בס”ד

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 470
שבת פרשת “נשא”
שנת תשע”ט
העלון מוקדש לעילוי נשמת
יוסף בן רבקה ז”ל
שושנה בת אסתר ז”ל
פנינה פולין בת אהובה עזיזה ז”ל

זמני שבת
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מטעמים לשולחן

ואיש את קדשיו לו יהיו

(ה ,י)

הפסוק שלפנינו רומז על ענין נפלא ,המהוה את אחת מאבני היסוד לעבודת האדם
בעולמו :מהם הדברים ש“לו יהיו“ ,השיכים לאדם לנצח? “ -קדשיו“ כל מעשי
הקדושה שעשה בימי חייו! אב ובנו יצאו לקניות לכבוד שבת קודש ורכשו חמש
לחמניות ,עם שובם הביתה הבחינו בעיקולי הדרך בעני שפושט יד לצדקה ,וכשעברו
לידו טמן האב בסלו שתי לחמניות” .בני“ ,פנה אל הילדון שפניו החמיצו“ ,אמור לי
כמה לחמניות נותרו לנו?“” .רק שלוש“ ,השיב הבן” .טעית“ העיר האבא” ,שתים
נשארו“ .הילד רוכן אל השקית וסופר בדקדקנות” .שלוש“” .שתים“” .שלוש“ ,מזדעק
הילד ודוחף תחת עיניו של אבא את הלחמניות שבשקית” .כאן יש שלוש“ ,מאשר
אביו” ,אבל את הלחמניות הללו אנו נאכל עוד מעט ולא יותר מהן מאומה ,רק מן
השתים שנתתי לעני ישאר לנו משהו לנצח נצחים .“...זהו שאומר הכתוב (שמות כה ,ב)
”ויקחו לי תרומה“ ,ולא ‘ויתנו‘  -התרומה שאדם נותן משלו ,היא זו שהוא לוקח עמו
באחרית ימיו למעלה...ואילו מה שנותר בכיסו-אינו שיך לו כלל וכלל ,ועתיד להאבד,
להתבזבז ולהתכלות .משל נאה בענין זה משל ה“חפץ חיים“ זצוק“ל :עשיר מופלג
קרא לפני מותו לבניו .סבורים היו שאבא עומד לחלק את רכושו ביניהם ,אולם עד
מהרה הבינו כי לא זו היתה כונתו ” -ילדי היקרים“ פתח העשיר” ,בחדר הסמוך ישנה
כספת גדולה שבה אספתי מטבעות מכל העולם כולו .יש שם כסף טורקי ,פרסי ,צ‘כי,
אמריקני ,אנגלי ,ישראלי...את כל אלו אספתי משום שידעתי שאני עומד ללכת לעולם
האמת ,ואיני יודע באיזה מטבע משתמשים שם ,ולכן אני מצוה עליכם לשים את
הכספת כולה בקברי ,וכאשר אגיע לשם יהיה לי במה לקנות“.“...שימו לב“ ,הוא הניף
את אצבעו באזהרה” ,מלבד כסף יש בכספת גם יהלום עטוף בניר ,ואני מבקש שגם
אותו תכניסו לתוך קברי ,מי יודע ,אולי המטבעות אינן עוברות לסוחר בשמים ,ואוכל
להשתמש שם רק באבנים טובות?!“ .למחרת השיב העשיר את נשמתו ליוצרה,
וילדיו שרצו לשמור את מוצא פיו ,קימו את הוראתו בדיקנות .בינתים חש העשיר
שעלה לשמי מעלה ,צמאון עז ,עד מהרה מצא קיוסק ומהר לבחור לעצמו פחית ,אך
כשנגש לשלם החלו הבעיות להתעורר .המלאך שם סירב לקבל את כל המטבעות
שהציע לו בטענה אחת ” -הכסף הזה אינו מוכר כאן כאמצעי תשלום“ .העשיר הפך
את כל תכולת הכספת וניסה לשוא ,למצא מטבע נוספת” .לירות שטרלינג?“-קוה
ה‘בר מינן‘” .לא מקבלים“” .כסף פרסי ?“-לא“” .צ‘כי? טורקי?” -לא .לא .לא“.
”רגע ,מה עם שקלים? כסף ישראל בטח מתקבל פה...לא?““-לא ,ממש לא“” .אולי
יהלום?“ ניסה המנוח את מזלו האחרון ,ושלף בדחילו ורחימו את היהלום העטוף
בניר” .מצוין ,רק בזה משלמים כאן“ .הפעם הושיט המלאך את היד ,אך...לא אל
היהלום -אלא אל הניר שעטף אותו ,היתה זו קבלה ישנה על עשרה שקלים שתרם
העשיר לצדקה ...כך משלמים בעולם האמת!
***
אחד משרי המלך במדינה נוצרית היה יהודי עשיר ותלמיד חכם ,שעורר את קנאת
שאר השרים ,במיוחד בשל החן המיוחד שנשא בעיני המלך .באחד הימים הגיע
הבישוף לפני המלך ,והזהיר אותו כי היהודי אינו אלא גנב ,וכי מאחורי גבו של המלך
הוא משלשל לכיסו סכומים נכבדים מאוצר המלוכה .המלך שדברי הארס חלחלו
ללבו החליט לבקש מן היהודי הצהרת הון ,וכעבור ימים אחדים הגיע אליו היהודי
עם פנקס שבו פרוט הסכומים .המלך שמח על ישרו של היהודי ,אך הבישוף שביקש
להציץ לרגע בהצהרה ,עין בה וקרא“:אמרתי לך כי גנב הוא! מדוע לא רשם את
חשבון הבנק בשויץ? היכן הדווח על הוילה שיש לו בהרי הקרפטים?“ כעס המלך
על הבגידה והורה להשליך את השר היהודי לכלא ולהלאים את כל רכושו .כששככה
חמתו מעט קרא לשר ובקש לברר“:מדוע רימית אותי? אני נתתי בך אמון...ואתה
לא דוחת על חלק מרכושך“” .למי שיך הרכוש הזה?“-החזיר היהודי בשאלה” .כעת
הם שיכים לאוצר המדינה ,משום שהלאמנו אותם ,אבל לפני כן הם היו שיכים לך“
הגיב המלך” .איך אוכל להצהיר על דבר שהוא שיך לי ,אם אפשר לקחת אותו ממני?
התפלא השר” .איני מבין“ תהה המלך” ,אם כן על מה הצהרת?“ “-הפנקס שנתתי
לך הוא פנקס המפרט את סכומי הכסף שנתתי לצדקה...זה הכסף שלי! איש בעולם
לא יכול לקחת אותו ממני...כל היתר -אינו שלי!“ הרי לנו שכל נתינה לצדקה וכל
השקעה בעניני קדושה ,היא ה‘לקיחה‘ הגדולה ביותר שיכולים אנו לקחת מן
העולם הזה ,וההצטידות היחידה לעולם הבא( .המשך בעמ‘ האחרון)
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ההלכה השבועית
הלכות
חג שבועות
מצוה להדליק נרות בליל יום טוב ,וצריך
לברך לפני ההדלקה:
“ברוך אתה ה‘ אלקינו מלך העולם
אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר
של יום טוב“ .ונכון שלא יברכו הנשים
”שהחיינו“ בעת הדלקת הנרות ,אלא
יסמכו על ברכת ”שהחיינו“ שמברכים
בעליהן בקידוש שעל הכוס .מכל מקום
אין למחות בחזקה בנשים המברכות
”שהחיינו“ ,רק שיברכו ברכה זו אחר
שידליקו לפחות נר אחד ,כדי שלא יהיה
הפסק בין ברכת הדלקת הנרות למצות
ההדלקה.
וכן יזהרו שלא יענו ”אמן“ בין ברכת
”בורא פרי הגפן“ של הקידוש ,לטעימה
מכוס הקידוש ,הואיל וכבר יצאו ידי
חובה של ברכת ”שהחיינו“ בעת הדלקת
הנרות“ ויש מהדרים להדליק בנרות של
יום טוב מערב יום טוב ,כשם שצריכים
להזהר להדליק נרות שבת מבעוד יום.
אבל לא נהגו להקפיד על זה ,אלא המנהג
להדליק נרות יום טוב אחר שתחשך
לפני הקידוש שעל הכוס ,ויש להם על
מה שיסמוכו.
חזון עובדיה
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סיפור השבוע

את העובדה שהקבלן המוצלח והמבוקש נחצ’ה זוכמיר ,60 ,מתגורר
בבית קרקע נאה עם גג רעפים אדמדם בלבו של שטח ירוק וסלעי בן 10
דונם בקצה העיירה ,ידעו כולם .לא היה זה בית מנקר עיניים ,לא היו
בו שבעה מפלסים ,ולא סלון ענק וגם לא מטבח מהמם .שומכלום ,בית
נאה כפשוטו ,מן הסוג של פשוטי העם שלפני  50-60שנה .תראו ,לנחצ’ה
יש מספיק כסף לרכוש וילה מעוררת קנאה (אפילו שלוש) בכל מקום
שתרצו ,אבל זה לא הטיפוס שיחפש להוציא לאחרים עיניים ביום,
בשביל לישון עם חיוך מלא סיפוק בלילה .הוא גם לא דתי גדול ששינן
פרקי אבות או למד מוסר ,אשר הפך אותו למורה דרך או בעל השקפה
חדה הסוללת נתיבים למאבדי דרך לסוגיהם .תסתכלו על הטנדר שלו...
טנדר? אתם תמהים .כן ,טנדר .עד היום כבר  30שנה שהוא נוהג על
אותו טנדר מיושן ומרעיש ,אשר נשם אבק יותר מאשר כולכם נשמתם
אוויר ,ואין לו שום סלקא דעתין לרכוש מכונית מצועצעת מסין ,יפן,
או קוריאה .למה? ככה .כי כל עוד הנר דולק ,סליחה כי כל עוד הטנדר
נוסע ,למה להחליף? נשמה טובה ,נחצ’ה ,יש לו לב זהב .גבאי הצדקה
של כל הארגונים מכל חלקי הארץ פוקדים את ביתו בעיקר בימי שישי
בצהריים (אז תופשים אותו במיליון אחוז) ,והוא בלי הרבה גינונים
שולף פנקס צ’קים ורושם .לא עושה חשבון של מעשר או חומש ,כי רק
השכירויות החודשיות שמכניסות לו עשרות דירות וחנויות הפזורות
להן ברחבי המרכז ,זו חבילה שהייתה מיישרת כל כפוף–גו במקומותינו,
שהיה – בוודאי  -פוצח בשירי זימרה מרוב חדווה”.האמת היא” ,אומרת
פלורה אשתו הנאמנה“ ,שנחצ’ה הוא לא גיבור הסיפור .בלי עין רעה,
הוא אבא נפלא ,סבא מתוק ,ועם המון שכל יהודי ישר” .למה מתכוונת
פלורה? נבדוק בהמשך .עכשיו נגלה לכם ,ממש בזהירות ,שנחצ’ה
הקבלן החברמ’ן אוהב הכל ...רק דבר אחד הוא הוא לא אוהב ....וזה
בעצם פתרון התעלומה מדוע הוא בחר להתגורר באמצע שטח מרוחק,
בין כמה פרדסים נובלים ,שלוש דיונות של חול וערימות די גדולות של
פסולת בניין .בואו נקפוץ לפרק השני ,המתחולל לפני  32שנה ,כשנחצ’ה
עוד היה קבלן קטן יחסית .כשהרב זושא קוגלריין שוכנע סופית להרחיב
את דירתו המצומקת בקומה השנייה ,הוא ידע להיכן הוא נכנס ,ולתומו
סבר שהוא גם יצא מזה .רעייתו החרוצה הגננת יוכבד שתחי’ הוכיחה
לו באותות ולא במופתים ,שחייבים עוד חדר‘ ,כי אם לא’ יש סיכוי
שלילדיה יהיו רגליים עקומות וכאבי צוואר כרוניים .למה? כי עם כל
הכבוד לתוכניות הדיור של שרי אוצר הולכים ובאים ,זה לא נורמלי
להשכיב שמונה ילדים קטנים על שתיים וחצי מיטות ,ראש ליד רגליים,
רגליים ליד ראש ...בטן ליד רגל ,ידיים על אוזניים ,ושאר תיאורים כיד
דמיונכם הטובה .קוגלריין יצא למסע החתמת השכנים בבניינו ,והפלא
ופלא הם חתמו לו .שיהיו בריאים ,עין טובה אף פעם לא הזיקה .בחצות
לילה הוא התיישב במרפסת ,הצית סיגריה ,לגם מן הקפה ואמר ליוכבד,
“סיכמתי עם נחצ’ה הקבלן 22,000 ,לירות ,הוא מקים כלונסאות ,סוגר
חדר ,מרחיב מרפסת ,ומוסיף חלון .נחצ’ה אומר שזו עבודה שתיקח
מקסימום של המקסימום חודשיים ...ולפי התנהגות השכנים העסק
צריך ללכת חלק חלק” .יוכבד קשרה את הסינר ופתחה בשטיפת כלים
זריזה“ ,יופי זושא ,התורה שלך מחוללת פלאים ”...חדר נוסף בעוד
חודשיים יכניס אור ושלווה בבית .לא עוד רגל-צוואר-בטן .אם ירצה
השם ,לכל ילד תהיה מיטה” .נו ,נו ,אז אמרה .זה התחיל בבוקר יום
שלישי ,אבל פעמיים כי טוב זה רק בספר בראשית .איך שנחצ’ה הכניס
את המקדח לאדמה הציץ עליו בעל הדירה מן הבניין הסמוך ,הלוא
הוא סופר הסת”ם ר’ גרשון סוויטפיש המשמש גם כגבאי בית כנסת
השכונתי .ר’ גרשון ירד למטה ...פער שתי עיניים ירוקות ענקיות ושאל
את נחצ’ה“ ,תגיד לי אדוני ,מה אתה עושה בדיוק?””.מרים כלונסאות,
כדי לסגור חדר שינה לילדים של הרב קוגלריין ,שישנים בטן על גב על
רגליים” .שמר נחצ’ה על הומור זהיר“ .רגע! רגע!” זעק סוויטפיש ,גם
אני גר קומה שנייה ,והחדר של קוגלריין ,נכנס לי בדיוק בגרון ...חונק
לי את האוויר ,סוגר לי את הנוף ...וגם החנייה פה מצטמצמת ...עצור
הכל!!!” השתנק סוויטפיש ,על גופתי ייבנה פה חדר ...אם הוא רוצה
שיבנה בצד הצפוני ,לא בצד שלי” .נחצ’ה עצר את המקדח מלקדוח
ושלח את עוזרו לקרוא לקוגלריין ,שיישר את ההדורים עם שכנו
הלוהט .בינתיים הגיע פקח עירוני עם מהנדס ,והללו התחילו למדוד
מרחקים .למותר לציין שהשניים הוזמנו על ידי הסוויטפשית שגם היא

כמעט התעלפה מן המחשבה ,שאין נוף ,ולא יהיה אוויר ,ולמה בדיוק
מול העיניים שלהם ...נו חברים ,אם אתם לא מכירים “חגיגות” מן הסוג
הזה במקומותיכם ,אז אנא קבלו תקציר .סוויטפיש הגיש בקשה לצו
מנהלי שיעצור את הבנייה של קוגלריין .לטענתו ,העירייה לא פרסמה
כמו שצריך את הדבר ,כך שהמפגע הזה נעלם מעיניו .תחנוני קוגלריין
נפלו על אוזניים ערלות“ .על איזה נוף אתה מדבר? וכי חסר לך אוויר?
למה לגרום לי ולרעייתי עוגמת נפש?” תביעה נוספת “התוכנית של
קוגלריין חורגת בשישה מטרים מן המקובל באותו אזור ,וטעתה הוועדה
המקומית שאישרה זאת ...וחוץ מזה הוא בונה קרוב מדי לקו הגבול.”...
זה לא עצר כאן .סוויטפיש גייס עוד כמה דיירים שהתנגדו לכך שמכוניתו
העלובה של קוגלריין תחנה במתחם ,משום שהבנייה שלו “גונבת”
שטח חנייה מהם ומאורחיהם .כשהגיעו השניים למכולת ,נדמה היה
כאילו מדובר במפגש בין שני צוקים .יציבים ,קפואי-מבע ,רואים ואינם
נראים .הרכילות הנשית אף היא הרקיעה שחקים ,ואף גרמה לסכסוכים
בין הילדים .בית המשפט הורה על הפסקת בנייה ,ונחצ’ה נאלץ לאסוף
את כליו ולעבוד במקום אחר ,עד יעבור זעם ועד בכלל .אלא שזעם לא
רצה לעבור .המאבק המשפטי קיבל תאוצה היסטרית ,במהלכו נחצ’ה
הרים עמודים ,הרס ,ושוב הרים אותם ...ושוב נאלץ לעצור את הבנייה...
ושוב מדידות חדשות .מה נלאה אתכם קוראים אהובים ,בנייה שהייתה
אמורה להסתיים תוך חודשיים או-טו-טו נחתמת לאחר ארבע שנות
גיהנום ,ברוגז ,לשון הרע ,עין רעה ,עין צרה ,והרבה כסף לעורכי דין
נחמדים שמבטיחים לך ניצחונות מזהירים“ ,רק עוד קצת כסף ,עוד קצת
סבלנות” .אגב ,כשהלהבות הגיעו לשיאן ,ניסה נחצ’ה בעצמו לפשר בין
הצדדים ,אך לשווא“ .אין לי אמון בך” ,טען סוויטפיש אתה מייצגו של
קוגלריין ,ודואג לכיס שלך” .נחצ’ה ניסה לשלוח עוד כמה יועצים ונשמות
טובות שידברו על לב השניים כדי להגיע להבנות .נייט .עד להכרעת בית
המשפט (חילול השם!!!) שיש לבצע שינוי קטן בתוכנית כמובן אחרי
כמעט  4שנים ,האש לא שככה .הקוגלריינים עשו חנוכת-בית ,אבל
נעבעך ,עם חצי עצם בגרון .יחסי השכנות העיבו .הילדים גדלו על רקע
הסכסוך המבזה הזה .לא מכובד .ברשותכם בואו נדלג לפרק ג’ .שבועיים
אחרי חנוכת הבית דפיקה על דלת הקוגלריין ,בפתח שליח ובידו שי.
מה השי? בקבוק יין איכותי ,חפיסת שוקולד ומכתב .ציטוט “ידידי הרב
קוגלריין ,הנני מוצא לנכון לבקש את סליחתך על עוגמת הנפש שנגרמה
לך בארבע שנים האחרונות ,ומבקש ממך בכל לשון ,הבה נתפייסה!!!
בידידות ובלב אוהב ,גרשון סוויטפיש” .לא ייאמן .בדיוק כעבור שלוש
דקות ,דפיקה בדלת דירת הסוויטפישים ,בפתח שליח ובידו שי .מה השי?
בקבוק יין איכותי ,חפיסת שוקולד ומכתב .ציטוט “ידידי הרב סוויטפיש,
הנני מוצא לנכון לבקש את סליחתך על עוגמת הנפש שנגרמה לך בארבע
השנים האחרונות ומבקש ממך בכל לשון ,הבה נתפייסה!!! בידידות
ובלב אוהב ,זושא קוגלריין” .תרצו תאמינו ,תרצו לא תאמינו ,אבל
למחרת בשעה  7.00בבוקר השניים נפגשו במכולת חייכו זה לזה ,לחצו
ידיים בחמימות אמרו “דף חדש” שאלו “מה נשמע?” וליד הקופה נהגו
בג’נטלמניות ממש“ ,עכשיו תורך” ,לא עכשיו “תורך” .ותרנים להפליא.
שעת ערב .הקבלן נחצ’ה זוכמיר ,החנה את הטנדר שלו וצפצף .הצפצוף
היה מוכר .קוגלריין הציץ מן החלון ונתבקש לרדת .כנ”ל גם סוויטפיש.
השניים התיישבו זה לצד זה בספסל האחורי .נחצ’ה הצית סיגריה ,היפנה
ראשו לאחור ,כחכח בגרונו ואמר“ :תראו מתוקים שלי ,תכל’ס כל הריב
והגיהנום שעשיתם זה לזה ,זה רק בשביל  90שקל” 90“ .שקל?” תמהו
השניים “היה ויכוח על נוף ,על קרקע ,על אוויר ,על קו גבול ...על חנייה...
איך הגעתם ל 90-שקל?” נחצ’ה שלף מכיסו חשבונית של חנות יוקרתית,
בקבוק יין איכותי מזן בורדו  80ש”ח ,חפיסת שוקולד חלב  10ש”ח.
“עכשיו ידידיי ,כשאתם אחרי הכל והתפייסתם( ,אתם בוודאי מבינים
מי שלח את השי? ק”ל) יכולתם לחסוך גיהנום בן  4שנים ע”י קניית
בקבוק יין עם שוקולד וישיבה משותפת עם לב מתחשב זה בזה .יוצא אם
כן ,שכל הסכסוך שלכם היה ממש על פרוטות ,לא חבל?” למותר לציין
שהקבלן נחצ’ה זוכמיר נהג כמו אהרון הכהן אוהב שלום ,ורודף שלום.
אגב כעבור שנה מפרשייה זו רכש נחצ’ה את השטח המרוחק מן העיירה,
ובנה את ביתו הנאה במרכזו .למה? עדיף שכן רחוק.
באדיבות המחבר -הרב קובי לוי הי“ו
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לביתי גילו רעלת הריון במהלך ההריון ,היא
היתה ממש בסכנת חיים ,מכיוון שבעבר ראינו
ישועות עם הפדיון נפש של “חסדי ינון” מיד
התקשרתי ,תרמתי ועשו לה פדיון נפש על
הבוקר .לאחר מכן הכל התגלגל מאד מהר,
יילדו אותה בדחיפות בניתוח קיסרי ,היא ילדה
בחודש שמיני תינוק במשקל  1.270גרם .היום
ארבע וחצי חודשים אחרי אני מודה להשם ,גם
התינוק וגם האם בריאים ושלמים ב”ה.
אין מילים להודות....
בעלום שם

הבן שלי קיבל עבודות שירות ,נשאר לו עוד
קצת זמן כדי לסיים אותם .פתאום הוא לא
רצה לשתף פעולה ,לא רצה לשמוע כלום ,לא
היה עם מי לדבר .בצר לי ,פניתי ל“חסדי ינון“
שיעשו לו ”פדיון נפש“ שיסים את עבודות
השרות בטוב .שישתף פעולה .כמה דמעות
כבר הורדתי כדי שיסתדר .אז אחרי הפדיון,
השבח לאל בורא עולם ,הוא הסכים ללכת
ולשתף פעולה כדי לסיים בטוב ...תודה אבא!
בעילום שם

אמא שלי שתחי‘ סובלת בגלאוקומה בעין ,במשך
שנים טופלה על ידי כל מני תרופות וזה היה
בסדר .לאחרונה הלחץ התוך עיני עלה ,ועלה,
עד כדי סכנה לעין .אני ישר התקשרתי ל“חסדי
ינון“ ,ב“ה מודה להשם ,שראיתי ישועות ,בחסדי
שמים .הזמנתי עבורה ”פדיון נפש“ לפני הבדיקה
המכרעת .ואכן באותו יום החליטו לשאוב נוזל
מתוך העין כדי שירד הלחץ התוך עיני .ובסיעתא
דשמיא ירד מ 28ל...8ישתבח שמו .הטיפול הצליח...
שבע“ה זכוי הרבים יעמוד לזכותה ושהתוצאה
הזאת תשמר לאורך זמן ויהיה לה רפואה שלמה.
בעילום שם

הבת שלי יצאה עם בחור ,לאורך כל
הדרך היתה מהוססת ,התלבטה .במקביל
גם הבחור התלבט ,ומצדם כל פעם רצו
לברר משהו אחר .היא לא היתה מסוגלת
להחליט .ואני כאמא היתי בסיר לחץ.
הזמנתי עבורה ”פדיון נפש“ ב“חסדי
ינון“ ,כדי שבע“ה תוכל להחליט לכאן או
לכאן .לאחר הפדיון ,הם ירדו מההצעה.
לקחנו את זה לא קל ,התחלתי לדאוג,
הילדה ,ילדה מוכשרת בן פורת יוסף...מה
יהיה .הזמנתי עוד ”פדיון נפש“ שבע“ה
תמצא את זווגה ,ולאחר מכן קבלה הצעה
על בחור שאבא שלו מכיר מקרוב את
המשפחה ,והכל זרם ברוך השם .התקשרתי
לבשר שבשעה טובה סגרנו ווארט במזל
טוב ...אין מילים להודות להשם...
בעילום שם

בפסח יהיה שנתיים שלא ראיתי את הבת
שלי ,היא נעלמה .היא נשואה ,והיה להם
הרבה חובות .יום אחד ארזה את התיקים
ועזבו את הבית .בהתחלה בארץ ואחרי זה
נעלמו לשנתיים בחו“ל .לא ידענו כלום
עליהם ,מתי יחזרו ,אם יחזרו .איפה הם.
כלום .לא השאירו עקבות .מביטוח לאומי
נודע לי שהיא עזבה את הארץ .בצר לנו
התקשרתי ל“חסדי ינון“ ,שמעתי על
הפדיון הנפלא שהם עושים ,ספרתי להם
את כל הסיפור וביום רביעי בבקר עשו את
”הפדיון“ .באותו לילה בחצות ממש קיבלתי
טלפון שהם חזרו לארץ ,היתי בהלם.
למחרת כבר נפגשנו .איזה מפגש מרגש ,עין
לא נשארה יבשה .ומאז גם החובות התחילו
להסתדר .איזו סיעתא דשמיא ,ישתבח שמו
לעד .עד עכשיו אנחנו לא מפסיקים לדבר
על זה מרוב התרגשות.
(ד.צ .באר שבע)

ניתן להוריד את העלון באתר
המשך מטעמים לשולחן
אומרת הגמרא (שבת קד ע“א)“ :אמרי ליה רבנן לרבי
יהושוע בן לוי :באו היום תינוקות של בית רבן לבית
המדרש ואמרו דברים שאפילו בימי יהושוע בן נון לא
נאמרו כמותם“ .מה אמרו תינוקות אלו? הם דרשו
את ה-א“ב .א‘-ב‘ ,אלף בינה ,תלמד תורה .ג‘-ד‘ ,גמל
דלים .הג‘ נראת כרודפת אחר האות ד‘ משום שכך
דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דלים וין הוא מבקש
שיבואו לבקש ממנו .ה-ו ,זה שמו של הקב“ה .כמו
שאנחנו אומרים בסוכות “:אני והו הושיע נא“ .ז‘-ח‘-
ט‘-י‘-כ‘-ל‘:אם אתה עושה כן ,אם אתה גומל דלים,
הקב“ה זן אותך וחן אותן ומטיב לך בעולם הזה ,ונותן
לך ירושה וקושר לך כתר לעולם הבא .וכי יכול אדם
לבקש לעצמו וליחל לטובה גדולה יותר מן ההבטחות
הללו שנתנות לו על היותו גומל חסדים?! נמצא,
אפוא ,שהחסד  -שנראה לכאורה כנתינה לאחרים,
אינו אלא נתינה עצומה לאדם הנותן!
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הצטרף
למפצי העלון

היה שותף לזיכוי הרבים
באזור מגורך לפרטים:

03-6182992

ארגון חסדי ינון

עורך

תיקון זה הוכח שפועל ישועות!

03-6182992

הפרשה המצויירת

מתוך מדור “מטעמים לשולחן”
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