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מטעמים לשולחן
וְכִי ָתבֹאוּ ִמלְָחָמה )י, ט(

תבאו  'וכי  לומר  היה  נכון  לכאורה,  הקדש.  לשון  לכללי  לכאורה,  מתאים,  איננו  כאן  הפסוק  לשון 
למלחמה' או 'וכי תבוא מלחמה'. מדוע אפוא נוקט הפסוק לשון "תבאו מלחמה"? באר ה"בן איש חי": 
יצחק אבינו אמר: "הקול קול יעקב והידים ידי עשו", וכידוע, דרשו על כך חז"ל: כל זמן שהקול קול 
יעקב אין הידים ידי עשו שולטות, אבל אם אין הקול קול יעקב, אז ידי עשו שולטות בישראל. עשו 
דומה לגרזן. נמשל הדבר לבית חרשת שיצר גרזנים, אבל יצר רק את הברזל של הגרזן ללא קת. יום 
אחד השלימו בבית החרשת הכנת פס יצור גדול של מאות גרזנים, העמיסו הכל על קרון ושלחו את 
הגרזנים לעיר. ראו העצים ביער משלח של אלף גרזנים מגיע, ונתקפו פחד ואימה. אלף גרזנים?! הן 
לא ישאר מהיער מאומה... קמה האלה הזקנה, ואמרה להם: "מה לכם לפחד? אם לא יקום מבינינו 
הבוגד שיתן יד לגרזן, אף אחד לא יעשה לנו כלום. גרזן לא יכול להרס עץ, כל זמן שאין לו ידית מעץ. 
אם לא יהיה בוגד שיתן את הידית- הכל יהיה בסדר". אומר ה"בן איש חי": גם אם לגרזן יש קת- ידית, 
אך כל זמן שאין יד שתאחז את הידית של הגרזן ותניף אותו על העץ- לא יוכל הגרזן לכרות את העץ. 
עשו יכול להזיק לעם ישראל רק אם יש לו ידית ויד שמניפה אותו. ומיהו שנותן לעשו את הידית להזיק 
לישראל? -ישראל עצמם. אם ישראל מתרשלים, חלילה, מלמוד התורה, אזי "הידים ידי עשו", אבל אין 
זה בא מכחו של עשו. אנו, במו ידינו, נותנים אז יכלת וכח לגרזן של עשו. הגמרא )ברכות סא ע"ב( 
מספרת: "פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה. בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי 
עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה. אמר ליה: עקיבא אי אתה מתירא מפני מלכות? 
אמר לו: אמשל לך משל למה הדבר דומה, לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים..." השועל הרעב 
שבמשל, הבחין שהדגים מתרוצצים במים בחסר מנוחה. 'למה אתם מתרוצצים כך?'- הוא שאל אותם. 
'ממי אתם פוחדים?' אמרו לו הדגים: 'אנחנו חוששים מהדיגים, שפורשים רשתות כדי לצוד אותנו'. 
אמר להם השועל: 'למה לכם להמשיך לחיות כך בפחד? עדיף לכם לבוא אלי אל היבשה, ונחיה ביחד 
כמו שחיו אבותי ואבותיכם בעבר'. אמרו הדגים: 'אתה הוא שאומרים עליך, שפקח שבחיות אתה?! אין 
אתה אלא שוטה. במים, שהם מקום חיותנו, אנחנו מתיראים. במקום מיתתנו, ביבשה ללא מים- על 
אחת כמה וכמה'. אמר רבי עקיבא לפפוס: "אף אנחנו, אם כשיושבים אנו ועוסקים בתורה, שכתוב 
בה כי הוא חייך וארך ימיך, כך- אם אנו הולכים ומבטלים ממנה, על אחת כמה וכמה..." לא עברו ימים 
רבי עקיבא:  נתן באותו כלא עמו. אמר  יהודה  בן  ואף פפוס  ונתן בכלא,  רבי עקיבא  ונתפס  מרבים, 
"פפוס, מי הביאך לכאן?" אמר לו פפוס: "אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה. אוי לו לפפוס 
הלבנת  על  וכי  נתפס פפוס.  בטלים', שעליהם  'דברים  לדעת מהם  ויש  בטלים."  דברים  על  שנתפס 
הון נתפס או על העלמת מס?! פפוס מסר נפשו, כפשוטו, למען כלל ישראל! פפוס היה מהרוגי לוד, 
שהגמרא במסכת תענית אומרת עליהם, שאין כל בריה יכולה לעמד במחיצתם. מה היתה גדלתם של 
הרוגי לוד? בתו של המושל הרומאי נמצאה הרוגה, והעלילו הגויים על היהודים שהרגוה. בקשו הגויים 
להרג את כל היהודים כנקמה, אך אז באו פפוס ולוליאנוס ואמרו לגויים- 'אנחנו הרגנוה, אל תשלחו 
ידיכם בכל היהודים!' ונהרגו פפוס ולוליאנוס, מתוך מסירות נפש עבור כלל ישראל. ולכאורה- אומר 
הצלת  של  נפש  מסירות  על  נתפס  פפוס  כאן:  יש  ועצומה  גדולה  תמיהה  זצ"ל-  פינקוס  שמעון  רבי 
נפשות רבות מספר, ועל כך הוא אומר "אוי לו לפפוס, שנתפס על דברים בטלים"?! אלא- מתרץ הרב 
פינקוס: יחסית ללמוד תורה גם הצלת נפשות רבות הנה 'דברים בטלים'!! כשאתה לומד תורה, אתה 
ממילא מציל את כל עם ישראל. למה לך לעסק בדברים אחרים?! באבות דרבי נתן מספר: רבי שמעון 
בר יוחאי היה הולך לבקר חולים. פעם אחת בקר רשב"י אצל אדם חולה מעים, שסבל, כנראה, יסורים 
תתפלל!  מגדף?!  אתה  מדוע  "ריקא,  יוחאי:  בר  שמעון  רבי  לו  אמר  וגדף.  נכשל  כך  ומשום  גדולים, 
במקום להשתמש בפה לרעה, השתמש בו לטובה, תתפלל לה' שיושיע אותך!" אותו חולה, כפוי טובה 
היה, וענה: "מה יש לי- שיהיה לך!" הוא קלל את רשב"י, שבא לסיע לו! הצדיק רשב"י את הדין על עצמו, 
'דברים  הוא  חולים  כלום בקור  ועסק בדברים בטלים.  תורה,  דברי  לו הקללה משום שעזב  שהגיעה 
בטלים'?! אלא- יחסית ללמוד תורה, אף בקור חולים הוא דברים בטלים! חשיבות לימוד התורה כה 
גדולה, ואם אנחנו מתרפים מן התורה, הננו נותנים כח בידי עשו. אנחנו נותנים לידי עשו את היכולת 
להזיק לנו. אומרים אנו בתפילה: "ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחות... מפני היד שנשלחה 
במקדשך". איזו יד נשלחה? זו היד שאנחנו נתנו. היד ל הגרזן. עפ"י יסוד זה מפרש ה"בן איש חי" גם 
'יד' היא בגימטריה ארבע עשרה, ושתי ידים הריהן עשרים  "וקוי ה' יחליפו כח".  את מילות הפסוק: 
ושמונה- כח. קוי ה' יחליפו כח- את הידים האלה שנתנו לעשו, יחזירו למקומן, ישובו לבית המדרש 
ללמוד תורה ויושעו. זהו שנאמר כאן: "וכי תבאו מלחמה". מי מביא את המלחמה, כלום יש לעשו יכלת 
להביא עלינו מלחמה?! לעשו אין כח עצמי להזיק לנו. אנו עלולים להביא על עצמנו מלחמה, אם אנו 
"לכו  נקראת לחם, שנאמר  ולחם. התורה  "מלחמה" מרכבת מהמלים מלח  בטלים מן התורה. המלה 
לחמו בלחמי". הלחם חיוני לקיום הנפש. המלח- לעמת זאת- מועיל רק כאשר הוא בכמיות קטנות. אם 

מתיחסים אל התורה כאל לחם, כאל דבר חיוני והכרחי- באה ברכה על האדם.

המשך בעמ‘ האחרון

א. הקושר קשר שהוא מעשה אומן ואינו קשר 
של קיימא, אינו איסור אלא מדרבנן.

שלא  בשבת  להזהר  שצריך  אומרים  יש  ב. 
פי  על  אף  זה,  גב  על  זה  קשרים  שני  לקשור 
אנו  שאין  מפני  לקיימא,  כן  עושה  שאינו 
בקיאים לדעת מהו קשר ”מעשה אומן“, ושמא 
אומן.  מעשה  נחשבים  זה  על  זה  קשרים  שני 
קשרים  כשני  דינו  החוט  בראש  קשר  והעושה 
זה על זה, שהוא מתהדק היטב שם. ויש חולקים 
ומתירים לקשור שני  קשרים זה על זה בשבת, 
כל שאינו עושה כן לקיימא, אלא להתירו בתוך 
שבעה ימים. וכן המנהג להתיר. והמחמיר תבא 
ומיהו  להחמיר.  אין  צורך  ובמקום  ברכה.  אליו 
קשרים  שני  לקשור  האוסרים  לדעת  אפילו 
צער  שבמקום  בהגה,  הרמ“א  כתב  זה,  על  זה 
אלא  ואינו  שהואיל  להתירם,  ומותר  לחוש  אין 

איסור דרבנן, במקום צער לא גזרו חכמים. 

)חזון עובדיה(

השביעית,  בשנה  האדמה  שתוציא  מה  כל  א. 
שנפלו  מהזרעים  שצמחו  תבואה  בין  קטנית  בין 
וחזרו  בין מה שנקצרו מקודם  קודם שביעית,  בה 
משום  גזרה  באכילה,  אותם  חכמים  אסרו  וצמחו, 
עוברי עבירה, שלא ילך אדם ויזרע תבואה וקטניות        
יאכל  וכשיצמחו  בסתר,  שדהו  בתוך  גינה  וזרעוני 
הספיחין  כל  אסרו  לפיכך  ספיחין  ויאמר  אותם 

הצומחים בשביעית.
)חזון עובדיה( 

ההלכה השבועית
הלכות שבת

הלכות קושר ומתיר

זמני שבת
פרשת בהעלותך

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 626
שבת בהעלותך
שנת תשפ"ב

פלג המנחה
6.14

6.16

6.18

6.14

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה: ”רני ושמחי“

7.10

7.27

7.18

7.25

8.27

8.29

8.31

8.27

9.03

9.00

9.01

8.58

רבינו תםצאת שבתהדלקת נרות

הלכות שמיטה גידולי 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
 לרפואה שלמה 
אולגה זימבול בת אמילי
יעקב קיקי בן יסמינה
כרמלה כונפטה בת רחל



סיפור השבוע
והכנסו אל הווילה מנקרת העיניים של מהנדס  בואו, בואו התלוו אלי 
ההייטק המבוקש גילי ליכטמן, ורעייתו, ד"ר לפילוסופיה מודרנית מיטל 
עומדים  אתם  נו,  נכנסתם?  יופי,  כמובן(  נעוריה  )שם  מזור   - ליכטמן 
משתאים מול הסלון הענק, לנוכח כורסאות העור האקזוטיות, המשלבות 
סגנון של פסי זברה ופרוות שועלים אדמדמות בשוליהן. אל תתעלפו, 
אבל הציור הזה של הכלנית עם הפרפר הנוגע בה, זה פיקאסו מקורי. 
שלושה מליון דולר. הוא נקנה ב"סותביס" בבית המכירות הבריטי לפני 
לא  והקפידו  אט...  אט  צעדו  מזומן.  צ'ק  על  חתם  גילי  שנים,  שלוש 
לשקוע עד נחיריכם בשטיחים המלטפים הללו, מירקם של פרוות דובים 
אריות וצמר כבשים מניו-זילנד. כן, הקרניים הענקיות הללו המחוברות 
לגולגולת ותלויות בתקרה, זה ראש צבי אורגינל, פרי צידו של המהנדס 
ליכטמן ששב לא מכבר ממסע ציד ביערות העד של ברזיל. נו טוב, אתם 
משיבים לי: "אנחנו כולנו ברוך השם בני ברקים פשוטים, דירת שניים 
וחצי חדרים ברבי עקיבא, ומה לנו ולווילות מסחררות בסביון או קריית 
המעלית  והמרטיב,  הרוטט  המזגן  עם  שיש,  מה  עם  לנו  טוב  אונו. 
המקולקלת, ואם אנחנו סוגרים מרפסת בלי הלשנה ומבלי צו הפסקה 
עירוני, זו סיבה נפלאה בשבילנו לפתוח ליקר שקדים ולעשות "לחיים", 
עם פרוסת טורט קטנה. אז מה אתה סוחב אותנו אדון לוי, עם כל הכבוד 
לסיפורים המקוריים שלך, למחוזות של שפע אליטיסטי ריקני שיש בו 
והריהוט  מובנות  לא  שמן  תמונות  רדודים,  ספרים  מאות  עם  ספרייה 
אוכל  בפינת  רע  מה  קנאה.   – עצמות  רקב  שמייצר  הזה  המדהים 
שהם  טובה  עושים  כסאותיה  שישה  מתוך  שארבעה  שלנו,  המיושנת 
הזה  הטיול  איצקוביץ.  של  בשטיבל  אותנו  תשאיר  מעמד?  מחזיקים 
ידידיי יקיריי אין לכם אמון בי?   מיותר באמת". ואני משיב: "רגע רגע, 
חיים  מונומנטים  כמה  עוד  לכם  להכיר  רוצה  אני  תלכו.  אל  השארו 
ונושמים כאן בווילה, שיתנו לכם עוד זווית מעניינת על אופי הטיפוסים 
שמתגוררים כאן. הנה הכלב הזה, הלברדור המבהיק בלובנו שרובץ על 
הר הכריות סמוך למדרגות, שמו מיצי. נכון, מיצי זה שם של חתול בדרך 
כלל, אך כאן הכל הפוך. על מזנון המהגוני צועד לו החתול, ושמו.. דוגי. 
איך לא? עולם הפוך ראיתי. למה יש רק שני דגים באקווריום? אין לי 
תשובה, אבל גם להם יש שמות, לכתום קוראים שרגא, ולצהוב רודולף. 
לכו תבינו את הראש...אני משוכנע קוראי המסיירים שעשיתם היכרות 
מן  והתמהון הנסוך על פניכם מורכב  יסודית עם הליכטמנים,  מספיק 
התמימות הטהורה והכה בריאה, הנרקמת לה תדיר בין רח' ז'בוטינסקי 
בצפון לרח' עזרא בדרום. עכשיו שבו על הספה, אני מוזג לכם דיאט 
קריסטל לכוסות חד פעמיות.. ואספר את הסיפור. אחרי שנסיים את 
הסיפור אתם תעצמו את העיניים, לכמה שניות, ואחר-כך תפקחו אותן 
תודה.  באמת  סבלניים  שהייתם  תודה  פחות,  לא  שתופתעו  מובטחני 
ובכן, לליכטמנים יש את מיצי, את דוגי, את רודולף ושרגא באקווריום, 
ושני ילדים קטנים. הבכור בן השמונה נא לנשום עמוק שמו- איצטרובל 
המכונה איצי, וזה מתחרז עם מיצי. להוציא אויר, ושוב קחו עוד אויר, 
ולאצטרובל  איצי, אחות קטנה בת חמש ששמה צמרירית, וזה מתחרז 
עם כרית, ושם הכינוי שלה צימי. יופי, אחרי שהידקנו טוב במוחין את 
רמת השיבוש של הזוג הזה, הרי שחייבים לספר לכם, מה טוב יש בהם. 
הוא  הממלכתי  שהחינוך  חושבים  שהם  זה  אצלם,  שטוב  מה  הידד. 
גם  הם  רע.  להסתיים  עלול  שם,  תדיר  ושביקור  ביקורת  לכל  מתחת 
וגורמים  הילדים,  לב  את  משחיתים  התקשורת  שאמצעי  יודעים 
נו, לא צריך להגזים, התפישה הזו נבעה מתוך  להיטפשותם המהירה. 
אינטלקט בריא וחסר פניות שלא מאפיין רבים בסקטור החילוני, אבל 
וגילי זה עבד, תיקתק. ואפילו לא היו ביניהם  הפלא ופלא אצל מיטל 
שום חילוקי דעות. כשאיצטרובל היה צריך לעלות לכתה ג', הם אמרו 
יותר לממלכתי "אנחנו רוצים עבורו בי"ס פרטי  "סטופ". הוא לא חוזר 
דרך  לו  ושיקנה  ואנגלית,  מדעים  כולל  חול  מקצועות  שילמד  איכותי, 
שיעלה.  מה  יעלה  נורמלי,  באופן  שם  מתנהגים  שם  ושהילדים  ארץ, 
אפילו אם זה בי"ס פרטי, דמוקרטי, רפובליקני או אפילו אקדמי. הם 
חשו  הם  נייט.  טלפונים,  הרימו  השכנה,  העיר  את  העיר,  את  הפכו 
וללמדם  בבית,  וצימי  איצי  את  להשאיר  תכננו  ואף  נוראה  במצוקה 
מדעים ואנגלית בין הסלון למטבח, יחד עם שרגא ורודולף וכל השאר. 
שלושה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים – תאונה. 7.45בבוקר ד"ר 
מיטל ליכטמן דוהרת עם הג'יפ שלה מודאגת, מה יעלה בגורל איצטרובל 
)עוד חרוז(, פונה בחדות ימינה, והפנייה החפוזה הזו עולה ביוקר. היא 
מטיחה את פגוש הג'יפ בבגאז' הסובארו סטיישן של רבי אריה רכניצר, 
ורק נס וכמה זכויות עלומות מפרידים בין המלמד היקר לבין חדר מיון 
ועירוי דם. ר' אריה יוצא  מהדלת ללא פגע, ומגלה שהפגוש של הג'יפ 
כמעט גרד לו את הגב. למותר לציין שהג'יפ יצא ללא שריטה מהביקור 
הזה. ד"ר מיטל יורדת מהג'יפ מתייפחת, מבקשת סליחה, מתנצלת מפה 
"לא  אותה.  מרגיע  יהודאין,  גברין  רכניצר,  והרב  שלישי,  בית  בנין  ועד 
קרה שום דבר גבירתי הלך הפח ואנחנו נמלטנו, הסובארו עשתה את 
נחליף  בואי  ספר,  לבית  ממהר  נורא  ואני  מקיף,  ביטוח  יש  ולך  שלה 
פרטים ונדבר טלפונית בערב, שיהיה יום נעים". ד"ר ליכטמן מתאוששת 

גם  "אני  טרמפ.  רכניצר  למלמד  ומציעה  הללו,  המרגיעות  המילים  מן 
אדאג שיגררו לך את האוטו למוסך, עלה,  איפה להוריד אותך?". אחרי 
הדלת  את  פותח  רכניצר  לעצור.  מתבקשת  היא  נסיעה  דקות  שלוש 
"מדעים  הענק  השלט  לכיוון  וצועד  "תודה"  אומר  הגי'פ  של  האחורית 
ליכטמן  מיטל  ד"ר  ומצוינות".  ארץ  דרך  לחינוך  הספר  "בית  ויהדות" 
זה  מצוינות?  ארץ?  דרך  יהדות?  מדעים?  הענק.  בשלט  עיניה  נועצת 
שיודע  שלה,  הקטן  לאיצטרובל  מתאים  בוודאי  זה  מאוד.  לה  מתאים 
שבגלל החינוך הלקוי של המדינה, הוא נאלץ להישאר בבית. נכון, היא 
לא דתייה גדולה, גם קטנה היא לא, אבל הרב הצעיר הזה רכניצר, עשה 
עליה רושם טוב מאד. הוא דתי חרדי, אבל איזו אצילות קורנת ממנו. 
"סליחה  יהיה בעל מידות דומות לשל האיש הזה.  הלוואי שהבן שלה 
כבוד הרב", היא קוראת לעברו. "כן, גברתי?" הוא מצודד ראשו. "רציתי 
ולהלאות אתכם  להאריך  למה  למדעים..."  בית הספר  על  איתך  לדבר 
ידידי האהובים תושבי בני ברק, רכניצר שלנו, טיפוס שופע שמחת חיים 
והומור מדביק עם מוח יצירתי ושנון, לא היה צריך הרבה יותר מזה. הוא 
היא  שיחה,  של  דקות   10 ואחרי  המנהל,  לחדר  הדוקטורית  עם  נכנס 
שוכנעה לחלוטין: "זה המקום לאיצטרובל ולצמרירית. למה? כי יש המון 
והכי  ממנה".  מתים  שלא  יהדות  וטיפונת  ומתמטיקה  ואנגלית  מדעים 
של  המחנך  יהיה  הוא  הבאה  שבשנה  לה  הבטיח  רכניצר  הרב  חשוב, 
איצטרובלצ'יק שלנו, והוא כבר יכניס לו מדעים בכמות כזו שעד כיתה 
בתור  לא  אם  האמריקאית,  החלל  לסוכנות  ליוסטון  ייחטף  הוא  ה' 
הצ'לנג'ר.  של  המיחשוב  מערכות  כטכנאי  לפחות  אז  אסטרונאוט, 
תתפלאו אורחים יקרים שלנו, גם מהנדס ההייטק גילי ליכטמן בלע את 
לנו  יעשו  "רק שלא  הפתיון של המדעים, אבל השמיע הערת אזהרה: 
מהילד דוס שזורק אבנים בשבת". "לא, מה פתאום, הם דתיים חמודים, 
הרסתי לו את הסובארו עם הגי'פ והוא נתן לי להרגיש הכי טוב שבעולם, 
לא  אגב  והם  וציצית.  כיפה  של  תחפושת  עם  אבל  שחלמנו,  מה  זה 
שם  ההורים  כל  שהבחנתי,  וממה  דתיים,  להיות  ההורים  על  לוחצים 
רמה  וכמובן  ארץ,  ודרך  חינוך  שצריך  הכרה  עם  אבל  כמונו,  חילוניים 
מהליכטמנים  אישור  לי  יש  האשכולית?  נגמרה  לכל".  מעל  לימודית 
אחרי   נוח.  תרגישו  למזוג  יופי  מהמקרר.  תפוזים  מיץ  לכם  להוציא 
חודשיים "איצי מתקשה בלימוד משניות" דווח הרב רכניצר לליכטמנים 
ואנגלית  בחשבון  בכל,  מצטיין  שהוא  נכון  חיזוק,  חייב  "הוא  בטלפון. 
ופיסיקה, אבל אצלנו משניות זה חלק חשוב, חפשו לו מורה לשיעורי 
עזר ","אתה , אתה המורה", התרגשה ד"ר מיטל "אנחנו נשלם לך כמה 
שתדרוש. הבית שלנו פתוח. שבו היכן שתרצו, העיקר שאיצי יצליח".
רכניצר אהב את המסירות הזו, וכבר למחרת בשש בערב הוא צעד לתוך 
הסלון המדהים שאנו יושבים בו, כשלצידו האיצטרובל המתוק. השניים 
החלו ללמוד. וגילי, האבא האינטלקטואל שרצה לתהות על קנקנו של 
הרב רכניצר, נכנס למטבח והחל לשטוף כלים, כשאוזנו כרויה לשיחה 
בין בנו למורו. הוא חשש מאד שמא הרב הצעיר מתכוון להחזיר את בנו 
בתשובה וזה הדאיג אותו. הרב רכניצר לא נולד אתמול. הוא קלט היטב 
הדברים  בין  לשזור  ודאג  לנעשה,  מוחלטת  בהאזנה  מצוי  שהמהנדס 
ובהסטוריה  באמונה,  משקל,  כבדות  ושאלות  ותהיות  חידות  הרבה 
היהודית. שאלות כאלה שיעמידו במבוכה את האקדמאי ששטף בפעם 
לנקיון.  נזקקה  לא   שמעולם  אחת,  חרסינה  צלחת  וכמה  הארבעים 
כשהוא פנה ללכת אחר שעה ורבע של שיעור משניות מרתק וססגוני, 
פנה אליו המהנדס גילי כשעל כפות ידיו המון בועות סבון. "תסלח לי 
וזה  תורה,  מתן  שהיה  לאיצטרובל  אומר  אותך  שמעתי  רכניצר,  הרב 
פשוט להוכיח את זה. אתה רציני? אתה חושב שאנחנו נפלנו פה על 
 iq -הראש. אשתי ואני, אם לא ידעת, אנשים משכילים, אקדמאיים, ה
שלנו... לא חשוב. אתה באמת חושב שתהיה מסוגל להוכיח דבר כזה?". 
הם  לרשת,  נפל  הזה  ההיי-טקי  שהסרדין  "דומני  רכניצר,  הרהר  "זהו", 
את  הצידה  דוחקים  לישון,  והצמרירית  האיצטרובל  את  שולחים  תכף 
המיצי והדוגי ואת רודולף ושרגא לקרקעית האקווריום, ואני מנגן להם 
לפנות  שלוש  עד  ועושה.  אומר  אותו".  ישכחו  לא  שהם  קונצרט  כאן 
"הכל  ומדהימים  וגילי ושמעו המון דברים מסקרנים  בוקר ישבו מיטל 
טיפוסים  לא   "אנחנו  הדוקטורית  סיכמה  רכניצר",  הרב  מאד,  יפה 
שחוזרים בתשובה, גם אם היה מתן תורה, היה אז היה. אבל מה, אתה  
צודק, סוף סוף הילדים לומדים בבית ספר  דתי, ואתם משקיעים בהם 
יפה מאד, ומן הראוי שנקבל על עצמנו לפחות מצווה אחת קטנה, מה 
אתה ממליץ". רכניצר היה מרוצה, ואחרי 10 שניות הציע "נטילת ידיים 
שחרית". "לא, לא, זה לא רציני. אנחנו רוצים משהו יותר מהותי, יותר 
ערכי, אבל בלי להגזים בבקשה "רכניצר החליט להמר "או.קיי. אני מציע 
הדלקת נרות שבת, בדיוק בזמן, לא שנייה אחת אחרי. להקדים אפשר, 
ולבית,  לאשה  גדול  תיקון  שזה  מסבירים  חז"ל  אופן!!!  בשום  לאחר 
והטכס מחייב את האישה לשים כיסוי ראש, כשלצידה הילדים והבעל, 
ואחרי ההדלקה ישנן ברכות שהאבא מברך את ילדיו, פלוס שיר שבת 

קטן, זה לוקח חמש  דקות, אבל זה רציני ולא מחייב" סיכם הרב. 
המשך בשבוע הבא - באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו
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עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

נאלצתי לעשות בדיקות לגבי כאבי גב חזקים שהטרידו 
מרוב  לתפקד  יכולתי  ושבקושי  מה  תקופת  זה  אותי 
ולאחר  אולטראסאונד  לעשות  אותי  שלחו  כאבים. 
מכן מיפוי עצמות שנקבע לי לעוד כשבועיים. דאגתי 
מהבדיקה, מכיון שסבלתי כל כך ולא ידעו לאתר ממה 
“פדיון  לי  שיעשו  ינון”  ל”חסדי  מיד  התקשרתי  זה. 
יום  מאותו  החל  הבדיקה.  שלפני  ששי  ביום  נפש” 
עשיתי  פלאים.  ירד  הכאב  טוב,  יותר  הרגשתי  כבר 
את המיפוי ביום שני, וברוך השם הכל היה תקין, נתנו 
וזהו... השבח לאל בורא  לי כמה תרגילי פיזיוטרפיה 

עולם!

לקנות  רצה  ומאד  טובה,  בשעה  דירה  מכר  שלי  הבן 
דירה שמצאה חן בעיניו, שהתאימה לו מכל הבחינות, 
שרצו  ברקע  אחרים  קונים  היו  עיכובים.  היו  מה,  רק 
את הדירה והיו במשא ומתן, ועמדו לחתום על החוזה, 
וכל פעם שינו את דעתם אז הכל התעכב. התקשרתי 
ל“חסדי ינון“ ובקשתי שיעשו לו ”פדיון נפש“ שאם 
יסתדר...זה  שהכל  ולטובתו  שלו,  היא  הזאת  הדירה 
יומיים  תוך  עולם,  לבורא  והשבח  ממש כמו שידוך... 
חתמו חוזה, אין עוד מלבדו! שבע“ה זכוי הרבים יעמוד 
לזכותם ויהיה להם ישוב קל ובנין עדי עד מתוך שמחה 

ובריאות...
                                                                                 ל.ה                                                                                            

אח שלי שיהיה בריא, התפתחה לו דלקת מאוד חריפה 
באוזן עד כדי דימומים, הוא הלך לרופא על מנת לדעת 
להכנס  חייב  שהוא  לו  אמר  והרופא  בזה,  לטפל  איך 
דחוף לניתוח כי זה מסוכן מאד. שמא תכנס מהמוגלה 
והדם למח. מיד עשינו לו "פדיון נפש" ב"חסדי ינון" 
עבר  הכל  מסוכן  היה  שהניתוח  למרות  השם  וברוך 
אחרי  שבוע  אנחנו  היום  להשם...  תודות  בשלום. 
שהכל  אמרו  והרופאים  בביקורת  היה  הוא  הניתוח 
לספר  מתקשרת  אני  תקין,  והכל  היה,  כלא  נעלם 

ולהודות לבורא יתברך.
                                                                  א.ע מאשדוד

לפני  במחלה  חלתה  בריאה,  שתהיה  שלי  המחותנת 
שנים וישתבח הבורא התרפאה. לפני מספר שבועות, 
שהמחלה  שנראה  לה,  נודע  שגרתית  בדיקה  לאחר 
חזרה וישנם סימנים ברורים לכך, שהשם ירחם. כלתי 
שתחיה סיפרה לי את זה בצער גדול. אמרתי לה לא 
לדאוג, ישועת השם כהרף עין.  אני כבר למוד נסיון 
יתברך  הבורא  ובעזרת  ינון"  "חסדי  של  בפדיונות 
נעשה ”פדיון נפש“ ונתבשר בשורות טובות. ואכן כך 
היה. ישתבח הבורא כפי שאמרתי, לאחר הפדיון היא 
קיבלתי  התוצאות  קבלת  ולאחר  בדיקה,  עוד  עשתה 
מהם טלפון מרוגש שהכל עורבא פרח ואין לה כלום. 
הרופאה אמרה לה: אני לא מאמינה למה שקרה פה. 
אבל אנחנו שאנו בוטחים בבורא יתברך יודעים בדיוק 
שמו  ישתבח  מרפא  והבורא  גוזר  הבורא  קרה  מה 

לעולמים.
                                                                 א.נ מהדרום 
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ההלכה השבועית
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ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

שעומדת  דירה  על  הערכה  לקבל  לשמאי  פניתי 
למכירה. להפתעתי קיבלתי הצעה נמוכה יותר מהערך 
האמיתי שלה באופן משמעותי. כל נסיון להסביר לו 
שזה לא תואם את הערך האמיתי לא צלח. אין עם 
לי  שיערכו  ינון"  ל"חסדי  פניתי  לי  בצר  לדבר.  מי 
וקבלתי  ימים  כמה  עברו  לא   . בנושא  נפש"  "פדיון 
הצעה חדשה ומציאותית והכל הסתיים על הצד הטוב 
ביותר. תודה להשם! רבות מחשבות  בלב איש ועצת 

השם, היא תקום...
                                                                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
מהי אהבה? והאם אתה באמת אוהב?

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” \\

כשנפרד רבי יחזקאל מקוזמיר מידידו רבי שמחה בונים מפשיסחה, ליווה אותו רבי שמחה בונים כברת דרך אל מחוץ לעיר. וכשרצה רבי שמחה בונים לשוב אל 
העיר, חזר וליווה אותו רבי יחזקאל. בדרכם הוציא רבי יחזקאל את קופסת הטבק שנשא עימו ונתן לרבי שמחה כדי שיריח את הטבק. שאל אותו רבי שמחה: 
"מנין ידעת שרציתי כעת להריח מעט טבק?" השיב לו רבי יחזקאל: "ומנין יודעת היד, כאשר היא מקרבת את הטבק אל החוטם, שהחוטם שואף להריח? משום 
שהיד והחוטם גוף אחד הם. כך הדבר בין בני אדם - כאשר שורה אחדות ואהבה בין אדם לחברו, מרגיש כל אחד מה שחברו צריך..."מהי אהבה? כיצד אדם 
יודע שהוא אוהב? אמר רבי משה לייב מססוב שאהבה היא לדעת ולהכיר, ובעיקר לחוות את מצוקותיו וקשייו של הזולת. אהבת אמת מכילה בתוכה תשומת 
לב והקשבה למצבו של הזולת, ולא רק תחושה של אהבה. כשאדם אוהב את חברו אך לא מעניק לו את האהבה אלא רק דואג למילוי הרצון שלו ומילוי החוסר 
שלו, זו לא אהבה, זו אנוכיות. כשאדם אוהב לאכול סלט, פיצה או דג, הוא לא אוהב את המאכלים, הוא אוהב את עצמו ולכן הוא אוכל אותם, כי אהבה אמיתית 
היא נתינה והתחשבות באחר ולא בעצמך. אהבה בין בני זוג מתחילה מנתינה, הסתכלות בצורך של השני ומילוי החיסרון שלו, כשבעל ואישה חושבים על הצד 
השני, כשהחבר מכיר בצורך חברו, כשאדם קשוב לרצון האחר זוהי אהבה...ביקש רבי אלימלך מליז'נסק בתפילתו: "תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא 
חסרונם, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך". כשנראה את מעלת חברינו, ולא חסרונם, כשנדאג לצרכי האחר ולא נחשוב על צרכינו, כשנקשיב 

לאחר ולא רק לעצמנו, נוכל לומר שאנו... אוהבים...
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

במנהג לומר בסיום תפילת שמונה עשרה פסוק 
המתחיל ומסיים באותיות שמו

שאלה: היכן אומרים פסוק זה בסיום התפילה?

תשובה. מקור המנהג באליה רבה )ס"ס קכב(, ושם 
כתב 'טוב לומר פסוק אחד מן התורה או מן הנביאים או 

מן הכתובים, קודם שאומר יהיו לרצון המתחיל בשמו 
ומסיים בשמו' )ועי' רש"י מיכה ו, ט(.

ובקיצור שולחן ערוך )כלל יח סע' טו( כתב לאומרו לפני 
ה'יהיו לרצון' השני ]ובמשנה ברורה לא נזכר ענין זה 

כלל[.

מי שיש לו שני שמות יאמר שלשה פסוקים – הפס' 
הראשון יתחיל ויסתיים באותיות שמו הראשון, השני 

כנגד שמו השני, והפסוק שלישי יתחיל באות המתחילה 
בשמו הראשון ויסתיים באות האחרונה של שמו השני.

הערות והארות על הלכות אלו ניתן לשלוח למייל
 6191265@GMAIL.COM

 המשך מטעמים לשולחן: אך אם מתיחסים אל התורה כאל מלח, ולוקחים ממנה רק מעט, אזי באות צרות גדולות. "וכי תבאו מלחמה"- מלח מה- אם אתם לוקחים מן
 התורה רק כ'מלח', כמות של דבר 'מה'- תגיע מלחמה. כאשר כבר מתחוללת מלחמה, ויש צרות, וקשה לאדם- אז הוא מתעורר לחזר בתשובה, ולשוב אל התורה. זהו שנאמר:

.""וכי תבאו מלחמה בארצכם... והרעתם בחצצרת ונזכרתם לפני ה' אלקיכם ונשעתם מאיביכם
ומתוק האור

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


