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חנוך לנער

צפנת פענח
אם לא נתייחס ברצינות הראויה
לדיבורי הילדים ,מתוך מחשבה שהם
אינם חשובים ,יבוא הנזק הגדול לידי
ביטוי בשנות הנערות .בתקופה שנרצה
לדעת את המתרחש בליבם ולהבין מהם
הרגשותיהם ורצונותיהם ,יהיו השערים
נעולים בפנינו.

שקיבל פרס 'לא
שווה' מהמורה ,או כשילדה מרגישה
שחרב עליה עולמה כי אבדה לה מדבקה
מהאוסף ,נעניק להם את מלוא תשומת
הלב .נעשה זאת עם כל שפת הגוף ונתאזר
בסבלנות לשמוע את דבריהם עד הסוף.

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

לאחר שסיים הילד את דבריו ,ננסה לומר
כאשר ילד קטן חוזר מהגן פגוע כי בכמה מילים את מה שאמר במשפטים
הציקו לו ,או כשילד בוכה במר נפשו על משלנו ,והילד ירגיש שהבנו אותו.
גלו את הפסוק המסתתר בתמונה

הפתרון משבוע שעבר
כאן כתוב :שערי תשובה

ביטוי מכיל  3מילים לפי סדר המספרים
1

הפתרון

2

משבוע שעבר:

אור זרע לצדיק
ולישרי לב
שמחה

י

3

גמ"ח
מעייני חסד

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

054-8492757
ישנו דג ידוע ,ששוחה עם צאצאיו המקיפים אותו ,וכאשר מגיע טורף,
מעשיך
משמיע הדג קולות הגורמים לכל צאצאיו להתקבץ אל תוך פיו ,והוא
מחזיק אותם בפיו ,וסוגר היטב את השפתיים עד יעבור זעם ...ידוע כי
בעלי החיים מגינים בקנאות על צאצאיהם ,וכלשון הפתגם העממי ''לביאה המגינה על
גוריה'' .מובן שכל הרחמים הללו נועדו כדי לקיים את הדור הצעיר ,ולכן ברוב בעלי
החיים ,כאשר הצעירים גדלים  -ההורים משלחים אותם לנפשם ,ולא נשאר שום קשר
וחיבה משפחתית (למעט במינים חריגים) .את אחת הדוגמאות לכך מביא המדרש

(ויקרא רבה כה ה)'' :הדא תרנגלא כד אפרוחיה דקיקין מכנשא להון
ויהבא להון תחת אגפיה ומשחנא להון ומעדרא קדמיהון ,וכד אינון רביין
חד מינהון בעי יקרב לותה והיא נקרא בגו רישיה ואמרה ליה זיל עדור
בקיקלתך'' .כלומר ,כל עוד האפרוחים קטנים דואגת להם אימם עד מאד,
ומחזיקה אותם תחת כנפיה ,ואילו כאשר הם גדלים ומסוגלים להסתדר
לבד ,היא מגרשת אותם ממחיצתה .זאת משום שהרחמים הוטבעו בה,
כאמור ,רק לשם קיום הצאצאים.

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

רשות הרבים

מה רבו
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הסיפור שלי מתחיל לפני חמש-עשרה שנה.
הייתי בן  12כאשר פרץ סכסוך בין הוריי ובין
השכנים שגרים מולנו .הסכסוך היה כמובן על
ענייני בנייה .הם בנו על הגג וקיבלו אישור ,אך
חרגו ממנו בהרבה .ההורים שלי ,שתכננו גם הם
לבנות על הגג ,גילו את החריגה מאוחר מדיי
ותבעו אותם לדין ,קודם כל דין תורה ,כמו שהרבה
שכנים דתיים הסבירו להוריי שכך צריך לעשות
קודם .על אף שהורי לא נמנים כ"כ עם הציבור
הדתי ,הסכימו .השכנים סירבו להגיע ובית הדין
הוציא כנגדם כתב סירוב ,ולאחר מכן ניתן להוריי
אישור לתבוע אותם בבית משפט .בית המשפט
חייב אותם לשלם לנו סכום של כמה אלפי דולרים
או להרוס את הבנייה .הם בחרו לשלם ,אך באותו
זמן לא היה להם את הסכום הזה ,והתחיל סיפור
לא נעים של הוצאה לפועל ,עיקולים וכל זה.
שליחים רבים פנו להוריי כדי שיוותרו,
אך הם לא הסכימו .בשום פנים ואופן.
כילד וכנער נטלתי חלק בכל העניין הזה,
התקוטטתי עם הילדים שלהם ,והסכסוך
כמובן התפרסם בכל השכונה .גם
המבוגרים וגם הילדים התפצלו לאלו
שתומכים בנו ואלו שתומכים בהם .לא
היה אמצע .בסופו של דבר ,ניתן לומד
שמבחינה משפטית וחוקית ניצחנו.
קיבלנו את כל הכסף עד הפרוטה האחרונה .אבל
אוי לו לאותו ניצחון .אחרון הפועלים עזב ופסולת
הבנייה פונתה ,אך השנאה נשארה .מגיל  12עד
היום ,משפחתנו חיה בענן של שנאה שאפף
אותנו ,וריחו נדף לכל הבניין ולכל השכונה .הייתה
זו שנאה שמרגישים אותה בכל הגוף ,בעיקר
כאשר השכן גר דלת מולך ,וקורה שאתה יוצא
מהבית והוא בדיוק יוצא מביתו .אתה מכיר מצב
כזה ,שמישהו נמצא מאחוריך ואתה מרגיש שהוא
שורף אותך במבטיו מהגב? זה היה המצב אצלנו.
מצב בלתי נסבל של מתח ,עצבים ושנאה .עם
השנים הלכה השנאה ונעשתה קשה יותר .היו
נסיונות לקלקל לי במוסד הלימודים בו למדתי,
ולאחר מכן שרציתי להינשא .הסתבר לנו ,שכל
מיני חתונות נעצרות על סף דלת ביתנו ,ולא
במקרה .הרוב ירדו כבר בשלב שמישהו דיווח על
הריב המכוער שהיה בינינו ובין השכנים .ואלה
שבכל זאת רצו לברר מי צודק והגיעו איכשהו

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

לשכנים ,לא יכלו שלא לברוח מההיכרות עם
המשפחה .הדברים שהם אמרו עלינו היו מחרידים
ממש ,והכואב ביותר הוא ,שלכאורה הדברים
האלו היו נכונים .כלומר ,הם בסך הכל סיפרו איך
רדפנו אותם ואיך לא חמלנו עליהם ,איך הכרחנו
אותם לשלם והפעלנו את ההוצאה לפועל .כל זה
היה נכון ,אבל מהצד שלנו זה לא נראה כל כך
אכזרי .הרי הם אלה שצפצפו עלינו לאורך כל
הדרך .הם אלה שהתייחסו בציניות ועשו מאתנו
צחוק אחד גדול .הם אלה שממש הכריחו את
הוריי לפעול כפי שפעלו .כל זאת היינו מסבירים,
אך הם היו אומרים" :הכל נכון ,אבל יהודי בצרה
 איך זה שלא התרככתם ?" אנחנו מצדנו לאישבנו בשקט .סיפרנו איך חתמנו להם על הבנייה
ללא עוררין ומתוך פרגון גדול ,איך בדרכי רמייה
ממש בנו מעלינו על חשבון החלק שלנו ,בניגוד
לתכניות שהראו לנו ושנועדו מלכתחילה להונות
אותנו .איך הגיבו ברשעות ובציניות "יש לכם
בעיה" ו"בפעם הבאה אל תעשו טובות" .נופפנו
בכתב הסירוב החמור שקיבלו
ושפורסם בכל העיר ,סיפרנו על
ההתבטאויות החריפות של
הדיינים נגדם ,על חוצפתם ,על
רשעותם ועל עזות מצחם,
וסיימנו בפסק בית המשפט
שהוכיח לכל מאן דבעי כי אנחנו
העשוקים והם העושקים .לקח לי
הרבה זמן להבין שהאנשים פשוט
מאמינים לשנינו .התוצאה הייתה ,שלא במשפחתי
ולא במשפחתם הצליחו לעשות ,ולו חתונה אחת.
השנים חלפו .פנינו לשדכנים .ניסינו לחכות את
הדתיים בדרך שלהם להתחתן .אולי דרכם של
הדתיים תצליח .כבר אין ברירה .כל חבריי נישאו,
ואני עדיין תקוע .יום אחד באה אחת השכנות -
שהיו נשמות טובות בפני עצמן ודאגו לשמר את
השנאה לבל תכבה חלילה  -ואמרה לאמי" :את
יודעת מה הפחד הגדול של גב'  ?...שהבן שלך
יתחתן לפני הבת שלה .היא פשוט לא תוכל
לעמוד בזה" .מוכן שהזדעזענו מהאמירה הזו.
הוריי כמעט קיבלו התקפת לב ממה ששמעו,
אבל אני חשבתי על הדברים והבנתי שהם
מרגישים בדיוק ,אבל בדיוק אותו דבר .אבי הלך
והזדקן ,הלך והצטמק בתוך עצמו .לפעמים לא
יכולתי להסתכל על פניו  -פנים מעונות של איש
סובל .הוא מיעט לדבר ,וכשסוף סוף דיבר ,היו
יוצאות מפיו מילים משוננות ומכאיבות .הוא הפך
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שבת פרשת" :שופטים"
כניסת השבת18:49 :
יציאת השבת20:56 :
ר"ת20:30 :

אֹובד;
נּוׁ-שכָ ר לְ ֵ
ְּת ֵ
וְ יַ יִ ן ,לְ ָמ ֵרי נָ ֶפׁש.
(משלי  -פרק ל"א ,פסוק ו')

אובד  -למי שהוא אבוד מרב העוני .למרי נפש  -למי
שנפשו מרה לו בעבור מרבית העמל והיגיעה.

פרשה וליקחה
שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך (טז ,יח) -המילה
"לך" בציווי זה לכאורה מיותרת .הרב משה פיינשטיין
(ב"דרש משה" על התורה) כותב שיש בפסוק זה רמז
לעניין הנהגת האדם עם עצמו (וזהו ה"לך") ,שישמש
לעצמו כשופט ושוטר" :ונראה שבא להורות ,שהאדם
צריך להיות שופט על עצמו ,לראות אם מעשיו
מתוקנים ,וגם שוטר לעצמו ,לראות שיקיים מה
ששפט איך לעשות ,ולקנוס עצמו במה שרואה אופן
שיקויים" .ניתן להמחיש את דברי הרב פיינשטיין
בדרך הבאה :בשלב הראשון ,על האדם להגיע להחלטה
ביישוב הדעת ,על פי שכלו ,כיצד ראוי שיתנהג ,ואת
זאת יעשה בשעה "נייטרלית" ,כשהיצר אינו משפיע
עליו (למשל :על אדם לתכנן מהי השעה שבה ראוי
לקום בבוקר ,ואת זאת יעשה לא בשעת הבוקר ,אלא
בשעות הערב ,שאז הוא אינו מושפע מיצר השינה).
זהו השלב שבו אדם נוהג עם עצמו כ"שופט" ,המפעיל
שיקול דעת .לאחר מכן ,בשלב הביצוע (בדוגמה לעיל-
בשעת הבוקר עצמה ,כשעליו להשכים) ,יתנהג עם
עצמו כ"שוטר" ,שאין לו שיקול דעת או סמכות לבטל
את החלטת ה"שופט" ויכריח את עצמו לקיים את מה
שגזר על עצמו כ"שופט" ,כששיקול דעתו לא הושפע
(מעיין השבוע)
מיצרים חיצוניים.

לציני וביקורתי .לא יכול היה לפרגן לאיש .הבנתי
אותו .כמות הסבל של לראות את הילדים שלך
צומחים ונעצרים על קו מסוים בצורה בלתי
טבעית ,כשאויב מר ושנוא מנסה לפגוע בך כל
הזמן ,להרוס את חייך ,לשבור את לבך  -עושה
משהו לבן אדם .וזה לא משהו טוב .בהיותי בן ,25
כשאחריי עוד שלושה אחים ואחות אחת ,כולם
לא נשואים ,התחיל פעמון האזעקה לצלצל אצלי.
הבנתי שאם לא אעשה משהו ,אנחנו נישאר
למשך כל חיינו בדירה הזו עם ההורים שלי ,עם
המתח והעצבים ,וכמובן עם השכנים הנחמדים
שלנו .חשבתי על כל מיני רעיונות ,כמו לעבור
דירה ,אך זה הובהר לי שלא יקום ולא יהיה.
"בשביל זה אני סובל יותר מעשר שנים ? בשביל
לראות אותו צוחק לי בפנים ?" אמר אבי .באותו
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זמן היה לי קשר עם שדכן צעיר
שהחל להצליח ,שדכן ,בדיוק
כמו שהדתיים עושים .הוא היה
מנהל איתי את העניינים .כבר לא הייתי ילד קטן,
והוריי סמכו עליי בבירורים ובקביעת הפגישות.
נוצר ביני ובינו קשר חבוי .הוא היה בן גילי ,וכבר
נשוי ארבע שנים עם שלושה ילדים ,והייתה לנו
שפה משותפת .מיד בהתחלה הוא קלט את
העניין שמעכב אותי" .תשמע חביבי" ,אמר לי,
"אתם לא תצאו מזה .הם מכפישים את שמכם
ללא הרף" .התדיינו הרבה מה ניתן לעשות.
אמרתי לו שמבחינתי הייתי מחזיר את הכסף ,רק
שירדו לנו מהווריד .זה היה צעד גדול בשבילי,
אחרי שנים של שנאה כזו ,אבל הגעתי למצב של
החלטה כי לא אהיה דור שני לסכסוך הנורא הזה.
ניסיתי לגשש אצלו אם הוא יכול לנסות לפשר,
אך שנינו ידענו שלא ניתן לעשות משהו מעשי
בעניין .יום אחד הוא מתקשר אליי" .אל תשאל מי
נרשם אצלי כדי שאציע לילדיו שידוכים :הידיד
שלכם ,השכן מהדלת מול" .גם לשכן הייתה סדרה
שלמה של בנים ובנות שלא התחתנו .את הבנים
הכרתי היטב מהמריבות שהיו לנו מאז היותנו
ילדים .אמרתי לו שאולי כדאי שינסה לרכך אותם.
הוא ניסה ,אך לא הצליח .השכן היה קשוח לא
פחות מאבי .לא רצה לשמוע על פיוס .השדכן
אמר לי ,שאשתו יצרה קשר טוב עם הבת השנייה
של השכן ,שהיא בת גילה ,ואולי דרכה תצמח
הישועה .ואכן ,מהדיווחים שלו הסתבר כי גם
נפשה של הבת ההיא קצה בסכסוך הנורא שהורס
את משפחתם .הבנתי שפחות או יותר ,כל מה
שקורה אצלנו  -קורה גם אצלם :היגון ,הכעס,
הכאב ,הטינה .איכשהו התחילו לעבור מסרים,
וזה עבד כך :אני מציע לשדכן שיגיד לאשתו
שתגיד לבת של השכן שתגיד להורים שלה
בעדינות שאולי ניתן לעשות משהו עם הכסף,
והיא מוסרת לאשתו של השדכן שתודיע לבעלה
שיודיע לי כי היא ניסתה לגשש וחבל על הזמן.
אין עם מי לדבר .זוג השדכנים אומרים לי (וכנראה
גם לה) ,ששנינו חושבים אותו דבר ושאם זה היה
תלוי בשנינו  -אפשר היה לסגור את העניין . .אבל
זה לא היה תלוי בשנית .אני מצדי והיא מצדה
ניסינו להסביר בבתינו שאם המשפחות לא יגיעו
להבנה ,יהיה זה אסון ממש  -אך לשווא .באחד
הימים עלה לי רעיון מסוים איך לרכך את אבי,
שאולי ישלח שליח לאביה וכו' .הייתה בעיה
להעביר כל משפט דרך המסננת של זוג השדכנים,
וידידי השדכן הציע להעלות את הבחורה לשיחת
ועידה .התקיימה שיחת רביעייה ,במהלכה הרצתי
לה על התכנית ,היא העירה את הערותיה
והשדכנים הציעו את הצעותיהם לייעול ולשיפור.
בסופו של דבר הצעתי ששנינו ננסה לבדוק את
העניין ונחזור לשוחח .השדכן
הציע שהיא תחזור אליי ,כדי
לקצר תהליכים .ניתקנו.
התקשרתי אליו מיד ואמרתי:

לע"נ שאול

"אפילו אל תחשוב על מה שאתה חושב" .הוא
הסביר לי שהוא אינו חושב על כלום ,אלא פשוט
רוצה לקצר תהליכים .לא האמנתי לו ,אבל ממילא
ידעתי שאין שום סיכוי למה שחשבתי שהוא
חושב ...בתחילה זה היה ענייני ,ואחר כך התחיל
להיות יותר אישי .ואני ,שיש לי קצת תחושה
לדברים שהולכים לקרות ,אמרתי להוריי שיש לי
כעת הצעה ושלא יציעו לי משהו אחר .הוריי היו
רגילים לזה .בעיקר כשידעו שההצעה מגיעה
מכיוון השדכן הצעיר שבאמת ניסה לעזור .שלום
בין שכנים לא יצא מהשיחות האלה ,אבל מה
שיצא הוא הבנה פשוטה ושקטה ,שאנחנו די
מתאימים ,והבנה עוד יותר שקטה ,שלעולם לא
נוכל להינשא בגלל הסכסוך ההוא .מכיוון שלא
היה לנו על מה לדבר עוד ,הפסקנו את הקשר,
ואני התחלתי להרגיש עינוי אמיתי .לקח לי
שבועיים להתקשר לשדכן ולבקש שיגשש שוב
מה קורה ,ולקח לו חצי שנייה לענות לי ,שהצד
השני מגשש גם הוא מה קורה .הודעתי לו שאני
מבקש שיציע את השידוך באופן רשמי ,כמוכן
בהסכמתה .הוא חזר עם הסכמה מצדה וגם עם
שאלה" :היא שואלת אם אתה מודע למלחמת
העולם שתהיה כאן"" .אני מודע לכך ועוד איך",
אמרתי .ומלחמת העולם החלה שעה אחר כך.
השדכן התקשר לביתי ולביתה ,והציע .אם כעס
ותדהמה היו חומר נפץ  -הבניין שלנו היה עף
לשמיים .הוריי הגיעו אליי בבהלה  -וכך גם הוריה
אליה .בתחילה הם כעסו ,אחר כך איימו ומאוחר
יותר בכו .בסופו של דבר הודיעו ,כביכול בתאום,
שמבחינתם נתחתן ברחוב .שנינו ,כביכול בתאום
מראש ,הודענו שכך נעשה .לקח עוד שבועיים
לארגן את האירוסין ,את המפגש הטעון בין שני
הצדדים .הרבה אנשים טובים נכנסו לעניין,
ובסופו של דבר התקיימו האירוסין .קשה לי
לתאר כמה דמעות נשפכו שם .כולם בכו ,גם
ההורים שלי וגם ההורים שלה ,השכנים והקרובים
וכל מי שידע עד כמה הסכסוך המיותר הזה כרסם
בשני המשפחות ,ומאז כאילו נפתח המזל .תוך
שנה אירסו הוריי עוד שני ילדים ,והוריה .-
שלושה .בחתונה שלי כבר היו המחותנים
משוחררים יותר ,אולי קלטו מה עוללו לעצמם כל
השנים וכיצד השידוך הזה הציל אותם מעצמם.
את הסיפור הזה אני כותב לך בהסכמת אשתי,
לטובת הקוראים שיש להם אפילו סיכסוכון קטן
עם שכנים .אל תעשו זאת לעצמכם .השפילו את
כבודכם ,ותרו על כספיכם ובלבד שלא תאכלו את
נשמתכם .רעייתי ואני מתגוררים בבניין שבו 12
דיירים ,וכשרק מתחיל ויכוח בין שכנים  -אתה
צריך לראות את המבט שעובר ביני ובין אשתי,
במבט הזה ישנו כל הסיפור שכתבתי לכם ,והרבה
(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)
יותר מזה.

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

מבחר הפנינים

נקודה למחשבה

רכב מעוקל

"האדם חכם -בעודנו מבקש
החכמה"

השאלות

שלכם

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

שאלה :מזוזה שהוסרה לצורך בדיקה האם יש צורך
לברך עליה כשמחזירה למקומה?
תשובה :אם הסיר את המזוזה לבדוק אם היא כשרה,
ונמצאת כשרה .יש אומרים שאין לברך כשחוזר וקובעה
במזוזת הפתח .ויש אומרים שיש לו לברך "לקבוע
מזוזה" לפני שיקבענה .שמכיון שהיה לו ספק אם תמצא
כשרה ,הסיח דעתו ממנה ,והוי כאילו קובעה מחדש
שצריך לברך .וכל שכן אם נמצאת פסולה ובא לקבוע
מזוזה אחרת כשרה ,שצריך לברך על קביעותה ,וכן
המנהג.
שאלה :האם מותר ללכת ביום חול לבריכה בפארק
שפתוח בשבת?
תשובה :למרות שלכתחילה מן הראוי שלא ללכת
למקומות הפתוחים בשבת על מנת להביע את מחאתנו
על רמיסת חומות השבת ברגל גסה במקומות הללו.
עם כל זה מעיקר הדין אין איסור ללכת למקומות הללו,
באופן שגדרי הצניעות נשמרים בם כפי דרישות ההלכה,
מפני שגם אם היחידים ימנעו רגלם ממקומות אלו,
עדיין המקום ימשיך להחטיא את הרבים בחילולי שבת.
ונמצא שאין הוא מסייע לדבר עבירה בהליכתו לשם.
אולם אם ידוע על מקום מסוים הפועל בשבת ורבנים
מקומיים אסרו ללכת למקום זה ספציפי ,עד שישובו
מסורם ומדרכם הרעה ,ברור לכל שאין ללכת למקומות
אלו עד שהמקום יסגר בשבתות ובמועדי ישראל.
וההולך למקומות אלו שהרבנים אסרום הרי הוא בכלל
מסייע לדבר עבירה ,ושותף להחטאת הרבים רחמנא
ליצלן.
ובכל אופן המדיר רגליו ממקומות הפתוחים בשבתות
ובמועדי ישראל תבוא עליו ברכת טוב.
שאלה :מבחינת ההלכה מותר לסרס כלב? ומה אני
עושה ,כי אם לא אסרס ,אקבל קנס?
תשובה :אסור מן התורה לסרס בעלי חיים ולהפסיד
את אברי ההולדה שלהם .ולכן אסור לסרס את הכלב.
למרות שאם לא תעשה כן ,תקבל קנסות .כיון שאדם
חייב להוציא כל ממונו על מנת שלא יעבור על איסור
"לא תעשה" מן התורה.
ולא יועיל לסרס את הכלב על ידי וטרינר גוי ,כיון שגם
הוא בכלל האיסור.
לכן אם לא יועיל לפי דרישת הרשויות טיפול הורמונלי
זמני ,המותר על פי הלכה (שו"ת הר צבי ,יו"ד סי' כג).
תמכור את הכלב ותנצל מן הקנס.
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

שלומי קיבל רכב חדש מהעבודה ונתן את הרכב הפרטי שלו לחיים
להשתמש בו כמה חודשים .שלומי נקלע לחובות ובעקבות כך יום אחד עיקלו את
הרכב ,כשבתוכו היו  ₪ 5,000של חיים .כעת חיים תובע משלומי להחזיר לו את הכסף
שמוחזק אצל הוצאה לפועל בטענה ששלומי נתן לו את הרכב ללא אזהרה ,על אף
שידע שיכולים לעקל אותו ולכן שלומי צריך להחזיר לו את הכסף .האם חיים צודק?

השאלה משבוע שעבר
הכוסות
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?
תשובה בקצרה:
און בן פלת פטור מלשלם על הכוסות,
כיוון שקרח הוא זה שהתחיל עם
המחלוקת וגרם באופן ישיר שהכוסות
שלו ייבלעו באדמה.
תשובה בהרחבה:
בדיני ממונות ישנה הגדרה מיוחדת
ל'שואל' ,אדם שלקח חפץ מחברו ללא
תמורה .במקרה שהחפץ נגנב ,נאבד,

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 .תריס של חלון שהתקלקל או יצא
ממסילתו ,אסור לתקנו ,והרי הוא אסור
בטלטול ,ואף אסור לפתוח או לסגור
את המכסה של הקופסה שבה נמצא
התריס כשהוא מגולגל.
ב .אסור לחבר בשבת מסננת בברז מים.
ג .ידית של ברז/דלת שיצאה ממקומה
בשבת ,אסור להחזירה למקומה ואפילו
לא מהודקת.
ד .אסור להוציא או להחזיר כיסוי
של בור מים ,אלא אם כן יש לו בית
אחיזה לאחוז בו ,וכיסוי של ביוב ושל
חשמל שנועד גם למנוע נפילת אנשים,
אפילו יש לו בית אחיזה ,אסור ליטלו.
(אור ההלכה)

או אפילו נגרם לו נזק ב'אונס' השואל
חייב לשלם על החפץ את שוויו המלא.
ואפילו במקרה שהשואל לקח בהמה
ומתה הבהמה בפתאומיות ,שזהו דבר
שיכול היה לקרות גם אם היא הייתה
ברשות הבעלים ,עדיין השואל חייב
לשלם על הבהמה .הסיבה לכך שברגע
שהוא נהנה משימוש בבהמה ללא
תמורה ,חיובי השמירה שלו מחייבים
יותר מאשר 'שומר שכר' ועליו לשלם
על הנזק גם כשאינו אשם( .תלמוד
בבלי מסכת 'בבא מציעא' צ'ג עמוד א'
שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ש'מ
סעיף א')
מה הדין אם הנזק נגרם על ידי
הבעלים?
על אף ששואל חייב באונס ישנו מקרה
אחד שבו הוא פטור :אם שאל בהמה
לחרישה ,וחרש איתה את השדה ומתה
הבהמה בפתאומיות ,השואל פטור
כיוון שלקח את הבהמה כדי להשתמש
בה .אם השתמש בה בצורה רגילה ולא
העביד אותה בצורה קשה או משונה,

הוא פטור .ההגדרה לכך היא בהמה
ש'מתה מחמת מלאכה' ומסביר
הרמב'ן שאם הבעלים השאיל לו
בהמה שעמדה למות ,או בהמה חלשה
שאסור להשאיל אותה והיא צריכה
לנוח ,השואל פטור על אף שמבחינה
עקרונית הוא חייב גם במקרי אונס.
(ש'ך סימן ש'מ סעיף קטן ה' ו'ביאור
הגר'א' סעיף קטן ג')
האם זה משנה מתי המשאיל פשע
בהשאלתו?
במקרה שהמשאיל נתן לשואל
בהמה חולה ,או כמו המקרה שלנו
שאון בן פלת השאיל כוסות מקרח
לפני שפרצה המחלוקת ,וקרח פתח
במחלוקת ועקב כך הכוסות נבלעו
באדמה דעת רוב הפוסקים שהתורה
לא מחייבת את השואל לשלם על נזק
שנגרם בגלל הבעלים ,כמו במקרה
שלנו שהנזק נגרם בגלל קרח שהתחיל
את המחלוקת עם משה רבנו.
בסיפור שלנו
במקרה שאון בן פלת שאל את הכוסות
מקרח – בין לפני שפרצה המחלוקת,
ובין לאחר שפרצה המחלוקת הוא
פטור מלשלם .קרח עצמו גרם לנזק
של רכושו ,ומאחר שמשה רבנו הזהיר
אותו במפורש כפי שכתוב בפסוק' :ו ְִאם
יה
ֲד ָמה ֶאת ִּפ ָ
יאה י ְִברָא ה' ו ָּפ ְצ ָתה ָהא ָ
ְּב ִר ָ
ֲשר ָל ֶהם' .קרח
ׁ
ְאת ָּכל א ֶ
ו ָּב ְל ָעה א ָֹתם ו ֶ
המשיך במחלוקת למרות האזהרה ,הוא
זה שגרם לעצמו
כל
לאבדן
רכושו ,ולכן און
בן פלת פטור
מלשלם.
לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק לעיון
ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת הלכה
המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

