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מטעמים לשולחן
)ִמּתוֹךְ  וָזָבַח  עוֹלָה  דִּבְֵרי  אוָֹתם...עַל  הוֹצִיִאי  ּבְיוֹם  צִוִּיִתים  וְלֹא  ֲאבוֵֹתיכֶם  ֶאת  ִדּבְַרּתִי  לֹא  גּכִי 

ַהַהְפָטָרה(

כל ה‘תפאורה‘ מסביב נועדה לצורך המטרה!

שמחת חתונה היא שמחה הדורשת מן המחותנים הרבה מאד כח והתארגנות. בבית משפחת פלוני 
היה עליהם לקבוע את תאריך  החלו את המרוץ המסחרר לקראת החתונה. כבר למחרת הארוסין. 
החתונה לפי הימים הפנויים באולמי השמחות השונים, ולכן מיד עם שבירת הצלחת החלו בחיפושים 
התפריט  על  ראש  בכובד  והחליטו  ישבו  התאריך,  קביעת  לאחר  עבורם.  שיתאים  פנוי  אולם  אחר 
שאותו יגישו לאורחיהם. אלו סוגי סלטים יפארו את שולחן הבר, ומה יהיה טיבה של המנה העקרית. 
ולאחר שההחלטה נפלה סוף, סוף, היה עליהם לצאת ולבדוק כיצד הכל נראה בשטח, וגם לטעום 
מעט. כעת התגיסו כולם להחליט על התזמורת, ויצאו במשך כמה ערבים רצופים לשמוע אחת ועוד 
אחת, עד שהתרשמו והחליטו, ואחר כך הצלם, ובגדים לבני המשפחה, וחליפות לחתן ושמלה לכלה...
וההזמנות, והכתובות שגם הן היו פרשיה סבוכה בפני עצמה...עברו עליהם, אם כך, שלושה חדשים 
במיטב  לבושים  לאולם  נכנסו  הם  ומותשים.  מתוחים  כולם  הגיעו  החתונה  ליום  לעיפה.  עמוסים 
מחלצותיהם, ותוך זמן קצר הגיעו לרגע השיא: החופה מתחילה...הרב מסדר הקדושין מבקש לראות 
את הטבעת, והחתן נבוך כולו:“אוי ואבוי, בדיוק אותה שכחתי...“. ”נו, אין דבר“ מתערבת אימו, הרוצה 
למנוע כל תקלה אפשרית,“קח את שלי ותן לה...אחר כך נקנה לה חדשה...“.האם הכלה יכולה להיות 
מקודשת כך? ודאי שלא...העולם הזה דומה לאולם שמחות-אנו זוכרים לעשות הכל: לאכול, לישון, 
לעבוד, אבל את העיקר שוכחים, ואם כך, לשם מה עשינו הכל?!המשל הבא לא היה ולא נברא, אולם 
המסר שבו מחזק את הדברים הללו: שני נהגי מוניות הלכו לבית עולמם, האחד היה דתי ואלו השני-
לא. כשעמדו בתור לפני המשפט בבית דין של מעלה, הרהר החילוני לעצמו: אומרים, שכאן הדתיים 
שולטים...אם כך, עלי לראות איך הם מסתדרים כאן...עדיף שאעמוד בתור אחרי הדתי, ואראה איך 
זה בדיוק מתנהל...עודו מתמקם במקומו, הוא שומע את המלאך שואל את חברו:“מה עשית בימי 
חייך?““בכל בקר קמתי בשעה שש“, מספר האיש. ”יפה, ואחר כך?““נטלתי ידיים“.“טוב מאד, כמה 
הלאה?“...בחוץ  מליון,מה  חמישים  לזכותך  נרשם  מצוין.  שנה?  ששים  בקר?  ”כל  “שש“.  פעמים? 
מאזין הנהג השני, ומתחיל להרגיש רע, מה לו ולנטילה בבקר? הוא מטה אוזן להמשך השיחה. ”אחר 
כך התלבשתי“.“התלבשת? כל בקר? ששים שנה? נרשום לזכותך מאה מליון...“ זה כבר נשמע יותר 
טוב- מהרהר הנהג שבחוץ-אם גם על בגדים משלמים כאן, מצבי אינו נורא כל כך. ”אחר כך הלכתי 
בדיוק...“.  יודע  ”בערך מאתיים מטר מהבית...אינני  הכנסת שלך?“.  בית  היה  ”היכן  הכנסת“.  לבית 
חמישים  במאתים  שמדובר  מודיע  הוא  חוזר  וכשהוא  המרחק,  את  למדוד  נשלח  המלאך  גבריאל 
מטר  ושלושה  חמישים  שחרית.“מאתים  לתפילת  נהג  אותו  יום  כל  צעד  שאותם  מטרים  ושלושה 
שאותם צעדת ברגל במשך ששים שנה משכים אותך במאתים מליון“...“הנחתי תפלין של יד ושל 
יהא שמיה רבה‘... ו‘אמן  ’אמן‘  ”אוה..ענית  ”נפלא, שלוש מאות מליון!!“.“התפללתי במנין“.  ראש“. 
מה אתה אומר...חמש מאות מליון, הלאה.“חזרתי הביתה ואכלתי ארוחת בקר“. ”מה?“ ”שתי פרוסות 
”נרשום לך עשרה מליון“. הפעם עלה חיוך של ממש על שפתיו של הנהג בחוץ  גבינה“.  לחם עם 
והוא הרהר: אם משלמים כאן עשרה מליון בשביל ארוחת בקר שכוללת רק סנדויץ‘ מצבי מצוין...
אני אכלתי הרבה יותר...“ברכתי ברכת המזון“.“ארבע ברכות...עוד עשרה מליון...מה הלאה?“ ”הלכתי 
לעבודה“. ”במה אתה עובד?““אני נהג מונית שמונה שעות ביום“. ”יפה מאד. ארבעים מליון!!“ ובחוץ-
על  גם  משלמים  שהם  פנאטיים...טעיתי...מתברר  האלה  שהדתיים  חשבתי  לעצמו:  החלוני  מחיך 
לנעשה  להאזין  ממשיך  זמן...הוא  יותר  הרבה  נהגתי  אני  משלו-  טוב  מצבי  כן,  ואם  במונית,  נהיגה 
בפנים...הפעם מקבל חברו הדתי עוד מאתיים מליון על תפילת מנחה, ואחר כך עוד מאתים מליון על 
תפילת ערבית...אחר כך הוא מספר שהוא משתתף קבוע בשיעור הדף היומי.“למדת תורת השם?, 
נשמע המלאך אומר לו, ”את זה נצטרך לחשב בנפרד במחשב אחר. המחשב הזה נועד רק בשביל 
מצוות רגילות-אבל תורת ה‘ היא ענין אחר לגמרי, היא כנגד כולם, מדובר בטריליונים-מחשב רגיל לא 
מכיל את גודל השכר,הא, מי יוכל לשער ששים שנה של שיעור קבוע בתורת ה‘?!“ומה עם ארוחת 
ערב?““כל יום רבע עוף עם תפוח אדמה“. ”יפה. קח עוד שלושים מליון“.“בסוף הלכתי לישון למשך 
לסדרן  לחזור  הנהג הממתין  מליון“.בחוץ מתחילות פעימות הלב של  ”עוד ארבעים  שמונה שעות“ 
הקבוע, המצב לא נורא בכלל, משלמים כאן גם על אוכל וגם על שנה...לא רק קיום מצוות...מדוע 
היום  סדר  את  לספר  ומתבקש  קליליים,  בצעדים  נכנס  הוא  תורו,  קיצוניים?...בהגיע  שהם  אמרו 
שלו.“קמתי בשש“, הוא מתחיל.“יופי, ומה עשית?“ ”התלבשתי““יפה ומה הלאה?“ הנהג בא במבוכה, 
למה אף אחד לא רושם לו כלום, הלא במו אזניו שמע כיצד על בגדים משלמים כאן תשלום לא רע 
בכלל...“אכלתי“ הוא ממשיך בלית בררה. ”מה למשל?“ ”שמונה פרוסות לחם עם גבינה צהובה, שני 
יוגורט, שתי ביצים, שלושה מלפפונים וחמש עגבניות“.“ככה?“ הוא שומע לתדהמתו את קולו של 

המלאך,“נרשום לך אפוא, מינוס מאה מליון?...“     

 המשך בעמ‘ האחרון

בשבת.  ב“אודם“  שפתיה  לצבוע  לאשה  אסור  א. 
אבל מותר לה לאכול תותים או לפת אדום ושאר 
נצבעים  כך  ידי  שעל  פי  על  אף  הצובעים,  פירות 
שפתיה באדום, הואיל ואינה מתכוונת לצביעה רק 

לאכילה, מותר.

תותים  כגון  הצובעים  מפירות  בשבת  האוכל  ב. 
ורמונים ולפת האדום, צריך להזהר שלא יקנח פיו 

וידיו במפה, פן יצבע את המפה בצבע שבידיו.

דם,  ממנה  ושותת  בשבת  באצבעו  שנחתך  מי  ג. 
או שיורד דם מחוטמו, יש אוסרים להניח בגד או 
מתירים.  ויש  צובע,  שהוא  מפני  מכתו,  על  מגבת 
מקום  במים  וירחץ  דאפשר,  היכא  להחמיר  וטוב 
הדם ואחר כך יניח עליו בגד.                                                                              

נעשה  שלהם  הזגוגיות  צבע  אשר  משקפים  ד. 
משתנה בהתאם לקרני אור השמש, שכאשר יוצא 
לביתו  וכשחוזר  כהות,  נעשות  הרחוב  אל  מביתו 
חוזרות ומתבהרות כזכוכית רגילה, מותר להשתמש 

בהם בשבת ואין בזה איסור משום צובע.
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לתחת  הבהמה  הלכה  ואם  ולעוף.  לחיה  לבהמה 
שנאמר  למונעה,  צריך  אינו  ואכלה,  התאנה 
כל תבואתה  בארצך תהיה  ולחיה אשר  ולבהמתך 
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סיפור השבוע
על-פי  מוקדם  שבת  שמקבלים  מאלה  היה  קליינבורג  איצ'ה  ר' 
קו  פי  על  מאוחר  ומוציאה  להשחיר,  הממהר  הטברייני  האקלים 
האופק המפליא להבהיק – של ציפורי. אין מה לומר, האיש היה 
מסור ואחראי לעילא ולעילא, על מנת שביתו ייראה כמו כלה כלולה 
עטורה בשלל ססגוני של עטרות וכתרים הרבה הרבה לפני כניסת 
שבת קודש. וכבר זעקו קדמונים והשמיעו בדרשותיהם ובמכתביהם, 
לפני  קודש הרבה  להכניס את שבת  ומומלץ,  וכדאי  ונכון  ראוי  כי 
המועד הנקוב באותם לוחות נייר הפזורים להם אי-פה אי-שם. הם 
המייקר  יהודי  לבית  ונאה  יאה  כך  כי  נשימה,  באותה  הוסיפו  אף 
ואוהב את נותן התורה שהעניק לנו,  ברוב חסדו, את בתו, בבת עינו, 
הלוא היא אותה המתנה האהובה עליו )הטמונה עמוק עמוק בבית 
גנזיו(. אז בואו נצא לקראתה, ובפינו המזמור "בואי כלה, בואי כלה". 
העוסק  מיודענו,  איצ'ה  ר'  אותו  על  מחמאות  בהרבה  עסקינן  אם 
למחייתו כמתקין מזגנים, מן הצדק לציין, כי הנ"ל, אם מתארח הוא, 
"תשמעי"  טובות.  שעות  בכמה  מארחיו  לבית  נסיעתו  מקדים  אזי 
הוא נוהג לאזכר לרעייתו "את אורזת לי את ארבעת הילדים כן ירבו, 
משתיים  יאוחר  לא  האוטו,  על  אותם  ומעמיסה  ונוצצים,  רחוצים 
כדי  מארחינו,  של  למעון  מוקדם  מגיעים  אנחנו  כרגיל,  בצהריים. 
שיוותר זמן מספיק לשתות עמם קפה, לטייל קצת בחצר, ול 'שיר 
השירים' על המרפסת". תראו, זה לא שאיצ'ה אוחז מעצמו "אגרויסע 
צדיק", בכלל לא,  אבל יש לו הסבר טעון ואיכותי למסירות נפשו 
להקדים את קבלת השבת, ולְַאֵחר את יציאתה. "תראי" אומר הוא 
ככה  לתורה?  עיתים  לא,  יותר  עוד  למדן  לא,  אני  "חכם  לאשתו, 
ככה. אז מה נשאר לי לעשות אם לא לעשות כבוד לבתו של מלך 
מלכי המלכים, שבת קודש. אז הריבונו של עולם מציץ מלמעלה, 
בשיר,  רוח,  בנחת  בבת-עינו  פניה של  איצ'ה מקביל את  רואה את 
בשלוות הנפש, ברוגע, אז הוא מחשיב לי את זה כמו לימוד תורה... 
לא ככה? נגיד". פלורה המטופלת בארבעה תשבר"ים משלה ועוד 
45 בגן הילדים שלה, גאה מאד באיצ'ה. היא  אף קיבלה חיזוקים, 
ומופת  אות  הוא   "בעלך,  רחמנוביץ,   נחמן  ראובן  הרב  העיר  מרב 
לכל העיר בנפנוף דגל השבת, כאשר בעוונותינו יש שנכנסים אליה 
איצ'ה  ושמחה.  אוזניה  במו  זאת  שמעה  היא  וקצרי-רוח".  מזיעים 
שלה דגול מרבבה. ברוך השם. אלא מה חברים, לכל כלל יש יוצא 
מן הכלל. יום שישי ערב שבת קודש פרשת פנחס, הועמסו ונארזו 
הקליינבורגים על מטלטליהם והוטמנו אחר כבוד – חגורים לעילא 
והיפה  החדיש  וכשהאוטו  מפתח,  סובב  איצ'ה  המסחרי.  ברכב   –
ל-  ֵאם  הצדקת  השכנה  הבנין  לחניית  במרוצה  נכנסה  קלות,  הניע 
14 תשב"רים, הלוא היא חווה שרה סגלוביץ'. "איצ'ה היקר, גיוועלד, 
חי...  לכל  חיים  שבק  שלנו  והמזגן  הכולל,  מן  חזר  לא  עדיין  בעלי 
החזאי אמר 40 מעלות השבת, רחם עלינו...". הגב' סגלוביץ הכירה 
מתארחים  כשהם  מוקדם  להימלט  הקליינבורגים  מנהג  את  היטב 
מחוץ לעיר, אבל השם יצילנו – שבת בלי מזגן? פלורה סימנה אישור 
בעיניה, איצ'ה שלף את ארגז הכלים שלו ועלה לדירת הסגלוביצ'ים. 
ויורד,  עולה  הוא  בקיצור,  חורק.  הפנימי  המאוורר  נתקע  המדחס 
ומחבר, קצר בחשמל, מתקן, מתקלקל... איצ'ה נוטף זיעה אך מזגן 
מאבק  של  וחצי  שעות  שלוש  אחרי  רק  לקרר.   מסרב  סגלוביץ' 
חסר פשרות כולל החלפת מדחס, הם יוצאים לדרך, עטורי ברכות 
מהסגלוביצ'ים ההולכים ומתמזגים להם בסלון דירתם. לא על אף 
אחד. פנצ'ר. אין אוויר בגלגל רזרבי.  נעלם הג'ק! עוד שעה נשרפת 
עוצר.  לא  השעון  חולפים.  מנהגים  וסיוע  יצירתיים,  פתרונות  על 
צריך  שבת.  שעה  עוד  טסות  מכוניות  הראשי.  לכביש  עולה   הוא 
למהר.  ריח של שרוף ברכב. מה קורה? לא יאומן, עשן שחור מתמר 
מכיוון המנוע, האוטו מחרחר. איצ'ה עוצר בשוליים, פותח דלתות, 
שולף את הילדים, מרים את מכסה המנוע, להבות.  הוא אוחז במטף 
יקר..."פלורה תזמיני  זמן  איצ'ה,  גם  ומשפריץ. האש מתעקשת.... 
מונית", הוא מנחה את רעייתו המבוהלת...  “אנחנו על הסף... השבת 
באופק”. פלורה קצת יותר יצירתית ומסמנת בידה למוניות, חולפות 
לב.  על  שם  נהג  אין  דוהרים,  הברזל  רכבי  מפז.  יקרות  דקות   10
“ילדים, להגיד תהילים, ולהתפלל בלב שהקב”ה ירחם עלינו וישלח 
לנו מונית...”.זה מצליח. נהג כבן ארבעים, מקריח, בליווי מבט שובב. 
למונית,  כולנו  את  ותכניס  עין  עצום  לעזור?”.”אפשר,  אפשר  “מה 
אשתי והבנים בספסל האחורי, והיידה, מזרחה” מבקש איצ’ה. ההוא 
נבהל “אנחנו שני נוסעים עודף... זה מסכן לי את הרשיון... לא מוכן”. 

איצ’ה תוקע בו מבט חד. “הלו, עוד 45 דקות שבת... אתה קולט?”. 
יאיר טקסי נכנע, ומפעיל מונה. איצ’ה נסער, ומחייג לסוכן הביטוח 
שלו. “ארנון, נתקעתי בכביש המהיר, אני מודיע לך, כי זו חובתי, אך 
אני מבקש לא לגרור את האוטו בשבת”. ארנון נסער “איצ’ה תהיה 
רציני, הביטוח פג הלילה, שכחת לחדשו. הרכב שלך שווה 150,000 
שקל. אם שודדי מכוניות ישמעאלים קוצרים לך חלקים... אין מי 
ידעת”.  לא  לגרירה, לא שמעת,  אני אדאג  עין,  לך...עצום  שישלם 
רקותיו  את  פולחת  שלו  הפנימית  שהטמפרטורה  מרגיש  איצ’ה 
הכסף.  כל  לאבדון  וילך  שייגנב,  מצידי  טוב,  אותי  תשמע  “ארנון, 
את האוטו שלי לא גוררים בשבת!!! זה בשבילי ייהרג ואל יעבור!!!” 
הגרירה  מחברת  חגית  מדברת  איצ’ה,  “אדון  אחר-כך.  מנתק.דקה 
של  המדוייק  מיקומו  היכן  אנא  לנו  דיווח  ארנון  וישועה”  “חילוץ 
המצויין  המזגן  למרות  איצ’ה,  מבקשת...”.  הביטוח  חברת  הרכב, 
שבמונית, כולו מזיע ומבעבע. “תשמעי גברתי, אם תגררו את האוטו 
בניגוד לדעתי אתבע אתכם!” הוא נרגע קצת ומוסיף “לקראת שבת 
לכו ונלכה כי היא!!! מקור הברכה. אינני מודאג מה יעלה בגורלה של 
המכונית שעוד מעט פג הביטוח שלה, אבל מה, לשמר את קדושתה 
 - גוררים בשבת  - לא  לי... ותזכרי טוב  של השבת, זה מה שחשוב 
שבת שלום”. יאיר טקסי מזמזם נעימה, כאילו אדיש. איצ’ה מביט 
בשעון, עוד 40 דקות שבת... המונית גולשת לעיר. “רחוב הארזים 
26 ” איצ’ה מכוון את יאיר. עוצרים. “שיהיה לכם שבת שלום, 173 
שקל לפי המונה...” מאנפף יאיר. איצ’ה שוב מביט בשעון. עוד 10 
דקות שבת. הוא מגיש שטר אדום ליאיר, ולפתע מזדעזע “אם אני 
משחרר אותו עכשיו... הוא מחלל שבת בגללי, השם ירחם, רק זה 
חסר לי”. “יאיר, אני מקווה שאתה לא עובד בשבת...” יאיר שותק 
לוחש  “הבנתי”  ושורק חרישית, מעיף מבטים אדישים השמיימה. 
איצ’ה “מה היומית הכי טובה שאתה עושה בשבת...?”. יאיר מפסיק 
צ’ק.“עוד שאלה קטנה  “ 500-600 שקל...”. איצ’ה תולש  לשרוק. 
יאיר, תגיד לי, יש לך כאן בעיר הזו קרובי משפחה שומרי שבת?”. “כן, 
גיסי הוא חוזר בתשובה גר בגבעה הצפונית, דווקא בחור נחמד, עשו 
חתונה לא מזמן בהפרדה מלאה”.איצ’ה קורע את הצ’ק מן הפינקס 
ומגישו ליאיר.”ווואוו, אתה רושם לי 873 שקל, אמרנו 173 שקל... “ 
התפלא יאיר.”יאיר עשה לי טובה, ותן לי מילה של כבוד, אני משלם 
גיסך,  נוסע מכאן לעשות שבת אצל  ואתה  לך תוספת 700 שקל, 
הלה  לשלום”.  סע  הבדלה,  אחרי  שבת  במוצאי  במונית.  נוגע  ולא 
“יעני אני לא עובד, נח, אוכל ישן  נבוך... מזמזם.  מפלבל בעיניו... 
ומרוויח 700 שקל על חינם!!! ככה אתה רוצה?”.”בדיוק כך” מסכם 
איצ’ה. “אתה עושה כבוד לשבת, ואני איצ’ה אהיה המאושר באדם 
בחמימות.”או.קי,  ידיים  לוחצים  לעולם!!!”.  זה  את  לך  אשכח  ולא 
שבת שלום”, והמונית עולה לה לעבר הגבעה הצפונית. עשר דקות 
אחרי ההבדלה דפיקה בדלת בית מארחי הקליינבורגים. יאיר טקסי 
בפתח. איצ’ה ניגש אליו “יאיר ברוך הבא, נו איך היתה השבת אצל 
גיסך?”. “שבת שלום אדון איצ’ה, תאמין לי גן עדן... שרנו, סיפרנו 
אגיד  מה  בית.  ולהקים  להתחתן  חשק  לי  עשה  זה  תורה..  דברי 
“לא  באוזניים  הלילה  כל  עלי  צעקו  שלך  המילים  איצ’ה,  אדון  לך 
גוררים בשבת!!! ילך האוטו, ילך הכסף לא גוררים בשבת!!!” אפילו 
חלמתי על זה. וגם השבת שעשיתי כאן בזכותך, היא היא שגררה 
של  שטרות  שבע  מכיסו  שלף  יאיר  שבת”.  לשמור  להחליט  אותי 
מאה שקל “קח איצ’ה, אני מתבייש לקבל כסף על כך שלא חיללתי 
שבת, זה לא בשביל הכבוד שלי, ובטח זה לא עושה כבוד לשבת”.
אחר-כך שרו כולם “לכבוד חמדת לבבי, אליהו הנביא”, ויאיר טקסי, 
שטעם את טעמה של השבת ואת המסירות למענה, היה המאושר 
באדם. פרי קטן מאחורי הסיפור: לפני הרבה שנים נקלעתי לוויכוח 
איכותי בין כמה אנשים חשובים, חלקם מזכי רבים מפורסמים. בין 
לבין אמר אחד מהם בביטחון מלא “אין יהודים חילוניים, ואני אומר 
צריך  לא  להבותיה,  וכבו  בקרבו  ישראל  שנשמת  מי  מניסיון.  זאת 
יותר ממילה קטנה נכונה, בזמן המתאים, כדי לחבר אותה לשורשה. 
הם מביטים בנו הרחוקים, ומחפשים בתת מודע שלהם חוט דקיק, 
לרוב  ממנה,  נותקו  שהם  הדורות  שרשרת  אל  וידביקם  שיחברם 
מחמת אונס הציונות וההשכלה”. נו, יהודי פשוט צועק “לא גוררים 
בשבת”, ועוד מוכן לשלם על כך בכסף מלא, וזוכה לגרור אח מרוחק 

לבית ישראל סבא. ומרגשים הדברים עד מאד. 

                        באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו
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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... 

 סבלנו משכנים מציקים, כל הדרכים להגיע להדברות, 
על  בעלונים  קראנו  תוצאות.  ללא  נגמרו  והתחשבות, 
ישועות שזכו אנשים שעשו ”פדיון נפש“ בארגון ”חסדי 
הבעיה  שבע“ה  נפש,  פדיון  הזמנו  התקשרנו,  ינון“. 
הישועה.  את  לפרסם  עצמנו  על  וקבלנו   . בטוב  תפתר 
רבה  בתודה  הסתדר.  והכל  לישועה  זכינו  השם  וברוך 

ובברכת ישר כח על פעלכם הטוב למען הזולת .
                                                                תושב בני ברק

כשהבן שלי היה בגן, הגננת התלוננה על תפקוד הילד, 
רצו לתת לו ריטלין שלחו אותו לריפוי בעיסוק, לקלינאית 
תקשורת, לכל מיני אבחונים. כל אמא רוצה שהבן שלה 
יצליח, אבל ריטלין זה הדבר האחרון. הרגשתי שזה לא 
ילד של ריטלין, שזה לא מתאים לו. אבל הם בשלהם. 
לי  תיתן  ה'  אתה  רק  הקב“ה,  רק  אמרתי  התפללתי, 
ינון“  ”תפארת  בעלון  בס“ד  נתקלתי  אז  הישועה.  את 
עשו  צריך.  שהוא  מה  שזה  ידעתי  הישועה.  ובסיפור 
ריטלין  -לא  א‘  בכיתה  כבר  הוא  והיום  נפש.  פדיון  לו 
ולא טיפולים, וב"ה אין תלונות .הוא עצמאי ב“ה, היחיד 
, ישתבח שמו.  שאני לא צריכה לבדוק לו שיעורי בית 
זה רק התפילות אל ה‘, רק תפילות, ואתם השליחים..                                                                                                                          
ר.ח

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

הנפש  ייסורי  ל“ע,  קשה  נפשי  במצב  אושפזה  אחותנו 
נודע  לצערנו  הגוף,  מייסורי  קשים  יותר  שהם  אומרים 
אף  עם  לדבר  הסכימה  לא  היא  המצב,  כך  שאכן  לנו 
אחד מאתנו - בני המשפחה, הסתגרה בתוך עולמה ולא 
ולתקשר  קשר  ליצור  ניסיונותינו  כל  לעשות.  מה  ידענו 
אתה נכשלו. קראנו את העלון עם הסיפורים על הפדיון 
אחותי  לנסות.  והחלטנו  ינון“  ”בחסדי  שעורכים  נפש 
התקשרה ומסרה את שמה של אחותנו ועשו לה פדיון 
חל  הפדיון  אחרי  שמיד  גילינו  לאחור  במבט  נפש. 
שיפור משמעותי במצבה, היא מרגישה הרבה יותר טוב, 
מתקשרת עם הסביבה והיא שמחה כשאנו באים לבקר 
כדי  לספר  החלטנו  הביתה.  משתחררת  ובקרוב  אותה, 
שאנשים ידעו, שגם שחרב מונחת על צווארו של האדם 
יעמוד  הרבים  זיכוי  ושבע“ה  הרחמים...  מן  יתייאש  אל 
לזכותה ויהיה לה רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת 

הגוף ...
                                                                  )בעילום שם(                                                                      

דייר שלנו היה אמור להתפלל אצלנו באוהל, הוא לא ירד. 
לפני כן אמר לבעלי שהוא לא מרגיש טוב. כשבעלי ראה 
שהוא לא ירד, התחיל לדאוג. הרכב לא נמצא, והדייר לא 
היה בבית, וזה לא יכול להיות...מאד דאגנו לו. במוצ“ש 
נודע לנו שהיה לו התקף לב-ארוע לבבי ונעצר עם הרכב. 
ולאחר מכן עשו  ”פדיון נפש“,  לו  הזמנו  מיד במוצ“ש, 
גדולה  ועד אחת  רגילות,  ומצאו שש סתימות  צנתור  לו 
שצריך לעבור עוד חודש. בנתים הוא השתחרר הביתה, 
שזכוי  עולם.  לבורא  תודה  השם...  ברוך  טוב  ושלומו 

הרבים יעמוד לזכותו בע“ה.
                                                                     בעילום שם

צריך לעבור סדרה של מבחנים חשובים,  היה  הבן שלי 
הבחינות,  מכל  גדולה  בהשקעה  כרוך  היה  שזה  מכיוון 
עשיתי לו פדיון נפש באחד המבחנים הראשונים והוא 
לו  יוצאת מן הכלל, אז המשכתי לעשות  הצליח בצורה 
פדיון לפני כל מבחן, וב “ ה הוא הצליח בכולם, השבוע 
היה המבחן האחרון והחשוב ביותר ובס “ ד סיים לימודיו 
לפרסם  רוצה  המוגמר,  על  שמברכים  מכיוון  בהצלחה. 
את הישועות, כדי להודות להשם ושזיכוי הרבים יעמוד 

לו לזכות בעתיד.
 ישר כח! אמא
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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
אמונה וביטחון

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” \\

המשך ממטעמים לשולחן: ”מ...מה זאת אומרת?“ ”תמשיך הלאה, מה עשית אחר כך?“ ”הלכתי לעבודה? אני נהג מונית וכל יום עבדתי שש עשרה שעות“. 
”מינוס מאה חמישים מליון“ ”תסלחו לי“, מתפרץ הנהג,“מה הולך פה? לחבר הדתי שלי שלמתם על זה...מה פשר האפליות הללו?!“. ”כאן זה עולם האמת, 
אדון נכבד...כאן לא משלמים עבור אוכל ושינה...החבר שלך הלך להתפלל, למד וקים את כל המוטל עליו, ולכן קיבל את השכר על המצוות שעשה, אך 
מלבד זאת הוספנו לו שכר על כל שאר התעסקויותיו בעניני העולם הזה. שכן מאחר והקב“ה שם את האדם בעולם הזה, בו כדי להתקים, כדי לשלם שכר 
לימוד עבור הילדים ב‘חדר‘ וכדי לחתן את הבנות עם תלמידי חכמים צריך כסף-כל הפעולות שנעשות לצורך זה הן בגדר מצוה. אבל מי ששוכח את העיקר, 

מדוע יקבל תשלום על הפעולות הללו?!“...
ומתוק האור

רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל היה רבה הראשון של העדה החרדית בירושלים. בשנות נעוריו למד רבי יוסף חיים בישיבה שעות ארוכות, ואילו הצד הגשמי 
שלו היה חלש למדי. רבי יוסף חיים התגבר על הרעב ועל המחסור, אך היה דבר אחד שהטריד אותו ביותר - ניקיון הלבוש. באותם ימים, כיבוס הבגדים 
נעשה על ידי כובסת בתשלום מועט, אבל לרב יוסף חיים לא היה אפילו את הסכום המועט הזה. באחד הימים יצא הרב יוסף חיים אל השוק, והתחזק, בינו 
לבין עצמו, בביטחון בבורא העולם, שייתן לו את הנחוץ לו כדי לכבס את בגדיו. תוך שהוא פוסע בשוק, ומתחזק באמונתו ובביטחונו, צד את עינו מטבע. 
מטבע קטן אמנם, אך די בו כדי לשלם לכובסת שתכבס את בגדיו. רבי יוסף חיים התמלא שמחה, והודה לקב"ה על ישועתו. לאחר זמן מה, כששוב נזקקו 
הבגדים לכיבוס, ובידיו של רבי יוסף חיים לא היה הסכום הנחוץ לשם כך, הוא התחזק שוב בביטחונו בבורא, שישלח לו די צורכו. הוא יצא אל השוק, 
ומטבע חיכה לו שם, בתוך העפר. מאז הייתה ההתרחשות המופלאה הזו כה רגילה אצלו, עד שפעם אחת בעת שהוצרך לכסף, הסתובב ברחוב וחיפש כאדם 
המחפש את אבדתו... ברור היה לו, שמאחר שהוא זקוק מאד לכסף, הקב"ה ישלח עבורו את הכסף...מתי יש לאדם סיוע מהשמים? כשהוא מאמין בבורא 
בכל ליבו. אם אדם רוצה עזרה במסעו בחיים הוא צריך להיות נחוש במטרה שלו ולבטוח במי שמוביל אותו במסע. כשאדם שוכר מדריך שיראה לו את 
הדרך הוא בוטח בו שהוא יוביל אותו בדרך הנכונה. כך אדם, הבוטח במלך שהוא מוביל אותו בשביל הנכון והטוב בעבורו יזכה שמידי פעם יקבל איתותים 
על הימצאותו של הטוב המחכה לו. אין אדם שלא מחפש ישועה, הישועה מגיעה ראשית בזכות ההתחזקות שלך והאמונה שלך שרק בורא עולם יכול 
לעזור לך. לבורא עולם שליחים רבים, רופאים, יועצים, פסיכולוגים, קרן הלוואה ועוד... כולם שליחים, אולם אתה, עליך לשים מבטחך בשולח ולא בשליח, 
על ידי כך תזכה שבורא עולם בכבודו ובעצמו יאיר לך את הדרך, יתן לך את התחושה שהוא לידך, שהוא מנווט אותך למקומות הטובים ביותר לנשמה שלך. 

תבטח בו, תאמין בו, הוא מצידו לא יישאר חייב וישפיע עליך בדיוק ממה שאתה זקוק לו.
רונן קרתא
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בדיקת חמץ
האם צריך לבדוק את מסילות התריסים והחלונות 

מחמץ?
של  מפירורים  אף  לפסח  הבית  את  לבדוק  חובה 
חמץ, אך ישנם שתי קולות המפורשות בפוסקים – 
חובת  בהם  אין  קצת,  מטונפים  הפירורים  שאם  א'. 

ביעור,
חיוב  עליהם  אין  בקרקע  הנדרסים  שפירורים   - ב'. 

בדיקה וביעור.
או  הבית  ברצפת  הנמצאים  פירורים  זה  ולפי 
ע"י  נדרסים  שהם  כיון  המדרגות  חדר  ברצפת 

שהולכים שם אין בהם חובת ביעור,
לבער,  צריך  המדרגות  וחדר  הבית  של  בצדדים  ורק 
ניקוי  חומר  עם  הבית  את  שוטפים  אם  אבל 
חובת  עליהם  ואין  מטונפים,  נהיים  הפירורים 

ביעור כנ"ל.
אוכלים  לפעמים  אם  וחלונות  תריסים  מסילות 
ואם  שם  לנקות  צריך  בבית  ילדים  יש  אם  או  שם 
עוברים עם סמרטוט וחומר ניקוי זה כבר פירורים 

מטונפים ואין חובת בדיקה וביעור.

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


