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שאלה  מתעוררת  כך,  לשם  שהובאו  התרומות  ועל  המשכן  בנית  על  התבוננות  מתוך 
עצומה, אשר עליה עמד הרב חזקיהו קצבורג, משגיח בישיבת ”כנסת יחזקאל“ באלעד: 
מהו הקשר בין זהב לבין בית שכל כולו קדושה, אשר נבנה לשם ה‘?! מפני מה יש צורך 
פשוטות  במחיצות  די  אין  וכי  שם?!  המשרת  הגדול  הכהן  בגדי  בין  זהב  חוט  בשזירת 
ובמינימום של העולם הזה על מנת להשכין את השכינה בבית מעין זה?!ואכן לכאורה, 
בבית של בשר ודם, יש מקום לזהב ולכל מני קשוטים ועטורים, אולם אין בכך כל צורך 
במקום קדוש כמו בית ה‘! שאלה מעין זו מתעוררת, המשיך הרב, גם בענין נוסף: החיוב 
לענג את השבת בכל מני מטעמים ומעדנים. התורה קובעת )כ, ט-י(:“ששת ימים תעבוד 
כי  פי השכל,  על  נראה  ולכאורה  אלקך“,  לה‘  ויום השביעי שבת  כל מלאכתך;  ועשית 
ביום השבת, שהוא היום היחיד בשבוע שאותו עלינו לתת לבורא העולם, יהיה אסור 
לאכול ואסור לישון, אלא יש לשבת בבית הכנסת מבקר עד ערב, וללמוד תורה לפחות 
שמונ שעות ביממה! אך התורה קובעת ההפך, בשבת אסור לצום, והאדם חיב לאכול 
היטב בשר ודגים וכל מטעמים! בכל השבוע יכול האדם ללבוש מה שירצה, אך בשבת 
מחובתו לכבד את השבת בבגדים נאים, ולא זו בלבד, אלא שיש לענג את השבת בשנה 
מרובה...וכי זוהי צורתו של היום, שאותו אנחנו נותנים לבורא עולם?! הלא נדמה כי אנו 
לוקחים את היום הזה לעצמנו...אלא, מתרץ הרב קצבורג, האדם מורכב משני חלקים 
מב,ה(:  )ישעיהו  הנביא  אומר  בראשית  בהפטרת  ומנשמה.  מגוף  זה:  את  זה  הסותרים 
בורא השמים ונוטיהם רקע הארץ וצאצאיה נתן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה“, 
ומפרש המלבי“ם: שמצד אחד בורא העולם בורא את השמים ונוטיהם, את כל הרוחניות 
הקימת בעולם, ומצד שני, רקע הארץ וצאציה, את כל הגשמיות הקימת בעולם. ולאחר 
מכן הוא מרכיב את האדם משני הקצוות של השמים והארץ ומכניס נשמה בתוך העם 
שעל הארץ. הסתירה הזו בין הגוף לנשמה קימת תמיד בלבו של כל אדם ואדם: מצד אחד 
הגוף אוהב אוכל, ומצד שני הנשמה אוהבת למוד תורה ותפילה, והמריבה המתלקחת 
ביניהם מלוה אותנו מימות עולם, ומתרחשת הן בלבבותיהם של הפשוטים ביותר והן 
אצל הגדולים ביותר. גם אומות העולם נסו להתמודד עם הסתירה הזו, ובסכלותם מצאו 
לכך ’פתרון‘ מניח את הדעת: אפ הגוף מתנהג כך, צריך לחסל אותו...משום כך קבעו, 
שאדם שרוצה להיות קדוש, אסור לו להתחתן, אסור לו לדבר, ואסור לו לשתות יין-ורק 
הבדלות,  אלפי  אלף  להבדיל  ישראל,  עם  אצל  הגוף.  את  לנצח  יצליח  הוא  הזה  באופן 
מדריך אותנו הקב“ה להתנהג בדרך אחרת, ואומר לאדם: קח את הזהב, הכסף והנחושת, 
את התכלת ואת הארגמן, ואת כל אלו תכניס ותרתום לעבודת ה‘!.כדי לדעת לעשות 
זאת באופן הטוב ביותר, קבלנו מן השמים תורה שבה נתן לנו ’תמהיל‘ מיוחד, שאם 
נעשה אותו בדיוק נמרץ כפי שצוה אותנו הבורא מבלי לשנות בו דבר, נצליח לעשות 
מצד  אותנו  מחיבת  הקב“ה  היום של   - - שבת  לדוגמא  הנה  ביותר.  הטוב  באופן  זאת 
אחד לאכול היטב, לישון היטב ואף להתלבש יפה, אולם גם ללמוד ולחדש בלימוד, ומי 
שאינו יודע לחדש בלימודו, עליו ללמוד דבר חדש. ה“משנה ברורה“ כותב, שלאחר צאת 
השבת, כאשר עולה הנשמה היתרה לשמים, היא נשאלת : איזה דבר חדש למדת בשבת? 
ועוד מובא ב“כף החיים“,   מה עשית בעשרים ושש השעות שבהן היית בעולם הזה?! 
שלאחר השבת נשאלת הנשמה היתרה לא רק על הלמוד שהספיקה ללמוד, כי אם גם 
אותו!  נדכא  ולא  ה‘  לעבודת  הגוף  את  שנרתום  רוצה  שהקב“ה  משום  אכלת?“  ”מה 
הוא מבקש מאיתנו לאכול, וגם ללמוד, לישון, ולא לשכח לקיים מצוות! יש המקפידים 
לקים בשבת את כל חובות הגוף, הם אוכלים היטב, ישנים היטב, מתלבשים יפה, וגם לא 
שוכחים ללמוד יותר ולהתפלל יותר!אולם לעומת זאת, יש ה‘מקפידים‘ לאכול חמין כבר 
ביום חמישי, ודואגים לקרא את כל ה‘מוספים‘ של העתון, במקום להאריך ב‘מוספים‘ 
של התפילה...יש נשמות יתרות, שכאשר שואלים אותן: ”מה חידשת?“ הן עונות:“היה 
איזשהו רש“י...עפעס...לא זוכר...“ ולבסוף מצליחים לשלף מנבכי הזכרון פרוש כלשהו. 
אולם כששואלים אותן: מה אכלת? הן עונות:“תתחילו לרשום...“ ה‘תמהיל‘ הזה מלוה 
יכול לזרוע, אומר לנו הקב“ה אך אל תעשה זאת בעזרת שור  אותנו בכל חיינו: אתה 
וחמור יחדיו, ואל תזרע את שדך כלאים, אפשר לקצור, אבל אל תשכח להשאיר לקט, 
שכחה ופאה לעניים ולתת תרומות ומעשרות, אפשר לאכול, רק אל תשכח לטול ידים 
לפני כן ולברך ברכת המוציא! כלומר: יש לרתום את כל ה‘זהב‘ של העולם הזה - לצורך 
עבודת הקודש! אדם שמתנהג בהתאם לצווי התורה הקדושה, עושה את השלום הגדול 
ביותר שקים בין הנשמה לגוף ומצליח לאזן את הסתירה הקימת בו, ואף נשמתו רווה מכך 
נחת, משום שבכל רגע ורגע הוא עושה את מה שהקב“ה צוה עליו לעשות. באופן זה נוכל 
לישב סתירה נוספת המתעוררת בענין בגדי הכהונה אודות מטרת הבגדים: שני שמושים 
ולתפארת“  בגדי קדש...לכבוד  ”ועשית  בבגדי הכהונה:  מופיעים בפסוקים העוסקים 

ובסמוך לכך ”ואתה תדבר אל כל חכמי לב...ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו 
לי“ )כח, ב-ג(                                                         המשך בעמ‘ האחרון

 4.20    4.18
5.14    4.57

6.11    6.09
 6.47    6.51

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 403
שבת פרשת “תצוה” שבת זכור
שנת תשע”ח
העלון מוקדש לע”נ
יוסף בן רבקה ז”ל                                                                 
מאיר בן מזל ובכור זנזורי ז”ל                                                                 
שלמה מהרט בן מונטואב ז”ל
שושנה בת אסתר ז”ל

הכל חייבים בקריאת מגילה אנשים 
שאינן  הנשים  ולכן  וגרים,  ונשים 
לשמוע  הכנסת  לבית  לבוא  יכולות 
או  ציבור,  מהשליח  מגילה  מקרא 
שאינן יכולות לשמוע קריאתה היטב 
מפי הקורא, מפני ההפרעות שבבית 
הכנסת במקום שמכים המן וכיו“ב, 
אדם  מפי  קריאתה  לשמוע  חייבות 
חז“ל:  אמרו  וכן  בקריאתה.  הבקי 
נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן 
היו באותו הנס. ר‘ יהושע בן לוי היה 
מכנס כל אנשי ביתו וקורא לפניהם. 
לפני  לקרותה  מתכוין  היה  יונה  ר‘ 
בספק,  היו  שהכל  שבביתו,  הנשים 
פי  על  ואף  בשמיעה.  חייבין  והכל 
קריאת  חובת  ידי  האיש  יצא  שכבר 
הכנסת,  שבבית  בקריאה  המגילה 
להוציא  בביתו  המגילה  וקורא  חוזר 
הנשים  ואין  חובתן,  ידי  הנשים  את 
צריכות לבוא לבית הכנסת לשומעה 
ברוב עם. הקורא את המגילה בבית 
להן  לברך  צריך  הנשים  את  להוציא 
שמברכים  כשם  המגילה,  ברכות 
המנהג  וכן  הכנסת.  בבית  האנשים 
פשוט בעיר הקודש ירושלים ח“ו וכן 
יש להנהיג בכל מקום.                                                                               

ההלכה השבועית

הלכות מקרא מגילה

ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת )כח,ב(



סיפור השבוע
נתנאל ברקן התייתם מהוריו בגיל צעיר למדי. אסונות כאלה 
אישיותו,  את  עיצב  לא  שעדיין   ,9 בן  ילד  על  שמתרחשים 
דורשים ממנו תעצומות נפש אדירות כדי לסגל לעצמו נתיב 
בריא לחיים. הוא היה אצל סבתו בקיבוץ הצפוני כאשר זה 
התרחש. סבתא רחל קראה לו עם דמעות בעיניים, ליטפה 
את תלתליו, והסבירה לו שקרה משהו נורא לאבא ולאמא. 
מטוס נוסעים אמריקני שהטיס את הוריו מעיר לעיר איבד 
את איזונו עקב סופת שלגים צנח ארצה והתרסק. לא היו 
ניצולים. נתנאל הבין שחייו כבר אינם אותם חיים – הוא 
יתום, ויש לו סבתא בקיבוץ, שהיא אמה של אמו, הוא בן 
היה  עוד  כשהוא  נפטרו  אביו  מצד  וסבתו  סבו  וזהו.  יחיד, 
תינוק. כן, יש לו דוד שהוא בקושי מכיר, אח של אבא, שגר 
בכפר שמריהו.הוא חיבק חזק חזק את סבתא, ובכה בלי סוף. 
בכי כזה של ילד, שבקושי יש לו כתף להישען עליה. הוא לא 
צעק אבא, כי אבא שלו מת, וגם אמא הוא לא צעק, כי גם 
אמא מתה. הוא היה מספיק נבון לא להוציא מילים בלי פשר. 
בחושיו הילדותיים הוא קלט שחייו הולכים להיות מסע ארוך 
אני  לבד,  אני  יתום,  “אני  קלים.  לא  נסיונות  רווי  ומתיש, 
חייב להצליח בחיים” הרהר הילדון.”אני כאן לצידך” אמרה 
סבתא. אבל נתנאל ידע, שסבתא היא אשה זקנה וחולנית, 
שלטונות  בקיבוץ.  לחיות  רוצה  לא  והוא  דלים,  וכוחותיה 
הרווחה הגיעו. העובדת הסוציאלית והפסיכיאטרית היו מאד 
וללמוד  ללכת  אותו  שכנעו  והן  כלפיו,  ומתחשבות  עדינות 
אחרי  נפטרה  הקיבוץ  מן  רחל  סבתא  הלך.  והוא  בפנימיה. 
שלושה חודשים של שברון לב. “עכשיו אני עוד יותר לבד” 
בכה נתנאל “אין לי אפילו לאן ללכת לחופש...”. העו”סית 
גילה רווה, איתרה עבורו את מספר הטלפון של הדוד, אח 
של אבא. “דבר עם דודך” הציעה “הוא כנראה איש נחמד 
וסימפטי, תהיה איתו בקשר, הוא ישמח לארח אותך” הציעה 
מצליח,  עסקים  איש  היה  גולניק,  שמואל  מר  דודו,  גילה. 
שיותר בילה בחו”ל מאשר בארץ. בזמן “השבעה” הוא הגיע 
לביקור קצר, ביום האחרון, אמר “קדיש” במנין ונעלם מבלי 
להשאיר טלפון או כתובת. נתנאל היה שבור ורצוץ מדי מכדי 
להישען על כתפיו של הדוד שהיה חסר סבלנות, וגילה יותר 
ענין בנעשה בעסקים בחו”ל ולא ביתום האומלל שבקושי 
זה  שלום,  שמואל  “דוד  אותו.  מוליכה  המציאות  לאן  ידע 
הדוד  של  נתנאל...”קולו  בשיחה.”כן,  היתום  פתח  נתנאל” 
היה צונן וחסר סבלנות. “נתנאל, אני ממהר, רצית משהו?”. 
“לא,  ואמר  דודו  מקולו של  בקיפאון שנשב  הרגיש  נתנאל 
טובה,  טובה”.”שנה  שנה  שלומך...  מה  רק  לדעת  רציתי 
ילד  היתום.  של  בפרצופו  נטרקה  השפופרת   להתראות”. 
יתום בן תשע וחצי, במוסד פרוץ למדי, עם ילדים לא בדיוק 
מחונכים, ללא משפחה, ללא כתף, יושב ליד טלפון ציבורי 
ובוכה, ולא יודע למי בוכים, ועל מה מבקשים, ומי יעזור לו. 
באותן דקות של דמע נבטה בקירבו של נתנאל השינאה. זה 
התחיל בזרע קטן, כמעט בלתי מורגש, אבל זה נבט וליבלב 
וצמח. הוא החליט שהוא שונא שינאת מוות את דודו שמואל 
יודע  גולניק. “הוא רשע” הרהר בלבו “הוא איש רע, הוא 
שאני יתום, הוא יודע שאני במוסד של ילדים לא טובים, הוא 
יודע שאין לי לאן לחזור לעשות שבתות וחופשים, הוא יודע 
שבקושי יש לי דמי כיס. הוא מתאכזר אלי. הוא לא שאל מה 
שלומי, הוא אפילו לא רמז לי על ביקור. בקיצור, הוא אדם 
גרוע ואני אשנא אותו עד יום מותי”. הרהורי השנאה האלה 
התעצמו עם השנים. נתנאל ברקן הפך לנער ממורמר וכועס 
על כל העולם, הכעס שלו היה פנימי, והשתיקות שלו היו 
חברתי  לעצמו מעמד  רכש  הוא  אט  אט  ורועמות.  ארוכות 
בפנימיה, והפך למנהיג הבלתי מעורער לכל קטטה או ניתוץ 
חלונות. מבלי לדבר הוא הנהיג את חבריו לעשות תעלולים 
משטרה  להזמין  ההנהלה  את  הצריכו  אחת  שלא  נוראיים, 
למקום ולבצע חקירות. לקח זמן רב עד שהצליחו המורים 

ברקן.  נתנאל  האנדרלמוסיה.  מוקד  את  לאתר  והמדריכים 
השתיקות שלו התגלו כחומר נפץ מסוכן. קריצה קטנה בעין 
הפנימיה  מנהל  של  מכוניתו  צמיגי  שארבעת  כדי  הספיקה 
יפונצ’רו. עוד קריצה כבר הובילה להצתת רכבו של המנהל 
גיבור,  שהוא  נתנאל  גילה  האלים,  בפשע  שם,  החינוכי. 
שהוא חזק. שיש לו ביטוי. השיחות עם היועץ החינוכי, עם 
הפסיכולוג של המוסד נפלו על אוזניים ערלות. נתנאל ברקן 
דרך  וכבוד,  פרנסה  מעמד,  לעצמו  לבנות  הולך  שהוא  ידע 
הכוח, האלימות, והשתיקה המאיימת. וזה הלך יפה, אפילו 
עליו  עשו  לא  האגרסיביות  והחקירות  המעצרים  מדי.  יפה 
רושם מיוחד, תמיד הוא יצא כשידו על העליונה. אף פעם 
הוא לא לכלך ידיו. אחרים עשו זאת בשבילו, ברצון רב. הוא 
הפך למנהיג שלילי מסוכן ומתוחכם. מדי פעם, על משכבו, 
היה עוצם את עיניו ומשחזר את השיחה שהוא תיעב מכל 
רצית  ממהר,  אני  הרשע.”נתנאל  גולניק  שמואל  דודו  עם 
משהו?”. לא, רציתי לדעת רק מה שלומך, שנה טובה. “שנה 
טובה, להתראות”. טריקת טלפון. הו, כמה הוא רחש תיעוב 
שמונה  כבר  מגע  ממנו  שניתק  דודו,  של  הצוננות  למילים 
נתנאל  נעלם.  רמז. פשוט  לא  ביקור, לא טלפון,  לא  שנים. 
ברקן בן ה- 17 הבריון של הפנימיה תחב את פניו עמוק עמוק 
לכרית ובכה. מבלי שאף אחד ישמע. שמונה שנים הוא בין 
קירות הפנימיה. חגים ושבתות, יומם ולילה. הנסיונות לקרבו, 
חברים,  חיפש  לא  הוא  בתוהו.  עליו  ללבו  נתיבים  לסלול 
הוא לא רצה בחמימות של המדריכים והמורים, הוא רצה 
שהדוד שלו שמואל גולניק, שמאד דומה בתווי פניו לאבא 
שאר-בשרו  הוא  בו.  שיתעניין  יחס,  כלפיו  יגלה  ז”ל,  שלו 
והשינאה  ארוכה,  שעה  בכה  ברקן  נתנאל  הוא.  רק  היחיד, 
כלפי דודו הלכה והתעצמה. “אני עוד אנקום ברשע הזה” 
גמלה החלטה בלבו “הוא עוד ישלם מחיר כבד על היתמות 
לוילונות חדרו האפורים,  ריצדו מבעד  הירח  קרני  שלי...”. 
בשובבות רגשנית, שמאד לא התאימה למצב רוחו של הנער 
האומלל. נתנאל ברקן כבר בן 18. צו הגיוס מגיע אל משרדי 
הנהלת הפנימיה. המנהל ביקשו להתיישב והשמיע לו נאום 
ציוני על חשיבות השרות הצבאי, הקיום הלאומי, והתרומה 
למולדת. המילים הללו חלפו ועפו כמו ציפורים נודדות מעל 
ראשו של הבחור, שחוץ מסאה של מרורים בדידות והזנחה, 
כמו  אותו  עניין  הצבא  נחת.  רגע אחד של  בחייו  לא טעם 
שעניינוהו שרוכי נעליו של מזכיר הפנימיה.”אני לא מתגייס 
שלו  העקשנות  המנהל.  עם  השיחה  את  סיכם  לשומקום” 
שלו,  האלים  ברקע  האישי,  בתיקו  עיין  הצבא  פרי.  נשאה 
ובחר לשחררו מן הסיבה הכל כך פרוזאית: אי התאמה. נו, 
צבאית,  או  חינוכית  מסגרת  ללא   ,18 בן  צעיר  עושה  ומה 
ועם רקע לא בריא של אלימות? נתנאל ברקן יורד לרחובות, 
הוא אוהב את הרחובות, והם אוהבים אותו. מהר מאד הוא 
תיקים  בחטיפת  רעשנית, שהתמחתה  רחוב  לחבורת  נדבק 
רע  לא  זה  את  עושה  הוא  בעיקר קשישים.  אורח,  מעוברי 
פחות  זה  הכייסות.  מלאכת  את  לומד  הוא  כך  אחר  בכלל. 
ידיים. נתנאל למד להיכנס  וזריזות  ודורש מיומנות  מסוכן, 
לשוק הכרמל, להסתובב בין התקהלויות צפופות ורעשניות 
ולהעיף ידיו לתיקים ולכיסים. הפדיון היומי שלו אף פעם לא 
היה מאכזב. בגיל 19 הוא נטש את כנופיית הפושעים שלו, 
והפך ל”עסק עצמאי”. הוא גנב וכייס לבד. מידי פעם היה 
גנבים מדופלמים בוגרי כמה בתי סוהר, שלימדו  נפגש עם 
אותו מיומנויות של פורצי דירות, אוזנו היתה קשובה לכל 
ניו-אנס, לכל עצה ורעיון.”דע לך ידידי, שאם כבר אתה רוצה 
לפרוץ, אל תבזבז את זמנך על דירה קטנה ועלובה בשכונה 
ענייה. זה לא מכובד, זה רק גורם עוגמת נפש וצער לאנשים 

העניים הללו שחיים מן היד לפה”. 
המשך בשבוע הבא אי“ה- באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?
בתרומה של 52 ₪ אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



נפלה ושברה את  קרובת משפחה בת שבעים 
הגב, לא סתם שברה אלא שהגב התרסק לה. 
הזמנו לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, ואז עשו 
בלי  בבית,  היתה  שבועות  שלושה  ניתוח,  לה 
מקל בלי כלום, התאוששה ממש מהר, ויצאה 
שיצאה  לשמוע  התרגשתי  כך  כל  לגמרי.  מזה 
בשורות  לבשר  להתקשר  חיבת  שהיתי  מזה 
לה...בזכות  עמד  שהפדיון  בחוש  טובות...ראו 
הצדיק ואתם השליחים של בורא עולם....                                                                       
בעילום שם

במנין  מתפלל  אותו,  ישמור  השם  בעלי, 
היומי  דף  לומדים  בבקר,  מוקדם  מאד 
נסע  אחד  בקר  בנץ.  תפילה  זה  ואחרי 
בחנית  כנסת  הבית  ליד  וחנה  הרכב  עם 
כתוב  והיה  על השלט  הוא הסתכל  נכה, 
בבקר,  מ08:00  החל  לחנות  שאסור  בו 
הוא חשב לעצמו שעד שמונה, הוא ודאי 
יסיים להתפלל, אז הוא יכול לחנות שם. 
ברגל  חזר  יום  באותו  דוקא  מה,  אבל 
לקחת  כשחזר  שם.  שחנה  ושכח  הביתה 
על  רפורט  לו  התנוסס  כבר  האוטו,  את 
סך 1000 ₪ על שמשת הרכב. 1000 שקל 
זה הרבה כסף בשבילנו, אז הגשנו ערעור 
בבית משפט לתעבורה. הוא הודה שטעה 
הסיפור  כהויתו.  הסיפור  כל  את  וסיפר 
חודשים  כמה  לפני  וחצי,  כשנה  נמשך 
עשינו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ולמחרת 
הפדיון המשפט נדחה. אמרנו שכל עכבה 
למשפט  זימון  קבלנו  והשבוע  לטובה. 
ומיד התקשרתי לעשות עוד ”פדיון נפש“ 
את  לו  שהורידו  תשובה  קבלנו  והיום 
שזה  לי  אמרו  דבר  מביני  לחצי.  הסכום 
די נדיר שיפחיתו בקנס בחנית נכה. ואם 
כבר היה צריך להוציא כסף העדפנו שזה 
ייצא לעניים הגונים והפצת תורה מאשר 

לבית המשפט....בקיצור זכינו...
בעילום שם                                           

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

לפני חודש וחצי עשיתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי 
הראשונה  הפגישה  לפני  הגון,  לזווג  ינון“ 
להתארס  בקשתי שאזכה  לשידוכים.  שיצאתי 
עם הבחור הראשון שאצא...התקשרתי לבשר 
לכם ולהודות לה‘ קבל עם ועדה, שהתארסתי 
עם  לא  אמנם  טוב,  ובמזל  טובה  בשעה 
הבחור הראשון, אבל לאחר תקופה די קצרה. 
זכוי  שזכות  חודש,  בעוד  בע“ה  ומתחתנת 
הרבים יעמוד לזכותנו ויהיה לנו בנין עדי עד 

בע“ה...
                                                                                 
סתיו

בטסט  פעמים  שלוש  שנכשלתי  לאחר 
הטסט  ולפני  סיכון  לקחת  לא  החלטתי 
להזמין ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, נגשתי 
לטסט באותו בקר, ולמרות שבטסט הזה לא 
היתי במיטבי, עברתי! אני מתקשר להודות 

לה‘ ולבקש לפרסם את הישועה...
יעקב בן דוד
                                                                         



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 

מחבר ספר ”שי לאברהם“
ומגיה של ”רב ברכות“ ו“זכרונות אליהו“

שו“ת הלכה
מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו

שאלה נער שבר המצוה שלו היא בשבת זו 
ולקרוא  מפטיר  לעלות  ורוצה  זכור,  פרשת 

פשרת זכור האם לאפשר לו.

אם  הפוסקים  שנחלקו  נודע  הנה  תשובה: 
אומרים  שיש  זכור  לפרשת  קטן  לעלות  אפשר 
פרשיות.  בארבע  למפטיר  קטן  להעלות  שאין 
על  להם  יש  להקל  שנהגו  ובמקום  מתירים.  ויש 
שיהיה  ובלבד  בידם.  למחות  ואין  שיסמוכו,  מה 
מבן  יותר  כן  גם  והוא  מברכים  למי  יודע  הקטן 
מן  שהיא  זכור  בפרשת  מקום  ומכל  שנים.  שש 
התורה לכל הדעות, ראוי להחמיר שלא להעלות 
פרה  בפרשת  גם  נכון להחמיר  וכן  למפטיר.  קטן 
שלדעת מרן והרבה פוסקים היא מן התורה. אלא 
אפילו  ירד,  לא  למפטיר  הקטן  עלה  כבר  שאם 
התורה,  ברכות  יברך  והקטן  ופרה.  זכור  בפרשת 
תורה  בספר  יקרא  גדול  שהוא  ציבור  והשליח 
עצמו  הקטן  אין  אך  חובתם,  ידי  הצבור  להוציא 
שהוא פטור יכול לקרוא את הפרשה שאינו יכול 
דעת  יחוה  )שו”ת  חובתם.  ידי  הגדולים  את  להוציא 
ח”א סי’ פא. חזו”ע עמ’ כז(. ולכן גם הנער שהגיע עתה 

לבר מצוה, ורוצה לעלות “ולקרוא” בפרשת זכור, 
לכתחילה אין להעלותו עד שיביא ב’ שערות, אלא 
אם כן הוא יעלה לפרשת זכור, ויברך את הברכות, 
והשליח צבור שהוא גדול ממש יקרא את הפרשה. 

)חזו”ע עמ’ כט. וע’ בילקו”י פורים עמ’ פא שהאריך בזה(.

ניתן להוריד את העלון באתר

ועלינו להבין למה שמשו הבגדים לכבוד ולתפארת 
או לקדשו לכהן לה‘? אלא, שמחד גיסא היו בגדי 
הכהונה קדש קדשים, כפי שמבארים חז“ל, מכנסי 
גלוי עריות, הכתונת על  הכהנים היו מכפרים על 
שפיכות דמים, הציץ על עזות פנים, ומאידך גיסא על 
ידי שעשו אותם בתמהיל הנכון, בדיוק כפי שצותה 
התורה: עם זהב, תכלת, ארגמן ופעמוני זהב, הם 
שמשו לכבוד ולתפארת. את היחס הנכון לבגדים 
הללו רוכש כל אדם בהתאם לדרגה הרוחנית שבה 
הוא מצוי, כפי שיש המודדים את גדולתו של רב, 
לפי המכונית שבה הוא נוסע, או הכבודים שלהם 
הוא זוכה, כך ישנם כאלו שמתפעלים מיפי הבגדים 
שלובש הכהן הגדול, ונמצא שהבגדים הם ”לכבוד 
רוח  לב אשר מלאתיו  ”כל חכמי  אך  ולתפארת“, 
להבין  מצליחים  יותר,  קצת  שהם  אלו  חכמה“ 
מעבר לכך, ”ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו 
לי“. הקב“ה מלמד אותנו לשמור על פרופורציות 
הנכונות בין הגוף לנשמה, לפיכך המשכן נבנה גם 
בתכלית  נעשו  הכהונה  בגדי  ואף  ומכסף,  מזהב 
ההדור, כדי ללמדנו לשמור מחד גיסא על ה‘כבוד 
לי‘,  לכהנו  ’לקדשו  גם  גיסא  ומאידך  והתפארת‘, 
ולחיות באופן הנכון ביותר את חיינו בעולם הזה!       
ומתוק האור

המשך מטעמים לשולחן

למוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח 
מנות לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארת
אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים,

שנאמר )ישעיהו נ”ז(: “להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים”

ב - א’ באדר
מכריזין על השקלים

לתרומות מחצית השקל ומתנות לאביונים שיחולקו בו ביום
03-6182992

שהמשמח לב העניים האלו דומה לשכינה,

ביום שהשמים פתוחים,
ומזלם של ישראל נוסק לשחקים

לפרטים והרשמה בקו הישועות: 03-6182992

ב”חסדי ינון” עורכים
“פדיון נפש” מיוחד בו ביום

םירופגחב מספר השמות מוגבללאור הזמן המצומצם

הוכח שפועל ישועות
אמץ

משפחה נזקקת
תרום לח”ג

לחם, חלב, גבינה

מתקשרים לחסדי ינון < 
תורמים את שווי המוצר: 

לחם חלב וגבינה < המשפחה 
הנזקקת תקבל קופון לקניית 

לחם חלב וגבינה
בשווי 1 ש”ח בלבד!

לתרומות: “חסדי ינון” 03-6182992

לחגלחג
גבינה  • חלב   • לחם 

בשקל אחד בלבד!

השנה
 כל 
ח”ג
לנו ל

אצ


