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זמני שבת

מטעמים לשולחן
וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד (מט ,טו)
לכאורה הסברא נותנת ,שלאחר שרואים שהמנוחה היא דבר טוב ,ושהארץ נעימה
וטובה-הולכים לנוח! ואלו כאן כתוב ”ויט שכמו לסבל“-הוא הולך לעבוד! מה פשר
הדבר? האדמו“ר מאוז‘ורוב זצ“ל אמר פעם לחזו“א :נצטוינו בתורה הקדושה “:ואהבת
את ה‘ אלקיך“ .איך אוהבים את הקב“ה? יש האומרים :אני אוהב בלב...אבל התורה
מתרגמת כל צווי לשפת המעשה“:בכל לבבך ,ובכל נפשך [אפילו נוטל את נפשך]
ובכל מאודך [בכל ממונך] .אם מצוים על יהודי לחלל שבת ,ללבוש כלאים או לעבור
על כל איסור אחר מהתורה ,הוא מחויב למסור את כל ממונו ולא לעבור על לאו .אך
מצינו פרוש נוסף ל“בכל נפשך“ .על הפסוק ”אם יש את נפשכם“ (בראשית כג,ח) כתב
רש“י“:נפשכם-רצונכם“ ,למדנו שרצונו של אדם הוא נפשו .אם כן ,כשהתורה מצוה
”בכל נפשך“ ,הכונה :תן לקב“ה את הרצון שלך .זה מה שעשה יששכר“:וירא מנחה
כי טוב ואת הארץ כי נעמה“ ,הוא ראה שזה הדבר הטוב והנעים שהוא רוצה ,והחליט
שאת אותו טוב ונעים הוא מוסר לבוראו ,לכן ”ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד“ .מסופר
על הגאון משה פיינשטיין זצ“ל שבתפילת שמונה עשרה היה עומד דום ולא מתנועע
[לא כמו שנפסק במשנ“ב סי‘ צה ס“ק ז ,שצריך להתנועע בשעת התפילה משום ”כל
עצמותי תאמרנה“] והסביר זאת ,כשהיה רב ברוסיה ,עצרו אותו פעם הקומוניסטים
ימ“ש ,וכדי להשפילו הכריחו אותו לעמוד על רגליו במשך שעות ,בלי להתנועע ,ואכן,
ספר ר‘ משה ,זו היתה השפלה גדולה .ואז החליט ששפלות גדולה זו רצונו שתהיה לו
לפני ה‘ ,לכן הוא מתפלל שמונה עשרה בלי להתנועע .כשנפטר המשגיח ר‘ יחזקאל
לוינשטין זצ“ל ,הספידו הרב שך זצ“ל ואמר” :עובד ה‘ כמו המשגיח לא ראיתי מימי!“
שאלו התלמידים“:הרי הרב ראה את ה‘חפץ חיים‘ ,את ר‘ חיים עוזר ועוד גדולי עולם,
ואיך הוא אומר שלא ראה כזה עובד ה‘?“ ענה מר“ן זצ“ל :לכל צדיק יש את העבודה
המיוחדת לו ,והעבודה המיוחדת של המשגיח היתה שאת מה שהוא רצה הוא לא עשה,
ומה שהוא לא רצה הוא עשה .בדרך נוספת נתן לבאר את הפסוק ,על פי משל של
ה‘חפץ חיים‘ .עשיר גדול עסק במסחר של אבנים טובות ,נסע פעם למדינה שכנה
לקנות סחורה ,ונטל עמו שלשת אלפים רובל עבור רכישת הסחורה ,ועוד ארבע מאות
רובל להוצאות הנסיעה .כשעמד לצאת לדרכו חזרה הביתה ,דפק יהודי על דלתו במלון
ואמר לו” :יש לי עבורך סחורה מעולה“ .אמר הסוחר“:כבר כליתי את כל כספי בעסקים
אחרים ,ואין לי כסף נוסף אלא דמי נסיעה הביתה בלבד .היהודי לא ויתר .הוא שכנע
אותו שוב ושוב לכל הפחות לראות את הסחורה .ואכן ,נוכח העשיר לדעת כי מדובר
בסחורה מיוחדת ששויה מליונים .שאל הסוחר“:כמה אתה רוצה עבורה?“ ענה היהודי:
שלוש מאות רובל“ .חשב העשיר בליבו :אמנם לא יהיה לי מספיק כסף לנסיעה חזרה
הביתה ,אבל אסור להפסיד עסקה כזאת .זוהי הזדמנות של פעם בחיים! ומה בקשר
לדרך חזרה? נחם הסוחר את עצמו ואמר שאפשר גם לנסוע באנית משא ולישון
בירכתים עם כל המכולות .לא נורא ,העיקר להגיע עם הסחורה המיוחדת הביתה .בדרך
הביתה ,באניה ,הוא רואה את שכנו מהעירה שהתפלא לראות את העשיר במקום כה
לא מכובד .ספר לו העשיר שעשה עסקים ,ולא נשאר לו מספיק כסף לכרטיס נסיעה
חזרה” .אבל אחד כמוך היה צריך למות מרוב בושה“ תמה השכן מהעירה” .איך אפשר
שאדם במעמדך יסע בתנאים כאלו?“ ”נכון“ ,אמר הסוחר“,אבל כל פעם שאני עומד
לצאת מדעתי מרוב צער ודוחק ,הנני פותח את קופסאת התכשיטים ,מביט באבנים
היקרות שקניתי ומתעודד ,כי אני נזכר כמה גדול יהיה הרוח שלי מעסקה זו כשאגיע
לעירי!“” .וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל“ .אכן קשה לסבול
עול תורה ,כפי ששנינו במשנה באבות“:כך היא דרכה של תורה ,פת במלח תאכל
ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה“ .איך ,בכל אופן ,מוכן אדם
לקבל על עצמו עול כזה? התשובה היא :כאשר נזכרים ב“מנוחה“-בעולם הבא המזומן
ללומדי תורה ולעמליה ,אז מבינים שכל צער והקרבה כדאיים ,העיקר לזכות לחיי נצח.
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הפטרה” :ויקרבו ימי דוד“

ההלכה השבועית
הלכות שבת
הלכות דש ,חליבה ,סחיטה
א .אסור לומר לישראל קטן שלא הגיע
למצות לחלוב את בהמתו בשבת ,שנאמר
לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך.
ואמרו במכילתא אלו בניו ובנותיו הקטנים,
כלומר להזהיר גדולים על קטנים ,שאילו בניו
ובנותיו הגדולים הלא מוזהרים הם בעצמם.
והוא עדיין גם לבניו ולבנותיו של איש אחר.
וכן שנינו במשנתינו (שבת קכא ,).קטן
שבא לכבות (דליקה) אין שומעים לו מפני
ששביתתו עליהם.
ב .אסור לישראל לחלוב את בהמתו בשבת,
אפילו על ידי שינוי ,כגון בידו השמאלית ,כי
הדין הוא בכל המלאכות האסורות שהעושה
אותן בין בימינו בין בשמאלו ,חייב ,חוץ
ממלאכת הכתיבה שצריכה להיות כתיבה
תמה ,שהכותב בשמאלו פטור.
ג .בשנים האחרונות הובאו לארץ מכונות
חליבה חשמליות ,ומפעילים אותן בשבת
על ידי שעון שבת .מותר לחבר את המכונה
על עטיני הבהמה ,אף כשהחשמל פועל,
אם הטיפות הראשונות של החלב הולכות
לאיבוד ,ואחר כך נותנים מיד כלי לקבל את
החלב הנשאב על ידי המכונה.
ד .הסוחט ענבים ליין ,או הסוחט זיתים לשמן,
בין שסחט ביד בין שסחט בכלי ,הרי הוא
מפרק משקה מן האוכל ,וחייב משום מפרק
שהוא תולדה של מלאכת דש ,מפני שהזיתים
וענבים עומדים לסחיטה (שבת קמה סע“א
וכפירוש רש“י שם).
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
המשך מלפני שבוע :כבר לימדונו רבותינו שכל מה שניתן מן
השמים זה רק טוב .הדין התקיף ביותר ,אין חסד גדול ממנו .הנה כי
כן החבטות העזות שליפפו את גופו הדווי של המקושש ,יהפכו עוד
מעט קט לכרטיס הכניסה שלו לארץ ישראל ,ללא סרטיפיקט ,ללא
פרוטקציה ,אלא אך ורק ברחמי שמים מרובים המסתירים עצמם –
לעיתים – בחבלות גופניות .ובעודו מונח שותת דם ומעולף על גבי
אלונקה בטנדר ,חזר אליו רבו ר' יידל גולדשטיין שנית כמו בחלום.
ושוב הוא חוזר כמעט מילה במילה על מה שכבר הספיק ללמדו
לפני  30שנה" .ר' מוט'ל ר' מוט'ל ,המכות הללו שספגת הן מכות
גשמיות ,הן באות והולכות ,לא מתים מהן .כשיגיעו אליך הרופא
והרפואה בחסדי שמים ,תחזור לשגרת מעשיך הטובים .אלו מכות
קטנות ר' מוט'ל ,קטנות מאוד .המכות היותר גדולות הן ההשכלה
הארורה ואחותה התאומה – הציונות ,מי יציל אותנו מהן? מי יציל
אותי מהן? רפואה שלמה תלמידי האהוב" .הכאבים החדים נעלמו
ממנו ,ותחושה מענגת של אור פנימי שופע טוב החלה לזרום במרץ
בתוך וורידי גופו .רבו נמסך בדמו .כאילו מלאכי שלום נושאים
אותו על כתפיהם והבל פיהם המתוק כמו תרופה שמימית מביא
מזור לנפשו ,לגופו .צמרמורת העשויה אהבה גדולה לרבו ר' יידל
גולדשטיין ,נסקה כמו גלים של ים סוער מבין ריסי עיניו ,לכל חלקי
גופו" .אני יודע רב'ה ,אני יודע שהמכות הן לא העיקר ...אמשיך
למלא את צוואתך" לחשו שפתיו של מוט'ל המקושש ,מילים
כמוסות אל האוויר החיפאי הצונן .הטנדר עצר בחריקת בלמים מול
בית החולים על הר הכרמל ,ושני טוראים בריטיים הכניסו אותו לחדר
המיון והניחוהו שם" .מצאנו אותו בעיר התחתית" הפטירו לעברו
של הרופא הבריטי התורן ג'ק וינסטון "מישהו היכה אותו עד זוב
דם ...שיקרו השניים "ואין עליו שוב תעודות מזהות".הטנדר הבריטי
נעלם בחסות החשיכה .רופא חדר המיון ערך בו בדיקות מקיפות,
והזעיק את האורתופד דוקטור אברשה זהבי".דוקטור ,הבן אדם
שבור ורצוץ כולו .אני מאבחן שבר רציני במרפק יד ימין ,שבר נוסף
באצבעות – יד שמאל ,לדעתי יש פה כמה צלעות שבורות ...העניין
דורש צילום מקיף ,ותקן אותי אם אני טועה ,חייבים לנתחו במרפק
שמא המצב יהפוך לדלקתי" עדכן ד"ר וינסטון .ד"ר זהבי גרד את
פדחתו ,חבש את משקפיו ,תקע מבט חודר באיש הגונח .שני זוגות
העיניים נפגשו בחלל הדק .תמימות עיניו של מוט'ל ,חפנה ועטפה
בחביבות דביקה את קשיחותו היחסית של האורתופד ,שנמס כמו
שלג בשמש .הוא חייך לעבר הפציינט המתאנח ואמר" :נו אדון רבי,
מצאת לך תחביב ,להסתכסך עם פושעים ערביים בעיר התחתית...
לדעתי יצאתי משם בנס" .מבט שובב וסקרני ניצת בעיני המקושש,
שנכנס בדחיפות לסדרת צילומים .כעבור שעתיים הוא הובל לחדר
ניתוח ,עקב עילפון שנבע משטף דם פנימי" .זו פגיעה כמעט רב
מערכתית" ,לחש ד"ר זהבי לסטז'ר שלימינו "גופו כל כך שדוף,
שמעבר לעצמות שפוצפצו ,גם איבריו הפנימיים מצויים בסוג של
הלם פנימי ,ולכן נוצר השטף דם" .כשהתאושש מן הניתוח שאלו
הרופא "רבי יהודי איפה התעודה המזהה שלך ...אנחנו חייבים לדווח
על הטיפול ...ממשלת המנדט דורשת זאת" .אגלי זיעה בצבצו על
מצחו של מוט'ל המותש שלחש "התעודה המזהה שלי ,שלך ,שלנו,
הוא יהודי ...עם נייר בלי נייר" .לחש" .ובכל זאת מה שמך" התעניין
הרופא".מוט'ל הולדר" גנח המקושש .ד"ר אברשה זהבי עקב אחרי
השיקום של מוט'ל המקושש הקשיש ,ולאחר שלושה שבועות
מסר לידיו תעודת זהות בחתימת הנציב הבריטי ,שלא שאל הרבה
שאלות והאמין – משום מה  -לסרטיפיקט המזויף שהציגו בפניו.
מרדכי הולדר ,מורשה לשהות בארץ ישראל כחוק .הנה מחירן
המתוק של החבטות על גופו ,על סיפון האוניה הבריטית .ד"ר
אברשה זהבי הרים את תרמילו של מוט'ל ,והניחו בזהירות על גבו
של ההלך הקשיש והצנום ,שאחז מקל כדי לייצב את גופו" .לאן
פניך מועדות?" שאל הרופא שלא הסתיר את הסימפטיה שלו
לאיש ,שלמעט גניחות קלות ,לא התלונן .מוט'ל היכה במקלו על
הארץ ולחש "ליהודי אין מטרה ,יש דרך ...כמו אברהם אבינו שאמר
לו השי"ת "לך לך" אז גם אני הולך בדרך ,ויש לי מצפן קטן ומשימות
גדולות" .תשובה משונה ,ד"ר זהבי העדיף לא לחקור .הרופא שלף
מכיסו חולצתו את עטו ופנקסו ,ורשם בזריזות "אברשה זהבי רחוב
קישון  27חיפה" .הוא צרף לפתק מספר מטבעות ,ואמר "רבי ,אם

תצטרך משהו תמצא אותי כאן בבית החולים ,או בכתובת הרשומה..
שמור על עצמך ,ואל תכנס לתגרות עם בני בליעל" .מוט'ל הנהן
בראשו נטל את הפתק ותחבו בכיס חולצתו" .עשית עמדי מצווה
גדולה ד"ר זהבי ,היא תעמוד לך לעתיד לבוא"" .אני שמח מאד ,אבל
כיצד זה יעזור לי לעתיד לבוא?" שאל הרופא בסקרנות .מוט'ל כמו
תמיד הנהן בראשו ולחש לחישה קטנה ,שאיש לא שמע.
פרק ד' -1940 -למניינם .ארנון בן ה  12.5למד בתיכון מקיף בחיפה.
ילד חילוני לכל דבר ,שגדל בבית ציוני הרחוק מכל זיק של אמונה
ויראת שמים".איש אדוק זקן עם כיפה וציציות חיפש אותי?" שאל
הנער משתאה את מזכירת בית הספר" .אין לנו במשפחה שום קרוב
משפחה אדוק ...זו כנראה טעות" ,פסק הנער "מה לי ולדתיים?".
המזכירה גב' גולדינסקי ,נברה בין ניירותיה ושלפה משם פתק
"הנה זה מה שהוא כתב לך .תקרא ותחליט".ארנון הרים את הנייר
המקומט למול עיניו .הכתב היה בלתי קריא והלשון נילעגת .הוא,
וקרא באיטיות "ארנון יקר אתה לא מכיר אני ,אבל אני מכיר לך.
רוצה לדבר איתך .אתה למצוא אותי ברחוב דגנית בנין  21למטה
במדרגות .מאד לאהוב אותך .מרדכי" .מבלי לספר להוריו ,בשעה
ארבע אחה"צ ,עלה ארנון על אופניו לחץ על הדוושות ודהר במורד
התלול לכיוון רחוב דגנית .היו לו באזור כמה ידידים מבית הספר.
"אם זכרונו אינו מטעה אותו ,במספר  27מצויה המכולת ,במפלס
הקרקע ,והמדרגות בסמוך מובילות למין מרתף צר וחשוך ,שאין בו
חלון .מרדכי מן הפתק מתגורר שם .מעניין מה בפיו".הוא השעין
אופניו על קיר המכולת ,וירד בזריזות  20מדרגות .דלת מתכתית
חלודה קידמה את פניו ,והוא נקש עליה" .מרדכי ,מרדכי ,זה ארנון."...
הדלת נפתחה בחריקה מצמררת .מוט'ל המקושש צנום מתמיד,
עיניו שקועות בחוריהן נשען על הקיר הסמוך לדלת ,ועיניו נוצצות
ומאירות משל היו שמש ומרפא לנער החביב ,שמעולם בחייו לא
ניהל שיחה עם יהודי שומר מצוות ,עטור כיפה זקן ופאות".מה רצית
סבא?" שאל הנער בהיסוס ,הוא רצה להימלט מן המקום ,אבל עיניו
הטובות של מוט'ל עטפו אותו בהמון ידיים אוהבות ,ונטעו את רגליו
באדמה" .ילדי ,ארנון ...עוד מעט יש לך בר מצווה .ב י"א בחשוון,
וילד יהודי צריך לעלות ולקרוא בתורה ,ולהניח תפילין ולהתעטף
בטלית" לחש מוט'ל" .אבל אני לא דתי" התנצל ארנון "וחוץ מזה
אף חבר שלי מהכיתה לא עושה בר מצווה בבית הכנסת "...טען
והוסיף" ,ואני בכלל לא מכיר אותך"".אבל אני כן מכיר אותך ,וזה
לא ידרוש ממך מאמץ .תבוא ללמוד כמה פסוקים מן התורה בבית
הכנסת הסמוך ,פעמיים בשבוע ,ונלמד דברים פשוטים .התורה היא
גם שלך ,כמו שלי "...לחש מוט'ל בעקשנות מתוקה והושיט לילד
שקית נייר קטנה ובה כמה סוכריות מנטה ,ועוגת שוקולד טריה.
הנער היה טיפוס רגיש .הוא חש שהזקן שמולו מאד רוצה להיטיב
עמו ,ובנפשו הדבר .הוא לא רצה לביישו ,נטל את שקית הנייר ,אמר
"תודה" והפטיר "בסדר ,אני אחשוב על כך ...אם אגיע אמצא אותך
כאן .נכון?"".כן" ,השיב מוט'ל "אני מחכה רק לך .מכל העולם ,רק לך".
ארנון התיישב על אופניו ,אוזניו סמוקות מתדהמה ,מבולבל הוא לחץ
על הדוושות" .הוא מחכה לי? רק לי" הרהר" .טיפוס משונה שכזה."..
פרק ה'-הילד בן ה 12.5 -ירד במדרגות לכיוון המרתף ,ודפק חרישית
על הדלת" .פתוח" ,הוא שמע קול נמוך .ארנון פתח ונכנס .על המיטה
שכב המקושש ,וכשהבחין באורח הצעיר ,הזדקף ועמד ,כשחיוך רווי
טוב לב על שפתיו" .חיכיתי לך ארנון ,הרבה שנים "...ארנון לא הבין
את פשר הדברים .במשך שעה ארוכה שוחחו השניים .כמו סבא
ונכד .מוט'ל ,שעשרות שנים שמר על שתיקה ,שבקושי הוציא מילים.
הוא שלף מגנזי נשמתו המיוסרת את כל התורה שלמד ועטף בחסד
חמים ובחן יהודי את הילד ,שמושגיו על תורה ומצוות היו אפסיים.
המקושש תיאר בכישרון ובלהט מול עיניו של הילד ,את כבשן האש
אליו קפץ אברהם אבינו ,את ניסיון עקידת יצחק ,את מסעות החיים
של יעקב ויוסף ,עשרת מכות מצרים ,מתן תורה ,כיבוש הארץ ,בתי
המקדש וחורבנם ,הגלויות ,תנאים ,אמוראים ,פרעות והשמדות עד
המנדט הבריטי" .אלו אבותינו ,זה העם שלך ,שם נולדת ,זה מחייב".
המשך בשבוע הבא -באדיבות המחבר -הרב קובי לוי הי“ו
>> ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס<< 09-8820166 :

...עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי
 היו לו, סבל מדלקת חריפה בדרכי השתן,קרוב משפחה
. והמצב רק החמיר עד שהפנו אותו למיון,כאבים איומים
 התקשרנו ל"חסדי ינון" והזמנו לו "פדיון,כשנודע לנו על מצבו
, ואחרי בערך חצי שעה, בבקר עשו לו את הפדיון."נפש
. בבת אחת, וכל התופעות שמהן סבל נפסקו,נפסקו הכאבים
 ושחררו אותו מהבית. והכל עבר לו,מאז הוא מרגיש יותר טוב
שזכוי הרבים יעמוד..." פשוט "ישועת השם כהרף עין.חולים
...לזכותו בע"ה
בעילום שם
. סבלתי מבעיה רפואית באוזן,לפני שלושה חודשים בערך
הרופא אמר שאצטרך לחיות עם זה או שאולי מתישהו זה
 המצב הזה הניע אותי לעשות “פדיון.יעבור אחרי חצי שנה
 המצב רק הלך והשתפר, ומאז הפדיון,”נפש” ב”חסדי ינון
 ישתבח. עד שאפשר להגיד שכמעט נעלם לגמרי,מיום ליום
 על חסדיו, תודה לבורא עולם,שמו! חזרתי לתפקד כרגיל
...הרבים
. ב.ה

יום בהיר אחד אני מדברת עם הבן שלי ונודע לי
 היתה מריבה. הלב שלי צנח.שהוא עזב את הבית
 עד שהוא עזב את,כל כך גדולה בינו לבין כלתי
 כלתי החליטה שהיא רוצה חס, והשם ירחם.הבית
 אלא אם הוא יסכים.ושלום להפריד את החבילה
 והבן שלי לא הסכים להתערבות.ללכת לטיפול זוגי
“ התקשרתי ל“חסדי ינון, דבר ראשון.מקצועית
 ופרטתי את.“והזמנתי עבור שניהם ”פדיון נפש
 הוא הסכים, לאחר הפדיון נפש, והשבח לאל.המצב
 והשלום והרעות חזר,ללכת לטיפול וחזר הביתה
 כל פעם שאני נתקלת בבעיה אני עושה.לביתם
 רואה,פדיון ב“חסדי ינון“ ותהילות לבורא עולם
.ישועות
.!אין עוד מלבדו
א ירושלים.ע

לצערי הרגשתי לא טוב הרבה זמן והיתי צריכה
, פחדתי מהטיסה, הכל הפחיד אותי.לנסוע לחו“ל
. בקיצור מהכל, איך אסתדר, מהאוכל,מהנגיף
 חזרתי כבר לארץ ורק אז קלטתי שהכל הלך,טסטי
 היה פשוט. הכל זרם, הטיסה, האוכל,פשוט מדהים
 זה, ולמרות שאני מאמינה שהכל מהשם.מושלם
! ראיתי ישועות. שהיתי בהלם,היה כל כך מוחשי
...ומודה להשם על הכל
בעילום שם
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היה שותף

 היא הגיעה למיון בבית,לגיסתי התנפחה הרגל מאד
 לאחר בדיקות מקיפות שחררו אותה הביתה.חולים
 לאחר שלושה ימים יצרו.עם מרשם לאנטיביוטיקה
.איתה קשר מבית החולים ובקשו שתגיע בדחיפות
.כמובן שהיא מאד חששה אבל לא היתה לה ברירה
הרופא בישר לה שבבדיקות דם נתגלה החיידק
. מאותו רגע נכנסנו כולנו ללחץ הסטרי.הטורף
החדירו לה כמויות של אנטיביוטיקה כדי להשתלט
 ובאותו. המערכת החיסונית נחלשה.על החיידק
 לאחר שעשו לה.שלב גם הרופאים כבר היו בלחץ
 הם הודיעו על כניסה דחופה לניתוח לכריתת-.טי.סי
 בשלב הזה הרופא בישר לנו שנותרו לה ימים,הרגל
” ברגע של שפיות התקשרתי ל”חסדי ינון.ספורים
 הפרופסור יצא.שיעשו לה “פדיון נפש” דחוף
:לאחר שלוש שעות מהניתוח והצהיר בפליאה
תיקון זה הוכח שפועל ישועות
.“חפרנו ברגל והכל נקי לעומת מה שראינו בסי
 גם: ועל זה נאמר...” “חסדי השם- ” “חסדי ינון....טי
בקו הישועות
פרטים
 אל יתיאש,כשחרב חדה מונחת על צוארו של אדם
...מן הרחמים
שגיב

“”חסדי ינון
ארגון ”יש
עורך תיקוןהקונה
פדיון נפש
את
עולמו
בשעה
03-6182992
“אחת

לזיכוי הרבים באיזור מגוריך

03-6182992 :לפרטים

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

03-6182992 פרטים בקו הישועות
 הפרטים נשארים במערכת או יפרסמו לפי בקשת השולח.‘נא לציין שם וטל

. 077-2182992  ניתן לשלוח סיפורי פדיונות לפקס-לזכוי הרבים

החיזוק השבועי

האם יש לך את מפתח הכניסה לעולם הבא?

יהודי בעל עשר נפשות פשט את הרגל .בצר לו נסע לבדו לארצות הברית לחפש עבודה ולהחיות את נפש ילדיו .כשהגיע לאמריקה הגדולה ,פשט ידו בכל
עסק והעיקר להביא פרנסה לביתו .מידי חודש שלח מעט כסף לביתו ומכתבים .בחלוף עשר שנים ,בהן דאג לבני ביתו ,הגיע אליהם הדוור ומסר להם מכתב.
האם פתחה את המכתב והקריאה לילדיה" :משפחה יקר ,ארזתי את המזוודות ,אני בדרך הביתה" .בני הבית שמחו והתרגשו למשמע אוזניהם וחיכו בקוצר רוח
ליום המיוחל .היום הגיע ,כל בני המשפחה לבושים בבגדי חג ,המתינו ברציף לבואו של אביהם .עשר שנים של געגועים מגיעות לסופן .באופק ניראת האוניה,
ההתרגשות גואה ,הילדים מלאי תקווה ,סקרנים לראות את אביהם שעזבם בהיותם תינוקות .האוניה עגנה בנמל ,כל הנוסעים ירדו ועימם גם האב .לפני
הירידה נעצר האב על ידי שוטר שביקש את דרכונו .לאחר עיון קצר אמר לו השוטר" :האתה זה יעקב בן יצחק?" "כן" השיב האיש" .האם לפני שנתיים נכנסת
לחנות מכולת בניו יורק ,קניתי לחם וחלב ,אך היו חסרים לך מספר מטבעות?" "אמת ,אני זוכר ,הבטחתי לבעל החנות לשלם אך הדבר פרח מזכרוני"" .אם כך"
אמר השוטר" ,אין לך אפשרות לרדת מהאוניה ,עליך לחזור ולשלם את חובך" .נדהם האיש ואמר בלהט" :בשביל מספר מטבעות אתה לא מאפשר לי לרדת
מהאוניה? קח מאה דולר ,רק תן לי להיכנס"" .נחמד מצידך לתת לי מאה דולר ,אך את הכסף אתה אמור לתת לבעל החנות לא לי ,לכן ,חזור לאוניה וסע לשלם
את חובך" .בני משפחתו שהרגישו במהומה הקטנה ,ניגשו אל השוטר והתחננו למספר דקות עם אביהם ,אך השוטר עמד על שלו ,ויעקב בן יצחק הסתובב,
חזר לאוניה כואב ,עצוב ומיואש( ...ה'חפץ חיים') כל אדם נשלח לעולם למאה עשרים שנים ,בהן הוא יגע ,כואב ,עצוב ,מוטרד ,ובסופן חוזר אל ביתו הנמצא
אי שם למעלה .מה יקרה אם נקבל את כרטיס הכניסה לעולם שכולו טוב ,אך יעמוד מלאך ויאמר" :אתה באמת צדיק ,אך השארת חובות בעולם שלמטה ,אין
באפשרותך להיכנס עד שתשלם את חובותיך ,רק אז תוכל להיכנס "?...כמה עוגמת נפש תהיה לנו ,כמה צער ,כמה תסכול וייאוש .בכל יום התבונן במעשיך,
שמא השארת חובות סביבך ,שמא גזלת ,שמא לקחת ללא רשות מהאחר .התבוננות כזו ,שאיפה להיות אדם ישר ,מניעה מהלוואות לא נצרכות יעזרו לך לקבל
את מפתח הכניסה לעולם הבא...כבר היום תחפש היכן השארת חוב ,ולו הקטן ביותר ,כדי שלא תישאר ...מחוץ לשער...
רונן קרתא

לש
מירה ,ברכה ו

לחם.חלב.גבינה

מתקשרים לחסדי ינון
תורמיםאת שווי המוצר
לחם ,חלב וגבינה
המשפחה הנזקקת תקבל קופון
לקניית לחם ,חלב וגבינה
ב ₪1 -בלבד!

אל

המסוגל להגנה
מעין הרע ,מזל,
בריאות איתנה,
פרנסה בשפע

א

מטבע הישועות
של הצדיק

לחג

בת
ה ישר

לתרומות

”חסדי ינון“

03-6182992

חה
הצל

לפרטים בקו הישועות 03-6182992

לשלאף ילד
א יחסר

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‘  3640582ע"ר 580437440

