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מטעמים לשולחן
’אלול‘’ -לא אנחנו‘ ו‘לו אנחנו‘
שח רבי יצחק מאיר בעל חדושי הרי“ם’ :אלול‘ מהו?‘-לא לו‘ .במזמור לתודה
(תהילים ,ק ,ג) אומרים ” :הוא עשנו ולו אנחנו עמו“ .כתיב ’לא‘ וקרינן ’לו‘ .כי רק
כשנחקוק באשיותנו את ה‘לא אנחנו‘ ,נוכל להיות ’לו אנחנו‘” .אלול“ בין אדם
לחברו כמים הפנים לפנים ,כן לב האדם לאדם (משלי כז ,יט) אדם מסתכל במים
ובבואתו משתקפת .הוא מחיך ,היא מחיכת .הוא מזעיף פנים ,היא מזעיפה
פנים .רבנו יוסף חיים במתק לשונו חידד את המשל .נערה כפרית יצאה לחזות
בפלאי העיר הגדולה .נקשרה נפשה אל המולת העיר ,האורות הנוצצים בלילה,
הבנינים הגבוהים וגינות הנוי ,והחליטה לנסות בה את מזלה .הציעה עצמה
לעבודות משק בית ,ובני העיר הלחוצים והעמוסים קבלוה בשמחה .חסכה
פרוטה לפרוטה ,סגלה בהנהגותיה את אפים של בני העיר ומצאה בה את זווגה.
משנה לשנה עלתה במעמדה ,הגדילה את ביתה ,רהטה את חדריה בטוב טעם,
ושכרה משרתים וחדרניות .ביום אביבי בהיר ,אחיה הצעיר חשקה נפשו בטיול,
ויוצא הוא מהכפר אל אחותו בעיר הגדולה.דמדומי חמה ,הגברת יוצאת מביתה
לאסוף את עולליה ,והנה דופק על שער חצרה בחור מגודל ,שערו ארוך במקצת
ולא מסודר .לגופו בגדים גסים ומהוהים ,ולרגליו מגפים כבדות .הכניסתו
לביתה ,העלתו לקומת חדרי המגורים והפנתה אותו לחדר האורחים .הבחור
פותח את הדלת וממולו נפתחת דלת .צועד לתוך החדר ,וממולו צועד בחור לא
מוכר .שערו מגודל ולא מסרק ,בגדיו גסים ומהוהים ,ועל רגליו מטפסות מגפים
כבדות” .סליחה“ ,הוא מחוה לו בתנועת יד” .מה מעשך פה“?! וההוא משיב
לו בתנועת יד .מי אתה? וזה שממול עושה כמעשהו” .האמן לי“ ,אומר הוא
עם יד על הלב” ,אם לא תדבר יפה ,תצטער אחר כך“! וזה כנגדו מחקה אותו.
לפני שנגש לשפת הידים החליט לספר לאחותו .יורד לקומת הכניסה ,שם,
מול הפסנתר בחדר גדול יושבת בעלת הבית ומנגנת שיר ערש .הוא נגש אליה
וטענתו בפיו :מירה ,לחדר שנתת לי נכנס בחור לא כל כך נחמד! אחותו הבינה
מיד את הענין .בכפר הרי לא משתמשים במראות ,ומנין לו לדעת מהי מראה.
יחד עם זאת הבינה ,שלאלף אותו בינה זה מבצע קצת ארוך ,לכן פנתה אליו
ואמרה :בא נעלה יחד ,דוקא אני מכירה אותו ,הוא בחור נחמד .תתחיל אתו
יפה ותראה איך הוא מנומס...פותח את הדלת ,וממול שוב נפתחת דלת .ערב
טוב לך- ,ערב טוב לך! מה שלומך?-מה שלומך?! אני מרגיש מצוין ,ברוך השם.
אני מרגיש מצוין ברוך השם! שמחתני ,נלך לישון .שמח גם אני ,נלך לישון...עד כאן המשל ,והנמשל בהכרח מקביל לו :קבלת יחס לא כל כך נעים ,בטוח
היית שהוא נובע ממדות לא מתוקנות ’שלו‘ .יועץ לך שלמה המלך בחכמתו:
אל תתאמ .לשפר את זה שכנגדך ,ובודאי אל תתפתה לנתץ את המראה‘...כמים
הפנים לפנים‘ ,המים אין בהם שום מראה עצמי ,מה שתציב למולם הוא מה
שישתקף בהם’ .כן לב האדם לאדם‘ ,אותה אהבה שתצא מלבך היא זו שתושב
אליך מלבו של חברך .יש בפסוק הזה הבט עמוק יותר ,אמר רבי חיים מוולוז‘ין.
אדם עומד מול חברו :ימינו של ראובן ,כנגד שמאל שמעון .שמאלו של ראובן,
כנגד ימין שמעון .דהינו ,הצד החזק שלי כנגד הצד החלש שלו ,והצד החלש
שלי כנגד הצד החזק שלו .אני מתבצר היטב בתוך המעלות שלי ,בספוק עצמי
רב הנני מגביה את קומתי .וממרומי רוחי ,מביט על מגרעות חברי .לדוגמא:
עבדתי היטב על מידת הכעס ,וברוך ה‘ ,על פי רוב אני מצליח לשמור על אפוק
וסובלנות .מה קורה כשאני נתקל בבן אדם הנתון באמצע התקפת עצבים .אדום
כמו דובדבן ,שפתיו מעלות קצף לבנבן ,כולו לוהט ,צועק ומשתולל .מה חושב
אני עליו באותם רגעים? הבחור הזה צריך דחוף אמבולנס שיקח אותו לאשפוז
ממושך .הוא חולה .אני ,בכלל לא היתי עושה מזה ספור...הצבת את ימינך כנגד
שמאלו .הגדלת משמעותית את מעלותיך ,ואותו גמדת .והנה גם זה קורה .לא
נעים ,אבל...יום אחד מתחו יתר על המידה את עצבי המתוחים ,עד ש‘נשרפו‘
הכבלים ...כמובן’ ,שקלתי בדעתי‘ ו‘החלטתי‘ כי אין בררה ,עלי לכעוס .מישהו
עומד מהצד ,ורואה אותי מתבזה ,צועק ומשתולל .מה הוא חושב? ברור :וכי
אינו יכול לשמור על כבודו העצמי?! הוא צודק? מה פתאום! כעס זה דבר טבעי.
אדרבה ,אם לא הייתי כועס היו מצטברים אצלי משקעים נפשיים והיה נגרם
לי נזק בלתי הפיך .טוב היה ששחררתי קצת החוצה...חוץ מזה ,נראה איך
היה מגיב החכם הזה אם היו דורכים לו על היבלת? (המשך בעמ‘ האחרון)

זמני שבת פרשת “כי תבוא”
5.41
6.19

5.43
6.36

7.29
8.11

7.31
8.07

הפטרה“ :קומי אורי

ההלכה השבועית
הלכות סליחות
קהל ועדה שאי אפשר להם להשכים
לסליחות בעוד לילה ,יכולים
לומר סליחות גם בשעות הבקר
המוקדמות לפני תפילת שחרית,
או אפילו לפני תפילת המנחה.
וטוב שאז החזן שאומר הסליחות
יתעטף בציצית ,מעין מה שאמרו
חז“ל בראש השנה (יז ):ויעבור ה‘
על פניו ויקרא ,א“ר יוחנן אלמלא
מקרא כתוב אי אפשר לאומרו,
מלמד שנתעטף הקב“ה כשליח
ציבור ,והראה למשה סדר תפילה,
ואמר לו ,כל זמן שישראל חוטאים,
יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל
להם .ואמר רב יהודה ברית כרותה
לי“ג מידות שאינן חוזרות ריקם,
שנאמר הנה אנכי כורת ברית .וכן
במחנות הצבא כשאי אפשר לומר
סליחות באשמורת הבקר ,יאמרו
הסליחות קודם תפילת שחרית,
או קודם תפילת מנחה.
חזון עובדיה

סיפור השבוע
יונתן גולד היה אמן עם נשמה מיוחדת .אל תשאלו איך
ולמה ,אבל הקב”ה נטע בו כשרון אומנותי ששילב בצורה
מדהימה ,ויזואליה הרמונית ססגונית שבין פסוקי תהילים
לבין ציורים מלאי הבעה מתוך הבריאה המופלאה של ריבון
העולמים .כל המביט בציוריו היחודיים של גולד ,כאילו נוגע
בהבזקים הבלתי נראים שבין “ויהי אור” כמאמר ,לבין האור
עצמו הפולח לאישוני עיניו ,היוצא מתוך הצורות והצבעים.
הוא לא צייר הרבה גולד הצעיר ,שכן כל ציור היה יונק
ממנו המון כוחות ורגשות אציליים ששטפו את פנימיותו
כזרמי נהר הוולגה בחורף סואן .הוא צייר מעט ,אבל מדהים.
הפסוקים בציוריו ,לא רק נכתבו ביד אמן ,הם כמו דיברו
לצופה את תוכנן העמוק ,אותו תוכן עלום וסודי שדוד
המלך המשורר ,המאמין ,הרגל הרביעית של המרכבה
הבליע במילים ,בתגים ,ואפילו ברווחים והחללים שבין
תיבה לתיבה ובין שורה לשורה .הוא ידע לנגן את מילות
הקודש במכחולו ,ואם הייתם מתעקשים יכולתם להאזין
לשירת הלוויים הבוקעת משם .יונתן גולד היה גם מרצה
מאלף ,שמעבר למוסר היהודי המתנגן שבקע ממנו ,הוא
היה בבחינת “דברים היוצאים מן הלב ,נכנסים אל לב
השומעים” .עם תום ההרצאה הוא היה מגביה את פרוכת
הקטיפה שמאחוריו ,ולעיני מאזיניו ,היו נפרשים קומץ
ציוריו המדהימים שמעבר לויזואליה שלהם שידרו את
קסם הבריאה מחד ,ושירת דוד המלכותית מאידך .היה זה
מהלך מהמם ומפתיע .יונתן גולד היה אמן רגיש ואיש טוב
לב ,שידע להעניק מעצמו לאחרים ,במידה נדירה .לאחר
הרצאתו הרגישה הוא נהג לספר על ציוריו ,אבל זו כבר
היתה שיחה קולחת חברית ,שהעניקה הרבה בטחון ואהבת
השם לכל מי שהאזין לו .את ציוריו המקוריים שמר מר גולד
בכספת גדולה באחד הבנקים בניו-יורק .ערכם היה רב ,והוא
לא רצה חלילה להקלע לסיטואציה קשה מבחינתו ,של שוד
וגניבה .הנשמה שלו היתה אצורה בציורים הללו ,והוא לא
יכול היה שיקרעו ממנו  -חלילה  -את נשמתו .אשר על כן,
הוא שיכפל בהדפסי משי מרהיבי עין 200 ,עותקים מכל
ציור שלו ומיספר אותם באופן מדוייק .באחת מהרצאותיו
בדרום הארץ בחודש אלול לפני כ 20 -שנה ,הוא הבחין
בגברת אחת ,קשישה עטויית כיסוי ראש שבחנה לאחר
ההרצאה את ציוריו אחד לאחד ,בעין בוחנת .היא נראתה
נרגשת ,ופיה מילמל תפילה ,או פסוקי תהילים“ .אני רוצה
לקנות את הציור הזה” אמרה הקשישה לגולד ,והצביעה
על הציור אשר בתוכו נשזר הפסוק מתהילים “פותח את

לחג
לחם • חלב • גבינה
בשקל אחד בלבד!

ידיך ...ומשביע לכל ”...הציור והפסוק האירו לעיני המתבונן
את מצוות הצדקה באור אלוקי .הנתינה ,העין הטובה והלב
הנדיב פעמו מן המילים והצבעים .הצדקה קיבלה ביטוי עליון
וערכי ,היישר מעולם האצילות .יונתן גולד אמר לה“ :גברתי
את זוכה לקנות את הציור האחרון בסידרת “הצדקה”,
שיהיה לך לברכה .הקשישה נטלה את הציור והתבוננה בו
שנית .היא הוציאה מכיסה פנקס המחאות ורשמה .אחר
כך היא התיישבה על כורסא סמוכה ,והביטה שוב בציור.
לפתע הוסט ראשה ימינה ושמאלה ,לפתע חירחרה וחיוורון
עטה פניה עד שכולם הבחינו שהיא איבדה את הכרתה.
גב’ מורן ,אחות במקצועה שהבחינה בכך ,סטרה קלות
בלחייה של הקשישה ,אחזה בלשונה שלא תכנס לגרונה,
הנשימה אותה ארוכות ...כשמסביב כולם קוראים תהילים
בהתרגשות “ ...מאין יבוא עזרי ,עזרי מעם ה’” .לאמבולנס
שהגיע תוך דקות ספורות לא היתה עבודה .גב’ בלומה מאיר
התאוששה וחזרה אט אט להכרה .האח בדק את לחץ הדם,
את פעימות הלב ,הכל היה תקין .אחרי רבע שעה בלומה
חזרה לעצמה .יונתן גולד היה נסער“ .גברתי מה קרה?
נראה לי שהציור“ .”...כן” השיבה “הציור שלך השפיע עלי
קשות ...הבט כאן במספר הסידורי המופיע כאן בציור שלך
מצד שמאל“ .199A .נו ,מה בכך?” שאל גולד “זה המספר
הסידורי של העותק הזה”“ .הבט כאן בזרועי” ביקשה גב’
מאיר“ ,כאן מופיע גם המספר  ,199Aאני ניצולת שואה כפי
שאתה מבין ...אני פשוט הזדעזעתי מן העובדה שהמספר
על זרועי תואם את המספר שעל הציור שקניתי שהוא ,לפי
דבריך ,האחרון בסידרת הצדקה”“ .ומדוע קנית דווקא ציור
זה” שאל גולד“ .כי נושא הצדקה קרוב לליבי .לפני השואה
ניהלתי גמ”ח גדול שסייע ליתומים וליתומות להקים בית
בישראל .גם במהלך השואה עשיתי מאמצים רבים לעשות
צדקה ,עד כמה שיכולתי בתוך השכול הדמע והיסורין ,וברוך
השם ניצלתי ,הגעתי ארצה ,ויחד עם בעלי המנוח חזרנו
לעזור לכל דיכפין ודיצריך .199A...גולד הביט במספר שעל
זרועה ,הביט במספר הסידורי של הציור ואמר “ ...לא יאומן
צדקה בגימטריה .”199 ...יד ההשגחה העליונה ליטפה את
תלתליו של גולד הצעיר ,כמו אומרת לו “אתה מבין כישרון
צעיר שלי ,צדקה תציל ממוות זה לא רק ציור ,או פסוק ,או
מספר של אסירה במחנה ההשמדה ,אלא זו הנהגה אלוקית
פשוטה .והנה חביבי קיבלתם רמז אתה והגב’ הצדקנית
בלומה גולד .”199 .לילה טוב.
(באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו)
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ש”ח

גבינה

ש”ח

בס"ד

Ê

 250גר’ טרה/תנובה

למימוש אחד

המשפחה הנזקקת תקבל קופון
לקניית לחם חלב וגבינה

קרוב ,ככה זול

ש”ח

בשווי  1ש”ח בלבד!

כמה קרוב ,ככה זול
למימוש אחד

מוגבל
מוגבל

1
1
1

ש”ח

מוגבל
4123284/4129545/4132903
למימוש אחד

ש”ח

 1ליטר טרה/תנובה

שבוע 1
שבוע 1
שבוע 1

כמה קרוב ,ככה זול

מוגבל4123284
8192
למימוש אחד
/4129545/41329

בס"ד

שקית חלב

ש”ח

מוגבל

בס"ד

קוד פריט/42015 :
42008/4131081/474
021
אריכים:
בת6002
קופון:
קוד
מימוש
מוגבלב’ ג’
למימוש אחד
פריט:ימים א’
/42015
3-5.7.1
קוד
42008/4131081/474021
6שקית חלב
בתאריכים:
מימוש
קוד
תנובה
קופון6002 :
ליטר
 /42015ג’
טרה/א’ ב’
ימים
3-5.7.16
1קוד
פריט:
021
שקית חלב
42008/4131081/474
מימוש בתאריכים:
טרה/תנובה
ליטר
1
 3-5.7.16ימים א’ ב’ ג’

ש”ח

לחם אחיד

Ê

קוד קופון6002 :
מוגבל למימוש אחד

11
1

קוד פריט705 :
בת6001
קוד קופון:
אריכים:
מימוש
קוד
 705א’ ב’ ג’
פריט:ימים
3-5.7.1
בתאריכים:
6קוד
מימוש
קופון6001 :
א’ ב’ ג’
אחיד
ימים
קוד
3-5.7.16
פריט:
705
לחם
מימוש/דגנית
בתאריכים:
ברמן
אחיד
לחם
3-5.7.16
ימים א’ ב’ ג’
ברמן/דגנית

קופון6003 :
קוד פריט/474502 :
קוד
/10945450/1023

למימוש אחד

תורמים את שווי המוצר :לחם חלב וגבינה

למימוש אחד

מוגבל

מוגבל למימוש אחד

קוד קופון6001 :
מוגבל למימוש אחד

כמה קרוב ,ככה זול

ש”ח

קוד קופון6006 :

למימוש אחד

Ê

/474502

בס"ד

קוד פריט:
כמה קרוב ,ככה זול
/10945450/1023
/47621/47942/497532
4123284
8192
/412954
אחד
למימוש
מוגבל
5/4132903
אריכים:

1
1
רוצה 1
הרבים
את
1
לזכות 1
1
1
1
1
 ₪ 52אתה יכול לזכות
בתרומה של
מוגבל למימוש אחד

מוגבל6004
קוד קופון:
למימוש אחד

קוד פריט705 :
קוד קופון:
מימוש6004אריכים:
705
בתימים ד’ ה’ ו’
קוד פריט:
6-8.7.1
מימוש6
בתאריכים:
קוד
קופון6004 :
אחידו’
ימים ד’ ה’
6-8.7.16
קוד פריט:
705
לחם
/דגנית
מימוש
בתאריכים:
לחםברמן
אחיד
 6-8.7.16ימים
ברמן/דגניתד’ ה’ ו’

ש”ח

ש”ח

לחם אחיד

ברמן/דגנית

ש”ח

שבוע 2
שבוע 2
שבוע 2
מוגבל

למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

6007
קוד קופון:
מוגבל
למימוש אחד
קוד פריט705 :
קוד קופון6007 :
מימוש בתאריכים:
 10-12.7ימים א’ ב’ ג’
קוד פריט705 :
מימוש.166007
בתאריכים:
קוד קופון:
אחיד
ימים א’ ב’ ג’
10-12.7.16לחם
קוד פריט705 :
ברמן/דגנית
מימוש
בתאריכים:
אחיד
10-12.7.16
לחםימים א’
ברמן/דגנית ב’ ג’
ש”ח

לחם אחיד

ברמן/דגנית

1

1

ש”ח

6005
קוד קופון:
למימוש אחד
מוגבל
/42015
קוד פריט:
42008/4131081/474
021
6005אריכים:
מימוש בת
קוד קופון:
למימושה’ ו’
מוגבל
ימים ד’
אחד
/42015
6-8.7.1
קוד פריט:
42008/4131081/474021
6שקית חלב
בתאריכים:
מימוש
טרה/תנובה
קופון:
6005
6-8.7.16ליטר
קוד 1
ד’ ה’ ו’
ימים
קוד
פריט:
/42015
021
שקית חלב
42008/4131081/474
מימוש
בתאריכים:
טרה/תנובה
ליטר
1
 6-8.7.16ימים ד’ ה’ ו’

שקית חלב

 1ליטר טרה/תנובה

בס"ד

מוגבל

מוגבל למימוש אחד

קופון6010 :
מוגבל למימוש
קודאחד

Ê

/10945450/102397532

ש”ח

בס"ד

ש”ח

מוגבל למימוש
4123284/4129545/4132903אחד

בתאריכים:
קוד
מימוש
קופון6006 :
ד’ ה’ ו’
 6-8.7.16ימים
קוד פריט:
/474502

/10945450/102397532
/47621/47942/48192
4123284/4129545/4132903

גבינה

כמהש”ח

טרה/תנובה
מימוש גר’
250
בתאריכים:

 6-8.7.16ימים ד’ ה’ ו’

גבינה

ש”ח

קרוב ,ככה זול

Ê

 250גר’ טרה/תנובה

כמה קרוב ,ככה זול

ש”ח

מוגבל

מוגבל
בס"ד

למימוש אחד

6008
אחד
קופון:למימוש
קודמוגבל
/42015
קוד פריט:
42008/4131081/474
021
 6008בתאריכים:
קוד קופון:מימוש
ימים א’ ב’ ג’
מוגבל
למימוש
10-12.7אחד
/42015
קוד פריט:
.16
42008/4131081/474021
שקית חלב
בתאריכים:טרה/תנובה
קוד קופון:
מימוש6008
110-12.7.16
ליטרא’ ב’ ג’
/42015ימים
קוד פריט:
021
ש”ח שקית חלב
42008/4131081/474
בתאריכים:
טרה/תנובה
ש”ח
מימוש 1ליטר
 10-12.7.16ימים א’ ב’ ג’

1

שקית חלב

 1ליטר טרה/תנובה

שבוע 2
שבוע 2
שבוע 2
למימוש אחד

מימוש בת
6006
קוד קופון:
ימים ד’ ה’ ו’
6-8.7.1
/474502
פריט:
קוד 6

/47621/47942/48192
גבינה
טרה/תנובה
 250גר’

בס"ד

1

1
בס"ד

ש”ח

ש”ח

Ê

1

למימוש אחד

קופון6009 :

קוד פריט/474502 :
/109454
קרוב ,ככה זול
כמה
קוד 50/1023
/47621/47942/497532
4123284
8192
/412954אחד
5/41329למימוש
 03מוגבל
אריכים:

 6009בת
קוד קופון:מימוש
 10-12.7ימים א’ ב’ ג’
קוד פריט.16:
/474502
Ê

/10945450/102397532

בינה
/47621/47942/48192
ג
טרה/תנובה
מוגבל
4123284/4129545/4132903
למימוש אחד
 250גר’

בתאריכים:
ש”ח
קוד קופון:
מימוש6009
/474502ימים א’ ב’ ג’
10-12.7.16
קוד פריט:
/10945450/102397532
/47621/47942/48192
4123284/4129545/4132903

גבינה

טרה/תנובה
מימוש 250גר’
בתאריכים:

 10-12.7.16ימים א’ ב’ ג’

גבינה

Ê

 250גר’ טרה/תנובה

1

בס"ד

למימוש אחד

קוד קופון6011 :
למימוש אחד
/42015
מוגבל פריט:
קוד
42008/4131081/474
021
מימוש בתאריכים:
קוד קופון6011 :
’

Ê

Ê

1

כמה
ש”ח

קרוב ,ככה זול

כמה קרוב ,ככה זול

ש”ח

מוגבל
מוגבל

1

ש”ח

למימוש אחד

קופון6012 :

קוד פריט/474502 :
/109454
זול
קרוב ,ככה
קודכמה
50/1023
/47621/47942/497532
4123284/412954
8192
למימוש אחד
5/41329
מוגבל
03

מימוש בתאריכים:
קוד קופון6012 :
 13-15.7ימים ד’ ה’ ו’
קוד פריט.16 :
/474502
/10945450/102397532

1

בהפצת העלון?

אלפי משפחות מדי שבוע

לתרומות:
“חסדי ינון”

03-6182992

הלכתי לבדיקה שגרתית ,שלחו אותי לממוגרפיה,
לאחר מכן אמרו לי שעלי לעשות בדיקות דחוף,
הלחיצו אותי שצריך לעשות ביופסיה ,ואם כך,
כנראה שהמצב לא טוב...עברו עלי ימים שאני לא
מאחלת לאף אחד בישראל .לפני הביופסיה הזמנתי
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ וברוך השם ,הכל יצא
תקין .צריך איזו התערבות כירורגית קטנה וזהו...
אבל זה לא מה שחשבו .ישתבח שמו!
ת .מאור יהודה

סבתא שלנו סבלה במשך תקופה
מכאבים בידיים ,היא עברה
בדיקות רפואיות ולא מצאו שום
סיבה ,נתנו לה כדורים ,היא לקחה
אותם וזה לא עבר .אז החלטנו
לעשות לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי
ינון“ ובסיעתא דשמיא זה השתפר
ולאחר מכן עבר לגמרי ,ב“ה...
ראינו בחוש שהצדקה והפדיון
הועילו ב“ה ...רוצים להודות
לבורא עולם.
א.מ.צפת

ביום א’ שעבר הגענו לבית חולים עם בננו בן הארבע
עם דלקת ראות קשה ,מלווה בחום גבוה .בבית חולים
הילד התעלף ,והיה צריך לחבר אותו לחמצן .ביום שני
החליטו לאשפז אותו .אז התקשרתי ל”חסדי ינון”
שיעשו “פדיון נפש” לילד .ביום שלישי על הבוקר עשו
את “הפדיון נפש” .ממש לאחר מכן הילד הרגיש יותר
טוב ,שחררו אותו מהחמצן .החום ירד .וכבר דברו
איתנו שישחררו אותו אחר הצהריים .לבסוף שחררו
אותו ביום רביעי בבוקר ליתר בטחון .התקשרתי על
מנת לספר בשורות טובות ולהודות.
בעילום שם

אין עוד מלבדו ,רק להלל ולשבח את
השם ...לפני שבוע שלחתי חברה של
אמי לעשות ”פדיון נפש“ ב“חסדי
ינון“ ,היא סבלה מדכאון ועצבות ,אחרי
יום-יומיים ממש שעשו לה את הפדיון
שלחה לי הודעה בזו הלשון” :רציתי
להודיע לך על שיפור במצבי הנפשי ,אני
יותר רגועה ,מצב הרוח יותר מרומם,
והתאבון חזר ,אני גם מרגישה פחות
חרדה ..שרק ימשיך כך “...שבעזרת
השם זכוי הרבים יעמוד לזכותה,
ותמשיך להרגיש טוב ולהיות שמחה...
תודה לבורא עולם ול“חסדי ינון“ על
האפשרות הזו לעשות את ”הפדיון“...
ק.ק

לבת דודתי מצאו את המחלה בכל מני מקומות לא עלינו ולא על
אף אחד מישראל ,הזמנתי עבורה “פדיון נפש” ב”חסדי ינון”,
חיכינו לתשובות וברוך השם קיבלנו .אין לה כלום ממה שחשבו.
יש לה בעיה קטנה בטחול וזהו .ואפילו לא צריכה טיפול .תודה
לבורא עולם.
בעילום שם

המשך מטעמים לשולחן
אם גם הוא היה שולט ברוחו ולא כועס ,מה הרעש
הגדול? לכל אדם יש מעלות וגם חסרונות...מה עשיתי
עכשיו? נטלתי את השמאל שלי בסלחנות ,הצבתי
אותה כנגד הימין שלו ,והקטנתי את מעלותיו .אמר
רבי חיים ,האפשרות היחידה שהימין תתיצב מול
הימין והשמאל מול השמאל ,היא כשהאדם נצב מול
המראה’ .כמים הפנים לפנים‘ ,כשם שבמים הימין
מול הימין” ,כן לב האדם לאדם“ ,מתוך המעלות,
המדות הטובות שלך ,תתפעל מהטוב שבו .וכשיזדמן
לך להפגש עם חסרון שלו ,תזכור היטב את ה‘שמאל‘
שלך .נקודה נוספת בפסוק :לכאורה יש להתבונן,
מדוע השתמש שלמה דוקא בדמוי ל‘מים‘ “-כמים
הפנים לפנים“ ,למה שלח אותנו להרחיק לכת עד
שפת הנהר?! הרי עוד במצרים היו לסבתות שלנו
את ה‘מראות הצבאות‘ (שמות לח ,ח) וכי בירושלים של
שלמה לא היו מצויות מראות?! שח רבי שר שלום
מבעלזא :כשיש לך מראה ,הנך עומד זקוף ומביט בה
בקורת רוח .לעומת זאת ,כשתעמוד על שפת הנהר,
תצטרך לכוף את קומתך ,להשפיל מבטך אל המים
או אז תהיה ’פנים אל הפנים‘ .כי כדי להעריך נכונה
את מעלותיו של חברך ,עליך להכניע מעט גאותך.
זוהי עבודת אלול ,לחוש שאני ’לא‘ ואז אהיה ’לו‘.
ככל שאצמצם את אנכיותי ,תתרחב בי מדת השיכות
והנשיאה בעול עם חברי .כך ,נוכל לשלב את התורה
עם גמילות חסדים .מעתה נאמר’ :אלול‘ נוטריקון -
אני לא ואני לו .נעשה מעצמנו ’לא‘ ,ובכך נהיה ’לו‘.

ומתוק האור

שו“ת הלכה

מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו
מחבר ספר ”שי לאברהם“
ומגיה של ”רב ברכות“ ו“זכרונות אליהו“

שאלה :כשאין מנין לאמירת סליחות ,אם
יאמרו את הקטעים שנאמרים בלשון ארמית.
תשובה :יש אומרים שרשאי היחיד לומר את כל
הסליחות ואף את הקטעים הנאמרים בלשון ארמית.
וכן פסק באור לציון (ח”ד פ”א אות ב) דרשאי היחיד
לומר את הסליחות שבלשון ארמית ,ומכל מקום
הרוצה לדלג את הסליחות שבלשון ארמי ,רשאי
לדלג ,וכן יכול לתרגם אותה ללשון הקודש .וכן דעת
הרב נאמן שליט”א .הובא במשנ”ב איש מצליח
סי’ תקפא) ובשו”ת תורה לשמה (סי’ מט) כתב דאין
לומר הקטעים הנאמרים בלשון תרגום ואם תאמר
שיאמר ומה בכך ,י”ל כי יאמרו המלאכים זה יחיד
ושואל צרכיו בלשון תרגום ולא בלשון הקודש ,משמע
שסומך על עצמו שהוא צדיק גמור ותפלתו חשובה
כתפלת צבור שאין צריכין לסיוע ,נראה מה מעשיו,
ובזה נזכרים עוונותיו .ומכל מקום נוסח “רחמנא”
צריך לאומרו ולא ידלגנו ,משום שקודם זה ואחר זה
אומר הרבה סליחות בלשון הקודש ואינם מתקנאים,
ורק אותם בקשות שהם בסוף הסליחות ידלגם,
דהיינו בקשת “מרנא דבשמיא ומחי ומסי וכו’”( .שו”ת
תורה לשמה סי’ מט) .אך העיקר למעשה ,שלעולם אין
לומר סליחות שהם בלשון תרגום ,כגון רחמנא ומחי
ומסי ומרנא דבשמיא כשאין שם עשרה ,ואפילו אם
אומרים הסליחות בבית הכנסת וגם ידוע שעתידים
לבא אח”כ עשרה להתפלל .אלא ידלגו כל הבקשות
האלו ,וכשיבאו אח”כ עשרה יאמרום( .תורה לשמה סי’
מט ,שו”ת יביע אומר ח”א סי’ לה .חזו”ע עמ’ יא).

שאלה :בחזרת השליח ציבור בימים נוראים
שברכת אתה קדוש ארוכה ,אם מותר לשבת
מיד אחרי הקדושה ,או צריך להמתין עד
שיסים הש”צ ברכת המלך הקדוש.

הק ונה את עולמו ב ש
ע
ה
יש
אח ת

דרושים
מפיצים לעלון

בכל אזור הדרום
לפרטים:

03-6182992

תשובה :יש אומרים שאף בימים נוראים שברכת
אתה קדוש מתארכת ,יש להמתין בסיום הקדושה
שלא לזוז עד חתימת הברכה( .שו”ת מקור נאמן סי’
תקכד) .אך הגרב”ץ באור לציון (ח”ד פ”ד שאלה ב’ בהערה
ד”ה ובחזרת) כתב דבחזרת הש”צ שהש”צ מאריך
לאחר הקדושה באמירת ובכן ,המיקל לשבת מיד אחר
הקדושה לפני שיסיים הש”צ ברכת המלך הקדוש ,יש
לו על מה שיסמוך ,שאף שי”א שאין לשבת עד סיום
הברכה וכמ”ש בכה”ח (סי’ צה ס”ק טז) בשם הא”ר,
מ”מ יש חולקים בזה וכמו שנתבאר באור לציון (ח”ב
פמ”ה תשובה לח) ואין לגעור במי שיושב מיד אחר
הקדושה .ע”כ.

לע”נ רבקה בת אולגה זימבול שתחי’ ,נח בן טראקי ,יסמינה בת מסעודה ,יהושוע בן עזיזה ,רחל בת פלילה ,יעקב בן רוזה ,אמילי בת רוזה ,צבי בן אילנה ז”ל

