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מטעמים לשולחן
ים )יג, ב( לַח לְךָ ֲאנָׁשִ ׁשְ

עְיָה מ, ח(: 'יָבֵׁש ָחצִיר נָבֵל צִיץ וְּדבַר ֱאלֵֹקינוּ יָקוּם לְעֹולָם' )ּבַּמְִדּבָר ַרּבָה  ַרּבִי ֲאָחא ַהגָּדֹול ּפַָתח )יְׁשַ
טז, ז(

מה הקשר בין הפסוק מישעיה לפרשתנו? ה"בן איש חי", בספרו "עוד יוסף חי", מבאר זאת על 
פי מעשה: פעם ארע, שראש הקהל בקהלה מסוימת עבר עברה חמורה בתוך בית חדש, ופתאום, 
באמצע מעשה החטא, נפלה עליו התקרה, ומת. אי אפשר היה להכחיש את המעשה, שהתפרסם 
מאד, ולכן גרם הדבר לזעזוע גדול בתוך הקהילה. הרב שהספיד אותו, אמר: ראו איזו זכות יש 
ולא  לבנו לדבר,  היינו שמים  לאדם הזה- אילו היה הקב"ה מענישו שימות בדרך כל בשר, לא 
היינו לוקחים מוסר מן המעשה. אבל עכשיו, שהקב"ה המיתו במיתה משונה- בזכות האדם הזה 
נודעה חומרת החטא, כי ברור לעין-כל שהקב"ה העניש אותו על מעשיו, והדבר מעורר את כל 
הצבור ומחזק ביראת חטא. כל אדם נענש על חטאיו, אך כאשר האדם מת במטה- מי יודע ומי 
מתעורר לחשב?! לעמת זאת, אם מת אדם במטה משונה, כלם מתעוררים לראות כי יש דין ויש 
דין. לפי זה, אומר ה"בן איש חי", יתפרש הפסוק בישעיה כך: "יבש חציר"- התבואה גדלה, ואז 
יש רוח ושמש והיא מתיבשת. זהו תהליך טבעי, לכאורה. אבל "נבל ציץ"- כאן יש תאור של מצב 
משונה, הצמח רק הציץ מן הקרקע, וכבר נבל והתיבש. ממה התיבש?! זה דבר פלא. וכשקורה 
דבר פלא, הרי זה מוכיח כי "ודבר אלקינו יקום לעולם". המרגלים לא דברו רק נגד הארץ, הם 
דברו גם נגד נבואת משה רבנו והכחישוה, שמשה אמר שארץ ישראל היא "ארץ זבת חלב ודבש" 
)ויקרא כ, כד(, והם באים ואומרים: "ארץ אוכלת יושביה היא" )יג, לב(. ואז קרה דבר פלא: לשונם 
השתרבבה עד לטבור, והתחילו תולעים ללכת על לשונם. היה בזה חזוק גדול לאמונת בני ישראל 
בנבואת משה רבינו. על כן פתח רבי אחא הגדול את דבריו כך: "שלח לך אנשים"- "יבש חציר נבל 
ציץ ודבר אלקינו יקום לעולם". כשקורה דבר פלא, הרי זה מוכיח כי "ודבר אלקינו יקום לעולם". 
כלומר, "שלח לך- לדעתך". שליחת האנשים האלה תהיה לטובתך, כי זאת תהיה הוכחה לנכונות 

נבואתך, ע"י הענש אשר הם יקבלו. 
וְגַם זָבַת ָחלָב וְּדבַׁש ִהיא )יג, כז(

"י( ֵאין אֹוְמִרים ּבֹו ְקצָת ֱאֶמת ּבְִתִחלָּתֹו, ֵאין ִמְתַקיֵּם ּבְסֹופֹו )ַרׁשִ ֶקר ׁשֶ ּכָל ּדְבַר ׁשֶ
שואל רבי אלחנן וסרמן: והרי ראינו במהלך ההיסטוריה של עם ישראל, שהיו הגויים מעלילים 
על ישראל עלילות דם, שלא היה בהן אף שמץ של אמת. פעמים רבות מספר, בעירות שונות 
ובארצות שונות, שימים של ערב פסח נעלם-הועלם איזה ילד נוצרי. תמיד הוא נמצא, לבסוף, 
בחצרו של יהודי ]בדרך כלל מראשי הקהל[ או במרתף בית הכנסת, והגויים יצאו לפרע פרעות 
המצות  לאפית  בדמו  להשתמש  כדי  מסכן,  נוצרי  ילד  היהודים  הרגו  טענו-  הם  שוב-  ביהודים. 
של  שמץ  אף  בזה  שאין  יודעים,  וכולנו  האלו,  הדם  עלילות  בגלל  נהרגו  יהודים  אלפי  שלהם! 
אמת. מי אינו יודע, שאסור לנו לאכול טיפת דם שבביצה, או דם שבבשר? עלילה זו רחוקה מאד 
מן ההגיון, רחוקה לחלוטין מכל שמץ של אמת- ובכל זאת, היא מצאה לה אחיזה איתנה בלבות 
הגויים, לארך שנים ארוכות מאד, בכל רחבי העולם. למרבה הפלא, אף בימינו לעלילה הזו יש, 
אמונתו  על  ששמר  אדם  של  בתו  הכותבת-  מספרת  נשמע"  בדממה  "קול  בספר  אחיזה.  עדין, 
היוקדת תחת המגף הקומוניסטי- את אשר התרחש עמם בתקופה הקשה ההיא. בין השאר היא 
מספרת, שאף ברוסיה הקומוניסטית היו היא ואביה אופים מצות לכבוד חג הפסח. יום אחד באה 
חברה, שלמדה אתה בבית ספר, ושהתה אתה במטבח בשעה שהכינו את המצות. החברה ראתה 
את כל שלבי ההכנה של המצה, משעה שלקחו קמח ומים ולשו, ועד שהמצה יצאה אפויה מן 
והילדה רצתה לכבד אותה בחתיכת מצה. אך החברה  התנור. בליל הסדר שוב הגיעה החברה, 
הילדה.  "למה?" תמהה  לבסוף.  היא אמרה,  זה".  לאכול את  יכולה  לא  "אני  התחמקה מלאכל. 
"כי יש בזה דם של נוצרים!" "מה??" שאלה הילדה ההמומה, "והרי את היית שם, וראית בדיוק 
כל מה שהכנסנו וכל מה שעשינו... איך זה עכשיו את יכולה לומר כך?!" עד כדי כך משרשת 
עלילת הדם! אין בה שמץ של אמת, ויש לה אחיזה איתנה בלבות בני אדם. באפן טבעי, לשקר 
ללא אמת אין אחיזה ואין קיום. עלילות הדם אינן דבר טבעי, ואינן תופעה מקרית. יתכן, אומר 
רבי אלחנן וסרמן, שעלילות  הדם הן מדה  כנגד מדה, על כך שהשבטים לקחו את הכותונת של 
יוסף, וטבלו אותה בדם ושלחו אל יעקב אביהם. יש כאן מדה כנגד מדה במשך כל ההיסטוריה. 
"כל דבר שאין  כבולה לכללים הרגילים של  ואיננה  דבר טבעי,  איננה, כאמור,  כנגד מדה  מדה 
אומרים בו קצת אמת בתחילתו, אינו מתקים בסופו". מדה כנגד מדה עלולה להיות קשה מאד, 
כפי שיעידו עלילות הדם הנוראות והפרעות שבעקבותיהן. אין לנו אלא לקים את כל דברי התורה 

ללא התחכמויות, ולא נענש, חלילה, במידה כנגד מדה.   
ומתוק האור

א. מצוה לאגוד הלולב ומיניו בערב יום טוב, 
בשני קשרים זה על זה, שיש בזה משום זה 
ואם לא אגדו בערב  יא:(.  )סוכה  ואנוהו  אלי 
יום טוב, או שהותר האגד שלו ביום טוב, לא 
יאגדנו ביום טוב בקשר גמור, אלא בעניבה או 

בכריכה ויתחוב הראשים בתוכו.

ב. קשר בודד שהיה קשור מלפני השבת, יש 
בשבת  שני  קשר  עליו  להוסיף  שלא  להזהר 
לחזקו הדק היטב, וקשר העליון של הציצית 
שנרופף אסור להדקו. ג. שני קשרים שקשרם 
ביחד בימי החול, בסתם, מבלי לחשוב אימתי 
יתירם, אינם נקראים קשר של קיימא, ומותר 
להתירם בשבת,  שמיכוון שבשעת הקשירה 
בלי  רב  זמן  שישאירם  ודאי  הדבר  היה  לא 
התרתם, לכן אף אם נקשרו זמן מרובה לפני 

השבת מותר להתירם בשבת. 

)חזון עובדיה(

א. ולפי דרכנו למדנו שאסור לאכול מפירות 
אלא  ישראל,  של  בקרקע  שצמחו  שביעית 
פירות אילנות. וכן עשבים שאין רוב בני אדם 

זורעים אותם.   
)חזון עובדיה( 
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סיפור השבוע
המשך מלפני שבוע: "קיבלנו, נכון גילי?". "בסדר, קיבלנו... אבל איך 
מברכים את הילדים?"רכניצר הותיר בידם פתק רהוט ובו כל ההנחיות, 
לך,  "דע  גילי:  לו  לחש  השכור,  הרכב  את  שהתניע  לפני  לרחוב.  ויצא 
אשתי ואני פדנטים ודייקנים, אם קיבלנו, אז קיבלנו. אבל בעיקר אשתי, 
ופמוטים..".  נרות  מלא  הבית  כל  ממחר  ומתמיד,  עקשן  טיפוס  היא 
השניים פרצו בצחוק מתגלגל. מה נספר ומה נאמר, הליכטמנים לקחו 
קיצוני שניתן להעלות על הדעת.  נרות באופן הכי  את מצוות הדלקת 
ליכטמן- מיטל  מודרנית  לפילוסופיה  הד"ר  נסעה  בבוקר  למחרת  כבר 
מזור לקניון השכונתי הענק, והעמיסה על הג'יפ שלה את כל סוגי הנרות 
והשמנים והפתילות שאתם מסוגלים להעלות בדעתכם. ומשם בלחיצה 
קלה על דוושת הגאז היא טסה לחנות "הצורפים" בעיר השכנה, וקנתה 
חמישה שישה סוגי פמוטים מכסף, האחד יותר מגולף מרעהו, עם כמה 
פלסטיק  כרטיס  היום  המחיר,  את  תעזבו  ונוצצים.  מרהיבים  מגשים 
בחשבון  המינוס  בעומק  תלוי  כמובן  וזה  הכל,  את  מממן  ועקשן  קטן 
זה אסור, משלמים  מינוס  מינוס,  על  דיברנו  כבר  רגע, אם  רגע  הבנק. 
על כך ריבית אסורה, אבל אצל הליכטמנים לאור עיסוקיהם המכניסים 
כשאיצי  האחרונות.  בשנים  מינוס  על  שמעו  לא  עתק,  משכורות 
הוא  אחה"צ  ארבע  בשעה  ויהדות"  ל"מדעים  מביה"ס  חזר  איצטרובל 
לא האמין למראה עיניו. על גבי שידה מוזהבת הונחו תריסר פמוטים 
יפהפיים על גבי מגשים מוזהבים ובוהקים, ובסמוך אליהם על גבי קולב 
קטנטן הונחה – עשוייה מעץ מהגוני מגולף – הברכה, זו שאם יהודיה 
מברכת את צאצאיה ובעלה אל מול הנרות הדולקים. "אמא, אני המום, 
שלי,  "חמוד  הקטן.  האיצי  תמה  פמוטים?"  הרבה  כך  כל  מה  בשביל 
מה אתה מבין, אבא ואני הבטחנו לרב שלך, רכניצר, שמקבלים עלינו 
ופתילות,  זית,  שמן  עם  שצריך.  כמו  מקבלים  אז  הנר,  הדלקת  מצוות 
ואני יותר, אבא שלך  תבין  בעולם. כשתגדל  יפים שיש  הכי   ופמוטים 
פ-ר-פ-ק-צ-י-ו-נ-י-ס-ט-י-ם. אם עושים, אז עושים מושלם, הכי איכותי, 
של  הימנית  עינו  בזווית  נצצה  סיכה  ראש  בגודל  דמעה  רציני".  הכי 
איצטרובל. הוא מעולם לא ראה את אמו מדליקה נרות, ואבא מעולם 
ויהדות, שבכל בית יהודי  לא קידש. הוא שמע ולמד בביה"ס למדעים 
מדליקים נרות ועושים קידוש על היין, אבל הוא לא לחץ, כי ילד בכיתה 
והנה  ושתדלנות.  בלחצנות  מלומד  לא  עדיין  שכמוהו,  נפש  עדין  ג', 
הנה, עוד יום יומיים יום שישי, הדלקת הנר ביום חורפי כזה של טבת, 
בשעה 4:15 דקות. אמא לא מפסיקה לדבר על הפעם הראשונה של 
יהודיה מדליקה  וצימי, מעולם לא ראיתי אשה  "כן איצי  הדלקת הנר. 
נר שבת, אבל בשביל הכבוד של הרב רכניצר, וכמובן מתוך הערכה רבה 
הטכס  את  פותחים  אנו  מחר  בו,  לומדים  שאתם  הנפלא  לבית-הספר 
מקפידים  הליכטמנים  לעשן.  לא  לי,  תסלחו  בביתנו".  לראשונה  הזה. 
על כך, אבל מי שרוצה לשאוף אוויר צח, מוזמן להתיישב על הספסל 
המפריד בין הסלון לגן הבוטני של הליכטמנים. ערב שבת. השעה 4:13 
דקות. אב המשפחה שפך שמן לכוסיות הזכוכית, הידק את הפתילה 
עם  הדוקטורית  רכניצר.   הרב  לו  שהסביר  כפי  קלות,  אותה  והיבהב 
קולה  פקק  בגודל  סרוגה  כיפה  עם  המהנדס  ראשה,  על  ורודה  מגבת 
בניגון  "אמן"  עונים  הקטנים  והאחות  האח  וצימי,  ואיצי  פדחתו,  על 
חנוכה עממי. האם היהודיה מדליקה גפרור ענק והופ והנרות דולקים. 
עיניה,  שמורות  על  ידיה  כפות  מניחה  קלות,  עפעפיה  מצניחה  היא 
ולוחשת ברכה. אחרי חצי דקה המהנדס מניח ידו על ראש ילדיו ולוחש 
כשרה  הקב"ה  "ישימך  ולבת  לבן,  וכמנשה".  כאפרים  אלוקים  "ישימך 
כרבקה כרחל וכלאה ושתהיי צדיקה גדולה", כך הרי כתוב בפתק של 
לבן  יקרא  "דרור  שפתיים  על  לו  מתנגן  מוכר  שבת  שיר  רכניצר.  הרב 
עם בת". אחר כך מחליפים נשיקות, ותם טכס ההדלקה... ומכאן הכל 
כרגיל. עצוב אבל זה מה שיש. בואו נקצר אורחים חביבים, הזמן קצר 
במלוא  נמשך  הזה  הטכס  חודשים  כארבעה  במשך  מרובה.  המלאכה 
עוזו, בשעה המדוייקת המגובה על ידי שעון דגיטלי. נא למזוג עוד כוס 
מיץ תפוזים, אנחנו נעים לכיוון הרגע הגדול. על ההזמנה נרשם בברור. 
"טכס ברית המילה של בננו ייערך ביום שישי בשעה שתיים בצהריים, 
יובל  ביישוב הכי צפוני ברמת-הגולן". כן, לאחיו של המהנדס ליכטמן, 
ליכטמן המושבניק מגדל הכרמים תושב רמת הגולן, נולד בן בכור, והם 
מוזמנים לברית. כן ביום שישי, ערב שבת. "מה נעשה?" נמסכת דאגה 
אצל הדוקטורית "מאד מאוחר, אנחנו עלולים לאחר את טכס הדלקת 
הנר..."."אל דאגה" משיב הבעל, "מיד אחרי הברית עולים לג'יפ וחוזרים 
הביתה, קיבלנו מצוות הדלקה, אז לא מפספסים". נו מילא, כידוע אצל 
חלק מן הישראלים שתיים זה לא שתיים, שעה זו לא שעה. "עוד רגע 
ולמה  סבלנות  ויש  רוחמה,  סבתא  תנחת  כך  ואחר  סוניה,  דודה  תגיע 
"גילי,  ללחוץ.  מתחיל  מיטל  של  והלב  רץ,  והשעון  בוער?".  מה  למהר, 
אנחנו  דקות   10 תוך  מתחילה  לא  הברית  אם  לאחיך,  הכבוד  כל  עם 
טסים מכאן הביתה, יש לנו שעה וחצי נסיעה, זה לא צחוק" "נו, נו, תהיי 
זו שמחה משפחתית, אי אפשר לברוח, אבל אל תדאגי, נצא  סבלנית 
רק בשעה ארבע  בזמן" הבטיח הבעל המסור.  נדליק  בזמן,  נגיע  בזמן, 
וחצי,  פתח המוהל בסלסול ווקאלי בסגנון ירושלמי "יהי שלום בחילנו 
בשלווה בישראל" והציבור השיב לו באותו טון בריטוני "בסימן טוב בן 

בא לנו בימיו יבוא הגואל". נו טוב, הגואל עדיין לא הגיע, והסבלנות של 
מיטל החלה פוקעת. "נו גילי תזרז את המוהל" "תהיי רצינית, מוהל זה 
לא חשמלאי או רצף, זה מקצוע עדין. אנחנו באנו למצווה לא להפעיל 
מכל  טוב"  "מזל  הסתיימה.  הברית  לעברה.  הפטיר  מוהלים"  על  לחץ 
נטעם  רגע,  "חכי  הדוקטורית.  סיננה  לג'יפ"  בבקשה  עלה  "זהו,  עבר. 
איצטרובל  המתוקים  הילדים  זמן!"  זמן!!!"."יש  אין  זמן".  יש  משהו, 
וצמרירית הצטנפו על שמלת אמם "אמא שלא נאחר להדלקה". "עלה 
באנו  לא  זזים,  תניע,  הוויסקי,  כוסית  עם  הבורקס  עם  בבקשה,  לג'יפ 
הבעל  התנצל  בסדר"  בה"."בסדר  מזלזל  ואתה  מצווה  לנו  יש  לאכול, 
"גם אם נאחר כמה דקות לא נורא, זה לא חיים ומוות". "זה כן! "ומכאן 
אורחים יקרים, החל הג'יפ המשפחתי של הליכטמנים לתפוש תאוצה, 
גולש לו על פני כבישי האספלט בין גאיות עמקים והרים, נוסק לכיוון 
ערה  לוואדי  ונכנס  שלוחה  כאיילה  רץ  אץ  טבריה,  בואכה  הכינרת 
אל  מביטים  עליז  בזמר  להם  פוצחים  הילדים  שני  האחרונה,  לישורת 
הנוף, אל השמש המעריבה לה הימה. "נספיק להגיע בזמן" מרגיע גילי. 
"הלוואי" משיבה מיטל. פקק. הם מבחינים במשאית הפוכה על צידה 
את  משמיעים  אחד  ואמבולנס  משטרה  ניידות  שלוש  העיקול.  בקצה 
אותו ניגון מבשר רעות. "אמרתי לך, אמרתי לך, איך לא חשבנו על פקק, 
יכול  מי  נורא מתנצל,  "אני  היינו מקדימים,  חבל שלא הקדמנו!".  אם 
היה לחשוב על פקק, ממש סליחה". הפקק פקק, והמכוניות משתרכות 
הורתה  "עצור! עצור בבקשה"  כל הזמן בשעונה.  לאיטן. מיטל מביטה 
כאן  לי  והכנתי  תקרה,  שלא  תקלה  כל  על  חשבתי  "אני  הדוקטורית 
את כל פריטי ההדלקה- הפמוטים, השמן, הפתילות, ואפילו אקווריום 

שימנע את הכיבוי הצפוי של הרוח".
ומכאן רבותי, מחזה מרנין. החמה בראש האילנות, מרצדים להם צללי 
ליכטמן  המהנדס  השוליים.  על  חונה  הג'יפ  וחצי,  שש  השעה  ערב, 
מעמיד את האקווריום על סלע סמוך, מעמיד בתוכו את שני הפמוטים 
הגבוהים, תוקע כוסיות, מהדק הפתילה, שופך שמן, מיטיב את הנרות, 
ומפנה את הזירה לרעייתו הנאמנה. היא מותחת את המגבת הוורודה על 
ראשה, הוא מהדק את הכיפה הפיצפונת על קרחתו, והילדים? עיניהם 
נוצצות. ומה קורה מסביב? קהל ענק של אולי מאה או מאתיים נהגים 
ונוסעיהם, מביטים במחזה סוריאליסטי- משפחת ליכטמן מציגה: טכס 
הדלקת נרות שבת. מי שרוצה מוזמן להצטרף. "כל הכבוד לכם","יישר 
כוח" ,"אשריכם יא צדיקים", קריאות עידוד מתוקות מדבש שוטטו להן 
התפללה  והדוקטורית  ילדיו,  את  ברך  שהמהנדס  בזמן  האוויר,  בחלל 
הרחמן"  אב  נפש  "ידיד  משפחתי  שבת  שיר  ואחר  הפמוטים.  מול 
פילח את נתיבי האספלט לעיני מאות זוגות עיניים נדהמות ומלטפות. 
הליכטמנים התיישבו ליד הפמוטים וערכו שם סעודת שבת קטנה, עם 
כובו  הפקק,  נפתח  וחצי  שעה  אחרי  רק  הנרות,  לאור  ממתקים  המון 
הרב  אוזני"  למשמע  מאמין  לא  "אני  והביתה.  הג'יפ  על  עלו  הנרות, 
ערה,  בואדי  נרות  "הדלקתם  שערותיו.  שורשי  עד  נסער  היה  רכניצר 
שרתם שירי שבת, סעדתם שם סעודה של שבת... וזכיתם לפירגונים 
עצומים מכל הנהגים" איי איי איי, נצבט ליבו בקירבו, איזה חילול שבת 
"עשינו  ירחם".  ה'  ונסעו,  התניעו  כיבו,  הדליקו,  בפרהסיה,  ועוד  נורא, 
אני  מה  שבשמים,  אבא  הדוקטורית."אוי  שאלה  הרב?"  כבוד  בסדר 
עונה לה" התייסר ר' אריה רכניצר והתחנן לרוח הקודש שתעשה לו את 
העבודה... "בוודאי, בוודאי, אין לי ספק שמאז בריאת העולם ועד ערב 
שבת האחרון, לא הודלקו נרות שבת בוואדי ערה, שעשו נחת רוח כל 
כך גדול לאבא שבשמים. זיּכיתם קהל עצום לחוות את קדושת הנרות 
מנשק  היה  הוא  לדבר,  היה  יכול  ערה  וואדי  אם  אשריכם...  והשבת, 
אתכם במצח ואומר תודה.""הרגעת אותי כבוד הרב, חשבתי אולי עשינו 
עבירה... אבל אם עשינו מצווה, אז ברשותך, תן לנו עוד מצווה קטנה 
לקיים, בסך הכל הן לא קשות..." סיכמה הדוקטורית. עד כאן. עכשיו 
אורחיי היקרים מבני ברק, עיצמו עיניכם רק למשך שניות, ופיתחו אותן. 
יופי. הא, לא יאומן? ראו את ספרי הקודש בסלון, הציורים המטופשים 
נעלמו, תמונות של גדולי ישראל בכל כותל, ספריית קודש ענקית. כאן 
כל ערב מתקיים כולל ערב עם עשרים וחמישה אברכים ובעלי בתים. 
הנרות  את  הדליקו  מאז  שנים  עשר  חלפו  כבר  הו,  הו,  והליכטמנים? 
בוואדי ערה, ושניהם ללא יוצא מן הכלל עוסקים בקרוב נפשות, מרצים 
בכל פינה שהם נקראים אליה. איצטרובל, עוברת שמו ליצחק, צמרירית 
עוברת שמה לציפורה, הוא בישיבה חשובה, והיא תלמידת סמינר "בית 
יעקב". נו, ומה למדנו מהסיפור הזה, לדעתי המון. לוקחים יהודים הכי 
רחוקים בעולם, מזכים אותם במצווה קלה וחביבה, וכידוע מצווה גוררת 
מצווה )גם אם ישנה נפילה קטנה(, והנה קיבלתם עולם מלא של תורה.  
הם  לכאן.  חוזרים  הליכטמנים  דקות   10 עוד  האור.  את  סוגרים  זהו 
כולל הערב. אח! אח!, כמה מתיקות  צריכים לארגן את הבית לקראת 
וקדושה יש בזוג פמוטים בוערים על סלע בלב וואדי ערה. הפלא ופלא. 

לפחות תודו שהיה מעניין. 
                                                                                                                                            
באדיבות המחבר- הרב קובי לוי הי“ו



 

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... 

מה  עברתי,  ולא  פעמים  שלוש  תאוריה  לעבור  ניסיתי 
עליהן,  וחוזרת  השאלות  את  בודקת  שהיתי  שקרה 
ובודקת וחוזרת בקיצור, לא עברתי. עד שקראתי בעלון 
על הישועות ואמרתי לעצמי שאני עושה. זהו, וכך היה. 
הזמנתי לי "פדיון נפש" ב"חסדי ינון" וניגשתי לתאוריה, 
סימנתי את השאלות ממש מהר ואחרי 10 דקות הגשתי 
הראשונה  שאני  לי  אמרה  אפילו  הבוחנת  הטופס,  את 

שעוברת היום...אין לי מילים להודות...
בעילום שם

לתאר  קשה  זמן,  הרבה  במשך  קשות  מחרדות  סבלתי 
לי.  עזר  לא  שעשיתי  מה  וכל  ומעיק.  מגביל  שזה  כמה 
זה  את  לדחות  רציתי  לא  התקשרתי,  בבקר  ששי  ביום 
יותר. והזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ , כבר בשבת 
התחלתי להרגיש יותר טוב, ומאז, הודו להשם, הכל עבר 

לי...תודה לבורא עולם...
                                                                                                              מיכל

הבן שלי השם ישמור אותו, אדם מסויים גנב את מספר 
התעודת זהות שלו והתחיל להשתמש בכרטיס האשראי 
שלו, עד שהגענו רחמנא לצלן להוצאה לפועל בסכום של 
מעל מאתיים אלף ש"ח, כשאנחו יודעים שישנם הרבה 
מקרים כאלו שבסוף מי שלא אשם משלם את החובות 
של הנוכל. עשינו השתדלות ככל האדם ולקחנו עורך דין, 
אבל גם מבחינה רוחנית שזה העיקר לא ויתרנו ועשינו 
מתקשרת  אני  השם  וברוך  ינון"  ב"חסדי  נפש"  "פדיון 
יצאה  יתברך שהאמת  לספר, להודות ולשבח את השם 
לאור, והוחלט שהבן שלי לא חייב כלום לאף אחד וכל 

התיקים נסגרו. רק להודות לבורא.
                                                                 ע.ר בני ברק

הבן שלי, השם ישמור אותו, לומד בלילה בקרוואן נייד, 
ולילה אחד,  אחד האברכים לא הפעיל היטב את המעצור 
לכיוון  בירידה  להדרדר  התחיל  והקרוואן  הקרוואן,  של 
תהום,  באיבוד שליטה, הבן שלי נימנם בקרוואן והתעורר 
לפני  מהירות.  וצובר  זז  שהקרוואן  כשגילה  בבהלה 
שיהיה מאוחר מדי הוא קפץ מהחלון וניצל. אבל מחמת 
הנפילה, עצם זזה ממקומה והיה צריך לעשות ניתוח על 
”פדיון נפש“  מנת להחזירה למקום. מיהרנו לעשות לו 
ב“חסדי ינון“, ולאחר הפדיון לפני הניתוח עשו לו בדיקה 
נוספת וישתבח הבורא גילו שלא צריך ניתוח כי העצם 
חזרה למקומה לבד ללא שום הסבר הגיוני...רפאני השם 

כי נבהלו עצמי...ישתבח שמו!
                                                        חלב יפה הוד השרון
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חדש

ביחידת  לגור  לעבור  החלטנו  בשכירות  שנה  אחרי 
דיור אצל ההורים, השיקול היה חיסכון כספי כמובן...
יום  יום  המשפחה  את  לפגוש  נחמד  היה  בהתחלה 
לאכול אוכל של אימא אבל לאט לאט זה הפך להיות 
עם  המתח  לנו,  הייתה  לא  פרטיות  בכלל,  נעים  לא 
לבעלי  הופנו  פוגעות  מילים  ליום,  מיום  גבר  ההורים 
ומיום ליום המצב הלך והתדרדר. נסינו לשוחח, להתנצל 
)אפילו שלא ידענו על מה...( עד שהגיעו מים עד נפש 
דירות  לחפש  התחלנו  במידי...  דירה  לעבור  והחלטנו 
יודע  וסביבותיה  ירושלים  את  שמכיר  מי  אך  במרץ, 
שדירה נורמאלית במחיר סביר אין כמעט בנמצא. ראינו 
שבר  הייאוש  הסתדר,  לא  דבר  ושום  דירות  אינספור 
אותנו המצב ביני ובין בעלי הלך והחמיר שלא לדבר על 
אותה  לשתף  לחברה  התקשרתי  ההורים...  עם  המצב 
שמעה  חברתי  עלי,  שעוברת  הנוראית  בתקופה  מעט 
והמליצה לי לעשות ”פדיון נפש“ בארגון החסד "חסדי 
וכך   . ונושעה  שם  פדיון  עשתה  עצמה  שהיא  ינון", 
עשיתי, התקשרתי ל“חסדי ינון“ ובאותו שבוע, מצאנו 
בסיעתא דשמיא נפלאה דירה מרווחת במקום מדהים 

ובמחיר מציאה...מזמור לתודה!
                                                                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
חסד אחד יכול להציל את חייך

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” \\

בעת שלמד הגאון רבי חיים קרייזוירט בישיבה, למד איתו בחור עיוור. מחוסר מקום ועומס רב בישיבה נאלץ הבחור העיוור לישון על 
הרצפה. רבי חיים ריחם עליו ונתן לו את מיטתו, והוא בעצמו ישן על הרצפה. לאחר שנים מספר הגיעו הנאצים לעירו, תפסו את כל 
הבחורים, העמידו אותם בשורה והוציאו אחד אחד להורג. בעומדו מול כיתת היורים ביקש רבי חיים מהקב''ה שיזכור לו את החסד שעשה 
עם העיוור. לפתע פנה אליו השוטר הנאצי ואמר: "חבל עליך, אתה בחור יפה, תברח, אני אעשה את עצמי יורה עליך ומחטיא". כך עשה 
ורבי חיים ברח וניצל. אט אט גדל בתורה והפך לרבה הראשי של אנטוורפן שבבלגיה. סיפר רבי חיים: "התורה שלמדתי בחיי, כולה בזכות 
אותו חסד שעשיתי". חסד אחד שאדם עושה יכול לשנות את חייו ברגע, בורא עולם כתב בלוחות הברית חמש מצוות בין אדם לחברו, 
בדיוק כמו מצוות בינינו לבינו. כשאתה מחשב את דרכך, אתה אט אט משפר את מידת הרחמים שבך, ויחד עם זאת את רגשותיך כלפי 
האחר. כל המרחם על הבריות – מרחמים עליו מן השמים, וכל שאינו מרחם על הבריות – אין מרחמים עליו מן השמים" )שבת קנו'.( ביאר 
ה"חפץ חיים" )אהבת חסד ח"ב, ג(: "כידוע באופן בו האדם מתנהג בעולם הזה הוא מעורר כנגדו תגובה מלמעלה, בשורשים העליונים, 
של ההנהגה האלוקית, וממילא כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים..." כשתרחם ותתחשב באחרים ירחמו גם עליך מהשמים 

ויעניקו לך רווח והצלחה בכל דרכך...
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

לאכול בימות החול מאכל שנקנה לשבת
שאלה. אדם שקנה מאכל לכבוד שבת. האם יכול לאכלו 

במשך השבוע או שחייב להשאירו לשבת?
תשובה. מותר לאוכלו.

מקור הדין - עיין ספר חסידים סימנים תתסו' ותתסז' ומשנה 
ברורה סימן רמ"ב

הכאה על הלב בברכת 'סלח לנו'
שאלה. האם בשעה שאומרים 'סלח לנו' צריך להכות נגד הלב?

תשובה. רבים נוהגים כן, אבל מי שאין מנהג בידו, אין צריך 
לנהוג כן.

מקור הדין - סידור בית יעקב להיעב"ץ ומקור חיים להחוות 
יאיר )קטו'(, ושם מבואר שביום שלא אומרים תחנון, לא מכים 

כנגד הלב.
אמנם בזמננו רבים נוהגים שתמיד מכים על הלב אף בימים 

שלא אומרים תחנון.
אדם שנוהג להכות על הלב, וניגש חזן – יכה על ליבו אף 

בחזרת הש"ץ.
הערות והארות על הלכות אלו ניתן לשלוח למייל

 6191265@GMAIL.COM

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


