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(יג ,כ)

הפרות של האדם ,הלא הם המעשים הטובים שזכה לעשות בימי חייו ,הם
הדברים היחידים שנתן לקחת מהם בעולם הזה ,ואלו את כל שאר הדברים:
הבית ,הכסף ,הבריאות ,ואפילו החיים -יכול הקב“ה לקחת מן האדם בן
רגע ולהותיר אותו ריקן מכל דבר .בנו של רבי חיים קניבסקי שליט“א ספר
שלאברך מבני ברק נולד תינוק פג שאושפז במחלקת פגים בבית חולים מסוים.
האברך התענין אצל מנהל המחלקה מה קורה עם התינוק ,ומנהל המחלקה
השיב לו“:הכל תחת שליטה“ .הנסוח הרברבני צרם לאותו אברך ,והוא העיר
מיד“:אנחנו ואנחנו...תגיד בעזרת ה‘!“ “.מדוע אתה מכניס כאן את ה‘?“ הגיב
הרופא בקרטוב של עצבנות” ,אנחנו שולטים בזה“” .הכל הקב“ה עושה“,
החזיר לו האברך” .מה הקשר?“ נימה של בוז נשפה לתוך דברי הרופא” ,כל
חיי עבדתי ,יש לי וילה בהרצליה פתוח ,יש לי כמה מכוניות ,יש לי ברכה ,אישה
וילדים...הכל אני עשיתי בלי ה‘“.“...את כל מה שאמרת יכול הקב“ה לקחת לך
ברגע אחד“ העיר האברך” .אנחנו שולטים ולא שיך שזה יקרה“ ,הרופא היה
נחוש בעמדתו” ,אתה יודע מה? ,צל של חיוך נשפך בצדי פיו” ,אם תוכיח לי
תוך עשרים וארבע שעות את ההפך ,אודה במה שאת אומר ואף אפרסם זאת
אצל כל הקולגות שלי“ .שב האברך לבני ברק ומהר להכנס לרבי חיים בשאלה
מה עליו לומר בוכוח כזה” .כשהתוכחת איתו“ ,השיב הרב” ,התכונת לשם
תאות נצוח ,או שהיה אכפת לך כבוד שמים?““.כשהתחלתי“ הודה האברך,
”הרגיז אותי שהוא מתעלם מה‘ ,אחר כך הפך הדבר לתאוה לנצח אותו“.
”אם התחלת לשם שמים-זה יהיה בסדר“ ,פסק רבי חיים .למחרת בבקר נחרד
האברך לשמוע שיחת טלפון שהגיע מבית החולים ובה הוראה להגיע מיד.
בדפיקות לב מואצות נזעק האברך אל מחלקת הפגים” .מה קרה? מה שלום
הילד?“” .הכל בסדר“ הגיבו האחיות ” .למה קראתם לי?“” .לא קראנו“.
ברור קצר שערך הוביל אותו הישר לחדרו של הפרופסור ,הוא היה המזעיק
האלמוני” .קראתי לך כדי לומר לך שצדקת בכל מילה“ ,קדם הפרופסור את
פניו ,אנחנו לא שולטים בכלום ,והכל הקב“ה עושה“ ” .מה קרה?“ ” בן כמה
אני נראה לך? החזיר הפרופסור בשאלה” .חמישים וארבע?“ ” לא מדויק ,בן
ששים .הלילה קרה לי מה שלא קרה לי חמישים ושמונה שנים-לא שלטתי על
צרכי כתינוק...אתה צודק -אנחנו באמת לא שולטים בכלום!“.הקב“ה דואג
לתת לנו צרכים רבים בכל רגע ורגע מחיינו ,אך אנו אפילו איננו מודעים
לחסד העצום שבכך ,ורק כאשר נלקחים הצרכים ,והאדם מוצא את עצמו חסר
שליטה ותלוי בעזרת אחרים ,הוא מצליח להעריך את מה שהיה לו תמיד מובן
מאליו .רבי יעקב גלינסקי שליט“א ספר כי בעבר היה מאושפז בבית חולים,
ולפתע הודיעו לו שהגיע אליו אורח מיוחד -הרב שטיינמן זצ“ל .רבי יעקב מהר
ללבוש חלוק ולרדת מן המיטה לקראתו .הרב שטינמן לחץ את ידו ואמר לו:
”האם אתה יודע שאתה עשיר גדול?“” .לא ידעתי“ השיב רבי יעקב” ,אבל אם
הרב אומר ,אני ממנה את הרב ברגע זה לחתן את כל הנכדים שלי” “...עכשיו
היתי במחלקה אחרת ,מאד מסוכנת“ ,הסביר לו הרב שטינמן“ ,שוכב שם
עשיר גדול ,אחד מתומכי התורה הגדולים ביותר .כשבאתי לא יכול היה לרדת
מן המיטה כדי לקבל את פני ,ובכאבו הגדול התבטא ואמר לי שהיה מוכן לתת
לי חצי מכל העושר שלו רק בשביל לרדת מן המיטה ולשבת על כסא...אתה“,
סים הרב” ,הצלחת לרדת מן המיטה ,אם כן ,אתה עשיר גדול!“ .ברוך ה‘,
סכם רבי יעקב את ספורו ,זכיתי להיות עוד יותר עשיר ולצאת מבית החולים,
אין ספק שאותו גביר היה מוכן לתת גם את חציו השני של הרכוש שלו  ,כדי
לזכות לצאת משם...הנה כי כן ,עשירים גדולים הננו ,אולם למרבה הצער ,אין
אנו עושים את מה שמוטל עלינו לעשות .בהגדה של פסח ’והגדת‘ אומר רבי
יעקב גלינסקי שליט“א :הקב“ה שולט בכל ענין שהוא וברגע אחד הוא מסוגל
להפוך את העולם כולו .אחד מעשירי העולם מתגורר בארה“ב ,וברשותו בונקר
מלא במטילי זהב .סביב הבונקר יש שמירה מעולה ,אך כנגד כל הסכויים חדר
לשם מישהו .אותו גנב מסוכן לא היה אלא עכבר זעיר ממדים...אבל מן הרגע
שבו חדר פנימה שוב לא יכל איש למנוע ממנו לקחת את הכסף ,וכך הפך אותו
עכברון קטן לעשיר הגדול ביותר בעולם .כמה עלינו להזהר פן נדמה לאותו
”עכברא דשכיב אדינרי“ (סנהדין כט ,ע“ב) ,עכבר זעיר זה ששוכב על הכסף
ואינו מסוגל להנות ממנו או לעשות אתו משהו מועיל לאנושות ולעצמו!
המשך בעמ‘ האחרון
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הפטרה” :וישלח יהושוע“
מברכין החודש

ההלכה השבועית
הלכות שבת כלי
שמלאכתו להיתר:
א .שעון יד נחשב לכלי שמלאכתו
להיתר ,ומותר לטלטלו אפילו מחמה
לצל ,דהיינו שלא יגנב או יאבד ,וכל
שכן שמותר להשתמש בו ולהוליכו
במו ידיו ממקום למקום.
ב .כובע ניילון שנותנים אותו בעת
הגשמים ע“ג הכובע שעל הראש ,אין
בו תורת מוקצה כלל ,ודינו כדין כלי
שמלאכתו להיתר שמותר לטלטלו
אפילו מן החמה לצל ,והיינו שמא
יגנב או יאבד.
ג .מכבדת שמכבדים בה את הבית
(מטאטא) ,מותרת בטלטול ,ודינה
כדין כלי שמלאכתו להיתר ,כי בזמננו
הקרקע בכל מקום מרוצפת ברצפה,
ואין חשש לאשוויי גומות.
ד .הסבון (הקשה) מותר לטלטלו בין
לצורך גופו או מקומו ובין מחמה
לצל.
(חזון עובדיה)

סיפור השבוע

המשך מלפני שבוע :צוקרמן הנהן בראשו בסיפוק ,וחממה
המשיך “האמן לי צוקרמן יש לי חשק לעזוב את המשטרה
ולפתוח דף חדש בחיים .להשקיע עצמי גם באיזה עסק מכניס,
אבל בעיקר לעסוק בלימוד תורה‘ ,האורחות צדיקים’ שלך
הגביה אותי עד לשלב האחרון בסולם יעקב” .אמר ועשה.
שבועיים אחר כך הגיש חממה מכתב התפטרות למפקד המחוז,
והשמועה עשתה הדים הן באגפי המשטרה ,וכמובן גם בקרב
העבריינים וגרורותיהם .העזיבה של השוטר  -הענק הזה  -תרתי
משמע היוותה פגיעה אנושה בשני הצדדים .במשטרה ,למרות
חוסר הפירגון קלטו שהם מפסידים כלי מנצח .העבריינים
התעצבו אל לבם ,על כך שספק רב אם יהיה מי שיחליף את
השוטר האמין ,שידע להרביץ ,אך ידע גם ללטף ולהתחשב,
ויבוא גדול גנבי האזור פלטיאל פומרנץ המכונה “הצדיק”
ויעיד על כך .המפכ”ל ושר המשטרה היו כמה פעמים על
הקו ,וניסו לפתות אותו בקידום ,בכבוד ,בשיפור תנאי שכר,
אבל חממה היה החלטי“ .אני מחוץ למשטרה .אני את שלי
עשיתי ,שיהיה לכם בהצלחה” .חודש אחר כך הצפין חממה
והתנחל בחיפה .תוך זמן קצר אחר כך הוא פתח שם את חברת
השמירה שלו “אתם בחממה טובה” ,חברה בע”מ שמהר מאד
הפכה לאטרקטיבית בקרב בעלי עסקים ומפעלים .שמו הטוב
של השוטר חבוש הכיפה הלבנה-הסרוגה ,היה הרבה יותר טוב
משמן אקדחים ,ואפילו משמן זית זך .עובדיו שנקלטו במערכות
שרותי השמירה שלו למדו מהר שאמינות ,דייקנות ,ורצינות,
הם סוד הקסם ונוסחת ההצלחה ,ומי שפיקשש ,פיקשש רק
פעם אחת .בפעם השניה הוא היה בחוץ .ברוך השם ,מצבו
הכלכלי של פרדי חממה השתפר לאין ערוך ,וגם ידו החלה
לפזר צדקות לכל עובר ושב .כן ,היתה לו הוראת קבע דשנה
לישיבה של צוקרמן שבעיר הולדתו ,אבל אחרי חמש שנות
פרוד ,צוקרמן ופומרנץ היו כבר עבורו כמו חלום רחוק אבל
מתוק .הוא שקע בעבודתו העסקית-בטחונית מחד ,והקפיד
לקבוע עיתים לתורה ,בוקר ולילה ,מאידך .בוקר אחד הוא
קיבל שיחת טלפון מאישיות חשובה! “הלו רבי פרדי ,מדבר
אליהו .בעוד שבועיים ,באיצטדיון הכדורגל בעיר פלונית ,תערך
עצרת התעוררות גדולה .אנו מצפים ל 10,000 -משתתפים ,גם
גדול הדור יגיע ,ואני רוצה שחברת “אתם בחממה טובה” תתן
את שרותי האבטחה .שמך הולך לפניך לטובה ולברכה .אגב,
ישתתפו בכנס לפחות עוד  50רבנים על בימת הכבוד” .היו אלה
שבועיים של הכנות קדחתניות .חממה הכשיר את מיטב עובדיו
למבצע ההגנה על גדול הדור .הוא נסע איתם לאיצטדיון שבעיר
הולדתו ,בדק את מנהרות הכניסה והיציאה ,חלף עמם בין
היציעים וביצע הגנות היקפיות למקרה של התקהלות המונית.
חממה היה מאושר עד הגג מן העובדה שמן השמים זיכו אותו
לאבטח ארוע רוחני חשוב זה“ .הא ,ישתבח שמו ,אוהבים
אותי מן השמים” הרהר בלבו .הלחץ על השערים היה מבהיל.
רבבה? שטויות ,היו שם לפחות  30,000משתתפים ,משולהבים
בשלהבת קודש ,פיוטים ובקשות משובבי נפש שוררו מפיהם
של הרבבות ,ששתו בצימאון גדול את דברי התורה של הרבנים,
והמתינו כמהים להגעתו של גדול הדור .בשעה  23:00בלילה
נשמעה ההודעה“ :היכונו לכניסת מרן הגאון הגדול ...ושירת
“ימים על ימי מלך תוסיף” החרישה אוזניים ונסקה עד כסא
הכבוד .ההתרגשות היתה עצומה גם בקרב עשרות המאבטחים
של חממה ,כשהוא הנרגש והנסער מכולם .הוא נישק את ידו
של הרב ,חטף ממנו זפטה של חביבות על הפנים ,סימן לאנשיו
ליצר מעגל טבעתי צפוף ,והחל לנוע עמו לכיוון הבימה .במשך
חצי שעה דרש גדול הדור ,חימם לבבות וחיזק את הנשמות
הכמהות לאביהן שבשמים .מילותיו הפשוטות אך המרטיטות
האירו את חשכת הפנימיות של הרבבות שדממו ,וכולם אמרו
כבוד .הדרשה נסתיימה .פרדי חממה ידע שמכאן ואילך העסק
מתחמם וסכנה לא פשוטה מרחפת באוויר .האלפים הרבים
שצבאו על הגדרות ומנהרות הגישה ,עלולים היו להיות נחשול
אנושי מאיים ,שמסכן את גדול הדור .חממה עלה לבימה ,החזיק
את המיקרופון ושאג“ :קהל קדוש ,אני מבקש מכם ,בכל לשון
של בקשה ,אנא הישארו במקומותיכם ותנו לרב לצאת בצורה
בטוחה ומכובדת ,כאן לא המקום והזמן לבקש ממנו ברכות”
ואז נשם עמוקות ואמר בקול שופע קשיחות “צר לי ,אך אני

מזהיר :כל מי שיתקרב לרב ,מסכן את עצמו .אנא אל תזוזו
ממקומכם עד להנחייה לעזוב את המקום .ושוב ,אני מזהיר
כל מי שינסה להתקרב לרב .”...הוא לא היה צריך לסיים את
המשפט ,התזה היתה ברורה .טבעת המאבטחים נעה לכוון שער
היציאה והרב במרכז כשחממה אוחז בידו הימנית .האלפים
צבאו מסביב ופיהם אומר שירה .הכבודה נכנסה למנהרה,
שהובילה לשער ,ולפתע הפסקת חשמל .חשכה“ .להמשיך
לנוע” צעק חממה לאנשיו ביציאה מן המנהרה .חמישה מטרים
לפני השער ,מתוך העלטה הכבדה ,הצליח מישהו לחמוק מבין
המאבטחים ולנוע בזריזות לכוון גדול הדור .חממה לא היסס
לרגע ,נאמן לתפקידו הוא הניף את ידו הימנית ,תפס בצווארונו
של המרדן ,הרים אותו מטר וחצי באוויר ובעדינות עוצמתית
העיף אותו באוויר  -מעל ראשי מאבטחיו  -לעבר גדר הברזל
שהקיפה את האיצטדיון .קול חבטה נשמע ,אבל חממה היה
עסוק כבר בפתיחת דלת מכוניתו של הרב שברך אותו בחום
רב .אגב ,גדול הדור אפילו לא הבחין בנעשה ,עיניו היו שמוטות
לאדמה”...אשתי היקרה אני תשוש ורצוץ .אשאר הלילה לישון
כאן במלון ,ובבוקר אעבור לבקר את ידידי הגבאי חיימק’ה
צוקרמן ,את זוכרת אותו? משם ,אצלו בישיבה התחלתי לחזור
בתשובה” הזכיר פרדי לאשתו .בחמש לפנות בוקר הוא עמד
על רגליו ,נטל ידיו ,ויצא למכוניתו כדי להגיע למקווה השכונתי
ומשם לתפילה עם הנֵץ החמה .המקווה היה אפלולי .כשהוא
נכנס יצאו משם שני טובלים שהספיקו להתנגב ,והתחילו
להתלבש .אחד מהם היה צולע וגנח מפעם לפעם .הקול היה
מוכר מאד .חממה הדליק את מציתו ולפתע מול עיניו ניצבו לא
פחות ולא יותר חיימק’ה צוקרמן הגבאי ידידו משכבר  -ואיך
לא  -פלטיאל פומרנץ  -הגנב לשעבר  -שזקן עבות כיסה את
פניו .במשך דקות ארוכות התחבקו השלושה ...אחרי פרידה
של חמש שנים ,הפגישה במקווה היתה טהורה ורוגשת“ .אני
לא זוכר אותך צולע” העיר חממה לצוקרמן“ .וחוץ מזה מה
זה הפצעים והשריטות על הידיים והכתפיים שלך ?...צוקרמן
שיהיה ברור ,אם מישהו פגע בך יש לו חשבון איתי ,אני מטפל
בו יפה יפה מכל הצדדים“ .”...איזה צולע” חייך צוקרמן
“אתמול הייתי בעצרת ההתעוררות באיצטדיון בעיר ,לא יודע
איך נקלעתי  -בקצה המנהרה  -לידיים של איזה מאבטח ,זה
היה בדיוק בהפסקת חשמל והוא הרים אותי ,והעיף אותי כמו
טיל בליסטי עד לגדר המתכת הדוקרנית ,שרט לי את כל הגוף...
מזל שפומרנץ היה איתי ואסף את השברים שלי מהרצפה,
טיפל לי בפצעים ,נחנו קצת והגענו למקווה“ .”...אוי סליחה!
סליחה צוקרמן” זעק חממה “ריבונו של עולם ,אני הפושע ,איך
עשיתי לך את זה? איך העפתי אותך באוויר?! אני איבטחתי את
גדול הדור ולא הבחנתי בחשכה מי חדר לטבעת המאבטחים...
סלח לי צוקרמן ,אתה יודע שאני חייב לך את החיים שלי ,לך
ולפומרנץ ,שלעולם לא אשכח שקנה לי את התפילין ,ובזכותכם
אני שומר מצוות .”...חממה היה כאוב עד עמקי נשמתו מן
התקלה .צוקרמן התיישב על כסא כתר פלסטיק מחוץ למקווה,
הצמיד ידיו אל רקותיו והרהר דקה ארוכה .פלטיאל התיישב
לידו ,על גדר הבטון“ .תשמע חממה אהוב לבי ,אין מקריות
בעולם .הגוף שלי כואב וחבוט אבל אני יודע למה .בדיוק לפני
חמש שנים נכנסת לישיבה שלי נרעש ונסער במסגרת תפקידך
כשוטר ,כדי לתפוש את פלטיאל .הקבלתי את פניך בלבביות,
הגשתי לך כוס נס קפה רותח ,והושבתי אותך על כסא עץ.
תוך שלוש שניות התרסקת על הרצפה וחטפת חבטה איומה.
שלושה חודשים של בית חולים ושיקום חלפו עליך במהלכם
למדנו יחד ‘אורחות צדיקים’ .נכון ,זכית לחזור בתשובה כי מן
השמים ריחמו עליך ,כי בטוב ליבך ריחמת על פלטיאל פומרנץ
ולא עצרת אותו .זכית ,היום פלטיאל הוא אברך יקר שלומד
ומקרב לבבות ,נשוי ואב לשני תינוקות .אבל אני ,צוקרמן
הטיפשון ,נותרתי חייב .אם הייתי פוקח עין ונזהר קצת יותר,
לא היית מתיישב על כסא העץ הרעוע ומתרסק .ועכשיו אני
חושב ,שכנראה לא מספיק ביקשתי ממך סליחה על העוון הזה..
תתפוש טוב חממה ,החבטה שנחבטתי אמש ממך ,היתה מגיעה
לי ותודה לך שלא יצאתי ממנה בשן ועין” .שלושתם פרצו
בצחוק אוהב ,והזדרזו לתפילה בטרם הבוקר יאיר.

באדיבות המחבר ,הרב קובי לוי הי“ו

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?

בתרומה של  ₪ 52אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

חברה טובה התקשרה מאד מודאגת ,קיים חשש
שלבעלה מצאו את המחלה  .היתי המומה אבל באותו
רגע מה אפשר כבר להגיד? לא דברתי הרבה ,נתתי לה
מספר טלפון שתעשה לו דחוף ”פדיון נפש“ ב“חסדי
ינון“ .והיא כמובן התקשרה מיד והזמינה ”פדיון נפש“
עבורו לפני הביופסיה שהיה צריך לעבור .אחרי כמה
ימים חברתי היקרה על הקו ונשמעת אנחת רווחה
מפיה “ברוך השם זה לא ממאיר“ .לפני בדיקה נוספת
אצל הרופא היא הזמינה עוד ”פדיון נפש“ עבורו .ומיד
לאחר הפגישה התקשרה לעדכן אותי .אז ספרה לי יותר
בפרוטרוט שֵֵ 80אחוז מהדאגה ירדה .צריך לטפל בזה
אבל זה לא מה שחשבו וזה לא משהו מסוכן .השבח
לאל .עכשיו גם ממני נפלטת אנחת רווחה .אני מתקשרת
בשמה כדי להודות לבורא עולם על כל החסדים...קטונתי
מכל החסדים...
בעילום שם

לפני כ 3שבועות קמתי בבקר וגיליתי
שהפה עקום לצד שמאל והעין הימנית
פתוחה ואי אפשר לסגור אותה .הלכתי
למיון ולנאורולוג והוא אמר שזה וירוס
וזה שיתוק חלקי .ואמור לעבור .נתנו
לי כדורים אבל אני מאמינה ברופא כל
בשר ,בורא עולם ,עשיתי ”פדיון נפש
” ב“חסדי ינון“ וברוך השם ,עבר מיד
לאחר הפדיון .היום חזרתי לבקורת אצל
רופאת עיניים והיא אמרה לי” :גברת,
את יצאת בזול ,המצב שהיה לך לפעמים
לוקח גם חצי שנה...יצאת בזול!...
בעילום שם

התקשרתי בתחילת השבוע כדי לבדוק אם “הפדיון נפש”
יכול לעזור בנושא “שלום בית” .שנים של מריבות וחיכוכים
שלא יודעים איך לשים להם קץ .ואני בתור בת עומדת
מהצד שותקת .החלטתי לעשות משהו למענם ,התקשרתי
ל”חסדי ינון” נתתי את השמות שלהם  ,ותרמתי...למחרת
קיבלתי טלפון שהשלימו .היתי בהלם .האמת לא תיארתי
לעצמי שיעשו את הפדיון כל כך מהר .התקשרתי שוב כדי
לשאול ,יכול להיות שכבר עשו את הפדיון? על הבקר ,ענו
לי .הייתי בהלם...נותר רק להודות להשם...
בעילום שם

בתי סבלה מאנמיה ,לאורך זמן ,היא לא הרגישה טוב,
בלשון המעטה ,אבל איך שהוא הטיפול הרגיל לא עזר
לה .הזמנתי עבורה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ובערך
לאחר שלושה שבועות אשפזו אותה בבית חולים,
ולאחר בדיקות מקיפות היא קבלה מנות דם ,ונמצא
הטיפול הנכון .רק אז הבנו איזו סיעתא דשמיא היתה
לה ,כי היתה ממש בסכנת חיים...ואף אחד לא עלה על
זה .וכמו שנאמר :צדקה תציל ממות ...תודה לה‘...
בעילום שם

דודה שלי היתה אמורה לעשות שני
ניתוחים ביד .ולאחר מכן שיקום ארוך.
בשיחה אקראית נודע לי שהיא ממש
עכשיו בניתוח כבר .התקשרתי מיד
ל”חסדי ינון” כדי שיעשו לה “פדיון נפש”
אפילו עכשיו במהלך הניתוח...שיהיה
לה סיעתא דשמיא .אז אמרו לי שכבר
עשו פדיונות באותו יום ,אמרתי להם
שזה פקוח נפש ,האישה במהלך ניתוח,
מורכב ...אמרו שיעשו לה ממש עכשיו.
ואכן עשו לה .והיום אני מתקשרת לבשר
בשורות טובות ,הניתוח עבר בהצלחה,
היא התאוששה מהר ,ולא היתה צריכה
את הניתוח השני .לפי הצפי שלהם היתה
צריכה להיות מושבתת כחצי שנה לפחות.
אבל היא התאוששה מהר וחזרה לתפקד
במהירות ,הכל הלך קל ברוך השם .אלף
תודות!
בעילום שם

ניתן להוריד את העלון באתר
שו“ת הלכה

המשך מטעמים לשולחן

מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו

מחובתנו ,אפוא ,לטול את כל המתנות שנותן
לנו הקב“ה בכל יום ,לשמוע לצו הקורא אלינו,
”והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ“ ,ומכח זה
לפעול ולעשות מצוות ומעשים טובים וכל מה
שהקב“ה רוצה שנעשה בעולם!
ומתוק האור
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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

הק ונה את עולמו ב ש
ע
ה
יש
אח ת

הצטרף
למפצי העלון

היה שותף לזיכוי הרבים
באזור מגורך לפרטים:

03-6182992

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

שאלה :כשצריך לחלל שבת על חולה שיש בו
סכנה אם עדיף לעשות ע”י שינוי?
תשובה :כתב השו”ע (סי’ שכח סי”ב) כשמחללין
שבת על חולה שיש בו סכנה ,משתדלין שלא
לעשות ע”י גויים וקטנים ונשים אלא ע”י
ישראלים גדולים ובני דעת .וכתב הרמ”א הגה:
וי”א דאם אפשר לעשות בלא דיחוי ובלא איחור
ע”י שינוי ,עושה ע”י שינוי; ואם אפשר לעשות
ע”י א”י בלא איחור כלל ,עושין ע”י א”י וכן
נוהגים; אבל במקום דיש לחוש שיתעצל הא”י,
אין לעשות ע”י א”י .ע”כ.
ומבואר שלדעת השו”ע כמו שאין צריך לעשות
ע”י גוי כך אין צריך לעשות בשינוי ,וכמ”ש הרב
המגיד דמדברי הרמב”ם משמע שאין צריך שינוי
אלא דוקא גבי יולדת ,דאמרינן כל מאי דאפשר
לשנות משנים ,אבל בחולים אחרים אין מדקדקים
אחר זאת .וכן מוכח עוד דעת מר”ן שלא כתב
לעשות שינוי אלא גבי יולדת ,אבל בשאר חולים
אין מדקדקין בדבר וכן הלכו האחרונים להלכה
וכמבואר בספר גדולות אלישע (ס”ק כד) וכן העלה
הראש”ל ביבי”א (ח”י סי’ ל) ,ובהליכות עולם (ח”ד
עמוד קמא) ובחזו”ע (שבת ג’ עמ’ רפג ושכג ושכט)
אמנם נראה שהיינו דוקא בדבר שהוא גוף
הטיפול בחולה ,אבל דבר שאינו גוף הטיפול
יש לעשות בשינוי ,כגון רופא ירא שמים שעליו
לכתוב מירשם תרופות (ריצפט) לחולה שיש בו
סכנה ,שיכתוב בידו השמאלית ,שהכותב ביד
שמאל פטור .שכל דבר שאינו חלק ישיר לטיפול
בחולה שאין בו סכנה צריך לעשות בשינוי ,כגון
כתיבת מרשם וכיו”ב( .חזו”ע שבת ג’ עמ’ רנג) .וכן
חולה שיש בו סכנה וצריך לנתחו בשבת ,והנהלת
בית החולים מתנה את עשיית הניתוח בהסכמת
הקרובים בכתב ,ואין ההנהלה מסתפקת בהסכמת
הקרובים בעל פה ,מותר לקרובים לחתום ,ומ”מ
לכתחילה יחתמו בשינוי וגם ישתדלו לחתום
בקיצור עד כמה שיוכלו כדי למעט בכתיבה ,כגון
שיחתמו בראשי תיבות בלבד ,ואם אפשר יחתמו
על ידי סימון כלשהו בלבד .ועי’ מנוחת אהבה
ח”א (פכ”א סעי’ מ).

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

