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מטעמים לשולחן

קבלת התורה הלא היתה בחג השבועות שהוא בחודש סיון, ואם כן ‘שמחת תורה‘ צריכה 
להודות  עולם  של  מנהגו  שהרי  התורה,  סיום  ביום  ולא  התורה  קבלת  ביום  להיות  היתה 
לנותן המתנה בשעת קבלת המתנה ולא לאחר גמר ההנאה מהמתנה? המשיל על כך המגיד 
מדובנא: משל למלך, שהיתה לו בת יחידה והגיע זמנה להנשא. בקשה הבת מאביה לחפש 
לה חתן, בן למשפחה פשוטה כדי שלא יתגאה עליה, ובעיקר שיהיה מחונן במידות טובות. 
באין בררה הסכים אביה לדבריה, ושלח את עבדיו לחפש חתן ‘פשוט‘ כפי רצון הבת. לא 
ארכו הימים ונזדמנו עבדי המלך לכפר נידח, ומולם ניצב נער יפה תואר ומחלל בחליל. לאחר 
שיחה קצרה עמו, נמנו וגמרו ביניהם כי הוא אשר יתאים לבת המלך, עקב מדותיו הטובות 
למלך  יש  סתר  דבר  כי  המלך,  לארמון  עמם  לבוא  מהבחור  המלך  עבדי  בקשו  והנעלות. 
לדבר עמו. נאות הבחור לשמוע להם והלך איתם. כשהגיעו לארמון המלך נגשו העבדים 
ואמרו:“אדוני המלך, סבורים אנו שאמנם מצאנו חתן לבתך לפי טעמה“. צוה המלך להכניס 
ומענותנותו  מדותיו  מנועם  מאד  התפעל  עמו  קצרה  שיחה  ולאחר  לארמונו,  הבחור  את 
הנדירה, והציע לו את בתו לאישה...לא האמין הבחור למשמע אזניו:“אדוני המלך, מה אני 
ומה חיי כי אזכה להיות חתנך?“ שאל שוב ושוב, אולם הפלא אכן התרחש - עד מהרה באו 
ניגש  מזמן החתונה,  כעבור למעלה משנה  ובנעימים.  בטוב  וחיו  הנשואין,  בברית  השנים 
החתן למלך ואמר לו: “אדוני המלך, ברצוני לשאת את בתך לאישה“. חשב המלך כי החתן 
את  לו  והסביר  הוסיף  החתן  אולם  לבתו.  הוא  נשוי  משנה  למעלה  זה  שהרי  לצון,  חומד 
פשר דבריו:“בשעת החופה כשכולם שמחו ורקדו, אני בתוך ליבי נעצבתי וחשבתי לעצמי-

מה ראה המלך לתת את ביתו לנער כפרי? והרי מטבע הדברים היה עליו להשיאה לחתן 
שהוא בן מלכים ורוזנים. אין זאת אלא שבודאי הכלה פגועה בגופה או בנפשה, ולא מצא 
המלך ‘קליינט‘ טוב יותר ממני...לכן שמחתי לא היתה שלמה. אולם, לאחר שחי אנכי עמה 
שנה שלמה, ונוכחתי לדעת כי בתך היא כלילת המידות והמעלות-בריאה בגופה ובנפשה, 
ברצוני כעת לשמח ולשחזר את יום החופה כי עתה שמחתי שלמה“. התרגש המלך מדברי 
חתנו, והוסיף אהבה על אהבתו...כשקבלו ישראל את התורה, שמחתם לא היתה שלמה. 
לתת את התורה שהשתעשע עמה  הוא  ברוך  בחר הקדוש  בנו  דוקא  בליבם-מדוע  חשבו 
ולא למלאכים ושרפים? אין זאת אלא שיש בתורה  תתקע“ד דורות לפני בריאת העולם 
חוקים ומשפטים משונים, מגבלות שאי אפשר לעמוד בהן. אולם לאחר שסימו את כל 
מדבש  מתוקה  והתורה  שלום“  נתיבותיה  וכל  נעם  דרכי  ”דרכיה  כי  לדעת  ונוכחו  התורה, 
ונופת צופים, הם שמחים ועושים ”שמחת תורה“, כי עתה השמחה שלמה ואמיתית. לאור 
הדברים הנ“ל, מה מאד יש להצטער שיש אנשים שונים שמחמת חסרון ידיעה חושבים 
לתומם שאין ביכולתם ‘להסתדר‘ עם חוקי התורה. אולם, לכשיתקרבו לתורה יבינו וישכילו 
כי לא ניתן בשום פנים ואופן להסתדר מבלי התורה...רב גדול נסע ברכבת ולידו ישב אדריכל 
מפורסם, שלא פסק כל הדרך מלהשמיע טענות ומענות נגד התורה, והעז פנים לדבר בגלוי 
על ‘תקונים‘ בדת וכן על זה הדרך. כשהשתתק מעט הצליח הרב להשחיל שאלה שלא ממין 
הענין:“לאן פניך מועדות? ”לתל אביב“, השיב האדריכל, ”לתכנן בנין רב קומות“, ותוך כדי 
דבור שלף מילקוטו מפה ענקית ובו משורטטת תכנית הבנין, והסביר לרב בפרטי פרטים 
את התכנית. ”לדעתי יש לעשות שינויים מעטים בתכנית“ הגיב הרב. בטרם הספיק לגמור 
את דבריו, אדמו פני האדריכל מכעס: ”וכי אתה, שאין לך יד ושם באדריכלות, תלמדני כיצד 
ואיך לבצע את התכנית? והרי למעלה מעשרים שנה עוסק אנכי במלאכה זו!“. ישמעו אזנך 
מה שפיך דובר“, השיבו הרב, ”למעלה משלושים שנה עוסק אנכי בלימוד התורה ומתעמק 
בה לאורכה ולרחבה, ומה לך כי תתוכח עמי ותוציא דיבה על התורה, שאין לך מושג בה?!“ 

ופני האדריכל חפו...
ומתוק האור

 

שמחת תורה בתשרי ולא בסיון

התורה,  בשמחת  לשמוח  שמרבה  מי  כל  א. 
בריקוד ובמחיאות כפים, הרי זה משובח, ואמרו 
במדרש, ודוד מכרכר בכל עוז לפני ד‘, מהו בכל 
עוז, בכל כחו, ומהו מכרכר, שהיה מוחה כפיו, כף 
ימין על כף השמאל, ואומר כירי רם )אדוני רם, ע‘ 
עירובין נג“(, והיה מכוין להגביר הימיו שהוא רומז 
על מידת החסד, על השמאל שהוא רומז על מדת 
גבורה, ולהגביר מדת רחמים על הדין. ומכאן סמך 
לשמחת התורה )בן איש חי פר‘ וזאת הברכה אות 
בעינא  להשגיח  הכנסת,  בתי  לגבאי  וראוי  חי(. 
צעירים  לנערים  תורה  ספרי  לתת  שלא  פקיחא 
לימים לרקוד ולהקיף עמם, פן יפלו מידיהם חס 
השדי  וכמ“ש  פעמים,  כמה  שקרה  כפי  ושלום 
חמד בדברי חכמים )סי‘ קלא(. וגם ישגיחו שלא 
ירכיבו אדם על כתפיהם לרקד, שהוא מנהג לא 
טוב. )הגר“ח פלאג‘י בספר רוח חיים סי‘ תרסט(. 

ועושים סעודה לגומרה של תורה.
עד  עצרת  שמיני  בליל  יאכל  ולא  יקדש  לא  ב. 
ויאכל  יקדש  אם  כי  כוכבים,  ג‘  ויצאו  שתחשך 

מבעוד יום, יצטרך לאכול בסוכה. 
וידוי  אומרים  שאין  ישראל  בארץ  המנהג  ג. 
חודש  כל  הכפורים  יום  מאחרי  אפים  ונפילת 

תשרי, עד יום ב‘ חשון, ואין לשנות.
)חזון עובדיה(  
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דברים העולם עומד. מאז שעמד על דעתו, הוא נכנס לבית המדרש ולא 
פסק פומיה מגירסא. תפילותיו אף הן מזוקקות היו, באותיות של אהבת 
ובקשותיו  לבורא,  ערגה  במרומים  שם  אי  ויוצרות  באוויר,  הפורחות  ה' 
חנה  לרעיתו  כן,  חסד?  אבל  ישראל.  כלל  למען  בעיקר  אך  למענו,  גם  הן 
שתחי' היו שבחים והילולים על היותו אב מסור ובעל הניצב תדיר על יד 
צרכי  לבין  ללימוד התורה,  בין מסירותו  היטב  ידע לשלב  ר' עמוס  ימינה. 
הבית והמטלות לגידולם ולחינוכם של ילדיו. "יש בי אי-שקט פנימי" הסביר 
לרעיתו "אין לי מושג מאין זה בא, ואינני רוצה לשמש כפסיכולוג של עצמי 
תמורה...  בלי  למישהו...  לעזור  שלי  לתאווה  ומקור  שורש  לחפש  כדי 
לנשמה  לו... שזקוק  למישהו שחסר  מזמני, מתורתי,  להעניק מאישיותי, 
להישען עליה". "התנדבות?" שאלה הרעיה. "נו, בוודאי", השיב."יפה מאד, 
הונחו  ההמתנה  ובחדר  הילדה,  עם  החולים  קופת  לסניף  נכנסתי  הבוקר 
מספר פליירים, לקחתי אחד מהם אתה מוזמן להציץ" עידכנה הגב' חגיגת. 
בשיבה"  ינובון  עוד  "ארגון  בנכתב.  ומתענין  ממושך  מבט  תקע  עמוס  ר' 
מחפש מתנדבים לשעות הערב, להנעים את זמנם של קשישים בודדים, 
חלקם זקוקים אף לסיוע סיעודי. זכות החסד היקר הזה תעמוד לכם לרוב 
נחת וכבוד מכל צאצאיכם, ככתוב עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו", 
קיפל  הוא   .03-6.............. בטלפון  רוטשילד  ס.  אצל  נוספים  לפרטים 
רוטשילד,  מדברת  בשיבה"  ינובון  "עוד  חולצתו.  בכיס  והניח  הפלייר  את 
זמן  שלהנעים  דומני  "בוודאי,  באירגוננו?".  להתנדב  מעוניין  כבודו  האם 
"נפלא, מה שם  לאישיות שלי".  מצווה שמתאימה  זו  בודדים,  לקשישים 
אדוני?". "עמוס חגיגת. אני אברך בן 40, נשוי ואב לחמישה ילדים..". "עוד 
של  החיים  לשמחת  תוסיף  שבוודאי  נעלה,  דמות  זו  אברך  נפלא...  יותר 
המטופלים שלנו". "אני שמח.."."ר' חגיגת, אני חייבת לעדכן אותך בעניין 
מדובר  "ובכן,  וללמוד".  לשמוע  "אשמח  שלנו".  למטופלים  באשר  חשוב 
באנשים אומללים מאד בודדים, בני למעלה מגיל 75, עד גיל 90. כאלה 
שגילו עם זקנתם שאין להם על מי להישען, אין לה כתף תומכת, אין להם 
יד מלטפת ואין להם עם מי לדבר... אתה מבין?". "איך זה קורה?" נרעד ר' 
זה קורה? מה אספר לך, אני במקצוע הזה קרוב ל 30 שנה,  "איך  עמוס. 
הלך  הכל  בילדיהם,  שהשקיעו  מה  שכל  לדאבונם,  מגלים  ואנשים  ויש 
לטמיון. הילדים פורחים מן הקן, אבל לא פורחים באופן טבעי כדי להקים 
את משפחתם, אלא מותירים את הוריהם הרחק מאחור. זנוחים וגלמודים. 
הם עוברים לגור בנכר, או לחילופין שקועים עד צווארם בקריירה שלהם 
רובם  זקנה,  לעת  נחת  לרוות  במקום  הלב.  כואב  להוריהם.  זמן  להם  ואין 
של הבודדים הללו מכים על חטא, ושואלים את עצמם באכזבה "למה זה 
קרה לנו?" אתה מבין את גודל המצוה ר' עמוס? אתה עבורם כמים צוננים 
לנפש עייפה. כל פגישה שלך עמם, כל דבר תורה, כל תשומת-לב, שיחת 
טלפון פשוטה, זה פשוט להעניק להם עוד טעם לחיים, עוד סיכוי לאריכות 
ימים...".פרק ג': תשרי תשנ"א. 1990שלושה חתולים משועממים ואפורים 
ר' עמוס חגיגת. שעת ערב. החמה שקעה לא מכבר,  קידמו את פניו של 
עלי  בין  לה  ליהטטה  הסוכות,  ימי  אחרי  משהו,  צוננת  תשרי  של  ורוח 
איזדרכת וענפי הפיקוס המחוספסים. בית קטן עם גג רעפים, חצר מוזנחת 
ודלת עץ סדוקה שהיו לה ימים יפים מאלה, עליה הודבק כפיס עץ סדוק 
"גוטהאוזר". בעבר גרה כאן משפחה נחמדה, מנדל  עליו חרוטות המילים 
פרחו  שלהם  הגוזלים  שני  חלפו,  השנים  ילדיהם.  ושני  גוטהאוזר  ונחמה 
מן הקן לארצות הברית. לפני עשור נפטרה נחמה, ובבית הקטן נותר לבדו 
עם העציצים והחתולים, מנדל. סוניה רוטשילד סיפרה שהוא ישיש מריר 
למדי, עם חוש הומור חלול וכבד משהו, אבל בסך הכל הוא משתף פעולה. 
כי  והתנצחויות  לויכוחים,  איתו  תיכנס  אל  אבל  איתו,  נחמד  לך  "יהיה 
לפעמים הוא כועס ומדבר קצת לא יפה. המתנדב הקודם ביקש לעזבו.... 
אז קח את זה בחשבון, הוא לא אוהב להפסיד. טיפוס שכזה, שתמיד חייב 
כדי  זה,  חייב להגיד את המילה האחרונה, חשוב שתדע את  לנצח, תמיד 
להימנע מוויכוחים אידיאולוגיים, פילוסופיים ואפילו בענייני אמונה ויראת 
שמים תניח לו, קבל עצה טובה" סיכמה רוטשילד. לעשות חסד עם יהודי 
זקן וגלמוד.. ר' עמוס חש שמציף אותו אושר פנימי, שוחה ודוהר ומרענן 

את ריאותיו וליבו, ובעיקר את נשמתו. 
המשך בשבוע הבא אי“ה-

באדיבות המחבר- הרב קובי לוי הי“ו

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

סיפור השבוע
האישונים הקטנים והשחורים ריצדו באימה. 

הלב הקטן פעם גועש רועש כמו לבה של איילה נרדפת ע"י שלושה אריות 
רעבים במעבה היער. גרונו הדקיק צווח צווחות לא נשמעות, כמו אותה 
יונה בחגווי הסלע הנמלטת מפני העיט והנשר, ובפנים, בנקיק ממתין לה 
רושף וזועף עקרב שחור וחסר רחמים. אנא יפנה? אנא יברח? הוא תלה 
על  סנגוריה  מילות  כמה  משהו,  להגיד  וביקש  במנהל,  מתחננות  עיניים 
עצמו, אך מנהל בית הספר הדתי-לאומי הזיע מכעס. מבטו האומלל של 
את  שלף  הוא  במצחו.  נצצו  תוססים  זיעה  אגלי  מעיניו.  התחמק  הילד, 
חגורת העור ממכנסיו. קיפלה לשניים והיכה בגבו של הילד. פעם פעמיים 
ברור  "חצוף שבחצופים, הרי  ומירר בבכי  שלוש. הילדון כרע על הארץ 
לך שמהרגע אני פועל להעביר אותך לפנימייה, ששם נמצאים טיפוסים 
שכמותך. בבית הספר שלנו כבר לא תוכל להיות, פה לא מקומך!!!!". סגן 
שבקעו  היבבות  לשווא.  אך  הילדון.  את  להרגיע  איכשהו  ניסה  המנהל 
נכנס  המחנך  המלקות.  מאשר  יותר  אותו  צרב  העלבון  פסקו.  לא  מפיו 
למשרד, במבט שואל "נו, הודעת לו שהוא מסיים את לימודיו במוסדנו?". 
"כן" אישר המנהל שנרגע מעט. "הוא גם ספג שלוש מכות חינוכיות בגבו, 
לחייג.  והחל  הטלפון,  ליד  התיישב  המנהל  הנלוזים".  מעשיו  על  כפרה 
ושימתין בחדר המזכירות עד  לו לשתות  "קחו אותו בבקשה מכאן, תנו 
להודעה חדשה. אני כבר מודיע למפקח שידאג לו לפנימיה מתאימה". 
לחדר  המורחק  הילדון  צעד  ויגע  צולע  בבכי,  ממרר  צנומות  ברגלים 
מנסה  בכמויות,  מים  לגם  הוא  פניו.  את  לשטוף  ברז  וחיפש  המזכירות 
ליבו.  ומן המילים שפצעו את  מן המכות  להט העלבון,  לצנן במעט את 
בריחה.  תכנן  כבר  הוא  כאן,  להישאר  לא  אותו  לשכנע  צריכים  לא  הם 
לאן? לאן שיקחו אותו הרגליים. כעבור שעה הגיעה העובדת הסוציאלית, 
הכל,  איתו  ניסיתי  מורגנייז,  גב'  "תביני  המשפחה  את  היטב  שהכירה 
ידו  פרא-אדם,  הילד  הולך  לא  זה  הרחקות...  עונשים,  פרסים,  חיבוקים 
שיעורי  עושה  לא  למורים  מתחצף  שזז,  מי  כל  עם  מתקוטט  הוא  בכל, 
עלינו  גדול  הוא  לו.  לעזור  אין את הכלים  לנו  נסבל.  בית, בקיצור בלתי 
בכמה מספרים". העו"סית רושמת את הדו"ח מפיו של המנהל, ומפטירה 
שלו?".  המצב  את  מבין  אתה  "אבל  וחדים  קצרים  משפטים  ושם  פה 
"בוודאי", משיב המנהל, "אני מכיר את כל הסיפור, אבל המורכבות הזו 
לא שייכת לבית הספר שלנו...". "כן, אבל יש השלכות גדולות להחלטה 
וחברי  אני  לא,  או  כתיבה."השלכות  כדי  תוך  העו"סית  מלמלה  שלך", 
הצוות החינוכי ישבנו על המדוכה. הוא אצלנו ארבעה חודשים מתחילת 
השנה, די! אין לנו כח אליו, אנחנו לא בית ספר טיפולי, ולא חינוך מיוחד. 
הכדור עכשיו עובר אליך, עדכנתי את המפקח ותעשו בו כראות עיניכם" 
והפטירה  בשעונה  הציצה  הדפים,  את  אספה  העו"סית  המנהל.  סיכם 
משפט אחרון "יהיה מחיר להחלטה הקשה שלך... אין לי ספק בכך.. יהיה 
מחיר". הסצינה שתוארה לעיל, התרחשה בראשית שנות השישים של 
המאה הקודמת. תשכ"א. והימים ימי סוף העליה הגדולה של עולי מרוקו, 
אשר עזבו ארץ מולדת בצפון-אפריקה, והובאו לארץ הנכספת, להתערות 
בה, לעסוק בבניינה לחונן את עפרה הקדוש הטבוע בגעגוע של כמעט 
אלפיים שנות גלות. מדובר היה בין השאר בטראומה מנטלית לא פשוטה 
שחוו יהודי מרוקו שהגיעו רובם ככולם דתיים, מסורתיים, ונשאבו לתוך 
הכאוס הציוני שניסה לעשות להם חינוך מחדש. אלה שניצלו מעור שיניו 
בבני  חינוך  למוסדות  ילדיהם  את  לרשום  הצליחו  הציוני,  הברדלס  של 
ברק, אך רובם עברו כביסה ציונית רותחת במכבש הלחצים החילוני, או 
הדתי לאומי. עובדה שעקרה מהם את החמימות והנועם ביחסם לתורה 
ולמצוות. מי שזוכר הביטוי "מרוקו סכין" הפך לכינוי ציני, שניסה לתאר 
בשתי מילים את מהותם ואיכותם של עולי מרוקו, רח"ל. בתי הסוהר היו 
אז מלאים מהם, כפירות ביאושים של חינוך קלוקל. למותר לציין שבתי 
הסוהר במרוקו 10-20 שנים קודם לכן, לא קלטו לתוכם מסה כה כבדה 

של יהודים. אב תש"ן. 1990
האברך היקר עמוס חגיגת, חש שמעבר ללימוד התורה הוא חייב להעניק 
חסד  עשיית  התנדבות,  של  סוג  חיפש  הוא  לזולת.  שלו  האישיות  מן 
שלושה  על  לו?  בא  זה  מאיפה  הלימוד.  לשיגרת  ואור  שמן  שתוסיף 



יולדת מתרגשת, אבל אצלי מכיוון שבלידה הקודמת הייתי במצב  קבעו לי תאריך לניתוח קיסרי ליום שני. טבעי שכל 
של סכנה, ובחסדי שמים יצאתי בשלום, הייתי לחוצה מאד. הזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ליום שני בבקר, ויצאתי 
מהבית יותר רגועה. הייתי אמורה לעבור את הניתוח בשעות הבוקר, ואני רואה שהזמן עובר והתור שלי לא מגיע. התחלתי 
להלחץ, התקשרתי ל“חסדי ינון“ לוודא שעשו את הפדיון, ואמרו שעשו על הבוקר, וחזקו אותי שכל עכבה לטובה, ושבעזרת 
השם תהיה לידה בעיתה ובזמנה במזל טוב ובידיים מלאות. בעודי ממלמלת מזמור לתודה, מופיעה אחות מולי ואומרת 
לי שהניתוח נדחה למחר, כי יש עומס בחדרי יולדות ב”ה. מצד אחד כבר רציתי להיות אחרי זה, מצד שני קבלתי במתנה 
מהשם יום מנוחה בבית החולים. למחרת מודיעים לי שבסיעתא דשמיא קיבלתי רופא מומחה, ולאחר שקרא את התיק 
טוב. אפילו  מרגישות  ושתינו  בת,  ילדתי  ברוך השם  ניסים.  ניסי  אותי.  הרגיע  וגם  יפה  אלי מאד  התייחס  הרפואי שלי 

הבדיקות דם לאחר הלידה יצאו תקינות .הכל הלך חלק מעל כל הגיון. רק להודות להשם. לידה = ליד ה’... 
כ. מ.-ב“ב 

נולד לנו ילד, שסבל מריפלוקס, והינו צריכים לקחת אותו 
”פדיון  לו  להזמין  התקשרנו  זה  לפני  חשובה.  לבדיקה 
לדרך.  יצאנו  אז  הצלחנו,  ולא   ינון“  ב“חסדי  נפש“ 
בסיעתא דשמיא, התקשרו אלינו בחזרה כשהיינו בדרך. 
אז בקשנו שיעשו לו פדיון נפש, במידי. אמרתי לאשתי, 
שהבדיקה לוקחת כ40 דקות, אז ממש במהלכה עשו לו. 
התוצאות לא היו תקינות במאה אחוז, והוא צריך לעבור 
לפחות  אבל  מסובך.  משהו  לא  השם,  ברוך  קל  טיפול 
בע“ה.  והקל  היעיל  הטיפול  ונמצא  הבעיה  את  אבחנו 
רוצים להודות לבורא עולם, ששום דבר לא מובן מאליו, 
הרבים  הזכוי  שזכות  גדולים.  ברחמים  והכל  שלו  והכל 
ויתפתח  ויגדל  לגמרי,  לו  יעבור  ושהכל  לזכות  לו  יעמוד 

בבריאות ובשמחה.
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... 

מתקדם,  בהריון  היתה  בריאה,  שתהיה  שלי  הבת 
שיכול  סיבוך  של  סוג  שיש  כשמצאו  לידה,  לקראת 
לגרום שתהיה לידה קיסרית. אשפזו אותה כדי לעקוב 
לנגיף  בדיקות  לעשות  צריכה  היתה  בנוסף,  ולהחליט. 
פשוט.  היה  לא  זה  ביחד,  הכל  טוב.  הרגישה  לא  כי 
ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  עבורה  הזמנתי  לי  שנודע  איך 
בחוש  ראינו  עשו,  מיד  ממש  דשמיא  ובסיעתא  ינון“, 
לנגיף.  שלילית  גם  מעצמו..ויצאה  הסתדר  שהסיבוך 
ופתאום הרגישה יותר טוב, איזו הרחבה כזאת, הרגשה 
יותר טובה. עד שהגיעה לחדר לידה, במהלך הלידה היה 
סיבוך מסוג אחר שסיכן את העובר, מיד התקשרנו ושוב 
בסיעתא דשמיא, מיד עשו לה עוד פדיון, התינוק עבר 
החיאה, הנשמה, היה במצב קשה, ולאחר הפדיון נפש, 
ושתה  הצינורות  כל  את  לו  הוציאו  סכנה.  מכלל  יצא 
הרבים...היו  רחמיו  על  שמו,  מבקבוק...ישתבח  אפילו 
נסי נסים, כפשוטו. היום שניהם בבית בריאים ושלמים. 

תודה לבורא עולם!
בעילום שם 

הי, אני התמודדתי עם חרדות עד לא מזמן, וקשיים קצת 
נפש“  ”פדיון  עשיתי   , בחיים  שמחה  וחוסר  באכילה 
ב“חסדי ינון“ ותוך שבוע נהפכתי להיות בן אדם אחר!! 
אפילו בסביבה הקרובה אמרו לי שהשתנתי, ונהייתי בן 
,   הכל זורם  אדם פחות חרדתי ופחות קשה לי לאכול 
יותר לעומת מה שהייתי . אני מודה מקרב הלב לה' יתברך, 
ולכם ”חסדי ינון“ שהיתם שליחים נאמנים, שהשם יהיה 
בעזרכם תמיד... " כל המציל נפש אחת מישראל כאלו 

הציל עולם ומלאו"
בעילום שם

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

>> פרטים בקו הישועות 03-6182992 <<

”פדיון  והחלטתי לעשות  בדיקה חשובה עמדה לפתחי, 
נפש“ ב“חסדי ינון“, יום לאחר מכן התקיימה הבדיקה, 
על  תודה  לחלוטין.  תקינות  היו  התוצאות  השם  וברוך 
פרטית  לגאולה  כולנו  ושנזכה  למצוות  תזכו  הזכות! 

וכללית בקרוב , אמן.
.בעילום שם



החיזוק השבועי  אחדות

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” \\

באחת הישיבות במרכז הארץ לומדים מזה שנים קבוצת בחורים בעלי צרכים מיוחדים. במסיבת הסיום שלהם שאל אחד הבחורים את גדול הדור שנכח 
באירוע: “מה ההבדל בין מנהג להלכה”. “תמהתי” אמר הרב משה טרגין, “איך יסביר גדול הדור שאלה כזאת עמוקה לבחור?” הרב חייך ושאל את הבחורים: 
“אתם מכירים את משחק הכדורסל?” “בוודאי” השיבו. “ואת משחק הבייסבול אתם גם מכירים?” “בוודאי” השיבו בשנית. ”מצוין” אמר הרב, והמשיך: 
“עכשיו הקשיבו... בכדורסל יש כללים קבועים בכל מקום. גודל המגרש, גובה הסל והמיקום של הקשת יהיו תמיד באותו גודל בכל מקום. לעומת זאת 
בבייסבול המיקום משתנה. בניו יורק העמוד נמצא בצד הזה ובבוסטון העמוד בצד אחר...הלכה היא כמו כדורסל” הסביר הרב, “בכל מקום ההלכה היא 
אותה ההלכה, מנהג הוא כמו בייסבול. בכל קהילה העמוד נמצא במקום אחר...”אם נלך לכל מקום בעולם, בכל בית כנסת, לא משנה מה העדה נקרא 
את אותה הפרשה, את אותם הפסוקים ואותן המילים. נדליק את אותם נרות חנוכה, ננענע את אותו הלולב ונשב באותה הסוכה...אך לכל מקום ועדה יש 
מנהגים משלה, תוספות כאלו ואחרות...המנהגים הללו יסודם בהררי קודש ואין לערער עליהם, אך כה מצער שאנו לעיתים דוחים בשתי ידיים קהילות 
ואנשים רק בגלל שהם שונים מאיתנו במנהגיהם, לבושם ודעותיהם. הטעות שלנו היא שאנו לא מבינים שהחבר השונה כל-כך מאיתנו הוא אח שלנו, 
אולי אח רחוק אבל עדיין הוא אח שלנו, יש לנו אבא משותף. ברגע שנעשה עבודה עצמית ונסתכל על כל יהודי כאח שלנו, נקבל את “השיגעונות” 
שלו כפי שהם, נתאחד איתו, נוכל ליצור בין כולנו אחדות עצומה שתנצח כל מקטרג ומשטין הבאים עלינו. העם היהודי זכה להגיע לאן שהגיע בזכות 
השייכות לתורה שאיחדה אותו, אל לנו למוסס את האחדות הזו באמצעות התורה בעצמה, באמצעות התורה אנו לעיתים חופרים גאיות בינינו, מתרחקים 
ומקטרגים על החבר שהולך על-פי רב פלוני...האחדות שלנו תלויה ברצון שלנו לקבל את השונה, את השונה מאיתנו, והוא יקבל אותנו השונים ממנו, כך 

נוכל להתגבר על כל רוח סערה...
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

חתמו הוראת קבע וקבלו מתנות
תמונה מקורית מהצדיק, נר הבדלה, גביע הנהרות לקידוש ועוד...

03-6182992


