אלף בינה

כ"ט ניסן תשע"ה 128 -
בעיות בהפצת העלון? אנא חייגו052-6971199 :
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,

הפתרון משבוע שעבר
כאן כתוב :הפרשת חלה

הפתרון

מפסיק להיות "סינר"
מחבק ,הוא הופך לסינר חונק.
בניין נכון של אישיות הילד מצריך ,בדיוק כמו הזרע
שבאדמה ,מצע שיש בו את כל המרכיבים המאפשרים
התפתחות טובה .אולם זאת מתוך הכרה ברורה שנפשו
של הילד אינה ברשותנו ,אלא היא הופקדה בידינו כדי
לספק לו את מיטב הכלים ,כדי שתוכל להגשים בעצמה
את הדרך שהתווינו לילד ,דרך התורה.
פעמים ,ההורה מביט בצער אחר בנו המגלה עצמאות.
הוא חש כאילו הבן מתרחק ממנו .שוב הוא אינו אותו
ילד מתרפק ,מתחבק ,הזקוק ללטיפתו ולקרבתו היום
יומית .הוא שוכח שזו המטרה .כי כדי לגדול ולצמוח צריך
להתמודד ,להתאמץ ,לצאת מהחממה הנעימה ולחיות
את החיים האמיתיים

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

המשפט מכיל  2מילים לפי סדר המספרים

גלו את המשפט המסתתר בתמונה
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רשות הרבים

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

לפרטים052-7117668:
ההשאלה ללא תשלום ומותנית בהשארת פיקדון

מעשיך
הדבורה המשך -העוקץ :נשקה של הדבורה הפועלת הוא
העוקץ שאינו אלא גלגול של הצינור להטלת ביצים המצוי
אצל המלכה.
בעזרת העוקץ הדבורים מגינות על הכוורת ומניסות חרקים ובעלי חיים
גדולים יותר הרוצים לטול מן הדבש המתוק שלה.
העוקץ קבוע בחלק האחורי של בטן הדבורה ,ואורכו כשליש מאורך
גופה .עוקצה של הפועלת ישר ,ובקצהו דוקרנים משוננים .דוקרנים

אלה מונעים את שליפת העוקץ לאחר שנתקע בגוף רך.
לאחר שדבורה פועלת עוקצת אדם היא מתה ,משום שאינה
יכולה להשתחרר מקורבנה בלי שתיקרע חלק מבטנה.
הדבורים עוקצות רק לעיתים נדירות ,אלא אם כן הותקפו הן
עצמן או הכוורת שלהן .כאשר הדבורה עוקצת חרק שגופו
מכוסה כטין קשה ,היא יכולה לשלוף את העוקץ מבלי
שתיפגע.

הנהלת העלון052-8000445 :

ניתן לקבל חומר לזיכוי הרבים ללא תשלום

'מה רבו
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אני נהג הובלות ,מאלה שאתם רואה בכל יום בצדי
הדרכים עם משאית ענקית ורמפה שעולה ויורדת,
עם משטחים של כמה טונות כל אחד ,שאותם
משנעים עם עגלה מהמשאית ליעד ובחזרה .אנשים
אינם מבינים שמדובר בעבודה קשה הדורשת אחריות
וריכוז ,ובעיקר כוח פיזי רב .די בכך שאתה חונה
בעלייה ופספסת סנטימטר של הרמפה ,והמשטח
יכול לצנוח ח"ו מלמעלה עליך או על מישהו שעובר
שם ,וכשמדובר במשטח שימורים ,כשדבר כזה נופל
על בן אדם  -אין שום סיכוי לשרוד .גם הנהיגה בעגלה
הפשוטה הזו עם המזלג שנכנס תחת המשטח אינה
פשוטה .למעשה ,אנחנו משמשים כלוליינים ממש
כדי להשתחל למקומות שלא הייתם חולמים שניתן
להיכנס אליהם ולהציב את המשטח בדיוק במקום
שהמזמין מעוניין בו .אך זו רק הקדמה שנועדה לתאר
את עבודתי ,לפני שאספר את סיפורי .ערב אחד
הגעתי לשכונה כלשהי כדי לפרוק סחורה במפעל
לצבע .היה זה בתוך שכונת מגורים עם בתים חד
קומתיים שנעשו בהם תוספות
 .בנייה בלתי חוקיות ,טלאי על
טלאי .לא היה פשוט לנווט עם
המשאית בין הסמטאות .הדבר
ארך לי זמן רב ,אך בסופו של
דבר הגעתי למקום והתחלתי
לנסוע ברוורס ,במטרה להתקרב עם הרמפה כמה
שיותר אל המפעל .אני נחשב לנהג מקצועי ומדויק,
וכשאני נוסע לאחור אני נזהר שבעתיים ,ואכן שמתי
לב שיש מימין בית שאליו הייתה צמודה גדר .נזהרתי
שלא לפגוע בה ,נסעתי באיטיות ,ואז לפתע חשתי
שהמשאית נגעה טיפ-טיפה בגדר .זה יכול לקרות,
בעיקר כשאתה מנווט במרווחים של מילימטרים.
אבל התוצאה הייתה קטסטרופלית .הגדר התמוטטה
כולה בקול רעש גדול .יצאתי מהמשאית ולא האמנתי
למראה עיניי מה שהיה רגע לפני כן גדר גבוהה של
בית ,הפך בנגיעה לתל אבנים ,כנראה שדחפתי קצת
יותר מדי חזק ושברתי את החומה .אנשים החלו
לנהור מכל השכונה והם מתחילים לומר לי" :אתה
בבעיה .זה הבית של לוי העצבני ,הוא הולד לקבל
התקף לב ,כדאי לך לברוח מכאן" .אני אומר להם
שאני לא בורח לשום מקום אלא ממתין לבעל הבית.
כאילו יש לי איזה קורקינט שיכולתי לברוח אתו .אבל
גם אם היה לי  -אני לא מהבורחים .הילדים של מי
שכולם כינו "לוי העצבני" ירדו אף הם ,וראיתי
שידיהם על ראשם" .אבא יתעלף" ,אמר אחד מהם,
ואף שנמנע מסיבות ברורות מלכנות את אביו "לוי

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

העצבני" ,הרי שמדבריו עלה אישור מוחלט לפחדים
שלי ,כפי שהושמעו על ידי שכניו .עוד ועוד ילדים
יצאו משם ,כולם מזועזעים וידיהם על ראשם .החלה
התייעצות מי ילך לספר ללוי העצבני מה קרה .ואני
שם ,חצי נבוך ורבע נפחד ,מתחיל יותר ויותר לחשוש,
איני יודע ממה :מלוי העצבני שיעשה משהו ,או ממה
שיקרה לו כשתיוודע לו הריסת הגדר .משלחת של
שכנים וילדים רצו לתוך הבית ,ובתוך דקות אחדות
יצאה פמליה גדולה שליוותה את לוי העצבני .ברגע
שראה את הגדר  -התמוטט על הרצפה .הם הרימו
אותו ,והוא הלך ובכה" :מה עשו לי ,איך הרסו לי את
הגדר ,אין לי חיים ,אין לי בריאות ,וכעת אין לי גדר".
וכך ניצב מולי" .אדוני" ,אמרתי לו" ,אני מצטער,
נסעתי לאחור ופגעתי בגדר שלך" .יללות שבר עלו
מהאיש ומסיעתו ,כאילו ברגע זה נודעה לכולם
בשורת האיוב על מות הגדר .קולות נהי ובכייה.
השכנים מצדם אחזו בו משני הצדדים והחלו להשמיע
דברי נחמה .לתחושת הפחד שלי נוספה אי נעימות
גדולה" .זה בסדר ,אדוני ,אני אשלם לד את הנזק .אל
תדאג ,יש לי ביטוח" ,אמרתי
לו" .ביטוח שביטוח ,הבית
שלי נהרס ואתה מדבר על
ביטוח?" הוא כבר נשמע נזעם
והתחלתי לחשוש שידביק
בזעם שלו את הסובבים כפי
שהדביקם בבכי .ואם לא די בכך ,מחלון הבית הופיע
נער והחל לצעוק" :אבא ,הארון נפל והמנורה
התנפצה" .הוא הראה מבעד לחלון מנורה מוזהבת,
והאקט הזה שלהב את האווירה" .אתה הרסת לי את
הבית ,זעזעת את היסודות" ,הוא צעק ,וכולם אומרים
אחריו" :הרס את הבית כולו ומדבר על ביטוח".
ניצבתי מול עשרות זוגות עיניים עוינות ,ואז שאלתי:
"אז מה אתם רוצה שאעשה?" "תשלם לו משהו על
החשבון ותן את הפרטים" .נתתי לו אלף שקל
ורשמתי את הפרטים שלי ,בהצהירי שאיידע את סוכן
הביטוח כבר כעת שישלח שמאי להעריך את הנזק.
הוא לקח את הכסף והורה לשכניו לאפשר לי לצאת
מן המקום ,וכך עשיתי .התקשרתי לסוכן הביטוח ,וזה
שלח שמאי שהעריך את הנזק בלמעלה מעשרת
אלפים שקלים .סוכן הביטוח הציע לי להתפשר עם
בעל הבית ,שלא אצטרך להפעיל את הביטוח .דיברתי
איתו והוא הסכים לפיצוי של שמונת אלפים שקלים
במזומן .אמרתי לו שבימים הקרובים אעביר את
הכסף .למחרת ,בלי שום קשר ,הובלתי סחורה לאזור
שמחוץ לקו הירוק .בשלב מסוים הבחנתי ברכב
העומד בצורה משונה באזור מאד לא סימפטי בפאתי
רמאללה ,בתחילה המשכתי בדרכי ,אך עד מהרה

להצלחת שמואל

בן פאני

שבת פרשת" :תזריע-מצורע"
כניסת השבת18:41 :
יציאת השבת19:50 :
ר"ת20:24 :

ַמ ְׂשּכִ יל ַצ ִּדיק ,לְ ֵבית ָר ָׁשע;
ְמ ַסּלֵ ף ְר ָׁש ִעים לָ ָרע.
(משלי  -פרק כ"א ,פסוק י"ב)

כשהצדיק נכנס לביתו של הרשע ,מתברך ביתו,
וזו סיבה מסולפת כי דרך הרשע מצליחה.

פרשה

וליקחו

ַּובּיֹום ַה ְּׁש ִמינִ י יִ ּמֹול ְּב ַׂשר ָע ְרלָ תֹו:

יהודים רבים ראו כבוד וזכות לעצמם לכבד
את הרבי הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב
בסנדקאות לבנם .הרבי הסכים להגיע לכל
ברית של כל יהודי בתנאי אחד :שיערוך
סעודת מצוה כדת וכדין .לתמיהת מקורביו
מה פשר התעקשותו על קיום תנאי זה ,ענה
הצדיק שנודע בתואר "סנגורן של ישראל":
לעתים ,נלחם אני נואשות ביצר הרע
שמתאמץ להוכיח שבני ישראל חוטאים
ופושעים הם ,ומביא הוכחות לפני הקב"ה
שבאמת בזדון ובמעל חטאו .משכלו כל
הקיצין ,שולף אני טיעון מנצח כנגדו,
המוכיח שמדובר במעידה ולא בדרך-חיים.
ויש לי גם ראיה :תמיד יהודים עורכים רק
סעודות מצוה ,בברית-מילה ,בבר-מצוה
ובחתונה .פונה אני לשטן ושואל :מדוע
אף פעם לא ראינו יהודי שיערוך סעודה
לרגל עבירה עסיסית שעבר? אין זאת ,אלא
שנחמץ לבו בקרבו ומצטער הוא( .מעיין השבוע)
שמתי לב לכך שהיה זה רכב ישראלי ושהוא חנה
בצורה מאוד משונה ,החלטתי להסתובב ולשוב לשם.
עצרתי בזהירות ליד הרכב והמתנתי לראות מה קורה
שם .לפתע יצא משם אדם שנראה בסדר ,הוא התקרב
אליי ונופף בידיו .הוא עלה לתא הנהג והסביר לי
שאיבד שליטה על הרכב ועשה "סללום"  -שזה סוג
של סיבוב על המקום .הרכב לא התהפך אך נחבט
בעמוד ,והוא אינו מצליח להתניע אותו .שאלתי אותו:
"אתה מודע למיקום שלך כרגע?" הוא אמר לי שהוא
בדרך לפסגות ,ואני הסברתי לו שהוא נסע בכביש לא
נכון והוא במקום מאוד מסוכן .מסתבר שהוא היה
מודע לכך ,אך לא ידע מה לעשות .ירדתי מהרכב,
ניסיתי לעזור לו להתניע ,ואז ראיתי הרחק ,מתוך
השיחים ,חבורה של צעירים ערביים מתקרבת.
אמרתי לו" :תקשיב טוב ,אנחנו בסכנה .עזוב את
הרכב ,קח את המפתחות ומסמכים חשובים ,ונברח

להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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למשאית" .הוא עשה זאת
במהירות ,ושנינו התחלנו לרוץ
לכיוון המשאית שלי .האבנים כבר
החלו להתעופף .טיפסתי למשאית ,התנעתי .פתחתי
לו את הדלת תוך כדי נסיעה .הוא עלה ,כשאחריו
דולק צעיר ערבי ,סגר את הדלת ,ואני לחצתי על
הדוושה בכל הכוח .מטר אבנים ליווה אותנו ,אך יצאנו
בלא פגע .הוא נראה המום .במראה ניתן היה לראות
שהצעירים פונים לרכב ,לא היה קשה לנחש מה היה
קורה אם היינו נשארים שם עוד מספר רגעים" .אתה
הצלת את החיים שלי" ,הוא אמר" .בסייעתא
דשמיא" ,הוספתי .נסענו בשתיקה ,הוא חפן את
ראשו בידיו ונראה שדמיין מה שעלול היה לקרות לו.
בינתיים קיבלתי טלפון ,הפעלתי את הדיבורית .על
הקו היה בעל הבית שאת גדרו הרסתי" .מה קורה עם
הכסף ?" שאל" .מחר אביא לך" ,הבטחתי לו" .אני
חייב לבנות את הגדר" ,אמר" ,וגם את הבית שנסדק",
הוסיף .האיש שלצדי הוציא את ראשו מתוך ידיו
והביט בי .סיימתי את השיחה" .אז זה אתה" ,אמר.
"ראיתי שאתה מוכר לי"" .אני ,מה ?" "אתה זה
שהפלת את הגדר"" .מאיפה אתה יודע?" "אני גר שם
בשכונה ,אמנם הגעתי רק בסוף המהומה ,כשכבר
יצאת משם ,אבל אני יודע את כל הסיפור"" .מה
לעשות" ,אמרתי" .כששוברים צריך לשלם" .נסענו
בשתיקה עוד מספר קילומטרים .ראיתי שהוא
מסתכל עליי ורוצה לומר משהו" .מה?" שאלתי.
"תראה" ...אמר" ,אני התלבטתי אם לספר לך ,אבל
אחרי מה שקרה לנו  -אני חייב"" .לספר מה?" וכאן
החל לספר משהו שהדהים אותי .הפעם הראשונה
הייתה לפני עשר שנים .כשלוי בנה את הגדר .בתוך
שבוע ,משאית גדולה באה והפילה את הגדר של לוי.
זה היה בימים שעדיין לא קראו לו לוי העצבני .הוא
כמוכן התרגז מאד ,והנהג שילם לו את עלות בנית
הגדר ,והוא בנה שוב .שבוע לאחר מכן שוב הפילה
משאית את הגדר .התברר שהמקום פשוט לא מתאים
לפריקה של משאיות גדולות ,כלומר ,הוא היה מתאים
כל עוד לא הייתה גדר .ברגע שזו נבנתה ,יש כמה
מילימטרים בודדים של רווח בין השער לגדר ,ו99-
אחוז מהנהגים פוגעים בגדר .היו כאלה שרק עשו
שריטות בגדר ,היו שקילפו את הטיח ,אבל מפעם
לפעם היו ששברו את כולה .בכל פעם היה הנהג
משלם ללוי כדי שיבנה את הגדר .בשלב מסוים
החליט לוי שלא משתלם לו לבנות ממש את הגדר,
מה עוד שכאשר הוא בונה  -לא כל המשאיות
מצליחות לשבור אותה ,לכן החליט פשוט לערום את
האבנים ללא מלט ,לשים קצת טיח כדי להסתיר את
העובדה שזו לא גדר אלה ערמת לבנים ,ולהבטיח
שבכל פגיעה קלה של משאית ,החומה תתמוטט
בקול רעש גדול ...מהר מאוד זה הפך לעסק של ממש.
כמעט בכל יום מגיע נהג משאית שאינו מכיר את
העניין ,עושה רוורס ,תמיד נותן מכה קטנה לגדר
וכמובן ממוטט אותה ,ואז מתחילה הצגה שלמה שכל
השכנים שותפים לה .הילדים יוצאים עם ידיהם על
פניהם ,ובסוף מגיע לוי עצמו.
הנושא של הארון והמנורה הוא
שדרוג של השנה האחרונה כדי
להבטיח תשלום מרבי" .רק

שתבין" ,אמר הנוסע שלצדי" ,לא הרסת שום גדר,
בסך הכול הפלת ערימת לבנים "...הייתי בהלם" .אתה
רוצה לומר שפשוט שכונה שלמה עבדה עליי"" .אל
תיקח את זה אישי ,זה קורה לכולם"" .אבל מדוע?"
שאלתי" ,מדוע השכנים משתפים פעולה עם כזו
תרמית ?" "אתה צריך להכיר את השכונה שלנו.
מדובר באנשים קשי יום ,הבתים בכלל לא שלהם ,הם
פלשו אליהם לפני שנות דור ומאז מקיימים חיים של
עליבות ,ללא עבודה וללא כבוד ,יושבים כל היום,
מעשנים ושותים ,ילדיהם יוצאים לתרבות רעה או
במקרה הטוב יוצאים בטלנים כמותם .ברגע שמישהו
מוצא 'פרנסה' ,לא חשוב איזו ,איש אינו מתכוון
להפריע לו .בשבילם אתה עשיר עם משאית גדולה,
והם מספיק ממורמרים ובלתי הוגנים בשביל להוציא
ממך כל סכום שניתן"" .מה אני עושה כעת?" שאלתי.
הוא חשב קצת ולאחר מכן אמר" :כל מה שתרצה ,רק
אל תסגיר את שמי כמובן"" .אני אחשוב על משהו",
אמרתי .הורדתי אותו במקום שיוכל להגיע לביתו,
החלפנו מספרי-טלפון ,ואז גיבשתי קו פעולה .לקחתי
חבר קבלן ,סיפרתי לו את הסיפור ,והוא הסכים
לשתף פעולה .נסענו לשכונה ,נקשנו על דלת ביתו
של לוי העצבני ,הצגתי את חברי ואת מקצועו,
ואמרתי שהוא הולך לבנות גדר חדשה" .גדר מה?"
שאל לוי" .חדשה" ,אמרתי ,וחברי הוסיף" ,מבטון".
אני חייב להודות שלוי נראה הפעם באמת עצבני.
"רגע ,אבל זו לא הייתה גדר בטון" ,הוא אמר" .מה
אכפת לך ?" שאלתי באדישות" .גדר בטון חזקה יותר
מגדר האבנים שלך" .הוא לא ידע מה לענות לי .ידעתי
היטב מה מתחולל במוחו .הוא מבין שברגע שאבנה לו
גדר מבטון ירדה לטמיון ה"פרנסה" שלו מנוכלות
המבוססת על הרס הגדר .אבל נתתי לו להתבשל.
"תראה" ,אמר אחרי חצי שעה שכנראה הפך במוחו
איך מקדמים פני הרעה" .תן לי אלפיים שקל ונסגור
עניין"" .לא" ,אמרתי" .אני אומר לך מה הולך להיות.
אתה תחזיר לי את אלף השקלים שלקחת בעבור
ערימת הלבנים שהפלתי ,תתחייב לפניי שזו הפעם
האחרונה שאני שומע סיפור כזה ותבקש יפה שלא
אספר ברבים על הנוכלות שלך .יש לך בדיוק חמש
דקות להחליט מה אתה עושה" .נו ,מה אתה חושב?
תוך שתי דקות הוא היה עם אלף שקלים ,ממלמל
משפטי התנצלות שמביך אותי אפילו לחזור עליהם.
נסעתי משם ,ובדרך קיבלתי טלפון :היה זה הנהג
שהצלתי .הוא התקשר ,נרגש ,להודות לי בשנית .הוא
סיפר שנהג גרר שהגיע למקום גילה את הרכב שרוף
כליל ,והוא מבין היטב שאם לא הייתי שליח להצילו
 גורלו היה חלילה כגורל המכונית .שמחתי שהיה ליחלק בהצלת חיים ,וגם הודיתי לו על המידע שחסך
ממני ואולי גם מאחרים סכום כסף בלתי מבוטל .אני
מפרסם את הסיפור בלי שמות ,כדי שמי שבכל אופן
ייתקל בסיפור דומה ידע לבדוק את העניין היטב ולא
ליפול בפח .וחוץ מזה ,תראו איך חסד שעשיתי ,חזר
אליי.
(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

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

לע"נ שאול

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

לע"נ ציון בן שרינה

הבעל שם טוב:

נקודה למחשבה

לראותם בלבד

"...כל יהודי בא לעולם ,כדי למלא שליחות
כלשהיא( "...מהי השליחות שלך?)

השאלות

שלכם

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

שאלה:
כבוד הרב אם לא ישנתי בלילה ,ואני הולך
לישון ביום ,האם צריך לקרוא קריאת שמע
לפני השינה?
תשובה:
יש אומרים שהישן שינת היום יקרא פרק "ויהי
נועם" מפני סכנת המזיקים .ויש שהצריכו
לומר פרשה ראשונה של קריאת שמע בלבד.
אך לא נהגו כדבריהם.
ולכל הדעות אין לומר ברכת המפיל כשהולך
לישן ביום.
שאלה:
כבוד הרב נהג הנוסע עם שתי בנות ברכב זה
יחוד???
תשובה:
אם מדובר בשעות היום ,וברוב כבישי הארץ
שתנועת הרכבים בהם ערה אין איסור יחוד
בנסיעה זו.
שאלה:
כבוד הרב! מת שנקבר בחול המועד ,מתי
יתחילו לשבת שבעה השנה ששבת חל
במוצאי שביעי של פסח .בשבת ,או ביום
ראשון? ומתי קמים מהשבעה?
תשובה:
ההלכה קובעת 'שהשבת עולה למנין שבעה'
לפי שהאבל נוהג מנהגי אבלות בשבת בדברים
שבצנעה ,ואפילו אם שבת חל ביום הראשון
לאבלותו עולה השבת למנין שבעה.
ולכן כאשר איסרו חג של פסח או סוכות חל
בשבת כשנה זו ששביעי של פסח חל ביום
שישי ,האבל מתחיל למנות שבעת ימי האבל
בשבת שכאמור עולה למנין שבעה ,ומונה
שבעה ימים החל משבת ואבלותו מסתיימת
ביום שישי בבוקר.
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לרפואת שמחה יחיאל בן סולטן

מעשה בית הדין

שלמה פירסם צילום של ספרייה עם ויטרינה ומראות במחיר
מוזל ,כשסיפק את הסחורה ,טענה הלקוחה שהוא רימה אותה מכיוון שהיא הייתה
בטוחה שמדובר בספרייה עם ויטרינה ומראות והיא רוצה את הכסף בחזרה .ואילו
שלמה טוען' :כתוב במודעה בפירוש ספרייה ,איפה כתוב שיש מראות .והתמונה
היא רק להמחשה!' האם הוא צריך להחזיר לה את הכסף?

השאלה משבוע שעבר
חופשה עם חמץ:
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

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 .אסור למרח נר שעווה או זפת
וכיוצא בהם מדברים הנמרחים ,עד
שיחליקו פניהם.
ב .אין לחמם נר שעבר להדביקו בפמוט
ביום טוב.
ג .מריחת משחה בשבת ,כל שאינה
רכה ביותר ,אסורה משום ממרח לחולה
שאין בו סכנת איבר ,אך מותר להניח
המשחה בלי למרוח מותר גם לחולה
שאין בו סכנה .ומשחה שהיא לריענון
הגוף ולא לרפואה ,מותר לאדם הבריא
רק להניח על גופו ולא למרוח.

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?
תשובה בקצרה:
משפחת ארנון חייבת לשלם לבעל
הצימרים על שני הצימרים תשלום מלא
ולא יכולים לקזז את תשלום הניקיון.
תשובה בהרחבה:
נקדים כי אין הנידון עוסק בשאלה על מי
מוטלת חובת בדיקת חמץ בצימר .שאלה
זו היא נושא בפני עצמו והיא תלויה בשעת
מסירת המפתח (שולחן ערוך אורח חיים
תל'ז) .אנו דנים רק בשאלה העקרונית
האם משפחת ארנון עשו כראוי כשביטלו
את שהותם באחד הצימרים .והאם הם

יכולים לתבוע את מחיר הניקיון תמורת
הפועל ששכרו.
שאלה זו נידונה בגמרא במסכת פסחים
(דף ד' ע'ב) באדם ששכר בית בחזקת
שהוא בדוק מחמץ (רבינו ניסים כותב
שמדובר גם במקרה שבעל הבית אמר
במפורש שהבית בדוק) ונמצא שהוא לא
בדוק .מסקנת הגמרא היא שאין זו עילה
לביטול העסקה כיוון ש'ניחא ליה לאיניש
לקיומי מצווה בגופיה' ,כלומר ,אדם רוצה
לקיים מצוה בגופו .ולכן גם אם היה יודע
שהבית אינו בדוק לא היה נמנע מלשכור
אותו כיוון שהוא רוצה לעשות מצווה
בגופו.
רש'י מסביר כי הסיבה שהוא בכל זאת
רוצה לחזור בו מהעסקה ,אינה בשל הרצון
להימנע מקיום מצוות בדיקת חמץ ,אלא
כנראה בשל סיבה אחרת ,אולי הוא מצא
דירה נחמדה יותר במחיר סביר יותר.
וגם במקרה שבו צריך פועל שינקה את
הדירה אומרת הגמרא שאדם מוכן לעשות
מצווה בממונו .ועדיין אין בכך עילה
לביטול העסקה .ולכן אין בעל הבית צריך
לשלם עבור הפועל.
[אמנם במקרה שבו הותנה עם בעל הבית
במפורש שהבית יהיה בדוק מחמץ ,כותב
הרמ'א (אורח חיים
תל'ז ,ג') שיש לחייב
את בעל הבית
לשאת בהוצאות
הניקיון].

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

זמרת הארץ

הבצל והקוורצטין  -הקוורצטין ,נוגד החמצון שנמצא בבצל
לסוגיו בכמויות גבוהות ובעירית ,מנטרל רדיקלים חופשיים
מזיקים במיוחד ,ובכך הוא עשוי לתרום למניעת תהליכי הזדקנות ומחלות .בנוסף ,הוא
מסוגל להלחם בנגיפים שונים ולהגביר את יכולת ההתנגדות של הגוף בפניהם .יחד
עם פלבונואידים נוספים ,נלחם הקוורצטין גם בדלקות ,לכן משתמשים
בו להקלה על בעיות דלקתיות כמו דלקות במפרקים ,בלבלב ובערמונית.
כמו כן משתמשים בו כדי לטפל במצבים אלרגיים כמו אסטמה ,חום
גבוה ודלקות בעור .כוחו של הקוורצטין כנוגד חמצון וכנוגד דלקות עשוי
להסביר מדוע צריכה שלו נמצאה קשורה להפחתה בשיעור מחלות לב.
(יש להתייעץ עם רופאים)

