
בס”ד

אהבתם את העלון? רוצים לקבל אותו כל שבוע עכשיו גם בדוא”ל? 
www.hasdeyinon.org - או הכנסו ל tifaret@hasdeyinon.org :שלחו אלינו את כתובתכם למייל

ע"ש הצדיק המלוב"ן רבי ינון חורי זצוק"ל, זיע"א
יוצא לאור ע"י ארגון "חסדי ינון"  03-6182992  

מטעמים לשולחן
ונתן לנו את השבת

ספר רבי ראובן קרלנשטיין שליט"א: פעם נקלעתי למוסד צבורי מסוים ששהו בו אנשים רבים. אחד 
האנשים שחגג באותו יום 'יום הולדת' הביא אתו בקבוק יין, כמה כוסיות ומגש עוגיות. הוא כבד את 
הנוכחים מן העוגיות ומזג להם מעט יין מן הבקבוק. כולם כמובן נענו לו, טעמו מן העוגיות, לגמו מן 
היין ואחלו לו 'לחיים'. אך היה שם גם יהודי חרדי שבתואנות שונות נסה להשתמט מלטעום מן היין. 
היה שם יהודי אחד ששנה ופרש, וכשראה את האדם החרדי נמנע מלשתות את היין, פנה לנוכחים 
ואמר בהתרסה: "אל תאמינו לו! הוא מתחמק מלשתות את היין בגלל שההלכה אוסרת עליו! לפי 
'יין נסך'. אמנם כאן בעל היין הוא  זה נקרא  גוי.  ההלכה היהודית, אסור ליהודי לשתות מיינו של 
יהודי, אך אצל החרדים הוא נחשב כגוי. ואתם יועדים מדוע? משום שהוא מחלל שבת, ולשיטתם 
מי שמחלל שבת הריהו מומר לכל התורה כולה ויינו יין נסך". ומכאן הוא עבר להתקפה שלוחת רסן 
על שומרי המצוות ופער פיו על קדשי הדת היהודית: "דעו לכם, החרדים מתיחסים אלינו כאל גויים! 
גוי!". היהודי החרדי כבש פניו בקרקע בחסר נעימות. הוא לא  לדידם, מי שנוסע בשבת הוא כמו 
רצה לפגע באיש שכבד אותו בכוסית יין לכבוד יום ההולדת שלו והצליח להשתמט ממנו בנימוס, 
והנה ההוא ששנה ופרש עורר מדנים והסית כנגד הדת והדתיים. רבי ראובן הבין שלא עת לחשות 
והחליט להשיב לאותו אדם כאולתו. הוא פנה לנוכחים ואמר: תשמעו רבותי, אצלנו החרדים מקובל 
שכאשר בחור נהיה חתן הוא קונה לכלה שעון זהב. החתן הולך לחנות שעונים, שם מציע לו המוכר 
מבחר שעונים לפי התקציב שלו. החתן סוקר את השעונים, ממשמש ובודק, ומתוך המבחר שהוצע 
לו בוחר את השעון שמצא חן בעיניו. פעם נכנס חתן לחנות שעונים יוקרתית ואמר למוכר שברצונו 
לקנות שעון זהב לכלתו, פרס המוכר לפניו מן המבחר הגדול שברשותו, אך הבחור דחה במחי יד את 
כל השעונים ואמר למוכר: אני מחפש משהו ברמה אחרת לגמרי, לא שעון רגיל בחמש מאות דולר, 
אלא משהו מיוחד במחירים בסדרי גודל גדולים בהרבה. נעץ בו במוכר זוג עינים תמהות, אמר לו 
החתן: "תשמע, אם היית יודע מי הכלה, אם היית יודע את יחוסה, את מעלותיה- לא היית מתפלא"... 
הוציא המוכר מן הכספת שעון זהב נדיר ביפיו ובזהירות רבה הציגו לפני החתן. אורו עיניו: "את זה 
אני רוצה, מה מחירו?". -חמשת אלפים דולר. -בסדר גמור. אני רוצה גם רצועת זהב תואמת. רכש 
יוקרתית, הוציא החתן מכיסו  החתן רצועת זהב בשווי אלף דולר. ארז המוכר את השעון באריזה 
ששת אלפים דולר טבין ותקילין והעבירם למוכר ויצא מן החנות שמח וטוב לב. הגיע יום הארוסין. 
לאחר טקס קריאת התנאים ושבירת הצלחת, הגיעה השעה להעניק לכלה את המתנה היקרה. בני 
המשפחה הצטופפו סביב החתן והכלה כדי לצפות במעמד המיוחד. הצלם תפס זוית צלום נוחה, 
שלא יחמיץ את הרגע הגדול. החתן לפת בידיו את האריזה היוקרתית, ידיו רעדו מהתרגשות. נכר 
עליו שהוא מבקש להפתיע את כלתו. היא בודאי מצפה לשעון זהב 'רגיל', והנה עוד מעט קט היא 
תוכה תדהמה. בעדינות ובזהירות הוא פותח את האריזה, מקלף שכבה ועוד שכבה. הנה סוף סוף 
הגיע הרגע המיוחל. לאט לאט הוא פותח את הקופסא עצמה והנה מתגלה לעיני הנוכחים שעון זהב 
מדהים ביפיו ונדיר במראהו, כזה המצוי בארמונות מלכים ורוזנים. בבת אחת פורצים כולם בשאגת 
התפעלות והשתאות. כשנרגעו הרוחות חכו כלם לתגובתה של הכלה- מיד כשראתה את השעון, 
עותה פרצופה בתנועה על גועל ואמרה לחתן בבוז: "לא יכולת למצא שעון יפה יותר"... נעלב החתן 
עד עמקי נשמתו בחמת זעם: כלה זו לא רק שאיננה ראויה לשעון יקר זה, אלא אין היא ראויה לי... 
אינני חפץ בכלה שמדותיה מגונות ומאוסות כל כך! אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו: "מתנה טובה 
יש לי בבית גנזי ושבת שמה, אני מבקש לתנה לישראל- לך והודיעם" )שבת י, ב(. אתם שומעים!, 
המשיך רבי ראובן בדבריו, לאדם עני יש כספת בביתו, מה יש בה? בטח כמה שקלים שהצליח לחסך 
מפיו. אבל כספתו של אדם עשיר מכילה סכומי כסף גדולים, תכשיטי זהב ויהלומים. ואלו בארמונו 
של מלך אין כספת, יש לו חדר שלם שבו אצורים אוצרותיו- כסף וזהב לרב, אבנים טובות ומרגליות, 
תמונות נדירות וחפצי אמנות עתיקים שערכם לא ישער. ואם כך, הגיעו בעצמכם, מה יש בבית גנזיו 
של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אשר לו הכסף ולו הזהב שבכל העולם? בודאי אצורים 
בבית גנזיו החפצים יקרי הערך שבתבל. ואם הקדוש ברוך הוא בא ואומר: "מתנה טובה יש לי בבית 
גנזי", יש אצלי ב'כספת' חפץ יקר ערך, ו'שבת' שמה, נתאר לעצמנו איזו 'מתנה טובה' היא זו. הלא אין 
לנו שום השגה והבנה בערך שלה, שהוא רם ונשא, גבוה מעל גבוה. והנה, את המתנה הטובה הזאת, 
שאין כמוה בכל העולם, מבקש הקדוש ברוך הוא בחסדו ובטובו הגדול לתנה לישראל. ומדוע הוא 
מבקש ממשה "לך הודיעם?" מדוע צריך לידע אותם על נתינתה? היה פעם אדם עני מרוד שבא אל 
בית הרב ובקש צדקה. הרב עצמו חי בדחקות ולא היו לו מטבעות כסף לתנם לעני. אבל הרב חמל 
על העני הלבוש סחבות ופשפש בביתו למצא איזה חפץ יקר לתנו לו. הלך לחדרו והוציא מקופסת 
התכשיטים של הרבנית את שרשרת הזהב שלה ומסרה לעני במתנה. כשבאה הרבנית לביתה וגלתה 
לי לפני שנים?" אמר  "אבוי, היכן שרשרת הזהב היקרה שקנית  את דבר המעשה, פרצה בזעקה: 
לה הרב :"עני בקר בביתנו ולא יכלתי להשיב פניו ריקם, על כן נתתי לו את השרשרת הזהב שלך, 
בודאי אף את מסכימה לכך בכל לבך". אמרה לו: "יהי כך, אבל זו שרשרת יקרת ערך, שוויה יותר 
מאלף רובל". שמע הרב את ערכה ומחירה של השרשרת, עזב את ביתו ומהר לדלוק אחר העני, ראו 

העוברים ושבים את הרב הנכבד רץ אחר אדם,  

המשך בעמ‘ האחרון 

יש  בשבת,  להיות  שחל  פסח  של  טוב  יום  א. 
לקראת  דודי  ”לכה  הפיוט  לומר  שלא  נוהגים 
שכאשר  מפני  והטעם  שבת,  בקבלת  כלה“, 
שבת  ”פני  )באומרם:  שבת  פני  מקבלים 
נקבלה“(, ואין מזכירים ”יום טוב“ בקבלת פנים, 
מנהגינו  אבל  טוב.  יום  את  כמביישים  נראים 
גם  שבת,  בקבלת  דודי“  ”לכה  לעולם  לומר 
ידינו  יום טוב, כי החג כבר הוזמן על  כשחל בו 
בקידוש החודש, ]שלכן אנו חותמים בתפלת יום 
טוב: ”מקדש ישראל והזמנים“, שעל ידי קדושת 
החדשים  בקביעת  הזמנים  נתקדשו  ישראל 
צורך  אין  וממילא  שם(,[  ובפרש“י  יז.  )ביצה 
בזמנו  כשבא  ולקבלו  טוב  יום  לקראת  לצאת 
הקבוע לו. אבל השבת קבועה ועומדת מששת 
יקדשוה  דין  צורך שבית  כל  ואין  ימי בראשית, 
לצאת  ראוי  יז.(לכן  וביצה  קכא.  בתרא  )בבא 
לקראת השבת ולקבלה בסבר פנים יפות כיוצא 

לקראת המלך. 

)שבת קיט(.

א.  יוצאים ידי ארבע כוסות בליל הסדר ביין של 
שביעית, אם לא הגיע שעת )ביעורם( ]ביעורו[, 
הפסח  עד  וביין  בענבים  אוכלים  כלל  שבדרך 
מן  ישפוך  שלא  יזהר  אך  נג.(.  פסחים  )עיין 
היין של שביעית באמירת דצ“ך באח“ב, כנהוג, 

משום שנאמר לאכלה ולא להפסד.  
)חזון עובדיה(

ההלכה השבועית
הלכות תפילת ליל פסח

זמני שבת
פסח

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 618
שבת פסח
שנת תשפ"ב
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הפטרה: ”בעת ההיא“
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8.23

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
אהרון בן מתתיהו ושרה ז“ל
ר‘ יעקב רפאל בן מזל טוב ז"ל
 לרפואה שלמה 
אולגה זימבול בת אמילי
יעקב קיקי בן יסמינה
כרמלה כונפטה בת רחל



סיפור השבוע
המשך מלפני שבוע: בתפילת מנחה נגש אחד ממתפללי 
בית הכנסת, ואני במפרש מקנא בו! הוא זכה לעשות את 
מה שאני לא עשיתי! הוא נגש לאביו של הבחור ואמר לו: 
"אני מכרח להגיד לך שהבן שלך אמר את הקינות בצורה 
מיחדת מאד! יש לך בן שממש ראוי לקנא בך! בחור צעיר 
שבוכה במשך שלש שעות בלא הפסקה, בדמעות שליש, 
לבן  זוכים  איך  המקדש...  חרבן  ועל  השכינה  גלות  על 
שכזה?" ואותו יהודי הוסיף ואמר: "הנה, לידינו יושב הרב 
טויסיג. גם הוא ראה את הבן שלך אומר את הקינות. תוכל 
שספרתי"...  במה  אחת  במלה  הגזמתי  אם  אותו  לשאול 
לידנו ישב יהודי נוסף שהאזין לכל השיחה ולא אמר מילה. 
לאחר תפילת מנחה נגש אלי אותו יהודי ושואל אותי: "הרב 
טויסיג! האמנם עד כדי כך? האמנם אותו בחור  אמר את 
רצופות?",  שעות  שלש  במשך  ובדמעות  בבכיות  הקינות 
"כן!" השבתי לו. "גם הלב שלי נשבר לרסיסים כששמעתי 
את הלב שלו נשבר לרסיסים"... היהודי הודה לי בחמימות 
אני  באב,  בי"ב  באב,  תשעה  אחרי  ימים  שלשה  ונפרדנו. 
רואה מודעת ארוסין בעיתון: הבחור הזה התארס עם בתו 
אותו  פגשתי  למחרת  אצלי!  שהתענין  יהודי  אותו  של 
לי: "חפשתי הרבה  והוא ספר  לו מזל טוב,  ברחוב, אחלתי 
יראת  על  היה  אצלי  הדגש  עקר  שלי.  לבת  טוב  בחור  זמן 
השמים של הבחור. והנה כאשר אשרת באזני את נכונות 
אמרתי  החרבן,  על  והצר  שבכה  בחור,  אותו  על  הספור 
ערוך  השלחן  הרי  מחפש!  אני  שאותו  הבחור  זה  לעצמי: 
ירא שמים  לכל  "ראוי  כותב:  ג(  סימן א סעיף  חיים  )ארח 
שיהא מצר ודואג על חרבן הית המקדש!" ואם הבחור הזה 
הוא".  שמים  ירא  כי  מבהק  סימן  החרבן-  על  כך  כל  מצר 
"אמרתי לעצמי:  ואמר,  הוסיף  הוא  כבוד הרב",  לי  "תאמין 
לא הייתי צריך לברר עליו לא אצל ראש הישיבה, לא אצל 
המשגיח וגם לא אצל חברים. מי שמסגל לבכות בשברון לב 
שלש שעות על חרבן בית המקדש- ירא שמים מפלג הוא". 
"במוצאי שבת אמרתי לאשתי שמצדי אני רוצה את הבחור 
הזה לחתן לבתנו. שלחנו שדכן שיציע. כעבור שלשה ימים 
'נגמר' השדוך למזל ולברכה בעזרת השם יתברך". עוד בית 
מורי  פרגון!  של  אחת  מילה  של  מכחה  שנבנה  בישראל 
בית  ,לבנות  של  הדבר  משמעות  מה  יודעים  אתם  ורבותי! 
יהודי  לכל  ענין  שיש  אמר  זי"ע  רב  הבעלזער  בישראל?" 
זה  שידוך  "לגמור  הפחות!  לכל  אחת  פעם  שדוך'  'לגמור 
יהודי  כן:  כי  הנה  אמר.  טובים",  לבנים  לזכות  טובה  סגלה 
אמר: "הבן שלך אמר את הקינות בלב שבור ונרגש, בדמעות 
זכו לחתן את צאצאיהם מכחו של  יהודים  ובבכיות", ושני 
משפט זה! עוד בית נאמן נבנה בישראל! הייתי בכנס של 
מחנכים בבני ברק. אחרי הכנס נגש אלי יהודי ואומר לי כי 
הוא מחפש אותי מזה כמה ימים, הוא רוצה לספר לי ספור: 
"בבנין שלי גר אברך פלוני. בתקופה האחרונה חוש הריח 
רוצה  אני  הרב!  כבוד  לעזרה...  זקוק  שהוא  לי  אמר  שלי 
שלו  השווער  את  פגשתי  העזרה?  הגיעה  כיצד  לך  לספר 
כמה ימים לפני פסח ואמרתי לו: 'אתה יודע איזה חתן יש 
לך? הוא מאיר את כל הבנין שלנו'... בזה הסתים כל הענין! 
המלים עשו את שלהן... פגשתי את השווער בחול המועד 

פסח. הוא בא לבקור חג אצל חחנו והוא אמר לי: 'אין לך 
משג איזו שמחת יום טוב גרמת לי! במשך כל ההכנות לחג 
הפסח חזרתי בפני אשתי, שוב ושוב, על המשפט שאמרת 
מאיר  שלנו  'החתן  שלך:  הזה  במשפט  ביחד  שמחנו  לי... 
את כל הבנין'... כבוד הרב! אני רוצה לומר לך שחוש הריח 
שלי אומר לי שהמשפט הזה עשה א מוראדיגע השפעה, 
שהיה  ממה  בהרבה  הוטב  שכני  של  שמצבו  מרגיש  ואני 
אך לפני תקופה קצרה". איזו השפעה יכולה לצאת מכמה 
לבנו:  לתשומת  הדברים  את  וניקח  הבה  טובות...  מלים 
לספסל  חבר  של  סבתא,  או  סבא  אמא,  או  אבא  פוגשים 
הלמודים, כמה חשוב להגיד להם מלה טובה: "הבן שלכם 
לזה  יש  שביקרים"...  יקר  שלכם  "הנכד  בחור",  של  מתק 
געוואלדיגע השפעה... רבותי! אני רוצה להתיר לכם, כאן, 
עכשיו, נדר... "להתיר אסור" הנאמר בתורה: "מוצא שפתיך 
תשמר"... יש לי, ברוך ה', כתפים רחבות מאד להתיר לכם 
את ה"אסור"... אפשר לומר לאבא: "הבן שלך מתק" גם אם 
הבן שלו "שמונים אחוז מתק"... לא צריך להיות "מאה אחוז 
לא שקר!  וזה  הזה...  לאבא את המשפט  לומר  כדי  מתק" 
אין לכם משג מה יכול להגרם ממשפט כזה... האבא חוזר 
הביתה, לפעמים אחרי יום קשה, ופוגש את אמא, שגם היא 
לפעמים עוברת יום קשה, ומספר לה שהחבר של הבן שלנו 
אמר עליו שהוא "מתק של בחור"... הרי זה כמים קרים על 
זה  נפשות" ממש...  "להחיות  אומר  אותו  זכה  עיפה!  נפש 
לנהג  מיחד...  מאמץ  כל  לכך  דרוש  לא  כסף...  עולה  לא 
כבוד אחד עם השני, לראות את הטוב שיש בשני, לפרגן 
אחד לשני... זה מחולל נפלאות... הגמרא במסכת חלין )ז 
ע"א( מביאה את הספור ברבי פינחס בן יאיר שהלך למצות 
פדיון שבויים. בדרכו הוא עבר ליד הנהר גינאי, ובקש ממנו 
שיחלוק לו את מימיו, כדי שיוכל להמשיך בדרכו. לאחר דין 
ודברים בניהם נחלק הנהר לשנים, ורבי פינחס בן יאיר עבר 
בו. הגמרא אומרת שרואים מכך את גדלתו של רבי פינחס 
בן יאיר שנעשה לו נס כמו שנעשה למשה רבנו ולששים 
רבוא! הירושלמי במסכת דמאי )פ"א ה"ג( מביא שתלמידיו 
של רבי פינחס, שנשארו מעברו הראשון של הנהר, שאלו 
את רבם האם גם הם יכולים לעבר מבלי לחשש שהנהר יסגר 
עליהם? ענה להם רבי פינחס: "כל מאן דידע בנפשיה דלא 
אקיל לבר נש מן ישראל מן יומוי- יעבר ולא מנכה", מפרש 
ה"פני משה": שרבי פנחס אמר לתלמידיו שמי שיודע על 
עצמו שלא בזה לבן ישראל מימיו, ולא הקל בכבודו, הוא 
את  למד  פינחס  רבי  שינזק!  חשש  ללא  לעבר  שיכול  זה 
גלויים, מעל לטבע,  נסים  עושה  ברוך  כי הקדוש  תלמידיו 
כמו נס "קריעת ים סוף", למי שחי עם החברים שלו מעל 
ונזהר שלא לביש, שלא לצער, שלא לפגוע ושלא  הטבע! 
להקל בכבודו של בן ישראל! מי מאתנו לא זקוק לנסים? 
מי מאתנו לא זקוק לישועת ה'? הן צרות הכלל והפרט גברו 
עד למעלה ראש! בזאת נבחן: אם נרבה באהבה ובשלום עם 
שכנינו וקרובינו, נחדל ממחלוקות, נמנע מדבורי לשון הרע, 
גלויים, והקדוש ברוך הוא יאמר  נזכה לראות נסים  או אז 

לצרותינו די.
                                                                   מתוך אדרבה
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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... 

להם  שהיה  ובעלה,  לאחותי  נפש“  ”פדיון  עשיתי 
בעיות שלום בית קשות מאד. בעלה בכלל לא היה 
מוכן לדבר על שלום בית, רצה רק להתגרש. לא רצה 
נפש“  ”פדיון  לשניהם  עשיתי  אחד.  אף  לשמוע 
שבועיים  שמו,  ישתבח  השם,  וברוך  ינון“  ב“חסדי 
היו  קשה,  ממש  מצב  היה  הסתדר.  הכל  זה  אחרי 
זה  את  לקחנו  ירחם...  השם  הילדים,  ליד  צעקות 
מאד קשה.       היו לי כבר כאבים בלב מרוב לחץ... 

אבל...חסדי השם כי תמנו, כי לא תמו רחמיו...
                                                                                                                                                מיכל

הבן שלי פתח חברה עם גיסו, עבדו ביחד שלוש שנים 
שהגיעו  עד  והתדרדר  הסתבך  המצב  הסתדרו.  ולא 
לעימות. כל אחד חשב שהוא מרוויח על חשבון השני. 
והכינו תביעות אחד כנגד  השני.  כבר לקחו עורכי דין 
הסיפור הזה גרם לניתוק במשפחה, כבר הפסקנו להיות 
בן  היתי  אני  קודם.  כמו  היו  לא  כבר  והיחסים  ביחד, 
הפטיש לסדן, לא ידעתי מה לעשות, ואיך אפשר  לפתור 
את זה בכלל. האוירה היתה כבדה. הנושא הזה העסיק 
הביאה  שלי  הבת  אז   . יודע  השם  רק   היום.  כל  אותי 
הספורי   את  קראתי  הביתה,  ינון“  ”תפארת  העלון  את 
לא  זאת“,  היא  השם  ”מאת  לעצמי,  ואמרתי  הישועות, 
סתם זה הגיע אלי. הזמנתי  להם ”פדיון נפש“ ב“חסדי 
המשפט,  בבית  עימות  לאחר  דשמיא  ובסיעתא  ינון“ 
סגרו הכל ביניהם, לחצו ידיים, והכל מאחורינו. השלום 

חזר לביתנו. אין מילים להודות להשם!
                                                                         בעילום שם   

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

יש לי בת דודה, שהיתה חולה בנגיף מאד קשה. היא 
אישה מאד רגישה, שאסור לה לקחת תרופות, הכל 
מגיע אליה בבומבות, היא גם לא יכלה להתאשפז 
בגלל הרגישות שלה. הזמנתי עבורה ”פדיון נפש“ 
ב“חסדי ינון“ וברוך השם, יצאה מזה, השבח לאל, 
ככה לבד, בלי כלום...רק עם הפדיון. סיעתא דשמיא 

מדהימה...תודה להשם...
                                                             חנה מהצפון

מחלה  של  תסמינים  לי  שיש  לי  אמרו  הרופאים   
טרשת נפוצה, מאד נבהלתי. לא חיכיתי. פשוט  מיד 
”פדיון נפש“.  התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיעשו לי 
הבדיקות.  של  התשובות  את  קבלתי  זה  אחרי  רק 
היה כתוב 0, היה רשום שאין לי שום מחלה, הודו 
לודא  כדי  אי.  בדיקת אם.אר.  לי  יש  היום  להשם!. 
שהכל בסדר, אז עשיתי שוב פדיון. ורוצה לבשר על 

הישועה, וגם שאשמע בשורות טובות בע“ה...
ר.י.מנתניה(                                                

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

מתקשרת לספר ולהודות לבורא על השגחתו הפרטית.
                משפחה 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
מהי חירות אמיתית? - שהנשמה משוחררת באמת...

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 מטעמים לשולחן: עזב את ביתו ומהר לדלוק אחר העני.  ראו העוברים ושבים את הרב הנכבד רץ אחר אדם לא מוכר ושרשרת זהבה בידו  והיו בטוחים כי גנב הוא 
שגנב את השרשרת מבית הרב. תפסו את האיש והפליאו בו מכותיהם. קרה הרב: "חדלו, אני הוא זה שנתתי את השרשרת במתנה לאיש הזה". ואז פנה אל העני ואמר לו: 
"כאשר נתתי לך את השרשרת לא חשבתי שערכה רב כל כך, עכשיו נודע לי שהיא שוה אלף רובל! עלה חשש בלבי שבהיותך חסר הבנה והשגה בענינים שבממון אינך יודע 
את ערכה האמתי של השרשרת, ואתה עלול לקנות בדמיה כמה פרוסות לחם ולהותיר בידי החנוני שרשרת זהב תמורתן. על כן מהרתי אליך כדי להודיעך את ערכה הרב של 
השרשרת, למען לא תמיר אותה בעד טובת הנאה מועטת וזעומה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה: מתנה טובה יש לי בבית גנזי ו'שבת' שמה, אך חושש אני שישראל לא ידעו 
את מעלתה וערכה הרם ויבואו לזלזל בה. על כן "לך והודיעם"- למען יכירו וידעו את ערכה הנשגב ויוקירוה ויכבדוה ברום מעלתה וערכה. "לך והודיעם"- שלא יבזבזו את השבת 
על איזו הנאה עלובה של דבר מאכל או שיחה של בטלה וקריאה בעתונים וכדומה, אלא ידעו לשמרה כראוי לה. וסים רבי ראובן את דבריו: אמרו לי אתם, יהודים יקרים, אם 
הקדוש ברוך הוא בא ואומר לישראל שיש לו 'מתנה טובה'- השבת- אשר אין כמוה בכל העולם, ובאהבתו אותם הוא נותנה לישראל במתנה, והנה בא אדם מישראל ומעוה 
פניו כנגדה ואומר כי המתנה לא נראית בעיניו, והוא מעז לחללה ולבזותה בפרסיה- האם אין הוא שפל שבשפלים? הלא הוא כגוי גמור, ואף גרוע הימנו, שהרי הגוי כלל לא 

נצטוה עליה!
ומתוק האור

"היה זה ערב רגיל ככל הערבים. שכבנו על הדרגשים, אלף ומאתיים אסירים יהודים דחוסים בצריף אחד. בשעה שמונה בערב, פשטה השמועה: היום פסח!כיצד ידעו אנשים שהיום 
חג הפסח? לאיש מאיתנו לא היה לוח שנה או כל קשר עם העולם החיצון. אינני יודע מי זכר וחישב כי היה זה חג החירות" אמר הרב מנגל. "חיש-מהר קפצו כולם מהדרגשים והתישבנו 
יחדיו במרכז הצריף. מצות לא היו לנו, אך מרור היה לנו בשפע... החלטנו לקרוא את ההגדה. בהעדר ספרים, כל אחד שזכר קטע מן ההגדה אמר אותו בקול, וכולם ענו אחריו. אני הייתי 
הקטן שבחבורה, בן עשר בלבד. נעמדתי וקראתי בקול גדול: 'אבא, אשאל אותך את ארבעת הקושיות: מה נשתנה הלילה הזה...' וכולם אמרו אחרי. היינו עבדים, המצב שלנו היה גרוע 
בהרבה ממה שחוו בני-ישראל במצרים, אבל היינו נחושים לחוג את חג החירות! לפתע נפתחה הדלת וקצין האס אס נכנס. 'מה קורה כאן'? הוא צעק. 'כולכם לחזור מיד למיטות!' "כולם 
מיהרו בבהלה לדרגשים, אבל לא חלף זמן קצר לאחר שהקצין יצא מהצריף ושוב קפצו כולם למרכז הצריף, ממשיכים לומר את קטעי ההגדה...הקצין המשיך לערוך ביקורת מצריף 
לצריף, וכשסיים שוב הגיעו לאוזניו קולות השירה וקריאת ההגדה. 'אמרתי לכם לחזור למיטות!' הוא נבח. 'אם תצאו מהמיטות שוב, אירה בכולכם!' ידענו שזה לא היה איום סתם. עבור 
הנאצים, הרג יהודי היה דבר של מה-בכך. הקצין יצא, חלפו מספר רגעים ושוב יצאו כולם מן הדרגשים. שום דבר לא יעצור אותנו מחגיגת חג הפסח שלנו... המשכנו לשיר, לקרוא קטעי 
הלל...בשעה עשר בלילה כיבו את האורות. בצריף השתררה חשיכה מוחלטת, מלבד אור קטן ומעומעם. בפעם השלישית, כשהקצין אחוז עצבים נכנס אל הצריף, איש מאיתנו לא הבחין 
בו בשל החשיכה המוחלטת. הוא צעק, גידף וקילל, אך למרבה ההפתעה הוא שב על עקבותיו. המשכנו לשיר ולשמוח עד ארבע לפנות בוקר. אז הגיע הזמן לקום ולגשת לעבודה. עד 
עצם היום הזה אני חושב לעצמי: יחד עימי בצריף היו קרוב לאלף ומאתיים איש. רבים מהם היו יהודים שהגדירו את עצמם כיהודים לא מאמינים. אבל איש מהם לא ביקש שנפסיק את 
החגיגה בטענה שאנו מסכנים את חייו! כולם הצטרפו, תוך סיכון עצמי גבוה. היה זה רגע בו הנשמה היהודית האירה, למרות התופת והזוועה, חגגנו את חג החירות - הנשמה שלנו הייתה 
משוחררת באמת... )הרב ניסן מנגל, מנדי קמינקר( חג החירות מסמל את היציאה מעבדות מצרים לחירות, מעבד לבן חורין. אך לא צריך להיות כבול בשלשלאות ולסחוב משאות על הגב 
כדי להיקרא "עבד", יש פעמים בהן אתה הכי עצמאי בעולם, חופשי ומאושר, אך אתה עבד גמור...כשאדם משועבד לרצונות שלו, לתאוות שלו, הוא אומנם מרגיש שהוא עושה מה שהוא 
רוצה בכל זמן נתון, אך הוא בעצם שבוי, הוא משועבד לתאווה, היא שולטת בו ולא הוא בה. אמר רבי יהושע בן לוי: "ֵאין לְךָ בֶּן חֹוִרין ֶאלָּא ִמי ֶשׁעֹוֵסק בְַּתלְמוּד ּתֹוָרה" )אבות ו', ב'(דווקא 
אדם שעוסק בתורה ומקיים מצוות, אף על פי שנראה על פניו שהוא משעובד, שהוא לא חופשי, שהוא מוגבל, דווקא הוא נקרא בן חורין, הוא שולט על יצרו, על תאוותיו, יודע מתי אסור 
ומתי מותר, חי עם אמונה, שלם במעשיו, שליו ומאושר על הזכות שנפלה בחלקו.מהי חירות אמיתית? כך תיאר זאת הרב ניסן מנגל - שהנשמה משוחררת באמת...נהיה בני חורין, נשלוט 

ביצרים שלנו, נהיה אנו ה"בוסים" של עצמנו ולא חלילה שיצרנו ישלוט בנו...
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

כללי חול המועד ועשיית מלאכות בו - 
אילו מלאכות מותר לעשות בחול המועד?                                                                                                                                           

מותר לעשות מלאכות בחול המועד, בתנאי שהן מעשה 
הדיוט )שכל אחד יודע ויכול לעשות( ובתנאי נוסף שהן 
לצורך המועד. מעשה אומן - אסור אפי' לצורך המועד, 

ולכן פלאפון שנשבר, מותר לתקנו רק בתיקון שכל 
אדם יודע לעשות, אך תיקון טכנאי אסור.  ושלא לצורך 
המועד ]כגון, שלא זקוק לפלאפון זה בחג[ - אסור אפי' 

מעשה הדיוט. לצורך אוכל נפש ומכשיריו, וכן לצורך דבר 
האבד, וכן לצורכי רבים – מותר לעשות אף מעשה אומן.                                                                                                                  

שמחה בחול המועד - האם יש חובה 
לאכול מצות, בשר, יין, בחול המועד?                                                                                                                                        

מצוה לאכול סעודת פת אחת ביום ואחת בלילה, אך אין חובה 
בכך. מצוה לאכול בשר בהמה או בלילה או ביום, ואם אין לו 

בשר יאכל עוף. חובה לשתות יין ]בכמות שתשפיע עליו, אפילו 
פחות מרביעית[ או בלילה או ביום, ולכתחילה יש לשתות בין 

ביום ובין בלילה.
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