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זמני שבת פרשת “במדבר”

הפטרה: ”והיה מספר בני ישראל“ 
מ”ט לעומר

מדוע נתנה התורה במידבר ולא הארץ ישראל, שבה עיקר קיומן של  המצוות? אומר 
מרן הרב אלישיב זצ”ל: במדבר אין דריכת רגל לבני אדם, וללוא הניסים שעשה 
)דברים ח’, ט”ו(  ישראל לא היה בכוחם לשרוד במדבר סיני, כמו שנאמר:  ה’ עם 
“המוליכך  במדבר הגדול הנורא נחש שרף ועקרב וצימאון אשר אין מים”. מלבד 
זאת במעמד מתן תורה עצמו התאחדו כל כוחות הבריאה כנגד ישראל באמצעות 
המים והאש, הקולות, הברקים והעשן שהיה על ההר. ובא הדבר ללמדנו, כי כשם 
כך מחויבים  לקיומם של הבריאות  ובתנאים קשים  נתנה במקום סכנה  שהתורה 
ישראל לקיים את התורה ולשמור את מצוותיה בכל מצב, ושום קושי בעולם אין 
יתרפא  לא  הקשיים  כל  למרות  אם  אדרבה  התורה  מן  האדם  את  לפתור  כדי  בו 
וישיעהו  יעזרהו  יתברך  שהשם  לו  מובטח  התורה,  מצוות  ומקיום  תורה  מלמוד 
מכל צרה וצוקה וייסיע בעדו לעמוד בכל הקשיים והנסיונות הנצבים בדרכו, כשם 
שישראל התקיימו במדבר בדרכי ניסים. וכך פסק הרמב”ם מודגש )הל’ תלמוד תורה 
פ”א ה”ח(: “כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה בין עני בין עשיר בין שלם בגופו 
בין בעל יסוריים, בין בחור בין אם הוא זקן גדול אפילו עני המחזר על הפתחים, 
אפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה”, אחת 
מהדוגמאות המופלאות למי שהצליח לעמוד אל מול צרות נוראות בעוז, ולא די בכך 
אלא אף בשעה שבני האדם סביבו שרויים היו בטירוף חושים על מנת להתקיים, 
עמל והתייגע בתורה, עד שהצליח לזכות את עם ישראל בחיבוריו היה רבי אהרון 
ולקין, אב בית דין פינסק. רבי אהרון ולקין היה מגדולי הרבנים בדור שלפני השואה 
ועוד,  אהרון”  חושן  אהרון”,  “מצח  אהרון”,  “זקן  אהרון”  “בית  הרבים  וספריו 
נתפרסמו בכל תפוצות ישראל דברי ההקדמה לספרו “בית אהרון”, על מסכת בבא 
קמא מהוים מסמך נדיר שערכו לא יסולא בפז, המאיר באור יקרות את גודל חובת 
האדם לעסוק בתורה בכל עת ובכל מצב גם בתנאים הקשים ביותר. וכך כותב בעל 
“בית אהרון”: “מה אומר ומה אדבר, אנוכי בתקופה איומה והנוראה שעברה על כל 
ארצות אירופה בכלל, ועל מדינתנו עירנו, ועלי בפרט. זה שמונה שנים של מלחמות 
גדולות ונוראות, שוד ושבר גזרות ורדיפות, גירושים וטילטולים, צרות ומצוקות אין 
מספר, אלפי רבבות משפחות ישראל נהרסו עד היסוד, גורשו מארצם מעירם ומבתי 
שממה,  ארצנו  לחרבה  היו  ישראל  ערי  השמים.  רוחות  לארבע  ונתפזרו  מסחרם 
דבר  מקומם  אסורים  ובבתי  הובלו  לשבי  ונכבדינו  זקנינו  הוכרעו,  לטווח  בחרונו 
חרב ורעב נורא, שבי ומשחית, מגפה ופגע רע, כל מחלה וכל תקלה, כל גזרה וכל 
מיני פורעניות, מה שאין הפה יכול לדבר, ואין המח יכול לחשוב לא פסקה מעלינו 
ומעל כל בני בריתנו. כל העולם טובעים בים של דם ואש, וכל מכה אשר לא כתובה, 
אשר מיימי לא היה כמוהו ואצל כל העולם... כי רק המוות המר הזה נחשב לפנינו 
להפודה ומציל היחידי לגאלנו מעת כל המון הצרות הגזרות והרדיפות, ורק השאול 
גזרה  וכל  חרב  דבר,  רעב,  חללי  ינוחו  שם  אשר  ומפלט,  מנוס  הבית  הוא  והקבר 
רעה...”. “ולא רק גוויעתנו בתינו בתי מסחרנו היו לשמה ולביזה כי אם גם לקינו 
בכפליים שריפת נשמה והגוף כאחד עמדו עם ישראל להשכיחם תורתנו ולהעבירם 
מחוקי דתנו. ולא רק בתי המדרש והישיבות יתרוקנו, כי אם תשב”ר גורשו מבתי 
חדריהם. עת צרה היא ליעקב אשר מיימי היותה לגוי לא נשמע כמוה”. “ומי האמין 
לשמוע אשר לעת כזאת כשכל הלבבות נתמתמו, והמוחות יתבלבלו ויצטמקו רק 
בארבע אמות  של חתיכת לחם ונזיד עדשים במה להחיות נפשם... ועלי גברו חסדי 
לי במשך הזה של שנות  ולבנות  השם יתברך להושיבני בארבע אמות של הלכה, 
המהומות עוד שלושה ‘בתים’ גדולים ומרווחים, נוסף על אותם השני ‘בתים’ על 
מסכת בבא מציעא וכתובות שבניתם מכבר ה’בית’, האחד הוא אשר תיראו יצא 
הדור ומתוקן מבית הדפוס היום ועוד שני ‘בתי אהרון’ על מסכת גיטין וקדושין, 
גמורים ומשוכללים תמונים עוד תחת ידי מבלתי יכולת להדפיסם...” “ואם כן, כמה 
מעלות טובות למקום עלי. ואילו פינו מלא שירה כים אין אני מספיק להודות לך 
השם אלוקי על כל החסדים שעשית עמדי במשך ימים אלא, מבית אסורים פדיתני 
זנתני...  ברעב  הוא[,  הקהל  חטאת  עלילה  בשביל  בשבי  לוקחתי  אנוכי  גם  ]אשר 
מחרב הצלתני ומדבר מלטתני אותי ואת ביתי, אשר כל התקופה הנוראה הזאת 
עברה עלינו בשלום”. “ותגדל עוד חסדך עמדי לבנות לי בתים נאמנים בישראל, 
ולחדש חדושים באוריתא. וכתלי בית האסורים יוכיחו, בשעה שגם עלי כבר כוס 
התרעלה להיות יושב כשבוע בצל קורתם, גם שמה ספרי וזיני עלי, וגם שמה ישבתי 
נגדה נא המון כל האסורים הרוצחים והגנבים וכל ארבע אבות מזיקים, וכתבתי 
את חבורי”. “ואם כן הנני מוצא עצמי מחויב להודות ולהלל לה’, על אשר נסיון 
העוני והיסורים לא העבירני מדעת קוניף ותקופת החושך הנורא לא עורה את 

עיני מראות נכוחה ויצאתי ממנה שחם בגופי שלם בתורתי”  )ומתוק האור(
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א.  נכון ללמוד עם הציבור ”התיקון“ 
שנדפס בספר ”קריאי מועד“ - תיקון 
פי  על  ונסדר  שנתקן  שבועות,  ליל 
מקום  ומכל  והמקובלים.  הזוהר 
בש“ס  לעסוק  נפשו  שחשקה  מי 
יש  כי  בידו  למחות  אין  ובפוסקים 
לנמנע  והעיקר  לסמוך.  מה  על  לו 
ולא  בטלים,  ודברים  חולין  משיחה 
בטילה.  בשיחה  זה  יקר  זמו  יאבד 
ויושב בטל כישן דמי. ועל פי הקבלה 
ולפני  זו.  בלילה  משנה  לקרות  אין 
לקרות  יש  הלילה  חצות  נקודת 
קריאת שמע, בפרט לאלה שהתפללו 
תלמיד  יש  ואם  יום,  מבעוד  ערבית 
חכם בין החבורה מה טוב ומה נעים 
שיבאר לקהל דברי הגמרא והמדרש 
ותרי“ג מצות, דבר דבור על אופניו, 
בדברי אגדה המושכים את הלב, כדי 
שלא יבואו להתנמנם, וזכות הרבים 

תלוי בו

ב. מנהג הספרדים שלא לומר תחנון 
ונפילת אפים, ומזמור ”יענך ד‘ ביום 
צרה“, ומזמור ”תפלה לדוד“, מיום 
ראש חודש סיון עד יום י“ב בו, ועד 
לו  יש  השבועות  שחג  מפני  בכלל, 
תשלומין.                                                                                            
)חזון עובדיה(

ההלכה השבועית
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וידבר ה’ אל משה במידבר סיני )א,א( 



סיפור השבוע
יואל מישה בלקינד היה הגביר החשוב של העיירה הציורית 
סמרגוניה בערבות רוסיה הצארית, ששכנה לחופו של נהר 
חכמים,  תלמידי  יהודים  היו  העיירה  תושבי  רוב  הבלוז. 
שעשו מלאכתם עראי ותורתם קבע. כמה מהם היו גאונים 
עצומים שלא צעדו 4 אמות מבלי לעסוק בתורה. בלקינד 
מיודענו היה אף הוא בר-אוריין לא קטן, שעסק לפרנסתו 
ביבוא סחורות מאירופה לממלכת הצאר הרוסי. זרועותיו 
הכלכליות היו חסונות ורב גווניות, יודעי דבר טענו שהצאר 
יכול  הוא  יהדותו  ואילמלא  לנשימה,  אוויר  כמו  לו  זקוק 
היה בקלות לקבל את מושכות משרד האוצר של הממלכה. 
הממון  פסגות,  אוויר  נשם  בלקינד  מישה  יואל  בקיצור, 
זרם אליו בשפע, פועליו ופקידיו מיומנים וחרוצים, האשה 
מאושרת, הילדים בריאים ויש לו כמה שעות טובות ביום 
לעסוק בתורה, בריתחא ממש. ככה זוכים לשני שולחנות. 
לכל  פתוחה  היתה  ידו  שגם  ייאמר,  הגביר  של  לזכותו 
ונדיבותו קנתה לה שם טוב בקרב גבאי הצדקה שבמחוז, 
שלא לדבר על עשרות, אם לא מאות הקבצנים שאף פעם 
לא השיב פניהם ריקם. רק קבצן אחד תושב העיירה, הוא 
פשוט לא סבל. לא סבל? פשוט תיעב. ועכשיו נעשה הכרות 
קצרה עם חיים ז’ונדל אפשטיין, קבצן מושבע רווק וערירי, 
בן 62, שחוץ מאשר לדפוק על דלתות ולבקש מזון ופרוטות 
לא עשה דבר. הלשונות הרעות טענו שהקבצן ז’ונדל הוא 
עמוק  פרוטותיו  מיליוני  את  שצובר  גדול  מיליונר  בעצם 
ענק  תבלול  שילה.  יבוא  כי  עד  חפץ  אין  ככלי  באדמה, 
בלט מעינו השמאלית, גבו כפוף, אפו פחוס להחריד, שני 
נחיריים ענקיים נמרחו על מרכז פניו וזקן מדובלל עיטר את 
לחייו. לא נעים לכתוב אך מראהו היה דוחה, ועננה של ריח 
לציין, שבלקינד  למותר  בתמידות.  אותו  ליוותה  נעים  לא 
ז’ונדל אפשטיין. משום מה היה  הגביר לא סבל את חיים 
של  ניצוץ  לו  מרצד  העלוב  הקבצן  של  שבעיניו  לו,  נדמה 
נוכלות, וזה הרתיח את דמו. מעולם אבל מעולם, לא נתן 
בלקינד פרוטה לז’ונדל. הוא סמך בעיניים עצומות על כך 
שאם חושדים שהעני לא הגון, אין חובה לתת לו, מה עוד 
שז’ונדל קשישא היה רווק שלא רבץ עליו שום עול פרנסה 
של יונקים או חתנים. היה זה בוקר אביבי, שבוע לפני חג 
הפסח אחרי תפילת שחרית, כשז’ונדל הקבצן החל לשרך 
רגליו במרדף חסר סיכוי אחרי בלקינד, לכוון אחוזתו. “הרב 
והיפנה  נעצר  הגביר  ז’ונדל.  קרא  בלקינד!”  הרב  בלקינד, 
עמוק.  בוז  מביעות  כשעיניו  הצולע,  הקבצן  לעבר  ראשו 
“הרב בלקינד, עשה לי טובה, שמעתי שלכבודו יש מאפיית 
מצות, האם יוכל כבודו לשמור לי שלוש מצות עבודת יד?, 
ואולי גם אזכה לקבל בקבוק יין טוב מן היקב של כבודו? 
לכבוד חג הפסח!...”. זה היה כבר יותר מדי בשביל בלקינד. 
גם מצות, גם יין, עוד מעט הוא גם יבקש לבוא לליל הסדר 
המשפחתי... הגביר חיפש משפט חכם ולולייני כדי להיפטר 

מן הטרדן והשיב: אם יישארו לי מספר מצות, ואם היין לא 
יחמיץ, אתן לך בלי נדר!!! “תודה הרב בלקינד” אמר ז’ונדל 
בהתרגשות. מי יודע, חשב בלבו, אף פעם לא זכיתי ממנו 
לפרוטה, אולי אזכה ליין ולמצות. נו, נו. גלגל סובב בעולם, 
ומי יודע מה ילד יום. יומיים אחר כך בשעת לילה מאוחרת 
חיילי  הגביר.  של  המפואר  ביתו  דלת  על  דפיקות  נשמעו 
הצאר עמדו בפתח, וכבלו את ידי העשיר המבוהל באזיקים 
למלכות  נשק  כלי  הברחת  באשמת  עצור  “אתה  כבדים. 
הצאר, מבלי להצהיר. יש לנו את כל ההוכחות לכך שהנשק 
היה חתום קצין  לידי המורדים”. על פקודת המעצר  עבר 
המחוז קומיסר יבגני בולקצ’וב. תוך דקות ספורות הושלך 
ולנוכח  זעקותיה של אשתו  לקול  בפיג’מה,  לבוש  בלקינד 
פניהם המבוהלות של ילדיו, על עגלה גדולת מימדים והובל 
אחר כבוד למעצר. אתר המעצרים של הצאר, לא היה אלא 
לשם  שנכנס  שמי  וטחובים,  עמוקים  בורות  של  שרשרת 
ספק רב אם היה יוצא בריא בגופו, שלא לדבר על בריאות 
נפשו. בלקינד חש שחרב עליו עולמו. זרקו לעברו שמיכה 
דקה, בקבוק מים והשאירו אותו קבור ששה מטרים בתוך 
האדמה, עם תולעים, עכבישים והשם ישמור, עקרבים. על 
זה אומרים דורשי רשומות: “מאיגרא רמא לבירא עמיקתא”. 
כפי  לישועה,  והתפלל  הבור  בתוך  בלקינד  בכה  הלילה  כל 
שמעולם לא התפלל. תושבי סמרגוניה היו בהלם בבוקרו 
של יום. העלמותו של בלקינד סמוך לפסח היתה גם מכה 
קשה לעניי העיר, שהמתינו בכליון עיניים לחבילות המצות 
וארגזי היין שהעביר הגביר לידי רב העיר הרב ראובן הירש, 
אפשטיין  ז’ונדל  חיים  אגב,  החלוקה.  מלאכת  על  שניצח 
מעולם, אבל מעולם, לא ניגש לחלוקת הקמחא ד’פסחא של 
רב העיר. הוא ידע שיש קבצנים ועניים יותר ממנו. יום ועוד 
יום. ערב חג הפסח ויואל מישה בלקינד עדיין טמון בבור, 
ליל  ולחם צר. עוד מעט  כבוי. מים במשורה  חי-מת, איש 
הסדר. מה יאכל? איך יקיים את מצוות הפסח? מדוע לא 
הגיעו אליו עדיין? שומר בורות המעצר ולארי גורניצקי היה 
טפוס קשוח ואטום מבע. זעקותיו של בלקינד שיקראו לרב 
העיירה ראובן הירש נפלו על אוזניים ערלות תרתי משמע. 
הוא הריח את הסוף. השמש שקעה לה עגמומית וכוכבי ליל 
יציאת מצרים ריצדו במרומים, ובלקינד הגביר האומלל חש 
כי מותו קרב. הרעב הציק לו, וחמץ אסור באכילה. אוי, אוי, 
אוי, מאין יבוא עזרי. פה ושם חדרה לה קרן אור דקיקה. 
קופסת  ובקצהו  מטה,  משתלשל  בחבל  הבחין  הוא  לפתע 
אטום  גורניצקי  השומר  לו  אמר  החבילה”  את  “קח  עץ. 
המבע. “זה בשבילך”. לא יאומן. בתוך הקופסא הונחו אחר 
כבוד 20 מצות עבודת יד, שלושה בקבוקי יין, חזרת, כרפס, 
צלוחית חרוסת, כד מים והגדה של פסח. “עזרי מעם השם. 

אעשה ליל סדר, אפילו בקבר”.
המשך בשבוע הבא אי“ה...

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?
בתרומה של 52 ₪ אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



אבי שיחיה‘ כבן שבעים שנה, סובל שנים מפריצת דיסק 
בגב התחתון, בהתקפים החזקים מטופל בזריקות, משככי 
כאבים וטיפולים אצל טובי הרופאים בארץ. בחשון האחרון 
קיבל אבי התקף חזק מאוד!! כאבים חזקים בגב שהקרינו 
לרגל שמאל. כל הטיפולים, הזריקות והרופאים לא עזרו לו 
והוא שכב שבועות במיטה מבלי יכולת לקום! נאנח ובוכה!! 
ברגעים הקשים האלו אמר לי לא פעם שהוא מרגיש שזהו, 
לו  ואמרתי  אותו  כמובן שעודדתי  ושלום.  קרב...חס  קיצו 
יזכה לעמוד על הרגלים. לאור המצב,  שבעזרת השם עוד 
המליצו לו לעבור ניתוח גב, שכידוע לא ניתוח פשוט לכל 
אופצית  את  דחינו  בגילו.  לאדם  וכמה  כמה  ועד  אדם, 
אפידורל,  זריקת  על  לו  המליצו  אז  גילו,  בגלל  הניתוח 
יום שעובר נראה  שהתעכבה בגלל פרוצדורה ובנתיים כל 
בן  רווק  בכורו,  בנו  אני,  זכיתי  תקופה  באותה  נצח.  כמו 
שפכו  ודמעות  תפילות  כמה  ווארט.  סוף  סוף  לסגור   45
הגיע  הזה...וכשכבר  לרגע  להגיע  לזכות  כדי  היקרים  הורי 
לא יוכל אבי להשתתף בשמחתי. כלתי שתחי המליצה לי 
ולפרסם  לרפואתו  ינון“  ב“חסדי  נפש  פדיון  עבורו  לערוך 
ישתבח שמו... קרה,  יאומן  לכשיוושע...והלא  הסיפור  את 
קיבל... לא  זריקה שבסוף  ללא  ליום השתפר מצבו,  מיום 

ובאירוסין שנערכו כחודש אחרי זה רקד איתי אבי על שתי 
רגליו... השבח לבורא עולם                           ערן / לוד

נאלצתי לעבור ניתוח בקע, הדבר נפל עלי כרעם 
בקשנו  ברירה.  לי  היתה  לא  אבל  בהיר,  ביום 
המלצות על רופא טוב, ונקבע לי תור לניתוח. אני 
לא כזאת אמיצה, אפשר להגיד אפילו שאני חרדה 
במצבים כאלה. והרי אף אחד לא שש ושמח ללכת 
והזמנתי  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  אז  לניתוח. 
”פדיון נפש“ לבקר של הניתוח. זה אמור להיות 
הסיוט  בהצלחה.  עבר  הניתוח  ואכן  קצר,  ניתוח 
התחיל בחדר ההתאוששות, היתה תקלה כלשהי 
התאוששות  של  דקות   40 ובמקום  החמצן,  עם 
והרגלים  הידים  שעות.  וחצי   5 שם  שהיתי 
הבהלה,  כל  בתוך  ננעלה.  והלסת  השתתקו, 
חשבתי לעצמי שאם אני יוצאת מזה אני תורמת 
עוד סכום עבור ”חסדי ינון“, ואכן השתבח שמו, 
הזמינו מומחה מבית חולים אחר, והוא בסיעתא 
דשמיא הצליח להוציא אותי מכלל סכנה. לאחר 
ממש  היה  שזה  אמרו  בעצמם  הרופאים  מעשה, 
נס!. אין מילים להודות להשם על חסדיו הרבים...                          
בעילום שם

                                                                                       

טוב,  הרגיש  לא  אותו,  ישמור  השם  בעלי, 
הרופא שלח אותו לכל מני בדיקות. באיזשהו 
לגבי  מיוחדת   לבדיקה  אותו  שלחו  שלב 
המחלה, לא עלינו ולא על אף אחד בישראל. 
אז כבר ממש נלחצתי. קראתי בעלון ”תפארת 
ינון“ על הפדיון נפש והתקשרתי, כדי שיעשו 
אכן  היה.  וכך  הבדיקה.  לפני  הפדיון  את  לו 
עשו לו את הפדיון ולאחר מכן את הבדיקה. 
אנחנו ישבנו וחיכינו לתשובה, הימים האלה 
בקר  ואז  להגיד.  מיותר  עצבים,  מורטי  היו 
שברוך  הבדיקה  תוצאות  את  קיבלנו  אחד 
השם, הכל תקין. באותו יום קבלנו בדואר את 
הרגשתי  נפש.  הפדיון  על  ששילמנו  הקבלה 
הפדיון,  בזכות  שזה  לי  מזכירים  שמשמיים 
לא סתם זה הגיע ביחד, ואז התקשרתי לבשר 
להודות  וכמובן  הטובות,  הבשורות  את  לכם 
להשם..                                      )בעילום שם(

הבת שלי בת השנתיים היתה כל הזמן חולה, כל שבוע 
קוצר  פעם  דלקת,  פעם  שפעת,  פעם  אחר,  משהוא 
נשימה. היתי במצב שכבר לא שלחתי אותה למעון 
ולא יכולתי לצאת לעבודה.  ככה במשך חודשים, עד 
שעשו לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, וברוך השם, 
בזכות הצדיק ר‘ ינון חורי זצוק“ל, הכל עבר לה , היא 
בסדר כבר וחזרה למעון ואני חזרתי לעבודה.... תודה 
לבורא עולם....                                                                                                                
בעילום שם

אני  ישן,  בבית  גרה  שאני  שנה  שלושים  מזה 
רוצה לשפץ וזה לא התאפשר מכל מני סיבות.  
ובקשתי שאצליח לשפץ  הזמנתי ”פדיון נפש“ 
ואכן אחרי הפדיון פתאום ללא כל  סוף סוף... 
ושבזכות  השיפוץ,  התאפשר  מוקדמת,  הודעה 
בעזרת  חלק  הכל  יעבור  הרבים  זכוי 

השם...
)ב.פ. באר שבע(



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 

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

שו“ת הלכה
מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו

שאלה: האם מותר לגרד ביום טוב גבינה או 
ירקות בפומפיה וכדו’?

לגרור  שמותר  ס”ג(  תקד  )סי’  הרמ”א  כתב  תשובה: 
צריך  מיהו  חרוץ,  מורג  שהוא  הכלי  על  בי”ט  גבינה 
שינוי מעט, כמו דיכת מלח. ע”כ. והרב בית דוד )סי’ 
הגבינה  לגרור  שנוהגים  העולם  למנהג  נתן טעם  רפו( 
ובפרט  )סק”ט(  שם  גבוה  בשולחן  והביאו  שינוי.  בלא 
טעמה,  מפיגה  היא  קודם  אותה  שגוררים  שהגבינה 
והיא בכלל כל דבר המפיג טעם שמותר לעשותו ביו”ט 
בלא שינוי וכמ”ש המהריק”ש, ולכן מעיקר הדין מותר 
והראש”ל  ביום טוב אפילו בלא שינוי.  הגבינה  לגרר 
זצ”ל בחזו”ע )יו”ט עמ’ עא( כתב דנכון לשנות קצת. ע”ש.

וכל זה בגבינה, אבל לגרר ירקות כגון צנון וגזר וכדו’ 
אפילו בפומפיה המיוחדת לכך מותר אפילו בלא שינוי, 
שהרי אם היה גוררם מעיו”ט היו מפיגים טעם ממש, 
העלה  וכן  שינוי.  שום  בלי  ביו”ט  לגררם  מותר  ולכן 
הראש”ל בחזו”ע )יו”ט עמ’ עא(, ובספר אור לציון )ח”ג 

פי”ט ס”ה(. ע”ש.
ואפילו  דק,  דק  אפילו  ירקות  סלט  לחתוך  מותר  וכן 
דק  דק  לכתחילה  לחתוך  לא  מחמירים  שבת  שלגבי 
וכמ”ש מרן בב”י )סי’ שכא( זה דוקא בשבת אבל ביו”ט 
מפיגים טעם.  דק, שהירקות  דק  אפילו  לחתוך  מותר 
ואפילו אם אינו חותך הירקות סמוך לסעודה, אפילו 
הכי ביו”ט מותר, וכמ”ש המשנ”ב )סי’ תקד ס”ק יט( וכן 

העלה הראש”ל זצ”ל בחזו”ע )עמ’ עא( ע”ש.

03-6182992 

חת
יש הקונה את עולמו בשעה א

היה שותף לזיכוי הרבים
באזור מגורך לפרטים:

הצטרף
למפצי העלון

לפרטים: 03-6182992

חיתמו הוראת קבע
וקבלו מתנות:

 תמונת מקורית מהצדיק, נר הבדלה, 
גביע הנהרות לקידוש... ועוד..

בואו לקבל מתנות!

ניתן להוריד את העלון באתר

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

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


