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זמני שבת

מטעמים לשולחן

פרשת "בהעלותך"

ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי
הקריב את קרבן ה‘ במעדו בתוך בני ישראל (ט,ז)

אמר להם :אין קדשים קרבים בטמאה ,אמרו לו :יזרק הדם עלינו בכהנים טהורים ויאכל הבשר
לטמאים (ס“א לטהורים כ“ג רא“ם) (רש“י)
טמאי המת שלא יכולים היו להקריב את הפסח בקשו לכל הפחות שיקריבו עבורם ,והקשה על
כך רבי משה פיינשטין :הלא סוף כל סוף לא תחשב ההקרבה הזו כאילו הקריבו קרבן פסח,
מדוע ,אפוא ,הם מבקשים זאת? מה יצא להם מכך? בדברים אלו למדו אותנו חדוש נפלא בפרק
של ”לעשות רצונך בלב שלם“ ”נכון שאנחנו פטורים“ ,טענו הטמאים” ,אבל למה נגרע? למה
שנפסיד את הקרבן?“ ,כשמה שבאמת מטריד אותם הוא הפסד המצוה עצמה .רבים נתקלים
מפעם לפעם במצב של אונס הפוטר אותם מלימוד או מתפילה במנין ,ואמנם ,אדם שלא הגיע
לשיעור בגלל אונס  -לא יתבעו אותו מן השמים ,אבל סוף כל סוף בבא מציע הוא לא למד ,ואם
כן פטור מלימוד יש לו ,פטור מצער על הפסד הלימוד אין לו...כיוצא בכך אנו מוצאים אצל משה
רבנו ,אשר לפני מותו עומד ומקצה שלש ערי מקלט בירדן .והנה ,לכאורה אין למעשה זה שום
משמעות ,משום שמצוה זו אינה תקפה עד שלא יהיו שש ערי מקלט בסך הכל-גם בארץ ישראל,
מדוע ,אם כן ,ממהר משה להקצות כבר כעת שלוש ערים? אין זאת אלא ,שעל אף שאין הקצאה
הזו בגדר של מצוה כעת ,רוצה משה רבנו להיות קשור למצוה הזו ,וכל זאת באהבתו אותה.
בברית מילה מברכים את אבי הילד“:תזכה לגדלו לתורה ,לחופה ולמעשים טובים“ .ונשאלת
השאלה מהי הכפילות :תורה ומעשים טובים ,וכי יש משמעות לזה בלא זה? הלא כבר אמר
המדרש (תנחומא עקב ו)“:כל הלומד תורה ואינו משמר אותה ,נח לו שנהפכת שליתו על פניו“,
הרי לנו שתורה ומעשים טובים חד הם ,ומי שרוצה לעשות רק אחד מהם-מוטב שהיה מת!
ומדוע מברכים ,אפוא ,בנפרד? אלא מתרצים שאין כונת הברכה ”מעשים טובים“ למצוות ,אלא
לרצון לקים מצוה ולשותפות בה גם במצב שבו אין אפשרות לקימה בשלמות .כאשר יש באדם
את הרצון לקים מצוה ,הוא ידאג להביא את עצמו למצב שבו יוכל לקימה ולא ינסה למצא כל
דרך על מנת להתחמק מחובת קיומה ,לדוגמא :בנקל יכול כל אדם להתפטר ממצות צצית של
טלית קטן ,על ידי שאינו לובש בגד בעל ארבע כנפות ,אך על מנת לזכות במצוה זו הוא מוסיף
על בגדיו בגד כזה .כמו כן ,על מנת להתפטר מחיוב מעשרות יכול כל אדם להעביר את תבואתו
דרך חצרות ,גגות וקרפיפות(,הלא הם חלונות) כמו שמסביר רש“י על הגמרא ,בבא מציעא פח
ע“א” :אמר רבי ינאי אין הטבל מתחיב במעשר עד שיראה פני הבית ,שנאמר ’בערתי הקדש מן
הבית‘ (דברים כו ,יג)“ ,אולם הרודפים אחר מעשים טובים מכניסים את התבואה לבית דוקא
דרך הפתח ,כדי להתחיב במצות מעשרות! בהגדה של פסח ”מעשה רב“ מסופר בשם ה“תורת
זאב“ ,שכאשר חלה רבי זאב צ‘צ‘יק הוא נתקל בקשיים רבים בקיום מצוות .באחד הימים בא
אדם לבקרו ,ורבי זאב התלונן על שאין הוא מסוגל לקים מצוות כל כך ,כהרגלו בקודש” .מה
הבעיה? ,התפלא איש שיחו“,הרי אתה פטור ,ולא רק זאת ,אלא שהמצוה שלך כעת היא לשמור
על בריאותך ,הרי אם אדם צריך לאכול ביום הכפורים ,האכילה היא מצוה עבורו ,וגם על כך הוא
יקבל שכר ,ואף אתה ,שצריך כעת לשכב בבית חולים ולשמור על הבריאות ,תקבל גם על כך
שכר“” .מי דבר על שכר?“ ,הגיב מיד הרב צ‘צ‘יק“,לא דברתי על שכר ,אלא על הפסד מצוות.“...
ה“בית הלוי“ מפרש בענין זה את הפסוק בתהילים ”אשרי איש ירא את ה‘ במצוותיו חפץ מאד,
גבור בארץ יהיה זרעו“ (קיב ,א-ב) -הכתוב משבח את האיש ש“במצוותיו חפץ מאד“ ולא בשכר
מצוותיו...וכל כך למה?-משום שכאשר ילדיו רואים אותו פטור ממצוות ,הם לא יקימו אותן ,כי
לא ראו לכך דוגמא אישית ,אך אם הוא מתאמץ ,מכח רצונו לזכות לקים את מצוות ה‘ ,או אז
יזכה ש“גבור בארץ יהיה זרעו“...

למה נגרע (ט,ז)

אומר רבי זלמן סורוצקין זצ“ל ,בספרו ’אזנים לתורה‘”למה נגרע“-ראשי תבות :למה נהיה
גויים רשעים וערלים? שכל אלו פטורים מלהביא קרבן פסח .ומכאן נוכל גם לעמוד על ההפרש
העצום ביננו לבין הדורות שלפנינו .הן לאותם אנשים היו כמה וכמה מצוות :א .לבער את החמץ.
ב.להקריב קרבן פסח .ג.שמחת יום טוב .ד.מרור .ה.השבתת שאור .כל אלה היו להם ,ורק במצוה
אחת מתוכם-הקרבת קרבן הפסח-הם היו אנוסים .ואף על פי כן לא היו מוכנים לותר על מצוה
זו ,ואמרו ”למה נגרע“ .ואלו אנו ,כמה פעמים קורה שנדרשים אנו להקריב קרבן עבור יהדותנו
ואנו די שמחים ’להפטר מהענין‘?!...
ומתוק האור
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הפטרה" :רני ושמחי'"

ההלכה השבועית
הלכות שבת
דיני חולה שאין בו סכנה
א .חולה שאין בו סכנה ,מותר לו לאכול
ולשתות קודם תפילת שחרית ,אם הוא
רואה שצריך לכך ,וכמו שפסק מרן
בש“ע (סי‘ פט ס“ד) וז“ל :הצמא והרעב
הרי הם בכלל חולים ,ואם אין לו יכולת,
ואם אין לכוין דעתו בתפלתו בלא אכילה
ושתיה ,רשאי לאכול ולשתות קודם
שיתפלל .ע“כ ו“ביום“ השבת רשאי
לאכול ולשתות בלי קידוש ,אם אין אצלו
יין לקידוש( .וראה בספר חזון עובדיה
שבת ב ,עמוד קמט)
ב .חולה שאינו יכול לאכול ולשתות,
לא יקדש בליל שבת ,שאין קידוש אלא
במקום סעודה ,ויכוין לצאת ידי חובת
הקידוש בתפלה ,שחותם בה מקדש
השבת.

דיני אמירה לגוי

א .אמירה לנכרי לעשות לנו מלאכה
בשבת  ,אסורה מדברי סופרים משום
שבות ,וסמכו על הנאמר כל מלאכה לא
יעשה בהם ,משמע שאף על ידי אחרים
אסור .ואם מצוהו לעשות לו מלאכה,
עובר על מה שכתוב ממצוא חפצך ”ודבר
דבר“.
(חזון עובדיה)

אהבתם את העלון? רוצים לקבל אותו כל שבוע עכשיו גם בדוא”ל?
שלחו אלינו את כתובתכם למייל tifaret@hasdeyinon.org :או הכנסו ל www.hasdeyinon.org -

סיפור השבוע
חשוון תשנ"ט 1999 .למניינם.
כותרות העיתונים היו משעשעות למדי .הפרשנים של מרבית אמצעי
התקשורת -כהרגלם  -הפריחו שמועות ותזות לאוויר ,וניסו לתת בשר
וגידים לכותרות שעוררו סימני שאלה בגודל הבניין של עיריית תל-אביב.
במה דברים אמורים? ובכן הכוכב של הכותרות החמות –רשמו לפניכם–
הוא השחקן הוותיק קלמן רוזנהאוז בן ה–  ,60מראשי תנועת השמאל
"שלום עכשיו" .אלא שהפעם בניגוד לעבר ,הכותרות לא עסקו בהצגה
חדשה שלו ולא בהפגנה ספונטנית מתוכננת להפליא של השמאל
הישראלי ,אלו שתי הבמות העיקריות בהן ליהק רוזנהאוז ותפס בהן בדרך
קבע את אור הזרקורים .הכל התחיל בשיחת טלפון מוזרה בשעת ערב.
קלמן ישב על מרפסת דירתו המשקיפה לים התל-אביבי ועיין בעיתון
השמאל ,אשר סיקר הפגנה שהוא עמד בראשה .העיתונאי יאיר שטנצר
שהיה מנאמניו וידידיו ,ציטט במדויק את הדברים הבוטים שנשא השחקן
הבוטה ,שלעתים לא ידע לעשות הבחנה בין דמיון למציאות .קלמן צקצק
בלשונו ,נהנה מכל משפט.הוא לגם את שאריות כוס הקפה ונשען על
התריס החורק .לפתע נכנסה שיחה" .שלום ,האם אני מדבר עם מר קלמן
רוזנהאוז שחקן ה" ."?...כן ,ערב טוב ,קלמן מדבר"" .נעים מאד ,מדבר עורך
הדין אברהם קרן אור .יש לי עבורך מעטפה ובתוכה  20,000דולר .דא
עקא ,תוכל לקבלה רק אחרי שתחתום על החוזה ...מצדי תיכנס אליי כבר
מחר בבוקר .בשמונה אני פותח את המשרד .רשום לפניך בוגרשוב 27
קומה שנייה" 20,000" .דולר?" הרהר קלמן" .הסכום הזה התאים לו כמו
מלח ים-תיכוני לצלחת מרק תפל .המינוס בבנק לא הירפה ממנו ,רמת
החיים שהתרגל אליה הייתה קצת בנסיגה ,בעיקר לנוכח העובדה שהחוזה
השנתי אתו לא חודש,כנראה יש שחקנים צעירים הנושפים בעורפו"".על
איזה חוזה מדובר?" שאל השחקן" .תגיע לכאן ,זה לא על רגל אחת .ברגע
שתחתום על החוזה תקבל מקדמה ע"ס  5,000דולר ,והשאר אשלשל
לכיסך עם סיום הפרויקט"" .פרויקט"? תמה קלמן" .תהיה רגוע .מדובר
פה על חצי שעת עבודה ,אבל פרטים רק במשרדי "...סיכם עו"ד קרן אור.
למחרת ,בשעה  8.10בבוקר הוא דפק על דלת משרדו של עו"ד קרן-אור.
"היכנס ידידי ,הנה לפניך החוזה .עיין בו .יש בו מספר סעיפים .מתאים
לך? תחתום .לא מתאים? לא קרה שומדבר" ,עדכן עורך הדין .רוזנהאוז
החזיק בידו את המסמך ,והחל לקרוא" .הסכם בין אלימלך שרגא פונץ'
להלן הנפטר (לעתיד לבוא) לבין מר קלמן רוזנהאוז להלן השחקן .מאחר
וימיו של אלימלך שרגא פונץ' (הנפטר) ספורים הם ,ומאחר והנפטר
מעוניין שהשחקן יספידו באתר ההספדים של בית העלמין בתל אביב,
מוסכם בזאת בין הצדדים .א) מיד עם היוודע פטירתו של הנפטר ,יודיע
על כך עורך הדין אברהם קרן אור לשחקן ,והלה יבטיח את בואו למסע
ההלוויה .ב) השחקן יקבל לידיו את ה'הספד' כפי שנוסח ע"י הנפטר,
ויקרא אותו לאוזני ולעיני המלווים בסגנונו המיוחד ,כלומר ,בריגוש ,תוך
הקרנת עצבות ויגון ,אם אפשר עד דמעות ,וכמובן בדיקציה ובבהירות
שיובנו למלווים ,קטנים כגדולים .ג) שכרו של השחקן עבור משימה
זו יעמוד על  20,000דולר במזומן 5,000 .דולר יועברו אליו במעמד
החתימה על החוזה ,ואת השאר יקבל מיד עם סיום ההספד ,מידיו של
עורך דין אברהם קרן אור .ד) נוסח ה'הספד' יינתן –כשהוא מודפס –
לידי השחקן ,אך ורק לפני עלייתו לדוכן ההספדים"" .מה לי ולהספדים?"
הרהר קלמן" .כנראה שעושים לי פה תרגיל ,מתיחה אולי ,טומנים לי פח...
אבל אם הוא משלשל לכיסי  5,000דולר במזומן ,אני חותם ...אני שחקן.
מה אכפת לי על איזו במה אעמוד ,הפגנה או הספד ,פרנסה זו פרנסה".
"כן ,מה החלטת?" שאל קרן אור" .זה לא תרגיל?" שאל השחקן" .חלילה
אדוני .קח חפיסה זו וספור .יש לך כאן  5,000דולר .הנפטר כבר חתם
על החוזה ,אני ממתין לחתימתך ויוצאים לדרך .במילים אחרות ,אתה
נכנס להמתנה .הנפטר בינתיים חי ,אומנם במצב רפואי קשה ,אבל שורד
במחלקה לטיפול נמרץ ופה ושם הוא בהכרה .אם תרצה ,אשמח שתכיר
אותו ."...קלמן היה מרוכז בספירת השטרות ומלמל" :לא ,אינני מעוניין
להכירו .מה שכן ,תוכל אולי להסביר לי מה פשר העסקה .מי שוכר את
שירותיו של שחקן על מנת להספידו?"" .האמן לי שאין לי מושג" ,הפטיר
עורך הדין" .אני בסך הכל מייצגו בכמה תיקים עסקיים שלו ,ולאחרונה
כשהורע מצבו הוא פנה אליי לבצע את העסקה עמך .כששאלתי
מדוע ,הוא התחמק מלענות .הא ,אגב ,מדובר ביהודי ירא-שמים ,שומר
מצוות"" .יהודי שומר מצוות?" קפץ קלמן" .אני אמור להספידו לנוכח בני
משפחתו הדתית? זה אפילו יותר ממגוחך ...החרדים לא בדיוק אוהבים
אותי" ."...מגוחך או לא ,זה מה שהוא רוצה ,ולדעתי הוא משלם לך
בעין יפה ,הלוא כן?" סיכם עורך הדין .רוזנהאוז יצא לרחובה של עיר,
ממשש בכיס חולצתו את השטרות הירקרקים ומנסה לבלוע ולהפנים את
החוויה המוזרה שעברה עליו במשרדי קרן-אור .העסקה נראית רצינית

לחלוטין ,המקדמה מאששת שמדובר בעסק סגור .קלמן נכנס לבית הקפה
שבפינת ארלוזורוב-הנביאים ,והזמין אספרסו .כעבור חצי דקה התיישב
לצדו העיתונאי הנמרץ ,ידידו הצעיר ,יאיר שטנצר" .יש משהו חדש?" שאל
שטנצר .קלמן היסס האם לעדכן אותו בעסקה המוזרה ...והחליט שכן .הוא
הוציא מכיס מעילו את החוזה ,והעבירו לידיו של שטנצר" .קרא ידידי ,אבל
אני מזהיר אותך ,לא לפרסם את שמו של הנפטר שעדיין לא נפטר ,שלא
יהיו לי בושות .אבל הסיפור לדעתי בכלל לא רע" .העיתונאי שטנצר תקע
שתי עיניים חקרניות בחוזה החתום ,והשמיע שתיים-שלוש גניחות של
התפעלות .וווואווו!!!"קלמן ,זה סיפור ענק ,אני מעיף אותך לראש מהדורת
החדשות של כל אמצעי התקשורת .לדעתי ,כשיראו את הפופולריות שלך
נוסקת ,ירוצו אליך מנהלי התיאטרון כדי לסגור אתך חוזה לשנתיים" .אמר
העיתונאי .מכאן ואילך פרצו הכותרות המרעישות לשגרה הישראלית
ועשו לה כמה סדקים ,ולא פחות מכך הצמיחו סקרנות מטלטלת בכל
תכניות הפנאי .רשמו לפניכם מספר כותרות" .השחקן רוזנהאוז יספיד
'נפטר' חרדי שעדיין לא נפטר .שכרו  20,000דולר"" .רוזנהאוז בהצגה
של חייו :הספד כתוב על ידי הנפטר .השכר? עצום!!!"" .מי הנפטר שמוכן
לשלם סכום עתק לרוזנהאוז עבור הקראת הספד מתוכנן מראש?" .היו
אלו שעותיו היפות של קלמן .מי לא רדף אחריו? כל מגישי התכניות,
העיתונים ,המגזינים וכמובן הנהלת התיאטרון קראה לו לבוא לחתום על
הסכם העסקה חדש".מי יודע אולי התסריט המציאותי והדמיוני הזה עשוי
להפוך למחזה מן המפתיעים שהכרנו" ,מלמל רוזנהאוז .כעבור חודש
וחצי" .בוקר טוב קלמן ,מדבר עו"ד קרן-אור ,בשעה שתיים יוצא מסע
ההלוויה מביתו של המנוח מרח' המלאכים  5דרך בית הכנסת בשכונתו,
ומשם לכיוון בית העלמין .יהיו כמה מספידים לפניך ,אתה האחרון .אני
מזכיר לך ,עליך לדבר ברגש רב ,עד דמעות ,לדקדק במילים ובאינטונציה,
בקיצור ,בשביל לקבל את היתרה עליך לעמול .ושוב ,אני אהיה שם ואגיש
לך את ההספד ליד ,בטרם תעלה לדוכן ,הכל על פי החוזה .בהצלחה" .בניו
ובנותיו היקרים של הנפטר ר' אלימלך שרגא פונץ' בן ה 80 -הבינו לפתע
לנוכח השמועות והחדשות שריחפו בחלל ,כי אחרון המספידים עתיד
להיות השחקן השמאלני והאנטי-דתי רוזנהאוז" .מה עושים?" שאל בנימין
הבכור" .אין ברירה ,אבא השאיר לנו צוואה ברורה .הסעיף האחרון ברור
לחלוטין" ,השיבה פנינה ,אחת הבנות",ואני מצטטת' :נא לאפשר לשחקן
קלמן רוזנהאוז להספיד אותי ,ולכבדו .זהו רצוני מתוך הכרה צלולה' .זה
ציטוט של אבא" .אמצעי התקשורת המרכזיים הבטיחו את בואם להלוויה
הכי מסקרנת .מפה לשם הגיעו טפטופי מידע באשר לנפטר .ר' פונץ' הינו
איש עסקים חרדי ,אב לעשרה ילדים ,כולם נשואים .יש לו עשרות נכסים
וכמה נינים .הוא איש יודע ספר ובעל חסד .מרבית עסקיו הם נדל"ן ,חלקם
בחו"ל .עו"ד קרן אור מייצג אותו בכמה מפרויקטי בנייה בירושלים ובדרום,
והחוזה בעניין ההספד הינו יוזמה פרטית שלו ,שאין לאף אחד הבנה או
רסיס מידע מה טמון בה ,ולאן הוא מובילה .העיתונאים הרבים ניסו לדלות
האם הנפטר הינו טיפוס מוזר ,אך העלו חרס בידם .מסע "הדיג" שהם העלו
כי מדובר ביהודי חביב ,רציני מחד ,בעל חוש הומור מאידך ,אך מעולם לא
עשה מעשי שטות או נגרר להבלים מהבלים שונים .גם לעו"ד קרן-אור לא
הייתה תשובה לסימן השאלה המפלח" .הוא לא נתן לי שוב רמז קלוש מה
ההיגיון שבעסקה ,ולמה דווקא רוזנהאוז ולא שחקן אחר או מישהו אחר.
הוא לא הסביר לי למה לתת לו  20,000דולר ולא  5,000דולר .הוא גם לא
הסביר לי את ההיגיון חסר ההיגיון שיש בעובדה שיהודי כותב הספד על
עצמו "...תעלומה .החלו ההספדים .המצלמות ומכשירי ההקלטה קלטו
לתוכם משפטים ותיאורים שבנו את דמותו החביבה והטובה של יהודי
ירא-שמים ,קובע עיתים לתורה ,שאוזנו כרויה לאומללים וארנקו פתוח
לעניים ולבני תורה .עשרות העיתונאים החילוניים קיבלו שיעור פרטי על
יהודי אמיד ,שלא התפאר בעושרו ולא עשה ממנו שום עסק להתגדל
להתפרסם ,ואף הותיר סכום גדול לטובת גמ"ח נישואי יתומים ולחיזוק
אלמנות .ר' אלימלך שרגא פונץ' – כך על פי ההספדים – מימן בסתר
שני בתי תמחוי ,בהם סעדו מדי יום עשרות קשי-יום .התימהון היה גדול,
וניתן היה לחתכו בסכין קצבים .מה לרוזנהאוז הבהמיין הנהנתן השמאלן
והאנטי-דתי ,וליהודי היקר הנדיב והחרדי? מה מחבר ביניהם? איש החברא
קדישא ר' נחמן גלאו שניהל את הטקס ,הודה לרב בצלאל קרינשבאום
רב בית הכנסת על הספדו המרגש ,ואמר" :יחתום את שורת ההספדים
מר קלמן רוזנהאוז ,כפי בקשת המנוח" .קלמן קיבל את מעטפת ההספד
מידיו של עו"ד קרן-אור ,פתח אותה והחל בצעידה איטית לעבר הדוכן .את
השקט ניתן היה למשש .המצלמות תקתקו והפלאשים בהקו .פה ושם
נשמעו לחשושים .שלושה דפי פוליו מודפסים המתינו לו שם.
המשך בשבוע הבא ,אי“ה-
באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו
>> ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס<< 09-8820166 :

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי...
הבת שלי חפשה עבודה חמש שנים ,כן ,ממש ככה .היא לא
מצאה עבודה בתחום שלה  ,אז היא נסתה בתחומים אחרים,
העיקר שתמצא משהו ,וכלום .שקט תעשיתי .היא השלימה
לימודים ,ניסתה כל דבר אפשרי שיכול לקדם אותה בנושא,
וכלום .הכל היה חסום .מתסכל זה לא מילה ,ואני כאמא ,כמה
התפללתי ,יש לה גם ילדים ,וכאב לי על כולם ,והאמת ניסיתי
כל מה שביכולתי ,אבל הכל בידי שמים ,רק השם יודע מתי
ואיך ולמה .אבל יום אחד התקשרתי ל“חסדי ינון“ לעשות פדיון
נפש על משהו אחר ,ואמרתי לעצמי בעצם למה את לא עושה
לה ”פדיון נפש“? איך לא עלה בדעתי לפני זה .מסרתי את השם
שלה לפדיון ,וישתבח שמו לעד!כשהיא התקשרה לספר לי
שהציעו לה עבודה בתור סייעת בחינוך מיוחד ,פשוט התרגשתי,
איזו בשורה ,והיא גם כמובן...אז דבר ראשון התקשרתי אליכם,
ל“חסדי ינון“ כהכרת הטוב ,לשתף אתכם גם בטוב ולהודות
להשם יתברך...
בעילום שם

ברצוני להודות לכם ,על ה“פדיון נפש“ שעשיתם לי ,כאשר
עמדתי מול אנשים שלא רצו אותי בסביבתם במקום עבודתי.
אני עובדת הרבה שנים בתפקיד אחראי בחינוך ,עם ילדים עם
קשיים חברתיים ובכלל הרבה בעיות בחייהם הפרטיים .וקיבלתי
לאורך כל הדרך הערכה רבה מההנהלה במשך כל שנות עבודתי.
אבל לצערי הרב ישנם כמה אנשי צוות שזה לא למורת רוחם,
והם פועלים מאחורי גבי עם המצאות שקריות ,והכל על מנת
שאתפטר .הגעתי למצב שמתוך דאגה על מצבי התחלתי
לחשוב ברצינות על חיפוש מקום עבודה חדש .עד כדי כך כבר
לא נשארו לי כוחות להתמודד עם כל השקרים וההמצאות
שלהם ,למרות האהבה והערכה מההנהלה .תשע שנים שמנסים
לשבור את רוחי ,לא יודעת אפילו למה? התיעצתי עם חברה
טובה ,איך אני ממשיכה את דרכי ,אם כדאי לי לצאת לפנסיה
מוקדמת ,או לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שיעזור לי בדרך
כלשהיא .אז היא אמרה לי שתזמין לי ”פדיון נפש“ ב“חסדי
ינון“ .ואכן היא הזמינה לי .כמדומני באותו יום ממש ,המנהלת
הוציאה מכתב לכל העובדים שלא תהיה שום רכילות ודבורי
שקר ,שזה לא מקובל להוציא דיבה לעובד .ובאותו רגע שיצאה
ההודעה מהמנהלת הרגשתי התרוממות רוח כזאת ,חזרתי
לשמחת החיים שהיתה לי ואף הצלחתי לישון לילה שלם ללא
מחשבות שהתרוצצו לי בראש לפני זה .אני מודה לכם מקרב
לב שברכתם אותי ועזרתם לי לחזור לשגרת החיים שלי ונתתם
לי כח להמשיך ולעבוד במלא הכח .תודה לקדוש ברוך הוא על
רחמיו המרובים ושזימן לי שליחים טובים .ולכם נתונה הערכתי.
שבעזרת השם נדע ימים שמחים...
בעילום שם

הבן שלי היה במשבר רוחני ,והתלבט מה לעשות עם עצמו ,עשיתי
לו “פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ וברוך השם ,הוא חזר לישיבה .לא
ידעתי עד כמה הוא השתנה מבחינה רוחנית עד שהגיע משבר
הקורונה והוא היה כל היום בבית ואז הבנתי כמה זכיתי שהבן ברוך
השם לא מפסיק לשקוד על התורה הקדושה .רק להודות לבורא!
מ .מהדרום

המציאות שלנו השתנתה ברגע ,כולנו מצאנו את עצמנו במציאות
מטלטלת ,מאתגרת ,ומול הנסיונות העומדים לפנינו לא נשאר לנו
אלא להאחז בחבל חזק חזק ...במשך שבועיים חמיה של גיסתי
היה מורדם ומונשם ,אדם מבוגר ,השם שלו הועבר לתפילת כולנו,
ועקבנו אחרי כל התפתחות .מצבו היה קשה ובמצב של סכנה.
לפני פסח התקשרנו ל"חסדי ינון" לעשות לו "פדיון נפש" .מאז
התחיל תהליך רפוי מדהים ,כל יום שמענו על שינוי קל שחל בו,
הורידו לו את מכונת ההנשמה ,התחיל שוב לנשום בכוחות עצמו,
אחרי זה הורידו לו את התרופות .לפני שבוע כבר התחיל לדבר.
והיום הוא שוחרר הביתה...התקשרנו עכשיו” ,לשמיע בקול תודה
ולספר כל נפלאותיך“.
בעילום שם

בהריון הרביעי שלי הודיעו לי שאני סובלת מסכרת הריונית ושזה
כרוך בהרבה ביקורים בבתי חולים ובדיקות בפרט מחמת גילי
הלא צעיר .בשלב מסוים לאחר שאחת הבדיקות לא היתה כל
כך תקינה ,הרופאים דרשו ממני לעשות בדיקת מי שפיר ,ואם
לא אעשה את הבדיקה כל התוצאות שיהיו הם באחריותי בלבד.
הייתי בפחדים וחששות מאוד כבדים והחלטתי להשען על הבורא
יתברך ,והרגשתי בליבי שהמעשה הכי טוב לעשות כעת זה ”פדיון
נפש“ ב“חסדי ינון“  ,נאלצתי לעשות את הבדיקה בעל כורחי ,אבל
ברוך השם הרגשתי תעצומות נפש ושהבורא משגיח עלי ודואג
לי .וזה הובהר לי לא אחת במהלך הבדיקה ,שדברים שהיה נראה
שהם לא לטובתי הוכחו כהשגחה פרטית מדהימה .בפרט שבסוף
זכיתי שמי שעשה לי את הבדיקה היה מנהל המחלקה ,שזה דבר
לא ברור מאליו ,כי ידוע שהוא כבר לא עושה את הבדיקות האלו,
וברוך השם התוצאה של הבדיקה הייתה טובה .ולאחר הפדיון
הרגשתי שהכל מנוהל מלמעלה ואני רואה וצופה מהצד איך
הבורא דואג לי ברוך השם .ובערב שבת נולד לי בן זכר בשעה
טובה ומוצלחת ,ומה שנשאר לי זה רק להודות לבורא יתברך על
החסדים שעשה עימי .
כהן יסמין מהצפון

ארגון ”חסדי ינון” עורך תיקון פדיון נפש
תיקון זה הוכח שפועל ישועות

<< פרטים בקו הישועות >> 03-6182992
לזכוי הרבים -ניתן לשלוח סיפורי פדיונות לפקס . 077-2182992

נא לציין שם וטל‘ .הפרטים נשארים במערכת או יפרסמו לפי בקשת השולח

החיזוק השבועי

תחיה כדי לחיות ולא כדי למות

באחד הימים נכנס רבי משה מקוברין זיע"א ,לבית המדרש וראה שליד השולחן ישב ישיש רכון על סיפרו ולומד .מפעם לפעם תפסה את הישיש
תנומה אך מיד כשנעצמו עיניו קפץ ממקומו בבהלה וקרא לעצמו" :מה יהיה איתך? הרי בסופו של דבר תמות ועליך להספיק עוד הרבה" .התאושש
הישיש ,המשיך ללמוד ,עד שנרדם שוב ,הקיץ בבהלה שנית ואמר" :מה יהיה איתך? הרי בסופו של דבר תמות ועליך להספיק עוד הרבה" .ניגש אליו
רבי משה ,טפח על שכמו ואמר" :לא כך רבי יהודי ,מוטב שתאמר 'הרי צריך לחיות ,וחיים כאלו אינם חיים "'...כל מהות החיים היא פשוט לחיות,
האדם ,החיה וכל יצורי העולם נאבקים מידי יום כדי לחיות ,הם יעשו את הכל כדי להישאר בעולם הזה עד שהבורא יפסיק להם את ה"אשראי".
השאלה היא כיצד לחיות? האם לחיות כדי "לחיות" או לחיות כדי באמת לחיות? אם אדם מוטרד בכל ימיו מהמוות הקרב ,מחוסר הצלחתו ,ממה
יהיה מחר ,הוא אכן חי ,אך בתוכו הוא גוסס שנוטה למות .כל עוד אתה חי ,אומר רבי משה מקוברין ,תחייה את החיים ,תחיה אותם ,תנשים אותם,
תן לחיים שלך זריקות עידוד ,תכניס בהם תקווה ,תחשוב על הזכות לחיות ולא על העול שבהם .כשתהנה ותשמח במה שיש לך ,כשתסתכל
במשקפיים הנכונים ,הוורודים ,תוכל לפנות את הראש ממחשבות זרות ומנקרות ,ולהכניס במקומן מחשבות טובות ,תוכל לחיות את החיים ולתבל
אותם בעבודת ה' נקיה ,עם התלהבות וחשק .כשאדם חי ,הוא יכול להגיע לדרגות גבוהות בכל תחום ,כשאדם "חי" הוא מביא על עצמו חולאים,
כעס ומרירות .תחיה" ,תנשים" אחרים מהחמצן הטוב שיש לך ,תתרומם מעלה ,תרומם אחרים איתך ,תן לעבר לשקוע ,ותשאף לשנות את היום
שלך מיום מת ליום חי ,נושם ושמח...
רונן קרתא

המסוגל לשמירה והגנה מעין הרע,
בריאות איתנה ,פרנסה בשפע ,מזל והצלחה
לפרטים בקו הישועות 03-6182992

לפרטים03-6182992 :

הפרשה המצויירת
 //מתוך מדור “מטעמים לשולחן” \\

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

לפרסום והקדשה ניתן לשלוח לפקס  077-2182992או לטלפון  .03-6182992הארות והערות יתקבלו בברכה...

ניתן לתרום ל“חסדי ינון“ בכרטיס אשראי בקו הישועות  03-6182992ובבנק הדואר חשב‘ 3640582

