אלף בינה

י"א חשון תשע"ו 155 -
לבירורים בהפצת העלון ,אנא חייגו052-6971199 :
להצלחה בתחום החינוך
ובתחומים נוספים .אנו חשים ,שה' הוא המנחה
אותנו בדרך הנכונה ומביאנו להישגים רבים.
הסיעתא דישמיא הינו כלי חינוכי מובהק ,חזק,
שולט ,יותר מכל השתדלות רוחנית אחרת .אנו
ממליצים מעל שורות אלו ,כי כל אדם יעשה
השתדלות גדולה מאוד בזיכוי הרבים והפצת
היהדות ,על מנת שהקב"ה ינהג איתנו מידה
כנגד מידה – אתה דואג לשלי ,ואני אדאג
לשלך ,ובכך נזכה לסיעתא דישמיא גדולה.
לקרוא ,להפנים וליישם.

(המשך משבוע שעבר – אלו הסיבות מדוע נגע
האלימות לא פגע כמעט בבתי הספר התורניים)
אנו מאמינים שה' מסייע לאלו החיים לפי דרך
התורה .ההורים ,ובעיקר האמהות ,מתפללים
לה' שילדיהם יהיו ילדים טובים ומחונכים.
האם היהודייה שופכת את תקון לחשה בעת
הדלקת נרות שבת ובהזדמנויות רבות נוספות.
תפילות אלו ,הנאמרות מעומק הלב ,מתקבלות
במרומים.
בעינינו ה"סייעתא דשמיא" היא מפתח

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

גלו את הפסוק/ביטוי המסתתר בתמונה
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מתפללים
להצלחת עם ישראל
וכוחות הביטחון.
"חזק ואמץ"!

8000445@gmail.com

אברך מחפש
מכונת כביסה
למסירה
054-8540323

גמ"ח
מעייני חסד

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

מה רבו

אדי המים שבעננים קופאים כאשר הטמפ' הינה מתחת
מעשיך
לנקודת הקפאון ,אז הם נהפכים לקרח ומתחילים לרדת
למטה ,כשהם נכנסים לתוך האטמוספירה הם מתחברים
האחד לשני וכך נוצרת הצורה האופיינית לשלג – משושה.
השלג הוא קל ביותר ,אנו יכולים להרים בנקל חתיכה גדולת מימדים של
שלג .הסיבה לכך היא שהשלג שיורד ונערם פתית על גבי פתית הוא אינו
צפוף .עד כדי כך השלג הוא כה אוורירי –  90%מהשלג הוא אוויר ורק

הנהלת העלון052-8000445 :

054-8492757

 10%הם מים ,כך שמשקלו הסגולי של השלג הוא עשירית
ממשקלם של המים .בגלל התכונה הזו הופך השלג לחומר
מבודד ממעלה ראשונה .אנשים שנקברו חיים תחת מפולות
שלגים הצליחו לשרוד ימים ארוכים בקור העז ,זאת רק בגלל
שהשלג בודד אותם ושמר על חום גופם( .תושבי הקוטב
הצפוני בונים את ביתם מלבנים של שלג ,זהו מפני היותו של
השלג חומר מבודד מקור)
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חשבתי הרבה אם לכתוב את הסיפור שלי ,גם משום
שלא קל לפרוס סיפור אישי בפני מישהו שאיני
מכירה ,וגם משום שהוא עלול לגרום צער לקוראים.
אבל במחשבה שלישית ורביעית ,החלטתי כי יש
מקום לספר אותו  -בגלל המסר שיש בו .גדלתי
במרכז הארץ ,בבניין עם תשעה דיירים ,שכולם היו
חברי ילדות של ההורים שלי .הם התחתנו פחות או
יותר באותו זמן ,וכמה שנים אחרי החתונה -
התארגנו לבנות בניין משותף לכולם .היה זה יותר
מסתם בניין .השכנים בו היו גם ידידים .לכל ילדה היו
כמה חברות בגילה .היינו יוצאים יחד לטיולים,
ועורכים קומזיצים .ההורים שלי היו מאד גאים
במקום המגורים שלהם ,ונהגו להשתבח בו בכל
הזדמנות .אמנם כולם היו חברים ,אך במהלך השנים
גיבשנו קשר מיוחד עם השכנים שלנו בקומה
העליונה .הם התאימו לנו מאד ,גם באופי ,וגם היו
להם ילדים פחות או יותר בגילאים
של המשפחה שלנו ,מה שנתן לכל
ילד חבר משלו .החברה שלי היתה
שרה (שם בדוי) .למדנו באותה
כיתה ,והיינו קשורות זו לזו מאד.
פעם אחת קרה שהפרידו בינינו
בבית הספר ,וההורים שלנו הפכו
עולמות ,כדי שיחזירו אותנו זו לצד
זו .שרה היתה ילדה חרוצה
ומקובלת בחברה .היא היתה שנונה מאד ,ובמהלך
השנים ממש פיתחתי בה תלות .היא היתה היועצת
שלי ,וכותל הדמעות שלי ,וכמובן החברה הכי טובה
שלי .לא היינו נפרדות זו מזו ,ואם היתה מתרחקת
ממני ,מייד הייתי חשה בחסרונה .בחטיבה המשכנו
יחד ,וממש לא ניתן היה להפריד בינינו .על אף שהיה
ברור לשתינו ,שבחברות הזו  -אני היא שתלויה בה,
ואני היא זו שצריכה אותה ,במציאות חשתי ,שגם
היא זקוקה לי .אני הייתי היחידה שהיא פתחה בפניי
את סגור ליבה .שרה היתה ילדה גאה מאד ,ומעולם
לא הרשתה לעצמה לשפוך את הלב ,מחשש שילעגו
לה .היחידה שהיא הרשתה לעצמה לעשות זאת
בפניה  -הייתי אני .שרה היתה בטוחה בנאמנותי
ובהערצתי העיוורת אליה ,ולכן לא חששה לספר לי
את כל סודותיה .אני ראיתי בזאת מחמאה גדולה,
והשבתי לה בפתיחותי כלפיה .לא היתה לי שום
מחשבה ,שלא היתה ידועה לה .הורינו בהחלט עודדו
את החברות הזו ,שכה תרמה לי ולה .עם השנים
חזרתי בתשובה ,נגד הזרם ,אך זה לא הפריע ,כמו

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

שזה לא אמור להפריע ,לאף אחד ,גם לא לחברה
שלי .כאשר הגעתי לגיל השידוכים ,מובן שסיפרנו זו
לזו על ההצעות שקיבלתי ,ואף ניתחתי יחד איתה
את הבחורים שפגשתי .אחרי שנפגשתי עם כחמישה
בחורים ,הסתמן כיוון לא כל כך טוב מבחינתי .כל
החמישה אמרו לי "לא" .אצל שלושה מהם נפסלתי
כבר בשלב הבירורים ,ועם השניים האחרים ,נפגשתי
פעם אחת ומייד אמרו לי "לא" ,על אף שבשני
המקרים הפגישה היתה דווקא נהדרת ,והבחור נראה
דווקא מאד נלהב .מובן שהדבר מאד העציב אותי.
הייתי מדברת על כך עם שרה ,וזו היתה מנחמת
ומרגיעה אותי בסבלנות וברכות ,היא היתה אומרת
לי ,שכנראה הם לא ראויים לבחורה טובה כמוני .אבל
אני ידעתי היטב ,שהיא סתם נשמה טובה ולא רוצה
שאשבר .עברה שנה ,במהלכה נפגשתי עם אינספור
בחורים ,והשנה הזו היתה הכי מדכאת בחיי .יש גבול
למספר ה"לא" שבחורה מסוגלת לשמוע .אפילו
אחד לא אמר" :כן" .הוריי לא ידעו מה קורה .נחשבתי
לבחורה טובה מאד ומקובלת בחברה ,הייתי טובה
בלימודים .ופתאום בשידוכים,
פשוט לא הולך לי .שרה היתה עוגן
ההצלה שלי .היא היתה מנסה
להציע לי עשרות הצעות ,אבל
למרבה הצער  -באף אחת מהן זה
לא הלך .היא כל כך היתה שקועה
בשידוכים שלי .הגעתי לגיל ,23
שבורה ורצוצה לחלוטין .במיוחד
שברו אותי מקרים ,בהם נפגשתי
עם בחור שלוש או ארבע פעמים ,והיתה בינינו
התאמה בלתי רגילה  -ופתאום הוא ניתק את הקשר
בלי לומר שום סיבה .כמה שדכנים אמרו לאבי שיש
כאן משהו מוזר ,ונראה כאילו אנשים שומעים
משהו ,שפשוט מדיח אותם מאיתנו .זה הדאיג אותנו
מאד .לא היה במשפחתנו שום דבר שצריך להבריח
מישהו .אחד השדכנים הציע לאבי ,שיילך לאיזה רב
להתייעץ איתו .אך אבי ,שכיבד אותי ואת דרכי
מאוד ,התייעץ כבר עם כל הרבנים .מה כבר הם
יכולים לעשות  -לגרור בחורים בכוח? יום אחד
נפגשתי עם בחור מיוחד במינו .מהרגע הראשון
ידעתי שהוא מתאים לי .גם הוא נראה נלהב מאד.
נפגשנו כמה פגישות ,בסוף  -כמו תמיד  -הוא ניתק
איתי את הקשר .נשברתי מאד .לילות שלמים
דיברתי עם שרה על כך ,ובכיתי לפניה בדמעות על
מר גורלי .עובר שבוע ,וראש הישיבה של הבחור
מתקשר לביתנו ,ומבקש להיפגש עם אבי .הם נפגשו
באותו לילה .ראש הישיבה אומר לאבי כך" :תראה,
הבחור הזה נפגש עם בתך ,והעניין ירד מן הפרק
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פרשת" :לך-לך"
כניסת השבת17:28 :
יציאת השבת18:35 :
ר"ת19:09 :

גִ ּיל יָ גִ יל ֲא ִבי ַצ ִדּיק ,וְ יֹולֵ ד
ָחכָ ם יִ ְש ַׂמח ּבֹו.
(משלי  -פרק כ"א ,פסוק כ"ד)

כל אב של בן צדיק ישמח בצדקתו של בנו ,וכל
הורה שהוליד בן חכם ישמח בו.

פרשה וליקחה
"ואברכה מברכיך ,ומקללך אאור" בפסוק זה מבטיח
הקב"ה לאברהם שיברך את מברכיו ,ויקלל את מקלליו
נשאלת השאלה ,מדוע בברכה נאמר "ואברכה מברכיך",
ואילו בקללה לא נאמר באותו אופן ("ואאור מקללך")
אלא בסדר הפוך",ומקללך אאור"? משיב על כך ה"כלי
יקר"" -מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה" ,ולכן,
לגבי המברכים ,שמחשבתם טובה ,נאמר "ואברכה"
לפני "מברכיך" ,כי הקב"ה מברך אותם עוד לפני שבירכו
בפועל (כבר משעה שחשבו לברך) .אך ביחס למקללים,
שמחשבתם רעה ,כאן אין הקב"ה מקלל אותם מחמת עצם
המחשבה בלבד ,שהרי "מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה
למעשה" ,ולכן הסדר הוא הפוך" -מקללך אאור".
עוד כותב ה"כלי יקר" טעם נוסף :ברכתו של אדם לחברו
חלה ביתר שאת כאשר המברך עצמו הוא מבורך .לכן
מבטיח הקב"ה לאברהם ,שכאשר יבוא אדם לברך אותו,
יברך הקב"ה את המברך עוד לפני שיספיק לברך בפועל,
כדי שכך תחול הברכה שלו לאברהם ביתר שאת .ובלשונו:
"טעם אחר לדבר ,לפי שאינו דומה מוריק מכלי מלא וגדוש
למוריק מכלי חסר ...על כן נאמר 'ואברכך מברכיך' ,שקודם
שיברכך אני אברכו תחילה כדי שיהיה כלי מלא ברכת ה'
ויוריק עליך מן כלי מלא וגדוש .אבל בקללה אין שייך דבר
זה כלל ,לכך נאמר 'ומקללך אאור' ,אחר כך ולא קודם".

כידוע .כעת הוא רוצה לחזור לשידוך ,וההורים שלו
מתנגדים בכל תוקף .שוחחתי עם הבחור ארוכות,
והוא הודיע לי שהחלטתו נחושה .ההורים מצידם
הודיעו לי ,כי לא ייתנו לבן שלהם להיכנס לבעיה כזו.
אני מבין את ההורים ,אבל מכיוון שמעולם לא ראיתי
בחור כה נחוש בדעתו  -אני רוצה שתמסור לי את
המסמכים ,כדי שאדע מהי מידת החומרה של
העניין ,ואולי אשכנע את ההורים ,שמדובר במשהו
חולף ".אבי לא הבין מה הוא רוצה" .על אילו
מסמכים אתה מדבר?" הוא שאל" .איזו בעיה ...איזו
חומרה? אני בכלל לא מבין ".ראש הישיבה היה נבוך
מאד" .תראה ...אני יודע שלא נוח לדבר על זה ,אבל
העניין עם המשבר הנפשי והאישפוז נודע להם"...
אבי נכנס להלם" .על איזה משבר נפשי אתה מדבר?
אתה בטוח שאתה מדבר על הבת שלי?" אחרי כמה
חילופי דברים ,הבין אבי שראש הישיבה מאמין בכל
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ליבו ,שעברתי משבר נפשי .הוא
קם ,ניגש אל המזוזה ואמר" :אני
נשבע לך ,שלבתי לא היה שום
משבר נפשי ,ומעולם לא היתה מאושפזת אפילו
ליום אחד .זהו שקר וכזב .עלילה ממש .אני מוכן
לבוא איתך לחתום על ויתור סודיות רפואית ,כבוד
הרב .זו פשוט עלילה מרושעת ,ואתה יכול לשאול
את כל הבניין ואת כל מי שאתה רוצה ".ראש
הישיבה אמר" :תראה ,הם אומרים שיש להם מקור
מוסמך ביותר ".אבי אמר לו" :אני רוצה לבוא איתך
לבית הורי הבחור .אדרבה ,אלך איתם לאן שירצו,
כדי להוכיח שאין אפילו שמץ של אמת בטענה הזו".
הם באמת הלכו ,ואני נשארתי בבית בוכייה .לא
הבנתי מי המציא עליי דבר שכזה .אבי חזר חיוור
כולו .הוא נראה כאילו חטף מכה מפטיש כבד .הוא
הושיב אותנו ואמר" :יש לי בשורה טובה ובשורה
רעה .הבשורה הטובה היא  -שהצלחתי לשכנע את
הורי הבחור שאין לך שום בעיה .הבשורה הרעה היא
 שאני יודע את זהות מי שניסה להרוס לך אתהשידוך .הייתי בהלם כמה דקות .אבי סיפר בינתיים,
שהורי הבחור ביררו אצלה ,והיא שיבחה אותי מאד,
אבל אמרה בסודי סודות שבגיל  18עברתי משבר
נפשי חמור ואושפזתי .הם ,כמובן ברחו מהעניין
במהירות .אבל לבחור זה לא היה קל .הוא החליט
שממש קשה לו לוותר עליי .בתחילה ,ההורים לא
רצו לשמוע על זה ,אך הוא החל להפעיל לחצים על
הוריו .הוא טען שראה בי דברים שלא ראה אצל אף
אחת אחרת ,ושהוא מוכן להתארס איתי למרות
המשבר הנפשי ,שכביכול עברתי .הוריו חשבו
שהשתגע ,אך הוא פנה לראש הישיבה שלו ,והודיע
שאם לא יאפשרו לו להשתדך איתי  -הוא עצמו
יקבל משבר נפשי ,ואז נהיה מתאימים ...ראש
הישיבה החליט לגלות את הקלפים ,וכך נודע לנו
העניין .אימי החלה לחקור קצת בנושא ,ולתדהמתנו
התברר ,ששרה "מכרה" את העניין הזה של המשבר
הנפשי  -לכל מי שבירר אצלה .ומכיוון שאנחנו
הפנינו את כל השדכנים והשדכניות אליה ,היא
פשוט ישבה כמו שוטר תנועה על הצומת המוביל
לנישואין שלי ,ולא נתנה לאף אחד לעבור .כדי להיות
בטוחים בדבר ,נעזרנו באחד מבני הדודים שלי .הוא
התקשר אליהם ,כדי לברר עליי .שרה כמובן שיבחה
אותי מאד ,אך העירה כבדרך אגב" :חוץ מהמשבר
הנפשי שהיא עברה  -היא פשוט מקסימה ".בן הדוד
שלי חקר אותה היטב על המשבר הנפשי ,והיא ידעה
להשיב לו בפרוטרוט  -כולל שם בית החולים בו,
כביכול ,אושפזתי .השיחה הוקלטה ,כמובן ,ואנחנו
מיהרנו להוציא מסמך מבית החולים ,המעיד
שמעולם לא באתי בשעריו .כמו כן ,הבאנו הוכחות
שבתקופה הזאת הייתי מדריכה בכירה במחנה
שנמשך שבועיים .היו לנו צילומי וידאו ,תמונות
ועלונים ,שהעידו על כך .היינו זקוקים להוכחות
הללו ,כדי להסיר ספק מלב הורי החתן .לו עצמו כלל
לא היה איכפת .הוא אמר להוריו:
"אני לוקח אותה כמו שהיא ".אך
ברור ששמח מאד לשמוע ,כי
הכל עלילה .שבוע לאחר מכן

לע"נ שאול

התארסנו .שרה לא ידעה מכלום .היא קראה על
אירוסינו בעיתון ,ובאה לדבר איתי .אימי קבלה את
פניה ,מסרה לה את הקלטת ואמרה" :תשמעי אותה,
ואחר כך אולי נדבר ".שרה לא שבה עוד לביתנו.
נישאנו לפני שלוש שנים ,ואנו חיים באושר ועושר.
היה שווה לי לחכות את כל השנים ,בשביל בעל
נפלא שכזה .ויש לי מה שאין להרבה אחרות -
הבטחון בעצם הידיעה ,שבעלי היה מוכן לקבל אותי,
גם כאחת שעברה משבר נפשי .זה נותן לי כוח
וביטחון בלתי רגילים ,ויש לי המון הכרת טובה אליו
על כך .אמנם קיבלתי משבר אמון  -בגלל החברה
הכי טובה שלי ,שבגדה בי בצורה שלא תאמן .אך
הקב"ה אינו משאיר בן אדם סתם כך .על כל מכה -
יש תרופה .האמון שנשבר אצלי בגלל חברתי ,חזר
אליי בזכות בעלי .אני לא יכולה לומר שלא נותרו לי
צלקות מהעניין ,ועד היום ,כשאני חושבת על כך -
יש לי צמרמורת .מה שקינאה יכולה לעולל ,וכמה
שצריך להיזהר ! המסר שלי לכולם ,הוא לשים לב
למה שקורה .אם משהו משתבש שוב ושוב ,צריך
לתת את הדעת אולי מישהו יושב לכם על הווריד.
אולי מישהו מונע מכם בכוח את המזל .לפעמים שכן
רע אחד יכול להרוס חיים שלמים ,ולפי מה שאני
יודעת ,המקרה שלי אינו המקרה היחיד .כמו כן ,גם
אם אתם שומעים דבר שנראה כאמין ביותר  -תמיד
תצליבו מידע ,בעיקר אם המספר מדגיש בפניכם
שהעניין סודי .לפעמים הסוד היחיד כאן  -הוא הסוד
שלו .אבל המסר הגדול ביותר ,הוא חיזוק הביטחון
בה' יתברך .כתוב" :אם ה' לא ישמור עיר  -שוא שקד
שומר .אם ה' לא יבנה בית  -שוא עמלו בוניו בו".
ואני מוסיפה " -אם ה' יבנה בית  -שוא עמלו
ההורסים אותו" .כאשר הקב"ה ייעד את בעלי ואותי
זה לזה  -כבר נקבע גורלנו ,וכל ההרס שעשתה
חברתי לשעבר ,היה בעצם בנייה .היא מנעה ממני
להינשא עם מי שאינו מתאים לי .בסופו של דבר,
כאשר הגיע השידוך המתאים  -הוא דחה את כל
הקיטרוגים וכל מעשי השטן .הבחור רצה אותי ,על
אף שהאמין כי עברתי משבר נפשי .המקרה הזה
השריש בי אמונה אמיתית בבורא עולם ,שהביא לי
את האושר  -בזכות מה שנראה לי כמסע של סבל.
ומה עם שרה ,אתם שואלים ? ובכן ,אחרי שנודע מה
שקרה ,ברור שאין כוח בעולם שיכול לחבר אותנו אי
פעם .שרה התארסה שנה אחריי .ביום חתונתה
שלחה אליי מסר ,שאסלח לה .סלחתי .לעולם לא
אבין מה גרם לה לעשות את המעשה הנורא .דומני
שאי אפשר להבין .קשה כשאול קינאה .השאלה -
מה הביא לקינאה הזו? אני מסיימת את המכתב
הארוך הזה .עוד כמה דקות יגיע בעלי מהכולל
לארוחת הצהריים .אני מביטה כעת במתנה שקניתי
ליום נישואינו הראשון .תמונה יפה של בית עם גג
אדום ,ועל שדה הפרחים מסביבו רקומות המילים,
שאומרות לשנינו כל כך הרבה" :אם ה' לא יבנה בית
 -שוא עמלו בוניו בו( ".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

להצלחת עם ישראל

נקודה למחשבה

האדמור מקוצק

"אם אני הנני אני משום שאני הנני אני ,ואתה הנך אתה
משום שאתה הנך אתה ,הרי אני הנני אני ואתה הנך אתה.
ואילו אם אני הנני משום שאתה הנך אתה .ואתה הנך אתה
משום שאני הנני אני  -הרי אין אני אני ואין אתה אתה".

מעשה בית הדין

"התרגיל"

יוסי עשה תרגיל לאיציק ,הוא שמע משלמה שהוא עומד
להחזיר כסף לאיציק ,ואמר לאיציק שהכסף ששלמה יביא לו מיועד עבורו.
איציק אכן הביא לו את הכסף ,ורק אחר כך השניים גילו את התרגיל
שיוסי עשה .כעת יוסי חזר בתשובה ורוצה להחזיר את הכסף פלוס בונוס,
למי הוא מחזיר את הכסף ולמי שייך הבונוס?

השאלות

שלכם

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

שאלה :כבוד הרב שלום ,אני לא זוכר אם
אמרתי "ברך עלינו" בתפילה מה עלי
לעשות?
תשובה :מי שנסתפק אם שאל "טל ומטר"
בתפילה או לא ,אם נמצא לפני ברכת
"שמע קולינו" שואל "טל ומטר" ב"שומע
תפילה" ,ואם נזכר לאחר שהתחיל "רצה",
אם נמצא בתוך  30יום מיום שבו מתחילים
לשאול בו "טל ומטר"(ז' בחשוון) ,חוזר
לברכת "ברך עלינו" ,ואם הסתפק לאחר
סיום תפילתו צריך לחזור ולהתפלל,
משום שיש חזקה שאמר "ברכנו" כפי
שהיה רגיל.
שאלה :שלום וברכה ,הזמנתי רכב חדש,
והיום הרכב הגיע בשעה טובה ,צריך לברך
שהחיינו?
תשובה :שולחן ערוך בסימן רכ"ג סעיף ג'
כתב :שמברכים שהחיינו על כלים חדשים
מכל מקום כתבו האחרונים שלא נהגו
העולם לברך עליהם שהחיינו( .בן איש חי,
פרשת ראה)
ואם אפשר ,יש לברך שהחיינו על פרי
חדש או בגד חדש ולפטור את הכלים(.כף
החיים ,סימן רכ"ג סעיף קטן כ')
שאלה :צהריים טובים ,האם כשאני הולכת
לקנות פיצוחים ,מותר לי לטעום מעט
בכדי לבדוק את טיבם?
תשובה :אם הכוונה באמת לקנות  -אפשר
לטעום מעט מכל מן ומן ,לדעת אם הוא
טוב ,אך אם הוצב שלט האוסר טעימות,
אסור לטעום .ואם לא מעוניינים לקנות -
אסור לטעום משום גנבת דעת ואיסור גזל,
שבדרך כלל אין המוכר מוחל אפילו על
דבר מועט אלא למי שבכוונתו לקנות.
מפי "מוקד ההלכה"

להצלחת נאור תוהמי
בן יפה

השאלה משבוע שעבר
בל תשחית?
בבין הזמנים ,בעת טיול
משפחתי ,יקיר הקטן זרק חתיכת
פיצה לאגם על מנת להאכיל את
הברווזים ,אליצור אבא של יקיר
וגיסו מיכאל החלו לדון האם יש
בכך איסור 'בל תשחית'? אחד
טען שכן ,השני טען שלא .מי
צודק?
תשובה בקצרה:
כיוון שהברווזים מקבלים אוכל
מהאחראים עליהם בגן החיות,
ויש אחראים שדואגים להם  -אכן

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 מהתורה להעמיד בשבת מחיצה
קבועה.
ב .אסור להעמיד מחיצה המתירה (דוגמא
תינתן בהמשך).
ג .הרוצה לומר דברים שבקדושה מול מראה
לא צנוע ,יש לנהוג כך :א .להסתובב לצד
השני ,ב .לעשות מחיצה ,כגון סגירת הוילון ,ג.
להסתכל בתוך הסידור או לעצום את העיניים,
והמחמיר להסתובב לצד השני ולא לסמוך על
עצימת העיניים ,תבוא עליו ברכה .ומחיצה
זו  -אסור לעשותה בשבת ,כיון שבאה להתיר
איסור קריאה נגד ערווה.
ד .אסור לברך במקום שיש צואה או מי
רגליים ,ואם היא מכוסה ,אפילו נראית לעין,
מותר ,ובתנאי שאין ריח רע .ומחיצה זו אסור
לעשותה בשבת ,כיון שבאה להתיר קריאה נגד
(אור ההלכה)
צואה או מי רגליים.

יש בכך איסור 'בל תשחית' וביזיון
אוכלים.
תשובה בהרחבה:
המקור לאיסור 'בל תשחית'
(מסכת
בתלמוד
מופיע
'תענית' דף כ' עמוד ב') בדברי
רב הונא שאמר 'מאכל הראוי
לאדם ,אין מאכילים לבהמה'
ורש"י ביאר את דבריו בשתי
אפשרויות .א') שמי שמאכיל
לבהמות אוכל שראוי לבני
אדם ,מבזה את האוכל ונראה
כאילו הוא בועט בטובה שנתן
לו הבורא שדאג לו לאוכל.
ב') זהו בזבוז של כסף ,שהרי
לבהמה אפשר לתת משהו זול
יותר והתורה חסה על ממונם
של ישראל.
להלכה אנו פוסקים כדברי רב

הונא ,ולכן אסור לתת מאכל
אדם לבהמות אבל מדובר רק
במאכל שאכן ראוי לאכילה,
ולא בשיירי אוכל שהולכים
לאשפה ואותם אין בעיה לתת
לבהמות כיוון שאינם ראויים
עוד לאדם .אבל במקרה שאם
לא ייתן לבהמה אוכל שראוי
לבני אדם ,היא עלולה למות
או לחלות ודאי שמותר לתת
לה לאכול ,גם במקרה שזו
טרחה גדולה להשיג מאכלים
מיוחדים לבהמה אפשר לתת
לה אוכל שראוי לבני אדם.
במקרה שבעל החיים שייך לו,
ישנם הרבה פוסקים הסוברים
שמותר לו לתת מהאוכל שלו
באופן קבוע.
כיוון
שלנו,
ובמקרה
שהברווזים של גן החיות
האוכל
את
מקבלים
מהאחראים על האכלת
החיות בגן ,וזה שהילד זרק
את האוכל לברווזים נובע
וציפייה
סקרנות
מתוך
לראות אותם אוכלים ,יש בזה
איסור 'בל תשחית' וביזיון
אוכלים ,אבל כמובן שאפשר
לתת להם את מה
שנשאר מהאוכל
כיוון שאינו ראוי
עוד למאכל.
לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק לעיון
ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת הלכה
המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

