
מטעמים לשולחן

בס”ד

זמני שבת פרשת “בהעלותך”

הפטרה: “רני ושמחי בת ציון”

עבורו  הממתין  ההוא“  ”הטוב  יהיה  מה  נכון  אל  יודע  אינו  מאתנו  איש 
באחרית הימים על כל רבבות המצוות שהצליח לאגור בימי חייו. בהגדה 
של פסח ”חפץ חיים“ מביא הרב ולך משל שאמר ה“חפץ חיים“ בעניין זה: 
יהודי עני מחוסר פרנסה ומזל התהלך עצוב בחוצות העירה. הוא העביר 
במוחו את כל הכשלונות שלוו אותו בתקופה האחרונה, וחש את עצמו 
כאפס מוחלט,כשהשכיר את עצמו כסבל, ניתק החבל ונשבר הכלי, כשניסה 
לעבוד כשולית נפח - נבקע הסדן, כשסחר בתפוחים, הם הרקיבו, כשסחר 
רעבונו  ולמרות  לעצמו,  - הם הבאישו.“אינני שוה מאומה“ לחש  בדגים 
הגדול לא העז לחזור הביתה לאישתו ולספר כי הוא שוב מובטל מהעבודה 
ולא הצליח להשיג היום אפילו גרוש אחד לצרכי מחיה. פניו היו כבושות 
נוצץ תחת רגליו. הוא התכופף להרים,  באדמה, ולפתע הבחין בדבר מה 
וגילה שזוהי אבן. ”נו, גם כן מזל...מה אפשר לעשות באבן? אולי לקשט 
חולצה או סודר?...“, כשהאבן בידו ניגש לחנות הסדקית הסמוכה והציע 
אותה למכירה. ”זה לא קשור אלי“, אמר לו המוכר,“לך עם האבן לצורף“. 
החדר  אל  נכנס  הוא  רגע,  להמתין  ממנו  ובקש  לרגע  באבן  הציץ  הצורף 
ומיהר להזמין משטרה.“בואו מהר!“ בקש בדחיפות, ”האיש לא  הפנימי 
נראה לי הגון כל כך, מאיפה יש לו אבנים כאלה? בטח גנב אותה מאוצר 
המלוכה“. כשנודע למלך על דבר האבן המיוחדת שהגיעה אל הארמון, הוא 
בקש לראות את האדם שהביא אותה. ”מנין לך אבן כזאת?“ התענין המלך. 
”אינני יודע אם זו אבן או לא“ השיב העני ויאוש בקולו, ”אני יודע רק 
דבר אחד - מצאתי משהו ברחוב, והגעתי לכלא, בלי שאבין אפילו מדוע“.“ 
כמה תרצה עבור אבן כזו ?“ שאל המלך. ”כמה ארצה?“ העני הרהר לרגע. 
כשהגיע לחנות הסדקית קוה לקבל עבורה עשרה רובלים, כשנשלח לצורף 
חשב שאולי יתנו לו אלף רובלים. כעת, כשהוא מדבר עם המלך, הוא מבין 
הסוסים  באורוות  קבועה  משרה  אולי  אפשר?  מה  יותר.  לבקש  שאפשר 
עם משכורת מסודרת?...זה נראה יותר מדי...אולי זו תהיה חוצפה לבקש 
כל כך הרבה בשביל אבן כל כך קטנה?...לבסוף הרים את עיניו אל המלך: 
אפשרויות“  שתי  ”יש  בתמורתה?“.  לי  תציעו  אתם  מה  המלך,  ”אדוני 
הגיב המלך, ”או שתקח מאה אלף זהובים במזומן, או שאתן לך משכורת 
הצליח  לא  תדהמה  מרוב  חייך“.  כל  במשך  חודש  בכל  זהובים  מאה  של 
העני להגיב. אנו מקימים את מצוות ה‘, המשיך ה“חפץ חיים“ לבאר את 
הנמשל- וכשאנו מהרהרים אודות השכר אנו חושבים: מה כבר יכול להיות 
יודעים  שאיננו  כסף?...ומאחר  קצת  אולי  קבועה?  פרנסה  אולי  שנקבל? 
כיצד לתמחר אותן, אנו אומרים ”הרחמן הוא יזכנו לימות המשיח ולחיי 
העולם הבא“, רבונו של עולם, אתה יודע כמה מגיע לנו עבור מצוותינו, 
אנא, תן לנו כמה שאתה רוצה, לנו אין שום יכולת לדעת כמה הן שוות 

באמת. 
ענו מאד )יב, ג(

יהא  ”לעולם  ע“ב(:  ל  )שבת  ואמרו  הענוה  במדת  לדבוק  לנו  הורו  חז“ל 
אדם ענותן כהלל“. הקשו על כך לרבי יחיאל מאיר מאוסטרובצה זצ“ל: 
הרבי  נענה  ישראל?  של  מאורן  שהיה  הזקן,  להלל  ידמה  שיך שאדם  וכי 
מאוסטרובצה ואמר: אלו היו חז“ל אומרים ’לעולם יהא אדם למדן כהלל‘ 
או ’קדוש כהלל‘- היתה קושיתכם במקומה. שכן אין בכוחו של אדם כמונו 
להגיע למדרגתו של הלל. אבל כשאמרו חז“ל להיות בעלי ענוה כהלל, שוב 
אין הקושיה בכלל קושיה. משום שלנו, הפחותים יותר מהלל, קל הרבה 
יותר להכיר בשפלותנו, מאשר הלל הזקן שהיה צריך לעמול בלי קץ כדי 

להגיע לכך!
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את  להשקות  התורה  מן  אסור  א. 
זורע.  משום  וחייב  בשבת,  הזרעים 
בשבת  ובפרדסים  בגגות  והאוכלים 
ידיהם על הזרעים,  יטלו  יזהרו שלא 
על  ואף  אותם,  כך משקים  ידי  שעל 
פי שאינם מתכוונים לכך, מכל מקום 
פסיק רישיה הוא )ש“ע סי‘ שלו ס“ג(. מיהו 
לתוכו  הנשפכים  המים  אשר  כיור 
לקרקע  ומגיעים  צינור  דרך  זורמים 
שיש שם זרעים, מותר ליטול ידיו או 

להדיח כלים לתוכו.  

עליהם  יש  ותכשיטים  בגדים  ב. 
ומותר  להיתר,  כלי שמלאכתו  תורת 
שלא  לצל,  מחמה  אפילו  לטלטלם 
יגנבו או יאבדו. ובגד כלאים שעטנז, 
אף על פי שאסור ללבושו, אין עליו 
כל  על  הוא  כי  גמור,  מוקצה  תורת 
פנים נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור, 
ומותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו.

כדי  בשבת,  מניפה  לטלטל  מותר  ג. 
לטלטל  מותר  וכן  הזבובים.  להבריח 
ולהניף  בהם,  להריח  בשמים  עצי 

בהם. )ש“ע סי‘ שכב ס“ה(
                                )חזון עובדיה(

ההלכה השבועית

הלכות שבת כלי 
שמלאכתו להיתר:



סיפור השבוע
פרדי חממה היה אולטרא שוטר. שוטר פלוס פלוס, במשקל 
עממיים  שוטרים   30-40 של  עבודה  עושה  שהיה  כבד, 
היה  חממה  כשפרדי  בקיצור,  גבה.  בהרמת  או  עין,  בקריצת 
יוצא לסיור שיגרתי על גבי הניידת שלו במרחבי העיר לבוש 
בחולצתו הקצרה וההדוקה שחשפה שרירי גוף חטובים ועבים 
הפושעים  היו  מיידי  באופן  הארצי,  המוביל  צינורות  כמו 
יעבור  עד  ומאורותיהם,  בחוריהם  מסתתרים  והעבריינים 
חממה. מפלס הפשע היה צונח מיד מטה מטה. מפרגנים רבים 
לא היו ברקורד המקצועי שלו, והסיבה ברורה. קציני המשטרה 
הבכירים לא יכלו לסבול פעם אחר פעם שהוא גוזל מהם את 
ובפיזור  הצפע  ראשי  בלכידת  פשע,  מוקדי  בחיסול  הקרדיט 
שהיו  השוטרים  ידידיו  גם  וכדומה.  גניבות  וחשיפת  קטטות 
רועדים ממנו מפחד, לא פיזרו עליו מחמאות יתר, מאחר והם 
תמיד נראו לידו כמו קובץ נמלים משוטטות ליד פיל אפריקני 
דוהר. הם היו כל כך חיוורים לידו, שלא תמיד היית בטוח אם 
הם שוטרים, או - במקרה הטוב - נושאי כליו של פרדי חממה. 
כבוד.  לו  רחשו  הבכירים  כמו  הזוטרים  העבריינים  שכן,  מה 
ולא כאן המקום והזמן להאריך ביחסי הגומלין בין האולטרא-
של  מעבירות  רקום  היה  שעולמם  אלה  לבין  חממה,  שוטר 
וסיכום  ברזל,  זה  שלו  שמילה  ידעו  הם  וגניבות.  אלימות 
ולא  עיסקה  איתו  לסגור  ועדיף  פלדה,  של  סיכום  הוא  איתו 
עם שר המשטרה, המפכ”ל, או כל אחת מן הפיגורות בדרגות 
בחייו  עוד  לאגדה  הפך  חממה  פרדי  להאריך,  למה  הביניים. 
וברוך השם יש לו עוד עשרות שנים לתפקד במשטרה ולקבוע 
שם מסמרות של מסירות, רצינות והצלחות. לפני מספר שנים 
במסגרת מרדף אחרי פלטיאל פומרנץ המכונה “הצדיק” )למה 
גניבות,  של  והווה  עבר  בעל  שהיה  יבוא(  הסבר  “הצדיק”? 
נכנס חממה מיודענו לבנין ישיבה מיושן, שכתליו נוטים ליפול 
וחלונותיו, ברובם, פרוצים ושבורים. על פי המידע המודיעיני 
הגנב המיומן מצא לו מקום מסתור בבית הארחה שלא היה 
אלא מרתף של ישיבה זו, שקלטה בין כתליה אנשים קשיי יום 
ומחפשי דרך מסוגים שונים. גבאי הישיבה ואיש האחזקה שלה, 
והביט  הרעועה  הישיבה  דלת  את  פתח  צוקרמן  חיימק’ה  ר’ 
בעיני התכלת החודרות שלו באולטרא שוטר שלנו, שגופו להט 
ממוטיבציה ללכוד את הגנב. “כן, המבוקש פומרנץ נמצא כרגע 
במרתף, ישן שנת ישרים. אבל אני מבקש מכבודו, לא לעצרו, 
ולא להכותו. אין לי ספק שהוא רוצה לחזור בתשובה. האמן 
לי כבוד השוטר, הוא כאן שבועיים, טובל במקווה, מתפלל עם 
נפש... הוא השתנה” אמר  לי עמו כמה שיחות  והיו  דמעות, 
דיבורו  נועם  כובשת.  בידידות  לחממה  יד  והושיט  צוקרמן, 
של צוקרמן והתמימות המלטפת שזרמה מעיני התכלת שלו, 
שיכנעו את חממה הקשוח, שאכן “הצדיק” הגנב חזר למוטב. 
צוקרמן הגיש כוס נס-קפה רותח לחממה וביקש לעשות איתו 
למוטב  יחזור  “הצדיק”  שפומרנץ  אדאג  “אני  טיעון.  עסקת 
ואתה תבטיח לי לעזוב אותו למשך חצי שנה. תבוא בעוד חצי 
שנה ואני מוכיח לך שהוא צדיק ממשי - בלי מרכאות - ובמקום 
גניבות הוא יהיה עסוק עד למעלה מראשו במצוות ובמעשים 
הרזות  בפניו  בביישנות  והביט  בראשו  הנהן  חממה  טובים”. 
השתלשלו  ומסולסלות  בהירות  פיאות  ששתי  צוקרמן,  של 
צוקרמן.  הרב  לעיסקה  מסכים  “אני  מזקנו.  למטה  עד  להן 
אני רואה על פניך שאתה צדיק, ומילה שלך זו מילה”. “שב, 
שב” ביקש צוקרמן. פרדי חממה, זאת למודעי, שקל למעלה 
מ- 113 ק”ג שהתחלקו יפה יפה על פני גובה ממוצע של 175 
שנה,   60 בן  לפחות  היה  צוקרמן  הצביע  עליו  והכסא  ס”מ, 
עשוי מעץ דהוי, עם המון סדקים. האולטרא שוטר התיישב 
וזה לקח בדיוק שלוש שניות עד להתרסקות. חממה שהחזיק 
של  פיל  כמו  הארץ  על  הרותחת השתרע  הנס  כוס  את  בידו 
שבע טון שצנח לתוך בור במעבה היער. המשקה הרותח נשפך 
על חזהו ועצמותיו התפוקקו להן בקול הרעש של התנפצות 
הכסא. גניחותיו של השוטר - עקב החבטה - פילחו את חלל 
הישיבה, וצוקרמן חש שעולמו חרב עליו. הנה הוא בא להכניס 
פומרנץ  לפלטיאל  טובה  גם  לעשות  אותם,  לכבד  אורחים, 
“הצדיק” שרוצה לחזור בתשובה, והתוצאה: פרדי חממה טוב 
דקות  שמונה  תוך  צלעות.  כמה  שבר  בטח  הרצפה,  על  הלב 
את  רבה  בזהירות  אסף  המקצועי  והצוות  האמבולנס,  הגיע 
השוטר הפופולרי חממה מעל הרצפה, והריץ אותו תוך אזעקת 

את  ידע  לא  צוקרמן  החולים.  לבית  אוזניים  מחרישת  סירנה 
נפשו מרוב צער ומבוכה. הוא עלה על הווספה שלו ושעט לכוון 
חדר המיון. “אני לא עוזב את חממה, עד שהוא מבריא”, גמלה 
החלטה בליבו. “הוא בן אדם זהב, הוא לא מחפש גנבים בשביל 
להעניש אותם. עובדה הוא היה מוכן לעיסקת הטיעון שלי על 
“הצדיק” פומרנץ. הוא נשמה טובה החממה הזה”. ד”ר גדליה 
בר נתן בדק את חממה מכל הצדדים, שלח אותו לצילומים מכל 
הזוויות והעביר אותו למחלקה להשגחה במשך 24 שעות. “אני 
חושש מאד, שמא יש לו שבר באגן הירכיים” אמר הדוקטור, 
“זה לא שבר פשוט”, אבל השוטר הזה חממה הוא בריא גוף 
בלי עין הרע, נראה לי שהוא יעבור את הטראומה מהר וטוב”.

בין  מופלאה  ידידות-נפש  התפתחה  ואילך  הזו  הנקודה  ומן 
הגבאי צוקרמן המארח, לבין חממה האורח ששבר את עצם אגן 
הירכיים. לפחות שלושה חודשים נדרשו לחממה לחזור להליכה 
סמוך  ביומו  יום  מדי  חודשים  אותם  ולאורך  יחסית.  תקינה 
למיטת חוליו של השוטר המושבת ישב לו ר’ חיימק’ה צוקרמן 
עם הספר “אורחות צדיקים” והקריא לידידו החדש, דף אחר 
דף, פרקים נבחרים של מוסר יהודי ודרך ארץ. עיניו של חממה 
אורו. הוא אומנם גדל בבית מסורתי אבל מה רחוקה המסורת 
הרדודה, מעולמה של תורה חיננית המשופעת בחסד ומעשים 
טובים, כפי שהוקרנו מאישיותו אצילת הנפש של ידידו החדש 
חיימק’ה צוקרמן. בוקר אחד הגיע צוקרמן עם שקית בד קטיפה 
תאמין  לא  חדשה.”אתה  וטלית  תפילין  זוג  משם  ושלף  כחול 
חממה, כשסיפרתי ל”צדיק” פלטיאל פומרנץ שאני מקריא לך 
לי  ואמר  דמעות  עד  התרגש  הוא  צדיקים”  “אורחות  מהספר 
לפרדי חממה, שבזכותו  עז לתת מתנה  רצון  לי  יש  ‘חיימק’ה 
אני בישיבה ולא מאחורי סורג ובריח.... תשמע פרדי, פומרנץ 
עובד גם כמנקה של הישיבה ומשתכר 700 ₪ לחודש, בקומץ 
לך  רכש  הוא  האחרונים  בחודשיים  הרוויח  שהוא  הפרוטות 
תפילין מהודרות... והוא הקפיד לומר לי ‘חיימק’ה תגיד לחממה 
שזה לא מכספי גניבות, זה כסף כשר לחלוטין’”. דמעה קטנה 
המקום  אולי  כאן  חממה.  הכאוב  השוטר  של  מעינו  הבליחה 
והזמן לספר לכם, מדוע מכונה הגנב פלטיאל פומרנץ “הצדיק”. 
חלה  שלו,  האינסופיות  הפריצות  באחת  לילה,  באישון  ובכן, 
הניילון  תיק  לתוך  אוסף  פומרנץ  בעוד  צפוייה.  בלתי  תקלה 
האלמנה  בעלת-הבית  נכנסה  חופניים,  מלוא  תכשיטים  שלו 
פאני קראוס לביתה, ותפשה אותו “על חם”. היא לא צרחה. 
היא נעמדה קפואה, הביטה בעיניו ואמרה: “דע לך שאתה גוזל 
לפירקן.  שהגיעו  היתומות  בנותי  שתי  של  הנדוניה  את  ממני 
אין לי חסכונות, אין לי רכוש, רק התכשיטים הללו”. אין אף 
לייזר בעולם שתוכל לחשוף את אשר התרחש בחביונות  קרן 
מצפונו ולבו של פומרנץ הגנב, אבל בשורה התחתונה, פלטיאל 
 ₪  3,000 מארנקו  שלף  המיטה,  על  התכשיטים  את  השאיר 
לגב’ קראוס: “סליחה, אני מצטער, הכסף הזה  ואמר  במזומן 
את  לחקור  הגיע  חממה  כשפרדי  לחופה”.  להכניסן  לך  יעזור 
הארוע, התאור וטכניקת הפריצה הלמו את דמותו של פלטיאל 
ספק  “אין  קראוס  האלמנה  אמרה  התחקיר  בסוף  פומרנץ. 
הכי  לגנב  “הצדיק”  הכינוי  נגזר  ומכאן  צדיק”.  בגנב  שמדובר 
פעיל ואטרקטיבי במחוז. אחרי שלושה חודשים פחות יומיים, 
עמד פרדי חממה האולטרא שוטר על רגליו די יציב, ודי יצוק. 
הרבה  וראייה  יראת שמים  המון  עם  זה אדם אחר,  היה  אבל 
שזז  מי  כל  פעם  אנוש.  בן  כל  כלפי  ואוהדת  מפוכחת  יותר 
אחראי  מי  זה השתנה.  עכשיו?  גנב.  בעיניו שהוא  נחשד  היה 
לזאת? חיימק’ה צוקרמן כמובן, הגבאי הבלתי נלאה שהעניק 
בבית- השיקום  ימי  בכל  יהודית  וחמימות  תורה  של  שפע  לו 

כל  לו. חממה קיבל על עצמו להניח תפילין  ומחוצה  החולים 
יום, להקפיד על לפחות שתי תפילות ביום, עדיף מנחה ומעריב, 
וכמובן לתת ממעשרותיו בעין יפה לפעילויות החסד הנהדרות 
של צוקרמן. “אני מרגיש חיימק’ה” אמר חממה בצאתם מבית 
החולים השיקומי “שהחבטה שחטפתי מן הכסא הרעוע שלך, 
עשתה ממני איש חדש. אומנם נשברו לי כמה עצמות וצלעות, 
שנחבאו  או  בי,  היו  שלא  רגישויות  הרבה  בתוכי  ניבנו  אבל 

מתחת לתדמית השוטר הקשוח”. 

המשך בשבוע הבא אי“ה- באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו

לע”נ יוסף בן רבקה, 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 

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



יש דברים שאי אפשר לפרט, יש דברים 
שרק  דברים  יש  להם,  יפה  שהשתיקה 
השם יכול לתקן, במקרה שלנו, היו לנו 
בעיות בשלום בית. עשינו ”פדיון נפש“ 
ב“חסדי ינון“ ומאז ברוך השם חל שיפור 
גדול. שבע“ה ימשיך כך וישתפר עוד ....                          
                                                                                                                                          
בעילום שם

את  ולשבח  להלל  רק  מלבדו,  עוד  אין 
לפני שבוע שלחתי חברה של אמי  השם... 
היא  ינון“,  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לעשות 
יום-יומיים   אחרי  ועצבות,  מדכאון  סבלה 
ממש שעשו לה את הפדיון שלחה לי הודעה 
שיפור  על  לך  להודיע  ”רציתי  הלשון:  בזו 
במצבי הנפשי, אני יותר רגועה, מצב הרוח 
יותר מרומם, והתאבון חזר, אני גם מרגישה 
שבעזרת  כך...“  ימשיך  שרק  חרדה..  פחות 
ותמשיך  לזכותה,  יעמוד  הרבים  זכוי  השם 
להרגיש טוב ולהיות שמחה... תודה לבורא 
הזו  האפשרות  על  ינון“  ול“חסדי  עולם 
לעשות את ”הפדיון“...                                                                                               
                                                                                                                                                     
ק.ק

אבא של חבר טוב של המשפחה, לא עלינו 
ולא על אף אחד מישראל, עבר אירוע מוחי 
כשלושה  ומונשם  מורדם  היה  הוא  קשה. 
סכוי  לו  נתנו  לא  הרופאים  שבועות, 
שיפתח עיניים בכלל, אמרו למשפחה שאם 
אבל  ישמור.  השם  צמח,  יהיה  ימות,  לא 
המשפחה, היא משפחה מאמינה שמאמינה 
בבורא עולם, שרופא כל בשר ומפלי לעשות. 
הזמינו עבורו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“. 
ואחרי שבועיים פתח את העיניים, התחיל 
נשימתי,  לשיקום  אותו  העבירו  לדבר, 
כל  כנגד  רגיל.  בשיקום  כבר  הוא  והיום 

הסיכויים...ישתבח שמו לעד....
יפה

שיצאתי  לאחר  בערך  שנה  חצי  לפני 
יצאתי  חודשים,  כשמונה  לשידוכים 
יצא.  לא  דבר  ושום  פגישות  להרבה 
הזמנתי  ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ לזווג 
הגון.  אחרי שבועיים מהפדיון  בפגישה 
לעתיד,  כלתי  את  הכרתי  הראשונה 
לאחר  חודש התארסתי...ובעוד חודשיים 
להודות  השם...רוצה  בעזרת  מתחתן 
לנו  יהיה  הרבים  זכוי  ושבזכות  להשם, 

בנין עדי עד...
בעילום שם

ביום א’ שעבר הגענו לבית חולים עם בננו בן הארבע עם דלקת ראות קשה, מלווה בחום גבוה. בבית 
חולים הילד התעלף, והיה צריך לחבר אותו לחמצן. ביום שני החליטו לאשפז אותו. אז התקשרתי ל”חסדי 
ינון” שיעשו “פדיון נפש” לילד. ביום שלישי על הבוקר עשו את “הפדיון נפש”. ממש לאחר מכן הילד 
הרגיש יותר טוב, שחררו אותו מהחמצן. החום ירד. וכבר דברו איתנו שישחררו אותו אחר הצהריים. לבסוף 

שחררו אותו ביום רביעי בבוקר ליתר בטחון. התקשרתי על מנת לספר בשורות טובות ולהודות.
בעילום שם



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 

שאלה: חולה שאין בו סכנה שנפל למשכב מחמת 
חוליו, או שחלה כל גופו, האם מותר לו לאכול 
לצורך  מוקצה  לטלטל  או  מוקצה,  שהוא  דבר 

רפואתו?
תשובה: פסק השו”ע )סי’ שכח סי”ז( שחולה שאין בו 
דרבנן  איסור  אפילו  בשבילו  לעשות  אסור  סכנה 
אלא בשינוי, אלא אם יש בו סכנת אבר שאז מותר 
לעשות איסור דרבנן בלי שינוי. וכתב שם המשנ”ב 
)ס”ק קב( בשם החיי אדם דהיינו כשאפר,  אבל אם אי 
אפשר מותר לעשות איסור דרבנן אפילו בלי שינוי 

לצורך חולה שאין בו סכנה. 
וכתב המשנ”ב )סי’ שכח ס”ק נח( שתינוק שאינו רוצה 
להאכילו  לאם  מותר  אמו  ידי  על  אלא  לאכול 
גב  על  אף  ובשלו,  יהודי  אינו  שחלבו  חלב  אפילו 
להמשנ”ב  דס”ל  ומבואר  ע”כ.  מוקצה.  דמטלטל 
דמותר לעבור על איסור מוקצה לצורך קטן שדינו 
כחולה שאין בו סכנה. אולם עיי’ לראש”ל בלוית 
חן )סי’  פו( ובהליכות עולם )ח”ד עמ’ קפג( שכתב שלא 
הותר איסור מוקצה אלא לקטן, ולא לשאר חולה 
שאיב”ס כדין כל איסור דרבנן שפסק מר”ן דאסור 
לחולה שאין בו סכנה, ורק אם יש בו סכנת איבר 
כ[.  סי’  ח”א  פעלים  לרב  בהערות  נה  סי’  ח”י  ביבי”א  ]ועי’  שרי. 
אולם בספרו חזו”ע )ח”ג עמ’ קעב( האריך בזה והעלה 
שחולה שנפל למשכב מותר לו לאכול מוקצה, כגון 
לו  אין  אם  בזה,  וכיוצא  האילן  מן  שנשרו  פירות 
לטלטל   כשצריך  ולפ”ז  ע”כ.  וכדו’.  אחרים  פירות 
אפשר  אם  סכנה,  בו  שאין  חולה  לצורך  מוקצה 
אפשר  אי  אם  אבל  בשינוי  יטלטל  בשינוי  לטלטל 

לטלטל אלא כדרכו מותר.

מחבר ספר ”שי לאברהם“
ומגיה של ”רב ברכות“ ו“זכרונות אליהו“

שו“ת הלכה
מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו

ניתן להוריד את העלון באתר

אמץ
משפחה נזקקת

תרום לח”ג
לחם, חלב, גבינה

מתקשרים לחסדי ינון < 
תורמים את שווי המוצר: לחם 

חלב וגבינה <
המשפחה הנזקקת תקבל 

קופון לקניית לחם חלב וגבינה
בשווי 1 ש”ח בלבד!

לתרומות: “חסדי ינון” 03-6182992

לחגלחג
גבינה  • חלב   • לחם 

בשקל אחד בלבד!

השנה
 כל 
ח”ג
לנו ל

אצ

מטפלת מוסמכת מעל 20 שנה
  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 

צביה

03-6182992 

חת
יש הקונה את עולמו בשעה א

היה שותף לזיכוי הרבים
באזור מגורך לפרטים:

הצטרף
למפצי העלון


