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הפטרה: “וד’ נתן חכמה לשלמה”

המשכן היה עשוי מעצי ארזים, ואומר המדרש )בראשית רבה טו, א(:“לא היה 
העולם ראוי להשתמש בארזים שלא נבראו אלא לצורך בית המקדש“. 
ה“מעינה של תורה“ מבאר בשם ה“אבני אזל“ ענין זה על דרך הדרוש 
ואומר כי זהו שאמרו חז“ל )תענית כ ע“ב(:“לעולם יהא האדם רך כקנה ולא 
קשה כארז“ כלומר: מדת הקשיות אינה מידה טובה ולפיכך אין ראוי 
לעשות בה שימוש.לשם מה אפוא נברא הארז? על מנת להשתמש בו 
במשכן ובבית המקדש, ורמז לכך, שכאשר באים לאדם ומפתים אותו 
לעבור עברות, עליו להיות קשה כארז, ולא להכנע בשום פנים ואוםן 
לנו  יהיו.הרי  כך אשר  לשם  ויהיו האמצעים שלהם  לפתותו,  למנסים 
שכלפרט ופרט שנברא בעולם טומן בחובו מוסר השכל הנוגע לתחום 
הקדושה. בענין זה הביא רבי דן סגל שליט“א בשם הסבא מקלם,שאפילו 
והמצוות...שהרי  התורה  בקיום  האדם  את  לשרת  נועד  עקום  שכל 
ובלתי  הגיוניות  בלתי  כסברות  לכאורה  נראים  זכות  למוד  עניני  כל 
מתקבלות על הדעת, ונראה, לפעמים, כי מכל צד שרק תתבונן בו על 
ענין מסוים, יש בו צדדים של חובה, ומכח השכל העקם נתן ללמוד עליו 
זכות, כפי שמצוה עלינו התורה...דגמאות רבות מספר ישנן לענין זה, 
המוכיחות כי מחובתנו ללמד זכות גם כאשר המצב נראה בלתי הגיוני 
לחלוטין, משום שלעתים המציאות עולה על כל דמיון. להלן מקבץ קצר 
בנושא זה, מתוך הספר ”נצור לשונך“: שיחה פשוטה בין שתי אחיות 
ותפודים  עגבניות  אודות  למידע  מובילה  לזו  זו  בשכנות  המתגוררות 
שאזלו לאחת מהן, למול משלוח ירקות שהגיע זה עתה מן הירקן. עד 
והתפודים  העגבניות  מיטב  ובה  שקית  מסורה  אחות  ממלאה  מהרה 
שהיו לה, אשר גדל כל אחד מהם כגודל שנים אחרים מסוגם, ושולחת 
אותם עם אחד מילדיה לבית אחותה. שבוע מאוחר יותר הגיע משלוח 
”חוזר“ שקית ובה כמה עגבניות קטנטנות ותפודים מצומקים, בדיוק 
באותו מספר כמו שקבלה...לשניה אחת חלף בלב האחות הרהור אודות 
ההחזרה הבלתי שקולה, ומיד התגברה על עצמה ונסתה בכל דרך ללמד 
עליה זכות, יתכן כי היא נזהרת מאיסור רבית, ובכלל, מי אמר שהיתה 
צריכה להחזיר?הרהרה, ועד מהרה נשכח הענין מלבה. שבועות ספורים 
חלפו וחברה טובה ספרה לה כי היא הכינה לה שקית ובה חבילת בגדים 
שחשבה שתרצה לעשות בהם שימוש, אולם אחד מבני הבית הבין כי 
החבילה מיועדת לזריקה, וזרק את כולה לפח. היא שתפה את אחותה 
בסיפור, ואז הגיבה האחות: מענין...אגלה לך משהו...אותו דבר קרה לי 
בודאי... אותם  זוכרת  הירקות ששלחת. את  עם  לפני מספר שבועות 
הילד שלך מהר הביתה ואמר לי שהוא משאיר את השקית ליד הדלת 
בהול, דקות ספורות לאחר מכן הוריד אחד מילדי שקית לפח האשפה, 
לפח...רק  אותה  אף  נטל  שם,  המונחת  הירקות  השקית  את  ובראותו 
כעת התברר שהאחות אפילו לא ראתה את הירקות המדוברים, ולמרות 
זאת לא ספרה דבר והחזירה ירקות אחרים תחתיהם...לקח דומה למדה 
מחזיקה  בחברה  הבחינה  היא  לה:  שארע  אחר  ממעשה  צעירה  נערה 
בספר קריאה, ושאלה אותה: ”האם את מוכנה לומר לי מה שם הספר?“ 
”לא בא בחשבון!“, השיבה החברה, ועד מהרה פנתה והלכה לה משם, 
מותירה אחריה חברה חמוצת פנים וזועמת על התשובה הבלתי נמוסית 
שקבלה. ברגע אחד חלפו מול עיניה שלל כנויים בלתי מחמיאים על 
הבת ועל מדותיה המגונות, והיא נסתה בכל כוחה למצא דרך לדונה 
לכף זכות. לא חלף זמן רב והתברר לה כי התשובה פשוטה למדי, שם 

הספר הוא ”לא בא בחשבון“... ומתוק האור
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חודש,  ראש  שאחר  בשבת  א. 
מפסיקים מלהוציא שני ספרי תורה, 
בלבד  אחד  תורה  בספר  וקוראים 
ראש  חל  אם  ורק  השבוע.  בפרשת 
בו  קוראים  שאז  בשבת,  אדר  חודש 
ביום פרשת שקלים, בשבת שאחריו 

קוראים פרשת זכור.                  

מוצאים  הפורים,  שלפני  בשבת  ב. 
בשני  וקוראים  תורה,  ספרי  שני 
אשר  את  ”זכור  תצא:  כי  בפרשת 
עשה לך עמלק“. )והטעם כדי להסמיך מעשה 
ולדעת  כט.(.  מגילה  רש“י  עמלק.  למעשה  המן 

זכור  פרשת  קריאת  הפוסקים  רוב 
ומכיון  התורה.  מן  עשה  מצות  היא 
שהלכה רווחת )בש“ע סי‘ ס ס“ד( שמצות 
צבור  לשליח  יש  לכן  כוונה,  צריכות 
וקורא בתורה לעורר דעת הקהל, לפני 
קריאת המפטיר בספר תורה בפרשת 
זכור, שיכוונו לצאת ידי חובת מצות 
מצות  שהיא  ומחייתן  עמלק  זכירת 
מצידו  הוא  ושגם  התורה,  מן  עשה 
ידי  השומעים  את  להוציא  מכיון 
פרשת  שקרא  צבור  שליח  חובתן. 
לחזור  רשאי  חובה,  ידי  ויצא  זכור 
ולקרות שנית בצבור אחר להוציאם 

ידי חובה. 
                        )חזון עובדיה(
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סיפור השבוע
היא  הראש.  על  כיפה  עם  היקר,  בעלה  חזר,  הוא  פתאום 
סביב  מסתובב  שהוא  לעובדה  זה  את  ייחסה  היא  גיחכה. 
לזנב של עצמו, מחפש כוון ומשענת. נו טוב, אז הוא מצא 
נערכים  הכנסת השכונתי, שם  בבית  ונעימה  פינה חמה  לו 
היא  לו,  יעבור  זה  השכונה.  רב  ידי  על  תורה  שיעורי  להם 
את  ויטמין  מגוחך  ירגיש  בעצמו  והוא  יומיים,  יום  חשבה. 
היא  אבל  בחגים.  רק  אותה  לפגוש  כדי  הארון,  אל  הכיפה 
לא ירדה לו מהראש. “ריבונו של עולם, רק שלא יחזור לי 
בליבה.  הרהרה  זה”  על  לחשוב  מסוגלת  לא  אני  בתשובה, 
לניצנית מאור מתל אביב יש דעה עצמאית. היא אשה בת 30 
משכילה, עובדת בענף היי-טק מצליח, ויש לה השקפת עולם 
ברורה: הדתיים נחמדים, סימפטיים, היא לא נגדם וגם לא 
בעדם. שיניחו לה. היא לא מפריעה להם, שהם לא יפריעו 
לו, ברוח המשפט הישראלי הכי שחוק במזרח-התיכון: אני 
מכבדת דתיים, אבל מרחוק. אבל מה לעשות שבעלה רענן 
דעה,  באותה  הוא  גם  שהחזיק  המבריק  האקדמאי  מאור 
חודשי  ובמשך  הזו,  הסימפטית  התזה  את  למסמס  התחיל 
האבטלה שלו התחיל להיחשף לרזי חוכמת הגמרא. והכיפה? 
לו מהראש.  לרדת  רוצה  לא  הזו,  הכיפה העקשנית  הו.  הו, 
שתדעו, שזוג אקדמאיים איכותי, לא מנהל שיחה בצעקות. 
לשיחות ביניהם יש קוד מתון ועדין משהו. הוא מנוסח גם 
בלשון גבוהה ונקיה.”תשמע” אומרת לו ניצנית “אני מוכנה 
איכשהו לסבול את הכיפה הסרוגה הקטנה שעל ראשך, אבל 
אל תסחף לי גם לציציות... זה ממש מלבוש משונה החוטים 
האלה...והוא עונה לה: יקירתי, עד כמה שהספיקותי להבין, 
יהדות זו עיסקת חבילה. אם מדובר פה באמת, אז אי אפשר 
לקחת רק חצי ממנה. חצי מן האמת – זה שקר מוחלט, כך 
שאינני יכול להבטיח לך שמחר לא אלבש ציצית. “נו טוב” 
היא עונה “אני רק מקווה שאחרי שתחזור בתשובה לגמרי 
לא תתחיל להכריח גם אותי לקיים מצוות. אני מספיק רגישה 
כדי לא לכנות את מה שעושים לך כמיסיונריות, אבל זכיתי 
בהחלט  ואני  שיפוטך,  כושר  את  האישי,  יושרך  את  להכיר 
מעריכה את צעדיך...”. הזוג החביב ניהל אורח חיים ברמת 
מסויים  בשלב  אולם,  לפרי-בטן.  זכו  לא  אך  גבוהה,  חיים 
חלוקת  לבצע  לריב,  בלי  גירושין,  על  לחשוב  ניצנית החלה 
רכוש ברוח טובה וגט זריז. “לא נורא”. היא רמזה לו. אבל 
רענן לא היה מוכן: “את אשתי היקרה לי. לעולם לא אוכל 
לחיות בלעדייך. את טובה ורגישה. ואין לי ספק שניישר קו 
מספיק  ולא  מבינה,  לא  אולי  את  סבלנית.  תהיי  מעט.  עוד 
מאמינה, אבל אנחנו זיווג משמים, ואהבה מוצקה כמו סלע 
הללו,  החמות  והמילים  כך”.  סתם  אבק  כמו  מפזרים  לא 
שנבעו מלב אוהב וטהור פרטו על נימי הרגש. גם היא לא 
רוצה לוותר על בעל מיוחד וטוב לב שכזה.הסבלנות ניצחה, 
כי סבלנות תמיד מנצחת. ניצנית הסכימה לשמור שבת. לא 
התרגלה  היא  נסיעה.  לא  וכמובן  אור,  הדלקת  לא  בישול, 
אחר  השבת.  קסם  של  והחודר  המרומם  לשקט  מאד  מהר 

הישגים  באמת  לברך.  למדה  כך  אחר  המשפחה.  טהרת  כך 
“אינני  בתוקף.  היא עמדה  דבר אחד  על  רק  לציון.  ראויים 
אותי  יקבל  ראש. שהקב”ה  כיסוי  עצמי  על  לשים  מסוגלת 
ככה, כמו שאני, עם השיער הטבעי היפה והמיוחד שהוא נתן 
לי. הוא מבין, הוא יסלח. אתה אומר שהוא אבא רחום וחנון, 
יכולה  אינני  קטנות...  שובבויות  על  לבתו  סולח  אבא  אז 
להיפרד מן השיער... הוא כל כך יפה”. וכאן היא היתה באמת 
עקשנית גדולה. שנה ועוד שנה, שומרים שבת, שומרים הכל, 
לאידיאולוגיה  כמעט  הפך  זה  ראש.  כיסוי  בלי  ניצנית  אבל 
יפה  יהודי, השבת  אצלה. שש שנים אחרי הנישואין, הבית 
ואצילית, זרע של קיימא? אין. כיסוי ראש? אין. ואז האסון. 
מקננת  הנוראה  המחלה  הרופא.  בחדר  התמוטטה  ניצנית 
בה בדם. “אני נורא מצטער גב’ מאור” אמר פרופ’ אחיקם 
נוח מבחינתך. אחרי הטיפול  לא  למצב  שנהב “את תקלעי 
הכימותרפי שייעשה בך, השיער שלך ינשור. צר לי, אני רק 
אבל  פשוטה,  לא  אומנם  שלך  שהמחלה  אותך  לעודד  יכול 
נכנסה  ניצנית מאור  סיכוי ההחלמה הם בהחלט סבירים”. 
לטיפול הראשון. כשהם חזרו לביתם הגדול והריק, היא אזרה 
אומץ. “רענן, אני לא טיפשה. אני יודעת בדיוק מה קרה כאן. 
אלי.  הוא מדבר  בעיקר   - הוא  אלינו,  אבא שבשמים מדבר 
הוא פונה אלי ואומר: ניצנית שלי, אני כל כך אוהב אותך, 
כל  עם  בתשובה,  חזרת  שלי.  ונפלאה  יקרה  הכי  הבת  את 
כך הרבה התחשבות בבעלך, בסבלנות עלית בסולם הרוחני 
צעד אחר צעד. אני כל כך מרוצה ושמח ממך. אבל רק דבר 
אחד גורם לי צער. הצניעות. שיער פזור לאשה זה נורא, זה 
מפגע. זה מקלקל עיניים. זה פוגם. כך לא מסתובבת ברחוב 
בתו של מלך. אין לי ברירה בתי ניצנית, אם את לא רוצה 
לכסות את השיער שלך מרצונך, אז אני אעזור לך להיפטר 
ממנו. תביני אותי, אני אוהב אותך, ורוצה רק בטובתך, ולכן 
אני נאלץ להכריח אותך להיפרד מהשיער... כך אומר לי האב 
שבשמים. דמעות ניקוו בעיניו של רענן. “רענן בעלי האציל, 
יודעת אם אשאר בחיים אחרי המחלה הארורה הזו,  אינני 
אבל דבר אחד נוסף נותר לי לעשות למענך ולמען הקב”ה. 
שיערי עדיין לא נשר מן הטיפולים... ובעודה מדברת לקחה 
ירחמו  “ואם  שערותיה  את  לגזור  והחלה  מספרים  ניצנית 
עלי מן השמים, אגדל שיער חדש ואחביאהו מתחת לכיסוי 
ראשי” אנחנו 10 שנים מאחרי הסיפור הזה. ניצנית הבריאה 
ילדים.  למשפחת מאור שלושה  נולדו  וברוך השם  לחלוטין 
העיר. ברחבי  שיעורים  ומגיד  מבריק  כולל  אברך  הוא  רענן 
חידון. וממה מתפרנסת ניצנית? יש לה חנות גדולה ומצליחה 
במרכז העיר לכיסויי ראש, וברקורד שלה עשרות רבות של 
הפליא.  צנועות  ויצאו  ראש,  גלויות  לחנות  שנכנסו  נשים, 
היא מספרת להן את סיפורה האישי והוא פועל את פעולתו. 
לפעמים, אין דבר יותר מבריא ממחלה ממארת.                                                                                                        
באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו
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בתרומה של 52 ₪ אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166

אמץ משפחה נזקקתלחגלחג
תרום “לח”ג” לחם, חלב, גבינה

לחם • חלב • גבינהלחם • חלב • גבינה

איך תורמים?

בשקל אחד בלבד!

לתרומות:
“חסדי ינון”

03-6182992

מתקשרים לחסדי ינון

תורמים את שווי המוצר: לחם חלב וגבינה

המשפחה הנזקקת תקבל קופון
לקניית לחם חלב וגבינה
בשווי 1 ש”ח בלבד!



  

חמותה של ביתי, היתה מאד חולה, היא 
ירדה במשקל, והיתה חלשה מאד, שכבה 
במיטה בלי כוחות. מדובר באישה שהיתה 
עבורה  רגיל...הזמנו  ותפקדה  בריאה 
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ וממש לאחר 
מהמיטה,  קמה  לאכול,  חזרה  הפדיון, 
רגיל.  לתפקד  חזרה  השם  ברוך  והיום 

תודה לבורא עולם...
בעילום שם

לא  האמת  שניה,  פעם  טסט  לעשות  צריכה  היתי 
האמנתי שאעבור, אני שומעת כל כך הרבה מקרים 
נפשית  עצמי  את  שהכנתי  עוברים  ולא  שניגשים 
כבר, אבל ליתר בטחון עשיתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי 
דשמיא,  הטסט...ובסיעתא  יום  של  לבקר  ינון“ 
לא  שממש  בהצלחה...למרות  הטסט  את  עברתי 

חשבתי... תודה ה‘!             
ש.ב.

פני  לאן  להחליט  צריך  היתי  שבה  עובד  אני  בה  החברה  מנכ“ל  עם  מכרעת  פגישה  לי  היתה 
נפש“  ”פדיון  נפרדות. החלטתי לעשות  או שדרכנו  לעבוד בחברה  אני ממשיך  מועדות, האם 
ב“חסדי ינון“, בקשתי שיעשו אותו בבקר הפגישה באותו יום. איכשהו יצאתי לפגישה רגוע, 
הפגישה מבחינתי היתה מעל ומעבר לכל צפיה, אפילו בחלומותי הורודים ביותר לא חלמתי 
לכזאת פגישה, כמובן שנשארתי לעבוד בחברה...רוצה להודות  לבורא עולם שלא החסיר חסדו 

מאתי..               
בעילום שם

הנכד שלי בן השמונה היה לו חידק בקיבה במשך שבועיים, היה לו חום גבוה, ארבעים מעלות, 
כאבי בטן חזקים, חלשלוש... אני סבתא, לא יכולה לראות אותו סובל ככה, וגם כל מה שנותנים 
לו לא עוזר...שבועיים ככה זה הרבה זמן לילד, זה מסוכן. כואב הלב. התקשרתי ל“חסדי ינון“ 
הזמנתי עבורו ”פדיון נפש“... והילד יצא מזה, הבריא לגמרי, ישתבח שמו! תודה לבורא עולם, 

אני רק מצטערת שלא התקשרתי קודם..     
סבתא מהמרכז 

גבוה,  במתח  היתי  ביופסיה.  לעשות  אותי  שלחה  הרופאה  גוש,  לי  גילו  שגרתית  בבדיקה 
אמרתי לעצמי ”עצרי“ אל תתחילי לחשוב כל מני מחשבות, איזה דבר טוב את יכולה לעשות 
לי ”פדיון נפש“  והזמנתי  למען עצמך? חשבתי לעצמי, לפני הכל ”פדיון נפש“ התקשרתי 
ב“חסדי ינון“ לפני הביופסיה. והיום רוצה לשתף שתודה לאל, ברוך השם, הכל יצא תקין. 

שימשיכו להיות בשורות טובות לכל עם ישראל!....
דינה סויסה



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 

וכדו’,  שהכל  משקה  על  שבירך  אדם  שאלה: 
ואח”כ רוצה לאכול סוכריה או ממתק אחר שברכתו 

שהכל, אם צריך לברך שוב.

תשובה: כתב השו”ע )סי’ רו סעי’ ה( שמי שברך על 
פירות שלפניו ואחר כך הביאו לו יותר מאותו המין, 
או ממין אחר שברכתו כברכת הראשון, אינו צריך 
לברך. ע”כ. וכתב המשנ”ב שם )ס”ק כא( ובכה”ח )ס”ק 
לח( שאם בירך על דגים והביאו לו שכר שהוא מין 

אחר לגמרי, אף שברכותיהם שוות מ”מ אינם נפטרין 
לפטור  בהדיא  דעתו  היה  אא”כ  בסתמא  בברכתו 
אותם בברכה. ע”כ. אך הגאון מהר”י פראג’י בשו”ת 
)סי’ עד( כתב דאם איתא להאי סברא שאין  מהרי”ף 
מיני מאכל שברכתן שהכל,  פוטרת  ברכת המשקה 
הו”ל למרן לכתוב “ודוקא שהביא לפניו מין אכילה, 
אבל אם מה שהביאו לפניו היה מין שתיה אינו נפטר 
אלא  שוות”  שברכותיהם  אע”פ  ראשונה  בברכה 
שמע מינא ליתא להאי סברא. וכן הסכים הראש”ל 
)ח”ב עמ’ פז(  )עמ’ קפ( ובהליכות עולם  בחזו”ע ברכות 
מאכל  מין  שהאחד  אפילו  שוות  שברכותיהם  שכל 
והשני מין משקה כשבירך על האחד פטר את השני 

כל שברכותיהן שוות.

שאלה: אדם שבירך על פרי או ירק וסיים לאוכלו, 
ואח”כ הביאו לו מאותו המין אם צריך לברך עליו.

תשובה: יש אומרים שכל מה שכתב מר”ן שאם 
הביאו לפניו מאותו המין אין צריך לברך. היינו דוקא 
כשנשאר לפניו מהמין הראשון, אבל אם לא נשאר 
לפניו מהמין הראשון, ולא היה דעתו עליו כשבירך 
לז,  ס”ק  רו  סי’  )כה”ח  ולברך.  לחזור  צריך  הראשון  על 
קעח(  )עמ’  בחזו”ע  הראש”ל  אך  ז(.  אות  בלק  פר’  בא”ח 

ובהליכות עולם )ח”ב עמ’ פז( פסק דאין לחלק בין אם 
נשאר לפניו ממין הראשון או לא, אלא לעולם אינו 
שוות,  שברכותיהם  פירות  לפניו  הביאו  אם  מברך 
ושכן  להקל.  ברכות  שספק  עראי  באכילת  ואפילו 
העלה מהר”ש לניאדו בבית דינו של שלמה )חאו”ח סי’ 
ד’ ד”ח סוע”א, וסי’ ה( ובברכות המים )סי’ קעז(. וכן פסק 

באור לציון ח”ב )פי”ד סט”ז(. ע”ש.

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

שו“ת הלכה
מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו

ניתן להוריד את העלון באתר

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

לחג
לחם • חלב • גבינהלחם • חלב • גבינה

בשקל אחד בלבד!

אמץ משפחה נזקקת
תרום “לח”ג” לחם, חלב, גבינה

איך תורמים?
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


