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מטעמים לשולחן
עוֹלִָמים  בְּתְךָ  לְׁשִ ָמכוֹן  לָךְ  זְבֻל  ּבֵית  בָנִיִתי  ּבָנֹה  ּבָעֲָרֶפל;  ּכֹן  לִׁשְ ָאַמר  ה'  לֹמֹה  ׁשְ ָאַמר  ָאז 

)ִמּתוֹךְ ַהַהְפָטָרה(
והבאת הארון אל תוך הקודש פנימה, ראה שלמה שהקב“ה  עם סיום בנית בית המקדש 
הוריד את שכינתו, וענן כבוד ה‘ מלא את הבית, או אז פתח ואמר: "ּבָנֹה בָנִיִתי ּבֵית זְבֻל לָךְ 
בְּתְךָ עֹולִָמים". על מנת להבין כיצד דוקא ערפל זה הביא את שלמה המלך להבנה  ָמכֹון לְׁשִ
כי הקב“ה בחר בבית זה כדי לשבת בו לעולמים, נוכל להעזר במעשה הבא: אחד מגדולי 
הדור הגיע לבקור בעירה מסוימת. ובדעה אחת החליט כל הקהל, שלא להתחרות בינם לבין 
עצמם על תפקיד הארוח, אלא לתת לרב לבחור בעצמו את הבית שבו הוא רוצה להתגורר 
במשך זמן שהותו במקום. אחד מן הגבירים שפץ את ביתו לקראת בוא הרב והשקיע לשם 
כך סכומי כסף גדולים, ומה רבתה שמחתו, כאשר הרב בחר להתארח דוקא בביתו שלו! יום 
לאחר בואו, נכנס הגביר בלוית בנו לחדר הרב, כדי לבדוק אם הוא זקוק לדבר מה. לפתע 
הבחין הבן כי פני אביו מחוירות, אולם לאחר מכן, עולה בדל חיוך על שפתיו- והוא יוצא מן 
החדר מאושר עוד יותר מאשר נכנס אליו! הוא מהר לחקור את אביו לפשר הדבר, והאב 
יבחר דוקא בבית הזה, אולם כשנכנסתי  ומקושט על מנת שהרב  בית מפואר  אמר-בניתי 
לחדר גליתי שהרב כסה את כל הרהיטים והפרחים שהיו שם. ברגע הראשון היה אכפת לי 
מכך, אך לאחר מכן עלה בדעתי, שדוקא ההיפך הוא הנכון- אלמלא היה הרב מכסה את כל 
הקשוטים היה הדבר מוכיח שהוא הגיע אלי, משום שהבית עצמו מצא חן בעיניו, ואם כן, 
תמיד קים חשש, שביום מן הימים ימצא בית יפה יותר- ויעזוב אותי. אך כעת, כאשר הסתיר 
שאמר  זהו  שמחתי!  רבה  כן,  ואם  בהם  בי-ולא  בחר  שהוא  לי  הוכיח  הוא  הקשוטים,  את 
שלמה המלך: בניתי לשם ה‘ בית יפה - אולם הוא החליט לשכון בערפל...וזוהי גופא הוכחה, 
שהוא בחר בבית הזה, משום שרצה את מעשי ולא את קשוטי הבית, ולכן אני יודע שהוא 

ישכון כאן לעולמים!
ּכַן ָהעֵֻדת )לח, כא( ּכָן ִמׁשְ ֵאלֶּה ְפקוֵּדי ַהּמִׁשְ

ָרֵאל.  ל יִׂשְ נִי ֻחְרּבָנִין עַל עֹונֹוֵתיהֶן ׁשֶ ּכֵן ּבַּשֵׁ נְִּתַמׁשְ ׁש ׁשֶ נִי ּפְעִָמים, ֶרֶמז לַּמְִקּדָ ּכַן-ׁשֵ ּכָן ַמׁשְ ַהּמִׁשְ
כִינָתֹו  ׁשְ ָרה  ִהׁשְ ֲהֵרי  ׁשֶ ָהעֵגֶל,  ה  ַמעֲׂשֵ עַל  ַהקב"ה  לֶָהם  וִּּתֵר  ׁשֶ ָרֵאל  לְיִׂשְ עֵדוּת   - ָהעֵֻדת  ּכַן  ִמׁשְ

"י( ּבֵינֵיֶהם )ַרׁשִ
מהיכן הראיה שהשרה שכינתו ביניהם?

באר רבי יוסף שאול נתנזון בספרו ”דברי שאול“: כשלוקח אדם משכון בעת נתינת הלואה-
יותר  נמוך  שערכו  משכון  ההלואה.  מסכום  יותר  גדול  יהיה  המשכון  ששוי  לדרוש  דרכו 
כי  ומדוע?  יוכל לספק את המלוה.  מסכום ההלואה, או שערכו זהה לסכום ההלואה, לא 
אם ערך המשכון נמוך מסכום ההלואה או זהה, יש חשש שמא ישאיר הלווה את המשכון 
אצל המלוה, ולא יחזיר את דמי ההלואה, ישתדל הלווה להחזיר החוב בהקדם האפשרי. אך 
כיום, כאשר לוקחים הלואה מהבנק וממשכנים את הדירה-נתן לקבל רק הלואה שאיננה 
נִי ֻחְרּבָנִין  ּכֵן ּבַּשֵׁ נְִּתַמׁשְ מגיעה לערך הדירה כולה. הקב“ה לקח את המשכן בתור משכון-“ׁשֶ
עַל עֹונֹוֵתיֶהן...“המשכן נלקח במקום עם ישראל, שהיה עלול להתחיב כליה, חלילה. עצים 
ואבנים נלקחו תמורת נפשותיהם של ישראל. וכי שוים העצים והאבנים יותר מעם ישראל?! 
אמנם, כבר כתב הרמב“ם פ“ו מהלכות בית הבחירה הט“ז(: ולמה אני אומר במקדש וירושלים 
קדשה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, ובקדשת שאר ישראל לענין שביעית ומעשרות וכיוצא 
ושכינה  השכינה,  מפני  וירושלים  המקדש  שקדשת  לפי  לבוא?  לעתיד  קדשה  לא  בהן 
אינה בטלה, והרי הוא אומר:‘והשימותי את מקדשיכם‘ ואמרו חכמים:‘אף על פי ששוממין 
בקדשתן הן עומדים‘, אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כבוש 
רבים, וכיון שנלקחה הארץ מידיהם, בטל הכבוש ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית“.

קדושתו של מקום המקדש-וכן המשכן- אינה בטלה ממנו אף כשנחרב, ומאחר שבמשכן 
שהקב“ה  העובדה  ומעתה,  רב!  שערכו  הרי  בטלה,  לא  והשכינה  השכינה  השראת  היתה 
נטל את המשכן כמשכון על עם ישראל-עדות היא שותר הקב“ה על מעשה העגל והשרה 

שכינתו ביניהם, ולכן נתמשכן.
                                                          ומתוק האור

לעזרת  לבוא  צריכות  הנשים  שגם  אומרים  יש  א. 
זכור,  זכור כדי לשמוע קריאת פרשת  נשים בשבת 
הואיל ומן התורה אין זמן קבוע למצות זכירת מעשה 
זכירת  מצות  ועיקר  שהואיל  אומרים  ויש  עמלק. 
דהיינו  מעשה,  לידי  לבוא  כדי  אלא  אינה  עמלק 
בנות  לאו  ונשים  בפועל  מלחמה  בעמלק,  להלחם 
מלחמה הן, לכן פטורות הנשים מקריאת ומשמיעת 
בזה  שמקלות  שהנשים  פי  על  ואף  זכור.  פרשת 
המחמירות  מקום  מכל  שיסמוכו,  מה  על  להם  יש 
קריאת פרשת  חובת  ידי  לצאת  נשים  לעזרת  לבוא 
זכור אליבא דכולי עלמא תבא עליהן ברכה. ומותר 
להוציא ספר תורה במיוחד לנשים )בשעות שלאחר 
אחר  ברכה.  בלי  זכור  בפרשת  להן  לקרוא  מכן( 
קריאת פרשת זכור מפטירים בשמואל א‘ )פרק ט“ו( 

פקדתי את אשר עשה עמלק. 

 )חזון עובדיה(

ולסיכה,  ולשתיה  לאכילה  ניתנו  שביעית  פירות  א. 
שדרכו  דבר  ולשתות  לאכול,  שדרכו  דבר  לאכול 
שדרכו  דבר  מברייתם,  הפירות  ישנה  ולא  לשתות. 
יאכלנו מבושל, דבר שדרכו להאכל  חי לא  לאוכלו 

מבושל לא יאכלנו חי.         
לסוחטם  אסור  לסחיטה,  עומדים  שאינם  פירות  ב. 
לסחיטה  שעומדים  וענבים  זיתים  אבל  בשביעית, 
מותר לסוחטם. וכן מותר לסחוט תפוזים ואשכוליות 
ח“ח  יבי“א  )שו“ת  לסוחטן.  ודרך  הואיל  ולימונים, 
חאו“ח סי‘ לו אות ב, הליכות עולם ח“ד עמ‘ צו. וע“ע 
בחזון עובדיה שבת ח“ד עמ‘ קלג(                                                                                                                                         
)חזון עובדיה(

ההלכה השבועית
הלכות שבת - הלכות,

דיני קריאת ארבע פרשיות

זמני שבת
פרשת  פקודי

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 612
שבת פר' פקודי
שנת תשפ"ב

פלג המנחה
4.23

4.25

4.24

4.25

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה: ”ויעש חירום“

5.04

5.21

5.09

5.21

6.16

6.18

6.17

6.18

6.58

6.54

6.53

6.55

רבינו תםצאת שבתהדלקת נרות

הלכות שמיטה
הנאה מפירות שביעית

העלון מוקדש לעילוי נשמת 
יוסף בן רבקה ז”ל
רבקה בת אולגה זימבול ז”ל
שרה בת מלכה ז"ל
דינה בת פורטונה ז"ל
 לרפואה שלמה 
אולגה זימבול בת אמילי
יעקב קיקי בן יסמינה
כרמלה כונפטה בת רחל



סיפור השבוע
שבחה של הכותנה המשובחת, מן הכפר הקטן שבטיואן, 
שדות  את  לעבד  השכילו  הכפר  תושבי  למרחוק.  נודע 
היבול  את  והפיקו  מיוחדת,  במומחיות  שלהם  הכותנה 
המשובח ביותר בכל טיואן. הם פעלו על פי הוראותיו של 
ביותר  הגדול  המומחה  שהיה  שמו,  לי-שאו  זקן,  אגרונום 
מגדלי  למשפחת  בן  היה  הוא  האזור.  בכל  כותנה  לגדולי 
כותנה רבת מוניטין, מזה שנים ארוכות. הכפר שכן על שפת 
הים, ומאחר שאויר לח ורווי מלח אינו טוב לגדול הכותנה, 
הכותנה  שדות  את  למקם  הקשיש  האגרונום  החליט 
במעלה ההר הסמוך לכפר. מדי יום היו התושבים עולים 
את  מעבדים  והיו  ההר,  אל  מהכפר  המובילים  בשבילים 
שדות הכותנה רחבי הידים, על פי הוראותיו של האגרונום. 
לבנות  הוחלט  ההליכה,  עליו  קשתה  כבר  כאשר  לימים, 
עבור האגרונום בית על פסגת ההר, בין שדות הכותנה, כדי 
שלא יצטרך לכתת את רגליו בכל יום בשבילים ההרריים. 
באחד הימים, בשעת אחר צהרים מאוחרת, עמד האגרונום 
כמעט  שהיו  השדות,  לעבר  השקיף  הוא  ביתו.  במרפסת 
ריקים מאדם בשעה זו, ואחר הפנה מבטו אל הים. לפתע 
הבחין במשהו מוזר-מעין ענן גדול וכחול התרומם במקום 
היטב  ידע  הזקן  האגרונום  והמים.  השמים  נפגשו  שבו 
לרגע עמד קפוא על מקומו, אחוז אימה,  רואה.  הוא  מה 
נכנס לביתו,  אך במהירות כפה על עצמו להתעשת. הוא 
והזעיק את הנכד שהתגורר עמו. ”מהר, קח את המקל הזה, 
והעלה בו אש! הבא לי אותו בחזרה מיד, כשהוא בוער!“. 
וחזר כשבידו ענף בוער.  הנכד עשה כפי שהורה לו סבו, 
שדה  אל  בידו,  כשהמקל  רץ,  סבו  את  לראות  נחרד  הוא 
הכותנה הקרוב, ומבעיר אותו באש! ”סבא! סבא, מה אתה 
עושה?“ קרא הנכד בבהלה גדולה. ”לך והבא עוד מקלות 
בצד  גם  השדות  את  להבעיר  ”צריך  הזקן.  צעק  בוערים“, 
דעתו  נשתבשה  כלום  נפשו.  את  ידע  לא  הנכד  השני!“. 
של סבו? הזקן לא המתין. הוא רץ בעצמו לצד השני של 
אחזה  אחדות  דקות  תוך  באש.  אותו  גם  והבעיר  השדה, 
האש בשדה הכותנה, ועשן שחור מתמר לשמים. האנשים 
שגרו בכפר שעל חוף הים, ראו את העשן השחור, והחלו 
לרוץ לכוון השדות כדי לנסות לכבות את האש. אנשים, 
נשים וטף- כולם טפסו במהירות בשבילים המובילים אל 
ההר. אף אדם לא נותר בכפר. כשהגיעו למעלה ההר, ראו 
למגינת לבם, שכל השדות כבר נשרפו. אין את מי להציל. 
בהתרגשות  האנשים  צעקו  השדות?“  את  הבעיר  ”מי 
ביתו.  מרפסת  על  שעמד  הזקן,  האגרונום  לכוון  ובזעם, 
”אתה היית כאן, על ההר, האם ראית מיהו הפושע הנבל, 
הנסער,  ההמון  את  האגרונום  השקיט  זה?  לכל  שגרם 

אני  אלי.  הביטו  זאת,  עשה  מי  לדעת  תרצו  ואמר:“אם 
עשיתי זאת. אני הבערתי את שדות הכותנה!“. בליל של 
אף  מח  חמומי  מספר  החלל.  את  מלא  וקריאות  צעקות 
התחילו להתקרב אל האיש הזקן, כדי לעשות בו שפטים. 
היטב  מבין  האגרונום,“אני  של  קולו  שוב  נשמע  ”ידידי“, 
את כעסכם, אך לפני שאתם מכלים בי את זעמכם, זכרו, 
בבקשה, את כל השנים שבהן הדרכתי אתכם היטב בגדול 
שדות הכותנה. האמינו לי, שמה שעשיתי-עשיתי אך ורק 
לטובתכם“. ”איך זה לטובתנו?“ צעקו אנשים בכאב. ”יבול 
של שנה שלמה נשרף! ממה נחיה בשנה הבאה?“ הסתובב 
הזקן לעבר חוף הים, והצביע אל הכפר. כולם נפנו להביט 
ההתרגשות  מחמת  עיניהם.  למראה  ונחרדו  העמק,  אל 
מאחוריהם.  שהתרחש  במה  כה  עד  הבחינו  לא  והזעם, 
הים הכחול, שהיה תמיד רוגע ושלו, הפך לקיר עצום של 
הגל  מטרים.  עשרות  של  לגובה  והגיע  שהתרומם  מים, 
בחזקה.מרבית  בו  שהכה  עד  הכפר,  לעבר  והתקדם  הלך 
רהיטים  היסוד.  עד  ונהרבו  עין,  כהרף  נשטפו  הכפר  בתי 
וחפצים שונים צפו על פני המים, מתערבלים בערבוביה. 
ולא  אחדות,  שניות  תוך  האדמה  פני  מעל  נמחק  הכפר 
נותר ממנו זכר. אנשי הכפר היו מזועזעים מכדי לדבר. הם 
היה  לא  מהם  איש  בכפר,  למטה,  עכשיו  היו  הבינו,שאם 
יוצא חי מגל הצונאמי האימתני. האגרונום הזקן ראה את 
הגל ממרחק, ושרף את השדות, כדי להזעיק אותם למעלה, 
אל ההר. אמנם אין להם עכשיו בתים ולא שדות, אך כולם 
חיים וקימים, ויכולים להתחיל לשקם את חייהם מחדש. 
ספור-משל יפה זה הובא בעלון ”שלום לעם“, ונמשלו: לכל 
אחד מאתנו יש נם רגעים בחיים, שהוא בטוח שנחת עליו 
שטפון אדיר. צרה גדולה תוקפת אותו, והוא לא מבין מדוע 
זה מגיע לו. אבל מי שמאמין, יודע היטב, שכל דבר שקורה 
לנו- הוא לטובה. לא תמיד רואים זאת בהתחלה, אבל גם 
לטובה.  יתבר  דבר  של  בסופו  גרוע,  לכאורה  שנראה  מה 
ֶרךְ,  בפסוק בחומש דברים )ח,ב( נאמר: "וְזָכְַרּתָ ֶאת ּכָל ַהּדֶ
לְַמעַן  ּבַּמְִדּבָר,  נָה  ׁשָ ַאְרּבָעִים  זֶה  ֱאלֶֹקיךָ  ה'  הֹולִיכְךָ  ר  ֲאׁשֶ
ִמצְוֹוָתיו  מֹר  ֲהִתׁשְ ּבִלְבָבְךָ,  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  לַָדעַת  לְנַּסְֹתךָ,  עֲנְֹתךָ 
ישראל,  עם  על  שעברו  והתלאות  הנסיונות  כל  לֹא".  ִאם 
להם  כדי לתת  נועד  הכל  גדולות, אבל  כצרות  היו  נראים 
אפשרות לעמוד בנסיון, להתעלות ולהתרומם, ולקבל שכר 
וחשים בכל מארע  זאת,  יודעים  גדול מן השמים. כאשר 
שמתרחש את אהבתו של הקב“ה כלפינו, כל קושי וצרה 

הופכים למנוף לצמיחה.

                                                                  מתוך ”הנני בידך“
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מסירת שמות בקו הישועות

לזכוי הרבים- ניתן לשלוח סיפורי פדיונות לפקס 077-2182992 . נא לציין שם וטל‘. הפרטים נשארים במערכת או יפרסמו לפי בקשת השולח

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

ניתחו  בעורקים הראשיים של הראש,  גידול  גילו  לאחי 
אותו ולאחר הניתוח השאירו אותו עם ההרדמה על מנת 
שלא יחוש בכאב. לאחר זמן מה היה אמור להתעורר. אך 
זה לא קרה. ונכנס לתרדמת, הוא לא הגיב בכלל לסביבה, 
וככל שהימים עוברים יותר קשה לצאת מזה. אני קוראת 
אז  בעלון,  שבוע  כל  נפש  הפדיון  על  הסיפורים  את 
על  למחרת  נפש“.  ”פדיון  לו  שיעשו  כדי  התקשרתי 
מכן  לאחר  וממש  נפש“,  ה“פדיון  את  לו  עשו  הבקר 
דברו אתו והוא פתח את העיניים וגילה סמני התעוררות. 
וזה חיזק אותנו לצפות לשיפור  גדולה,  השמחה הייתה 
והיום  וגם לדבר.  יותר משמעותי. לאט לאט חזר ללכת 

ב“ה משחררים אותו הביתה. אין מילים להודות להשם.
                                                                     בעילום שם

כל  חיובית.  יצאה מאומת  המחנכת של הבת שלי 
הכיתה הלכה לבידוד. לפני הכל, הזמנתי לבת שלי, 
”פדיון נפש“  ב“חסדי ינון“  לפני שעשתה בדיקה. 
כן  גם  כולנו  כי אז  וגם   , חיובית  שבע“ה, לא תצא 
שלילית,  יצאה  דשמיא  בסיעתא  לבידוד.  הולכים 

ברוך השם. והכל מאחורינו. הודו להשם כי טוב!
                                                                 בעילום שם

כמה  גבוה,  חום  לה  היה  שנה,  בת  תינוקת  שלי,  הבת 
ימים, ולא ירד, בקושי אכלה ושתתה, פחדתי שתתיבש, 
התקשרתי ל“חסדי ינון“ והזמנתי לה ”פדיון נפש“,לפני 
זה פלא, באותו בקר  וראה  לרופא בכלל.  שאקח אותה 
שעשו לה את הפדיון, החום ירד, וחזרה לאכול  ולשתות 

רגיל, והכל עבר לה... ישתבח שמו לעד!
                                                                          בעילום שם

הבן שלי התייבש ואושפז בבית החולים במצב קשה 
בטיפול נמרץ, והרופאים אמרו לנו שלפי המצב שלו 
לאור  הקרובה  בתקופה  ישתחרר  שהוא  סיכוי  אין 
מצבו הקשה. כך זה היה במשך יומיים. ביום השלישי 
החלטתי לקחת את העניינים בידיים ועשיתי “פדיון 
נפש“  ב"חסדי ינון", כשדיברתי עם מי שענה לשיחה 
ולא  לרפאות  הרופאים  של  התפקיד  לי:  אמר  הוא 
לייאש ורק הבורא מחליט, באותו יום במידי הוחלט 
שעדיף שהבן יעבור לבית חולים אחר, ובבית חולים 
אמר  הוא  הבדיקה  ולאחר  רופא  אותו  בדק  השני 
דבר  לו שום  ונראה שאין  בהבחנה,  טעות  שהייתה 
חמור והוא יכול להשתחרר במידי הביתה. ועל מנת 
להבין את גודל הסייעתא דשמיא, למחרת התקשרו 
הוא  מחלקה  באיזו  לשאול  הראשון  חולים  מהבית 
מאושפז על מנת להיות אתם בקשר ולעדכן אותם 
בחומרת המצב, אמרנו להם שישתבח הבורא הילד 
בבית. הם אמרו לנו שזה לא יכול להיות שהמצב היה 
ממש קשה, אני מתקשרת לספר ולהודות לבורא על 

השגחתו הפרטית.
                                                      משפחה מהמרכז

גירושין.  הבת שלנו נקלעה למשבר נפשי בעקבות 
בבית  לאשפוז  להכנס  שנאלצה  למצב  הגיע  זה 
חשש  התעורר  ובנוסף  הנפש.  לבריאות  חולים 
ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לה  עשינו  בנגיף.  שנדבקה 
ינון“ וברוך השם הבדיקה של הנגיף יצאה שלילית 
וגם מבחינה נפשית הייתה השתפרות מדהימה . אין 

מילים להודות לבורא עולם. 
                                                              ב. מהדרום



חדש!

ניתן להשיג ”בחסדי ינון“ 03-6182992

מהדורה חדשה ויחודית מתורגמת
לשפה עכשוית וקולחת

מצורפת הסגולה לפרנסה
של הרב סגל

הספר שיוציא
אותך מהדאגות

שער הבטחון המתורגם
מאת רבנו בחיי אבן פקודה זצ"ל.

בסיעתא דשמיא

מטבע הישועות
של הצדיק

לפרטים בקו הישועות

03-6182992

המסוגל להגנה 
מעין הרע, מזל, 
בריאות איתנה,
פרנסה בשפע

לשמירה,
ברכה והצלחה

החיזוק השבועי
תשובת המשקל

הפרשה המצויירת 

לע”נ נח בן טראקי, יסמינה בת מסעודה, יהושוע בן עזיזה, רחל בת פלילה, יעקב בן רוזה, אמילי בת רוזה, צבי בן אילנה ז”ל, בקי אליסיה בת מטילדה ז"ל, יורם בן אסתר ז"ל

לפרסום והקדשה ניתן לשלוח לפקס 077-2182992 או לטלפון 03-6182992. הארות והערות יתקבלו בברכה...

 // מתוך מדור “מטעמים לשולחן” \\

מלך אחד כעס על בנו בשל מעשה חמור שעשה. כעסו היה רב עד שהחליט לזרוק על בנו אבן גדולה. כששמע אוהבו של המלך על רצונו של המלך לזרוק על בנו אבן גדולה, 
ניגש אליו וביקש ממנו ברחמים לבטל את הגזרה. השיב לו המלך: "לא ניתן לבטל את הגזרה, כבר נשבעתי לזורקה עליו". אמר לו אוהבו: "אם כך, פורר את האבן הגדולה 
לחתיכות קטנות שאין בהן כדי להמית, כל פעם תזרוק עליו אבן קטנה מאותן האבנים, כך תקיים את גזרתך ובנך יישאר בחיים" )המגיד מדובנא( כשחטאו ישראל בעגל רצה 
אָתם" )שמות לב',  י עֲלֵיֶהם ַחָטּ ְקִדי וָּפַקְדִתּ הקב"ה לכלותם, משה רבינו, אוהבו של המלך, התחנן אליו שימחול להם על אותו עוון, בורא עולם סלח לעם אך הוסיף: "וּבְיֹום ָפּ
לד'( - "במקום לזרוק על עם ישראל את ה'אבן הגדולה' ולכלות אותם חלילה, 'אפורר' את האבן הגדולה לאבנים קטנות, ובכל כעס שאכעס על העם אזרוק עליו מאותן חתיכות 
קטנות עד שתסתיים ה'אבן הגדולה'". אומנם בורא עולם סלח, אך מצידנו, מצד העם, מה עשו כדי לכפר על אותו חטא?" כשחטאו ישראל בעגל אמרו: "ֵאלֶּה ֱאלֶֹהיךָ יְִשָׂרֵאל 
י מֶֹשׁה..." )שמות לח', כא'( עם ישראל חטא במילה  ד עַל ִפּ ַקּ ן ִמְשׁכַּן הָעֵֻדת ֲאֶשׁר ֻפּ ְשׁכָּ ֲאֶשׁר ֶהעֱלוּךָ ֵמֶאֶרץ ִמצְָריִם" )שמות לב', ד'( בתחילת פרשת "פקודי" כתוב: "ֵאלֶּה ְפקוֵּדי ַהִמּ
"אלה" - "אלה אלוהיך ישראל" - ותיקן במילה "אלה" - "אלה פיקודי המשכן", ובזה גילו העם את אהבתם הגדולה לבורא עולם, והוא מצידו סלח והשרה שכינתו עליהם. מה 
שעשו ישראל נקראת תשובת המשקל - במה שחטאו שם תקנו...תשובת המשקל שייכת בכל דבר, ביכולתך לתקן את אשר קלקלת באמצעות תשובת המשקל, יש ביכולתיך 
להפוך כל דבר מקולקל לתקין, מלוכלך לנקי, אם תעשה בדיוק ההיפך ממה שקלקלת...אם חלילה חיללת שבת, תעצים את השבת בעיניי אחרים הרחוקים ממנה, אם חלילה 
ליכלכת את פיך, טהר אותו בדברי תורה, פירגון ומילות תמיכה. כך תוכל בנקל לנקות כל חטא שעשית, כל כתם שהכתמת, תוכל להיות נקי ומצוחצח, טהור ומקודש בדרכך 

אל עולם טהור ונקי מכל רבב...חודש טוב!
רונן קרתא

ניתן לתרום ל“חסדי ינון“ בכרטיס אשראי בקו הישועות 03-6182992 ובבנק הדואר חשב‘ 3640582 ע"ר 580437440 או ב-           בצירוף פרטים מלאים 050-95-80-500

שכרות בפורים
להשתכר  צריך(  )או  מותר  האם 

בפורים?
בפורים  להשתכר  אין  אשכנז  לבני 
אלא ישתה יותר מכדי הרגלו ויישן, 
חיוב  שיש  המזרח  עדות  לבני  ואף 
עי"ז  אם  להשתכר  אין   - להשתכר 
כנטילת  המצוות,  מן  במצוה  יזלזל 
ידים וברכה וברכת המזון, או שלא 
שינהג  או  מעריב  או  מנחה  יתפלל 

קלות ראש.

מלאכה בפורים
מלאכה  לעשות  שלא  נוהגים 
אינו  מלאכה  והעושה  בפורים, 
אבל  לעולם.  ברכה  סימן  בה  רואה 
או  שמחה,  בהם  שיש  מלאכות 
לצורך  שזה  או  פורים,  לצורך  שזה 
ולכן מותר להסתפר,  מצווה, מותר, 
להדליק  לבשל,  ציפרניים,  לקצוץ 
אור, וכדו'. מסחר מותר, כי יש בזה 

שמחה, אך ראוי למעט בה.

שו"ת הלכתי 
מאת הפוסק הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א


