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העלון טעון גניזה
עלון מס’ 405
שבת פרשת “ויקהל פיקודי” שבת פרה
שנת תשע”ח
העלון מוקדש לע”נ
יוסף בן רבקה ז”ל
מאיר בן מזל ובכור זנזורי ז”ל
שלמה מהרט בן מונטואב ז”ל
שושנה בת אסתר ז”ל

מטעמים לשולחן

וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה‘
יום השבת הוא יום המוקדש לעבודת ה‘ ולעניני רוחניות ,ועל מנת להבין
עד כמה גדולה חשיבות הזהירות מעשית דבר חולין ביום זה ,המשיל המגיד
מדובנא משל ממשליו :לפני שנים רבות קם אדם אחד והחליט להתבסס
בעסקיו .לשם כך עקר האיש מעירת מגוריו ,והשתקע בעיר הגדולה
והרחוקה .לאחר שנים שבהן עשה חיל בעסקיו ,בעודו מנותק מכל קשר
לידידיו הקודמים ,תקפוהו געגועים לעירתו .מפעם לפעם היו מחשבותיו
נודדות ,והוא היה שואל את עצמו אודות מצבם של בני משפחתו הענפה,
ושלומם של חבריו הקרובים או מתפללי בית הכנסת...וכך חלפו ימים רבים
על האיש ,אולם לא היתה בידו אפשרות לקבל ולו פסת מידע על קרוביו
וידידיו .והנה ביום בהיר נשמעו נקישות על דלת ביתו ,בפתח הבית עמד
עני ופשט את ידו לצדקה ,והסוחר המופתע גילה כי אותו איש הינו ידיד
נעוריו מן העירה! ”שלום עליך“ קרא הסוחר בהתרגשות” ,מה מעשיך כאן
?““.באתי לאסוף צדקה“ השיב הידיד” .בא הכנס נא ,והתכבד בכוסית
יי“ש ,שמח הסוחר ,שלא הצליח לעצור בעד סקרנותו הבוערת” ,ספר לי
מה קורה בעירה שלנו?“ .למשמע השאלה הציץ הידיד בשעונו ודשדש
בעקביו תוך שהוא ממלמל“ :אין לי זמן ,אני אוסף צדקה ,וכל דקה יקרה
לי “...אולם הסוחר לא רצה שהזדמנות הפז תחמוק מידיו ולכן מיהר
לשאול “:כמה בסף לצדקה אתה אוסף ביום אחד?“ ”כאלף דולר“ השיב
האיש” .אם כך ,אשלם לך סכום זה ,בתנאי שתשב אצלי ותספר לי מה
נשמע בעירה שלנו“ .להצעה נדיבה כמו זו לא יכול היה הידיד לסרב ,ואכן,
לאחר שאכל ושתה והחל לספר את כל קורות העירה מיום עזיבת הסוחר.
לאחר שעתיים בהן הרצה ללא הפסקה ,הוא התעיף ובקש לנוח מעט .אולם
כאן צפתה לו הפתעה“:לנוח?“ התפלא הסוחר” ,הלא אני שלמתי לך עבור
כל היום .אם רצונך לנוח ,אנא עשה זאת מחר ,והמנוחה תהיה על חשבונך!
מדוע תנוח על חשבוני? אני שכרתי אותך רק כדי שתספר לי ספורים.“...
בהתאם לכך ,באר המגיד ,הקדוש ברוך הוא רואה שעם ישראל עובד כל
השבוע לפרנסתו ועסוק בחומריות ,ולכן קבע להם את יום השבת .ביום זה
פונה הקדוש ברוך הוא לעמו ואומר להם :כעת אינכם עובדים ,ולכן עליכם
לנצל יום זה עבור לימוד התורה ועניני קדושת השבת .אולם ,יש כאלו
שביום זה פורשים למנוחה...וכאן טוען כנגדם הקדוש ברוך הוא:אם הנכם
רוצים לנוח? נוחו על חשבונכם! לשם צרכי מנוחה הנכם יכולים לעשות
שימוש בששת ימי המעשה .אולם יום השבת הוא ”שבת לה‘“ הוא היום
שלי! ונתתי לכם אותו כדי להשתמש בו ללמוד התורה ולעליה ברוחניות.
רבנו יוסף חיים זצ“ל מביא בספרו ”בן איש חי“ (חומש שמות) :כתבו
המקובלים ז“ל ,דגדול הפעל הנעשה מעסק התורה ביום שבת אלף פעמים
יותר מן הנעשה מעסק התורה של ימי החול “...כלומר שעת לימוד תורה
בשבת ,שוה לאלף שעות של ימי החול ...ומכאן נתן להבין עד כמה גדולה
חשיבות העסוק ברוחניות ביום זה.
(לה ,ב)

אלה פקודי המשכן משכן העדת (לח ,כא)
המשכן משכן  -שני פעמים רמז למשכן שנתמשכן בשני חורבניו על
עונותיהן של ישראל (רש“י)
מאחר שהמשכן נקרא כך על שם היותו משכון על עוונותיהם של ישראל,
מתעוררת שאלה עצומה ,אמר הגר“ז זצ“ל ,אחיו של הגר“ח מוולוז‘ין
זצ“ל :הלא דין מפורש הוא שמשכון צריך להחזיר ,כפי שאומרת התורה
”עד בא השמש תשיבנו לו( “...כב,כה) מדוע אפוא ,לא מחזיר לנו הקב“ה
את בית המקדש ,שהוא המשכון? אלא ,שהתשובה לכך טמונה בהמשך
הכתוב“ :והיה כי יצעק אלי ושמעתי“ (שם,כו) ואנו ,או שאיננו צועקים
ואיננו מבקשים ,או שהננו צועקים ומבקשים אך כונתנו אינה להתחנן
על בית המקדש ,אלא אנו דואגים לחשבון הבנק שלנו ולצרות הפרטיות
שפוקדות אותנו ,ואם כן ,לא יפלא ,שאיננו זוכים להשבת המשכון ולבנין
ומתוק האור
הבית.

זמני שבת פרשת “ויקהל פקודי”
שבת פרה
4.27
5.07

4.28
5.24

6.20
7.01

6.21
6.58

הפטרה“ :ויהי דבר ד’”
מברכין החודש

ההלכה השבועית
הלכות חודש ניסן
א .ראש חודש ניסן שחל בשבת,
שמוציאים שלשה ספרי תורה ,והיה
צריך להעלות עולים נוספים על
חובת היום ,צריכים לומר קדיש גם
אחר קריאת ספר תורה הראשון,
כיון שהיו עולים נוספים ונשלמה
חובת היום ,ובסך הכל יאמרו שלשה
קדישים.
ב .מנהג טוב לקרות בכל יום החל
מראש חודש ניסן פרשת הנשיא של
אותו יום ,וביום י“ג ניסן קוראים
מתחלת פרשת בהעלותך עד ”כן
עשה את המנורה“ ויש נוהגים לקרות
פסוקים אלו מתוך ספר תורה ,אבל
מנהגינו לקרותם מתוך החומש.
ג .אין לגזור תענית צבור בכל ימי
חודש ניסן ,על כל צרה שלא תבוא,
אבל תענית יחיד מותר להתענות
בחודש ניסן ,חוץ מיום ראש חודש
ניסן ,ושבעת ימי חג הפסח .וטוב
לבחמיר שלא להתענות גם ביום
אסרו חג ,שהוא למחרת הפסח .ועל
פי זה פשט המנהג להתענות בימי
ניסן תענית של יום פקודה של אביו
או אמו ,אף על פי שאין תענית זה
חיוב רק מנהג טוב.
(חזון עובדיה)

סיפור השבוע

המשך מלפני שבוע :נתנאל ברקן הגנב התל-אביבי המדופלם
לשעבר ,מצא את עולמו החדש ,תחת עטיני הפרות הגדושים
חלב חם ועסיסי ,תוך צעידה רגלית בין מכון החליבה למחסני
החציר .נעול מגפי עבודה שחורות הוא פתח יום עבודה משש
בבוקר עד שש בערב .מאכיל ומשקה עגלים קטנים בני יומם,
מסייע למבכירות להמליט ,ובקיצור ,חי ונושם משמרות על גבי
משמרות עם הפרות .מאוהב בהן עד תמצית דמו .גניבות? הס
מלהזכיר .חלפה שנה ,חלפו שנתיים ,שלוש ,חמש .נתנאל ברקן
הוא קיבוצניק לכל דבר ,מכור לרפת עד תנוכי אוזניו .קצין
המבחן כבר שייך להסטוריה .הגנב הפך לרפתן מיומן וחרוץ .אבל
עמוק בלב ,קיננה עדיין אותה שנאה טורדנית ועיקשת ,לדוד
שלו ,שהזניח אותו מר שמואל גולניק ,איש העסקים שנעלם
מחייו לפני כ 30 -שנה ולא נתן שום סימן .נכון ,נתנאל כבר
אינו עבריין מסוכן ,אבל הכתם המרגיז הזה לא מצליח להתכבס
מליבו .יום אחד הגיע לרפת בקיבוץ ר’ מוטק’ה צימרמן .איש
חסיד ויז’ניץ’ ,חביב להפליא ,בריא גוף ,עם זוג עיניים מלטפות.
“אני מהרבנות הראשית ,באתי לבדוק שאתם נערכים לקראת
חג הפסח ...אתה מבין אדון נתנאל ,אסור שהפרות יאכלו
חמץ .”...אחרי דקותיים של משפטי הכרות התיישבו מוטק’ה
ונתנאל על המדרגות במכון החליבה ,עם שני כוסות קפה שחור
והחלו לשוחח .נתנאל הרגיש שמוטק’ה צימרמן יונק ממנו את
סיפור חייו באמצעות עיניו המלטפות .והוא סיפר הכל .על
היתמות בגיל תשע ,על הסבתא האומללה שנפטרה מצער ,על
עולם הפשע ,ועל השינאה לדודו שמואל גולניק ,שנעלם לו 30
שנה“ .ודע לך מוטק’ה ,גם כאן בקיבוץ אני סמרטוט .אני כמו
פרה חולבת .עובד כמו חמור ,לא נח לרגע בשביל חדר קטן
ושלוש ארוחות ביום .לא נשוי ,לא שווה קליפת השום .כן ,ברוך
השם ,אני לא פושע ...אבל את הגולניק הזה אני כנראה אשנא
עד יומי האחרון” .בפגישה השלישית ביניהם מוטק’ה צימרמן
הציע הצעה מפתה“ .שמע נתנאל ,בוא והתלווה אלי לטיול
מיוחד באירופה .נפקוד שם קברי צדיקים .אכיר לך את היהדות
הנפלאה דרך הקברים” .קברים? פער נתנאל את פיו”.כן ,אני
מבטיח לך שאתה תקבל זווית אחרת ובריאה יותר לחיים”.
אחרי חודש הם עלו למטוס .הטיול הקסום נמשך  10ימים.
הם ביקרו ברוסיה ,בליטא ,בפולין ,בגרמניה ,באוקראינה .נסעו
מאות קילומטרים ביום .מוטק’ה צימרמן הישקה את נתנאל
בסיפורי צדיקים במסה אדירה של מפלי הניאגרה .מהמהר”ל,
לגאון מוילנא ,לחפץ חיים ,רב נחמן מברסלב ,הבעל שם טוב.
כל גדולי הדורות“ .הגענו לברדיצ’וב” אמר מוטק’ה לנתנאל
“כאן קבור יהודי ענק ,רב עצום ,תלמיד חכם מובהק שקיבל את
התואר “סנגורם של ישראל” .יהודי שהיתה לו עין טובה על כל
אדם ,אפילו על הפושעים הגרועים ביותר .אם הוא ראה עגלון
עטור טלית ותפילין מחליף גלגל באמצע התפילה ,הוא היה
פונה לקב”ה ואומר :ריבונו של עולם ,ראה איזה יהודים נפלאים
יש בעולמך .גם כאשר הם עסוקים בהחלפת גלגל בעגלה ,הם
עסוקים בתפילה”...הסניגור המופלא הזה” הדגיש מוטק’ה
באוזני הקיבוצניק המשתומם“ .ראה יהודי אוכל ביום כיפור
ושאלו ,כבודו שכח שיום כיפור היום? “לא השיב היהודי ,לא
שכחתי“ .אז אולי כבודו שכח שהיום זה צום ,ולא אוכלים?...
“לא ,השיב היהודי ,אני יודע שצום היום ולא אוכלים”.אז אולי
כבודו חולה וחייב לאכול מפני פיקוח נפש? “לא ,השיב היהודי,
אני בריא ויודע שכיפור הוא צום ולמרות הכל אני אוכל”...הא,
קפץ נתנאל ממקומו ,כאן בחיים לא יוכל הרב מברדיצ’וב
למצוא סנגוריה ...זה אבוד .איזה סוג סנגוריה יוכל הרב לוי
יצחק להביא לנו”...יקירי הקיבוצניק המתוק ,הסכת ושמע.
סנגורם של ישראל הביט לשמים ואמר“ :ריבונו של עולם,
תראה איזה יהודי נפלא ומורם מעם .הוא יודע שיום כיפור
הוא יום צום .הוא יודע שאסור לאכול ,והוא לא חולה ,והוא

אוכל ,אבל דבר שקר לא יוציא מפיו .הוא דובר אמת לאמיתה...
האמת היא נר לרגליו אך איזו מעלה נשגבה יש לו ”...מוטק’ה
סיפר לו עוד כמה סיפורי סנגוריה ,על עיניו הטובה של הרב
מברדיצ’וב .נתנאל השתתק .הוא ניגש לציונו של “הסניגור”
וליטפו באצבעותיו .בחוץ השתוללה סופת גשמים .מוטק’ה
ניצב בפינת האוהל וקרא תהילים .נתנאל התיישב ליד מצבת
השיש עליה חרוט“ :פ.נ .סניגורם של ישראל” ,הוציא את פנקסו
ורשם“ :כבוד הרב מברדיצ’וב ,אתה כנראה לא איש ,אתה מלאך.
יש לך עין טובה ומבט חיובי על כל מצב של יהודי ,אפילו אם
הוא גרוע שבגרועים .שמי נתנאל ברקן ,אני יהודי עקור משורשי.
אני יתום ,וגנב ,וקיבוצניק ,ומבולבל .אינני מוצא את מקומי
בעולם; והנורא מכל – אני שונא את שאר-בשרי היחיד שיש לי,
הדוד שלי שמואל גולניק שנטש אותי כבר  30שנה .אתה הסניגור
הגדול ,אתה החכם ,אנא ,אני מתחנן בפניך ,עשה שאמצא
סנגוריה עליו .אינני יכול לחיות עם השינאה אליו .אני מרגיש
שהיא פוגעת לי בחיים .עוצרת אותי .מעכבת את מזלי .כבוד
הרב ,אני מאמין שנשמתך כאן לצידי ,ולכן אני כותב לך מילים
אלו בלב שבור ובוכה .תשפיע עלי מן הסנגוריה שלך ,מן האהבה
הטובה והפשוטה שיש לך לכל אדם ,כדי שאגמל מן הטראומה
השינאתית שלי לשמואל גולניק .אנא! אנא! בבקשה!!!” .הוא
הטמין את הפתק בין אלפי הפתקים בין חרכי המצבה .נתנאל
ברקן הניח את ראשו על הקבר של המלאך מברדיצ’וב ובכה
ובכה ובכה ,יותר מהגשם האוקראיני שצלף על העצים והשדות.
מוטק’ה צימרמן ונתנאל ברקן יצאו מציונו של “סנגורם של
ישראל” לעבר החורף הכבד ,שעטו לכוון נמל התעופה של קייב
בירת אוקראינה ומשם במטוס אחרי שעתיים וארבעים דקות הם
נחתו בנתב”ג“ .מוטק’ה יקירי” אמר נתנאל לפני הנחיתה “אני
מודה לך על הזכות המופלאה שזיכית אותי להכיר גדולי עולם
שהמוסר שלהם חובק עולמות ...אבל אני מרגיש שרק אחד מהם
ממש נגע לליבי ...האישיות הקורנת שלו עדיין זורמת לי במחזור
הדם ...אני נורא רוצה להידמות לו”.”....כן” הפטיר צימרמן “זה
בוודאי סנגורם של ישראל””.כן ,נכון”.”...ובכן נתנאל ,יש לי
הפתעה קטנה בשבילך” ניצת זיק מסתורי בעיניו של מוטק’ה
צימרמן “אנחנו לא ניפרד בנתב”ג אנחנו נוסעים”“ .לעוד קבר
של צדיק בישראל?”נכון יקירי .אנחנו נוסעים לציונו של בנימין
בן יעקב ליד כפר סבא ,אבל זו תהיה רק תחנת ביניים לעוד
מעשה חסד שחובה עלינו לעשות” .שעה אחרי הנחיתה נעצרה
מונית מול ציונו של בנימין .מוטק’ה צימרמן“ :דע לך נתנאל,
בנימין בן יעקב ,צעיר בניו של יעקב אבינו ,קרא לעשרת בניו
שמות שאיפיינו ואיזכרו לטובה את אחיו הגדול יוסף שנמכר על
ידי אחיו לישמעאלים והורד מצריימה .בנימין ערג אחרי אחיו,
אהבו אהבת-נפש וידע והאמין שאחיו הצדיק לא חטא מעולם
כנגד אחיו .לא היה סניגור גדול כמו בנימין על אחיו הבוגר.
וכשהם נפגשו מאוחר יותר הם בכו איש על צוואר אחיו באהבה
עצומה פולחת דורות .יוסף היה נרגש מגעגועיו של אחיו ,ומעינו
הטובה כלפיו ,והאחווה הזו שכולה ראייה טובה וכף זכות איש
לרעהו ,זיכתה את שניהם שבחלקם ,בנחלתם ,יבנו המשכן,
ובית המקדש ...עכשיו נתנאל אקח אותך למקום נחמד אשר
אחת לשבוע אני פוקד אותו ועושה חסד עם אנשים שזקוקים
לחמימות” .בפאתי כפר סבא ניצב לו בית האבות “שיבה
טובה” של ההסתדרות הכללית .מבנה פשוט בן ארבע קומות,
עם מסדרונות ארוכים ,ובחצר מדשאה קטנה ,שישה ספסלים
ושלוש ממטרות מסתובבות”.מה אתה עושה כאן בדיוק ,לא
הבנתי” שאל נתנאל”.יש מספר קשישים שזקוקים לתשומת לב.
אני משוחח איתם ,דורש להם כמה דברי תורה ,שר להם כמה
שירים חסידיים ,ובקיצור משתדל להוסיף שמחה ואור לחייהם”.
המשך בשבוע הבא אי“ה  -באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :

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

לפני חודשיים ,שלושה ,בערך החלטתי
לעשות ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ למצב
רפואי שנמשך כבר שנה .מכיון שהמצב היה
חמור ,הזמנתי מלכתחילה שני פדיונות.
בדרך הטבע זה מצב שלוקח הרבה זמן
להחלים ממנו .ובסיעתא דשמיא המצב
השתפר ברוך השם .עד כדי כך שהרופאים
לא היו מוכנים לקבל את זה ,אמרו שזה לא
יכול להיות ,שאין מקרים כאלה .ברוך השם,
השם היה בעזרי ושמר עלי ,ואני מאמינה
שגם ימשיך להיות בעזרי בעתיד ושהתיק
הרפואי יתנקה וימחק בעזרת השם בזכות
זכוי הרבים...
בעילום שם

הנכדה שלי בת ארבעה חודשים
כנראה נפלה ,התנפח לה הראש ,עשו
לה אולטראסאונד וגילו סדק קטן
בגולגולת ,מכיון שזה מקום רגיש,
אי אפשר לתפור או להדביק ,אי
אפשר לעשות כלום .הזמנתי עבורה
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ והכל עבר
לה ,ברוך השם הנפיחות ירדה והכל
הסתדר ,ויצאה בכלל סכנה .תודה
השם!
סבתא מקרית גת

היתה לי שן בינה קלועה ,שישבה על
העצב של השן .כל הרופאים אמרו
שרק אצל רופא כירורג מומחה
אפשר יהיה לטפל בזה .לפני שנגשתי
להתערבות הכירורגית הזמנתי
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ,וברוך
השם זה עבר בשלום .לאחר מכן
הרגשתי קושי בפתיחת הפה .עשיתי
עוד ”פדיון נפש“ ובחסדי השם הכל
הסתדר על הצד הטוב ביותר .תודה
לה‘..
(בעילום שם)

הבת שלי נאלצה לעזוב דירה מסיבות בריאותיות,
ומה לעשות שבחוזה לא היה פתח לעזוב את הדירה
לפני הזמן ,ולא שמו לב לזה .למרות כל ההפצרות
בבעל הדירה ,שמדובר במצב רפואי ,ולמרות ההוכחות
הרפואיות ומכתבי הרופאים ,הוא לא הסכים להפרת
חוזה עד שיבאו דיירים אחרים תחתם לפחות עד סוף
החוזה ,מדובר בסך הכל בחמישה חודשים .בנוסף למצב
הבריאותי התוסף כל הלחץ של מציאת שוכרים חדשים,
ומאיפה ישיגו עכשיו בזמן כה קצר? בעל הבית לא הסתפק
במודעות רגילות ,וגם דרש כל פעם עוד דרישות ,ללא
כל התחשבות .במצב כזה ,הזמנו ”פדיון נפש“ ב“חסדי
ינון“ וממש תוך כמה ימים ,הגיעו שוכרים חדשים שהיו
צריכים את הדירה בדיוק לחמישה חודשים .ראו בחוש
את יד ההשגחה ,איך הכל התאים בדיוק ,גם להם וגם
לנו .זכינו בסיעתא דשמיא מדהימה...תודה לבורא עולם,
שלא החסיר את ”חסדי ינון“ מאיתנו ...
בעילום שם

נכנסתי לעסקת מכירת נכס עם מישהו ממושב מסוים באזור הדרום ,שהנכס עצמו היה בקשיים גדולים,
בגלל הצורך בעמידה ודרישות החוקים מול הרשויות .ואני בעצמי היתי בחובות ועוד מכשולים נוספים
שהיו וקרו בהמשך ,בעיקר בגיוס הכסף לקונה וקבלת המשכנתא .החלטתי לעשות ”פדיון נפש“ כדי
לצאת מהברוך הזה .וברוך השם לאחר הפדיון ,כל המכשולים הוסרו וזכינו שהדבר בא לסיומו בשעה
טובה ומוצלחת .וקבלתי את יתרת כספי שהיה במאות אלפי שקלים ,ובזכות זה זכיתי לסגור את כל
החובות שלי .ישועת השם כהרף עין...
ו.י /ירושלים

ניתן להוריד את העלון באתר
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לחם • חל
בשקל אחבד •בלג ב י נה
בד!

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  1ש”ח בלבד!

לתרומות“ :חסדי ינון” 03-6182992

ישנם מאחינו בית ישראל שכל
השנה מרגישים רק את ה“מרור“,
בפרט שמתקרבים החגים עלינו
לטובה ,וההוצאות גדלות
במאות אחוזים...
עזור לאחיך
שיוכל להסב כבן חורין...

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

שאלה :האם יש ממש במנהג לסייד את קירות
הבית לפני הפסח
תשובה :כתב השו”ע (סי’ תמב ס”ו) נהגו לגרר
הכתלים והכסאות שנגע בהם חמץ ,ויש להם על
מה שיסמוכו .ואם יש חמץ בסדק ,שאינו יכול
לחטט אחריו ,יטיח עליו מעט טיט .ע”כ .וכתב הרב
מאמר מרדכי (ס”ק כח) שכוונת מרן שאין ללעוג
על המנהג שהוא מנהג שטות וחומרא יתירא,
אלא יש לזה סמך מן הירושלמי דאיתא שם הטח
ביתו בצק חייב לבער .וכן פירש במאמ”ר (סק”ז)
ובכה”ח (ס”ק סט) .וכתב הרב מהר”י מולכו בספר
שלחן גבוה שמנהג זה לגרור הכתלים לא נתפשט
במקומותינו רק לרחוץ הכסאות והספסלים של
בית התבשיל שמניחים על גבן פת חמה כשמוצאים
אותו מן התנור וכל מיני מאכל ,וי”ל דכיון שמן
הדין אינו חייב לבער כל שאין כזית במקום אחד
כמבואר בשו”ע (סי’ תמב ס”ז וס”ח) וכדכתב
הפר”ח ,ואין זה אלא מנהג בעלמא ,ומה שנהגו
נהגו .ע”ש .ומ”מ קירות הבתים שלנו שהם חלקים
ונקיים ,אין סמך למה שנוהגים לנקותם היטב ,אלא
שישראל קדושים נזהרים מלהתרחק מכל חשש,
ומ”מ א”צ להפריז בזה יתר על המדה.

קמחא
דפסחא

לתרומות03-6182992:

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

