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מטעמים לשולחן
ֶרץ ַהּשֵֹׁרץ וְלֹא ִתּטַּמְאוּ...וְנְִטֵמֶתם ּבָם    )יא, מג(  צוּ ֶאת נְַפׁשֵֹתיכֶם ּבְכָל ַהּשֶׁ ּקְ ַאל ּתְׁשַ

אכילת שקצים ורמשים מטמטמת את לבו של האדם ומרחיקה אותו מכל קשר ושיכות לקדושה, 
אדם  של  לבו  מטמטמת  עברה  ישמעאל  רבי  דבי  ע“א(:“תנא  לט  )יומא  הגמרא  שאומרת  כפי 
שנאמר:‘ולא תטמאו בהם ונטמתם בם‘, אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם“. לעומת זאת, הקפדה 
עד  שבשמים.  לאביו  אותו  לקרב  בכוחה  ויש  טהרה,  זרעי  האדם  בלב  זורעת  האכילה  כשרות  על 
”ועמך כלם“ של  מן הספור שלפנינו המובא בספר  ללמוד  נוכל  כוחה של אכילה כשרה,  רב  מה 
רבי חנוך טלר: בבית מדרש לרבנים בניו יורק התקבלה שיחת חוץ, המזכיר, שענה  הסופר הדגול 
היהודית  הפדרציה  ראש  וולף,  אדון  מדבר  ”שלום,  הבא:  למשפט  מאזין  עצמו  את  מצא  לשיחה, 
של יהודי דרום מזרח טקסס“.“שלום וברכה. זוהי הפעם הראשונה שאני שומע על הפדרציה הזו..
תרשה לי לשאול כמה יהודים יש אצלכם?“.“שלשה“ המזכיר כחכח בגרונו במבוכה, ולבסוף אמר: 
”ממ...ואתה רוצה שאשלח רב עבור שלשה יהודים?“ ”לא, לא“, הביר אדון וולף, ”השלשה הם אני, 
אצלכם  במקומי...“.“יש  רב  שיהיה  ורציתי  פה,  לעזוב  עומדים  פשוט  היחידה...אנחנו  ובתי  אשתי 
בשר כשר?“? ”לא“.“יש בית כנסת?“ ”לא“.“אלו-שהם שרותי דת?“ ”גם לא““סלח לי, מר וולף, על 
יהודי בפדרציה של דרום מזרח טקסס?“?“כנראה שיש  יש אצלכם איזשהו  השאלה, אולם האם 
הרבה“.“כלומר?“.“בשיר השירים )א,ו(‘אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש‘, כאן בטקסס 
יש שמש חזקה...כולם שזופים מאד וכולם-יהודים כגויים-נראים אותו דבר...אפשר להפקיר אותם 
ככה?“. ”טוב“, נכנע המזכיר,“אחפש מעמד מתאים“. בדיוק באותם רגעים נכנס למשרד רב צעיר 
כך  ”לא תאמין, מיכאל“,  היה מיכאל הלר.  למודי הרבנות שלו. שמו  לימים, שלא מכבר סים את 
המזכיר,“מצאתי לך משרה! מה דעתך להיות ראש הפדרציה היהודית של יהודי דרום מזרח טקסס?“. 
ר‘ מיכאל חפש אחר המלים המתאימות, ומשמצא אותן לבסוף, החל לשפוך אותם כמו גרגרי חול 
יבש מכוס הפוכה:“אני מתנצל, אבל אינני יודע לנאום כל כך טוב, וחוץ מזה עוד לא עשיתי אף פעם 
הלויות...“.“זה בסדר, זה בסדר“ מרגיע המזכיר,“נראה לי שלא תצטרך לערוך שם הלויות בכלל...אל 
דאגה...סע לשם, אתה עומד להיות מלך בגדוד...גם הרב וגם הקהל...הכל תהיה שם!“נסע ר‘ מיכאל 
לדרום מזרח טקסס, פגש שם בטקס רב רושם את ראש הפדרציה הפורש, והכריז על יום הכתרתו 
לנשיא הפדרציה היהודית שם. אחר פתח את ספר הטלפונים והחל לחפש שמות יהודיים. עד מהרה 
מצא את השם הראשון. בלי להסס הוא חיג את מספר הטלפון שנרשם שם. ”שלום, אני הרב החדש 
אני  לא,  הו,  יהודי?  שאני  חושב  ”אתה  מעט,  מחוספס  קול  אותו  קטע  ”סליחה“,  הלר“.  מיכאל  ר‘ 
הכומר המקומי..“. היו עוד כמה שיחות טלפון מבולבלות דומות, עד שר‘ מיכאל החליט לשנות כוון 
הוא תלה  כאלה.  לטעום מאכלים  יגיעו  יהודים  בהנחה שרק  ופלאפל,  חומוס  ולערוך מסיבה של 
מודעה חגיגית על המסיבה המתוכננת בלוח המודעות של האוניברסיטה, הזמין כדורי פלאפל מניו 
יורק, קיבל אותם קפואים לגמרי בטעם קפוא, ניסה לערוך אותם בצורה חגיגית, והתאכזב לראות 
חזר  כמעט  המטבח...הוא  באזור  לבקר  הגיעו  ולא  המפוקפק,  התענוג  על  ותרו  הזבובים  שאפילו 
קרועים.ר‘  מכנסים  רעמת תלתלים,  למראה,  מגודל  בחור  זה  היה  מישהו,  נכנס  הביתה, כשלפתע 
מיכאל עטה את הטוב שבחיוכיו:“שלום, מה שלומך?“ ”אני עובד כאן במסעדה מקסיקנית“ אמר 
הבחור בלי שמץ מבוכה,“והבוס שלי שלח אותי לגנוב, אה...כלומר לטעום קצת מהאוכל שלכם“. 
נלמד  נפגש,  איתך,  לדבר  רוצה  אני  הלר.  מיכאל  הרב  אני  ”נעים מאד,  ”ברני“  לך?“  קוראים  ”איך 
קצת, אתה יודע, עוד מעט תשעת הימים, רוצה שאסביר לך מה זה?. ”אני לא אוהב את המוזיקה 
הזאת“ ברני היה אדיש למדי, לבסוף הוסיף במידה מסוימת של טקט:“אתה יודע מה, אולי נדבר, 
נראה...“הוא טעם קצת, אמר שלום והלך. רק אז קלט ר‘ מיכאל הלר, שהוא לא השאיר שום שם, 
מספר טלפון או כתובת, מלבד את זו של המסעדה שלו...אבל לא אדם כמותו יסכים להרים ידים. 
”הו, כן. עד עכשיו כואבת לי הבטן  זוכר אותי?  וחיג לשם.“הלו, ברני, אתה  הוא אתר את המספר 
היא  האמת  לא..כ..לא  קצת?““כן,  לשבת  להפגש?  רוצה  אומר?  אתה  מה  שלך...“.“אז  מהפלאפל 
שגמרתי את בית הספר כשהייתי בכיתה ז‘...קשה לי קצת ללמוד“. ”אז רק נדבר“. לזה הוא הסכים. 
עד למועד הפגישה ישב לו ר‘ מיכאל ותכנן את השיחה. הוא ניסה לשער מה עתיד לומר לו ברני, 
ומה יענה לו על כל שאלה, אבל המציאות עלתה על כל דמיון...ברני הגיע מתנשם ומתנשף. ”תראה 
רבאי, אין לי מדי הרבה זמן, כי מחר אני טס ללוס אנג‘לס...כן...כל מה שעבדתי כאן היה משום שלא 
היה לי מספיק כסף לגמור את הטיול שלי...כעת אספתי מספיק, ומחר אני טס...“ הפעם התקשה 
ר‘ מיכאל להסתיר את אכזבתו. ברני כבר עמד בדלת, כשפתאום אמר, אולי כדי לרצות אותו: ”אתה 
כדאי  ר‘ מיכאל הרהר מעט...מה  אותו בשבילך...“  ואעשה  לי משהו אחד  רבאי? תאמר  יודע מה 
לבקש?! ולבסוף אמר:“אתה טס מחר, נכון? תזמין לך ארוחה אחת כשרה למטוס“. ”בסדר“, הרכין 
מאחורי  מיכאל  ר‘  קרא  אנג‘לס“,  ללוס  מגיע  ”וכשאתה  מבטיח“.  אני  “בשבילך  תלתליו,  את  ברני 
כתפיו אל תרמיל הג‘ינס המהוה שהלך והתרחק, “תשלח מכתב קטן, ותודיע לי שהסתדרת, אוקי?“? 

וברני הנהן בראשו.

המשך בעמ‘ אחרון

אינו  שוב  הפירות,  שגדלו  עד  בירך  לא  אם  א. 
צריך לברך. וכל שנפלו הפרחים אפילו לא גדלו 
התחיל  רק  לאכילה,  שראויים  באופן  הפירות 
גידול הפרי אין לברך ברכה זו. ומכל מקום, אילן 
בו  יש  אם  מפירותיו,  חלק  בו  לגדול  שהתחילו 
עדיין פרחים ונצנים, מברך עליו ברכת האילנות.

זו  שברכה  האילנות,  ברכת  יברך  לא  סומא  ב. 
שישמע  ונכון  רואה.  אינו  והוא  ב“ראיה,  צלויה 
הדעות.  לכל  חובה  ידי  ויצא  ציבור  שליח  מפי 
ומכל מקום, מי שלא רואה ובירך למשמע אוזניו, 
אין צריך לחזור ולברך כשיראה פרחי האילנות. 
הפשוט  הדבר  לעיניו,  משקפיים  המרכיב  אבל 
שרשאי לברך, שראיה דרך זכוכית ראיה גמורה 
היו  אם  ואפילו  כה:(.  )בברכות  כמבואר  היא 
משקפים כהות, כגון משקפי שמש, שפיר דמי 

לברך. 

)חזון עובדיה(

שנאמר  לגוי,  שביעית  מפירות  לתת  אסור  א. 
והיתה שבת הארץ לכם לאכלה, לכם ולא לגוי.

נר  או  צייט(,  )יאר  השנה  פקודת  של  נר  ב. 
של  בשמן  להדליקו  מותר  הכנסת,  בית  של 
שנהנים  באופן  לשלחנו  סמוך  בלילה  שביעית, 
להדליקו.  ראוי  אין  ביום  אבל  מאורו.  קצת 
ובשמן הנעשה מפירות הבאים מקרקע ישראל 
שנמכרה לגוי, אפשר להקל גם ביום. וכל שכן 
להחמיר  שאין  ממש  עכו“ם  פירות  של  בשמן 

בזה כלל.  
)חזון עובדיה(

ההלכה השבועית
הלכות ברכת האילנות

זמני שבת
פרשת שמיני
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רבינו תםצאת שבתהדלקת נרות

הלכות שמיטה
עבודת הקרקע בשביעית

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
טיטולים  תרופות,  לו  לקנות  כדי  צדקה,  פרוטות  אוסף  אני  לפעם  מפעם 
באיש.  מושקע  שלי  אישי  כסף  גם  שלו.  הדירה  שכר  את  ולשלם  ומזון, 
גרמתי לו מכה כלכלית ונפשית עצומה, אבל היהודי הזקן הזה בן למעלה מ 
09 הוא צדיק ממש. "אני לא כועס עליך גוברמן. אתה לא אשם, זה רצון 
אלוקים שאסיים את חיי בעניות, בחולי, אתה צדיק גוברמן", הוא אומר לי, 
לך  להוריש  ויכולתי  הלוואי  להערכה.  ראוי  וזה  למעני  נפשך  מוסר  "אתה 
מהוני, אבל חוץ מתפילות למענך, אין לי דבר ". שרגא גוברמן עצם את עיניו, 
ופרדי הבחין שהן לחות מאד. "אתה מבין פנחס, יש לי הכרת הטוב עצומה 
לסופר הזה גוטסמאייר, שהאיר את עיני ברגע הנכון. תאר לעצ מך שהסיפור 
המיוחד הזה היה חומק מעיני חלילה, האומלל שהפקיד את הונו אצלי היה 
-י! והייתי בעוונותי ממשיך  - ג - ל - ל  מת בטרם עת מוזנח ועלוב. והכל ב 
לסחוב את חיי עם מצפון נקי, ככה לפחות אני מכפר על פשעי. אגב, הבן 
בכותל  נדבות  מקבץ  שלי  שהתמונה  לי  וסיפר  אמש  אלי  התקשר  שלי 
גוטסמאייר.  של  אחר  פור  סי  פורסם  בו  שוויצרי  בעתון  הופיע  המערבי, 
צחקתי ארוכות. כנראה שצלם עיתונות צילמני, והפיץ את התמונה, אך אני 
לא מקפיד על כך. אמרתי לבן שלי, אני גרמתי ליהודי א ומל ל לסיים את 
הסופר  גוטסמאייר  פרדי  לפרטים"  איתו  ירדתי  לא  אך  קבצן,  כמו  חייו 
המפורסם היה נרגש עד נימי דמו הדקיקים ביותר. הוא הביט בעין מעריצה 
בפנסיונר היקר שרגא גוברמן ורצה לנשק אותו במצחו, "הוא איש של אמת, 
מודה  אני  בחסד,  להתעלות  לו  עזר  שלי  סיפור  אם  במידותיו,  טהור  הוא 
להקב"ה על כשרון הכתיבה שנטע ב י". פרדי הניח ידו על כתפו של גוברמן 
רוצה  ברשותך  הייתי  ישרותך,  את  לתאר  מילים  לי  אין  שרגא,  "ר'  ואמר: 
להכיר את היהודי הנכבד עמו אתה גומל חסד 11 שנים, אין לי ספק שגם 
הוא  אדם גדול".גוברמן חייך. "בשמחה. הדרך ארוכה ונעימה עד שכונת עין 
כרם, הדוקטור נריה טל - אור בוודאי ישמח להכיר עוד ידיד"."נריה טל -אור 
של  שמש  הגאז.  דוושת  על  ולחץ  גוטסמאייר,  הפטיר  מאד"  מיוחד  שם   ,
צהרים ירושלמית נטתה מעט דרומה, וליטפה בקרניים צוננות משהו, שני 
עין כרם. שעת  גדול. שכונה קסומה  וך סיפור  אנשים שצעדו לאיטם בת 
סביון  לפרחי  ברושים  שדרות  בין  קלות  לה  ריחפה  -סבר  נעימת  צהרים 
הנוטים להקמל, ובאופק הירקרק שט לו להק של יונ ים המחפשות שלום, 
ואין. מכוניתו של פרדי -פנחס גוטסמאייר נסעה לה ברוגע על פני כבישי 
האספלט הצרים, נוגעת לא נוגעת בענני יתושים של טרום -קיץ, מרע ידה 
בוהק  לעצמה  כביסה, המבקשת  גדושי  חוטים  כמה  לא מחייבת  בנינוחות 
כשלג. נוסעים להם השניים בחדוות ידידות רוגשת, כאשר גוברמן ממשיך 
לך,  "שמו כמו שאמרתי  ל האיש שהוא מיטיב עמו.  ע  ו  להפליג בסיפורי 
דוקטור נריה טל - אור. נדמה לי ששמו הקודם היה שרגא, והוא עיברת אותו. 
ילד קטן. עסקיו  יהודי משכיל ורחב -אופקים עם אמונה תמימה של  הוא 
התנהלו להם באמריקה, ומעולם לא היה עשיר גדול. שנתיים לפני שעלה 
לישראל מתה עליו אשתו. לזוג לא היו ילדים מעולם, ואני, הט יפש, יועץ 
שבא  ישיש  מיליארדר  איזה  לפני  שעומד  חשבתי  המתנשא,  ההשקעות 
להשתעשע עם ממונו ובעצה אחת קטנה עם השקעה חסרת אחריות הפלתי 
אותו אח; אח; אח; כוא ב הלב"."אין לי ספק ר' שרגא שיש בינך לבין דוקטור 
טל -אור קשר נשמות טמיר ועמוק שאין לנו השגה בו, לא בכדי כך יעצת לו, 
ולא בכדי הוא איבד ממונו, א לא כדי להעמיד אותך בניסיון ענק, שברוך ה' 
סגן  של  רגשותיו  פרץ  את  לעדן  גוטסמאייר  הסופר  ניסה  בו",  עומד  אתה 
הגבאי. "אני מקווה פנחס, אני מקווה". המכונית נעצרה ליד בנין דו -קומתי 
בכתב  רשום  עליו  סגול  עץ  שלט  קרקע  קומת  קטנטנות,  דירות  ארבע  בן 
גוברמן נקש קלות בדלת העץ הצבועה  -אור". שרגא  נריה טל  "ד"ר  עגלגל 
בצבע ש מן חום וחיוור, ולחץ על הידית. "בוקר טוב דוקטור נריה, מה שלום 
כבודו?" ברך בנעימת קולו אדון גוברמן, את הישיש הרזה שורידיו בולטים 
מעורו הבהיר, ועי ניו שקועות בחוריהן. "הו ר' שרגא, כמה אני שמח שבאת, 
לפני כמה דקות יצא הפיליפיני לקנות לי מוצרי חלב, שתהיה לי בריא ר' 
שרגא אתה יודע כמה אני אוהב את החביתות שלך. הן עושות לי את היום". 
"כן אני יודע דוקטור". הישיש סגי - נהור, רזה להחריד ופניו חרושות קמטים, 
כן  נכון שרגא?"."  נחמד,  יהודי  "הגיע איתך עוד  אך חושיו חדים להפליא. 
ד“ר, זה ידיד טוב שלי שמו פנחס הכרנו הבוקר בתפילה, נסענו לכותל להגיד 
תהלים לרפואתך, והוא אף התנדב להסיע אותי אליך, לשמח אותך. “ לפתע 
הבחין הסופר פרדי גוטסמאייר, בשתי ערימות ספרים על השידה של ד"ר 
כולם  האחרון,  ועד  ומהראשון  יותר,  אולי  ספרים   90 אולי  -אור,  טל  נריה 
ספריו של מי? כמובן של פרדי גוטסמאייר."שלום דוקטור, שמי פנחס, אני 
רואה שאתה אוהב מאד את ספריו של פרדי גוטסמאייר" ניסה פרדי לפתוח 
בשיחה חביבה "כן בוודאי, אד ון פנחס, הספרים הללו הם כל העולם שלי, 
אני לא מרפה מהם, עד לפני שלוש שנים עוד הצלחתי לקרוא בהם, אבל 
מאז שעלתה כמות הסוכר בדמי, איבדתי את ראייתי ואדון שרגא גוברמן 
ידיד נפשי היקר, מקריא לי סיפור או שניים ליום. לפעמים הוא מקריא לי 
בטלפון בחצות לילה, סיפור חדש של גוטסמאייר שפורסם בעיתון". " עד 
כדי כך?" תמה גוטסמאייר שעדיין שמר באדיקות על אלמוניותו. "בוודאי", 
השיב הדוקטור הישיש וזקף את ראשו ועיניו לתקרה "הסיפורים הללו הם 
הילדים של י, אני איש ערירי אבל הסיפורים האלה הם הבנים שלי, החיים 

חיי, הם האור שלי  זיכוי הרבים שלי, הם שמחת  עולמי, הם  כל  שלי, הם 
בחושך הנורא שנפל עלי".פרדי ג וטס מאייר נדרך. "מה פרוש הבנים שלך? 
גוברמן  שרגא  הסיפורים".  את  לגוטסמאייר  כותב  שאתה  לי  תגיד  אל  רק 
על  כוס  ועוד  -אור,  טל  דוקטור  של  בידיו  ריחנית  נענע  עם  תה  כוס  הניח 
השולחן עבוד פנחס. "כן פנחס, לא סיפרתי לך, אבל נריה טל - אור, שהוא 
של  שסיפוריו  טוען  עתיקים,  יד  כתבי  ולמחקר  יהודית,  לשירה  דוקטור 
גוטסמאייר, הם כלי מוסרי ממדרגה ראשונה, והעובדה הניצחת לכך, שאני 
עול מלכות שמים בעקבות סיפור שקראתי,  גוברמן, קיבלתי  בעצמי אדון 
-אור טוען  נריה טל  לי, דוקטור  ור  בר  "אבל, לא  ובאתי לכפר על פשעיי". 
שתיקה  של  ענן  פרדי.  תמה  האומנם?"  שלו  בנים  כמו  הם  שהסיפורים 
סקרנית התאבך בחלל החדר, וריצד לו על גבי קרני השמש. אחרי דק ותיים 
- אור את ידיו, הזדקף מעל מיטתו ואמר: "אסביר לך איש  שילב נריה טל 
צעיר, אסביר לך. פרדי גוטסמאייר, הסופר המהולל, הוא כמו בן שלי. לפני 
כ 20 שנה עליתי על כשרון הכתיבה המיוחד שלו כבחור ישיבה חביב וסקרן, 
והצעתי לו לכתוב טור בשבועון שלי שיצא לאור בניו -יורק 'שושנים' שמו. 
שבועון שהיה גדוש בדב רי תורה חיזוק ואמונה. "על לבבות ואנשים" כתב 
וביקשתי  ממנו,  הרפיתי  לא  אומן.  ביד  מילים   990 בן  טור  גוטסמאייר, 
ומחק.  כתב  והוא  אנושיים,  סיפורים  ולכתוב  קולמוסו  לחדד  שימשיך 
התייסר ודמע, קרע ניירות ושוב כתב, לא עזבתי אותו, נתתי לו כיוון, הנחיה, 
רעיונות, עידוד, מה לא?! העיקר שלא יפסיק לכתוב, כי ליבי אמר לי שעדיו 
לגדולות, שכתביו אינם סתמיים, שהוא עוד יתקן לבבות ערלים והשקפות 
פסולות. לא טעיתי. במשך שנתיים הייתי כאביו הרוחני בעולם הכתיבה. 
ואז זרמו אל יו הצעות מפתות וקוסמות עם שכר גדול בצידן".הישיש ניגב 
שנתיים  אחרי  ממני  נפרד  גוטסמאייר  "פרדי  והמשיך  סרבנית  דמעה 
(זה שמי הקודם)  לי, באלו המילים "שרגא טלקובסקי"  והבטיח  בחביבות, 
תמיד אשמור איתך על קשר, לא אשכח שפתחת לי דלת, שעודדת ודחפת 
תודה שרגא יקירי ולהתראות". כך אמר. "ומאז ועד היום הוא נ עלם מחיי. 
כנראה ההצלחה והפרסום קסמו לו הרבה יותר, מאשר לשמור על קשר עם 
עם  ומלואו  עולם  כבש  הוא  -יורק.  בניו  וערירי  מזדקן  יהודי  עיתון  עורך 
ענק  סופר  הוא  בכך.  קטן  חלק  לי  שיש  שלי,  היחידה  והנחמה  סיפוריו, 
שמתקן נשמות שאחרים קלקלו. אני לא כועס על פרדי, חס וחלילה, מי אני 
שאשפוט בני אדם. הוא איש גדו ל ו אני הייתי רק תמרור זניח בחייו. ומותר 
לי, כך אני חושב, להרגיש שהסיפורים והספרים שלו הם כמו בנים שלי, הם 
הדבר הכי טוב שעשיתי בימי חיי. אתה לא חושב כך פנחס ידידי החדש?" 
שאל הזקן. פרדי גוטסמאייר הסופר האדיר, איש האשכולות שכל הוצאות 
ה  וגלי  לקיתונות  שזוכה  לפניו,  ברך  כורעות  העיתונים  ומערכות  הספרים 
ערצ ה מכל עבר, חש שדמו נופל לרגליו. אזיל סומקא ואתי חיוורא. בושה 
בגודל האוקיאנוס האטלנטי איימה לבלוע אותו למצולות, ופיו התייבש. אוי 
לאותה בושה, או לאותה כלימה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. 
לחום  צמא  וחולני,  בודד  במיטה  שוכב  טלקובסקי  היקר  האיש  מטיבו, 
ולהכרת הטוב מינימלית כבר עשרות שנים ו הוא!!! הסופר המוסרי (?) שכח 
ממנו לחלוטין!!! סטירת לחי שמימית, בשתי הלחיים, כאבה לו לאורך כל 
רגא,  ש   , "שרגא  בעדינות,  אותה  וליטף  הישיש  של  בידו  אחז  הוא  הגוף. 
סליחה, זה אני פרדי הטיפש והרע, אני מבקש סליחה, סלח לי שרגא, אוי 
מתחנן  אני  כלפיך,  טובה  וכפוי  אכזר  הייתי  כמה  אליך,  רע  הייתי  כמה 
שתסלח לי שרגא , א ני באמת הבן שלך בלעדיך ספק אם הייתי בכלל סופר, 
אולי הייתי סוחר בגדים ניו - יורקי שקובע עיתים לתורה". אחרי כמה שניות 
של הלם ומבוכה דו - צדדית השיב הישיש. "שלום פרדי אני סולח כמובן, 
יהודי  אתה  הגעת,  והנה  שתגיע  שנים  המון  לך  וחיכיתי  אותך,  אוהב  אני 
שמבטיח ומקיים גם אם קצת מאוחר עובדה אתה כאן. לא שכ חת אותי". 
לחש הישיש בעידון הנפש "מי אני ומה חיי שאקפיד, חלילה וחס, אין על 
"אז  בתדהמה  פיו  את  פער  גוברמן  שרגא  הגבאי  סגן  סליחה".  לבקש  מה 
אתה הסופר פ רדי גוטסמאייר בכבודו ובעצמו!!?? הו כמה הכרת הטוב אני 
גוברמן שהיית שליח  לך.." והשלושה התחבקו בחום. תודה לך אדון  חייב 
נאמן להביא אותי בחזרה לד' אמותיו של טלקובסקי מיטיבי היקר, תודה" 
גוטמאייר  פרדי  נפרד  מרחקים  קיצור  של  שעתיים  אחרי  פרדי.  סיכם 
מידידיו, וצעד לאיטו לאורך שדרת עצי איזדרכת, לעבר חיק הטבע הנושק 
באורבניות הדלה של שכונת עין כרם. הוא מילמל בהתרגשות כל הדרך את 
מילותיו והנחיותיו של העורך שרגא טלקובסקי: "פרדי, סופר אף פעם לא 
נרגע, ל מה? כי הסיפור הגדול האמיתי, הענקי, נמצא מעבר לפינה, תפוש 
אותו, כתוב אותו, ואחרי שהוא יתפרסם גם אז דע, שהסיפור היותר הגדול 
עדיין לא בידיים שלך". גוטסמאייר עלה על גבעה קטנה הגדושה בצמחייה 
ושאף אויר צלול לריאותיו. "טלקובסקי טעה, זה הסיפור הכי ענק שלי, זה 
סיפור שמטלטל ומנער אותי, הסיפור שלעולם לא אכתוב, מבושה". ואותו 
להק יונים שנסק מזרחה, נטה לאיטו דרומה דרומה, לכיוון שממנו מחכימים 
מסתתרת  שבו  המקום  נגמר.  לא  שלעולם  מוסר,  עוד  ויונקים  ושואבים 

כפיות -הטובה.
  באדיבות המחבר קובי לוי הי“ו
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עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

לאחר  הלידה.  לאחר  סבוכים  לי  היו  קודמים  בהריונות 
כל לידה היתי צריכה לעבור ניתוח, והיו פעמים שעברתי 
”פדיון  הזמנתי  השלישית  בלידה  אחד.  מנתוח  יותר 
אחד.  ניתוח  לאחר  הסתדר  והכל  ינון“  ב“חסדי  נפש“ 
ובסיעתא  הלידה.  לפני  פדיון  עשיתי  הרביעית  בלידה 
מילים  אין  כלל.  ניתוח  צריכה  היתי  לא  כבר  דשמיא 
יכול  שהכל  אותי,  חיזק  גם  עולם...וזה  לבורא  להודות 

להתהפך לטובה, ואין יאוש כלל בעולם!
                                                                           בעילום שם

                                                

קיבלתי תפקיד בעבודה, נתעוררו פתאום מלא חילוקי 
מכל  טוב  לא  ממש  הרגשתי  כעסים.  ויכוחים,  דעות, 
המצב. וגם מאד מתוסכלת. הרגשתי שקבלתי מזה כזה 
ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לי  הזמנתי  ירחם.   עין...השם 
השם  ברוך  הסתדר,  הכל  דשמיא,  ובסיעתא  ינון“ 
והתהפך לטובה. ומאז כבר עבר הרבה זמן, והכל בסדר. 

תודה לבורא עולם ולשליחים שלו...
                                                                בעילום שם

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

מה  ידעו  לא  נלחץ.  מאד  פנימי.  מדמום  סבל  שלי  הבן 
יש לו, ומה לעשות. אז הזמנתי לו ”פדיון נפש“ ב“חסדי 
עד  ופחת  הלך  זה  יומיים  יום  תוך  הפדיון,  ואחרי  ינון“ 
תודה  לעצמו.  חזר  שהוא  להגיד  אפשר  בע“ה.  שנעלם 

לבורא עולם.
 בעילום שם

ומחמת  ונפל,  מוחי  אירוע  קיבל  שלי  משפחה  קרוב 
הנפילה שבר את אגן הירך, מכיון שאני מורגלת בפדיונות 
"פדיון נפש". ב"חסדי ינון" מיד התקשרתי והזמנתי לו 

השם  וברוך  מרובה  בהצלחה  עבר  הניתוח  ניסים  בניסי 
לאט לאט הוא חוזר לעצמו לאחר האירוע. הודו להשם 

כי טוב!                                       
 ס.ת מנתניה

רצינו למכור את הדירה של ההורים ולא הצלחנו. מכיוון 
ינון"  "חסדי  של  נפש"  ה"פדיון  דרך  ישועות  שראיתי 
התלבטנו  שלנו.  למקרה  גם  להועיל  שיכול  חשבתי 
ולבסוף החלטנו לעשות. לאחר הפדיון שינינו את דעתנו, 
שהיה  ז"ל  אבי  ואז  להשכיר.  החלטנו  למכור  מההחלטה 
חולה פתאום נפטר. כל התקופה הזאת לא יכולנו להתפנות 
למצוא משכיר בגלל האבל, וכשכבר התחלנו לטפל בדירה 
יצא שהדירה עמדה ריקה  לא מצאנו אנשים מתאימים. 
לי,  אמרה  אחותי  זמן.  הרבה  זה  בשבילנו  חודשים,  כ3 
”אולי תעשי תיקון לדירה?“ הזכרתי לה שכבר עשינו לגבי 
שאלתי  להשכרה“.  לעשות  צריך  עכשיו  ”אולי  המכירה. 
את אמי והיא הסכימה. התקשרתי ביום חמישי ונתתי את 
בבקר  ששי  ביום  עכשיו.  הדירה  בעלת  שהיא  אמי,  שם 
עשו את הפדיון. ומאז לא האמנו איך הכל התגלגל. חמש 
דקות לפני כניסת השבת התקשר מישהו לאחותי ואומר 
לה שהוא חייב לראות את הדירה, אחותי אמרה לו שהיא 
לא יכולה לדבר כרגע לפני הדלקת נרות שבת, שיתקשר 
במוצאי שבת. במוצאי שבת איך שהשבת יצאה התקשר 
אחותי  מפתח,  שאין  הסתבר  אז  הדירה,  את  לראות  כדי 
שבדרך  והשכנה  מפתח,  היה  לא  לי  לעיר,  מחוץ  נסעה 
לו שנחכה  חולה. אמרתי  היתה  הדירה  הראתה את  כלל 
שאחותי תחזור וניפגש ביום ראשון או שני. הוא לא הרפה 
הלך לדירה וחיכה לשכנה שתפתח לו את הדלת, השכנה 
מסכנה למרות שלא הרגישה טוב, יצאה מהמיטה ופתחה 
לו את הדלת. הוא ראה את הדירה והתקשר שרוצה לסגור 
חוזה  שנחתום  לו  אמרתי  שבועיים.  תוך  ולהיכנס  חוזה, 
שני  יום  שעד  התעקש  הוא  הלחץ?  מה  ימים,  כמה  תוך 
"אני  שצריך,  מה  כל  ישלם  והוא  חוזה  לחתום  חייב  הוא 
רוצה להיות שקט שהכול חתום וסגור" אמר. אז השכנה 
התקשרה ואמרה לי, "תסלחי לי מאד אבל כבר אין לי כוח 
טוב,  מרגישה  לא  שאני  יודעת  את  הדירה,  את  להראות 
ותיקחי את המפתח". הבטחתי לה לבוא  לי טובה  תעשי 
לקחת אותו בהקדם האפשרי. אז בשעה טובה ומוצלחת 
חתמנו חוזה, עם זוג צעיר כפי שרצינו. לקחתי את המפתח 
הטוב  וכהכרת  לה  הודתי  הזדמנות   ובאותה  מהשכנה 
אמרתי לה, "תשמעי, יש מקום שאני מכירה שעושים שם 
לך  שיהיה  לך,  כדאי  ישועות,  שם  ורואים  נפש"  "פדיון 
רפואה שלמה בע"ה"...                                                                                                                           
)בעילום שם(
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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
כוחה של מצווה

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: למחרת הגיע ברני למטוס, הוא היה נראה בדיוק כמו כל שאר הנוסעים, כשהגיע שעת הארוחה לא העלתה הדילת על קצה דעתה שהוא זה 
שהזמין את האוכל הכשר, ונתנה אותו לאדם אחר, בעל זקן, ולברני הגישה מנה רגילה. ”הי, סליחה רגע“, כך ברני, ”הזמנתי ’כושר פוד‘...“אני אבדוק“ היא אומרת, וחוזרת 
כעבור דקות ספורות,“אני מצטערת..קרתה תקלה ונתנו את המנה למישהו אחר...אולי תרצה אוכל רגיל?“. ברני הרגיש את בטנו מתהפכת...הוא רצה לומר כן, אבל ההבטחה 
לרב היתה חזקה ממנו...מילה זו מילה, החליט לבסוף, ואמר בקול:“לא אני לא רוצה“...כשנחת המטוס בלוס אנג‘לס היה ברני מורעב לגמרי, אבל כמו להכעיס, כל המסעדות 
שם היו טרפה. הוא, אמנם, הבטיח לשמור כשרות רק בטיסה, אבל מראהו הדואג של ר‘ מיכאל נותר חקוק בזכרונו...יש גם מסעדות כשרות בלוס אנג‘לס, אמר לעצמו בעודו 
מעלעל בספר הטלפונים ומחפש לעצמו כתובות. הוא הגיע במהירות, אבל התאכזב-הדלת היתה סגורה. ”למה?, לא מעט תסכול היה בשאלה הזו, ”תשעת הימים“ נכתב 
שם, וברני התקשה להבין את הקשר...למה זה קשור לאוכל?!“ הוא עמד שם, כאילו נטע אותו מישהו מתחת לשלט, וחש שאינו יכול יותר. לפתע נגש אליו יהודי: אפשר 
לעזור? מה אתה מחפש? שטף שלם יצא מפיו של ברני, והוא מצא את עצמו מספר לזר על הכל...“יש לי רעיון“ אמר היהודי שהתגלה כבעל המסעדה, ”בוא אלי הביתה, 
נאכל משהו ואסביר לך את הכל“... וברני, אכן, בא ואכל, והוזמן שוב לשבת, ובא ואכל, ואחר כך לעוד שבת, וגם אליה הוא בא, וטעם עוד פעם מן הטעם הרוחני. אט אט, 
הוא פשט צורה ולבש צורה, וכעבור שלוש שנים כתב לרבאי הלר מכתב. ”שלום רבאי, הבטחתי לך שכשאסתדר בחוף המערבי אכתוב לך מכתב. ובכן, לקח לי קצת זמן, אבל 
בסוף הסתדרתי...היום אני יהודי שומר מצוות, ברוך ה‘, קובע עתים לתורה, יש לי אשה ושני ילדים מתוקים, ואני מודה לך מאד על שעזרת לי להסתדר בחיים! שלך, בנימין 

פלדמן )ברני(“...
ומתוק האור

באחת הערים בליטּא נערכה אסיפה לשם הקמת בית חולים יהודי. בראּש האסיפה עמד "חפץ חיים". בין המשתתפים היו מספר גבירים שכל אחד מהם 
התחייב בתרומה - אחד תרם מיטה, השני מספר מיטות, ציוד רפואי ועוד.ה"חפץ חיים" כיבד מאד את הגבירים, חייך אליהם והעריך את תרומותיהם כמי 
שעושים חסד גדול בתרומתם. בין הבאים היו גם מספר תלמידי ישיבה שאותם קיבל ה"חפץ חיים" בכבוד גדול. הדבר חרה לגבירים שלחשו בינם לבין 
עצמם: "הייתכן? אנחנו תרמנו כסף רב ואותם מעריכים כמונו?"חלקם פנו לרב ושאלוהו בעקיצה: "כמה מיטות תרמו בני הישיבה שזכו לכבוד גדול?"השיבם 
ה"חפץ חיים": "כל אחד מהם תרם חמישים מיטות!"תמהו הגבירים ושאלו:ּ "זו הוצאה גדולה, מניין להם הסכום הזה? אנו עשירים גדולים תרמנו לכל היותר 
עשר מיטות!"השיבם הרב: "כן, כל אחד תרם חמישים מיטות... שלא יהיו...לכל אחד מהם בכוחו, במעשיו יכולת למנוע מחלות וממילא לא יהיה צורך 
במיטות")'שאל אביך ויגדך'(תרומות רבות, נתינה וסיוע מרעיף האדם על הסביבה. בכוחו לתת ליעף כוח, שמחה לעצב ותרופה לחולה. אולם בכוחו של 
האדם למנוע את הדברים שלא יגיעו מלכתחילה. כשאתה מקיים מצווה אתה משפיע על העולם לא רק במובן הישיר אלא גם במובן העקיף, אתה יכול 
במעשיך הטובים לעצור את הנזק העתידי שחלילה לא יגיע. מצווה היא דבר רוחני, כשאתה מקיים מצווה אתה מכניס לתוך העולם הגשמי מעט רוח, הרוח 
משפיעה מלמעלה, מפזרת טוב, רוגע ושלווה עליך ועל כל העולם, ויכולה להביא את העולם לרמה אחרת, טובה ומעודנת יותר. זכור, אולי אין ביכולתך 
לתרום עשר מיטות לבית חולים, אך במעשה אחד טוב שלך אתה יכול לתרום חמישים מיטות... שלא יהיו...אתה מסוגל להפחית חולה אחד, להשפיע על 

גלמוד ולפתוח לך הרבה יותר צינורות של שפע. מצווה אחת, כמה רוח היא מפזרת עליך ועל כל העולם...
רונן קרתא
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בדיקת חמץ
קוסמטיקה,  מוצרי  נשים,  תמרוקי  רחצה,  סבון  האם 

וכיוצא בהם, צריכים כשרות לפסח ?
כשרים  כשאינם  אף  להשתמש  מותר  הדין  מעיקר 

לפסח, )סי' תמב(
האם משחת שיניים צריכה הכשר לפסח ?

כשרות,  עם  משיגים  לא  אם  כשרות.  צריך  לכתחילה 
אפשר להקל בזה כשלא ידוע שיש שם חמץ ]ומ"מ עדיף 

בלא טעם[ )יו"ד סי' קח' ס"ה(
שיניים תותבות, סתימה זמנית בשיניים, ברזלים ליישור 
לפסח  הכשרה  צריכים  האם  בהן,  וכיוצא  שיניים, 

מבליעות חמץ שבהם ?
שרוב  שכיון  אותם,  להגעיל  צריך  אין  הדין  מעיקר 
הבליעות מדבר לח בכלי שני הן, הולכים בזה אחר רוב 

תשמישו ואין לחוש למיעוט בליעות בדבר גוש,
וגם שההבל שבתוך הפה פוגם את הבליעות ועוד טעמים 

לכך שאין לחוש לבליעות אלו. )סי' תמז ותנא(

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


