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מטעמים לשולחן

ספר רבי בצאלאל ז‘ולטי, מעשה שנוכח בו אצל הצדיק מירושלים, רבי דוד בהר“ן זצ“ל. רבי דוד 
היה מקפיד להתפלל כותיקין ובחצות הלילה כבר היה נעור ועומד על רגליו. פעם אחת, בחול 
המועד סוכות, נכנס רבי בצאלאל בבקר לבית הכנסת ומצא את רבי דוד גועה בבכיה עצומה. 
נגש אליו רבי בצאלאל ושאל אותו לסיבת בכיו, ורבי דוד סיפר לו כי כאשר נטל את בלולב וברך 
עליו נשמטו ממנו ההדסים, ואם כן היתה ברכתו לבטלה. נסה רבי בצאלאל להרגיע אותו ואמר 
לו, שהלא יש שיטה אחת שנוטלן זה אחר זה יצא, ואם כך, אין זו ברכה לבטלה בודאי. אבל הוא 
לא נרגע, בהשיבו לו, כי לא נפסק כן להלכה. ספור זה נחרת בזכרוני, וכעבור כמה שנים באתי 
אני באחד מימי חול המועד סוכות לבית הכנסת ומצאתי את רבי דוד בהר“ן עומד ובוכה. נגשתי 
אליו ושאלתי אותו מה קרה, והשיב לי: לא קרה שום דבר. עמדתי והפצרתי בו שיגלה לי על מה 
הוא בוכה, ואז ענה לי: לפני ארבע שנים, בשעה זו, ברכתי ברכה לבטלה, ועל כך אני בוכה...

רשמתי לעצמי, כי לשנה הבאה כדאי לבדוק מה יקרה, ואמנם, באתי לבית הכנסת ושוב ראיתי 
אותו עומד באותו מקום ובאותה שעה ומתיפח בבכי מר. מובן מאליו שכבר לא שאלתי אותו 
עוד מפני מה הוא בוכה...באחד הימים בערב סליחות, שלח נכדו של הבעל שם טוב להודיע כי 
קטרוגים גדולים משוא נאמרים על כלל ישראל בשמים, והוא חושש מאד מפני השנה הבאה...

כתמיד,  מתקבלת  אינה  תפילתו  כי  הרגיש  בסליחות,  כחזן  ששמש  מברדטשוב  יצחק  לוי  רבי 
ולאחר אמירת הסליחות יצא לטיל ברחובות ברדטשוב, כדי לחשוב מה ביכולתו לעשות, ומבלי 
פתאום  הבחין  שם,  מסתובב  בעודו  בברדטשוב.  העוני  למשכנות  עד  רגליו  אותו  נשאו  משים 
באור גדול הבוקע מאחת החורבות. בעיני קדשו הבחין כי זה אינו אור רגיל שמקורו בנרות, אלא 
והוא מהר לדפוק על דלת הבית. למשמע נקישותיו נפתחה  אור רוחני, שיסודו בהררי קודש, 
הדלת בידי אישה, ומיד כאשר הבחינה באורח שנצב בפתח ביתה, הבינה כי הרבי בא להוכיח 
אותה. בו במקום התחילה לבכות מרה, ותוך כדי בכי אמרה: “רבי קדוש, אמנם חטאתי, אך האמן 
לי שכבר שבתי בתשובה שלמה וגם סבל רב עבר עלי בשל אותו חטא נורא“. רבי לוי יצחק המתין 
כי היא התגוררה עם  והאישה ספרה  ואז בקש לדעת מה היה החטא שלה.  עד ששכך בכיה, 
הוריה בכפר קטן בסמיכות לברדטשוב, והנה ביום בהיר נחת עליה אסון כבד-הוריה נפטרו בפתע 
היה  הנורא,  והיא בת שבע עשרה שנים בלבד...מלבד הצער  בודדה בעולם,  והותירוה  פתאום 
עליה לדאוג כעת בעצמה לפרנסתה. רבות הוגיעה את מוחה במקור שממנו תמצא את פרנסתה, 
עד שלבסוף החליטה, כי תנסה להמשיך את פרנסת הוריה, שכלכלו את עצמם באמצעות עשית 
חמאה וגבינה מן הרפת שהיתה בבעלות הפריץ. בלי להתמהמה, נגשה הנערה אל בית הפריץ 
ובקשה ממנו להמשיך את החוזה. הפריץ התבונן בה ואמר כי הוא מסכים להאריך את החוזה 
למשך שלוש שנים בחצי מחיר, בתנאי שתתן לו לגעת בשערותיה...ותוך כדי הדברים עשה כך. 
הנערה נבהלה וברחה במהירות מן הבית, היא נסה לביתה ובכתה במשך כל הלילה על כך. לאחר 
מכן, מהרה וגזזה את שערות ראשה שגרמו לחטא. היא חשה שהקרקע בוערת מתחת לרגליה, 
ולכן נסעה לברדטשוב, כתתה את רגליה מבית לבית והציעה את עצמה כמשרתת, תמורת מזון 
ומקום לינה. כעבור שנים אחדות שבהן עבדה עד כלות כוחותיה בעבודת המשרתות, השיאו 
נשואיה  לאחר  קצר  זמן  למגוריהם.  הזו  החורבה  את  רכשו  והם  כמותה,  ליתום  מכריה  אותה 
נפטר בעלה, והותיר אותה לבדה בעולם. הנך מבין רבי-התפרצה האישה שוב בבכי עז-סבלתי 
כה רבות בגלל החטא שלי, וחזרתי בתשובה, עד שאני מקוה שהקדוש ברוך הוא כבר סלח לי...

ומה עשית עם השערות שגזזת באותו לילה? משום כך באת?  יצחק המשיך לשאול:  לוי  רבי 
בודד שאותו הותרתי  לבד מתלתל אחד  כולן שרפתי,  לך: את השערות  הגיבה האישה- אומר 
בידי...ואני חושבת מדוע הגיע לי כל זאת, אני נוטלת בידי את התלתל היחיד שנותר, ואומרת: 
רבונו של עולם, אתה צודק...כאשר יצא רבי לוי יצחק מברדטשוב מו הבית, הוא נשא את עיניו 
לשמים ואמר:“רבונו של עולם, הנך יכול להניח בכף מאזנים אחת את כל הקטרוגים, וגם את 
השטן בכבודו ובעצמו, ואילו בכף השניה, אבקש שתניח רק את התלתל הזה, ובטוח אני מי מהם 

יטה את הכף...“ 
מתוק האור

פנה נא אל התלאות ואל לחטאות!

שליח  ס“ד(  נג  )סי‘  ערוך  בשולחן  מרן  כתב  א. 
הגון,  שיהיה  צריך  נוראים(  בימים  )בפרט  ציבור 
אפילו  רע  שם  עליו  יצא  ושלא  מעבירות,  ריקן 
בילדותו, וצריך שיהיה עניו ומרוצה לקהל, ומעביר 
בתורה  לקרות  ורגיל  ערב,  וקולו  מידותיו,  על 
לבטא  צחה  לשונו  ותהיה  והכתובים,  ובנביאים 
ח‘  אות  קורא  אם  אבל  כתקנן.  האותיות  כל  את 
כמו אות כ‘ רפויה, או אות ע‘ כמו אות א‘, ואות ק‘ 
כמו אות כ‘ דגושה, אין ראוי למנותו לשליח ציבור 
לשמש  כמותו  הגון  אין  אם  ואם  כד:(,  )מגילה 
להרגיל  ישתדל  ורק  למנותו,  מותר  ציבור,  שליח 
אומר  יביע  )שו“ת  כהוגן.  האותיות  לבטא  עצמו 

חלק ו ר“ס יא(.
נשוי,  צבור  שליח  אחר  לחזר  יש  לכתחילה  ב. 
נזדמנו  ואם  ומעלה.  שנה  שלשים  מבן  והוא 
שמים,  ירא  ישיבה  בחור  שהוא  אחד  לפנינו, 
אינו  וגם  לו שלשים שנה,  ואין  ותורתו אומנותו, 
נשוי, ויודע להיות ש“צ כראוי, ולעומתו יש אחד 
והוא  ונשוי,  שנה  שלשים  מגיל  למעלה  שהוא 
התוקע  וכן  עדיף,  הישיבה  בחור  פשוט,  איש 

בשופר ישתדלו שיהיה ירא שמים ובן תורה
)חזון עובדיה(
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פעמים בשבוע אתה שואל אותי, 'שמעונה, האם שמעת שבירכתי ברכת 
המזון?' 'שמעונה כבר שלחת את המכנסיים לתיקון?' בעוד שאתה הלכת 
לחייט בעצמך... בקיצור תנסה להיזכר איפה הנחת אותה". נטיתי להסכים 
איתה... שמעונה בדרך כלל לא טועה. בליל שביעי של פסח - כמו תמיד 
- שעה אחרי הקידוש, חתולי הקיש בדלת. הנכדים שרו לו "ימים על ימי 
מלך", פינינו לו כיסא מרופד, הוא נטל ידיו, הסתער על כמה מצות רטובות 
שהוטבלו בסלטי הבית והחל לטפל בקציצות הבקר. שרנו, שמחנו, ליקטנו 
מפתגמיו של האורח, ובחצות לילה ליוויתי אותו עד פאתי הרחוב. בבוקרו 
התעופפה  לאן  הישנה?  החג  חליפת  "איפה  לקולב.  ניגשתי  טוב  יום  של 
העניבה הירוקה?" אני שואל ואשתי מזכירה לי את הבעיה ההיא עם תאי 
"בשורה התחתונה, אחרי הקידוש הנחתי  נחרץ  הייתי  הזיכרון, אך הפעם 
אותה בקולב בכניסה לסלון!!! איפה חליפתי?". "אתה בטוח?!" התעקשה 
שמעונה. "הפעם אני בטוח עם כל תאי הזיכרון שלי, כפי שהם תפקדו עת 
הייתי בגיל 29, אלטרער בישיבה...". "חתולי?" תהתה שמעונה. "חתולי?!" 
זה נראה לי רחוק מן המציאות, עשר שנים שהוא בא והולך ועולם כמנהגו 
נוהג בדירתנו הצנועה. היתה לי נטייה – משום מה – לחשוב שתאי הגניבה 
שלו מידלדלים כמו תאי הזיכרון שלי... או אולי לא. במוצאי החג צלצלתי 
אליו. הוא ענה לי מנומנם, "כן? מי זה?". "מדבר זבולון... יש חדש חתולי?" 
חתולי כחכח בגרונו אבל לא במבוכה ואמר, "אני יודע למה אתה מתקשר... 
רוצה לשמוע במפורש  "עזוב בארות חתולי, אני  בגלל הבאר שיורקת...". 
לך  אגיד  מה  והעניבה...  החליפה,  "בגלל  אליך?!".  התקשרתי  למה  מפיך, 
זבולון, ראיתי חליפה כל כך יפה, ועניבה משהו משהו... נכנס לי יצר הרע 
ולקחתי, לא גנבתי, רק לקחתי!" נחמד מצדך, "והחליפה החדשה שנעלמה 
וכאן  "נשבע",  לגביה... אדון חתולי!".  יש מידע חדש  חודשיים,  לי מלפני 
נשבע חתולי בהמון קרובי משפחה שלו, וכן נשבע בתנאים נביאים מלכים 
מה  ההיא,  בחליפה  נגע  שלא  לעת"ל,  שיחיו  ואלה  שחיים  אלה  ורבנים, 
שאימת לי הדק היטב, שגם החליפה הקודמת זיכרונה לברכה, מצאה את 
מותה בנסיבות חתוליות. "אבל זבולון תירגע, השארתי את החליפה שלך 
שלמה  עם  תדבר  סביונים,  ברחוב  ומורשה',  'נחלה  הכנסת  לבית  בכניסה 
הגבאי, הוא ייתן לך את החליפה... בכל מקרה רק לקחתי אותה, והתכוונתי 
להחזיר". חתולי שידר כלפיי משפטים אופטימיים, ותקווה ירקרוקת נבטה 
בקרבי, שהאובדת עוד תשוב הביתה. למחרת, בשעות אחה"צ, נסעתי עם 
רעייתי לשכונה הצפונית ואיתרתי את בית הכנסת. שלמה הגבאי הישיש, 
היה רכון על הכיור ושטף כוסות. "כן חבוב, מה אפשר לעזור?" שאל שלמה 
במבטא פרסי כבד אבל מלא בחן וברוך. "הסתובב פה אחד חתולי, והשאיר 
"אין בעיה תחפש, אם תמצא תיקח" המשיך שלמה  כאן חליפה שלי...". 
לסבן את הכוסות. עברתי מקולב לקולב, למחסן, לשירותים, לעזרת נשים, 
מצאת?"  "נו,  חתולי.  לא  עניבה,  לא  חליפה,  לא  מטבח,  ארונות  פתחתי 
לי  סימן  הוא  האפורות.  פניי  את  כשראה  מסוקרן,  הגבאי  שלמה  שאל 
לגשת למטבח, הוא ניגש לארון צדדי, פתח את מנעולו והוציא משם קולב 
חצאית  ומתחתיה  כהה,  בצבע  אישה,  של  חליפה  ועליו  משובח  פלסטיק 
צנועה תואמת. "טעית שלמה זו לא חליפה נשית, זו חליפה שלי, גברית", 
ניסיתי להסביר. "רגע, תקשיב חבוב", היסה אותי, "לאשתי יש אחות עשירה 
באמריקה, פעם בכמה שנים היא שולחת לה בגד חדש-חדש, אבל אשתי 
זה לא עולה עליה ואין לנו מה לעשות עם זה... אולי אתה מכיר אישה דתית 
חיפשת  החג.  אחרי  חג  מתנת  תהיה  זו  מבסוטית,  שתהיה  לה,  תן  צנועה, 
חליפה, אז מצאת חליפה", קרץ שלמה. גיחכתי. "תגיד לי שלמה, אני לא 
את  להעניק  לי  מרשה  אתה  חדש...  בגד  שנים  כמה  כבר  לאשתי  קניתי 
הבגד לאשתי?". שלמה הוציא סיגריה מכיס חולצתו הצית אותה באיטיות 
וסיכם, "אם לא אשתי, שתהיה אשתך, אם לא חליפתך, שתהיה חליפתה". 
למותר לציין שהחליפה החדשה התאימה לרעייתי, ששמחה מאד על השי 
אצל  החליפה  את  שהשאיר  להישבע  מוכן  עדיין  הוא  וחתולי?  המפתיע. 
שלמה הגבאי, שתלך חליפתי לאן שתלך ותהיה כפרתו של חתולי. אגב, 
הגאון  שמרן  שמעתי  "זבולון,  הבאות,  במילים  האירוע  את  סיכמה  אשתי 
רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל אמר לרעייתו אחרי שנגנבו פמוטיה על 
ידי גנב אורח, "אנא רעייתי, תאפשרי לי להמשיך לארח גנבים... אל תכעסי 
רעייתי.  חתמה  שהסכימה",  "פשוט  שאלתי.  הסכימה?"  אליהם"."והיא 
חתולי קיבל הזמנה להופיע בחג השבועות, עם חליפה, בלי חליפה, העיקר 

שיגיע.
באדיבות המחבר- הרב קובי לוי הי“ו

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

סיפור השבוע
רגועים  עדיין  במחוזותינו  הכפרות  שתרנגולי  נכון  לוי!  קובי  ר'  שלום 
מאחר  זאת  שחיטת-מחר,  דאגת  ללא  תולעים  מנקרים  והם  ושלווים, 
בעיקר  בואו,  על  מאותת  לא  עדיין  לטובה  עלינו  שיבוא  הכיפורים  ויום 
לנוכח קיץ מזיע ומהביל, המאיים לחבוק את ימינו ולילותינו. מצוות כיסוי 
אך  לה,  וחבויה  נצורה  עדיין   – למחמירים   – תשובה  ימי  בעשרת  הדם 
כמו אותה תאנה ירקרוקת, אף היא תגיח ותספיג בעפר את דם תרנגולי 
הכפרות בתיקונם השלם, כולי האי ואולי. אחים ואחיות יקרים, מה לנו 
הקדוש,  הפסח  מחג  נפרדנו  תמול-שלשום  הלוא  תשרי,  בחגי  לעסוק 
והננו נישאים על כנפי ההוד של ספירת העומר, בואכה מתן תורה. אלא 
שגיבור הסיפור נזכר לו )והסיבה תובהר לקמן( בנוסח הקדמוני השגור 
על לשוננו בעוד השכווי השחוט מתעופף מעל ראשנו, "זה חליפתך, זה 
תמורתך, זה כפרתך זה התרנגול ילך לשחיטה ואני פלוני בן פלוני לחיים 
העת  זו  וכי  נאה?  כך  וכי  יאה?  כך  חליפתי?  זו  אמן.  ולשלום".  ארוכים 
להציף מילים קדושות אלו, בעוד טעם המצה השמורה ספוג עמוק-עמוק 
הקטנה  הדירה  לענייננו.  ועתה  טובה  שאלה  ובקיבה?  בלחיים  בלשון, 
שלנו, היא בית ועד נפלא לתלמידי חכמים, אבל גם לכאלה שה"חכמה" 
המיוחדים  הטיפוסים  לקיחות.  ולפעמים  סחיבות,  גניבות,  היא  שלהם 
ובאים ממחלקות רפואת  יוצאים  בית, חלקם  נוודים חסרי  הללו, חלקם 
של  ובחולו  טובים  בימים  בשבתות,  בעיקר  לדירתנו,  מתמגנטים  הנפש, 
מועד. האמת היא, שמאז עומדי על דעתי פניי מאירות כלפיהם באותו 
זוך מתוק וחביב, כפי שהן מאירות לאברכים ובני תורה. אלו בניו של מלך 
ואלו בניו, ומעולם לא עסקתי בסומק דמם ובמעמדם כלפי שמיא. כולם 
אהובים, כולם ברורים. התיקון השמימי שמוטל על כתפו של כל בן עלי-

אדמות, נסתר וחבוי הוא, ועלינו המארחים, המלווים, היועצים, כל אחד 
לפי כבודו ומעלתו, ללוותם ולסייע בתיקונם, שלמעשה הינו התיקון של 
עצמנו, בבחינת איש לרעהו יאמר חזק. אני מחזק אותך, אתה מחזק אותי, 
וכבר לימדונו חז"ל שדווקא העני הוא זה שמתחסד יותר עם בעל-הבית... 
לימדונו, אבל מי מפנים ומאמין? מילא. בוא נתחיל אדון לוי, בוא נתחיל. 
ידעו  שלא  אלה  גנב.  גם  הוא  שיש(  בדוי  הכי  )שם  שחתולי  ידעו  רבים 
והכניסו אותו לביתם, טעמו טעם נפלא של אירוח איש מוכה גורל, עיניו 
ולעתים  הפשוטים  בפתגמיו  להקסים  שהפליא  התרופות,  מן  מזוגגות 
השנונים את באי הבית... אחרי שניים-שלושה אירוחים, היה נעלם ארנק 
או צמיד זהב, לעתים אף מכשיר חשמלי, מגהץ נניח. אף אחד לא חשד 
יורק  מפליגים,  ואירוח  להטבה  הזוכה  זה  שאומלל  יחשוד  מי  בחתולי, 
לבאר ממנה הוא שותה. דא עקא, לעתים שמעו ממנו משפט מפתיע כמו, 
"כן, הבאר לפעמים יורקת על שותיה..." לא תמיד יורד להם האסימון – 
כמו שאומרים – אך לאחר ששמו עולה כחשוד אלטרנטיבי כולל משמוש 
ופשפוש אצל ידידים ושכנים, מתברר שחתולי שתה גם את החלב שלו, 
ככתוב במליצה: חתולי זב חלב ודבש. היו כאלה שאף איבדו עשתונותיהם 
מן הבוגדנות שלו, ופנו זועפים וזועקים למשטרה, כתבו תלונה, והוא זומן 
בין  חילופי שניים שלושה משפטים  לאחר  באופן שיטתי  אך  לחקירה. 
החוקר לנחקר – ולאחר הצגת תעודה מזהה, שוחרר חתולי לרחובות העיר 
והמשיך למצוא חן בעיני כל רואיו, ולעסוק במלאכתו – גנב. התירוץ בפיו 
היה תמיד משכנע, "מה אתם רוצים ממני, אני איש חולה, גר בבתי כנסת, 
לקחו לי את הילדים, אני חי על תרופות, אז לפעמים אני גונב...". תירוץ 
מנצח. תודה. האומללים ביותר היו נהגי המוניות, בעיקר אלה החדשים 
לפינה  מפינה  לנדוד  נוהג  היה  חתולי  הנהגותיו.  פשר  את  ידעו  שלא 
ניירות לקינוח-אף. בסוף הנסיעה הוא  היו  ולהשתמש בהם, משל  בעיר 
ירד, הבטיח לחזור עם כסף, ונעלם. הנהגים נשארו עם ההבטחה, זה גם 
לנו ארנק, כעסנו עליו, הרחקנו אותו  גנב  משהו...לפני 10 שנים חתולי 
לתקופה ארוכה, ולאחר תחנונים והפצרות הוא הבטיח לא לחזור לסורו. 
נו טוב, היו דברים בגו  "אני עם גניבות גמרתי!" נשבע עם עיניים לחות. 
ידיו, אכל בתיאבון, מלמל  נטל  הגיע,  נרשם עשור שקט. חתולי  ואצלנו 
את ברכת המזון, השמיע פתגם או שניים והלך. כולם היו מרוצים. לפני 
עקא  דא  הלב.  על  טוב  לי  שעשתה  חדשה,  חליפה  חנכתי  שנה  כחצי 
שכעבור מספר שבועות היא נעלמה כאילו בלעה אותה האדמה. דיווחתי 
זבולון, אתה כבר חצית את  "תראה  והיא טענתה בפיה  על כך לרעייתי, 
העשור השמיני שלך, הזיכרון שלך זה לא מה שהיה פעם. בינינו, כמה 



”אני רוצה להודות לבורא עולם, עשיתי פדיון נפש עבור 
קרוב משפחה, שהיה צריך לעבור ניתוח. כל ניתוח הוא 
מסוכן אבל במקרה הזה הרופאים אמרו שזה ניתוח מאד 
מסובך. שמונה שעות בחדר ניתוח, שמונה שעות מורטות 
עצבים, שאין על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. 
במקרה כזה לא לקחנו סיכון, מראש עשינו פדיון נפש. 
וברוך השם בסייעתא דשמיא הודיעו לנו שהניתוח עבר 
הייתה בעיה עם הצלקת שלא  בהצלחה, לאחר הניתוח 
הכל  השם  וברוך  נפש,  פדיון  עוד  עשינו  אז  התאחתה, 

הסתדר...“ 
בעילום שם

עברתי בדיקה לנגיף, הזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, 
וקבלתי בשורות טובות! תזכו למצוות!

בעילום שם

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... 

לחסדי ינון שלום וברכה!
מזה תקופה רצינו לקנות דירה, אבל המחירים היו יותר 
מהיכולת שלנו, הבן שלי הציע לנו לעשות ”פדיון נפש“ 
ב“חסדי ינון“  וברוך השם, תוך יומיים מצאנו דירה גדולה 
כח,  וישר  עולם!  לבורא  תודה  לנו,  שיש  במחיר  ויפה 

שתזכו לכל הברכות והישועות..
משפ‘ מ. רחובות

הצואר  בגרון,  זיהום  לו  מצאו  הארבע,  בן  שלי,  אחין 
התנפח. אשפזו אותו בבית חולים ונתנו לו אנטיביוטיקה. 
מלחיץ  הזיהום.  את  לנקז  כדי  לנתח  שיצטרכו  אמרו 
עבורו  והזמנתי  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  מיד  ביותר. 
”פדיון נפש“, באותו לילה אמרו שרוצים לעשות אם.אר.

איי.  ולנתח אותו. אחי אמר להם לחכות עוד יום עם זה. 
יום- עוד  לחכות  אמר  והוא  רופא  עוד  עם  התיעצו  ואז 

דשמיא,  בסיעתא  ואז  עושים.  מה  לראות  ואז  יומיים 
מילים  הביתה...אין  והשתחרר  עבר,  והכל  לו  ירד  החום 

להודות. לבורא עולם...
ב.י מהדרום

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

>> פרטים בקו הישועות 03-6182992 <<

אני מורה בבית ספר, והמורה לספורט בקשה שאחליף 
אותה שיעור אחד. נכנסתי לכיתה נמוכה והוצאתי אותם 
למגרש. אחד טיפס על השער לכדורים, השני נפל וקיבל 
לי,  זה אמר  לפני  ביד. המנהל  וסדק  סגולה במצח  מכה 
לשים עין עליהם, כי הוא מטפס. לא הספקתי לנתק והוא 
ורצתה  נפל. האמא באה לבית ספר וצעקה על המנהל, 
לי  לעשות  רצו  אלי,  הגיעו  ואז  הספר.  בית  את  לתבוע 
שימוע במשרד החינוך. היה מאד מפחיד. האמא רצתה 
אבכה... שאני  בזה,  אעמוד  שלא  אמרתי  איתי.  לדבר 

”פדיון  והזמנתי  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  הזה,  בשלב 
נפש“. חברות אמרו לי, מה את עושה על זה פדיון נפש...

תעשי לעצמך, שתתחתני, שיבנה בית המקדש...שיבוא 
המשיח...ואני, מורה חדשה, נלחצתי ולא רוצה להפסיד 
זה,  אחרי  שבוע  בערך  הפדיון,  שלי...אחר  המקום  את 
האמא ירדה מהסיפור, היא לא כעסה יותר, אפילו אמרה 
תודה  הגבס.  את  לו  והורידו  בילד,  שמטפלים  ”תודה  לי 
שעזרת לי מאד.“ הכל הסתיים בטוב, ב“ה...היתי בהלם. 
לי  עזר  זה  דשמיא  ובסיעתא  בפדיון,  מאמינה  מאד  אני 
הכל  איך  בהלם,  הכל...היתי  מצבים...ולמרות  מני  בכל 

התהפך לטובה! אין עוד מלבדו...רק להודות להשם!
בעילום שם

חתמו הוראת קבע וקבלו מתנות
תמונה מקורית מהצדיק, נר הבדלה, 

גביע הנהרות לקידוש ועוד...
03-6182992

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



החיזוק השבועי  השופט שלך הוא אבא שלך

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...

 // מתוך מדור “מטעמים לשולחן” \\

לרבי חיים, רבה של קישינוב  בעל ספר "באר מים חיים", היה בן יחיד שהלך בדרכים עקלקלות, ובמעשיו הלבין את פני אביו הגדול. למרות זאת, אביו, רבי 
חיים תמיד האיר לו פנים ונהג בו בחביבות רבה ביותר. באחד הימים שאלהו חשובי הקהילה: "בנך סורר ומורה, במעשיו הוא מלבין את פניך, מדוע הוא 
ראוי ליחס כה חם ולבבי?" השיב להם רבי חיים בתום לב: "אני רוצה להראות לבורא עולם כביכול, שגם עם בנים משחיתים צריך להתנהג במידת הרחמים 

ובאהבה רבה..." בעוד ימים מספר נעמוד כולנו למשפט, משפט שיחרוץ את גורלנו לשנה הבאה.
כשאדם נדרש להגיע למשפט לפני שופט בשר ודם הוא חושש, מכין ראיות, מכין כתב הגנה כדי לצאת ממשפטו זכאי. כשאנו ניגש לפני בורא עולם 

למשפט אף אנו נצטרך להגיע עם "סל" מלא בזכויות, להביא ראיות טובות לזכותנו, לגייס את כל הסנגורים שיעידו עלינו טוב.
אולם יש לנו סיבה אחת להיות נינוחים, העובדה שהשופט במשפט הוא אבינו מלכנו, שהוא ארך אפיים ורב חסד, שמרחם על בניו ומוצא להם פתח 
זכות. גם אם היינו בנים סוררים, גם אם השחתנו את דרכנו וגרמנו עלבון ובוז לאבינו שבשמים, בורא עולם מאיר לנו פנים, סולל לנו דרך תשובה, מחכה 
לנקישה שלנו על דלתו, על הדלת המובילה אל כיסא כבודו. יש לנו אב רחמן, הוא מחכה לנו, אל לנו ליפול לרשת היצר המחדיר בנו ייאוש ומסיר מאיתנו 
את התקווה. היום גם אתה יכול לנקוש על דלתו של הבורא, לבקש את סליחתו, לקבל קבלה טובה, לתקן מידה קטנה ולשבת בבית הדין כשאבא שלך 

יושב מחוייך כי הבן שלו שב הביתה... 
רונן קרתא

ניתן לתרום ל“חסדי ינון“ בכרטיס אשראי בקו הישועות 03-6182992 ובבנק הדואר חשב‘ 3640582 ע"ר 580437440

המסוגל לשמירה והגנה מעין הרע, 
בריאות איתנה, פרנסה בשפע, מזל והצלחה

לפרטים בקו הישועות 03-6182992


