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לבירורים בהפצת העלון ,אנא חייגו052-6971199 :

חנוך לנער

צפנת פענח
(המשך משבוע שעבר) הדברים באים לידי ביטוי
במיוחד בגיל הנעורים .בגיל זה רבים מעוניינים
'לתקן את העולם' ,לשנות מוסכמות ,להלחם למען
הצדק ולמלא את נפשם תוכן ואידיאלים .ביחס
ישר לאותה מגמה ,כאשר הדברים אינם מיושמים,
כאשר הנפש נותרת ריקנית ,כאשר אכזבות ואף
תיסכול מהווים את מנת חלקם של בני הנעורים,
מופנה המרץ העודף לכיוונים בלתי רצויים .לעתים
הוא מופנה להרס ,לעתים לניכור ולעתים אף
להתעללות.
הצד השווה בכל אותם 'תחליפים' הוא שהנפש
נותרת ריקה כבתחילה .כתוצאה מכך ,התהליך

ָאלף בינה

מחריף ,האלימות גוברת
ומקבלת לעתים ממדים מפלצתיים.
כיוון הסתכלות זה מורה שבדרכים המקובלות לא
ניתן יהיה למגר את התופעה ,ואפילו לא לצמצמה.
רק תכנים רוחניים ,רק אידיאלים של אמת ,בכוחם
למלא את הבור שנפער.
נכון ,במצב הנוכחי עדיין לא זכינו לכך שהנוער פונה
לכיוון רוחני זה .אולם תמיד פועמת בלב התקווה,
ויחד עמה עולה תפילה ,שעם ישראל ,שביסודו
הוא חיובי ואיכותי ,יבחין באוצרות הרוח המיועדים
לו ,ויפנה אל חדרי האוצרות .אוצרות אלו ימלאו
את נפשו ,יתרמו רבות לשלוותו הפנימית וימלאו
את לבו סיפוק ושמחה.

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

גלו את הפסוק/ביטוי המסתתר בתמונה

הפתרון משבוע שעבר
כאן כתוב :ארבעת המינים

מכיל  2מילים לפי סדר המספרים
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הפתרון

משבוע שעבר:
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שלש
רגלים
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ומועדים טובים
לכל עם ישראל

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

054-8492757
מה רבו

אפרוח הפינגווין הקיסרי מציץ מתוך ביתו הקטן והחמים
מעשיך
המצוי מתחת לקפל עור חם של אמא פינגווינית .הפינגווינים
אינם בונים קן ,במשך כחודשיים מחמם האב את הביצה
בתנאי הקור האנטארקטי החמורים ביותר על פני כדור הארץ ,לאחר
צאתו לאויר העולם מבלה האפרוח מספר שבועות כשהוא רכוב על
כפות רגליה הגדולות של האם המכסה אותו בפרוותה החמימה.
מדוע לגמל זנב קצר ,ולשור זנב ארוך? כבר כתבנו על הבריאה המיוחדת

של כל בעל חיים שנברא עם הגוף והתכונות הדרושים לו.
בנותן טעם לצטט קטע מן הגמרא בשבת (עז ,):מדברים
שהשיב רב יהודה לרב זירא'' .מאי טעמא גמלא זוטר גנובתיה?
משום דאכל כיסי( .רש''י :דאכלה כיסי  -קוצים ,לפיכך זנבו
קצר ,כדי שלא ידבקו בה הקוצים)'' .מאי טעמא תורא אריכא
גנובתיה משום דדייר באגמי ,ובעי לכרכושי בקי( .רש''י :ובעי
לכרכושי בקי  -להבריח היתושין).

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

גמ"ח
מעייני חסד

לאחרונה כתבתי מספר סיפורים אודות מסעות שאני
ורעייתי עורכים מפעם לפעם ,ואיני מתכוון לכותל
המערבי ,הרי זהו מסע שאנו עורכים בכל יום ,אלא
למסעות לראש הממשלה ,למטה המשטרה ,ולהבדיל,
לאחד מגדולי הדור .כעת אני רוצה לספר על מסע
שערכנו לצורך השבת אבידה ,אם כי אני מוכרח לסייג
ולומר שאין מדובר כאן באבידה ,שכן החפץ שהשבתי
לא אבד ,כי אם נ ל ק ח על ידי ,והוא לא הושב למי
שלקחתי ממנו ,אלא למישהו אחר לגמרי .במתכוון אני
כותב בלשון חידות ,כדי למתוח את הסיפור שיהיה
מעניין ,ככה לימדו אותי בילדותי :אם רוצים לספר
מעשיות ,כדאי להשתמש בלשון חידות ,לדחות את
הסוף ככל שניתן ולא לגלות הכל בהתחלה ,כל זאת כדי
לקחת את לבו של הקורא או השומע ולהותיר אותו אתך
עד הסוף .ר' שלום שבדרון היה אלוף במתיחות כגון אלו.
מובן שאיני מתיימר להתקרב לקרסוליו של ר' שלום,
אבל מכל מלמדיי השכלתי .המסע שאני ורעייתי עורכים
הוא לבית ספר בשכונה ,שאיני רוצה
לגלות את שמו ,כדי שלא להזיק לבית
ספר .אני ורעייתי מגיעים לבית ספר
כדי להשיב פתק שנלקח מספר ימים
לפני כן מילד קטן ברחוב ,ולפני שאתם
מתחילים לנחש מי לקח ,ארגיע
ואומר שאני לקחתי את הפתק,
מטעמים שאפרט להלן .אתחיל את
הסיפור מההתחלה .לפגי מספר ימים
אשתי חוזרת ,נסערת מאד .אני מנסה
להציל מפיה מה הדבר המטריד אותה ,והיא מספרת לי
כי שמעה על מקרה נורא של ילד שנפגע מאד מהמורה
שלו .אני אומר לה" :נו ,טוב הנוער של היום נפגע גם
כשהמורה אומר לשבת במקום ולעשות תרגילי
התעמלות באמצע השיעור ,כאילו לשבת זו פגיעה .הרי
אנחנו חטפנו מכות על ימין ועל שמאל ,ומי חשב
להיפגע?" היא מסבירה לי" :אבל הילד שאני מספרת לך
לא נפגע מאיזה פאצ' קטן או גדול ,כמו אלה שאתה
וחבריך חטפתם ,הוא נפגע בנפש שלו" .ואני אומר לה:
"נו ,טוב ,תספרי לי לפני שאני מפתח סקרנות"" ,אז
תפסיק לשאול שאלות" ,היא מציעה" ,ואני אספר לך.
הילד הזה" ,כך היא מספרת" ,קרע את המכנסיים שלו
באמצע משחק"" .באמת" ,אני אומר" ,כעת אני מבין
מדוע אמי שלחה אותי עם מכנסיים קרועים כל ימות
השנה .היא פשוט ידעה שאם הם חלילה ייקרעו באמצע
המשחק אם אפגע בנפש שלי ,לכן היא דאגה שיהיו
קרועים מלכתחילה" .אני רואה שאשתי מתחילה לאבד
את סבלנותה" .אתה רוצה לשמוע את הסיפור או לא?"
"אני לא אומר מילה" ,הרגעתי אותה" ,אבל תדעי שגם
את המכנסים הקרועים שהיו לי ,ירשתי מאחי הגדול,
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שגם הוא ירש אותם לא יודע ממי ,אולי מאבי כשהיה
קטן"" .הכלל" ,היא אומרת" ,הילד שאודותיו אני מספרת
לך הגיע לבית הספר עם מכנסיים חדשים שאותם הוא
לא ירש מאחיו ,אלא מחנות יקרה .הילד הזה קצת
שמנמן ,ובאמצע המשחק הוא קפץ לא נכון ,או אולי כן
נכון ,והמכנסיים נקרעו  -לא בברך או בקרסול ,אלא
במקום שמכנסיים נקרעים ואתה מרגיש לא נעים עם
זה" .טוב ,אני חייב להודות כי אף שהמכנסיים שלי היו
קרועים ,הם לא היו קריעות במקום שלא נעים ,פרט
לכמה חורים לא משמעותיים שאין להגדירם כקרעים
כלל .מצד שני ,אני נזכר שגם המכנסיים הקרועות שלי,
זרועי החורים ,נקרעו מספו פעמים במקומות המוזכרים
לעיל ,ולפיכך אני יוצא ב"תיקו" עם אותו הילד שאשתי
מספרת עליו .אני מחליט לדווח לאשתי שגם לי קרו
דברים כאלה ,אך היא קוטעת ומבקשת ממני להמתין עד
סוף הסיפור .ובכן ,היא יודעת שמכנסיים נקרעים מפעם
לפעם ,גם במקומות הלא נכונים ,אבל מה עושים כאשר
דבר כזה קורה? "שמים סיכת ביטחון" ,אני אומר" .לא
מדויק" ,היא מתקנת אותי" .סיכת ביטחון עוזרת כאשר
כפתור נושר ,אבל במקומות מסוימים היא אינה עוזרת,
ומה שצריך לעשות הוא לשלוח את הילד הביתה ,שם
ייתנו לו זוג מכנסיים אחר" "...או יתקנו
את הזוג הקודם ,במקרה שאין לו זוג
מכנסיים אחרים"" .זה היה אצלך",
אומרת אשתי" ,היום אין ילד שאין לו
לפחות ארבעה זוגות מכנסיים"" .טא
קע?" ("האמנם?") אני תמה באמת
ובתמים ,האם בימינו יש לוקסוס כזה,
שלילד אחד יש יותר מזוג מכנסיים
אחד ,והיא עוד מדברת על ארבעה?
"הילד שאני מספרת עליו פנה למורה שלו ,כדי לבקש
ממנו ללכת הביתה ,אבל המורה אמר שנראה לו שהוא
קרע את זה בכוונה כדי ללכת הביתה ולכן הוא יישאר
בכיתה עד סיום הלימודים" "...זה באמת לא כל כך
בסדר" ,אני מסכים ,ומיד עולה בי ספק" :אולי הילד אכן
קרע את המכנסיים שלו במתכון?" אשתי נותנת בי אחד
מאותם מבטים המזכירים לי איפה ועם מי אני חי" .ואם
הוא קרע אותם במתכוון ,האם הוא צריך להישאר עם
חבריו במכנסים קרועות לאורך או לרוחב ,איך שתבחר
להסתכל על זה ,ולהתבייש לעיני כל ?" אני אכן מסכים
שהמורה חרג כאן בפרשה ,כי אף שהמורים שלנו היו
נותנים פאצ'ים ,הם לא היו משאירים אותנו כך בלי סיכת
ביטחון ,או היו שולחים אותנו לתופרת ,פרט למקרים
מוצדקים שבהם הם נדרשו להשכיב אותנו על השולחן
ולחבוט בנו ,ואז היו עושים זאת בצורה מסודרת כדי לא
לפגוע במכנסים או חלילה ליצור בהם קרע ,שהרי רצו
להעניש את הילד הסורר ולא את הוריו ...אבל את
המחשבה הזו אני נוצר בלבי בלבד ,מאחר שאני מבין
שהימים השתנו ואני מסכים עם אשתי במאת האחוזים
שכיום אף לא ילד אחד מכיר את מנהגי ההצלפות שהיו
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שבת חוה"מ" :סוכות"
כניסת השבת17:54 :
יציאת השבת18:59 :
ר"ת19:35 :

ה-ד ֶׁשא;
ּגָ לָ ה ָח ִציר ,וְ נִ ְר ָא ֶ
וְ נֶ ֶא ְספּו ִע ְּשׂבֹות ָה ִרים.
(משלי  -פרק כ"ז ,פסוק כ"ה)

לעיתים אין חציר ויש דשא ולעיתים נעלמים כולם .לכן
הכן עצמך ליום שלא יהיה.

מועד וליקחו
מהי קריאתנו בנענוע הלולב? תתחבר! גם לך יש קשר
לקדושה ולעם ישראל! גם אתה יכול להיות צמוד
ל"אתרוג" ולהיכלל עם הצדיקים .אך קריאתנו אינה
רק "תתחבר!" ,שכן מלבד חיבור ארבעת המינים אנו
מנענעים אותם לארבע רוחות השמים ,וכן למעלה
ולמטה ,כלשון חז"ל (מסכת סוכה ל"ז) "מוליך
ומביא למי שהארבע רוחות שלו ,מעלה ומוריד
למי שהשמים והארץ שלו" .כאן ,מצטרפת קריאה
אחרת והיא" :מי שלא תהיה ,היכן שלא תהיה ,לאיזה
צד ורוח מרוחות העולם שהושלכת ונפלת  -אל
תתייאש!"" .ארבע רוחות השמים  -שלו! שמים וארץ
 שלו" .הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום ,ואפשרלחזור ולהתקרב אליו בכל מצב ,כלשון ליקוטי
הלכות" :וזה בחינת הנענועים ,ובכל צד מוליך מכנגד
ליבו ומחזירו ,זה בחינת "רצוא ושוב" (תנועת הריצה
 התקדמות ועלייה ,והשיבה  -נסיגה והתרחקות),והוא מוליך ומביא מעלה ומוריד .זה בחינת הבקיאות
הנ"ל (שאדם צריך להיות "בקי" בכל המצבים ,ומכל
ההתנסויות ,חשוכות או מאירות ,לבקש ולמצוא
את קרבת ה´) ,בחינת "אם אסק שמים  -שם אתה,
ואציעה שאול הינך" ,להורות שה´ יתברך נמצא,
מנחה ,ומסייע ביד כל אדם גם אם מקומו ,פיזית או
נפשית ,ב"סוף-העולם" ממש.

בעבר .אשתי מספרת שבכך לא תמו ייסוריו של האומלל.
ילדי הכיתה החלו בהפסקה לשיר לו שירים ,שהוא קבצן
ולא צנוע ועוד סיסמאות שונות כדרכם של ילדים .אני
אומר לה" :די ,איני יכול לשמוע יותר"" .הסיפור הזה
מכאיב לי יותר מדיי ,אולי כדאי שנעשה משהו בנידון".
היא עונה לי" :אם יכולתי לעשות משהו בנידון הייתי
עושה בלי לדווח לך ,אבל איני יכולה לעשות משהו ,מפני
שאיני יודעת את שמו של הילד" .אני אומר לה" :לא
יכולת לשאול את זו שסיפרה לך את הדברים מה שמו
של הילד?" "זהו ,שלא מישהי סיפרה לי את הדברים",
היא מסבירה" ,אלא קראתי זאת מתוך פתק שכתבה
אמו ,והפתק "נפל" לה בכותל"" .שוב הצצת בפתקים
של אחרים"? אמרתי היא אומרת :עד שאתה מטיף לי
על לקיחת פתקים מאחרים ,אני שואלת אותך למה אינך
מחזיר את הפתק שלקחת מהילד ההוא לפני שבוע ?"
כאן היא מכניסה לי בצלחת בנושא שאני מתחבט בו כבר
שבוע .אני אכן לקחתי פתק מילד שראיתי ברחוב ,ועדיין
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אני נמנע מלהשיב את הלקיחה הזו.
כדי שתבינו את ההתלבטות שלי,
אספר לכם את הסיפור מן ההתחלה
ותשפוטו בעצמכם .שבוע לפני כן אני הולך ברחוב
בשעה אחת בצהריים ,ולפתע רואה מול עיניי חבורת
ילדים צוהלים המתקלסים בילד עדין ורזה שהולך
לפניהם .אני רגיל במחזות כאלה ,אבל כאן היה משהו
שונה .על ראשו של הילד הרזה היה דבוק פתק גדול ,ובו
נרשם" :אני חולם בשיעורים ולא לומד כלום" .אני עוצר,
בתחילה חושב שלא להתערב ,אך הפתק הזה אינו נותן
לי מנוח ,שכן אני מבין כי כמו שאני רואה את הפתק הזה
 כל הרחוב רואה אותו ,כלומר כמה אלפי בני אדם .אםאתה נמצא בעיר בשעה אחת בצהרים ,אתם יודעים על
מה אני מדבר .אני ניגש אל הילד ואומר לו" :ילד ,מה
הפתק על הראש שלך?" הוא מתבייש ואומר" :המורה
שלי אמר לי להדביק את זה למצח ,בגלל שישנתי
בשיעור" .רציתי לשאול אותו מדוע הוא ישן בשיעור,
אבל הבנתי שזה כלל לא חשוב כעת ושאני חייב להפסיק
את הביזיון הזה .אני אומר לו" :ילד ,תביא לי את הפתק,
אני אשמור לך עליו" .הוא עונה" :אבל המורה אמר ש"...
"תגיד למורה שלך שאיש זקן ,כמעט בן מאה ,לקח לך
את הפתק בלי רשותך ,ואם הוא רוצה לקבל אותו בחזרה
הוא יכול לבוא אליי אני גר לא רחוק מהבית ספר שלכם".
וכאן אני אומר לו את שמי ואת כתובתי ,ומוודא שהוא
זוכר זאת בעל פה ולא ישן או משהו .לאחר מכן אני תוחב
את הפתק לכיסי ואומר לילדים סביבו" :כעת אתם
יכולים ללכת אחריי ,כי הפתק בכיסי" .הם מתביישים
ונשמטים להם .אני מגיע הביתה עם הפתק ,מספר
לרעייתי את הדבר ומוסיף שאם המורה יבוא לקחת את
הפתק שלו ,שהיא תדע שזה במגירה של התפילין .זאת
שלא ייווצר מצב שהוא יבוא לחינם והיא לא תדע על מה
הוא מדבר והיכן מאוחסן הפתק .מספר ימים חולפים,
והמורה אינו מגיע לקחת את הפתק .אני כבר חושד
שהילד באמת ישן כאשר אמרתי לו את שמי ואת
כתובתי ,או שאולי המורה כל כך עסוק ,עד שלא מצא
זמן לבוא אליי ולקחת את הפתק .אחרי שבוע ,מגיעה
אשתי עם הסיפור על הילד שנקרעו לו המכנסיים ,ותכף
שאני אומר לה את ההערה על הפתק מהכותל ,היא מיד
מכניסה לי בצלחת על עניין הפתק של המורה (אני
מוכרח להדגיש בתוך הסוגריים ,שרעייתי לא באמת
מכניסה לי בצלחת את הפתק( .אצלנו בשכונה נוהגים
להתבטא כך כאשר מישהו מנצל הזדמנות להגיד "טול
קורה מבין עיניך" ולתת לך זבנג בחזרה) .וזה מה שעושה
רעייתי .היא משתמשת בפתק הזה ,שאני מתחבט מה
לעשות אתו ,כדי להצדיק את לקיחת הפתק עם הילד
שנקרעו לו המכנסיים ,וזה לדעתי מעשה בלתי הוגן ,אך
מחוכם ,חייבים להודות .אי לכך ,אני נוטל את מעילי
ואומר לה" :הולכים"" .לאן ?" "לבית ספר הזה והזה"
"למה אתה רוצה ללכת לבית ספר בגיל שלך?" "אני הולך
להחזיר למורה את הפתק שלו ,שלא יחשוב שאני גזלן
או משהו כזה .חוץ מזה ,אני אוציא מהצלחת שלי את מה
שהכנסת לשם" .אנחנו הולכים לבית הספר ,נכנסים
ופונים לחדר המנהל ,שם אני מספר לו את השתלשלות
הדברים .המנהל הצעיר שואל אותי מה אני מתכוון
לעשות ,ואני אומר לו שאני מוכרח להחזיר את הפתק
למורה ,מאחר שהוא לא הגיע לביתי לקחת אותו .המנהל
נראה משועשע ושואל" :אתה בטוח
שאתה רוצה לעשות את זה?" -
"ודאי שאני בטוח ,נראה לך שבגילי

אני מטפס שלוש קומות סתם כך?" והמנהל מוביל אותי
לחדר המורים ,שם נמצא כל הצוות של בית הספר .אני
נכנס ומכריז את שמו של המורה ,הוא קם ומסתכל עליי.
"זה אני" .אני אומר" :באתי להחזיר משהו ששייך לך".
הוא לא ידע על מה אני מדבר ,ואני מוציא מכיסי את
הפתק" .זה הפתק שלך ,אתה מזהה את הכתב?" הוא
מסתכל ,ואני רואה שהפנים שלו חיוורות .הוא אומר:
"אפשר לדבר בחדר שקט יותר?" אני אומר לו" :אתה לא
צריך לטרוח ,אני אמנם יהודי מבוגר ,אבל מרגיש פה
מספיק מכובד .אפילו נעים לי לראות את כל המורים של
הבית ספר .נוכל לשוחח כאן" .אך הוא נראה מיוזע
והעיניים שלו התרוצצו לכאן ולכאן .הוא אומר בשקט:
"אני מעוניין שנדבר בחדר צדדי" .ואני מכריז" :אם אתה
מעוניין בזה ,אין לי שום בעיה" .הוא מכניס אותנו לחדר
המזכירות ושואל בשקט ובמהירות" :מנין הגיע אליך
הפתק הזה ?" "נו ,הוא לא טייל אליי מעצמו" ,אני עונה
לו" .הוא פשוט הוצמד לכיפה של הילד ,שאלתי את
הילד מי הצמיד אותו לשם ,והוא אמר שאתה .הודעתי
לו שאני לוקח את הפתק ,ואתה תוכל לקבל אותו ממני.
אתה לא באת ,לכן באנו אני ורעייתי להשיב לך את
הפתק" .הוא אומר לי" :האם באת לכאן לבזות אותי?"
"מדוע אתה חושב שבאתי לבזות אותך? סך הכל באתי
להחזיר לך את הפתק"" .אבל דיברת לפני כולם" ,הוא
אומר לי" .ואתה מתבייש שידעו שהצמדת פתק לכיפה
של ילד בן שמונה ?" אני שואל .הוא שתק" .אתה מבין?"
אני אומר לו" ,אתה לא חסת על ילד קטן שהולך ברחוב
מרכזי בשכונה ,עם פתק בולט שמספר דברים בגנותו,
ופתאום אתה חרד לכבודך בחדר המורים הקטן שלך
לפני עשרה מורים? אני מגיע למסקנה שידעת שעשית
משהו שאין לעשותו ,ובכל זאת עשית אותו .כלומר,
ביזית ילד קטן מתוך כוונה ,וידעת שזהו מעשה שלא
ייעשה .אם היית חושב שזהו מעשה חינוכי ,לא היית
מתבייש .איך עשית דבר כזה ? אתה יודע כמה הוא היה
מסכן ואומלל? הוא נראה נורא ,הרבה יותר מכפי שאתה
נראה כעת ,והוא ילד קטן! האם אתה חזק על חלשים?"
אשתי לוקחת את הפתק ואומרת" :מזל שבעלי ראה את
הפתק והוריד אותו ,כי הילדים צחקו וכינו אותו בשמות,
לילד הזה לא היה מי שיציל אותו" .כך דיברנו ודיברנו
אליו ,עד שהוא הוזיל דמעות והבטיח שלא ינהג כך
לעולם .ניגשנו אתו לחדר המנהל וביקשנו שיערוב לנו
שלא תהיה ענישה שיש בה ביזיון העלול לגרום למרמור
גדול עד סוף ימיו של הילד .רמזתי לאשתי שהמורה
חטף די ,והעובדה היא שכשהגשתי לו את הפתק הוא
קרע אותו לגזרים ובכך הכריז שלא ישתמש בו לעולם.
משם יצאנו לכותל להשיב את הפתק שאשתי מצאה,
ובדרך היא הכריזה לי שיש לה עצה כיצד לסייע לילד
הזה" .תכתוב את הסיפור למקום ההוא שמפרסם את
הסיפורים ,וכך המורה והאמא של אותו ילד יזהו את
עצמם ויפעלו באותה הדרך שאנו פעלנו .הם יספרו זאת
למנהל ויעמידו את המורה מול אנשים מבוגרים שיאמרו
לו שלא נהג כשורה" .אמרתי לה " :אני שמח שאת
מכירה בכך שטוב לשלוח את המכתבים שלנו לפרסום
בעיתון ,כי זה מועיל לאחרים מהניסיון שלנו" .שיהיה
לכם כל טוב ,ותזהירו בכל מקום שמותר להעניש ילדים,
אבל לעולם לא לבזות אותם.
(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

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

חג שמח

רבי יצחק מוורקה

נקודה למחשבה

הפך עורו

" 'לא אמות כי אחיה' –
שלא אהיה מת בחיים"...

השאלות

שלכם

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

שאלה :האם מותר לקנות בגדים
בחול המועד לצורך שמיני עצרת?
תשובה :כל מקח וממכר אסור
לעשות בחול המועד ,בין לקנות,
ובין למכור ,זולת דבר שהוא לצורך
המועד שהדבר מותר .ולכן אם יש
צורך לבגדים במועד ,או שיש צורך
בהם ללובשם בחג שני של פסח או
בחוה"מ סוכות לחג שמחת תורה,
מותר לקנותם ללא חשש.
שאלה :רציתי לשאול בבקשה האם
מותר לגזוז ציפורנים בחול המועד?
תשובה :מותר לגזוז ציפורניים בחול
המועד ומנהג אחינו בני אשכנז
להחמיר בזה.
שאלה :רציתי לשאול את כבוד הרב
האם מותר לגהץ בגדים מכובסים
בחול המועד ?
תשובה :מותר לגהץ בגדים בחול
המועד.
שאלה :כבוד הרב רציתי לשאול
האם צריך ללבוש בגדי שבת בימי
חול המועד או שאפשר ללבוש בחול
המועד בגדי חול?
תשובה :בימי חול המועד יש ללבוש
בגדי שבת וחג שהרי ימי חול המועד
הם ימים שיש בהם מקדושת המועד
ואין להקל בקדושתם כלל.
מפי הרב הגאון שלמה סויסה שליט"א
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לרפואת אלעד מאיר בן ז'קלין

אלף בינה

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 צריך לשלם ואמר' :אתה נתת לי את זה מארגז האתרוגים הפסולים ,אז מה
פתאום אתה חוזר בך?'
עם מי הצדק?

מעשה בית הדין

השאלה משבוע שעבר
האופניים
צחי והחברים לקחו עני שפרסם שהוא 'נכה'
ושמו לו עכבר בתוך קופת הצדקה' .הנכה'
נבהל ורץ מהמקום ,צחי וחבריו הסריטו כיצד
'הנכה' רץ ממקומו ,וכעת אנשים הפסיקו לתת
לו צדקה בגלל שנחשפה הרמאות .העני תובע
את צחי וחבריו לפצות אותו ,כיוון שבגללם
אבדה פרנסתו .האם הם חייבים לפצות אותו?
תשובה בקצרה :אסור לאדם להתחזות ולרמות
את הבריות .במקרה שלנו ,העני 'הנכה' אינו
חייב להחזיר כסף קטן ,אבל מתנות בסכומים
גדולים הוא חייב להחזיר.
תשובה בהרחבה:
אין ספק שמעשה ההתחזות של העני,
אינו ראוי ואסור לו לרמות את האנשים.
ההגדרה ההלכתית ל'עני' מבוארת בתלמוד
(מסכת 'פאה' פרק ח' משנה ט') לגבי אדם
שיש ברשותו 'חמישים זוז' (סכום שווה
ערך למשכורת שנתית) שאינו נחשב כ'עני'
ואסור לו לקחת מן הצדקה ,ובנוסף אסור
לאדם להראות את עצמי כעני ונכה ואם

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.

בנין באוכלין:

• אסור לגבן גבינה בשבת.
• דיני עשיית אוהל ומחיצה:
• אוהל פירושו ,גג שנועד להאהיל
על החלל שתחתיו.
• אוהל קבע-אוהל שיש בגגו טפח
על טפח ועשוי להתקיים .אוהל
עראי -אינו עשוי להתקיים ,אלא
לזמן מועט ,או שאין בגגו טפח על
טפח.
• איסור עשיית אוהל גם אם אין
לאוהל מחיצות.
• כל אוהל שאסור לעשותו ,אסור
(אור ההלכה)
לסותרו.

עשה כן ,עונשו שלבסוף באמת יצטרך
לבריות ויהיה נכה כפי שהציג את עצמו.
האם מקיימים צדקה כשנותנים גם
לרמאים?
מצוות עשה מן התורה לתת צדקה ,וכן
נפסק להלכה (שולחן ערוך 'יורה דעה'
סימן רמ'ז סעיף א') ואם אדם 'מתעלם'
מן הצדקה עובר בלאו של 'לא תעשה'
כיוון שזה יכול להגיע למצב של שפיכות
דמים כיוון שהעני שלא נתנו לו צדקה
יכול למות חלילה .אמנם בתלמוד מובאת
האמרה של ר' אלעזר 'בואו ונחזיק טובה
לרמאים' כיוון שעשרות פעמים ביום אנו
חוטאים בכך שאנו מתעלמים מהצדקה,
ובזכות הרמאים יש לנו טענה לבוא ולומר
שהטעם שאיננו נותנים צדקה הוא מחשש
שגם העניים האמיתיים הם רמאים ,ואף
על פי שזהו 'ספק' האם העניים באמת
רמאים ,ועדיין אין לנו היתר הלכתי
להתעלם ממצוות הצדקה ,אבל זה מפחית
לנו מעונש 'ההתעלמות' ממצוות הצדקה.
הפסיקה ההלכתית בנושא קובעת (שולחן
ערוך 'יורה דעה' סימן רנ'א סעיף י') שאדם
שמבקש אוכל ,לא בודקים האם הוא רמאי
ומאכילים אותו מיד .אבל אדם שמבקש
בגדים ,בודקים האם הוא רמאי – ואם
הוחזק כרמאי לא נותנים לו מאומה ,למרות
שמודעים לרמאותו כי בכך מכשילים את
הרמאי בגניבה.

בתלמוד מבארים את הפסוק 'יהיו
מוכשלים לפניך' ('בבא בתרא' דף ט' עמוד
ב') שירמיהו הנביא ביקש על הרשעים
שרדפו אותו ,שגם שהם יתנו צדקה,
שהקב'ה יכשיל אותם לתת צדקה לעניים
שאינם הגונים כדי שלא יקבלו שכר על
המצווה .אם כן ,אדם שנותן צדקה לעני
שאינו הגון ,אינו מקבל על כך שכר .ונחלקו
הפוסקים מה הדין באדם שנתן צדקה לעני
שהתגלה כרמאי ,באופן שאיננו צריכים
לבדוק האם הוא באמת עני ,וישנם דעות
הסוברות שאם נתן לעני מתחזה בכל זאת
הוא מקיים מצוות צדקה.
האם העני הרמאי חייב להחזיר את מה
שקיבל?
להלכה נפסק שמי שלקח כספי צדקה
והתברר שיש לו די והותר לפרנסתו ,לפי
האומדן ההלכתי של 'חמישים זוז' חייב
להחזיר את הכסף שלקח'( .שפתי כהן'
שולחן ערוך 'יורה דעה' סימן רנ'ג סעיף
קטן ד') וכתבו הפוסקים שמדובר דווקא
במתנות בעלות שווי כספי רב ,שאותם
בוודאי חייב להחזיר .אבל במתנות קטנות
בעלות שווי כספי נמוך ,אינו חייב להחזיר
מכיוון שבכסף קטן יכול לטעון הרמאי
שהתורם 'מוחל' על סכום כזה ,כיוון שכולם
יודעים שיש הרבה רמאים ונותנים בכל זאת
מבלי לבדוק אחרי העני .אבל בסכומים
גדולים בוודאי דעתו לתת כשהעני שלפניו
באמת צריך את הכסף.
ומה לגבי טענתו של 'הנכה' הרמאי?
איננו מתייחסים לטענתו של 'הנכה' הרמאי,
כיוון שאסור לו לרמות וצחי אינו מוגדר
כ'מזיק' מבחינה הלכתית ,כפי שנפסק
להלכה שאדם שהרג בהמה שהובלה
לשחיטה והתברר שהיא טרפה אינו חייב
לשלם עליה'( .נתיבות המשפט' סימן ר'ז
סעיף קטן ח') ולכן צחי
אינו חייב לפצות את
'הנכה' הרמאי.

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

