
 

 

 

 
   בשבת? להתרחץהאם מותר  

כל  במים חמיםלהתרחץ בשבת  אסור (1
  שבת.-ואפילו אם הוחמו מערב גופו

 חממו ע"י דוד שמשלמים שהת והוא הדין
 .שאסור לרחוץ בהם אפילו רוב גופו

 ץ בהם בשבת.ורחל אסוריםגם  מים פושרים
ההיתר היחיד להתקלח בשבת הוא אלא, 

, ואפילו כל גופו, ובלבד צוננים ע"י מים
. ער והמגבתסחיטת הששלא יבא לשיזהר 

לאחר שהתקלח  :ולכן העצה הטובה היא
ימתין מעט קודם שיתנגב במגבת,  ,בצונן

 . ינגב בנחתאז כדי שינטפו המים מעליו, ו
את המים שבשער הראש והזקן.  לא יסחוטו

נוהגים לא להתרחץ בכלל אשכנזים העדת )ו
מלבד במקום  בשבת ואפילו במים צוננים,

 (.צער מחום או זיעה רבה שמקלים של

*** 
 האם מותר לשטוף כלים במים חמים?

להשתמש בשבת במים חמים  מותר (2
לרחיצת פניו ידיו ורגליו, או  דוד שמשמה

אפילו אם המים הוחמו  ',לשטיפת כלים וכדו
 בחום שהידואפילו אם המים  שבת עצמה. ב

 .תבא עליו ברכה והמחמיר ,סולדת בהם
 
 
 

 
 
 

*** 
 דיני ההסיבה בליל הסדר

יש לנהוג בליל הסדר כדרך בני חורין,  (2
לכן חובה להסב בדרך חירות על צד שמאל, 

הגרבצא"ש( ואף הנשים  –מעלות  54)
 .לכתחילה בהסבה יבותיח

באכילת  *. כוסות 5בשתיית  *יש להסב ב: 
 המצה הכרוכה.אכילת  *. המצהברכת 

האפיקומן, ושאר כל סעודתו אם באכילת  *
 ירצה להסב, הרי זה משובח.

לא יצא ידי  –אדם שהסב על צד ימין  ^
 וצריך לחזור ולהסב על צד שמאל. חובה

 חייב -שכח לאכול המצה או  היין בהסבה  ^
 לחזור ולאכול / לשתות בהסבה.

 .יצאו ידי חובה –נשים ששכחו להסב  ^
 
 
 

 לא חייבות לחזור.
 
 
 

 מצה. מצה זיתי 2ים לאכול שיעוריש מחמיר
 
 
לאכול סעודת קבע קודם המגילה  אסור (3

בשבת במים חמים  אין להשתמש ,אולם
, אם הם חמים על ידי בוילר חשמלישהוחמו 

 . )נכוית בו( בחום שהיד סולדת בהם
אבל אם המים פושרים שאין היד סולדת 

או שסגר את ברז המים הקרים, באופן  בהם
שעם פתיחת ברז המים החמים אין נכנסים 

להשתמש בהם  מותר - מים צוננים לדוד
 .או כלים בשבת לרחיצת פניו ידיו ורגליו

*** 

 האם מותר להשתמש בסבון בשבת?
האם מותר להשתמש  קו הפוסקיםלחנ (3

, כגון במקום צורךבסבון מוצק בשבת, ולכן, 
 לרופאים או לאחיות המטפלים בחולים

צריכים לרחוץ ידיהם לאחר גמר הטיפול ה
 .שכן הוא מעיקר הדין ,תרמו – בחולה

טוב לחוש  - אבל במקום שאפשר להחמיר
במי  אין למחות ,. אולםלסברת החולקים

 שנוהג היתר בדבר אפילו בלא הכרח. 
 ואחינו האשכנזים מחמירים בזה. 

 לרחוץ בכל אופן!. מותר –לי זובסבון נו
במקוה בשבת במים  (ים)גבר לטבול מותר *

 א לסחוטליזהר ובלבד ש, בלבד צוננים
ועדיף שלא לטובל כלל או המגבת.  השיער

 המקלים יכולים.ות בשבת מחשש איסור שב
 
 
 

ועדיף שלא יטבול בכלל בשבת מאשר 
יכניס עצמו בחשש איסור שבות בגלל מנהג 

טוב שאינו חיוב מעיקר ההלכה. ועל כל 
פנים אין למחות בחזקה ביד המקילים 

 ל במים פושרים בשבת.לטבו
 
 
 

ועל כל פנים מותר לרחוץ בסבון נוזלי ]מי 
 סבון, אמה[ בשבת, וכנזכר לעיל.

 
 

 את שעת הדלקת שעון שבת לאחר
ת שעת ההדלקה לאחר אאדם הרוצה  (4

ולדחותה בעוד מעט זמן, בשעה שהחשמל 
 .להזיז את מחוגי השעון לו מותר – דולק

*** 
 האם מותר לחתוך נייר בשבת?

יש להכין מערב שבת נייר  ,להילכתח (5
טואלט חתוך, ומכל מקום בשעת הדחק 

לחתוך  מותר - כשאין נייר טואלט חתוך
אך יעשה בשבת נייר טואלט כדי לקנח בו, 

 , וכגון במרפק, או ברגלו. בשינויכן 
 ומעיקר הדין יש להקל בזה גם בלא שינוי,

ובלבד שלא כשאין לו נייר אחר חתוך, 
 .!יקפיד לחתוך במקום הנקבים

אם נקרע במקום הנקבים בלי  אולם 
 . אין בכך כלום - ן לכךושהתכו

 

 

 

 

 פעם אחת נכנס לביתי אדם בשם אהרן וביקש לשוחח. 
הוא סיפר שהשתתף באחת מהרצאותיי, והדבר דחף אותו לגלות 
בפני את אשר מעיק על לבו. הוא סיפר שמערכת היחסים הזוגית 

שלו משובשת, ושהוא סובל רבות מרעייתו. לאחר שתינה את 
צמו, אף על עטענותיו על רעייתו, קשה היה לו למצוא מגרעות 

 שהפטיר "ברור שאיני טלית שכולה תכלת, אבל...".
"מהיכן בטחונך שמצוקת הנישואין נעוצה ברעייתך ואינה נובעת 

 .לו מהתנהגותך?" הקשיתי
 "שאל את הפקידים העובדים בסניף הבנק 

 "הם יספרו לך על , השיב ,אותו אני מנהל"
 מערכת יחסים נהדרת, חברות קרובה, 
 פתיחות לא רגילה, ועל כך שאף זכיתי 

  מטעם המוענק 'החביב המנהל'בדגל 
 ...".הבנק של המרכזית ההנהלה

  אנשים מלווה, 'בסדר אני' התחושה של
 כת יחסים מער מפתחים הם. לרוב ונשים

 נהדרת בעבודה, בלימודים ועם שכנים, אך 
 רגיל. אינם מצליחים לפתח קשר משפחתי

 סיבות רבות גורמות לכך וננסה לדון בהן.
משום אהרן, מצליח לנהל מערכת יחסים תקינה עם עובדיו, 

. הוא שציפיותיו מהם מוגדרות ומוגבלות, וודאי שאינן רגשיות
יודע שאין פקיד הבא לעבודה משום שהבנק הוא בראש מעייניו. 

שתפקודה לקוי במקצת הוא גם מבין את חנה, הפקידה המסורה, 
פה שיעקב בעת שהשאירה ילד חולה בביתה. הוא אינו מצ

 את היטב שיבחן רק מצפה הוא, אותו יאהב 'החתימה מורשה'
 .מוכשר כמנהל ושיעריכו, לחתימה לו המוצגים המסמכים

 

 

 קבלת שפע בחיים!לסגולות 
 אדם העומד " :קבלה מפי גדולי ישראל (1  
ת מכין או באימה וביראה 'ברכת כהנים'זמן ב

ככלי לקבלת הברכה )פורס ידיו( ומכוין עצמו 
השפעות  על עצמו שפע שלמביא  –את ליבו 
 ."ברוחניות ובגשמיות נפלאות

אדם הרוצה להשיג השגות " :כתב ה'רוקח'( 2
גבוהות ברוחניות ולעלות מעלה בתורה ויראת 

לומר את יקפיד  –לרוח הקודש אף שמיים ולזכות
 ."בדקדוק, בכוונה ובשמחהיום כל  'ובא לציון'
 אמר ה'סטייפלר הקדוש בשם המהר"ל: (3
 לפני 'שירת האזינו'האומר בכל יום את "
 

 
 הדבר לטהרת המח והלב.מסוגל  –התפילה 

לדעת המהר"ל, גם על סוחרים ובעלי מלאכה 
פרשת 'האזינו' מספר פעמים ביום, לומר את 

 !.בעסק לחהצסגולה להמשום שהדבר מהווה 
נדרש כל ", כותב ספר 'הזכרון' )פרק כט(, "לכן"

אחד לדעת את פרשת 'האזינו' בעל פה, כי כן 
פרשת 'האזינו'  תראמיבזצ"ל  ראה המהר"ל

 סגולה אף לאריכות ימים".
אילו היה יודע " :כתב המהר"ל מפארג זצ"ל (4

האדם לאילו מעלות נשגבות ועצומות יכול הוא 
  ואוה ופוגעים בו, בשעה שמבזים אותו להגיע

  כזהב! וןיהיה רודף אחר הביז – ולא מגיב שותק 
 - 30-4777975מתוך 'עצה ותושיה'  -       

אדם שכלתה פרוטה מכיסו, יאמר בתחילת היום 
פעמים: "מיכאל הכהן הגדול שר ואפוטרופוס  7

 של 
 ישראל", ובעזרת ה' ירווח לו". \

 -30-4737975מתוך הספר 'עצה ותושיה'  -   
 
 
 
ת אפיקומן בביתו, הינה סגולה צנעת חתיכה

 לשמירה ופרנסה טובה".
 כל האומר את אגרת ר' שמשון מאוסטרופולי  (6
 . זוכה להגנה כל השנה! –זצ"ל בערב פסח   

 -מתוך 'עצה ותושיה' ואתר 'אור עליון'  -     
 
 
 

 אמצע

 הצדיק בעל ה'שומר אמונים' זצ"ל:כתב 
 אמירת נוסח 'בריך שמיה' בדקדוק ובכוונה"

בשעת פתיחת ההיכל, ובפרט בשעת תפילת 
הוא  –המנחה בשבת שאז הוא שעת רצון גדולה 

תיקון גדול מאוד לעוונותיו ומה שמבקש מה' 
 ". מתקבל –יתברך באותה שעה 

 אילו היה יודע האדם לאיזו  "כתב המהר"ל: (4
 מעלות נשגבות הוא זוכה בשעה שמבזים אותו 
 !". ון כמרגליתהיה רודף אחר ביזי –והוא שותק   

 -מתוך הספר 'עצה ותושיה'  -          
 )עבודת יום הפורים(.    !"שהוא בן העולם הבא 
 כותב הרמ"א שיש ללמוד גם קודם הסעודה! (5
 ראוי לשלוח משלוח מנות דווקא לאדם  (6  
 שעל ידי כך מתרבית תו מסוכסכים ישא  

 ! נחת רוח לה' האהבה והאחווה ועושה      

 

 

 

 

 
 בלות ומגדרות מאד.גוציפיותיו מכל האנשים בעבודה ובסביבה מ

במערכת המשפחתית הציפיות אינן מוגדרות, והן לעומת זאת, 

כיצד ועד כמה צריכה האם : מתפרסות על כל תחומי החיים
לה ישן? להזהיר את ילדיה לשמור על דממה מוחלטת בעת שבע

 כיצד צריך הבעל לנזוף בילדים כשאינם שומעים בקול אמם?
אין ציפייה שיבשל, ולכן אין האשה מסתכסכת מהבעל, לדוגמא, 

 האשפה, , אך מה לגבי הסיוע בהדחת כלים, ריקון פחעמו בשל כך

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

זאת משום שכל אחד מצפה מהשני שיתייחס אליו באותה מידה של 
דבקות ואהבה כפי שהוא מתייחס לעצמו, ויחוש את אותם רגשות 

זוגו שיתייחס אליו, יבין -. לכן, הוא מצפה מבןשהוא עצמו חש
אותו, ישמע בקולו, ויתן לו את כל צרכיו. כמו כן, כיון שכל אחד 
 מעניק לזולת, הרי הוא מצפה ובטוח שמגיעה לו תמורה למאמציו.

ביחסים נהדרים עם עובדיו במפעל, שכניו  םאף אם חי האדלכן, 

אין היחסים טובים כך, ה שבביתו ביומכריו, אין זה אומר שהס
 .תלויים בבן זוגו ולא בו, כי בבית הציפיות ממך שונות לגמרי!

 

ה הסרת כלי האוכל מהשולחן, הדאג
להימצאות מתמדת של כסף בבית, הליכה 
עם הילד אל הרופא, שמירת הילדים בעת 

 . 'היעדרות האשה מן הבית וכו
 הצורך את להוסיף שי ל רשימה זוכ על

 ואף, דאגה, אהבה, הוקרה, בהערכה
 . שלי הזוג-בן להורי חיובית התייחסות

 'חשבון על' בדיחה לומר יכול שהפקיד בעוד
אף אם תאמר בישיבה החודשית , המנהל

הזוג ייפגע ויעלב  בןשהרי  של פקידי הסניף,
 זרים.תאמר בפני שעמוקות מבדיחה דומה, 

 
 
 

 אנשים זרים.
 
 
 
 

וממעט בלימוד תורה, אזי ההורה המבזה 


