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בקרבן השור כתיב "קרבו וכרעיו", ואלו בקרבן הצאן, המובא בהמשך הפסוקים כתוב: "והקרן והכרעים 
ירחץ במים...". אומר על כך החיד"א בשם מהר"ם מגרמיזא: בטרם הליכתך לרחץ מישהו אחר – רחץ את 
עצמך. קדם 'וקרבו וכרעיו ירחץ', ורק אחר כך 'והקרב והכרעים ירחץ'... בספר "כזה ראה וחנך" מובאים 
בהקשר לכך המעשים הבאים: באחד הימים נכנס משגיח באחת מן הישיבות החשובות בירושלים לביתו 
של רבי מאיר חדש זצ"ל, ותנה בפניו שאינו  מצליח להשפיע על תלמידיו די הצרך, ולמרות שהוא גוער 
בהם ומתחנן לפניהם שישפרו את מעשיהם, אין בכך כל תועלת, דבריו אינם משפיעים עליהם, ולא זו 
בלבד, אלא שהוא עוד מוסיף וקונה לו שונאים מקרבם... מה יעשה, אפוא? נענה רבי מאיר חדש ואמר לו: 
"עליך לדעת, כי הדרך הישרה בה נתן לחנך תלמידים – אינה על ידי תוכחות... אנו בכלל לא צריכים 'לעבד' 
על תלמידינו... אנו צריכים 'לעבד' על עצמנו, וממה שגולש – יהנו התלמידים!"...ברוח הדברים אלו אמר 
פעם המגיד מדובנא בשם רבו, הגאון מוילנא, כמובא בספרו "אהל יעקב" בפרשת תזריע: "בהיותי בוילנא 
דרך  'איזה  לאמר:  פיו  זי"ע, שאלתי את  מוילנא  אליהו  רבנו  הגאון החסיד  רבנו הקדוש  הוא  מורי,  אצל 
יבוא השפע? איזה אפן ישפיע הצדיק מיראתו גם לבני דורו?'". "השיב לי: 'משכל לכלי גדול, אשר כלים 
קטנים סובבים אותו מכל צד, ואתה תעמד ותשפך אל הכלי הגדול בלא הפסק. בעל כרחך – כאשר הכלי 
גדול נתמלא על כל גדותיו – אז כל מה שתשפך עוד יגיע אל הקטנים אשר אצלו! אבל כל עדו אשר היא 
בעצמה לא נתמלאה – כל שכן שלא יגיע אל הסמוכים כל מאומה!"...הוא אשר אמרנו, כשרוצה המחנך 
להשפיע – אל לו להפנות את חצי חנוכו כלפי תלמידיו... מוטב כי ישקיע את המאמצים הנדרשים לשם 
בנית עולמו הרוחני שלו, מוטב שיתאמץ לעלות ולהתעלות עוד ועוד בעצמו, ומבטח לו כי מן השפע אשר 
משפיע הוא על עצמו יגיע אל תלמידיו אשר יראו בו דגמא אישית ראויה לחקוי! באחד הימים הגיע ה"חפץ 
חיים" אל המקוה בראדין ומצאה קרירה לחלוטין, ללא קרטוב של חמימות... "מה קרה? האם שכחת לחמם 
את המקוה?" – שאל ה'חפץ-חיים' את רבי יהודה הבלן, מהר הבלן להצטדק והבהיר כי זה לא מכבר שפך 
מחצית מדוד המים החמים אל המקוה...נגש ה"חפץ חיים" אל דוד המים שבפאתי החדר, טבל את ידו 
במימיו, וגלה כי פושרים הם ולא יותר... "כעת הכל מובן!" – אמר לבלן – "כדי לחמם את המקוה – יש צרך 
לשפך אל תוכו מים רותחים! מים רותחים הנשפכים אל המקוה – יכולים להביא את מימיו לדרגת 'מים 
פושרים'! ואלו מים פושרים, כאשר הם הנמזגים אל מי המקוה הקרים – אינם יכולים להשפיע על מימי 
המקוה, והמים נותרים קפואים". הנה כי כן, מסר עמק טמון בדברים: כשמבקש הרב להעביר לתלמידיו 
חמימות של קדשה והתלהבות טהורה, עליו להביא את עצמו לידי רתיחה ואז רק יוכל להפשיר את לבם 
של תלמידיו... אבל אם לבו פושר, אין ספק כי לא יוכל להשפיע כלל על תלמידיו והם יותרו בקרירותם 
ובקפאונם. ואכן, מהתבוננות בדרכי הנהגתם של גדולי ישראל, אנו נוכחים לדעת כי הדרישה העצמית 
מסלות  לבקע  שהצליחה  זו  היא  מצויים,  היו  עצמם  הם  שבה  הרוחנית  והדרגה  להם  שהיתה  הגבוהה 
ללבבות תלמידיהם, ולהעלות אף אותם למעלות גבוהות: כמה מתלמידיו של רבי חנוך סנקביץ זצ"ל נגשו 
אליו בל"ג בעמר, ובקשו את רשותו לנסע למירון, לציונו של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, כשהם 
טוענים לפניו כי על ידי נסיעה זו ינפשו מעט מעמל התורה...הרב סנקביץ מצדו, לא התוכח... לא אשר – 
ואף לא התנגד, רק פנה אל אותם תלמידים ואמר: "הגישו לי גמרא, ואני אראה לכם מהי הנאה אמתית, 
ושלף  בישיבה,  ארון הספרים  אל  נגש  נפש שבעולם!"...אחד התלמידים  מיני  כל  כנגד  הנאה השקולה 
גמרא אקראית מן הארון. ראש הישיבה פתח את הגמרא במקום אקראי, מצא באותו עמוד מימרא של 
רשב"י, הרהר קמעא, ולאחר מכן החל מרצה בפני תלמידיו על אודות דבריו של התנא הקדוש – חדושים 
משמחי לב ומלהיבים... "ראינו" – ספרו התלמידים לימים – "כי בפתחו את הגמרא, כאלו פתח את שערי 
החכמה והתבונה!!". במשך שעה ארכה חרז ראש הישיבה את חדושיו על חוט של חסד, כאשר הוא מבאר 
ומפלפל בדברים באפן כה מלהיב – עד שהתלמידים שכחו לחלוטין מרעיון הנסיעה, והתמלאו בתענוג 
ושמחה אמתית עילאית של חדותא דאוריתא. כי כשהרב מרגיש באמת את מתיקות התורה וטעמה הערב, 
הוא יכול להנחיל את ההרגשה גם לתלמידיו, ולסחף אותם אחריו בחדות התורה. כאשר הזמן מרן הרב שך 
לשא מדברותיו מפני מנהלי ומורי החנוך העצמאי, נקבע מועד ההתכנסות הרשמי לשעה שבע. לכל ברור 
היה כי הוא לא יתחיל בדיוק בשעה הנקובה, שכן טיבם של הבריות לאחר קמעא, כידוע...מישהו הגיע, 
בכל זאת, בזמן, הדליק את האורות באולם, וישב להמתין לשאר הנאספים – הרב שך בכבודו ובעצמו... 
הוא אשר זמנו היה כה יקר עבורו, אשר ידע היטב כי בזמן ההמתנה יכול הוא להספיק ללמד עוד תוספות 
ועוד הלכה ברמב"ם...נקל לשער את אי הנעימות שחשו כל הנאספים כשמצאו את מרן הרב שך מקדים 
וממתין להם, והיו כאלו שאף שאלו: "רבנו, הלא ידוע כי אין כנס מעין זה נפתח בדיוק בשעה היעודה! 
מדוע, אפוא, הקדים כבודו להגיע?"...נענה הרב שך ואמר: "אכן, צודקים אתם. ידעתי בברור כי כאשר אגיע 
בשעה היעודה – לא אמצא איש באולם, וכי אאלץ להמתין  להתכנסות הנאספים. זמני אף הוא יקר לי עד 
מאד, כידוע לכם בודאי.                                                                                                                                                                    

המשך בעמ‘ האחרון                                                                       

ימות  כל  במשך  בהם  שמשתמשים  כלים 
השנה בחמץ, אסור להשתמש בהם בפסח 
מבלי שיכשירם כדת, ומשעת איסור אכילת 
בכלי  להשתמש  אסור  פסח  בערב  חמץ 
החמץ מבלי הכשר כדת, וכפי תשמישו של 
הכלי כך הכשרו, כי כבולעו כך פולטו, וכמו 
על  מברכים  ואין  בסמוך.  להלן  שיתבאר 

מעשה ההגעלה.
בשר  בהם  שצולים  ואסכלאות  שפודים  א. 
על גבי האש, ופעמים שמערבים בהם פתיתי 
אמצעות  בלי  תשמישם  ודרך  הואיל  חמץ, 
נוזלים, צריכים ליבון באש עד שיהיו ניצוצות 
לפסח,  להכשירם  כדי  מהם,  ניתזים  אש 
הבלוע  החמץ  כל  נשרף  הליבון  ידי  שעל 
אינה  רותחים  מים  ידי  על  הגעלה  בהם, אבל 
על  הכשירם  אם  בדיעבד  ורק  להם.  מועילה 
ידי הגעלה ובישל או  צלה בהם אפילו בתוך 
טעם  בנותן  להמחמירים  שאפילו  לעת,  מעת 
לפגם בפסח, בזה יש להקל. ואם אין ידוע אם 
אננות  בהגעלה.  להם  די  חמץ,  בהם  מערבים 
ליבון  ותבניות שאופים בתוכם חלות צריכים 
מהן.  ניתזים  אש  ניצוצות  שיהיו  עד  באש 
ולכן התבניות של תנורי אפיה חשמליים, יש 
בתבניות  להחליפם  או  כאמור  באש  ללבנם 
לנקותם  יש  עצמם  התנורים  ואת  חדשות. 
ולהסיקם  התנור,  דפנות  בכל  מבפנים  היטב 
וימנע מלהשתמש בהם  יותר,  או  היטב שעה 
וסיר-עוגה  שעות.  כ"ד  ההסקה  קודם  חמץ 
השנה,  ימות  בכל  חמץ  עוגות  בו  שאופים 
על  אף  בהגעלה,  תקנה  לו  שאין  אומרים  יש 
פי שטחין בו שמן לבל תשרף העוגה. ומכיון 
האש,  בחום  יפקע  שמא  ללבנו  אפשר  שאי 
יש לקנות סיר-עוגה חדש לפסח. ויש חולקים 
ומתירים אותו בהגעלה, והמיקל יש לו על מה 
שיסמוך.                                                                                                                                                                                                          
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סיפור השבוע
יהודי מברוקלין שבניו-יורק - נכנהו ג'ייקוב לצרך הספור – הצרך לנסע 
לרגל עסקיו למדינת אילינוי. הוא יצא לדרכו בבקר, אך התעכב בפגישות 
עסקים הרבה מעבר למצפה, וכאשר סים את עניניו במקום כבר היתה 
השעה קרובה לחצות הלילה. ג'ייקוב יצא מיד לדרך, והיה אמור להגיע 
לביתו תוך פחות משעתים, אלא שבפעל התרחשו הענינים באפן שונה 
למדי. גשם כבד התחיל לרדת, ויצר מסך כבד בינו לבין הכביש המהיר. 
הסערה הלכה והתגברה, אי אפשר היה להבחין במכונית ממרחק של 
והוא  מעיפות,  המטשטשות  עיניו  מול  רצדו  המגבים  ספורים.  מטרים 
הדלק  בתחנת  נהיגה.  כדי   תוך  שירדם  סכויים  מאד  הרבה  שיש  ידע 
הראשונה שהזדמנה בדרכו, עצר ג'ייקוב את הרכב ושאל את המתדלק: 
"בית ההארחה  "איפה יש כאן באזור איזשהו מלון או בית הארחה?". 
ואני לא  הקרוב ביותר נמצא במרחק של עשרים וחמשה מייל מכאן, 
בטוח שהייתי ממליץ עליו..." ג'ייקוב בהה בו בדאגה. "עשרים וחמשה 
עד  להגיע  מסגל  שאהיה  חושב  לא  אני  בלי,  או  המלצה  עם  מייל?? 
שם. אין איזושהי מלונית, עלובה ככל שתהיה, אבל קרובה יותר?" "אין 
שום מלונית באזור, אבל מאחורי תחנת הדלק יש בית אבות. אולי הם 
ללילה  חדר   – במצוקה  לאדם  אישית  טובה  בתור   - לך   לתת  יסכימו 
שבדלפק  הפקיד  אל  ופנה  האבות,  לבית  נכנס  היגע  ג'ייקוב  אחד." 
נתקעתי  הבקר?  עד  בו  לישן  פנוי, שאוכל  חדר  אולי  לך  "יש  הקבלה. 
בדרך, ואין לי אפשרות להמשיך". "אנחנו לא בית מלון", אמר הפקיד, 
"אבל במזג אויר כזה נשתדל להתחשב בך... בדיוק לפני שעתים נפטר 
כאן אדם אחד, ועכשיו הורידו אותו לחדר המתים. אם אתה רוצה, אתה 
יכול לישון בחדר שלו עד שש וחצי בבקר, אז יבואו לנקות את החדר". 
"ממה נפטר האיש הזה? אם הוא נפטר מאיזושהי מחלה מדבקת, אני 
לא בטוח שכדאי..." "הוא היה כמעט בן תשעים וחמש, ומת מזקנה", 
עלה  יגיעם  תודה  וברגשי  לא מחלה מדבקת,  היא  זקנה  אמר הפקיד. 
בבקר  השכם  המת.  של  מטתו  על  ונרדם  לו,  שהצע  לחדר  ג'ייקוב 
התעורר ג'ייקוב משנתו, נטל את ידיו, והתבונן בחדר סביבו. הוא הפתע 
מאד, כאשר הבחין בספרי קדש על מדפי הארון. על כל אחד מהספרים 
היה רשום שם – דיויד שוארץ. מה ליהודי בבית אבות של גויים? תהה 
ג'ייקוב, ופנה ללובי לברר את הענין. פקיד הקבלה היה עדין, אותו אדם 
מהלילה. "תגיד לי בבקשה, האדם שנפטר, ובמטה שלו ישנתי הלילה, 
על שתי השאלות".  וכן,  "כן  דיויד שוארץ?"  לו  יהודי? קראו  היה  הוא 
שרות  נותנים  הזה  האבות  "בבית  שלו?"  הגופה  עם  עכשיו  יעשו  "מה 
מלא, שנמשך גם אחרי המות. יש לנו בית קברות מטפח ונחמד, צמוד 
לבית האבות". אחרי שתיקה קצרה, הוסיף ג'ייקוב ושאל: "בית הקברות 
הזה – יש בו חלקה ליהודים?" "אין חלקות, ואין שום אפליה מגזרית או 
היהודים, קוברים  "אצלנו,  מגדרית. כלם מקבלים אותו שרות מעלה". 
נפרדת. האם אוכל לקבר את מר שוארץ בקבר  היהודים בחלקה  את 
האבות,  בית  מנהל  יגיע  תשע  בשעה  כאן.  פקיד  רק  "אני  ישראל?" 
ותוכל לדבר אתו". זה היה שנוי חד בתכנית. ג'ייקוב ידע שהוא לא יצא 
לדרכו בשעתים וחצי הקרובות. הוא יחכה בסבלנות עד השעה תשע. 
וגם לאחר מכן אם יהיה צרך, כי הוא שליח עכשיו לטפל בקבורתו של 
מת מצוה. בתשע הגיע מנהל בית האבות. ג'ייקוב ספר לו על הנסבות 
שהביאו אותו למקום, ובקש רשות לקבר את  הנפטר בקבורה יהודית. 
"למיסטר דיויד שוארץ לא היו קרובי משפחה שיכולים להתנגד לכך", 
כל  על  תחתם  אם  שלו,  בקבורה  שתטפל  בעיה  אין  "לי  המנהל.  אמר 
עניני  כל  על  אחריות  לוקח  שאתה  תאשר  הרלונטיים,  המסמכים 

על  לקחת  התחיב  ג'ייקוב  אחד."  דולר  גם  ממני  דורש  ולא  הקבורה, 
עצמו כל התחיבות כספית, וחתם על כל המסמכים הנדרשים. המנהל 
אשר לשחרר את הגופה. "הוא היה איש טוב", אמר המנהל ובכך נפרד 
המטען  לתא  העברה  גופות  בשק  הנתונה  הגופה  שלו.  הותיק  מהדיר 
במכוניתו של ג'ייקוב, והוא יצא לדרך לברוקלין. כאשר הגיע לניו יורק 
פנה מיד לאחד מחבריו, שהיה מאנשי "חברה קדישא". הוא ספר על 
האדם הגלמוד שנפטר בבית האבות הנכרי, ותאר גם את יד ההשגחה 
המפלאה, שזמנה אותו לאותו חדר בבית אבות, כדי להציל את היהודי 
מקבורה נוצרית. "אני באמת מצטער", אמר החבר, "אבל שטחי הקבורה 
אצלנו מצמצמים ומאד יקרים, לא תהיה אפשרות להקצות קבר לאדם 
מכבדת  חלקה  לה  שיש  יורק,  בניו  גדולה  קהלה  על  לי  ידוע  גלמוד. 
המיעדת לגלמודים. כדאי שתפנה אליהם ומן הסתם הם יוכלו להקצות 
ג'ייקוב לא התעכב אף רגע  מקום לקבר בו את הנפטר באפן מכבד". 
מיתר, שהרי מדבר בהלנת המת, ומהר לפגש את ראש החברה קדישא 
הממנה על הקצאת קבר לנפטרים גלמדים. "אכן, יש לנו חלקה המיעדת 
לאנשים גלמודים", אשר ראש החברה קדישא, "אלא שאני צריך לברר 
תחלה את פרטיו של הנפטר. כבר נתקלתי בתופעה של קרובי משפחה, 
כאדם  משפחתם  קרוב  את  מציגים  תשלום  ללא  קבר  להשיג  שכדי 
גלמוד... לא, לא. לא נסיתי, חס וחלילה, לרמז שאתה אחד מהם", הוא 
מהר להוסיף בראותו את הבעת פניו של ג'ייקוב. ראש החברה קדישא 
התקשר אל בית האבות, ולאחר דקות ספורות סים את השיחה, ופנה 
אל ג'ייקוב במאור פנים. "אני מבקש את סליחתך על החשדנות הבלתי 
נעימה שלי. אכן, קבלתי אשור על הפרטים, ואנחנו נטפל בקבורתו של 
הנפטר הגלמוד בכל הכבוד הראוי, ומהר ככל האפשר, כדי שלא תהיה 
לבית  קדישא  החברה  ראש  עם  נסע  ג'ייקוב  המת".  הלנת  ושלום  חס 
הגופה  נוספים.  קדישא  חברה  אנשי  אליהם  הצטרפו  שם  הקברות, 
נלקחה לחדר הטהרה, וג'ייקוב המתין בחוץ, אלא שדקות ספורות לאחר 
מכן  נשמעו מתוך החדר קריאות בהולות, ושנים מן העוסקים בטהרה 
ספסל  על  אותו  הושיבו  קדישא.  החברה  ראש  היה  מהם  אחד  יצאו. 
עשתונותיו  ששבו  לאחר  לשתות.  מים  מעט  לו  והגישו  הצח,  באויר 
רק  מנין.  זכרתי  לא  לי, אבל  היה מכר  דיויד שוארץ  "השם  הוא ספר: 
לפני  אלי  נגש  יהודי  אותו   – הבנתי  הנפטר  של  פניו  את  כשראיתי 
כעשר שנים, ושאל אותי מה קורה אם יהודי מסתלק לבית עולמו, ואין 
לו מכר וגואל. הוא בקש לדעת, מי מטפל בעניני הקבורה במקרה כזה, 
לו שזאת בעיה רצינית. אנחנו  ומי משלם עבור חלקת הקבר. אמרתי 
משתדלים לערך מגבית בבית הכנסת, אבל זה לא כל כך פשוט, ובאמת 
עלול להיות מצב מצער מאד של הלנת המת ושל פגיעה בכבוד המת. 
קבורתם  על  מראש  לשלם  רוצה  'אני  להפתעתי,  לי,  אמר  יהודי  אותו 
של נפטרים ערירים. אתן לך עכשיו סכום ראשוני, שיספיק להערכתי 
לשתי חלקות קבר, ובעזרת ה' אשלח מדי פעם בפעם סכום נוסף, כדי 
שאפשר יהיה לקבר בכבוד כל נפטר ערירי, שיפנו אליכם בענינו'. הוא, 
אכן, התמיד לשלח סכומי כסף לא מועטים ובזכותו זכו יהודים ערירים 
לקבורה מכבדת. היהודי הזה הוא הנפטר שלפנינו! אינני יודע, איך הגיע 
יהודי כמוהו לבית האבות הנכרי, אך יד ההשגחה המפלאה שלחה אותך 
– באפן לגמרי בלתי צפוי – ללון בחדרו, ולשמע על פטירתו, כדי שאותו 

אדם יקר, שדאג לנפטרים ערירים, יזכה לקבורה יהודית מכבדת". 

מתוך ”הנני בידך“-“מנחלת צבי“     

המשך מטעמים לשולחן: אולם אף על פי כן – לא יכלתי להרשות לעצמי לאחר אפילו ברגע, מאחר ובדעתי לדרש בפניכם על חובת הדיוק וההקפדה 
על זמני השעורים, נושא העומד בראש סדר העדיפיות בכנוס של מורים ומנהלים נכבדים, ידעתי כי לא אהיה רשאי לדרש אודות נושא בו אין אני עצמי 
מקפיד בתכלית! על כן הקפדתי להגיע בדיוק בזמן, ומעתה רשאי אני להוכיח אתכם על הנושא המדבר, ולדרש מכם את אשר דרשתי מעצמי!"...לא היה 

מסר מתאים מכך להעביר באותו כנוס של מחנכים ומורים!                                      
ומתוק האור



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

 

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

כאב  בעקבות  נפש“  ”פדיון  ערכתי  תקופה  לפני  וברכה,  שלום 
לרופאה,  הלכתי  קשה.  מאבחנה  מאוד  וחששתי  אצלי  שהתעורר 
טובות  בשורות  התבשרתי  השם!  וברוך  בדיקות  לעשות  נשלחתי 

וחששותיי היו לשווא. אין עוד מלבדו!
                                                                    בעילום שם

לנכדה שלי בת הארבע, היה לה חום גבוה, פתאום התחילה לפרכס 
ויצא לה קצף מהפה, השם ישמור וירחם. אמא שלה נבהלה, ובצדק, 
הזמינו מיד אמבולנס, הגיעו לטיפול נמרץ. הילדה אבדה את ההכרה, 
גם בבית חולים פרכסה כמה פעמים ולא התעוררה. כולם היו בלחץ 
לה  שיעשו  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  ראשון  דבר  נורמאלי.  לא 
”פדיון נפש“ דחוף. אחרי שהתקשרתי פתאום נרגעתי, התקשרתי 
לכלתי ואמרתי לה: אל תדאגי עושים לה פדיון נפש. הם היו בבית 
חולים ואני גרה רחוק ולא יכולתי להיות לידם ולעזור. אז לפחות זה. 
לאחר הפדיון נפש, באותו יום היא התעוררה, עשו לה סי.טי. ובדיקות, 
ויצא תקין. רק הסתבר שבכלל היה לה דלקת ראות ופרכסה מהחום. 
נתנו לה טיפול ושחררו אותה הביתה. גם במקרים כאלה רואים את 
יד ההשגחה, איך הקדוש ברוך הוא מסובב את הכל ומצמיח ישועות...
ישתבח שמו לעד! אין עוד מלבדו!                                                           

 מ.ח. גני תקוה                                                                                                                                                                                                         

אחותי חכתה לפרי בטן שלוש שנים, התפללנו, השתדלנו בכל מני 
השתדלויות, ולא קרה כלום. מכיון שאני עושה ”פדיונות“ ב“חסדי 
עבורה  שאזמין  טבעי  אך  היה  זה  ישועות,  ראינו  השם  וברוך  ינון“ 
”פדיון נפש“ לזרע בר קיימא. והשמחה לא אחרה לבוא, התרגשנו 
טובות  בשורות  לבשר  התקשרנו  לעד!  שמו  ישתבח  מילה,  לא  זה 
הלידה.  עד  הישועה  את  לפרסם  לא  העדיפו  ינון“  ב“חסדי  אך 
שהשמחה תהיה שלמה. לקראת הלידה הזמנתי עבורה עוד “פדיון 
נפש“ מכיון שילדה בנתוח קיסרי. והיום היא ילדה בת בשעה טובה 
ומוצלחת, הניתוח עבר בשלום ושתיהן ברוך השם מרגישות טוב. אין 
לנו מספיק מילים להודות לשם יתברך על המתנה הנפלאה ששלח 

לנו.. 
                                                                           בעילום שם 

הבטחתי לבשר בשורות טובות, לפני שניגשתי לטסט השלישי, הזמנתי 
לבורא  תודה  הטסט,  את  עברתי  דשמיא  ובסיעתא  נפש“  ”פדיון  לי 

עולם!
                                                                                                                                 א.ע.

אני לומדת לתואר, ובגלל טרדות לא יכולתי ללמוד לבחינות, כשאני 
אומרת לא למדתי לבחינות אני מתכוונות שלא למדתי בכלל. בבוקר 
של הבחינות עברתי על החומר ברפרוף כדי שיהיה לי ידע מינימאלי. 
לפחות  לומדת  לא  אני  שאם  לעצמי  אמרתי  הבחינה  לפני  יומיים 
אעשה השתדלות רוחנית והתקשרתי ל"חסדי ינון" לעשות ”פדיון 
כך  לאור  בבחינה.  דשמיא  סיעתא  לי  תהיה  הכל  ושלמרות  נפש“ 
שאני  עלי  שיתפללו  ביקשתי  החומר  בידיעת  מצבי  את  שידעתי 
אקבל לפחות ציון עובר - לא היו לי דרישות מעבר לזה. אני ביקשתי 
רק על בחינה אחת ומעבר לקו אמרו לי מה אכפת לך הבורא יתברך 
לא מוגבל לבחינה אחת יכוונו על כל הבחינות. אני מתקשרת לבשר 
שישתבח הבורא, בסיעתא דשמיא הצלחתי לעבור את כל הבחינות 
בציון טוב ממש מעל הטבע, אין לי הסבר הגיוני  איך עברתי אלא רק 
ולזכות את הרבים  ”סיעתא דשמיא“ מדהימה אני מתקשרת לבשר 

ולפרסם את שמו של הבורא יתברך ולהודות על חסדיו כי לא תמו.
 ח.מ ירושלים

לזכוי הרבים- ניתן לשלוח סיפורי פדיונות
לפקס 077-2182992 או לוטסאפ 050-9580500. נא לציין שם וטל‘. הפרטים נשארים במערכת או יפרסמו לפי בקשת השולח

סמא דחיי - הסגולה הטובה ביותר להצלחה
ׁשֵֹמר ּפִיו ּולְׁשֹונֹו ׁשֵֹמר ִמּצָרֹות נַפְׁשֹו )ִמֶּׁשּלִי, כ"א, כ"ג(

ּבוּר לְזַּכֵךְ וְַאף לְעַּפֵׁש ּבְכַֹח ַהדִּ
לעשות  כח  בו  יש  אחד  אדם  מפי  היוצא  הבל  איך  בעיניך,  תקשה  ואל 
שתי פעלות הפכיות, לזכך ולעפש? הבט וראה, אם אדם נופח בהבל פיו 
בכלי זכוכית – מתעפש ומתחשך כשוכן עליו עננה, וכלי פארפ"ורי אינו 
מזדכך וקונה בהירות, כי אם על ידי הבל פה שנופחים בו בשעה שעושים 
אותו; הרי הבל אחד מזכך ומעפש. גם כן הבל מדברים טובים נותנים אור, 

והדבר בהפכו.
ּבוּר ֵמִמית וְִדּבוּר ְמַחיֶּה דִּ

שאמר  מלך  כגון  מחיה,  ודבור  ממית  דבור  עצמו,  בדבור  תראה  הלוא 
שיסירו ראשו של פלוני מעליו - מסירין. או שגזר ואמר: יסירו מכה זאת 
מעליו! – מרפאין אותו. הרי במלת 'יסירו' ממית או מחיה. גם תראה הרק 
בזיון או דרך מאוס – ממיתו;  והרק מחיה: רקק בפני חברו דרך  ממית, 
לחש ורקק על מחוש עינו – מרפאו. גם הבל דברי זנות ודברים בטלים 
מעפיש האויר וממית הבריות; הבל דברי תורה או דברי מוסר מזכך האויר 

ומחיה העולם. )שבט מוסר פרק י"א(



נחלקו הפוסקים האם יש חובה לבדוק אף פחות מכזית למעשה 
נקטינן דיש לבדוק אף חתיכות פחות מכזית. כתב המגן אברהם 
]סי' תמב ס"ק לג[ דאם  י[ בשם היראים ומובא במ"ב  ]סי' תמב ס"ק 
לגבי  ביעור.  חיוב  אין  קצת  מטונפים  מכזית  פחות  החתיכות 
קולות  שתי  וישנן  בדיקה  חובת  שיש  להלכה  נקטינן  פירורים 
המפורשות בפוסקים – א', אם זה מטונף קצת אין בו חיוב ביעור 
פירורים הנדרסים בקרקע אין עליהם חיוב בדיקה וביעור. ונמצא 
לפי זה שפירורים ברצפת הבית או רצפת החדר מדרגות כיון שהם 
נדרסים אין בו חיוב ביעור ורק בצדדים של הבית והחדר מדרגות 
צריך לבער אבל אם שמים חומר ניקוי ואם זה שוטפים את הבית 
אז בד"כ זה יהיה פירורים מטונפים דאין עליהם חיוב ביעור כנ"ל. 

נתבאר בהרחבה באזמרה לשמך פסח

שו"ת הלכתי
מאת הפוסק הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א
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הפרשה המצויירת 
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לפרסום והקדשה ניתן לשלוח לפקס 077-2182992 או לטלפון 03-6182992. הארות והערות יתקבלו בברכה...

 // מתוך מדור “מטעמים לשולחן” \\

עשיר אחד התבקש לתרום עבור חולה הנמצא במצב קשה וזקוק לניתוח שיציל את חייו. הסכים העשיר לתרום סכום עתק של מיליון שקלים ובלבד 
שיפרסמו זאת בכל כלי התקשורת. בלית ברירה עשו כמבוקשו, הוא נתן את הסכום והציל את חייו של אותו יהודי. בשכנות לעשיר גר יהודי פשוט וחסר 
אמצעים. באחד הימים כשיצא מבית המרקחת ראה יהודי בוכה. "מה לך?" שאל, וזה השיב לו: "אני זקוק לתרופה שתציל את חיי, קיבלתי מירשם מהרופא, 
אולם חסרים לי עשרה שקלים, ואם לא אקח את התרופה היום מצבי יחמיר". ללא היסוס נתן לו האיש עשרה השקלים וזה קנה את התרופה שהצילה את 
חייו. בחלוף ימים ושנים עלו שני השכנים לשמים, העשיר והעני. ברקע נשמע קולו של מלאך: "כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא, 
נתחיל באלו שהצילו אדם ממוות". העשיר חיכך ידיו בהנאה, רמז לשכנו בקריצת עין ואמר: "שים לב איך יקראו לי עכשיו". אולם הראשון שנקרא היה 
דווקא השכן שהציל יהודי בכך שנתן לו עשרה שקלים לקנות תרופה. נדהם העשיר ושאל: "סליחה בכמה כסף מדובר?!" בדק המלאך ברישומים והשיב: 
"וכי זה עולם האמת?! האם משווים אתם עשרה שקלים שנתן העני למיליון השקלים שאני תרמתי?" השיב  "עשרה שקלים". התקומם העשיר וצעק: 
המלאך: "אכן כאן זה עולם האמת! כאן מסתכלים גם לשם מה נעשתה המצווה... האם לכבוד שמים או לכבודך. אתה תרמת כדי לפרסם את עצמך, עשית 
עֲׂשוּ וְיֵָרא ֲאלֵיכֶם כְּבֹוד ה'" )ויקרא ט', ו'(  לכבודך האישי, אולם העני עשה זאת על מנת להציל נפש..." )רבי משה מקוז'ניץ( "וַיֹּאֶמר מֶֹשׁה זֶה הַָדּבָר ֲאֶשׁר צִוָּה ה' ַתּ
אמר רבי משה מקוז'ניץ זצ"ל שמפסוק זה למדים שכשמתעורר הספק בליבו של אדם בדבר פעולה כל שהיא האם זו מצווה או חלילה להיפך, עליו לבחון 
עֲׂשוּ וְיֵָרא ֲאלֵיכֶם כְּבֹוד ה'" - תעשו, רק אם נראה שיצא מזה כבוד שמים...לא תמיד  האם ממעשה זה יהיה כבוד לה' או כבוד לעצמו..."זֶה ַהָדּבָר ֲאֶשׁר צִוָּה ה' ַתּ
מזדמן לנו לקיים מצווה גדולה, לתרום תרומה מכובדת, להציל נפשות, או לעשות חסד של אמת, אך ביכולתנו לקיים מצווה קטנה שתהיה שווה הרבה יותר 
מהם, מצווה שתהיה לשם שמים, ללא פרסום ונגיעה אישית, ללא כבוד ותהילה. בורא עולם ציווה בתורתו לקיים מאות מצוות, כדי לזכות אותנו בשכר רב, 
שפע ומטרה. אולם כדי לזכות באמת בנחלה טובה, בשפע ללא גבולות צריכים אנו להשיל את מעטפת הכבוד, את האני העצמי ולהשתדל לקיים מצוות 

וחסדים לשם שמים, כך, לעתיד לבוא יכריז עלינו המלאך: "פלוני אלמוני מזומן לחיי העולם הבא..."
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