אלף בינה

ל' אב תשע"ה 145-
לבירורים בהפצת העלון ,אנא חייגו052-6971199 :

ָאלף בינה

חנוך לנער

צפנת פענח
לא תמיד פתיחותו של הילד היא תהליך מודע
או מכוון .רגשותיו של ילד קטן שמתחיל לדבר,
מתעוררים בזה אחר זה באופן אסוציאטיבי .הוא
מדבר על משהו ,וזה מזכיר לו משהו אחר ,והדבר
האחר מזכיר לו עוד דבר .כך הם עלולים לנפח
את תחושותיהם ולהוציאן מכל פרופורציה.
חשוב לזכור שהשיקול השכלי השולט על
דעתנו הוא המעניק את הפרופורציה .לילדים
עדיין אין שיקול שכלי .חוסר הפרופורציה
אצלם הוא בגדר מציאות ,ולנו ,כהורים ,אין
זכות לשלול את רגשותיהם.
הפתרון משבוע שעבר

גלו את הפסוק המסתתר בתמונה

כאן כתוב :מערת המכפלה

הפסוק מכיל  6מילים לפי סדר המספרים
1

רבי ישראל מסלנט
אומר שצערו של ילד שהטביעו לו ספינת משחק
בשלולית של מים ,שקול לצער של קברניט
שספינתו טבעה בים .אם המקשיבה לילדיה,
יודעת שאכן זה כך .גם אם קל להתפתות ולבטל
את דברי הילד במחי יד ,מתוך חוסר התייחסות
רצינית ,נדע שבכך אנו סוגרים את ערוצי
התקשורת איתם .עלינו לשקול בזהירות את
תגובותינו .ראשית ,יש להתייחס בצורה רצינית
ומכובדת לדברי הילדים ,ואפילו לתלונותיהם.
אנו נדרשים לנהוג עם ילדינו בצורה שבה היינו
רוצים שינהגו כלפינו.

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים
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הפתרון

משבוע שעבר:

קול רנה
וישועה
באהלי
צדיקים
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גמ"ח
מעייני חסד

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

054-8492757
מה רבו מעשיך הלוואי שיתבוננו בבעלי החיים וישכילו בינה .ידוע כי
איכרים מנצלים את חוש האמהות של פרות וכבשים,
כדי שהללו תגדלנה עגלים וטלאים יתומים או דחויים.
כך למשל ,הם נוטלים את העור של הטלה המת ,וקושרים או על
טלה אחר שאין לו אם.
הפרה או הכבשה ,שמשתמכת בעיקר על ריח ,לא מרגישה בהבדל

והיא מגדלת את הטלה החדש בשמחה .למעשה ,כמעט
בכל בעלי החיים הוטבע הצורך בשמירה על הצאצאים
 וכך נשמרים המינים בעולם .הדאגה לצאצאים כוללתחלקים רבים  -החל מהבאת מזון אליהם ,לימודם להשיג
מזון ולהתקיים ,וכמובן גם הגנה ישירה עליהם מפני
טורפים.

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

רשות הרבים

כבר זמן רב אני רוצה לכתוב לכם את הסיפור המיוחד
שלי ,ובכל פעם מסתבר לי שלא כל כך קל להוציא
זאת החוצה ,בעיקר סיפור חיים כמו שלי .נישאתי
בגיל  20לאדם מקסים וטוב לב .החתונה שלנו הייתה
אירוע שכל משתתפיו לא שכחו משום היותו נוצץ
ושמח .כולם ציינו שאנחנו ,החתן והכלה ,זוג מושלם
ויפה ,וזה באמת מה שהיינו  -זוג מושלם ויפה.
התגוררנו ביישוב סמוך לירושלים והתחלנו לבנות את
המשפחה .בעלי היה מורה ,אני הייתי מורה ,והכל זרם
על מי מנוחות .במהלך שמונה השנים שלאחד מכן
נולדו לנו שלושה ילדים :שתי בנות ובן .אין לכם מושג
כמה שמח בעלי על הבן שבא אחרי שתי הבנות.
ערכנו סעודת ברית גדולה ולא היה קץ לאושרו של
בעלי .סוף-סוף בן זכר שיישא את שם המשפחה .זמן
קצר לאחר מכן החלו הצרות .בעלי החל להתלונן על
כאבים באזור החזה .בתחילה חשבנו שזה יעבור,
לאחר מכן הוא ערך בדיקת לב שנמצאה תקינה,
ומכיוון שהכאבים לא חלפו ,נערכו לו
בדיקות מקיפות שתוצאותיהן היו נוראות
 סרטן בריאות .נכנסנו לתקופה איומה:אשפוזים וטיפולים ,הקרנות וכימותרפיה,
נשירת שיער ,הטבה ושוב החמרה .בעלי
הלך ודעך ,ובשלב מסוים היה ברור כי אין
מה לעשות .לבקשתו ,הוא חזר הביתה,
ושם עשיתי מה שיכולתי כדי לסעוד אותו
בימיו האחרונים .בימים אלה שוחתנו על
כל מה שצריך :על הילדים ,על החינוך
שלהם ,על איך יזכרו אותו; דיברנו על העתיד ועל
כאבו שלא יזכה לראותם נכנסים למצוות ונישאים.
הוא דיבר הרבה על הפרנסה ,דאג כיצד אסתדר
והראה לי טפסים של תכניות וביטוחים שעשה.
הקשר שלנו אפשר שיחה גלויה ,אף שהאינסטינקט
המיידי היה לותר" :אל תדבר על זה ,אתה תהיה בריא
ותפסיק לומר דברים כאלו" .לא אמרתי כך ,כי אם
הקשבתי לו והבעתי בפניו את כל מה שאספיק ,כדי
שילך מן העולם בידיעה שהיה מוקף באהבה
ובתמיכה .לקראת הסוף הוא ביקש ממני להזמין
מספר אנשים מבית הכנסת וממקום העבודה ,שהיה
לו חשש שפגע בהם ,והוא ביקש את סליחתם .מובן
שהיו אלה דברים של מה בכך ,והם נזעקו בפניו שכלל
אינו צריך לבקש סליחה ,אבל כמובן סלחו בלב שלם.
הוא אמר" :איני יכול לדעת במי עוד פגעתי ,אבל אם
תיזכרי במישהו שאני חייב לו כסף או שאני צריך
לבקש ממנו סליחה ,תספרי לי .אם לא אספיק -
תעשי זאת במקומי" .בשבוע האחרון הוא דיבר אתי
על כך שהוא רוצה שיהיה אבא לילדיו וביקש ממני
להינשא .מובן שלא רציתי לשמוע על כך ,אך הוא

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

אמר" :תזכרי שאמרתי זאת" .אלה היו פחות או יותר
מילותיו האחרונות ,כי לאחר מכן הוא איבד את
ההכרה ויומיים לאחר מכן השיב את נשמתו הטהורה
לבוראו .הפכתי לאלמנה לפני גיל  .30החיים זרקו
אותי למציאות קשה ואכזרית ששום דבר לא הכין
אותי אליה .עברתי את ה'שבעה' ,את ה'שלושים' ואת
ה'שנה' עם שלושה ילדים בגילאי  ,3-9שאני צריכה
לגדל לבדי .וזה מה שעשיתי .גידלתי אותם
והשתדלתי שזה ייעשה בשמחה ובטוב .בעלי השאיר
סכומי כסף שקצת עזרו לי .בשלב מסוים חזרתי
לעבודה וקצת פרנסתי את הבית ,וכך שרדתי איכשהו
עוד שלוש שנים קשות מנשוא .בשלב הזה החלו
להציע לי שידוכים .בתחילה מיאנתי לשמוע ואפילו
כעסתי על מי שהציע ,אך לאחר שרבנית שוחחה
איתי שיחה ארוכה ,נותרו בראשי מילים אחדות
שאמרה" :תבחני שבוע את הילדים ותשאלי את
עצמך אם מה שאת עושה מיטיב איתם או מרע להם
בכך שאינך מתחתנת" .לאחר מכן שאלה" :מה בעלך
ז"ל היה רוצה שתעשי?" נו טוב ,את זה הוא אמר
בעצמו וגם כתב בצוואתו ,אבל אני הייתי כאובה מכדי
לעשות זאת .התבוננתי בילדיי
במשך השבוע ,ובסיומו הבנתי
שעליי להיכנע ולנסות להינשא
בשנית .הסכמתי לשמוע הצעות.
ניסו להציע לי אנשים כמו בעלי:
עוצמתיים ,מלאי ביטחון עצמי
ובעלי יוזמה .לא הצלחתי להתחבר
אליהם .לא יודעת מדוע .הם פשוט
הפחידו אותי  -מה שבעלי עם כל
העוצמה שלו לא עשה מעולם .אולי
השנים שעברו גרמו לי להיות כה עצמאית ,שלא
יכולתי כי מישהו זר ייכנס לחיי ויתחיל לנהל אותם.
נפגשתי עם הרבה אנשים ,וזה פשוט לא הלך .ואז
הציעו לי גרוש בן  ,32שהיה שונה לחלוטין מבעלי.
הוא היה שקט יותר ועדין ,עובד בעבודה שקטה
כפקיד .לא טיפוס יוזם וודאי שלא עוצמתי .אולם הוא
היה ישר ,כן ,נעים שיחה ,נאה ועדין נפש .לא ניתן היה
למצוא בן אדם כל כך רחוק מדמותו של בעלי .ודווקא
בו ראיתי ראוי ומתאים .ביררתי וגיליתי שהתגרש
ממש שלא באשמתו ושיש לו שני ילדים שהוא
מרעיף עליהם את כל הטוב שבעולם ,והחלטתי
להיענות להצעה .התחתנו .הוא בא לגור בביתנו
והתחלנו לנהל את החיים .לא טעיתי .הוא באמת
היה אדם נעים ועדין נפש ,מוסרי וחכם .ילדיי הסתדרו
איתו מצוין ממש ,התחברו אליו ,ומאוחר יותר גם עם
ילדיו שבאו לבקר כל שבת שנייה .חיי שבו למסלולם,
וניתן לומר ששיקמתי את עצמי .על בעלי הראשון
לא דיברנו הרבה ,כמו גם על גרושתו .סיפרתי עליו
באופן כללי ,שיבחתי אותו ואמרתי שהיו לי חיי
נישואין נפלאים .הוא גם סיפר קצת והדגיש שהיו לו
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שבת פרשת" :ראה"
כניסת השבת18:57 :
יציאת השבת20:04 :
ר"ת20:38 :

ל-אל לַ ְמלָ כִ ים
מֹוא ַ
ַאל לַ ְמלָ כִ ים ,לְ ֵ
(אי) ֵׁשכָ ר.
ְׁשתֹו-יָ יִ ן; ּולְ רֹוזְ נִ ים ,או ֵ
(משלי  -פרק ל"א ,פסוק ד')

אין זה ראוי למלכים לשתות יין ולמכובדים להשתכר.

פרשה וליקחה
ראה ,אנוכי נותן לפניכם היום ,ברכה
וקללה (יא ,כו) -תחילת הפסוק בלשון
יחיד ("ראה") והמשכו בלשון רבים
("נותן לפניכם היום") .ניתן להסביר על
פי הגמ' במסכת קידושין דף מ ע"ב,
שם נאמר" ,לעולם יראה אדם את עצמו
כאילו כל העולם חציו זכאי וחציו חייב.
עשה מצווה אחת ,הכריע את העולם
כולו לכף זכות ,עשה עבירה אחת,
הכריע את כל העולם לכף חוב" .כלומר,
אדם צריך לנהוג באחריות ,כאילו המאזן
הכללי של הציבור הוא שקול ,וכך גורל
הרבים תלוי במעשיו שלו ,שמעשיו
יכולים להטות מאזן זה לכף זכות או
חלילה להיפך .ולכך גם מרמזת כאן
התורה ,כשהיא פותחת ביחיד ומסיימת
רבים :היא פונה אל היחיד" ,ראה",
שברכת הרבים או קללתם עשויה להיות
(מעיין השבוע)
תלויה בך ובמעשיך.
חיי נישואין לא טובים כלל וכלל .לא הצקנו זה לזו
בנושאים הללו .ידענו מה שצריך .או שכך חשבנו .יום
אחד אמרתי לו שאני רוצה להראות לו את תמונות
ילדותי .התחלתי להראות לו אלבומים מהילדות,
מגיל חמש ,עשר וחמש-עשרה ,ואז ראינו גם את
תמונות החתונה הראשונה שלי .עברנו אלבום אחר
אלבום ,ולפתע פתחתי אלבום אחד שהתברר כאלבום
מילדותו של בעלי הראשון .חשבתי בתחילה לסגור,
אבל לפתע שאלתי את בעלי השני" :מעניין אותך
לראות?" הוא אמר" :למה לא?" הפכתי דף אחד ,ואז
אני שומעת אותו אומר" :אמא'לה ,מי זה?" "זה בעלי
הראשון כשהיה בן עשר" ,אמרתי לו .ראיתי שהוא
בהלם מוחלט" .קרה משהו?" שאלתי" .לא ,כלומר
כן ,אני ...אני חושב שהכרתי אותו" ,אמר .התבוננתי
בו .הוא היה לבן לגמרי .כולו המום" .מה קרה לך?"
שאלתי" ,אתה נראה כאילו נפל עליך בניין"" .לא,
אני ...אני פשוט זיהיתי אותו ...הוא ...אני חושב
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שהכרנו בעבר"" .מה פירוש
'הכרנו'?" שאלתי" .כן ,זה הוא",
שמעתיו אומר לעצמו" ,איך יכולתי
להחמיץ את זה?!" נבהלתי" .אתה מוכן להגיד לי מה
הסיפור?" "אני לא חושב שכדאי לספר" ,אמר בעלי.
"אתה חייב לספר לי"" - .אני מבקש ממך לוותר .איני
יודע מה יהיה אחרי שאספר .מוטב שנניח לזה".
קמתי בצורה תקיפה ואמרתי" :גם אני לא יודעת מה
יהיה אחרי שתספר ,אבל אני כן יודעת מה יהיה אם
לא תספר" "...טוב ,טוב" ,אמר .מסכן שכמותו ,בחור
עדין כמוהו לא יכול לעמוד מול התקיפות שהפגנתי.
"את זוכרת שסיפרתי לך שבילדותי גרנו בירושלים
לתקופה של חצי שנה?" "כן" ,אמרתי .בעלי השני
נולד וגדל כל חייו בבית שמש .הוריו עברו לירושלים,
אך לא הסתדרו וחזרו כעבור חצי שנה לבית שמש.
"נו?" אמרתי" .סיפרתי לך שהם לא הסתדרו ,אבל לא
פירטתי מדוע"" .מדוע באמת?" שאלתי" .האמת
היא ,שהם עצמם הסתדרו היטב .זה היה קרוב למקום
העבודה של אבי ,והבית שמצאנו היה נפלא .אבל אני,
אני זה שלא הסתדרתי .הגעתי לבית הספר" ,וכאן
נקב בשמו של בית הספר שבו למד בעלי" .נכנסתי
לכיתה ד' ,ומהיום שנכנסתי ,איני יודע למה ,נקלעתי
להכרה עוינת שסימנה אותי כמטרה לפגוע בי בכל
דרך אפשרית"" .הם כינו אותי בשם" .הוא נקב בשם
שכינו אותו .זה באמת היה משפיל" .הם נמנעו
מלשבת לידי ,היו מעלימים לי דברים מתוך התיק ,היו
מביישים אותי לפני כיתות אחרות .הייתי ילד שקט
שכל חייו עברו בטוב ובנעימים ,ופתאום נקלעתי
לחברה של פראי אדם שפשוט קרעו את נפשי
לגזרים"" .בשלב מסוים הוריי קלטו שמשהו קורה
והחלו להיכנס לעניין .המנהל והמחנך ניסו לעשות
ככל שיכלו ,אבל מולם עמד ילד אחד ,שהיה המנהיג
הבלתי מעורער של הכיתה .הילד שפשוט לא איפשר
לבני הכיתה לרחם עליי .לעולם לא אשכח את הפנים
של הילד הזה "...ובעלי פתח את אלבום התמונות.
"אפילו בעוד מאה שנה הייתי מזהה אותו .כעת אני
מקשר גם את שם החיבה שקראו לו בתור ילד לשם
המלא כפי שנקרא בעלך .את שם המשפחה שלו
שכחתי ,כי הילדים קראו לו בשם הפרטי ,ובסך הכל
הייתי שם חצי שנה "...הוא נשם נשימה ארוכה
והמשיך בסיפורו" .למדתי בבית הספר הזה רק חצי
שנה ,כי הוריי קלטו שאם אמשיך שם ,ייגרם לי נזק
בלתי הפיך .אני זוכר את הניסיונות האחרונים שלהם
לסדר את העניין ואת מבטי הייאוש שלהם לראות
אותי הולך ודועך ,ולאחר מכן מסרב להגיע לבית
הספר .הם ניסו למצוא לי מקום אחר ,אך לא היה בית
ספר שהסכים לקבל ילד שתוך חודשים אחדים נפלט
מבית ספר"" .בסופו של דבר חזרתי לבית שמש ,לבית
הספר הישן ,לכיתה הישנה ,אבל מי שהכיר אותי -
ידע שלא חזרתי אותו ילד .מילד שאמנם אינו מנהיג,
אבל שמח ,בטוח בעצמו וחסר דאגות  -הפכתי לילד
מהוסס ,חסר ביטחון ,חשדן ופגיע" .כאן החל לספר לי
סיפורים מילדותו ומהתבגרותו ,דברים לא פשוטים
שעבר והתמודדויות קשות ,ואיך בכל זאת הצליח
להתגבר ולבנות עצמו למי שהוא היום" .כל כך
השתדלתי לבנות את עצמי ,שכבר דיי שכחתי מה
גרם לי לשינוי הזה ,אבל כעת,
כשהתמונה שלו פתאום הופיעה
מולי  -הכל חזר בשניות .פתאום
הבנתי ששכחתי ,אבל לא סלחתי,

לע"נ שאול

ובמחשבה שנייה ,מעולם לא שכחתי ,אלא פשוט
הדחקתי"" .מה עושים" שאלתי אותו" .אתה בסדר
איתי"? ברר בחשש" .אני בסדר ,אני מרגישה קצת אי
נעימות ,לא יודעת למה ,כאילו יש לי חלק בזה"...
"אין לך שום חלק בזה" ,אמר" .יש לך חלק דווקא
בבנייה המחודשת שלי" .הוא החל לספר מה עבר
עליו בנישואיו הראשונים לאישה שניצלה את טוב
לבו ואת תמימותו ,ופגעה בנפשו ובאמונו .שנינו
הורדנו דמעות כמים ובכינו עד השעות הקטנות של
הלילה למשמע הסבל שהיה מנת חלקו .בלבי חשבתי,
כי העובדה שהוא נתן למישהי לרמוס אותו כך ,חייבת
להיות קשורה למה שעבר בילדותו .וכאילו ניחש את
מחשבותיי אמר" :בזה איני מאשים אותו .גם אם
איבדתי את ביטחוני העצמי ,עדיין אין זו סיבה
להתנהג כפי שהיא התנהגה .במשך תקופה ארוכה
חשבתי שמשהו אצלי לא בסדר ,אבל מישהו שכנע
אותי שזה ממש לא כך .את יודעת מי המישהו הזה?
זו את .את החזרת לי את הביטחון העצמי שחסר לי.
בטוב לבך ,בהגינותך ,בלבך הטוב ובמידותייך
הנפלאות  -הוכחת לי שלא אני הייתי הבעייתי .כמו
אשת חיל ,גמלת לי טוב ולא רע כל ימי חייך אתי,
החזרת את האישיות הטמונה בי ואת הביטחון העצמי
שכל אדם זקוק לו .איני יודע איך בורא עולם ,מסובב
הסיבות ,דאג לכך שמכולם אמצא דווקא אותך  -את
אלמנתו של מי שהחל הכל" .כאן עצר את דבריו
ושאל" :ומה באמת יהיה איתו?" "מה באמת?"
שאלתי ולא העזתי להציע" .את ודאי רוצה שאמחל
לו ,הלא כן? הנהנתי בראשי וסיפרתי לו שלפני מותו
מינה אותי להיות שליחתו ולבקש מחילה מכל מי
שיתברר שנפגע ממנו" .זה באמת מה שהוא ביקש
ממך?" הוא שאל בתמיהה" .באמת .ניבא ולא ידע מה
ניבא"" .אז עשית את שליחותך ,מחר נלך לקברו
ביחד ,את ואני ,ואמחל לו בלב שלם על כל מה שקרה
בילדותנו" .נותרה לנו שעה לישון .קמנו והערנו את
הילדים ,שלחנו אותם לבית הספר ונסענו לבית
הקברות .אני לא ניגשתי לקבר ,כי לא מקובל שאישה
שנישאה מחדש תפקוד קבר בעלה הראשון ,אך הוא
הלך לשם והתייחד דקות ארוכות .לאחר מכן פסע
לעברי ,וראיתי שצעדיו מאוששים יותר משהכרתי.
"מחלתי לו ותוך כך מחלתי לעצמי על כל הדברים
שהאשמתי בהם את עצמי במשך כל השנים" ,אמר.
נכנסנו לרכב ,הוא התניע ולפני שהחל לנסוע אמרתי
לו" :יש לי משהו לתת לך" .הוא המתין .לפני שיצאנו
בבוקר עיינתי במהירות באלבום שפתחנו בטעות.
הייתה לי תחושה שאמצא שם משהו ,ואכן מצאתי.
"תגיד ,בחצי שנה שהיית שם נסעתם לטיול?" אני
חושב שכן ...נדמה לי שזה היה טיול לחיפה ,שיט או
משהו כזה"" .אתה זוכר נכון .חשבתי שאולי בחצי
השנה הזו הצטלמתם איכשהו ואוכל למצוא גם אותך
בתמונות הילדות האלו .מסתבר שלא רק שהצטלמת,
אלא הצטלמת איתו" .שלפתי תמונה דהויה שכה
נראים בעלי הראשון ז"ל ובעלי השני  -לא תאמינו -
חבוקת בכתפיהם זה לצד זה ,כביכול היו החברים הכי
טובים בעולם .תמונות ,מסתבר ,יכולות לפעמים
לשקר ,אבל החיים ...זה כבר סיפור אחר לגמרי.
(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

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

אלפי מנשה

הכוסות

"עיקר העמקות -הוא בשכל
הפשוט והישר"

און בן פלת שאל מקרח כוסות זהב ,כשקרח וכל רכושו נבלעו באדמה נבלעו גם
הכוסות .בני קרח שלא מתו תבעו מאון בן פלת לשלם עליהן מדין 'שואל' ואילו און
בן פלת טוען' :אבא שלכם גרם למחלוקת עם משה רבנו ולכן הוא אשם שהכוסות
נבלעו באדמה' האם הוא צריך לשלם על הכוסות?

השאלות

שלכם

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

שאלה :שלום הרב ,רציתי לשאול האם
מותר להשקות ערבה בהרבה מים ,ולחתוך
אותה בכדי שתתן עלים יפים לסוכות?
תשובה :אין לגזום את עץ הערבה בשנה
השביעית על מנת שיהיו בעץ הרבה
ערבות נאות לחג הסוכות של השנה
השמינית ,וכן אין להשקות את העץ במים
רבים למטרה זו .ואם עשה כן ,טוב שלא
להשתמש בערבות אלו בחג הסוכות.
שאלה :עד מתי אפשר לברך ברכות
השחר?
תשובה :לכתחילה זמנה תוך ארבע שעות
מעלות השחר ,ובדיעבד אם עבר זמן זה
ולא בירך ,נחלקו רבותינו הפוסקים :יש
אומרים שזמנה עד ארבע שעות מהנץ
החמה ,וי"א שזמנה עד חצות ,וי"א שיכול
לברך כל היום כולו.
וכיון שכן ,יש לחוש לספק ברכות לבטלה,
ויש למהר ולברך ברכות אלו תוך ארבע
שעות מהנץ החמה אך לעומת זאת ,רבינו
עובדיה יוסף זצוק"ל בשו"ת יחו"ד (ח"ד
סי' ד) פסק שבדיעבד זמנם כל היום.
שאלה :דלת שחורקת האם מותר לשמן
ציריה בשבת?
תשובה :דלת חורקת אסור לשים שמן
בציריה בשבת.
שאלה :האם כלי פלסטיק הבאים מחו"ל
צריכים טבילה במקוה ובברכה?
תשובה :כלי פלסטיק הנלקחים מגוי אינם
צריכים טבילה כלל ,והמחמיר על עצמו
לטובלם בלא ברכה ,תבוא עליו ברכה.
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

השאלה משבוע שעבר
הלך מנוע
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?
תשובה בקצרה:
כיוון שזו בעיה שמקובל לבדוק אותה ברכב
לפני הקנייה ,הקונה לא יכול לבטל את
העסקה.
תשובה בהרחבה:
אין ספק שכאשר המוכר אומר במפורש
ללקוח שהמוצר פגום ולמרות זאת

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 .אסור לנקוב חור בכותל או
לתקוע מסמר או בורג בכותל ,ואם
היה תקוע שם באופן שהכניס את
המסמר בכותל והוציא מבעוד יום,
מותר להחזירו אם נפל.
ב .אסור להדביק וו או מתלה
ע"י לחץ אויר ,או באמצעות דבק,
וכן אסור להסירם ממקומם ,ומותר
לתלות תמונה על מסמר התקוע
מבעוד יום.
ג .חלון או דלת שהוציאוה
ממקומה ,אסור להחזירה למקומה
בשבת ,אפילו אם אין צורך לחברה
במסמרים .ודין זה אמור אפילו
לצורך מצווה ,ובמקום צער אפשר
(אור ההלכה)
לומר לנוכרי.

התעקש הלקוח לקנות אותו ,הקונה
אינו יכול לבטל את המקח .אלא שישנו
נידון בהלכה (שולחן ערוך 'חושן משפט'
סימן רל'ב סעיף ז') מה הדין אם הלקוח
לא מספיק מודע עד כמה המוצר פגום.
הכלל ההלכתי קובע ,שאם אדם ויתר והיה
מוכן לרכוש מוצר פגום ,כשהוא לא ידע
מהו גודל הפגם ,הוויתור שלו לא נחשב
והעסקה מתבטלת .ולכן אם המוכר אמר
לו שזה פגם שמפחית מערך המוצר סכום
כספי ופירט מהו גודל הסכום ,הלקוח
אינו יכול לחזור בו מהעסקה ,אבל אם לא
פירט המוכר את גודל הפגם הלקוח יכול
לחזור בו ולבטל את העסקה.
מה הדין אם אמר לו המוכר על פגמים
שחלקם קיימים ,וחלקם לא קיימים?
אחרי שהגענו למסקנה שהמוכר חייב
להודיע ללקוח את גודל הפגם ,מה יהיה
הדין במקרה הבא :מוכר אמר ללקוח
שיש במוצר פגמים ,ורק פגם אחד הוא
אמיתי ,הלקוח בודק ורואה שהפגמים
שציין המוכר לא קיימים ולכן לא בדק את
הפגם האחרון שציין לו המוכר .האם יש
כאן מקח טעות? בתלמוד בבלי (מסכת
'בבא מציעא' דף פ' עמוד א') מופיע דין

דומה לגבי אדם שמכר פרה לחברו ,ואמר
לו שהיא פרה נגחנית ,רבצנית ואף נוהגת
לנשוך ,ולמעשה היה בה רק מום אחד
מכל הדברים שציין המוכר .במקרה כזה
המקח מתבטל כיוון שהקונה בדק וראה
שאין בה את כל המומים שתיאר המוכר,
וזה גרם לו לחשוב שגם המום האמיתי
אינו קיים בפרה .אם כן ,אם המוכר הבליע
מום אמיתי בין שאר מומים שקריים,
הקונה יכול לבטל את העסקה.
האם זה משנה אם המום היה גלוי או
נסתר?
לדעת רש'י וה'תוספות' באותו נידון
בגמרא שבין אם המום נסתר והקונה לא
יכול להבחין בו ,ובין אם היה גלוי והלקוח
כן יכול להבחין בו ,המקח מתבטל .אבל
דעת הרא'ש ,הרי'ף והרמב'ם שדווקא
שם שהמום האמיתי היה נסתר והקונה
לא יכול היה להבחין בו לבד ,העסקה
מתבטלת .אבל אם המום היה גלוי והקונה
יכול היה להבחין בו ,הקונה אינו יכול לבטל
את העסקה ,וכך נפסק להלכה( .שולחן
ערוך 'חושן משפט' סימן רל'ב סעיף ח')
בסיפור שלנו
אצלנו מדובר על מצב שהמום היה נסתר
ולכאורה לפי הדין המקח אמור להתבטל.
אבל כיוון שמקובל לבדוק היטב את המנוע
לפני שקונים רכב ,לקוח שלא בדק את
המנוע ו'לקח הימור' – בגלל המחיר הזול,
או שקנה במכרז או בכל מצב אחר  -הרי
שהמום הנסתר נחשב ל'מום גלוי' ואינו יכול
לבטל את העסקה .עם זאת ,אם מדובר
בפגם ברכב שבדרך כלל לא בודקים אותו,
והוא גם נסתר ,יכול הקונה לטעון ש'כמו
שהמוכר שיקר לגבי שאר הפגמים ברכב,
הוא היה בטוח שגם המום הזה שקרי
ולכן לא בדקתי
אותו קודם לכן',
ואז יכול הלקוח
לבטל את
העסקה.
לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק לעיון
ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת הלכה
המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

