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העלון טעון גניזה
עלון מס’ 426
שבת פרשת “עקב”
שנת תשע”ח
העלון מוקדש לרפואת
יצחק בן קלרה
ולע”נ יוסף בן רבקה ז”ל
מאיר בן מזל ובכור זנזורי ז”ל
שושנה בת אסתר ז”ל
פנינה פולין בת אהובה עזיזה ז”ל

מטעמים לשולחן
ועתה ישראל מה ה‘ אלקיך שאל מעמך כי אם ליראה

זמני שבת פרשת
“עקב”

(י ,יב)

הקב“ה פונה אל עמו ואומר” :מה ה‘ אלקיך שאל מעמך“ ,הנני שואל ומבקש מכם את
ה“מה“ שפרושו לנהג בענוה ולהמעיט את עצמכם כמשה ואהרון ,שאמרו לפני“:ונחנו
מה“ ,או כאברהם שאמר :ואנכי עפר ואפר“ .ולא כנבוכדנצאר שאמר“:אדמה לעליון“
סנחריב אמר“:מי בכל אלהי הארצות“ וחירם שהתבטא“ :אני מושב אלקים ישבתי“.
אולם במדת הענוה קים סיכון בלתי מבוטל ,מהו? טבעו של עולם ,שכאשר אדם מבחין
במקום מלוכלך ,הוא אינו מהרהר פעמים לפני שהוא מצרף גם את הפסולת שלו לערמות
המתגבהות לפניו ,ואלו כאשר מגיע הוא למקום נקי ,משתדל הוא לשמור על הנקיון,
ונזהר יותר שלא ללכלך .בדיוק באותו אופן נוהג האדם כלפי עצמו מבחינה רוחנית-
כשהוא מרגיש את עצמו אפס נחות ,שאינו עושה מאומה ,הוא נוטה להתיר לעצמו
להדרדר עוד יותר” .גן עדן בין כך ובין כך לא יהיה לי“ ,עלול האדם למצא את עצמו
טוען ”כל הסכויים הם שאגיע לגיהנם ,לפחות אלך ללונה פארק...בין כה וכה מלוכלך
אצלי ,אני יכול ללכלך עוד .“...מחשבה זו איננה נכונה בעליל ,והיא מובילה את האדם
אל עברי פי פחת .מי שרוצה להציל מכך את נפשו צריך לחשוב מחשבות שונות בתכלית:
”אדרבה“ עליו להרהר” ,אני שוה הרבה ,הנחתי תפילין היום ,התפללתי במינין ,למדתי
קצת...אמנם אני עדין רחוק מאד מן המקום שבו אני צריך להיות ,אבל אני כן שוה
משהו .אני רק צריך להתקדם קצת ,ה‘ אוהב אותי ורוצה בי“ רק מחשבות מעין אלו
יעלו אותו על דרך המלך .באגדות החורבן המובאות בגמרא (גיטין נו ,ע“א) מסופר על
מרתה בת ביתוס ,שהיתה האשה העשירה בירושלים ,ובימי הרעב הגדול שלפני החורבן
שלחה את משרתה לשוק ,ובקשה שיקנה לה סולת .המשרת עשה כדבריה ,ולאחר זמן
מה חזר ואמר כי אין סולת ,אלא רק פת נקיה .היא הורתה לו לשוב ולקנות את הפת
הזו ,אך כששב-אמר לה כי גם פת זו כבר אינה בנמצא .ונותרה רק פת קבר בשוק .שוב
שלחה אותו מרתה בת ביתוס כדי לרכוש את פת הקבר ,אך כששב השליח ,הוא אמר
כי כבר אי אפשר להשיג גם את הפת הזו ,ונותר רק לחם שעורים“.אם כן ,לך והבא לי
לחם שעורים“ הורתה לו גברתו ,אך כשהלך העבד נגמר גם לחם השעורים..בראותה כל
זאת החליטה לצאת בעצמה לשוק ,ובלכתה בדרך דרכה על גללי בהמה ומתה מחמת
רגישותה ,וקרא עליה רבי יוחנן בן זכאי“:הרכה בך והענוגה אשר לא נסתה כף רגלה“...
מהו המסר שאותו מבקשת הגמרא ללמדנו באמצעות הספור הזה? היא איננה רוצה
לספר לנו עד כמה היה אותו שליח שוטה וחסר דעה ,ולא להמליץ לפטר אותו ולקחת
מישהו אחר-אלא להדריך אותנו ,ולשים לנגד עיננו כמין מראה ,שלא ננהג ,חלילה,
כאותו עבד חסר תבונה .אלא שנדע שאם אין קמח משובח-אפשר להסתפק בפחות טוב,
ובלבד שנשיג מעט אוכל...אם אי אפשר להגיע לשיא השלמות ,צריך ,לפחות ,להודות
ולחזק את מה שיש ,ולא לומר כאותו שוטה :אם אין לחם לבן אין כלום -כל מה שבכוחך
להציל ,נסה להציל! לפני שנים רבות התגלה גדול בראשו של הרב שך זצ“ל ,והוא עבר
ניתוח להסרתו .בעולם כולו נערכו תפילות רבות לרפואתו ,וברוך ה‘ ,נענו התפילות,
הרב עבר את הנתוח בשלום ,והאריך ימים כשלושים שנה לאחר מכן .בתקופת ההחלמה
שלאחר הנתוח טפל בו צות בית החולים כולו במסירות ,אך אחות אחת בלטה במיוחד
בהתמסרותה .היא הגיעה למטתו מעבר לשעות התורנות הרגילות שלה ,דאגה למלא את
כל צרכיו ,וכאשר השתחרר נשאה היא בעצמה את חבילותיו עד לרכב .הרב שך ביקש
להודות לה ,ואמר“:ברצוני לתת לך מתנה שתשאר לך לעולם ,ולא תתבזבז...ולפיכך אני
מבקש לתת לך את המתנה הבאה :הבחנתי שאת מעשנת ,ועליך לדעת שהעישון אסור
ומזיק ולא כדאי לך לעשות זאת “...במשך רבע השעה הקרובה ,עמד הרב שך והסביר
לאחות ,עד כמה גרוע העישון ,עד שהוא הצליח לשכנע אותה ,והיא הבטיחה לו שהיא
מפסיקה לעשן..כשראה הרב שך את רצינות הבטחתה אמר לה“:כעת נתתי לך מתנה
גדולה“ ונסע לביתו .בתוך הרכב הסביר למלויו“:חיב אני הכרת הטוב לאשה זו ,באמת
הטובה הגדולה ביותר שאני מסוגל לעשות לה ,היא לשכנע אותה לשמור תורה ומצוות,
אך יודע אני שהיא לא תשמע לי .כשראיתי שהיא מעשנת ,הבנתי שהיא מעשנת גם
בשבת ,אילו היתי אומר לה ,שאני רוצה לעשות לה טובה ,ואני מבקש ממנ לא לעשן
בשבת ,היא לא היתה שומעת לי ,כמובן ,אלא רק מבטלת את הדברים שאומר לה,
המשך בעמ‘ האחרון
ואומרת“ :הדתי הזה“...
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הפטרה“ :ותאמר ציון”
מברכין החודש

ההלכה השבועית
הלכות שבת
א .כל מיני אוכלים או פירות הראויים
לאכילה ,אף על פי שעומדים
לסחורה ,מותרים בטלטול .ולכן
חנוני שיש לו חנות מכולת ,והוצרך
ליטול אוכלים הראוים לאכילה
בשבת ,רשאי ליטול כל מה שירצה,
וגם רשאי לתת לאחרים במנין.
ב .נייר שעומד לכתיבה ,וכן מחברת
ריקה ,כתבו האחרונים דהוו מוקצה
מחמת חסרון כיס ,כיון שמקפידים
עליהם שלא להשתמש בהם לתשמיש
אחר ,אלא רק לכתיבה ,שחס עליהם
פן יתלכלכו .ומכל מקום בזמנינו
שהנייר מצוי מאוד ,נראה שיש
להקל ,מפני שהם ראויים להשתמש
בהם לסימן באיזה ספר.
ג .מכניס אדם מערב שבת מלא קופתו
עפר ,ומייחד לו קרן זוית ,ועושה בו
כל צורכו בשבת ,כגון ליטול ממנו
לכסות רעי או רוק וכיו“ב .אבל אם
לא ייחד לו קרן זוית הרי הוא בטל
לגבי עפר הבית .ואפילו אם הבית
מרוצף ,צריך לייחד לו מקום בזוית
הבית ,ולא יהיה למרמס כף רגל( .שבת
נ .ביצה ח .וש“ע סעיף לח ,והמשנה ברורה בביאור
הלכה שם).
חזון עובדיה

אהבתם את העלון? רוצים לקבל אותו כל שבוע עכשיו גם בדוא”ל? שלחו אלינו את כתובתכם למייל tifaret@hasdeyinon.org :או הכנסו ל www.hasdeyinon.org -

סיפור השבוע
והימים ימי שנות ה 50 -של המדינה הקטנה ,העסוקה בחיתולי בנייתה,
וביניקת ערכי הציונות המשכילים למוסדותיה“ .להיות עַ ם חופשי
בארצנו” הם שרו בהימנון הלאומי ,שאמור היה לייצג איזושהי תחייה,
עוצמה ,לידה מחודשת .נניח .אלא שאחרי חמישים שישים שנה,
בעודנו מביטים על ה”חופשי” הזה ,נדמה לנו שמדובר באיזה מפלצת
קטלנית שכל עוד היא היתה תחת מסגר ובריח ,יכולנו לה ,אך מאחר
והיא יצאה חופשיה לרחובות העיר ,רב הקטל על התועלת שניתן להפיק
ממנה .האגו הציוני המציא את הצבר הישראלי ,זה שחבש לראשו כובע
טמבל והרבה גאווה צבאית בבחינת “נקח גורלנו בידינו” .כאן בארץ
חמדת אבות פעלו להם מעצבי הציונות המעשית ,כדי לערטל ולנטרל
כל סממן יהודי ,ולא כאן המקום והזמן להאריך בסצינות הזוועה של
גזיזת פיאות ילדי תימן ,חטיפתם והברחתם ,והכנסת ילדים תמימים
מבתים טובים לקיבוצי השומר הצעיר .יבואו “ילדי טהרן” ויעידו.
מנהיגי אותה תקופה היו משמיעים לכל מי שרצה לשמוע“ :עוד מעט
והיהדות החרדית תהיה מוצג מוזיאוני עתיק .לא ירחק היום ושכונת
“מאה שערים” תהיה שמורת טבע קטנה שממנה נוכל ללמוד איך
נראה אי אז השטייטל והעיירה היהודית הגליציינית” .האמת ניתנת
להיאמר שהמליצה הזו היה לה על מה לסמוך לאור הסחף של איבוד
סממני היהדות שאפף את עולי צפון אפריקה התמימים וחבריהם משאר
התפוצות .החברה הציונית הקולטת דאגה לפטם אותם במסר רעיוני:
“כאן בארץ חמדת אבות ניתן לוותר על המצוות ,כי הגענו כאן לשלמות.
נכון ,בחו”ל היתה חובת לשמירת המצוות כדי לשמר את הזהות היהודי,
אבל כאן בין גבולות המורשת חשוב לעסוק בעבודה חקלאית ותו לא.
כאן כולנו יהודים” .כך הם טיפטפו לאוזני התמימים ,והארס הזה פעל
את פעולתו .תזה זו תפשה מאות אלפי תמימים כאש בשדה קוצים ,עד
כדי כך ,שבעיר צפונית מסויימת הוקמה שכונה גדולה בשנות ה ,50 -אשר
מייסדיה קבעו לעצמם תקנון .לא נפרט מה בתקנון ,רק נציין את הסעיף
הרלוונטי לסיפורנו .ציטוט“ :כאן בשכונתנו החדשה “חזון הרצל” לא
ניתן להקים בתי כנסת ,ולא מקווה ולא בית ספר דתי .כל תושבי השכונה
מתחייבים לא לסטות מן הסעיף הזה שנועד לעצב אותנו כיהודים חדשים
וציוניים גאים” .לא יאומן .וזה תפש .במשך  10שנים לא הסתובב בשכונת
“חזון הרצל” המפא”יניקית אף יהודי עם כיפה ,שלא לדבר שאפילו בלוק
קטן לא התיימר להפוך לכותל של בית כנסת או בית מדרש .השיממון
הרוחני בשכונה היה טוטלי ,ואף ענן של תקווה דתית לא נראה באופק.
מניינים? תפילות? הס מלהזכיר .אלא שעם כל הכבוד למפא”יניקים,
האיזְ ִמים ,ולשכונה השוממה
נצח ישראל יותר חזק מהסוציאליזם ושאר ִ
הגיעו כמה שומרי מסורת דווקא מעדות אשכנז ,ואלה יצרו קשר עם
רב העיר .הללו התחננו בפני רב העיר ,שידאג להקים להם בית כנסת.
שומו שמים!!! השכונה היתה כמרקחה עם היוודע השמועה הנוראה,
שעלולה לקרום עור וגידים ועצמות ,ולקעקע את הסעיף ההוא בתקנון.
מספר לי בנו של רב אותה עיר“ :העקשנות היהודית לבסוף משתלמת.
על אפם וחמתם של המיליטנטים באותה שכונה ,הוכנס באישון לילה
לשכונה ארגז עץ ענק ששימש כמכולה של ימים עברו .ארגז העץ היה
בגודל  9מטר מרובע בלבד ,בגובה  2מטר ולתוכו הכניסו בזריזות ספר
תורה וכמה סידורים .והימים ימי טרום ראש השנה“ .שומרי המסורת
בשכונה ספגו קיתונות של עלבונות ואיומים מצד שרופי מפא”י .הם
איימו שהעניין לא יעבור בשלום והזלזול בתקנון יגבה מחיר כבד .תקנות,
תקנות ,התורה ומצוותיה הם תקנון של חיים ,ורק לקראת ערב יום כיפור
אזרו  -שומרי המסורת  -אומץ ,והדביקו בבוקר ערב יום כיפור מספר
מודעות צנועות ברחבי השכונה ,על סדרי התפילות של יום הכיפורים.
“ 20איש מתושבי השכונה “חזון הרצל” הגיעו ל”כל נדרי” והשתתפו
בתפילה ליל יום הכיפורים כשכולם ערגה וכיסופים לאביהם שבשמים,
שימחל ,שיסלח .סלסולי קולו של החזן בנימין גולדשטיין הדהדו בין כתלי
העץ ונסקו מן החלון הקטן עד למרומי המרפסות של השכונה .זה לא

לחג
לחם • חלב • גבינה
בשקל אחד בלבד!

עשה טוב למר שמעלק’ה מילצקי ,צעיר יהודי ,רווק כבן  30שצמח על
ברכי הקומוניזם והדגל האדום ,חף מכל סממן יהודי .מילצקי היה שטוף
זיעה ושופע זעם מן הנעשה בבית הכנסת הקטן שצמח לו מול האף,
מבעט כמו גדי עקשן בכל האידיאה הציונית ששמה לה למטרה לייצר
יהודי חדש ,צבר עוקצני ללא סממני השטייטל .מילצקי הנ”ל היה טיפוס
אגרסיבי ותקיף ,והוא החליט לנקוט בצעד חסר תקדים“ .בשעה 7:00
לפנות בוקר ביום כיפורים הגיעו ראשוני המתפללים לתפילת שחרית.
הם ניסו לפתוח את הדלת אך לשווא .אלמוני הגיע לארגז העץ – בית
הכנסת ,ודפק לא פחות מ 36 -מסמרים בגודל  12ס”מ על הדלת ובכך אטם
לחלוטין את האפשרות להכנס להתפלל .עטויי טליתות הביטו המתפללים
זה בזה ,לפרוץ את הדלת כמעט בלתי אפשרי ,זה כרוך גם בחילול החג,
ובנוסף זה יגרום לפרובוקציה מיותרת .לבסוף החליטו לנדוד עד לצפון
העיר ולחפש שם בית כנסת .עוגמת הנפש על פניהם ניכרה ושרטה את
נפשם .קשה היה להם להאמין שיש יהודי המסוגל להגיע עד הדיוטא
התחתונה וינעץ מסמרי פלדה כדי למנוע תפילה“ .אבא שלי ,רב העיר,
שהיה מתלמידי ה”חפץ חיים” אמר לי אז“ :בני זה מעשה נורא ואיום זו
התרסה גלוייה כלפי שמיא .אינני יודע מי עשה זאת ,אך אין לי ספק שזה
לא ייגמר בטוב””.אבא עזב את העיר לאחר כשלוש שנים של נסיונות די
מוצלחים לחזק את המסגרות התורניות ,ועבר להתגורר בעיר גדולה יותר.
האירוע ההוא ,המביש ,נדחק אל שולי התודעה של המשפחה ,ואפילו לא
הוזכר כקוריוז .אבא נכנס לעשייה ציבורית בעיר מגוריו החדשה ,ומטבע
הדברים נותק הקשר עם מרבית תושבי עירו הקודמת .מפעם לפעם היו
באים משם לבקרו וממתיקים איתו סוד .הוא אהב את כולם ,דתיים,
חילוניים ללא הבדל ,אבל תמיד היה קשה לו עם אותה שכונה מיליטנטית
שחרטה על דגלה :יהדות החוצה!!! “כ 20 -שנים לאחר מכן ,בחול המועד
סוכות הגיע לביקור ידיד של אבא איצ’לה מרמורשטיין גבאי ותיק בבית
הכנסת המרכזי בעיר מגורנו הקודמת .לאחר כמה חידושי תורה ,הוא
לחש על אוזנו של אבא כמה משפטים לחץ ידו בחום רב נפנה והלך לו.
הסקרנות פעפעה בנו ,אבל לא העזנו לשאול את אבא מה נלחש לאוזנו.
“אחרי שנים נוספות בשכבו על ערש דווי ,כמה ימים לפני מותו ,פנה
אלינו אבא ואמר“ :בני היקרים אני נוצר סוד קטן שברצוני לספרו לכם.
אתם זוכרים לפני כ 40 -שנה כשהתגוררנו בעיר פלונית ,הניחו ארגז עץ
ענק והפכוהו לבית כנסת .הזעם בשכונת “חזון הרצל” המפא”יניקית
הרקיע שחקים .בבוקרו של יום הכיפורים גילו המתפללים כי אלמוני
תקע מסמרים ואטם את הכניסה לבית התפילה .ובכן ,אותו חוטא שמו
שמעלק’ה מילצקי ,הוא האיש אשר ביצע את המעשה הנפשע .כן ,הוא
בהחלט תינוק שנשבה ,אבל גם תינוק שנשבה המתגורר בין יהודים צריך
לדעת איפה הקו האדום .ובכן ,לפני מספר שנים מצאו את גופתו של
האיש הערירי ,ולפי כל הסימנים הוא נטל את נפשו בכפו ,ועבר על עוד
איסור נורא של תורה .ליד גופתו מצאו פטיש ומתחתיו מכתב בכתב ידו
ובו מספר מילים“ :אני שמואל מילצקי ,איש עצוב ומדוכא ,לא נשאתי
אשה ,לא הקמתי בית ולא גדלתי ילדים ,ומלבד עבודה פיסית קשה בבניין
לא עשיתי שום דבר משמעותי בחיי .לפני הרבה שנים בבוקר יום כיפור
 מתוך קינאה ושינאה לא מוסברת  -אטמתי את דלת בית הכנסת הקטןשבשכונה .דפקתי  36מסמרים על הדלת ,אך כרגע אין לי ספק שבעצם
היו אלה  36מסמרים בארון המתים שלי .אינני יודע למה ,אך מאז נפגמה
שמחת חיי ואיבדתי רצון לחיות .הפטיש המונח סמוך לגופתי סייע לי
לעשות את המעשה הנפשע .אינני מאמין גדול ,אבל אם יש אלוקים
בשמים ,שיסלח לי””.ראו בניי ,אמר אבא ,גם על כתפיכם מוטל עול
חשוב של קרוב לבבות בני ישראל לאבינו שבשמים .אתם בוודאי תתקלו
באנשים קשי-עורף הפוערים פיהם כלפי שמיא ,ספרו להם סיפור נורא
זה .אולי הם יתעשתו”.
באדיבות המחבר-הרב קובי לוי

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :

אמץ משפחה נזקקת
תרום “לח”ג” לחם ,חלב ,גבינה

איך תורמים?

מתקשרים לחסדי ינון
תורמים את שווי המוצר :לחם חלב וגבינה

המשפחה הנזקקת תקבל קופון
לקניית לחם חלב וגבינה

בשווי  1ש”ח בלבד!

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?

בתרומה של  ₪ 52אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

לתרומות:
“חסדי ינון”

03-6182992

מעבר לקו היתה אישה נרגשת :התקשרתי לפני שלושה ימים לעשות ”פדיון
נפש“ לפני בדיקה חשובה .לילות לא עצמתי עין ,כמה שניסיתי להירגע זה לא
עזר .הייתי חרדה .עשו לי את הפדיון על הבקר ביום הבדיקה ,איך שהגעתי
נפלתי על רופא אכפתי ,ראיתי שהוא מעיין בניירת ומפעיל שיקול דעת .ראיתי
בחוש את הסיעתא דשמייא! ,הייתי רגועה יותר ,עשיתי את הבדיקה והיום
קבלתי את התשובה שהכל בסדר ברוך השם! ומיד אני מתקשרת להודות לכם,
ובוודאי שאני מודה לבורא עולם ,אבל יש גם עניין של הכרת הטוב ,ואתם
השליחים ,תודה.
(בעילום שם)

אשתי עבדה כממלאת מקום ,פעם יש
עבודה פעם אין ,או שמשבצים אותה
כל פעם בגן אחר ,אנחנו לא מתלוננים,
להיפך מודים להשם על כל יום שיש
פרנסה ,אבל חפשנו עבורה מקום עבודה
יותר מסודר .הזמנתי עבורה ”פדיון
נפש“ ב“חסדי ינון“ על מנת שתמצא
עבודה .התקשרתי היום לבשר שאחרי
שלושה ימים ,היא קבלה קביעות במקום
שעבדה .רוצים להביע את תודתנו ,אין
עוד מלבדו....

לבת שלי היו גירודים בגוף ,הבדיקות שעשו
לה לא יצאו תקינות ,חששו שיש איזו בעיה
בכבד .הזמנתי מיד ”פדיון נפש“ ב“חסדי
ינון“ ,ואכן עשו לה את הפדיון ולאחר מכן
התברר שיש לה מונו ,וברוך השם גם מזה
היא יצאה .עדיין היא מתחזקת ,זה לא משהו
שנעלם מיד ,אבל ברוך השם אין מה להשוות,
היא במצב הרבה יותר טוב .שבעזרת השם
זכוי הרבים יעמוד לזכותה ותמשיך להרגיש
טוב .תודה לבורא עולם.

(בעילום שם)

(בעילום שם)

אחותי אישה מבוגרת שתהיה בריאה ,השם ישמור אותה ,נאלצה לעבור ניתוח
בקע ,בגילה זה לא דבר פשוט .ברגע שקבעו לה תאריך לניתוח ,התקשרתי
ל”חסדי ינון” והזמנתי עבורה “פדיון נפש” ,מה זה פחדתי בשבילה .עשו
לה את הפדיון בבקר הניתוח .ובסיעתא דשמיא היא עברה אותו בהצלחה,
למחרת שחררו אותה והתאוששה מהר .תודה לאבא רחום וחנון...
ל .מטבריה

קרובת משפחה בת שבעים נפלה ושברה את הגב ,לא סתם שברה אלא שהגב
התרסק לה .הזמנו לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ,ולאחר מכן עשו לה ניתוח,
שלושה שבועות היתה בבית ,בלי מקל בלי כלום ,התאוששה ממש מהר ,ויצאה
מזה לגמרי .כל כך התרגשתי לשמוע שיצאה מזה שהיתי חיבת להתקשר לבשר
בשורות טובות...ראו בחוש שהפדיון עמד לה...בזכות הצדיק ואתם השליחים של
בורא עולם...
בעילום שם

ניתן להוריד את העלון באתר
המשך מטעמים לשולחן
המשך מטעמים לשולחן :אבל ברגע ששכנעתי
אותה בשם הבריאות להפסיק לעשן ,היא תפסיק
ממילא לעשן גם בשבת ,ואם כך-גרמתי לה טובה
גדולה!“ .אמנם אותה אחות תמשיך לנסוע בשבת,
ואף תדליק את האור כרגיל ,רח“ל ,אבל אפילו
סגריה אחת בשבת ,היא רוח עצום! ואם אין לחם
לבן-אוכלים לחם שחור...לפיכך אומר רבי מאיר
מפרימישלאן זצ“ל-אומר הפסוק“:ועתה ישראל
מה ה‘ אלקיך שאל מעמך?“ אך מיד הוא ממשיך
”כי אם ליראה“ ,כלומר :דורשים מאתנו ענוה ,רק
כאשר היא גורמת ליראת שמים ומביאה ”לירא את
ה‘ אלקיך“ אולם אם ,חלילה ,מביאה אותנו הענווה
למחוזות הפוכים ,וגורמת לנו להמשיך ללכלך ,או
אז עלינו לעזוב את מידת הענוה ולנהוג בגאוה,
לחוש כי היהדות כולה תלויה בנו וכי מרוממים אנו
ונחשבים מאד בעיני המקום ברוך הוא .כיוצא בכך
באר הרבי ר‘ זושא את הפסוק בתהילים (י,ג) “:כי
הלל רשע על תאות נפשו“ הלל היה עניו ,והנה,
מלעתים רואה שאדם רשע אוחז במידתו הלל,
ואומר ”אני מאומה...אפס אפסים “...וכל מטרתו
היא ”על תאות נפשו“ מבקש הוא למלא איזו
תאוה שפלה .אילו היה מחשיב עצמו למשהו ,היה
מתמלא בושה עצומה ,לפיכך מעדיף הוא לאחוז
במידתו של הלל ולהחשיב עצמו למאומה .ענוה
כזאת ,הגורמת לאדם לחטא ,אינה ענוה ראויה,
ומחובתו של האדם להתרחק ממנה כמטחוי קשת.

שו“ת הלכה

מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו
מחבר ספר ”שי לאברהם“
ומגיה של ”רב ברכות“ ו“זכרונות אליהו“

שאלה :מי שביקש שיביאו לו בשבת פרי שיש לו
ריח טוב ,במטרה לאוכלו ולהריח בו ,כדי להרבות
בברכות ,אי שפיר עבד.
תשובה :כתב השו”ע (סי’ רטז ס”ב) ואם היה פרי
ראוי לאכילה ,מברך :הנותן ריח טוב בפירות .והני
מילי כשנטלו להריח בו ,או לאכלו ולהריח בו ,אבל
אם נטלו לאכלו ולא נתכוון להריח בו ,אף על פי
שהוא מעלה ריח טוב אינו מברך .ומבואר להדיא דכל
שהביאו לפניו כדי לאוכלו ולהריח בו מברך עליו גם
ברכת הריח ,והרב בא”ח (פר’ ואתחנן אות טו) כתב דיש
לחוש לדעת הסוברים שפרי העומד לאכילה והובא
לפניו לאכלו ,שאם לא היה רוצה לאוכלו לא היה
מביאו כדי להריח ,אין לברך עליו כשהוא מריח בו,
דיש לחוש לדבריהם דסב”ל .ואין לברך אלא דוקא
אם מביאו לפניו כדי להריח בו דוקא .ושכן המנהג
פשוט פה עירנו שכאשר מביאים לפניהם פירות
שיש בהם ריח טוב לאכילה ,אין מריחין בהם כדי
שלא יברכו על הריח .וכ”כ בספרו רב פעלים (ח”ב סי’
לה) .ע”כ .אולם הראש”ל ביבי”א (ח”י סי’ נה עמ’ קלה
אות טו) האריך בזה והעלה שהעיקר כדברי מר”ן דכל
שנטלו לאוכלו ולהריח בו מברך .וע”ע ביבי”א ח”ט
(או”ח סי’ קח אות קז).

רוצה לעשות פריצת דרך?
מרגישה תקועה ולא יודעת למה?
רוצה להגשים מטרות ולהצליח
ולא יודעת איך?

צביה

מטפלת מוסמכת מעל  20שנה
אבחון-יעוץ-טיפול
ריפוי במגון שיטות טיפול
טבעיות ועדינות...
לנשים וילדים בלבד

053-3158822

בואו לקבל מתנות!

חיתמו הוראת קבע
וקבלו מתנות:
תמונת מקורית מהצדיק ,נר הבדלה,
גביע הנהרות לקידוש ...ועוד..

לפרטים03-6182992 :

לע”נ רבקה בת אולגה זימבול שתחי’ ,נח בן טראקי ,יסמינה בת מסעודה ,יהושוע בן עזיזה ,רחל בת פלילה ,יעקב בן רוזה ,אמילי בת רוזה ,צבי בן אילנה ז”ל

