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זמני שבת

מטעמים לשולחן
"יחליפו" כח – הכיצד?!
וקווי ה' יחליפו כח (מתוך ההפטרה)
המעשה הבא ,מספרי 'דרכי תשובה' על השולחן ערוך ,הובא ספר 'אוצר אפרים' .אחד
מגדולי האדמו“רים היה ה'אוהב ישראל מאפטא' .כך הוא נקרא .הוא קבור באוקראינה,
בעיר מז'יבוז' ,ליד הבעל שם טוב ,ושימש כרב בעיר כלבוסוק ,לאחר מכן ברומניה בעיר
בשם ייפי ,וכן בעיר מזי'בוז' .בהמשך עבר לעיר אפטא ,ובערוב ימיו חזר למז'יבוז' ,שם
נקבר .כשהודיע על כוונתו לחזור מאפטא למז'יבוז' ,באו אליו בעלי הבתים של העיר
אפטא וקבלו בפניו :על מה ולמה מגיע לנו עונש זה ,שרבנו האהוב יעזבנו .הרי כשהגיע
הרב אלינו הוא דרש משכורת גבוהה ,והבנו שבמז'יבוז' ,שהיא עיר קטנה ואין בה הרבה
יהודים ,לא יכלו לתת לרב כזו משכורת ,ולכן הגיע אלינו .קבלנו את הדרישה בלי שום
וכוח ,כל מה שהרב ביקש סודר על הצד הטוב ביותר .מדוע ,אפוא ,עוזב אותנו הרב וחוזר
למז'יבוז'? מה פשענו ומה חטאנו? אמר להם ה'אוהב ישראל' :לא עשיתם לי שום דבר רע.
אספר לכם סיפור ואז תבינו את פשר הדבר .כאן עלינו לעצור ולהקדים הקדמה .אנחנו
נולדנו לעולם שיש בו אמצעי תקשורת .גם את הדוד מתגורר באוסטרליה ,יש עימו קשר
על ידי טלפון ,מכתבים וכו' .אבל עד לפני כמה עשרות שנים לא הייתה שום תקשורת
בעולם .אם אדם ארס את ביתו עם בחור ממדינה אחרת ,הפעם הבאה שהוא רואה אותה
אחרי החתונה הייתה בעולם הבא ...לא הייתה שום אפשרות ליצור קשר עם בני אדם
המתגוררים במדינות אחרות .נחזור למעשה שסיפר ה'אוהב ישראל' .היו פעם שני אחים
שרצה הקב"ה ,ומסיבות מסוימות נפרדו דרכיהם בגיל שמונה .כל אחד גדל בפני עצמו.
לא היה שום קשר ביניהם .שניהם התחתנו ,ולשניהם לא נולדו ילדים .האחד היה עשיר
והתגורר בעיר אפטא והשני היה עני מרוד ,ומקום מושבו היה בעיר אחרת .יום אחד,
האח העשיר מהעיר אפטא הרגיש שהוא הולך למות .הוא קרה לאשתו ואמר לה כך .הרי
ולדאבוננו לא נולדו לנו ילדים ,וכיון שכך – כשאעזוב את העולם יתכן ותרצי להתחתן ,אך
אסור לך לעשות זאת כל זמן שלא עשו לך חליצה .שכן ,יש לי אח .אינני יודע היכן הוא,
אינני יודע אפילו אם הוא חי או מת ,אך זאת יודע אני כי היה לי אח ,וכל זמן שלא תקבלי
חליצה תשארי עגונה ,ללא יכולת להינשא שוב .ואכן הוא נפטר ואשתו הלכה לרב ,סיפרה
לו את סיפור המעשה ,ונפשה בשאלתה :מה עליה לעשות כעת? אמר לה הרב :אשלח
מכתב לכל רבני הערים ,ובו אכתוב כי מחפשים פלוני על מנת לחלוץ לאשת אחיו ,ותמורת
כך מבטיחה לו האישה חצי מהרכוש הרב שירשה מבעלה .נקווה שאך בעלך נמצא באחת
מאותן ערים ,והרב שיקבל את המכתב ידאג לשלחו הנה .רב העיר בו התגורר האח קיבל
את המכתב ,קרא לאח ואמר לו :אחיך נפטר ,ואלמנתו מבקשת שתבוא לשם כדי שתוכל
לקבל ממך חליצה ,ומבטיחה לתת לך בעד החליצה חצי מירושת בעלה .הנה הזדמנה לידך
מצווה גדולה ,ובנוסף ,תחזור משם עשיר ,לכן ,אני מוכן לסדר לך הלוואה עבור הוצאות
הנסיעה .הלך היהודי הביתה וסיפר לאשתו את דבר המעשה .אמר לו אשתו :הנה ,תפילות
הנך מתפלל שלוש פעמים ביום ,תפילין הנך מניח פעם ביום ,שבת הנך שומר פעם בשבוע
ומצוות תקיעת שופר בראש השנה ,וכן מצוות אכילת מצה וישיבה בסוכה הנך מקיים פעם
בשנה .חליצה זו מצווה שאינה מזדמנת אפילו לא פעם בשנה ,ואף לא פעם בכמה שנים.
הקב"ה זימן לך כזו מצווה נדירה ואתה הולך למכור אותה בכסף?! בעלי ,היקר! מבקשת
אני ממך שאת המצווה הזו תעשה לשם שמים ,אל תיקח מהאלמנה אפילו אגורה .הסכים
הבעל ומאמר :טוב ,לא אקח ממנה כסף .אך אשתו עדיין לא הייתה רגועה ואמרה לו:
יודעת אני שאדם צדיק אתה ,אולם מאחר ועניים מרודים אנחנו ,חוששת אני כשתראה
את הכסף תתבלבל דעתך .לכן אני מבקשת ממך :השבע לי שלא תיקח את הכסף! נטל
הבעל את הסידור 'קרבן מנחה' של אשתו ונשבע בו שלא ייטול מהאלמנה אפילו פרוטה.
כוון שכך ,הוא לא לקח את ההלוואה מהרב עבור הוצאות הנסיעה ,כי ידע שלא תהיה
אפשרות בידו לפרעה ,ויצא לדרכו ברגל .הגיע לעיר אפטא ופנה מיד לבית הרב .כנכנס,
הודיע לרב כי הוא האח של פלוני שנפטר ,ובא לקיים מצוות חליצה באלמנתו .שמח הרב
שמחה גדולה ושלח מיד להודיע לאלמנה את הבשורה הנפלאה .האלמנה שלחה בגדים
חשובים לגיסה ,על מנת שיהיה לבוש כפי הראוי לכבודה ,סדרה לו אכסניה מכובדת שבה
יתאכסן עד סיום העניין ,וקבעו תאריך בבית הדין למעמד עריכת החליצה .אחרי שגמרו
את החליצה ,הוציאה האלמנה שק מלא כסף ואמרה לאח בעלה" :כאן יש חצי מרכוש
בעלי והוא שייך לך ,כפי שהבטחתי" .אמר לה" :אני מצטער ,בשום אופן לא אקח ממך
כסף"" - .אבל הבטחתי שאתן אותו לאח בעלי שיקיים בי מצוות חליצה!"" -עתה רואה
אני כמה צדקה אשתי בכך שהשביעה אותי .אני נשבעתי שלא אקח את הכסף" .אבל
האלמנה לא הסכימה לוותר .סוף כל סוף היא הבטיחה לתת
המשך בעמ‘ האחרון
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הפטרה” :למה תאמר יעקב“

ההלכה השבועית
הלכות שבת  -מבשל
א .אבקת קפה שהיא קלויה ,מותר
לערות עליה בשבת מים חמים מכלי
ראשון ,שאין בישול אחר קליה .כן
דעת מרן שקיבלנו הוראותיו .וכן
כתבו רוב האחרונים ,וכן מנהגינו .וכן
הדין פשוט בקפה נמס (נס קפה) .וכן
פשוט המנהג לענין הסוכר ,לערות
עליו מים חמים מכלי ראשון ,מכיון
שהוא מבושל כבר ואין בישול אחר
בישול .ובני אשכנז נוהגים להחמיר.
ב .איטריות המטוגנות הנמכרות
ומוכנות לאכילה ,וכן שקדי מרק
מותר ליתנם ברוטב חם כדי לרככם.
ג .כוס קפה חם מאד ,שהוא כלי
שני ,מותר לתת לתוכו בשבת חלב
קר ,שכלי שני אפילו הוא חם מאד
אינו מבשל.
ד .אסור לערות מים חמים מכלי
ראשון על עלי התה בשבת ,כי על
ידי כך הם מתבשלים ,אלא הנכון
לבשלם ולהרתיחם מערב שבת,
ואם בשבת כלו מי התמצית של
התה (הסענס) מן הקומקום ,ונשארו
העלים לבדם ,אפילו אם יש בהם
לחלוחית מותר לערות עליהם מים
חמים בשבת ,שאין בישול אחר
בישול.
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
סיפור המיוחד שלי התרחש בשעה שהשאנו את בתנו הראשונה.
היום אנו אוחזים בנישואי הנכדים תודה לה' ,ואת הסיפור הזה אני
אוהב לספר לכל אחד מן המחותנים .תקופה קצרה לפני אירוסי
הבת ,החילותי לעסוק ביהלומים .מה פתאום יהלומים? היו לכך
סיבות רבות ואחת מהן הייתה המחשבה שאוכל להמשיך לעסוק
בלימוד התורה .החלטתי להקדיש שעות ספורות למסחר הזה ובמשך
היום כולו לעסוק ביהלומים האמיתיים .אני זוכר את נקודת המפנה
הראשונה בהרחבת העסק .אם עד עכשיו עסקתי ברכישת מספר
יהלומי גלם ושיווקם ,עמדתי עכשיו בפני עסקה רצינית .רכשתי
חבילת יהלומים בסכום אדיר ,זה היה הימור מסוים אבל לא הלכתי
עליו לפני בדיקת שוק יסודית .עמדתי לטוס לבלגיה עם החבילה הזו
וסוחר יהלומים ידוע אמור היה לחכות לי במקום .ביתנו היה מלא
פרחים ,יומיים קודם התארסה ביתי הראשונה עם בן עלייה ואנחנו
היינו מאושרים .הבטחנו סכום גדול יחסית כאשר אנחנו מסתמכים
על העסקה הקרובה ,בעזרת ה' .אני זוכר את הלילה שלפני הטיסה.
פרפרים בבטן .אני סוחר יהלומים חדש וירוק ,פעם ראשונה עולה על
מטוס בכלל ודי חושש .נכון ,אני כבר לא ילד קטן ,כבר מחתן אוטוטו
את הבת הראשונה ומתרגש מאוד .אמרתי לעצמי ,יוסף ,אתה צריך
לקבל על עצמך קבלה ,משהו שיגן עליך ועל היהלומים שלך בדרך,
ככה תצליח להירגע ,הרצתי במוחי אפשרויות שונות של קבלות
ולבסוף צף בזיכרוני ספר 'מחניים' ישן וחבוט שמסתובב אצלנו בבית
ושייך לבני הפעוט .הילד יודע את הספר בעל פה ונרדם רק איתו ,רבי
עקיבא והשודדים ,כך קוראים לספר אם איני טועה .מסופר שם על
רבי עקיבא שיצא לדרך עם חמור ,נר ותרנגול ,כל אלו אבדו לו בדרך,
הנר כבה ,התרנגול והחמור נטרפו ורבי עקיבא הקפיד לומר שהכל
לטובה ,וכך אכן היה .שודדים הגיעו לעיר הסמוכה ,זו שתושביה לא
הכניסו את רבי עקיבא ,וכך ניצל התנא .אילו היה הנר דולק ,התרנגול
מקרקר והחמור נוער ,היה מתגלה מהר .החלטתי לקחת על עצמי
את האמונה שהכל לטובה ,וכך נרדמתי סוף סוף .הטיסה הייתה
קצרה וחלקה ,אבל הנחיתה הייתה נוראה ,איומה .פתאום אני מגלה
שחבילת היהלומים אינה איתי .מחטט בכל הכיסים והמטמונים,
בחורים ובסדקים ,ולא מאמין למה שרואות עיניי ,למה שאינן רואות.
זה לא יתכן ,הייתי ער כל הטיסה ואף נוסע חשוד לא נצמד אליי.
ואולי בעצם השארתי את החבילה בבית? בבוקר קמתי מאוחר מעט
והייתי לחוץ מאוד ,עכשיו אני חושב שאיני זוכר במדויק אם הכנסתי
את החבילה אל המחבוא שייעדתי לה או לא .נתליתי בתקווה הזו
ובחדרי באכסנייה שעתיים אחר כך אני רוצה ליצור קשר עם רעייתי
ולבקש ממנה לחפש את החבילה ,אבל במחשבה שניה אני נעצר,
היא לא תעמוד באבידה הזו .בסוף ,אני מתקשר בכל אופן ומכוון
את האישה אל המקומות האפשריים תוך שאני מספר לה על מסמך
אבוד שחשוב אבל לא ממש קריטי .אם היא תגלה את החבילה שם
היא תגיד מיד .האישה אינה מגלה לא מסמך ולא חבילה ואני מבין
שהחבילה אינה בבית ,אללי .אולי השארתי אותה בסוף בבורסה ,יש
לי שם כספת פרטית .לא מאמין שזה נכון ובכל אופן מוחי הקודח
מנסה גם את האפשרות הזו .אין לי שום אפשרות לבדוק את הסייף
מחוץ לארך לכן אני מודיע לסוחר היהלומים הבלגי שהעסקה
מבוטלת ומזמין מהר טיסה חזור .שבור ורצוץ אני עושה את דרכי
בחזרה אל ארץ הקודש ,ומתחיל להבין את גודל השבר .אני עוצם
את העיניים וגל של מרירות גואה בי .כל כך התרגשתי ,כל כך רציתי
להצליח ,כל כך הרבה תקוות תליתי בטיסה הזו ,ואפילו קבלה לקחתי
על עצמי להצלחה ולשמירה .היי ...איזו קבלה? לומר שהכל לטובה.
הכל לטובה .אוי ,ריבונו של עולם ,אני לא עומד בזה ,איך למען ה'
יכול להיות שאבדה נוראית כזו היא לטובה? אני שבור לרסיסים
ובכל אופן מאמץ את כל כוחות הנפש שלא ידעתי שקיימים בי,
מביט את קרעי העניים שבחלון העגול שלצידי ולוחש" :ריבונו של
עולם ,אב הרחמים ,אני לא מבין כלום ,אבל מבקש ממך שתעזור לי
להתחזק באמונה שהכל לטובה .הכל ,אפילו האבדה הזו" .וזהו .שבתי
הביתה ,התחמקתי משאלות האישה ,סיפרתי שהכל בסדר ושצריך
להתכונן לחתונה ,ישבתי וחשבתי מה אני עושה ,מה? דבר ראשון
נסעתי לבורסה ,הסייף היה ריק כמו שחשבתי ,החבילה לא הייתה
שם .בני המשפחה מתחילים להתעניין איך הרווחים ,השווער רוצה
לדעת פרטים ,וגם שני בני דודים שמבינים בעסק .אני הולך ומסתבך
בהסתרה שלי ומתחיל להתחרט ,אולי עדיף היה לספר ,לבקש עזרה,
אבל עכשיו מאוחר מיד ,איך זה יתקבל שלא סיפרתי עד עכשיו .אפילו
לאדמו"ר שלנו אני חושש ללכת ,אולי השווער והמחותנים יראו אותי
שם ויבררו למה באתי ויגלו את הסוד האפל .אני מרגיש איך חומות
גדולות ואטומות סוגרות עלי ,מה אני עושה? לאן אני פונה? ואם לא
די בכך ,מתקשר המחותן ומציע שלפני שנסגור על אולם שמחות
שמא וכדאי שנסגור על דירה (היה זה בימים שבהם קניית דירה לזוג
צעיר עדיין הייתה משימה שפויה יחסית) .גמגמתי שזה עתה שבתי
מטיסה דחופה ואני קצת עייף ,אולי בעוד כמה ימים .זהו ,החומות

הולכות ומתקרבות ואני מתקשה לנשום .בכל אופן מגלה סדקים
בחומות ומנסה לשאוף אוויר .ריבונו של עולם ,אני מאמץ את הקבלה
שלקחתי על עצמי .הכל לטובה ,הכל לטובה ,רק הראני נפלאות ,אני
כבר לא מחזיק מעמד .ואז עולה במוחי רעיון .אני נוסע לנתיבות ,אל
קדוש עליון ה'באבא סאלי' .שם ,כך אני מניח ,לא אפגוש מישהו מן
החצר החסידית שלי או מן המשפחה הקרובה .הירידה לדרום עוברת
עלי בהתרגשות ובשמחה ,כמה טוב להיתלות באילן גבוה ,כבר אינני
יכול יותר לבד ,אני עומד להשתגע .הבית בנתיבות מלא קדושה,
האוויר ,הקירות ,הספרים ,המיטות .ה'באבא סאלי' הקדוש ,האדמו"ר
המקובל ,האיש שברכותיו מתקיימות ,יושב מולי בעיניים עצומות ואני
מרגיש איך קולי בוגד בי .מתורגמן צמוד מודיע לי שעלי לשטוח את
בקשתי והוא יתרגם אותה לערבית .המילים מתלעלעות בפי ,בקושי
מצליח לדבר ולא בטוח שהמתורגמן בכלל מבין אותי ומה הוא כבר
מעביר ל'באבא סאלי' .אבל המתורגמן מדבר במרץ ואני עוצר את
נשימתי .ביצה קשה ,פתאום אני רואה שמגישים לי ביצה קשה ומבין
שה'באבא סאלי' ביקש שאברך ואוכל כאן מולו .ברוך אתה ה' אלוקינו
מלך העולם ...שהכל נהיה בדברו .והכל לטובה .אחר כך נראה ה'באבא
סאלי' מתנמנם .כוסית ערק ,עכשיו מגישים לי כוסית ערק חריף ואני
מבין שזו הוראה מן הצדיק .שותה את הערק ודי .מה די? מה יהיה עם
היהלומים? מה עם השידוך? עם ההפסד הנורא? עם הסוד? כשאני
עומד בדלת לוחש לי המתורגמן" :הצדיק בירך שלא יקרה לך כל נזק,
שמעת ר' יהודי? כל נזק והפסד ,תשמע שוב ותתחזק" .הדרך מנתיבות
לבני ברק עוברת בחטף ,מה הפירוש שום נזק .זה אומר אני עומד
לגלות את חבילת היהלומים? יותר ויותר אני חושב שהיא בכל אופן
נגנבה ממני בטיסה .אין סיכוי שאגלה אותה ,ואין גם סיכוי שאצליח
להוכיח לחברת הביטוח שהיהלומים נגנבו .רגע אחד ,למה שלא אנסה,
מה יש לי להפסיד .מיד בשובי אני יוצר קשר עם נציג חברת הביטוח
ומספר לו דברים כהווייתם" .שמע ,מר יוסף ,אתה מבין בעצמך שכל
אחד יכול לביים גנבה ולהרוויח כפליים ,אין לנו שום הוכחה שלא
אתה הגנב של עצמך"" .ובכל אופן" ,אני מתעקש" ,נסה לברר אם
יש סעיף כזה ,היהלומים אינה איתי וזו עובדה .והם מבוטחים ,אני
מאמין שכבר היו דברים מעולם ,הרי הגנב אינו מותיר הוכחה אחריו
כאשר הוא גונב" .הפקיד מבטיח לברר ואני מנסה להיאחז באמונה
שהכל לטובה ,פשוט הכל לטובה .כעבור יומיים מתקשרים אלי
מן הביטוח ומודיעים לי שאני מוזמן לבדיקת פוליגרף .הפוליגרף
(מכונת אמת) בודק אמינות ,יש לו חיישנים מיוחדים המודדים לחץ
דם ,דופק ,ורמת מוליכות חשמל בעור .כאשר אדם משקר ,הערכים
הללו עולים .הנבדק המחובר למכשיר נשאל שאלות שונות ,ביניהן
שאלות סרק ,ועל פי המדדים הפיזיולוגיים הללו מאותת המכשיר
כאשר הוא משקר .כמובן שאמינות המכשיר אינה אבסולוטית ,רק
הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב .ובכל אופן ,יש לו שימושים נרחבים
בחקירות פליליות ובבדיקות תעסוקה .הודעתי שאני לוקח מונית ובא
מיד ,אין לי שום בעיה להיבדק בפוליגרף .הפוליגרף אותת מיד שאני
דובר אמת .שבוע של דיונים ,בדיקות אמינות וחקירות צולבות ,הביאו
למסקנה המרנינה .אני זכאי לקבל החזר שווי היהלומים ,כולם ,אחד
מהם אינו נעדר .אני כל כך מאושר ,ממש לא מאמין ,זה הרגע שבו
אני משתף את רעייתי ההמומה בסיפור כולו .כשההמחאה בידי אני
מרים את הטלפון לקול צלצול עקשן .מהעבר השני אני שומע את
קולו השפוף של ידידי ,סוחר יהלומים ותיק ומשופשף ".אוי ,יוסף
יוסף ,אני מבין שגם אתה נפלת ,מה?“ "נפלתי? למה אתה מתכוון?"
מה ,לא טסת לבלגיה לפני שבועיים? אה ,אז כנראה לא שמעת על
הנפילה הגדולה וטרם הבנת שרק הפסדת .אתה סוחר חדש ,אפשר
לסובב אותך ,אבל אני סוחר ותיק ,לא מבין איך זה קרה לי" .וככה אני
שומע על ירידת ערך היהלומים ביותר מעשרים אחוז ,שזו נקראת לכל
הדעות ירידת ענק .הסוחר הבלגי ,שועל היהלומים ,וודאי נתן לך להבין
שאתה מבצע עסקת חיים .אני בטוח שהוא לא עדכן אותך בצניחת
הערך הדרמתית .לך תבדוק את חשבונות התשלומים ותגיע למסקנה
העגומה ,ואין לך על מי להתלונן ,אף אחד אינו אשם ,גם לא הסוחר,
הוא נהג כחוק .אוי ,אילו היה לי עכשיו כסף הייתי רוכש יהלומים
במחירי הפסד ומוכר אותם בעוד חודש חודשיים ,אז צפויים הערכים
לזנק ,יהלומים תמיד שומרים על ערכם ,רק שצריך לדעת מתי למכור
אותם" .זהו ,עד כאן הסיפור שלי .אכן ,רכשתי שתי חבילות יהלומים
בסכום שהיה בידיו ומכרתי אותן ברווח גדול מאוחר יותר .זיכני ה'
יתברך לקבל יהלום נוצץ מגנזי מרום ,הידיעה כי הנהגת ה'עטופה
תמיד ברחמים והכל לטובה .גם אם החשכה מסתירה לפעמים את
נצנוץ היהלום הזה.
באדיבות המחבר -הרב צבי נקר הי“ו

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי...
ביום חמישי האחרון ,עשיתי ”פדיון נפש“
ב“חסדי ינון“ לבת דודה שלי ,שהיו לה כאבי
ראש איומים .לקחה כדורים ,תרופות ,שום דבר
לא עזר ,עשתה בדיקות מקיפות ,והכל יצא תקין
ב“ה .אבל הכאב לא פסק .הרופאים לא ידעו מה
יש לה וחששו שאולי יש לה משהו בגזע המח.
ביום ראשון דברתי איתה וכבר נשמעה אחרת,
הכאב פסק והיא מרגישה הרבה יותר טוב ב“ה.
הודו להשם כי טוב...
ח.ש .מהצפון

חבר שלי נכשל שלוש פעמים בטסט ,מכיון
שראינו ישועות ב“חסדי ינון“ זה היה אך טבעי
שהמלצתי לו להתקשר ולהזמין ”פדיון נפש“
לפני הטסט הרביעי .ואכן כך עשה .ומכיון
שהטסט היה מאד מוקדם ,היה חשש שלא
יספיקו ,אבל הצדקה עמדה לו ועבר את הטסט
בהצלחה ,וכל מה שרשם בדיוק קרה ,היה רגוע,
והיה לו טסטר נחמד והכל עבר חלק...הבטחתי
לבשר בשורות טובות...ולהודות להשם...אין
עוד מלבדו!
בעילום שם

אבי שיחיה לא הרגיש טוב ,לפי התסמינים שהיו
לו חששנו חס וחלילה שמא הוא נדבק בוירוס,
מהכרתנו את הפדיונות של "חסדי ינון" מהרנו
לעשות ”פדיון נפש“ דחוף לפי שהוא יעשה
בדיקה  ,לאחר הפדיון אבי הלך לעשות בדיקה,
וישתבח הבורא לאחר הפדיון הוא חזר לאיתנו
וכל תסמינים נעלמו ויצא שלילי בבדיקה ,אני
מתקשרת לספר ולשבח את הבורא יתברך על
חסדיו הגדולים.
חנה מהצפון

בתי הייתה בהריון לא קל ובנוסף לכך לאחר תשעה
חודשים לא היה שום סימנים שהלידה עומדת
להיות בקרוב והרופאים רצו לזרז את התהליך.
מהרנו לעשות ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ לפני
שיתחילו להתערב ,וישתבח הבורא בתי ילדה לידה
טבעית בקלות ללא שום זירוזים רק להודות לבורא.
א.ב מאשדוד
.

ניתן לקבל את העלון
חדש ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500
בעלי השם ישמור אותו ,היה לו גידול ועבר
ניתוח ,אחר כך עבר עוד ניתוח והיה לו צינור
בבטן ,והיו לו כל מני הדבקויות  ,אז השאירו
אותו באשפוז עוד שבוע .מישהי המליצה לי
לעשות ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ והתקשרתי
והזמנתי לו פדיון כדי שבע“ה לא יצטרך לעבור
עוד ניתוח ,והשבח לבורא עולם ,לאחר הפדיון
החליטו שלא צריך עוד ניתוח ,השתחרר מהבית
חולים ומרגיש יותר טוב ב“ה .שבע“ה זכוי הרבים
יעמוד לזכותו .
א.נ-ירושלים

לזכוי הרבים -ניתן לשלוח סיפורי פדיונות לפקס . 077-2182992
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היה שותף
לזיכוי הרבים באיזור מגוריך

לפרטים03-6182992 :

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

החיזוק השבועי
אריכות ימים ושנים

בחור צעיר הגיע אל עיירה קטנה .לפני הכניסה לעיירה ,כמו בכל עיר הוקם בית קברות לפני הכניסה לעיר .נכנס הצעיר לבית הקברות כדי להדליק נר ולהתפלל
על נשמות הנפטרים .כשפסע בין הקברים שם-לב שרובם נפטרו בגיל צעיר מאד"...כאן טמון פלוני ,נפטר בגיל שלוש" .כאן טמון פלוני ,נפטר בגיל חמישה
חודשים "...כשיצא מבית הקברות שם פעמיו אל רב העיירה ושאלו" :כבוד הרב ,שהיתי מעט בבית הקברות המקומי וראיתי דבר מפליא ביותר  -רוב הנפטרים
בעיר לא הגיעו לכלל זקנה ,מעטים עברו את גיל חמישים ורבים לא עברו את גיל שנה ...האם רובצת קללה על העיירה?" השיב לו הרב" :הקשב בני ,ברוך ה'
מגיפה אין כאן ,ולשאלתך ...כאן בעיירה לא סופרים את שנות האדם לפי מספר שנות חייו ,אלא את הימים בהם עסק בתורה ובמצוות ,בחסד ונתינה .כל יום
שהתמלא בהם ,אותו סופרים .לכן טמונים שם אנשים זקנים מאד שעל מצבתם כתוב 'בן שלוש במותו' ...הם אמנם חיו עשרות שנים אך לא מילאו את ימיהם"...
כולנו רוצים אריכות ימים ושנים ,מתוך בריאות איתנה ונחת .אמר רבי שלמה הכהן אהרנסון" :נוהגים לאחל לאדם אריכות ימים ושנים .אם אריכות שנים אז מה
היא אריכות ימים? יש אנשים החיים שנים רבות אבל ימיהם קצרים .כשהם עושים את מאזן חייהם מתברר שלא השיגו הרבה בשנות חייהם הארוכות .לעומת
זאת ,יש אנשים שלא זכו לזקנה ,אך במעט השנים שחיו ,הגיעו להישגים גדולים .לכן מאחלים אנו לאדם שיזכה לאריכות ימים וגם לאריכות שנים"" .יש לך
אדם שהוא בזקנה ואינו בימים ,בימים ואינו בזקנה" ('בראשית רבה' נט') כולנו משוועים להאריך שנים ,אך בסוף חיינו האם גם הארכנו ימים? נמלא את ימינו
בתוכן  -בתורה ומעשים טובים ,חסד ונתינה ,נתקדם כל יום קדימה ,נחייה את היום שלנו ונזכה לאריכות שנים וימים .כל יום שהתמלא בתוכן ,יבוא באחריתנו
להעיד עלינו ,לתת לנו סנגוריה טובה ,לתת לנו פה ,לתת לנו חיים נצחיים...
(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 :בסוף החליטה לתת את סכום הכסף הזה מתנה לקופת הקהל של העיר אפטא ,ואילו האח שב לביתו ,כאשר גם את הדרך חזרה הלך
ברגל .כך נגמר הסיפור .המשיך ה'האוהב ישראל מאפטא' את סיפורו ואמר :דעו לכם ,נעשה רעש גדול בשמים; זוג עניים מרודים ,אין להם פרוטה ולא הסכימו
לקחת את הכסף מהאלמנה! מידת הרחמים התעוררה עליהם ,השתנה עליהם הטבע ,ולעת זקנתם נולד להם בן ,הלא הוא אני ה'אוהב ישראל'! ב"ה ,זכיתי לשמש
כרב בעיר מז'יבוז' .והנה יום אחד באתם אתם ,ראשי הקהל של העיר אפטא ,והצעתם לי לקבל על עצמי את עול הרבנות בעירכם ,ואני הרי ידעתי שבקופת הקהל
באפטא מונח סכום כסף גדול שבעצם שייך לי ,לכן ביקשתי משכורת גבוהה .כעת לפי החשבון שלי כבר נגמר הכסף של אותה מתנה ,לכן רצוני לחזור למז'יבוז',
אך עליכם ,ודאי אין טענות" .אמנם ,מתנה אחת יכול אני לתת לכם" ,סיים הצדיק ואמר" ,שלדורי דורות יקראו לי ה'אוהב ישראל מאפטא' ,על שם עירכם ,לא
ממז'יבוז" .עד כאן המעשה ,ועתה נתבונן :אותו זוג צדיקים שלא רצו לקחת את הכסף ,הרי לא חשבו שבעד זה הם יקבלו את הילד ,הם עשו את המצווה לשם
שמים .ומה הקב"ה נתן להם תמורת זה? ילד ששווה פי כמה וכמה .אין השוואה בכלל בין ערך הכסף לערך הבן הגדול שזכו לו .ובנוסף לכל ,גם את הכסף קיבל
לבסוף אותו בן .נמצא ,אפוא ,ש"קווי ה' יחליפו כח" ,במקום את הכסף – הם קיבלו את הילד ,שכר משמים על מסירות נפשם.
ומתוק האור

הפרשה המצויירת
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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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