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מטעמים לשולחן
 ואיש את קדשיו לו יהיו איש אשר יתן לכהן לו יהיה )ה, י(  

הרבי  יחשבו כשלו? אומר  יעלה על הדעת שקדשיו של האדם לא  וכי  יהיו“?  ”לו  כונת הכתוב  מהי 
הקדוש מאפטא בספר ”ילקוט אוהב ישראל“, שבפסוק שלפנינו רמוזה תשובה לשאלה בענין אותו 
שכרו  על  לותר  יששכר  מסכים  כיצד  קשה,  לזבולון-לכאורה  יששכר  בין  שנערך  יומין  עתיק  הסכם 
המזומן לו לעולם הבא, שהוא שכר שאין לו שיעור ואין לו סוף, כמו שכתוב )ישעיה סד, ג( : ”עין לא 
ראתה אלקים זולתך“, עבור בצע כסף ומעט פרוטות בעולם הזה? אלא, שבאמת משכרו של יששכר 
לא יחסר מאומה, בדומה לנר המדליק נר אחר, אשר אינו מפסיד מאומה מן האור שבו, ורק הנותן, הלא 
הוא זבולון, יזכה לשכר תמורת ההתחברות הזו. זהו שאומר הכתוב ”איש את קדשיו לא יהיו“-על אף 
שיש ליששכר הסכם עם זבולון, מכל מקום שכרו וחלקו יהיו לו, ולא יחסר ממנו מאומה, ואלו זבולון 
על  רבים המוכיחים  ברוך פכטר שליט“א מעשים  הרב  זבולון“ מביא  ”שמח  מנתינתו. בספר  ירויח 
המהרש“א  ”קהלת יצחק“ מסופר כי כאשר  שכרו המיוחד של זבולון בשל תרומתו ונתינתו; בספר 
בקש להקים בית מדרש חדש בעירתו, לאחר שבית המדרש הישן היה צר מהכיל את כל תלמידיו, 
מכרו הגבאים את זכות הנחת אבן הפינה, מתוך מחשבה לכסות על ידי מכירה זו את הכסף הדרוש 
לצורך השלמת הבניה. כל אנשי הקהילה, על רבניה וגביריה, התקבצו ברחבה שעליה היתה מתוכננת 
הישיבה להבנות, והגבאי עלה על הבימה שהוקמה לצורך הענין והכריז כי בעלי האמצעים שבין הקהל 
מוזמנים להציע את הצעותיהם לרכישת זכות הנחת אבן הפנה. עד מהרה החלו להשמע הצעות שונות, 
ותרומה להחזקת תורת בית המדרש  רבים בקשו לטול לעצמם את הזכות הגדולה-הנחת אבן הפנה 
המפורסם-אולם הגבאי העלה שוב ושוב את המחיר, ועד מהרה נותרו רק בודדים שיכולים היו להרשות 
גביר  של  קולו  גבר  ההצעות  כל  ועל  מרובות  דקות  חלפו  לא  כאלו.  נדיבים  סכומים  לתרום  לעצמם 
ונראה היה כי הוא זה שיזכה, אך לפתע  אחד שהציע סכום עתק. איש לא הצליח להתחרות איתו, 
הכריז הגבאי על סכום גבוה יותר בשם נדיב אלמוני, ומאחר שאיש לא הציע יותר, הודיע חגיגית כי 
במצוה זכה אותו נדיב עלום-שם בסכום עתק של חמש מאות רובל כסף. סקרנותם של אנשי העירה 
לא ידעה גבולות, כולם דשו בשאלה הבוערת: ‘מי הוא זה ואיזה הוא אשר נדבו לבו לקנות את הזכות 
בסכום כה עצום? מי הוא זה אשר יכול להרשות לעצמו להוציא סכום עתק שכזה?‘ השערות שונות 
ומשונות נכרכו סביב זהותו של אותו נדיב, אחדים מן האנשים נגשו אל הגבאי ונסו לחלץ מפיו רמז 
כלשהו, אך הלה סכר את פיו על מנעול ובריח וסרב לשחרר אפילו בדיל מידע לאזניהם. חזקה היתה 
עליו הוראתו המפורשת של התורם, שהיה יהודי פשוט מאנשי הקהילה. יהודי זה נגש אל הגבאי לפני 
הטקס ואמר לו כי מנוי וגמור עמו לקנות את הזכות בכל סכום שהוא, אך מאחר שהוא אינו מעונין 
בפרסום הכרוך בכך הוא מבקש מן הגבאי להעלות עבורו את המחיר-והוא מתחיב לשלם את המחיר 
המלא מכספי החסכונות שחסך כל ימי חייו. בשעה שבה תוכננה הנחת אבן הפינה התיצבו כל אנשי 
הקהילה, מנער ועד זקן, נחושים לחשוף את זהותו של התורם העשיר, אך המציאות באה וטפחה על 
פניהם-אל מרכז הרחבה נגש לא אחר מאשר המהרש“א בכבודו ובעצמו, רבם הנערץ, והגבאי הכריז כי 
על פי ההוראה שקבל מן הנדיב האלמוני, מכובד הרב במצוה ובזכות הכרוכה בה...בלית ברירה, שבו כל 
אנשי העירה איש, איש לביתו- מבלי לספק את סקרנותם, אולם לאחר סיום הטקס הזמין המהרש“א 
את הגבאי לביתו ובקש ממנו שיואיל להודיע לאותו תורם אלמוני כי הרב מבקש מאד לפגוש בו, שכן 
ברצונו להכיר את האדם שהודות לרוחב לבו מוקם הבית הגדול לתורה ולעבודה. הגבאי מיהר לביתו 
של היהודי, שוחח עמו ולאחר שקבל את הסכמתו צעד עמו יד ביד אל בית המהרש“א. כשנוכח הרב 
בזהות התורם-הופתע ביותר, מעולם לא שער שאותו יהודי יש בידו סכום גדול כל כך...הוא ברך אותו 
על תרומתו ומיד המשיך לשאול אודות מקור הכסף. אינני עשיר כלל וכלל, הסביר לו התורם, ולשם 
תשלום הסכום שקבלתי על עצמי לשלש למטרת בית המקדש, אאלץ להפרד כמעט מכל רכושי עלי 
זכיתי להפקד לזרע של  ולא  אדמות, אולם החלטתי לעשות זאת משום שכבר חלפו מרבית שנותי 
קימא ואין לי בן זכר שישא את שמי ויתפלל בעדי לעלוי נשמתי אחר מותי, ואם בן אין לי, לכל הפחות 
מבקש אני להותיר בעולם מזכרת נצח. הגם שמזכרת זו לא תשא את שמי, שכן אינני חפץ בפרסום, 
מכל מקום משוכנע אני כי הזכויות שיצאו מאותו בנין שתרמתי בכספי יזקפו לזכותי, ובזכותן אזכה 
לעלות ולהתעלות במעלות הצדיקים לאחר פטירתי! התרגשות נכרה על פני המהרש“א לשמע דברי 
אותו נדיב, והוא מהר לברך אותו שבזכות נדיבות לבו, יזכה אותו הקב“ה בבן זכר, זרע ברך ה‘, אשר 
ילמד תורה בבית המדרש שהוקם במסירות נפשו של אביו מולידו! ואכן לתקופת השנה נולד בן לאותו 
יהודי...הבן גדל והפך לעלם חמודות, והשיב את נפש הוריו המבוגרים. כשמלאו לו י“ג שנה, נטל הנדיב 
את בנו, הוליכו אל ישיבתו של המהרש“א ובקש שיקבלוהו. אך בקשתו הושבה ריקם-צעיר הוא הנער, 
נכנס אל  ויתר. הוא  ואין הוא ראוי להמנות על תלמידי הישיבה הקדושה..האב לא  עדין רך בשנים, 
הקודש פנימה, הזדהה בפני המהרש“א והזכיר לו את כל פרטי אותו מאורע, והמהרש“א אשר זכר 
היטב את נדיבות לבו של האב ואת ברכתו והתחיבות הכרוכה בה- נאות לקבל את הנער והורה לגבאים 

לסיע בעדו עד אשר ישתלב בין בני הישיבה ויעמוד בכוחות עצמו.

ומתוק האור 

אסור  בשבת  לקשרו  שאסור  קשר  כל  א. 
להתירו, וכל קשר שמותר לקשרו בשבת בשבת 

מותר להתירו.

ב. יש אומרים שכל קשר שאינו עשוי להתירו 
קיימא  של  כקשר  נחשב  עצמו,  יום  באותו 
מותר  מקום  ומכל  בשבת.  לקשרו  שאסור 
לקשור שרוך הנעלים בשבת, כיון שדרך להתירו 
במוצאי שבת כשהולך לישון על מטתו, והואיל 
לא  שעות  וארבע  עשרים  להתקיים  דרכו  ואין 
ואומרים  חולקים  ויש  קיימא.  של  קשר  נקרא 
שכל שאין הקשר מתקיים במשך שבעה ימים 
לא נקרא קשר של קיימא, ומותר לקשרו בשבת. 
וכן  עיקר להקל כסברא אחרונה. ג. יש אומרים 
ומבטלו  עליו  נמלך  הוא  שלפעמים  קשר  שכל 
לעולם, אף על פי שבשעת עשייתו לא הייתה 
דעתו על מנת לקיימו לעולם, נחשב כאילו הוא 
ויש  בשבת.  לקשרו  ואסור  קיימא,  של  קשר 

חולקים. וכן עיקר להקל.

)חזון עובדיה(

את  לקנות  משתדלים  המצוות  המהדרים  א. 
האתרוג של המצוה לפני ראש השנה של שביעית.

בו  נוהג  אין  ישראל,  של  בקרקע  הגדל  לולב  ב. 
קדושת שביעית. 

בהם  אין  ישראל,  של  בקרקע  הגדלים  הדסים  ג. 
משום קדושת שביעית.
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הלכות שמיטה
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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
אז יצאנו לנו, ככה, איך אומרים, חצי מהמשפוֶּחה לטיול בחול-המועד 
פסח. החצי השני נשאר לבשל, לנקות, לסדר, לקרוא את מוספי החג. נו 
טוב, הקינאה אצלנו במשפחה היא לא בעל חיים מצוי, היא עוף נדיר 
ממש, וברוך השם, ברוך הוא וברוך שמו, שהיוצאים לא קינאו בנשארים, 
המכונית  ספסלי  את  גדשו  כשהיוצאים  בכלל  מחו  לא  והנשארים 
הקטנה, שחשבה להימעך מעודף משקל. השכבנו בצידנית כמה מצות 
שבורות, אשכול בננות שהלך והשחים וגוש בשר שייעדנו אותו לסיים 
ב- 25 ש"ח  ונוצץ, שקנינו  גבי מנגל  חדש  את חייו הגסטרונומיים על 
אני  הכרות.  עשינו  לא  הא,  העיר.  מן  ביציאה  הדלק,  תחנת  בפאתי 
קוראים לי צ'ינו, שזה במקור משה, ויש לי בלי עין הרע ארבעה בנים בני 
ישיבה אחד אחד, כל אחד יודע לשאול יופי יופי. יש לי גם שתי בנות 
נשואות עם אברכים וארבעה נכדים עם עוד אחד בדרך, עוד פעם בלי 
עין הרע. הא כן, אצלנו הילדים שיהיו בריאים, הם רחבים וגבוהים. לא 
שמנים חס וחלילה. בקיצור אחרי שני בנים שנכנסו, ועוד שני חתנים 
שהשתחלו ועוד שלושה נכדים גמולי טיטול שזחלו למכונית, היה ברור 
מוטיבציה,  עם  שוטר  של  עין  לתפוש  עלול  הזה  החורג  שהמטען  לי 
אמרו  אבל  צפוף,  נורא,  לא  המועד.  בחול  במיוחד  חסרים  לא  וכאלה 
שתי  עם  שלמה  משפחה  יכולה  אז  מאד  מאד  אוהבים  שאם  רבותינו 
צידניות, אשכול בננות, ארגז תפוזים ובקבוק מים אחד, לשבת על שפיץ 
על  התיישבנו  אז  יבואו.  אם  לאורחים,  מקום  יישאר  ועוד  סכין  של 
שאיתי,  המשפוֶּחה  את  שואל  אני  נוסעים?  ושמחנו...איפה  השפיץ 
שהרי אצלנו יש מנהג קבוע, יוצאים לטיול בלי לתכנן. למה? כי הנסיון 
לימד אותנו שתוכניות לחוד וביצועים לחוד. עדיף בלי תוכניות וחלומות, 
העיקר ביצוע יפה חלק וקומפקטי. דרומה או צפונה? אני שואל אותם. 
ויכוח,  אין  אצלנו  תמיד  וכמו  שלי  קטן  הכי  הבן  עונה  דרומה"  "שיהיה 
מנסה  אני  בדיוק?  דרומה  לאן  דרומה.  הולכים  דרומה,  הראשון  אמר 
להוציא מהם איזה ציון דרך, כי הנגב הזה יש לו אולי התחלה, אבל סוף 
בוודאי אין לו."סע למרינה באשדוד" הציע החתן הגדול מבין השניים. 
"למרינה? מה איבדנו במרינה?" שאל הבן השני שהוא פדנט ומסודר, 
ובחיים שלו לא איבד אפילו משחת שיניים."לא יודע למה" השיב הבן 
הקטן "נראה לי שיהיה לנו שם סיפור טוב. נעשה אולי הפלגה או משהו 
הבחנתי  המשפחה  אב  בתור  אני  כזה,  משהו  או  הפלגה  נו,  כזה". 
בדיוק  לא  זה  כזה,  משהו  או  והפלגה  טפטוף,  ויש  קודרים  שהשמים 
תענוג גדול כי עלולים להירטב עד לעצמות. אבל אמרו מרינה, אני נוסע. 
צ'ינו לא טיפוס של ויכוחים. אחרי 40 דקות אנחנו במרינה. מה אגיד לך, 
ובית- פתח-תקווה  רבע  ועוד  שם,  ירושלים  שליש  שם,  בני-ברק  חצי 
שמש שם. יכולנו לספור שם לפחות שניים שלושה מנדטים חרדים בלי 
כולם  בחירות.  תעמולת  בלי  עוד  וזה  הרביעי,  למנדט  קולות  עודפי 
עומדים צפופים בלי רווחים ולא משתחווים, בתור לאיזו ספינה כזאת, 
שחלודה זה החלק החזק שלה, ואסתטיקה זו מילה שמעולם לא עלתה 
אצלה על הסיפון. אבל אני אבא כזה שלא מתלונן, אמרו מרינה, שיהיה 
מרינה. אז נשבה רוח, נרטבנו קצת מהטיפות, והתיישבנו בסיפון העליון. 
עזר. פתאום  דווקא  וזה  בננה  לו  בכה, דחפתי  נכד אחד  נחמד.  באמת 
כחולות  מכנסיים  עם  אחד  ואיש  כזה,  משהו  או  חצוצרה,  במין  תקעו 
וכובע קסקט לבן הודיע למי שרצה  לשמוע, שקוראים לו "בכור", והוא 
רב החובל. ישר נזכרתי במכת בכורות, אבל בכור זה, שיהיה בריא, הוא 
לא צעיר, אבל כבש את ליבי במבט ראשון. קודם כל נרגעתי, כי אמרו לי 
שההפלגה היא רק 45 דקות ותמיד נראה את החוף. למה? קודם כל אני 
חלש בשחייה, ובית-כל, בכור הסימפטי לא נראה לי רב חובל של אוניה 
טובעת אלא רק של אוניה נוסעת. זהו, עכשיו אני מעביר את המיקרופון 
על  לנו  וסיפר  מיקרופון  אחז  יוזמה,  תפש  שבאמת  החובל  רב  לבכור 
ועל החול המגיע ממצרים לכאן  הנמל, על המרינה,  על  העיר אשדוד, 
השובר  על  כאן  שנהרג  ז"ל  הרמטכ"ל  רפול  על  וגם  הנמל,  את  וסותם 
ציטוט  זה הסיפורים הקטנים, הנה עכשיו  גלים בסערה הגדולה. אבל 
מילה במילה – הסיפור הענק של בכור. אגב, באופן לא מתוכנן הסיגנון 
שלי ושל בכור הוא ממש תאומים. אנחנו באותו סלנג, אותו הומור. מאד 
מגיע  שנים  כמה  חי."לפני  בשידור  בכור  לפניכם,  הנה  שתהנו.  מקווה 
אלי בוקר אחד בחורצ'יק מירוחם, עם שני הבנים הקטנים שלו, שואל 
במרינה.  כאן  לדוג  כדאי  איפה  יודע  אולי  אתה  לי  תגיד  "בכור,  אותי: 
אצלנו בירוחם יש שלולית גדולה ליד העיר, כל ערב שבת אני והבנים 
לוקחים חכה תופשים דג בורי אחד או שניים לשבת, וחוזרים. אבל כאן 
לי  אומר  ככה  דגים"  יותר  נתפוש  בטח  ענקית  מרינה  עם  ענק,  ים  זה 
"לך תדוג  גלים.  לכיוון דרום מערב של השובר  לו  ואני מצביע  הבחור, 
שם, יש שם המון דגים". איפה? ההוא חוזר אחרי שעתיים עצוב, "שום 
דג בכור, שום דג. יש לך רעיון אחר איפה לדוג?".הצבעתי לכיוון צפון, 
"כנראה בגלל הסחף הדגים הצפינו, תנסה שם" הצעתי לו "יש שם כמה 
עד  מדוכא  שעתיים  אחרי  חוזר  ההוא  יאומן,  לא  ותיקים".  דייגים 
העצמות. "איפה בכור, אף דייג לא הרים אפילו שקית ניילון. הבנים שלי 

בירוחם בארבע  האוזניים מהמרינה של אשדוד, אצלנו  עד  מאוכזבים 
שעות היינו מרימים לפחות 4 דגים, זה בלתי ניסבל". ריבונו של עולם 
אני חושב מה אני עושה איתו, הבנאדם הפנים שלו תשעה באב. "בסדר" 
הילדים  גלים ממש בקצה, שב שם עם  לסוף השובר  "כנס  לו  אמרתי 
והחכה מול הים ממש, אין לי ספק שאתה חוזר שמח"."עברו שעתיים 
הבנאדם מגיע אלי עם עיניים מלוחות, ילדים עצבניים ודלי ריק: "בושה, 
תאמין לי בכור, בושה פה באשדוד. כל הים הגדול הזה, לא שווה שלולית 
ענק  בורי  דג  עם  שחוזרים  שלי  לילדים  הבטחתי  ואני  בירוחם,  קטנה 
כלי,  שבר  היה  הבנאדם  לאשתי?".  מספר  אני  מה  לשבת.  לירוחם 
פתאום  השוקעת.  בשמש  והביט  הסלע  על  ישב  רחמנות."הבחורצ'יק 
הוא אומר לי: "בכור, אולי נעלה לסיבוב קטן על הסירת מנוע הקטנה 
שלך. נעשה סיבוב פיצוי לילדים, שיהיה להם מה לספר לאמא. כמה זה 
עולה סיבוב בסירה?". "אמרתי לו 200 ש"ח לארבעים דקות"."הבחורצ'יק 
מירוחם חיטט בכיס החולצה והוציא לי 100 ש"ח בשטר. "זה מה יש לי. 
אז בוא תעשה לנו עשרים דקות סיבוב, במקום ארבעים. לא נורא"."ואני 
שאני  מרגיש  אני  ופתאום  שלו,  הירוקות  בעיניים  עמוק  עליו  מסתכל 
מתאהב בו. באמת נשמה טובה. לא ביקש הנחה, לא ביקש התחשבות, 
לא ביקש טובה. יש לו מאה ש"ח, זה מה שיש, העיקר שהילדים ישמחו 
קצת, למרות שאין לו חצי דג עלוב אחד בדלי. אמרתי לו "הלו, אל תדאג, 
בכור עושה לך סיבוב ארבעים דקות אורגינליות, מאה ש"ח אתה משלם 
מאה שקל עלי. העיקר תשמח". "אז אנחנו דוהרים עם הסירה, עושה 
להם סלאלום, עולים קופצים יורדים על הגלים, הם מבסוטים עד הגג. 
לפני הסיום עצרתי אמרתי להם עכשיו מסתכלים איך השמש שוקעת. 
רגוע, שקט,  הים   , יתברך. מסתכלים   – השם   – – מעשיך  רבו   – מה 
שמים אדמומיים, ופתאום! פתאום אני מבחין בדג זריז במים, חתיכת 
עף  מוקדמת  הודעה  ובלי  נכנס,  יוצא  נכנס,  יוצא  קפיצה,  עושה  דג, 
ונוחת ומתחלק על הסיפון. בורי, שופרא דשופרא.  באוויר כמו ציפור 
אני שוקל אותו, לא יאומן 920 גרם. מוכסף, שמנמן, עליז עם עיניים 
חכמות. "קח" אני אומר לבחורצ'יק מירוחם, "זה הדג שלך, בלי חכה, בלי 
דלי, בלי מרינה, בא לכם מתנה בקפיצה. אני בכור, כבר ארבעים ושלוש 
שנים בים, בחיים שלי לא נכנס לי דג לסירה, בחיים!!!"."זה נס בכור, זה 
נס!!!" צעקו הבחורצ'יק והבנים הקטנים שלו מירוחם. "זה נס. ככה זה 
שבנאדם מבקש ורוצה משהו מבורא עולם מכל הלב, אז הבורא שולח 
לו, מקפיץ לו דג מן המצולות ישר לידיים שלו"."הייתי מאושר בשבילם. 
כל הכבוד, חזרו עם דג. נפרדנו בנשיקות וחיבוקים. אחרי שבועיים אני 
הסירה  עם  בכור  חובל  רב  אתה  זה  נחמן.  מדבר  "בכור,  טלפון:  מקבל 
שקפץ לתוכה הדג בורי?" כן אני עונה. "אז ככה, שמענו שהסירה שלך 
עושה פלאים, אני עשר שנים חוזר בתשובה ולא הצלחתי להשתדך. כל 
פעם כישלון. שום דגיגה לא עלתה בחופתי. ממש קשה. אני יכול לבוא 
אני  תבוא"  שלך?"."בכבוד,  הקסמים  בסירת  לטיול  אחה"צ  היום  אליך 
עונה לו וצוחק בלב. איזה סירה, ואיזה קסמים. בסך הכל קפץ בטעות דג 
נחמד לסיפון. ההוא נחמן מגיע, בטח בן ארבעים פלוס. נוסעים במים 
שבועיים  אחרי  יד.  בלחיצת  נפרדים  משלם,  מבסוט,  הוא  דקות,   40
שלי  לחתונה  ההזמנה  טוב.  מזל  תגיד  "בכור  מתקשר.  הוא  שלושה 
בדואר. אתה השדכן. אני חייב אותך מתחת לחופה". נפלתי מצחוק."רגע 
זה לא נגמר. חודש אח"כ מדברים איתי זוג "אתה רב חובל בכור מהסירה 
שקפץ עליה דג? אנחנו נשואים כבר 15 שנים ולא נפקדנו. נוכל לבוא 
היום אחה"צ לטיול בסירה?". נפלתי על הרצפה, מה זה אנשים הפכו 
את הסירת מנוע שלי לקמע? בקיצור, הם מגיעים, שטים שטים, נפרדים 
בידידות, אחרי חצי שנה טלפון: "בכור, תגיד מזל טוב, בקרוב יוולדו שני 
תאומים בעזרת ה', אתה מגיע לברית... אתה הסנדק".         מה אגיד לכם 
נוסעים יקרים, היו עוד כמה מקרים דומים, אבל שתדעו, הסירת מנוע 
יש  שאם  מאמינים  יהודים  אנחנו  נפלאות,  ולא  ניסים  עושה  לא  שלי 
ליהודי תמימות, אז התמימות היא דבר שמביא לו הצלחה, וכנראה בחרו 
מסביב  באשדוד  בים  פה  שלהם  התמימות  את  להסיע  משמים  בי 
למרינה, כדי להביא להם את הברכה שממילא מגיעה להם. אז שיהיה 
לכם פסח כשר ושמח, ותכינו כסף לתשלום, אני עובר ביניכם". עד כאן 
בכור. הא, מה אגיד לכם, אני צ'ינו מנתניה, שאין בה נמל, כל כך נהניתי 
מהטיול בספינה של בכור ומהסיפורים והתמימות וחסדי השם יתברך, 
שהיה קשה לי לעזוב את אשדוד. "אבא, ממשיכים דרומה" הורו לי בני 
דור ההמשך "היה נחמד עם בכור, אבל אל תקח את זה ברצינות יותר 
מדי. זה רק סיפורים, וגם לך יש סיפורים לא רעים"."אבל מה אגיד לכם, 
דווקא  ארבעים,  בת  מעט  עוד  שלו  שהבת  בעבודה,  חבר  לי  יש 
אינטיליגנטית, מלומדת, עם תפקיד מצויין ומשכורת גוטה גוטה, אבל 
אין חתן. אני כבר מרים לו פלאפון, לספר לו על סירת הפלאים של רב 
החובל בכור, שיעשו סיבוב קטן במרינה... בטוח יצא מזה משהו טוב... 

מה שבטוח לא יזיק... אתם לא מסכימים עם צ'ינו?!                           
                                                           )באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו(                                           
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עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

בסוכות יצא לבעלי פריחה משונה ומגרדת בכל הגוף. 
הגענו למיון בבית חולים. שם נתנו לו כל מני תרופות נגד 
אלרגיה וזה לא עזר. הוא ממש סבל. ראיתי שעוברים 
הימים ולא מוצים לזה פתרון. בסיעתא דשמיא נזכרתי 
לי,  ועזר  ינון“ בעבר  ”פדיון נפש“ ב“חסדי  שעשיתי 
וברוך השם, מצבו השתפר  ”פדיון דחוף“  לו  והזמנתי 
על  פדיון  לעשות  התקשרתי  היה.  כלא  נעלם  והכל 
הישועה  על  הודיתי  לא  שעדיין  ונזכרתי  אחר  נושא 
ומפליא  בשר  כל  רופא  עולם,  לבורא  תודה  ההיא. 
לעשות...                                                                                      .                                                                                                                                
)א.ס. ב“ב(

בעלי עזב עבודה שלא הסתדר בה לפני שמצא עבודה 
והמצב  תקופה  במשך  מובטל  שהיה  יצא  אחרת. 
לא היה פשוט.   יש ילדים קטנים להאכיל, התחילו 
מזה  יוצא  ולא  לפגישות  הולך  הוא  חובות,  להצטבר 
מעונינים.  לא  הם  פעם  מעונין,  לא  הוא  פעם  כלום, 
ניסיון לא פשוט. החלטתי לקחת את העניינים לידים 
נפש”.  “פדיון  לו  שיעשו  ינון”  ל”חסדי  והתקשרתי 
להגיד את האמת, לא הייתי שלמה עם זה, הייתי די 
כן לעשות. שיהיה  לי דחף חזק  היה  סקפטית. אבל 
מה שיהיה. מצדקה לא מפסידים. לא עברו כמה ימים 
ומצא עבודה. עכשיו אני רוצה לפרסם, שזיכוי הרבים 
שפע  גם  לנו  ויהיה  להצליח,  וימשיך  לזכותו  יעמוד 
וברכה בע”ה.                                                                                                                                       
 )בעילום שם(

חפשנו דירה להשכרה, היינו צריכים לפנות את הדירה 
עד לתאריך מסוים, בגלל שיפוצים בבנין. הימים חלפו 
או  התאים,  לא  הבית  שבעל  או  כלום.  מצאנו  ולא 
שהדירה לא התאימה, או שהכסף לא התאים...פנינו 
למתווך, פרטנו מה שצריך ושילמנו לו מראש. מצאנו 
דירה יותר טוב מטוב, אבל מה, בעלת הדירה לא רצתה 
לחתום, לא היה לנו זמן להתמהמה.  התקשרנו ל“חסדי 
ינון“ להזמין ”פדיון נפש“ הלכתי להפקיד את סכום 
הפדיון. ובסייעתא דשמייא מיידית, אחרי שהפקדתי 
בעלת הבית התקשרה שהיא מוכנה להשכיר. ישועת 
השם כהרף עין. לאחר הפדיון, הכל הלך חלק, חתמנו 
חוזה, היא סדרה לנו את הדירה ובאה לקראתנו, יצאנו 
בזמן מהדירה שהיינו, לפני שהתחילו עם השיפוצים, 
ונכנסנו לדירה בשעה טובה. ראינו  גדול.  שזה בלאגן 

בחוש ניסים גדולים. אין מילים להודות להשם....
                                                                                                                            
)אביבה מהמרכז(

להוסיף  צריך  לא  ניתוח,  לעבור  צריך  היה  שלנו  הבן 
התקשרנו  כזה.  במצב  חרד  הורה  שכל  ולהסביר 
של  בבקר  נפש“  ”פדיון  לו  שיערכו  ינון“  ל“חסדי 
עבר  לבשר שהניתוח  אני מתקשרת  ועכשיו  הניתוח. 
לבורא  ולהודות  ב“ה.  התאושש  כבר  והוא  בהצלחה 

עולם על חסדיו המרובים...
)משפ‘ גוטמן ב“ב(

עד  ברגל  חזקים  מאוד  מכאבים  סבל  שיחיה  אבי 
והוא אמר שהסיבה  בכלל,  ללכת  יכל  כלך שלא  כדי 
התפילה  בגלל  רק  זה  מהמיטה  קם  שהוא  היחידה 
ולולא התפילה הוא היה נשאר במיטה כל היום, בגלל 
הכאבים שהיו לו כשהיה נעמד, כשראיתי את הסבל 
שלו החלטתי להתקשר ל"חסדי ינון" לעשות לו ”פדיון 
נפש“. ומאותו רגע שעשו לו את הפדיון, הכאב הלך 
ופחת ותוך ימים ספורים נעלם כלא היה, ישתבח שמו! 

אני מתקשר לספר ולהודות לבורא
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ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש



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
הכרת הטוב

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” \\

רות המואביה יצאה בשליחות חמותה נעומי ללקוט שיבולים שנשכחו בשדה בועז. בערב, כששבה אל בית חמותה היא חבטה בשיבולים והוציאה 
ָטה וַיְִהי כְֵּאיָפה ְשׂעִֹרים" )רות ב, יז'( כשחזרה רות עם גרעיני השעורים אל בית חמותה  ֹּט ֵאת ֲאֶשׁר לִֵקּ ְחב ֶׂדה עַד ָהעֶָרב וַַתּ ט בַָּשּ לֵַקּ את הגרעינים. "וְַתּ
ראתה נעומי את כמות השיבולים שליקטה. שואל בעל ה"נחלת יוסף": "וכי נעומי ראתה את מה שרות ליקטה? את השיבולים? הרי ראתה היא 
רק את גרעיני השיבולים ולא את השיבולים עצמם, מדוע מספרת לנו מגילת רות שנעומי ראתה את מה שליקטה ולא מה שבעצם הביאה?". והוא 
משיב: "נעומי באמת ראתה את גרעיני השעורים שבידיה של רות, אך ראייתה הייתה עמוקה יותר, היא חשבה לעצמה - אם זה מה שיש בידיה של 
רות כמה היה לה שיבולים לפני? אם זה הנטו שיצא לה אני יכולה להבין כמה ברוטו היה לה. אני יכולה לראות את המאמץ שהשקיעה, את הקושי 
שעברה..."  פעמים רבות אנו רואים רק את התוצאה, רק דבר מוגמר ומושלם, אין אנו רואים את התהליך שהיה לפני. אדם מגיע לביתו, רואה בית 
נקי וסיר מונח על הגז, הוא לא באמת יודע מה עברה האישה כדי להכין את המאכל. בשבילו זהו עוד סיר אוכל. אישה מקבלת לידה את ה"יומית" 
שהביא בעלה ואינה מצליחה להבין כמה קושי וזיעה טמונים בידיים שלה. כדי להיות בעלי הכרת הטוב, בעלי הודיה על מה שעושים עבורנו צריכים 
אנו להיות בעלי ראייה שונה מעט, לנסות להבין את העמל שהיה לפני שקיבלנו את העזרה, את הקושי שנגרם לפני הטובה שקיבלנו. כשנהיה בעלי 
ראייה הקפית כזו נוכל להכיר טובה ותודה על דברים קטנים שעשו עימנו, אנו לא נביט רק על מה שקיבלנו, אנו נראה את התהליך שהיה לפני, את 
הקושי ומסירות הנפש. גם בורא עולם נותן לך רגע רגע נשימה, בשבילך זו רק עוד נשימה, אבל כדי שתנשום נשימה אחת הגוף שלך צריך לעשות 
פעולות רבות. אתה לא רואה זאת לכן ההערכה שלך קטנה ממה שהיית צריך להעריך. לו רק נביט לעומק אנו נודה יותר, נעריך יותר ונכיר טובה 

יותר... לאישה, לבעל, לסביבה... ולבורא עולם...
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

דיני יקנה"ז
במוצאי שבת זו שזה ליל שבועות עושים קידוש והבדלה על 

כוס אחד וסדר הברכות הם: "בורא פרי הגפן", "קידוש", "בורא 
מאורי האש", "הבדלה", "שהחיינו".

ויש להסתפק שכיון ועושים קידוש והבדלה על אותו כוס, האם 
נידון אותו כקידוש או שנחשיבנו כהבדלה.

ונראה למעשה שיש לדון אותו כקידוש ולכן:
]א[ הנוהגים לשבת בקידוש ולעמוד בהבדלה: אומרים יקנה"ז 

בישיבה כיון שהוא נידון כקידוש ולא כהבדלה
]ב[ נשים שותות מכוס יקנה"ז, אף שאינן שותות מכוס הבדלה.

]ג[ ביקנה"ז ממלאים את הכוס כמו בקידוש ואף שבהבדלה 
ממלאים את הכוס על כל גדותיו כדי שישפך, ביקנה"ז אין 

נוהגים כן מאחר והוא נידון כקידוש.
נר הבדלה במוצ"ש זה

האופן המהודר לקיים את המצוה מן המובחר של אבוקה יש 
להדליק בנר הבדלה קטן, או ע"י נעיצת פתילה נוספת בנר קטן 

סמוך לפתילה הקיימת מערב שבת.
אם אין אבוקה מוכנה ידליק נר אחד במיוחד להבדלה ויברך 
עליו [וישאירנו דולק] ורבים נוהגים לברך על נרות החג ]ללא 
אבוקה[ ומי שמיקל לחבר שני נרות ולהפרידם יש לו על מה 

לסמוך.
הערות והארות על הלכות אלו ניתן לשלוח למייל

 6191265@GMAIL.COM

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


