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מטעמים לשולחן
הוי גוי חטא עם כבד עון זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את ה‘ נאצו את קדוש 

ישראל נזרו אחור )מתוך ההפטרה(
התוכחה המובאת בפסוקים הללו הנה תוכחה קשה מאד-אך יש המפרשים גם אותה 
לזכות עם ישראל. וכך אומר ה“לקוטי בתר לקוטי“: אמנם עם ישראל חוטא וסר מדרך 
ה‘, עוונו כבד מאד והרהו ”גוי חטא עם כבד עון זרע מרעים בנים משחיתים“. אולם, גם 
רואה  ובשעה שהוא  ובוער,  בשעה שהוא מדורדר לפי פחת, עדין הניצוץ היהודי קים 
שבאים אומות העולם, ובמעשיהם ”נאצו את קדוש ישראל“ בגזרם גזרות שמד-מתעורר 
הניצוץ החבוי בו ו“נזרו אחור“. הוא נרתע לאחוריו, מפריש את עצמו מהם ואינו מנאץ 
כמותם. זהו שאומרת הגמרא )שבת פט ע“ב( כי בשעה שאומר הקב“ה לאברהם:“בניך 
אברהם  אין  וכי  קשה,  לכאורה  שמך“.  קדושת  על  אברהם:“ימחו  לו  עונה  לי“,  חטאו 
מלמד זכות על בניו? האם אין לו דרך להמליץ טוב עליהם, אלא אך ורק לומר: ”ימחו על 
קדושת שמך“? כדי לישב את הדברים נתבונן במעשה מופלא שספר הסבא משפולא 
לחסידיו: הדבר היה תוך כדי עריכת שולחנו הטהור, כשחסידיו נגנו לפניו את המזמור 
”ישמחו במלכותך שומרי שבת“. הסבא נענע בראשו מצד לצד והביע את אי שביעות 
רצונו, נסו החסידים להגביר את קולם, אולם עדין לא נכרה הנחת על פני הסבא, וגם 
כשהוסיפו מחיאות כף באופן המותר בשבת, רחשו שפתיו של הסבא:“ כבר שמעתי 
מחיאות כפים נלהבות יותר“... כשגברה תמיהת החסידים, פתח וספר כי לפנים שהה 
בעירה שמצב יהדותה היה רופף למדי. הסבא החל בפעילות נמרצת, יסד ’חידר‘, פתח 
שעורים, ולאט לאט החל המצב להשתפר. אך הנה ארע ושני נערים התנהגו באופן בלתי 
ראוי. לאחר שכלו כל הקצין, הוצאו הם מן ה‘חידר‘ והפכו לילדי רחוב. תוך מספר שנים 
הדרדרו השנים יותר ויותר, עד שנהיו מנהיגי חבורת שודדים ורוצחים. כשהגיעו מים עד 
נפש, הציבו השלטונות מארבים של כוחות צבא, ולכדו את החבורה כולה ואת העומדים 
בראשה. כשהתברר בבית המשפט שראשי החבורה הנם יהודים, מהרו לגזור את דינם 
למות בתליה. בצוע גזר הדין נקבע לשבת, מועד שבו נתן לכנס את כל תושבי האזור. 
בין ההמונים שהגיעו למקום, היה גם הסבא משפולא, אשר קוה לראות אותם, ולרמוז 
להם שישובו בתשובה לפני מותם. לפני בצוע גזר הדין ניגש אליהם הכומר, והציע להם 
”הצעה שאי אפשר לסרב לה“: המירו את דתכם, ובכך תצילו את חייכם. הכומר הציע 
כי הוא יגיש להם את הצלם הטמא, הם ינשקוהו, ויהיה זה אות להסכמתם לקבל עליהם 
לכומר  אמרו  דקות  מספר  לאחר  ביניהם.  להתיעץ  היהודים  בקשו  החדשה.  הדת  את 
שהם מעונינים לקבל את הצלם. חיוך רחב השתפך על פני הכומר, והוא הגיש להם את 
הצלם בשמחה רבה, כשעיני כולם נשואות למחזה המרתק. ראשי השודדים נטלו את 
ורסקוהו...פני הכומר האדימו מזעם. בעצה  אותו לארץ  ואז, בבת אחת הטיחו  הצלם, 
אחת עם ראשי הממשל שנכחו במקום החליט להענישם. אולם מאחר וגזר דינם כבר 
נקבע למות, צריכים היו לחשוב על עונש אחר...לאחר דין ודברים הביאו לפניהם חבית 
הידים  התמלאו  אחדים  רגעים  החבית...תוך  מעל  ידיהם  את  וקשרו  רותחת  זפת  של 
שלפוחיות...כל מי שעדין לב בו, עצם את עיניו, ולא יכול היה להתבונן במחזה. לפתע 
נשמע קול שירה...שקט השתרר בקהל, הכל הטו את ראשיהם בתדהמה-שני היהודים 
שלפניהם שרים, וקולם נבלע בבעבוע הזפת שלפניהם---“ישמחו במלכותך שומרי שבת 
וזמרו על מלכות ה‘ ועל היותם יהודים...פתאום החלו למחוא כפים... ” שרו היהודים 
הידים הפכו לעיסת עור ודם, והם עודם שרים ”ישמחו במלכותך“...הם שרו עוד ועוד 
עד שהוציאו את נשמתם...וכעת תוכלו להבין-סים הסבא-שאת השיר הזה כבר שמעתי 
בעבר ביתר התלהבות...זוהי כונתו של אברהם אבינו באמרו ”ימחו על קדושת שמך“: 
ויגיעו למצב בזוי  אברהם אבינו למד זכות על בניו, ואמר כי גם כאשר יחטאו ישראל 
שהם  להם  יארע  שודדים-אם  כנופית  הנהגת  של  ונורא  איום  לשיא  ואפילו  ונחות, 
יקלעו למצב שמד, כשגוי יגיש להם לנשק את הצלם, הם יצליחו להמחות על קדושת 
וכמה  לכמה  להודע  זכינו  הדורות  במהלך  ואכן,  להכנע!  ולא  נפשם  את  למסור  שמך, 
סיפורים מסמרי שיער אודות התפכחותם של יהודים ברגעים האחרונים ותשובה שלמה 
שהשכילו לעשות, אשר השיבה אותם באחת תחת כנפי השכינה. זהו כוחה של נשמה 

יהודית-כשמנאצים לפניה את קדוש ישראל, הריהו נזורה אחור!
                                                                                                                       ומתוק האור

אין  באב  תשעה  ליל  שבת  במוצאי  א. 
כדי  עד  עור,  של  המנעלים  לחלוץ  צריך 
כבוד  משום  לברכו,  צבור  השליח  שיגיע 
השבת, ומצות תוספת מחול על הקודש. 
והחולצים נעליהם בביתם, יחלצום בעבור 
כעשרים דקות אחר השקיעה, שאז הוא 
הנעלים  לחלוץ  יש  ובחול  ודאי.  לילה 

קודם בין השמשות של תשעה באב.
שבת,  במוצאי  שחל  באב  תשעה  ליל  ב. 
אינו מבדיל על הכוס, אלא רק בתפילה, 
כשרואה  אבל  הבשמים,  על  מברך  ואינו 
את הנר דלוק מברך ”בורא מאורי האש“. 
ובליל מוצאי תשעה באב מבדיל על הכוס 
המבדיל,  וברכת  הגפן  פרי  בורא  ומברך 
ואינו מברך לא על הנר ולא על הבשמים. 

)ש“ע סי‘ תקנו(
ג. מוצאי שבת שחל בו תשעה באב, אין 
שיש  משום  כלל,  הבשמים  על  מברכים 
תענוג מריחם הטוב, אף על פי שעל הנר 
איכה.  קריאת  לפני  כוס,  בלא  מברכים 
מוצאי שבת שחל בו תשעה באב, אף על 
פי שאין מבדילין על הכוס, חייבים לברך 
שלא  כדי  האש“,  מאורי  בורא  הנר“  על 
ונכון  עליו,  לברך  מבלי  האור  מן  יהנה 
יברך  באב,  תשעה  בליל  צבור  שהשליח 
בקול רם ברכת ”בורא מאורי האש“ קודם 
ויכון להוציא את  ”איכה“,  קריאת מגילת 

הקהל ידי חובתם.
                                              חזון עובדיה
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ש"ח בשבילו". הרב שמריה הוציא שטר מכיסו ותחב לידו של 
הגבאי. "הדרן עלך מסכת סוכה... לא נשכח אותך בעולם הזה 
נעים  הנער  במתיקות  סיים  הבא",  לעולם  אותנו  תשכחי  ואל 
ההליכות, רענן שיר, את המסכת, וזכה להרבה תשואות "יישר 
קמטים  רוויות  פניו  כפוף,   ,60 כבן  יהודי  עלה  לאחריו  כח". 
פונה  אני  הרב,  ברשות  קדוש,  "קהל  בחוריהן.  שקועות  עיניו 
אליכם בלב נשבר, אני יהודי לא צעיר, רדוף בצרות. לא אספר 
לכם על המחלות שלי, כבר שבעתם ושמעתם על מחלות יותר 
חמורות משלי, אבל יש לי צרה גדולה מאד, לא פחות נוראה 
ורעייתי  לנו בית. חצי שנה שאני ברחוב, חצי שנה שאני  אין 
בגנים  טרופים  לילות  העברנו  אחר  במקום  פעם  כל  לנים 
יש  כלים.  שברי  אנחנו  במחסנים   מדרגות  בחדרי  ציבוריים, 
רגל,  שפשטתי  שיודעים  הרבנים  גדולי  של  הסכמות  כאן  לי 
הבנקים לקחו לי הכל, וגם רוששו את בני אני יודע שזה לא 
וחיתון  פרנסה  דאגות  יש  לכולכם  דירה,  מכם  לבקש  שייך 
ילדים. תנו לי צדקה, תנו לי כמה פרוטות שיהיה לי ולרעיתי 
לפחות מזון חם ותרופות  מי יודע, אולי אצליח", וכאן האיש 
פרץ בבכי שהרעיד את הציבור. דבריו נשמעו כנים וכואבים. 
הוא סבב בין המתפללים וקיבץ נדבות ביד רחבה. כשהוא הגיע 
פדחתו  וגרד  ברב  מבט  נעץ  הוא  שמריה,  הרב  של  לשולחנו 
במבוכה. הרב נראה לו מוכר,  אך הוא לא ידע מהיכן. "כבודו, 
גבריאל ציוני?" שאל הרב בסקרנות מהולה במאור פנים. "כן 
מהיכן אנחנו מכירים?". "מהשכונה האפורה בעיר הדרומית.. 
אחז  לעזוב...".ציוני  שנאלצתי  עד  הכנסת  בית  רב  שם  הייתי 
שנוכל  שקטה  פינה  נמצא  בוא  "אנא,  וביקש:  הרב  של  בידו 
של  הקטן  למשרדו  כשנכנסו  נסער.  נראה  ציוני  לשוחח.." 
הרב שמריה טיקנגולד מאחורי עזרת הנשים, פרץ ציוני בבכי. 
"סליחה, סליחה, אני מבקש את סליחתך, סליחה של 25 שנה 
רק עכשיו, כאן, בסוכה שלכם, נפקחו עיני, התפכחתי. אני זה 
ומקימים  מרפסת  סוגרים  אתכם  כשראיתי  העין,  צר  הרשע 
פרגולה ודיווחתי מיד למועצה המקומית. אני זה שדאגתי לזרז 
את הליכי ההריסה תוך ניצול קשריי עם אחד מן הבכירים שם, 
הלשונות  על  שאחראי  זה  אני  מכל,  והנורא  לכם,  להרע  כדי 
ראה,  ועכשיו  הקהילה.  אנשי  את  הרב  נגד  שקוממו   הרעות 
שנים  מספר  לפני  מידה.  כנגד  מידה  לי  מדדו  שמריה,  הרב 
החלטתי להרחיב את עסקיי, הסתבכתי בחובות והבנקים שאבו 
לי ה-כ-ל. גם החליפה שעל גופי מעוקלת. איזה מחיר שילמתי 
על עין צרה, על קינאה מטופשת באברך מצליח שקונה לעצמו 
שם טוב וכמה רחמן הקב"ה שגילגל אותי לכאן, לפגוש אותך 
מלא  בפה  לי  תגיד  אנא  לסכך.  מתחת  נפש  חשבון  ולעשות 
שאתה סולח", השתנק ציוני. "אני בוודאי סולח, ואדאג שגם 
אשתי תסלח לך אבל איך אמר יוסף הצדיק לאחיו, 'כי למחיה 
– שלחני – אלוקים'. במילים אחרות, ר' גבריאל יקירי, אתה 
היית השליח הנאמן שדאג שאצפין לכאן ואקים פה עולם של 
תורה.  ועכשיו המתן לי כאן רבע שעה, דומני שיש לי בשורה 
למשרדו,  שמריה  הרב  חזר  שעה  רבע  אחרי  בשבילך".  טובה 
ובידו צרור מפתחות. "יקירי, אתה לא תאמין, אלו המפתחות 
של הדירה הקטנה שלנו בדרום, בשבוע שעבר היא התפנתה 
ועוד לא מצאנו דייר. על דעת אשתי שמחלה לך מחילה גמורה, 
סע דרומה, ויש לך מאיתנו שנה שלמה של מגורים שם, בחינם, 
עד שתבוא לך ישועה..."וחיבוק אמיץ בין השניים כמעט סיים 
את הסיפור. יומיים אחר-כך התיישב לו, נזוף ועלוב, ר' גבריאל 
ציוני בפרגולה הקטנה בעיירה הדרומית, לא לפני שהניח עליה 
למהדרין.  כשרה  לסוכה  אותה  והפך  אקליפטוס,  ענפי  כמה 
ושם, מתחת לסכך, הוא הודה לקב"ה ששילם לו על תסמונת 
שהישיבה  לעצמו  ואיחל  בה,  שחלה  הירוקים"  "הדשאים 
מתחת לפרגולה שהרס, תבנה לו חיים חדשים וירוקים וטובים 

להפליא. הלוואי.
                                          באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו

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

סיפור השבוע
ליקחו  שומעי  ופחתו  הלכו  אט  אט  שבוע:  מלפני  המשך 
של הרב טיקנגולד. בערב שבת, פרשת "ניצבים", פנה הגבאי 
ניסנוב לרב הצעיר וביקש: "צר לי, כבוד הרב, אבל יש פה מרד 
של כמה מתפללים, הם לא רוצים לשמוע דרשה תבין אותי". 
חוליות  את  שהרטיטה  צמרמורת  חש  טיקנגולד  שמריה  ר' 
עמוד שידרתו, ועלבון בגודל של אוקיינוס שטף את ריאותיו. 
הוא סבב על עקבותיו וצעד בשקט לעבר בית הכנסת בשכונה 
וחשב:  בתקרה  הביט  הספסלים  באחרון  התיישב  הסמוכה, 
"ריבונו של עולם, אני יודע שזה בא ממך מה לעשות? "ביום 
ותוך פחות  ראשון בבוקר הגיע צוות ההריסה, עם פטישים, 
והמרפסת  הפרגולה  את  לחתיכות  וניפץ  שבר  דקות   10 מ- 
שהפכה לחדר. התינוקות צווחו, חנה'לה פכרה ידיה ובכתה, 
ושמריה חש שעולמו חרב עליו. השתדלנות שעשה במועצה 
המקומית לא עלתה יפה, והנה התוצאה - הרס וחורבן לפניו. 
"קח אותי מכאן, אינני מסוגלת להישאר כאן אפילו לא יום 
אחד", התחננה חנה. "אבא, האנשים האלה הרסו את החדר 
דרומיות  שנים  שש  יקותיאל.  בכורו  בנו  יבב  אביגדור",  של 
ופרגולה  שבורה   מרפסת  של  אחת  באיבחה  להן  נחתמו 
מרוסקת. שמריה פינה את ההריסות, תלה שלט מאיר עיניים 
"דירה להשכרה" והמתין לבאות. ההסתה השכונתית היתה כל 
כך מרושעת, שלמעט קומץ מתפללים שביקשו שיישאר, לא 
נרשמו מתנגדים למהלך עזיבתו. שבועיים אחר-כך זוג צעיר 
חוזה  נחתם  שעה  מחצי  פחות  ותוך  בדלת,  דפק  מירושלים 
שכירות. כבר בסוף אותו שבוע הגיעה משאית והעמיסה את 
מטלטלי הטיקנגולדים. "נוסעים צפונה". נערים היינו וגם זקנו, 
ומי בעל ניסיון כמותינו לדעת כי את הזמן – בריאה מופלאה 
שברא הקב"ה בעולמו אי אפשר לעצור. 24 שנים חלפו להן 
דומה  בשכונה  לו  שהתמקם  טיקנגולד  שמריה  והרב  ביעף, 
בעיר צפונית, הפך לאב רוחני למאות משפחות שתקעו שם 
יתד. אם היינו צריכים להשוות את עשייתו הציבורית בדרום 
מבושה.  לו  מתכווץ  היה  הדרום  אזי  בצפון,  פעליו  לעומת 
קהילתו של הרב שמריה הלכה והתפתחה בצעדי ענק, בבתי 
הספר שיסד למדו מאות תשב"ר ובנות חמד, וכולל האברכים 
רבנית  חנה'לה  ולילה.  יומם  שוקק  השכונתי  הכנסת  בבית 
חשובה, שכבר הספיקה להשיא חמישה  מילדיה, עדיין סחבה 
את הצלקת המעליבה של הבריחה הכפויה מן הדרום. "אני 
לא סולחת כל כך מהר" ציינה מפעם לפעם באוזני בעלה. כן, 
וברבות  נמכרה,  לא  הדרומית  בעיירה  הדירה הקטנה שלהם 
השנים היא שימשה כנמל בית זמני לזוגות צעירים שהדרימו, 
וחיפשו קן חם במחיר נוח. הרב שמריה, למרות הריחוק בין 
מקום מגוריו בצפון לדירתו הדרומית, פעל ועשה מאמצים כדי 
לקבל את כל האישורים הנדרשים על מנת לסגור באופן חוקי 
כדין להקים פרגולה.  וגם קיבל אישור  את המרפסת ההיא, 
סוכת  הצעירים".  לזוגות  יחסית  ורחב  נוח  שיהיה  לי  "חשוב 
ענק נמתחה לה זוהרת בשלל אורות, על כר הדשא הירקרק 
זה  הודבקו  המודעות  לוחות  על  לבית-הכנסת.  הכניסה  מול 
מכבר כרוזי הענק שהזמינו את תושבי השכונה לסיום מסכת 
"סוכה" בסוכה המרכזית, מול שולחנות ערוכים בחול המועד. 
מיד אחרי תפילת ערבית דרש הרב שמריה טיקנגולד, ועמד 
על ארעיותו של האדם בעולם הזה, ועל חשבון הנפש הנדרש. 
"יהודי הוא כמו סוכה, כן, אם הוא ירגיש כמו סוכה, אזי הוא 
יזכה לחיי נצח יציבים וטובים בעולם הבא, אך אם יחשוב כי 
כאן מקומו, כאן ביתו היציב בעולם הזה, אזי ארעי הוא ונרדף 

הוא לעולם הבא"
"יש  גמליאל,  איציק  הגבאי  אוזנו  על  לחש  הרב",  "כבוד 
לא  שזה  חושב  אני  הרבנים,  מגדולי  מכתבים  עם  יהודי  פה 
ר'  "אנחנו,  מבקש".  הוא  אבל  התרמה  פה  שיעשה  מתאים 
יצחק, לא דוחים אף יהודי. כן מתאים לא מתאים, מיד אחרי 
לו  תן  ידיים,  ליטול  ייגש  שהציבור  לפני  עוד  המסכת,  סיום 
את המיקרופון שיספר על עצמו ויאסוף צדקה. הנה, קח 50 



 

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... 

לבעלי היה משפט לא פשוט, ואפילו השופטת 
אמרה שהיתה החלטה, לא פשוטה. הדיון עבר 
שבעה  עם  משפחה  אנחנו  לעליון.   מהמחוזי 
פינוי  צו  לנו  והיה  אותם,  ישמור  השם  ילדים, 
כבר  הראש  מעל  התלוי  האיום  עצם  מהבית. 
מדיר שינה מהעינים, לאן בדיוק נלך עם שבעה 
ילדים? זה נסיון לא פשוט בכלל. הדבר היחיד 
המשפט,  לפני  אז  להתפלל.  הוא  שנשאר 
התקשרתי ל“חסדי ינון“ והזמנתי ”פדיון נפש“ 
שמו  וישתבח  טובות.   בשורות  נשמע  ושבע“ה 
ברוך  התבטל,  המלכים...הכל  מלכי  מלך  לעד, 
השם! היתה לנו ישועה גדולה. מודה להשם בכל 

הכח!...
                                                              בעילום שם

בקנה  בעיות  הרבה  לי  שהיו  בזאת  התחיל  הכל 
אחד  שביום  עד  חמורה,  בצורה  ובראות  הנשימה 
נוסעת  נמרץ,  טיפול  ניידת  בתוך  עצמי  מצאתי את 
נמרץ  בטיפול  חולים.  בבית  נמרץ  טיפול  למחלקת 
אוזל,  שהזמן  משפחתי  לבני  מודיעים  הרופאים 
מנת  על  בידם  כל אשר  רפואית הם עשו  ומבחינה 
להציל את חיי. ולצערם הם לא אנשי בשורה ולפי 
כמה  יבואו  הקרובה  המשפחה  שבני  עדיף  ידעתם 
אישה  אני  ממני.  להיפרד  מנת  על  מהר  שיותר 
מהמצב  פחדים  מלאה  כולי  והייתי  מבוגרת  מאוד 
לבני  אמרה  היא  שלי  לחברה  המצב  כשנודע  הזה. 
לייאש.  ולא  לרפאות  הרופא  שתפקיד  משפחתי 
ומיד התקשרה בשבילי לארגון ” חסדי ינון “ ובקשה 
אם אפשר כמה שיותר מהר לעשות ”פדיון נפש“ 
כי מדובר בפיקוח נפש. למחרת נעשה הפדיון ומאז 
היום  באותו  עוד  הטוב,  בכיוון  לרוץ  התחיל  הכל 
רגילה  למחלקה  נמרץ  טיפול  ממחלקת  הועברתי 
ולאחר שבוע כבר השתחררתי מבית החולים. והיום 
תודות לאל ולחברתי שלא איבדה עשתונות ועשתה 
את המעשה הנכון בזמן הנכון, ברוך השם אני בריאה 

לחלוטין. תזכו למצוות !                              
                                                             בעילום שם

היתה  שלי  הבת  טובות,  בשורות  לבשר  הבטחתי 
שנים  שלוש  שנים.   3 במשך  שידוך  מעוכבת 
”פדיון  לה  החגים עשיתי  נצח...לפני  כמו  שנראות 
נפש“ ב“חסדי ינון“, והשבח לאל, לאחר מכן נפתח 
המזל ברוך השם והבת התחתנה בשעה טובה ובמזל 

טוב.
אין מילים להודות להשם...

                                                            א. פ.-אשדוד

היא  ההריון,  במהלך  הריון  רעלת  גילו  לביתי 
היתה ממש בסכנת חיים, מכיוון שבעבר ראינו 
ינון“ מיד  ”חסדי  ישועות עם הפדיון נפש של 
הבוקר.  על  ”פדיון נפש“  לה  ועשו  התקשרתי, 
יילדו  הפדיון,  לאחר  ממש  דשמיא,  בסיעתא 
אותה בדחיפות בניתוח קיסרי, היא ילדה בחודש 
היום  קילו.   1.270 במשקל  בריא  תינוק  שמיני 
 , להשם  מודה  אני  אחרי  חודשים  וחצי  ארבע 
גם התינוק וגם האם בריאים ושלמים ב“ה. אין 
מילים להודות, ישתבח שמו לעד!                                                                                                        
                                                        )בעלום שם(
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לזיכוי הרבים באיזור מגוריך

לפרטים: 03-6182992

אחת“
בשעה

עולמו
את

הקונה
”יש 

540
 

www.hasdeyinon.o
rg tifaret@hasdeyino

n.org

  03-6182992

                                                       
                                                       

                       

 

      5.00

     5.01

      5.00

  5.02

      5.30 

     5.47

      5.35

      5.48

     6.41 

     6.42

      6.41

                6.43

     7.22

    7.19

      7.17

     7.20

www.hasdeyinon.org tifaret@hasdeyinon.org

  03-6182992

                                                               

566

5.45

5.47

5.48

5.46

6.34

6.51

6.41

6.50

7.47

7.49

7.50

7.48

8.27

8.25

8.25

8.24

לאבא של חבר טוב של המשפחה היה אירוע מוחי 
היה  רבים.  סיכויים  לו  נתנו  לא  הרופאים  קשה. 
עיניים,  שיפתח  סיכוי  היה  לא  שבועות.  מורדם  
אמרו  שאם לא ימות יהיה צמח חו“ח. הזמנו עבורו 
”פדיון נפש“, אחרי שבועים הודיעו לנו שהוא פתח 
עיניים, התחיל לדבר, עבר לשיקום נשימתי, והיום 
ישתבח  הסיכויים.  כל  כנגד  רגיל...  לשיקום  עבר 

שמו לעד!    
                                                                                                                                       )יפה( 



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
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, 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” \\

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?" 
והמשיך:  הרב,  "מצוין" אמר  "בוודאי" השיבו בשנית.  גם מכירים?"  הבייסבול אתם  "ואת משחק  "בוודאי" השיבו. 
"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. 
נלך לכל מקום בעולם, בכל בית כנסת, לא משנה מה העדה נקרא  בכל קהילה העמוד נמצא במקום אחר..."אם 
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.
                                                                                                                                                                          רונן קרתא

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

חדש!

ניתן להשיג ”בחסדי ינון“ 03-6182992

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.


