
  
                                                                                                                         

  לשכת הרבנות מודיעין      
THE CHIEF RABBINATE 

OF MODIIN  
  ה"ות תשעשמק פרשת " עש,ד"בס

  

  !לאחי ורעי תושבי עירנו היקרים
  

  

  ,ם וברכהעליהם יחיו שלו' ה
  

ותן טל : "בתפילת העמידה, על כך אנו מתפללים ערב ובוקר וצהרים. ממטרי הגשמים ברכה הם לעולם

ברכה זו איננה . מביא עמו ברכה לתבל וליושבי בההוא גשם נדבות כשיורד ". ומטר לברכה על פני האדמה

בשעת . נטפי המים הללולבעלי החיים ולצומח אשר כל עתידם תלוי ועומד ב, מוגבלת אך ורק לאנושות

ברכת הגשמים כה גדולה והשפעתה מכרעת , כלומר. ירידת הגשמים מתברכת אף הפרוטה שבכיסו של אדם

לך את אוצרו ' יפתח ה: ")ב, ח(כמו שמצינו במסכת תענית . אף על פריטים שאינם תלויים כלל בגשמים

  ".  ולברך את כל מעשה ידיך–הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו 

אז יהיה קור ', ח שבט ביום ד"כשחל ר:  כתב בשם הגאון רבי אייזיק דרשן)ד"תרפה סק' ח סי"או(באליה רבה 

  . קורוהיה ידול גלג ש, בטש 'גהיה י 'ות "ר". ויגש: "ושלג גדול באותו חורף וסימנך

ור שפקד את ארצנו השבוע ולפי התחזית אמ)  מעלות5פחות מ(השלג והקור הגדול , הגשמים הרבים

  :להימשך גם ביום השבת הקודש הביא עימו מספר שאלות הלכתיות ואבקש להשיב בקצרה

ועל הפלטה החשמלית היו מונחים סירים ובהם תבשילי השבת האם ,  בביתנו היתה הפסקת חשמל:שאלה

  ?יהיה מותר לאכול מהתבשילים לאחר שהחשמל חזר

  . לגמרי יהיה מותר לאכול זאת בשבתאם האוכל שבכלי היה מבושל כל צורכו ולא התקרר :תשובה

ולסעוד את לאחר מכן חזר החשמל האם יהיה מותר ללמוד תורה ,  בביתנו היתה הפסקת חשמל:שאלה

  ?לאור החשמלסעודת השבת 

יהיה מותר להנות מזרם החשמל לאחר שתוקן בשבת על ידי ) כמו מודיעין(בערים הגדולות  :תשובה

 נםויש, היות שמן הסתם יש בבית אחר חולה שיש בו סכנה, נה בביתיהודים גם אם אין חולה שיש בו סכ

פרק לב ) ע" תש–'במהד (כ"שש' רך בסואב ב"ראה מש( שמחוברים למכשירים חשמליים כגון חולי דיאליזהחולים 

  . )נ"ושא "ע ש"וחזוקפב ' הע

  ?האם יהיה מותר להדליק את החימום בשבת, שכחנו להדליק את המזגן על חימום :שאלה

 , ע שם"חזו, ה"ו ס"ע רע"שוראה ( ם"במצב שיש קור גדול בחורף יהיה מותר להדליק חימום על ידי עכו :תשובה

  .)נ"יא וש' סעי' פרק לכ "שש' ובס

 אם נפלו עצים ברחוב על עמודי חשמל או כל מפגע שעלול להוות חשש סכנת נפשות האם מותר :שאלה

  ?להתקשר למוקד חרום ולהודיע על כך

ובנתים מישהו עומד ליד , לכתחילה אם ניתן לשלוח למוקד החרום שליח ולהודיע על המפגע :תשובה

אם אין ברירה ניתן להתקשר בטלפון אבל המחייג . המפגע ומתריע עליו בפני העוברים והשבים זה עדיף

      .יעשה זאת בשינוי

  ? האם בשל מזג האויר הקשה ניתן לסמוך על העירוב השבת:שאלה

  .חלילה יהיה בעיה עם העירוב אנו נעדכן את גבאי בתי הכנסתבאם  :תשובה
  א"רב העיר הרב אליהו אלחרר שליט  ,בברכה לשבת שלום ומבורך                                                      

        


