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להיות לו לעם סגולה )יד,ב(
את היותנו לעם סגולה ועמו הנבחר של הבורא יתברך, לא זכרנו רק בשעות היפות 
שלנו בימים עברו, בהן היינו סמוכים על שולחן אבינו, מקריבים לפניו מן הזבחים ומן 
השלמים, כשבית המקדש מהוה אבן שואבת לכל העולם כולו. כי אם גם בשעותינו 
הקשות, בזמן הגלות המרה, כשאנו נהרגים, נטבחים, מבוזים ומורחקים מעל אדמתנו, 
עדין מודים אנו, על שלא שם חלקנו עם אומות העולם, על שבחר בנו מכל העמים 
”יהודי  שגרה-וצעקה  מעשה  עיר,  של  ברחובה  יהודי  לו  צועד  לשון.  מכל  ורוממנו 
ירקות  לרכוש  כדי  לשוק  קצרה  גיחה  מסתימת  פעם  כלפיו...לא  מופנית  מלוכלך“ 
וקמח, בספיגת מכות הגונות מצעיר שכור ומשועמם... שלטים הנושאים את ההוראה 
החד משמעית:“ אין כניסה ליהודים ולכלבים“, תלויים בגנות ערוניות, מזכירים היטיב 
המלים:“  את  לומר  כדי  הכנסת  לבית  והולך  ממשיך  הוא  זאת,  ובכל  מעמדו...  את 
אשר בחר בנו מכל העמים“. האם זוהי תוצאה של ”אתה בחרתנו“? במה מתבטאת 
הבחירה בי, על פני כל השאר? עלולות היו השאלות לנקר בו. אולם הוא עמד ואמר 
ולעולם  יהודי,  להיות  טוב  הכל  למרות  כי  בכך,  מעיד  הכל,  אף  על  מלים  אותן  את 
לא יעלה בדעתו לותר על הזכות הגדולה לחיות את חייו כגוי גס, שכור, אכזרי וריק 
היה ספורו של  בימי אימת הנאצים  מן הספורים המופלאים שנרקמו  מתוכן. אחד 
זאת, אולם בשעה שיהודים נאבקו על  זיע“א. קשה להבין  האדמו“ר מקלויזנבורג 
עוד פיסת לחם ועוד קמצוץ חיים, מנסים לשרוד את הכפור ואת חבטות המגלבים 
כשר,  אוכל  השגת  אודות  גורל  הרות  בשאלות  מוחו  את  האדמו“ר  גבם-הוגיע  על 
יוד. הוא עצמו אבד את אשתו ואת אחד עשר  שמירת שבת והקפדה על קוצו של 
המלחמה  כשנסתימה  היהדות.  של  שקומה  לצורך  הפנה  מעיניו  כל  את  אך  ילדיו, 
לבין  בינו  מקשר  דקיק  חוט  כשרק  מוחלטת,  כוחות  באפיסת  שכב  הוא  הנוראה, 
העולם הזה, וסרב לגעל את עצמו במאכלי טרפה. והנה, עבר לידו קאפו יהודי, אשר 
אכל היטב.“רבי“, רכן אליו, ”מה ביכולתי לעשות עבורך?“. ”תעזור לי לפתוח חדר...“, 
אמר לו בקושי. כשהתחזק מעט, טפל בקבורת הגופות הרבות שהיו פזורות במחנה- 
ונדבק בטיפוס. הוא שכב בבית חולים, קודח מחום, אך עיקר הסבל שלו היה צלב 
גדול שהיה תלוי מעליו, ובין דמדומים לדמדומים הוא נשבע, שהוא יקים בית חולים 
יהודי, ללא צלבים, בו יוכל אדם לחיות כיהודי ולמות כיהודי. הרב שלזינגר ספר כי 
לצורך הקמת מוסדותיו הרבים ושקום היהדות כתת הרבי את רגליו לאמריקה לאסוף 
כספים.  באחת מנסיעותיו ישב ברכבת ואמר פרקי תהילים. יהודי חלוני שהבחין בו, 
החל לצעוק עליו:“אתה עוד אומר תהלים? אחרי כל מה שעברנו?“. הרבי הרים אליו 
עינים שואלות, והלה המשיך, פורק את משא לבו הצרור בכאב:“ באתי מעיר מלאה 
ביהודים צדיקים ותלמידי חכמים, היתי שומר מצוות-אולם היתי הגרוע מכולם. כולם 
נשחטו-ורק אני נשארתי...ואתה עוד אומר תהלים?!“. האדמו“ר התחיל לבכות, הוא 
בכה ובכה, והיהודי, שלבו התרכך שאל:“מדוע אתה בוכה, רבי?“.“גם אני היתי שם“, 
אמר לו הרבי מבעד לדמעות, ”כולם היו צדיקים, ואני הייתי הגרוע ביותר מכולם-וגם 
אצלי קרה כך, כולם מתו, ורק אני נשארתי...“ ונפלו שניהם זה על צוארו של זה ובכו...

כשאותו יהודי שב בתשובה שלמה, כתוצאה מכך. את הספור הבא ספר הרבי עצמו, 
כעבור שנים: בימי האימים נשלחתי לגטו ורשה לעבוד עבודת פרך בחומר ובלבנים. 
באחד הימים כאשר עמדנו בגובה רב נתך עלינו לפתע גשם שוטף וחזק, אך הרשעים 
האיצו בנו להמשיך לעבוד כמקודם. אחד מן האסירים, שהכיר אותי בעבר, פנה וצוח 
לעומתי:“האם תמשיך עוד לומר ’אתה בחרתנו‘ ותשמח כבן לעם סגולה?“. נעניתי לו 
על אתר:“אמנם עד היום לא אמרתי זאת בכונה הראויה, אולם מעתה כאשר אגיד 
’אשר בחר בנו מכל העמים‘ אכון יותר ויותר ואשמח בלבבי בלי שעור וגבול...“.כיון 
שראיתיו משתומם ותמה על דברי, הוספתי והסברתי לו:“הלא תבין, שאם לא ש‘אתה 
בחרתנו מכל העמים‘, הרי הייתי הופך גם אני לצורר, ומוטב לי להשאר במצבי הנוכחי 

מאשר להיות כאחד מהם חס וחלילה, ואשרי חלקי...“.
                                                                                                                     ומתוק האור

א. אלה שאונסים עצמם מן השינה ובאים 
לבית הכנסת להשמיע במרום קולם, בקול 
ונשא  רם  ואומרים הסליחות בקול  רינה, 
הם  הרי  ונגינות,  פיוטים  ששרים  כדרך 
שמאבדים  גהנם,  )שני(  תרתי  כיורשים 
שינתם ללא תועלת, ואדרבה יוצא שכרם 
בהפסדם, כי הלא זה שמם ”סליחות“ ולא 
”צעקות“.                                                                                                                                       
סליחות  הרדיו  מן  לשמוע  מותר  ב. 
הכפורים,  ויום  השנה  ראש  של  ופיוטים 
אף בחצי הראשון של הלילה, כדי ללמוד 
זכר  והפיוטים,  הסליחות  של  המנגינות 
לדבר, מה שאמרו בראש השנה )כד:( לא 

תלמד לעשות אבל למד להבין ולהורות.
הרדיו  דרך  סליחות  בביתו  השומע  ג. 
בשידור חי, יכול לענות י“ג מדות כששומע 
אותם מן הצבור, וכן יכול לענות אמן אחר 

הקדיש של השליח צבור.
ירושלים  הקודש  עיר  פה  המנהג  ד. 
תענו  קדיש  הסליחות  בסיום  לומר  ת“ו 
ואפילו  וכו‘.  צלותנא  ותתקבל  ותעתרו, 
תפלת  מכן  לאחר  מיד  מתפללים  אם 
הסליחות  בין  הפסק  שום  בלי  שחרית, 
לתפלה. )שדי חמד מע‘ ראש השנה סי‘ 

א אות ה ס“ק יא(
                                           )חזון עובדיה(
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שציינתי, כל אימת שהיינו פוגשים אותה בחדר המדרגות, היינו 
בטוחים שנקבל על הראש ממנה על התנהגותנו הרעשנית והלא 
אחראית, אבל לא כך היה. היא התנהגה בטלפון כבן אדם בוטה 
צופים.  נופת  ממש  ומיוחדת,  נחמדה  אשה  היתה  ובחוץ  וכעסן, 
יום אחד היא באה אלי וביקשה ממני לעשות לה סידור בעירייה, 
כשעשיתי זאת היא הודתה לי בחום רב, עם שפע הכרת-הטוב. 
הכרת- שני  מצד  והקפדות,  נזיפות  אחד  מצד  מבולבלים.  היינו 

נובעת  מאין  כאן?  קורה  בדיוק  מה  טובה.  ידידות  והרבה  הטוב 
ההפכפכות הזו? יום אחרי שהודתה לי על הסידור שעשיתי לה 
בעירייה, אני לומד בכולל ומקבל טלפון מאשתי. נבהלתי! רעייתי 
לא  כבר  "אני  ונפחדת:  רועדת  שליש,  בדמעות  בטלפון  בוכה 
יכולה, השכנה הרבנית צעקה בטלפון בצורה נוראה, אני לא יכולה 
יותר!". הזכרתי לה שגם הם בחנוכה האחרון עשו בביתם מסיבה 
עם בחורי הישיבה עד השעות המאוחרות של הלילה, עם שירים 
וריקודים ואף שכן לא בא אליהם בטרוניא וטען שלא שייך לישון 
כלל עם רעש כזה כולל ילדים ותינוקות. ואתה יודע מה היא ענתה 
לי 'מה חנוכה, עכשיו אנחנו סמוך לפורים ומה את מבלבלת את 
המוח'. ממש העליבה אותי" בכתה אשתי... "אני מבקשת לעזוב 
לא  המום.  הייתי  לוי  הרב  כנגדי.  העזר  פסקה  ומיד"  הבניין  את 
ידעתי מה לעשות, לא ידעתי איך לנחם אותה, אבל באמת שגם 
לי חרה מאוד הדבר. אשתי אמרה שהחיים בארץ לא מתאימים 
מהדו-פרצופיות.  לה  נמאס  לארגנטינה.  לחזור  רוצה  ושהיא  לה 
הייתי אובד עצות. חשבתי אולי כיוון שהבנות של אחותי שנסעה 
של  אפה  חרה  לכן  עת,  באותה  בביתי  נמצאו  לחו"ל  בעלה  עם 
ותיעבתי אותה באותו  "הרבנית הטובת לב שלנו". ממש שנאתי 
זמן, ובלב שלם. אחרי כמה דקות מתקשרת שוב אשתי ומעדכנת 
הילדים  את  להביא  ירדתי  פה.  קורה  מה  מבינה  לא  "אני  אותי: 
הטובה'  'השכנה  מאשר  אחרת  לא  פוגשת?  אני  מי  ואת  מהגן, 
כולה מחייכת  והיא מתקרבת אלי  לכיוון אחר  פוזלת  אני  שלנו, 
ומתעניינת 'מה נשמע, מה שלומכם? מה שלום הילדים?' וכו' וכו'. 
משהו כאן לא בסדר ומוזר מאוד" מדווחת אשתי ומוסיפה "אני 
לא מבינה איך לפני רגע היא התקשרה אלי מהנייח שלה בבית, 
ביקשתי  מעשה.  לעשות  החלטתי   מהרחוב".  חוזרת  היא  וכעת 
בצג  המופיע  המקטרת  השכנה  של  הטלפון  מספר  את  מאשתי 
לה  אומר  ואני  אשה  עונה  והתקשרתי.  בלע"ז(  מזוהה  )שיחה 
"סליחה, אני השכן מלמעלה, מה בדיוק הבעיה עם אשתי שאת 
כל כך כועסת עליה". ההיא מיד מתחילה את המונולוג שלה "אני 
גרה כאן כבר הרבה שנים ולא יתכן שאתם שם למעלה מרעישים 
כל הזמן". "רגע רגע" הפסקתי אותה, "איפה את גרה? מה כתובתך 
 145 עוזיאל  ברחוב  מתחתיך!  איפה,  אומרת  זאת  "מה  בדיוק?". 
אברהם  ברחוב  גרים  ואני  רעייתי  לי,  "תסלחי  שתיים".  קומה 
אבינו 18 בשכונה הסמוכה. ואת לא שכנה שלנו". ההיא נאלמה 
דום. "אבל הרעש?" ניסתה שוב להאשימני. לפתע קלטתי כיצד 
אותה  מעל   145 עוזיאל  ברחוב  גרה  אחותי  הדברים.  התגלגלו 
שכנה נזעמת. כשאחותי עברה לחברת סלולר אחרת, היא נתנה 
לא  הזועפת  כולל המספר שלו. השכנה  הישן  לנו את מכשירה 
עם  מדברת  שהיא  ידיעה  מתוך  אותנו  והטרידה  בכך,  עודכנה 
ובעלה. אלא שטרדות אלו לא היה להם על מה לסמוך.  אחותי 
שהו  הקטנות  ובנותיהם  לחו"ל,  עת  באותה  נסעו  ובעלה  אחותי 
ביותר,  שקטה  היתה  שהדירה  כך  ימים,  שבועיים  במשך  אצלנו 
בנועם  השיחה  את  סיכמתי  יקרה"  "שכנה  אולי.  זבובים,  למעט 
בארץ  נמצאת  לא  מלמעלה  "שכנתך  בה  לפגוע  רצון  ובלי  שיח, 
הרב  לי".  צר  בלבד.  דמיונך  פרי  הם  והרעשים  שבועיים,  כמעט 
לוי, נידמה לי שכל מילה מיותרת, חשדנו בכשרים, אבל עד היום 
לא אזרתי אומץ ללכת לרבנית, השכנה האמיתית והטובה שלנו, 
ודיברנו עליה. אני מקווה  לבקש ממנה סליחה על מה שחשבנו 

שבכל אופן היא סולחת לנו.
                                                י.ע.

                                             באדיבות המחבר- הרב קובי לוי הי“ו
<< ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166 >>

סיפור השבוע
"תפסיקו להרעיש"

הקב"ה – כל הזמן – מבקש מאיתנו לדון לכף זכות את זולתנו. 
הכה  חיינו  במקדש  ביותר  הקשות  המלאכות  אחת  זו  כי  דומה 
מפתיעים ומגוונים. חובה לדעת, כי כאשר אנחנו מתאמצים בכל 
כוחינו למצוא כף זכות על בעל, על אשה, על שכנה וחבר וידיד 
נצחית.  אלוקית  מיגננה  לעצמנו  יוצרים  בעצם  אנחנו  לעבודה, 
במילים אחרות, אם דנת לכף זכות, אזי לעתיד לבוא, מול בית דין 
של מעלה, יחפשו הדיינים כל טצדקי שיש בקוסמוס, על מנת 
לזכות אותך. סוד נפלא ונעלם, שכולם כל כך מכירים, שדשים 
בו דרשנים ומלאים בו ספרי המוסר, דא עקא, שבין התאוריה 
אלי  נשלח  מכבר  לא  ממערב.  מזרח  כרחוק  המרחק  ליישום, 
מכתב ובו סיפור מתוק, המרומם אותנו אל פיסגת "הלדון לכף 

זכות", עד כמה ששכלנו הקט יכול להכיל.
שלום וברכה הרב לוי היקר שליט"א.

על הסיפורים  כח  יישר  בכבוד האכסניא.  דבר ראשון פותחים 
המרגשים המעודדים המוכיחים והגורמים לכל  קשת הרגשות 
ובכן  היריעה.  קוצר  מפאת  לפרטם  אפשר  ושאי  הקיימים, 
נולדתי בארגנטינה. למדתי בישיבות  לענינינו, אני אברך כולל. 
זכיתי   ,16 כבן  גדולה  ישיבה  לגיל  וכשהגעתי  שם,  הקדושות 
באחת  בתורה,  ולהתעלות  וללמוד  הקדושה  לארצנו  לעלות 
של  טובות  שנים  כמה  לאחר  בירושלים.  הקדושות  מהישיבות 
אשתי  עם  להתחתן  זכיתי  ושם  מולדתי  לארץ  חזרתי  לימוד, 
שתחיה, ונולדו לנו שני בנים בגולה הרחוקה. על אף שהמשכתי 
הפסקתי  לא  מנוחות  מי  על  התנהלו  וחיינו  בכולל  שם  ללמוד 
להתגעגע לארץ ישראל בכלל ולירושלים בפרט, ותמיד המשכתי 
לחלום שיבוא יום ואזכה לעלות עם משפחתי אל ארץ אבותינו. 
אני  אשתי  לירושלים  עלינו  נישואין  שנות  ארבע  לאחר  ובכן, 
נעים  ארוח  לאחר  ושנתיים.  שלוש  בני  החמודים,  ילדינו  ושני 
של שבועיים בביתה של אחותי הירושלמית, מצאנו דירה נאה 
להשכרה. סגרנו חוזה ונכנסנו לגור בה בשמחה ובטוב לבב. אט 
אנשים   – הכלל  מן  יוצא  ללא   – וכולם  שכנינו  את  הכרנו  אט 
יקרים ונחמדים שקיבלו אותנו בסבר פנים יפות, ועזרו לנו בעין 
טובה ולב אוהב. המיוחד שבכולם, היה שכן שגר בדיוק בדירה 
שמתחתינו, ראש מתיבתא באחד הישיבות החשובות בירושלים 
נשואים.  היו  כבר  כולם,  ילדיו  הרבנית.  אשתו  עם  שם  שגר 
ואף  נפלאות,  מידות  בעל  מורם מעם,  מדובר באיש אשכולות, 
ברכנו  ממש.  וחסדנית  חיל  אשת  שלו,  הזן  מן  עשוייה  רעייתו 
את הקב"ה בלב שופע אושר ותודה על הזכות שנפלה בחלקנו 
טובים שכאלה. לפתע הכל התהפך... הכל התחיל  עם שכנים 
השכנה  אני  זו  "שלום  הרימה,  אשתי  תמים.  טלפון  צלצול  עם 
מלמטה, ואני מבקשת בכל לשון של בקשה להיות זהירים עם 
הילדים ולשמור שלא יקפצו יותר מדי ושיהיו בשקט, כי אנחנו 
אנשים לא צעירים וכל רעש מאוד מפריע ומציק לנו תודה רבה" 
נדהמנו  קצת  משווע.  נימוס  בחוסר  הטלפון  את  וטרקה  אמרה 
ואפילו  מיוחד,  רעש  שעשינו  חשבנו  לא  באמת  כי  והתפלאנו, 
היה נראה לנו שאנחנו בדרך כלל יותר שקטים מהממוצע, ובכל 
זאת למען כבודם של הרב החשוב ורעייתו הצדקנית, השתדלנו 
ילדינו  ממנו.  להימנע  שאפשר  רעש  מכל  להימנע  יותר  עוד 
כמעט הלכו על בהונות. כמעט. בינתיים, כל פעם שיצאנו מהבית 
ופגשנו אותם הם התייחסו אלינו ממש יפה, דאגו לנו והיה נראה 
כמה  עברו  ומתודעתנו.  מתודעתם  נשכחה  כבר  שיחה  שאותה 
שבועות והנה שוב השיחה הטלפונית, אבל הפעם תקיפה יותר 
אתם  יקפצו.  לא  ושהילדים  בשקט  שתהיו  יפה  כבר  "ביקשנו 
לא יכולים להתחשב קצת ביהודים מבוגרים, כמה פעמים צריך 
לבקש!". אשתי ניסתה להסביר לה שאנחנו משתדלים, ובאמת 
שאנו לא כל כך מבינים מה רוצים מאיתנו, והשכנה בשלה "אתם 
מרעישים יתר על המידה, ואני ממש כעוסה ועצבנית". מאז, גם 
אם לא תאמינו, התחלנו להקפיד ללכת בבית ללא נעליים! אנחנו 
והילדים, בשקט בשקט כדי לא להכעיס את הזוג החשוב. וכמו 



 

 

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... 

הבן שלי בן שנה ותשעה חודשים, לא הרגיש טוב, היה לו חום 
פתאום, כאב ראש, לקחתי אותו לרופאת ילדים לבדוק מה יש 
לו. ולאחר בדיקה הרופאה שלחה אותנו למיון דחוף , עם חשש 
לדלקת כרום המח, כנראה ויראלית. אני נלחצתי, זה לא נשמע 
יומיים   מעודד במיוחד. בבית החולים ישר אשפזו אותו והיה 
וחצי בטיפול נמרץ, כשהתעורר העבירו אותו להמשך בדיקות 
נפש“,  ”פדיון  לו   לעשות  נזכרתי  אז  רק  למחלקה.  וטיפול 
ושבע“ה הבדיקות  פדיון  לו  ינון“ שיעשו  ל“חסדי  התקשרתי 
יצאו תקינות וישחררו אותו הביתה.  ואכן, ברוך השם, המצב 
יום ממש, הבדיקות יצאו תקינות, שחררו אותו  יתיצב באותו 

וחזר לגן כאילו  כלום. ישתבח שמו לעד!
                                                                                 בעילום שם

הבן שלי, השם ישמור אותו למד במסגרת חינוך מיוחד, והיה 
לו קשה למצא זווג. יש לו שלושה אחים שעקפו אותו, הרבה 
לא  ואיכשהו  ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לעשות  רצינו  זמן 
יצא. והדברים היו תקועים. בסוף הוא בעצמו, התקשר והזמין 
לעצמו פדיון נפש. זה היה ביום ששי, בבקר. ובאותו יום  ממש 
לפני הדלקת נרות שבת, התקשרה שדכנית והציעה לו זווג...

כל היתר הסטוריה...הוא התחתן בשעה טובה ובמזל טוב, לפני 
חודש. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו...

                                                                                 בעילום שם
שלום וברכה לארגון ”חסדי ינון“

עם  שגרתית  ראיה  לבדיקת  הלכתי  הצהרים   אחר  שני  ביום 
הפניה  קבלנו  לאופטומטריסט,  מרשם  לקבל  ובמקום  בתי, 
לבית חולים. נבהלתי, ניסיתי לקבוע תור למחלקה, אבל אמרו 
שהתורים הם לעוד חצי שנה לפחות. אתמול כל היום הייתי 
בלחץ נוראי, הילדה פתאום אמרה באמצע היום שהיא עייפה, 
מה שעוד יותר הלחיץ אותי. רציתי ללכת איתה למיון, אבל צריך 
הפניה מהרופא. הזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ונסעתי 
עם בעלי לאותו רופא עיניים, אבל הוא ממש לא הסכים לזה, 
הוא אמר שאין צורך, ואין מה להילחץ. )זה היה אחרי שכבר 
תור  לקבוע  צלצלתי שוב  הנס,  וכאן  ואז,  הפדיון(,  עשינו את 
ופתאום הסתבר שיש לה תור למחר בבוקר, מישהו "במקרה" 
ביטל.  בכל מקרה בשלב הזה כבר נרגעתי מדבריו של הרופא, 
וזה היה תוספת ואישור כביכול, שאין מה מהילחץ. הרגשתי 

ממש שהכול נרגע בבת אחת ישתבח שמו לעד! 
רק  היא  מדאיג  ממצא  שום  אין  וב"ה  לבדיקה  הגענו  לבסוף 
צריכה להרכיב משקפיים. תבורכו מפי עליון ובשורות טובות 

לכל עם ישראל.
                                                                                          נילי 

אבא שלי עבר ניתוח לב מסובך, כל ניתוח לא קל, אבל זה היה 
מורכב במיוחד. כמובן שלפני הניתוח הזמנו לו ”פדיון נפש“ 
מרובה,  בהצלחה  עבר  הניתוח  לאל,  והשבח  ינון“  ב“חסדי 
ברוך  מהירה  וההתאוששות  אפילו,  הצפוי  לפני  והתעורר 

השם...
                                                                               בעילום שם

היה שותף
לזיכוי הרבים באיזור מגוריך
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אני  האש,  על  מחבת  שכחו  כנראה  בבית,  שרפה  לנו  היתה 
היתי בקומה העליונה וריח שרוף ועשן עלו למעלה. עמדתי 
וכיבו את זה. אבל מהלחץ  בחלון וצעקתי לעזרה, עד שבאו 
פשוט  הקול.  לי  והלך  נלחצתי  לקרות,  היה  שיכול  ומהמה 
היתי צרודה ולא היה לי קול. שתיתי ביצה, ערק, ניסיתי כל 
תרופת סבתא אפשרית ושום דבר לא עזר. ביום ששי בבקר, 
לצעוק- התחלתי  פתאום  לסדורים,  שלי  אמא  עם  נסעתי 
ללחוש  ”בלי קול“ כמובן ”חסדי ינון“, ”חסדי ינון“, אמא שלי 
לא הבינה מה אני רוצה ממנה, היתי נסערת וזאת היתה מה 
לי.  אמא  זעקה אילמת...הרגשתי שזה מה שיעזור  שנקרא 
עצרה את הרכב והתקשרה בבקר יום ששי, והזמינה ”פדיון 
הפדיון  ואכן עשו את  בע“ה.  לי  יחזור  עבורי, שהקול  נפש“ 
אתה  משהו  מאבד  כשאתה  רק  הרב,  לצערינו  בקר.  באותו 
לומד להעריך אותו, היתי מאד מתוסכלת שלא יכולתי לדבר. 
במהלך השבת, לפתע חזר לי הקול, זה היה ענין של שניות.  
לבשר  השבת,  צאת  עם  מיד  התקשרתי  מוצ“ש,  ועכשיו 
לבורא  ותודה  ישתבח שמו!  לי,  חזר  בשורות טובות, שהקול 

עולם שהחזיר לי את הקול...להודות לו...
                                                                   רבקה כהן-תלמים

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש



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
חודש שלם רק בשבילך לתקן בך דבר אחד

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.

מספר  גבו  על  אותו  נשא  אחד  ואדם  ההליכה,  עליו  הייתה  קשה  שבאוסטרו-הונגריה.   סדיגורה  העיר  אל  מרוסיה  לברוח  נאלץ  מרוּז'ין  ישראל  רבי 
קילומטרים. שאל האיש את הרבי: "מה יהיה שכרי עבור זה?" השיב לו הרבי: "הרי אתה מזומן לחיי העולם הבא".כשחלה אותו האיש והיה על ערש דווי, 
ציווה כי בשעה שייפטר מן העולם ייסע אחד מבניו אל סדיגורה, ויודיע לרבי מרוז'ין על מותו. נסע אחד מבניו אל הרבי והודיע לו על פטירת אביו. מיד 
פתח הרבי בחירופים וגידופים על האיש הנפטר וגם סיפר על העברות שעבר, מיום לידתו ועד מותו. הנוכחים שעמדו סביב הרבי לא יכלו להבין ולסבול 
זאת, מדוע משלם הרבי רעה תחת טובה לאיש שעשה עימו חסד?הם פנו לבנו של הרבי - רבי שלום, כדי שיסביר להם את הדבר. אמר להם רבי שלום: 
"יודעים אתם כי ביום הכיפורים נכנס היה הכהן הגדול אל קודש הקודשים, ומתוודה שם על עוונות בני ישראל. קודש הקודשים הוא המקום המובחר 
מכל המקומות, יום הכיפורים הוא היום המובחר מכל הימים, והכהן הגדול הוא המובחר מכל בני האדם. דבר זה נקרא 'עולם-שנה-נפש', כלומר מקום, 
זמן ואדם. ובכן, הכהן הגדול הנכנס אל הקודש ביום הכיפורים, זהו הרגע המובחר שב'עולם-שנה-נפש'. ואם כן, מדוע דווקא ברגע נפלא זה על הכהן 
ָרֵאל?' )יומא, ו', ב'(הסיבה לכך היא, שלא תמיד יודע האדם  ּבֵית יִׂשְ עוּ, ָחְטאוּ לְָפנֶיךָ עַּמְךָ  הגדול לעסוק בסיפור חטאיהם של ישראל ולאמר 'עָווּ, ּפָׁשְ
להתוודות על חטאיו, ולא תמיד המקום והזמן מתאימים לכך. בשל כך, מוכרח היה הכהן הגדול בזמן מובחר זה להתוודות עבור כל קהל ישראל. אותו 
האיש, רבו חטאיו, ולא מצא מקום וזמן להתוודות עליהם. ידע זאת אבי, והתוודה עבורו..." )עירין קדישין תניינא( חודש אלול בפתח, חודש שמכניס 
אותנו לאווירת ימי התשובה. ההכנה בחודש אלול יכולה להביא כל אדם אל הימים הנוראים כשהוא קרוב יותר ומחובר יותר. זמנים רבים יש לתשובה 
וקבלות טובות, אך הימים האלה יכולים לפתוח לאדם פתחים רבים לתשובה וחשבון נפש. יש אדם שלא מצליח להבין מה יש בימים הללו, הוא ממשיך 
בחייו, בטרדותיו ולא נותן דעתו, ואפילו במעט אל הימים הללו. יש אדם שכל חייו לא מצליח להגיע אל התשובה, לא מתוודה או מתחרט על מעשיו 
והוא עוזב את העולם הזה כשהוא מלא בעבירות שהיו יכולות לצאת ממנו, אם רק היה נותן דעתו מידי פעם למעשיו. חודש שלם לפנינו, חודש מתנת 
אל, חודש בו נעצור מידי פעם את מסע חיינו המתיש, נעיף מבט אל מעשינו, ננסה לתקן דבר אחד, להתחרט על אחר, לקבל קבלה טובה, ובכך לנצל את 
הימים הללו לטובתינו. יש לנו את הזמן הנכון, המקום והאדם הנכון, שהוא רק אתה! אתה יכול לתקן את עצמך, אף אחד אחר לא יעשה זאת בשבילך...              
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