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מטעמים לשולחן
לכן אמר הנני נותן לו את בריתי שלום )כה,יב(

אמר הקב“ה: בדין הוא שיטול שכרו )במדבר רבה כא,א(
דברי המדרש צריכים באור, מדוע ”בדין הוא שיטול שכרו“? ובכלל יש להבין, הלא כלל 
נקוט בידינו ”שכר מצוה בהאי עלמא ליכא“ )קדושין לט ע“ב(,ואם כן כיצד יתכן לומר 
יתרה מזו, הלא אמרו חז“ל )תנחומא  ו“בדין הוא שיטול שכרו?  שפינחס ראוי לשכר 
פר‘ אמור סי‘ י(: ”רוח הקדש צווחת:‘מי הקדימני ואשלם‘ )איוב מא,ג( מי קלס לפני עד 
שלא נתתי לו טלית, מי עשה לפני מעקה עד שלא נתתי לו גג, מי עשה מזוזה עד שלא 
נתתי לו בית“. כלומר, אין לך זכות לבקש שכר על מעשי המצוות שלך, כי אלמלא עשה 
עמך הקב“ה חסד ונתן לך חיים ובנים ובית-לא היו לך התנאים המאפשרים את קיום 
המצוות. ואם כך, מדוע שונה מעשהו של פינחס מכל שאר המעשים הטובים והמצוות 
שעושים הבריות ו“בדין הוא שיטול שכרו“? המגיד מדובנא באר את הענין בדרך משל: 
מעשה בבחור שהיה מתגולל ברחובות ורעב ללחם. פגש בו אדם אחד, נכמרו רחמיו על 
אותו בחור ואמר לו: ”יש לי בית מסחר, אם רצונך לסיע לי בחנותי אתן לך את שכרך-
אוכל לאכול ומקום ללון. כך לא תאלץ עוד לרעוב ללחם וללון ברחובות“. הסכים אותו 
והוא  שונות  משימות  עליו  הטיל  הבית  בעל  לחנותו.  האיש  אל  ונתלוה  להצעה  בחור 
בצע אותן כהלכה. ראה בעל הבעת את מסירותו ומקצועיותו וקבלו לעבודה. כך היה 
עובד את אדונו בנאמנות, ובתמורה היה מקבל את מזונו ולן בפנתו בבית המסחר. הגיע 
הבית.  בעל  על שולחנו של  פורים  ומשרתו את סעודת  הבית  בעל  פורים. סעדו  ובא 
פורים  הבית:“יום  בעל  דחהו  סחורה.  לקנות  ובקש  מאן-דהו  הופיע  הסעודה  באמצע 
היום וחנותי סגורה“. ניסה הקונה לשכנעו ולשדלו והודיעו כי הוא מוכן לשלם לו שכר 
רב על הסחורה, אך בעל הבית בשלו: ”כעת אני סועד את סעודת הפורים ואינני פנוי 
אדוני  לי  לו:“יסלח  ואמר  הבית  בעל  אל  פנה  הדברים,  את  הבחור  שמע  לך“.  למכור 
שאני מתערב במסחרו, אבל סבורני כי חבל להפסיד את העסקה שנקרתה לידו. אדוני 
לו  לקונה את הסחורה הנדרשת“. אמר  ואספק  ואני אלך אל החנות  ימשיך בסעודה 
בעל הבית:“אבל דע לך כי בשל כך תפסיד את הסעודה“. השיבו הבחור:“ומה בכך?!...
הלא שמח אני לעזור לאדוני להוציא את העסקה אל הפועל!“ נתן בעל הבית לעוזרו את 
מפתח החנות, הלך העוזר בחברת הקונה אל החנות וספק לו את מלוא הסחורה, והלה 
שלם בעבורה סכום נכבד. למחרת פנה בעל הבית אל עוזרו והגיש לו חבילה גדולה של 
שטרי כסף. תהה הבחור לפשר הדבר, השיבו בעל הבית: חשבתי כמה זמן אתה עובד 
אצלי, חשבתי בדעתי מה גובה המשכורת החודשית שמגיעה לך, ולפי חשבוני הנה לך 
משכורתך המצטברת מאז באת אלי ועד היום! אמר הבחור:“מודה אני לאדוני מקרב לב 
על נדיבות לבו, אולם להוי ידוע כי דבר זה הוא בנגוד למה שהוסכם ביננו, הלא בתחילת 
זמן שהיה  :“כל  הבית  בעל  לו  בלבד“. אמר  והלינה  יהיה האוכל  נדברנו ששכרי  בואי 
מקום לחשוב שהאוכל שאתה מקבל ממני הוא הגורם והסיבה לנאמנותך לעבודתך, 
ובגללו אתה עובד-  זקוק לאוכל  ומשכורת הולמת: אתה  אזי האוכל הוא אכן תמורה 
ואכן אתה מקבל אותו כשכר על עבודתך. אבל עכשיו התברר לי שנאמנותך אלי היא 
אמיתית ולא משום האוכל שאתה מקבל, שהרי בגלל נאמנותך אלי ויתרת מעצמך על 
סעודת פורים הדשנה. והואיל והוכחת לי במעשיך כי האוכל אינו מהוה שכר עבודתך, 
והנמשל:“מי הקדימני  אי לכך מעכשיו ראוי אתה למשכורת של ממש על עבודתך“. 
ואשלם“- ה‘ נותן חיים לאדם, ולכן אינו חיב לו יותר מכך. אומר הקב“ה לאדם: די לך 
במה שאתה חי, ודבר זה נחשב לך לשכר. אבל שונה הוא פינחס מכל אדם, כי ממעשהו 
פינחס  לו, שהרי  נתן  בגלל החיים שה‘  אינה  פינחס התברר, שנאמנותו להשי“ת  של 
הקריב את חייו למען הקב“ה. ואם כן, מעתה אין החיים נחשבים לו כשכר מהשי“ת, 

אלא יש לתת לו שכר של ממש. לכן ”בדין הוא שיטול שכרו“.
                                                                                                                      ומתוק האור

א. יש נוהגים שלא לערוך נישואין כלל מיום 
י“ז בתמוז עד ט‘ באב, שהם ימי ”בין המצרים“. 
ומנהג הספרדים  וכן המנהג במדינות אשכז. 
בעה“ק ירושלים ת“ו להתיר הנשואין עד ראש 
חודש אב. ומראש חודש אב עד ט‘ באב אסור 
מכלל  עצמו  חודש  וראש  נישואין,  לערוך 
האיסור. ומכל מקום אם הוא בחור שעדיין לא 
לשאת  הדין  מעיקר  מותר  ורביה  פריה  קיים 
דלא  משום  להמנע  שהמנהג  אלא  אשה. 
מסמנא מילתא )שאין סימן טוב בדבר לערוך 
הנשואין בימי אבל עם ישראל על חורבן בית 
גם  מותר  ”אירוסין“,  לעשות  אבל  המקדש(. 
באב  בתשעה  ואפילו  אב,  חודש  ראש  אחר 
עצמו, בין ביום בין בלילה, שמא יקדמנו אחר 

)הרמב“ם פ“י מהל‘ אישות הל‘ יד(
שלא  להחמיר  נוהגים  האשכנזים  אחינו  ב. 
לעשות נישואין החל מי“ז בתמוז עד אחר ט‘ 
באב. ובחור שלא קיים פריה ורביה שהוצרך 
לעשות  נישואין שלו בליל י“ז בתמוז, נחלקו 
ויש  אוסרים  יש  בדורנו,  האחרונים  בזה 
לו  יש  צורך  במקום  בזה  והמקל  מתירים, 
להחזיר  מותר  הדעות  ולכל  לסמוך.  מה  על 
גרושתו מן הנשואין בכל ימי בין המצרים, עד 

יום התענית, כי אין שם שמחה כל כך.
                                             חזון עובדיה
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ביום? זה נגמר, במלמול פה מלמול שם. כיסוי הראש? החליפה אותו 
השם,  "ברוך  צעירה.  להראות  שמנסה   65 בת  סבתא  מביכה.  פאה 
לבן אדם  עצמי,  על  אני שומרת  בסדר,  "להכל  הפכו  בעזרת השם" 
יש את הזכות לעשות מה שהוא רוצה, אפילו לשנות השקפת עולם 
דודה  לוי,  הרב  יחיה".  באמונתו  "צדיק"(  )במקום  איש  חיים.  ואורח 
שושנה עזבה את המחלקה עדיין תחת העננה של המחלה, אבל – 
במילים מכובסות – חצי דתית, או ליתר דיוק חצי חילונית. מודרנית 
חולצה  לבוש  זקן,  קצוץ  כבר  היה  אפרים  שלה  הבן  הטוב.  במקרה 
כחולה עם כיפה בגודל פקק שעם. הוא ואימו הפכו למכורי טאבלט, 
ורכשו לעצמם סמארטפונים. למותר לציין, לדאבון הלב, כעבור זמן 
קצר הוא התגרש מרעייתו ונעלם מן הארץ, לדרום אמריקה. למותר 
לציין, שהאווירה הכללית בבית של דודה שושנה הפכה צוננת לכל 

דבר שבקדושה. סרטים! קבוצות! אתרים! חורבן העולם.
פרק ד': לפני שלושה חודשים הדודה נפטרה. המחלה פרצה בעוז. 
היא סירבה לקבל טיפולים, והעדיפה לשקוע בעולם הסרטים, שם 
מצאה נחמה. הייתי שבורה ורצוצה, מסוייטת. היו לילות שהמעמד 
הלילי בו נכנס המלאך, שטן, למחלקה, עם הטאבלט, חזר אלי, וכמו 
מאמונה...  שדופה  נפטרה  הדודה  בגללך  אשמה!!!  "את  עלי  צעק 
לא  למה  הטאבלט!!!  את  שברת  לא  למה  התקלקל.  אפרים  בגללך 
חייהם!?". החלטתי שאני עושה הכל למען נשמתה של  הצלת את 
תרומה  ואף  טובים,  מעשים  תהילים,  השלום.  עליה  שושנה  דודה 
נאה מחסכונותי לכולל גדול שילמדו לעילוי נשמתה, נר נשמה עדיין 
חלוקת  לטובת  חיים"  ל"הצלת   ₪  1,000 גם  העברתי  בחדרי.  דולק 
ספרי ה"הישרדות". לפני שבועיים התקשרה שדכנית לאמא והציעה 
בחור מצויין. נפגשנו, באמת בחור מפואר, שמור. היתה נשיאת חן, 
נכנסנו  ואבא שמחו שאנחנו מתקדמים.  טובות. אמא  היו  השיחות 
על  תומו,  לפי  כמשיח  לי  סיפר  הוא  במהלכה  השלישית,  לפגישה 
ארגון  במסגרת  חולים  לשמח  שדואגת  הצדקת,  אמו  של  מצוותיה 
לך  "יש  שאלתי  ואז  רב,  בקשב  האזנתי  נעתקה.  נשמתי  מסויים. 
אולי תמונה משפחתית, שאוכל להכיר אותה, בטרם ניפגש?". "כן". 
מלאך,  ההיא.  באשה  הבטתי  הוריו.  של  תמונה  שמר  הוא  בארנק 
זו היא. מחלקת הטאבלטים לחולים סופניים כדי שהסוף  כן  שטן. 
"הייתי  לו.  לי בקשה מוזרה" אמרתי  "יש  נצחי.  יהיה חידלון  שלהם 
זה  רוצה לפני שנסכם דברים, להיפגש כמה דקות עם אמא שלך. 
אפשרי?". הוא הסכים, מדובר היה על צעידה מעבר לרחוב. נכנסתי 
"ברוכה הבאה, מה את  פנים  במאור  אלי  פנתה  ואמו  הוריו,  לדירת 
בפינת  והתיישבנו  לה  לחשתי  לבכות"  רוצה  "אני  לשתות?".  רוצה 
הסלון. היא קפאה על מקומה ונכנסה להקשבה מבוהלת. הרב לוי, 
השמעתי לה את הדברים הכי קשים שניתן להעלות על הדעת. "גדול 
המחטיאו יותר מן ההורגו, את מאבדת לאנשים את עולמם הרוחני 
בבוראם.  ולהידבק  ברוחניותם  להתעלות  נדרשים  שהם  בזמנים 
תגשי לאחד מגדולי הדור, שינחה אותך איך חוזרים בתשובה. איך 
מתקנים. קשה לי לסלוח לך, היית הגורם להרס משפחה, ומגלגלים 
"יש לך בן  ידי חייב" סיכמתי את השיחה במילים הבאות  חובה על 
מוצלח ושמור, מאד הייתי רוצה להקים עמו בית נאמן, אבל תביני 
אותי, שחיים לצידך יהפכו עבורי לסיוט מתמשך. אינני רוצה לפגוע 
בך, חלילה, אך אני מחוייבת בתוכחה". עזבתי בוכיה את ביתה לפני 

כשעה. 
פרק הסיום

.לפני  שטן  המלאך,  על  לך  סיפרתי  חודשיים  לפני  שלום.  לוי  הרב 
מספר דקות היא התקשרה אלי והודתה לי בכל פה. "בתי חביבתי, 
חדלתי מההתנדבות האיומה הזו. מעתה אני פוקדת ביתן של נשים 
בטאבלטים.  לא  בעידוד.  בסיפור,  בשיחה,  בהן  ומשקיעה  חולות 
תודה שהארת את עיני". לא אדון לוי, השידוך לא חזר, אבל רציתי 
שנטעת  הברורה  וההשקפה  המעמיקות  התובנות  על  לך  להודות 
בי, כדי להציל נשמה של אשה מבוגרת שיכלה להמשיך ולהחטיא 
רבים, וחדלה מכך. אין כל ספק, שכל ספר ועלון שאתה מפיץ בעזרת 
פעיליך היקרים, מציל נשמות במזומן. אני למשל, אוד מוצל מאש, 
שכוחם  ותורמים  מתנדבים  לאותם  הערכה  מלאת  אני  בזכותכם!!! 
וממונם מושקע בנכס האדיר הזה, ובזכותם יהודים רבים כל כך זוכים 
לחיים תקינים ומאושרים ביראת השם טהורה! ויהי רצון שהדברים 

והחיזוקים הללו, יהיו לעילוי נשמת דודתי שושנה בת נחמה רחל.
                                                       באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו

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

סיפור השבוע
קדימון חשוב: 

כתבתי מאות סיפורים בחיי, מרתקים, מרגשים עם תובנות טובות 
לחיים. אהבתי לכתבם ואנשים אהבו לקוראם. סופר חייב לאהוב 
עם  כותבים  טוב  סיפור  זה.  לא  זה  לא,  אם  היצירה,  הכתיבה,  את 
לכתוב,  אהבתי  לא  הבא  הסיפור  את  הלב.  אל  שיכנס  כדי  הלב, 
ולא רציתי לכתוב, והלוואי ולא היה צריך לכתוב. לפעמים דברים 
נעלמים, סמויים, מושתקים, יותר בריאים לעולם. לפעמים לא. ומי 
יתן ופריצתו לעולם, תביא תועלת. למי? לא יודע. סיפור כידוע הוא 
כמו לחם על פני המים, מישהו ימצא אותו. אין ספק. ובכן, הסיפור 

הבא הוא מונולוג כואב, של בחורה גיבורת כח מול נסיונות הזמן.
פרק א': שלום לסופר הרב קובי לוי. שמי מ. בת 21 ממרכז הארץ. 
ילדה קטנה.  גם אני אחת מאותן קוראות סיפוריך, מאז היותי  כן, 
אגב, לא חשבתי מעולם שגם אני אמצא את עצמי כגיבורת סיפור 
מאד מורכב וקשה לעיכול, ובניגוד לסיפוריך הקלאסיים, שעוסקים 
אם   – הפעם  החרדי,  העולם  של  צוף  ובנופת  החיים  בהוויות 
תרצה – תשמע דרמה שקשורה במאבק הסיזיפי שלך מול פגעי 
הטכנולוגיה ועושי דברה. אציין בפניך, שלפני שנה פירקתי שידוך 
שעמד להסתיים בחתונה, ואתה בוודאי תבין את עוגמת הנפש שלי. 
כשהייתי בת 19, דודה שושנה )שם בדוי( חשה ברע, היא אחותה 
הגדולה של אמא. מדובר באשה בת 65, אם לכמנין ילדים וסבתא 
וכפפה,  יד  כמו  הן  ושושנה  ירבו. אמא  כן  נכדים.  מנייני  לארבעה 
ולכן את הבדיקות המקיפות והמדאיגות היא עברה סמוך וקרוב ליד 
אמא שלי, שניסתה לפוגג דאגות ופחדים. "זה שום דבר שושי, כאב 
בטן מתמשך יש גם מאולקוס... את שושנה בין החוחים ותמשיכי 
בשעה  למחלקה  הגיעו  שלי,  הדודות  בנות  שש  החיוכים".  עם 
לשמוע.  רצה  לא  אחד  שאף  מה  את  לשמוע  כדי  אחה"צ  ארבע 
הביט  אפו,  מעל  הדקיקים  משקפיו  את  הוריד  אופלהאוז  דוקטור 
מונוטוני  מתכתי  בקול  ואמר  בניירות  מבט  נעץ  המחשב,  מסך  על 
למשוך  אמי  ניסתה  "אולקוס"  נכון?".  מדובר?  במה  מבינות  "אתם 
זמן. רבע חיוך ציני נחבא מתחת לשפתו העליונה. "זה ממאיר, זה 
בריאה הימנית, יש גרורות, מתחילים בסידרה של כימותרפיה". בכי, 
דמעות, חיבוקים. פחד. שושנה היא אשה נפלאה, שופעת שמחת-
יראת- בה  נטועה  לכל,  ומעל  טוב,  ירגיש  אחד  שכל  דואגת  חיים, 

שמים של סבתות מן המאה הקודמת. זה אומר שלוש תפילות ביום. 
יודעת אותו בעל- היא  כולל דמעות, לדעתי  יום,  כל  ספר תהילים 

יום שישי היא מאזכרת כל חולה  פה, כשעושה הפרשת חלה כל 
תברח  לא  ששערה  מקפידה  היא  בעתון.  או  בעלון  שמו  שמופיע 
מבעד לכיסוי ראש, בגדים צנועים על פי החומרות של החומרות. 
ולכן!  אוהבת.  הכי  שהיא  האחיינית  ואני?  מלאך.  דודה  בקיצור, 
שנבע  הכרחי  אישפוז  במהלך  איתה  לשהות  מכולן  יותר  נבחרתי 

מהסתבכות מסויימת.
פרק ב': היה זה לילה ארוך של גניחות ותרופות דרך הווריד. לפתע 
נכנס מלאך, או אולי שטן, למחלקה. אשה אחת שנראתה חרדית 
והציגה את עצמה כנציגת ארגון מסויים שדואג לחולים במצב - איך 
אומרים - סופני. היא שלפה מתיקה לא פחות ולא יותר, טאבלט. 
"האירגון שלנו מגיש לך אותו בהשאלה, שתנצלי את שעות הפנאי, 
שינעמו לך הימים כאן במחלקה". קולה היה נמוך ונעים. תווי פניה 
השטן  ומשמחים".  חיוביים  תכנים  כאן  "יש  בזכרוני.  היטב  נחרטו 
או המלאך יצאה מן המחלקה, ואני השתתקתי. כמי שקוראת את 
ספריך בעיון רב ושומעת שנים את קו "הצלת חיים", הבנתי שאירעה 
כאן תקלה. חשבתי לנפץ מיידית את המכשיר, שהוא בעצם פצצה 
מתקתקת. ואז באותה שניה, נכנס למחלקה אפרים, בנה הקטן של 
שושנה, שהתחתן לפני כשנתיים והוא אב לתאומים מתוקים. הוא 
קדושות.  הכי  בישיבות  בנעוריו  למד  חשוב,  בכולל  מצויין  אברך 
ניסיתי להסתיר ממנו את המכשיר, אך לשווא. קפאתי על מקומי 
כשהוא אמר "תרגעי, אל תהיי קיצונית כמו קובי לוי, שבשבילו מסך 
הוא השטן בכבודו ובעצמו. אני אבדוק מה יש בטאבלט ואז נחליט, 
לחיים שלנו,  מיותר  הזה  כדאי אפרים, הטאבלט  "לא  ואני".  אמא 
תשמור על אמא שלך, בלי מסך. לילה טוב" ירדתי במדרגות. השעה 
חיכה  אבא  צילצל.  שלי  המאושר  הפלאפון  בוקר.  לפנות  שתיים 
למטה, בן דודי אפרים בא בעצם להחליף אותי בשמירה על אמו. 
סיפרתי לאבא על הטאבלט שאמור לעשות חסד עם דודה שושנה, 
ועכשיו הוא בידיו של אפרים, עד שעות הבוקר. אבא שוחח עמו 
מגזימה. בסך הכל  "הבת שלך  אותו  היסה  בפלאפון, אבל אפרים 
באו להנעים לאמא את הזמן".רציתי לבכות. היה לי היה לי כבד על 

הלב.
כשישה  נמשך  שושנה  בדודה  הטיפול  של  הזה  הסיפור  ג':  פרק 
לא  נתקלתי בטאבלט.  ופלא לא  והפלא  חודשים. עשינו תוכניות, 
הבחנתי  אבל  התאוששה,  קצת  הדודה  לשמחתי  שאלות.  שאלתי 
היא  פעם  ומידי  מזוגג,  עיניה  מבט  שלשום.  כתמול  אינם  שפניה 
תפילות  שלוש  מעולם.  שמעתי  שלא  מוזרים  משפטים  פלטה 



 

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... 

לעשות  אותו  שלחו  טוב,  הרגיש  לא  שלי  הבן 
חשש  לו  שיש  גילו  דם  בבדיקת  דם.  בדיקות 
לאיזו מוטציה וההמוגלבין שלו מאד גבוה בגלל 
חייב  והוא  המצב  בעקבות  הזאת.  המוטציה 
את  לאזן  מנת  על  חודש  כל  דם  הקזת  לעשות 
”פדיון  לו  מיד עשיתי  לי  ההמוגלובין. כשנודע 
נפש“ ב"חסדי ינון", והשבח לאל, לאחר הפדיון 
הוא עשה עוד פעם בדיקה ובישרו לו שהמוטציה 
נעלמה כלא הייתה. ישתבח שמו לעד של בורא 

עולם... ניסי ניסים...
                                               אילנה באר שבע

לנו  אמר  שלנו  הרב  תאומים,  עם  בהריון  היתי 
”פדיון  לי  הזמנתי  אז  נפש“,  ”פדיון  לעשות 
שיהיו  ולעוברים.  לי  ינון“  ב“חסדי  נפש“ 
מלאות  ובידים  קלה,  תהיה  שהלידה  בריאים, 
בע“ה. ותודה להשם! היתה לי לידה טבעית, הכל 
הצוות,  כל  מדהימות,  היו  המילדות  חלק,  הלך 
לא  השם.  יד  את  ראיתי  פשוט  המסביב.  וכל 
ובת,  בן  ילדתי  ה‘.  ליד   = שלידה  אומרים  בכדי 
בריאים ושלמים, תודה לה‘. כל ההריון תכננתי 
שאם יהיה בן אקרא לו יהונתן, ובסוף קראתי לו 
בלי לשים לב-ינון, השם ישמור אותו. רק לאחר 
מכן, חברה שאלה אותי אם זה על שם רבי ינון? 
לו  ששיקראו  סובבו  שמשמים  קשרתי,  אז  רק 

כך... מרגש! אין מילים להודות לבורא עולם..!
                                                        בעילום שם

כשלפתע  המדרכה  על  ברחוב  לתומי  הלכתי 
נהיה  מהתאונה  כתוצאה  בי,  נכנסה  מכונית 
מכאבים  סבלתי  וחצי  חודש  ביד,  שבר  לי 
חזקים ביותר, לא היה לי יום ולא לילה. היתי 
מנוטרלת לגמרי. עד שנזכרתי לעשות ”פדיון 
נפש“ ב“חסדי ינון“ וברוך השם,  אני מרגישה 
הרבה יותר טוב, עדיין עושה פיזיוטרפיה , אבל 
אין מה להשוות בכלל לאיך שהיתי. אני כבר 
רק  נגמר  עולם! שזה  לבורא  מתפקדת. תודה 

בשבר ולא יותר גרוע...
                                                         בעילום שם

היה לי כאב בטן בצד ימין, עשיתי כל הבדיקות, 
הכל היה תקין, אבל הכאב המשיך להפריע לי, 
כאב חד, עד כדי כך שהיה לי קשה לתפקד. בין 
התקף להתקף הגעתי  ל”חסדי ינון“, ובקשתי 
שוב  הפדיון  לאחר  נפש“.  ”פדיון  לי  שיעשו 
שומני,  בקע  לי  שיש  ומצאו  בדיקות  עשיתי 
ואני אמורה לעשות ניתוח. בנתיים תודה לאל, 
הכאבים נעלמו, ואין מה להשוות בכלל למצב 
שהיתי בו. בע“ה שזכוי הרבים יעמוד לזכותי 
להרגיש  ואמשיך  הניתוח,  את  אצטרך  ושלא 

טוב...תודה לבורא עולם...        
                                                        בעילום שם

היה שותף
לזיכוי הרבים באיזור מגוריך
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הפנימיים,  האברים  באחד  בעיה  לי  היתה 
חשש  והיה  ניתוח,  לעשות  החליטו  הרופאים 
שיצטרכו להוציא אבר אחר ליד. אז התקשרתי 
נפש”  ”פדיון  לי  שיעשו  ינון“  ל“חסדי  דחוף 
ובסיעתא דשמיא לאחר הפדיון  לפני הניתוח. 
והוא הצליח מעבר למשוער  עשו את הניתוח, 
ולא הוציאו את האבר השני. הכל הסתדר ברוך 

השם, ואני מרגישה טוב.
תודה לבורא עולם.

                                                                 מ. מר“ג



מטבע הישועות
של הצדיק

מטבע הישועות 
של הצדיק

לפרטים בקו הישועות 03-6182992

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

לשמירה,
ברכה והצלחה

החיזוק השבועי
יש בך כוחות גדולים

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, בקי אליסיה בת מטילדה ז"ל, יורם בן אסתר ז"ל

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

 // מתוך מדור “מטעמים לשולחן” \\

אור.  רחוקים שנות  היו  והטכנולוגיה  נידח, ממנו הקידמה  בכפר  בחור שהתגורר  הגדולה  העיר  הגיע אל  הימים  באחד 
הסתובב מעט בעיר וניגש אל לשכת העבודה. לאחר דין ודברים אמר לו הפקיד: "יש לי עבודה מצוינת בשבילך, לך אל 
מרכז העיר, שם באחד המשרדים יש מתג, באמצעות המתג הזה כל נורות העיר דולקות בלילה, תפקידך הוא להרים את 
המתג לקראת הערב ולהורידו לקראת הבוקר". אמר לו הבחור: "העבודה הזו לא מתאימה לי, אני לא למדתי אלקטרוניקה 
בבית הספר, לא אוכל להרים את המתג"."ידידי, לא ביקשתי ממך לייצר מכשירים או לפתח תוכנות, רק להרים ולהוריד 
את המתג, ובסוף החודש תקבל את משכורתך" השיב הפקיד. "איך יתכן שבלי שלמדתי משהו בחשמל ארים את המתג 
"פשוט מאד, הכל כבר מוכן, הכבלים, המכשירים,  ידלקו?" שאל הבחור בפליאה. השיבו הפקיד:  וכל הנורות  הראשי 
הנורות, הכל כבר בנוי, מה שנותר הוא ללחוץ על הכפתור..." )הרב עדס( בכל אדם ישנה נשמה, נשמה שנחצבה מתחת 
כיסא הכבוד, כסאו של בורא עולם. הנשמה מלאה באורות רוחניים, והיא רק צריכה את הגוף שירים את ה"מתג" וידליק 
את אורותיה. יבוא אדם ויאמר: "מי אני? איך אוכל להדליק נשמה אלוקית ואני רק בשר ודם? לא למדתי הרבה, אני לא 
מבין כל-כך ברזי התורה". ישיבו בורא עולם: "הכל בסדר בני, אתה לא צריך לעשות הרבה, הכל כבר מוכן עבורך, רק תרים 
את ה'מתג', תקיים מצווה, תעשה חסד, תלמד משהו קטן אף אם אינך מבין וכך תאיר את הנשמה השוכנת בתוכך". יש 
בכל אחד מאיתנו כוחות עצומים, אנו יכולים להאיר עולם שלם באמצעות מעשינו. אל תקטין את עצמך, בפעולה אחת 
טובה אתה מאיר את נשמתך ומאיר עולם שלם. התחל בדברים קטנים, תאיר עם פנס כיס, ולאט לאט הפנס הקטן יהפוך 

לפרוז'קטור גדול... עשית מעשה קטן, הארת עולם שלם...
                                                                                                                                                                               רונן קרתא                                                                                                                       
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מהדורה חדשה
ויחודית מתורגמת
לשפה עשכוית
וקולחת
מצורפת הסגולה
לפרנסה של
הרב סגל

בסיעתא דשמיא

הספר שיוציא אותך מהדאגות
שער הבטחון המתורגם
מאת רבנו בחיי אבן פקודה זצ"ל.


