוא מזיז את הראש ימינה ושמאלה
ועונה" :לא יודע ,לא יודע ,אולי יש איזו
חיה קטנה שמתחבאת אצלכם .התלוליות
הללו לא אופייניות לסתם נמלים ...לא

יוסף
לע"נ יונה
בן שמעון ואסתר

ז"ל

אלף בינה

אלף בינה

יודע" .והשאיר אותנו לבד
בבית עם החיה האלמנית.
ההיסטריה הייתה גמורה.
אשתי בכתה ממש בדמעות ,שהיא רוצה
שאביא מישהו למצוא את החיה .הסברתי
לה שהוא לא התכוון לחיה בצורת אריה,
אלא בצורת ג'וק או גמל שלמה .וברגע
שאמרתי את הדברים ,הבנתי שלא היה
חכם לומר אותם .חיה בצורת גמל שלמה,
זה מה שנפלט לי מהפה בדיוק עכשיו? זה
עלה לי בעוד כמה לילות אצל הוריה .גמל
שלמה ...חזרנו שוב .אך החרדה מילאה את
ימינו ולילותינו .אשתי הסכימה לישון רק
עם אור בכל הדירה ,ועל כל רשרוש הייתה
מעירה אותי" .זה הגמל שלמה ,זו החיה,
זו המפלצת" .אני עצמי פחדתי אפילו
יותר ממנה ,אך מתוך אחריות ,השתדלתי
להראות פנים שלוות .קשה לי לתאר לכם
איזו תקופה עברה עלינו .היינו נתקלים
בתלולית חול  -ומעיפים מבט זה אל זה,
מבט של פחד וייאוש  -עד לפעם הבאה.
הייתי מגיע לכולל חצי מת ,אחרי לילות
נטולי שינה .הצעתי לאשתי שנשכיר את
הדירה ונשכור אחרת ,אך היא אמרה לי,
שתוך יום-יומיים הדיירים יגלו את המפלצת
ויעזבו את הדירה .ואנחנו תקועים בדירה
עם מפלצת ,שמשאירה מדי פעם תלוליות
חול מסודרות למופת ,מה יהיה עלינו? לילה
אחד ,היה נדמה לאשתי שהיא רואה צל
שחור חולף במהירות .היא פלטה צווחה,
ושנינו זינקנו כנשוכי נחש .הדלקנו את
האור ולא ראינו דבר .הזזנו את המיטות ואת
כל השידות והבגדים ,באזור בו היא ראתה
את הצל .לקחתי מיכל הדברה ,והתחלתי
לרסס בכל הכוח בכל חור אפשרי .המתנו
במתח ובציפייה שהיצור יצא מהחור,
ולאחר חמש דקות אנחנו רואים תזוזה
מפינת החדר .אמרתי לאשתי שתסתלק,
ואני  -עם כל הפחד שלי  -ידעתי שאם לא
אחסל אותו ,הפחדים יימשכו עד אינסוף.
חיכיתי עוד מספר דקות ,ואז הוא יצא .זה
לא היה ג'וק ולא גמל שלמה .זה באמת
היה יצור מפלצתי ומגעיל .הסתערתי עליו
בחמת זעם והכיתי בו עוד ועוד ועוד ועוד,
בנעל הבית שבידי .לא פחדתי .שנאתי אותו
על מה שעולל לי ולאשתי
במשך חודשים ארוכים כל
כך .אשתי צעקה" :תפסיק,

לע"נ שאול

די ,כבר הרגת אותו ".הפסקתי עם ההכאות,
ואז גיליתי שעדיין לא הצלחתי להרוג
אותו .היצור המשיך ללכת לכיוון המרפסת,
אמנם צולע מאד ,אבל חי ,ואני מכה על
הרצפה .חשבתי לרוץ אחריו ולסיים את
המלאכה :אך אשתי אומרת לי בשקט:
"רגע ,תראה מה קורה לנעל הבית שלך"...
אני מסתכל ורואה לתדהמתי כמויות של
חול ניגרות מתוך חור בסוליה של נעל
הבית .אני מרחיב את החור ,וחול רב נושר
משם .זה לא היה בדיוק חול ,אלא אבקה
משונה  -בדיוק אותה אבקה לה התרגלנו
בחודשים האחרונים .הבטנו שנינו בחול
הנושר לאיטו מהנעל .דקה שלמה בלי
לומר מילה ,ואחר כך הסתכלנו זה על זה,
שחררנו אנחה כבדה והתחלנו לצחוק צחוק
משתרר ,שהיה בו גם הרבה מהבכי .אבן
ענקית נגולה מעל לבנו .מסתבר ,שהיו לי
נעלי בית עם אבקה מיוחדת בתוך הסוליה,
מעין שעם ,כדי להעניק תחושת נוחות .כל
התלוליות שראינו ,היו כתוצאה מחור קטן
שנבקע בסוליה ,וכשהייתי צועד בזווית
מסוימת ,הייתה משתחררת כמות קטנה
של חול ומותירה תלולית על הרצפה.
ניסיתי לעשות זאת עם הנעל השנייה,
שגם בה היה חור זעיר ,וגיליתי שבכיפוף
מסוים יוצא החול .בקיצור ,לא מפלצת
ולא נעליים .בעצם ...לא מפלצת ,אבל כן
נעליים ...הבטנו על היצור המסכן שהזדחל
למרפסת ,והתמלאנו חמלה גדולה עליו.
אשתי הציעה לטאטא אותו למטה ,ולא
להרוג אותו .למען האמת ,חשתי כלפיו
אהדה מסוימת .שלא תבינו אותי לא נכון.
באותם רגעים ,פשוט אהבנו את כל היצורים
בעולם .זו לא הייתה השמחה היחידה אותו
לילה .כמה שעות לאחר מכן ,הבהלתי את
רעייתי לבית החולים ,ובננו הבכור נולד.
אולי היה זה המתח ,אולי ההקלה ,וכנראה
שניהם יחד .כשחזרתי באחת עשרה בבוקר,
אב טרי ,עייף ומאושר ,פניתי לישון ,אך
לפני כן ,ליתר ביטחון ארזתי את נעלי הבית,
ופשוט זרקתי אותן לפח הזבל .לא בבית -
בפח המרכזי של הבניין .גם לטרמיטים
מגיע לאכול משהו ,לא?

יש לכם סיפור מהחיים?

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

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

להצלחת עם ישראל

רבי מנחם מנדל מקוצק

נקודה למחשבה

מעשה בית הדין

טרקטור

תפקידו של יורי היה לשמור על הטרקטור ,יורי 'קפץ'
הביתה לכמה שעות והטרקטור נגנב ,כעת אריה הקבלן תובע ממנו את
הנזקים ובמקביל מסרב גם לשלם לו את המשכורת בגלל הגניבה .יורי
טוען שאין קשר בין הדברים ועליו לקבל את משכורתו .האם הוא צריך
לקבל משכורת?

"...תנורי ברזל ,כבני אדם :רגע אחד ילהט
כלהבה ,וכעבור זמן – צונן כקרח"...

השאלות

שלכם

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

שאלה :שלום כבוד הרב ,האם מותר להכניס
אוכל יבש כגון שניצל ,בורקס לתנור בשבת?
תשובה :הדבר אסור ,משום מראית עין.
שאלה :אני כל הזמן כועס ,והסביבה סובלת
ממני מאוד ,איך מתגברים על מידה מגונה זו?
תשובה :רבינו האר"י היה מקפיד מאוד בענין
הכעס יותר מכל שאר העבירות ,והיה אומר
שאין הצדקה לכעוס אפילו בשביל מעשה
מצוה ,וכמו שמצינו על משה רבינו ע"ה
(כמבואר בפסחים סו.):
והיה מבאר שבכל העבירות שחוטא בהם אינם
גורמים פגם אלא באבר שחטא בו בלבד ,אבל
במידת הכעס פוגם הוא בכל הנשמה כולה
ומחליף אותה לגמרי ,כאשר נכנסת במקומה
נפש מן הקליפה .ואע"פ שיעשה אח"כ
תיקונים ותשובה מעולה ומצוות רבות – הכל
נאבד ממנו לגמרי!!! מפני שהנשמה הקודמת
נתחלפה בנשמה טמאה ,ונשארת הנשמה
הטמאה במקומה ,ומעתה צריך הוא עבודה
מחודשת ומאומצת לתקן נפשו מחדש .וכן
הוא בכל פעם ופעם שכועס (שער רוח הקודש
דף ט) .נמצאת למד כמה חמור עוון הכעס
שמפסיד ומאבד את כל מה שהשיג עד עתה
בתיקוני נפשו .והנה ברור לכל בר דעת שאם
אתה עובד במקום עבודה מסודר ומתוגמל
במשכורת טובה ובתנאים מצויינים ,כאשר
"הבוס" יעיר לך הערה שאמורה לפגוע בך,
והנך מכיר את טבעו ומזגו החם של ה'בוס',
שאם תגיב לדבריו בכעס ובחוצפה ,תפוטר
לאלתר ,האם תכעס??? ודאי שלא! וזאת
מפני גודל ההפסד העומד למול עינך.
כך ,ויותר מכך ,עליך לחשוב כל פעם ופעם לפני
שאתה כועס ,שבכעס אחד אתה מפסיד את
כל מה שהשגת עד הלום ברוחניות ובתיקוני
הנפש .אם תתמיד בחשיבה זו בוודאי שהדבר
יתרום לך להתגבר על מידה מגונה זו ,שמכלה
גוף ונפש ,ותזכה להגיע לענווה ,ולכל המידות
הטובות.
מפי הרב הגאון שלמה סויסה שליט"א

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

לע"נ זאב אופגנג

בן יהודה ז"ל

השאלה משבוע שעבר
משקפיים
זה קרה בחג סוכות האחרון .אל בית
הדין הגיע מקרה בו התברר כי תוך כדי
נענועי ארבעת המינים ,הרב יצחק העיף
בטעות עם הלולב את המשקפיים היקרות
והעדינות של הרב משה .כעת הרב משה
תובע ממנו לשלם את הנזק .האם הרב
יצחק חייב לשלם?
תשובה בקצרה:
הרב יצחק חייב לשלם לרב משה על
המשקפיים ,ואם הרב יצחק החל לנענע
והרב משה נכנס לתוך השטח של
הנענועים ,הרב יצחק פטור מלשלם את
הנזק.
תשובה בהרחבה:
במקרה שלנו ,מדובר באדם שעשה
מצווה והזיק בטעות בשעת המצווה.
האם אדם שהזיק תוך כדי מצווה חייב

ל"ט מלאכות

סותר

ּסֹותר כל דבר שאסור לבנות מכיוון
ְמלֶ אכֶ ת ַה ֵ
שנחשב לבניין אסור לסתור ,ובלבד שיהיה בכך
תועלת וכגון כדי לאפשר לבנות .הבנייה בכלים
חמורה במיוחד ,והמשנה קובעת כי הבונה
"כל שהוא" בשבת חייב ,וזאת דוגמת המשכן,
שכאשר אחד מקרשי המשכן היה מתליע ,היו
סותמים אותו בעופרת ,וכשם שבמשכן הייתה
בנייה באופן זעיר ,כך גם במלאכות שבת .גם
העושה נקב בקרקע הבית חייב משום בונה ,וכן
המסייד או צובע .הגורר בסיד הוא חייב משום
סותר.

א .כלי העשוי פרקים פרקים ,המתחברים
ע"י הברגה ,כגון פמוטים ופעמונים של ספר
תורה ,אסור לסותרו בשבת.
ב .אסור לאשה לקלוע את שערותיה לצמה,
וכן אסור להתיר את הקלוע כבר.
ג .אסור לעשות מעשה בכלי של היתר ,אם
כתוצאה מאותו מעשה יאסר הכלי בטלטול,
ולכן כל דבר אשר אסור לטלטלו בשבת,
אסור להניחו על גבי דבר המותר ,וזה נקרא
"ביטול כלי מהיכנו" ,כלומר ,מבטל את
הכלי ממצבו הקודם שהיה מוכן וראוי
(אור ההלכה)
לטלטול.

לשלם? ראינו מקרה שהובא בהלכה
(שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן שע'ח
סעיף ח') באדם שרץ ביום שישי לקנות
דברים לצרכי שבת ,ונתקל בו מישהו
וניזוק תוך כדי ריצה פטור מלשלם.
כיוון שהוא רץ בזמן של לחץ שמותר
לרוץ בו ולא יכל להיזהר ,ולכן גם
המזיק והניזק יהיו פטורים מלשלם
(אם נגרם נזק ,גם על ידי הניזק).
ישנה דעה אחרת בפוסקים (שיטה
מקובצת) שהטעם הוא כיוון שכולם
יודעים שבערב שבת מותר לרוץ לצורך
מצווה ,הניזק היה צריך להיזהר והמזיק
פטור .ההבדל בין שני הטעמים :לדעה
הראשונה ,הפטור ניתן בגלל עשיית
המצווה ומכאן נלמד שכל אדם שהזיק
בזמן עשיית מצווה ,ולא יכל להיזהר
כדי למנוע את הנזק יהיה פטור כיוון
שהוא עסוק במצווה .ולדעה השנייה,
הפטור הוא רק דווקא ביום שישי שבו
כולם ממהרים לקראת שבת ,אבל ביום
רגיל הניזק לא היה צריך להיזהר ולכן
במקרה אחר של עשיית נזק באמצע
מצווה ,המזיק יהיה חייב לשלם.
האם אדם ששקוע בתפילה נחשב

כ'ישן' שחייב בנזקים?
לגבי אדם שהזיק תוך כדי שינה מובא
בהלכה (שולחן ערוך 'חושן משפט'
סימן תכ'א סעיפים ג' –ד') שאם הוא
היה יושן ,והניחו כלים לידו והזיק להם
באמצע השינה פטור .אבל אם היו לידו
כלים ,והלך לישון והזיק להם תוך כדי
שינה חייב לשלם.
אדם שמרוכז בתפילה ,אפשר לדמות
אותו ל'ישן' ולכן אם התחיל לנענע והיו
סביבו אנשים ,עליו להיזהר ואם הזיק
יהיה חייב לשלם .ואם כשהתחיל לנענע
המקום מסביבו היה ריק ,ורק אחר כך
עבר מישהו לידו וניזוק ,המזיק פטור
מכיוון שהיה על הניזק להיזהר ממנו.
אבל במקרה שלנו ,היה על הרב יצחק
(במקרה שכשהוא התחיל לנענע לא
היו לידו אנשים) לחשוב שיתכן ויכנסו
לסוכה של בית הכנסת אנשים נוספים,
וזה לא דומה לאדם שהלך לישון והניחו
לידו כלים.
ולכן נראה שבמקרה שלנו ,הרב יצחק
יהיה חייב לשלם את הנזק כיוון שהיה
לו להעלות על דעתו שיבואו אנשים
נוספים .אבל אם היה באמצע הנענועים
ואז הרב משה עבר לידו וראה אותו ולא
נזהר שלא להיפגע מהלולב ,הרב יצחק
יהיה פטור כיוון שהרב משה היה צריך
להיזהר מהנענועים.
וזה דומה למקרה של אדם שהניח את
כליו ,ליד אדם ישן שפטור במקרה
והכלים ניזוקו תוך כדי שינה ,ואפילו אם
הוא רואה שהוא מתחיל
לנענע והוא לא זז
מהמקום בכוונה ,והיה
יכול לזוז כדי שלא
המזיק
יינזק,
פטור מלשלם.
לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק לעיון
ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת הלכה
המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

