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מטעמים לשולחן
כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ד' תטהרו )טז, ל( 

המלים "ביום הזה" מופיעות במסורה בכמה מקומות: "הראשון הוא במבול, שנאמר )בראשית ז, 
יא(: "ביום הזה נבקעו כל מעינת תהום רבה...". השני הוא במתן תורה, ככתוב )שמות יט, א(: "ביום 
הזה באו מדבר סיני", והשלישי בפסוקים אלו. המפרשים אומרים שכאשר ישנה חזרה במסורה, 
היא מלמדת על קשר פנימי הקים בין המלים, וב"בילקוט הגרשני" מופיע הסבר נפלא המסביר 
)ז, יב-יג(: "לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים,  את המשמעות הדברים: נאמר בשיר השירים 
נשכימה לכרמים...", ומבאר במדרש )שיר השירים רבה ז, יח(: "רוח הקדש צווחת ואומרת נצא 
ונטיל בדימוסין של עולם, נלינה בכפרים- בכופרים בו, אלו כרכי אמות העולם שכפרו בהקב"ה". 
כלומר, כנסת ישראל אומרת לפני הקב"ה: רבונו של עולם, אם אתה רואה אותנו כבעלי עברה, 
הבה נצא לשדה, אל אמות העולם, ונלין בכפרים, דהינו בכופרים בך, ואחר כך נשכימה לכרמים, 
אלו הם ישראל. וזאת משום שכאשר נבדק את מצב ישראל יחסית לאמות העולם, יראו הכל 
בברור שמצבם טוב הרבה יותר. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל, המליץ ואמר על עם 
ישראל: רבונו של עולם, צוית על עמך לאכול בט' בתשרי, ואמרת כי כל האוכל בתשיעי, מצוה כזו 
של אכילה ושתיה- בלילה לא שיך לדבר עם אף אחד מהם... בערב יום כפור נכנס רבי לוי יצחק 
לבית הכנסת, והחל להתכופף ולהציץ את עיניו לשמים ואמר: רבונו של עולם, נתת לעמך מצוה 
וכלם מגיעים כפופים  לאכל ולשתות היום- אבל למרות זאת אין אף שכור מתחת לספסלים, 
ומיחלים למחילתך בחמים...  ומצפים  דינך  ורועדים מאימת  נדרי", חלים  "כל  וכנועים לתפילת 
ועוד הוסיף: והנה, זכר נא, השם יתברך, כיצד הלכת עם תורתך הקדושה על פני כל אומה ולשון 
כדי שיקבלוה, וכלם לא רצו לקבלה, לבד מישראל עמך, אשר אמרו לך: נעשה ונשמע... ובזכות 
מעלות אלו- הפציר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב- תזכר להם לישראל ותעביר אשמותיהם בכל שנה 
ושנה! ומבאר "ילקוט הגרשני" ששלשת הפסוקים שבהם מופיעות המלים "ביום הזה" רומזים 
לדברי הסנגוריה הללו: "כי ביום הזה יכפר עליכם", ביום הכפורים זוכים ישראל לכפרת עוונות, 
ונשאלת השאלה: באיזה זכות? מדוע ראויים הם לכך, לאחר שחטאו? התשובה היא שלישראל 
יש שתי מעלות על פני אמות העולם: מעלתה הראשונה היא "ביום הזה באו מדבר סיני", הם קבלו 
את התורה בשונה מכל אמה ולשון, ולכן ראוי להם לזכות למתנה המיחדת של כפרת העוונות 
ומעלתם השניה היא "ביום הזה נבקעו כל מעינת", על אף שאמש הם אכלו ושתו, ביום הכפורים 
נבקעו כל מעינות דמעותיהם, וכלם עומדים בלב נשבר ובוכים, כשהם מיחלים לרחמי ה', ובזכות 

זו אף הוא יחוס וירחם עליהם.

אשר יעשה אתם האדם וחי בהם )יח, ה(

זוכה לקבל מן  ”וחי בהם“, הוא  האדם שמקים מצוות אינו רק ממלא את חובתו בעולמו, אלא 
המצוות חיוניות, והן מאפשרות לו לזכות בחיים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, כמו שמפרש 
האבן עזרא )קהלת ז, יח(:“ רק ילך אחר תורת אלקינו ולא יסור ממנה ימין ושמאל וישמר המצוות 
אשר יעשה אותם האדם וחי בהם בשני העולמות“. בספר ”גאון וחסיד“ מובא ששמע מתלמיד 
יצר את העולם באופן שהדבר שנחוץ ביותר לחיי האדם  זושא, שהקב“ה  ר‘  גדול ששמו  חכם 
מצוי בנקל, וככל שהוא נחוץ יותר, הוא מצוי יותר. לדוגמא: אוכל נחוץ לאדם יותר מבגדים, ולכן 
האוכל צומח מוכן, והבגדים דורשים מן האדם הכנה וטרחה. מים נחוצים יותר מאוכל, ולכן הם 
מצויים יותר, ואין צורך לגדל אותם או להכין אותם. אויר לנשימה נחוץ יותר ממים, ולכן הוא מצוי 
בשפע לכל אחד, ואינו מותנה במאומה. והנה, כאשר נעקוב אחר המצוות, נבחין כי הן מצויות 
ביותר לאדם. הלא על כל צעד ושעל מזדמנת לאדם איזושהי מצוה, ובכל תנועה שהוא עושה יש 
לו אפשרות לפגוש במצוה. כאן צדקה, שם למוד, תפילה, זהירות מלשון הרע, שמירה ממאכלים 
שאינם כשרים וכן הלאה.ומאחר והכלל הוא שככל שהדבר נחוץ יותר הוא מצוי יותר, מכאן ראיה 

שהמצוות שהן מצויות ביותר הן חיוניות והכרחיות לחיי האדם.

                                                               ומתוק האור

ימות השנה לשמוע שירי  א. הנוהגים להקל בכל 
הרשם  הרדיו  דרך  נגינה,  בכלי  במלווים  קודש 
לשמוע  שלא  הספירה  בימי  שיחמירו  נכון  קול, 
מקום  ומכל  נגינה.  כלי  עם  המלווים  שירים  בהם 
שירה בפה כשהיא בדרך הודאה להשי“ת, בלי כלי 
נגינה, מותרת אף הימים אלה, ומכל שכן שמותר 
להשמיע נעימה בתפלה, או בשעה שעוסק בתורה, 
וכל שכן בשבתות שבתוך ימי הספירה או שבתוך 
ימי בין המצרים, ואין להחמיר בזה כלל. ובשמחת 
מצוה כגון מילה, או פדיון הבן, או סיום מסכתא, או 
בר מצוה )ששלמו לו י“ג שנה בימים אלה(, מותר 
שכל  נגינה,  בכלי  המלווים  קודש  שירי  לשמוע 
מותר  ולכן  בדבר.  להקל  יש  מצוה  שמחת  שהיא 
להשתתף בתהלוכה ללוות הכנסת ספר תורה בימי 

הספירה עם כלי זמר.                     
חזון עובדיה                                                                                                            

א. אסור לעשות סחורה בפירות שביעית, שנאמר 
והייתה הארץ לכם לאכלה, ודרשו חז“ל )ע“ז סב.( 
לאכלה ולא לסחורה. ומותר למכור מעט מהפירות 
שביעית,  כפירות  הם  הרי  הדמים  ואותם  שלקט, 
שביעית,  בקדושת  ויאכל  מאכל  דבר  בהם  ויקח 
שהיה.  כמו  בקדושתו  הוא  הרי  הנמכר  והפרי 
)רמב“ם פ“ו ה“א(. ואסור להוציא פירות שביעית 
מהארץ לחוץ לארץ. )שם פ“ה הי“ג(. ואם מכרו את 
הקרקע לגוי באמצעות הרבנות הראשית, מותרים 
הפירות בסחורה. וכן מותר להוציאם לחוץ לארץ. 
תבוא  מכירה,  בהיתר  להשתמש  שלא  והמחמיר 
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סיפור השבוע
כי הרחיב ה' לנו

מגורים בבנין משתף מזמנים לאדם הרבה מאד הזדמנויות 
הוא  ביותר  הרגיש  הענין  דומה  מכלם  אך  מדות,  לעבודת 
כאלו  בענינים  ותור  רבות,  פעמים  הבניה.  הרחבות  נושא 
אינו מעשה נאצל חד פעמי, כי אם מעשה שאת תוצאותיו 
דירה  ארכות.  שנים  במשך  בשרם  על  השכנים  חשים 
חשוכה בגלל מרפסת שהוציאו השכנים, או חדר שיש בו 
הזקי ראיה בשל חדר מוסף שהצליחו לבנות, הם התמודדות 
עצם  על  לדבר  מבלי  זאת  כל  יומיומית.  להיות  שעלולה 
הבניה, הלכלוך, הרעש והמצאות הפועלים הזרים שעלולה 
לשבש את סדר היום במשך חדשים ארכים. אין ספק, כי 
השכנים המתנהגים בעין יפה ומאפשרים לשכניהם לבנות 
כרצונם, למרות נזק אישי שקורה בדירתם, הם בעלי מדות 
נקר שליט"א  צבי  רבי  אותו ספר  טובות. בספור שלפנינו, 
בספרו "אמונה שלמה", חברו להם יחדיו כמה וכמה לקחים, 
ספור  זהו  דעתו.  את  עליהם  לתת  אחד  לכל  הראוי  שמן 
של התגברות אמתית על מדות שליליות, ספור של הרבה 
אפוק, ששכרו הנאה בצדו, וגם ספורן של נשים צדקניות, 
המנוטות בחכמה וברגישות, את החלטות בעליהן. ומעשה 
שהיה כך היה- בבנין אחד, באחת הערים החרדיות, התגוררו 
די  משפחתיים  בנתונים  דרכם  את  שהחלו  שכנים,  שני 
ביניהם  נכר  הילדים  נשואי  לפרשת  כשהגיעו  אך  דומים, 
את  השיא  השלישית  הקומה  מן  השכן  משמעותי.  פער 
ואלו  זה, ועמד לאחר חתנת הבן השלישי,  ילדיו בזה אחר 
אפילו  לחתן  הצליח  לא  השניה,  בקומה  מתחתיו,  השכן 
מילדיו  פחות  לא  וטובים  מצלחים  היו  עצמם  ילדיו  אחד. 
של השכן מלמעלה. נהול הבית היה גם הוא תקין בהחלט, 
אלא שצל קודר העיב את שמם הטוב- אחיו של בעל הבית 
עשה מעשה שהכתים את המשפחה. המעשה פרסם ונודע 
לצבור כלו, וכל השומע יברח לו... השדכנים כבר הכירו את 
סדר הארועים, הם מתקשרים ומציעים 'הצעה שאי אפשר 
לסרב לה', מעבר לקו מתרשמים הדוברים, נוטלים לידיהם 
הם  פרטים.  לשמע  ונכונים  שלהם,  השידוכים  פנקס  את 
מאזינים בדממה, כשהם שומעים את שם המשפחה, הם 
לא  וכשמגיעה תשובה ש'זה  בפלוני',  ודאים ש'לא מדובר 
הוא, זה אחיו', ממהרים הם לסגת מן הענין, כל אחד בדרכו 
כשלונות  וכמה  כמה  לאחר  נימוסיו.  לרמת  ובהתאם  שלו 
ומחליט  האישיות,  מסקנותיו  את  השדכן  מסיק  כאלו, 
להתמקד באלו שיש להם סיכויים טובים יותר. ואלו השכן 
בקומה השניה- עיניו כלות וליבו בוכה. באחד הימים נגש 
שני  עוד  להוסיף  אשורו  את  ובקש  מלמעלה  השכן  אליו 
חדרים בביתו. "ברוך ה', הנשואים מגיעים להתארח, ודרושים 
לי כעת עוד חדרים", הוא אומר ללא גלויים של רגישות יתר 
למצב. מלמל השכן מה שמלמל, בקש לחשב מעט, ונכנס 
לביתו רועד מזעם: "לא די שקשה לנו בשידוכים, אלא שבא 
זה וזורה לנו מלח על הפצעים! הבניה שלו תחסום לנו את 
האויר ואת אור השמש, ותחשיך לנו את הדירה. אין שום 
את  הרעיה  סופגת  חותם!".  לא  אני  לכך!  להסכים  סיבה 
התפרצות הרגשות בדממה, וכששוכחים גלי הרתיחה, היא 
מנסה בשקט: "אולי אתה פשוט מקנא בו?". חמש המילים 
אותו  ומהממות  הלב  מרכז  אל  אחת  בבת  חודרות  הללו 

והבעל שואל "אם כן, לדעתך- כדאי שאחתום?". והאישה 
מהנהנת ואומרת בנחישות: "כן, בודאי כן, תחתם לו". יומים 
מתהפך השכן על משכבו, מתחבט ומתלבט, מעביר בזכרונו 
את  בלבו  ומחזק  חייו,  בימי  שלמד  המוסר  ספרי  כל  את 
האמונה, ובסופו של דבר הוא עולה למעלה ומבקש דף כדי 
לחתם עליו. השכן מלמעלה אינו רוכן באותו הרגע לנשק 
ואינו  מדי,  יותר  נרגש  אינו  הוא  ובכלל,  רגליו.  כפות  את 
מביע הכרת הטוב יוצאת מגדר הרגיל על המחוה. הוא אומר 
'תודה' פשוטה, עוקב אחרי החתימה, וסוגר את הדלת אחרי 
גבו. מסחרר, מבלבל ומעט מובס הוא עושה את דרכו חזרה 
הביתה. הענין מעסיק אותו במשך כל אותו היום, אך כבר 
נולד ענין אחר לחשב עליו. בשעה מקדמת נקשו  למחרת 
על דלת ביתו שבעה פועלים ערביים, שבקשו להכנס דרך 
הבית שלו לבית השכנים, כי אין גישה ממקום אחר. תוך 
בניה- הערבים קודחים,  לזירת אתר  שעה הפך הבית שלו 
אחד  יום  בגבורה.  שותק  ומידענו  הבית  את  ממלא  האבק 
לעצמו:  וחושב  למעלה  עיניו  את  מרים  החוצה,  יוצא  הוא 
מתי יגמר הגהנם הזה? בדיוק ברגע הזה צונח על קדקדו דלי 
של מלט וחצץ. הוא נמלט משם, מלכלך מכף רגל ועד ראש, 
מטפל בעצמו ומסנן לעבר אשתו: "זהו, הגעו מים עד נפש. 
מידי.  עבודה  צו הפסקת  להם  להוציא  הולך  אני  זה  ברגע 
"אולי  בשקט:  ואומרת  בו,  מתבוננת  ואשתו  לי!"...  נמאס 
אתה פשוט מקנא? אולי הצעד שאתה עושה הוא לא נכון?" 
"אם כן מה?"- מתרגז הבעל- "שנמשיך לתת להם לבנות?" 
והיא: "כן, בוא נתן להם לסים את הבניה". איכשהו, דבריה 
למעלה  עולה  עצמו  את  מוצא  והוא  לבו.  לתוך  מחלחלים 
בננוחות, קורא לקבלן ואומר לו בעדינות: "הפועלים לכלכו 
לי את הבית, תוכל לעשות לי טובה, לרדת לראות, ולבקש 
מהם לנקות?" הקבלן מהר לרדת, התנצל על הלכלוך והורה 
לפועלים לרדת לנקות, והעבודה המשיכה עד להשלמתה. 
חנכת  מלמעלה  השכן  ערך  תלו  על  הבית  עמד  שבו  ביום 
הבית, והשכן מן הקומה השניה עלה אליו, רקד עמו ושמח 
בשמחתו. חלפו כמה ימים, ואל בית השכן מלמטה מתקשר 
שכבר  השכן,  הבן.  בשביל  מצינת  שדוך  הצעת  עם  שדכן 
השדכן  השני?"  הצד  עם  קורה  "מה  מברר:  בדחיות,  הרגל 
מרגיע: "הם רוצים, אל דאגה- הם שמעו על האח, ואף על 
פי כן". "אף על פי כן?"- תמה השכן- "אתה בטוח?" "בטוח 
בהחלט"- משיב השדכן- "אביה של הבת טוען שהוא הכיר 
אותך אישית לאחרונה, והתרשם מאד מן האישיות שלך. 
ומדות  עדינות  בעלי  מיחדים,  אנשים  שלכאלו  טוען  הוא 
ודרישות  חקירות  כמה  אחרי  להשתדך!"  זכות  זו  טובות, 
התברר כי אבי הבת היה הקבלן שבנה בקומה השלישית. 
כל  על  שעוברת  היסורים  מסכת  את  מקרוב,  המכיר  הוא, 
אדם הרוצה לשפץ את דירתו מצד שכניו, המקבל ללא הרף 
צעקות, רטינות וצוי הפסקת עבודה בעקבות נזקי הפועלים 
ההתנהגות  מן  התפעלותו  את  לכלא  היה  יכול  לא  שלו, 
בעקבות  הפתיחה.  רק  היתה  זו  שלהם!  הנפש  אצילת 
השדוך הראשון הגיעו שאר השדוכים, ותוך זמן קצר זכה 
ילדיו! כשהוא מביט למעלה,  השכן מלמטה לחתן את כל 

ורואה את הרחבת השכן, מתרחב לבו בכל יום מחדש. 
                                                                      מתוך אדרבה
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עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

סבלתי מכאבי רגליים אולי שנתיים, עשיתי טיפולים, 
ראיתי רופאים, ניסיתי הכל. יום אחד מישהו הביא 
לי את העלון, קראתי, אמרתי לעצמי שהוצאתי כל 
כך הרבה כסף כבר, ששוה לנסות, סך הכל זה צדקה, 
אולי זה יצליח. וברוך השם, זה הצליח!, מאז הפדיון, 

אני מרגיש הרבה יותר טוב...אין עוד מלבדו!
                                                                                                           יעקב

עשיתי פדיון נפש למכרה שלי שלצערי הרב היא 
הייתה אנרוקטית בצורה מאוד חמורה עד כדי כך 
שהגוף שלה נפגע, ובנוסף היא איבדה את הטעם 
על  כששמעתי  בעצמה.   לפגוע  וניסתה  בחייה 
נפש“  ”פדיון  לה  לעשות  החלטתי  הקשה  מצבה 
ב“חסדי ינון“ ובעזרת השם יתברך תיהיה סיעתא 
בתפיסת  שינוי  לעשות  תחליט  והיא  דשמיא, 
הפדיון  לאחר  שבועיים  לעצמה..  ולעזור  עולמה 
היא ביקשה מההורים שלה ללכת לטיפול במקום 
אחרי  תקופה  ועכשיו  במצבה,  באנשים  שמטפל 
שהיא נכנסה לטיפול, היא חזרה לעצמה. העלתה 
במשקל, וישתבח הבורא היא מוצאת טעם בחייה 
שעשתה  השינוי  על  ושמחה  מאושרת  ומרגישה 
ולהודות  אני מתקשרת לספר את הסיפור  בחייה. 
ולשליחיו  יום,  שבכל  ניסיו  על  יתברך  לבורא 

העושים עבודת קודש.
                                                              ה.ל מהדרום

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

מבחן  ובזמן  למקצוע  כרגע  לומד  שיחיה  שלי  הבן 
לו  לפסול  רצו  שבגללו  מצער  מקרה  לו  קרה 
שבה  לועדה  הוזמן  הוא  מזה  ויותר  הבחינה,  את 
הלימודים  את  לו  להפסיק  להחליט  אמורים  היו 
לאלתר, ולפסול אותו מהתואר. אני, שאני מכיר את 
הישועות שרואים בפדיונות של "חסדי ינון" עשיתי 
לו מיד ”פדיון נפש“ וברוך השם בסיעתא דשמיא 
בועדה היה לו חן וחסד והחליטו לתת לו לעשות את 
הבחינה שוב, ואם יצליח ימשיך בלימודים. ישתבח 
מאז  אלא  בלימודים  נשאר  שהוא  רק  לא  הבורא 
הפדיון כל הציונים שלו גבוהים והוא רואה סיעתא 
דשמיא בלימודים...רק להודות לבורא.                                                                                                       
                                                           מ.ש מהדרום   

לצערי הרב, נדבקתי בנגיף, וזה פגע בי מאד קשה, 
זמן  לי  שלוקח  הרגשתי  נפשית.  וגם  גופנית  גם 
להתאושש אז התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיערכו לי 
”פדיון נפש“. והשבח לאל, מאז הפדיון, התופעות 
הקשות שחויתי התחילו להעלם לאט לאט וחזרתי 
לעצמי...תודות לבורא עולם! ולארגון הנפלא...                                                                                                                                        
בעילום שם

הייתי מאושפזת במצב מאוד קשה חששו להתקף 
לב, ובהמשך חששו גם לאירוע מוחי כשהיו תופעות 
הלב  איום,  בלחץ  זרם  מובנות.הדם  לא  נאורולגיות 
לשלוט  הצלחתי  לא  בקיצור  מהירה,  בצורה  תפקד 
יכולת  ללא  למיטה  מרותקת  הייתי  הגוף  בתפקודי 
לזוז, שחררו אותי מהבית חולים כשלא מצאו דרך 
הייתי  קצת,  כשנרגעתי  בבעיה,  ולטפל  להסביר 
המומה מעצמי שהרי כל בעיה של כל מכרי שאני 
מכירה אני מפנה לעשות פדיון נפש ב"חסדי ינון" 
התקשרתי  מיד  לעצמי.    לעשות  שכחתי  איך 
ועשיתי פדיון לעצמי, ומיד אחרי הפדיון, לא שמתי 
עכשיו  מתקשרת  ואני  היה,  כלא  נעלם  שהכל  לב 
על  לבורא  ולהודות  טובות.  בשורות  ולבשר  לשתף 
ישועותיו ועל רחמיו המרובים.                                
                    צ מהמרכז



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
בורא עולם שוכן לצדך גם כשאתה חוטא

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” \\

באחד הימים הגיע רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זיע"א לעיר הגדולה. במקום התנהלה מריבה בין שני בעלי בתים עשירים, כל אחד מהם רצה שהרב יתאכסן אצלו. אחד 
מהם היה תלמיד חכם אבל בעל גאווה גדולה, ואילו השני לא נזהר במצוות. לאחר התלבטות בחר הרב להתאכסן אצל העשיר שאינו זהיר במצוות. חסידיו הביעו בפני הרב 
ם בְּתֹוךְ ֻטְמאָֹתם' - אף על פי שהם טמאים שכינה ביניהם, ואם נאה לו להקב"ה להיות דר  ׁכֵן ִאָתּ את תמיהתם, וזה הסביר להם את בחירתו: "על בעלי עבירה אמרה התורה - 'ַהשֹּ
ְשׁעֵיֶהם לְכָל  ְמאֹת בְּנֵי יְִשָׂרֵאל וִּמִפּ ֶדׁש ִמֻטּ ֹּ ר עַל ַהק עימם בדירה אחת, וודאי שנאה גם לי...ואילו על בעל גאווה אמרו חז"ל )סוטה ה'(: 'אין אני והוא יכולים לדור בעולם'". "וְכִֶפּ
ם בְּתֹוךְ ֻטְמאָֹתם" )ויקרא טז', טז'(בורא עולם שוכן בתוך עמו, בתוכנו, גם כשאנו טמאים, כפי שאמר רש"י: "אף על פי שהם טמאים  ׁכֵן ִאָתּ אָתם וְכֵן יַעֲֶשׂה לְאֶֹהל מֹועֵד ַהשֹּ ַחטֹּ
שכינה ביניהם". מדוע בורא עולם שוכן בתוך עם טמא? אולי כי יודע הוא שברגע אחד יכול העם להיטהר, בהחלטה אחת, ברצון אחד, בהתעלות אחת הוא יכול לצאת מכל 
טומאה ולהיות הכי קרוב אל בוראו. הטמא והחוטא לא מסירים את השגחת הבורא מעליהם, הם מכירים בו, מתפללים אליו, מבקשים את פניו, אך יצרם מסיתם והם נופלים 
אחריו. לא כן אדם בעל גאווה, המסיר לגמרי את השגחת הבורא, מעמיד עצמו במרכז העולם, ואומר בעוז: "כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה" - אדם בעל גאווה מסיט את 
בורא עולם ממנו, לא נותן לו מקום, וממילא בורא עולם עוזבו...גם אם חלילה מידי יום אתה נופל, מוסת על ידי היצר "המסובב" אותך על אצבעו, תזכור תמיד שבורא עולם 
איתך, שוכן לצדך, מחכה לצעד שלך, מחכה להרמת הראש שלך אליו, והוא ברגע אחד יכול למשות אותך אליו ולהוציא אותך מכל טומאה שבה אתה שרוי...מועדים לשמחה!
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

דיני עירוב תבשילין 
מהו עירוב תבשילין, ומתי וכיצד צריך לעשותו?

צריך לעשות עירוב תבשילין כשיום טוב חל ביום שישי 
]כמו בשביעי של פסח השנה[, בכדי שיהיה מותר 

לבשל ולהדליק נרות בערב שבת )כלומר, ביום טוב( 
עבור שבת.

א. יש להקפיד לבשל ביום שישי )שביעי של פסח( 
בעוד היום גדול, ובשעת הדחק אפשר לבשל עד סמוך 

לשקיעה.
ב. יש לעשות את עירוב התבשילין ביום חמישי, ונראה 

שיש להקל לעשותו גם ביום רביעי בלילה.
ג. את עירוב התבשילין יש לכתחילה לעשות על ביצה 

]ויש עושים על חתיכת בשר או דג חשובה[.
ד. מי שלא אופה - מספיק שיעשה את העירוב על 

תבשיל )דהיינו ביצה וכנ"ל( ויאמר את נוסח העירוב 
תבשילין.

ה. מי שאופה - צריך לעשות את העירוב גם על כזית 
פת, ולכתחילה יקפיד שיהיה בפת שיעור כביצה, ויש 

הידור מצוה שיהיה פת שלימה.
ו. לכתחילה יש לבשל את הביצה לשם העירוב.

ז. גם מי שאינו מבשל ולא עושה שום מלאכה מיו"ט 
לשבת, יעשה עירוב תבשילין, בכדי שיוכל להדליק 

נרות שבת, אך לא יברך על העירוב.
ח. מי שמתארח בשבת - יעשה עירוב תבשילין, אך לא 

יברך עליו.
ט. העירוב צריך להיות קיים עד לאחר שמסיים לעשות 

את המלאכות לשבת, ואף לאחר שהדליק נרות שבת.
י. אכילת העירוב: מי שבוצע שתי כיכרות יאכל את 

העירוב בליל שבת, אך מי שבוצע רק ככר אחת - 
יאכלנו בסעודה שלישית, ובשאר הסעודות ישתמש בו 

כלחם משנה.

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


