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מטעמים לשולחן
אדם כי יקריב מכם קרבן לה‘

(א,ב)

מדוע לא נאמר ”אדם מכם כי יקריב“ ,אלא ”אדם כי יקריב מכם“?ה“בן איש
חי“ מישב זאת באמצעות המדרש (ויקרא רבה כה ,ה) המספר שכאשר הלך
אדרינוס המלך בשבילי טבריה ,הוא הבחין באיש זקן שהיה חוצב חצובות
בקרקע כדי לנטע בהן נטיעות .אמר לו המלך“:זקן זקן ,אם יגעת ועמלת
בבקר בימי נעורך ,כדי שיהיה לך מה לאכול לעת זקנה-ניחא ,אבל בימי
החושך ,לעת זקנה אל תיגע עצמך ,שלא תזכה לאכול ממנו“ .אמר לו“:יגעתי
בבקר ,וגם בערב איגע ,ומה שטוב בעיני המקום יעשה בי“ .אמר לו“:בן
כמה אתה?“ אמר לו“:בן מאה שנים“ .אמר לו“:ואתה בן מאה שנים וחוצב
חצובות לנטוע נטיעות ,וכי סבור אתה שתאכל מהן?“ אמר לו“:אם אזכה
אוכל ,ואם לא-כשם שיגעו אבותי לי ,כך אני איגע לבני“ .אמר לו“:אם תזכה
לאכול מהם תהא מודיע לי“ .לימים עשה האילן פירות והצמיח תאנים.
אמר“:הנה הגיעה העת שאודיע למלך“ .מלא הסל תאנים ,הלך ועמד בפתח
הארמון .אמרו עבדי המלך“:מה מעשיך?“ אמר להם“:רוצה אני להכנס לפני
המלך“ .כיון שבא לפני המלך ,אמר לו המלך“:מה רצונך?“ אמר לו“:אני
הזקן שפגשת בי חוצב חצובות לטעת נטיעות ,ואמרת לי להודיעך לכשיעשו
פרות ,הנה התאנים שהצמיח האילן“ .אמר המלך למשרתיו?“:מצוה אני
עליכם שתתנו לאדם זה כסא של זהב לישב עליו ,שוב גוזר אני עליכם
שתפנו התאנים מן הסל ותמלאוהו דינרי זהב“ .אמרו לו עבדיו“:ומדוע
תכבד יהודי זה בכל הכבוד הזה?“ אמר להם “:בוראו מכבד אותו ,ואני לא
אכבדנו?!“ שמעה זאת אשת שכנו של אותו זקן ואמרה לבעלה“:אף אתה
לך והבא למלך תאנים מלא השק ,והוא יחליפן בדינרי זהב“ .בא אותו אדם
לפני המלך ,שאלו המלך” :מה מעשיך?“ אמר לו“:שמעתי שהמלך אוהב
תאנים ומחליפן בדינרי זהב“ .צוהו המלך לעמוד בפתח החדר ,וכל מי שעבר
שם השליך עליו תאנים מן השק שהביא עמו...בערב שב חפוי ראש לביתו,
וספר לאשתו כל קורותיו ,אמר לה “:כל הכבוד הזה שקבלתי מאת המלך
אשלם לך“...אמרה לו“:לך והודע לאמך ששפר עליך מזלך ,שהיו אלו תאנים
ולא אתרוגים ,שאלו היו משליכים עליך אתרוגים היו ממיתים אותך בהם“...
והיה ה“בן איש חי“ לומד מכאן לקח ומוסר :צא וראה ,מדוע את הראשון
כבד המלך בכבוד רב ,ואלו את השני דחה בבוז? הלא זה הביא תאנים למלך,
וזה הביא תאנים למלך ,ומה בין זה לבין זה? הנה כי כן ,הכבוד שכבד המלך
את הראשון ודנרי הזהב שמלא בסלו לא היו בעבור התאנים עצמן ,כי אם
בעבור יגיעתו של אותו זקן ,שלמרות זקנותו המופלגת עשה נגד טבעו והלך
ונטע את האילן .ומאחר ובמעשה זה יש משום חדוש גדול ,התפעל מכך
המלך ,ולפיכך כאשר ראה את פרותיו של אותו אילן כבד את אותו זקן
והרעיף עליו דנרי זהב לרוב .אבל השני ,שקנה תאנים מן השוק ,אשר לא
עמל ולא יגע עליהן ,איזה חידוש ורבותא יש בהן? וכי המלך זקוק לתאנים?
הלא כל אוצרות המלוכה שיכים לו והוא יכול לקנות תאנים כאות נפשו!
נמצא שהבאת התאנים לפני המלך אינה אלא מעשה שטות ,ולפיכך בז לו
המלך על מעשהו ,עשהו ללעג ולקלס ,וצוה להשליך את התאנים על פניו.
כן הדבר לענין תורה ומצוות ,אדם הלומד תורה ומקים מצוותיה כמצות
אנשים מלומדה ,אינו יגע ועמל עליהן ,ואינו מקימן לשם שמים ,הרי שדומה
הוא למי שקונה תאנים מן השוק ומביאן לפני המלך ,ובדין זורקים לו תורתו
ומצוותיו בפניו .אבל אדם שיגע ועמל על תורתו ומצוותיו ,מקימן בכונה
ולשם שמים ומתגבר על יצרו ,ראוי הוא לקבל שכר רב על יגיעתו ועמלו,
כאותו זקן שיגע נגד הטבע והצליח לטעת עץ עושה פרי .ומעתה יש לפרש
את לשון הכתוב“:אדם כי יקריב מכם קרבן לה‘“ אין הקב“ה צריך עצם
הבאת הקרבן ,שהלא הכל ממנו ,ואף הבהמה אינה משל האדם המקריב,
אלא משלו .ומה הקב“ה דורש? ”אדם כי יקריב מכם קרבן לה‘“ על האדם
להביא לפני ה‘ את החלק שבא ממנו ,מעצמו ,כלומר :את העמל והיגיעה
ואת הכונה הפנימית שבעבודת ה‘ שלו ,ולא להסתפק בעצם מעשה
ומתוק האור
המצוה גרדא.
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הפטרה“ :כה אמר ד’”

ההלכה השבועית
הלכות חודש ניסן
א
קודם בדיקת חמץ צריך לברך” :בא“י
אמ“ה אשר קדשנו במצותיו ,וצונו
על ביעור חמץ“( .ואם אמר ”לבער חמץ“ ,יצא
ידי חובה .שו“ת חזון עובדיה סימן ל) .ומה שאינו
מברך על ”בדיקת“ חמץ ,לפי שכל
הבדיקה אינה אלא לצורך הביעור.
ואסור לדבר בין הברכה לבדיקה,
ואם עבר ודיבר דברים שאינם מענין
הבדיקה צריך לחזור ולברך ,ובאמצע
הבדיקה רשאי לדבר בכל מה שיש בו
צורך לענין הבדיקה ,אבל לא ישיח
בדברים אחרים כלל ,אפילו כבר
התחיל בבדיקתו ,עד אחר הביטול,
שיש אומרים שצריך לחזור ולברך
גם באופן כזה ,ועוד שעל ידי זה אינו
נותן לבו לבדוק כראוי .ומכל מקום
אם עבר ושח אפילו בדברים בטלים
אינו חוזר לברך .שספק ברכות להקל.
ומותר לענות אמן יהא שמיא רבה,
באמצע הבדיקה .וכן אם שמע קול
רעמים ,יברך .וגם ברכת אשר יצר אם
הוצרך לכך ,יברך באמצע הבדיקה ,כי
יש לחוש שמא ישכח לברך לאחר
הבדיקה.
(חזון עובדיה)

סיפור השבוע
האומלל הזה הוא שנא ותיעב ואולי כל השינאה הזו היתה לחינם.
הוא כבר לא עשיר ,לא איש עסקים ,חולה ואומלל אמיתי“ .ובכן,
כששוחחנו בטלפון לפני כ 30 -שנה ,כשהיית יתום שבור ורצוץ
בן  ,9היה זה דקות ספורות לפני שהייתי צריך לעלות על מטוס
ולהימלט לדרום אמריקה .העסקים שלי כאן בארץ היו לא כשרים
בלשון המעטה ,והייתי מאויים על ידי גורמים פליליים מסוכנים.
לכן הייתי קצר-רוח ומבוהל וטרקתי את הטלפון בפניך ,אבל האמן
לי ,התכוונתי לחזור אליך וללוות אותך בהמשך חייך ,אבל אלוקים
חשב אחרת .הגעתי כתייר נמלט לדרום אמריקה ,אבל שונאי רדפו
אותי יומם ולילה .איבדתי נכס אחרי נכס כדי לממן את בריחותי.
חסכונותי אבדו ,וכל עסקי היבוא שלי פשטו רגל .יום אחד אחרי
חמש שנים הם תפשו אותי ,נתנאל ,ואת התוצאה אתה רואה לנגד
עיניך ,עיוור ונכה .תקופה ארוכה הייתי חסר הכרה ,נע ונד בין בתי
חולים בארה”ב וקנדה .תקופה ארוכה חיפשתי את נפשי למות.
לא היה לי כוח פיזי ולא כוח נפשי לאתר אותך .חייתי בנסיון
לשקם את חיי .לא נישאתי מעולם ,כי מי רוצה להתחתן עם שבר
כלי חסר כל??? מוטק’ה צימרמן התיישב סמוך לשניים”.לפני
כשנה כשהייתי בבית חולים סיעודי בקנדה ,הגיע אלי החסיד
מוטק’ה צימרמן .הנשמה הטובה הזו ,עשתה את כל הסידורים
להביאני כאן ,למות בישראל .הוא הכניס בי תקווה ,הכניס בי
אמונה בבורא עולם שהכל לטובה .לפני מספר חודשים סיפרתי
לו עליך .היה זה סוד ששמרתי בליבי  30שנה .יש לי אחיין יתום,
אמרתי למוטק’ה ,הוא כבר כמעט בן  ,40אנא חפש לי אותו ,מצא
אותו ,אני רוצה לחבק אותו ,לבקש את סליחתו ,להגיד לו שהדוד
שמואל גולניק מתנצל ,ושתסלח לי ,כי הקב”ה הוא זה שמנע ממני
 עקב חשבונותיו העלומים  -מלהגיע אליך .אתה סולח לי נתנאל?אתה כבר לא שונא אותי?” .חיבוק ארוך רווי דמע ובכי עצור ,בין
האחיין והדוד שסגרו מעגל .עיניו המלטפות של מוטק’ה צימרמן
חייכו במשובה לנוכח הקשר המשפחתי החדש”.אמרת לי שאתה
בא מן הרבנות הראשית לבדוק שהפרות בקיבוץ לא אוכלות חמץ
לפני חג הפסח ”...פרץ נתנאל בצחוק .חצי שנה אחר כך נפטר
שמואל גולניק .במשך אותם שישה חודשים פקד נתנאל את מעונו
פעמיים בשבוע והנעים את זמנו .לאחר הלוויה פנה לנתנאל איש
נשוא פנים הגיש לו מעטפה ואמר“ :אני עורך דינו של מר גולניק,
קרא מה כתוב כאן””.נתנאל אחייני האהוב .נכס אחד נותר לי מכל
עמלי בעולם הזה .וילה בכפר שמריהו .עורך הדין מנחם צור-נתן,
מטפל בצו-הירושה .אתה אהובי ,אתה היורש .ושוב סלח לי ,אוהב
אותך  -שמואל” .כשנכנס נתנאל לוילה ,הוא לא האמין למראה
עיניו .הכל היה שם עזוב ,זנוח ,שבור ומנופץ“ .זו העבודה שלי...
אני עשיתי נזק לוילה הזו כנקמה ...גולניק לא הגיע אליה מעולם
מאז ברח מן הארץ .במו ידי הרסתי מתנה שחיכתה לי” .הוא
נכנס למטבח ,ושם על שאריות השיש המנופץ הוא הבחין בפתק
קטן ומצהיב עליו כתוב “לשמואל גולניק ,מאחד שאוהב אותך”.
נתנאל הצמיד את הפתק לחזהו ולחש“ :דוד שמואל ,כתבתי
את המשפט הזה בציניות אכזרית לפני כ 20 -שנה ...מתוך כוונה
להשפיל ולהעליב אותך .עכשיו אחרי שהכרנו ,אחרי שלמדתי
את הסנגוריה עליך ,אני רוצה לומר לך דוד שמואל שאני מתכוון
לכל מילה ,אני באמת אוהב אותך .אני אומנם יתום ,אבל למדתי
סנגוריה מה היא ”...נתנאל עזב את הקיבוץ ,נשא אשה והקים
משפחה אותה שיכן בוילה של שמואל גולניק .פעם בשבוע הוא
נוסע לבית האבות ומנעים את זמנם של הקשישים .את הפתק
ההוא ,הוא שומר עמוק בארנק ומדי פעם מציץ בו בעין דומעת.
הפתק הזה ,ללא ספק ,הוא ספר המוסר הכי משפיע שהוא כתב,
וקרא ,עודו עלי אדמות.

המשך מלפני שבוע :מוטק’ה צימרמן לחץ על כפתור מס’ שלוש.
הם יצאו מן המעלית ונכנסו ללובי רחב .כשלושים קשישים
סיעודיים קידמו את פניו של מוטק’ה בחיוך ובקריאות צהלה.
“יופי מוטק’ה ,סוף סוף רואים אותך!”איפה היית מוטק’ה ,אנחנו
נמות טרם זמננו בלי פרשת השבוע“ .היידה מוטק’ה ,רוצים
ללמוד עוד שיר חסידי חדש! מוטק’ה התיישב במרכז הלובי וסקר
את הקשישים בעיניו המלטפות ,הוא נשם עמוקות והחל לזמר:
“כאייל תערוג ...על אפיקי מים” .הקשישים הצטרפו למקהלה
ואט אט הפך הלובי לקונצרט חסידי מהמם ,כאשר מן החדרים
מצטרפים עוד ועוד זקנים סיעודיים ,חלקם מחוברים למכשירי
הנשמה .נתנאל הביט בהם מוקסם .שבה את ליבו קשיש ישוב
על כסא גלגלים ,עיוור ,עיניו מכוסות במשקפי שמש שהפליא
לזמר יותר מכולם ,למרות נשימתו הכבדה ,וחירחורים שנשמעו
מריאותיו מפעם לפעם .הזקן תופף קלות על ברכיו ,זקף ראשו
והרים קולו עד גנזי מרומים”.כן נפשי תערוג ...אליך אלוקים”.
מוטק’ה צימרמן הבחין שעיניו של נתנאל תקועות בעיוור המזמר
וסימן לו :שב לידו ,שוחח איתו .נתנאל :אתה שר נפלא .העיוור:
חוץ מלשיר אני חתיכת בשר בלי תועלת.נתנאל :למה אתה ממעיט
בערך עצמך ,אתה נראה לי אדם רוחני ,יש לך יראת-שמים...
העיוור :את מעט יראת-השמים שיש בי ,קיבלתי מאוחר מאד.
אם הייתי זוכה בה מוקדם יותר ,אולי היו חיי מוארים ובריאים
ולא חשוכים וחולים ...אני איש מוכה ועצוב ידידי הצעיר .נתנאל:
חבל לדבר בצורה פסימית ושחורה ,למד את עצמך לסנגר על
עצמך ועל חייך ,אם תרצה אספר לך על יהודי קדוש שכינו אותו
“סניגורם של ישראל” רבי לוי יצחק מברדיצ’ב .וכך נמשכה לה
שיחת אמונה חמימה בין נתנאל לבין הקשיש העיוור .נתנאל :גם
אני עברתי לא מעט טרגדיות בחיי ,אבל ברוך השם ,אני מתחיל
לראות אור בקצה המנהרה .העיוור :ספר לי על חייך ,בוא נעשה
השוואה בין הטרגדיה הקטנה שלך ,לטרגדיה הנוראה שלי ...ובכלל
מה שמך חביבי .נתנאל :נתנאל ,נתנאל ברקן ...אני גר בקיבוץ
“שדות הבקעה” מזה חמש שנים .ומכאן ואילך פרש נתנאל את
סיפור חייו הנורא .יתמות מהוריו בגיל  ,9סבתא שמתה מיד אחר
כך ,חיים קשים בפנימיה ,הכניסה לעולם הפשע ,השופט שניידר
ששלח אותו לשיקום עם פרות בקיבוץ “עד היום ,עד עכשיו ,אני
יתום ,בלי משפחה ,בלי אשה ,בלי ילדים ,עם נסיון לבער את
השינאה לדוד שלי שמואל גולניק שנעלם לי  30שנה .”...רק עכשיו
הבחין נתנאל שהעיוור בוכה מסיפורו ,בוכה ומחרחר”.הסיפור
שלך נתנאל באמת שובר לבבות .אני בוכה ממנו כי הוא שובר גם
את לבי .אתה יודע ,פעם מוטק’ה צימרמן לימד אותנו ,שהיהודים
ערבים זה לזה .הם כמו גוף אחד גדול ,וכשכואב ליהודי אחד זה
צריך להכאיב גם לשני .כמו כן אדם שכואבת לו אצבע ,אז כל
הגוף סובל ...וכשאני שומע שאדם צעיר כמוך ראה המון יתמות
ויסורים בחייו ,זה משפיע גם עלי ...בעיקר שגם אני אשם לא
מעט בטרגדיה האישית שלך”.”...אתה לא אשם” חייך נתנאל
לעבר בן שיחו וליטף את ידו “אתה פשוט יהודי רגיש עם נשמה
גדולה ,שמסוגל להזדהות עם צער הזולת ...גם אותי לימד אדון
צימרמן שלדבר הזה קוראים ‘נושא בעול עם חברו’ ...אל תרגיש
אשם ידידי ...אולי נמשיך לשיר“ .”?...אני אשם! אני אשם!” צעק
הישיש“ .אולי לא השתדלתי בשבילך מספיק” .נתנאל הביט בו
נדהם”.אני שמואל גולניק ,נתנאל .הבט בי היטב .אני איש עיוור
קרוב ל 30 -שנה ,חולה סכרת ושבור באגן הירכיים .השינאה שלך
לא הוסיפה לי דבר ...היא בוודאי הוסיפה שמן למדורת צרותי.
נתנאל פער פיו מתמהון :אתה דודי שמואל גולניק? “כן יקירי,
כיום אני בן  ...75וקרוב למחצית שנותי אני שבר כלי...נתנאל
הרגיש שרחמים עצומים מציפים את ליבו וכליותיו .את האיש המשך בשבוע הבא אי“ה  -באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו
ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :

לחג
לחם • חלב • גבינה
בשקל אחד בלבד!

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

הבן שלי חייל ,השם ישמור אותו .ובתור חייל אסור לו לבוא לבסיס עם רכב .הוא בכל זאת
נסע לבסיס עם הרכב ,ובנוסף אסף טרמפיסטים .בדרך היתה לו תאונה ,התהפך עם הרכב,
בסיעתא דשמיא נפצעו קל ,סך הכל יצאו בלי כלום .תודה לא-ל .שפטו אותו על זה בצבא,
בעקרון על דבר כזה היה צריך לקבל שלילה ל 90יום ,שזה אומר לאבד את הרשיון ולהוציא
אותו מחדש .זה אומר הכל מההתחלה ,שיעורים ,טסט עד הרשיון .לפני המשפט הזמנתי לו
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ובחסדי השם הוא קיבל שלילה ל 89יום ,יום אחד פחות שזה
אמא של חייל מהשומרון
הציל אותו משלילה קשה יותר...אין מילים להודות לבורא עולם...

הבן שלי לא הרגיש טוב ,יצא לו ציסטה
בגודל שקד ליד הענבל בגרון ,הרופא שלח
אותו לבית חולים ,וקבעו לו תור להסיר
אותו בהרדמה מקומית .ברגע שנודע לנו
על ההתערבות הכירורגית מיד התקשרנו
ל”חסדי ינון” והזמנו “פדיון נפש”
עבורו .אבל מחשבות רבות בלב איש
ועצת השם היא תקום ...אחרי הפדיון
הציסטה התחילה להתכווץ עד שהיא
נעלמה לגמרי...ללא שום ניתוח! תודה
(בעילום שם)
לבורא עולם!

אחרי שישה טסטים שלא עברתי,
ותרמתי לכל מני מקומות ועשיתי
כל מני השתדלויות בכיוון וזה לא
עזר...לפני הטסט השביעי החלטתי
לעשות ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“,
ובסיעתא דשמיא עברתי בטסט
השביעי....לאחר מעשה ,אני יכול
להעיד שב“חסדי ינון“ רואים ישועות
ישתבח שמו לעד! תודה ה‘!
(בעילום שם)

יש לי חנות במקום מרכזי בעיר ,ומשום מה לא הצלחתי להשכיר אותה הרבה זמן .כל פעם
מסיבה אחרת .ניסיתי הכל ,ובכל זאת שום דבר לא זז .החלטתי לעשות “פדיון נפש“ ב“חסדי
ינון“ ,ולאחר הפדיון היתה איזו התעוררות ,אבל עדין לא השכרתי ,עשיתי עוד פדיון וברוך השם,
סגרנו חוזה! אין עוד מלבדו!
(בעילום שם)

לפני כשבועיים ,ידיד שלי בשם חיים פונה לבית החולים עם קריסת מערכות .הכליות לא
עבדו וגם הראות לא תפקדו בצורה מלאה .לאור מצבו הקריטי ,צוות בית החולים הודיעו
לבני המשפחה שיבואו להפרד ממנו כי לפי המצב הבריאותי שלו ,אלו שעותיו האחרונות.
התקשרתי דחוף ל“חסדי ינון“ ובקשתי לעשות ”פדיון נפש“ דחוף! מיד לאחר הפדיון ,קרה
הבלתי יאומן ,כל המערכות חזרו לתפקד כראוי וגם חזר להכרה .ברוך ה‘ מאז הוא במצב של
החלמה .בצורה בלתי טבעית.
אברהם מוגרבי /הר נוף-ירושלים

ניתן להוריד את העלון באתר
שו“ת הלכה

מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו

קמחא
דפסחא

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

שאלה :תרופות שיש בהם חשש חמץ אם מותר
להשתמש בהם בפסח?

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...

לתרומות03-6182992:
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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

תשובה :טבליות וכדורי הרגעה נגד מיחושי ראש
וכאב שינים ,מותר להשתמש בהם בפסח ,אפילו יש
בהם תערובת חמץ (עמילן של חטה) ,כל שטעמם
פגום וכבר נפסלו מאכילת הכלב קודם הפסח,
ובולעים אותם כמות שהם .ולא שייך בזה אחשיביה
לאוכל ,שעיקר כוונתו על הרפואה שבתרופה ולא
לאכול את החמץ שבה ,ואם נזקק לתרופות בפסח
עצמו ,מותר לקנות מבית מרקחת של גוי תרופות
שיש בהם חמץ ונפסלו מאכילת הכלב .וכל זה בחולה
שחלה כל גופו ,ואף על פי שאין בו סכנה ,אבל אם
הוא מיחוש בעלמא ,אין להתיר .וטבליות שמוצצים
אותם וטעמם טוב אסור למצוץ מהם בפסח לרפואת
דלקת-גרון וכיוצא בזה ,אלא אם כן נתברר שנעשו
בעמילן של תירס או של תפוחי אדמה .ומה טוב
לבקש מהרופא בעת רישום התרופות שירשום לו
תרופות שאינן מכילות חשש חמץ כתחליף לאלה
שיש בהן חשש תערובת חמץ( .חזו”ע עמ’ קכ ,יחו”ד
ח”ב סי’ ס) .ועי’ באור לציון (ח”ג פ”ח סעי’ ב) .ע”ש.
ובזמנינו רוב התרופות עשויות ללא חשש חמץ
כלל ,הלכך בודאי שמותר לחולה לקחתם ,וחלילה
להחמיר בזה ולהפסיק לקחת הכדורים הנחוצים לו
על פי הוראת רופא מומחה במשך הפסח ,ובפרט
במקום שיש חשש אפילו קטן שיגיע על ידי זה
למצב אפילו של ספק סכנה( .חזו”ע עמ’ קכב .ועי’ אור
לציון ח”ג פ”ח ס”ב).
חולה שיש בו סכנה ויודע שיצטרך להשתמש בפסח
בתרופה שיש בה חמץ ,יש לו לקנות התרופה קודם
לפסח ,ויכוין בפירוש שאינו רוצה לזכות בחמץ
שבתרופה ,ויניח אותה במקום מוצנע ,וכשיצטרך
יקח ממנה בכל פעם כפי הצורך .ואם התרופה
טעימה לחיך ,טוב שיתן בתוכה דבר מר ,שתהיה
שלא כדרך הנאתה ,ובעודה בכפו יבלענה( .חזו”ע עמ’
קכב .ועי’ אור לציון ח”ג פ”ח ס”ג).

בשווי  1ש”ח בלבד!

לתרומות“ :חסדי ינון” 03-6182992
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

