
העלון טעון גניזהבס”ד
עלון מס’ 520
שבת פרשת “נשא”
שנת תש”פ

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

ע"ש הצדיק המלוב"ן רבי ינון חורי זצוק"ל, זיע"א
יוצא לאור ע"י ארגון "חסדי ינון"  03-6182992  

מטעמים לשולחן

אמר ר‘ שמואל בר רב יצחק: כי הוה פתח ריש לקיש בסוטה, אמר הכי: אין מזוגים לו לאדם אשה 
אלא לפי מעשיו )סוטה ב ע“א(

תמוה לכאורה, מה ענין זווגו של אדם לפרשת סוטה? ובאר בספר ”מלא העמר“, כי הנה אמרו 
חז“ל )ברכות סג ע“א(: ”למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות? לומר לך: כל שיש 
לותרומות ומעשרות ואינו נותנן לכהן - סוף נצרך לכהן על ידי אשתו, שנאמר ‘ואיש את קדשיו 
לו יהיו‘, וסמיך ליה ‘איש איש כי תשטה אשתו‘, וכתיב ‘והביא האיש את אשתו“. ולכאורה, מדוע 
ריש לקיש בדבריו שהוזכרו לעיל: הלא  נתכון  צריכה האישה להענש על מעשה בעלה? לכך 
אין מזוגים לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו, ואם הוא פגום במעשיו-הרי בדרך כלל גם אשתו 
ומעשרות  תרומות  לפרשת  סוטה  פרשת  סמיכות  את  המבארים  הגמרא  דברי  כמותו...ועדין, 
תמוהים, מה ענין העונש לחטא? וכי מכיון שאדם לא נתן מעשרותיו לכהן, צריכה אשתו לחטא?! 
ועוד, איזה תועלת יש לכהן מכך, וכי אותה מנחת קנאות שמקבל הכהן יכולה להשתוות לערכו 
של המעשר שנמנע ממנו? ויש לומר, כי מה שאמרו חז“ל ”כל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו 
מועשר. שאינו  אוכל  לאכול  ומעז  מעשר,  מצות  מקים  שאינו  לאדם  כונתם  אין  לכהן“,  נותנן 

לא על רשעים כאלה כונו חכמים את דבריהם. מדובר באדם שומר תורה ומצוות, המקפיד על 
קלה כחמורה, ובכלל זה מצות מעשר, אלא ש“אינו נותנן לכהן“, ונמוקו עמו:“אני עמלתי ויגעתי 
בעבודות השדה, ואילו הכהן מקבל הכל מן המוכן בלא כל טרח. אם רוצה הכהן לטול את המגיע 
לו, שיואיל נא בטובו לבוא אלי ולטול את שלו...‘ כאשר האדם לקוי במדותיו, מושפעים ממנו 
ואם  לידי חטא.  עד שבאה  ובהליכותיה,  במדותיה  וסופו שאף האשה מדרדרת  הבית,  בני  כל 
בתחילה לא רצה האיש לבוא בעצמו אל הכהן כדי להביא לו את מעשרותיו, סופו שיאלץ לסור 
בביתו-לטוב  כל מעשה שעושה  כי  לדעת  על האדם  לגמרי!  בנסיבות אחרות  אבל   - הכהן  אל 
הליכותיו. ממנו  בכל  דגמא אישית  ולהוות  עליו להקפיד  ולכן  הבית,  בני  כל  על  ולרע-משפיע 
יראו וכן יעשו. באחד ממסעותיו למען אחזקת הישיבה, הגיע רבי אלחנן וסרמן לביתו של רבי 
שרגא פיבל פרנק זצ“ל, שהיה ידוע כאוהב תורה ומוקיר קבנן. בחוץ שרר מזג אויר גשום, ונעליו 
של רבי אלחנן היו מלוכלכות בבוץ. רבי אלחנן, באצילות מידותיו, לא רצה ללכלך את טרקלינו 
המפואר של אותו גביר, ולכן נכנס לתוך הבית דרך כניסה צדדית מדלת המטבח. כשראהו אותו 
גביר, נזדעק ואמר: ”אבקש מראש הישיבה לצאת החוצה ולהכנס לביתי מן השער הראשי!“ נסה 
רבי אלחנן לרצות את האיש, אך ללא הואיל. הסביר האיש:“כל היום אני טרוד בעסקי, ובני הבית 
רואים אותי עסוק ראשי ורובי בעניני ממונות. והנה סוף סוף יש לי הזדמנות להראות להם מה 
חשיבותה של תורה בעיני, ועד כמה יש ליקר ולכבד גדולי תורה, אך כשהרב נכנס דרך המטבח, 
הרב  את  אבקש  כן  יותר?!...על  בעיני  חשוב  בביתי  השטיחים  של  שנקיונם  עתה?  יאמרו  מה 
להכנס אל חדר טרקליני בנעלים המבוססות בבץ, כדי שבנותי יראו שכבוד התורה חשוב בעיני 
יותר מן השטיחים המפוארים הפרוסים על רצפת ביתנו! ואכן זכה אותו יהודי נכבד להעמיד 
משפחה מפוארת, חתנים תלמידי חכמים, וביניהם רבי איסר זלמן מלצר זצ“ל ורבי משה מרדכי 

אפשטין זצ“ל.
כל הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל את הלוים )ד, מו (

מבאר המדרש)במדבר רבה ו, י(: ”מאחר שחשב הלויים משפחות בני קהת לבד ומשפחת בני 
גרשון לבד ומשפחת בני מררי לבד, חזר וכלל מנינם ביחד להגיד שכלם שקולים לפני המקום 
יותר  וחשובה  גבוהה  היתה  בני קהת  ה“אגרא דפרקא“: לכאורה עבודת  כך  בחבה“. אומר על 
בני  זאת, עבודתם של  בני קהת נשאו את ארון העדות. בכל  ומררי, שהרי  גרשון  בני  מעבודת 
גרשון ומררי, חשובה היתה לפני הקב“ה כמו עבודת בני קהת, ללמדך, שכאשר אדם עושה את 
המוטל עליו, הוא מגיע לפסגת השלמות. היוצא מכך הוא, שאין לו לאדם להתקנא בחברו על 
כך שנבחר לתפקיד חשוב יותר, אלא עליו לדעת כי כאשר יבצע את המוטל עליו ויעשה את 
תפקידו באופן המושלם ביותר, נחשב הוא בעיני הקב“ה כמו זולתו. זהו שאנו אומרים בתפילה 
וחיות  וחיות הקדש מתנשאים לעמת שרפים“- האופן אינו מתקנא בחיות הקדש,  ”והאופנים 

הקדש אינם מתקנאים בשרפים,רלא כלם כאחד מתנשאים ומתגברים בעבודתם לפני הבורא.

 ומתוק האור

איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל )ה, יב( 

ואמרו  בשבת,  סכנה  בו  שאין  א..חולה 
לנצוץ  עלוקה  עליו  יעמיד  שאם  הרופאים 
כדעת  שהעיקר  נראה  לו,  ירפא  דמו  את 
אסורה  אינה  העלוקה  שהעמדת  האחרונים, 
בו  שאין  חולה  והוא  והועיל  מדרבנן,  אלא 
בשבת  עלוקה  עליו  להעמיד  מותר  סכנה, 
מצוי  נוכרי  אין  ואם  לרפאותו,  נוכרי  ידי  על 
להעמיד  מותר  מזה,  כאבים  לחולה  ויש  שם 

העלוקה ע“י ישראל. 
ב. מותר לומר לגוי לצוד יונים בשבת לצורך 
לגוי  ויאמרו  לרפואתו,  צהבת  במחלת  חולה 

שהוא יתן את היונה על טבור החולה.
לנכרי  לומר  מותר  סכנה  בו  שאין  חולה  ג. 
לעשות מלאכה לרפואתו, ואם יש צורך מותר 
נכרי,  שם  אין  ואם  לו.  לבשל  או  לו  לאפות 
מותר לעשות לו שבות בשינוי על ידי ישראל. 
ואם אי אפשר לשנות, מותר לעשות כדרכו. 

לגוי  לומר  מותר  סכנה  בו  שאין  חולה  ד. 
בישולי  שאיסור  בשבת,  תבשיל  לו  לבשל 

גוים הותר לחולה בשבת
ה.נכרי שבישל בשבת, תבשיל לחולה שאין 
שבת,  במוצאי  התבשיל  מן  ונותר  סכנה,  בו 
ובמוצאי  הואיל  ממנו,  לאכול  אפילו  אסור 
שבת אפשר לבשל כל צרכו על ידי ישראל. 
והכלים שבישל בהם הגוי בשבת לצורך חולה 
כיון  הכשר,  צריכים  אינם  סכנה,  בו  שאין 
שבהיתר עשה כן, כמו שאמרו חכמים )שבת 
ועושה.  לגוי  החולה  אומר  שבשבת  קכט.( 
ואם הנכרי בישל התבשיל בשבת בביתו של 
ממנו  לאכול  לבריא  אפילו  מותר  ישראל, 

במוצאי שבת.
)חזון עובדיה( 
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סטינג זה כנראה בסמכותו, משרדו נמצא בקצה השני של המסדרון".מפקד 
הפלוגה לא היה אלא קצין כושי עב כרס, טיפוס חייכן ואדיב.  "הו, יהודי... 
היו לי במישיגן שכנים יהודים דווקא נחמדים מאד, גם דתיים, ובשבת לא 
שיחקתי אף פעם כדורסל כדי לא להפריע להם את מנוחת השבת בצהריים. 
אבל שתבין טירון, זה לא בסמכותי. תגש למפקד הגדוד מתיוס אפלגין, דבר 
איתו... הוא איש נחמד, לדעתי הוא יוכל לעזור לך... אבל אתה רציני? נדמה לך 
שהקרבות יעלו על פיג'מה וילכו לישון צהרים בשבת?" צחק. מגרד את גופו 
עקב חיספוסי השמיכה הצבאית, תשוש ומאוכזב נכנס רוג'ר לשנת הלילה 
הראשונה בצבא. הוא קם מוקדם, הניח תפילין, התפלל, התעלם מן המסדר 
של הבוקר, ופנה נחוש לכיוון משרדו של מפקד הגדוד. "אני לא מאמין!" צווח 
מפקד הגדוד שלא עשה רושם של נחמד מדי, למרות המחמאות של הקצין 
כושי. "אתה שפוי! אתה בסדר? טירון 704 תכניס לך עמוק עמוק לראש, 
שפה זה צבא, מלחמות, יריות, ויאטנם, ואם כל חייל יחליט מה הוא עושה 
ומתי הוא עושה, ארצות הברית של אמריקה יכולה לקפל את זנבה לקפל 
את הדגלים ולרדת מעל במת ההסטוריה". הוא הפנה מבטו לדגל הכוכבים 
"או.קי. אתם מתים  וחתם דבריו. "אנחנו מתים בשביל הדגל הזה. הבנת?". 
בשביל דגל, אני מת בשביל דגל השבת". השיב רוג'ר ללא ניד עפעף, "ועכשיו 
שתק.  הגדוד  מפקד  אותי".  מפחיד  לא  כלא  רוצה.  שאתה  מה  את  תעשה 
תופף עם אצבעות יד ימינו על שולחנו ובשמאלו החל לחייג "הלו, מפקדת 
לי  ידבר איתו. אין  רוצה שהמח"ט  הייתי  יהודי...  חייל  לי פה  יש  החטיבה. 
למפקד  "גש  השיחה.  את  סיכם  המג"ד  מאימונים".  אותו  לשחרר  סמכות 
החטיבה מקמילן טיסטמן, ותבדוק אצלו מה עושים איתך. לדעתי אתה חי 
בנדמה לי. המלחמות לא בדיוק שומרות שבת... וצריך אותך בחזית כל יום!". 
השעות נקפו, השמש ליהטה על גגות הצריפים. בשביל בין המפקדות הוא 
"לא  עליו.  רחמים  יתמלא  הבא  שהמפקד  ומייחל  מתפלל  באיטיות  צועד 
לכבודי הקב"ה, אלא רק לכבודך". חמש שעות שהוא מול המפקדה, ממתין 
עיניו  שתי  דבריו.  את  ומשמיע  מופיע  הוא  מגיעה.  היא  להיכנס.  להוראה 
"מה  ומזמזם  בורקות. הוא נשען על כסא השרד שלו  של המח"ט מקמילן 
ידידות מנוחתך... להתענג בתענוגים" ממש חזן מעולה. לפתע הוא משגר 
כמה משפטים עסיסיים באידיש. "אתה יהודי?" שאל רוג'ר למשמע הלחנים 
השבתיים. "לא, אבל אני אוהב לאכול גפילטע פיש, ובורשט, וסלט בצל עם 
יצאה  אמי האלמנה   .10 בגיל  התייתמתי  היין.  על  והבדלה  ומיונז...  ביצים 
לעבוד מצאת החמה ועד צאת הנשמה, ומי ארחו אותי? משפחת גולדווסר 
שכנים שלי בניו יורק. היו ימים שאפילו רציתי להתגייר. עד היום אני בקשר 
טירון  יהודים  אוהב  אני  ג'ייקוב...  הבן הקטן שלהם  בעיקר עם  טוב איתם, 
אוהב  החטיבה  מפקד  רווחה.  אנחת  השמיע  רוג'ר  מאד".  אוהב   .704 מס' 
יהודים, מכיר מאכלי שבת, מזמזם מזמורים, ויודע קצת אידיש.  "תודה בורא 
עולם ששמת קץ ליסורי" מלמל. "Tבל אני נורא מצטער טירון 704, זה לא 
בסמכותי לשחרר אותך מאימונים. משרדו של מפקד האוגדה דונלד קווין 
דוברלין נמצא בחלק המזרחי של הבסיס, כמעט שעה הליכה מפה, גש אליו 
ונקווה שתצליח לשכנע אותו שמלחמות – כמו היהודים - גם נחות בשבת". 
ליבו של רוג'ר נפל לרגליו. הוא חשב שהמח"ט עם הרקע היהודי שלו יושיע 
ביתומים  תבטחו  אל  ללמדך,  לישועה.  להצלחה,  קרוב  היה  הכל  אותו... 
נוצרים שפקדו בשבתות בתים יהודים, אכלו גפילטע פיש וצוחקים באידיש. 
לקראת דמדומי ערב הוא ניצב מול לשכתו המפוארת של האוגדונר. היתה זו 
שעה של צעידה שכולה תפילה ותחנונים. הוא דמיין את עצמו נכנס בשערי 
הכלא, עם סרבל צהוב של אסיר צבאי... עיניו נצצו מדמעות והייאוש החל 
והרים  בלמים  בחריקת  עצר  צבאי  ג'יפ  כח.  הרבה  בו  נותר  לא  בו.  לכרסם 
 , משם  שקפץ  הקצין  של  כתפיו  על  שהתנוססו  הדרגות  פי  על  אבק.  ענן 
הלה  האוגדונר"  "כבוד  לעברו  קרא  הוא  הבכיר.  האוגדונר  שזה  הבין  הוא 
יהודי...". האוגדונר הרים את  "סליחה, אני  ואמר  לו  ורוג'ר הצדיע  הסתובב 
"נכון" מלמל  קולו וצעק "אתה כנראה טירון 704 רוג'ר רפאלסקי... נכון?". 
רוג'ר מופתע מנין מכיר אותו המפקד הבכיר. "אז ככה טירון רפאלסקי אתה 
ותחזור  ידי.  על  חתום  אישור  כאן  לך  יש  הנה  בשבת.  מאימונים  משוחרר 
"תודה,  מתבקשת  שאלה  וגימגם  המסמך  אחז  רוג'ר  שלך!".  לפלוגה  מיד 
"מאתמול  פיו  הקצין הבכיר צחק במלוא  נולד האישור...".  ואיך  מנין  אבל 
ועד לפני שעתיים, אמא שלך לא עזבה את משרדי הרמטכ"ל בכבודו 
ובעצמו בוושינגטון. היא בכתה והיא התחננה שיתנו לך לשמור שבת. 
לפני שעתיים התקשר אלי המטכ"ל והורה לי חד משמעית. "תן לו פטור 
יצא משם  רוג'ר  בדמעות שלה".  טובע  עוד מעט  אני  מאימונים בשבת. 
עם האישור, זורח ושמח כולו. היה ברור לו, שמעתה ועד עולם, המלחמות 

עוצרות בשבת, ועוד איך עוצרות. 
באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו

<< ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166 >>

סיפור השבוע
הצבא  מחנה  לכיוון  הרכבת  על  עלה  כשרוג'ר  שבוע:  מלפני  המשך 
הטירונים  מחנה  וזלגו.  בידיהם  נופפו  הרציף  עלה  הוריו  עמדו  בקולורדו, 
של יחידות השדה בקולורדו, היה ידוע כפס ייצור שוחק ואכזרי, המשכפל 
ואשר  פטריוטיזם,  מזן  מרץ  לזריקות  הזוכים  ונחושים,  נוקשים  חיילים 
מבקשים להילחם בחזית. למה? כי זה כבוד למות למען המולדת, לשיטתם. 
כל הדרך שינן רוג'ר שהמולדת היא ארץ ישראל. והכבוד הלאומי שלו, הוא 
התפילין התפילה הכשרות והשבת. אבא ואמא שלו הוכיחו לו וחינכו אותו, 
שאם צריך למסור נפש, אז רק בשביל זה, לא בשביל "כבוד לאומי" שאיננו 
אלא זיוף של אגו מדיני אשר נועד לייצר בשר לתותחים. וכידוע, תותחים 
הרכבת  בתחנת  הרכבת  עצרה  ערב,  דמדומי  לקראת  רעבים...  לעולם 
בדרום קולורדו שם המתינו עשרות משאיות צבאיות. הטירונים הצעירים 
הוקפצו לתוכן על רקע השאגות של הרס"רים הגדודים. רוג'ר הבין שהוא 
לא הולך ללקק פה דבש, כאן לא כיתה א' בתלמוד תורה. אחרי שעתיים 
נסיעה, הם נכנסו למחנה צבאי המשתרע על פני שטח ענק צהבהב. השלט 
צריפי  גיבור!"  מכאן  תצא  אפס,  לכאן  "נכנסת  המסר  את  זעק  בכניסה 
במערב  מטרים.  מאות  כמה  מזה  זה  רחוקים  להם,  ננטעו  ידיים  רחבי  עץ 
הצבא  דגלי  גם  העליונה.  המפקדה  של  ידים  רחב  אבן  מבנה  לו  התנוסס 
והחיל התבדרו ברוח הערב. הוא קפץ מעל גב המשאית על משטח כורכר 
וכמעט נקע את רגלו. צולע ומדדה הוא נע לכיוון אגף הקליטה, ועמד כמו 
כולם באחת השורות. "רוג'ר רפאלסקי, גש לקבל ציוד, מעתה הינך טירון 
הוא העמיס עליו  מספר 704", הודיעו ברמקול. זהו, מעכשיו הוא מספר. 
את הציוד הצבאי, הציץ בפיתקה שהוגשה אליו, "גש לביתן 15, חדר 25, 
טירון  לחדרו.  נכנס  הוא  לילית  צעידה  של  דקות   10 אחרי  מיטתך".  שם 
טירון  בשבילך  או  ג'ונסון,  רונלד  שמי  "שלום,  ממיטתו  הזדקף  עור  שחור 
612". רוג'ר חייך "נעים מאד אני טירון 704". על השמיכה הצבאית הונחה 
חוברת צבעונית שכותרתה "שלושה חודשי טירונות – כל יום ומשימותיו". 
נהיגה על  ועיניו חשכו. מסעות מפרכים, מטווחי אש, קורס  רוג'ר דיפדף 
"ג'ונסון, אני  נגמ"ש, ומה לא... והכל בימי שבת קודש. ליבו נפל בקירבו. 
יותר  זה  זאת, אבל בשבילי לחלל שבת בטירונות.  יהודי... אתה לא תבין 
גרוע מלמות...ג'ונסון צחק. "שמע בו, פה צבא, פה לא משחקים בכל מיני 
הגבלות דתיות, תשאל אותי למה? כי מלחמות לא עוצרות בשבת.... אבל 
טירלסון תבקש  ויליאם  הכיתה שמו  גש למפקד  לך.  לעזור  יכול  לא  אני 
הרגיש   704 טירון  זהו  שלכם".  בשבת  צבאית  מפעילות  אותו  שישחררו 
לפתע, שמפעמת בו רוח של אמונה יראת שמים ורצון לקדש את השם. 
אבא שלו רעב ללחם בשביל לשמור שבת, ואף מפקדון אמריקני לא יאלץ 
אותו לירות, לנהוג או לצעוד עם מרגמה ורובה במרחבי המדבר. קודם כל 
היהודי שבו, אחר כך החייל, זה ברור! הוא הצדיע למפקד הכיתה ויליאם 
טרילסון שעמד בכניסה לצריף, ושאג פקודות. "המפקד, אני יהודי. לפי מה 
שכתוב כאן בחוברת, אזי הרבה מן המשימות הצבאיות תתקיימנה בשבת. 
ברור לך שכיהודי שומר מצוות  לא אוכל ליטול בהן חלק. ואני מבקש ממך 
לכבד את אמונתי, ולפטור אותי בשבתות מכל פעילות צבאית...".המפקד 
הצעיר פער שתי עיניים תמהות שירו זיקי זעם "עוד לא הגעת לכאן, בקושי 
יודע להחזיק רובה, ומקשקש על חופשות... תעלה על בגדי צבא, ושתוק!!! 
חושב,  אתה  "מה  המפקד  התרגז  למעצר..."  אותך  שולח  אני  מילה  עוד 
שהויאטנמים לא יורים בשבת". "צר לי אדוני המפקד... אבל לא בסמכותי 
להפר צו מן התורה הקדושה שלנו... יש מפקד לעולם וזה הקב"ה, מבחינתי 
של  קשיחותו  פגה  לפתע   .704 טירון  השיב  למעצר".  מיד  אותי  זרוק 
המפקד והוא השיב ברוגע "זה לא מסמכותי לפטור חיילים מאימונים. גש 
למפקד המחלקה שלנו סטפן אנקלסטון, שיחליט מה עושים איתך. הוא 
נמצא במשרדו, בסוף המסדרון". טירון 704 נקש ופתח את הדלת, הצדיע 
ואמר "כבוד מפקד המחלקה, אני טירון 704 ואני גם יהודי... ובאתי לבקש 
שתפטור אותי מאימונים בשבת. מבחינתי שכל השבוע יטרטרו אותי,  אל 
תתנו לי לישון ואעמוד בכל המשימות. אבל שבת אנחנו מצווים כיהודים, 
טירון  רציני  "אתה  ולחש  זקף ראשו באיטיות  מפקד המחלקה  לשמור..." 
704? עוד לא עשית מסע קטנטן, טיפת זיעה לא נשרה ממך, ואתה כבר 
גן  זה לא  בא אלי בתביעות. לא מקובל עלי... בפרט שאתה מבין שצבא 
 704 שתבין  לישון.  תלך  לך  בא  לא  תשחק,  לשחק  לך  בא  שאם  ילדים, 
האש  את  ינצרו  שהם  לי  נראה  ולא  שלך  השבת  על  שמעו  לא  בויאטנם 
בשבת..."."מצטער, אדוני המפקד אני לא מחליט בשביל הויאטנמים, אבל 
חייך  "חלילה"  אותי...".  תכלאו  מצידי  שלי...  הישיר  המפקד  הוא  הקב"ה 
מפקד המחלקה, "אבל זה לא בסמכותי להכריע. גש למפקד הפלוגה דניס 



גיסתי עברה ארוע מוחי, בשבת. כבר ביום ששי הרגישה לא טוב, 
ואז בשבת פינו אותה לבית חולים. שם היתה מורדמת ומונשמת, 
הבנו מהצוות הרפואי שהיתה במצב של סכנה. אז ביום ראשון 
התקשרתי להזמין לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, ביום שני בבקר 
עשו לה את הפדיון. והיום יום שלישי, אני מתקשר לבשר בשורות 
טובות, היא התעוררה ויצא מכלל מצב של סכנה. ונושמת בכוחות 
עצמה. ישתבח שמו לעד! אין עוד מלבדו! שזכוי הרבים יעמוד לה 

לזכות ותחזור הביתה בריאה ושלמה בקרוב בע“ה....

בעילום שם

אנחנו משפחה מאוחדת, לא משפחה גדולה, אבל ככה חינכתי 
את הילדים, על אהבה ואחוה בן האחים. עד שיום אחד התמונה 
האידילית הזאת התחילה להסדק. אחת הכלות הביע התנגדות 
גרים  שהילדים  למרות  האחים.  בין  הזאת  לאחדות  פעילה 
אני  אחד  יום  שלהם.  בחיים  התערבתי  לא  לעולם  לידי,  ממש 
יפה לאחינים שלה, על כלום,  כך  כל  רואה שהיא מדברת לא 
כדי  עד  עבר,  לכל  מתפשט  זה  נזרע  המחלוקת  כשזרע  אבל 
בין הילדים, הנכדים שלי.  כאן כבר  גם מריבות  כך שהתחילו 
אמרתי לה שהיא לא צודקת במעשים שלה, ושזאת לא הדרך, 
איתי  דברה  שלא  היה  המחיר  בכלום.  אשמים  לא  והילדים 
כחודשיים וחצי-שלושה וגם לא ראיתי את הנכדים. אז עשיתי 
סדרה של פדיונות,  כל פעם המצב הלך והשתפר, עד שהכל 
נשאר מאחורינו. אפשר להגיד שהיה לנו קשר טוב גם לפני זה, 
והיום יש אפילו אהבה גדולה ביננו. היא מכבדת את הבן שלי 
מאד, ואני אוהבת אותה מאד. ברוך השם. אפשר להגיד, שהכל 
השתנה לטובה. וההרמוניה שוב חזרה אל ביתנו. מים רבים לא 

יכלו לכבות את האהבה...

בעילום שם

ביום חמישי הזמנתי ”פדיון נפש“ למור אבי, שמזה שבוע הוא עם 
חום גבוה, ולא הרגיש טוב, ולא ידעו בדיוק מה יש לו.  החשש 
הראשון כמובן היה לגבי המגפה, אז עשו לו בדיקות דם . ואנחנו 
והוא  רקע,   מחלות  לו  ויש  מבוגר  אדם  הוא  כי  חששנו,  מאד 
בקבוצת סיכון. והיום יום ראשון, התקשרו להודיע שכל הבדיקות 

תקינות ב"ה. והכל עבר לו. אין מילים להודות.

ר.כ.

לזכוי הרבים- ניתן לשלוח סיפורי פדיונות לפקס 077-2182992 . נא לציין שם וטל‘. הפרטים נשארים במערכת או יפרסמו לפי בקשת השולח

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

הבת שלי עזבה את הבית לפני כשנה, ובעקבות כך גם התרחקה 
על  אפילו  מקפידה  היא  שאין  כך  כדי  עד  הרב  לצערנו  מהדת 
כשרות המאכלים שבאים לפיה, עשינו לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי 
ינון“ כדרכנו בקודש, כשכל פעם שיש בעיה אנו נוהגים לעשות 
פדיון נפש וברוך השם, לא עזב ה‘ חסדו מאתנו. לאחר הפדיון 
יתברך.  לנו שהיא מתחילה להתחזק בחזרה, תודה להשם  נודע 
שבע"ה בזכות סיפור הישועה נזכה לחופתה בקרוב עם יהודי ירא 

שמים. 

מ.ב מפתח תקווה

זה סבא שלנו,  עבורנו  חולה מספר, אבל  להיות  אנשים הפכו 
”פדיון  עבורו  הזמנו  קשה.  במצב  ומונשם  מורדם  היה  והוא 
ינון“, ולשמחתנו הרבה, הוא חזר לנשום באותו  נפש“ ב“חסדי 
שבוע, ולאחר מכן התחיל לדבר. והיום הוא משתחרר הביתה, 
ישתבח שמו לעד!         כל המשפחה רוצה להודות לשם יתברך, 

על רחמיו כי רבים הם...זה בכלל לא מובן מאליו...

בעילום שם

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

>> פרטים בקו הישועות 03-6182992 <<



החיזוק השבועי  פרנסה משמים

הפרשה המצויירת 

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 077-2182992 או לטלפון 03-6182992. הארות והערות יתקבלו בברכה...

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

 // מתוך מדור “מטעמים לשולחן” \\

יהודי ירא שמים היה מגיע בכל יום לבית הכנסת להתפלל שחרית. לאחר התפילה היה לומד חוק לישראל והולך לעבודתו, כך הייתה דרכו במשך שנים.
באחד הימים, עם סיום תפילת שחרית יצא מבית הכנסת ולא למד. הרב מרדכי עבאדי שראה זאת חשב לעצמו: "בטח הוא אנוס היום ולכן לא ישב ללמוד 
כמנהגו". למחרת יצא האיש מבית הכנסת לאחר "ובא לציון" וכך היה הולך וחסר, עד שהפסיק לחלוטין לבוא לבית הכנסת. רצה הרב לדעת מהי הסיבה והלך 
לחנותו שבקצה העיר. כשראהו האיש כולו נרעש ונרעד, "מפני מה רבי מרדכי טרח לבוא אליי?" שאל את עצמו. הרב נכנס עימו בדברים ושאל: "מדוע הפסקת 
לבוא לבית הכנסת להתפלל וללמוד?" השיב לו האיש: "ראיתי, שכשאני עושה את רצון הקב"ה, מתפלל ולומד, אין לי פרנסה. עכשיו כשהפסקתי לבוא יש לי 
פרנסה ברווח, לכן אינני רוצה לבוא עוד לבית הכנסת". ניסה הרב לשכנעו בדברי מוסר אך לא הצליח. אז אמר לו הרב: "אנחנו נמצאים עכשיו בשליש הראשון 
של השנה, כמה אתה חושב להרוויח במשך השנה?" השיב לו האיש: "חמישים לירות זהב". אמר לו הרב: "בא ונעשה הסכם - אתה תחזור לבית הכנסת ותעשה 
פנקס חשבון ביני לבינך, כמה שיחסר לך אני אשלים". הסכים היהודי וחזר להתפלל וללמוד בבית הכנסת. בחלוף חודשיים שאלו הרב לשלומו וזה השיב: 
"מיום שחזרתי לבית הכנסת לא הרווחתי אפילו פרוטה אחת, אף קונה לא נכנס לחנותי, אבל יש לי אמונה בחכם, אני מחכה עד ראש השנה". ערב פסח הגיע, 
שאלו הרב לשלומו וזה השיב: "עד עתה הרווחתי שתי לירות זהב". כשהגיע ראש חודש אלול פנה הסוחר לרב ואמר: "כבוד הרב, לא הרווחתי מאומה מאז 
פסח..." בערב ראש השנה לקח עימו הרב חמישים לירות זהב והלך לחנות של אותו סוחר, כדי לעשות עימו חשבון כמה הוא חייב לו, ולהיכנס לראש השנה 
כשידיו נקיות מהסכמו עם האיש. אמר לו הסוחר: "כבוד הרב, אין צורך. לפני שעה בא ערבי וקנה ממני סחורה, הרווחתי מהעסקה חמישים לירות זהב, ובהמשך 
השנה הרווחתי עוד שתי לירות". אמר לו הרב: "אתה חשבת להרוויח חמישים לירות במשך כל השנה, ולבסוף הרווחת יותר. דע לך שבראש השנה שעבר גזרו 
עליך שתרוויח חמישים ושתיים לירות זהב, אלא שהיצר הראה לך בכוונה להכשילך, שביום שאתה הולך לבית הכנסת הוא סוגר בפניך את שער הפרנסה, 
וביום שאתה לא הולך לבית הכנסת נותן לך להרוויח. אבל באמת אין זה רווח, אלא הוא מוציא מהכיס הזה ושם בכיס השני...אולם עד ראש השנה הוא חייב 
לתת לך את המגיע לך, את שקצבו לך שנה שעברה בשמים, כבר אין לו שליטה על הכסף ולכן נתן לך הכל בבת אחת". הסוחר התפעל מהדברים, וקיבל על 
עצמו להוסיף וללמוד שעתיים ביום במקום ללמוד שעה... )'גם זו לטובה'( בפרשת השבוע מופיעה ברכת הכוהנים: "יְבֶָרכְךָ ה' וְיְִשְׁמֶרךָ..." פירש רש"י: "יברכך 
ה' - שיתרבו נכסיך". פרנסה היא הדבר המעסיק את האדם במשך רוב ימיו, תמיד מחשבתו פועלת כיצד להרוויח, היכן לקנות, איפה להשקיע, וכיצד ישרוד את 
החודש. כולנו מאמינים בבורא, אך לא תמיד בוטחים בו. כדי ליצור לעצמנו חיים שלווים יותר צריכים אנו לבטוח בבורא שייתן לנו את פרנסתנו ברווח, יתן את 
הקצוב לנו, ללא דאגות ופחדים. כשיש לך ביטחון ואמונה שהכל נקצב לך מראשית השנה, יהיה לך קל יותר לפנות מזמנך לתורת אלוקים, למשפחה, לדברים 
שיעשו לך טוב. תהיה רגוע ושליו יותר. תזכור תמיד, בורא עולם מפרנס אפילו את הנמלה הקטנה ביותר, נותן לה את מזונה למשך כל חייה, לא כל שכן שידאג 

לך, שאתה הנך נזר הבריאה, החשוב שבבריות? מה לך להיות מוטרד? תבטח בבורא ותזכה לראות ברכה בעמלך... שירבו נכסיך..
רונן קרתא


