
מטעמים לשולחן

בס”ד

זמני שבת פרשת “קרח”

הפטרה: ”ויאמר שמואל“ 

החולקים על משה ואהרן נאכלו באש מחלקתם, שכן סופה של מחלוקת ללחך את בעליה 
בשלהבותיה. בלהט המחלוקת יש המאבדים כליל את עולמם מרימים יד גם כלפי גדולי 
הדור ותלמידי חכמים שבדור, ואין ספק כי העושים כן לא ינקו. יהודי ירושלים עדים 
היו לא אחת לחזות בענשם של המקלים ראש בכבוד רבניה, אולם ספורו של סולימאן 
מכלוף הפך בכל זאת לשיחת היום, ומעשה שהיה כך היה )מובא בספר ”ירושלים של 
מעלה“(; סולימאן מכלוף עלה בצעירותו מבוכרה לירושלים. בעודו נער גדל והתפרנס 
רפורמי  ומדיח  מסית  שהיה  פרנקל,  של  מפקידיו  לאחד  הפך  ובהתבגרותו  בירושלים, 
בתוך  גסה  רגל  דריסת  היתה  הספר  בית  הקמת  ”למל“.  הספר  בית  את  בעיר  והקים 
היישוב הישן, אשר גאונים וקדושים מלאו את בתי המדרש שבו, ששכינה שרתה בין 
ותוכניות  גבוהים  למודים  זהר; מקימיו הבטיחו  רגב אדמה שבו אמר  ושכל  חומותיו, 
הלימודים שלהם כללו גם שירה וריקודים, הפעלות מגונות והרחבת אופקים, צד סיפוק 
כל הצרכים הגשמים של הילדים הלומדים בו, כמו: ארוחות חמות וביגוד, ובמצב של 
אותם הימים, כאשר הורים רבים מוד נאבקו על פת לחמם, ובלית בררה נאלצו לשלוח 
ובנעליים קרועות, עלול היה להוות מוקד משיכה  את הילדים ללימודיהם ללא אוכל 
שימיט אסון כבד על עתידה הרוחני של העיר. לפיכך קמו רבני העיר והכריזו על פרנקל 
ועל בית ספרו מלחמת חרמה, הם יצאו למאבק חסר פשרות, בידעם כי האויב שניצב 
ומדממים  חיים  נתחים  ותלשו  רוחות ההשכלה שעשו שמות באירופה,  כל  הנו  מולם 
מבשרה של ה אומה היהודית. בט‘ בסיון תרט“ז התאספו בבית הכנסת הגדול שבחורבת 
רבי יהודה החסיד כל חכמי התורה של ירושלים. בית הכנסת והרחבה היו מלאי אדם, 
שכן כל תושבי ירושלים התאספו לשם לקול קריאת בית הדין. כתל המזרח הענק היה 
גדוש בשוות שורות של אדירי התורה, אשר העולם כולו נרעש מהדר גאונם. מימינו 
של ארון הקודש עמד רבי ישעיה ברדקי, אשר אחרי פטירתו נראה עמוד אש ממטתו 
ועד לב השמים, וסמוך לו נראו הגאונים הקדושים רבי יוסף זונדל מסלנט, רבי נחום 
משאדיק, רבי אהרון משה מגזע צבי שהיה מגדולי תלמידיו של ה”חוזה מלובלין“, רבי 
ועוד,  השולחן“  ”פאת  של  וחתנו  ביהודה“  ה”נודע  של  נכדו  שהיה  לנדא,  הלוי  יוסף 
ועוד... ראשיהם של כל הרבנים היו מורכנים, פניהם חורות כסיד ובידיהם נרות שחורים 
מאורכים עשויים מזפת. ארון הקודש נפתח, וחמישים ספרי התורה שבו הוצאו בזה אחר 
זה, ונתנו בידי הגאונים הישישים אשר עלו על בימת בית הכנסת, כשדמעות על בזיון 
התורה בעיר הקודש בעיניהם, יללה אדירה פורצת מן הקהל, וגוועת אל מול דמותו של 
רבי יוסף לנדא המטפסת במדרגות ארון הקודש. שלש עשרה מדות של רחמים נשמעות 
מפי שליח הציבור, ולאחריהן עונה כל הקהל בזעקה, קול שופר אדיר בוקע מיותר ממאה 
שופרות בבת אחת, ולאחר מכן מרעים קולו של בי יוסף לנדא, הקורא את דבר החרם 
ובכללו על כל בתי הספר שבהם מלמדים בשפה  והאיזור על למוד בבית הספר הזה, 
זרה. מחוץ למפתן בית הכנסת עמד צעיר מודרני, אחד מפקידיו ומשמשיו של פרנקל, 
סולימאן מכלוף שמו, אשר נשלח על מנת לסקר את המתרחש, ולדוח על כך למפעיליו. 
הוא האזין בתשומת לב לכל מילה שיצאה מפי של רבי יוסף לנדא, וכששמע אותו אומר 
את המילים: ”וכל מי אשר יעבור על האיסור ויתן מזרעו שמה, ורבצה בו כל האלה“, 
אבד את עשתונותיו, ודרך החלון הפתוח תפס את הנר השחור, שדלק בידיו של הצדיק 
יונה לייב, אשר עמד והקשיב להכרזת החרם בלווי בכי חרישי וגניחות, והשליכו  רבי 
סופר“  תלמידיו של ה”חתם  מגדולי  היה  מנדלזון  לייב  יונה  רבי  הצדיק.  פניו של  על 
וזכה לחיבה מיוחדת מרבו. הוא היה שקדן מופלג והצטיין ביראת שמים תמימה. באחת 
השבתות לא הגיע לתפילת שחרית בבית הכנסת, חבריו אשר התפלאו על העדרותו, 
החליטו לגשת לאכסניה שלו לבדוק את שלומו. כשהגיעו לשם מצאו את רבי יונה לייב 
פניהם  למראה  עיניו.  על  גדולה קשורה  פה, כשמטפחת  בעל  למודיו  ומשנן את  יושב 
השואלות, הצטדק רבי יונה לייב: בליל שבת, בעודו יושב ולומד, נכנס פנימה המשרת 
על השולחן. מאחר  והדליקה  נפט  מנורת  הביא  לכבות,  עומד  וכשראה שהנר  הנוכרי, 
שלא רצה להנות ממעשה שבת שנעשה עבורו, הריהו יושב מאז ועד עתה כשמטפחת 
על עיניו ולומד-כך לא יכול היה להבחין שעלה עמוד השח... באחד הימים נפל רבי יונה 
לייב למשכב. הרופא אבחן דלקת ראות חריפה ופכר ידיו ביאוש. דומה כי קצו קרב, ובני 
המכריעים  הימים  באחד  ובתחינה.  בתפילה  את השמים  לקרוע  נסו  וחבריו  משפחתו 
הגיע רבו של החולה, ה”חתם סופר“, לבקור. הוא שהה מעט ליד מטתו, אחר כך תפס 
בידו ואמר: ”תלמידי יקירי, אם תבטיח לי שכאשר תקום מחוליך תעלה לארץ ישראל, 
אני מבטיח לך שתבריא“, בשארית כוחותיו הבטיח רבי יונה לייב, ולא חלפו ימים רבים, 
והוא קם ממטתו, בריא ושלם בגופו ובנפשו. עד מהרה ארז את מדזודותיו, נפרד מחבריו 
ועזב את העיר בדרכו לארץ ישראל, כשלפליאת כל בני העיר לוה אותו רבו עד מחוץ 
לעיר, מעשה שלא עשה לאיש בעולם מלבדו! בין החומות המשיך רבי יונה לייב 
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לשימוש  מנייר  העשוי  כוס  א. 
כלי  תורת  עליו  יש  פעמי  חד 
שמלאכתו להיתר, ומותר לטלטלו 
יגנב  כדי שלא  לצל  אפילו מחמה 
ולא יאבד.                                                                                                                                         

הנקחים  חדשים  סעודה  כלי  ב. 
טבילה,  שצריכים  הגוי,  מן 
כלי  כדין  בשבת,  לטלטלם  מותר 
ומן  שהואיל  להיתר,  שמאלכתו 
בשבת  להטבילם  מותר  הדין 
תורת  עליו  אין  בהם,  ולהשתמש 
מוקצה.                                                                                                             

ג. כלי שנאסר מחמת איסור בשר 
ועדיין  הואיל  בזה,  וכיוצא  וחלב 
עראי  דרך  בו  להשתמש  רשאי 
מותר  צוננים,  וירקות  בפירות 
שמלאכתו  כלי  כדין  לטלטלו, 
להיתר, ודמי לכלי שנשבר, וראוי 
בטילטול  שמותר  כלי,  בו  לכסות 
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ההלכה השבועית

הלכות שבת
כלי שמלאכתו להיתר

”ואש יצאה מאת ה‘ ותאכל את החמישים ומאתים איש מקריבי הקטרת“ )ט“ז, ל“ה(



סיפור השבוע
הכפיים  נקי  החסיד  של  הרביעי  הבן  היה  התשע  בן  חיים  יונתן 
הוד  שאחרי  בימים  מקוצק,  רוטינפלד  שרגא  זונדל  המידות  וצח 
אדמו”רותו הרבי מקוצק, המכונה “השרף”. החלל שנפער בקוצק 
וגלילותיה עם הסתלקותו של האדמו”ר, הותיר את החסיד הנאמן 
רוטינפלד שבור ורצוץ, מה שהניע אותו לאסוף את מעט מיטלטליו 
השכוחה  לעיירה  ולנדד  ילדיו,  ותשעת  שיינדל  השתקנית  רעייתו 
הוא  פרוטותיו  בקומץ  ממוסקבה.  פרסאות  עשר  מרחק  מנצ’רה, 
רכש צריף עץ קטן, ריפד אותו בשמיכות ישנות וכמה דרגשי עץ, 
ויצא מדי בוקר לחפש את פת לחמו תחת כל עבודה מזדמנת. פעם 
קושש עצים, פעם שאב מים, פעם עסק בבניה, ליקט מעט פרוטות 
וחזר לתלמודו. העניות, צריך לומר, הייתה אורחת של כבוד בצריף 
של רוטינפלד והיא לא עשתה שום סימן ירוק שיש לה כוונה לצאת 
משם. לא, שלא תטעו, רוטינפלד לא היה הדלפון היחיד בעיירה, היו 
כמה וכמה דלפונים גדולים ועצומים ממנו,אלא שבניגוד לשאר עניי 
העיר החסיד הנאמן הזה לא עשה שום מאמץ לגרש את העניות. 
“ברוך השם יום יום” הייתה האימרה השגורה על לשונו ואותה נהג 
לשנן לבניו ולבנותיו, שהיו אומנם רזים ושדופים, אך פניהם היו 
צוהלות תמיד. פת חרבה ושלוה בה. זה הכול. יונתן חיים בן התשע, 
היה ילד יוצא דופן אצל הרוטינפלדים. הוא היה שתקן יותר מאמו, 
מופנם ועדין ואהב את המרחבים הירוקים יותר מן החומש. למה? 
שהוא  הכבוד  עיניו,  מתוך  נכרה  שלו  השמים  יראת  ובכן  מדוע? 
העניק להוריו היה מעורר השתאות, עוצמת הוויתור שלו לאחיו 
ואחיותיו היו נדירות, אלא שההשגחה העליונה ניתקה ממנו חוט 
קטן. אותו חוט שמימי דקיק המקשר בין העין למוח, ומסייע בעד 
הצורב הקטן להפוך אותיות למילים,מילים למשמעות, ומשמעות 
לחוכמה, בינה, דעת והשכל. יונתן חיים רוטינפלד לא ידע לקרוא. 
מנצ’רה  של  המלמדים  טובי  בתוהו.  עלו  והשיטות  הניסיונות  כל 
הילד  הנפל.  מניסיונות  ידיהם  משכו  מאוד  מהר  הסביבה  וכפרי 
פשוט לא זכר מי א’, מי ב’, ומה עושה החיבור ביניהם. איפה הוא, 
ואיפה הקריאה. לא קרב זה אל זה יומם ולילה. צער זעיר וצורב קינן 
תדיר בלבו של יונתן חיים, בעודו מביט באחיו הקטנים והגדולים 
היה  זכרונו  הטוב,  למזלו  גמרא.  דפי  ובולעים  משניות  המשננים 
סביר למדי, מה שעזר לו לנהל עמם מעת לעת ויכוח הלכתי כזה 
או אחר. את היער הוא אהב, והיער אהב אותו. שם הוא היה חושף 
את צפונות ליבו ומעתיר לריבונו של עולם. “אבא שבשמים” היה 
מעתיר הילדון, “אני כל כך אוהב אותך. אתה כל כך דואג למשפחה 
שלנו. תמיד יש לי פרוסת לחם לאכול, אחת בבוקר ואחת בערב. 
אבא מצליח כל שבוע להביא כמה דגים לשבת. ולא אכפת לי לישון 
על הרצפה בלי שמיכה. אני הרי אף פעם לא מתלונן שקר לי. העיקר 
שלאחים שלי יהיה חם. אני שבע כשהם שבעים, חם לי כשלהם חם, 
ואתה רואה ריבונו של עולם, אני לא מבקש גם בימי הצינה ללכת 
עם גרביים. את הגרביים שלי אני נותן לאחי הקטן שימעל’ה שיהיה 
לו חם ברגליים עם שתי זוגות. כמו שאומרים, כשחם לו, אז גם לי 
חם. ויש לי אמא טובה ואבא צדיק, ואני כל כך אוהב את הצריף 
היקר שלנו, ואני אף פעם לא מתלונן. אתה מכיר אותי אבא שלי 
בשמים... אף פעם לא ביקשתי בשביל עצמי, רק בשביל אחרים. 
ביקשתי שהאחים שלי יהיו בריאים וחזקים ושלאמא שלי יהיה כוח 
לטפל בנו, שלאבא תהיה עבודה מזדמנת להביא לחם ושיישאר לו 
זמן ללמוד. ועכשיו חורף קשה, ויש המון שלג והדרכים סתומות, 
אני מתחנן  חג הסוכות,  כך  ואחר  ועוד שבוע תשרי, ראש השנה 
ריבונו של עולם שתעשה לנו נס, ושנשיג אתרוג לתושבי העיירה. 
שמעתי שהגבאי שלנו פייבל נתן מורביץ אומר לרב העיירה שמעון 
מאיר בלום שבינתיים אין באופק אתרוגים. אירופה מושלגת אמר 
הגבאי... והרב קימט את מצחו והיה נורא מודאג... אז אנא, מלך 
מלכי המלכים, כל העולם שלך ובידך. בשבילך לשלוח לנו אתרוג זה 
כהרף עין”. כך שוחח עם הריבונו של עולם, בנו הרביעי של זונדל 
שרגא רוטינפלד. ואם שמתם לב או לא, למרות ליבו השבור על 
כי דעתו אינה משגת את אומנות הקריאה, הוא לא איזכר בשמץ 
את שאיפתו לקרוא. טוב לו לינוק הזה, כשטוב לאחרים. מאיפה 

שואב המתוק הזה תעצומות נפש להתפלל עבור אחיו, בני עמו, 
ולא בעבור עצמו. אפילו לא קצת בעבור עצמו??? לא ברור. רב 
לה  היה  זו  ודאגה  מודאג,  היה  בלום,  מאיר  הרב שמעון  העיירה, 
על מה לסמוך. שבוע לפני חג הסוכות הונחו בביתו לולב הדסים 
וכדי ערבות, שהגיעו בדרך לא דרך מכפרי הסביבה המושלגים. אבל 
קופת  את  בידו  החזיק  מורביץ  נתן  פייבל  המסור  הגבאי  אתרוג? 
הברזל של בית הכנסת ושפך אותה לעיני הרב. “כבוד הרב, הצלחנו 
נועד,  הזה  הכסף  וכל  עתק,  סכום  רובלים.   532 ולהתרים  לאסוף 
הרב  עיירתנו”.  לתושבי  מהודר  אתרוג  לרכישת  יתיר,  כבודו  אם 
בלום עצם את עיניו ולחש “זה סכום עצום. באמת דמיוני. אבל 
מצוות ארבעת המינים היא מצווה עוברת. יש לנו בעיירה לפחות 
ועלינו  מדאורייתא,  לולב  לנענע  שמחויבים  בוגרים  יהודים   350
כמנהיגי ציבור לעשות הכול כדי לזכותם במצווה...” הגבאי מורביץ 
גרד פדחתו במבוכה: “כבוד הרב, מה לא ניסיתי, עם מי לא דיברתי, 
הפכתי עולמות. כמה עשרות אתרוגים הגיעו מצפון אפריקה ונחטפו 
ע”י הקהילות הגדולות במחירי עתק. אתרוגים ספורים ממש הגיעו 
מארץ ישראל ונרכשו על ידי עשירי היהודים לטובת קהילותיהם. 
והחורף עדיין קשה... שמעתי שיש סוחר גוי שהצליח לייבא מספרד 
כמה אתרוגים, אבל אין לי מושג איפה למצוא אותו...” הרב בלום 
לחץ בחמימות את ידו של הגבאי היקר שלו ואמר: “ידידי, לא ימנע 
לרווח  להתפלל  אלא  לנו  נותר  לא  בתמים.  להולכים  הטוב  השם 
והצלה ואתרוג יגיע מהיכן שיגיע...” לסוחר המומלח ולדימיר שייגץ 
אצה הדרך. היה לו חש ריח עסקי נדיר. הוא ידע לאתר מחסורים 
ולאלתר פתרונות מרהיבים, מן הגורן ומן היקב. הוא שלח ידו בכל 
בעצי  וכלה  זכוכית  לכלי  עבור  תכשיטים,  משיווק  החל  כל.  מכל 
הסקה. גם השנה חושיו היו מפותחים להפליא. “היהודים זקוקים 
לאתרוגים”, לחש לו החוש השישי - העסקי שלו. עוד לפני שהחורף 
עם  מרכבתו  על  שעט  הוא  כנפיו  פרש  העצבני  הרוסי  האירופאי 
ופורטוגל  בספרד  לבו  לדאבון  ספרד.  לכיוון  החסונים  סוסיו  שני 
האתרוגים.  ביבול  קשות  שפגע  מה  ושרבי,  חמסיני  היה  הקיץ 
התנובה הייתה דלילה מאוד. לאחר מאמצים עילאיים הוא הצליח 
כנשוך  ודהר  למדי  יקר  במחיר  יפהפיים  אתרוגים  ארבעה  לרכוש 
נחש לאירופה ההולכת ומלבינה. הלך לו לא רע, לשייגץ הזה, הוא 
הצליח למכור שלושה אתרוגים על הדרך, במחירים דמיוניים ועשה 
רווח של אולי אלפי אחוזים. הראשון נקנה ע”י קהילת ברלין, השני 
על ידי פרנסי העיר בפראג ואת השלישי רכש הגביר החסיד עתיר 
הנכסים נחמן גבירץ. האתרוג הרביעי היה מונח אחר כבוד בכרכרתו 
המפוארת, עטוף בחוטי פשתן ושוכב לו כתינוק קטיפתי בקופסת 
נחושת מעוצבת להפליא. ולדימיר שייגץ היה מספיק נכלולי ומיומן 
לחקור ולגלות כי בשנה חורפית שכזו, שהשוק שומם מפרי עץ הדר, 
תעריף האתרוגים ערב החג יאמיר לסכום הנוגע בעולם האצילות. 
והאתרוג הרביעי שלו עשוי להימכר במוסקבה ב5000 רובל לפחות. 
לעומת עסקת  יחווירו  בעשור האחרון  כל העסקים שלו  בקיצור, 
אתרוגים  ארבעה  עם  החורף  עשה  שהוא  הפנטסטית  האתרוגים 
צהבהבים מספרד. שלושה כאמור כבר נמכרו בהון עתק, הרביעי 
בדרך למוסקבה. עוד יומיים חג הסוכות. יונתן חיים רוטינפלד צעד 
לתוך היער על גבי החריצים העמוקים שנחרשו על ידי גלגלי העץ 
של הכיכרות שחלפו ביעף לתוך מעבה היער בדרך למוסקבה. הייתה 
זו עוד צעידה אחת מיני רבות לכיוון מעבה היער. שם הוא נהנה 
העבים  מענפיו  אחד  על  להתיישב  הענקי,  הצאלון  עץ  על  לטפס 
ולהביט אל הנוף הפראי והבראשיתי בעולמו של מי שאמר והיה 
העולם. משק הגלגלים המתקרבים משך את תשומת ליבו של הילד. 
הפעם הרעש היה חזק מתמיד, שקשוק הגלגלים כמעט החריש את 
אוזניו. עיניו לא הטעו אותו, הסוסים השחורים הללו היו גבוהים 
וחסונים ממה שהכיר עד כה, הם דהרו ממש כמו איילות. הכרכרה 
השחורה - העטופה בבד קטיפה הדור עליו היה רקום נזר של זהב 

- כמו עפה באוויר.
המשך בשבוע הבא - באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו

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



כלתי ילדה בן בשעה טובה ומוצלחת, השמחה 
היתה גדולה, עד לאותו יום שקבלנו טלפון 
בהול, שיש ליולדת זיהום מסוכן, ושהובילו 
אמבולנס.  עם  חולים  לבית  בחזרה  אותה 
הרופאים אמרו שצריכה אישפוז לפחות בין 
מיותר  הברית.  לפני  יום  היינו  ימים.  ל-5   3
לציין שלא היה לנו טיפת ישוב הדעת. פשוט 
הינו אבדי עצות ולא ידענו מה לעשות, איך 
חולים?  בבית  והאמא  הברית  את  נעשה 
ינון“  ל“חסדי  תתקשרי  לי,  אמר  בעלי 
חורי  ינון  ר‘  הצדיק  ובזכות  השם,  ובעזרת 
זצוק“ל יהיה סיעתא דשמייא. על הבקר עשו 
את הפדיון ולאחר מכן ממש שחררו אותה 

הביתה, וזכתה להית בברית של בנה.
ניסי ניסים....תודה השם!

נגר תקוה- באר שבע

ממשפחה  כמובן  ההתבגרות,  בגיל  אחינית  לי  יש 
חרדית כמונו. לצערי ולצער הוריה היקרים, התחילה 
שלא  כך  כדי  עד  דרסטית,  ברמה  ברוחניות.  לרדת 
עלינו אפילו החליפה טלפונים עם ערבי. הוריה ניסו 
תועפות,  הון  בה  השקיעו  אפשרית,  דרך  בכל  הכל, 
אובססיה  לה  היה  עזר..  לא  דבר  שום  לצערינו  אך 
לכל דבר נגד הדת, השם ישמור. היא המשיכה למרוד 
ומיום ליום המצב רק הלך והתדרדר. חברה טובה שלי 
ששתפתי אותה, המליצה לי לעשות לה ”פדיון נפש“ 
ישועות  שם  ראתה  שבעצמה  לאחר  ינון“  ב“חסדי 
בכמה מקרים. כמובן שהתקשרתי ואכן עשו לה את 
התחיל  יאומן  הבלתי  ממש.  פלא  זה  והנה  הפדיון. 
לקרות. הילדה התחילה לחזור לעצמה, השתנתה 180 
מעלות לכוון חיובי ב“ה. והמצב רק הולך ומשתפר 
מיום ליום, והוריה סוף סוף מתחילים לרוות ממנה 
נחת. אני כותבת את הסיפור, מצומררת מגודל הנס 
שהשם עשה עמנו. ולכן רוצה להודות לבורא עולם 
”חסדי  ארגון  ולכם,  המרובים,  ורחמיו  חסדיו  על 

ינון“, ישר כח!
תזכו למצוות.

ר.ח. בני ברק

היתי צריכה לעבור בדיקה כירורגית, כדי להחליט 
לפני  אותי,  הלחיץ  שדי  דבר  טיפול,  המשך  על 
ינון“.  ב“חסדי  נפש“  “פדיון  הזמנתי  הבדיקה 
ברוך  כלום  מצא  לא  הכירורג  כולם  ולהפתעת 

השם, הכל היה תקין...תודה לבורא עולם....

בעילום שם

בסיכון,  בהריון  היתה  בריאה  שתהיה  כלתי 
תחת  היתה  לעובר  חשש  שהיה  מכיון  ואכן 
השגחה. לא זוכרת מה קרה שהדליק לי נורה 
לפני  ינון“,  נפש“ ב“חסדי  ”פדיון  לה  לעשות 
שקטה  להיות  רציתי  ללידה,  המשוער  הזמן 
שמה שלא יהיה יספיקו לעשות לה פדיון לפני 
הלידה. לאחר שבועיים שעשו לה את הפדיון. 
קבלה צירים, זמנו מתנתח לחדר לידה  בגלל 
פגית  ילדה  היא  בסוף  להם.  שהיה  החשש 
ושלמה  בריאה  יצאה  התינוקת  אבל  בניתוח, 
להודות  מילים  אין  האמא.  וגם  השם  ברוך 
לי  זה שנתן  ועל  להשם על הסיעתא דשמיא, 
דעת לעשות את הפדיון לפני הזמן... אין עוד 

מלבדו!  
                                                                                                                                                   
בעילום שם

מאד  וירוס  היה  חודשים  עשרה  בת  שלי  לבת 
רחמנות  פוסקים.  בלתי  שלשולים  לה  היו  חזק, 
על הילדה. היא ירדה במשקל וזה היה מצב ממש 
ינון“   ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לה  עשינו  מסוכן. 
גדול.  שיפור  הפדיון  לאחר  ראינו  השם!  וברוך 
רוצים להודות לבורא עולם ושבעזרת השם ימשיך 
כך ושזכוי הרבים יעמוד לזכותה.                                                                                                     
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 

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

שו“ת הלכה
מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו

הכשר  הצריך  כלי  בביתו  לו  שהיה  מי  שאלה: 
כלי  ואותו  וחלב,  בבשר  בו  שנשתמש  מחמת 
נתערב בכלים אחרים, האם צריך להכשיר את כל 

הכלים שיש בהם ספק.

ס”ג( שכלי  קב  סי’  )יו”ד  השו”ע  מר”ן  כתב  תשובה: 
ואינו  באחרים  שנתערב  איסור,  בבליעת  שנאסר 
לו  שיש  כדבר  אותו  דנין  ואין  ברוב,  בטל  ניכר, 
מתירין לפי שצריך להוציא עליו הוצאות להגעילו, 
הרשב”א  בתשובת  טהור  ומקורו  בזה.  כיוצא  וכל 
סק”ח(,  קב  )סי’  שם  הש”ך  וכתב  שם.  בב”י  וכמ”ש 
שיש להשהות הכלים כ”ד שעות עד שיהיו אינם 
בני יומם, שאז מותרים הם מן התורה, דהוי נותן 
אסור  שעות  כ”ד  שהה  לא  אם  אבל  לפגם,  טעם 
להשתמש בהם אפילו בכל אחד בפני עצמו, שהרי 
אם לא עברו כ”ד שעות הוי דבר שיש לו מתירין 
ולכו”ע אסור. אבל  בלי שום הוצאות,  מן התורה 
אחר שעברו כ”ד שעות דלא הוי אלא איסור דרבנן, 
ואין לו מתירין רק על ידי הוצאות שיגעילנו, בכה”ג 
לא אמרינן דבר שיש לו מתירין ומותר. וכן פסקו 
טז(.  )שם ס”ק  החיים  ובכף  קב סק”ח(  )סי’  צדק  בזבחי 
פז(  עמ’  )ח”ז  עולם  בהליכות  זצ”ל  והראש”ל  ע”ש. 
כתב: כלי שנבלע בו איסור, ונאסר, ונתערב אחר 
כך בכלים כשרים, בטל ברוב, בין שהוא כלי מתכת 
בין שהוא כלי חרס. ומכל מקום טוב שיניחם ולא 
ישתמש בהם עד אחר שיעבור עליהם מעת לעת, 

דהיינו כ”ד שעות. ע”ש. 

ירושלים,  גאוני  כל  על  התחבב  הוא  לשולחן:  מטעמים  המשך 
ולא לשוא נקרא למזרח בית הכנסת להשתתף בקביעת החרם. 
כעת, כשפגע בו הנר, החלו קצות זקנו להחרך, אך בנסי נסים 
הצליח לכבות את הלהבה, ותוך דקה אחת בלבד, כבר הדליק את 
נרו, כשהוא ממשיך להאזין בחרדת קודש לדברי החרם. באותו 
יום לפנות ערב, פגש בו ראש ישיבת המקובלים בית א-ל, רבי 
ושמע  חרוך,  שזקנו  וכשהבחין  זצ“ל,  אבולעפיה  ידידיה  רפאל 
אודות מה שארע, הזדעזע ואמר: ”בטוח אני, כי האיש שהרים 
ידו נגד דיקנא קדישא זו לא ינקה, ומדה כנגד מדה תשולם לו 
מן השמים“.ששים שנה חלפו מאותו יום. ירושלים נפרדה  אחד 
במקום  לשבת  ועלו  ה‘מזרח‘  את  שמלאו  הרבנים  מכל  לאחד 
הצפון להם בגן עדן. בית הספר ”למל“ פשט צורה ולבש אחרת, 
ובעולם נעו אמות הספים והזדעזעה ארץ בעשנה של מלחמת 
המקובלים  ישיבת  ראש  של  מלותיו  אולם  הראשונה.  העולם 
לא שבו ריקם. בבית חולים ”משגב לדך“ עבדה אחות ראשית, 
בבית  דבר  כל  ולמעשה  במסירותה,  העיר  בכל  היתה  שידועה 
מתלמידי  היה  אחות  אותה  של  בעלה  פיה.  על  נשק  החולים 
החכמים הגדולים של ישיבת בית א-ל, והיא פרנסה אותו ואת 
חיים“.  ”עץ  תורה  בתלמוד  התחנכו  אשר  בניהם,  שבעת  כל 
והנה, באחד הימים, קבלה אותה אחות הודעת פטורין ממנהל 
למותו  שגרמה  זו  היא  רשלנותה  כי  טענה  בשל  החולים,  בית 
הטראגי של אחד מן המאושפזים. החולה היה ישיש בוכרי בשם 
סולימאן מכלוף, שאושפז לאחר שידו נקטעה מכדור תועה בימי 
להוט  זה  בגופו. מכלוף  והוא שתק חלקית  העולמית  המלחמה 
היה ביותר אחרי קריאת ספורי מעשיות, ומאחר שהיה מעונין 
לקרא עד שתחטפנו שנה, התגלעו וכוחים רבים בינו לבין שכניו 
בחדר, אשר טענו שהאור מפריע לשנתם. הקטטות חזרו ונשנו 
מדי לילה, פעם היה הנצחון עם השכנים לחדר, ופעם היה מכלוף 
מצליח להשאיר את נרו דולק, והאחיות כבר נלאו מלהביע את 
דעתו בענין. באחד הימים החליטה האחות הראשית לשים קץ 
למריבות הללו. היא הורתה לשמש בית החולים להתקין מחיצת 
אשר  קטן,  עץ  מדף  ולמראשותיו,  מכלוף,  של  מטתו  סביב  עץ 
עליו יעמידו את הנר. מאותו יום החל מכלוף לקרא ללא שיפריע 
נמשך  רבים  ימים  לא  אולם  לכנו.  חזר  בחדר  והשלום  לאיש, 
התענוג. היה זה זמן קצר לאחר חג השבועות. מכלוף היה שרוע 
על מטתו וקרא בדבקות בספר משכיל רפורמי, ובית החולים היה 
שקוע בתרדמה עמוקה בשל השעה המאוחרת. פתאום החליק 
הנר הבוערונפל על מזרונו של מכלוף.תוך רגעים אחדים נדלק 
המזרן ולהבותיו לחכו במהירות את הישיש המשותק. זה מצדו 
פרץ בזעקות אימים, אך עד שהספיקו להגיע אליו ולכבות את 
הדלקה, הפך גופו לגחלת מפוחמת עד לבלי הכר. הספור הטראגי 
דנן?  מכלוף  אותו  תהו-מיהו  אשר  ירושלים,  ביהודי  גלים  הכה 
ספק  הללו  לתמיהות  התשובות  את  בכפלים?  לקה  מה  מפני 
מכלוף בכבודו ובעצמו בהופיעו בחלום הלילה לכמה מצאצאיו, 
שבועות ספורים בלבד לאחר מותו, כשהוא שח לפניהם אודות 
המקודשים  בערכים  ומזלזל  שחוטא  למי  ובבא  בזה  הדין  עמק 
לישראל. הבנים, שדמו במעשיהם לאביהם, היו פוחזים כמותו, 
בעיר  השבת  גדר  פורצי  ראשוני  על  נמנתה  הענפה  והמשפחה 
למשפחה  נחשבת  היותה  מלבד  זאת  כל  בבוכרה,  טשקנט 
המעורבת בהרבה מאד מחלוקות בעיר. לא יפלא, אפוא, שהם 
לא יחסו חשיבות מיוחדת להופעה בחלום של הסב הישיש שמת 
בירושלים.אך כשחזר הדבר ונשנה אצל עוד ועוד בני משפחה, 
העלולים  חמורים  ענשים  מפני  אזהרות  לקבל  הוסיפו  וחלקם 
לבוא עליהם, הבינו כי דברים בגו, וכך קבלו כולם ביחד החלטה 
כנה לשוב בתשובה שלמה, והגיעו על נשיהם וטפם לבית הכנסת 

ביום תשעה באב בבכי ובתחנונים.
כל אנשי העיר, שהכירו את מעלליהם, הופתעו למראה הפנים 
החדשות שנצבו בבית הכנסת, אולם תמיהותיהם נפתרו לשמע 
פשרה של האש שכלתה את גופו של סולימאן הישיש, אשר באה 
תחת האש ששרפה את זקנו של רבי יונה, והוכיחה לעולם כולו 
כי כל המרים יד על תלמיד חכם לא ינקה.               ומתוק האור 

המשך מטעמים לשולחן

ניתן להוריד את העלון באתר
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