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חנוך לנער

צפנת פענח
את תחושת האמון והכבוד או את אי
תחושת האמון והכבוד ,אנו מעבירים לילדינו
בהתנהגות היום יומית על ידי תגובותינו
השכליות
ולהבעותיהם
לדעותיהם
והרגשיות .התייחסות מכובדת לדברי הילד
באה לידי ביטוי בהקשבה .כשאנו מקשיבים
לילד ,הוא חש שאנו באמת רוצים את טובתו,
וכתוצאה מכך הוא מאמין שלו ולנו מטרה
משותפת .באופן זה נוכל גם להדריכו לחיים,
לסייע לו לעצב את השקפתו ולבנות סולם
ערכים ,והוא ישמע לנו כאוהב ולא חלילה
הפתרון משבוע שעבר

גלו את הפסוק המסתתר בתמונה

כאן כתוב :מוריד הטל

הפסוק מכיל  5מילים לפי סדר המספרים
1

כאויב.
הקשבה דורשת לימוד והשקעה .אם נבדוק
את עצמנו נגלה שבדרך כלל אנו מחכים
בקוצר רוח שהילד יסיים לדבר ,כדי שנוכל
להגיד את מה שיש לנו לומר לו .לעתים
אין לנו סבלנות להמתין עד שיסיים לדבר,
כי אנו כבר מבינים את שברצונו לומר לנו
ואנו קוטעים אותו .הילד מייחס את קטיעת
דיבורו לחוסר רצוננו לשמוע את דבריו ,ולא
להבנתנו העמוקה .ניתן לראות זאת גם על
פניו של ילד קטן.

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים
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הפתרון

משבוע שעבר:
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יגע בהרים
ויעשנו
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רשות הרבים

הציבור היקר מוזמן
לשיעור תורה
בנושא :גמרא מגילה ומוסר

עם הרב עמית חסון
בימי א'  -ד' 17:45-19:15 :
יום חמישי16:30-18:00 :

בישיבת "יודעי בינה"
רח' על כנפי נשרים ,נחליאל

מעשיך
אמא  -רקונית (רקון – דביבון דרום-אמריקאי) מפרכסת
מערסלת ומנענעת את גורה המתקשה להירדם ,בעוד
שאר הצאצאים משתובבים מסביב ,סוג זה של טיפול
הוא מתכונות היונקים ,רגש חסות רחימאי זה הוא משתנה מסוג לסוג,
ותלוי בשאלה כמה זמן צריכים הוולדות ללמוד על מנת להישאר בחיים
כבוגרים ,הרקונים נותנים מחסה לולדותיהם עד שנה אחת.
ישנם רבים מבעלי החיים המזיקים ,שאינם נטפלים לאדם אלא כאשר יש

להם צאצאים ,והם חושדים שהאדם מתכוון להזיק להם .ידוע
כי מקרים רבים של נשיכת נחשים בבני אדם אירעו לאחר
שהאדם פסע ודרך בטעות על גורי הנחשים ,שנראים כחוטים
דקים ,ואז התנפלו ההורים ונשכו אותו( .משום כך מוזהרים
המטיילים לעיין בתשומת לב בתכולת השיחים שעליהם הם
דורכים

הנהלת העלון052-8000445 :

050-4135046

מה רבו

אלף בינה

הסיפור שלי מגלם כל מה שסיפור מרתק צריך לגלם:
מתח ,פחד ,מאבק בין חיים למוות ,תקווה ,ייאוש ,אשליה
והתפכחות ,ועם זאת לא הייתי מספרו סתם כך ,כי הוא
עלול לשעמם .נשמע כמו חידה ,מה? הנה הפתרון .חליתי
בסרטן .זה הסיפור שלי .כעת הביטו שוב על מה שרשמתי
למעלה ותקבלו את הפתרון לחידה ,זה אמנם סיפור
מרתק ,מותח ,מרגש ומלא תקווה וייאוש ,אבל שמעתם
אותו למרבה הצער עשרות ואולי מאות פעמים מכל מיני
אנשים שאתם מכירים ושאינכם מכירים .לפעמים הוא
נגמר בטוב ולפעמים לא .הרבה הרבה פעמים לא .אז זהו,
שאני חליתי במחלה הזו פעמיים ...וגם על זה אני לא עומד
לספר לכם .על אף שעל כך שמעתם פחות ,אבל התיאור
הוא כמעט אותו תיאור .ההודעה ,הרופאים ,ההורים,
הצער ,הפחד ,הטיפולים ,הכימותרפיה ,השיער הנושר,
הבידוד ,האנשים שבאים לשמח ,שלפעמים מצליחים
ולפעמים לא .הרבה הרבה פעמים לא .אני כן חייב לספר
משהו ,שאמנם גם הוא לא הסיפור המרכזי ,אבל הנו ליווה
את כל תקופת המחלות שלי ,כמו מקל תמיכה שאתה
לוקח אתך לכל מקום ונשען עליו .שלא תדעו
מצרות ,אבל בין החולים במחלה הנוראה,
נוצרת מעין חברה חדשה שאינה קשורה
לחברה הטבעית שלהם .בני אדם שנמצאים
באותו מתחם ומתמודדים פחות או יותר
עם אותן בעיות ,ושארגונים כמו 'עזר מציון'
ו'עזרה למרפא' מוציאים אותם יחד לקייטנות
וימי כיף ,הגיוני שייווצר ביניהם איזשהו חיבור
פנימי ,מכיוון שלא כולנו היינו מאושפזים
באותם בתי חולים ,התפתח בינינו קשר של
פקסים עם משפטים קצרים ומחזקים שהיינו מעבירים זה
לזה .מכיוון שהפקסים היו חלקם פרטיים בבתינו וחלקם
בבתי החולים ,לא עבר זמן רב עד שהפתגמים והמשפטים
הללו הופצו לכל עבר והיו לשם דבר .במהלך סיפורי
אצטט פתגמים רבים ,אך כפי שאמרתי ,לא בזה עוסק
הסיפור שלי ,אני מתאר לעצמי ,שעד כמה ששמעתם על
המחלה ,יש טיפול אחד שכנראה לא שמעתם עליו .זהו
טיפול ניסיוני ,ומי שמקבל אותו הם אלו שכבר לא נשאר
להם מה להפסיד .כלומר ,בלי הטיפול המוות הוא כמעט
ודאי ,ועם הטיפול הוא עדיין מוטל בספק .אני קיבלתי
את הטיפול הזה בפעם השנייה שחליתי .כששאלו אותי
אם ארצה לקבל את הטיפול ,זאת הייתה בשבילי הבשורה
הנוראה באמת :אין לך סיכוי לחיות ,ידעתי בדיוק מה
עומד לקרות ,מה גם ששני חברים שהכרתי במחלה קיבלו
את אותו טיפול ונפטרו .כאותם רגעים קשים ,כשרציתי
להתנגד לטיפול כדי לא לסבול עוד סבל עצום לחינם
לכאורה ,קיבלתי את הפקס הבא:
"להפסיד הוא מצב זמני ,לוותר הוא מה שהופך אותו
לקבוע! אז גם אם לא הלך היום ונראה לך שפספסת
והפסדת ,תזכור שיש את המחר לתקן .בשום אופן אסור

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

לוותר ,והכול במהרה יסתדר!"
החלטתי לומר כן לטיפול ,ויהי מה .לא ארחיב בתאור
הטיפול הזה .מדובר בטיפול שפשוט שורף אותך .פשוטו
כמשמעו .התקווה היא ,שהחומר ישרוף את האזורים
הנגועים לפני שישרוף את הגוף כולו .וכמו כל הימור ,ברוב
הפעמים הוא לא מצליח .אין מילים שיתארו את הסבל
שחשתי .היו אלה ימים קשים מנשוא .רגעים שבהם אתה
שואל את עצמך שוב ושוב' ,למה עשיתי את הטעות הזו
לעצמי .עם כאלו ייסורים ,לא היה עדיף להרים ידיים ו'...
ואז מגיע פקס שאומר:
"הפחד יכול לעשות ממך אסיר ,התקווה יכולה לשחרר
אותך! אז בכל פעם שאנו חוששים ופוחדים מהעתיד
וממה שיהיה מחר ,נחזיק בתקווה שהכול יתהפך לטובה!"
זה כמובן לא הפחית את הסבל ,אבל כן נתן קצת יותר
כוח להתגבר עליו .יצאתי מהמחלה .כלומר משתיהן.
הבראתי בסייעתא דשמעוןא שאין לתארה .חמש שנים
וחצי של סבל מתמשך תמו .חליתי כילד בכיתה ז' ,ויצאתי
מהמחלה כשאני לומד בישיבה גדולה .בכל הזמן הזה
הייתי רשום בת"ת ובישיבה קטנה ואפילו למדתי בהן
לסירוגין .חיכיתי לרגע שאבריא לחלוטין ואוכל לשוב אל
המנוחה והנחלה .אבל ,עד כמה שזה נשמע תמוה ,גיליתי
מהר מאוד כי הנחלה היחידה שלי היא
חוסר המנוחה .לא הצלחתי ללמוד
סדר אחד רצוף .הייתי קם מאוחר ,הולך
איכשהו לישיבה ,לומד בלי חשק ,נכנס
לשיעור ויוצא ממנו ,הולך הביתה בלי
סיבה מספקת .הגעתי כמעט למצב של
ייאוש ,ואפילו הפקס הבא (הפקסים
המשיכו להגיע ,מקבוצת הידידים
הגדולה שלי שלא נפרדתי ממנה) לא
הצליח להוציא אותו ממני:
"אל תיתן לייאוש לגבור על הלב שלך ,תייאש את
הייאוש עם הלב שלך  ,אז בואו נשים על לבנו את התקווה
והשמחה ,שייתנו לנו את הכוח להתמודד מול כל ייאוש
ואכזבה!" בתחילה ,התייחסו אלי בישיבה בכפפות של
משי .התרגלתי לייחס הזה במשך כל תקופת מחלתי ,ולכן
גם כעת לא ראיתי בו משהו מיוחד .אך לאחר כשנה שבה
באמת עשיתי ככל העולה על רוחי  -הרוח מהצד השני
גם היא החלה להשתנות .זה התחיל ב'בקשות' עדינות
מצד איש צוות 'אם אוכל להגיע לתפילה' כמובן שאמרתי
שאשתדל ,וכמובן שהשתדלתי .אבל התוצאה לא הייתה
זאת שאנשי הצוות ציפו לה .לאט לאט זה התקדם לכיוון
של 'דרישה' להגיע בזמן לתפילות ולא להיעלם בסדרים.
התמרמרתי .האם אני ילד קטן שככה מדברים אליו? אך
עדיין שמרתי את המרמור בלבי .עד שיום אחד הדרישה
הייתה מלווה בסוג של אזהרה' ,תראה ,אנחנו נצטרך
לחשוב מה לעשות' .נפגעתי עד עמקי נשמתי והתפרצתי
על המשגיח בכאב' ,אתם לא מתחשבים בי .אחרי כל
מה שעברתי ,צריך להעריך מאוד את זה שאני בכלל
מגיע לישיבה' ,ודברים כאלה .המשגיח לא ענה לי .אני
משער שלא היו לו הרבה תלמידים שחלו בסרטן ובטח

לע"נ ציון

בן קמרא ז"ל

שבת פרשת" :עקב"
כניסת השבת19:04 :
יציאת השבת20:12 :
ר"ת20:45 :

נֶ זֶ ם זָ ָהב וַ ֲחלִ י-כָ ֶתם
מֹוכִ ַיח ָחכָ ם ַעל-אֹזֶ ן ׁש ָֹמ ַעת.
(משלי  -פרק כ"ה ,פסוק י"ב)

הנזם יפה הוא לעדי הכתם ולא בלעדיה כן יפה היא תוכחת
החכם על אוזן השומעת כי אם אין שומע לה לא ניכר היופי שלה.

פרשה וליקחה
ויענך וירעיבך ויאכילך את המן (ג ,ח) -לכאורה
חלקי הפסוק אינם מתיישבים זה עם זה -מצד
אחד "ויאכילך את המן" ,ומצד שני "ויענך
וירעיבך" .זוהי לכאורה סתירה ,שהרי אם הקב"ה
האכיל את בני ישראל מן ,במה מתבטאים
ה"עינוי" וה"הרעבה"?
והתשובה ,על דרך החידוד .בחז"ל מבואר (יומא
עה ע"א) שלצדיקים ירד המן קרוב לאהליהם,
ואילו מי שאינו צדיק ,הוצרך לצאת וללקוט שכן
המן ירד בריחוק מפתח אהלו .והנה ,בחיי היום יום
המציאות היא שישנם אנשים שאינם צדיקים,
הרגילים להראות עצמם כצדיקים גדולים.
במדבר ,נתקלו אנשים אלה בבעיה ,בשעה שירד
להם המן רחוק מאהליהם ,כמו לאנשים רגילים.
כשראו כך ,לא יכלו לשאת את הבושה שביציאה
ללקוט ,ולכן נשארו באהליהם ולא יצאו אל
המן כי העדיפו את הרעב על הבושה ,ויצאו רק
לבסוף ,כשכולם כבר חזרו לאהליהם .וזהו "ויענך
וירעיבך ויאכילך את המן"...

לא פעמיים .אבל בעיניו ראיתי שיש לו תשובה והוא עוצר
את עצמו מלענות ,ואפילו הדברים שרצה לומר ולא אמר
פגעו בי .עברתי לישיבה אחרת ,פחות טובה .בתחילה
גם שם נהגו בי בעדינות ,אבל מהר מאוד החלו ההערות,
הבקשות הדרישות וכן ,גם האיומים .וכמובן הפגיעה שלי
עד עמקי נשמתי .מכאן ואילך התחלתי לגלוש במדרון
של האשמות ותחושות רעות שהעולם אינו מכיר בסבלי.
הרגשתי מרמור רב ורצון למרוד .האמת היא שלא ידעתי
בדיוק מה עובר עלי .הוריי היו אובדי עצות .נכנסתי למין
תקופה של דשדוש בין חצי עבודה לחצי למידה וחצי
שינה .לא אלאה אתכם בטלטלותיי ,במריבותיי ובמרמור
שחשתי כלפי כל העולם ,הצוות החינוכי ואפילו הוריי
היקרים .הגעתי למבוי סתום בחיי .קיבלתי אז פקס שכל
כך התאים למצבי:
"פעמים חיינו הם כים סוער ,אך עלינו ללמוד מהתמדת
הגלים ,וכך נגיע לחוף מבטחים! אז בואו נתמיד בתקווה
שהכול יתהפך לטובה!" המהפך הגיע בעזרתו של משגיח

להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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בישיבה טובה שאליו נשלחתי על
ידי הוריי .הוא הקשיב לי רבות,
הזדהה עם סבלי ,התעניין מאוד
במה שעברתי ,ובעיקר בטיפול המיוחד שבסייעתא
דשמעוןא הוציא אותי סופית מהמחלה .צללנו יחד לתוך
ים המצוקות שאתן התמודדתי לאחר שהבראתי .לאחר
שעות רבות של דיבור ,כשהוא מצדו מקשיב ושותק,
הוא אמר לי משפט מעניין" .יצאת משתי מחלות ,אבל
יש מחלה שלישית שעדיין לא יצאת ממנה" .כמובן,
המילים הללו סיקרנו אותי מאוד" .אתה כמובן בחור בן
שמונה עשרה" ,הוא אמר" ,אבל יש משהו שעליך לדעת
על ילדים החולים במחלות הסרטן .הם סובלים סבל רב
ועוברים טיפולים קשים ,אבל בסופו של דבר רוב רובם
מחלימים .בתקופה שלפני ההחלמה הסופית ,כשהשיער
שלהם כבר מתחיל לצמוח והם מבינים ש'אוטוטו' הם
נפרדים מהמחלה ,מהטיפולים ומבית החולים ,קורה
להם דבר מוזר .יש מהם שפשוט נמנעים מלקחת את
התרופות ,אחרים מתלוננים על כאבים שלא קיימים
או על תופעות שהיו בתקופת טרום המחלה .במילים
אחרות :הם לא רוצים להבריא .לכאורה זה אבסורד ,לא?
הרי מה רוצה ילד סובל יותר מכל ,אם לא להבריא? ואף
על פי כן זה קורה .מדוע? הוא שאל וענה בעצמו" .יש
מושג פסיכולוגי שנקרא 'רווח משני' .ילד חולה ,עד כמה
שהוא סובל ,יש לו רווחים קטנים מהמחלה .הוא לא צריך
ללמוד ,לא דורשים ממנו לסדר את החדר ,הוא לא צריך
להתאמץ ,מביאים לו שוקולדים וממתקים והוא זוכה
לחוויות שלרוב הילדים לא זוכים להן  :טיסות ,ליצנים,
קוסמים והנאות רבות אחרות .כולם רוצים רק להגשים
את משאלותיו ולשמח אותו בכל דרך אפשרית .ילדים
רבים פשוט מתמכרים להנאות הללו ,ועל אף שבהכרה
היו רוצים להבריא ולהיות כאחד האדם ,הרי שבתת
ההכרה הם רוצים להמשיך במצב הקיים שמזכה אותם
בהנחות מפליגות ובהרבה מאוד הנאה .הרווח המשני הוא
המחלה הנסתרת המתלווה למחלות כרוניות ממושכות.
הבולטת בהן היא מחלת הסרטן ,אך היא לא היחידה.
גם ילדים סוכרתיים וילדים חולי אפילפסיה מתמכרים
לחופש ולהנאות שמחלתם מספקת להם ו'מנצלים' אותה
לרעת עצמם .המחלה הזו אינה מסוכנת לגוף ,כי אם
לנפש .כל אדם רוצה להצליח ,לשגשג ,לקצור הצלחות,
להתפתח ,להינשא ולהקים משפחה .כדי להצליח הוא
צריך להתאמץ ולהשקיע .מצד שני ,כל אדם אוהב לישון,
ליהנות ולהתבטל .רוב בני אדם צריכים לבחור בין שתי
הדרכים ,רובם בוחרים בדרך שהיא אמנם פחות קלה
בטווח הקצר ,אבל מביאה בסופו של דבר להנאה אמתית
ומתמשכת = לחיות נכון .לעומת זאת ,החולים במחלת
'הרווח המשני' גם הם יודעים את היתרונות בלחיות נכון,
אך הם מכורים להנאות המשניות והבלתי חשובות הללו
ועלולים להפסיד את חייהם .כעת ידידי היקר ,אמר הרב,
"בסייעתא דשמעוןא הבראת משתי מחלות שאיימו
על חייך .עכשיו עליך להתמודד עם המחלה השלישית
 מחלת הרווח המשני .כשאתה מתלונן על המשגיחשמעיר לך על שאינך קם בבוקר ואינך מגיע לסדר ,זה לא
אתה שמתלונן .זו המחלה שלך .נדמה לך שאתה רוצה
מנוחה ובטלה ושינה ,אבל למען האמת אתה חפץ בחיים
יותר מכל אחד אחר .המודעות לכך שזו המחלה ולא אתה,
יכולה לשנות את חייך מקצה לקצה" .אומרים שאבחנה
נכונה של מחלה היא חצי תרופה .השיחות הללו והגילוי

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

על ה'מחלה' שלא ידעתי על קיומה ,הביאו לשינוי יסודי
בתפיסת חיי ,ובסופו של דבר לריפוי מלא גם מהמחלה
השלישית .עתה הבנתי את הישיבות שמצד אחד לא
רצו לפגוע בי ,ומצד שני גם רצו להחזיר אותי למסלול
בריאות גופי ונפשי תקין ,ובעצם לרפא אותי מהמחלה ה...
שלישית .עוד אמרה שנתנה לי את הכוח לשנות הגיעה
בפקס:
"החכמה היא לא להפוך חלום למציאות ,אלא את
המציאות לחלום! אז בואו נהפוך את חיינו לחלום טוב,
נתמקד בטוב הקיים עכשיו בחיינו ,ונקבל מזה כוחות
להתמודד עם הקושי אשר נלווה אלינו" בעבודה קשה,
ועם לא מעט קשיים ,נגמלתי מההתמכרות לרווחים
משניים בלתי חשובים ,וכיום אני במסלול העולה אל
החיים ,שמהם כל כך התרחקתי בשנים האחרונות .עדיין
איני בגיל עשרים ,אך חיי הסוערים ממחישים לי את הטוב
והעונג בפסוק "שבתי בבית השם כל ימי חיי" .שרדתי
מחלה אחת ושתיים ואפילו את השלישית שהתחבאה לה,
וכעת אני בריא לגמרי ומזומן לשבת בעולמה של תורה
(סיפורים מהחיים  -חיים ולדר)
כל ימי חיי.

השאלות

שלכם

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

שאלה :כבוד הרב שלום .שמענו מפי ת"ח ,קבל
עם ועדה ,כי ערבוב של רסק עגבניות עם סחוג
בשבת מותר לכתחילה ,ואין בזה כל חשש
למלאכת "לש" ,וכל מי שטוען אחרת אינו אלא
טועה .האמנם?
תשובה :מרן השו"ע (בסימן שכ"א ט"ז) מביא
בשם יש אומרים שאף בדבר שאין דרך לגבלו
כגון שומים כתושים וכיוצא בהם ,אין ליתן לתוכן
משקה בשבת ולערבם משום איסור לש.
ולדעה זו העושה כן בשבת חייב חטאת.
וראה בספר אור לציון (ח"ב עמוד רמח)
שלכתחילה יש לחוש לדעה זו ,ומ"מ אם עושה כן
על ידי שינוי יש להקל .עיי"ש .וע"ע בספר שש"כ
פ"ח סט"ז בשם הגרש"ז אוירבאך זצ"ל שכתב
שאין להוסיף ריבה או סוכר לגבינה בשבת עי"ש.
ועולה מכאן שאין לערבב רסק עגבניות עם סחוג
בשבת אלא בשינוי .אלא שיש מקלים בכל זה (עי'
חזון עובדיה ח"ד עמוד רפד).
וכיון שהוא נוגע לאיסור תורה בוודאי שלכתחילה
יש להחמיר בדבר ,ומה גם שיכול לעשות שינוי
בקל[ .ולמה הדבר דומה לאדם הנמצא בשדה
מוקשים ישן ,ואמר לו קצין שמכיר ויודע את
מפת המוקשים המוטמנים ,תטה מן הדרך מעט,
בכדי שלא תתקל במוקש הנמצא במרחק צעד
ממך ,והלה מתעקש להמשיך בדרכו,מבלי לנטות
ימין ושמאל .שסופו ידוע ר"ל].
שאלה :שלום כבוד הרב ,כשאנחנו יושבים
בשיעור תורה ומברכים מג"ע א"ש ,ואח"כ

לע"נ שאול

מתפללים ערבית במקום ,בסיום התפילה אנחנו
רוצים להמשיך לאכול האם התפילה נחשבת
הפסק?
תשובה :התפילה אינה נחשבת כהפסק ,ולכן
לאחר תפילת ערבית אם לא עקרתם ממקומכם,
אפשר להמשיך לאכול פירות ושאר דברים אף
שברכתם בורא נפשות רבות ,ואין לברך שוב על
מה שאוכלים לאחר התפילה.
שאלה :כבוד הרב ,ושוב בעניין המזוזה ,אם
המזוזה נפלה ממזוזת הבית ,האם צריך לברך
עליה כשחוזר וקובעה במקומה?
תשובה :נפלה המזוזה מעצמה וחוזר לקובעה
הדבר שנוי במחלוקת אם יברך עליה כשקובעה
שנית ,וספק ברכות להקל (עי' פת"ש רפט-א
שאם נפלה המזוזה לארץ ורוצה לקובעה שנית
בוודאי שצריך לברך .וכן פסק המהר"ש קלוגר
בשו"ת סת"ם דף סה| והערוך השולחן ר"ס רפט|
ולעומתם רבו החולקים וקיימא לן סב"ל ,הליכות
עולם ח"ח עמוד רסח ).
שאלה :שלום כבוד הרב ומחילה מזמנך .אני בת
 ,18בת מדרשה ,פנו אלי בנושא שידוכים עם
בחורי ישיבת ...ואני חוששת כיוון שאני חוזרת
בתשובה ואני לא יודעת איך זה עובד .אשמח
אם הרב יעזור בנוגע לאיך לדעת מתי נכון לצאת
לשידוכים? מה לחפש אצל הבחור?
תודה רבה רק ברכות וכל הישועות בע"ה.
תשובה :ראשית יש להתייעץ עם הרבנית שלך
אם בשלה לנישואין .ואם כן .
יש להקדים את מה שראיתי מביאים בשם החפץ
חיים והדברים נכתבו באיגרת ששלח הגאון רבי
אלחנן ווסרמן זצ"ל ובה הוא כותב :והנני להודיע
לכבודו הרמה את אשר שמעתי מפה קדוש בעל
החפץ חיים זצ"ל כי מנהג העולם בשידוכין
להתראות בטרם כל .והוא שלא כהוגן ,כי
מהראוי לאחר את ההתראות ,אחרי כל החקירות
והדרישות משני הצדדים ,וכל פרטי הדין ודברים
שבין הצדדים ואחר כך כאשר כבר הושוו בכל
הפרטים אז יתראו ולא קודם( .השידוכים בדרך
חז"ל עמ' ק"ט).
ועולה מתוכן הדברים שאין למהר להפגש עם
הבחור אלא לאחר בירור מעמיק עליו ועל
משפחתו ,על רמתו הלימודית ,ועל מידת היראת
שמעוןם שלו ,ובעיקר יש לברר על מידותיו
וטבעיו ,ורק אח"כ יש להפגש ולראות אם יש
מציאות חן .ולאחר מספר פגישות יש להפגישו
עם ההורים ,ולקבל מהם חוות דעת נוספת על
הבחור ורק אז יש להתקדם לסגירת השידוך .
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לע"נ מרים בת שושנה

ז"ל

הלך מנוע

"...ע"י הבל היופי ,מגיעים לחן
של שקר"...

מפי הרב הגאון שלמה סויסה שליט"א

naort26@gmail.com

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

רבי נחמן מברסלב

נקודה למחשבה

לרפואת חן בן מזל ואשר

מעשה בית הדין

ששון קנה רכב עם בעיות במנוע .אחד הלקוחות שלו התעניין ברכב וששון
אמר לו שיש לרכב בעיות במנוע וגם בעיות נוספות כלליות .הלקוח בדק
את הרכב והיה נראה לו שהרכב נמצא במצב מצוין ,הוא הבין שששון משקר לגבי הבעיות
האחרות וחשב שהוא משקר גם לגבי הבעיות במנוע והתעקש לקנות את הרכב ,וכשהלך לו
המנוע הוא תבע את ששון .ששון טען' :אני אמרתי לך שיש בעיה במנוע ולכן אני לא חייב לך
כלום' .מה דעתכם?

השאלה משבוע שעבר
האופניים
ראובן הגיע מאוחר לבית הספר וקשר את
אופניו החשמליות לאופניים של שמעון ,הוא
יצא מוקדם מבית הספר והשאיר את אופניו
קשורים לאופניים של שמעון שבעקבות כך
לא יכול היה לשחרר אותם עם תום הלימודים.
בשעת ערב בא ראובן שחרר את אופניו
והשאיר את האופניים של שמעון קשורים
בחצר בית הספר .למחרת התברר שהם
נגנבו .האם ראובן חייב לשלם על הגנבה?
תשובה בקצרה:
ראובן פטור מלשלם לשמעון על האופניים
החשמליים.
תשובה בהרחבה:
לפני שאנו מתחילים להסביר את הנושא,
חשוב לדעת שכדי להתחייב בתשלום נזק
– צריך שהוא יוגדר כ'מזיק' או 'שואל' או
'שומר' אבל על מה שנגרם מחמתו נזק
לאדם ,אי אפשר לחייב אותו בתשלום.

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 .גרף של רעי ,יסלק אותו ע"י
גריפתו לכף אשפה ,ואח"כ יביא
מעט מים באופן נקודתי ,ויאסוף
עם כף האשפה את המים ע"י מגב
מתאים.
ב .מותר לגרוף מים שנשפכו על
ריצפה מרוצפת שהרי אין כוונתו
להדיח או לנקות אלא לסלק את
המים שנשפכו ללא כוונה.
ג .אסור לשחק בגולות או "גוגואים"
על קרקע שאינה מרוצפת שמא
יבוא להשוות גומות.
ד .החופר גומא והוא צריך להשתמש
בה ,חייב מהתורה משום בונה .ואם
חופר גומא ואינו צריך אלא לעפרה,
פטור אבל אסור מדרבנן.

במקרה שלנו לדוגמה :אף על פי שבגלל
ראובן נשארו האופניים של שימי בחצר
באמצע הלילה ולכן הם נגנבו למרות שהיו
קשורות ,הרי ברור לנו שראובן לא התכוון
באמת 'להזיק' לשימי ותכנן באמת לקחת
את אופניו בסיום הלימודים.
שימוש בחפץ במקומו נחשב כ'שואל'
'שואל' שלקח מחברו חפץ ומשתמש בו
בחינם ,חייב במקרה אונס ,ומסביר ה'נתיבות
המשפט' (סימן ש'מ אות ח') שאדם
ש'משתמש בחפץ במקומו' כמו אדם שיושב
על כיסא ,נחשב כ'שואל' אף אם לא עשה
'קניין' בחפץ .כיוון שהוא נהנה מהכיסא,
וההנאה הזאת שווה כסף  -הוא מתחייב
במקרה של אונס ,ואם כן היה מקום לטעון
בסיפור שלנו שראובן ,שהשתמש באופניים
של שימי כמתקן לנעילת האופניים  -נחשב
כ'שואל' ושואל חייב באונסים ובגניבה
ואבדה ,ולכן ראובן יהיה חייב לשלם לשימי
על האופניים החשמליים.
ישנם סוגים של 'שואל' שאינם חייבים
במקרה אונס
בתלמוד בבלי (מסכת 'בבא קמא' דף צ'ו)
דנה הגמרא במקרים שבהם אדם שואל

חפץ כדי לעשות באמצעותו עבירה ,או כדי
להראות את עצמו עשיר ,או שהוא משתמש
בחפץ שימוש שהוא פחות משווה פרוטה,
האם הוא מוגדר כ'שואל'? והדיון מסתיים
בספק .להלכה נפסק (שולחן ערוך 'חושן
משפט' סימן שמ'ו סעיף י') שבמקרים
כאלו ה'שואל' יהיה פטור במקרה של
אונס .במקרה שלנו ,אפשר לטעון שקשירת
אופניים לאופניים אחרים אינה נחשבת
כשימוש רגיל של 'שואל' כיוון שהשימוש
העיקרי של אופניים הוא לרכוב עליהם,
ולא להשתמש בהם כמתקן לקשירה .לכן
ראובן לא יוגדר כ'שואל' .וכן הוא לדעת
הש'ך (סעיף קטן ו') ,במקרה כזה של הנאה,
שאינה הנאה רגילה ,המשתמש ייחשב
כ'שומר שכר' שחייב בגניבה ופטור באונס.
ולכן במקרה שלנו שנגנבו לשימי האופניים,
האם נוכל לטעון שראובן יתחייב בתשלום
הנזק? התשובה היא ,שמכיוון שהנאת
השימוש באופניים של שימי (קשירה
לאופניים כמתקן למשך יום שלם) שווה
פחות משווה פרוטה ,ראובן יהיה פטור
מלשלם על הגנבה ,מכיוון שאין כאן פשיעה
ממש כיוון שהאופניים קשורות בשרשרת
למתקן .אבל במקום שזו ממש 'פשיעה'
להשאיר דברים בלילה ,במקרה כזה ראובן
יהיה חייב לשלם.
האם מותר היה לשימי לשבור את המנעול?
מצד הדין היה מותר לשימי לשבור את
המנעול של ראובן ולקחת את האופניים
שלו ,מכיוון שהכלל ההלכתי במקרים אלו
אומר' :עביד איניש דינא לנפשיה' (עושה אדם
דין לעצמו) במקום שיש לו הפסד של זמן או
כסף וכדומה (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן
ד' סעיף א' וסימן תי'א סעיף ב') .ולכן שימי
שלא היה מעוניין להשאיר את האופניים
שלו בבית הספר,
יכל לשבור את
המנעול ולשחרר
את האופניים.

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

