
מטעמים לשולחן

בס”ד

זמני שבת פרשת “חקת”

הפטרה: “ויפתח הגלעדי”

חז“ל מספרים )עבודה זרה כג ע“ב( כי באחד הימים באו חכמים לקנות מדמא 
בן נתינה אבן לחשן, אך מאחר שאביו ישן על מפתח האוצר הוא לא העיר 
אותו, ולשנה הבאה קבל את שכרו מאת ה‘, בדמות פרה אדומה שנולדה 
מקוצק:  הרבי  כך  על  כמשקלה. הקשה  זהב  ישראל  לו  ושקלו  בעדרו,  לו 
לו  לזמן  היה  יכול  הלא  אדומה?  פרה  מצות  דוקא  הקב“ה  לו  זמן  מדוע 
כסף באופן אחר! אלא, שבעקבות מצות כבוד אב שקים אותו גוי, נעשה 
קטרוג גדול בשמים על עם ישראל: ראו נא, כיצד גוי מכבד את אביו! מה 
השטן  ראה  וכך  בעדרו,  אדומה  פרה  נתינה  בן  לדמא  זמן  הקב“ה?  עשה 
שבני ישראל מוכנים לשלם כל הון שבעולם עבורה, לשם קיום המצוה, 
על אף שמצוה זו חק היא, ואין ישראל מבינים את משמעותה! וכך הראה 
לו כי הם יותר מדמא בן נתינה, אשר קים מצות כבוד אב, שהיא מצוה 
שכלית, המובנת לכל בר דעת. לא היתה זו הפעם היחידה שבה התעורר 
קטרוג על ישראל, בשל מצוה שקים גוי, מסופר שפעם עמד רבי לוי יצחק 
מברדיטשוב, לגשת לעמוד לתפילת ”כל נדרי“ אך על אף שהגיעה השעה 
הראויה לתפילה, וכל הקהל כולו כבר עמד מוכן ומזומן, שקוע היה הרבי 
בשרעפיו ולא החל להתפלל. לפתע התנער ופנה לאחוריו:“אולי נמצא כאן 
יהודי מכפר פלוני?“. השאלה חלפה מפה לאוזן, ותוך רגעים ספורים כבר 
ניצב לפני הרבי יהודי כפרי, כשהוא תוהה מה עליו לעשות כעת. ”אמור 
פליאתו  כלב?“  יש  שבעירך  לפריץ  יצחק,“האם  לוי  רבי  אליו  פנה  לי“, 
של היהודי גברה שבעתיים. האם זה מה שחשוב לדעת לפני שנכנס היום 
הקדוש!? אך הוא כלא את תמיהתו והשיב בחיוב, אכן לפריץ יש כלב. ”ומה 
הוא נותן לו לאכול?“ המשיך הרבי בניחותא, כאילו לא התקדמה החמה 
בצעדי ענק לפאתי מערב. ”בכל יום הוא קונה לו בשר משובח“. קורת רוח 
נחה על פני הרבי והוא הרים את עיניו לשמים ואמר: “שמעתם?“,  ובתוך 
רגע כבר החל לפזם ”קול נדרי“. מאוחר יותר הסביר: באותה שעה, טרם 
הכנס היום הקדוש, היה בעולם קטרוג גדול על עם ישראל, וכל כך למה? 
יהודי עני עשה את דרך לאסוף צדקה על מנת לחתן את ביתו. כתת המסכן 
את רגליו מעירה לעירה, ובכל מקום הצליח לאסוף פרוטות אחדות ותו לא. 
עיף ומאוכזב עשה את דרכו לעירה נוספת, כשלפתע עצרה אותו מרכבה 
הדורה. הפריץ שישב בתוכה זרק בו מבט ואמר:“ מה מעשיך כאן, יהודון?“. 
”פני מיועדות לעירה הקרובה“ לחש היהודי באימה. ”גם אני נוסע לשם 
כעת“ הגיב הפריץ, ” תוכל לעלות על המרכבה שלי“. תוך כדי הנסיעה 
נכרה בקולו של היהודי  בואו לעירה. מרירות  שאל אותו הפריץ למטרת 
ועד מהרה נשבר קולו והוא ספר בדמעות לפריץ שהוא נודד בדרכים על 
מנת לקבץ כספים לחתונת ביתו, ועד כה לא הצליח לאסוף כמעט מאומה. 
לשמע דבריו שלף הפריץ את ארנקו והעניק לו במתנה כמה מאות רובלים. 
זה היה הקטרוג שהתעורר על ישראל - המשיך רבי לוי יצחק - כיצד יעלה 
על הדעת שיהודים נותנים פרוטות, ואילו הגוי מעניק מיד הון ענק לצורך 
הכנסת כלה?!. עד שעלה על דעתי לשאול מה הגוי הזה נותן לכלב שלו 
לאכול, וכשהתברר לי שהכלב מקבל מנת בשר משובח, הבנתי כי הסכום 
שנתן ליהודי לא נתן לו מרחמנות יתרה, אלא משום תכונת הבזבזנות של 

הפריץ, וכך סר הקטרוג מעל ישראל!
ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על 
)יט, ב( מן הפסוק שלפנינו לומד בעל ”שמלת בנימין“ על שלושת התנאים 
לקיום מצוה כתקונה: התנאי הראשון:“תמימה“ על המצוה להעשות בלב 
התנאי  לשמה.  ורק  אך  אלא  ופלפולים,  חקירות  ללא  ובתמימות,  שלם 
השני:“אשר אין בה מום“ על המצוה להיות שלמה, ואין לקימה לחצאים 
ולרבעים, על ידי חסרונות, מגרעות ופגימות. והשלישי:“אשר לא עלה עליה 
יקים אותה כמצות אנשים  עול“ שלא תהיה כמעמסה על האדם ושלא 

מלומדה, אלא בנפש חפצה ובשמחה מחודשת בכל פעם. 
                                                                                  ומתוק האור 

6.20    6.17
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ויקחו אליך פרה אדומה תמימה )יט, ב(

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 420
שבת פרשת “חקת”
שנת תשע”ח
העלון מוקדש לרפואת
יצחק בן קלרה
ולע”נ יוסף בן רבקה ז”ל                                                                 
מאיר בן מזל ובכור זנזורי ז”ל                                                                 
שלמה מהרט בן מונטואב ז”ל
שושנה בת אסתר ז”ל
פנינה פולין בת אהובה עזיזה ז”ל

להיתר  שמלאכתו  כלי  שבת  הלכות 
וכלי שמלאכתו לאיסור:

 
לעשות  ומותר  הואיל  סיפולוקס  א. 
מי סודה בשבת על ידו, כמו שנתבאר 
סי‘  וח“ד  כא,  סי‘  )ח“ג  אומר  יביע  בשו“ת 
להיתר,  שמלאכתו  ככלי  דינו  לב(, 

אף  לטלטלו  מותר  ריקן  ואף כשהוא 
מחמה לצל.

כגון  לאיסור,  שמלאכתו  כלי  ב. 
מספריים,  קרדום,  צבת,  פטיש, 
אסור  לתפירה,  שמיועדת  ומחט 
)שחושש  לצל  מחמה  לטלטלם 
אבל  יאבדו(,  או  יגנבו  פן  עליהם 
או  גופם  לצורך  לטלטלם  מותר 
מקומם, כגון פטיש של נפחים לפצח 
בו אגוזים, קרדום לחתוך בו דבילה, 
וכן לצורך מקומו, כגון, שרוצה לשבת 
במקומו. מותר לטלטל כלי שמלאכתו 
אף  מקומו,  או  גופו  לצורך  לאיסור 
שמלאכתו  כלי  לידו  שיש  פי  על 
תשמיש.                                                                                                                                            לאותו  שראוי  להיתר 

                
שטלטלו  לאיסור  שמלאכתו  כלי  ג. 
ולהניחו  ליטלו  רשאי  מקומו,  לצורך 

בביתו בכל מקום שירצה.      
                              )חזון עובדיה(

ההלכה השבועית
הלכות שבת כלי 
שמלאכתו להיתר:



סיפור השבוע
המשך מלפני שבוע: הכרכרה השחורה - העטופה בבד קטיפה 
לא  באוויר.  עפה  כמו   - זהב  של  נזר  רקום  היה  עליו  הדור 
פלא, הסוחר ולדימיר שייגץ מיהר להגיע למוסקבה לפחות 
למה.  היטב  ידע  שלו  והארנק  החג,  התקדש  טרם  יום  חצי 
תוכניות לחוד, מציאות לחוד. יונתן חיים לא האמין למראה 
בקצב  הסוסים  שעטו  המעוקלים  המדרונות  באחד  עיניו. 
שיא, אך לפתע הכרכרה איבדה שיווי משקל, אחד מגלגליה 
נשמט לו, וההתהפכות המסוכנת לא איחרה לבוא. ולדימיר 
שייגץ שחשב לעשות הון מן האתרוג הרביעי שלו, הועף מן 
בתנופה  הוטח  המסורבל  וגופו  שחוט,  ברווז  כמו  הכרכרה 
פילחו  שייגץ  של  זעקותיו  החדים.  הסלעים  אחד  גבי  על 
שקט  עד שהשתתק.  ארוכה.  דקה  במשך  היער  האוויר  את 
ורץ  העץ  מן  לרדת  מיהר  חיים  יונתן  באוויר.  שרר  מקפיא 
כל עוד נפשו בו לכיוון הסוחר הפצוע. הסוסים חרחרו להם 
יונתן  כאובים על הארץ והכרכרה הייתה מוטלת על צידה. 
חיים הבין בהגיונו הבריא שעל כתפיו מוטלת מצווה חשובה. 
להציל חיים. הוא הניח את ידו הקטנה על ליבו של הסוחר, 
ובקבוק  מגבת  וגילה  בכרכרה  חיטט  הוא  פעם.  אכן  והלב 
מתכת ובתוכו מים. הוא החל לנגב את פניו של הסוחר מן 
הדם וניסה להשקותו בעדינות. אחרי דקה או שתיים פקח 
הילד  של  המאירות  המלאך  פני  את  וראה  עיניו  את  שייגץ 
להוציא  והצליח  לעברו  חייך  הוא  להחיותו.  שניסה  היהודי 
כמה משפטים. “חמודי, תודה לך. תשקה אותי מים. חבוש 
לעיירה  מייד  ורוץ  להתיישר,  לי  ותעזור  השותתת  ידי  את 
אין כאן מקום להאריך. הצדיק הקטן  שלך להזעיק עזרה”. 
עשה את המוטל עליו בזריזות ובחריצות ותוך פחות משלוש 
שעות היה ולדימיר שייגץ שכוב וכאוב באחד החדרים הצרים 
בצריף החביב של הרוטינפלדים, לוגם כוס תה מהביל וחבוש 
יפה יפה מכל הצדדים כדי להקל מעליו את שברון הצלעות. 
מוסקבה נראתה לו רחוקה מתמיד. יונתן חיים לא עזב אותו. 
הוא החזיק בידו ספר תהילים והתפלל לרפואתו. כזכור לכם, 
הוא לא ידע לקרוא. הוא אמר את הפרקים בעל פה והתפלל 
לרפואתו. “תודה תודה” מלמל הסוחר הגוי, “אתם אנשים 
אמר  התאונה”  מן  חי  יצאתי  שלכם  הבן  בזכות  נפלאים... 
לחסיד רוטינפלד שהגיש לו פרוסת לחם שחור טבולה בשמן. 
ולחש  אליו  לגשת  חיים  ליונתן  לפתע  סימן  הפצוע  הסוחר 
כמה מילים על אוזנו...יונתן חיים רץ כאיילה שלוחה בחזרה 
את  שם  וגילה  ההפוכה  הכרכרה  מטלטלי  בין  חיטט  ליער, 
שייגץ  לולדימיר  אותו  הגיש  קלה  שעה  תוך  האבוד.  התיק 
מאות  התיק.  את  פתח  השייגץ  ממכאוביו.  במקצת  שנרגע 
שטרי כסף ומטבעות היו שם. לפתע הוא שלף קופסת נחושת 
זה אתרוג, אתם בטח  זה.  “ילד חמוד שלי, קח את  ואמר: 
בתדהמה,  נפערו  חיים  יונתן  של  עיניו  לאתרוג”.  זקוקים 
יקיימו את מצוות  התפילה שלו התקבלה. תושבי מנצ’ורה 
לולב. יש אתרוג!!! איזה שמחה! יש אתרוג! “כמה זה עולה 
“זו  הסוחר,  צחק  “חח..חחח..חחח..”  הילדון.  שאל  לנו?” 
מתנה ממני אליך. מ-ת-נ-ה! אתה נתת לי את חיי במתנה. 
אלמלא טיפלת בי הייתי מאבד דם ומת שם מקור ומחוסר 
לא  ואני  מאתרוג  יותר  שווים  שלי  החיים  היער.  בלב  דם, 
את  אחז  שייגץ,  לולדימיר  הודה  מאיר  יונתן  טובה”.  כפוי 
קופסת הנחושת בידיו ורץ חסר נשימה לכיוון ביתו של הרב 
בלום. הרב בלום הביט באתרוג מכל צדדיו ואמר, “ממש נס. 
הגבאי  נכנס  אח”כ  מיד  מחיר”  לו  אין  מהודר...  אתרוג  זה 
מורביץ ונעמד המום. על אתרוג מדהים כזה הוא לא חלם 
בשיא האופטימיות שלו. השניים היו נסערים מהשתלשלות 
ולדימיר  את  זימנה  העליונה  ההשגחה  כיצד  האירועים, 
שייגץ ליער סמוך לעיירה, עם האתרוג האחרון שלו, כשפניו 
פיתרון  לעצמה  למצוא  תצטרך  מוסקבה  נו  נו,  למוסקבה. 
אתרוגי אחר. מי יודע, אולי בחסדי השם הגיע לשם אתרוג. 
“שלם לו” הורה הרב בלום למורביץ. הגבאי מורביץ הכניס 
532 רובל לתוך שקית בד ואמר ליונתן חיים: “הקהילה אספה 
את הכסף הזה לטובת אתרוג. זה שלכם, זה בטח יעזור לאבא 
שלך..”. בצעדים כושלים נכנס יונתן חיים הבית עם שקית 
הבד הגדושה וניגש לאביו, לספר לו על המתנה שקיבל מן 
לגבאי  אמר  בלום  “הרב  הילדון,  הפטיר  “אבא”,  הסוחר. 

שאספה  רובל   532 כאן  יש  האתרוג,  על  לנו  לשלם  מורביץ 
הקהילה לטובת המצווה...” נימה של אכזבה התגנבה לקולו 
זקוק  היה  רוטינפלד  שרגא  ז’ונדל  הטהור  החסיד  הילד.  של 
לכסף הזה יותר מאוויר לנשימה. היו פה כמה נדוניות יפות 
ובגדים חדשים ואפשרות לעבור לבית מאבן, ואפילו אפשרות 
לא  רוטינפלד  החסיד  של  חושיו  אבל  קטנה.  חנות  להשכיר 
הטעו אותו, הילד שלו, הצדיק האדיר הזה, לא אהב את הכסף 
שניספח למצווה הזו שנפלה לידיהם מן השמים. הילד שידר 
עצומה  מצווה  על  תמורה  לקבל  לו  נוח  שלא  מילים”  “בלי 
מוכר  לא  שלך  שאבא  לו  ותגיד  בלום,  לרב  לך  בני,  “לך  זו. 
מצוות בכסף. תגיד לו שאבא שלך מעדיף את שכר המצווה 
לעולם הבא. תגיד לו שאבא שלך מעדיף את השמחה הזכה 
של תושבי העיירה מקיום המצווה, על פני כל הנאה גשמית 
המתוק  החיוך  אורו.  חיים  יונתן  של  עיניו  רובל”.   532 של 
שקנה שביתה על פניו היה החותמת הניצחת על כך. מצוות 
של  גדול...אוזניו  בכסף  לא  גם  בכסף.  מוכרים  לא  ותפילות 
הסוחר המומלח שייגץ, מעבר לכותל, שמעו את הכול והוא 
נתן לגימה אחרונה מכוס התה הדליל שהגישו לו.”אבא לא 
מוכרים  לא  שמצות  לי  אמר  אבא  האתרוג.  על  כסף  רוצה 
בכסף, והוא רוצה את שכרו לעולם הבא... הנה הכסף כבוד 
הרב בלום” אמר הילד לרב העיירה כשעיניו מאירות מאושר, 
והניח את שקית הבד על שולחנו. דמעות צלולות ניקוו בעיניו 
של הרב בלום. ניסיונו רב השנים בהבנת נפש האדם ובעיקר 
אותו.  הטעו  לא  בעיירה,  ולימד  שחינך  הילדים  מאות  נפש 
אלא  לכסף  זקוק  רוטינפלד  שהחסיד  מאוד  יפה  הבין  הוא 
שביעות  חוסר  לאביו  ששידר  הוא  הוא  הזה,  המיוחד  שבנו 
ליטף  רוטינפלד,  חיים  יונתן  אל  ניגש  הוא  המתת.  מן  רצון 
את פאותיו, נישק אותו בחום על מצחו ולחש: “הוי ריבונו 
של עולם, הוי ריבונו של עולם, גם אם לא היה לנו אתרוג 
האמיתי  האתרוג  הוא  הזה,  הטהור  הילד  הרי  הסוכות,  בחג 
שלך”. בלילה שטרם החג נצצו כוכבים כפי שלא נצצו מעולם. 
בשמיכה  עטוף  הצריף  ריצפת  על  תשוש  נרדם  חיים  יונתן 
דקה. והנה בחלומו הוא רואה אתרוג ענק צהוב ומאיר באור 
יקרות ניצב באמצע השמים, וממנו משתלשלים חוטי פשתן 
זהובים. מיליוני חוטים זוהרים יורדים לכיוון צמרות העצים 
במעבה היער. יונתן חיים טיפס בחלומו אל צמרת העץ, שלח 
ידו ותפש באחד החוטים... אלא שבאותו שנייה הוא איבד, 
בחלומו, את שיווי משקלו והחל לצנוח מצמרת העץ לכיוון 
בקעה  גדולה  זעקה  הצילו!!!!  האאאאאאאאאאא,  הארץ. 
גופו. אמא שיינדל אחזה  וזיעה קרה כיסתה את כל  מגרונו, 
נר בידה ניגשה אליו ליטפה את מצחו של בנה, וחיבקה אותו 
שיינדל  החומש???”  “איפה  הזאטוט,  לחש  בדאגה.”אמא”, 
הגישה לו את החומש ויונתן חיים דפדף בו לאור הנר והתחיל 
בקול  קורא,  חיים  יונתן  אלוקים...”  ברא  “בראשית  לקרוא: 
צלול וללא גמגום, הוא מבין, הוא קולט. הו, הו, איזו שמחה 
שלהם  הרביעי  הבן  רוטינפלד,  משפחת  בבית  רוגשת  לילית 
הצליח לקבל את האתרוג הרביעי של הסוחר ולדימיר שייגץ 
בין  המקשר  השמיימי  החוט  את  השמים  מן  במתנה  וקיבל 
העין למוח, ההופך אותיות למילים ומילים למשמעות. סוכות 
מאושר בבית הרוטינפלדים. במוצאי שמיני עצרת התאושש 
חזרו  הם  אף  סוסיו  לאיתנו.  וחזר  שייגץ  ולדימיר  הסוחר 
לתפקודם הרגיל והיה מי שדאג לתקן את כרכרתו. הוא הודה 
ולחץ  רוטינפלד  ז’ונדל  שרגא  הצדיק  לחסיד  חמות  במילים 
בחמימות את ידו של מיטיבו הקטן יונתן חיים. “תודה לכם, 
אתם אנשים טובים”, הודה שייגץ. רק אחרי שהכרכרה נעלמה 
מן האופק הבחינו בני הבית כי הסוחר שכח את תיקו בחדר 
הצר. “מי יכול לרדוף אחריו? מי יודע לאן הוא נוסע?” שאלו 
מגולגל  קלף  וראתה  הביטה  שיינדל  אמא  בצער.  הבית  בני 
מילה  אחרי  מילה  וקראה  אותו  שלפה  הוא  מתוכו.  מבצבץ 
בהטעמה: “השארתי לכם בתוך התיק 532 רובל במתנה ואתם 
בטח מבינים למה. בהוקרה רבה, ולדימיר שייגץ”. ולא נחטא 
לאמת אם נגלה לכם שברק של שמחה והודיה להקב”ה נצנץ 

מעיניו הבהירות של החסיד נקי הכפיים רוטינפלד.
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



מספר  לחרדתי  גיליתי  ימים  מספר  לפני 
נכנסתי  ובאוזן.  בצוואר  נפוחות,  בלוטות 
לפחדים מזה. לא היה לי לא יום ולא לילה. 
”פדיון  לי  שיעשו  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי 
האלו  שהבלוטות  שלמה,  לרפואה  נפש“ 
והנה תוך  יעלמו או שיחזרו לתפקוד תקין. 
ימים ספורים בלבד הכל נעלם בפתאומיות. 
מעל  להודות  התקשרתי  ניסים.  נסי  פשוט 
אותי... שריפא  עולם,  לבורא  העלון  דפי 
ישתבח שמו! תזכו למצוות!..                                                                                                                
ד.ק. בני ברק

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

הרבים... 
בעילום שם

מבוגרת,   אישה  בריאה  שתהיה  אמי 
היה  הנתרן  חוגרת,  שלבקת  לה  התפרצה 
חזקים,  כאבים  עם  אותה  אשפזו  נמוך, 
ראות,  דלקת  קבלה  בנוסף  חולים  בבית 
אז החליטו להרדים אותה ולהנשים אותה 
מוותרת,  לא  ימים. החלטתי שאני  ארבעה 
יום  פדיונות,  של  סדרה  עבורה  הזמנתי 
אחרי יום במשך כמה ימים... וברוך השם...
כרגע  עברה,  ראות  הדלקת  עברו,  הפצעים 
ומחכים  טוב  מרגישה  אבל  בשיקום,  היא 
לזכותה,  יעמוד  הרבים  שזכוי  לשחרורה. 
ויהיה לה רפואה שלמה מן השמים...ונמשיך 

לשמוע בשורות טובות.
ע.ו. מהמרכז

לפני  מאליו.  מובן  לא  דבר  שום  בימינו 
הרישום לסמינר של ביתי, התקשרתי להזמין 
עבורה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ שבעזרת 
השם, ובזכות הצדיק תתקבל לסמינר הכי טוב 
עבורה. לא לקחתי שום סיכון. וברוך השם, 
בסיעתא דשמיא קבלנו תשובה חיובית, הבת 
התקבלה לסמינר שבאמת מתאים לה בקלות 
לבורא  ולכן מודה מכל הלב  עיכובים.  וללא 

עולם... ולשליחיו הנאמנים.
בעילום שם

בעלי עזב עבודה שלא הסתדר בה לפני שמצא עבודה אחרת. יצא שהיה מובטל במשך תקופה והמצב לא היה 
פשוט. יש ילדים קטנים להאכיל, התחילו להצטבר חובות, הוא הולך לפגישות ולא יוצא מזה כלום, פעם הוא 
לא מעונין, פעם הם לא מעונינים. ניסיון לא פשוט. החלטתי לקחת את העניינים לידיים והתקשרתי ל”חסדי 
ינון” שיעשו לו “פדיון נפש”. להגיד את האמת, לא הייתי שלמה עם זה, הייתי די סקפטית. אבל היה לי דחף 
חזק כן לעשות. שיהיה מה שיהיה. לא עברו כמה ימים ומצא עבודה. עכשיו אני רוצה לפרסם, שזיכוי הרבים 

יעמוד לזכותו וימשיך להצליח, ויהיה לנו גם שפע וברכה בע”ה.
)בעילום שם(
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טבילה,  הצריך  כלי  בביתו  לו  שהיה  מי  שאלה: 
צריך  האם  אחרים,  בכלים  נתערב  ובטעות 

להטביל את כל הכלים?

זה מצאנו שנחלקו האחרונים, שיש  בדבר  תשובה: 
אומרים דחשיב כאיסור יבש שנתערב בהיתר, דחד 
לו  שיש  כדבר  דחשיב  אומרים  יש  אך  בטיל,  בתרי 
מתירין שאפילו באלף לא בטיל, שהרי בידו להטביל 
את כולם, ללא הוצאות מרובות. ]וכל מש”כ הרשב”א 
שיש  התם  דוקא  היינו  בטל,  שנתערב  איסור  דכלי 
הרבה הוצאות בהרתחת המים לצורך ההגעלה, אבל 
כאן בחיוב הטבילה, הרי המקוה היא ללא הוצאות[ 
לו  שיש  דבר  אמרינן  לא  דהכא  אומרים  יש  אך 
מתירין אפילו באלף לא בטיל, דכל הא דאמרינן הכי 
כביצה  אחת  פעם  רק  בו  שמשתמשים  בדבר  היינו 
שנולדה ביום טוב, דאמרינן דאפילו באלף לא בטיל, 
דבר  אבל  בהיתר.  תאכלנו  באיסור  שתאכלנו  ועד 
דידן  נידון  כמו  פעמים  כמה  בכמה  שמשתמשים 
בכלי שנתערב שרוצא להשתמש בו גם לפני טבילה, 
)פסחים ד”ט ע”ב(  אמרינן דבטיל ברוב. וכמ”ש בצל”ח 
עמ’  )ח”ז  עולם  בהליכות  האחרונים  מחלוקת  והביא 
רעו( והעלה להלכה דאם הם כלי מתכת שעיקר חיוב 

הטבלתם מהתורה, שיחזור ויטבילם מספק אבל בלי 
ברכה שספק ברכות להקל, אבל אם הם כלי זכוכית 
שאין עיקר חיוב טבילתם אלא מדרבנן, אמרינן חד 
טבילה.  בלא  בכולם  להשתמש  ומותר  בטיל  בתרי 

ע”ש.

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


