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חול המועד סוכות

"סכת שלומך"
מעשה מופלא אודות סוכה שמושתתת על שלום סיפר רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי זצ"ל לרבי
ברוך פייבלזון ,ר"מ בישיבת ראדין ,אודות ה"חפץ חיים" זצ"ל ,כפי שמובא בספר "המשגיח
דקמניץ" :לקראת גיל זקנה נשא ה"חפץ חיים" את זוגתו השנייה .בשנה הראשונה לאחר נישואיו
הקים את הסוכה במקום הקבוע שבו נהג להקימה  -בסמוך לביתו ,והנה ,כשכבר עמדה הסוכה
על תילה ,יצאה רעייתו הרבנית החוצה ,הביטה בסוכה ,הרהרה מעט ופנתה אל בעלה' :ר' ישראל
מאיר ,מקום זה אינו מתאים כלל לסוכה .לדעתי ,רצוי להעמיד את הסוכה שם' .בעודה מדברת
הצביעה לעבר מקום אחר ,שבו סברה שיהיה לה נוח יותר .ומה כעת? הסוכה  -כבר עומדת,
המקום  -קבוע ומחוזק במשך שנים ,הטורח והעמל  -כבר הושקעו בה ואינם כה פשוטים עבור
אדם בגילו ,הזמן  -יקר גם כך למי שכל רגעיו מדודים וספורים .ובכלל ,ההצעה החדשה של
הרבנית היא ענין שיש לדון בו ,ולהסתפק .אולי לשנה הבאה… כעת ,קצת מאוחר מכדי לשנות…
לא עבור ה"חפץ חיים"! בזריזות האופיינית לו ,ללא הוצאת הגה מפיו ,הוא סותר את סוכתו
ומקימה מחדש במקום שעליו הצביעה אשתו .שוב עומדת הסוכה על תילה ,והפעם  -במקום
החדש .בדיוק לפי רצונה .אלא שאז יוצאת שוב הרבנית ,מסתכלת ,בוחנת את העניין מחדש
ופונה למרן" :ר' ישראל מאיר ,חוזרני בי .רואה אני כי צדקת בהחלטה לבנות את הסוכה במקום
הראשון" .לא אומר ה"חפץ חיים" דבר וחצי דבר .ניגש בזריזות ,סותר את הסוכה ומקימה מחדש
במקום שבו עמדה כל השנים...הרי לכם פרק של מוסר בהליכות בית בישראל! בית יהודי בנוי
על יסודות של תורה ויראה מתוך מידות טובות ונתינה הדדית .התנאי הראשון לחיים מאושרים
הוא כבוד האישה ,וצורת הדיבור כלפיה משפיעה רבות על בנין הבית .דוגמא חיה לעניין כבוד
האישה היה רבי משה אהרון שטרן זצ"ל ,כפי שמחייב בנו ,רבי יחיאל מיכל ,בספר "המשגיח
דקמניץ" :העולם נשאר פעור פה בזמן שהגרש"ז אויערבאך זצ"ל אמר בהלוויית אשתו שאינו
צריך לבקש ממנה מחילה ,כי מעולם לא פגע בה .הכל לא הבינו איך יתכן שאדם חי עם אשתו
למעלה מששים שנה ואינו צריך לבקש מחילה .אחד היה שלא תמה על כך כלל וכלל  -רבי
משה אהרון שטרן .עמד ותמה  -מה פתאום כולם משבחים כל כך את רבי שלמה זלמן על זה?
האם לא כולם עושים כך?!...בניו מעידים כי מעולם לא שמעו בבית שדבר אל הרבנית באופן
שאינו מכבד אותה .כל פעולה שלה זכתה לשבח מצדו ,בליל שבת היה אומר תמיד" :כל שבת
הדגים טובים ,השבת הם מיוחדים" .מעולם לא הניח לה להשליך אשפה ,ובעצמו היה נושא את
השקית .גם לקניות בשוק הציע את עצמו .פעם העירה לו המוכרת הערביה" :למה האישה לא
באה?" ...השיב לה" :לאשתי קשה ההליכה ,לכן אני הולך בשבילה" .הוא היה חוזר כשסלים
כבדים בידיו ,מתוכם הציצו עלי הירק בשל גדלם .כשהעירה הרבנית שאין הדבר לפי כבודו,
שהרי אנשים רואים ,היה משיב" :נו ,אולי ילמדו ממני" ...וסיפר ,כי אל ראש ישיבת טלז ,רבי
חיים מרדכי כ"ץ ,הגיעו זוג עם בעיות של שלום בית .אחד מחלוקי הדעות שלהם נסב סביב
פח האשפה ...לאישה היה חשוב מאוד שבדרך לכתו של בעלה לישיבה הוא ישליך את הפח,
ואילו הבעל טען בתוקף שהוא בן תורה ,ולא יאה לו לעשות זאת .למחרת בבוקר ,נקש על דלת
ביתם של בני הזוג ראש הישיבה .השתוממו השנים עד מאוד לפשר הביקור הבלתי צפוי ,ועד
מהרה הסביר להם" :סבורני שאני צריך לרוקן את הפח ,אני איני בן תורה ולי נאה וראוי לעשות
זאת"...בנסיעותיו של המשגיח לחו"ל היה טורח לקנות כלים וכלי נוי מיוחדים במינם עבור אשתו,
כשלעיתים היה נוסע למרחקים עבור הקניות הללו .מלויו ספרו כי לא פעם היה מוציא בלילה את
הכלים שקנה ,מראה להם ואומר" :ראו כמה יפים הם ,אני מקווה שאשתי תשמח בזה ...מה אתם
ומרים?""...מה טבו אהליך יעקב" ,שיבח בלעם הרשע את הבית היהודי  -מוסיף רבי יחיאל מיכל
שטרן  -גם כאשר הבית אינו אלא אוהל קטן עד מאוד ,בכל זאת יש בו שמחה אמתית .אין בו
עושר ,אך יש בו אושר .אין בו מנורות מפוארות ,כי אם נר קטן ,ובכל זאת בוקע מתוכו אור אמיתי.
בחדר קטן שיש בו רק ד' אמות על ד' אמות מוצאים מקום נוסף לילד חמישי וששי ,כשבני הזוג
מחזקים זה את זו באמונה כי מאן דיהיב חיי יהיב מזוני .בבית המושתת באופן כזה מוצא כל אחד
נחמה בכל קושי שיראה בחייו ,בבתים כאלו מחזק איש את רעהו באמונה ובביטחון ,והכל מתוך
כבוד הדדי  -כשבא הבעל לביתו בליל שבת הוא שר "אשת חיל מי ימצא" ,ומוסיף "רבות בנות
עשו חיל ואת עלית על כלנה" .חז"ל אמרו (בבא מציעא נט ע"א) שאין ברכה מצויה בבית אלא
בשביל האישה ,ולכן אמר רבא :כבדו את נשותיכם ותתעשרו .כן מצינו ב"מושב זקנים מבעלי
התוספות" (המדבר יב ,ז) שמשה רבנו לא רצה לגרש את אשתו באמרו שהעשירות באה בגללה;
בשעה שלקחה היה עני ,וכעת הוא מלך – והכל בזכותה.
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הפטרה” :והיה ביום ההוא“

ההלכה השבועית
הלכות הושענא רבה
א .מנהג ישראל להיות ניעורים בליל
הושענא רבה ,ועוסקים בתורה ,וטוב
שיקראו הסדר המתוקן בספר קריאי
מועד ,כל הפרשיות של משנה תורה,
ומדרש רבה ,פרשת וזאת הברכה,
ואחרי חצות יקראו בספר תהלים .ויש
נוהגים לומר עמו סליחות עם שבעה
כורתי ברית .ואחר עלות השחר יש
ליטול הידים כמו בכל יום ,ויברכו כל
ברכות השחר עם ברכות התורה [ .עלות
השחר הוא שבעים ושתים דקות לפני
הנץ החמה .והמברך ברכות התורה
קודם עלות השחר ,הרי הוא כנושא שם
שמים לבטלה ].ויתפללו שחרית ומוסף
בהתלהבות ובשמחה .ויאמרו לפני
הזמירות ”ה‘ הוא האלהים“ ,ואח“כ ”ה‘
מלך“ ,ובין ישתבח ליוצר יאמרו ”שיר
המעלות ממעמקים“ ,כמו שנוהגים
לומר בעשרת ימי תשובה.
ב .ביום הושענא רבה יקרא פרשת
וזאת הברכה שנים מקרא ואחד תרגום.
(שער המצות דף לד ע“ב ,וברכי יוסף
סי‘ רפה סק“ד) ואם שכח או נאנס
יקרנה בליל שמיני עצרת או בבקר
השכם לפני תפילת שחרית( .ע‘ מועד
לכל חי סי‘ כה אות יג)
חזון עובדיה

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

סיפור השבוע
הסיפור הבא עולה על כל דמיון אך הוא אמיתי לחלוטין .מספר
שנים לפני פטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל ,נפטר יהודי
מהעיר אלעד והשאיר אחריו אלמנה ויתומים .מטה לחמה של
האלמנה נשבר תוך תקופה קצרה ,והיא עמדה בפני שוקת
שבורה ,אין מי שיפרנס את הבית ,היתומים זועקים ללחם .בצר
לה החליטה שהיא עושה מעשה .היא נסעה לביתו של מרן רבי
עובדיה יוסף כדי לבקש ממנו עזרה .היא הגיעה לבית של מרן
בשעה עשר בלילה ,נקשה על הדלת ואחד מבני הבית פתח את
הדלת וראה לפניו אישה מבוגרת .הוא שאל מה היא צריכה והיא
השיבה שהיא רוצה להיכנס לרב .אמר לה" :עכשיו כבר לילה ,הרב
כרגע לומד ואין קבלת קהל ,תבואי מחר ויכניסו אותך" .אמרה
לו" :תכנס לרב עובדיה ותגיד לו שאני אישה אלמנה וברצוני
לדבר איתו ,אם הוא יגיד לי לבוא מחר ,אז אני אבוא מחר" .הוא
נכנס לרב ואמר לו" :יש כאן אישה אלמנה מהעיר אלעד ,היא
רוצה לדבר עם הרב ,אמרתי לה שתבוא מחר"" .היא אלמנה,
תכניסו אותה מיד" ,ענה הרב .נכנסה האלמנה וישבה ליד הרב
עובדיה ופרצה בבכי מר וסיפרה על בעלה שנפטר ועל היתומים
שנותרו ללא משענת ושנשבר מטה לחמה .הרב עובדיה הזיל
דמעות והשתתף בצרתה של האלמנה .האלמנה אמרה" :כבוד
הרב ,לא באתי לכאן כדי לבקש ברכה ,באתי לבקש עזרה ,שהרב
יחפש דרך לעזור לי" .האלמנה התכוונה שמכיוון שהרב עובדיה
מעורב ומכיר ארגוני חסד ,אז הוא ימליץ בפניהם שיסייעו לה.
אמר לה הרב" :ביתי ,הסירי דאגה מליבך ,אני אעזור לך כל חודש,
אך אני מבקש שאף אחד לא ידע על כך .תבואי לפה כל חודש
ותקבלי ממני מעטפה ,אבל רק אני ואת יודעים מזה" .ואכן כך
היה ,האישה הייתה מגיעה פעם בחודש ,בני הבית לא ידעו למה
הגיעה .היא הייתה נכנסת לרב ,לוקחת את המעטפה ויוצאת.
כך במשך שבע שנים זה היה ההסכם בינה לבין רבינו מרן הרב
עובדיה יוסף .והנה בעוונותינו הרבים נפטר עמוד העולם ,מאור
ישראל ,גאון עוזנו ותפארנו מרן הרב עובדיה יוסף .יחד עם הבכי
של כל עם ישראל בכתה גם האלמנה בכי קשה ועצוב ,בכי כפול
על הסתלקותו של גדול הדור וגם שכעת הסתלק מי שעזר לה
בכלכלת הבית .והנה עברו להם חמישה חודשים מפטירתו של
מרן והאישה הייתה במשבר כלכלי גדול .היא חשבה לעצמה,
אמנם מרן לא נמצא בין החיים ,אבל צדיקים במיתתם קרויים
חיים .אני אלך לציון שלו ואני אתפלל להקב"ה שזכות מרן
תעמוד לי והוא יעזור לי .האלמנה נסעה מאלעד לירושלים
באוטובוס ,הגיעה לקברו של מרן ומיד כשהבחינה בקברו של
מרן פרצה בבכי .הדמעות שלה הרטיבו את המצבה של מרן,
והיא לא יצאה משם עד שהיא סיימה את כל ספר התהילים,
למעלה משלוש שעות בדמעות רותחות .לאחר מכן היא חזרה
באוטובוס לביתה שבאלעד ,הגיעה בשעות הערב עייפה וסחוטה
נפשית וגופנית .היא מזגה לעצמה כוס מים וישבה על הספה.
היא טרם הספיקה לשתות את המים ותרדמה נפלה עליה .והנה
היא חולמת חלום .בחלומה היא רואה את רבנו מרן הרב עובדיה
זצ"ל ,אמר לה 'ביתי למה תבכי? כמו שעזרתי לך בחיי חיותי ,כך
גם עכשיו אני אעזור לך'' .תקשיבי לי ביתי ,ביום חמישי הקרוב
באולם בית ישראל בירושלים בשעה אחת בצהריים ,תתקיים
ברית ,בברית יהיה נוכח יהודי בשם שלום סעדון ,לכי אליו
ותגידי לו שהרב עובדיה שלח אותך והוא יעזור לך' .האלמנה
חלמה את החלום והמים נשפכו והרטיבו אותה .היא התעוררה
ואמרה 'חלום טוב ,חלום שלום ,אך חלומות שווא ידברו ,הרי
אין אדם חולם אלא מהרהורי ליבו ,הייתי כל היום בקבר של
מרן ,התפללתי שם וחשבתי עליו ולכן חלמתי עליו' .היא קראה
קריאת שמע על המיטה ,נכנסה לחדרה והלכה לישון .והנה היא
חולמת את אותו חלום בפעם השנייה ,וגם בחלום זה שוב פונה
אליה מרן ואומר לה 'ביתי ,למה תבכי ,כמו שעזרתי לך בחיי חיותי
גם עכשיו אעזור לך .ביום חמישי הקרוב באולם בית ישראל
בירושלים תתקיים ברית מילה ,יהיה שם יהודי בשם שלום
סעדון ,תלכי אליו ותגידי לו שברב עובדיה שלח אותך שיעזור
לך' ,והנה היא התעוררה מהחלום .היא הבינה שאם היא חלמה
את אותו חלום פעמיים ,אז יש דברים בגו ,יש פה איזה מסר
בחלום .היא חשבה לעצמה הרי אין לי מה להפסיד ,אני אסע
לירושלים .ביום חמישי היא השכימה קום ונסעה לירושלים.

היא הגיעה לתחנה מרכזית אך לא התמצאה במיקום ,שאלה את
העוברים ושבים כיצד להגיע ולאחר מאמץ רב הגיעה לאולם בית
ישראל .והנה היא מבחינה בכניסה לאולם שיש שילוט -חץ ימינה
בר מצווה וחץ שמאלה ברית מילה .היא עלתה לכיוון האולם
ששם אמורה להיות הברית ,היא ראתה פעילות של המלצרים
שעורכים את השולחנות .לאט לאט הגיעו בני המשפחה ,ההורים
הצעירים עם התינוק ,לאט לאט התאסף הציבור והברית החלה.
האלמנה פנתה מעזרת הנשים לאחד האברכים ושאלה" :האם
יש פה יהודי בשם שלום סעדון?" ,האברך אמר לה" :כן ,הנה
הוא פה" .שלום סעדון בצעירותו היה מעביר את השיעורים
של מרן הרב עובדיה יוסף בלוויין .מרן הרב עובדיה בירך אותו
שבזכות זיכוי הרבים שהוא עושה הקב"ה ישפיע עליו שפע גדול
של אושר ,ואכן הוא נעשה לעשיר גדול .אמר לה" :כן ,הנה הוא
פה ,את רוצה שאני אקרא לו?" אמרה לו האלמנה" :לא כרגע,
הברית מתחילה ,מיד לאחר הברית אני צריכה אותו" .הסתיימה
הברית בשעה טובה והיא ביקשה מהאברך שיקרא לו .האברך
ניגש לשלום סעדון ואמר לו שיש פה אישה שרוצה לדבר איתו.
שלום סעדון הגיע לאישה האלמנה ושאל" :מה אני יכול לעזור
לך?" היא ביקשה ממנו שיבוא איתה הצידה .הוא ניגש איתה
הצידה והיא אמרה לו" :תשמע ,אתה תחשוב שאני משוגעת ,אתה
תחשוב שאני מדומיינת ,אך אני חייבת לומר לך את מה שיש
לי בלב .אני אישה אלמנה ,הרב עובדיה יוסף שלח אותי אליך
בכדי שתעזור לי" .שלום סעדון שמע את הדברים ,הוא התרגש
מאוד ונפל והתעלף .נוצרה מהומה באולם ,הגיע המוהל הגאון
הרב ראובן אלבז שליט"א ראש ישיבת אור החיים .שלום סעדון
התעורר והרב אלבז שאל אותו מה קרה .שלום סעדון אמר לרב
אלבז" :הרב ישמע מה שיש לאישה זו לומר" .שלום סעדון ביקש
מהאלמנה לספר מדוע היא הגיעה לאולם בית ישראל .האלמנה
סיפרה בתמימות לרב אלבז שהיא התאלמנה והרב עובדיה יוסף
עזר לה שנים רבות ונתן לה כסף כל חודש ,אך הרב עובדיה יוסף
נפטר ועברו מספר חודשים ,לכן היא החליטה להגיע לקברו של
הרב ושם להתפלל .היא בכתה בכי גדול ולאחר שחזרה לביתה
היא חלמה פעמיים את אותו חלום שהוא ואמר שהיא תבוא
לברית בירושלים באולם בית ישראל ושם היא תפגוש את שלום
סעדון שיעזור לה .אמר שלום סעדון לרב אלבז" :היא חלמה את
מרן פעמיים ואני חלמתי אותו פעם אחת ,השבוע .אני לא קשור
לברית הזאת ,אני לא מבני המשפחה ,אין לי שום קשר לאנשים
פה .הרב עובדיה בא אלי בחלום ואמר לי בני ,ביום חמישי בשעה
אחת בצהריים באולם בית ישראל בירושלים תיערך ברית מילה.
תגיע לשם אישה אלמנה שתבקש ממך עזרה .אני מבקש ממך
שתעזור לה" .ואז פנה אליה שלום סעדון ושאל אותה" :תגידי
לי ,כמה כסף הרב עובדיה נתן לך כל חודש?" היא אמרה לו:
"הרב היה נותן לי כל חודש ארבעת אלפים ש"ח ,היה מפריש
מהמשכורת שלו" .אמר לה שלום סעדון " :מהיום תקבלי ממני
כל חודש ארבעת אלפים ש"ח ממרן ועוד ארבעת אלפים ש"ח
ממני" .לומדים אנו מסיפור מצמרר זה ,שסופר ע"י הרב אילן
גוזל שליט"א ,שצדיקים במיתתם קרויים חיים ,וכוחם גדול מאוד
לאחר פטירתם .מדוע גדולים צדיקים במיתתם? הגאון רבי יצחק
זילברשטיין שליט"א הביא את דברי הגמרא (חולין דף ז' עמוד ב')
שגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם ,מה הפשט בדברי חז"ל
אלו? ומסביר ה'עמק יהושע' (על פי התוספות שם) ,:חסד מיוחד
עשה הקב"ה עם הבריות בכך שאיפשר להם לגשת אל הצדיקים,
בחייהם ולבקש ברכה וליטול עצה .הטבה זו עם הבריות באה לידי
ביטוי בכך שהקב"ה לקח מהצדיקים את האור המיוחד שהיה
צריך להיות על פניהם ,שהרי אם הייתה קרן אור זו מצויה בהם
לא היו יכולים בני האדם להתקרב אליהם .כל זאת בחייהם של
צדיקים .אבל לאחר פטירתם מן העולם ,אפשר להחזיר להם את
קרן האור ,ואז הם 'גדולים' יותר ,וכבר אי אפשר לגשת אליהם.
באדיבות המחבר  -הרב צבי נקר הי“ו

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי...
חבר יקר שלי קיבל דום לב ,היה בבית חולים מורדם
ומונשם .הרופאים לא נתנו לו הרבה סיכויים ,או שלא
יתעורר בכלל או שיצא עם פגיעה ,ואם יהיה נס יצא
מזה .אני התקשרתי ל“חסדי ינון“ הזמנתי לו ”פדיון
נפש“ .והלא יאומן קרה ,למחרת ,יצא מהתרדמת ,חזר
לנשום בכוחות עצמו ויצא מזה .היה סיעתא דשמיא
מדהימה .ישתבח שמו לעד! אין עוד מלבדו!
דניאל מלוד

אחותי ובעלה הם אנשים מבוגרים ,השם ישמור
אותם .חייבו אותם לעשות חיסון ראשון ושני בגלל
העיסוק שלהם ולמרות החיסון שניהם נידבקו בוירוס.
אחותי הייתה ממש במצב קריטי בין שמים וארץ .רצו
לפנות אותה דחוף לטיפול נמרץ בבית החולים .אנחנו
במשפחה לא הסכמנו בשום פנים לפנות אותה למרות
האיומים של הרופאים שאנו מסכנים אותה ואת כל
בני הבית ,דבר ראשון החלטנו במידי לעשות ”פדיון
נפש“ ב"חסדי ינון" ושהשם יהיה בעזרנו .מיד לאחר
הפדיון חלה הטבה משמעותית והחלה לנשום בכוחות
עצמה ,ומעדותה היא אמרה שממש הרגישה שהיא
מקבלת כוחות עליונים כאילו מישהו ממש עושה
למענה ,וברוך השם היא חזרה לעצמה ,ולבריאות
איתנה ויצאה מכלל סכנה .רק להודות לבורא על
חסדיו הרבים...
בינט יהודית מושב תפרח

אני בן  ,34הרבה שנים בשידוכים ,ולא מצאתי את
שלי ,הגעתי למצב שכבר לא האמנתי שהיום הזה
יגיע ואעמוד מתחת לחופה .כבר התיאשתי .ויום
אחד התקשרתי ל“חסדי ינון“ ועשיתי ”פדיון נפש“
בנושא אחר שהטריד אותי ,וזה הצליח .אז אמרתי
לעצמי ,תנסה ,תבקש ”פדיון נפש“ לזווג הגון.
עבר בערך חודש ,ואפשר להגיד שזה היה כנגד כל
הסיכויים ,בתקופת ההסגרים .ואני מתקשר לבשר
בשורות טובות ,שאני מתחתן ,ומזמין שוב פדיון על
מנת להודות להשם ושיהיה בנין עדי עד...
בעילום שם

להוציא רשיון נהיגה רגיל ,לא פשוט ,עד כמה וכמה
רשיון לאוטובוס ,שהדרישות הרבה יותר גבוהות
ומחמירים שם יותר .אני ניגשתי שלוש פעמים
לטסט לאוטובוס ונכשלתי .בפעם הרביעית ,אשתי
התקשרה והזמינה עבורי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“
וברוך השם ,היה סיעתא דשמיא ועברתי את הטסט...
התקשרתי להודות להשם ולפרסם את הישועה!
בעילום שם

ניתן לקבל את העלון
חדש ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500
הבן שלי בגיל  25סבל מכאבי ראש בלתי נסבלים במשך
כשבוע הוא הלך לבית חולים פעמיים ואמרו שאין לו
כלום ,החלטנו לעשות לו ”פדיון נפש“ ב"חסדי ינון"
ולאחר הפדיון הוא פנה שוב לבי"ח הפעם הוא החליט
ללכת לבי"ח אחר .בבית חולים השני החליטו לאשפז
אותו במידי ולעשות לו בדיקות מקיפות ,בבדיקות גילו
דלקת קרום המח חריפה ,אחרי טיפול של יומיים הוא
שוחרר הביתה בריא ,הרופאים אמרו לו שקיבלנו את
הילד במתנה ואם היינו מחכים עוד קצת המצב היה
הרבה יותר קשה ודי למבין.
מזל מהדרום

לזכוי הרבים -ניתן לשלוח סיפורי פדיונות לפקס . 077-2182992

בליל הושענא רבא

בליל החיתום
לאחר חצות הלילה
בזמן המסוגל לקריעת גזר הדין
ולישועות גדולות
"בחסדי ינון" עורכים
תיקון "פדיון נפש" מיוחד
למסירת שמות -בקו הישועות03-6182992 :

נא לציין שם וטל‘ .הפרטים נשארים במערכת או יפרסמו לפי בקשת השולח

החיזוק השבועי

חול המועד סוכות  -מסירות נפש
מנהגו של הרב מרדכי מלעכוויטש זיע"א היה לאסוף קרשים רבים ולהשאיל אותם לאחר יום הכפורים לעניי העיר כדי שיבנו את סוכותיהם .באחת השנים,
בערב סוכות ,הגיע אל הרבי סנדלר עני כשהוא צולע ברגלו האחת ,וביקש להשאיל מספר קרשים לסוכה .השיבו הרב" :אזלו כל הקרשים ,ולצערי לא אוכל
לעזור לך" .הלך העני לחפש קרשים במקום אחר ,ראהו הצדיק מבעד החלון ,כשהוא הולך מבית לבית ומבקש קרשים .נכמרו רחמיו על העני ,פרץ בבכי
ואמר" :ריבונו של עולם ,ראה עד כמה גדולה וחביבה מצוות סוכה לישראל ,ועד כמה הם מוסרים נפשם עליה ,כעת בחוץ יורד גשם ,רפש וטיט ברחובות
העיר ,ובכל זאת הולך הסנדלר העני הזה עם רגל צולעת ,בנעליים קרועות ,מחפש קרשים כדי שיוכל לקיים מצוות סוכה ,השקיפה ממעון קדשך מן השמים,
וברך את עמך ישראל ופרוש עליהם סוכת שלומך "...לאחר מכן עלה הרבי על גג ביתו ,פירק מגגו מספר קרשים ,ציווה לשמשו לרוץ אחרי הסנדלר ,לתתם
לו ,ולעזור לו בבנין הסוכה .כשאדם מתמלא רחמים על חברו הוא גורם לבורא עולם לעמוד מכיסא דין ולשבת על כיסא רחמים ,להשקיף על ישראל בעין
טובה ,ולפרוש עליהם את סוכת שלומו...לעיתים הרחמים שלנו עוזרים ומסייעים לבטל גזרות רבות ולעיתים צריך את מסירות הנפש שלנו ,הרצון לקיים
מצווה ויהי מה ,עם כל הקשיים והמגבלות .כשאתה מוסר עצמך על מצווה אחת ,לא מפספס אותה ,נותן בה מאה אחוז ,עושה אותה עם כל כוונתך ,אתה
בונה לעצמך חומת מגן בצורה כנגד כל מקטרג ,המצווה הזו עומדת כנגד כל גזירה ,יש בה מסירות נפש ,יש בה עוצמה שאין בדבר אחר...תפוס לך מצווה
אחת ,תעצים אותה ,תן בה חיות ,תעשה אותה חשובה ,תן בה את מירב תשומת הלב שלך ,והיא מצידה תעצור כל טיל רע הנשלח לכיוונך ,כל קטרוג המוסת
אליך ...מצווה אחת בשלמות שווה תעודת ביטוח לחיים מוגנים יותר...
רונן קרתא

בסיעתא דשמיא

מטבע הישועות
של הצדיק

הספר שיוציא אותך מהדאגות
שער הבטחון המתורגם

מאת רבנו בחיי אבן פקודה זצ"ל.

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

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

מטבע הישועות
של הצדיק

ל ש מ י ר ה,
ברכה והצלחה

חדש!

ניתן להשיג ”בחסדי ינון“ 03-6182992

לפרטים בקו הישועות 03-6182992

המשך מטעמים לשולחן :יתרה מזאת ,עיקר ביתו של אדם זו אשתו ,ולפיכך אמר ר' יוסי (שבת קיח ע"ב) מימי לא קראתי לאשתי 'אשתי' ,אלא 'ביתי' ,ורש"י
פרש שהיא עיקר הבית  .כיוצא בכך מובא בסוף מנהגי מהרי"ל בליקוטים" :כשהיה מדבר על אשתו עם אחרים היה אומר בלשון אשכנז מיין הויז פרויא [אשת
ביתי] ,וכשהיה מדבר לעצמה היה מכבדה בדבריו כאילו מדבר אל רבים."...פעם נסע רבי אריה לוין במונית .שאלו הנהג" :רבי ,היכן הבית שלך?" שתק רבי אריה
ולא ענה .המתין הנהג רגעים ספורים ואז חזר על שאלתו" :כבוד הרב ,באיזה רחוב אתה גר?" רק אז זכה לתשובה ,שלאחריה הוסיף רבי אריה " :יודע אתה ,מיום
שמתה אשתי – אין לי בית .רחוב יש לי ,אבל בית אין לי"...
ומתוק האור

הפרשה המצויירת
 //מתוך מדור “מטעמים לשולחן” \\

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
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