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כ"ז תשרי תשע"ה 153 -
לבירורים בהפצת העלון ,אנא חייגו052-6971199 :

צפנת פענח
קיימות סיבות רבות לכך שנגע האלימות
בבתי הספר כמעט לא פגע במערכת החינוך
התורנית .השילוב בין הסיבות השונות הוא
המביא לתוצאה חינוכית מוצלחת זו .נמנה חלק
מהסיבות:
א .לשומרי המצוות יש מטרה רוחנית ברורה
בחייהם ,והם משתדלים להנחיל אותה לדור
הצעיר .על ידי כך הופכים בתי הספר שלהם
למוסדות חינוך אמיתיים -מוסדות שמקנים
בהם ערכי חינוך ,אתגרים רוחניים ועוד .זאת

כאן כתוב :יום שמחתכם

ארגון חסד והפצת יהדות

ב .החינוך היהודי שם דגש רב ביחסי אנוש
בתחום הנקרא" :הלכות שבין אדם לחברו".
מושם דגש גם בשיפור המידות הטובות :ענווה,
אהבת חסד ,נדיבות ,ותרנות ועוד .נקודות
אלו חוברות יחד לבניית חברה המבוססת על
הענקה ,על אהבת אדם ועל טיפוח יחסי ידידות
בין איש לרעהו.

סיפור מהחיים

מכיל  4מילים לפי סדר המספרים
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משבוע שעבר:

הקפות
שניות

לעומת בתי הספר
הכלליים שהפסיקו זה מכבר להקנות חינוך
ודרך חיים .פעילותם מתמקדת בעיקר בהקניית
ידע ,וידע אין בכוחו לעצור את ההידרדרות.

גלו את הפסוק/ביטוי המסתתר בתמונה

הפתרון משבוע שעבר

הפתרון

ָאלף בינה

חנוך לנער
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שבת שלום
ומבורכת

כיסאות אוכל לתינוק
סל קל ,כיסא לאוטו
עגלות ,לולים/מיטת תינוק

054-8492757
העכביש הינו דוגמא חיה ומוחשית לחיה אשר מצד היכולות הגופניות שלה ,אין
לה כל סיכוי לצוד את מזונה ,אולם הקב"ה דאג לה ונתן לה את היכולת לארוג
קורים אשר בעזרתם היא צדה את מזונה .טווית הקורים נעשית כך שהעכביש
נעמד על גבעול ויוצר קור דק ומשליך אל האויר .הקור מתנדנד ברוח עד שהוא נאחז על גבעול
סמוך ,לאחר שהוא מותח את הקור ,הולך העכביש על פני הקור עד לאמצעיתו ומשליך משם קור
נוסף ,וכן הלאה ,וכך נוצרת רשת ארוגה וסבוכה של קורים.

מה רבו מעשיך

חלק מן העכבישים מגדילים לעשות ואורגים להם בית קטן מקורים צפופים בסמיכות לרשת,
שם הם מתגוררים .אך לא די בזאת ישנם מן העכבישים שאף התקינו להם מכשיר טלפון קטן:

הם טווים קור היוצא ממרכז הרשת ובצידו השני הוא קשור אליהם .ברגע שטרף
נלכד ברשת ,הרשת רועדת והרעד מודיע לעכביש כי זה עתה נלכד חרק ברשת.
בדרך זו אין הכביש צריך לשהות כל הזמן ליד הרשת אלא הוא יכול לשהות בביתו
(העשוי מקורים) ולנום את שנתו והטלפון הפרימיטיבי מודיע לו על הטרף שנלכד
ברשת .אכן טווית רשת בכדי ללכוד חרקים קטנים היא הדרך המקובלת על רוב
העכבישים ,אולם יש מינים של עכבישים שנוהגים בדרך אחרת :מין אחד של
עכביש טווה רשת ומחזיקה בידיו וכשמופיע הטרף הוא משליך עליו את הרשת,
וכך הוא לוכדו .מין אחר של עכביש אורב במקום מסתור וכשהטרף מתקרב הוא
לוכדו ע"י … יריקה!

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

גמ"ח
מעייני חסד

כתבתם פעם סיפור על אב ניצול שואה,
שמרגיש אשמה על כך שבנו עדיין חי ,בעוד
ילדיהם של חבריו מצאו את מותם .השורה
הזו הזכירה לי משהו שאני מדחיקה שנים,
ואולי הוא מייצג סוג של סבל שחשים ניצולי
השואה ,ואפילו אינם יכולים לספר על כך.
אני לא יודעת מה אתם ,אנשים צעירים,
יודעים על ריגשי אשם .אבל דעו לכם,
שכל יהודי ניצול שואה קיבל מהגרמנים
ימ"ש "מתנה" לכל החיים .לא רק שהרגו
את משפחתו ,את קרוביו ובני עירו ,אלא גם
העמיסו על החיים את הסבל הנורא מכל -
ריגשי האשם.
בשנות ילדותי לא ידעתי דבר וחצי דבר על
השואה .רק לאחר שהוריי
חיתנו את כל הילדים שלהם,
הם החלו להיפתח  -ופתאום
נחשפנו לעולם נורא ואיום.
מסתבר שאבי איבד אישה
ושמונה ילדים ,ואימי איבדה
בעל ושלושה ילדים .שניהם
נותרו בודדים ,ללא הורים
וללא אחים .הם סיפרו לי בפרוטרוט כיצד
ראו במו עיניהם ,כל אחד לחוד ,את משפחתם
העניפה  -נקטפת לה באכזריות איטית,
את העינויים ,הפחד ,הסבל שאין לתארו
במילים .לא רציתי לשמוע את הדברים ,אך
לא יכולתי שלא לשמוע אותם .כאשר כל
התמונה היתה ברורה לי ,שאלתי את אבי
מדוע לא סיפרו לנו זאת כל השנים .מדוע
שתקו? מדוע לא סיפרו מעולם על הסתכל
שעברו ,על הרוע הנאצי? במשך שנים אבי
היה פוטר אותי בתנועת יד מבטלת ,כאילו
השאלה הזו אינה ראויה לתשובה ,או כאילו
אין לה תשובה .האחים והאחיות שלי טענו,
כי הכאב היה כל כך גדול ,עד שהם העדיפו
להדחיק אותו ,וזה באמת ההסבר שכולנו
שומעים .אך לי היתה הרגשה ,שיש עוד

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

סיבה לשתיקתם של ניצולי השואה .ופעם
אחת פתח אבי את סגור ליבו ואמר לי כך:
"את שואלת תמיד מדוע אנחנו שותקים.
אז יש לי תשובה בשבילך :בגלל ריגשי
האשם .אני חושב שלכל ניצול שואה יש
תחושת אשם על עצם היותו בחיים .כאשר
מישהו נפטר  -אתה מצטער על לכתו ,אך
כאשר כולם סביבך נפטרים  -אתה מיצר על
כך שאתה לא הלכת .וגם עם קצת אשמה
במותם ".ביקשתי שירחיב ,והוא הרחיב:
"אינך יודעת מה קורה לבן אדם ,כאשר
הוא עומד בסכנת חיים תמידית .הוא מפתח
חיישנים של חיית השדה ,וגם ליבו הופך
לפחות מעודן .הסיפורים המתפרסמים הם
סיפורי גבורה ,אך כל אחד מניצולי השואה.
חווה על בשרו סיפורי חולשה ,אם חולשתם
של אחרים ,ואם חולשתו שלו.
"אני שונא את הגרמנים על
מה שעוללו למתים ,אך שונא
אותם עשרת מונים על מה
שעוללו לחלק גדול מהחיים.
הם הפכו אותם לחיות אדם,
לאנשים חסרי כבוד .הם
הפכו פרופסורים מכובדים,
לאנשים קטנים המוכנים
לרמוס ולדרוס ילדים  -בשביל פירור לחם.
הם הפכו נשים תמימות וטהורות ,ליצורים
תת אנושיים .נטלו מהן את הצניעות ,את
היופי החיצוני והפנימי.
ניצולי השואה יכולים בקושי לעמוד בדברים
שעוללו הגרמנים ליקיריהם ,אך הם אינם
יכולים לעמוד במה שהגרמנים גרמו להם
להיות  -כחלק מהזמן ,או אפילו ברגעים
ספורים .היו מקרים רבים של הקרבה,
אך היו מקרים אחרים ,בהם היית חייב
להחליט החלטות ,שאולי מצילות אותך,
אך משאירות לך לכל החיים הרגשה של
אפס ,רשע ,מושחת .רבים מניצולי השואה
מחזיקים באמתחתם סיפורים ,שהם
מתביישים לספר אפילו לעצמם ".ראיתם
פעם איך נראית מאפייה מייד במוצאי חג

לע"נ ציון

בן קמרא ז"ל

פרשת" :בראשית"
כניסת השבת17:45 :
יציאת השבת18:50 :
ר"ת19:26 :

ִׂש ְמ ָחה לַ ַּצ ִּדיק ֲעׂשֹות
ּומ ִח ָּתה לְ פ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן.
ִמ ְׁש ָּפטְ ,
(משלי  -פרק כ"א ,פסוק ט"ו)
שמחה יש לקב"ה לעשות דין בצדיקים כדי לזכותם לחיי העולם
הבא אך לשאינם כאלה ,מצטערים על היסורים ואין להם תועלת.

פרשה וליקחה
"כי בו שבת מכל מלאכתו" הקשה הכלי
יקר ,למה לא נאמר בשבת "ויהי ערב
ויהי בוקר" ,כמו בשאר ימים? ותירץ
ואמר" :לפי שבכל הימים ,הלילה הוא
זמן המנוחה ,והבוקר הוא זמן מלאכה,
אבל יום השבת ,או כולו מנוחה ,או כולו
מלאכה ,אם כן אין בו הבדל בין ערב
לבוקר ביום השבת .כי מצד סתם מלאכה
 כולו מנוחה ,ומצד עמל התורה  -כולולמלאכה ,כי יום השבת ניתן לעסוק בו
בתורה.
"ויקרא ה' אלוקים אל האדם ,ויאמר
לו איכה" הליכות ישרות לומדים אנו
מספר בראשית ,ואחד מהן מן הפסוק
הנ"ל" :לעולם אל יכנס אדם פתאום
לבית חבירו .וילמד כל אדם דרך ארץ מן
הקב"ה ,שעמד על פתח הגן וקרא לאדם,
שנאמר ויקרא ה' אלוקים אל האדם".
הפסח? ראיתם איך אנשים מאבדים צלם
אנוש ,בעבור התענוג לאכול לחמניה חמה?
אצלנו זה לא היה על תענוגות .אצלנו זה היה
על החיים עצמם".
אבי היה מתאר לי איך נראו הדברים ,כאשר
אלפי יהודים מופקרים לגורלם ,וכל אחד
רוצה רק לשרוד .במקרים כאלה ,אתה לא
תמיד יכול לחשוב על הנוחות של האחר,
כי לעיתים התחשבות כזו עלולה לעלות
בחייך .אתה פועל כאוטומט .רק הרצון
הפראי לחיות  -מקנן בך .אבל היו גם אחרים,
שהצליחו בכל זאת לשמור על צלם אנוש,
בכל הנסיונות שעברו .אחד מהם היה ר'
שימק'ה דויטש ,שאבי לא הפסיק לספר

יוסף
לע"נ יונה
בן שמעון ואסתר

ז"ל

אלף בינה
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עליו ,גם בימים שלא סיפר
על השואה .תמיד היה מחנך
אותנו להעניק ולוותר "כמו
שימק'ה" ,להסתפק במועט "כמו שימק'ה",
להיות אצילי "כמו שימק'ה" ,לחשוב על
האחר "כמו שימק'ה" .מעולם לא ידענו מי
היה שימק'ה ,ואיפה גר .רק ידענו שהיה
פעם חבר של אבא.
כשאבי נפתח והחל לספר על השואה,
התברר ששימק'ה היה איתו במחנה
"מיידאנק" .שימק'ה דויטש נקרא בקרב
האסירים" :שימק'ה הקרבן" ,משום שהתנדב
בכל הזדמנות להיות קרבן של אחרים.
כבר בסלקציה הראשונה ,התעקש ללכת
יחד עם משפחתו ,ללא הפרדה .הגרמנים
דווקא חשבו אחרת ,ושלחו אותו ואת בנו
לחיים ,ואת אשתו ובתו למוות .הוא החל
להשתולל ,והם איימו עליו שיירו בו .הוא
אמר" :תירו בי" ,והמשיך להשתולל .כיוון
שהגרמנים לא רצו ליצור פאניקה ,הם נתנו
לו בעיטה ,ואפשרו למשפחה שלו להצטרף
אליו .שימק'ה מעולם לא נדחף בתור לאוכל,
וזה אומר שלא היה לו אוכל ,ואם היה  -הוא
בדרך כלל כיבד בו את האחרים .האיש היה
פשוט קדוש מעונה ,שהשואה לא הצליחה
להרוס את האנושיות שבו .שנים רבות
סיפר אבי על שימק'ה .הוא אמר ששימק'ה
היה היחיד שלא נשא בלבו ריגשי אשמה,
משום שהיה מושלם .אבי אמר לי לחנך את
ילדיי להקרבה "כמו שימק'ה" .הוא אמר
שהוא מקנא בחייו  -ומקנא במותו .וכיצד
מת שימק'ה? שימק'ה מת ,בגלל שגנב אוכל
בשביל אחד האסירים החולים .במשך כמה
ימים הסתכן וגנב תפוחי אדמה מהמטבח,
החיה את נפשו של האסיר שנטה למות,
ובסופו של דבר ,הגיעו הגרמנים אל החולה
שהחל כבר להבריא .הם איימו שיפגעו בו אם
לא יגלה מי גנב בשבילו את האוכל .בסופו
של דבר ,החולה גילה להם את שמו של
שימק'ה ,והם תלו אותו ,אבי אמר ששימק'ה
מת מאושר ושלם .הוא מת ללא ריגשי
אשם .והוא  -אבא ,מעיד עליו שחי ומת כמו
צדיק אמיתי .נזכרתי שבעצם שימק'ה היה
השם ששמעתי בילדותי יותר מכל ,ופתאום
התברר לי מדוע .שאלתי את אבא הרבה
על שימק'ה ,והוא סיפר
לי .ראיתי שהוא ממש היה
שמח למות במקומו" .רק מי

לע"נ שאול

שיודע מה זה להיות עם ריגשי אשם ,יודע
כמה טוב למות ללא ריגשי אשם ",אמר
אבי" .השתדלי לחיות את חייך מבלי להיות
אשמה ",חזר והפציר בי" .השתדלי לחנך את
ילדייך ,שיהיו כמו שימק'ה דויטש ".בסוף
ימיו חי אבי בביתי .טיפלתי בו במסירות ולא
ביקשתי ממנו מאומה ,פרט לזה שיספר לי
שוב ושוב על שימק'ה ועל מעשיו הטובים,
הוא פתח את סגור ליבו עוד ועוד ,גם על
שימק'ה וגם על משפחתו הוא .תמיד
עודדתי אותו ואמרתי ,כי איני מבינה מדוע
הוא חש ריגשי אשם .הרי הוא לא יכול היה
למנוע את הריגתם של ילדיו החמודים .וכי
אם היה נאבק עם הגרמנים  -היה מועיל
במשהו? בסך הכל היה נגדע כל הגזע ,ולא
רק הענפים היקרים .הנה הוא קם על רגליו,
נשא את אימי והקים משפחה לתפארת .על
מה ריגשי האשם? והוא ענה לי" :לעולם לא
תדעי ולא תביני ,אך כמעט כל ניצול שואה
נושא בליבו משהו שאינו יכול לספר .לו היה
מספר ,ייתכן והיו מרגיעים אותו ומסבירים
לו ,שמבחינה פסיכולוגית לא היתה לו כל
בחירה או ברירה אחרת ,אבל כיוון שהוא
לא מספר  -איש אינו אומר לו את הדברים
הללו ".אני שמחתי מאד שאבי סיפר לי,
ובכל הזדמנות הדגשתי בפניו כמה שהוא
אינו אשם ,ובאמת לא היתה סיבה שהוא
יהיה אשם .ממש לפני מותו ,קרא לי אבי.
בן שמונים ושבע היה .הוא חיבק אותי ,הודה
לי על ששרתתי אותו וכיבדתי אותו ,ואמר
שהוא רוצה לספר לי סוד ששמר כל ימיו.
"את זוכרת את שימק'ה שגנב אוכל בשביל
אסיר חולה אחד ,שאחר כך הכריחו אותו
לספר מי גנב בשבילו את האוכל? "זוכרת",
אמרתי לו" .ובכן ,האסיר הזה  -הייתי אני",
אמר אבי .ואחר כך ביקש שאתפלל עליו
שאלוקים יסלח לו על זה ,ונפטר .זו הפעם
הראשונה שאני מספרת את זה למישהו.
אפילו לבעלי ולילדיי לא סיפרתי ,ולא אספר.
אחרי שראיתי מה שכתבתם על ריגשי אשם
 החלטתי לכתוב לכם את הסיפור הזה.מה אתם יודעים על ריגשי אשם ,אנשים
(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)
צעירים?

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

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

נקודה למחשבה

הרבי מקוצק

" ...מה לך לגוף? העיקר שלא יזקין הלב! יש
להתפלל על לב חדש ,ולא על גוף חדש"...

השאלות

שלכם

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

שאלה - 1 :אופניים חשמליות בשבת בחג מותר לרכוב
עליהם? והאם זה דרבנן או דאורייתא.
 - 2סיגריות טבק (עישון טבק) שצריך לגלגל אותם
ולהדביק הנייר מסביב ,האם מותר לעשות זאת ביום
טוב?
תשובה .1 :אסור לרכוב על אופניים בשבת וביו"ט מכמה
טעמים ,ובנוסף דומה הוא למה שאמרו חז"ל (שבת
קיג" ).אם תשיב משבת רגלך" שלא יהיה הילוכך בשבת
כהילוכך בחול ,ואף לדבר מצוה אין להקל(.שו"ת שאילת
יעקב סימן מה| כה"ח סימן ת"ד ס"ק ח| חזו"ע ח"ד עמוד
מ).
וכל שכן שאין לרכב על אופנים חשמליות בשבת ,שע"י
הפעלתו נסגר מעגל חשמלי ולדעת חלק מהפוסקים
עובר על איסור תורה של בונה .2 .יש מהפוסקים שהקלו
לכרוך נייר על עלי הטבק ולהדביק את הנייר ע"י רוק
בלבד ,לצורך עישון ביו"ט( .שדי חמד מערכת יו"ט סימן
א סק"ד| כה"ח תקיא סקט"ז) .ויש שאסרו ולכן ראוי
להמנע.
שאלה :רציתי לקנות בחול המועד בגדים וידעתי שאסור,
אך חשבתי שאולי מותר לקנות בגדים בחול המועד דרך
האינטרנט וזה יגיע לאחר המועד?
תשובה :כיון שמקח וממכר נאסר בחול המועד ,הרי שגם
בהזמנה בלבד דרך האינטרנט יש לאסור ב"חול המועד"
לפי שבכך נגמרת הקנייה מצד הקונה ומצד המוכר,
וממילא הרי הוא ככל מסחר שאסור במועד.
שאלה :כבוד הרב מי שנותן מעשרותיו לאברכי הכולל
האם הוא בכלל "המהנה תלמיד חכם מנכסיו" ונחשב
שהוא נדבק בשכינה?
תשובה :רבותינו ז"ל הפליגו מאוד במעלת המהנה
תלמיד חכם מנכסיו"
עד שאמרו (ילקוט שמעוני ישעיהו רמז תלא):המהנה
ת"ח מנכסיו ,מעלה עליו הכתוב כאלו נדבק בשכינה:
ועוד מצינו שאמרו (ברכות דף לד עמוד ב) כל הנביאים
כולן לא נתנבאו אלא למהנה תלמיד חכם מנכסיו .ומן
הגדולות שבכל הצדקות הוא מי שמהנה תלמיד חכם
מנכסיו(מאירי מסכת כתובות דף פה עמוד ב| ושיטמ"ק
שם) .ובוודאי שכל התורם ל"אברכי כולל" היושבים
ועוסקים בתורה במסירות נפש מתוך הדחק ,הוא בכלל
זה .מלבד שיש לו חלק בתורתו וזוכה ויושב במחיצת
התלמיד חכם בעולם הבא .כמבואר בפסחים (דף נג.):
וביאר רבינו המאירי(שם) שהמהנה תלמיד חכם מנכסיו,
זוכה ויושב בישיבה של מעלה ,מפני שאף הוא מסייע
בחכמתו וגורם להעמידה ע"כ .נמצא כמה מעלות טובות
לזוכה להחזיק תלמידי חכמים ,ואשרי הזוכה לכך.
מפי הרב הגאון שלמה סויסה שליט"א
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199

שיווק

לרפואת מיכאלה סטפני
בת ג'סיקה תמרה

מעשה בית הדין

יוסי היה משווק של הסוכן אביחיל ,ולאחר תקופה החליט
לעקוף אותו ולקנות ישירות מהחברה .כעת אביחיל טוען שאסור ליוסי למכור
סחורה לאותם לקוחות שסיפק להם בתקופה שקיבל ממנו משכורת ,ואילו יוסי
טוען שהם לקוחות שלו .האם מותר לו למכור ללקוחות שהביא בזמן שקיבל
משכורת מאביחיל?

השאלה משבוע שעבר
הפך עורו
למחרת יום הכיפורים יצא אלחנן לשוק
ארבעת המינים כדי לחפש לעצמו אתרוג
מהודר לחג הסוכות המתקרב ובא.
לאחר שעבר בכמה דוכנים ,הגיע אלחנן לדוכן
האתרוגים של גדעון ושם מצא אתרוג נאה
ומהודר כלבבו .הוא שילם את מחיר האתרוג
ולאחר מכן ביקש מגדעון שייתן לו בחינם
אתרוג נוסף ,פסול ,כדי לתיתו לבנו הקטן
ולחנכו למצוות ארבעת המינים .גדעון הצביע
על ארגז שהיה מונח על הרצפה ואמר' :כאן
האתרוגים הפסולים ,קח לך אחד' .כשאלחנן
הגיע לביתו הוא בחן את האתרוג הפסול,
והתברר לו כי הוא אינו פסול ופגום כפי
שנראה .הוא ניקה בעדינות כמה לכלוכים
שנדבקו לקליפתו ,ובסופו של דבר קיבל
אתרוג כשר ומהודר אף יותר מהאתרוג שרכש
בכסף מלא.
למחרת סיפר על כך לגדעון ,והלה כמובן
תבע ממנו מיד שישיב את האתרוג או שישלם
לו מחיר מלא ,בטענה שהאתרוג הזה הונח
בטעות בארגז הפסולים .אלחנן טען שאינו

ל"ט מלאכות

בונה

ְמלֶ אכֶ ת ַהּבֹונֶ ה היא אחת מל"ט
המלאכות האסורות בשבת ,אשר מקורה
במלאכת בניית המשכן .תולדותיה ,הן
כל המלאכות אשר הן מעין בניה ,חיבור,
והרכבה של דבר מחדש.
•אסור למתוח חבל בשבת במרחק של טפח
עד פחות מ-ג' טפחים ,על מנת לפרוס עליו
כיסוי.
• ילדים שהגיעו לחינוך ,יש להזהירם שלא
לפרוס שמיכה על מנת להסתופף תחתיה,
אף כשאין בה מחיצות ,ואם עשו כן אסור
לסתור את האוהל הזה.
• ילדים שהגיעו לחינוך המשחקים באבני
משחקים ,יש להזהירם שלא לבנות דוגמת
בית שיש בו גג וחלל טפח על טפח על רום
טפח תחתיו ,אם משתמשים באוירו להנחת
חפצים או צעצועים ,ואם עשו כן אסור
לפרק את האוהל הזה.
• יש לאסור לפתוח גגונים ושמשיה בשבת,
אלא אם כן השאירם פתוחים מערב שבת
טפח ,והפתיחה זו תיהיה מלבד הרוחב
הטבעי של הדבר כשהוא מקופל ( .אור ההלכה )

צריך לשלם ואמר' :אתה נתת לי את זה מארגז
האתרוגים הפסולים ,אז מה פתאום אתה
חוזר בך?'
עם מי הצדק?
תשובה בקצרה :אלחנן זכה באתרוג ה'פסול'
כדין ,ואינו חייב להחזירו או לשלם לגדעון את
מחירו.
תשובה בהרחבה:
במבט ראשון ניתן היה לחשוב שאלחנן
צריך לשלם לגדעון על האתרוג ,משום
שהדבר דומה לכאורה לאדם שמחל לחברו
על דבר מה (למשל השני היה חייב לו
כסף והוא ויתר לו) ,ולאחר מכן התברר
שזו היתה מחילה בטעות( ,כגון שהוא
חשב שהחוב היה בסכום קטן והתברר לו
שהחוב הוא בסכום גבוה) .במקרה כזה
משמע מדיון הגמרא (בבא בתרא דף מ'א
עמוד א') שהמחילה אינה מחילה ,והשני
חייב להשיב לראשון את החפץ או את
החוב .ובעקבות דברי הגמרא ,כך נפסק גם
בספרות ההלכה (חושן משפט סימן רמ'א),
שאם אדם מחל בטעות ,הוא יכול לחזור בו
ממחילתו לאחר שנודעה הטעות גם אם
המקבל כבר עשה קניין בחפץ והשתמש בו.
משום שאם המוחל היה יודע בזמן המחילה
את מה שידוע לו עכשיו ,הוא לא היה מוחל.
משום כך ,כאמור ,ניתן היה לחשוב
שמחילתו של גדעון בעל הדוכן על האתרוג

בטעות יסודה ,ואלחנן חייב להשיב לו את
האתרוג או לשלם לו את מחירו.
ואולם ,מכיוון ששאלתנו עוסקת בארבעת
המינים ,קובעים פוסקי ההלכה שהדין
שונה ,ובעל הדוכן אינו יכול לתבוע מאלחנן
שום דבר.
הסיבה היא משום שידוע ומקובל שסוחרי
ארבעת המינים בודקים וממיינים את
הפריטים לפני שהם מוציאים אותם
למכירה ובוחנים אותם בקפידה האחד
אחרי השני ,זאת משום שמחירו של כל
אתרוג ואתרוג נקבע על פי מידת יופיו
והידורו .לאחר המיון מניחים הסוחרים את
האתרוגים על פי דרגת ההידור ,וכמובן את
הפסולים הם מניחים בארגז נפרד.
כאשר הסוחר בודק בצורה קפדנית פריט
אחרי פריט ,הוא מתייאש מכל אתרוג
שהתגלה כפסול .הדבר אינו דומה למחילה
שנעשתה כלאחר יד ,בלי בדיקה מדוקדקת,
ולאחר מכן התגלתה כשגויה ,שאז אכן בעל
החפץ יכול לחזור בו .באתרוגים ,כאמור,
הבדיקה היא ספציפית לכל אתרוג ואתרוג,
וכאשר אחד מהם נראה לסוחר פסול ,הוא
מתייאש ומוותר עליו באופן סופי והחלטי.
אגב ,מאותה סיבה ,כאשר אדם רוכש אתרוג
בקופסא בדרגת הידור מסוימת ,והאתרוג
בפנים התגלה כמהודר יותר ,הקונה אינו
צריך לחשוש מפני גזל .כי לאחר המיון
הסוחרים רואים את העניין כסגור והדבר
נחשב כאילו הם התייאשו מכל הפסד
שייגרם להם בגלל טעות בתהליך המיון.
האתרוג המהודר יותר נחשב כמציאה
חסרת בעלים שהקונה מצא ,והיא שייכת
לו.
לסיכום :האתרוג ה'פסול' שהונח בארגז
הפסולים היה כאילו מופקר ונטול בעלים
גם אם נעשתה טעות
במיון ,וכאשר אלחנן גילה
שהוא אתרוג מהודר הוא
זכה בו מן ההפקר ,ואינו
חייב לשלם לבעל הדוכן.

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

