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כ"ח אלול תשע"ה 149 -
לבירורים בהפצת העלון ,אנא חייגו052-6971199 :
לאחר הקמתה ,שבה
לב רבים רעיון ההתיישבות בארץ והשלטון
בה .כיום הפך רעיון זה לנחלתו של קומץ לא
גדול מתושבי הארץ .אצל רוב התושבים נושא
זה כמעט אינו נושא לשיחה אידיאולוגית או
מהותית.
אמנם ,רוב ההורים בארץ משתדלים להנחיל
לילדיהם דרכי התנהגות טובה ויושר בסיסי,
אולם כל אלו זקוקים למצע רעיוני ,כדי שהם
יצמחו עליו .מעשים הנעשים ללא בסיס רעיוני
הופכים ל'יבשים' ,נעדרי רוח חיים ,וממילא,
אין להם קיום ואין להם המשכיות.

הילדים משמשים כמיצג המציג את מצבה
של החברה כולה .כאשר קיימת בעיה כלשהי,
פעמים רבות המבוגרים מצליחים להסתירה
ו'לשדר' מסר רגוע של 'עסקים כרגיל' .לעומת
זאת ,ניתן לגלותה בקלות יתירה אצל הילדים,
שהרי הם טרם למדו 'לשחק' וטרם למדו
להעמיד פנים.
בדורנו ,אחת הבעיות העמוקות של הציבור
בארץ היא העובדה שאין לו כל אידיאולוגיה
ואין לו כל אידיאל שהוא שואף להגשימו.
בשנים של טרום המדינה ,ואף שנים לא מעטות

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

גלו את הפסוק המסתתר בתמונה

הפתרון משבוע שעבר
כאן כתוב :בחצוצרות בקול שופר
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נותנים נשימה
לנשמה
כל בוקר מהשעה 9:00

וקובעים עיתים לתורה
במרכז הרוחני!
רח' הרברט סמואל מול בנק דיסקונט

גמ"ח
מעייני חסד

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

החי ,שעליה אמר הקב''ה לאיוב ''הידעת עת לדת יעלי סלע''.
וכך אומרת הגמרא ,שאמר הקב''ה לאיוב'' :יעלה זו אכזרית
על בניה ,בשעה שכורעת ללדת ,עולה לראש ההר כדי שיפול
ממנה וימות ,ואני מזמין לה נשר שמקבלו בכנפיו ומניחו לפניה,
ואלמלי מקדים רגע אחד או מתאחר רגע אחד מיד מת'' .ככל
הנראה מדובר בסוג מסויים של יעל ,שמנהגה היה ידוע היטב
באותם שנים ,עד ששימש להסבר הכתוב.

הנהלת העלון052-8000445 :

דגים רבים כמו דגי המידרומיס שומרים על הדגיגים בנחילים
מעשיך
אותם הם מובילים במסלול זיגזגי ,כשההורים רוצים להתחלף
ביניהם יש להם דרך מיוחדת של החלפת משמרות הורה אחד
בא במהירות בקו ישר ומתחיל לנוע בצורת זיגזג כדי למשוך את תשומת
הלב של הקבוצה אליו (מימין) באותו זמן מתרחק לו ההורה השני הוא
נפנה לעסקיו ,והקבוצה לא הופרעה .הפתרון הניסי לקיום צאצאי היעל
 -הגמרא בבבא בתרא (טז ע''א וע''ב) מתארת תופעה מדהימה בעולם

8000445@gmail.com

054-8492757
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שלום לכם .כותב לכם היהודי מירושלים שכבר כתב
מספר סיפורים .לאחרונה נזכרה רעייתי שתחיה,
בסיפור מותח שאירע לנו לפני למעלה משלושים
שנה .הסיבה לזה שהיא נזכרה בסיפור המותח ,נובעת
משיחת חולין שהתרחשה לא מזמן אצלנו עם כמה
מהבנים שלי ,שדיברו על הסיפורים שאני מספר לכם
מפעם לפעם .הם סיפרו לי שהם שומעים שהציבור
נהנה מהסיפורים הללו ומצפה שאכתוב עוד סיפורים.
אני השתוממתי על כך מאד ואמרתי ,שלמרות
שמדובר בסיפורי זיכרונות ממאה שערים ,הרי שאין
בהם שום דבר מותח ,ואין סיבה מיוחדת לקרוא
אותם .למעשה אני סבור כל העת שאתם מפרסם את
סיפוריי בעיקר מפני הנימוס והיה לי משום חידוש
גדול לשמוע ,שיש מישהו שקורא אותם ואפילו נהנה
מהם .הכלל ,מכאן ומשם ,אומרת רעייתי שתחיה:
"ומדוע שלא תכתוב ,על הסיפור המותח שהיה לך
עם המנהל של המוסד החינוכי"? אני אומר לרעייתי,
שאני קצת חושש מלכתוב את
הסיפור הזה מכמה וכמה סיבות.
אלף :הוא עלול להעיר את האנשים
הלא נכונים מרבצם .בית :אני עצמי
הייתי מעדיף לשכוח את הסיפור
ההוא .לסיכום ,כל ההתלבטויות
הפכו למיותרות כי משעה שרעייתי
שתחיה החליטה שאני רושם לך
סיפור מותח ,זה בדיוק מה שהולך להיות .הסיפור
הוא על מנהל המוסד בו עבדתי בזמני הפנוי כגובה
תרומות .מנהל אותו מוסד היה ירושלמי בדיוק כמוני,
וניהל את המוסד בדרך פשוטה של פעם ,בלי כל מיני
לשכות ומזכירים ומחשבים ומנהלי ורואי חשבונות.
הוא בעצמו היה גם המנהל וגם המזכיר ורואה
החשבון .את הכספים של המשכורות וניהול הישיבה
היה מחביא באיזשהו מקום באחד הבוידמים של
המשרד ,ובגלל שמדובר כבנייה ישנה ,היו הרבה
בוידמים שם ,ואם היה מישהו זקוק לכסף ,הוא היה
נעלם לכמה דקות ארוכות ומביא פקטות של שטרות
מאובקים ,מאיזו רצפה או תקרה או סליק כלשהו.
כשהיה צריך להעביר כסף ממקום למקום ,הוא היה
מניחו בתוך שקית לא שקופה בתוך סל צהוב וכך היה
הולך ממקום למקום ,מבלי שאיש יחשוב שהירושלמר
הדלפון הזה נושא מכאן לכאן ובחזרה ,סכומים
שיכולים לקנות בית ברחוב יפו .כך היה האיש
בתפיסתו (בכל הנוגע לכספים כמובן) ,עד שגדל בנו
והחל לסייע לו בניהול המוסד .כל עוד התעסק
בנושא החינוכי והלוגיסטי ,לא נוצרו כל בעיות .ברגע
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שהחל להתקרב לנושא הכספים ,נתגלעו חילוקי
דעות בינו לבין אביו .היו לו כל מיני השגות לחכמולוג,
כמו להביא מזכיר ומנהל חשבונות שכמובן נדחו על
הסף בידי אביו ,ואז הוא בא עם רעיון חדש" :אני לא
מרוצה מזה שהכסף נמצא בבלטות ובבוידמים .אני
מזמין כספת גדולה מחנות "רוטר כספות" ברחוב יפו,
ואנחנו נחצוב בקיר ,נניח את הכספת ונהיה רגועים
שאף אחד לא גונב לנו כספים" .אביו התנגד מכל וכל
לרעיון" .זו פירצה הקוראת לגנב" ,אמר" .אם רק
ישמעו שהמוסד שלנו הזמין כספת ,כבר כל מאה
שערים תדבר מאיפה יש כסף לכספת? ומי יודע כמה
כסף שמו בתוך הכספת? אבל הבן הזה החל לשפוך
לתוך ראשו של אביו סיפורים על אנשים שאיבדו את
כל רכושם בן לילה בגלל שהטמינו את כספם בבוידם
או אנשים שהניחו מיליוני לירות כתוך מזרן וזה עלה
באש .מצד שני העלה על נס את רעיון הכספות
השוקלות כמה עשרות טונות ואפילו אבריימל'ה
הבריון לא יכול לסחוב אותן ,וגם אם כן ,לא יותר
משני צעדים .וחוץ מזה הכספת אטומה בפני מים
ואש מים אם יזרקו אותה לים או ישימו אותה במרכז
מדורת ל"ג בעומר ככיכר שבמאה
שערים ,לא יקרה לה אפילו נזק קטן.
דווקא העניין הזה של האש והמים
מגרה את דמיונו של המנהל שלי,
ולעצמי אני אומר שבנו של המנהל
מגזים מעט מתוך התלהבותו ,כי מי
שמכיר את מדורת ל"ג בעומר בכיכר
מאה שערים יודע ,שאין חפץ חי
צומח או דומם שעשויים לעמוד
בעוצמתה ,אך כמובן שאיני אומר דבר וחצי דבר שלא
אקלע לאיזה סכסוך משפחתי .המנהל נותן את
הסכמתו ומתנה תנאי אחד ,שרק הוא עצמו ידע את
צירוף המספרים הפותח את הכספת ולא אף אחד
אחר כולל בנו .בנו הסכים מיד ,לרגע לא העלה על
דעתו שאביו ייתן לו אפילו ספרה א ח ת מצופן
המספרים .יום אחד ,הגיעה משאית למקום ,מצוידת
במנוף שהניף את הכספת מהשמים ,היישר אל החלון
ומשם כמה בריונים קבעו אותה בתוך הקיר שבמשרדי
המוסד .כמובן שמבצע הבאת הכספת היה סודי
ביותר וחוץ מכמה אלפי ילדים ,נוער ומבוגרים
שתפסו מקום לראות את הפלא הגדול  -איש כמעט
לא ידע על כך .ופרט לכמה עשרות הפועלים שעסקו
במלאכת ההעברה ,שבירת הקירות ,סחיבה
מהמשאית וכל השאר ,כפי שאמרתי ,סודי ביותר.
מכאן ואילך מדי יום ביומו ,היה המנהל מבקש ממני
ומבנו לצאת מהמשרד .היינו שומעים את הגלגל
מסתובב לכאן ולכאן .אפילו "רוטר כספות" לא ידע
את צרוף המספרים ,מפני שהמנהל היה מספיק
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שבת פרשת" :נצבים"
כניסת השבת18:22 :
יציאת השבת19:28 :
ר"ת20:03 :

ְּתנּו-לָ ּהִ ,מ ְּפ ִרי יָ ֶד ָיה;
לּוה ַב ְּשׁ ָע ִרים ַמ ֲע ֶׂש ָיה.
וִ ַיהלְ ָ
(משלי  -פרק ל"א ,פסוק ל"א)

אשת חיל -היא התורה ,מי ימצא
אשרי הזוכה למצוא אותה( .רש"י)

פרשה וליקחה
כי המצוה הזאת ,אשר אנכי מצוך היום ,לא נפלאת
היא ממך ולא רחוקה היא  -המפרשים דנים מהי
"המצוה הזאת" ,שאליה מתייחס הפסוק .יש
מפרשים ,שמדובר במצוות התשובה
הכלי יקר מוסיף ומסביר ,כיצד לפי פירוש זה
מתבאר המשך הפסוק ("לא רחוקה היא ,בפיך
ובלבבך לעשותו וגו'") :ידועים דברי חז"ל במס'
יומא דף פו ע"ב" ,היכי דמי בעל תשובה ,כגון
שבא אותו מעשה לידו ופירש ממנה" ,כלומר
שמעלת התשובה היא שיהיה האדם בדיוק
באותו מצב של החטא ,ולא ייכשל .וכן ממשיכה
הגמ' "באותו פרק ,באותו מקום ובאותה אשה".
והנה ,כתוצאה מכל זה עלול החוטא לחשוב,
שהתשובה "רחוקה היא" ממנו ,שהרי גם אם
יתחרט ,לא תתקבל תשובתו ,עד שלא יתגלגל
לידו אותו מצב בדיוק .לכן מדגיש הפסוק שאין
זה כך ,אלא "בפיך ובלבבך לעשותו" ,דהיינו,
כאשר אדם מתוודה בפה ומתחרט בלב ,זהו
עיקר התשובה (כי מקום החטא האמיתי הוא
בלב) ,ומה שנאמר בחז"ל "באותה אשה" ,אין
(מעיין השבוע)
עיקר התשובה תלוי בכך.
חשדן לשאול ,כיצר הוא משנה את הצירוף עוד לפני
שיאכלס את הכספת .כך עברו ימים .כדי להגן על
הכספת ,רכש בנו של המנהל דלת פלדה וסורגים וכל
מיני הגנות .לאביו הסביר שזה ליתר ביטחון שאיש לא
יבוא בלילה לכספת וירתך אותה .אמו ביטלה את
דבריו" :הלא אמרת שאפילו מדורת ל"ג בעומר של
כיכר מאה שערים לא תעשה כלום לכספת ,אז
מרתך" ? יום אחד ,אני יושב עם המנהל במשרד
המבוצר ולפתע נכנסים שני אנשים רעולי פנים .אני
מיד הבנתי מה מטרתם ,בעיקר מפני שבידיהם
החזיקו רובים קטנים הקרויים אקדחים" .יענקל'ה ,זה
שוד" ,אני אומר למנהל .יענקל'ה החל לצעוק 'הצילו'
אך אחד מהם היכה אותו ברובה שלו ומכה זו שכנעה
אותו ,שלא יהיה זה נכון לצעוק .המכה היתה כל כך
חזקה שיענקל'ה התעלף על המקום .אני ישבתי
קפוא על מקומי והאיש אמר לי" :תפתח את הכספת".
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אני אומר לו" :אדוני הנכבד ,הכספת
הזו היא משוכללת מאד ויש בה
צופן מספרים" "...אני יודע שיש
בה צופן מספרים" ,הוא משסע אותי" .אם זה היה
ארון הייתי פשוט פותח אותו .אני מבקש ממך לפתוח,
אז אל תתחכם" "אבל הוא המנהל והוא אף פעם לא
סיפר לי איך פותחים את הכספת ,למען האמת אפילו
לא ראיתי אותו מעולם פותח את -...לפתע חטפתי
מכה על הראש ונשאבתי לתוך עולם שחור.
כשהתעוררתי ,ראיתי עצמי כבול ליענקל'ה והוא
לוחש לי באידיש" :תעשה את עצמך מתעלף .תמשוך
את הזמן" "מה עושים"? אני שואל" .כלום ,פשוט אל
תדבר כלום ,אני מזהה אותם .אחד מהם הוא הסבל
שהביא לכאן את הכספת .אבל אם הוא יידע שאנו
יודעים מיהו ,הוא לא ישאיר אותנו בחיים" .חצי דקה
והם לוקחים את יענקל'ה ,שופכים עליו מים ,והוא
עושה עצמו כמתעורר מעלפונו ורק אני ששמעתי
כמה הוא צלול ,הבנתי איזה ארטיסט הוא .הם
מושיבים אותו על כיסא" .תגיד את הקוד" נוהם
השודד" .קוד? מה זה קוד"? "קוד זה סיסמא .ואל
תרגיז אותי .מהר את הקוד"" .כואב לי הראש" ,אומר
הזקן" .תגיד ,אתה משוגע? אתה רוצה למות"? שואל
השודד ולמעשה מקדים אותי ,כי גם אני רציתי
לשאול אותו דבר" .לא אדוני .אני לא רוצה למות ,לכן
אני לא אומר את הקוד כי ברגע שאומר את הקוד ,אז
לא תהיה לך סיבה להשאיר אותי בחיים"" .אני
אתקשר לאשתך" ,אומר השודד .מסתבר שהוא
עשה שיעורי בית וידע את מספר הטלפון בביתו של
המנהל .הוא מתקשר לרעייתו של המנהל שעונה
ואומר לה" :גברת ,אנחנו במשרד של בעלך .אנחנו עם
אקדחים והוא מתעקש לא לומר את הקוד .אולי
תשכנעי אותו" .שמענו זעקות של פחד ,הוא העביר
לו את השפופרת" .תדבר עם אשתך ותסביר לה מדוע
היא הולכת להיות אלמנה" ,ומה עושה האיש?
בזריזות מפתיעה הוא נוטל מספריים וחותך חת-
ושתיים את חוט הטלפון .קשה להבין איזו מהומה
פרצה .השניים החלו להשתולל ולהכות אותו מכות
נמרצות אך הוא כירבל את עצמו וספג את המכות.
"מה עשית? אתה מבין שזה הסוף שלך"? "דווקא
לא .כעת יש לכם שתי דקות להסתלק מכאן כי אשתי
תזמין משטרה ...מה שכל אישה הייתה עושה" .חברו
של האיש החל לנסות לחבר את החוט .חמש דקות
תמימות לקחו לו עד שהצליח והוא שוב התקשר
לרעייתו של המנהל ואמר לה" :אני מקווה שלא
הזמנת משטרה ,כי אז נהרוג אותו ואת חברו ,ונברח".
אשתו אמרה שלא התקשרה למשטרה אלא שלחה
את הבן שלה" .מילא" ,אמר האיש" .החיים של בעלך
לא חשובים בעיניו ,אולי חיי בנו יהיו חשובים לו" .הוא
שב והזהיר אותה שלא להזמין משטרה ,כי ברגע
שנשמע סירנה "...הוא טרק האפרכסת ונשמע יותר
רגוע" .הבן שלך בדרך לכאן" .פניו של יענקל'ה
החווירו" .כעת נראה איזה אבא אתה" .בנו הגיע בתוך
חמש דקות .עם היכנסו הם תפסו אותו להצמידו את
הרובים אליו" .מהו הקוד"? שאלו.
יענקל'ה לא ענה" .מהו הקוד?
אחת ,שתיים ,שאאא" "...אני
אפתח את הכספת" ,אמר

לע"נ שאול

יענקל'ה" .אבל למה באת לכאן בכלל"? התלונן כלפי
בנו ..." .אבא לא כדאי שנשלם בחיינו .תן להם את
הכסף ונינצל"" .שוטה שבעולם" ,אמר יענקל'ה.
"שוטה שכמוך" .הוא ניגש אל הכספת מתח את ידיו
הכבולות ,חייג את צרוף הספרות ימין ושמאל ופתח
את הכספת .הכספת הייתה ריקה ,קשה לי לתאר
את השקט שהשתרר לפתע .כולם הסתכלו על כולם.
שני השודדים הביטו זה על זה ולא ידעו ,מה הם
עושים כעת" .אנחנו בברוך" ,שמעתי את בנו של
יענקל'ה מיילל" .המוסד בפשיטת רגל ,רק עכשיו אני
רואה את זה .אני כל הזמן חשבתי שיש לנו כסף
בכספת .בעוד כמה ימים כל ירושלים תדע ,שיענקל'ה
פשט את הרגל וכל העובדים יפוטרו .הכל בגלל העין
הרע שעשיתי עם הכספת הזו .הכל התחיל ממנה".
השניים נראו נבוכים והאמת ,שהפכו קצת למיותרים
לנוכח ההתפתחויות האחרונות" .אנחנו הולכים מכאן
ואוי לכם אם תלכו למשטרה" ,הזהיר הבכיר שבהם.
השניים החלו לברוח מהמקום ,לפתע עצר אחד מהם
הצעיר יותר מחברו הבכיר גער בו" :למה אתה מחכה?
יש לך זמן?" ואז מה עושה השודד הצעיר אם אינו
שולף את ... ...לא את הרובה הוא שלף ,את הארנק
שלו הוא שלף .הוציא ממנו שטר של מאה לירות
והשליך אותו לעברנו וסינן בכעס" :קחו ,קחו תרומה
לכיסוי החובות שלכם :אמרתי לחבר שלי שאין טעם
לנסות לשדוד את החרדים במאה שערים ,כי אלוקים
שומר להם גם על הכסף שאין להם ,אבל שאצטרך
להשאיר פה כסף ...את זה אפילו אני לא חלמתי"...
ובתוך שניות התאדו מהמקום .נותרנו שלושתנו ,לא
מאמינים למה ששמענו וחווינו .אברמ'ל ,בנו של
יענקל'ה ,הביט בו וניכר היה שרצונו שהאדמה תפצה
את פיה ותבלע אותו" .למה אתה מחכה"? גער בו.
"אתה רואה שאבא שלך כבול ,אז תשחרר אותי
ואותו" .הוא משחרר אותנו ושלושתנו יושבים והבן
שואל" :אז מה יהיה אבא ,עכשיו"? "כלום .מה צריך
להיות .מחר נלך למשטרה ,נתלונן על העובד שרצה
לשדוד"" .אני מתכוון לפשיטת רגל"? "איזה פשיטת
רגל? רגע ,אתה חושב שאנחנו באמת חסרי כל"?
"אבא ...אבל באמת אין בכספת שום דבר" " ...ונראה
לך שהיה שם פעם? אברמ'ל ,לו היית שומע לזקנים
לא היית נכשל .כל הכספת הזו לא נראתה לי
מלכתחילה ,אבל חשבתי לעצמי שלא יזיק אם
ארכוש כספת ,כי עד כה הייתי מתעורר בלילות
אחדים שטוף זיעה אולי מישהו יגיע לאחד הסליקים
ויקח את כספנו .הכספת שלך היתה הסחה ,כל מי
שרצה לגנוב היה הולך ופורץ את הכספת השודדים
הללו לא חשבו על כלום מלבד הכספת "...זה הסיפור
המותח היחיד שיש לי לספר ,והמוסר השכל המרכזי
שלו שכל הנוטל עצה מהמבוגרים ,אינו נכשל וכל
הצעירים עם המפתחות והכספות והמצלמות וכל
האבטחות לא מבינים דבר אחד" :הנה לא ינום ולא
יישן שומר ישראל ,ואם ד' לא ישמור עיר שוא שקד
(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)
שומר".

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

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

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

נקודה למחשבה
"...תענוג תמידי,
אינו תענוג"...

הטיול

השאלות

שלכם

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

שאלה :כבוד הרב רציתי לשאול האם מותר ללכת
לחוזים בכוכבים ולדעת את העתידות?
תשובה :אמרו רבותינו ז"ל מניין שאין שואלין בכלדיים
(חוזים בכוכבים ,רשב"ם) שנאמר (דברים יח) תמים
תהיה עם ה' אלהיך (פסחים קיג.):
אך יש לציין שאף שאסור לשאול בכלדיים משום
"תמים תהיה" ,אבל אם אמרו לו מעצמם דבר של דאגה,
ראוי הוא לחוש לדברים .כי הרבה פעמים אומרים
האמת בעתידות כדכתיב (ישעיהו מ"ז י"ג) מאשר יבאו
עליך מאשר ולא כל אשר ,וא"כ החסיד יחוש לדבריהם
לבקש רחמים ולעשות צדקה וכיוצא בו שהם מדברים
שמבטלים את הגזירה( ,ריטב"א שבת קנו.):
ועוד מצינו בראשונים בביאור המצווה הזאת :שנצטונו
להיות לבבנו תמים עמו יתברך ,וענין הצוואה הזאת
שנייחד לבבנו אליו לבדו ית' ושנאמין שהוא לבדו
עושה הכל ,והוא היודע אמיתות כל עתיד ,וממנו
לבדו נדרוש הבאות ,מנביאיו ,או מאנשי חסידיו שהם
האורים ותומים ,ולא נדרוש מהוברי שמים ולא מזולתם
ובוודאי שלא נבטח שיבואו דבריהם על כל פנים
(השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם).
עולה ברור שיש איסור גמור ללכת לחוזים בכוכבים,
ולידע את העתידות על פיהם .מלבד שכיום הרבה לא
מבינים בחכמה זו ,ובודים דברים מלבם ,כידוע לכל.
שאלה :הרב האם מותר לעשן בראש השנה (לבחור
שכבר מתחזק)??
תשובה :ראש השנה דינו כיום טוב ולא כשבת ,ולכן
מותר לעשן סיגריות בראש השנה .וכל זה לאדם הרגיל
בעישון שאם ימנע מלעשן יבוא לידי צער .אבל אדם
שאינו רגיל כל כך בעישון ,ואין לו צער במניעתו ,נכון
שיימנע מלעשן ביום טוב .וראוי שלא לעשן כל השנה
כולה.
שאלה :שלום כבוד הרב בעל יכול לעשות בשביל אשתו
התרת נדרים ,או שהיא צריכה ללכת בעצמה לעשות?
תשובה :גם הנשים צריכות לעשות התרת נדרים ,ואף
שאין אדם עושה שליח את חבירו להתיר נדריו ,מכל
מקום אשה יכולה למנות את בעלה שליח להתיר נדריה
(שו"ע סימן רכח טז ,ועי' רע"א שם) .על כן אשה שקשה
לה להגיע לבית הכנסת להתרת נדרים רצוי שתעשה
את בעלה שליח בערב ראש השנה שיתיר את נדריה
(אשרי האיש פרק ג עמוד פב | ועי' הליכות שלמה
עמוד נ ).
מפי הרב הגאון שלמה סויסה שליט"א
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לרפואת אלעד מאיר בן ז'קלין

מעשה בית הדין

נערים יצאו לטיול של ארבעה ימים .שלושה מהמטיילים החליטו
לפרוש באמצע המסלול ולחזור הביתה וכעת הם רוצים את הכסף
בחזרה .המדריך טוען' :הכסף שאני צריך להחזיר לכם זה הרווח שלי על הטיול,
ואם הייתי ידוע שאתם תצאו באמצע הייתי מביא אחרים במקומכם ,לכן אני לא
מחזיר את הכסף' .האם הוא צריך להחזיר?

השאלה משבוע שעבר
לוטו
מקרה ראשון :יוסי קנה כרטיס לוטו ושכח ממנו,
כשנזכר בכרטיס החליט למכור אותו לשמשון
ולא אמר לו שההגרלה הייתה לפני חודש .שמשון
זכה בסכום גבוה ,וכעת יוסי תובע ממנו לבטל
את המקח כיוון שלא ידע את ערכו של הכרטיס.
במקרה השני ,הכרטיס לא זכה ושמשון גילה
שההגרלה הייתה ורוצה את הכסף ששילם בחזרה.
אבל יוסי טוען שכיוון שגם הוא לא ידע מה עם
הכרטיס ,אין הבדל אם ההגרלה התקיימה והוא
לא צריך להחזיר את הכסף .מה דעתכם?
תשובה בקצרה :בסיפור הראשון הכרטיס נשאר
אצל שמשון ויוסי לא מקבל אותו בחזרה ,בסיפור
השני יוסי צריך להחזיר לשמשון את הכסף.
תשובה בהרחבה :במקרה והמוכר רוצה לבטל את
המקח בגלל שהתברר שהכרטיס הזה זכה,
מכר דבר בגלל סיבה מסויימת והתברר שנתבטלה
הסיבה האם המקח חל?
מעשה שהיתה שנת בצורת גדולה ומחסור
בחיטים ועלה מחירם מאוד עד שהוצרכו למכור
בית בשביל שיוכלו לקנות חיטים אבל מיד אחרי
המכר הגיע משלוח גדול של חיטים שהציף את
השוק וירד מחירם ורצו אלו שמכרו הבתים לחזור

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.
א .גלגל/קפיץ שנתפרקו ,אסור להחזירם
ואפילו ברפיון ,וכן ידית של משקפיים
שנפלה ,אסור להחזירה לציר.
ב .גומיות המורכבות לרגל של כסא
שיצאו ממקומן ,אסור להחזירן אם הן
מהודקות ,ואם הן רפויות הרי זה מותר.
ג .משקפיים שהברגים שמחזיקים את
הזכוכית למסגרת מדי פעם משתחררים,
אסור לחזקם בשבת .ואם הזכוכית יצאה
ממקומה ,אם הדיוט שאינו אומן יכול
להחזירה בתוך המסגרת ,מותר להחזירה
בשבת במקום הצורך ,ובלבד שאין שם
הברגה ,אלא מחזירה ע"י לחיצה פשוטה.
ד .לול של תינוק /ציר של ארונית שיש
בקצותיו בורג של חיזוק ,אסור לחזקו
בשבת ,אפילו הוא רפוי.

מהמקח ופסק רבי נחמן שהמקח בטל ומוסיף
הגמרא טעם שהתברר שבשעת המקח הספינות
של החיטים כבר היה ליד הנמל וזה מקח טעות
שכולם יודעים שהמכירה הוא מחמת שא'א להשיג
חיטים בלי מכירת הבית אבל עכשיו התברר שבזמן
המכר כבר לא היו צריכים למכור לכן המקח בטל.
מכר שטר שחשב ששווה דולר בעוד שבאמת
התברר שהוא שווה  1000דולר האם יש ביטול
מקח?
כבר למדנו שמי שמוכר חפץ והעלה מחיר ביותר
משתות(שהוא כ) 16%מהמחיר האמיתי יכול
הלקוח לבטל המכר אמנם יש עסקאות שאע'פ
שגם בהם אסור להעלות מחירם ביותר משווים אם
עבר ועשה כן אין המכר מתבטל וכן כתב בשו'ע
(סי' רכ'ז סעיף כ'ט) אלו דברים שאין בהם אונאה
עבדים שטרות קרקעות הקדשות אפילו מכר שוה
אלף בדינר או שוה דינר באלף אין בהם אונאה
אמנם הרמ'א מביא דעה שחולקת שאם האונאה
יותר מפלגא ()100%יש בו אונאה טופס של לוטו
נחלקו הפוסקים אם דינו כשטר ולכאורה יהא
סיפור שלנו תלוי במחלוקת הנזכר.
האם יש הבדל בן טעות בנתונים של החפץ לבין
טעות בשווי החפץ
כתבו הפוסקים שיש חילוק מהותי בין אם אדם
טועה בשווי הערכת החפץ שהוא חשב שזה שווה
פחות או יותר מערכו האמיתי ,לבין טעות בנתוני
החפץ כדוגמה שהוא לא ידע שהחפץ הזה יש
בו עוד מעלות או לחילופין מומים וכדומה ,שאז
זה נקרא טעות ,בדין זה יש וודאי ביטול מקח,

מאחר שהנתונים התברר כלא נכונים ,אז המכירה
מעיקרא לא חלה ,אולם במקרה הראשון שהיה
לו רק טעות בחישובי הערכת החפץ ,כאן זה גדר
של הונאה ,שיש לדון בו לפי כללי הונאה .לפי זה
בנידון של טעות בהערכת השטר ,תלוי מה גרם
לטעות ,אם זה טעות בהערכת השטר ,אז חלים
עליו דיני הונאה ואין הונאה לשטרות ,אולם אם זה
טעות בנתוני השטר ,כאן זה מקח טעות ,לפי זה
גם אם נאמר שלוטו דינו כשטר יכול המוכר לומר
שיש כאן מקח טעות שהתברר שבזמן מכירת
השטר כבר היה זה כרטיס זוכה ואם הייתי יודע אז
הנתונים הנכונים ודאי שלא הייתי מוכרו.
מכר דבר שיש בו ספק אם שווה הרבה או לא
ומכרו ומתברר שהוא שווה הרבה
בשו'ע סי' ר'ז ס'ב המוכר לחבירו כל מה שיש
בתיבה זה בכך וכך לא קנה שהרי אינו יודע אם יש
בו תבן או זהב וביאר הסמ'ע שזה דווקא שהמוכר
יודע מה יש בתיבה ולא הלוקח אבל אם שניהם
לא יודעים מה הוא מוכר י'א שהמכר חלה וכתבו
הפוסקים (משפט שלום) שהדברים שנוהגים
שנמכר על הספק ושניהם לא יודעים ערכו
ומוכרים אותו לפי מה שהספק שווה ודאי אין כאן
טענת אונאה אם יתברר אח'כ שאינו שווה כלום או
לחילופין שווה הון רב .ולכן המוכר שידע שעבר זמן
ההגרלה וידע שיש כאן ספק ריוח ועל זה נעשית
ההימור מי ירוויח מעסק זו המוכר או הלוקח אין
המוכר יכול לבטלו.
ועכשיו לסיפור שלנו
ולכן התשובה היא כזו ,שאם המוכר ידע שעבר
תאריך ההגרלה ובכל זאת מכר ,ואחרי כן התגלה
שהכרטיס זכה למפרע אין כאן בטול מקח ,משום
שדעתו למכור על הספק ,ורק התברר שהריוח
להלוקח ,אז לא חלים כאן דיני הונאה משום שזה
המכר על הספק ,וגם אולי דינו כמו שטרות שי'א
שאין בו אונאה.
בנידון השני שהקונה לא ידע שכבר נעשתה
ההגרלה ורוצה לבטל את המקח מחמת שקנאו
אחר שעבר התאריך של ההגרלה ,כאן נפסוק
להלכה שיכול הקונה לבטל את המקח ,משום
שהקונה קנה על דעת שיש לו סיכוי להרוויח בפועל,
ואם התברר שלא היה סיכוי לזכות ,הרי שבשבילו
זה לא מה שהוא רצה
ויכול לבטל המקח,
וכיון שלא ידע שעבר
התאריך לא שייך
לומר שנכנס על
הספק.
לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק לעיון
ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת הלכה
המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

