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הציות לגדולי ישראל חיב להיות מוחלט, גם כאשר הוא נראה הפוך מן השכל הישר, 
וכאשר אדם מקבל על עצמו את מרותם של גדולי הדור באופן מוחלט, הריהו עושה 
את הצעד הראשון לעבר הדרך הטובה, אשר תוביל אותו, בעזרת ה‘, לתשובה שלמה. 
משל  ג‘רבה  מהאי  הכהן  חוויתה  חי  רחמים  רבי  מביא  לנו“  ספרו  ”אבותינו  בספר 
אודות משמעותו של הצעד הזה, בקבלת מרות גדולי הדור: עשיר בעל נכסים נקלע 
למקום מגוריהם של עניים מרודים ומחוסרי פרנסה. בראותו את תנאי המצוקה שלהם, 
התעוררו בו רחמים, והוא החליט להתגיס לעזרתם. במאמץ רב הקים במקום מפעל 
יצור, למד את הפועלים את רזי המקצוע, והבטיח לכל מי שיעסוק בעבודה-משכורת 
משכורתם.  את  לקבל  הגיעו  החודש  ובסוף  רבה,  בחריצות  עבדו  הפועלים  הגונה. 
העשיר חלק לכל אחד את שכרו, והנה הוא מבחין ביניהם באדם בלתי מוכר. ”מה 
רצונך“?, שאל. ”באתי לקבל משכורת“ השיב בשפל קול. ”אבל, לא היית כאן במשך 
כל החודש“ התפלא העשיר.“ נכון, משום שהיתי חולה, ולמען האמת, גם כעת אני 
חולה“.“ ולקבל משכורת יכולת לבוא?“. ”וכי היתה לי ברירה? צריך אני פרנסה“. 
התמלא העשיר ברחמים על אותו איש מסכן, הוא התלבט מה עליו לעשות, ולבסוף 
אמר:“אם אשלח אותך לרופא מומחה, האם תהיה מוכן להבדק על ידו ולעשות כל מה 
שיורה לך?“. האיש הביע את הסכמתו, העשיר נתן לו משכורת ושלחו לרופא. אחריו 
נגש אדם נוסף והושיט לעשיר אישור רפואי. התבונן בו העשיר ומיד סלק אותו מעל 
הסביר:  הוא  הקודם,  החולה  לבין  בינו  ההבדל  מהו  העבודה  מנהל  כשהתענין  פניו. 
אדם זה הלך בתחילת החודש לרופא והשיג אישור רפואי, ומאז הוא מגיע למפעל מדי 
יום וצוחק על יתר הפועלים העובדים, במקום לנהוג באופן מחוכם כמותו...וכי יעלה 
על הדעת שאתן לאדם כזה משכורת?! בימים הנוראים עומד עם ישראל כולו לפני 
מלכו של עולם, בעל הבית, לתת דין וחשבון על מעשיו. תחילה עומדים כל האנשים 
שעבדו במהלך השנה, אותם צדיקים ותלמידי חכמים שקימו את דברי ה‘ ומקבלים 
את משכורתם. ביניהם עומד אדם שלא נהג כשורה, גם הוא מבקש לקבל משכורת...
וכי יכול הוא לעשות משהו מבלי לזכות בחיים, בבריאות, בפרנסה ובנחת? כששואל 
אותו הקב“ה כיצד הגיע לקבל משכורת בשעה שכל השנה עברה עליו לריק, הוא משיב 
שהוא טעה ושגה, ”לא חשתי בטוב“...הוא מתודה. ”ובשביל לבוא לבית הכנסת היום 
הצלחת לגיס כוחות? ובשביל לעמוד ולבקש שנה טובה יכולת להתאמץ?“ שואלים 
אותו מן השמים. אך בשל מסכנותו מעוררת-הרחמים אומר לו הקב“ה:“אשלח אותך 
לרב מומחה, ועליך להתחיב שכל מה שיאמר לך, תעשה“. כשהוא מקבל על עצמו את 
מרותו של הרב, ומתחיב שלא לסור מן הדבר שיגידו לו ימין ושמאל, הוא מוכיח כי 
עדיין יש לו תקוה, אולם אם גם לכך איננו יכול להתחיב, משליכו ה‘ מלפניו. משל נוסף 
מפי רחמים חי חוויתה הכהן, מוכיח עד כמה רבה החשיבות של קבלת מרות תלמידי 
חכמים, המאפשרת לאדם לגדול ולצמוח מבחינה רוחנית: מושל טוניסיה היה אחראי 
על מנוי הרב הראשי למדינה. עם פטירתו של אחד מן הרבנים הראשיים, אך טבעי 
היה למנות תחתיו את סגנו, רבי נהוראי ג‘רמון זצ“ל, אשר עמד לימינו במשך שנים 
ג‘רבה, אשר חששו  ויהודי  רבות. אולם, רבי נהוראי נהג בתקיפות בלתי מתפשרת, 
יהודי  יכהן כרב ראשי, הוא עלול להמריד את  מפני תקיפותו, הודיעו למושל שאם 
המדינה ולכן יש להמנע מכך בכל מחיר. ואכן, להפתעתו הרבה של רבי נהוראי-הוא לא 
קיבל את המנוי. בלית בריה, הגיע לבית המושל כדי לברר את פשר הענין. תור ארוך 
של אנשים הזדחל לפני דלת המושל, רבי נהוראי נסה לעקוף את התור כולו ולהכנס 
ראשון. במקום התחילה מהומה גדולה, כשהפקיד מתוכח איתו ואינו נותן לו אישור 
לכך. הדי הויכוח הגיעו לאזני המושל, והוא קרא לפקיד ולרבי נהוראי כדי לברר את 
פשר הענין. ”הוא רוצה לעקוף את כולם“, הסביר הפקיד,“וכמובן שלא הסכמתי“. 
”מדוע אינך עומד בתור?“ הפנה המושל את עינין לעבר רבי נהוראי, ”הלא יש סדר...“ 
“יש סדר? החזיר לו רבי נהוראי בתמיהה,“מה פתאום? במדינה שלנו אין סדר, אילו 
היה כאן סדר, צריך היתי להתמנות ולהיות רב ראשי“... “ומה רצונך עתה?, שאל 

המושל.                                                                     המשך בעמ‘ האחרון                                                              

על פי התורה אשר יורוך...לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל 
)דברים יז, יא(
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לקום  נוהגים  המזרח  עדות  בני  א. 
באשמורת הבוקר לומר ”סליחות“, החל 
מיום ראש חדש אלול עד יום הכיפורים. 
עלה  רבינו  שמשה  בידינו  מסורת  כי 
אל הר סיני להביא את הלוחות הברית 
עם  וירד  אלול,  חדש  בראש  השניות 
ארבעים  וכל  הכיפורים,  ביום  הלוחות 
יום הללו היו ימי רחמים ורצון לכל עם 
ישראל, וביום הכיפורים נתרצה הקב“ה 
רבינו:  למשה  ואמר  בשמחה,  לישראל 
יום  הוקבע  ולכן  כדבריך“.  ”סלחתי 
סליחה  מחילה  ליום  לדורות  הכפורים 

וכפרה. 

ב. הזמן הראוי ביותר לאמירת סליחות 
ואילך,  לילה  מחצות  הוא  אלה,  בימים 
אך  השי“ת,  לפני  רצון  עת  הוא  שאז 
לומר  אסור  הלילה  של  הראשון  בחצי 

סליחות וי“ג מדות.

שעות  עשרה  שתים  הוא  חצות  זמן  ג. 
זורחת  כשהחמה  היום  חצות  לאחר 
בראש כל אדם, דהיינו בסוף שש שעות 

זמניות מזריחת החמה עד שקיעתה. 
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סיפור השבוע
חנוכה תשע”ד, נר שישי.

לגבאי הצדקה ר’ חיימק’ה זייצ’יק, יש חוש ריח מפותח לאתר תורמים 
הקלאסי  לרדאר  מתחת  להיעלם  הצליחו  מה  שמשום  כאלה  חדשים, 
המונח בבסיס יציאתו לקרב של גבאי מסוגו. מה פירוש? הפירוש פשוט. 
לענף המפרך הזה הנע על ציר האכזבות ולעתים ההצלחות, ישנם קודים 
ברורים ורשימות תורמים מוכרות למדי. יודע כל גבאי צדקה מצוי, כי 
מרבית התורמים יתנו לך בין 10 ל- 50 דולר, לא כי הם קמצנים בלילה, 
אלא משום שביתם או משרדם הוא מטרה נכספת תדירה, של כל מי 
הזקוק  לחולה  דואג  או  לחופתה,  כלה  מכניס  כולל אברכים,  שמחזיק 
להשתלה. צריך מזל גדול כדי לצנוח על גביר שכזה, שקיבל רוח טהרה 
שלו  האשראי  כרטיס  את  וישלוף  לארנקו  ידו  יכניס  ואשר  ממרומים 
על מנת להעביר בלחיצת כפתור - 10,000 יורו לפקודת עמותת “עמלי 
תורה” מבני ברק, ירושלים, או דימונה. חיימקה זייצ’יק קלט מהר מאד 
שאם הוא ינהג כמו כולם, אזי שק האכזבות שלו יהיה גדוש הרבה יותר 
משק ההצלחות. מה עושים? פשוט מאד מרחיבים את מעגל התורמים, 
הכיצד? קצר ולעניין. כשהוא מגיע לביתו של תורם נחמד, לוגם חצי 
כוס קפה, ואז שואל אותו בשיא הנינוחות הנעימה והידידות הכובשת, 
“תגיד לי מרדכי, יש לך בטוח שניים או שלושה חברים נחמדים, שישמחו 
לתרום בעין יפה למוסד שלנו... אשמח שתכיר לי אותם...”. הנה כי כן, 
מפעם לפעם הוא מעלה בחכתו מספר גבירים חביבים, או אפילו יהודים 
טובים, עמך בית ישראל, שזו להם הפעם הראשונה להיפגש עם גבאי 
צדקה מארץ ישראל, ותתפלאו, הם תורמים בעין מאד מאד יפה. אנטוני 
מאוריציו, סוכן הבשר האיטלקי, ששמו היהודי הוא נחמן קוזידו, עלעל 
בפלאפונו, זקף גבה ימנית, הידק עוד כמה קפלים במצחו, גרד את מרפקו 
השמאלי ולחש לעברו של זייצ’יק, “יש לי ידיד רציני, יהודי ירא שמים 
גר בספרד, יש לו כמה מסעדות במדריד ומפעל לעיבוד בשר בפורטוגל... 
תנסה, הוא יכול לתרום לך בעין יפה... קוראים לו רפאלו פולנסקי. קח 
ת’מספר”. שיהיה במזל. זייצ’יק הריח הצלחה. הגביר הספרדי פולנסקי 
שלט בכמה שפות, אפילו באידיש מתובלת בבדיחות לא רעות והקרין 
נו.  נו,  בו.  מתיקות סלולרית, שניבאה הישג תרומתי שראוי להתכבד 
שעת בוקר. זייצ’יק נחת במדריד, ונהג המונית שלו נסע בזריזות היישר 
לשכונת היוקרה “ארמוזה” במערב העיר. “זה כאן”, הצביע הנהג, “זה 
מפואר  אדיר ממדים  בית  מול  וניצב  שילם  זייצ’יק   .”217 רוזס  רחוב 
כר דשא  קומות.  בן שתי  זהב,  זוויות  עם  כסוף  ומרהיב, עשוי משיש 
ענק עטף את הווילה הנוצצת ומדרכה של אבן סלע ארגמנית חלקלקה 
המהגוני  עץ  לדלתות  עד  הדקורטיבי  הנחושת  משער  נמתחה  משהו, 
בפתח הבית. המקום שידר יוקרה מכובדת, המורכבת מאומנות עכשווית 
יופי עוצר נשימה ממש. הוא  ואופי אדריכלי של עידן הרנסנס.  מחד, 
נקש בזהירות. דלת המהגוני נפתחה ובפתח אחד מעובדי הבית לבוש 
בסרבל כחול. הלה קד לעבר גבאי הצדקה, וסימן לו לבוא אחריו. לובי 
הכניסה לארמונו של המסעדן היהודי היה מנקר עיניים ממש. תמונות 
וכורסאות  וספות  נוי  דגי  בריכת  צבעונית,  מזרקה  הכתלים,  על  ענק 
עור מקצה לקצה. העובד פתח דלת נוספת והכניסו לסלון, נשימתו של 
זיצ’יק נעצרה. הסלון לא היה אלא מוזיאון מרהיב של חפצי יודאיקה 
עתיקים עם חדשים, מונחים בסדר מופתי בתוך ארונות זכוכית מוארים 
חנוכיית  התקרה,  מן  השתלשלו  בדולח  נברשות  שתי  כחלחל.  באור 
זהב ענקית גובהה כמטר, תפשה את עינו של גבאי הצדקה. זו ניצבה 
לה בודדה בתוך ארון זכוכית בוהק, ומסביבה... עשרות שברי זכוכית, 
גרגרי חול וכמה גבעולי עשבייה מיובשים. השברים והחול הונחו בניגוד 
משווע להוד וההדר של החנוכייה ושאר חפצי האומנות. כעבור דקה 
קטיפה שחורה  כיפת   ,65 כבן  קומה  נמוך  איש  פולנסקי.  הגביר  נכנס 
לראשו, חליפה אפורה לגופו ועיניו צוחקות. לאחר כמה מילות נימוסין 
ולגימה מכוס התה, ביקש זייצ’יק לדעת מה תפקידם של שברי הזכוכית 
ליד מנורת הזהב...הגביר פולנסקי הניח מרפקיו על השולחן, והשעין את 
ראשו בין כפות ידיו. נדמה היה לזייצ’יק ששתי דמעות נוצצות בעיניו, 

כמו יהלומים, ומבקשות להתפרץ. נדמה היה לו. ערב חנוכה, תשנ”ד.
וצרח,  שצעק  השש  בן  לילד  סביב  התגודדו  סקרנים  אנשים  עשרות 
כולו רועד ומיוסר, אישוניו מבוהלים נעים כרדופים מצד אל צד... כמה 
מחבריו ניסו להרגיעו, אך הוא בשלו “אבל מה אני אגיד לאבא? אין 
נמוך  ברזל  יושב על מעקה  לי מה להגיד לאבא”, מירר בבכי כשהוא 
סמוך לתחנת אוטובוס. המנחמים והמלטפים והמרגיעים לא הועילו. 
רגליו שלולית שמן  ליד  מבויש.  לכל  ומעל  ורועד  נסער  היה  הזאטוט 
אי  זכוכית...  שברי  ומסביב  המדרכה,  באריחי  ונספגה  שהלכה  קטנה 
ליבו.  את תשומת  משכו  הילד  של  סקרן, שצעקותיו  עוד  הגיח  משם 
הוא ניגש לילדון ליטף את שיער ראשו ושאל “אולי תספר לי מה קרה, 
אני משוכנע שאוכל לעזור לך”. הילד הביט בו בעיניים בוכיות וסיפר 
חמש  לי  נתן  הוא  כסף...  הרבה  אין  שלי  “לאבא  קטועים,  במשפטים 

לירטות ושלח אותי למכולת לקנות בקבוק שמן זית זך, לכבוד החנוכה. 
הוא הזהיר אותי המון פעמים, לך בזהירות... שמור על הבקבוק שלא ייפול 
לך מהידיים... כי אין לי כסף מיותר... ואני הלכתי לא בזהירות, והבקבוק 
נשמט מידי ונשבר... ומה אני אגיד לאבא?!”. הבכי המר נגע לליבו של 
האיש, הוא אחז בידו של הילד וסימן לו בעדינות לקום. השניים צעדו 
גדול. לאחר כמה דקות יצא  באיטיות במורד הרחוב לעבר סופרמרקט 
הילד עם מיכל פלסטיק ובו חמישה ליטרים של שמן זית זך, ופניו זורחות. 
יש לו מה לענות לאבא.”תודה, תודה אדוני”, שמח הילד וצעד בזריזות 
לעבר ביתו. עוד חצי שעה הדלקת נר ראשון של חנוכה. “נולדתי בפולין 
שאחרי המלחמה, להורים ניצולי שואה”, סיפר פולנסקי “אודים מוצלים 
מאש, ששמרו על צלמם היהודי. הזוועות לא יכלו להם. אבא איבד אישה 
וילדים, אמא איבדה בעל וילדים, למעט הוריה. מצולקים וכואבים, אך 
מאמינים בהשגחת השי”ת, הם נישאו ובנו בית יהודי חדש על חורבות 
היהדות הפצועה של פולין וגרמניה. החלום שלהם היה שתינוקם החדש 
ויפאר את העם היהודי בחוכמת התורה  שנולד לא מכבר, ילמד תורה 
ובמבועי היראה. נשלחתי לתלמוד תורה, ובפי דבש וחלב, נהנה ומתבשם 
מכל אות ומילה. תורה-ציווה-לנו... שמע ישראל, חוזר הביתה ומענג את 
הוריי בצוף אמריה. כשהייתי בן 15, בישיבה קטנה התקבל מברק מספרד, 
מסבא, אבא של אמא, שנמלט עם רעייתו לספרד בטרם פורענות וניצל 
מן המלתעות הנאציות. הוא פתח שם חנות מכולת קטנה, אלא שהזיקנה 
וספיקות, הוריי  ביקש עזרה. אחרי לבטים  והוא  והמחלות קפצו עליו, 
הורו לי לנסוע לזמן קצר ולעזור לסבא, ‘אבל תקפיד על שלוש תפילות 
וניצול הזמן הפנוי לעמול בתורה...’ כך עשיתי. אחרי שלושה חודשים 
סבא נפטר וסבתא הפכה סיעודית. המכולת ולקוחותיה נפלו על כתפיי. 
פה ושם הפסדתי תפילת מנחה עקב תור ארוך, אחר כך תפילת ערבית 
צפצפו  הספקים  כי  זמן,  היה  לא  לשחרית  עייפות.  עקב  ממני  נשכחה 
ונרדמתי.  היום...  להניח תפילין בסוף  להוריד סחורה. הבטחתי לעצמי 
ותורה? למי היה זמן לתורה. הפכתי לשומר מסורת בדיעבד. כעבור חמש 
זרמו,  הלקוחות  יוקרה...  מסעדת  ופתחתי  המכולת,  את  סגרתי  שנים 
פתחתי עוד אחת ועוד אחת, והפכתי לרשת של מסעדות. הכסף הגדול 
פרחה  היהודי  צורת  אבל  בפורטוגל,  בשר  לעיבוד  מפעל  רכשתי  זרם, 
ממוחי,  נגוזו  הש”ס  סוגיות  זנוח,  בארון  נגנזו  התפילין  ממני.  ונעלמה 
מאן ד’כר שמיה שבתות חגים ומועדים. כשהוריי נפטרו, בקושי גמגמתי 
קדיש. נולדו לי ארבעה ילדים כאן בספרד, עם מושג קלוש שבקלושים על 
מוצאם היהודי, מצוות? הכל פרח ואיננו, אני מתבייש בעצמי...העושר, 
והסביבה  שבי,  היהודי  הצלם  את  עבה  בוץ  בשמיכת  כיסו  ההצלחה, 
הגויית הוסיפה על כך עוד מטענים של חשכה ושכחה. הייתה זו שעת 
אחר הצהריים כששמעתי צעקות של ילד מבוהל. סביבו התגודדו עשרות 
סקרנים... ‘מה אני אגיד לאבא’, זעק הזאטוט. גיחכתי בליבי, כל הסיפור 
שלו זה בקבוק שמן זית, כמה לירטות, כסף קטן. הרגעתי אותו וקניתי 
לו בסופרמרקט קנקן פלסטיק של חמישה ליטרים שמן זית, גם אם זה 
מן העובדה שעזרתי  הייתי מאושר  יישבר.  לא  זה  הידיים,  מן  לו  יצנח 
לילדון שפחד מתגובת אביו ועשיתי חסד. היה זה ערב חנוכה, אבל הייתי 
נר... עשרות שנים  להדליק  בדעתי  לא העליתי  כך שלא  מנותק  כך  כל 
ועלה  ואני על מיטתי, צף  לילה  שזה רחוק ממני. אבל בלילה, באישון 
לנגד עיני הילדון המבועת, ‘מה אני אגיד לאבא!’ הוא זועק מול פני על 
ועל  ורועד,  ואני מתעורר מזיע  נרות החנוכה. הוא צועק מבועת,  רקע 
למדתי  לאבא... שבשמים?!’  אגיד  אני  ‘מה  המילים:  מהדהדות  שפתיי 
גמורים,  כגויים  חיים  בניי  הכל,  עזבתי  קטנה,  בישיבה  תורה,  בתלמוד 
ביום  לאבא שבשמים  אגיד  ומה  אתרץ  ומה  מדומה.  עושר  רק  יש  ולי 
הדין הגדול והנורא. וכשישאלני הקב”ה: רפאלו, קיבלת הכל, למה שכחת 
אותי? למה שפכת את שמן הזית המשול לחוכמת התורה? איפה הנרות 
המשולים למצוות? איפה היהודי שבך? מה אשיב? מזועזע ונרעש עליתי 
אספתי  האוטובוס.  לתחנת  סמוך  הרחוב,  לקרן  ונסעתי  מכוניתי  על 
גבעולי העשב הספוגים  גרגרי החול עם  משם את שברי הזכוכית, את 
בשמן, ולפנות בוקר הדלקתי נר חנוכה אחרי עשרות שנים. בבוקר קניתי 
בוויטרינה עם שברי הזכוכית. מדוע? כדי לא  והצבתיה  חנוכייה מזהב 
לשכוח את הצעקה שהפכה את ליבי מלב של אבן, ללב בשר. מה אגיד 

לאבא שלי... שבשמים?”.שקיעה, נר שביעי חנוכה.
זייצ’יק נשא את חנוכיית הזהב, והניחה בפתח מול המזוזה. הגביר רפאלו 
פולנסקי דומע כולו, בירך שתי ברכות והצית גפרור. דמעות של חוזרים 
עד  להעלות את הלהבה,  - מסוגלים  אומרים חכמי המוסר   - בתשובה 
לכיסא הכבוד. היה נדמה לגבאי הצדקה ששברי הזכוכית צועקים: “מה 

אגיד לאבא...”.
באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו

לע”נ יוסף בן רבקה, 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 

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



ואיתם החששות,  הגיעה  עונת הסמינרים 
לאן תשובץ הבת. כל אמא רוצה הכי טוב 
המציאות  לפעמים  אבל  שלה,  לילדים 
מאכזבת. הרבה בנות טובות נשארות בלי 
סמינרים שלא באשמתן. לפני שבכלל נגשנו 
ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  להזמין  החלטתי 
טוב  שהכי  לסמינר  תתקבל  שהבת  ינון“ 
תשובה  קבלנו  טובה  בשעה  והשבוע  לה. 
לא  אחד  שאף  מצויין  לסמינר  שהתקבלה 
נרשמה  שלא  למרות  וגם  בכלל,  האמין 
הפרק  על  היה  שלא  מקום  בכלל,  לשם 
בכלל. רק השם יודע איך זה התגלגל. היתה 

סיעתא דשמיא גדולה, ישתבח שמו לעד!
ר. מהמרכז

בכליה,  אבן  לו  היתה  בריא,  שיהיה  לבעלי 
היו לו כאבים מאד חזקים, ופינו אותו לבית 
חולים. מהרגע שנודע לנו שזה אבן בכליה, 
ינון“  ל“חסדי  התקשרנו  מוקדם  הבקר  על 
שיעשו לו ”פדיון נפש“ על הבקר. וכך היה. 
בנתיים הוא שתה הרבה מים, ועד שהרופאים 
הגיעו האבן יצאה. ישתבח שמו!, הרופאים 
בדקו אותו שוב ושוב ואמרו שאין כלום. נסי 
לזכותו  יעמוד  הרבים  זכוי  נסים...שבע“ה 

ותהיה לו בריאות איתנה תמיד... ישר כח!
בעילום שם

בעיסוק,  ברפוי  גדול  מבחן  היה  שלי  לבת 
קשה,  מאד  מבחן  זה  הבריאות.  במשרד 
היא  שנה.  מדי  גבוה  לא  העוברים  שאחוז 
כאמא  אני  אבל  והתכוננה,  למדה  אמנם 
”פדיון  נעשה  בואי  אמרתי,  נסיון,  למודת 
מה  המבחן,  לפני  ינון“  ב“חסדי  נפש“ 
שבטוח, בטוח...ואכן נעשה הפדיון בבקר של 
עברה  שהיא  תשובה  קבלנו  והיום  המבחן. 
בהצלחה, היא מה זה התרגשה, לא האמינה. 

ששים אחוז לא עברו...תודה לבורא עולם!
נ. מהמרכז

הבן שלי פתח חברה עם גיסו, עבדו ביחד 
הסתבך  המצב  הסתדרו.  ולא  שנים  שלוש 
אחד  כל  לעימות.  שהגיעו  עד  והתדרדר 
חשב שהוא מרוויח על חשבון השני. כבר 
לקחו עורכי דין והכינו תביעות אחד כנגד 
השני. הסיפור הזה גרם לניתוק במשפחה, 
כבר  והיחסים  ביחד,  להיות  הפסקנו  כבר 
הפטיש  בן  היתי  אני  קודם.  כמו  היו  לא 
אפשר  ואיך  לעשות,  מה  ידעתי  לא  לסדן, 
לפתור את זה בכלל. האוירה היתה כבדה. 
רק  היום.  כל  אותי  העסיק  הזה  הנושא 
השם יודע . אז הבת שלי הביאה את העלון 
”תפארת ינון“ הביתה, קראתי את הספורי 
השם  ”מאת  לעצמי,  ואמרתי  הישועות, 
היא זאת“, לא סתם זה הגיע אלי. הזמנתי 
להם ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ובסיעתא 
דשמיא לאחר עימות בבית המשפט, סגרו 
הכל ביניהם, לחצו ידיים, והכל מאחורינו. 
להודות  מילים  אין  לביתנו.  חזר  השלום 

להשם!
                                                                                                                                                      
         בעילום שם 

היו  טוב,  לא  הרגשתי  שבועיים  לפני 
היה  סחרחורות,  רעידות,  פתאום  לי 
לא  המצב  בעבודה.  לתפקד  קשה  לי 
את  לעזוב  חשבתי  וכבר  השתפר, 
עבודה  היתה  שזאת  למרות  העבודה, 
העלון  את  ראיתי  איכשהו  טובה. 
”תפארת ינון“ והתקשרתי מיד לעשות 
וברוך  ינון“,  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון 
ממש,  לטובה  שינוי  מרגישה  השם 
בעבודה.  ונשארתי  לתפקד  חזרתי 

מודה לבורא עולם..

ר.ג. מאשדוד



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

המשך מטעמים לשולחן

גינת  את  וראה  לחלון,  מבעד  מבט  נהוראי  רבי  העיף 
הענין,  ממין  שלא  אמר,  מאד“,  יפה  ”גינתך  המושל. 
גינה  ולכן נתנו לך  ”ודאי מן השמים רצו שתהיה מושל, 
כה יפה“. צחק המושל: “הגינה יפה, משום שיש לי גננים 
רבים שמטפלים ומטפחים אותה מדי יום ביומו“. ”לנו“- 
ובה שש  גינה של הקב“ה,  נהוראי-“ישנה  רבי  לו  הסביר 
בפני  צמח  היא  מצוה  כל  מצוות.  עשרה  ושלוש  מאות 
יהיה  עצמו. אלו הם צמחים נהדרים ממש, אבל אם לא 
גנן, שיצליח בכוחו לעקור את העשבים השוטים, תלך כל 
הגינה לאבוד!“. והמושל, אשר הבין היטב, כי בכוחו של 
רבי נהוראי ובתקיפותו יכול הוא להשלים את המשימה, 
סמכות  נתינת  רק  כן,  כי  הנה  המנוי.  את  אתר  על  אשר 
מוחלטת ביד גדולי הדור, היא שתצליח לשמור את התורת 
ה‘ בקרבנו לדורי דורות.                                                                                                                               
ומתוק האור

הפרשה המצויירת
מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

ארגון חסדי ינון עורך

תיקון זה הוכח שפועל ישועות!
03-6182992

כל ילדה חולמת על היום הזה שתעמוד תחת 
החופה, עם שמלה לבנה... 

אבל יש בנות שאפילו כסף לגמ”ח אין להן, 
שאפילו נדוניה בסיסית אין.. 
זה הזמן להושיט יד, וגם לזכות
במצות הכנסת כלה בהידור!

הכל מתקבל בברכה
כלי בית בסיסיים, ריהוט וכלי חשמל...

ואפשר לתרום גם דרך האתר

או בהפקדה בבנק הדואר
 

או בקו הישועות

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

לשמירה, ברכה והצלחה
לפרטים בקו הישועות:

03-6182992
kjpargeter


