
בס”ד

אהבתם את העלון? רוצים לקבל אותו כל שבוע עכשיו גם בדוא”ל? 
www.hasdeyinon.org - או הכנסו ל tifaret@hasdeyinon.org :שלחו אלינו את כתובתכם למייל

ע"ש הצדיק המלוב"ן רבי ינון חורי זצוק"ל, זיע"א
יוצא לאור ע"י ארגון "חסדי ינון"  03-6182992  

מטעמים לשולחן
בצר לי אקרא )מתוך ההפטרה(

בכל עת צרה וצוקה מזומנת לו ליהודי אפשרות נפלאה-לשאת תפילה אל אלקיו, להתחנן, ליחל 
ועל ידי כך לקרוע את רע גזר הדין. תפלותיו של רבי משה פארדו זצ“ל היו ידועות לשם ולתהילה, 
וכל הרואה אותו בתפילתו היה רואה את התגלמות הרגש והעבודה שבלב, אשר הקרינה מתוך 
לילדי תלמוד  זה העביר  בענין  לו  כל הסביבה. את התחושה העמוקה שהיתה  ליבו פנימה אל 
התורה שהקים בטבריה, כשהוא ממשיל להם משל נאה על כך. שיחה זו נותרה חרוטה בזכרונם 
של הילדים למשך שנים רבות אחר כך, ואף מנהלת מלון האש“ל, אשר שמש כאכסניה לילדים, 
והיתה נוכחת בשיחה זו-זוכרת היטב את הדברים. וכך אמר: אכר עמד ועבד בשדה טרשים שהיה 
סביב בקתתו הדלה. כה קשה היתה העבודה. הסוס הדל היה רתום למחרשת עץ זקנה, שנתקעה 
שוב ושוב בסלעים והתפרקה, ואחרי כל העמל הזה אין הוא מצליח אלא לגדל מעט שיבולים 
סוסים  שמונה  אבק.  עננת  מרחוק  נראתה  והנה  לחם.  לאפית  קמח  מעט  יוצא  שמהן  צנומות, 
ליד  נעצרה  השירה  ומאחור.  מלפנים  אותה  מלוים  ופרשים  הדורה  במרכבה  מושכים  אבירים 
בקתתו, ואחד מן הפרשים דהר לעברו. ”זו שירת המלך“, אמר הפרש, ”נשלחתי לברר מהי הדרך 
משמאל- אלון  עץ  כשתראו  השלישית,  ”ובפניה  האכר,  השיב  ישר“,  ”תמשיכו  פלונית“.  לעיר 
תפנו ימינה“. הפרש הודה לו, ומשראה שהזקן נותר במקומו, הבין כי אין הוא מודע לגודל הרגע 
שהזדמן לו: ”ראה, אדוני, אם השירה עצרה, והמלך במרכבה-נצל את ההזדמנות ובוא לברכו. תוכל 
גם לבקש ממנו מה שתרצה. מלך חסד הוא-וידו פתוחה לכל“. האכר הנבער התבונן בו והשיב: 
“לדרוש בשלומו-מדוע לא? אבל מה אבקש? לחם-יש, בית-יש...“ גחך הפרש:“הוי, שוטה! האם 
לבקתה שלך אתה קורא ’בית‘? האם משדה הטרשים הזה אתה מוציא לחם? אם תבקש, יוכל 
המלך לבנות לך ארמון רחב ידים על כל שטח השדה, להנחיל לך אדמות פוריות, שדות וכרמים. 
הוא יוכל להעמיד לרשותך צבא משרתים ויעניק לך סוסים ושורים, כבשים ועזים...“. התנשם 
לרגע, מהרהר מה מכל מושגי העושר של המלך יכול לדבר אל לבו של האיכר העלוב, ומחליט 
כי לפי תפיסתו של האיכר אמר די. התברר שטעה. האיכר גרד בפדחתו. שום דבר מכל שטף 
המילים היפות הללו לא עורר בו חשק מיוחד. צר היה לו על דקות העבודה המתבזבזות לריק 
על ההבלים הללו, אבל הפרש חמוש...ומי יודע מה יעשה לו אם יסרב לדבריו? הפחד גבר על 
הכל, והוא מלמל כמה שברי הברות בלתי ברורות תחת שפמו, והלך אחרי הפרש לכוון המרכבה. 
החלון נפתח. המלך רכן החוצה והביט אליו-ממתין לדבריו. הוא נגש, מלמל: ”שלום אדוני המלך, 
ממהר...“.  אני  כי  לי,  סלח  אבל  ועזים.  ופרות  וחמורים  וסוסים  ומשרתים  ושדות  ארמון  לי  תן 
העיף מבט קצר רוח במחרשה שעמדה והמתינה לו בנאמנות, והמתין לתגובה כלשהי מן המלך. 
המלך חיך אליו, החלון נסגר והשירה המלכותית המשיכה בדרכה. שב הזקן אל סוסו, ועד עצם 
ואינו מודע למה שהפסיד... נותר האיכר חורש את שדהו הדל במחרשת העץ  היום הזה עדין 
אלו היה לו מעט יותר שכל-סים רבי משה-היה יודע להצטער על ההפסד, ועל חיי העושר שאבד 
במו ידיו. אבל אלו היה לו שכל זה, הרי לא היה מפסיד אותם...שכן באפשרותו היה לקבל את 
פני המלך בכבוד וביקר, לשטוח בפניו את בקשתו ולזכות לכל הטוב שבעולם!    כל יהודי הוא 
כאותו איכר-הטעים את הנמשל-והמלך הוא מלכו של עולם. המלך ממתין לתפילתנו, וידו רחבה 
ומלאה, עשירה ופתוחה. ואנו מה אנו עושים? חבל לנו על השעה הדוחקת, אנו עסוקים בזוטות, 
ממלמלים אי אלו מלמולים ושבים לעסוקינו - איך, אם כן, אנו מקוים להושע ולהענות מתחת 

ידו הרחבה?!
ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא )לב,לט(

כתב ”בעל הטורים“: ג‘ פעמים ”אני“ שבפסוק הם כנגד ג‘ גלויות, והפעם הרביעית שכתוב ”ואני“ 
בזה, שבכל  לנו  לומר  ובא  א,א(.  )יחזקאל  הגולה“  בתוך  רביעית, שנאמר:“ואני  גלות  כנגד  היא 
ומוסיף ה“חתם סופר“: בתחילה נאמר: ”אני“ אני“, לאחר מכן:  הגלויות הקב“ה עמנו להצילנו. 
”ואני ארפא“. שתי הגלויות  ולבסוף  ”אני“,  ”אני אמית ואחיה“, אחר כך ”מחצתי“ ללא תוספת 
הראשונות הן בבל ומדי, שהיו סמוכות זו לזו, ולכן כתוב בסמיכות ”אני אני“. הגלות השלישית 
היתה יון, והגיעו לגלות זו למצב שנראה היה שאבדה התקוה, כיון שלא נשארו, כמעט, יהודים 
שומרי תורה. על גלות זו נאמר: ”אני אמית ואחיה“. הגלות הרביעית היא גלות אדום, ואנו מצויים 
בה בהסתר פנים גדול, ולכן כתוב ”מחצתי“ ללא תוספת ”אני“. אולם כאשר תבוא הישועה, היא 
תהיה חזקה וגלויה כל כך, שכל אחד ידע כי יש אלקים בארץ, והוא העושה לכל המעשים. משום 

כך כתוב על גלות זו ”ואני ארפא“.
                                                                                                                                 ומתוק האור

בסוכה,  סעודתו  אוכל  היה  אם  א. 
לביתו  נכנס  זה  הרי  גשמים,  וירדו 
ומסיים סעודתו. מאמתי מותר לפנות 
לתוך  גשמים  טיפות  משירדו  לביתו, 
נופלים  היו  שאילו  כשיעור  הסוכה 
ואפילו  לאכילה,  יפסל  תבשיל  לתוך 
היה תבשיל של פול שבנקל מתקלקל 
לפניו  אין  כט.(.ואפילו  סוכה  )רש“י 
מן  לצאת  רשאי  שמתקלקל  תבשיל 
שנכנס  אחר  ואם  )סמ“ג(.  הסוכה 
פסקו  בסעודתו,  להמשיך  לביתו 
לחזור  אותו  מחייבים  אין  הגשמים, 
לסוכה עד שיגמור סעודתו. )ש“ע סי‘ 
תרלט סעיף ה-ו(. ומכל מקום אם רצה 
להחמיר על עצמו לגמור את סעודתו 
)שו“ת  ברכה.  עליו  תבוא  בסוכה, 
]ובלילה  סג(.  סי‘  ט  חלק  אומר  יביע 
הראשון של החג אם פסקו הגשמים, 
חייב לאכול כזית בסוכה לקיים מצות 
וע‘  הזה.  בלילה  חובה  שהיא  סוכה 
בשו“ת בנין שלמה בתקונים והוספות 
סי‘ כו. ואם לא פסקו הגשמים, ואכל 
בביתו בלילה הראשון של החג, ושכל 
אין   , המזון  בברכת  ויבוא  יעלה  לומר 

צריך לחזור[.
                                        )חזון עובדיה(
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הבטיח מנגד. החור המשיך בחייו השגרתיים, בעבודתו ובחיפוש 
בדיצה  ונישא  זיווגו,  את  מצא  אכן  הבחור  מתאים.  זיווג  אחר 
פרי  ילדים  גם  לו  נולדו  כך  ומכריו.  משפחתו  לשמחת  ובחדווה 
ילדיו לתורה  וברצות ה' הצליח אף בעסקיו כמו גם בגידול  בטן, 
וליראת שמים. אף את המנהג אשר הבטיח לרבי אי אז בשנות 
על  חוזר  הי  הסעודה  באמצע  שבת  ליל  ובכל  שכח,  לא  בחרותו 
את  שר  שהוא  תוך  וילד  ילד  כל  עם  לרקוד  קם  הקבוע:  הטקס 
השיר הנוסטלגי: ' שבת קודש... שבת קודש', ותוך כדי נזכר בליל 
שבת ההוא, עת ביקר בהיכלו הפלאי והגועש בקדושת השבת של 
הרבי בשכונת מאה שערים העתיקה, את ההבטחה אשר הבטיח 
ליהודי  אופייני  לא  מחזה  זה  היה  בתמורה.  קיבל  אשר  והברכה 
עתיק של  בניגון  קודש  בכזו התלהבות  לרקוד  כמוהו,  אמריקאי 
'שבת קודש' באמצע יבשת הישימון האמריקאי, אך הוא דבק בכל 
עוז במנהגו אשר קיבל עליו, ולא זז מקיימו בכל שבוע בקביעות 
ובהתמדה. לאורחים שהיו מסבים על שולחנו והיו תוהים לפשר 
וילד, לא  המנהג המוזר ברקידת שבת קודש העתיק עם כל ילד 
שזוהי  מפטיר  היה  רק  המידה,  על  יתר  הדיבור  את  מרחיב  היה 
הנהגה קדושה שקיבל מאיש קדוש, ועל כמה הוא מקיימה בכל 
עוז. חוץ מהתועלת המרובה שקיבלו הוא ובני ביתו מקיום הקבלה 
אשר הבטיח לרבי, בתחום הרגשת קדושת השבת, הרי שתועלת 
משנית היתה צומחת מקיום מנהג קדוש זה, אשר בעקיפין היתה 
זו שעה של הרעפת תשומת לב מהאבא לכל ילד באופן פרטני, 
והיא השפיעה רבות על תפקוד הילד לא רק בשבת קודש בלבד כי 
אם גם בכל ימו השבוע, כאשר במוחו וליבו של הילד, אפילו הרך 
בשנים, היתה חקוקה תמונתו שלו רוקד עם אביו בשמחה עצומה, 
תוך הרעפת אהבה וחיבה מצידו של האב. אלמנט זה תרם רבות 
לצמיחתו של הילד בתורה ויראת שמים. בכן קיים האב את מנהגו 
וקבלתו בדביקות איתנה, וללא החמצת אף שבת מביניהם. מזל 
טוב... מזל טוב... היתה ההתרגשות בבית עצומה. בחסד השי"ת 
נולדה בת בבית למזל טוב. האב היה מלא שבח והודיה להשי"ת, 
הכנסת  בבית  יערוך  אשר  רבא"  ל"קידושא  בחדווה  והתכונן 
בהגיע  העולמים.  חי  קל  רוב חסדיו של מלך  על  ולהלל  להודות 
ליל שבת לא חשב האב פעמיים, ולאחר שרקד עם שורת ילדיו, 
כל אחד בתורו,  מיהר לסור אל עריסת התינוקות, כדי לרקוד אף 
עמה את השיר המיוחד הזה שקדושת שבת בוערת בו עד לאחת. 
רעייתו, בראותה כי זאת, ניסתה להניאו: "הן רק תינוקת היא זו, 
רק חצי שבוע מעת באה לעולם. אפילו שם יהודי אין לה עדיין. 
למה לך לרקוד עמה עתה? בשבת הבאה כשתתחזק מעט תרקוד 
אף עמה בשמחה ובששון באין מפריע, אך השבת כשהיא רק בת 
חצי שבוע, למה לך זאת? אך האב התעקש. קבלה היא קבלה. אם 
קבלתי על עצמי בפני הרבי לרקוד עם "כל" ילדי בשיר זה, עלי 
לקיימה עם כל ילדי כולם בלא יוצא מן הכלל, אפילו עם התינוקת, 
דביקותו  את  בראותה  רעייתו,  קלוש.  היתר  הוראת  שום  ללא 
האיתנה בקבלה, הסכימה עמו אף היא. ובזאת ניגש אל עריסת 
התינוקת הזערורית, הוציאה הימנה והחל לרקוד עמה, בעוד עיניו 
המתנה  גודל  על  השי"ת  קדם  והודיה  התרגשות  דמעות  זולגות 
אשר קיבל בשבוע זה. לפתע נשמע רעש עצום ומחריש אזנים 
מחדר הילדים. הנוכחים כולם נבהלו וגם נחפזו, והאמא אצה רצה 
לחדר לבדוק מה קרה שם. לחרדתה נבהלה לראות את כל הארון 
ברגיו  כנראה התרופפו  לרסיסים,  ומנופץ  הילדים מרוסק  בחדר 
ביותר. אך בהבטה שניה קלטה את הנס הגדול. בראותה אף את 
עריסת התינוקת מרוסקת לרסיסי רסיסים, וזאת בשל כך שכיוון 
נפילת הארון היה בדיוק במקום בו עמדה העריסה, בדיוק באותו 
להוציא את התינוקת  היה מתעקש  לא  ולדמיין שהאבא  מקום. 
גודל  את  שניהם  קלטו  המסורתית...עתה  קודש  שבת  לשירת 
הנס אשר אירע להם בזכות דבקותו הבלתי מתפשרת של האב 
לעמוד בכל הכח בקבלה שקיבל על עצמו אי אז לפני שנים רבות 
התינוקת  ניצלה  זו  דקדושה  התעקשות  שבזכות  והאיך  כך,  כל 
ממוות בטוח. שכן זוהי כוחה של קבלה בתמידיות. כקרבן התמיד 

בשעתו, מצלת היא אף ממוות בטוח לחיים שמחים ומאושרים.
                                            באדיבות המחבר- הרב צבי נקר הי“ו

סיפור השבוע
הוא היה בחור. עדיין לא הקים את ביתו, שעה שהחליט לסייר בליל 
שבת ברחובותיה האותנטיים של שכונת מאה שערים והסביבה. 
זו נפוצה בקרב רבים מהעם שבשדות, שכשהם רוצים  תופעה 
הפופלאריים  הנופש  מיעדי  שאחד  הרי  כוחות  ולהחליף  לנוח 
זו  שכונה  באשר  והסביבה,  שערים  מאה  שכונת  הינה  ביותר 
יסודותיה נראים כאילו נוצקו בששת ימי בראשית, לרוב יושנה, 
הם  מסיירים  כך  ונוסטלגיה.  יופי  הוד,  אומרות  נתיבותיה  וכל 
בסמטאותיה, שביליה ורחובתיה, מתבוננים באורח חיים השמרני 
והמתוק ומציצים למוסדות התורה והיראה השונים שבשכונה זו 
ובקרבתה. בפרט בלילי שבתות, שעה שהמוני תושביה היראים 
חי  לקל  ומשבחים  השונים  מדרשות  בבתי  מסיבים  ה'  לדבר 
קרבת  בקשת  לסיורי  מובהק  כיעד  זו  שכונה  מהווה  העולמים, 
אלוקים, והמוני בני ישראל נוהרים לשולחנות הטהורים שעורכים 
האדמורי"ם השונים, כל אחד וסגנונו המיוחד, ומתחממים באור 
בתענוגו. אף  ולשמוח  בו  לנוח  בוראנו  קודש שהנחילנו  השבת 
זו עליה  זה, אמריקאי במוצאו, נמשכה נפשו בליל שבת  בחור 
נסוב תחילת סיפורנו, לסייר בבתי מדרשיה של שכונה עתיקה 
הסמוכים  המדרש  בבתי  סיורו  את  החל  הוא  זו.  ושורשית 
לשכונה, מחסידות דושינסקיא עם שיריה הנפלאים, עד להיכל 
של חסידי קרלין על הלהב המתגעש בשירי קודש. משם פנה 
למשכנו של הרבי משומרי אמונים עם שירין המתפרצים, אחר 
נסוב לחסידות תולדות אהרן עם שירי הרגש אשר לה, עד  כך 
שנחת בהיכלו של הרבי מתולדות אברהם יצחק שליט"א, אשר 
ומפורסמת,  היא  ידועה  שבקרבו  קודש  שבת  יקידת  בעירת 
כאשר מזה עידן ועידנים מעת הוכתר למנהיג העדה ואף לפניו, 
יודע כל מבקש ה' ורוצה בקרבתו, שאם חפץ הוא לטעום טעם 
של שבת קודש ולהבין כיצד רוכשים אותה, הרי שעליו לבקר ולו 
פעם אחת בשולחן הטהור שעורך הרבי מתולדות אברהם יצחק 
שליט"א בבית מדרשו שבשוק מאה שערים בירושלים עיה"ק, 
בלילי שבתות, וכך יקנה לעצמו קנין נצח זה. אף בחור זה שעה 
שדרך במשכנו הלוהט של הרבי, החליט להישאר שם ולהתענג 
מזיו ואור השבת אשר בו. התבונן הבחור ברבי ובעבודתו, עבודת 
השבת  משירי  פסגות  אוויר  חופניים  מלוא  שאף  קודש.  שבת 
הנפלאים, ורגשותיו גאו לנוכח יקידת בעירת שבת קודש שאפף 
את השולחן הטהור עם הקאך של הרבראלא'ך אבות החסידות 
"שבת  מאידך.  מתלמידו  הוא  שהרבי  הויז'ניצאי  והברען  מחד 
כאשר  בעוז,  והחסידים  הרבי  זימרו  קודש"...  "שבת  קודש"... 
לפתע חש הבחור האיך הוא כאילו נמצא במרכז הטיש. הרבי 
מצביע באצבעו לעברו וקוראו לבוא לפניו ולרקוד עמו בשירת 
וניסה להתחמק, הן אינו מכיר את השיר,  שיר זה. הבחור נבוך 
בלית  ציית  והבחור  התעקש,  הרבי  אך  רקידתו.  ואת  שיגו  את 
והחל  ידיו  בשתי  מהרה  שתפס  הרבי,  אל  ניגש  הוא  ברירה. 
לרקוד עמו בשירת "שבת קודש" בעוז ובתעצומות. הבחור נגרר 
וכך  מהוססות,  ברגליים  הוא  אף  ורקד  הרבי  התלהבות  אחרי 
מלכתא  שבת  של  לכבודה  ארוכות  דקות  משך  השניים  רקדו 
הבחור  פנה  הריקוד,  בסיום  קודש".  "שבת  השיר  את  בזמרם 
בחיוך מבויש אל הרבי באומרו: "הן אכן רקדנו 'שבת קודש' בכזו 
שנפלה  הנפלאה  הזכות  על  התרגשות  כולי  ובאמת  התלהבות, 
שהשתתפו  ישראל  בני  המוני  מכל  בי  בחר  שהרבי  בחלקי, 
בטיש, לזכותני לרקוד עמו בהתלהבות קודש ולשמוח בשמחתה 
של שבת קודשנו. אך כיצד אוכל להיות בשמחה כאשר בחור 
המתאים?"  לזיווגי  מצפה  ואני  מתהלך,  אני  רווק  אני,  מבוגר 
ומיהר לברכו בכמעט הבטחה שימצא את  זאת,  כי  הרבי שמע 
"רצוני  עמו:  התנה  תנאי  אך  קשיים.  וללא  בקרוב  בנקל,  זיווגו 
ושבת  שבת  בכל  זה  שיר  שתשיר  גמורה  הבטחה  שתבטיחני 
זה  בעת שרך שיר  ילדך תרקוד  כל  עם  ואף  ובהתלהבות,  בעוז 
אף  להחמיץ  בלא  תרקוד,  וילד  ילד  כל  עם  קודש.  בהתלהבות 
קדוש  מנהג  לקיים  תבטיחני  אם  ביותר.  הקטנים  ואפילו  אחד, 
זיווגך ההגון בקרוב!". לכאלו  זה, מוכן אני לברכך שתמצא את 
שתי הבטחות, גם זיווג וגם ילדים )שהרי צריך להיוולד לו ילדים 
כדי לרקוד עמם...( לזאת לא סירב הבחור ומיהר להבטיח, והרבי 
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עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

יש לי דירה שאני מנסה להשכיר מזה כחודשיים, הבעיה 
העיקרית הייתה שממול לדירה התחילו לבנות וזה ודאי 
שיפריע למשכירים גם מבחינת רעש וגם אבק, חשבתי 
בצורה  במחיר  להוריד  אצטרך  אני  שודאי  לעצמי  כבר 
לעשות  התקשרתי  בבוקר  חמישי  ביום  משמעותית. 
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ וביום שישי עשו את הפדיון. 
הדירה  את  לראות  שרצה  מישהו  התקשר  בבוקר  כבר 
במחיר  להשכיר  מוכן  שהוא  ואמר  הגיע  הוא  בצהריים. 
סגרתי  השם  ברוך  היום  במחיר.  הורדה  שום  בלי  מלא 
חוזה ואני מתקשר לספר ולהודות לבורא. וגם החלטתי 
אני  למתווך  לשלם  אמור  שהייתי  התיווך  דמי  שאת 

מעביר לטובת התיווך הכי טוב....
                                                                    ש. ג. מירושלים

היה שותף
לזיכוי הרבים באיזור מגוריך
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הדבר הכי קשה זה לשמוע על חבר טוב שהיה מחזיק 
אחד  שביום  חיים  ושמחת  בטחון  ומלא  משפחה 
להסביר  אפשר  שאי  וחרדות  לדכאון  נכנס  פתאום 
ניסיון  למוד  שאני  כך  לאור  זאת  כששמעתי  אותם, 
עם הפדיונות של "חסדי ינון" מהרתי להזמין לו פדיון 
ב"חסדי ינון" בלי בכלל לספר לו, אחרי כמה ימים הוא 
התקשר אלי וסיפר לי שהוא לא יודע איך אבל ברגע 
אחד כל החרדות והעצבות נעלמו ממנו, אני מתקשר 
קשה  נפשי  במצב  גם  השם  שברוך  לספר  מנת  על 

ברוך השם זכינו לראות ישועות, רק להודות לבורא.
                                                               י.ש.א מאשדוד

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

ברכב  נהג  הוא  אחד  יום  מסוכרת,  סובל  שלי  אח 
הנסיעה,   במהלך  סכרת  התקף  איזה  לו  היה  וכנראה 
הסוכר  נפילת  מחמת  כזה,  משהו  או  סוכר  צניחת 
הוא איבד שליטה על הרכב ונכנס בבטונדה  באמצע 
הכביש והתהפך עם הרכב שלוש פעמים. מיד אחרי 
התאונה הזמינו איחוד הצלה ופינו אותו לבית חולים. 
“חסדי  מיד כשנודע לי על התאונה יצרתי קשר עם  
ינון“   מסרתי את השם שלו ל“פדיון נפש“. ולמחרת 
שחררו אותו מהבית חולים בריא ושלם בגופו.  תודה 

לבורא עולם!
                                                         משפ‘ מפעי-בני ברק  

מוצ“ש, מעבר לקו אישה מאופקת, המילים יוצאות 
מבולבלות מהפה...“אני צריכה ישועה דחופה“ היא 
מוצאים  ולא  מהצהריים,  נעלם  שלי  הבן  אומרת, 
אותו. כל השבת עברה לנו על קוצים...מישהו הציע 
”פדיון  לו  ולהזמין  ינון“  ל“חסדי  להתקשר  לנו 
שעצם  לה  ונאמר  קצרה.  היתה  נפש“...השיחה 
הצדקה כבר פועלת מעכשיו ממש...שבעזרת השם 
יהיו בשורות טובת. כעבור חמש דקות, היא שוב על 
אותו“  ”מצאו  בקולה.  הקלה  נשמעת  הפעם  הקו, 
ברוך השם!! כמה דקות אחרי שסגרתי את הטלפון 
אתכם, הוא נמצא! פשוט אין מילים להודות לבורא 

עולם...
                                                             בעילום שם

לומדת  אני  שבו  במכללה  בלימודים  מבחן  עשיתי 
אבל  מהבאות,  חששתי  וקצת  התאכזבתי  ונכשלתי. 
בפעם  נפש“  ”פדיון  לעשות  שזכיתי  לאל  תודה 
חודשים  כמה  לפני  במבחן  שנכשלתי  הקודמת 
נפש  פדיון  שוב  עשיתי  אז  בשנית.  אותו  ושעברתי 
ותודה לבורא עולם שעברתי את המבחן השני במועד 
מדהים  פשוט  זה  וטוב.  גבוה  יותר  הרבה  בציון  ב' 
לבורא  הישועות שאני ראיתי מהפדיונות, תודה רבה 

עולם ולשליחיו הגדולים מארגון "חסדי ינון".
                                                              א.א משדרות



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
שמחה אמיתית

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.

שוטר עצר מכונית שנסעה בכביש ראשי בזיגזג: "אדוני צא בבקשה מהרכב", הורה. האיש יצא מהמכונית, מחויך מאוזן לאוזן, מתנדנד מצד 
לצד כשריח חזק של אלכוהול נודף ממנו. אמר לו השוטר: "אתה יודע שנסיעה בשכרות היא עבירה חמורה ביותר? "השיב השיכור: "אני 
בכלל לא שיכור, אני פשוט אדם שמח". "אם כן בוא נבדוק אותך" הציע השוטר. אתה רואה פה את הפס הלבן, בבקשה תלך עליו בצורה 
ה וְַהלֵּוִי וְהַגֵּר ֲאֶשׁר  ישרה". השיב השיכור: "אין שום בעיה, רק קודם תיישר את הקו..." "וְָשַׂמְחָתּ בְכָל ַהּטֹוב ֲאֶשׁר נַָתן לְךָ ה' ֱאלֹקיךָ וּלְבֵיֶתךָ ַאָתּ
בְִּקְרבֶּךָ" )דברים כו', יא'( כשיהודי היה מגיע לבית המקדש ומביא את פירות הביכורים, היה שמח על כל הטובה שעשה איתו הקב"ה, שנתן 
לו את הזכות להכיר טובה על הטוב שעשה עימו בשדהו, בביתו ובחייו. מה היא שמחה אמיתית? האם אדם שיכור המחייך מאוזן לאוזן 
הוא שמח? ודאי שלא, ברגע שתעלם השפעת האלכוהול מגופו הוא יחזור לדכאונו ולצרות חייו. מתי אדם שמח באמת? כשהוא מבין שכל 
הקורה לו קורה מלמעלה, שכל החושך הוא נקודות קטנות של אור...גם כשהנך בעצב, צריך אתה לעשות זאת עם שמחה, גם כשאתה בוכה 
על חטאיך, עשה זאת עם לב שמח. כשאדם עושה מצווה בשמחה, כשאדם שמח בשמחת האחר, כשאדם מחייך גם כשאין לו באמת שמחה 
בלב, הוא מחדיר לנשמתו את השמחה בעל כורחו. גם כשהנך במצוקה ופיך מלא בכיות לבורא שיעזור לך, עשה זאת עם שמחה, תזכור שיש 
לך למי לפנות, על מי להישען, הזכות הזו תמלא אותך שמחה גדולה. אמר רבי אהרון מקרלין זצ"ל: "למה שהשמחה יכולה להביא את האדם 
שום מצווה לא יכולה להביאו". לעיתים השמחה בעשיית המצווה גדולה יותר מהמצווה עצמה. בורא עולם רוקם לך חיים טובים, לעיתים 
יש בהם מהמורות ומכשולים, אך שום דבר לא יוריד את מצב רוחך כל עוד אתה מפנים ומבין שהכל נשלח מאבא שלך, שהופך כל קושי 
להצלחה, כל מכשול למנוף גדול שמרים אותך אט אט מעלה...תחייך, תשמח, תכניס בך את השמחה עד שהיא תשכון בתוכך בכל רגע...                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                       רונן קרתא 
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