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מטעמים לשולחן
ּבְנֵי  ּתִי ּבְתוֹךְ  ׁשְ י וְנְִקדַּ ם ָקְדׁשִ יֶתם אָֹתם ֲאנִי ה'. וְלֹא ְתַחלְּלוּ ֶאת ׁשֵ ַמְרּתֶם ִמצְוַֹתי וַעֲׂשִ וּׁשְ

כֶם )כב, לֹא-לֵב( ָרֵאל ֲאנִי ה' ְמַקדִּׁשְ יִׂשְ
"לשמה".  עברה  עברו  תחלה  ובכונה  ביודעין,  חטאו  וגדולים  שצדיקים  לעולמים  היה  כבר 
וכך אמרו חכמים )נזיר כג ע"ב(: "גדולה עברה לשמה ממצוה שלא לשמה". והביאו ראיה 
מיעל אשת חבר הקיני, ששידלה את סיסרא והפקירה עצמה לפניו, כדי שעל ידי כך תוכל 
להכריעו ולהפילו שדוד, ועליה נאמר: "תברך מנשים יעל" )שופטים ה, כד(. וכך היה אצל 
אהרן הכהן, שעשה את העגל לעם ישראל כי חשש שיהרגוהו כשם שהרגו את חור, ויתקים 
בהם "אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא" )איכה ב, כ( ולא תהיה להם עוד תקנה לעולם לעשות 
ז  )סנהדרין  להם תקנה בתשובה  ובלבד שתהיה  העגל  מוטב שיעשו  תשובה. אמר אהרן: 
זרה,  "בקש דוד לעבוד עבודה  "עברה לשמה":  ע"א(. כך מצינו גם אצל דוד שרצה לעבור 
שנאמר )שמואל ב טו, לב(: 'ויהי דוד בא עד הראש אשר ישתחוה שם לאלהים', ואין 'ראש' 
אלא עבודה זרה, שנאמר )דניאל ב, לב(: 'הוא צלמא ראשה די דהב טב'. אמר לו חושי הארכי 
לדוד: יאמרו, מלך שכמותך יעבד עבודה זרה? אמר לו: מלך שכמותי יהרגנו בנו? מוטב יעבד 
עבודה זרה ואל יחלל שם שמים בפרהסיא" )סנהדרין קז ע"א(. הרי לנו כי בקש דוד המלך 
ע"ה לעבוד עבודה זרה כדי למנוע חלול ה', כי עתה לאחר שעבד עבודה זרה יאמרו כולם כי 
בדין חייב הוא מיתה. הצד השוה שבכולם, שרק מי שהוא בדרגת נביא רשאי לנהוג בדרך זו 
של "עברה לשמה", אבל סתם אדם מישראל ודאי שאין רשות בידו לעשות כן, גם אם בלבו 
מתכון לשם שמים. לא זו בלבד ששם שמים אינו מתקדש על ידו, אלא אדרבה, במעשהו 
הוא מחלל שם שמים. וה"חזון ישעיהו" מצא לכך רמז וסמוכין בפסוק שלפנינו: "ושמרתם 
מצותי ועשיתם אותם אני ה'"- אדם מן השורה חייב להתהלך עם ה' בתמים ולקים מצוות ה' 
ככתבן וכלשונן. ואם תמצי לומר שפעמים יש נסבות שרשאי אדם לעבור עברה לשמה, על 
כך מוסיף הכתוב ואומר: "ולא תחללו את שם קדשי"- על ידי מעשה של "עברה לשמה", גם 
אם המעשה נעשה מתוך כונה ש"ונקדשתי בתוך בני ישראל"- שהוא סבור שעל ידי מעשה 
העברה יתקדש שם שמים. רק מי שהוא בדרגת נביא יש לו את כח הראיה לחשב חשבונות 
שמים ולדעת אימתי ראוי ונכון לעבר "עברה לשמה", אשר גורמת נחת רוח לפני השי"ת. 
אבל לנו אין את ההשגות האלה ועל כן אסור לנו להפעיל שקול דעת עצמי בקיום מצוות 
התורה, וכגון להעדיף מצוה אחת על פני חברתה, או להקל במצוה מסוימת בסברנו שעל 
ידי כך נרויח מצוות רבות אחרות. חלילה לנו מעשות כן! והיה רבי אלחנן וסרמן זצ"ל דורש 
את משלו בענין זה: מלך אחד שיגר את שרו למדינה שכנה, ותנאי אחד התנה עמו- לבל יהין 
נקלע  הימים  ועסק בצרכי המלוכה. באחד  נסע השר למדינה השכנה  להתערב עם איש! 
כי הם מחשובי המדינה.  פניהם ענתה בהם  ורמי-מעלה שהכרת  נכבדים  לחבורת אנשים 
הסבה החבורה סביב שלחן ערוך כיד המלך ופתחו שיחה. תוך כדי שיחתם שם לב אותו שר 
כי האנשים מחוים באצבעם על גוו ונועצים בו עיניהם במבט בוחן. תמה השר לפשר הדבר. 
תחלה נסו המסבים לחמוק מתשובה, אף לבסוף פנו אליו ואמרו לו: "תוהים אנו היאך מנה 
מלכך שר בעל מום שחטוטרת מכערת תלויה על גבו..." רגז השר: "היאך מעזים אתם לבדות 
מלבכם בדותה שפלה כאלו אני בעל מום!" ואז נזדקף מלוא קומתו ואמר: "ראו את גוי, הלא 
זקוף הוא כתמר!" –"טועה אתה, בעל מום שכמותך! הלא אתה עצמך אינך יכול לראות את 
הנעשה מאחורי גבך... כיצד יכול אתה להכחיש את הגלוי לנו!... ואם אינך מאמיננו, מוכנים 
אנו להתערבות עמך על סכום של אלף רובל! התסכים?" נאות השר להצעה בשמחה רבה. 
נזכר בתנאי שהתנה עמו המלך בעת שנפרד ממנו לשלום. אמר השר בלבו: הלא  אך אז 
בטוחני כי איני בעל חטוטרת ובודאי אנצח בהתערבות. אטול אפוא את סכום ההתערבות 
שיפול לכיסי ואמסרהו לאוצר המלך, והמלך יודה לי על כך ובודאי ימחל לי על שעברתי על 
מצותו. פשט השר את חולצתו וגלה לעיני כולם את גוו הזקוף. הודו כולם בטעותם ושלשלו 
לידו אלף רובל כסף. נטל האיש את הכסף, נפרד מהם לשלום ומהר לשוב אל ארצו. מיד 
בשובו פנה השר לארמון המלך וספר למלך בהתרגשות רבה את כל אשר קרהו ואת פרשת 
"שוטה  זעם:  בחמת  נזדעק  הדברים  לאוצר המלך. כשמע המלך את  ליפל  הכסף שעומד 
משריה  כמה  עם  התערבתי  השכנה,  למדינה  שיצאת  לפני  לי!  עוללת  מה  ראה  שבעולם, 
החשובים על סכום של מליון רובל אם יעלה בידם להפשיטך מבגדיך... אתה אמנם הרווחת 

אלף רובל, אבל על ידך הפסדתי מליון רובל!"

   ומתוק האור

הספירה  בימי  להסתפר  שלא  הנהג  פשט  א. 
מותר  מכן  ולאחר  בבוקר.  לעומר  ל“ד  יום  עד 
בכלל  הנשים  ואין  שירצה.  עת  בכל  להסתפר 
להסתפר  המותרים  מקום  ומכל  זה.  איסור 
האסורים,  מבית  היוצא  )כגון  המועד,  בחול 
והבא ממדינת הים(, מותרים להסתפר גם הימי 
לגבי  גם  נזהרים  ד‘  לדבר  והחרדים  הספירה. 
להם  קשה  שהדבר  אנשים  ויש  הזקן.  גילוח 
נהגו  ולכן  הזקן,  לגילוח  כך  כל  להמתין  מאד 
היתר לגלח בראש חדש אייר. וסמכו על הגאון 
הרדב“ז שהתיר בזה. והנוהגים לחוש לצואת רבי 
יהודה החסיד ואינם מסתפרים כלל בשום ראש 
חודש יכולים להתגלח בערב ראש חודש אייר. 
ובמקום צורך גדול יש להקל גם בכל ערב שבת, 
כי לא דברו הפוסקים בגילוח הזקן כלל בזמנם. 

ומותר לגזוז צפרנים בימי הספירה.
)חזון עובדיה(

א. אף שנוהגים להחמיר בשביעית שלא לסמוך 
אילן,  פירות  לקנות  יכולים  מכירה“,  ”היתר  על 
מחנות המוכרת יבול מ“היתר מכירה“, ]ולאוכלם 
חשש  מזום  בזה  ואין  שביעית[,  בקדושת 
באיסור  המוכר  את  שמכשילים  עיוור“  ”לפני 
הנזהרים  בזה,  כיוצא  שביעית,  בפירות  סחורה 
)כדעת  נכרים,  בפירות  שביעית  קדושת  לנהוג 
אלו  פירות  לקנות  או  למכור  המבי“ט(, רשאים 
)כדעת  נוהג בהם קדושת שביעית,  ממי שאינו 
שמכשילים  חשש  משום  בזה  ואין  הב“י(,  מרן 

אותו שלא ינהג בהם קדושת שביעית.    
חזון עובדיה

ההלכה השבועית
הלכות ספירת העומר וימי הספירה

זמני שבת
פרשת אמור

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 621
שבת אמור
שנת תשפ"ב
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הפטרה: ”והכהנים והלויים“ - כ"א לעומר
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רבינו תםצאת שבתהדלקת נרות

הלכות שמיטה
סחורה בפירות שביעית

 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
מנשה רפאל בן בלומה ז"ל

 לרפואה שלמה 
אולגה זימבול בת אמילי
יעקב קיקי בן יסמינה

כרמלה כונפטה בת רחל לרפואת 
מרים בת רחל



סיפור השבוע
בחליפות,  החומרים  הרכב  את  לשנות  צריך  שבוע:  מלפני  המשך 
ולהכניס עוד אלמנט מבודד בקסדות" כך קבע האיש הצעיר שעתיד 
להפוך לעמוד השידרה של יוסטון בתוך שנים ספורות. "האוניברסיטה 
קטנה עליו", אמר ג'ון אידריס המנהל האקדמי. "מצידי שיוסטון יקחו 
אותו כבר עכשיו אליהם. שיעבוד אצלם, ואני מוכן לערוך לו בחינות 
מזורזות לתואר ראשון. ומצידי שהעבודה על הלחץ הביומטרי-מגנטי  
תהיה כבר הדוקטורט שלו", פסק אידריס. קצרה היתה הדרך לפיסגה. 
בגיל 32 הפך רוברט גוגנהיים לאחד מבכירי המדענים של מרכז החלל, 
ומגדולי המפתחים של המעבורות. על פיו נשק כל דבר, וההצלחות 
הרבה  נרשמו  העיליים  המרחבים  בכיבוש  ארה"ב  של  הפנטסטיות 
לזכותו. בגיל 03 הוענק לו תואר פרופסור על ידי סגן נשיא ארה"ב, 
ואות כבוד של המסדר הצבאי האמריקני. "ארצות הברית של אמריקה 
על  בך. אתה מעמיד אותנו בקו הראשון של המעצמות", טפח  גאה 
שכמו בידידות סגן הנשיא הנרי רוג'רס, שהעביר לידי הפרופ' הצעיר 
הפרופסור  ובעצמו."ידידי  בכבודו  הנשיא  הקו  על  השפופרת.  את 
אבל  הרפובליקה,  נשיא  אמנם  "אני  מרוגש,  הנשיא  אמר  המלומד", 
מה שעשית ופעלת למען האומה בחמש השנים האחרונות הוא אות 
לך"  הכבוד  כל  לנצח.  האמריקני  ההסטורי  בפנתיאון  שיחרת  כבוד 
חתם הנשיא. אמו אודל שישבה ביציע נגבה את דמעותיה. הבן שלה 
אמנם מביא כבוד לאומה, אבל היהודי שבו, אוי, אוי, אוי... היהודי שבו 
סטה לחלוטין, אך עפ"י תפישתו הוא יהודי נאמן לכל דבר. לא יאומן, 
האיש החריף והביקורתי נסחף לזרם רוחני עכור. אחרי שקיבל את 
הרפורמית  הקהילה  ובכישופיה  בקסמיה  אותו  שבתה  הפרופסורה, 
בין  והשילוב  הערצה,  ודגלי  שבחים  נחשולי  עם  הערכה,  אותות  עם 
"אני  בעיניו.  חן  מאד  מצאו  יהודיים  למנהגים  נוצריים  אלמנטים 
חברות  שנות  כמה  אחרי  לשואלים.  הסביר  יהודי-נוצרי"  פלורליסט 
בקהילה המעוותת הזו, שתמכה והאיצה נישואי תערובת, קיבל רוברט 
גוגנהיים תואר של "רב רפורמי" ונישא לרוז הנוצריה, מרצה לרפואה 
בבוסטון, עם ראביי מימין וכומר משמאל. לאודל הסבתא נולדו נכד 
ונכדה נוצריים לכל דבר, ונפשה היתה שבורה לחלוטין. "אין לנו דור 
המשך, ולארי". לחשה לשמים, "דבר עם הקב"ה שיציל את אברהם... 
אני יודעת שאתה שם עם מלאכים וצדיקים, אתה ולארי, הרבה יותר 
גבוה מכל החלליות של אברהם, אז תעשה משהו... פליז"... היתה לה 
תקווה שולארי שומע...הוריה של אודל נפטרו בשיבה טובה. חייהם 
ראובן  אביה  קשה,  היתה  הפרנסה  קלים.  היו  לא  החדשה  ביבשת 
ששמר  משום  וממשרדים  ממפעלים  פעמים  עשרות  פוטר  וייסמן 
ניצחו  לא  החומריים  פיתוייה  על  אמריקה  נכנע.  לא  הוא  אך  שבת, 
מעל  ניצב  כשרוברט  העולם.  את  עזב  הוא  ופיאות  זקן  עטור  אותו, 
קברו הטרי של סבא, הוא ספד לו באלו המילים "סבא יקר, ליוויתי 
אותך במהלך משבריך, כאן ביבשת. שמרת על יהדותך, על יושרך, על 
זו אינה דרכי ואמונתי, אתה  כבודה של תורה שהאמנת בה. גם אם 
הוא  ואמונתו,  עקרונותיו  על  שעומד  מי  כי  הערכה,  לכל  ראוי  סבא 
אדם מורם מעם. אתה מורם מעם". מילים, מילים. "סבא ואבא שלך 
את  פרצת  אתה  המקור.  היו  הם  אבריימל'ה...  רפורמות  חיפשו  לא 
כל הגדרות של העולם הזה, של החלל, של העולם הבא, באמונה... 
ובלילות,  בימים  בכתה  אודל  אותי".  מעציב  זה  נוצרי  כמו  חי  אתה 
וטעם חמצמץ מריר של החמצה גדולה ליווה את ימי זקנותה, למרות 
הצלחותיו המסחררות של בנה יחידה, שהלך בשבת לכנסייה או לבית 
כנסת... ודרש שם דרשות של דופי, אל מול ספר תנ"ך פתוח. דרכו 
אביך  את  להעריך  תלמד  עוד  "אתה  המבולבלה.  ואמונתו  העקומה, 
וסבך, לחשה לאוזנו אודל. אני שמחה בהצלחות שלך ובכבוד הלאומי 
אל  יהודי.  אתה  אבל  הנשיא,  מן  הכבוד  אות  כולל  בו,  זוכה  שאתה 
תשכח אבריימל'ה, אתה יהודי. ובמידה רבה, כמו שאני אוניה עגונה 
ועגומה, גם האונייה שלך כבנם של אברהם יצחק ויעקב, עוד כבולה 
הופיע  הטלפון,  צג  על  תפליג?".  מתי  אבריימי,  תפליג  מתי  לנמל.. 
המספר של הנודניק חסר התקנה, החסיד מניו יורק, זלמל'ה בלינקר. 
מזה שנה וארבעה חודשים שהוא מחייג ללא לאות, כדי להשיג את 
הפרופסור היהודי. משאיר לו הודעות, בבית, במשרד ביוסטון, במוסך 
ובמכולת השכונתיים, איפה לא. אני רוצה לדבר איתך, להיפגש עמך, 
רוצה להכיר אותך. נכון אתה תורם למוסדות שלנו הוראת קבע של 
האיש  של  פניו  מזיו  להנות  לי  תרשה  אבל  בחודש,  דולרים  עשרים 

שכובש את החלל". כך התחנן לא אחת החסיד בלינקר, שנורר חביב 
ושיטתי, אשר ידע  כי עם שימוש נכון בקסמו האישי, במקום כמה 
עשרות דולרים הוא יוכל להתרים כמה אלפים טובים, ונכון לעכשיו 
הם הולכים להקים בית ספר גדול לבנות במנהטן, וכסף מנלן. מי יודע 

אולי תנוח רוח הפזרנות על גוגנהיים הרפורמי, והוא ישחרר.
הפרופסור חזר ותקע עיניו במסך המייאש, אחר-כך הסיט פניו לטלפון, 
והחליט להרים את השפופרת. עיניו סקרו את מרכז הבקרה, העיניים 
למשרדים,  עבר  מהעובדים  גדול  חלק  לחלוטין,  המומות  היו  שם 
מעכלים את האסון. "שלום זלמל'ה". "מה שלומך פרופסור?". "נורא 
שלוש  "לפני  קרה?".  מה  ישמור,  השם  "לא,  שמעת?".  לא  ואיום. 
זכרונם  אסטרונאוטים  שישה  התרסקה...  "גאמא"  החללית  דקות 
לברכה, וכמעט מיליארד דולר ירד לטמיון... אסון מחריד". "אני מאד 
שאתה  ספק  לי  אין  אותך.  להטריד  הזמן  לא  זה  פרופסור,  מצטער, 
שבור וכואב... אתקשר אליך בעוד כמה ימים... אתה יודע שאשמח 
הכרות  של  וחצי  שנה  כמעט  אחרי  פנים,  מול  פנים  אותך  לפגוש 
רוצה  אני  תנתק...  אל  זלמל'ה,  רגע,  "חכה  להתראות...".  טלפונית 
שתגיע ליוסטון עכשיו, אני מחכה לך. צפוי לי עוד לילה ארוך ומייגע 
של טרום תחקירים. עכשיו אחת בצהריים, יש לך שעה נסיעה... אני 
ממתין". "אתה בטוח שזה הזמן מיסטר גוגנהיים? אני שומע שברון לב 

מרצד בקולך... הייתי מעדיף...".
 410 במשרד  איתי  פגישה  לך  שיש  לשומר  תגיד  תגיע.  לא,  "לא, 
תג  לך  יכין  והוא  הגעתך,  על  לו  מודיע  כבר  אני  המרתף.  בקומת 
כניסה". "בסדר, להתראות". הפרופסור שכח. הוא לא דיווח לשומרים 
של  באקלים  היגון  ואוירת  המחרידה  החויה  האורח.  של  הגעתו  על 
יוסטון, השכיחו ממנו את זלמל'ה. בשעה 51.31 בצהריים הוא נכנס 
התיישבו  והשלושה  בכירים.  הכי  חלל  פקחי  בשני  מלווה  למשרדו 
בשעות  הלילה  להתחיל  הצפוי  המעמיק,  לתחקיר  להתכונן  כדי 
אוזניים  על  יפלו  שהסבריו  ידע  גוגנהיים  אך  מחדל,  היה  הקטנות. 
העיקה  הפנימית  הבעירה  נקי,  לצאת  עתיד  שהוא  למרות  קשובות. 
עליו קשות. "אני אחראי למותם של ששה אמריקנים, שש משפחות 
אותי האסון שהמטתי  ירדוף  "לעולם  ניקר מצפונו.  בגללי"  שכולות, 
מעל  הטורדנית  הזיעה  את  וניגב  התייסר  האמריקנית"  האומה  על 
מצחו. אי שם, בנקודה הפנימית הקטנה והבלתי נראית, חש גוגנהיים 
שהוא פושע. באחת הבדיקות המערכתיות – לפני היציאה לחלל – 
היה נדמה לו שהוא שומע רטט משונה מן המנוע העליון. רק אזניים 
דקיקים,  תדרים  שקולטות  לעטלפים,  שיש  כמו  להפליא  רגישות 
את  שבדקו  הטיסה  ומומחי  הבקרים  הקליל..  בזיוף  להבחין  יכולות 
החשדות צחקו וגיחכו. "פרופ' גוגנהיים, קפצה עליך הזיקנה. המנוע 
חלק ודופק כמו שעון שוויצרי. כל השעונים והמחוונים מעידים שאין 
שמץ של שמץ תקלה". הוא התעקש שיאזינו שוב, הם האזינו ושוב 
גיחכו. "שטויות, אתה מדמיין, הכל פיקס". הפרופסור שתק. לפחות 
שישה מומחים ביטלו את דבריו. להחליף ראש מנוע שעתיים לפני 
אני  כסף..."ואולי  הרבה  גם  שעולה  רדיקלית,  החלטה  זו  השיגור 
טועה" הרהר אז. כשהחללית שוגרה לחלל וכל הפרמטרים העידו על 
תקינות מירבית, הוא הרשה לעצמו לנשום עמוק לרווחה. אבל עכשיו, 
כשהאסון לנגד עיניו, כשהנשיא ועוזריו מלקקים את פצעי גאוותם, 
ידע להאזין  דיבר רק אליו. רק הוא  הוא בטוח שהרטט הדקיק הזה 
לקפוץ  עליו  היתה  חובה  המנוע.  של  בזיוף  שהבחין  היחיד  הוא  לו, 
כנשוך נחש ובאופן חד משמעי, להורות על עצירת תהליך השיגור, עד 
להחלפת המנגנון הפגום. "אוי לי טיפש שכמותי!!!". הטלפון במשרדו 
שעתיים  מזה  השפופרת.  את  הרים  לא  הוא  פעמים.  עשרות  צלצל 
שהוא מכונס בעצמו. עושה חשבון נפש. מחפש מילים שישכנעו את 
עצמו, שירגיעו את רוחו, אך הטלטלה הרגשית איימה למוטט אותו. 
לפתע נפתחה הדלת. בפתח ניצב השומר ג'ימי גורימנט. "פרופסור, יש 
כאן יהודי חסידי אחד שמחכה לך בשער כבר חמש שעות, הוא טוען 
שאתה מחכה לו לפגישה... אבל אתה לא עונה כל היום לטלפונים. 
שמו משהו כמו, למלי בלינברד". גוגנהיים זקף ראשו מבין כפות ידיו 
"אוי, שכחתי ממנו לגמרי. אנא הכנס אותו... היינו אמורים להיפגש 

בשתיים, עכשיו כבר שבע בערב.
  המשך בשבוע הבא- באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו 



דיני תספורת וגילוח בספירת העומר:
האם מותר להסתפר ולהתגלח בספירת העומר?

אין מסתפרין ואין מתגלחין בספירת העומר, אבל גילוח 
שפם – המעכב את האכילה מותר, ושאינו מעכב אסור.

האם לנשים מותר להסתפר בספירת העומר?
מותר  ספרד  לבנות   – העומר  בספירת  נשים  תספורת 
לנשים נשואות ולבחורות בשידוכים. ולבנות אשכנז ניתן 

להקל בזה ג"כ בשעת הצורך.
האם מותר לספר ילדים קטנים בספירת העומר?

אך  להחמיר  נהגו   – העומר  בספירת  קטנים  תספורת 
במקום הצורך )כגון שהשערות מפריעות לו( מותר.

הערות והארות על הלכות אלו ניתן לשלוח לאימייל
6191265@gmail.com

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

 

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... 

לצערי מצאו גוש בחזה, עשו בדיקות, והרופא הכירורג מאד 
נלחץ כי אני בטיפולי פוריות. מיד קבעו לי תור לביופסיה.  
לפני הכל התקשרתי ל“חסדי ינון“ והזמנתי ”פדיון נפש“ , 
כשהגעתי לאחר כמה ימים לבלינסון לרופאה בכירה, בדקה 
אותי הרבה זמן ובסוף לא מצאה כלום. הגוש נעלם לאחר 

הפדיון...ישתבח שמו...
                                                                                                                                      י.ש.ע

הבת שלי נולדה והכל היה איתה בסדר. בגיל ארבע ותשעה 
חודשים עברה ניתוח לב. ומאז היתה צריכה לעבור עוד ניתוח. 
כיום היא כבר בת שמונה.  והניתוח כל הזמן נדחה, כל פעם 
בגלל משהו אחר, פעם בגלל הבידודים, פעם בגלל הבית חולים, 
לא היו תקנים למיטות. הלכנו לביקורת וראו שהמצב מחמיר. 
לרשימת  בנתים  אותה  הכניסו  גדולה..  לחרדה  נכנסתי  אני 
המתנה לניתוח חירום. ואז הודיעו לי שאולי יהיה מקום ביום 
ששי. בשבת הרגשתי רע, מתח, והתקפי קוצר נשימה, אמרו 
לי שביום ראשון יתנו לי תשובה עד תשע בבקר. עברה השעה 
והיתי בטוחה, שזה בוטל. בעשר, הודיעו לי להגיע מיד והכניסו 
אותה לניתוח. את ה“פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ עשיתי לאחר 
הניתוח, כי לא ידעו אם הלב יעכל את השינויים. ומאז ברוך 
רגועה. סיפרתי לבת  זה הסתדר. לבקורת כבר הלכתי  השם 
הצדיק,  של  התמונה  את  לה  והראתי  פדיון,  לה  שעשו  שלי 
ר‘ ינון חורי זצוק“ל וזה נתן לה כח להתגבר וגם לי.  חזר לה 
אחרי  וחרדה.  בטראומה  היתי  אני  זה  .לפני  בעינים  הברק 
הפדיון נרגעתי מהחרדות והשתחררתי מהטראומה שלא היה 
לי אפילו אויר לנשום. והילדה התחילה להתאושש ובבקורת 
זכוי הרבים  הבאה היו מרוצים מהתוצאות.  שבעזרת השם, 
הצדיק  ניתוחים...ושבזכות  יותר  תצטרך  ולא  לזכותה  יעמוד 

תזכה לאריכות ימים ושנים טובות בע“ה.                
                                                                                   בעילום שם

לה  והיה  בטוב  חשה  לא  היקרה  סבתי  ימים  כמה  לפני 
כאבים בראש ובעיניים, חששנו מאד והיא נלקחה לבה“ח 
לסדרת בדיקות. אחרי זה אמרו לה שלפי התוצאות יש לה 
ולא על אף אחד בישראל.  גידול בראש לא עלינו  כנראה 
מיד העבירו אותה לבית חולים אחר משום שאין להם את 
הכלים הנדרשים לעזור לה במצב כזה. מבית החולים השני 
לקחו אותה לבדיקת אם. אר. איי. ואמרו לה שלפי הנתונים 
אם התוצאות ממשיכות בכוון כזה אין הרבה מה לעשות, 
שהגידול  הסיכון  בגלל  ככה  המצב  את  להשאיר  וחיבים 
ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  זה  את  ששמעתי  מיד  בראש. 
והזמנתי עבורה ”פדיון נפש“ דחוף...ואכן עשו לה. וממש 
ברגעים אלו, קבלתי טלפון מאמא שלי שהרופאים אמרו 
לה, שב“ה הכל נעלם, ויש סה“כ סתימה קטנה בעורקים, וזה 
דבר שניתן לטיפול. שזכוי הרבים יעמוד לזכותה של סבתא 
ויהיה לה רפ“ש ואריכות ימים בבריאות איתנה. התקשרנו 

לבשר בשורות טובות ולהודות לבורא עולם על הנס. .  
                                                                       .ר.ש./צפת

ולאחר  הצליחו,  שלא  בשידוכים,  שנה  היה  שלי  הבכור  הבן 
המטען  כל  לאחר  שבוטלה.  נשואין  הצעת  וגם  שבוטל  וורט 
לבני   עשיתי  נכון.  הולך  לא  תקוע,  כאן  שמשהו  ראיתי  הזה  
יומיים  בערך.   שנה  חצי  לפני   ” ינון  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון 
לאחר הפדיון הציעו לו שידוך הגון וראוי לו בדיוק מה שהוא 
חיפש. תודה לאל הוא התחתן לפני חודשיים וחצי. ותודה לכם 

שאתם שליחים טובים. תבורכו מפי עליון.
                                                                         בעילום שם

שלי  הגוף  שכל  הרגשתי  שלמדתי  בזמן  בהיר  אחד  יום   
ואפילו  יכולתי ללכת  כואב, המשכתי ללמוד למרות שלא 
לא להחזיק את עצמי. החזקתי מעמד עד הערב וכשהבנתי 
החולים.  לבית  התפנתי  מוחי,  לאירוע  חשש  יש  שאולי 
שיעשו  ינון"  ל"חסדי  התקשרתי  חולים  לבית  כשהגעתי 
לי ”פדיון נפש“ דחוף כי יש לי חשש לאירוע מוחי. אמרו 
היא  בבוקר, אבל עצם הצדקה  יעשה מוקדם  לי שהפדיון 
העליון  הפלא  לי.  שתעמוד  עצמה  בפני  גדולה  מצוה  כבר 
כשקמתי  לעין  ברורה  ממש  שהייתה  דשמיא  והסיעתא 
יכלו  לא  הרופאים  ואפילו  היה  כלא  עבר  הכל  בבוקר 
להסביר את התופעה, ושוחררתי הביתה. אני מתקשר דבר 
ועל  עימי  על חסדיו שעשה  יתברך  לבורא  להודות  ראשון 

חסדיו שבכל יום ויום...ולשבח ולהלל לשם יתברך.  
                                                                         ג.א ירושלים 



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
מעשיך עושים רושם בעולם

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...
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אחד מתלמידי ישיבת "מיר" נזקק לניתוח במעי העיוור. הרופא המקומי שבדק אותו הזהיר שעליו לעבור את הניתוח בדחיפות כיוון שהוא נמצא בסכנת מוות. ביקש הבחור 
מחברו ללימודים, הרב שלמה לורנץ, שיתלווה אליו לוילנא. ניגש הרב שלמה לורנץ למשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל כדי לבקש רשות לנסיעה ואמר: "חברי חולה במעי 
העיוור, מאיימת עליו סכנת מוות, הרופא אמר שהדבר צריך להיעשות בדחיפות". כששמע המשגיח את דבריו נעשה חיוור כסיד ורעד כולו. חשב הבחור שהמשגיח התרגש 
ונבהל מהבשורה, אך אז זעק המשגיח ואמר: "אסור לומר את הדברים שאמרת, מהמעי העיוור לא מתים, מתים אך ורק מחטא!" זעקתו של המשגיח היכתה בבחור שהרגיש 
באותו הרגע את החרדה ויראת השמים העמוקה שהיו טמונות בדבריו של המשגיח, ואשר חילחלו עמוק לליבו. "מאז אותו מעשה עברו כבר שבעים שנה" סיפר הרב שלמה 
לורנץ, "במשך כל השנים איני יכול לשכוח את זעקתו של המשגיח, לא נמחק מזכרוני הרושם העז שעשתה עליי אותה השיחה, והמשפט הבודד שאמר הרב: 'ממעי עיוור לא 
מתים, מתים אך ורק מחטא!' ליווה אותי כל ימי חיי" )'אוהל משה'( כל פעולה שאדם עושה יוצרת רושם, אין האדם יודע כיצד מעשיו פועלים בעולם, על מי ומה הם משפיעים, 
הן לטובה והן חלילה להיפך. כשאתה עושה מעשה לא תמיד תראה את ההשפעה שלו עליך, על הסביבה, אבל היא פועלת, יתכן מאד שתראה כבר באותו יום פירות, ויתכן 
שתראה זאת לאחר שנים. יש בכוחך לחולל מהפכות בסביבתך, לתת כוחות לאחרים גם בלי שהתכוונת, שים לב למעשיך, התנהג בצורה נאותה, תשפיע על סביבתך, תהיה 
אתה "המנוף" שמרים את האחרים ולא חלילה "הדחפור" שחופר להם בורות. לעיתים מילה אחת, התנהגות אחת, הבעת פנים אחת יכולה לתת לאחר כל כך הרבה, גם אם לא 

שמת לב לכך, לא התכוונת, מעשיך פשוט עושים רושם על סביבתך...
רונן קרתא
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