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מטעמים לשולחן
ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו ,כי חג ה‘ לנו

(י ,ט)

במילים אלו משיב משה על הצעתו של פרעה“:לכו נא הגברים ועבדו את ה‘ כי
אתה אתם מבקשים“ (שם יא) אשר הוצגה קודם לכן” :לכו עבדו את ה‘ אלקיכם
מי ומי ההולכים“ (שם ח) הוכוח בין משה לפרעה ,אומר הרב שלמה זאיד ,לא
היה וכוח בעלמא ,כי אם וכוח עקרוני ,שבו טען פרעה את טענותיו והציג את
עמדתו ,ומשה הסביר לו מהי עמדת היהדות בענינים הללו ובמה שונה היא מכל
דת אחרת .פרעה מתיחס לעבודת ה‘ יתברך כאל עבודה ומשימה שיש בה קושי,
ממש כמו הבן הרשע מההגדה של פסח ששואל ”מה העבודה הזאת לכם“ פעם
בשבוע יש יום חופש ,טוען הבן הרשע ,מדוע אי אפשר להנות ממנו אלא צריכים
לקום להתפלל בבית הכנסת? אחת לכמה חודשים יש חג ,הוא ממשיך בטענותיו,
וכמה עבודת הכנה הוא דורש מכם? כמה צריך להתאמץ כדי לחג אותו כהלכתו:
בפסח-בהכשרת הבית לפסח ובאפית מצות ,בסוכות -בבנית סוכה וקנית ארבעת
המינים-לשם מה כל העבודה הזו?! משום כך טוען פרעה “:לכו נא הגברים וע־
בדו את ה‘“ עבודה קשה כזאת מתאימה לגברים ולא לנשים ולילדים ,ולכן אין
טעם שתוציאו את כולם ממצרים! לעומתו ,טוען משה רבנו“:בנעורנו ובזקננו
נלך בבנינו ובבנותינו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג ה‘ לנו“ .כלומר ,את מה שאתה
רואה כעבודה ,עול ומשא כבד-אנחנו רואים כחג ,ומאחר ששמחה גדולה היא
לנו ,גם נשים ,גם ילדים וגם זקנים חוגגים ושותפים בשמחה .הוכחה לכך הביא
הרב מרדכי חילו מהמשך הפסוקים :פרעה נכנע לבקשת משה ומסכים לשלוח
את הנשים והטף ,אולם עדין מתקשה לשלוח את הצאן ,ומודיע למשה“:רק
צאנכם ובקרכם יצג“ (י,כד) משה משיב לו“:גם אתה תתן בידנו זבחים ועלת“(שם
כ“ה) ,ומנמק את הסבה לכך “:ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה‘ עד באנו שמה“,
ומפרש רש“י“:כמה תכבד העבודה“ .האם יעלה על הדעת שעבודת ה‘ היא ענין
כבד ,אשר משה מתבטא עליו ”תכבד העבודה?“ מקשה הרב מרדכי חילו ,ומתרץ
כי כל זאת נאמר רק בהתאמה לעמדת פרעה ,ותו לא ,לשיטתו של פרעה עבודת
ה‘ היא ענין כבד ולכן השתמש משה בבטוי הזה .כדי לדאוג שעבודת ה‘ תהפך
להיות משהו שמח ולא כבד ,נדרשת מכל אחד ואחד מאיתנו עבודה אישית,
שתגרום לנו להתיחס לכל מאמץ באופן חיובי ולא לראות בו עול כבד .כאשר
יש בבית לחץ עבודה לקראת החג ,עלול הדבר לגרום להתפרצות רגשות ,אשר
ממנה יכולים הילדים להבין שקשה לנו עם העבודה ועם העול .בשנות העשרים
של המאה הקודמת ,עם הגירת יהודים מאירופה לחופי ארצות הברית ,הם נאל־
צו להתמודד עם נסיון קשה בשמירת שבת ,כשבכל עבודה שמצאו הם חיבו לע־
בוד גם ביום השבת ,ואם לא עשו כך מצאו את עצמם ביום שני בבקר מפוטרים
וחסרי מקור פרנסה .רבים מהם לא הצליחו לעמוד בנסיון ,המצוקה הכלכלית
היתה בלתי נסבלת והם נאלצו לחלל את השבת ,ומכאן קצרה היתה הדרך לה־
תדרדרות רוחנית חמורה ביותר .אחד מן הספורים המופלאים שנותרו לעדות
מאותם ימים ,הוא ספורה של משפחה חרדית בעלת ילדים קטנים .אשר אביה
התעקש בכל כחו להמנע מחלול שבת בכל מחיר .מדי שבוע נאלץ לחפש עבודה
חדשה ,עד שהצליח למצא עבודה שלא תדרוש ממנו לחלל את השבת ,והפך
לשומר בנין .מתוקף תפקידו זכה לקבל את חדרון השמירה למגורים ,ועובדה זו
סיעה לחסוך כמה פרוטות נוספות ,משום שהוא הביא את כל משפחתו להתגורר
ביחד איתו ,ולא נאלץ לשלם מדי חודש סכום גדול כדמי שכירות .אולם אליה
וקוץ בה ,בחדר הקטן הזה היו בנוסף למשפחה ולכל הילדים גם הפחמים שנועדו
לחמום ולהסקה ,ואט אט החל עורם של הילדים להתלכלך והם נצבעו בשחור.
באחד הימים עבר יהודי ברחוב ,והנה הוא רואה תופעה מדהימה :שני ילדים
כושים מדברים ביניהם ב...אידיש .אידיש אצל כושים? סימן שאלה גדול הצטיר
מול עיניו ,וגרם לו לסב על עקבותיו ולבחון שוב את המראה הבלתי שגרתי.
לבסוף החליט לגשת אל הילדים ולברר את הענין מקרוב ,הוא פתח בשיחה עם
הילדים ,הופתע לשמוע שהם כלל אינם כושים ,אלא ילדים יהודיים המתגוררים
בלית ברירה במחסן פחמים .לבו הרחום של אותו יהודי התכוץ למראה המצו־
קה הכלכלית הקשה שבה הם שרויים ,והוא בקש מהם לקרא לאחד ההורים.
כשהגיעה האם הוא הוציא מכיסו חמישה שטרות בני מאה דולרים כל אחד...
המשך בעמ‘ האחרון
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הפטרה“ :הדבר אשר דבר”

ההלכה השבועית
הלכות שבת
הלכות מוקצה-
כלי שמלאכתו להיתר
א .כלים שמלאכתם להיתר ,כגון
כוס העומדת לשתיה ,וקערות
וצלחות העומדות לאכול בהן,
וסכין העומדות לחתוך בה לחם
או בשר ,מותר לטלטלם בשבת
בין בשביל גופם שישתמש
האדם לצורך עצמו ,בין בשביל
מקומם שרוצה לשבת במקומן,
בין לצורך הכלי עצמו שלא יגנב
או שלא ישבר ,אבל שלא לצורך
כלל אין לטלטלם.
ב .כלי שמלאכתו להיתר ,כגון
קורה שייחד אותה לסגור הדלת,
אף על פי שהיא גדולה וכבדה
מאוד ,מותר לטלטלה ,בשבת,
שלא נתבטל שם כלי ממנה ,לא
מפני גודלה ולא מפני כובדה.
ג .אוכלים הראויים לאכילה,
וכן כתבי הקודש ,אין להם דין
מוקצה כלל ,ומותר לטלטלם
אפילו שלא לצורך כלל.
(חזון עובדיה)

סיפור השבוע
עולם הפוך ראיתי .בעולם החופשי-המודרני אוהבים חידושים
והמצאות .לא נחים לרגע .העתיק הישן והטוב ,מפנה את מקומו
לעדכני ,לחדשני ,למפתיע .הבורות ריקים ,ואין בהם מים ,אז
צריך להמציא ריגושים ,יוזמות מפתיעות .כך למשל מאד מקורי
להגיש את הקינוח לפני הסעודה ...ובאיבחה אחת אתה מקפיץ
את הסעודה הבשרית לרמה של קינוח .מהפכים יוצרות בתקווה
שזה יצליח ,יסחוף .יביא להתמוגגות .ועכשיו לחתונה בקיבוץ.
ובכן חברים יקרים ,החתונות בקיבוץ תפשו לעצמן פוזה חדשה
לגמרי .מעתה ,רישמו לפניכם ,החופה נדחקת לסוף .החופה היא
שחותמת את הארוע .ולפניה? לפניה רבותי הנכבדים ,ריקודים
ומחולות ,מטעמים ומגדנות ,מוסיקה רועשת עד השעות הקטנות
של הלילה .וממש סמוך לטכס הקידושין ,נותנים מירווח של 10
דקות ,רבע שעה ,לברכות ואיחולים .מי ומי המברכים? מזכיר
המשק למשל ,יו”ר ועדת תרבות ,לפעמים סבתא מרוגשת,
לעיתים הדוור של הקיבוץ .תלוי מי ומי הנישאים ובמה הם
עוסקים ,חושבים ,עושים ויוצרים ,ותלוי גם ,לאן נושבת הרוח
התרבותית שלהם .הנה למדנו שיעור קצר כיצד מתרחשת לה
חתונה בקיבוץ ממוצע ,וברשותכם אני מקפיץ אתכם לחתונה
בקיבוץ “טללי שחר” לדקות המרטיטות שבהן מברכים את
החתן והכלה ,טרם יכנסו לחופה .השעה אחת אחרי חצות .אז
אחרי שמזכיר המשק גרשון הקריא איחול מן הכתוב ,וסוניה מן
המכבסה סיפרה כמה הכלה חרוצה ,ושרגא מן הרפת עידכן עד
כמה החתן מסור ונאמן לפרות ,נתקבל איתות מהדוד של החתן,
הלוא הוא מיודענו שמיל החשמלאי של הקיבוץ .הו ,הו ,נשמעה
נהמת פליאה מן הקהל .שמיל החשמלטור לא מוכר כדברן גדול,
ההיפך להוציא ממנו “בוקר טוב” זה כמו להוציא שאור מן
העיסה ,או סבון מן הכביסה היבשה .במכנס קצר כשסנדלים
לרגליו וכובע טמבל על ראשו ,ניגש שמיל למיקרופון וביקש
לשאת נאום .השקט חילחל עמוק עד לממטרות המדשאה.
שמיל מדבר ,סצינה מחודשת בנוף הקיבוצי לעילא ולעילא.
וישא משלו ר’ שמיל ויאמר“ :קהל יקר .אני נואם קטן מאד ,וגם
דתי קטן מאד 30 .שנה חשמלאי כאן ורק השלטרים וארונות
החשמל שמעו אותי מזמזם כמה שירי לכת .אבל הפעם ,אני חש
צורך עמוק לספר לכם סיפור שמתאים יותר לרבנים ולדרשנים
ולא לחשמלאים בקיבוץ .לפני שמונה שנים החלטתי לנסוע
למחנות ההשמדה בפולין .אתם יודעים ,אני בן להורים ניצולי
שואה .הורי נפטרו מזמן ,אבל הרגשתי צורך עמוק לקיים צוואה
בלתי כתובה שלהם ,לדעת מאין הם באו .אשתי רוחמק’ה
סירבה .נופש לא עושים באושוויץ היא טענה כלפי .אבל מסע
השיכנועים שלי עשה את שלו ,נסענו עם משלחת של בני נוער
לסייר באתרי השכול והזוועות של העם היהודי“ .לא היה לי
קל .הורי אף פעם לא סיפרו ולא דיברו .אבל גדרות התיל,
ערימות הנעליים והמשרפות דיברו גם דיברו .ביום השלישי
למסע ,החלטנו רוחמק’ה ואני ,לנסוע לעיירה ציורית קטנה
בפולין ,שם היה מחנה השמדה קטן ולא מפורסם .אבא היה
שם אסיר במשך  4שנים .סובבנו בין המבנים והסככות ומחינו
דמעה .לפתע הבחנתי ברב יהודי כבן  85לבוש בגד חסידי ,שנע
במהירות לעברנו .אתם יהודים מישראל? הוא שאל .כן .ענינו
לו .היום זה היארצייט  -יום האזכרה  -של האדמו”ר שלי זצ”ל.
הקבר שלו ,הציון ,נמצא  5ק”מ צפונה מכאן .סעו לשם ,כיתבו
פתק ובו בקשה ותראו ניסים ונפלאות .האמינו לי מי שפקד
את הציון ביום האזכרה ,וכתב בקשה והניח על אחד הסדקים,
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קיבל מבוקשו ...כך אמר לנו החסיד הישיש“ .נו ,אני דתי מאד
קטן ,ורציתי שיעזוב אותנו לנפשנו .אבל רוחמק’ה פתאום
נחה עליה רוח הקודש ,והיא לחצה עלי ,שמיל ,שמיל ,בוא
ניסע לאדמו”ר .נכנעתי”.הגענו לקבר והבחנו בעשרות חסידים
מתפללים מתנועעים .רציתי ללכת ,אבל רוחמק’ה לחצה ,שמיל
תכתוב פתק .איזה פתק ,אני לא מדבר עם אנשים מתים עניתי
לה .תכתבי את .אז רוחמק’ה הוציאה עט ונייר מן התיק שלה
והתחילה לרשום בקשה .אין לי מושג מה היא רשמה ,אנחנו
לא חסר לנו כלום בקיבוץ ,ברוך השם .בינתיים החסידים עלו
לטנדרים שלהם ונסעו .התקרבתי לקבר ,רוחמק’ה חיפשה
חריץ ותחבה לתוכו את הפתק .לפתע ,משומקום ,הגיח איכר
גוי פולני משופם ענק מימדים ובידיו שני דליים .הוא הניחם
סמוך לקבר והחל לאסוף פתקים מבין החרכים והסדקים .לוקח
ומכניס לדלי .אלפי אלפי פתקים ודוחס אותם בכפות ידיו.
“הלו ,מיסטר ,מה אתה עושה עם הפתקים האלה? למה אתה
אוספם? שאלתי .האיכר הפולני ענה לי באנגלית עילגת שפעם
בשנה הוא מנקה את הקבר אוסף את הפתקים ושורפם בחצרו.
“הייתי המום” סיפר שמיל “אלפי יהודים מכל העולם פוקדים
את המקום וכותבים בקשות לאיזה אדמו”ר שמת מזמן .מה
הם כותבים לו? מה הם מבקשים ממנו? הסקרנות הרגה אותי.
הכנסתי את ידי לאחד הדליים כדי להרים פתק אחד .רק אחד.
כדי לקרוא ולדעת מה מבקשים מאדמו”ר זקן שנח על משכבו
כבר עשרות בשנים”.חברים וידידים ,חתן וכלה ,שמונה שנים
אני סוחב פתק זה בארנקי ועכשיו ברשותכם אקרא מה כתוב
בו” .שמיל החשמלאי הוציא ארנקו ושלף משם פתק צהבהב
מקופל והתחיל לקרוא“ .לכבוד האדמו”ר הזקן .אמרו לי שיש
לך קשרים עם בורא עולם ומה שמבקשים ממך ביום האזכרה,
אתה דואג שזה יתקיים .אני בחור פשוט מישראל ויש לי בקשה
קטנה ,אני מכיר נערה טובת לב אחת ,שקוראים לה מיכל .אנא,
עשה לי טובה ,דבר עם בורא עולם שישכנע את מיכל להתחתן
איתי .על החתום איתן מקיבוץ “טללי שחר” .עד כאן“ .איתן
ומיכל מזל טוב לכם!” קרא בקול ניחר הדוד שמיל החשמלאי.
“הפתק הזה שבידי נכתב ע”י איתן חתננו היקר לפני  10שנים,
כשהוא היה בן  17.5טרם גיוסו לצה”ל .והיום אני בחופה שלו.
היום עיני רואות מה כוחו של רב זקן לעשות ולפעול ...אתם
מבינים ,מתוך אלפי פתקים ,הרמתי דווקא את הפתק של אחייני
החביב ושמרתיו כאוצר יקר ...נכון שמיל הוא לא דתי גדול ,גם
קטן הוא לא ,אבל שמיל אומר לכם ,איתן ומיכל אתם לא רק
זוג משמים ,אתם זוג מן הפתקים” .החתן איתן רץ לעבר שמיל
והביט בפתק“ :אני בהלם ,אני לא מאמין רק עיוור לא יודה
שיש כאן השגחה עליונה .אני בכלל שכחתי מן הפתק הזה ...איך
הרמת אותו מבין אלפי פתקים?” .כן מוזמנים יקרים ,איתן שכח
מהפתק ,מהאדמו”ר ,מהבקשה ,אבל השכינה הקדושה שאפפה
את חופת הזוג ליטפה את תלתליו ושלחה לו תזכורת .שבועיים
אחר כך איתן ומיכל נסעו לפולין .איתן נישק את המצבה ואמר
“כבוד האדמו”ר מיכל ואני נרעשים ונרגשים .תודה על תפילתך,
ואנחנו מבטיחים כבוד הרב ,להקים בית יהודי כשר למהדרין
מחוץ לקיבוץ” .ועל חלקו האחורי של הפתק הצהבהב המקומט
והישן כתבה מיכל ביד רועדת את המילים הבאות “תתפלל
עלינו אדמו”ר יקר ,שנצליח בדרכנו החדשה” .היא תחבה
אותו עמוק עמוק לתוך חריץ נסתר ,שאף איכר פולני לא יצליח
באדיבות המחבר -הרב קובי לוי הי“ו
לשלפו .לעולם.
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

לפני מספר שבועות הבן שלי הקטן עבר תאונה עם הקורקינט שלו ,ואיבד את ההכרה ואת
הזכרון ,פשוט לא זכר כלום .אשתי השם ישמור אותה ,לקחה אותו מייד למיון בבית חולים.
בתוך כל הבהלה והלחץ התקשרנו ל“חסדי ינון“ על מנת לעשות לו ”פדיון נפש“ לרפואה
שלמה ,ושיחזור לעצמו .לא הרבה זמן לאחר שהגענו למיון ,כשעה בערך לאחר שעשו לו את
ה“פדיון“ בצורה פתאומית ובסיעתא דשמיא הכל חזר אליו ,הזכרון ובכלל התאושש מיד
ויצא מזה .נסי נסים ,אין מילים להודות להשם ,שהציל לנו את הילד ,ואתם שתמשיכו להיות
חנון צרור-באר שבע
שליחים נאמנים בע“ה...

לפני כשלושה ,ארבעה חודשים ,נודע לי
שהבן שלי יוצא עם גויה .לילות שלא
עצמתי עין .מה אפשר עוד להוסיף?
התקשרתי ל“חסדי ינון“ ובקשתי שיעשו
לו ”פדיון נפש“ ,שהשם ירחם עליו
ושיפרד לאלתר מהגויה .לא עבר חודש
מאז הפדיון והוא סיפר לי שנפרד ממנה...
הודו לה‘ כי טוב כי לעולם חסדו...
בעלום שם

בתי סבלה מאנמיה ,היא לא הרגישה טוב ,בלשון
המעטה ,והטיפול הרגיל לא עזר לה .הזמנתי עבורה
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ובערך לאחר שלושה
שבועות אשפזו אותה בבית חולים .לאחר בדיקות
מקיפות היא קבלה מנות דם ,ונמצא הטיפול
הנכון .רק אז הבנו איזו סיעתא דשמיא היתה לה,
כי היתה ממש בסכנת חיים ...הודו לה‘ כי טוב כי
לעולם חסדו...
(בעילום שם)

לבן שלי בן השמונה גילו בעיה רפואית הדורשת התערבות כירורגית ,לאחר התיעצויות רבות ,קיבלנו המלצה
על פרופסור שמתמחה בסוג הניתוח הזה ,בבית חולים ספציפי במרכז .כל התהליך היה מלווה בהמון ניירת
וביורוקרטיה ,ולמען האמת גם בחששות רבים .עד שנקבע התאריך היו מלא שיחות טלפון ותאומים מסתבר
שהניתוח אמור להיות מצולם כדי שילמדו ממנו עוד רופאים ועוד כל מני פרטים טכניים שרק הלחיצו אותנו
עוד יותר .לפני יום הניתוח הזמנתי עבור בני ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ואכן באותו בקר של הניתוח עשו לו
את הפדיון .אנחנו מחוף לחדר ניתוח ,בעלי ואני כבר לבושים חלוקים לבנים כדי להכנס לחדר ניתוח עם הילד,
ונכנסים למסדרון ארוך כזה כדי לתת לו הרדמה ולהתחיל בניתוח .איך שאנחנו עומדים להכנס פנימה .יש כעין
המולה ואומרים לנו שלא יכולים לנתח ,כי מצאו נזילה מהתקרה למעלה ואסור להכנס לחדר ניתוח עד שיתקנו
אותה .היינו בהלם ,דקה לפני הניתוח .לא ידענו אם לצחוק או לבכות .אבל אמרנו לעצמנו שכל עכבה לטובה,
במיוחד לאחר שעשינו ממש לפני כן את הפדיון .הרגשנו את יד ההשגחה ממש .שחררו אותנו הביתה ונאלצנו
לחכות קרוב לחודש ,עד שנקבע תאריך חדש .שוב הזמנו עבורו פדיון לאותו בקר .ובסיעתא דשמיא הניתוח עבר
בהצלחה ,הילד השתחרר הביתה ,ונקבע תאריך נוסף על מנת להוציא איזו צינורית ניקוז שהכניסו בניתוח .הפעם
בבדיקה לאחר הניתוח גילו שנשאר שם חתיכת עור מיותרת ,שלא מובן לאף אחד מכל הצוות הרפואי מאיפה זה
צץ ,והדרך היחידה היא לעשות עוד ניתוח קטן כדי להכניס את זה פנימה .עמדנו שוב בבית חולים והפעם לפני שני
ניתוחים נוספים .ישתבח שמו לעד .אמרנו מזמור לתודה והזמנו שוב ”פדיון נפש“ לפני שני הניתוחים שהיו באחד
מימי החנוכה .הרופא יצא מהניתוח ובמילים שלו אמר לנו שהיה לנו נס חנוכה ,שאין צורך בניתוח השני ,כי העודף
שנשאר הסתדר לבד מעצמו ,פשוט נעלם ,עשו רק ניתוח אחד והוא עבר בהצלחה...רוצה להודות לבורא עולם,
שהרגשנו שהוא מחזיק לנו את היד לאורך כל הדרך ,שמר עלינו ,הציל את הילד וחיזק אותנו ברגעים של דאגה,
מ .מהמרכז
חרדה ולפעמים חלישות הדעת .ולמד אותנו להחזיק חזק חזק בחבל...ישתבח שמו לעד!

ניתן להוריד את העלון באתר
המשך מטעמים לשולחן
”קחי ומצאי לכם דירה אחרת“ אמר בנדבנות,
כשהסכום העצום שהיה בו כדי מחיה לחדשים רבים
מתנפנף בידיו .עיניה המתעגלות מהפתעה היו בעיניו
התודה הגדולה ביותר ,אולם האם לא הסתפקה בכך,
אלא החלה להמטיר על ראשו צרור ברכות על המחוה
המיוחדת .רגע לפני שנטלה את הכסף ,בקשה לברר
ענין נוסף “:האם אתה שומר שבת?“ היהודי נענע
בראשו לשלילה .שבריר רגע של מבוכה עמד באויר,
אולם לאחריו פסעה האם אחורנית ,החזירה את ידה
המושטת ואמרה “:אנחנו כאן ,משום שאנחנו שומרי
שבת ,ואינני רוצה לקחת כסף מיהודי שאינו שומר
שבת“ .הוא נד בראשו לסכלותה ,ומבלי לומר מילה
סב על עקבותיו והלך לו לביתו” .מה דעתך על הטפשה
שפגשתי היום?“ שאל את אשתו ,מיד בכניסתו הביתה,
וגולל באזניה את כל ספור המעשה .הוא לא היה מוכן
כלל לתגובתה הסוערת” .אנחנו כל כך נוראים ,עד
שאפילו הכסף שלנו אינו טוב?“ התקצפה” ,גויים לכל
דבר...אוי לנו ,הלא הבטחת לי....
הלא הבטחת לי ,כשהתחלת לעבוד בשבת ,שאתה עושה
זאת רק עד שנתבסס מעט ,והנה-כמה שנים חלפו!
התבססנו היטב ואנחנו נחשבים לאנשים אמידים
אפילו ,אבל את העבודה בשבת מעולם לא הפסקת!
אוי לנו...גויים שכמותנו!!.“...וכתוצאה מאותו מעשה,
קם לו האיש ושב בתשובה שלמה!

ומתוק האור

צביה

מטפלת מוסמכת מעל  20שנה
אבחון ,יעוץ וטיפול איזון גוף-נפש
רפוי במגון שיטות טיפול טבעיות
להבראת הגוף והנפש
טיפול בשמנים אתרים ,תמציות צמחים ,ופרחי באך
לתופעות שונות:
ממתח נפשי ,כאבי גב ,מחלות חורף,
הפרעות בעיכול ועוד...
עבודת נפש:
מודעות עצמית ,חשיבה חיובית,
צמיחה אישית לנשים וילדים

053-3158822

שו“ת הלכה

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

שאלה :האם מותר למלאת סיר של אוכל במים
כדי שלא יתייבשו בו שיירי המזון?.
תשובה :בספר אור לציון (ח”ב פל”ד אות א) כתב
כתב דאין להשרות את הכלים במים אף שכוונתו
שלא ידבק בהם הלכלוך ,ואף יש להזהר שלא ליטול
ידים על כלים אלו אם כוונתו לשרותם או לשוטפם
במים .ע”כ .אך עיי’ לראש”ל זצ”ל בחזו”ע (שבת ח”ו
עמ’ קב) שכתב דדוקא הדחת הכלים בשבת אסורה
,אבל שטיפת מים בעלמא בלי שפשוף ביד ,אינה
בכלל ההדחה שהחמירו בה משום טורח ,ולפי
האמור קדירה שאחר הוצאת התבשיל מתוכה,
נשארו בה שיורי מאכל ,מותר לשפוך לתוכה מים
רבים כדי למנוע דיבוק השאריות בדופני הכלי ויהיה
קשה עליו אח”כ לנקותה למוצ”ש .ע”כ.
שאלה :מי שיש לו כמה מערכות כלים ,האם
מותר לו להדיח כלים מערב שבת לשבת ,או עליו
להשתמש במערכת כלים הנוספת? .
תשובה :יש אומרים שאם יש עוד כלים אחרים
טוב להחמיר שלא להדיח כלים בשבת כלל והטעם
משום טורח( .כה”ח אות לט ,לוית חן סי’ ע’ ,הליכות עולם
ח”ד עמוד רצד) .אך בספרו חזון עובדיה (שבת ו’ עמוד ק”ג)
הביא הרבה אחרונים שכתבו להתיר ושכבר נהגו
כל העולם להקל ,ואפילו גדולי ישראל צדיקים
וחסידים ,ופוק חזי מאי עמא דבר .והוסיף שאפשר
דאף האוסרים יודו שאם צריך להדיח מקצתן ,הותר
לו להדיח כולן .ע”ש.

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

