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מטעמים לשולחן
ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' )כה, ד(                                                        

מצות השמיטה מחזקת בלבנו את האמונה בה' ואת הבטחון בו! כאשר אדם שואל "מה נאכל 
בשנה השביעית?"- הריהו מגלה, שיש לו בעיה הרבה יותר רצינית מבעית האוכל בשביעית- 
גם  לשאול  למעשה,  אמור,  היה  אדם  אותו  רצון...  משביע  בדיוק  לא  שלו  האמונה  מצב 
שנתים לפני כן, בדיוק באותה רמת דאגה: 'מה נאכל בשנה החמישית?' אלא שלגבי השנה 
החמישית הוא לא שאל, כי הוא חרש, והוא זרע והשקה ועבד, מה שאסור לעשות בשנה 
השביעית. אולי הוא שכח, אותו אדם, ש"עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם 
בעתו"- רק הקב"ה נותן לכל אדם ולכל בעל חיים את המזון ואת שאר הצרכים. אולי הוא 
שכח זאת, אותו אדם, שאם לא שכח- כלום טיפת הגיון יש בשאלה 'מה נאכל אם אנחנו 
בתוכנו את ההכרה, שאיננו משיגים את  לחזק  עלינו  בקיום מצות השמיטה  נעשה!?'  לא 
פרנסתנו בכחנו ובעצם ידנו, ואין לנו היכולת להרויח מה שלא נגזר עלינו. ומה שנגזר- יגיע 
ממילא. הגזרה אמת והחריצות שקר- אומר הרמב"ן. על האדם מוטלת רק חובת השתדלות, 
ומוטב לו שיזכור שההשתדלות הזו- לא היא שמביאה את התוצאות. ומהי מדת ההשתדלות, 
שעל האדם לעשות? ככל שאמונתו של אדם חזקה ואמתית יותר- קטנה מדת ההשתדלות 
שעליו לעשות. אם שיש לו אמונה שלמה בקב"ה, אינו צריך לעשות שום השתדלות. אולם 
כדי לזכות לאמונה שלמה יש צורך ב'השתדלות' הרוחנית הנכונה. תלמידי האלשיך הקדוש 
שאלוהו בענין בטחון בלי השתדלות, והיה שם אדם פשוט, שהיה מתפרנס מהובלת טיט 
וחומר בעגלתו. אותו אדם שמע את דברי האלשיך מתוך אמונה שלמה. הדברים נגעו אל 
לבו, והוא אמר לעצמו: 'האם דעתי נשתגעה בקרבי?! כיון שיש בטחון בלי השתדלות, אם כן 
כל השתדלותי היא רק הבל ורעות רוח! ולמה לי לעמול כל ימי... יכול אני למנוע את עצמי 
מכל הצרות האלה, ולהשיג את פרנסתי בלי שום השתדלות כלשהי, ואין אני עתה אלא חסר 
דעה אם אמשיך לנסוע עם עגלתי בעבודת החמר והטיט, שהרי מכח הבטחון יבוא אלי הדבר 
ממילא, בלא שום ספק ספיקא!' הלך אותו אדם, ישב בבית המדרש, וקרא פרקי תהלים. 
עברו שבועים, וכסף לא נפל עליו מן השמים. אשתו והילדים היו לחוצים, תבעו ממנו לצאת 
"וכי  בן אדם מן הישוב. אך הוא ענה להם בהחלטיות:  עם עגלתו להביא פרנסה, כמו כל 
משוגעים אתם, רחמנא ליצלן? הלא שמעתי בפרוש מהאלשיך הקדוש, שאם האדם בוטח 
בה', בא אליו טרפו בלי שום סבה, ולמה לי לנסוע בקרח ובקר, כדי להשיג מה שיבוא אלי 
ממילא?!" האשה והילדים נסו עוד לשכנע, אך לאחר שראו שאין סכוי שיעלה הדבר בידם, 
עזבוהו לנפשו, שוב עבר זמן, וכסף טרם ירד מן השמים, המצב מחמיר, והאיש באמונתו 
הזה  הגוי  לגוי. הלך  ואת העגלה  נפש, מכרו את החמור  עומד. כאשר באו מים עד  העזה 
עם החמור והעגלה לחפור חומר, ומצא שם אוצר ענק של זהב. הוא ירד לתוך הבור, מלא 
את שקיו הגדולים מן האוצר, והניח בעגלה, אך אז היתה מפולת והוא נקבר חי בתוך הבור. 
החמור, שנותר ללא מנהיג ומכון, רץ אל אדוניו הראשון, כהרגלו. פתאום נשמע קולו בחוץ, 
והילדים אל אביהם, שהיה בטוח  זהב. מלאי התרגשות, באו האשה  ומצאוהו עמוס שקי 
ששוב באים הם לצעק עליו, אך תחת זאת אמרו לו בני משפחתו בשמחה גדולה: "הושיע 
לך בטחונך, כי מצאנו אוצר גדול!". באו תלמידי האלשיך אליו לשאל: "במה כחו גדול יותר 
משלנו? אנו מבקשים כל כך הבטחון, ואין עולה הדבר בידנו כמו כן, והוא שמע פעם אחת... 
מפני מה זה?" אמר להם האלשיך הקדוש משל: "יש מי שתוקע את המקל באדמה קשה, 
אמנם קשה מאד להכניס את המקל לתוך האדמה הקשה, אך אם יצליח- אז יעמד המקל 
שם חזק ולא יזוז ממקומו. לעמת זאת, כאשר רוצים להכניס מקל לתוך אדמה רכה, יכנס 
המקל בקלות, אבל בקלות גם יצא משם". האדם הפשוט, בעל הלב הגס, הלא מעודן, קשה 
היה להכניס אל לבו את הדברים, אך כאשר הם נכנסו, הוא לקח את ענין הבטחון כמו שהוא, 
כי כך הוא הדבר בלי שום ספק ובלי שום פחד. הוא אחז במדת הבטחון כאלו לא היה אופן 
אחר במציאות כלל! ולאמיתו של דבר, אכן כך הדבר! תלמידי האלשיך, לעמת זאת- מאחר 
ו"כל הגדול מחברו, יצרו גדול"- הפכו בדעתם, שמא נס הוא ואסור לסמך, שמא לא כך הדרך 

וכו'. על כן יתקע האדם את היתד עמק באדמה בלתי חפורה, יאמין בבוראו ויבטח בו.
                                                              ומתוק האור

א. מותר לשבת בשמש בדרך הנאה, זמן לא 
שעל  פי  על  אף  החורף,  בימות  בפרט  ארוך, 
ידי כך משתזף בשמש, ואין בזה משום איסור 
רפואה, כי הרבה בני אדם בריאים עושים כן 
איסור  משום  בזה  אין  וגם  בריאותם,  לחזק 
צובע, מפני שאינם מתכוונים לצביעה. ומכל 
רב  זמן  הישיבה בשמש  בימות החמה  מקום 
אינה אלא צער ועינוי )כדאיתא בימוא עד:(, 

ואין לגרום צער בשבת.
אסלת  על  בשבת  מים  זרם  לפתוח  מותר  ב. 
את  הצובעת  סבוניה  בה  שיש  השירותים 
לחוש  ואין  טוב.  ריח  בהם  נותנת  וגם  המים 
משום צביעה ולא משום הולדת ריח בשבת.                                                                                                                                    
)חזון עובדיה(

א. הנוהג להקל בשביעית לקנות פירות וירקות 
מ“היתר המכירה“, ומארח בביתו מי שמחמיר 
בקרקע  שגדלו  מאלו  ירקות  ורק  אך  לאכול 
חייב  ספיחין,  איסור  בהם  שאין  נכרים,  של 
והאורח  כך,  על  להודיעו  המארח  הבית  בעל 
יחוש לעצמו. ואם האורח התנה מראש שהוא 
מחמיר על עצמו ”בלי נדר“, יכול לאכול משל 

בעל הבית אפילו בלי התרה.
)חזון עובדיה( 
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רבינו תםצאת שבתהדלקת נרות

הלכות שמיטה
עבודת קרקע 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
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
זלמל'ה  החסיד  נכנס  אחר-כך  דקות  עשר  שבוע:  מלפני  המשך 
הוא  ידידותית  ידיים  לחיצת  ואחרי  פניו...   על  רפה  חיוך  בלינקר, 
פרופסור,  "סליחה,  וביקש:  מותניו  את  עטף  גרט'ל,  מכיסו  הוציא 
מול  התיישב  זלמל'ה  דקות   02 אחרי  מנחה".  התפללתי  לא  עוד 
גוגנהיים, אבל אני חייב לגלות  הפרופסור ואמר "תסלח לי מיסטר 
לך שיותר קל ונוח לי להגיע להקב"ה, בורא העולם , מאשר לתפוש 
בחוץ,  מתייבש  אני  שעות  חמש  שתהיה.  ככל  חשוב  כמוך,  יהודי 
מתחנן להכנס. השומרים רצו לעצור אותי פעמיים, עשרות חיוגים, 
שנה וארבעה חודשים של תחנונים, ורק עכשיו זכיתי – דווקא ביום 
כל כך טראגי לארה"ב – להנות מזיו פניך... דיינו. מה בדיוק קרה שם 
בחלל?". פרופסור רוברט גוגנהיים הביט בפניו הטהורות של החסיד, 
חן  מצא  הזה  האיש  גופו.  בכל  המתפשט  חביבות  של  נועם  וחש 
בעיניו. הישרות והתקיפות מחד גיסא, עדינות הנפש מאידך גיסא. 
לפני שנה וארבעה בשיחת טלפון סולידית, הצליח זלמל'ה לשכנע 
אותו, "למרות שאתה רב רפורמי, אין שום מניעה שתתרום 02 דולר 
אחרי  החסיד.  טען  סתירה"  שום  אין  האדמו"ר,  של  תורה  לתלמוד 
למלא  גוגנהיים  הסכים  אמונה,  בענייני  פלפולים  של  שעה  כמעט 
"למרות  אז  חשב  נורא"  "לא  יורק  לניו  אותה  ולשלוח  קבע  הוראת 
שהם טועים וקיצוניים, הם יהודים טובים". "שתבין זלמל'ה רק לך 
אני מספר, רק לך, אף אחד כאן ביוסטון עדיין לא שמע את זה ממני. 
היה לי חשד שיש רטט קטן, זיוף קטנטן בצליל של המנוע העליון... 
צריך אוזן של עטלף כדי לקלוט את זה. אך המומחים שעובדים איתי 
כאן סתרו את חשדותי, ו"גאמא" יצאה לחלל. בדו"ח היציאה רשום 
בפרוט "כל המערכות נבדקו ונמצאו תקינות עד הקטנה והמזערית 
ואני זלמל'ה, שבור ומפורק, הייתי צריך לצרוח עד השמים  שבהן" 
"לא טסים עוצרים הכל. מטפלים בזיוף. אי אפשר לטוס ככה. ייגרם 
כל  זלמל'ה  משפחות  שש  הרסתי  טוטאלי.  ריסוק  פה  יהיה  אסון, 
ארצות הברית בוכה בגללי, איך אתה יכול לנחם אותי?". פרופסור 
כבויות  עיניים  ועצם  כסאו  משענת  על  נשען  גוגנהיים  רוברט 
ויבשות. הוא ציפה לכמה מילות ניחום, הוא כֵמַה לחיבה, למזור טוב 
למצפונו הבוער. החסיד הצעיר חש זרימה מצמררת בעורקיו. הוא 
והתחנן  להגיב,  חייב  הוא  רצון.  עת  זו  שעתה  החדים  בחושיו  קלט 
כי  והמנסרות.  הנוקבות  הנכונות  המילים  את  בפיו  יניח  שהקב"ה 
מאדם מערכי לב, ומהשם מענה לשון. זלמל'ה נעמד, ואחרי שתיקה 
בת דקותיים אמר: "כן, גוגנהיים... אתה באמת רוצח. אתה פושע. גם 
אחרי עשרות שנות שירות ביוסטון, עם כל הצלחותיך המדהימות, 
אמריקה לא תסלח לך. גם אם תצליח להסתיר את האחריות שלך 
נתנו  משמים  באמת  אם  אצלו..."  קרה  זה  "גוגנהיים?  יגידו  תמיד 
חייב  היית  נתפשים,  בלתי  עלומים  תדרים  שקולטות  אוזניים  לך 
לעצור הכל ולמנוע אסון. הכשרון שלך מאפיל כאן על כל מי שזז. 
האחריות כולה על כתפיך.. כן, אתה רוצח!!! אומה שלמה מייבבת 
ודואבת באשמתך... תתבייש לך גוגנהיים, תתבייש!!!" זעק זלמל'ה, 
אבל ליבו נשרף בקירבו בגלל סיבה אחרת לחלוטין. רוברט גוגנהיים 
המדען הנערץ תקע בו שתי עיניים נדהמות ומבוהלות. ז'למל'ה לא 
הרפה ממנו "אבל זה הרצח הקטן שלך, גוגנהיים, זה הקטל המישני, 
חיישנים  כאלו  לך  יש  אם  דור.  של  טוטלי  לרצח  גם  שותף  אתה 
 02 כבר  אותך  להביס  מצליח  הרפורמי  הזיוף  זה  מחודדים...כיצד 
הרוחני  בפח  אותך  להפיל  הצליחו  כיצד  שכמותך!  שוטה  שנה? 
שלהם, להכניס לך את הנצרות בדלת הקידמית. להשיא אותך עם 
גויה.. וילדיך גוגנהיים... הם סוף הדרך שלך, הם סוף הדרך של אבא 
שלך... אני יודע, אתה סיפרת לי שאתה בן יחיד לאמך, ואביך נעלם 
לחלוטין  ריסקת  זהו.  דור...  של  סופו  אתה  הקומוניסטית.  ברוסיה 
את מעבורת הדור של העם היהודי, שאתה אחראי עליה, המעבורת 
של הדור הבא מתוצרת רוברט גוגנהיים היהודי... לא יהיו לך נכדים 
ולא נינים, ועל פי היהדות, מצבך גרוע הרבה יותר, מאשר מצבם של 
ששת האסטרונאוטים שנהרגו עקב המחדל תוצרת גוגנהיים. ויותר 
לא  לנו  מעביר  שאתה  המזעריות  והתרומות  דיין,  ויש  דין  יש  מזה, 
והנורא. אנחנו עכשיו חוגגים את חג  יצילו אותך מיום הדין הגדול 

זו  ישראל.  עם  היא החללית האמיתית של  סוכה קדושה  הסוכות, 
חללית שלעולם לא תתרסק, למרות שהיא עשוייה קרשים וענפים. 
חבל שאתה טועה...". הפרופסור הרשה לעצמו להסיט את הכורסא 
לאחור, כך שפניו הלחות נעלמו מעיני החסיד. "ושתבין רוברט, אני 
יהודי שאוהב אותך, התעקשתי להגיע אליך כדי להתרים אותך וגם 
אבל  הרוחות,  לכל  מכאן  אותי  לזרוק  יכול  אתה  עיניך.  את  להאיר 
זה  בפה..  בלשון,  משמים  לי  הניחו  עכשיו,  ששמעת  המילים  את 
לא זלמל'ה שמדבר איתך, אני עפר ואפר, זה הקב"ה שמדבר איתך 
וצועק לעברך "אבריימל'ה, חזור הביתה! אבריימל'ה זה נורא לרסק 
חלליות, אבל יותר נורא לרסק את הדור הבא. מענין מה אבא שלך 
בך".  פגעתי  שלא  מקווה  אני  פרופסור,  סליחה  עליך?  אומר  היה 
אבל  בי,  פגעת  גוגנהיים,"לא  ביקש  שב"  "שב,  לצאת.  פנה  זלמל'ה 
נעלם  ולארי  שלי  "אבא  מספר  החל  דומע  כשכולו  בליבי".  נגעת 
ברוסיה, אחרי שנעצר על ידי הק.ג.ב. אמא שלי אשה עגונה כמעט 
55 שנה, היא חושבת שאבא נרצח אבל אין שום ראיות. היא כבר 
למעלה מגיל 08 אשה צדיקה וחסודה, שמרה על צלם היהודי שבה.. 
במרתפי  נעלם  אבא  המשך.  דור  לי  שאין  כמוך...  טוענת  היא  גם 
בזיוף  נחשד  הוא   9391 בינואר  במוסקבה  הקרמלין  בבנין  הק.ג.ב. 
הנסיונות  כל  עם מתנגדי השלטון.  ובשיתוף פעולה  בריגול,  דרכון, 
שאני  יודע  אתה  ממני.  שבורה  אמא  כן,  בתוהו.  עלו  אותו  לאתר 
רב רפורמי של קהילה.. אבל עכשיו הדברים שיצאו מן הלב שלך 
עשו לי רטט בלב... יש זיוף, אתה צודק, יש זיוף!האסון הזה עכשיו 
צועק לי: אברהם אתה חי בזיוף בצביעות". "תרשה לי להרים טלפון" 
ביקש זלמל'ה "בבקשה". החסיד הצעיר לחץ על הכפתור המפעיל 
סבא,  לי  תגיד  זלמל'ה.  זה  שלומך.  מה  סבא,  הלו,  הרמקול.  את 
אולי אתה זוכר... סיפרת לי פעם שנעצרת ברוסיה על ידי הק.ג.ב. 
"נו, זלמל'ה יקירי, נהיית לי חוקר היסטוריה,  מתי בדיוק זה היה?". 
כמה פעמים כבר סיפרתי לך על כך זה. היה בתחילת ינואר 9391 
במוסקבה, כבר הריחו באויר את המלחמה העולמית השנייה. ואנחנו 
היהודים נרדפנו גם ברוסיה, אצל המתועב הרשע הזה, יוסף סטלין, 
שם רשעים ירקב". "סבא, נסה בבקשה להיזכר, האם השם ולארי 
ימים  ששה  היינו  בודאי.  "גוגנהיים...  משהו..".  לך  מזכיר  גוגנהיים 
דתי,  יהודי  היה  זה,  לצד  זה  שפוכים  מהעינויים  חזרנו  תא.  באותו 
עדין נפש. התייסר ולא התלונן "יסורים זה מתנה משמים" היה אומר 
לי". ומה היה סופו? הוא שוחרר... כמוך, סבא?". "לא, לא... גוגנהיים 
נפטר בצינוק. הוא חלה בדלקת ריאות קשה... והם כמו תמיד, אם 
מישהו מת, הם מעלימים הכל... הייתי לידו כשנפח את נשמתו...". 
יש  "אמא,  נסגר.  המעגל  לבקר".  אבוא  תדאג  אל  סבא....  "תודה 
עֵד שאבא נפטר בצינוק של הק.ג.ב. ברוסיה, במוסקבה. הוא היה 
איתו בצינוק, יהודי בשם שרגא בלינקר. ישיש בן למעלה מתשעים. 
אפשר להוציא אותך מעגינותך אמא.. הוא יהודי בריא בשכלו.. ירא 
שמים, הוא סבו של ידיד שלי". "הוי, אבריימל'ה, אתה מצחיק אותי. 
אני כבר אוניה זקנה לגמרי, לא שייך שאצא להפלגה מחודשת, טוב 
לא  שלעולם  אוניה  זו  "אודל  בשמים  הכריזו  כבר  עלי  בנמל....  לי 
תפליג לעולם. לא נורא. קיבלתי זאת באהבה. זה היה רצון השם, לך 
תגיד "קדיש" על אבא שלך, אבריימל'ה, לך תגיד קדיש". שנה אחר-

אברהם  פרופסור  עלה  בישראל,  שנקברה  אמו  פטירת  לאחר  כך, 
גוגנהיים לארץ ישראל. אשתו ובניו עברו גיור לחומרה, ולמשפחה 
החשובה הזו נולדו נכדות צדקניות ונכדים יראים ושלמים, בני תורה 
מצבת  מול  ניצב  כשאבריימל'ה  היארצייט,  ביום  ולעילא.  לעילא 
השיש של אמא, בהר הזיתים, אחרי המשניות ולפני ה"קדיש" הוא 
לוחש לה: "אמא, אמא, החללית שלי ביוסטון אמנם התרסקה, אבל 
העוגן התרומם, והאוניה האמיתית שלך מפליגה בים הנכון ובכיוון 
הנכון, ואני מקווה שאת, וסבא וסבתא, רווים ממני נחת יהודי כשר. 
...ובשמי יוסטון מרחפות להן  מאוחר, אבל נחת. "יתגדל ויתקדש". 
גוגנהיים,  עד היום, חלליות מטופשות שלא מפריעות לאבריימל'ה 

לעלות אף הוא מעלה מעלה,  לרקיעים של אמת. 
                                               באדיבות המחבר- הרב קובי לוי הי“ו                        



האם מותר להסתפר בל"ג ובל"ד בעומר?
בשעת הדחק יכולים בני אשכנז להסתפר בליל לג' בעומר, אך לכתחילה 

יכולים רק ביום לג'. בני ספרד יכולים בשעת הדחק בליל לד' בעומר, 
ולכתחילה רק ביום לד'.

האם מותר להסתפר אחרי ל"ג בעומר?
תספורת אחר לג' בעומר: המנהג הנפוץ הוא שאשכנזים מסתפרים מלג' 
בעומר ואילך וספרדים מסתפרים מלד' בעומר ואילך, אך בלוח א"י כתב 

דנוהגים היתר רק מר"ח סיון, ויש הנוהגים רק משלושת ימי הגבלה.
הנוהגים כהאר"י ז"ל לא יסתפרו עד ליל מט' לעומר. במקום הצורך אפשר 

להסתפר ביום מח' ואפילו בליל מח' לעומר.
האם מותר לשמוע שירים בליל ל"ג בעומר:

שירים בליל לג' בעומר – מעיקר הדין אסור, אך אם הם לכבוד התנא רבי 
שמעון - מותר.

חתונות בל"ג ובל"ד בעומר:
בני ספרד נהגו היתר בחתונות מלד' בעומר ואילך, ובני אשכנז ]בא"י עכ"פ[ 

נהגו שלא להתחתן עד א' סיון או ב' סיון או ג' סיון – תלוי במנהגים. ובמקום 
הצורך אפשר להקל.

הנוהג איסור אחרי לג' בעומר והוזמן לשמחת חברו – מותר ללכת, ואף שנהנה 
מהשירים או רוקד בשמחה - יש לו על מה לסמוך.

האם מותר להשמיע שירים לילדים קטנים בספירת העומר?
לילדים עד גיל חינוך )גיל שש( מותר לשמוע )ואף אם הגדולים שומעים 
ברקע את המנגינה אין בזה איסור, כי הם אינם מתכוונים לשמוע ולהנות 

ממנה(.
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... 

אחי היה חולה במחלה בראות, עשו לו שלושה פדיונות 
נעלמו  השתפר.  מצבו  דשמיא  בסיעתא  השם,  וברוך 
הרבים  זכוי  השם  שבעזרת  ומתחזק.  והולך  הגרורות 

יעמוד לזכותו וילך וישתפר עוד בעזרת השם...
                                                                     א.ג מהדרום

היא  מגלוקומה.  סובלת  בריאה,  שתהיה  שלי  אמא 
אישה מבוגרת, ופעם בכמה זמן יש לה בקורת בבית 
והעין  רואה  בקושי  היא  בעין אחת   . חולים, למעקב 
השניה נמצאת במעקב. בבדיקה היו צריכים להחליט 
אם יצטרכו לעשות לה ניתוח בעין כדי להציל אותה 
ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לה  הזמנתי  לא.  או 
לאותו בוקר. והיתה סיעתא דשמיא מדהימה. מנהלת 
מאד  היה  עיני  התוך  הלחץ  אותה.  בדקה  המרפאה 
גבוה 33-. ואמי לא היתה מעונינת בניתוח בגלל הגיל 
שלה ומחלות רקע אחרות. הרופאה החליטה לעשות 
לעשות  החליטה  שלה  הגיל  ובגלל  לייזר,  ניתוח  לה 
את זה מיד, במקום.  זה אומר, שפינו לה חדר ועשו 
לה את ניתוח הליזר מיד, דבר שחסך לה הרבה זמן, 
לביקורת  זומנה  חודש  אחרי  והתרוצצויות.  סחבת 
זה  ל21,  ירד  עיני  התוך  הלחץ  השם,  וברוך  נוספת, 
עוד  לה  הוסיפו  השם,  ברוך  הצליח,  שהלייזר  אומר 
להודות  מילים  19...אין  עד  אותו  להוריד  כדי  כדור 
יתברך על רחמיו המרובים, ראינו בחוש איך  להשם 
את  קבלה  ביותר...וגם  הטוב  הצד  על  הסתדר  הכל 
שמו...לא  מהיר...ישתבח  והכי  טוב  הכי  הטיפול 

הפסקנו להגיד מזמור לתודה!
                                                                        בעילום שם

ברגל-  ונפגעה  רכב  בה  שפגע  מבוגרת  אישה  חמותי, 
ניתוח. הזמנו לה  בברך, פגיעה שהיתה חייבת לעבור 
היא עברה את  ה'  וברוך  ינון“  ”פדיון נפש“ ב“חסדי 
שהיא  אמרו  הרופאים  זה  כל  ועם  בהצלחה  הניתוח 
היינו  כולנו  חולים,  בבית  ימים   5 עוד  להיות  צריכה 
השם  איש...וברוך  בלב  רבות  מחשבות  אבל  לצידה. 
אותה  שמשחררים  הודיעו  הניתוח  אחרי  יום  כבר 

הביתה. אין עוד מלבדו!
                                                                 )א.ה. מנתיבות(

אפילו  עברתי  מעים,  מבעיות  סבלתי  תקופה  במשך 
ניתוח שלאחריו היו דמומים. קשה לפרט את היסורים, 
פשוטים,  הכי  הדברים  על  להודות  צריך  כמה  ועד 
שהשם נתן לנו. הזמנתי לעצמי ”פדיון נפש“ ב“חסדי 
ינון“  בפורים, ומאז ישתבח שמו לעד, הכל הסתדר, 
יום  רגיל. מודה לאבא שבשמים כל  וחזרתי לתפקוד 

על כל הטובות והישועות...
                                                                 בעילום שם

אי  שבועות,  כמה  במשך  מיוחד  ממשהו  סבל  בעלי 
אפשר לתאר את היסורים שעבר. עבר טיפול מיוחד 
ואמרו לו שאם הטיפול לא יעזור יצטרך לעבור ניתוח 
ימים  כמה  אחרי  ימים.  שבוע  תוך  בכלל.  קל  לא 
אז  להתרפא.  של  בכוון  הולך  בכלל  שזה  ראינו  לא 
”פדיון נפש“ עבורו.  התקשרנו ל“חסדי ינון“ והזמנו 
שבע“ה לא יצטרך ניתוח. ובסיעתא דשמיא, תוך כמה 
ימים, התחיל המצב להשתפר, ותוך שמונה ימים הכל 
ניסים  נוסיף,  ומה  נאמר  מה  שמו,  ישתבח  התרפא, 

ונפלאות...אין מילים להודות להשם!
                                                                    בעילום שם



החיזוק השבועי
לב שמח יטיב פנים

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” \\

בימי שבתו על כיסא הרבנות, נמנע 
הרב מפוניבז' לערוך גירושים בין בני 
להתגרש,  זוגות  לפניו  כשבאו  זוג. 
נקודות  למצוא  הרב  אותם  שכנע 
בית...  שלום  והשיג  זוגם  בבן  זכות 
הימים  באחד  אחת.  מפעם  חוץ 
הבעל  להתגרש,  נחוש  זוג  הגיע 
זעק והתעקש, כי לא יזוז מכאן עד 
לחיות  יותר  מסוגל  "איני  גט,  שיתן 
שבה  מהטבעים  חוץ  אשתי,  עם 
לא  כבר  שלה  החיצוני  המראה  גם 
כל  הועילו  לא  אמר.  אותי"  מושך 
סידר  ברירה  ובחוסר  השכנועים 
להם הרב גט. בחלוף חצי שנה הגיע 
הבעל אל הרב והתלונן: "כבוד הרב 
מנעת  לא  מדוע  לי!?  עשית  מה 
מאשתי?"  להתגרש  בחכמתך  ממני 
השתנה?  "מה  ושאל:  הרב  תמה 
מדוע שינית את דעתך? והרי אמרת 
האיש:  השיב  מכוערת?!"  שאשתך 
לשעבר,  אשתי  את  ראיתי  "עתה 
אינה  היא  טעיתי,  כי  הבחנתי 
לי  כואב  שחשבתי.  כפי  מכוערת 
אמר  להתגרש".  שהתעקשתי  מאד 
לו הרב: "ומה באמת הטעם שבזמנו 
היה לך כל כך גרוע? אחת הסיבות 
תמידי,  בריב  שכשהייתם  היא, 
וללא שמחת  אשתך הייתה שבורה 
ועוגמת  מצער  הוריקו  פניה  חיים, 
לה  חזרה  כשנפרדתם  אולם  נפש, 
אהרון  )הרב  טבעית"  חיים  שמחת 
מפונוביז'( הרב  בשם  שטיימן  ליב 
מה גורם לפניו של האדם להשתנות 
בין לטוב ובין לפחות טוב? מצב רוחו 
- השמחה או העצבות. אמר שלמה 
יֵיִטב  ָשֵׂמַח  "לֵב  בחכמתו:  המלך 
נִים וּבְעַצְּבַת לֵב רוַּח נְכֵָאה" )משלי  ָפּ
טו', יג'( - השמחה שלך, הנחת שלך, 
פניך,  מראה  את  לשנות  יכולות 
פנים  תווי  לך  לעצב  עימם,  להטיב 
יפים. אם תחייך גם כשקשה, תאיר 
לא  רוחך  כשמצב  גם  לאדם  פנים 
זוהר, תוכל לשנות את פניך, להגיע 
מהדברים  מאושר  להיות  לשמחה, 
סביבתך,  על  חביב  להיות  הקטנים, 
פשוט  להיות  לחיקוי,  דמות  להיות 
 - פנים  יטיב  שמח  שונה...לב  אדם 
תכניס שמחה ללב, האור שבו יאיר 

את פניך...
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

האירוע סביב שולחנות ערוכים לסעודת מצווה כיד המלך

11 יהוד  18:00 מבית משפחת מיטלמן רח' סירקין  התהלוכה תצא ברוב פאר והדר בשעה 
25 יהוד לבית המדרש המחודש "חזון עובדיה" (נר ישראל) קדושי מצרים 

לפרטים קו הישועות: 03-6182992

הציבור היקר מוזמן לערב אדיר ומיוחד במינו 

הרה“ג חיים כפרי שליט"א

הרה"ג אדיר עמרוצי שליט"א

הרה“ג אברהם קוזמן שליט“א

הרה“ג איתמר אינהסזאן שליט"א

הרה"ג מסעוד בן שמעון שליט"א

הרה"ג עמרם פריד שליט"א

הרה"ג ציון כהן שליט"א

הרה"ג ליאור גלזר שליט"א 

בהשתתפות גדולי ומאורי  הדור שליט"א

אופיר סלומון
הזמר והפייטן

בלווי תזמורתו המורחבת של  שימי יונייב

הרה"ג
זמיר כהן

שליט"א

הרה"ג

מיכאל לסרי
שליט"א

הרה"ג

רפאל זר
שליט"א

בברכה, עו"ד ראש העיר יעלה מקליס  • סגן ראש העיר שמעון בונפיל • מחזיקת תיק תרבות תורנית אתי פרץ 

בהנחיית שדר הרדיו 
יהודה שוקרון

נתי לוין  עלאי ונתאי צרפתי
ילדי הפלא האחים

ינון
מעניקים באהבה

חסדי
בשיתוף

לע“נ הצדיק

כ“ג אייר תשפ“ב יהוד
ר‘ ינון חורי זצוק“ל

הכנסת ספר תורה

ינון
מעניקים באהבה

חסדי

 חנוכת בית המדרש
”חזון עובדיה“

”בכל לב“

שע“י

ופתיחת רשת כוללים

של הספורט  בהיכל   |  24.5.22  | אייר  כ“ג  שלישי  ביום 
ביה"ס יהודה הלוי | רח' קדושי מצרים 23 יהוד | בשעה 19:30

משה קליין
כוכב הזמר


