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מטעמים לשולחן
ּפְחָֹתם לְבֵית ֲאבָֹתם )א, יח( וַיְִּתיַלְדוּ עַל ִמׁשְ

ויתילדו על משפחתם-הביאו ספרי יחוסיהם ועדי חזקת לידתם )רש“י(
ספרי היוחסין של ישראל  הם אלו שסתמו את טענתם של אומות העולם אשר תבעו לקבל 
שקבלו  ”בשעה  תרפד(:  רמז  א,  במדבר  שמעוני  )ילקוט  חז“ל  שאומרים  כפי  התורה,  את 
האומות. סתם  מן  יותר  להתקרב  ראו  מה  בהן,  העולם  אומות  נתקנאו  התורה  ישראל את 
 ’ לה‘ משפחות עמים  ’הבו  יוחסין שלכם, שנאמר  לי ספר  להן: הביאו  פיהן הקב“ה, אמר 
כשם שבני מביאין, ’ויתילדו על משפחתם“. הקשה על כך הרב חיים שטיינר בספרו ”דברי 
אגדה“: הלא כאשר עמד הקב“ה לתת את התורה לעם ישראל כבר הלך אצל כל העמים 
”לא  וכל אחד מהם רק רצה לדעת מה כתוב בה. לישמעאלים אמר:  והציע להם לקבלה, 
תגנב“, והם סרבו לקבלה עליהם: לא, לא, זה לא בשבילנו...לנו יש חומרה מיוחדת שאיננו 
הולכים ארבע אמות בלי ’נטילת ידים‘, דהינו: בלי ’לסחוב‘ משהו ולטול אותו לעצמנו...לבני 
עשיו אמר ”לא תרצח“, והם הגיבו: איך אפשר ’לא תרצח‘? הלא הסבא קדישא שלנו קבל 
ברכה מיוחדת ’על חרבך תחיה‘, היעלה על הדעת שאנחנו נבטל את הצואה?!...אי אפשר. 
אנחנו הולכים עם הסבא קדישא שלנו עד הסוף... וכך כל אומה ואומה, עד שנתנה לישראל 
שאמרו ”נעשה ונשמע“. מדוע, אפוא, כעת  נזכרים אומות העולם לטעון ’מה פתאום ישראל 
לקחו את התורה‘? הלא הם רצו -והם לא?! ועוד, מוסיף ה“דברי אגדה“ ושואל: מה עונה להם 
הקב“ה בתשובה שלהם, אין יחוס, לעומת עם ישראל שיש להם יחוס?! ומתרץ באופן נפלא, 
שישנם שני סוגי פרנסה בעולם; הסוג הראשון הוא פרנסה מקומית, כמו ניהול חנות מכולת. 
סיכונים  שאין  גדולה,  מעלה  בכך  יש  אולם  כזו,  מפרנסה  להתעשר  אפשר  אי  כלל  בדרך 
גדולים יותר מדי לצאת בעלי חוב-גם אם נתקלים בקשיים מסוימים מפעם לפעם, פותרים 
אותם בקלות על ידי הפסקת יבוא הסחורה הבעיתית. הסוג השני, לעומת זאת, הוא ניהול 
עסקים חובקי עולם, כמו: נסיעה להודו ולסינגפור, והבאת סחורה למכירה. באופן זה ניתן 
להתעשר עושר רב, משום שהסוחר שמיבא את הסחורה הוא קובע את מחירה, ואם יצליח 
במכירתה באפשרותו להרויח סכום גדול. אולם בעסקים כאלו ישנו סיכון גדול להפסדים 
עצומים, או על ידי סחורה שמתבררת כבלתי מבוקשת או על ידי טביעת האניה בדרך ואבוד 
כל הסחורה במצולות ים, ועל ידי כך עלול הסוחר להפוך בבת אחת לבעל חוב עצום. מה 
אם כן, סוג הפרנסה המומלץ-עסק קטן שבו הפרנסה מובטחת, אך אינה מביאה לעושר, או 
לקיחת סכונים שיש בהם סכויים?מרבית האנשים יעדיפו את האפשרות הראשונה. אבל 
יש אדם אחד שכדאי לו לקחת על עצמו סכונים- מי שאביו הוא עשיר גדול, משום שאף 
יוכל אבא  יוכל לבקש את עזרתו של אבא, ותמיד  אם יקרה לו שיקלע להפסדים קשים, 
הללו.  הסכונים  את  עצמו  על  לקחת  לו  מאפשר  שמאחוריו  הכלכלי  הגב  לעזור...כלומר: 
באמצעות דוגמא זו נוכל לישב את הקושיות המתעוררות על דברי חז“ל: באו אומות העולם 
ואמרו לקב“ה: ”רבונו של עולם, אנחנו מסתפקים בשבע מצוות בני נח בלבד“. מדוע? משום 
שאמנם רוח גדול לא יצא לנו מקיומן, והגן עדן שנקבל עליהן אינו משהו מיוחד, אבל סכונים 
גדולים גם אין כאן-שבע מצוות אינן עבודה קשה כל כך, הן רק שבעה דברים שצריך להזהר 
לא לעשות אותם, ובאפשרותנו לישון כל היום- וגם כך לעשות את מה שהטילו עלינו...אך 
איננו מבינים מה פתאום עם ישראל כן לקחו על עצמם את הסכונים הללו? מה קרה להם? 
אמת, על ידי כל המצוות הללו אפשר לצאת רבי עקיבא איגר, הרמב“ם, הרשב“א והריטב“א, 
אפשר גם להיות ה“חזון איש“, אבל אם לא שומרים את כל מה שצריך, מדובר בסיכון אדיר! 
ובשש מאות ושלוש עשרה מצוות יש הרבה מאד דברים שאפשר לא לשמור...איך העזו בני 
ישראל לקחת על עצמם דבר כזה?! ענה להם הקב“ה: האם לכם יש ספרי יחוסין? לכם אין, 
ואילו להם יש...להם יש אבות עשירים, הלא הם אברהם, יצחק ויעקב, וכשיש אבא עשיר-

אפשר לקחת סכונים...אם יהיו בעיות-אבא כבר יבוא לעזור!...
                                                                 ומתוק האור

נקרא  הספנים  קשר  בשבת  הקושר  וכן  א. 
קשר של קיימא והוא מעשה אומן )שקושרים 
טבעת,  כמין  הספינה,  שבראש  בנקב  רצועה 
והוא מתקיים שם לעולם. ושרוצה להעמיד את 
ומעמידה  טבעת  באותה  רצועה  קושר  הספינה 
ונוטלה,  הרצועה  מתיר  להתירה  וכשרוצה  בה, 
והקשר האחרון נקרא קשר שאינו של קיימא(.

ב. הקושר קשר של קיימא ואינו מעשה אומן, 
כגון הקושר חבל בדלי שתלוי בקביעות על פי 
רסן  והקושר  תמידי,  באופן  מים  לשאוב  הבור 
בפי הבהמה לקיימא, הואיל וקשרים אלו מעשי 
הדיוט הם, אף על פי שהם קשרים של קיימא, 

אינם אסורים אלא מדרבנן.

אומן  מעשה  ואינו  קיימא  של  שאינו  קשר  ג. 
מותר לכתחילה לקשרו בשבת.

)חזון עובדיה(

בטרם  לגוי  האתרוגים  פרדס  את  שמכר  יש  א. 
תבוא שנת השמיטה, באמצעות הרבנות הראשית, 
כנהוג, ובשנה השביעית לא הפקיר פירות הפרדס, 
בו  וטיפל  משמר,  מכל  ושמרו  הפרדס,  את  וגדר 
השמיטה,  שנת  כל  במשך  וכיו“ב  ועידור  בהקאה 
מ“ק  ע‘  ישראל,  של  בשדה  מדרבנן  איסור  )דהטי 
למצות  כשרים  שלו  האתרוגים  כן  פי  על  אף  ג.( 
של  הראשון  טוב  ביום  אפילו  המינים,  ארבעת 
חובת  ידי  ויוצאים בהם  עליהם  וכשמברכים  החג, 

המצוה.        
)חזון עובדיה( 
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 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
לפחות,  שנים  עשרים  בן  סיפור  באמתחתי  יש  לוי.  הרב  לך  טוב  ערב 
הדוגר לו בתוך מחילות ליבי, אך למעט מספר ידידים וקרובי משפחה 
הוא לא פרץ גבולות ולא ראה אור. אודה ולא אבוש, יש בסיפורון הזה 
אות קלון מסוים, הרודף אותי לא מעט". אות קלון למי? "קלון לי. אני 
חלק מרכזי במעשייה הזו, אשר לעניות דעתי ראויה להילמד ולהישנן 
בשל  לו  הצונח  הקטן  ולפרי  לך,  משאיר  אני  זאת  אך  כיוונים,  בכמה 
ועסיסי לפני או אחרי הסיפור. לאמיתו של דבר אין שום אלמנט עלילתי 
מורכב במה שאספר כאן, אך כבר קראתי ביצירותיך אפיזודות קצרות 
אך רבות משמעת מן הסוג הזה". ידידי ומכובדי, הרכבת שועטת, אוטוטו 
עוצרת בתחנה. למערכת העיתון יש "דד-ליין" אז בלי הקדמות מיותרות, 
נכנסתי להאזנה ולהנצחה, בהצלחה. "ובכן, לפני כעשרים וחמש שנים 
לא  בעיר  להתגורר  ואני  רעיתי  עברנו  בלבד,  שנה  הנשוי  צעיר,  כזוג 
את  להאריך  המקום  כאן  לא   רבותינו.  דעת  עפ"י  כמובן  חרדית, 
מעיר   הילדים  חינוך  משימת  מפני  והחששות  שלנו  ההתלבטויות 
שרחובותיה אינם נקיים בלשון המעטה, והשבת נרמסת השם ישמור. 
אך רבי ומורי אשר מפיו אני חי עד היום כנראה ראה והכיר את אופי 
ויכולותי ופסק לי באופן נחרץ: "מוישה מקומך לא בירושלים, ולא בבני 
כולל  שם  חפש  לטעמך.  שתהיה  חופשית  קצת  עיר  לך  אתר  ברק. 
מתאים, התחבר לאנשים, לסביבה, ותעניק משלך לאנשים מרוחקים. 
"האמת ההיא שדי נחרדתי מן הפסיקה הזו, שכן עד לאותה עת הייתי 
נער תפנוקים בני ברקי, שנע על המסלול הבטוח והממוגן בית, ישיבה, 
בית, ולא היו לי שום חלומות, לכבוש איזו עיר  חילונית מאיימת. נו, אבל 
אחרי  מראות.  עיני  שטחו  מה  רואה  כנראה  הוא  עושים.  אמר,  הרב 
חודשיים איתרנו את המבוקש, עיירה  קטנה בשרון, שמרבית תושביה 
מסורתיים, אך ליבם פתוח לשמוע יהדות. שכרתי בית גדול בן ארבעה 
חדרים עם גינה רחבת-ידיים במחיר מצחיק לחודש.כ ולל מצויין מצאתי 
בעיר  שכנה, חמישה ק"מ נסיעה צפונה,  רעיתי השתלבה כסייעת בגן 
ילדים, והנה מה טוב ומה נעים, יצאנו לדרך עלומה וחדשה, אך עם ברכת 
כך  לבריות,  ונוח  לבבי  פתוח,  אדם  באופיי  אני  צדק.  "הרב  רבותינו". 
שמהר מאד מינו אותי לרב בית הכנסת בשכונתי, ולשיעורי הערב שלי 
שנות  חמש  אחרי  עסקינן.  בכך  לא  אך  רבים,  אנשים  להגיע  התחילו 
פעילות בשכונה, הפכתי לאוזן קשבת לציבור, וכמי שניתן לסמוך עליו 
בייעוץ רוחני תורני ומה לא? חשתי כל הזמן בסייעתא דשמיא עצומה, 
המלווה מלטפת ומפנקת כל מי שעוסק בצרכי ציבור באמונה". "באותה 
שכונה התגוררה אשה פשוטה, ותמימה מאד – שהתגוררה בבית קטנטן 
עם  אמה  הזקנה – ושהשידוך שלה התעכב והתעכב. הנה היא כבר בת 
42 ואין חתן באופק. אשתי סיפרה לי על מצוקתה ועוגמת נפשה של 
לעזר  היתה  בתינוקות,  לעיסוקה כמטפלת  זו, אשר מעבר  יקרה  אשה 
ולאחיסמך לשכנותיה וחברותיה. מידותיה היו נפלאות, היא פקדה את 
בית הכנסת ואף ניקתה אותו תדיר, חינם אין כסף. רעיתי ואנוכי החלטנו 
בעמוד  השאר  בין  האוחזים  וכיהודים  הזו,  השידוך  למשימת  להירתם 
התפילה, הכנסנו את שמה לסדר היום שלנו. לא  יאומן, כמה שבועות 
אחר-כך הגיע בליל שבת לבית הכנסת שלנו, אורח, אלמן כבן 50 מעיר 
רחוקה. ליבי אמר לי: "זה האיש". אקצר במילים, במוצאי שבת שוחחנו 
ארוכות, והוא הסכים לנסות. מה רבו רחמיו של הקב"ה, התפילות עלו 
שהיה  לפני  לא  במזל-טוב,  השניים  נישאו  מכן  לאחר  וחודשיים  יפה, 
ויכוח קטן בין השניים – היכן להתגורר. לשמחתי החתן הסכים להתגורר 
שנה בעיירתינו, ובסופה לעבור לעיר מגוריו. הוא השכיר שם את דירתו, 
בעיירה  להשכרה  דירה  למצוא  קדחתני  חיפוש  במסע  פתחו  והשניים 
שלנו. לבסוף נמצאה עבורם דירת חדר וחצי, אך בעליה הודיע  להם: 
"שכירות רק לעשרה חודשים הדירה הזו מכורה, ועליה להתפנות בעוד 
10 חודשים בדיוק" בלחץ הזמן הם הסכימו, חתמו על חוזה, מתוך ידיעה 
יותר?.  מאוחר  חודשיים  רק  בעירו  תתפנה  החתן,  של  שדירתו  ברורה 
"ושוב אקצר, הזמן חלף ביעף, והנה הזוג תקוע. היכן יגור חודשיים ימים 
עד שתתפנה דירת הבעל משוכריה? הם באו להיוועץ עמי, הרמתי כמה 
מביתי,  יצאו  "בטרם  לחודשיים.  להשכרה  דירה  שום  אין  טלפונים, 
 4 בן  ענק  בית  לנו  יש  "מוישה,  אוזני:  על  החסד  בעלת  אשתי  לחשה 
גדול".  חסד  ממש  זה  חדר,  להם  ניתן  בוא  כפולים,  ושרותים  חדרים 
"נענייתי מיד בשמחה ומיד הצעתי להם רעיון זה. הם היססו לרגע, אך 
נוחות  אי  לנו  תיגרם  אם  מראש,  והתנצלו  שמחו  שניה  במחשבה 
בבוקר  יצאו  הם  אותם.  הרגשנו  לא  לוי,  הרב  לי  האמן  משהייתם. 
למלאכתם, חזרו בערב, ערכו קניות בעין טובה, בישלו ניקו, היו עדינים 
ברון  ביחד  ושרנו,  שמחנו  בשבתות  מלאכים,  זוג  כמו  ומתחשבים 
ובחדווה, והתינוקות שלנו היו מאושרים שיש להם "סבא וסבתא" בתוך 
הבית. החודשיים חלפו ביעף הפרידה היתה מרגשת, מתנות והודאות, 
וכמובן דמעות והמון איחולי הצלחה. הזוג נסע לדירתו 50 ק"מ דרומה, 
הגברת,  עם  טלפוני  קשר  על  שמרה  "אשתי  טובה".  בשעה  שיהיה 
חצי שנה אחר-כך  בעיר החדשה.  אותה בשלבי התאקלמותה  וליוותה 
הגיעה מעטפה גדולה לביתינו, ובתוכה הזמנה ריחנית וצבעונית: "הנכם 
מוזמנים אלינו לשבת קודש, הרשו לנו לארח אתכם ארוח מלכותי כיאה 
לכם, וזו תהא הכרת הטוב קטנה שלנו על חסדיכם המרובים". "שמחנו 

ונעננו. בצהרי יום שישי העמסנו את התינוקות, חגרנו חגורות והפלגנו 
דרומה, שמחים להיפגש עם הזוג שזכינו לשדך. מה אתאר לך הרב לוי, 
ענק  שלט  ומופתעים.  נפעמים  עמדנו  מארחינו,  לדירת  כשנכנסנו 
דגלונים  פנינו.  את  קידם  אהובים"  ידידים  הבאים  "ברוכים  וצבעוני 
צבעוניים נמתחו, בלונים נתלו וזרי פרחים מכל מין וגוון הונחו בכל פינה, 
ועל כל אחד מהם ברכה מאויירת עם ממתק או תופינים, וברקע התנגן 
לו שיר חסידי שופע חמימות. ממש זלגו לנו דמעות מהתרגשות. הבעל 
לחץ את ידי בחום רב "תודה, תודה לכם, זו זכות אדירה לארח אתכם. 
שלא  שבת  לכם  שתהיה  כדי  עשינו  קנינו,  שקדנו,  השבוע  כל  במשך 
תשכח. אנחנו חייבים לכם את חיינו" נו, מילא. "אכן כן, אחרי שחזרנו 
מהתפילה, ניצב לפנינו שולחן ערוך בסלון, ערוך לתפארת ועליו מיגוון 
סלטים  עשרות  לתאר.  שקשה  ומשובחים,  ססגוניים  סלטים  של 
בצלוחיות קטנות ואסתטיות, מכל פרי וירק, חלות ולחמניות מקמח מלא 
וזו רק ההתחלה.  וחריפים  רגיל, קונצרט של משקאות מתוקים  וקמח 
לא לאכול  "בבקשה  הזהירה  והמארחת  ידיים,  נטילת  ואחר-כך  קידוש 
הרבה לחם", מיד אחר-כך נפתח פסטיבל הדגים, על מגש נירוסטה ענק 
יחודיים.  בתיבלונים  שונים,  דגים  מיני   10  – מגזים  לא  אני   – הונחו 
"חייבים לטעום מהכל, אבל מעט, כי יש הפתעות בדרך" קיבלנו איתות 
וגם כאן על גבי  מהמטבח. אחרי כמה שירים ודברי תורה, מנה שניה. 
מגש חרסינה מעוטר בציורי ציפורים מבחר בשרים צלעות כבש, בקר 
ועופות. מבחר שלא היה מבייש בתי מלון מן העילית שבעילית. "לטעום 
מהכל", בבקשה..." והתוספות? ארטישוק, אורז למיניו, תפודים, עדשים, 
ברור  לנו  היה  עליה...  לחלום  שקשה  גסטרונומית  צרמוניה  לא!  ומה 
דמיון,  לכל  מעבר  מרוצים  שנצא  כדי  נפשו  מסר  הזה  החביב  שהזוג 
ואחר-כך שישה סוגי מרק, בצלוחיות סיניות מרהיבות ושוב אתנחתא, 
"אחרי  ו...גלידות.  מיניהם  את  לאמוד  לי  שקשה  קינוחים,  ואחר-כך 
שהשולחן נוקה הונחו אחר-כבוד עוגות מדהימות ושפע של פיצוחים, 
והאדון  להיגמר  שסירבה  חורפית  שבת  ליל  סעודת  של  שעות  ארבע 
מצוידים  והסלון,  המטבח  ציר  על  ובאים  הולכים  המארחים  והגברת 
במיטב המעדנים ומלטפים אותנו במחמאות ותודות ובמזון עתיר טעם, 
מותש  רדום,  חצי  ונהנים.  מרוצים  אנו  כמה  לשמוע  מקפידים  וכמובן 
ושבע, אני מבחין במארחי היקר שולף מתוך ארונית שבסלון שלושה 
בקבוקי יין, "זה יין בן מאה שנה, עשו אותו ביקב פרטי במאה שערים.. 
השגתי אותו בדרך לא דרך, בוא טעם, זה משהו אנין טעם ביותר לקינוח 
הסעודה" ביקש המארח. "אל תשאל למה ומדוע אבל רוח בדוחה, או 
אולי רוח שטות קפצה עלי, ובעודו מוזג את היין לגביעי הזכוכית, פניתי 
יין  קינוח,  רציני עד להחריד:  עניני  אל מארחינו ושאלתי אותם במבט 
לקינוח, אני עדיין לא מבין מה עם המנה העיקרית? מדוע לא הוגשה 
מרעם  יותר  גרוע  היה  זה  הלשון"  ביד  ומוות  "חיים  העיקרית?".  המנה 
וכמעט  נפלו  פניה  נדהמות,  עיניים  שתי  פערה  המארחת  בהיר.  ביום 
כשהיא  למטבח  לגשת  לבעלה  סימנה  היא  מזעזוע.  לשונה  את  בלעה 
"ציון, ציון, תגיד לי, מה לא הגשנו מנה עיקרית? איזו  מזמזמת לאוזנו 
בושה? מה שכחנו? אוי... אוי.. אוי, מה שכחנו להכין?" הגשנו בשר? 
המארחת  לוי,  הרב  תאמין  "לא  ציון?".  טעינו  דגים?...איפה  הגשנו 
המסורה נפגעה עד עמקי נשמתה, היא באמת חשבה שהיתה חסרה לנו 
עלו  התבדחות,  היתה  שזו  להסביר  נסיונותי  וכל  עיקרית...  מנה  כאן 
בתוהו, "אבל מה היה חסר בשולחן?" היא חזרה ושאלה בעיניים נבוכות 
נתקלנו  לא  מעולם  דבר,  חסר  היה  לא  באמת  "התלוצצתי,  ותמימות.  
"אבל  לשווא,  אך  לה  להסביר  ניסיתי  שכזה..."  מעדנים  של  בשפע 
אמרתם שהעיקר חסר מן הספר" ענתה, ועננה של קדרות כיסתה את 
ארוכות  ושיחות  שנים,  מספר  לנו  ולקח  לוי,  הרב  הסיפור  "זה  פניה. 
להפנים לה, להבנתה התמימה, שהיה זה הארוח הכי מדהים שזכינו לו... 
ולמרות הכל, עד היום אינני משוכנע שהצלקת ההיא בליבה, הגלידה 
לחלוטין, בגלל המנה העיקרית שמשום מה בוששה לבוא". פרח לדרך: 
חז"ל למדונו הדק היטב, כי אורח טוב שעינו טובה ואמיתית אומר "כל 
עינו  כי  ההיפך  אומר  רע  אורח  הבית, עשה בשבילי"  בעל  מה שעשה 
רעה. להיות אורח טוב זו סוגיה לא פשוטה, הדורשת מעמנו המון הכנות 
להכניס  במרחב.  ולא  בזמן  לא  גבולות,  לה  שאין  הטוב  הכרת  לקראת 
ליצנות לשם? זה לא פשוט, והנה עובדה ניצחת שבדיחות הדעת שלא 
במקום, אצל מארח שקצת לוקה בחוש ההומור שלו, עלול לגרום נזק. 
לבוא,  שלעתיד  לעצמי,  חשבתי  לאורח,  מארח  שבין  לפאן  מעבר  אך 
הזה,  בעולם  פעלינו  את  להציג  ונתבקש  הכבוד,  כסא  מול  כשנעמוד 
רבים וטובים יניחו על השולחן את מיטב המעדנים והמאפים שהם יצרו 
ונצורות.  גדולות  פעלו  שאכן  תמימה  אמונה  מתוך  בעולם,  כאן  ובראו 
"ואז תשאל השאלה הכי מביכה, ומבישה: "מוישה, הכל טוב ויפה, אבל 
לומר  אותה!!!?".רוצה  הגשת  לא  למה  העיקרית?  המנה  עם  מה  ידידי 
שלמרות עשייתינו הברוכה, השוקקת הטובה, למנה העיקרית – כנראה 

– שלא הגענו. כך חשבתי.
                                                                                                                                           
באדיבות 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... 

היתי נשוי 10 חודשים ולצערי זה לא הלך. התגרשנו. 
שניה.  בפעם  לשידוכים  שוב  יצאתי  זמן  כמה  לאחר 
”פדיון נפש“ עבור  התקשרתי ל“חסדי ינון“ לעשות 
הגון.  זווג  גם  הוספתי  אגב  וכדרך  בכלל  אחר  נושא 
לאחר כמה זמן פגשתי את אישתי ובסיעתא דשמיא 
הכל התקדם יפה, התחתנתי בשעה טובה, ואנו נשואים 
להודות  רוצה  השם...  ברוך  חודשים  חמישה  כבר 

לבורא עולם שזיכה אותי...
                                          בעילום שם

אני נהג על רכבים גדולים מזה הרבה שנים. עברתי 
הכביש.  על  שנים  ואני  אלה,  ברכבים  ראשון  טסט 
גדול  יותר  רכב  סוג  על  טסט  לעשות  נגשתי  עכשיו 
הודיעו  לעבור.  ולא מצליח  ונכשלתי שלוש פעמים, 
לי שביום ראשון יש לי מבחן. התקשרתי ביום ששי 
בבקר והזמנתי ”פדיון נפש“. ביום המבחן, בסיעתא 
קשוח,  לא  נוח,  בוחן  קבלתי  האחרון  ברגע  דשמיא, 
חלק,  הלך  הכל  בכבישים,  בעיה  שום  היתה  לא 
ועברתי בהצלחה את הטסט. מודה לה‘ ול“חסדי ינון“ 
את  לפרסם אם אעבור  עצמי  על  השליחים. קבלתי 
הטסט, שידעו אנשים מה כח הצדקה, כח הצדיק וכח 

הפדיון... 
)בעילום שם(

באופניים,  שיחק  במושב,  היה  השבע  בן  שלי  הנכד 
קשה.  מאד  בצורה  בפנים  נפצע  המשחק  כדי  ותוך 
מיד  ניתוח.  לעבור  צריך  והיה  נמרץ  לטיפול  הגיע 
ינון“  ”פדיון נפש“ ב“חסדי  כשנודע לי הזמנו עבורו 
לפני ניתוח, וברוך השם ובחסדי שמים הניתוח הצליח 
וחזר  חולים, התחזק  והשתחרר מהבית  הבריא  והילד 

לעצמו. אין מלים להודות...   
)צ.ב. ר“ג(                                                                                                             

שזה  האמנתי  לא  הרצפה  על  עצמי  את  כשמצאתי 
למדוד  הריצות  בין  החתונה,  לפני  שבועיים  לי,  קורה 
את  ושברתי  הצלם...מעדתי  ההזמנות,  השמלה,  את 
שלא  היד,  את  צילמו  חולים,  לבית  אותי  לקחו  היד, 
שאין  אמר  במיון  הרופא  הלחץ.  הכאבים,  על  נדבר 
ברירה חייבים לגבס את היד, זה היה שבר רציני, וזה 
ייקח זמן עד שהשבר יתאחה. היה ברור לכולם שלא 
עם  להשלים  וצריך  גבס  בלי  בחתונה  להיות  אצליח 
המצב. אחותי שנושעה בזכות ה"פדיון נפש" ב "חסדי 
ינון" אמרה לי...מהר תתקשרי ל"חסדי ינון" שיעשו לך 
פדיון והשם יעזור...עשו את הפדיון, והבלתי אפשרי 
הגבס...  את  לי  הורידו  החתונה  לפני  קרה...יומיים 
תודה לבורא עולם!                                                                                                             
ב.ו.א

בחור  עם  לשידוך  יצאה  בריאה,  שתהיה  שלי  הבת 
לא  הקשר  מה,  רק  ביניהם,  התאים  הכל  טוב, 
לא  דבר  ושום  עבר  הזמן  מקום.  לשום  התקדם 
מה  כזה,  במצב  לעין.  נראת  סיבה  שום  ללא  זז. 
ינון“ ל“חסדי  התקשרתי  לעשות?  אפשר   כבר 
והזמנתי עבורה ”פדיון נפש“...בקשתי רק דבר אחד : 
חתונה...וברוך השם, התקשרתי לבשר בשורות טובות, 
שלאחר הפדיון הם התחתנו ב ש ע ה  ט ו ב ה  ו ב מ ז 

ל - ט ו ב ! שבע“ה יהיה להם בנין עדי עד...
בעילום שם



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
אל תתפשר על שלמות

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” \\

רבי אליעזר ורבי יהושע הלכו לבית המדרש שהיה סמוך להר הבית. בדרכם ראו מלאך ובידו חלוק רוחני שאורו זורח ומזהיר כשמש. אלא שלא היה 
לחלוק שפה, הוא לא היה מושלם. חשבו השניים שהחלוק הוא שלהם אולם המלאך אמר: "החלוקים שלכם טובים ונכבדים מזה, החלוק הזה שייך 
ליוסף הגנן מאשקלון". יצאו השניים לאשקלון, שם קיבלו אותם כל נכבדי העיר, אך הם השאירו את כולם שם ושמו פעמיהם אל ביתו של יוסף 
הגנן. כשהגיעו מצאו אותו מלקט ירקות מתוך שדהו. בירכוהו לשלום וזה השיבם: "רבותיי, הנחתם את העשירים המכובדים ובאתם אליי לבייש 
אותי, היות ויש לי רק ירקות ושני ככרות לחם?".השיבו לו השניים: "די לנו באלו, וטוב לנו מעשרות עופות ודגים אצל העשירים, דע לך שלא באנו 
לאכול, אלא להודיעך שיש לך שכר גדול בעולם הבא, אמור לנו מה מעשיך?" השיב להם יוסף הגנן: "אתם ראיתם את העוני שלי, מתפרנס אני 
מעבודת הגן הזה, מה הם מעשיי?" המשיכו השניים לחקור: "מה עשית בנערותך?" השיב להם יוסף הגנן: "אבי היה עשיר ומגדולי העיר, איבדתי 
את כל העושר וגורשתי מביתי ומעיר מולדתי. באתי לאשקלון, קניתי את השדה ובו אני זורע ירקות, מחצית מהריווח אני מפריש לצדקה, וממחצית 
מתפרנסים בני ביתי ואני, אלו הם מעשיי". אמרו לו החכמים: "לפני שהגענו לכאן ראינו ביד המלאך, חלוק רוחני ולא היתה לו שפה, באנו להודיעך 
שתוסיף במעשים הטובים שלך כדי שחלוקך יהיה שלם..." )'אוצר המדרשים'( כל אדם תופר לעצמו את הלבוש שלו לעתיד לבוא, לבוש העשוי 
ממעשיו הטובים בעולם הזה. מטרת הלבוש היא להסתיר את הבושה. לבוש מלשון בושה. כשאדם ערום הוא מתבייש, מיד מתכסה בבגד כדי 
להסתיר את הבושה. כך אדם מכין לעצמו את חלוקו כדי להסתיר את בושתו, וככל שהלבוש מכובד יותר האדם מתהדר יותר. בכל דבר בחיים האדם 
מחפש שלמות, לפחות הוא משתדל לכך, כשאדם קונה חולצה הוא לא קונה אותה ללא שרוול אחד, כשקונה רכב, הוא לא קונה אותו ללא חלון 
קידמי. יש דברים בהם ניתן להתפשר על שלמות, אך אל תתפשר על הבגד שלך לעתיד לבוא, על העולם שלך, על החיים הנצחיים שלך. אל תנוח 

על זרי הדפנה, אל תישאר בתחתית הסולם, תשאף ותפעל תמיד לעלות ולהתעלות, כך תוכל לתפור לך לעתיד לבוא בגדי מלכות... 
רונן קרתא
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דיני שבועות
ש. אדם שיכול ללמוד חצי מליל שבועות, האם 

עדיף ללמוד בחצי הראשון או השני
ת. עדיף ללמוד בחצי השני באשמורת הבוקר, 

ויישן בחצי הראשון )כנה"ג סי' תצד'(.
ש. מה עדיף ללמוד בליל שבועות – תיקון ליל 

שבועות או גמרא
ת. נחלקו הפוסקים בזה, ודעביד כמר עביד 

ודעביד כמר עביד )ע"פ חוק יעקב תצד' ס"ק א'(.
הדלקת נר נשמה ליזכור - לכתחילה יש להדליק 

נר נשמה של 48 שעות בערב שבת, ואם לא 
הספיק להדליק בערב שבת ידליק בליל יום טוב 

במקום הסעודה כדי שיהנה מאורו, ויותר טוב 
אם אפשר להדליק בבית הכנסת, ובשעת הדחק 
יש להתיר בכל גוונא שהוא כעין נר מצוה שהוא 

לכבוד אבותיו )בה"ל סי' תקיד' סע' ה'(.
הערות והארות על הלכות אלו ניתן לשלוח למייל
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שו"ת הלכתי 
מאת הפוסק הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א


