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מטעמים לשולחן
אם בחקתי תלכו )כו, ג(   שתהיו עמלים בתורה )רש"י( 

ד-יא(:  )שם  כפי שמובא בהמשך הפסוקים  חייהם,  בכל תחומי  גדולות  לברכות  זוכים  עמלי התורה 
"ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה... וישבתם לבטח בארצכם... והשבתי חיה רעה מן הארץ... 
והרביתי אתכם והקמתי את בריתי אתכם... ונתתי משכני בתוככם". אין דבר שידמה לתורה ושישוה 
לה, ואין אדם שיוכל להקיף את כל תחומיה. "אשת חיל מי ימצא" אומר שלמה המלך )משלי לא, י(, 
ורש"י מפרש  שכונתו לתורה הקדושה אשר "רחוק מפנינים מכרה", אמנם קשה להשיג אותה עוד יותר 
מן הקשי לשלות פנינים מן הים הגדול, אולם מי שהוגה בתורה ועמל בה, זוכה למעלות עצומות: "בטח 
בה לב בעלה ושלל לא יחסר", ישנם כמה תחומים שאדם אוכל את פרותיהם בעולם הזה, והקרן קימת 
לו לעולם הבא- תלמוד תורה כנגד כלם, ואכן, גם בעולם הזה נהנים מפרותיה של התורה, וגם בעולם 

הבא. "גמלתהו טוב ולא רע, כל ימי חייה", התורה גומלת ללומדים אותה אך ורק טוב.
"אנחנו,  הבא:  באפן  מנסחת  היתה  השאלות  מן  ואחת  הסמינרים,  באחד  לסימפוזיון  פעם  הוזמנתי 
הבנות המתחנכות במוסד זה, רוצות להקריב את חיינו לתורה ולהתחתן עם בני תורה, ולשם כך עלינו 
להקריב... והקרבן הזה דורש מאתנו קרבנות רבים..." ועוד התבטאויות כיוצא בכך, כשבשאלה זו לבדה 
מופיעה הטית המלה 'קרבן' עשרות פעמים בכל מיני וואריאציות. "אני מבין שאתן צריכות להקריב 
הרבה", אמרתי להן, "אך לפני שאענה ברצוני לשאול אתכן שאלה- לכמה בנות בסמינר הזה יש אבא 
וכל  אברך?". היו שם מאות בנות, ומאחר שרובן לא היו בנות אברכים, הצביעו בערך חמשים בנות, 
מתבקשת  עשיר-  אדם  הוא  שלה  שאבא  "מי  ואמרתי,  המשכתי  "כעת",  עובדים.  לאבות  היו  השאר 
להצביע". המתנתי רגע אחד ושנים- אבל אף אחת לא הצביעה... "אינני מבין"- אמרתי להן- "למאות 
בנות יש אבא עובד, ובכל זאת אף אחד מהם אינו עשיר, מדוע, אפוא, החלטתן שאשתו של בן תורה 
מקריבה את עצמה, שבית של תורה מקריב קרבן?". בארץ מתגוררים כשבעה מליון בני אדם, מתוכם- 
רק כמה עשרות אלפים העונים לתאר "אברך", האם כל השאר גומרים את החדש? וכי כל תושביה 
האחרים של ארץ ישראל מחתנים ילדים בקלות?! הלא בעולם ישנם עשירים בודדים בלבד! מיהו זה 
שטרח להוציא שם רע על התורה, שאין לה את הכח ואין לה את התוקף לדאוג לפרנסתם של הלומדים 
אותה??! בעוד שהאמת היא, כדברי שלמה המלך )משלי לא, יא(: "בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר", 
וכפרוש רש"י )שם( :אוכל פרות בעולם הזה ובעולם הבא". ואם יקשה השואל: הלא רואים אנו בעינינו 
לשוק  היוצאים  האנשים  מרבית  וכי  בשאלה:  לו  להחזיר  עלינו  עניים!  הם  התורה  לומדי  שמרבית 
העבודה מתעשרים?!... אבל סוף כל סוף- ימשיך השואל להקשות- רוב העשירים אינם אברכים... על 
כך עלינו להביא את דברי המדרש )רות זוטא, פרשה א'(, שהתורה בקשה מן הקב"ה בקשה מיחדת: "תן 
חלקי בשבט של עני"... ומדוע לפעמים רואים, שכאשר אברך עוזב את הכולל, הוא מתחיל להתפרנס 
ברוח גדול יותר? משום שאם היצר הרע לא היה משלם גם את זה, אף אחד לא היה מעלה בדעתו לעזוב 
את הכולל... מורי ורבי רבי ראובן קרלנשטיין הביא את דברי הסטיפלר: "אינני יכול להבטיח לאף אחד 
עושר, רק יכולני להבטיח לכל אחד שהעובדה שהוא אברך לא היא זו שגורמת לו לעניות או לחסר 
הצלחה. אדם לא מפסיד את ההצלחה שלו מזה שהוא לומד תורה". כי אם נגזר על מישהו שיהיה לו 
כסף, גם אברך יהיה לו, ואם נגזר עליו שלא יהיה לו- גם כעורך דין לא יהיה לו מאומה! חז"ל אומרים: 
"קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, דכתיב )תהלים קלו, כה(: 'נותן לחם לכל בשר' וסמיך ליה 
'לגוזר ים סוף לגזרים'" )פסחים קיח ע"א(. וכן אמרו: "קשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף" )סוטה 
ב ע"א(. בענין ההשואה שבין פרנסתו של אדם לקריעת ים סוף, ראוי להביא כאן יסוד גדול ששמעתי 
מרבי גואל אלקריף שליט"א בענין פרנסתו של אדם, אותו למד הש"ך מהשירה שנאמרה על ים סוף. 
ללמוד  כדי שיוכל  על שולחנו עשר שנים,  סמוך  חמיו שיהיה  לו  הבטיח  כשנשא הש"ך את אשתו, 
בשלוה, ללא טרדות פרנסה. חמיו היה נוסע שבועים בשנה ליריד, קונה דברים בזול, ואחרי כן במשך 
כל השנה היה מוכר אותם ביקר ומההפרש היה מתפרנס ברוח. באותה שנה, מיד אחרי נשואי הש"ך, 
היה חמיו חולה במשך השבועים הללו, הוא קרה לחתנו הטרי ובקשו: "אנא ממך, ר' שבתי, אתה בחור 
בעל כשרון. אין בררה, כל השנה תלויה בנסיעה ליריד. סע אתה ליריד וקנה מה שצריך". בלית בררה 
הסכים הש"ך ויצא לדרכו אל היריד. בשבועים האלה שהיה שם, עזר לו ה', והרוח שהשיג מן הסחורה 
בשנה הזו היה כנגד עשר שנים שחמיו נסע אל היריד. ראה חמיו כך, אמר לו: "ברצוני לעשות עסקה 
שתהיה משתלמת לשנינו, אני מתחיב לפרנס אותך לא רק עשר שנים אלא כל זמן שאני חי, ואתה 
תקדיש מזמנך סך הכל שבועים בשנה לנסוע ליריד לרכוש סחורה". אבל הש"ך הקדוש סרב והסביר 
לחמיו, שעל הצעה כזו כבר מצינו פסוק במפרש בשירת הים המלמדנו שזו עצת היצר שאין לשעות 
לה: "אמר אויב", מיהו אויבו של האדם? היצר הרע! ומה הוא אמר? "ארדף אשיג אחלק שלל"- בוא 
זוהי מכת חרב.  יחבר את חבורו על השלחן ערוך, עבורי  נתפס אותו, את הש"ך... אינני חפץ שהוא 
אשלח אותו פעם אחת ליריד, אתן לו להצליח ולחלק שלל, ואז אוכל לשלחו שלם גם בפעם השניה 
והשלישית, עד ש"תמלאמו נפשי"- אהפך אותו לסוחר מושלם, וכמובן שבהמשך "אריק חרבי תורישמו 

ידי"- אעשה ממנו עני ואביון. לכן, סים הש"ך ואמר לחותנו,
המשך בעמ‘ האחרון 

א. איסור צביעה אינו נוהג באוכלין. הילכך מותר 
פי  על  אף  שני,  )בכלי  במרק  או  בתבשיל  לתת 
שהיד סולדת בו, אבל לא בכלי ראשון משום דהוי 
כגון  צובע פתו במשקה הפירות,  וכן אם  מבשל(. 
במרק של הלפת האדום, מותר מפני שאין צביעה 

באוכלין.
צביעה  אין  כך  באוכלין  צביעה  שאין  כשם  ב. 
לבן,  יין  על  אדום  יין  למזוג  מותר  ולכן  במשקים, 
ולתת תמצית של התה או הקפה על המים החמים 
שבכוס, וכן מותר לתת מיץ פטל וכיוצא בזה לתוך 

מים לשתיה.
מעשה  והוא  קיימא  של  קשר  בשבת  הקושר  ג. 
אומן חייב, כגון: קשר הגמלים, )שמנקבים הנאקה 
בחוטמה, ונותנים בה טבעת מרצועת עור וקושרים 
אותה ועומדת שם לעולם, לפיכך נחשב ”קשר של 
רצועה  קושר  הבהמה  לקשור  וכשרוצה  קיימא“. 
ארוכה בתוך אותה טבעת, ולפעמים מתירה, וקשר 

זה האחרון הוא קשר שאינו של קיימא(

)חזון עובדיה(

בשנת  ישראל  של  בפרדסים  שגדלו  אתרוגים  א. 
לגוי  נמכרו  והפרדסים  ישראל,  בארץ  השמיטה 
בהם  אין  לישראל,  הראשית  הרבנות  באמצעות 
וכן  בסחורה,  ומותרים  שביעית,  קדושת  משום 
ולהסתחר  לולב,  למצות  לחו“ל  להוציאם  מותר 

בהם.           
)חזון עובדיה( 

ההלכה השבועית
הלכות שבת

הלכות צובע, קושר ומתיר

זמני שבת
פרשת בחקתי

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 623
שבת בחקתי
שנת תשפ"ב

פלג המנחה
6.03

6.05

6.06

6.03

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה: ”ד' עוזי ומעוזי“ 

6.58

7.15

7.05

7.13

8.14

8.16

8.17

8.14

8.51

8.48

8.49

8.47

רבינו תםצאת שבתהדלקת נרות

הלכות שמיטה
ארבעת המינים 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
21, עם הכלה המהוללה  האברך שאול פנחסוב התחתן )לפני שנתיים( בגיל 
ברכה בת יעקב מורדכיוב, והזוג היקר קבע את משכנו בעיירה קטנה בדרום 
הארץ. למה בדרום? משתי סיבות. א. השכירות שם זולה. וישנם אף סיכויים 
סבירים שיוכלו לרכוש שם דירה. ב. לפנחסוב הצעיר ישנם כמה חברים טובים 
שם, ששכנעו אותו להצטרף לכולל האחד והיחיד בעיירה. הרעייה הסכימה. 
ועכשיו בואו נתמקד בשעון היד המיוחד, המצוין, האיכותי, המדהים והמוזהב 
שרכש יעקב מורדכיוב בעל המכולת, לחתנו האהוב. 3,000 ש"ח במזומן לא 
פחות הוא הטמין בידיו של סוחר התכשיטים ברוך ניסנוב, שהצליח להביאו 
מיוחדת של כמה  יפה(. מדובר בהשקה  )לא  מחו"ל מתחת לאף של המכס. 
אלפי שעונים בסך הכל. פירמה, זו פירמה. לא ככה?טקס הענקת השעון בליל 
האירוסין היה מרגש עד מאד. פנחסוב נפל על זרועותיו של חמיו בבכי מלא 
הראשונה  הפעם  הייתה  שמעו.זו  וכולם  אבא..."  תודה  אבא,  "תודה  אושר. 
אחרי 13 שנות יתמות שלא אמר את המילה "אבא". מדוע? כי יתום היה מגיל 
8, ומעתה חמיו טוב הלב נכנס למשבצת של "אבא" ולא כתואר כבוד. השעון 
וההערכה  החיבה  את  שנתיים.  במשך  השמאלית  ידו  מפרק  ירד  לא  הזה 
הזה,  המפואר  השעון  בגאווה  ייצג  חמיו,  לבין  שבינו  החם  לקשר  ההדדית 
לומר  נהג  בשבילי",  מאבא  יותר  הוא  שלך  "אבא  אהב.  כה  פנחסוב  ששאול 
לרעייתו. "זה לא רק השעון, זו האהבה הכנה שיש לו כלפיי. גדלתי בלי אבא 
טללים.  ורווי  קייצי  בוקר  זה  היה   ,9.10 קטן...".  לא  חסך  עבורי  ממלא  והוא 
דיווח  צ'חנובר, שוטר מהצפון שזכה להכיר את אביו שבשמים, שמע  נחצ'ה 
אלא  לשם,  לנסוע  התכוון  הוא  לעיירה.  דרומית  דרכים  תאונת  על  בקשר 
שלפתע שמע שאגות. "37, 37", שאג המוקדן, "אתה מתבקש לחזור לתחנה, 
יש לבצע כמה חקירות על גניבות. מה הולך פה, צ'יקו מאגף חקירות דרום טוען 
שהגיע לאזורנו גנב חדש, כאילו חסרה לנו עבודה". נחצ'ה צ'חנובר מאד לא 
אהב לחקור מתלוננים. כל אחד מהם בטוח היה שהסבל שלו הוא הכי גדול 
בעולם. יש כמה משפטים של מתלוננים שהוא לא סבל, כגון: "באתי להתלונן, 
גנבים".  ללכוד  במשטרה  זמן  לכם  אין  למת,  רוח  כוסות  שזה  יודע  אני  אבל 
הזלזול ביכולת של המשטרה, ובעיקר בלוכדי הגנבים, הכעיס את נחצ'ה, שידיו 
יתומים  לצער  בחלו  ולא  להם,  שייך  שהכל  שחשבו  כאלה  בתפיסת  לו  רב 
ואלמנות. היה לו חוש ריח מיוחד לאתר אותם, ע"י כך שאבחן את חולשותיהם. 
על  לפעם  מפעם  לדווח  נהגה  החמישים,  שנות  של  העיתונות  נבין.  בהמשך 
"תחביבה" של אשת ראש הממשלה הראשון, למגנט לידיה מפעם לפעם כל 
עבור  לשלם  היה  שתפקידו  מיוחד  איש  מינו  הביטחון  אנשי  חפצים.  מיני 
החפצים "הנלקחים" או לחילופין להוציאם מן הגברת ולהחזירם למדף. מומחי 
הנפש מכנים תופעה זו בשם קלפטומניה. זו מעין סוג של תאווה בלתי נשלטת 
מיוחד.  באופן  להם  זקוק  אינך  אם  גם  שלך,  שאינם  מוצרים  לידיך  להדביק 
האמת ניתנת להיאמר, שמרקו אלגריסי לא היה בדיוק גנב מרושע. לא ולא! גם 
הניילון  או בתיק  בכיס מכנסיו  נטייה לא מכובדת להטמין  הוא סבל מאותה 
הנצחי שלו, מלאי נדיב של אביזרים שלא היו שייכים לו. מומחי הנפש שניסו 
בכי  בוכה  היה  לי",  לגנוב, תאמינו  רוצה  "אני לא  בידם.  להבריאו, העלו חרס 
תמרורים בחדר הטיפולים, "אבל זה בלתי נשלט". לאור הנ"ל, לא הצליח האיש 
להקים עדיין בית נאמן בישראל, שהרי מי זו שתסכים לגור עם טיפוס בלתי 
השוטר  חלילה.  וחוזר  ומשוחרר,  נחקר  נעצר,  לפעם  שמפעם  שכזה,  נתפש 
מבט  זרק  והארוך,  האפור  למסדרון  ימינה  פנה  לתחנה,  נכנס  צ'חנובר  חוקר 
בזווית  מצוקותיהם.  את  באוזניו  לשפוך  שעתידים  המתלוננים  קבוצת  לעבר 
לו  הייתה  ציפורניים.  כוסס  וכמו  יושב  פנחסוב,  האברך  את  קלט  הוא  עינו 
סימפטיה בלתי נשלטת לאברכים ובני תורה. "אצלי, תלמיד חכם הוא בראש 
"ביטול תורה לא אצלי, אני חוקר  הרשימה", היה מעדכן את מפקד התחנה. 
בחזרה  שיחזור  כדי  ככה,  למה?  לתיק.  עדיפות  ונותן  אותו,  משחרר  אותו, 
לסטנדר, לגמרא". הוא סימן לפנחסוב להיכנס לחדרו, ומזג לו כוס מים קרים. 
"כן בחורצ'יק, מה הבעיה?" שאלו. שאול פנחסוב הודה למיטיבו השוטר ועדכן. 
של  האבא  אותו  לי  קנה  ערך.  יקר  הוא  שלי.  היד  שעון  את  לי  גנבו  "תראה, 
אשתי, שהוא יותר מאבא שלי. השעון שווה הון כסף, אבל זה לא העניין. יש 
לי אליו קשר רגשי מאד-מאד מיוחד. בשבת הקרובה אנחנו מתארחים אצלו, 
ואם הוא יבחין שהשעון נעדר מידי השמאלית הוא יצטער מאד, וגם אני שבור 
השיב  "כן",  חוקר.  השוטר  התעניין  הגנב?"  מי  יודע  "כבודו  מגניבתו".  מאוד 
כה  עד  עלו  אותו  לאתר  ניסיונותיי  כל  אבל  בגניבה,  מודה  גם  "הוא  האברך, 
בתוהו". "מודה בגניבה?" זקף צ'חנובר חצי גבה ונחיר אחד. "כן, שוחחתי עמו 
שמו?".  "מה  נודדת".  ציפור  כמו  הוא  להודות,  מאשר  חוץ  אבל  בפלאפון, 
פנחסוב גירד במצחו, "אני מקווה שזה לא לשון הרע...". "זה לתועלת", הרים 
השוטר קולו והוכיח ידע זעיר בהלכות לשון הרע. "נו- טוב, אם השעון יחזור, 
"אלגריסי?"  יסבלו ממנו... שמו מרקו אלגריסי...".  ואחרים לא  ייענש,  והגנב 
תהה צ'חנובר, "השם הזה מוכר לי מאד, הוא מאזור המרכז או הצפון. מה יש לו 
לחפש כאן אצלנו? ותסלח לי אדון אברך, כיצד זה ואיך זה שפתרון התעלומה 
בידיך? בלי עין רעה, עשית לי 90% מן העבודה". האברך פנחסוב בירך "שהכל 
בגינה".  לעבוד  אוהב  אני  שוטר,  אדון  "תראה  לספר.  והתחיל  בדברו",  נהיה 
"אתה גנן? ולא אברך?" זקף צ'חנובר גבת עין ימין. "לא ולא. אני אברך, אבל, 
מפעם לפעם אני עובד בגינה של הרב שלי, מנהל הת"ת שלי כשהייתי קטן, 
ומבקש  אלי,  פונה  הוא  שלושה   – בחודשיים  פעם  נחום.  אברום  הרב  שמו 
שאגיע ביום שישי בבוקר, או בשעת ערב, לנכש עשבים, להציב עציצים, לזרוע 

פרחי עונה. אני בא לשם בשמחה, באמת לשם שמים, אבל הרב נחום תוחב לי 
לכיס 200 ש"ח לפחות. והבית שלו, כבוד השוטר, הוא כמו אוהלו של אברהם 
9.00. שם  יום שישי בבוקר שעה  גדולה.  וההוא בא, המולה  יוצא  זה  אבינו, 
בביתו של הרב נחום, הכרתי את אדון מרקו אלגריסי, שישב במשרדו הקטן 
של הרב, לגם מכוס קפה גדולה וכירסם עוגיות, "תכיר זה ידידי מר מרקו היקר, 
ידיים  לחצנו  ביננו.  הכרות  הרב  עשה  שאול",  האברך  לשעבר  תלמידי  וזה 
מחויכים. וכאן המקום לאזכר, כי בקצה שולחן העבודה של הרב נחום, הנחתי 
הזהב  ולתוכה השחלתי את שעון  יפה,  והיפה, קיפלתיה  חולצתי הלבנה  את 
שנתן לי חמי האהוב כמתנה לאירוסין". מעניין... מעניין הנהן השוטר בראשו. 
בקיצור, כעבור 10 דקות אדון מרקו אלגריסי סיים את הקפה ונפרד ממני ומן 
סיימתי את מלאכתי  ונעלם. כעבור כמעט שעה  מונית,  הזמין  בידידות,  הרב 
בגינה ובאתי ללבוש את החולצה. מיששתי ... והשעון איננו. חשבתי אולי נפל, 
אולי במכונית, אולי... מה אתה  מחפש?... שאל הרב נחום. את השעון שלי 
זה  "נו,  נחום התכרכמו.  שהיה מונח בתוך החולצה המקופלת. פניו של הרב 
לו.  ענה  והלה  מרקו,  של  לפלאפון  חייג  הוא  חדש".  לא  זה  מרקו...  כנראה 
והשיב "כבוד הרב אני נמצא עכשיו בשוק העירוני, ליד הבסטה של אלברטו 
ברחוב שוהם 15, שיבוא לפה אתן לו את השעון". נסעתי לשם, מזיע, אך כולי 
לבסטה, מעדכן  מגיע  ואקבל את שעוני.  אותו  ואמונה שאכן אפגוש  תקווה 
אותי אלברט "מרקו? כבה שבוע לא ראיתי אותו". עוד חיוג מתבצע "תגיע, אני 
נמצא עכשיו בבית הכנסת הגרוזיני. בשכונת הסביונים, זה ברחוב הדף היומי 
8. תגיע...". אני דוהר לשם, נוסע בחוסר זהירות. אין מרקו, אין שם בית הכנסת, 
ואין שעון. חזרתי לביתו של הרב נחום, עם פנים נפולות. "אני נורא מצטער 
שלא הזהרתי אותך, מרקו שולח ידיים, הוא לא יציב בנושא הגניבות... יש לנו 
היסטוריה איתו, אבל הוא בנו של הקב"ה, וכמו שהקב"ה סובל מבניו הרחוקים 
אך אוהבם, כך אנחנו מתגלגלים עם אדון מרקו שמנצל הזדמנות וסוחב, הוא 
וישבנו לחשוב מה עושים. לבסוף הוא הציע  חולה...". הרב השתתף בצערי, 
שאגיע לתחנת המשטרה, מי יודע אולי אתם תהיו שליחים נאמנים. עוד כמה 
האברך  ממנה"  עליז  לא  אני  וגם  הגניבה  את  קשה  יקבל  וחמי  שבת,  שעות 
יד  צ'חנובר תופף עם אגודל  פנחסוב היטיב לתאר את העלילה הלא סגורה. 
ימינו על השולחן ואמר "יש לי רעיון. נעדכן את הגנב שיש אליו משלוח של 
חבילת מזון מקופת העיר...". השוטר איתר תוך דקות ספורות את כתובתו של 
אלגריסי... החמקן. ואמר לפנחסוב "יקירי, בינתיים עלה לקומה שניה, לבית 
הכנסת של התחנה, תלמד שם שעה. בעוד שעה תרד אלי, לפני כניסת שבת 
השעון כבר יהיה בעזרת השם על ידך השמאלית. תרגע". כעבור שעת לימוד 
ותפילה, נכנס האברך למשרדו של צ'חנובר, הלה חייג, והופ. מרקו אלגריסי 
משיב לו. "אדון מרקו שלום, מדבר צ'חנובר, אנחנו לא מכירים, אבל שלח אותי 
אליך אדון גודמן מקופת השכונה, אני שליח שלו, יש לי באוטו חבילה בשבילך 
את  תשאיר  יותר  מאוחר  אגיע  "לא,  השוטר.  התעניין  בבית?"  אתה  לשבת. 
בתנאי  רק  לי  גודמן משלם  ולא,  "לא  אלגריסי,  ביקש  הדלת..."  ליד  החבילה 
בשעה  "טוב,  שם".  ואני  שעה  תגיד  ליידים,  החבילה  את  מקבל  שהבן-אדם 
ארבע, אני אגיע". שלא כמו שעון שוויצרי, רק בשעה ארבע ועשרים עצרה 
מונית מול בניין מגוריו של מרקו אלגריסי נוטל השעון, שישב זחוח לצידו של 
הנהג. פנחסוב שהסתתר מאחרי עץ, רץ לעבר הנהג וסימן לו לנעול דלתות. 
לא  גנוב?  "זה שעון  מופתע  היה  הנהג  מוזהב".  יד  לי שעון  גנב  "הנוסע שלך 
ידעתי, כמעט שילמתי לו 50 שקל... הוא ביקש ממני שאקנה אותו""סליחה, 
סליחה, אני מבקש סליחה" התייפח מרקו הנוטל. "תאמין לי שזה לא מרוע, 
אני פשוט חולה.. תבין אותי, הנה השעון". מרקו שלף את השעון מכיס מעילו 
והגישו לאברך. "אתה סולח לי?" "שום סליחות, ושום תחנונים" השוטר חוקר 
צ'חנובר שלף אזיקים ובא לאזוק את הגנב. "אל תעשה לי את זה" מרר בדמעות 
לי..." השוטר  זה בלתי נשלט, תאמינו  "אני חולה במחלת הגניבות,  אלגריסי, 
סימן למרקו אלגריסי להיכנס לניידת, "תתנהג יפה ונראה מה אעשה איתך". 
צ'חנובר  מדבר  פנחסוב.  שאול  היקר,  האברך  לך  "שלום  חודשיים.  כעבור 
1000 דולר אצלי  השוטר חוקר. יש לי בשורה משמחת בשבילך, מחכים לך 
במשרד. אל תופתע. זה דמי שדכנות ואני משלם בעין יפה. מי השדכן? תכף 
בניידת  הגנב של השעון שלך שעתיים  ישבתי עם אדון אלגריסי  ובכן  תדע. 
שלי, שוחחנו והתאהבתי באיש. ממש נשמה טובה, עדין נפש. נכון, מדי פעם 
עם  שוחחתי  שלו.  הקלפטומניה  עקב  נעשה  זה  אבל  להימלט,  מנסה  גונב, 
איתו,  להתנהל  שתלמד  זוג,  בת  ימצא  שאם  מעידים  והם  שלו,  המטפלים 
מושלם.  באופן  לא  אם  גם  המלך  דרך  על  לעלות  יצליח  הוא  אותו,  להנחות 
רווקה,   ,37 בת  אחות  לי  יש  לתכל'ס.  ועכשיו  בעולמנו.  שלמות  אין  ת'יודע 
עובדת סוציאלית. הטיפוסים האלה הם המומחיות שלה. נצנץ לי רעיון להציע 
רצתה  לא  היא  בהתחלה  כקליינט.  וגם  כבעל,  הזה,  המיוחד  הטיפוס  את  לה 
זיווגים, לא  לשמוע. התעקשתי עד ששוכנעה. חשבתי לעצמי, הקב"ה מזווג 
תפקידה  ממרומי  ידידי,  עמוק  תנשום  נורא.  לא  יצליח,  לא  יופי,  יצליח  אני. 
זיווג משמים.  והשכלתה, היא קלטה כבר בפגישה הראשונה, שהם  מעמדה 
בעוד שבוע החתונה תבוא. דמי השכנות הם שלך. מי שידך? שעון הזהב שלך, 
גנבו אותו ממך כדי להקים בית בישראל. לך תבין את בורא העולם על הנהגותיו 

הנסתרות".
                                   באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו
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עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

בלידות הקודמות שילדתי, הלידות הסתימו בסיבוכים, 
היה כל פעם סיבוך רפואי אחר. בלידה הזאת כבר לא 
ינון“  ”פדיון נפש“ ב“חסדי  לקחתי סיכון.     עשינו 
והפעם הלידה היתה קלה, בידיים מלאות, תינוק בריא 
והתאוששות מהירה. ממש כמו הברכה ”כצאת הביצה 
מן התרנגולת“ ...תודות לבורא עולם...
                                                                מ.ע. מב“ש

מיסורי  קשים  יותר  נפש  שיסורי  אומרים  סתם  לא 
חיתי  פחדים.  חרדות,  רעות.  מחשבות  לי  היו  גוף. 
הילדים,  על  או  הבית.  שישרף  יקרה,  שמשהו  בפחד 
אם היו חולים פחדתי שיקרה להם משהו חס וחלילה. 
בעלון  קראתי  טורדניות.  וגם  שליליות  מחשבות  היו 
להתקשר.  והחלטתי  ישועה,  שראו  דומה,  מקרה  על 
הזמנתי לי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ והשבח לבורא 
לאט  ולאט  טוב,  יותר  הרגשתי  למחרת  כבר  עולם, 
המחשבות נעלמו, והרגשתי יותר טוב. עד שיום אחד 
שמתי לב, שאין לי כלום. גם אם חרב חדה מונחת על 
צוארו של אדם, אל יתיאש מן הרחמים...שזכוי הרבים 

יעמוד לזכותי, ואמשיך להרגיש כך...בע“ה...
                                                                       בעילום שם

ולא  רגשית,  כמטפלת  ההכנסות  את  להגדיל  רציתי 
רציתי לפרסם. החלטתי שעדיף לי לתרום את הכסף 
יעזור...וכך היה,  ינון“ והשם  ל“פדיון נפש“ ב“חסדי 
מאז, ברוך השם, מודה להשם הטוב...ותודה ל“חסדי 

ינון“. הבטחתי לפרסם ונושעתי...
                                                                                                       מזל

שעות,  שלושים  מעל  לידה  בחדר  היתה  שלי  הבת 
שלושים שעות של מריטת עצבים, כל המשפחה היינו 
על הרגלים והלידה לא מתקדמת. מישהו נתן לי טלפון, 
ואמר לי דחוף תתקשר ל“חסדי ינון“ שיעשו ליולדת 
”פדיון נפש“, זה היה יום ששי בבקר, מיד התקשרתי, 
נפש.  פקוח  שזה  בגלל  הפדיון,  את  מיד  לה  ועשו 
ממש בזמן הזה, אחרי שהתקשרתי, הוציאו את הבעל 
החוצה, ואחרי כמה דקות, היא ילדה בשעה טובה, וגם 
לתינוק ולאם שלום. אני מוכרח להוסיף, שאני ממש 
מתרגש, ומודה להשם, גם כי נולד לי נכד וגם שהיתי 

עד להשגחה הפלאית של השם...
                                                                 בעילום שם

דיני קניית בגדים וברכת שהחיינו בספירת העומר:
האם מותר לקנות בגדים בספירת העומר?

בגדים שאין מברכים עליהם שהחיינו – מותרים בקנייה.
קניית בגדים ותכשיטים יקרים המברכים עליהם שהחיינו – מעיקר 

הדין מותר ויש הנמנעים מכך, ובשבת מותר לחדש.
קניית בגדים על דעת ללובשם לאחר ספירת העומר – מותר אפי' 

בגדים יקרים.
האם מותר לחדש בגדים בספירת העומר?

מותר לחדש בגדים, ואפי' בגדים יקרים.
האם מותר לקנות חפצים יקרים בספירת העומר?

קניית חפצים יקרים )רכב, מזגן וכד'( לנשואים – מותר )כיון 
שמברכים 'הטוב והמטיב' ולא 'שהחיינו'(, ולרווקים - יש הנמנעים.

האם מותר ללכת לים ולבריכה בספירת העומר?
מותר ללכת לים ולבריכה, וכן מותר לעבור דירה, ויש הנמנעים מכך 

משום שיש דין בעולם בימים אלו.
הערות והארות על הלכות אלו ניתן לשלוח לאימייל

 6191265@gmail.com

שו"ת הלכתי 
מאת הפוסק הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א המשך מטעמים לשולחן: אל תבקש ממני לעשות עמך 

עסקה זו, כי עצת היצר היא ואיני חפץ זה. כל דף גמרא 
מעלה את האדם, מטהר את לבו ומזכך את מדותיו. כמו 
יומא  האי  לאו  "אי  ע"ב(:  סח  )פסחים  יוסף  רב  שאמר 
דקא גרים, כמה יוסף איכא בשוקא", ורש"י על המקום 
ונתרוממתי, הרי אנשים הרבה  מסביר: "שלמדתי תורה 
בשוק ששמן יוסף, ומה ביני לבינם". אשה הזוכה לבעל 
שיושב ולומד, לא תפסיד פרנסה בשל כך. אמת, יתכן 
אשת  שהיא  משום  לא  אבל  פרנסה,  קשיי  לה  שיהיו 
אברך, אלא מכיון שמשמים נגזר עליה להתקל בקשיים 
כך  גם  תזכה  היא  עושר,  עליה  נגזר  אם  ואלו  כספיים, 
לעשירות. אשה הזוכה להקים בית עם בן תורה היושב 
בעולם,  ביותר  והמרומם  הנעלה  לבית  תזכה  ולומד, 
בעולם  פרותיהם  אוכל  מן הדברים שאדם  היא  התורה 
להגות  שזוכה  ומי  הבא,  לעולם  לו  קימת  והקרן  הזה 
בתורה, יזכה שתורתו "גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה".  
 ומתוק האור



החיזוק השבועי
ברכה היא לא דבר של מה בכך

שה
ר

הפ
ת 

המצוייר

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...

שולחן” \\
 // מתוך מדור “מטעמים ל

לבית  יצא  אחד  ילד 
תפוח  כשבידו  הספר 
עץ. כשהחל הילד לנגוס 
נקודת  בו  ראה  בתפוח 
הכניסו  קטנה.  ריקבון 
לתוך שקית והניחו בצד 
המורה  הבחין  הדרך. 
לקח  במעשיו,  שלו 
את  חתך  התפוח,  את 
והביאו  הרקוב  המקום 

לבית הספר.
התפוח  את  חתך  שם, 
חילק  חלקים,  לעשרים 
והם  התלמידים  לכל 
אמר  תפוח.  על   בירכו 

המורה לתלמידים: 
ריקבון  היה  "בתפוח 
קטן, אבל רובו היה טוב, 
היו בו עשרים ברכות..."

רקוב  מעט  כשתפוח 
שנתחיל  להניח  סביר 
כדי  אותו  ל"נתח" 
החלקים  את  להוציא 

הטובים שבו.
באדם  כשיש  אולם 
אנו  רקובים  חלקים 
אותו  להשליך  ממהרים 
מבינים  ולא  מעלינו, 
גדולים  חלקים  בו  שיש 

יותר של טוב וברכה. 
כל אדם נוצר עם מידות 
הוא  שעליהן  חסרות 
ולשפר  לעבוד  צריך 

במהלך חייו.
חלקים  יש  בך  גם 
אתה  שאותם  רקובים 

צריך ויכול להבריא.
רוצה  שאתה  כשם 
החלקים  את  שיבליטו 
אלה  שבך,  הטובים 
שמלאי ברכה וחסד, כך 
מעיניך  תשליך  אתה, 
האחר  מגרעות  את 

ותבליט את הטוב שבו.
תגיע  שלך  הברכה 
"ברכות"  כשתחפש 
בתפוח  גם  באחרים, 
עשרים  יש  רקוב 

ברכות...-   
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


