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רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל גלם בהליכותיו את דמות האדם השלם והמקודש, השוקל את 
כל מעשיו בפלס ונזהר שבעתים מכל שמץ של הנהגה בלתי ראויה בענינים של בן אדם 
לחברו. באחד הימים נסע עם תלמידיו לקברות צדיקים בגליל. בישיבת "פורת יוסף" לא 
נהגו לקים חופשת "בין הזמנים", אבל הרב אבא שאול החזיק בדעה, שבאדם טבוע צורך 
למנוחה ולהפוגה, ולכן הנהיג שיצאו לטיול למשך יומים תמימים לקברי צדיקים. ביומו 
מירונה  הגיעו  הערב  ולקראת  וטבריה,  צפת  באזור  התלמידים  שהו  הטיול  של  הראשון 
והתארחו במקום. רבי בן ציון עצמו התארח עם ארבעה בחורים נוספים בביתו של אחד 
היה  שנקבעה,  התכנית  לפי  להתארגן.  והזדרזו  כלם  התעוררו  בקר  לפנות  הישוב.  מבני 
עליהם להתאסף בשעה זו ולצאת לדרך להמשך הטיול. התלמידים כבר פנו לצאת, כאשר 
כשהוא  לדירה,  שב  הוא  ללכת...".  אפשר  אי  "לא,  להם:  פסק  שאול  אבא  ציון  בן  רבי 
ושקע  ספר  בידו  נטל  הישנים,  הבית  בני  שאר  את  יעיר  שלא  שקט,  על  לשמר  מקפיד 
בלמוד. "הרב", נסו התלמידים לשכנע אותו לבוא, "יש תכנית גדושה היום, לא לחינם קבעו 
כולם להפגש בשעה מוקדמת... אנחנו חיבים להספיק...". אך רבי בן ציון אינו מעלה על 
דעתו לצאת: "יהודי ארח אותנו, היעלה על הדעת שנברח מביתו, מבלי לומר לו שלום? 
אולי רוצה הוא לכבדנו בכוס קפה של שחרית, איך אפשר להעלם לו, מבלי להפרד?!". 
בן  והזמין אותם לכוס קפה. רבי  ועוד, לבסוף התעורר בעל הבית  הרגעים התארכו עוד 
ציון שתה באטיות, תוך שהוא משוחח בידידות רבה עם בעל הבית, ונפרד ממנו לשלום 
בברכות הדדיות. והטיול? הוא המשיך, באחור של שעה, אולם מהו אחור זה לעומת הזכות 
לנהוג כבני אדם?! "מעולם לא הערתי לאדם מלבד בענין אחד", העיד על עצמו, "והוא ענין 
אסוף כספים על ידי נקישה בדלתות בשעות מנוחת הצהרים". צרכי צדקה הנם חשובים 
ללא ספק, אולם מי התיר להעיר בשל כך ילדים ומבוגרים? איך אפשר לא להתחשב עד 
אבל  כראוי,  תורה  שלומדים  כאלו  שישנם  לתלמידיו  ומשנן  חוזר  היה  הוא  כך?!...  כדי 
ז(: "רבי  )ג,  אינם נזהרים בדרך ארץ ובמצוות שבין אדם לחברו. המשנה באבות אומרת 
אלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה, אין דרך ארץ. אם אין דרך ארץ, אין תורה". הא בהא 
תלין, נהג לומר: בלי תורה, כל נמוס מעטה חיצוני כוזב, שאין בו תוכן,  אולם אם אין דרך 
לדוגמא: אדם  ה'-  לחלול  להוביל  עלול  דרך ארץ  בתורה!! חסרון  לזכות  אי אפשר  ארץ- 
פוסע בחוסר רגישות על מקום שזה עתה סיימו לנקות אותו... הוא עצמו היה תמיד נוטל 
מן המנקה רשות לעבור, ורק כשודא שהוא אינו מפריע ושהרצפה יבשה לחלוטין- התיר 
לעצמו לפסוע. כדי לחדד בתלמידיו את היחס הנכון לעניני בן אדם לחברו, הציג לפניהם 
עומדת  שחרית  תפילת  לחוצה.  בקר  שעת  היומיום:  מחיי  מצב  תמונת  משעוריו,  באחד 
אז  ודוקא  הבוערים-  עסוקיו  להמשך  אחד  כל  ממהר,  המתפללים  צבור  סיומה,  לקראת 
מחליט החזן לסלסל בקולו, או להאריך באפן אחר את התפלה... כעת ישנן שתי צורות 
תגובה אפשריות: יש שדופקים על השולחן ומזרזים את החזן, ויש המקפלים את התפילין 
מי שמעיר  להדגיש:  ומהר  הוא המתין מעט,  יותר?  טובה  תגובה  איזו  ב"עלינו"-  ויוצאים 
לחזן באופן לא יפה- הוא מלבין פני חברו ברבים, אולם לכל הפחות הוא מראה כי אכפת 
לו לעזוב את בית הכנסת מבלי לשמוע את כל הקדישים. לעומת זאת, מי שיוצא מוקדם 
יותר אינו מביש את שליח הצבור, אך הראה ביציאתו, שלא אכפת לו מהקדישים. כלומר 
בכל אחת מהם יש מעלה וחסרון, ובכל זאת, מי שמוכרח לצאת, עדיף שיבחר באפשרות 
השניה! יוריד את התפילין ויפסיד קדישים, כי הלבנת פנים חמורה יותר!! בשעה שישב 
'שבעה' על אביו הגדול, הגיעו רבים לנחמו. בין הבאים היה גם הגאון רבי אברהם פרבשטין 
זצ"ל, ואחד מבני הבית מהר להגיש לו כוס שתיה. בדיוק כשרכן להגיש את הכוס, קרא 
מישהו בשמו, והוא סובב את ראשו כדי לשמוע מה רוצים ממנו, כשבינתים ראש ישיבת 
על  בו  וגער  המגיש  לנער  קרא  בכך,  שהבחין  ציון,  בן  רבי  הכוס.  את  מידו  נוטל  'חברון' 
חוצפתו!... מה עשיתי?- התפלא הנער, שהספיק לשכח מכל המעשה- תלמיד חכם ישב 
לפניך והגשת לו שתיה, תוך כדי שאתה מסובב את פניך לכוון אחר. היה זה מעשה שאין 

בו דרך ארץ ואין בו כבוד תורה! באת לכבדו ונמצאת מזלזל בכבודו...

                                                                       ומתוק האור

א. מותר לברך ברכת שהחיינו על פרי חדש בימי 
הספירה, ואף מי שנהג שלא לברך שהחיינו בימי 
כדי  התרה  צריך  אין  אבלות,  מטעם  הספירה 
לבטל מנהגו. אולם לענין לבישת בגד חדש בימי 
הספירה, טוב לחוש ממדת חסידות למה שכתב 
הגאון רבי יוסף יוזפא בספר יוסף אומץ )סימן 
תתמה(, שמיום ראש חודש אייר ואילך נוהגים 
צורך,  וכשיש  חדש,  בגד  ללבוש  שלא  להחמיר 
יש להדר ללבוש הבגד החדש בשבת שבתוך ימי 
ובמקום שמחת  עליו שהחיינו.  ויברך  הספירה, 
בר מצוה או ברית מילה בימי הספירה, יש להקל 

בזה בפשיטות.
ב. חתן הנושא אשה בל“ד לעומר למנהג ספרד, 
או בל“ג לעומר למנהג אשכנז, מותר לתפור או 
לקנות לו מלבושים חדשים בימי הספירה, ואין 

בזה מנהג להחמיר
חזון עובדיה                                                                                                            

וירקות  פירות  המוכר  שמים,  ירא  חנווני  א. 
והירקות  שהפירות  לומר  נאמן  בשביעית, 
שדותיהם  שמכרו  מחקלאים  נקחו  שבחנותו 
של  שהם  או  הראשית,  הרבנות  ע“י  לנכרים, 
נכרים ממש. ובפרט אם יש לו תעודה מהרבנות 
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מרים בת רחל



סיפור השבוע
תשרי, אוקטובר, חול המועד סוכות.

רוברט גוגנהיים, הפרופ' הנערץ של נאס"א, סוכנות החלל האמריקנית, 
הביט בעיניים רוויות חרדה במסך שלפניו. פעימות ליבו היו מואצות 
האוזניות  אותו.  למוטט  איימה  והסחרחורת  עלה,  דמו  לחץ  מתמיד, 
של  פרוייקט  השחקים.  מן  מצוקה  של  נפחדים  קולות  קלטו  שלו 
מאות מיליוני דולרים עומד להסתיים בדרמה מבהילה. גוגנהיים חש 
ננעצו בשמים הוא ראה בשמים  שהאדמה רועדת תחת רגליו, עיניו 
את הנקודה הבוהקת... אוי..."נאס"א אנחנו מריחים ריח עשן... נאס"א 
הטמפרטורה עולה...נאס"א כל השעונים דוממים. נאס"א האם אתם 
שומעים אותי... אנחנו בצרות, אוי כמה שאנחנו בצרות... השם ישמור 
מיליוני  עשרות  נפל.  השידור  שקט.  להתראות...".רחש.  אותנו... 
אמריקניים עוקבים אחרי הנחיתה של החללית "גאמא", אבן היהלום 
של כתר כיבוש החלל של האומה האמריקנית. ועוד כמה שניות הם 
בטחון  המון  ותרוקן  לבבות,  מיליוני  שתרסק  הנוראה  בדרמה  יחזו 
עצמי ממיכלי השחצנות של מדינת המיגבלות הכי אפשריות, או איך 
שתרצו.פרופ' גוגנהיים חזר להביט במסך והתפלל ללא מילים, שהכל 
יתבדה, שתתבצע נחיתה רכה, טובה, שהם מיד יחזרו לשידור... שהכל 
לילדיהם,  למשפחותיהם,  הביתה,  יחזרו  שהאסטרונאוטים  חלום, 
רע  לסוף  המקצועית,  הצלחתו  בשיא  בגילו,  בנוי,  לא  הוא  למולדת. 
ומצמרר. אווווו הוי... אוווו ואאאוווו!!!!!!!!!!!!!הדממה המעיקה  בחדר 
מחרישות  צעקות  של  גועשת  למערבולת  לפתע,  הפכה  הבקרה 
רגליהם,  ועל  פדחתם  על  היכו  והבקרים  הפקחים  עשרות  אזניים. 
פיסגת  המסך."גאמא",  שעל  המחזה  לנוכח  עקרב  כנשוכי  וקפצו 
החלום האמריקני לכבוש את המאדים, הפכה ללהבת ענק, אדומה, 
ועושה  היהירות,  שבדגל  הכוכבים   05 בן  האגו  את  צורבת  חורכת, 
ממנו אבק כוכבים במקרה הטוב, או אבק דרכים במקרה הרע. שישה 
ולשדר  מאדים  של  לאטמוספירה  להכנס  שהצליחו  אסטרונאוטים 
צילומים מדהימים מן הכוכב, לא הצליחו להיכנס לאטמוספירה של 
אוהבים...  כך  כל  שהם  שלהם,  הבית  הפרטי,  הכדור  שלהם,  הכדור 
ואחרי חודשים ארוכים של געגוע בשחקים, הם חוזרים אליו רסיסי 
ובמוקד  אמריקה...  של  נשימתה  נעתקה  שבבים.  שביבי  רסיסים, 
הבקרה התיישבו – מיטב המוחות – מיואשים על הכורסאות. דממה 
תאונה  והשפתיים.  הלשון  את  צרבה  הגוף  על  נמלים  כשל  מגרדת 
בשמים איננה כתאונת דרכים מצוייה, כאן, אפס סיכויים לחיים. זה 
ברור. פרופ' גוגנהיים עצם את עיניו, ונתן לעצמו לשקוע עמוק עמוק 
ומתוק מתוק. אם תרצו לתרדמה, או אם תרצו למעין חלום אופורי 
ילדותי סכריני, שיש בו שלווה מלטפת עם המון חום ואהבה של אמו. 
חבוקה  צעירה  כאשה  ניסים  בניסי  שברחה  מוסקבה,  ילידת  אודל, 
על  לארה"ב,  המרושע,  הקומוניזם  ממלתעות  הוריה,  בלווית  בתינוק 
מנת לפתוח דף של חיים חדשים. אבא ולארי נשאר אי שם ברוסיה 
פגש  לא  מעולם  רוברט,  ייקרא  שלימים  הקטן,  ואברהם  הרחוקה, 
אותו. רק שתיים או שלוש תמונות בשחור לבן, מילאו מפעם לפעם 
את תפקיד האב. "אביך נשאר ברוסיה. הוא לא הצליח לחמוק מידי 
זרועותיהם הרעות של עריצי הק.ג.ב. יומיים לפני שנמלטנו הוא נעצר 
בחשד לזיוף דרכון... ומאז לא שמעתי עליו".. סיפרה לו אמא אודל, 
כשהיא מסוככת עליו בשתי ידיים חמות ומנשקת אותו, ולוחשת על 
אוזנו "אבריימל'ה, אתה הזיכרון הכי מתוק מאבא שלך אתה כל כך 
דומה לו. באופי, בתווי הפנים. אתה תגדל כאן ותהיה צדיק, תהיה ילד 
שיעשה כבוד לאבא שלו... שהיה יהודי שלמד תורה, למרות הגזירות 
הכנסת  בתי  את  סגרו  שהם  הנבלים...למרות  הקומוניסטים  של 
והישיבות". "אז אמא, אולי תתחתני עם אבא חדש, ואז יהיה לי אבא 
אמיתי, בשר ודם, ולא אבא בתמונות שחור לבן... כמה זמן אני צריך 
צוחקים  האמריקנים  הילדים  כל  אמיתי.  אבא  לי  שאין  מכך  לסבול 
עלי כאן, לא רק בגלל המבטא הרוסי הכבד שלי, גם מפני שאף פעם 
אבא לא בא איתי לשחק בתחרויות הכדור של בית הספר... תמונות 
בשחור לבן הן לא אבא... רק לי אין אבא, למה אמא?". אודל הצעירה 
נישקה את בנה על מצחו ושתקה. הוא זכר היטב את השתיקות שלה. 
עמוקות  עמוקות  היו  הן  קו-המשווה.  כמו  ארוכות  ארוכות  היו  הן 
כמו  עצובות  עצובות  היו  והן  יחדיו,  האוקיינוסים  כל  מצולות  כמו 
כל הדמעות שיש בעולם, מאז הבראו. לימים, כשהתבגר קצת, היא 
שלעולם  אוניה  כמו  אני  אבריימל'ה...  עגונה,  אשה  "אני  לו.  סיפרה 
לא תוכל להפליג. העוגן שלי תקוע עמוק עמוק בקרקעית הנמל, ואין 

עסקנים,  רבנים,  נכשל.  שניסה,  מי  משם.  אותו  להוציא  שיוכל  מי 
רסיס   להביא  הצליח  לא  אחד  אף  ממשלות...  ראשי  דיפלומטים, 
מידע מה קרה לאבא שלך...חי או מת. ולכן עד שלא יהיה חדש תחת 
עד  מזדקנת...  מתבגרת,  כאונייה,  לצידי,  ואתה  כאן,  השמש, אשאר 
שירחמו מן השמים ואוכל להרים עוגן לחיים חדשים. והלוואי ולא... 
ונוכל לאחד את המשפחה...". אבל  וחי...  הלוואי ואבא נמצא בריא 
המילים האחרונות שלה היו יחפות מתקוה. הן היו, חלולות וריקניות. 
כאן,  לא  כבר  שאבא  יודעת  שאמא  הילדותיים,  בחושיו  ידע  הוא 
שהם, הארורים מן הק.ג.ב. הרגו אותו בדם קר, כמו אלפים אחרים 
ריגול  יהדותם. בגלל שחלמו להימלט למערב. בגלל האשמות  בגלל 
אוניה  חוף,  של  אוניה  תשאר  כנראה  ואמא  נבראו,   ולא  היו  שלא 
רוברט  פרופ'  המשפחתי.  הים  למרחבי  להפליג  תזכה  לא  שלעולם 
הוא  משהו.   היבשושיות  הגבר  דמעות  דמעותיו,  את  מחה  גוגנהיים 
הביט לצדדיו, וניתק עצמו בשנית מכל ההמולה. מה הוא יכול לעזור? 
האסון כבר התרחש. כוחות ההצלה והחיפוש יצאו לדרכם.. מעבורת 
דולר, השקעה  "גאמא", פרוייקט עתיר ממון, כמעט מיליארד  החלל 
ושברירי.  עלוב  המציאות,  קרקע  אל  הוטח  שנים,   02 בת  תכנונית 
נוראיות חש הפרופ' הגאוני טעם טפל בפיו, טעם של  באותן דקות 
חוסר ענין במתרחש סביבו, כאילו שהוא מחוץ לסרט המצמרר הזה. 
הוא נתן לעצמו לשקוע שוב בנמנום הנוסטלגי, שעם כל עצבותו, היה 
המלך  בגדי  את  עכשיו  שליחכה  הטרגדיה  מן  ונעים  רך  יותר  הרבה 
של האומה הריקנית."תשמור על הצלם היהודי שלך" התחננה אמא 
"אבא  הזדמנויות  בהמון  ושוב  המילים שוב  על  וחזרה  המון פעמים, 
תשאר  מילים..."  אותן  לך  אומר  היה  אותו,  מכיר  היית  אם  שלך, 
יהודי אמיתי". אבל הנער בן ה-31, שרק אתמול חגג בר מצוה, שאף 
קדימה. השטייטל, השבת, התפילין, דמו בעיניו הצעירות והחודרות, 
לסיפור שהוא לא שייך אליו. סיפור מיושן, מאובק, היסטורי, שהרי 
כאן ועכשיו ארץ חדשה, עם אנשים משכילים הדוהרים לכבוש את 
לכל  שחודר  זה  המואץ,  המדע  המתפתח,  המחקר  בעזרת  העולם 
פינה בקוסמוס, ומבקש לגלות, לחשוף, ולאושש את "המפץ הגדול". 
ואמא? מה כבר מבינה אמא, שהיא כמו סבא וסבתא, טיפוס מיושן 
בה.  מתעניין  לא  אחד  שאף  המיושנת,  החסידית,  ההיא,  רוסיה  של 
צורה  מוזיאונית  בנחישות  לשמר  שהצליחה  משהו.  חרדית  רוסיה 
על  והיכו  להן  מן העולם. השנים חלפו  וחולפת  יהודי, שהולכת  של 
עם  אבריימל'ה,  עליו.  אהובים  הכה  הבייסבול  כדורי  כמו  קודקודו 
מכשרונותיו  והתפעמו  התפעלו  ומוריו  לרוברט,  הפך  לקולג',  הכנסו 
שניחן  הדקדקני  הניתוח  ומכושר  המהירה  מתפישתו  המזהירים, 
בו."אתה, כשתהיה גדול, תהיה או רופא ענק במרכז הרפואי בבוסטון 
או עורך דין שמנצח כל משפט בניו יורק, או בעל משרד רואי החשבון 
אבל  התחתונות,  בכיתות  מוריו  ניבאו  כך  ביבשת".  פופולארי  הכי 
אף אחד מהם לא צלח בנבואותיו. בגיל 91 החליט הבחור המבריק 
שכיבוש החלל זה היעד שלו. לא רפואה, לא עריכת דין ולא ראיית 
חשבון. סקרנותו המופלגת משכה את עיניו לשחקים, מעלה מעלה, 
מה יש שם? מה מסתתר מאחורי כל החורים השחורים שבקוסמוס? 
היה מהרהר בלבו. "אני חייב לגעת בסודות הטמירים הללו, אני מוכרח 
לחשוף את הסוד הגדול". האוניברסיטה המרכזית של ג'ורג'יה קיבלה 
אותו בזרועות פתוחות. הציונים שלו בקולג' הגבוה, חוות הדעת של 
האוניברסיטה,  בצמרת  שם,  הבהירו  המקדימות,  והבחינות  המרצים 
שמטאור יהודי חדש הולך להבהיק במעבדות התכנון של הפקולטה 
הצעיר  גוגנהיים  רוברט  אטמוספרי.  רכב-על  ולפיתוח  החלל  לחקר 
נחת שם על קרקע תחוחה, וכבר בחודשים הראשונים סחף אחריו את 
המרצים להגביר את קצב הלימוד. עבודת המחקר המדעית הראשונה 
של  העיכול  מערכת  על  והשפעתו  הביו-מגנטי  בלחץ  שעסקה  שלו 
המדענים  בכירי  ביוסטון.  שם  עזה,  טלטלה  עוררה  האסטרונאוטים, 
בדקו את הנתונים, את המימצאים המחושבים של הסטודנט הצעיר, 
וכמעט התעלפו. בשורה התחתונה גילה גוגנהיים למומחי החלל, שיש 
פגם בסיסי בהרכבן של חליפות החלל העכשוויות, אשר אינן מספיק 
מבודדות את האסטרונאוט מלחצים ביו מגנטיים עקב הניתוק מכוח 
המשיכה הטבעי. מה שגורם להם לבעיות עיכול לא פשוטות, ובעיקר 

לכאבי ראש עזים
המשך בשבוע הבא- 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... 

חמותי היתה במשבר נפשי, ובנוסף חלתה שוב בנגיף וגם 
הזמנתי  וירוד.  מורכב  במצב  היתה  בקיצור  ראות.  דלקת 
לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“  וישתבח שמו, כבר באותו 
שבוע מצבה השתפר, בכל התחומים, ומיום ליום הרגישה 
יותר טוב. הדלקת ראות נעלמה, שמאד פחדו מהסתבכות. 

והכל התאזן ברוך השם. תודה להשם, הכל הסתדר...
בעילום שם

ניתוח  לעשות  צריכה  הייתי   - עיניך תראינה מישרים 
הרופאים  אבל  המשקפיים,  את  להוריד  מנת  על  לייזר 
בעיות  ממספר  סבלתי  כי  הניתוח  עם  שלמים  היו  לא 
שלא נוהגים לעשות עם בעיות כאלו, והם אמרו לי שאני 
יכולה לעשות את הניתוח אבל אין שום התחייבות על 
מספר  משקפיים  הרכבתי  האוזן  את  לסבר  התוצאות, 
11 עם צילנדר מאוד גבוה שגם כשהרכבתי משקפיים 
לא ראיתי בצורה מספקת, לכן מאוד רציתי לעשות את 
הניתוח כי מצב הראיה מאוד הכביד עלי, ערב שבת הבן 
שלי הי"ו ישב וקרא את העלון "תפארת ינון", וראה סיפור 
ישועה על מקרה דומה למצב שלי, והיא עשתה פדיון 
להצלחה בניתוח וישתבח הבורא הניתוח עבר בהצלחה. 
מיד החלטתי ללא שום התלבטות לעשות פדיון ה"חסדי 
ינון" ולגשת לניתוח, ואני מתקשרת בלב נרגש תקופה 
ההשגחה  יד  את  ראיתי  שממש  לספר  הניתוח,  לאחר 
גם בהצלחה של הניתוח וההחלמה הלא טבעית לאחר 
הניתוח, הרופאים התריעו על תופעות טבעיות שקורות 
לאחר הניתוח שקורות לכולם,  וישתבח הבורא למרות 
מהתופעות  אפילו  סבלתי  לא  הניתוח  לפני  החששות 

האלו . אני רוצה להודות לבורא על ישועותיו הרבות.
                                                      משפחת לוי מחדרה

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

גירודים בלתי נסבלים במשך תקופה ארוכה, סוג  לי  היו 
של אסטמה של העור. זה השאיר צלקות מדממות, בכל 
במקום  פעם  כל  בידיים,  בקרקפת,  בגוף,  מקומות  מני 
אחר. שום טיפול לא עזר, לא משחות, וגם לא תכשירים 
לא  הבעיה  אבל  הרגיעו  קצת  שאמנם  היפואלרגנים, 
נפתרה. עד שיום אחד הזמנתי לי ”פדיון נפש“ ב“חסדי 
ינון“ מכיון שבעבר כבר ראיתי ישועות בנושאים אחרים, 
אבל עד אז לא עלה בדעתי לעשות לעצמי בנושא הזה. 
מאז הפדיון, הגרודים פסקו, והצלקות הגלידו, ויש שיפור 
הסיר  שלא  עולם,  לבורא  להודות  רוצה  בעור.  עצום 

תפילתי וחסדו מאיתי...
                                                                      בעילום שם

הבן שלי כבר בחור, לפתע נתקף בכאבים עזים שלא ידענו 
מה מקורם, הוא פשוט התקפל מרוב כאבים. בלילה הפנו 
אותנו לרופא מומחה, והוא שלח אותנו למיון. במיון שלחו 
דשמיא  בסיעתא  למיון  בדרך  מקיפות.  לבדיקות  אותנו 
”פדיון  ”חסדי ינון” ולהזמין לו דחוף  נזכרתי להתקשרל 
נפש.  פקוח  היה  זה  אבל  השעה  על  התנצלתי  נפש“. 
הרגיעו אותי ואמרו שעל הבקר יעשו את הפדיון, ושנבשר 
בשורות טובות. אז הנה הבשורות הטובות, על הבקר עשו 
לו את הפדיון, הבן הרגיש יותר טוב, מצבו הלך והשתפר, 
בסוף שיחררו אותו הביתה, והוא ברוך השם בסדר גמור, 

והבדיקות יצאו תקינות. תודה השם!
                                                                       בעילום שם

לבן שלי בן 11 היה תקופה מאוד ארוכה פחדים. לא ידענו 
ולא הבנו מה קרה לו פתאום, תקופה הוא לא ישן בכלל, 
וכשכן הצליח לישון קם עם בכיות, אי אפשר להשאיר 
הוא  מחשיך  שהיה  איך  פוחד,  היה  כי  לבד  בבית  אותו 
לא היה נכנס לחדר מהפחד, במשך שנה היה ישן איתנו. 
לאחר בירור מעמיק הסתבר שבבית ספר דברו על גלגול 
”פדיון נפש“  נכנס מזה לפחדים. עשיתי  והוא  נשמות 
ב“חסדי ינון“ ולאחר שבוע ראיתי נס גלוי, היום הוא ישן 
לבד, כל הפחדים נעלמו לו. והוא בעצמו אומר שיש לו 
בטחון לישון ולהיות לבד. תודה לה'. אין מילים להודות...
                                         )ח.ת.מתל אביב(



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
לעיתים קבלה טובה משנה חיים שלמים

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” \\

הרב ישראל משקלוב היה מגדולי תלמידיו של הגאון מוילנא. באחת ממסעותיו לארץ ישראל, בעת ששהה על סיפונה של אונייה, פרצה סערה גדולה בים. גלי ענק הקיפו את הספינה 
וטלטלוה, הנוסעים היו נתונים בחרדה מחשש לחייהם. זה היה היום הראשון של הסליחות. אמר רבי ישראל לסובבים אותו: "אם תתוודו על חטאיכם בקול, אולי יעזור הדבר לעצירת 
הסערה". החליטו הסובבים לקבל את דבריו והצעיר שבחבורה - תלמיד חכם, התחיל בווידוי..."במשך שנתיים שיקרתי לאביו ולאימי!" הנוסעים נדרכו לשמע דבריו וחיכו לשמוע מה היה 
אותו שקר נורא שעליו מתוודה העומד לפניהם?"היינו גרים בשכנות לגאון מוילנא" סיפר, "עול הפרנסה היה מוטל על אבי שהיה תלמיד חכם וניצל כל רגע ללימוד. באחד הימים הודיעה 
אימי לאבי שמעתה ואילך דאגת הפרנסה עליה והוא יוכל לשבת וללמוד ללא הפסקה. לא היה אדם מאושר יותר מאבא", סיפר הצעיר. "בכל בוקר אבי הלך לבית המדרש וחזר בשעת 
ערב מאוחרת, ואמא, עמלה מאד כדי להשיג טרף לילדיה. העניות שלטה בכל פינה בבית, החלטתי לוותר על מנת האוכל הדלה שאמא הצליחה להשיג במאמץ רב, כדי שיהיה יותר אוכל 
לאחיי ולאחיותיי. לעצמי הייתי משיג שאריות לחם שנפלו על הרצפה במאפיה המקומית, ובמשך שנתיים ימים אמרתי לאבי ואימי שאני מקבל אוכל בישיבה, בזמן שלא נתנו שם אוכל 
כלל לתלמידים... זהו השקר שרציתי להתוודות עליו", סיים הצעיר, כשהוא אוחז בדפנות האוניה המטלטלת בין הגלים הסוערים. עמד רבי ישראל ואמר: "אומרים אנו בסליחות 'פנה נא 
אל התלאות ואל לחטאות', ואני ישראל משקלוב מבקש ממך: 'ריבונו של עולם אנא ממך, פנה נא עכשיו לחטאות וראה אלו הן החטאות שלו'". כשסיים רבי ישראל את דבריו, שקט הים 
ונעלמה הסערה כלא היתה. נמצאים אנו בימים לא פשוטים לעם ישראל, גזירות קשות הפוגעות בנפש וברכוש. מה יכול לעצור סערה גדולה, גזירות קשות, איומים חוזרים ונשנים? וידוי 
על חטא...אם כל אחד מאיתנו יתוודא על חטא אחד, ולו הקטן ביותר, יקבל קבלה קטנה, יעשה חסד, יקרא פרק תהילים אחד, נוכל יחד, כאגודה אחת להשאיר את כל הגזירות בשמים 
ָׁמיִם" )תהילים קיט', פט'( - אנא בורא עולם, את "דברך" - את הדיבור הקשה, את הגזירות, תשאיר בשמים... ולהנחית אותן בעזרת ה' על אויבנו. אמר דוד המלך: "לְעֹולָם ה' ְדּבְָרךָ נִצָּב בַָּשּ
רונן קרתא
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דיני ספירת העומר:
מה הדין באדם ששכח לספור ספירת העומר?

השוכח לספור ספירת העומר בלילה – יספור 
ביום ללא ברכה וימשיך בשאר הלילות לספור 
ימשיך   – ביום  גם  לספור  שכח  אם  בברכה. 

לספור בשאר הלילות ללא ברכה.
ספירת  ספר  אם  המסופק  באדם  הדין  מה 

העומר?
המסופק אם ספר או המסופק אם ספר נכון 
לו שלא ספר או לא ספר  נראה  - אף שיותר 

נכון, ממשיך לספור בברכה.
נראה   – ימים  כמה  ספר  לא  שמא  מסופק 

שיכול להמשיך לספור בברכה.
האם אישה צריכה לספור ספירה העומר?

בלא  שיספרו  עדיף   – לנשים  העומר  ספירת 
אף  תשכח  שלא  בטוחה  כן  אם  אלא  ברכה, 
אם   – בברכה  לספור  התחילה  אם  ואף  יום. 
תמשיך   – יום  אף  תשכח  שלא  בטוחה  אינה 

לספור ללא ברכה.
הערות והארות על הלכות אלו ניתן לשלוח 

לאימייל:
 6191265@gmail.com

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


