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מטעמים לשולחן
ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם )כו,ג(

הביאה לצדיק וההסתופפות בצל קדשו מקשרת את האדם לאילן רב מדות, אש שרשיו נטועים 
האדמו“ר  התבטא  לכך,  בהקשר  מצויה.  רוח  מכל  ליפל  שלא  לו  ומסעית  האדמה,  בלב  עמוק 
כפי  הבחורים,  צעירי  את  אליו  לאסוף  מנהגו  אודות  זצ“ל,  הלברשטאם  בנציון  רבי  מבאבוב, 
בנציון  ”מרביצי תורה מעולם החסידות“: רבים תמהו אודות הסיבה לכך שרבי  שמופיע בספר 
דוקא  לבו  ותשומת  כוחותיו  מיטב  את  ומשקיע  בתקופתו,  האדמורי“ם  כל  של  מדרכם  נוטה 
בבחורים הצעירים. באחד הימים הוזמן רבי בנציון לשאת דברים בשטיבל של חסידי באבוב, ושם 
אמר: רבים שואלים אותי מדוע אני מקפיד כל כך שהצעירים יעסקו בחסידות, עוד יותר ממה 
שהיה מקובל בדורות הקודמים? תחילה, הבה נתבונן, במה הדברים אמורים? הלא, ברור לכל, 
שאין הכונה לכך שהצעירים מתבקשים לזמר שירות ותשבחות בשבת ובחג, שכן כל יהודי כשר, 
אפילו אינו חסיד, צריך לנהוג כך. כמו כן אינני סבור, שמדובר בתלבושת המקורית שהם נדרשים 
ללבוש, שכן זקן ופאות הם הלבוש היהודי, שעל כל אחד ואחד מישראל ללבשו. נמצא איפא, 
שהם מתקשים להבין, מדוע מחובתם של הבחורים לנסוע אל האדמו“ר? ועל שאלה זו ברצוני 
להשיב במשל: גנרל קשיש נצח בצעירותו במלחמות רבות, וכעת, לעת זקנה, בקש פעם לחזות 
באמונים של החילים הצעירים. הגנרל הקשיש הוזמן אחר כבוד לאימונים, אך לתדהמתו, הוא 
הבחין שבהנתן פקודה, מתחפרים הבחורים הצעירים כשראשם באדמה. ”למה אתם מאמנים 
אותם?“, התפלא הגנרל בפנותו אל הקצינים, ”מעולם לא אמנתי את חילי כך! אצלי ידעו החילים 
בלי  האויב  את  ולהתקיף  סוסים,  על  לרכב  בחרב,  לאחוז  בדיקנות,  לירות  בנשק,  להשתמש 
להרתע...מעולם לא למדתי אותם להטמין את הראש באדמה, אבוי לו לאותו צבא, שחיליו ידעו 
לעשות רק זאת!...“ נענו לעומתו הקצינים ואמרו:“ גנרל יקר, צודק אתה באמונים שאותם ערכת 
לחילים שלך, באמצעותם, אכן, הפכת לגבור מלחמות, אולם צודקים אף אנו באמונים הנוכחיים 
שאנו עושים לחילנו, שכן במשך הזמן- השתנו כללי המלחמה באויב: במקום להלחם בכלי זין 
ולצלוף בדיקנות, נלחם בנו  פרימיטיביים, אשר כנגדם מספיק לדעת לדהור במהירות על סוס 
האויב כיום באמצעות מטוסים, הממטירים פצצות גז מרעילות. אנו מוכרחים, איפא, לאמן את 
לפול  עלולים  בזמן שהם  טובים,  יהיו פרשים  נועיל אם  גם להתקפות כאלו, שכן מה  החילים 
כזבובים בעקבות הרעלת גז?“. הנמשל הוא- סים האדמו“ר- מצבו של הבחור הצעיר בתקופתנו. 
בעבר, אכן, לא היה צורך שבחור צעיר יסע אל הרבי, אך כיום, כאשר הנסיונות שונים, ואוירו של 
העולם מורעל מהתקפות ההשכלה ורוחות הכפירה, מוכרחים אנו להחדיר בצעיר את רוח היראה, 

התורה והחסידות, שכן רק בדרך זו יוכלו לעמוד מול נסיונות החיים!
ארור מסיג גבול רעהו )כז, יז(

והמעמד,  הקרירה  או  הכסף  אחר  שבמרדף  קורה,  לעתים,  אולם,  לכל,  ידוע  גבול  הסגת  אסור 
עלולים בני אדם לעבור על איסור זה, כשהם אינם משערים את חומרת מעשיהם. הרב ראובן 
קרלנשטין זצ“ל, ספר, כי בהיותו בארה“ב ניגש אליו יהודי לשוחח אתו, ותוך כדי הדברים ספר 
לו על עבודתו. ”בעל הבית של המפעל ואני“ ספר היהודי, “מתפללים באותו בית כנסת, אולם 
היתי  דרכי  בתחילת  עבודה.  מנהל  שם:  ממלא  שאני  הנכבד  התפקיד  את  השגתי  בקלות  לא 
גוי, במקום  לו  יהודי מעסיק  בזיון של ממש!  גוי שחור.  היה  ומנהל העבודה שלי  פועל פשוט, 
לתת עבודה מכובדת ליהודי, לא כך?...הייתי נחוש בדעתי לגרום לבזיון הזה להפסק, ולעשות 
והכנסתי  כל שביכולתי לשם כך. לשם כך, התגנבתי פעם בשעת הפסקת צהרים אל המפעל 
למכונה צבע אדום במקום הצהוב שיועד לצביעת הבד.“ ”בעל הבית רתח מזעם“ ממשיך היהודי 
פניו-“הגוי  על  שפוך  תככנותו  על  הנאה  של  כשחיוך  קרלנשטין,  הרב  לפני  קורותיו  את  לגולל 
התנצל ובעל הבית החליט לסלוח לו“. ”אך אני לא נכנעתי...עשיתי זאת עוד פעם או פעמים, 
ולא חלף זמן רב, עד שסלקו אותו, ואני הפכתי למנהל העבודה במקומו!“ הוא סים, מצפה בקוצר 
רוח למחמאה נלהבת. אך זו בוששה, משום מה, מלבוא...“האם שאלת מישהו אם מותר לעשות 
זאת? תמה הרב קרלנשטין.“מה פתאום! הגיב היהודי-“הרי הוא גוי...““ואם הוא גוי?“.“גזל עכו“ם 
גמור,  אסור  הוא  עכו“ם  גזל  הרב-“ראשית,  הגיב  דיוקם“  על  דברים  להעמיד  נא  מותר“.“הרשני 
ושנית, מי אמר שגזלת עכו“ם?“ וכי אותו גוי היה צריך לשלם עבור הבגדים שהתקלקלו או הצבע 
שבוזבז? הלא בעל הבית, שהוא יהודי כמוך, הוא שהיה צריך לשאת בנזקים!...אף הרהור של 
חרטה לא ניכר על הפנים שמולו. ”אז מה?“ הגיב אותו יהודי-“בן אדם צריך להתקדם בחיים...“. 

כמה נורא,, כשרק תאות ממון, כבוד ושררה וכיוצא בהם-משמשות מורי דרך לאדם בחייו!
                                                                                                                                 ומתוק האור

בסליחות חמש  לומר  המנהג הפשוט  א. 
יהודה  שבט  אחר  א(  מידות,  י“ג  פעמים 
”רחמנא“,  תחנת  וקודם  ובצער,  בדוחק 
אנשי  אחר  ג(  רחמנא,  תחנת  אחר  ב( 
ה(  ד( אחר תמהנו מרעות,  אבדו,  אמונה 
בסוף הסליחות, אחר זכרון לפניך בשחק 
הוא  וכן  אפס“.  ”אם  הפיוט  שבסוף 
ראש  של  במחזורים  שנדפסו  בסליחות 

השנה.
ד‘  ”ויעבור  תיבות  גם  לומר  לצבור  יש  ב. 
על פניו ויקרא“ בלחש עם השליח צבור, 
ואחר כך יאמרו בקול רם, ד‘ ד‘ אל רחום 
על  ד‘  ד‘  בין  להפסיק  וצריך  וכו‘.  וחנון 
ומי  בקמץ(,  )הפ“א  הפסק  שיטעימו  ידי 
שאינו עושה כן עונשו רב. וכשאומר ד‘ ד‘ 
יש לכופף קומתו קצת בשחיה. ואין צריך 
ד‘  ד‘  כשאומר  מהקרקע  עקביו  להרים 
כמו שעושים בקדושה, אלא יישר רגליו 

ויאמר הי“ג מדות בכוונה.
לומר  אפשר  ואי  מצומצם  הזמן  אם  ג. 
שהגיע  מפני  שבסליחות,  הפיוטים  כל 
רובע  אפס  ”אם  ידלגו  התפלה,  זמן 
וכן  בשחק.  לפניך  זכרון  ויתחילו,  הקן“, 
”למתודה  וכן  משכבי“,  על  ”בזכרי  ידלגו 
חטאתיו“, וכן ”אליך ד‘ נשאתי עיני“, כפי 
הצורך. כי ברור שמעלת אמירת י“ג מדות 
עולה על חשיבות פיוטי הסליחות הלל.                                                                                                                               
                                          )חזון עובדיה( 
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אב שכול, אני אב שכול". האחים שוקי וצביקי גרינפלד נועדו זה עם 
זה בחצות הלילה. שניהם היו נסערים. הם הקפידו לא לספר בבית 
על "הנישואין" הללו, אבל סוף דבר הכל נשמע... עוף השמים לא 
היה צריך להוליך את הקול. אבא שלהם, גילה את פרצופם האמיתי. 
ידידם של הגרינפלדים מבית הכנסת השכונתי שליווה את אביהם 
הרב שמריה  רבו,  עם  להיפגש  ביקש מהם  היסטורי  ביקור  לאותו 
גרוס. "תתייעצו עם הרב" אמר "הוא יעזור לכם לצאת מן הפלונטר 
לשון."אין  וחד  נמרץ  הוא,  אף  צעיר  איש  היה  גרוס  הרב  המביך". 
כל  חמור.  איסור  זה  הגויות!!!  את  לנטוש  שלי.  מתוקים  פשרות 
דקה היא עבירה" נזף בהם הרב. האחים גרינפלד רעדו כמו לולבים 
ברוח. הם כבר התרגלו לעבירה... חזר ושנה בה, נעשית לו כהיתר. 
נטש  מזוודה,  ארז  הוא  כך  יומיים אחר  הנועז הראשון.  היה  שוקי 
את הנוכריה, נשק לאחיו ונסע ארצה. נקיפות מצפון אחזו בו, הוא 
נכנס לישיבה, עשה תשובה שלמה, וחצי שנה אחר כך כבר נישא 
למירב, בעלת תשובה מבית טוב. מר גרינפלד היה מאושר. לפחות 
בן אחד ניצל. התפילות מועילות. לצביקי היה קשה עוד יותר. הוא 
היה קשור בעבותות של עבירה... לעבירה. הקירבה לרב גרוס נתנה 
לו תקווה, עידוד, חיזוק, אבל עדין לא היתה בו את העוצמה לקום 
וללכת. הוא היה יותר מדי קשור, אחוז, בחבלי הקסם של מי שמצוי 
בעבירה... הוא הרגיש שהוא חותך בבשר החי שלו, אם הוא נוטש. 
אחרי שנה, הוא פשוט אזר אומץ, עלה למטוס והגיע ארצה. אחיו 
חיכה לו בשדה התעופה, והביא אותו הביתה. ההורים גרינפלד בכו 

לילה ארוך. הבן חזר...
על  שוקדים  גרינפלד  באחים  להבחין  יכולתם  בחולון,  בכולל, 
תלמודם. שוקי כבר הקים משפחה, אבל צביקי שכבר נראה חרדי 
לכל דבר, לא היה מסוגל להשתדך. כוחות טמירים ועלומים משכו 
ההלכה.  עפ"י  לו  שאסורה  ההיא  לאשה  לאמריקה,  בחזרה  אותו 
והרביעי  השלישי  השני,  גם  כשלון.   – ראשון  לשידוך  הלך  הוא 
תורה  לימוד  שנות  ארבע  במערב.  היה  מה  משום  לבו  כשלון.  היו 
רואים  לא  שידוך  אבל  כבחמורה  קלה  על  הקפיד  עליו,  חלפו 
באופק. כשלון אחרי כשלון. ראש הכולל, שניסה להיכנס אל ליבו, 
אשה...  לאף  להינשא  מסוגל  אינני  הרב  "כבוד  לוחש  אותו  שמע 
לבי קרוע". חלפה עוד שנה של יסורין, עד שראש הכולל פנה אל 
צביקי ואמר לו: "ידידי יש לי שידוך מעניין עבורך, גיורת שלומדת 
בירושלים... תנסה. כבר מזמן לא ניסית להשתדך". חורף ירושלמי 
צביקי  הארץ.  כנפות  ארבע  על  האפורים  ענניו  טלית  את  פרש 
גרינפלד המתין בלובי המלון לגיורת. הוא היה יקה כמו אבא שלו, 
וחצי שעה לפני המועד הנקוב, הוא התיישב על כורסא עמוקה עיין 
ב"מסילת ישרים" ולגם מיץ אשכוליות. דייקן כרוני, בשעה 18:30 
בדיוק נכנסה המיועדת, לבושה בצניעות מסוגפת ואיננה מישירה 
גם  לו מאד,  "אני צבי". "שמי שרה מלכה". הקול היה מוכר  מבט. 
תווי הפנים. מסובב כל הסיבות העמיד לפניו את האשה האסורה 
לו מארה"ב, כאן בארץ ישראל, עם כל צדדי ההיתר. קתרין הנוצריה, 
עכשיו היא שרה מלכה. כמו רבי עקיבא ומטרוניתא. זו לא היתה 
פגישה. אלו היו מפלים של בכי, של הודייה לקדוש-ברוך-הוא, של 
הדבקות בשכינה, של התעלות באמונה ובהשגחה הפרטית. עכשיו 
והמחסומים. קרוב לחמש שנים  צביקי את פשר המעצורים  הבין 
הרגשתי  ארה"ב,  את  "כשעזבת  בכתובה.  מסתיימים  ניתוק,  של 
תהיה  לא  יותר  שאולי  ידעתי  היהודי,  בעם  להדבק  פנימי  צורך 
בעלי, אבל מי שיהיה בעלי לעתיד חייב להיות יהודי, רק יהודי. הרב 
גרוס שלח אותי לשיעורי טרום גיור, אח"כ באתי לישראל להתגייר 
ולמדתי בסמינר לבנות. זה השידוך הראשון שיצאתי אליו... וכאן 
אני פוגשת אותך". דמעות של גשם ירושלמי ליוו את צביקי ואת 
שרה מלכה הגיורת בדרכם אל החופה. הרבה אנשים שהכירו את 

הסיפור הרטיבו ממחטות.
"הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל", רעד קולו של צביקי.  היו 

מי ששמעו גם את  ניו-יורק עונה: "מקודשת מקודשת".
                                                באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו

סיפור השבוע
אמריקה לא ממש מאוהבת בטיפוס הישראלי שעשה בה מעשה 
אמריקה  ה"גרינקארד".  את  לקדש  כדי  נפשו  את  ומוסר  קניין, 
כידוע הפכה למדינת מהגרים, אבל זה לא סוד שמגוון הצבעים, 
הטוב.  הטעם  את  עברו  מזמן  כבר  והטרופים,  הכתות,  העדות, 
ושאר  הפשע  לִמינוּף  מכרעת  תרומה  תרמו  לסוגיהם  המהגרים 
מרעין בישין, שהגיעו עד לפתחי מדינת ישראל, שהתמקמה לה 
כעוד כוכב תרבותי עלוב נפש בדגל ארה"ב. אבל מה לעשות, מליון 
והיכו שורש אימתני במרחב  יתד עקשנית  וחצי ישראלים תקעו 
אפשרויות  בחובה  נושאת  שהיא  עליה  שמספרים  הזו,  היבשת 
בלתי מוגבלות. נו, נו. הישראלים מגיעים לשם עם תקווה נאיבית 
לגרד את המיליון הדולרי הראשון כבר בשנה הראשונה.  משהו, 
כדי  גרוד  אחר  בגרוד  עסוקים  רק  השאר  כל  מצליחים,  יחידים 
ובמקרה הטוב מצליחים להחזיק את הראש מעל גשר  להישרד, 
עשורים,  ארבעה  או  שלושה  אחרי  לטבוע.  ולא  סאן-פרנציסקו, 
אחרי שילדיהם נשאו נוכריות, ושערם הלבין, הם ניגררים לארץ 
מחילות,  גילגול  ולחסוך  בה,  למות  כדי  עיניים,  כבויי  תשושים, 
להמלט  שמצליחים  כאלה  יש  משהו.אבל  זה  גם  נחמה.  חצי 
שוקי  האחים  אותם.  בולעת  שהיא  לפני  הזו,  הדבש  ממלכודת 
וכבר  גדלו בשכונה ממוצעת בחולון המשמימה,  גרינפלד  וצביקי 
בשחר נעוריהם חלמו על המיליון שמחכה להם בארה"ב. אביהם, 
יהודי דתי, איש פשוט וישר-דרך ניסה לשכנע את בניו להישאר 
כאן. אבל אחרי השרות הצבאי, וכמה נסיונות עיסקיים כושלים 
ובטפיפה  לאחד,  כנפיים  שש  לעטות  גרינפלד  האחים  החליטו 
אחת או שתיים, נחתו בניו-יורק כדי להוכיח לאבא שלהם, שהם 
הקומה  נמוכי  שהאחים  לציין,  למותר  בגדול.  להצליח  מסוגלים 
ומקורזלי השיער , כבר מכיתה ו' שמטו את שמירת המצוות מדרס 
של  עוצמתם  מול  חלש  היה  אביהם  הציונית.  המהפכה  לגלגלי 
השניים, שיותר נהנו מצפיה בארוע ספורט מאשר מתפילת מנחה 
בבית הכנסת השכונתי. אמריקה לא גלגלה שטיחים לכבודם, והם 
נאלצו לנדוד כדי לאסוף את פת-לחמם. פה ושם הם העבירו דירות 
מרובע לרובע, עסקו בשטיפת כלים במסעדות, וכל מלאכה בזוייה 
גרינפלד  ואמא  רוח חיים. אבא  – שדולר בצידה – הפיחה בהם 
התפללו עליהם מעומק ליבם, והשנים חלפו. הבנים היו מתקשרים 
מעת לעת, דיבור קצר, לקוני, מרגישים טוב, מרוויחים טוב, עד לחג 
הבא. כך חלפו להן חמש שנות געגוע. משפחת גרינפלד מחולון 
לפני  החולנית התחננה  גרינפלד  מגעגועים. האמא  רצוצה  היתה 
בעלה: "סע לארה"ב, תיקנה להם כמה מתנות ותראה מה שלומם 
מאז  הזה...".  מהניתוק  עורקים  הסתיידות  כבר  לי  יש  מקרוב. 
שהגיע ארצה אחרי זוועות השואה, לא יצא מר גרינפלד מהארץ. 
מה יש לו לחפש בארץ טומאת העמים? כאן נחלת אבותיו, אך נוות 
ביתו לא היתה רגועה, ומה לא עושים בשביל שלום בית אמיתי. 
גרינפלד הקשיש  ניו-יורקי חבוט למדי כשמר  יום שמש  זה  היה 
שרך רגליים לכוון אחד מרחובות ליבה של העיר. השעון אותת – 
תפילת מנחה. הוא הבחין בפינת הרחוב בבית כנסת קטן – "שערי 
המון  שם  היו  ב"אשרי".  עמד  בדיוק  החזן  פנימה,  ונכנס  רחמים" 
לו  יסייעו  שהם  בטוח  היה  הקשיש  והאבא  ישראלים,  פרצופים 
לאתר את בניו. אחרי "עלינו לשבח" הוא פנה למתפלל צעיר ושאל 
גרינפלד?".  וצביקי  שוקי  האחים  את  מכיר  במקרה  "אתה  אותו 
הלה חייך במאור פנים: "בוודאי, הם חברים טובים שלי" והשניים 
צעדו עקב בצד אגודל לכוון דירתו של בנו הבכור שוקי גרינפלד. 
החוויה היתה קשה. פתחה את הדלת, לא פחות ולא יותר, אשה 
צעירה, שהיתה עטויה שרשרת כסף ועליה... צלב. גם פניה העידו 
עליה, שהיא איננה בת ברית. בנו היה ישוב על כורסא בוהה מול 
המרקע.זו אשתך? שאל גרינפלד את בנו הבכור. והלה חיוור כסיד 
השיב: "כן אבא". האבא סבב על עקביו, ונפנה לביתו של צביקי 
בנו השני. גם כאן חזרה הסצינה, באותו דיוק ממש. צביקי נשא 
אף הוא גויה... גרינפלד לא המתין לשובו של בנו מן העבודה ואמר 
לגבירתו: "מסרי לו שאבא בא לבקר". הוא עלה אחרי 24 שעות על 
המטוס הראשון ושב לישראל, כאוב ומיוסר כשהוא ממלמל "אני 



 

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... 

הלב,  לי  נפל  מאומתת,  ילדה  ליד  ישבה  שלי  הבת 
כולנו  ההשלכות,  כל  על  לחשוב  התחיל  הראש 
צריכים להכנס לבידוד, ואולי מישהו נדבק...?! דבר 
כדי  ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  הזמנתי  ראשון 
בשורות  יהיו  שאם  ונדרתי  שלילית.  תצא  שבע“ה 
שדמעות  וכמובן  סכום.  עוד  תורמת  אני  טובות, 
הרגע  בזה  ריקם.  שבות  אינם  אמא  של  ותפילות 
לקיים  והתקשרתי  שלילית,  שהיא  תשובה  קבלנו 
את מה שהבטחתי, גם לתרום וגם להודות לה‘, שהוא 
שליחים.  לנו  ושולח  אותנו  מוביל  הוא  הכל,  מנהל 

והכל רק ממנו! ישתבח שמו!
                                                              בעילום שם

היה שותף
לזיכוי הרבים באיזור מגוריך
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לנכדה שלי היתה בעיה של טסיות בדם, בשנתיים 
בבדיקות  הזמן  כל  היתה  שלה  לחיים  הראשונות 
לראות  מחדש  פעם  כל  נקרע  הלב  חולים,  בבתי 
ינון“  ל“חסדי  הגעתי  דשמיא  בסיעתא  כך.  אותה 
עבר  הכל  ומאז,  נפש“.  ”פדיון  עבורה  והזמנתי 
לה, ישתבח שמו, היום היא בת חמש, ילדה רגילה 
רוצה לבשר על  והכל בסדר אצלה. מזמן  ובריאה, 
הישועה וכל פעם שוכחת, היום מתקשרת לעשות 
בשורות  שיהיו  נזכרתי.  השם  וברוך  אחר,  פדיון 

טובות לכל עם ישראל...
                                                            בעילום שם

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

לבן שלי התחילו כל מני כאבים בגוף מלווה בפריחה, 
בעבר  שעשיתי  מכיון  אלרגית.  היתה  שכנראה 
ישועות,  השם  ברוך  וראיתי  ינון“  ב“חסדי  פדיונות 
בשביל  נפש“  ”פדיון  לו  והזמנתי  ישר  התקשרתי 
דשמיא  חולים...ובסיעתא  בקופת  זמן  לבזבז  מה 
הכל נעלם כלא היה....לא נשאר אלא להודות לה‘ 

על חסדיו הרבים.....
                                                           אמא מהדרום

מבחן  לעבור  צריכה  הייתי  שבועות  מספר  לפני 
המצריך  קשה  מבחן  וזה  לי  חשוב  מאוד  שהיה 
הרבה שעות לימוד והבנה בכל החומר הנלמד ונורא 
חששתי מהמבחן התקשרתי ל“חסדי ינון“ על מנת 
”פדיון נפש“ ביום המבחן שאעמוד בו  שיערכו לי 
ואצליח בו  בע“ה. ובשעה טובה ובסיעתא דשמיא 
נהיה  פתאום  המבחן  ניסים  ניסי  ממש  השם  ברוך 
השם  ברוך  בקלות  אותו  לעבור  והצלחתי  קל  הכי 
ולפרסם  עולם  לבורא  להודות  מנת  על  התקשרתי 
את הסיפור שלי ולכם על שהייתם שליחים נאמנים 

תזכו למצוות.
                                                        ש. מגדל העמק

לי  וסיפרה  עגום  רוח  במצב  אלי  התקשרה  בתי 
את  ומצרה  מציקה  ממש  בעבודה  שלה  שהבוסית 
צעדיה כל הזמן, בתי מאוד פחדה לעזוב את העבודה, 
לאור כך שעבדה שם הרבה שנים וגם היום במצב 
עבודה.  תמצא  אם  לדעת  אפשר  אי  הקיים  השוק 
אבל רבות מחשבות בלב איש... החלטתי לקחת את 
הענינים בידיים ועשיתי לבתי "פדיון נפש" ב"חסדי 
ינון" בתקוה שיקרה הכי טוב בשבילה. אני מתקשרת 
עכשיו לבשר שלפני שהתפטרה בכלל, כבר מצאה 
וגם  תנאים  מבחינת  גם  טובה  יותר  הרבה  עבודה 
תקום...תודה  היא  השם  כלכלית...ועצת  מבחינה 

להשם!
                                                         ד. ר מירושלים



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
אבא מחכה לך

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” \\

חדש!

ניתן להשיג ”בחסדי ינון“ 03-6182992

מהדורה חדשה
ויחודית מתורגמת
לשפה עכשוית
וקולחת
מצורפת הסגולה
לפרנסה של
הרב סגל

בסיעתא דשמיא

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

כשהיה רבי נחום יזאר זצ"ל מזקני ירושלים, גר ברוסיה, נפל אחד מבניו בידי הקומוניסטים ויצא לתרבות רעה, עד כדי-כך 
שלא רצה להכיר באביו. הדבר גרם צער רב ומפח נפש גדול לרבי נחום. באחד הימים למד רבי נחום עם תלמידיו בספרו 
של הרמב"ם שכתב: "כשאדם עושה תשובה, אף-על-פי שאתמול היה רחוק מאד, באותו הרגע נהפך לקרוב, ידיד ואהוב 
של הקב"ה". שאלו תלמידיו: "איך זה יכול להיות שבין רגע הכל נשכח כאילו כלום לא קרה? אין הקפדה, אין כעס?". 
השיב להם הרב: "אם יום אחד יגיע בני, ידפוק על דלתי ויאמר: 'אבא, התגעגעתי אליך, אני רוצה לחזור הביתה, לחזור 
יכולים לתאר איזו אהבה תהיה לי אליו באותו הרגע, איזו התרוממות ושמחה, על אף התקופה הקשה  אליך!' תם לא 
שעברתי איתו, על אף שזלזל בי וציער אותי. הכל יעלם ברגע!" המשיך הרב ואמר: "אתם חושבים שהקב"ה לא ישכח את 
מעשיו של בנו ברגע...?".בורא עולם, אבינו שבשמים, אוהב אותנו אהבה רבה, אין אדם יכול לשער ולהבין עד לאן מגיעה 
אהבתו אלינו. לו רק היינו מבינים זאת לבטח היינו עושים רבות למענו, עושים לו נחת, שומרים מצוותיו ועוסקים יותר 
בתורתו. אמר אליהו הנביא: "מעיד אני עליי שמים וארץ שהקב"ה יושב ומצפה לישראל יותר ממה שמצפה האב לבנו, 
האם לבעלה" )'תנא דבי אליהו'( בורא עולם מחכה לכל אחד מבניו, אוהב אותם אהבת נפש! אל תאמר: "כמה רחוק אני, 
כמה מלוכלך אני, אין לי פנים להקיש על דלתו של הבורא". בורא עולם מחכה לנקישת הדלת שלך, ברגע אחד הכל יעלם, 
הכל ישכח! הרם ראשך מעלה, דבר עם אביך, התקרב אליו, הוא מחכה לך ילד קטן שלו, הוא מחכה שתשוב הביתה...                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                           רונן קרתא 
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