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מטעמים לשולחן
ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו לעלה ובן יונה או תר לחטאת אל פתח אהל 

מועד אל הכהן )יב, ו(
רבי אליעזר פאפו, בעל ה'פלא יועץ', בספרו על התורה, "אלף המגן", פרש פסוק זה בדרך רמז: ילד 
יהודי נולד טהור לגמרי, ללא רבב, אין שום חטא ועוון בידו, עד שהוא מתבגר והיצר הרע מגיע. באה 
התורה ואומרת: "ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת"- כשמסתימים ימי הטהרה, מה צריכים לעשות אז? 
"תביא כבש"- "כבש" מלשון כבוש. עליך לכבוש את היצר. אם תזכה ותכבוש את היצר תהיה כמו 
שאול המלך! כתוב "בן שנה שאול במלכו" )שמואל-א יג, א(. אומרת הגמרא )יומא כב ע"ב(: "אמר רב 
הונא: כבן שנה, שלא טעם טעם חטא"- היו לו חטאים כמו ילד בן שנה. נקי וזך מכל רבב של עוון. איך 
הצליח להגיע לכך? על ידי שכבש את יצרו! וזו הכונה "כבש"- ע"י שתכבוש את יצרך, "בן שנתו" תהיה 
כמו שאול, בן שנה, ללא חטא. באחת הנסיעות של רבי אהרן ליב שטינמן שליט"א לאמריקה, טסו 
הוא ופמליתו במטוס פרטי של אחד הגבירים מניו יורק לקנדה, ובדרך  עברו מעל מפלי הניאגרה. 
רץ הגביר לטיס ובקש שיעשה סבוב נוסף מעל המפלים, ובמקביל בקש ממקורבו של הרב שטינמן 
שיציע לו לקום לכוון החלון השני, כדי לראות את המחזה המרהיב של פלאי הבריאה. הרב שטיינמן 
קם, עשה צעד אחד לכוון החלון, והנה לפתע שב והתישב במקומו, וחזר לעין בספר שבידו. כשנשאל 
על ידי מקורביו מה קרה, הסביר: ידעתי שאכן ענין גדול הוא להביט ולהתבונן בפלאי הבריאה, אולם 
לאחר מכן חשבתי: מדוע הנני משקר את עצמי? האם הסבה שרצוני לראות, היא באמת משום שזהו 
אחד מפלאי הבריאה המביאים להתפעלות ממעשי הבורא יתברך, או שמא סקרנות גרידא היא ותו 
לו?!" כשעלתה בדעתו מחשבה זו- כבש את יצר הסקרנות שבו, התישב חזרה במקומו, ולא נעמד 
להביט במראה משובב הנפש של המפלים המרהיבים. אם אדם כובש כך את היצר- בכוחו להגיע 
"בן שנה שאול במלכו", כתינוק בן שנה שהוא נקי מכל עוון וחטא. נתבאר, אפוא, מה  למצב של 
לא לעשות. עלינו לכבוש את היצר כדי לא לעשות עברות, אבל צריכים גם לעשות מצוות. על זה 
אומרת התורה: "לעולה"- תעלה, תעשה מצוות. תתרגל ללמד תורה ולעשות מעשים טובים. בגמרא 
מבאר, שאם אדם חטא ועשה חבילות של עברות- יעשה כנגדן חבילות של מצוות. גם דבר זה- אומר 
רבי אליעזר פאפו- רמוז כאן במלים "ובן יונה או תר לחטאת". כי הנה על הפסוק "כנפי יונה נחפה 
בכסף" )תהלים סח, יד( דרשו חז"ל )שבת מט ע"א(: "מה יונה כנפיה מגנות עליה- אף ישראל מצוות 
מגנות עליהן". אם כן, אדם שעבר עברות יביא "בן יונה", הינו יקים מצוות, ובזה יכפר על עוונותיו, 
כי מצוות מגנות עלינו ככנפי היונה. והיכן יעשה זאת? "אל פתח אהל מועד אל הכהן", עליו לבוא 
אל הכהן, אל התלמיד חכם שבבית מדרש, ישמע שעורי תורה, יאזין לדברי הכבושין הנאמרים שם, 
יונה או תר לחטאת". נאמר בפסוק  "ובן  ומתוך כך ישוב אל בוראו באמת. דבר נוסף נרמז במלים 
בישר השירים )ב, יב(: "עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו", ובאר הרב ארנרייך בספרו 'טיול 
בפרדס' על פי דברי המשנה במסכת כלאים )ב, ז(: "היה ראש תור חטים נכנס בתוך של שעורים". 
מה הכונה "ראש תור?" פרש רבינו עובדיה מברטנורא: 'תור' הוא שם של תכשיט של אשה שצורתו 
והוא  זו התשובה,  "תור זהב נעשה לך". התכשיט של ישראל  זויות, לשון  ג'  משלשת, כלומר בעל 
"קול התור נשמע  וממון. ממילא, כאשר  צום, קול  וצדקה-  עשוי משלשה חלקים: תשובה, תפלה 
בארצנו", כשעושים את שלשת הדברים הללו: תשובה תפלה וצדקה- או אז, "עת הזמיר הגיע", הינו 
זמן הגאלה לזמר ולשורר להשי"ת, וכן לזמר ]-להכרית[ את הרשעים. זהו ה"תור" המובא "לחטאת". 
עוד יש להוסיף בענין ה"בן יונה": בשיר השירים )ב, יד( נאמר: "יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה 
ישראל  שיצאו  בעת  זה  היה  נאוה".  ומראיך  ערב  קולך  כי  קולך  את  השמיעני  מראיך  את  הראיני 
ממצרים ביד רמה והתקדמו לעבר ים סוף. לפתע, "וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נסע 
אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה'". מה התרחש שם? אומר המדרש: "באותה שעה היו 
עומדים, ולא היו יודעים מה לעשות. והיה הים סוגר, והשונא רודף, והחיות מן המדבר. כיון שראו 
והחיות מן המדבר- תלו עיניהם לאביהם  ישראל שהיו מקפין מג' רוחות: הים סוגר והשונא רודף 
שבשמים וצעקו להקב"ה, שנאמר: 'ויצעקו בני ישראל אל ה'". ומדוע עשה להם הקב"ה כך? אלא, 
שהיה הקב"ה מתאוה לתפילתן. "אמר רבי יהושע בן לוי למה הדבר דומה? למלך שהיה בא בדרך, 
והיתה בת מלכים צועקת לו: בבקשה ממך, הצילני מיד הלסטים! שמע המלך, והצילה, לאחר ימים, 
הוראה לתת כמה  נתן  מיד  רוצה!"  היתה  ולא  היה מתאוה שתדבר עמו,  בקש לשא אותה לאשה. 
שעות אוורור לאסירים הבטחוניים. לתכנן להם טיול מהנה. ולהיכן? לחצר הארמון. רק הוראה אחת 
נתנה לחבר הפושעים: הם נתבקשו להתנהג בטבעיות, להרגיש כאלו הם בעמק היער, לא בפלטין 
של המלך, שיחושו חלוץ עצמות במלא המובן. וכל כך למה? כדי שתצעק בת המלכים וישמע המלך. 
בת המלכים מביטה בחשש מחלון חדרה. משהו לא כשורה למטה, צוחות פרועות, דמיות מפחידות 
משתוללות, מאימות. התחילה צועקת למלך! אמר לה המלך: "לכך הייתי מתאוה, לשמע קולך". "כך 
ישראל, כשהיו במצרים והיו משעבדים בהם, התחילו צועקים ותולין עיניהם לקב"ה. התחיל הקב"ה 
מוציאן משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. והיה הקב"ה מבקש לשמע את קולם פעם אחרת, ולא היו 
רוצין". הכל טוב, אין 'רצון' להתפלל. מה עשה? "גרם לפרעה לרדוף אחריהם". פרעה, המלך המובס, 

העומד בראש מדינה מכה, חבולה, וחסרת מוטיבציה. 

המשך בעמ‘ האחרון

בבתי  עם  ברוב  להתאסף  קדושה  חובה  א. 
רבני  דרשות  לשמוע  מדרשות  ובבתי  כנסיות 
ואתר,  אתר  בכל  הגדול“  ”בשבת  ישראל  גדולי 
ילכו  ועל הרבנים להורות לעם את הדרך אשר 
ועריכת  המרובים,  והלכותיו  פסח  בדיני  בה 
ישראל,  יעשה  מה  לדעת  כמשפטו,  הסדר 
יציאת  ובסיפור  גם באגדה  הדיבור  וירחיבו את 
להזכיר  פסח  ליל  של  ההגדה  ופירושי  מצרים 
את  המזכה  וכל  ונפלאותיו.  עזוזו  ד‘  גבורת 
הרבים זכות הרבים תלוי בו. אשריו בעולם הזה 
וטוב לו בעולם הבא.                                                                                                        
ב. קודם ליל ארבעה עשרה בניסן בודקים את 
אחר  הוא  חמץ  בדיקת  וזמן  הנר.  לאור  החמץ 
כעשרים  )דהיינו  ומיד.  תיכף  הכוכבים  צאת 
בדיעבד  ומיהו  החמה(.  שקיעת  לאחר  דקות 
אם בדק החמץ אחר שקיעת החמה קודם צאת 
ולבדוק  לחפש  ונכון  חובה.  ידי  יצא  הכוכבים, 
החמץ עוד זמן מה בליל י“ד.                                                                                                                                            
)חזון עובדיה(

אוסרים  האחרונים  מן  הרבה  חנוכה  נרות 
להדליקם משמן של שביעית, כיון דקי“ל שאסור 
להשתמש לאורה, והתורה אמרה ”לאכלה“ ולא 
וכן  גויים,  של  הוא  ואם  מתירים.  ויש  להפסד. 
אם נמכרו הפרדסים של הזיתים שמהם נעשה 

השמן, לגויים ע“י הרבנות, מותר.   
)חזון עובדיה(

ההלכה השבועית
הלכות שבת הגדול והלכות בדיקת חמץ

זמני שבת
פרשת תזריע - החודש

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 616
שבת פר' תזריע - החודש
שנת תשפ"ב

פלג המנחה
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ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה: ”כה אמר ד'“
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6.41

6.30
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7.38

7.37

8.17

8.14

8.14

8.14

רבינו תםצאת שבתהדלקת נרות

הלכות שמיטה
הנאה מפירות 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
אהרון בן מתתיהו ושרה ז“ל
 לרפואה שלמה 
אולגה זימבול בת אמילי
יעקב קיקי בן יסמינה
כרמלה כונפטה בת רחל



סיפור השבוע
אנשים אחים אנחנו!

גדולי  של  בעצמותיהם  כאש  בערה  אמתית  ישראל  אהבת 
עמנו. כדרכו של אוהב, שאינו מבחין בחסרונותיו ובמעידותיו 
של אהובו, ורק מעלותיו מזדקרות לנגד עניו, והוא נכון לעשות 
ככל אשר תשיג ידו כדי להקל מעליו ולסיע לו בכל אשר יפנה, 
כך נהגו כלפי כל יהודי באשר הוא. גם כאשר אותם יהודים 
כלל- אהבתם  כיהודים  נהגו  לא  וגם כאשר  נהגו כשורה,  לא 
זה  בענין  מפלא  ספור  וגבולות.  מעצורים  ידעה  לא  אליהם 
השחרור;  מלחמת  בימי  זה  היה  צדיק":  "אמרו  בספר  מובא 
אימת הימים הורגשה היטב גם בתל אביב, כשתושבי נוה צדק 
וכרם התימנים חשו אותה על בשרם היטב, בשמשם מטרה 
ההתקפות  כשגברו  ברירה,  בלית  הערבים.  של  לירי  ישירה 
על  לנוס  התושבים  החלו  לחייהם,  מוחשי  חשש  היה  וקים 
נפשם, ולעקר מבתיהם פנימה אל תוככי תל אביב, כשמטרתם 
הפכו  לילה  בן  הגבוליות.  השכונות  מן  ויותר  יותר  להתרחק 
מלחמה.  לפליטי  ומבססות  מסודרות  משפחות  מאות 
הפליטים שכנו בבתי הספר בעיר, במוסדות צבור ובכל מבנה 
פנוי, וברי המזל שביניהם, זכו להתארח בבתי קרובים שפתחו 
לפניהם את דלתות הבית ואת דלתות הלב. אחת מתוך אותן 
וארבעה  אם  אב,  מנתה  אשר  צדק,  נוה  פליטות  המשפחות, 
ילדים, נמלטה מביתה בשעה של אחר חצות הלילה, תחת אש 
דרך שכונת  עליהם, חלפו  צולבת. כשרק מטלטלים ספורים 
כרם תימנים, שאף היא היתה חשופה לאש, וכשהם נושמים 
לרוחה מצאו את עצמם סוף כל סוף ברחוב אלנבי, והתקדמו 
באטיות אך תוך רחוב ביאליק. רק כעת, התפנו ההורים לחפש 
מקום לשהות בו. הלילה היה עדין בעצומו, מותיר חותם אפל 
על רחובות תל אביב. הילדים החלו רוטנים על הדרך הארכה 
הבתים,  לתוך  להציץ  נאלצו  וההורים  הכואבות,  רגליהם  ועל 
לחפש איזשהו מבנה פתוח, כדי להתמקם בו. עד מהרה מצאו 
מבנה כזה, בדמות מרתף של בית פרטי. הדלת היתה פתוחה 
את  מגלים  אחריהם-  חדרו  ההורים  פנימה,  נדחקו  והילדים 
המקום ריק מאדם, כשרק כמה ספסלים ושלחנות מצויים בו. 
כפליטים חשו עצמם כבעלי סמכות לפלוש, ומאחר שלא היו 
שומרי תורה ומצוות לא הטרדו במיחד מאסור הגזל שמערב 
ועד מהרה  מן הספסלים,  בענין. סדרו לעצמם, אפוא, מטות 
נרדמו. כשהתעוררו הילדים בבקרו של יום, הם הציצו החוצה 
בסקרנות, ומשהבחינו בגנה רחבת ידים, מהרו לצאת מן המרתף 
ולשוטט בה בהנאה. רק כעת נגלו לעיניהם של חסידי האדמו"ר 
רבי ישראל מהוסיאטין זצ"ל, אשר נדהמו כליל- המרתף שיך 
היה לרבי, וכמותו גם הגנה. איך העזו הפולשים לחדור למעוז 
הקדוש הזה?! תוך דקות ספורות התחלפה לה התדהמה בזעם 
וגמרו  נמנו  והחסידים  זו,  מעין  בפלישה  והעזות  החצפה  על 
בינם לבין עצמם, שמיד לאחר התפלה, יגשו אל אבי המשפחה, 
באפן  המקום  מן  להתפנות  שעליו  ברורה,  בצורה  לו  ויבהירו 
במקום  תשהה  שלמה  שמשפחה  הדעת  על  יעלה  לא  מידי. 
ותפריע לרבי הקדוש, ובפרט, כשאינם שומרי תורה ומצוות, 
ואיש אינו יודע כיצד ינהגו בשבת! המשימה הטלה על אחד מן 
החסידים, ר' גרשון שמו, ומיד לאחר התפלה, הוא מהר לגשת 
לאבי המשפחה ועדכן אותו במקום המיחד ש'בחר' עבור ילדיו. 
בתחילה הפתע האב, הוא לא העלה על דעתו, שהוא פולש אל 
בית הרבי ואל בית המדרש שלו, אולם כששמע את הדרישה 
הבלתי מתפשרת להתפנות, סרב בכל תקף. "לא אטלטל את 
הילדים שוב", אמר נחרצות, "עד לסיום המלחמה, אני מתכון 
שלא  תודה,  "תגידו  הוסיף:  רבה  כי  בעזותו  כאן..."  להשאר 

הרים את  לא  כמובן,  גרשון,  ר'  עצמו...".  הבית  לתוך  נכנסתי 
ולא השמיע באזניו דברים בוטים, וכשראה שכל טעון  קולו, 
שהוא משמיע וכל הצעה שהוא מעלה נדחים מיד, שב אל בני 
החבורה וספר על כשלון השליחות. בשלב זה, תססו הרוחות 
יותר, ולאחר דין ודברים ממשך, החליטו החסידים, כי עליהם 
להזמין סבל, שיפנה את המשפחה בכח לאחד מן המרכזים 
על  ששמע  המקרבים,  אחד  לפליטים.  שהקדשו  הצבוריים 
ההחלטה, בקש לערב בענין את הרבי, לספר לו על הארוע ועל 
ההחלטה, ושני מקרבים אחרים מהרו להכנס אל הקדש פנימה 
ולעדכן את הרבי במתרחש. הרבי האזין לדברים בתשומת לב 
וכשהשתתקו, אמר מיד: "האם האנשים הללו שתו כבר משהו 
הבקר? האם הילדים קבלו משקה חם? הלא להם יש דין של 
'אכסנאי שבא לעיר', ועלינו מטל הדין של 'על עסקי אכילה 
הסבל  את  להזמין  תוכלו  כך,  אחר  אותו'...  שואלים  ושתיה 
יבוא אלי, רצוני  יכנס אליהם-  שרציתם, אך הורו לו שבטרם 
לראות אותו". חסיד אחד מהר לגשת למטבח, להכין משקה 
חם ולהגיש לבני המשפחה, והאחרים מהרו להזמין סבל, רכסו 
והכניסוהו  משהו  מכבד-  מראה  לו  שוו  חלצתו,  כפתורי  את 
ביחידות. לאחר מכן  פנימה. הרבי שוחח אתו דקות ספורות 
"לעבודה!".  ואמר:  המזמינים  אל  פנה  החדר,  מן  הסבל  יצא 
צועדים  החלו  למרתף, אחריהם  הדרך  לו את  הורה  גרשון  ר' 
גרם  ליד  תדהמתם,  ולמרבה  בדיון,  שהשתתפו  החסידים  כל 
ובעצמו!...  בכבודו  האדמו"ר  גם  אליהם  הצטרף  המדרגות 
כשהבחינו  לרגע,  מרגע  גברה  החסידים  של  השתוממותם 
שהאדמו"ר  מתקדם גם הוא לעבר המרתף, ככל הנראה, הבינו, 
רוצה הוא לראות במו עיניו את הענין כלו בא אל סיומו הטוב. 
ואמר  המרתף  חלל  כל  את  בגופו  חסם  פנימה,  נכנס  הסבל 
משהו למשפחה היושבת בפנים. איש לא הצליח לשמע את 
דבריו, והחסידים, שצפו למחאות ולהתנגדות בתגובה, הפתעו 
ומוסרים  צרורותיהם  את  מארגנים  מיד,  קמים  אותם  לראות 
אותם מרצונם לידי הסבל. כעת פסע הסבל קדימה נושא את 
הרבי,   – ואחריהם  כולה,  המשפחה  צעדה  אחריו  הצרורות, 
כשבעקותיו כל שאר המשתתפים... הסבל צעד לארך הגינה, 
הגינה החיצוני,  הגיע סמוך לשער  וכאשר  לכוון הרחוב,  פנה 
סטה ממסלולו, ובמקום לפנות ימינה לעבר שער היציאה, פנה 
שמאלה לכוון הבית, עלה על שתי המדרגות הנמוכות ונכנס 
היה  הדומם  הקהל  הראשית.  הכניסה  דרך  הרבי,  בית  לתוך 
כה מפתע, עד שהביט בנעשה באלם, וצעד אף הוא פנימה. 
הסבל התקדם אל תוך הפרוזדור ימינה, אל עבר המטבח, חצה 
אותו ויצא אל ההול מאחוריו, שחלונותיו פונים אל הגינה. שם 
הניח את המטלטלים ופנה ואמר למשפחה: "הרב ציוה שכאן 
חיך  אז  או  הזה שמאחוריכם תאכלו!".  ומן המטבח  תתגוררו 
לעבר החסידים כגיבור ראשי בפעולת הטעיה מצלחת, הפטיר 
שהבחין  הרבי,  עבודתו.  על  שכר  לדרוש  מבלי  ויצא,  שלום 
"הפליטים  מיד:  אמר  החסידים,  בו  שתלו  השואלות  בעינים 
הללו, אחינו הם. נמלטים מן האש, ומחפשים מקלט בתוכנו, 
כך צריך לעשות להם, לא ברחוב, לא במרתף ולא בבית ספר! 
התגוררה  מספר  שבועות  ואכן,  בביתנו!".  עמנו  איתנו  כאן, 
באוירה,  השתלבו  הם  הזמן  במשך  החדר.  בתוך  המשפחה 
חבשו כסוי לראשם, הצטרפו לתפלה, ובעקר שמרו על השקט 
הגדול  החסד  את  היטב  בהבינם  הרב,  בבית  הפרטיות  ועל 

שגמל עמם.
                                                                                  מתוך אדרבה



 

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... 

לבת שלי בת השנתים היו כאבים ברגל, רופאת הילדים 
לא מצאה משהו, והכאבים המשיכו. בסוף שלחה אותנו 
למיון, משם אשפזו אותה כדי לעשות לה מפוי עצמות 
ועדיין לא ידעו מה יש לה...זה היה כמו כדור שלג שהולך 
ל“חסדי  התקשרתי  שפיות,  של  ברגע  וגדל...מפחיד. 
את  לה  עשו  בבקר  נפש“.  ”פדיון  לה  והזמנתי  ינון“ 
הפדיון, זה היה מדהים, הכאבים נעלמו, הבדיקות יצאו 

תקינות ושחררו אותנו הביתה. חסדי השם...
                                                                    בעילום שם

חצי שנה סבלתי מהתקפי חרדה קשים, לא על אף אחד 
דפיקות  לי  היו  ככה.  פשוט  גיהנום,  עברתי  בישראל. 
להתעלף  שעומדת  מרגישה  היתי  הזעות,  מואצות,  לב 
יכולתי  ולא  שלי  החדר  בתוך  הסתגרתי  להשתגע.  או 
לראות אנשים, חברות, זה היה פשוט, מה אומר...נורא. 
איך  ראיתי  ולא  בור  בתוך  כמו  נמצאת  שאני  הרגשתי 
אצא ממנו אי פעם. אמא שלי שתהיה בריאה, כל יום 
להתקשר.  לי  ואמרה  העלון,  את  הביתה  מביאה  ששי 
ואני...היתי סקפטית לא האמנתי שזה יעזור לי. בסוף 
יום אחד שכבר הגיעו מים עד נפש, התקשרתי ל“חסדי 
מ48  יותר  לא  עברו  נפש“.  “פדיון  לי  והזמנתי  ינון“ 
שעות והרגשתי שאני פשוט חוזרת לעצמי!! מאז עברו 
רק  צריך  בסדר.  הכל  השם  שברוך  חודשים  כמה  כבר 

להאמין... ישתבח שמו לעד! אין עוד מלבדו!
                                                                            בעילום שם

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

במשך שנתים ניסיתי להוציא תו נכה לרכב, מכיון שיש 
לי בעיות בריאות שמצריכות את זה. כל מה שניסיתי, לא 
הואיל.  ללא  פרופסורים  ברופאים,  אפילו  נעזרתי  הלך, 
נפש“  ”פדיון  לעצמי  עשיתי  אטום.  בקיר  נתקלתי 
ב“חסדי ינון“  וכמתנת יום הולדת קיבלתי את תו הנכה. 

תודה לבורא עולם...
                                                                     בעילום שם

אחותי היתה מאושפזת בבית חולים, במחלקת קורונה. 
היא סבלה מכל מני מחלות רקע, והיתה בסיכון גבוה. 
לבידוד.  ונכנסה  באמבולנס,  חולים  לבית  אותה  פינו 
אחרי  ויום  ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לה  הזמנתי 
אותה  לבקר  ויכולנו  מהבידוד,  יצאה  היא  הפדיון 
הביתה.  השתחררה  ימים  כמה  ואחרי  חולים.  בבבית 
ישר חזרה לעבוד ולשגרת החיים.. ברוך השם...ראינו 

ישועה, ישתבח שמו...
                                                                                 פ.א                                            

הבן שלי, שיהיה בריא, לא רצה ללכת לצבא, הוא עשה 
מלא בעיות, לא כיבד הורים, נשאר בבית ולא רצה לשמוע 
היה  כי  צבא  לעשות  חייב  היה  הוא  אופן.  בשום  זה  על 
בהליכים משפטיים שחייבו אותו לעשות.כך שלא היתה 
לו ברירה. לא ידעתי מה לעשות. התקשרתי ל“חסדי ינון“ 
וצפיתי לישועה. לאחר הפדיון,  ”פדיון נפש“  לו  עשיתי 
להשתנות  והתחיל  לצבא,  ללכת  הסכים  הוא  נס  כדרך 
קיבל  ואפילו  ההורים,  את  מכבד  יפה,  מתנהג  לטובה, 
נסתרות  עולם,  לבורא  רבה  תודה  בהלם!.  היתי  צל“ש. 
דרכי השם...קבלתי על עצמי לפרסם את הישועה...תודה 

לבורא עולם...
                                                                                                                                                  כהן.ר

החויה  מאימת  רועד  עדין  עצמו  הוא  לשולחן:  ממטעמים  המשך 
נוסך  אותו,  מתסיס  לבו,  את  מחזק  הקב“ה  בכורות.  מכת  האחרונה, 
בראשם.  ולצאת  היחידות המובחרות  לגיס את  והבטחון  העז  בו את 
וכאשר "פרעה הקריב", מיד- "ויצעקו בני ישראל אל ה'". "באותה שעה 
אמר הקב"ה: לכך הייתי מבקש, לשמע קולכם, שנאמר: 'יונתי בחגוי 
הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעני את קולך כי קולך 
אומר,  אינו  קול  יד(, השמיעיני  ב,  )שיר השירים  נאוה'  ומראיך  ערב 
כיון  במצרים.  שמעתי  שכבר  הקול  אותו  קולך,  את  השמיעני  אלא 
שהתפללו, אמר הקב"ה למשה: מה אתה עומד ומתפלל?! כבר קדמה 
תפלתן של בני לתפלתך! שנאמר: 'מה תצעק אלי'" )שמות רבה כא, 
ה(. אם היינו מתפללים בזמן, יכלנו לקרע את הים עוד קדם! כי ברגע 
"לכך הייתי  ה', היה נבקע הים.  זועקים אל  שהיו ישראל מתפללים, 
רבי מתתיהו  לייקווד,  דישיבת  קולכם!" המשגיח  מבקש, לשמע את 
הרעיון  את  אמר  משגיחים,  בכנס  שנשא  בדברים  שליט"א,  סלומון 
ומתלוננים  הנפלא הבא: לפעמים- כך הוא אמר- באים אלי בחורים 
שיש להם הרהורים, ומה עליהם לעשות. ואכן- אמר המשגיח- הייתי 
יכול לתאר בפניהם כמה חמור עוון זה וכמה עליהם להשמר לנפשם 
מהיצר וכו', אולם אני נוקט בשיטה אחרת. חז"ל הרי אומרים: "אם פגע 
בך מנול זה- משכהו לבית המדרש" )סכה נב ע"ב(. כשבא אלי, אפוא, 
בחור בחור ומתלונן על הרהורים רעים הפוקדים אותו, אני אומר לו: 
אותך  אוהב  לבית המדרש! הקב"ה  לך  קורא  גמור, הקב"ה  בסדר  זה 
ורוצה שתכנס לבית המדרש ללמד תורה. ואיך אתה רוצה שיקרא לך, 
וכי הנך נביא?! לכן הכניס בראשך הרהורים אלו, כדי שתקים את דברי 
חז"ל "משכהו לבית המדרש!"  הקב"ה אינו מבקש מאתנו אלא זאת: 
"הראיני את מראיך השמיעני את קולך", הראו את עצמכם לפני, דברו 
שלשת  אלו  תור"-  "אור  תפלה,  יונה"-  "בן  עבודתנו:  זו  בתפלה.  אתי 

חלקי התשובה: תשובה, תפלה וצדקה- צום, קול וממון
ומתוק האור



החיזוק השבועי
הדבר הכי חשוב בחיים הוא לעשות טובה ליהודי

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...

באחד הימים הגיעה אישה אל הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, ודימעתה על לחיה. היא שפכה בפניו את מר ליבה שעדיין לא זכתה 
לפרי בטן, וכבר עברו שנים רבות מנישואיה. רבי משה האזין בכובד ראש לדבריה, ובירך אותה בהתרגשות מעומק ליבו, שתזכה לבן 
זכר. צדיק גוזר והקב"ה מקיים - בחלוף שנה נולד לה במזל טוב בן זכר. זמן קצר לאחר הלידה, חזרה האישה לרבי משה לבשרו, שנולד 
לה בן זכר בזכות ברכתו. לאות תודה והערכה, היא ציירה את דמות דיוקנו של הרב במקצועניות נפלאה, והביאה לו את התמונה. רבי 
משה הודה לה על המתנה הנפלאה, ציין בפניה שהתמונה ממש מעשה אומן ותלה אותה בסלון ביתו. כעבור שלוש שנים, באה אותה 
אישה עם בנה לרבי משה לרגל החלק'ה של בנה, וביקשה ברכה - שהבן יזכה לגדול בתורה וביראה. קיבלם הרב בסבר פנים יפות, 
בירך את הבן מעומק ליבו, ולאחר מכן יצאו שניהם מבית הרב ונפרדו לשלום. בעודם מהלכים, שמעה האם אדם קורא אליה בקול: 
"סליחה, חכי רגע!"כשהפנתה את ראשה, ראתה שהרב משה פיינשטיין בכבודו ובעצמו רץ בעקבותיה, האשה השתוממה ועמדה 
במקומה. ניגש אליה הרב וביקש ממנה לשוב לביתו. עלתה האישה לבית הרב כשחשש בליבה אולי עשתה דבר מה שלא לרוחו של 
הרב. כשנכנסו השלושה לבית אמר לה הרב: "התמונה היפה שעשית עבורי לפני שלש שנים - הייתה תלויה כל הזמן כאן בסלון ביתי. 
דעי לך, זה שהתמונה לא נמצאת עכשיו בסלון זה רק מפני שעושים כאן שיפוצים, לכן העברתי אותה לחדר אחר... בואי עימי ותראי 
אותה שם..." כל זאת עשה כדי שחלילה לא תהיה באישה פגיעה ועצבות הקלים ביותר...הרב משה פיינשטיין נזהר מאד לא לפגוע 
באף אדם גם אם בפועל לא הייתה ניכרת בו פגיעה. פגיעה באחר היא הרסנית, היא יכולה להביא על הנפגע מרירות, יאוש והרבה 
סבל. גם הפוגע לא יוצא נשכר, אשר לעיתים במעשיו הוא גורם לעצמו קשיים מוסריים ואובדן רגישות. במקום לחפש את נקודות 
התורפה של האחר ולנסות לפגוע בו, חפש בו את נקודות האור ושבח אותו עליהם, חפש איך אתה יכול לעזור ולא חלילה להכשיל. 
סיפר רבי שלמה קרליבך שאחד המשפטים שהיו שגורים בפיו של הרב קולונימוס קלמיש מפיאסצנה הוא: "תזכרו דבר אחד, הדבר 
הכי חשוב בחיים זה לעשות טובה ליהודי..." תעשה טובות לאחר, חפש איך לגרום לו נחת, מי שגורם נחת לבן של המלך ודאי יקבל 

ממנו נחת גדולה הרבה יותר... כי... הדבר הכי חשוב בחיים הוא לעשות טובה ליהודי... 
רונן קרתא
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מזון בעלי חיים בפסח
מזון  בבית  להשאיר   / להשתמש  מותר  האם 

של בעלי חיים המכיל חמץ בפסח?
מזון הראוי למאכל כלב - יש בו חובת ביעור ]והוא 
הדין אם הוא ראוי לבעל חיים אחר[, וטעם הדבר 
אחרות,  עיסות  בו  להחמיץ  שראוי  משום  הוא 
ועל כן הרי הוא בכלל 'שאור' החייב בביעור. לכן 
שבמזון  החמץ  תערובת  של  צורתה  נשתנה  אם 
בעלי החיים, כגון שהוא מרוסק ומעורב בדברים 
עיסות  להחמיץ  ראוי  אינו  וממילא  אחרים, 
אחרות - אז אין בו חובת ביעור, ומותר להשאיר 
אותו בפסח ואף להשתמש בו. )עיין חזו"א סימן 

קט"ז ס"ק ח'(
אינו  לבע"ח  במזון  המעורב  החמץ  אם  אולם 
והם  מאחר  אז  ושעורים,  חיטים  ,כגון  מרוסק 
ראויים למאכל בעלי חיים ]כלב[ ואפשר להחמיץ 

בו עיסות אחרות - חייב ביעור.
למכירת חמץ במייל - שלחו את המילים 'מכירת 

חמץ' לכתובת:

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

היה שותף
לזיכוי הרבים באיזור מגוריך
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