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מטעמים לשולחן
שותפות עם השטן...

ויחל נח איש האדמה ויטע כרם )ט, כ(
המדרש מספר, שכאשר נטע נח את הכרם, בא אליו השטן  ואמר לו: "שלום עליכם", 
"עליכם השלום" השיב לו נח.- "מה אתה עושה?", "נוטע כרם","מדוע?" "כרם הוא דבר 
טוב. ראשית פרותיו מתוקים. ושנית מן המיץ עושים יין" - "אם כך", הציע השטן, "אולי 
נהיה שותפים?" נח הסכים, והשותפות קמה והייתה לעובדה. הביא השטן כבש ושחט 
אותו, הביא אריה ושחט אותו, הביא קוף ושחט אותו, הביא חזיר ושחט – והשקה את 
הכרם מדמם. בעלי החיים הללו מסמלים את האדם השותה יין: לפני כן הריהו תמים 
הוא  לשתות  כשממשיך  כאריה.  ותקיף  חזק  נהיה  הוא  קצת,  ששותה  לאחר  ככבש. 
נהיה כמו קוף – משתולל, מקלל, מדבר בניבול פה, ולמעשה – כל מה שבתוכו יוצא 
נהיה כחזיר – מתחיל  ובהמשך השתיה הוא  החוצה, כקוף שאינו מתבייש במאומה. 
להקיא ומתפלש בתוך לכלוכו...שותפותו של נח עם השטן מעוררת פליאה – וכי מה 
לו ולשטן? ה'בן איש חי' מבאר זאת על פי דברי הגמרא )שבת עה ע"א(: "השוחט – 
"השוחט"  טוב:  שם  הבעל  של  משמו  כך  על  ודורשים  צובע".  משום  חייב?  מה  מפני 
הוא היצר הרע, הוא השטן והוא מלאך המוות השוחט את בני האדם. ומפני מה הוא 
חייב? הלא עבודתו היא להחטיא את בני האדם והוא מצליח למלא את תפקידו על הצד 
היותר טוב! אלא משום "צובע", הינו שאינו בא לאדם ומציע לו לעבור עבירה, וכך נותן 
לאדם את האפשרות להחליט אם לעבור אותה או לאו. אלא בא וצובע את העבירה 
באמרו שזוהי מצווה, וכדאי לעשותה... ועל כך הוא חייב! ואכן, כאשר בא השטן אל 
למה הדבר  הזו! משל  נח בשותפות  להפיל את  והתכונן  יפה את האמת  ידע  הוא  נח 
דומה? לאדם שעלה בידו לצוד חיה בעלת פרווה מיוחדת והוא החליט להביאה במתנה 
למלך, המלך התפעל מאוד מיפי הפרווה, ועל אתר העניק לאיש חמש מאות זהובים 
כך השומרים  על  והוא פקד  ראש השרים,  בעניו של  נראה  לא  העניין  ותקילין.  טבין 
לבל יעזו להכניס לארמון המלך אנשים שבידם מתנות למלך, ולא  משנה מהי המתנה 
שיביאו. כמה שבועות לאחר מכן הצליח אדם נוסף לצוד חיה יפה יותר, והוא החליט 
להביאה לפני המלך. בדרכו היה עליו לחלוף על פניהם של עשרה שומרים. השומר 
הראשון לא הסכים בשום פנים ואופן להכניסו פנימה. לחש לו האיש על אוזנו: "ראה, 
בידי מתנה יפה יותר מזו שהביא לו האיש שלפני. הוא קיבל חמש מאוד זהובים, ואני 
ואתה  שאקבל  ממה  לך עשירית  אתן  שותפות:  ונעשה  הבה  ממנו.  יותר  לקבל  עתיד 
תכניסני". בפני הצעה שכזו לא יכול היה השומר להישאר שוה נפש, והוא הכניס את 
האיש פנימה. וכך עשה האיש שותפות עם כל שומרי המלך, עד שהצליח להיכנס אל 
המלך בכבודו ובעצמו. המלך התפעל מן הפרווה הנדירה, והציע לתת לאיש את כל מה 
שיבקש ממנו. נענה האיש ואמר: "רוצה אני אלף ומאה מלקות". התפלא המלך: "הלא 
באפשרותך לבקש כסף וזהב לרוב, ומדוע זה תבקש מלקות?" אך האיש התעקש וחזר 
"דע לך,  על בקשתו: "מעדיף אני אלף ומאה מלקות". "אבל" – הזהיר אותו המלך – 
כי המלקות נוראות הן, ואדם רגיל אינו יכול להחזיק מעמד אחרי אלף ומאה מלקות". 
"אל דאגה", ענה האיש, "יש לי סיבה טובה לבקשה זו". קיבל המלך את דבריו ומלקה 
החל להלקותו, לאחר מאה מלקות אמר האיש למלקה: "כעת הפסק, משום שיש לי 
'זכה' במאה מלקות.  וכל אחד מהם  והוא הביא את כל עשרת השומרים  שותפים"... 
המלך שנהנה מן המעשה – העניק לו אלפים זהובים במתנה, שאותם הוא, כמובן, לא 
חלק עם האיש...כבר כשהציע האיש את השותפות הוא ידע היטב מה יזכו השומרים 
לקבל, ממש כמו השטן שמציע שותפות ומפתה את האדם שהיא כדאית, וליבו חורש 
מזימות נגדו. אף כשבא השטן לנח והציע לו שותפות בכרם הוא ידע היטב מה יעלה 
בגורלו של נח בעקבותיה. הוא הציע לנח שותפות בעבודת ה' שתצא מאותו כרם, ונח 
– כאותם שומרים – האמין לו. אך כבר אז שחט השטן את החזיר ורמז לעתיד לקרות 

לו, ועל כך עתיד גם השטן ללקות.
                                                                                                                   ומתוק האור

או  בשבת  תבשיל  המבשל  א. 
או  בשר,  הצולה  או  פת  האופה 
המבשל  וכן  חייב.  בשמן,  המטגן 

סממנים )לצבוע בהם( חייב.
על  ליתנו  מותר  שנאפה  פת  ב. 
פלאטה של שבת, וכיוצא בה, כדי 
להיות  שיגיע  באופן  להקשותו 

צנימים, שאין אפיה אחר אפיה.
מן  נצלה מותר  ג. דבר שנאפה או 
ראשון,  בכלי  אפילו  ליתנו  הדין 
שאין בישול לאחר אפיה ולא אחר 
עליו  תבוא  בזה  והמחמיר  צליה. 
רותח  מרק  עירוי  ידי  ועל  הברכה. 
שנאפה  הפת  על  ראשון  מכלי 
ליתן  מותר  וכן  לכתחילה.  מותר 
בשר שנתבשל על גבי פלאטה של 
שבת שיהיה כעין צלי, שאין צליה 
בשר  ליתן  מותר  וכן  בישול.  אחר 
ראשון,  כלי  של  הרוטב  לתוך  צלי 
אחר שהעבירוהו מן האש, שיהיה 
צליה.  אחר  בישול  שאין  יותר,  רך 
הפוסקים.  רוב  דעת  הוא  שכן 
הוראותיו.  שקבלנו  מרן  פסק  וכן 
ואחינו בני אשכנז נוהגים להחמיר 

בכל זה כדעת הרמ“א.  
                                     חזון עובדיה
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לקרוא, ולאחר כמה דקות הבנתי מה כתוב ובכיי גבר. "את רוצה לראות מה 
כתוב, גבירתי הצעירה?" שאלה הגברת הקשישה את מיכל. מיכל שהייתה 
הגברת  בטח".  "כן,  וענתה:  חלום  כמתוך  התעוררה  בסיפור,  שקועה 
הקשישה הוציאה תליון עתיק מתיקה, פתחה אותו ואמרה: "תסתכלי, את 
רואה? הנה אבי מורי ואמי מורתי, זאת אחותי הצעירה והנה אני. עכשיו 
עודדה  הגברת  דבר.  מצאה  לא  אך  חיפשה  מיכל  הכיתוב".  את  תחפשי 
אותה: "אל תתייאשי, תנסי". מיכל הביטה בריכוז בתליון, ולפתע הבחינה 
עם  הקטנה,  בתי  תפחדי  אל  אחד,  ושמו  אחד  "ה'  זעירות:  זהב  באותיות 
ישראל לנצח". מיכל נפעמה. היא הרגישה צמרמורת קלה בידיה, ולאחר 
מבט נוסף בכתוב החזירה את התליון לגברת הקשישה. הגברת המשיכה 
שעות  לאחר  הלוחם.  לצד  ללכת  המשכתי  ומחוזקת  מעודדת  בסיפורה: 
צעידה אחדות בשבילי היער, העזתי לשאול לאן מועדות פנינו, והוא אמר 
העתידה  אוניה  נחפש  וכשנגיע  היער,  דרך  הנמל  לעיר  להגיע  שננסה 
וחשתי  בראשי  הדהדו  אבי  של  דבריו  אירופה.  לגבולות  מחוץ  להפליג 
עייפות  חשתי  סופית,  אין-  שנראתה  הליכה  לאחר  בה'.  וביטחון  דביקות 
ורעב וכבר לא היו לי כוחות. הלוחם הפרטיזן ידע שאני יהודייה ולא אכניס 
לפי כל מאכל, ולכן ליקט עבורי עשבים למיניהם ואמר: "תאכלי, זה ייתן לך 
כוח". לתדהמתי אף הוא אכל מאותם עשבים ואמר בחצי חיוך: "מה את 
חושבת שאני אוכל לא כשר? גם אני יהודי". חשתי הקלה עצומה, הרגשתי 
ביקש  הלוחם  הנמל.  לעיר  הגענו  הגדול.  ביער  בבטחה  אותי  מוביל  שה' 
לאחר  יחזור.  שהוא  עד  אזוז  שלא  והזהיר  מסוים  במקום  להמתין  ממני 
דרכה  את  העושה  מסע  לאונית  נתגנב  "בלילה  ואמר:  שב  קלה  שעה 
ובלי  אחריו  אותי  הוביל  המיומן  הלוחם  כושר,  לשעת  חיכינו  למצרים". 
שאיש ירגיש נכנסנו לבטן האונייה. חשתי שה' הגדול פורש עלי את כנפיו 
וגורם לכך שאיש לא יבחין בנו."הכל בסדר גברת צעירה?" שאלה הקשישה 
הנחמדה. "את נראית קצת מהורהרת". "שמי מיכל", ענתה הנערה כרבות, 
הסיפור?" האישה המשיכה: התחבאנו  בבקשה להמשיך את  יכולה  "את 
לא  אותנו  שיגלו  פחד  ומרוב  המכונות,  לחדר  סמוך  בכוך  האונייה,  בבטן 
הרגשנו ברעב. רק התפללנו שנגיע לחוף מבטחים בחיים. לוחם הגרילה, 
כל הפרקים  ידע את  הוא  מושקה שמו, אמר פרקי תהילים בהתרגשות. 
שלי.  את  סיפרתי  ואני  הסוערים  חייו  קורות  את  לי  סיפר  הוא  פה.  בעל 
לאחר כמה ימים עגנה האונייה, שמענו את המלחים מדברים, ואני הבנתי 
במכונות.  טיפול  לצורך  יפו  בנמל  תעגון  שהאניה  אמרו  הם  שפתם.  את 
התרגשות עזה פקדה אותנו. המתנו לשעת כושר לברוח מהספינה, ובחסדי 
ה', כמו שנכנסנו בלי שאיש ירגיש כך נמלטנו בהיחבא אל חופיה של ארץ 
הקודש. שוב הרגשתי את אותה הרגשה נפלאה, שה' יתברך פורש עלי את 
כנפיו. היישוב העברי בארץ קלט אותנו במהירות. מושקה, המיומן בלחימה, 
התגייס לאצ"ל. מפקדי המחתרת ניצל את נסיונו הרב, ועד מהרה הוא הפך 
פשוטה,  הייתה  החתונה  נישאנו.  חודשים  שלושה  לאחר  שטח.  למפקד 
ברעש  שהכל  היום  כמו  לא  אמיתית,  שמחה  בה  הייתה  ושמחה.  צנועה 
אך  החיים,  את  עלינו  והקשה  לערבים  סייע  הבריטי  השלטון  והמולה. 
בחסדי ה' לאחר מאבק קשה הוכרז על הקמת המדינה. המלחמה שפרצה 
לאחר מכן הייתה קשה. מושקה וחבריו התאחדו עם שאר לוחמי המחתרות 
לצבא אחד קטן ומאורגן, צה"ל שמו. "את מכירה את צה"ל, נכון?" פנתה 
האישה למיכל. מיכל חייכה וענתה: "מובן שאני מכירה". "תדעי לך, מיכל, 
בהשגחה  הכל  היום  ועד  מאז  שקרה  מה  וכל  קשה.  הייתה  שההתחלה 
פרטית של ה', הפורש את כנפיו על עמו. ככה הגענו עד הלום. ומושקה 
המקסימה,  מיכל  "הו,  חייכה.  שלו",  את  עשה  הגיל  לוחם,  לא  כבר  שלי 
הגענו ליעד ואני צריכה לרדת בתחנה". מיכל הביטה מעבר לחלון ואמרה: 
"גם אני צריכה לרדת כאן. מרוב התרגשות מהסיפור לא הבחנתי שהגעתי 
ליעדי". השתיים עשו את דרכן אל מחוץ לתחנה. מיכל שאלה: "את גרה 
כאן?". הגברת ענתה: "לא, אני כאן למטרה מסוימת". "אפשר לשאול מה 
"לפני  הגברת בשמחה,  ענתה  בטח",  "כן,  בנימוס.  מיכל  המטרה?" שאלה 
חיפוש  למחלקת  הגעתי  הביקור  ובסיום  ושם  ביד  ביקרתי  שנים  עשר 
קרובים, שבה אפשר להשאיר פרטים ולבדוק אם מישהו מחפש אותך או 
את מכרייך. הגברת הנחמדה ביד ושם תשאלה אותי ואני מסרתי לה את 
שיש  לי  ואמרו  שלשום  אלי  התקשרו  לשמחתי  נעוריי.  שם  ואת  פרטיי 
מיכל  כתובתה".  את  לי  ומסרו  לשלי  תואם  נעוריה  ששם  ניצולה  אישה 
ביקשה לראות את הכתובת וכשקרה את הכתוב עבר בה רעד קל בידיה. 
"את מכירה את המקום?" שאלה הגברת."כן", ענתה מיכל, "אקח אותך אל 
הכתובת הרצויה". לאחר זמן קצר הגיעו מיכל הצעירה  והגברת  הקשישה 
אל הכתובת. "שלום מיכל", צהלו בנות הדודה הקטנות, ודודתה של מיכל 
מחדרה.  לסבתא  לקרוא  אפשר  אם  שאלה  מיכל  בחום.  אותה  חיבקה 
ועיניה פגשו בעיני הגברת הקשישה  סבתא של מיכל יצאה לכיוון נכדה 
שעמדה לצידה. כן, הן זיהו זו את זו ברגע. ההתרגשות אחזה בשניהן והן 
התחבקו ארוכות בבכי של געגוע. לאחר דקות של בכי והתרגשות הוציאה 
סבתא של מיכל והגברת הקשישה תליון קטן שלא מש מהן לרגע, ושתיהן 
אמרו בקול חנוק מדמעות: "ה' אחד ושמו אחד, אל תפחדי בתי הקטנה, עם 

ישראל לנצח"!!!
                                                           באדיבות המחבר- הרב צבי נקר הי“ו

סיפור השבוע
בין מאות  האנשים  תחנת הרכבת המתה אדם. מיכל חפשה את דרכה 
העושים את דרכם בין הרציפים. היא ציפתה בכל מאודה ליום בו תוכל 
לנסוע לדודתה האהובה, לנשום מעט מהאוויר הצלול של המושב, לקטוף 
פרי מעץ מאכל, לטייל בשבילים המוריקים וליהנות מריח הסתיו. מיכל 
אינה אוהבת כלל את המולת העיר ובכל הזדמנות היא מבקשת מהוריה 
לנסוע למושב. עם כל קושי הגעגוע נתנה לה אימה את האפשרות לבקר 
בחופשים את דודתה במושב הרחוק. צליל חד נשמע ממערכת הכריזה 
והורה לנוסעים למהר לרציף הרכבת, שבעוד דקות ספורות תצא לדרכה. 
מיכל איתרה את מספר הרציף שממנו תצא אל דרכה לחופשה המהנה 
וקולות השמחה של בנות דודתה הקטנות הדהדו בראשה. מיוזעת קמעה 
נכנסה אל הרכבת ותרה אחר מקום פנוי וצנוע שבו חפצה. בסוף הקרון 
הבחינה מיכל במושב פנוי על יד גברת קשישה. היא ניגשה אל האישה 
ושאלה בנימוס אם תוכל לשבת לידה. הקשישה הנהנה לאות הסכמה 
בחיוך רחב. הרכבת החלה לנוח בקולה המוכר ומיכל הוציאה את ספרה 
והחלה לקרוא בו בשקיקה. הגברת הנחמדה שלצידה התעניינה לדעת מה 
שם הספר ומיכל ענתה בנימוס והוסיפה שזמן התרחשות הסיפור הוא 
הקשישה  הגברת  של  עיניה  המדינה.  הכרזת  קודם  המחתרת  בתקופת 
אורו והיא אמרה: "אם תרצי, אוכל לספר לך סיפור אישי". מיכל הנהנה 
בהסכמה והאישה החלה לספר: הייתי נערה צעירה, ממש בגילך, כאשר 
הטוב  אבי  טובה.  כל חלקה  והרסו  יימח שמם כבשו את ארצי  הנאצים 
הורה לי ולאחותי הצעירה ממני בשנה להכין תיק קטן עם מעט מזון. לא 
הבנו למה, אך אבא ביקש ולא שאלנו שאלות מיותרות. לאחר זמן קצר 
אלינו  ניגש  אבא  אתמול.  קרה  זה  כאילו  הכל  זוכרת  אני  מוכנות.  היינו 
וחיבק אותנו חזק בכל כוחו. הוא היה אבא חזק וחסון. לא הבנתי למה אני 
זוכה בחיבוק דוב אבהי שכזה, אבל נהניתי ממנו כל כך, ולדעתי גם אחותי 
הצעירה הרגישה כך. אמא ניגשה אלינו ונשקה על לחיינו, דמעות רבות 
זלגו מעיניה. אבא אמר שהנאצים מתקרבים לעירנו, והוסיף שהגיע  אליו 
מידע שאוספים את כל היהודים, דוחסים אותם לרכבת ומסיעים אותם 
למחנות עבודה. אז עדיין לא הבנו שאלו מחנות השמדה. אבא אמר לנו 
ברגליים  הגזירה.  שתעבור  עד  נמתין  ושם  היער  אל  אותנו  ייקח  שהוא 
רועדות צעדנו עם אבא לכיוון היער. כשהגענו אבא שוב חיבק אותנו חזק, 
ואני חושבת שראיתי דמעות בעיניו. הוא נתן לכל אחת מאיתנו תליון קטן 
את  נפתח  בודדות  נרגיש  שאם  ואמר  שלנו  המשפחה  של  תמונה  עם 
התליון, נסתכל בתמונה ונבקש מבורא עולם עזרה מכל הלב. כך נפרדנו 
מאבא ואמא, שתי נערות צעירות ביער הגדול. באותו רגע לא ידענו שלא 
נראה את הורינו שוב. הלילה ירד. רועדות מקור חיפשנו מחסה, ולפתע 
הגרמנית  הפלישה  מטוסים.  מנועי  של  אוזניים  מחריש  רעש  שמענו 
לעירנו החלה. במו עיניי ראיתי איך הנאצים כותשים את עירנו. ארובות 
היער,  לתוך  נפשנו  על  נסנו  בהלה  מרוב  הבתים.  מעל  היתמרו  עשן 
מבולבלות ורועדות מפחד ומקור. לא ידענו לאן עלינו לפנות. לאחר שתש 
כוחנו עצרנו את ריצתנו במעבה היער. ביקשתי מאחותי הקטנה שנעצור 
כדי  מה  דבר  שנאכל  הציעה  הצעירה  אחותי  לעשות.  מה  יחד  ונחשוב 
זוכרת את אותה  ואני הנהנתי בהסכמה. אני  לאסוף כח להמשך הדרך, 
"סעודה" טעימה, הפעם האחרונה שטעמתי אוכל שאמא בישלה באהבה. 
"עצור".  צעקה:  נשמעה  ופתאום  השעה,  כמחצית  עוד  ללכת  המשכנו 
אלינו.  מופנים  נשק  כלי  ראינו  ולחרדתנו  בבהלה,  הליכתנו  את  עצרנו 
ניגשו אלינו, אך מצורת  באותו רגע חשבתי שהגיע סופנו. שני לוחמים 
חקירה  לאחר  פרטיזנים.  היו  אלו  גרמנים.   אינם  שהם  ידעתי  לבושם 
קצרה הם הבינו שאיננו מסוכנות כלל ולקחו אותנו אליהם, למין בסיס 
הסכמנו  לא  ומים.  לחם  קיבלנו  שם  היער,  במעבה  ומוסתר  קטן  צבאי 
לאכול דבר מלבד לחם צר, מכיוון שהאוכל לא היה כשר. תמורת הלחם 
היינו מסדרות ומנקות את המקום, ואני אף השתמשתי בכישורי התפירה 
שלי והכנתי מלבושים לאותם לוחמים. לאחר כמה ימים שוב נשמע רעש 
מחריש אוזניים של המטוסים הגרמניים. הפעם הם לא הפציצו את עירנו 
החרבה אלא את היער שבו היינו. הצוררים ידעו שלוחמי גרילה מסתתרים 
ביער והם השליכו את הפצצות בשיטתיות לאורך כל היער. אני זוכרת את 
של  צרחותיה  ואת  הבהלה  את  השריפה,  אבק  ריח  את  העצום,  הרעש 
נקיק סלע  ואני מצאתי  ולחפש מחסה  לנוס  הוריתי לה  אחותי הקטנה. 
להתחבא בו. חיפשתי את אחותי כדי לומר לה שתבוא עימי אך היא כבר 
רוב  האסון.  גודל  לנו  התברר  עזבו  שהמטוסים  לצידי.לאחר  הייתה  לא 
והדבר  לחלוטין  נחרב  הזמני  הבסיס  הפצצה,  באותה  נפגעו  הפרטיזנים 
שעות,  במשך  אותה  חיפשתי  נעלמה.  הצעירה  אחותי  ביותר-  הקשה 
צעקתי את שמה אך איש לא ענה. לוחם הגרילה שניצל מאותה הפצצה 
אמר לי שאם אני רוצה להישאר בחיים כדאי שאצטרף אליו ויחד ננסה 
נזכרתי  הגדול.  בעולם  ואבודה  בודדה  הרגשתי  מבטחים.  לחוף  להגיע 
בחיבוקו של אבא ובדברים שאמר, שברגע שארגיש כך אסתכל בתמונה 
התליון  את  פתחתי  עזרה.  ואבקש  לה'  אתפלל  התליון,  שבתוך  הקטנה 
ובפעם הראשונה מאז עזבתי את ביתי ראיתי את תמונת הוריי ואחותי. 
בכיתי מהתרגשות ומגעגועים וביקשתי מה' שיעזור לי וידריך אותי בדרך 
הנכונה. הסתכלתי בתמונה עוד רגעים אחדים ולפתע שמתי לב שחרוטות 
בניסיון  עיניי  את  אימצתי  התרגשתי.  זעירות.  אותיות  הקטן  התליון  על 



 

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 נכנס לדכאון באופן פתאומי, ללא שום 
סימפטום קודם לזה. ראיתי אותו דועך לי מול 
לו  הזמנתי  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  העינים. 
והבטחתי לבשר בשורות טובות.  ”פדיון נפש“ 
היה  זה  לעצמו,  חזר  לאט  לאט  הפדיון  לאחר 
מכן  ולאחר  עבודה,  חיפש  בהתחלה  תהליך, 
אפילו מצא גם זווג... ברוך השם. מודה להשם 
אותו  שהוציא  המרובים,  רחמיו  על  יום.  כל 

מאפלה לאורה...
                                                       בעילום שם

היה שותף
לזיכוי הרבים באיזור מגוריך

לפרטים: 03-6182992
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אמי שתח‘י, אישה מבוגרת, נדבקה בנגיף בצורה 
אז  כלום,  שתתה  ולא  אכלה  לא  היא  קשה, 
לקחו אותה למיון. מיד התקשרתי ל“חסדי ינון“ 
”פדיון נפש“, מאד חששנו לה.  שיערכו עבורה 
למחרת הפדיון, פתאום חזר לה התאבון  ואכלה 
קצת וגם שתתה , ובצהריים שלחו אותה לשיקום 
אין  טוב.  יותר  הרבה  מאז  ומצבה  לשבועיים. 
טֹוב  ה‘  ה  ַאָתּ י  "כִּ עולם.  לבורא  להודות  מילים 

וְַסלָּח וְַרב ֶחֶסד לְכָל קְֹרֶאיךָ." 
                                                          בעילום שם

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

ביום ראשון הזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ 
כי היה לי חשש לנגיף, היו לי כל מני תסמינים. 
יום  והיום  לנגיף,  הבדיקה  את  עשיתי  למחרת 
השם...תודה  ברוך  שלילית  תשובה  קיבלתי  ג‘ 

לבורא עולם...
                                                        בעילום שם

לא  על  סיבה.  כל  ללא  מהעבודה.  אותי  פטרו 
גבי.    הגעתי  בכפי, מישהו סכסך מאחורי  עוול 
למשא ומתן עם ההסתדרות הראשית בת"א. לפני 
ולאחר  ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  הזמנתי  זה 
מכן, המתיקו את הפיטורין ל30 יום בבית וחזרתי 
אותי... שצריכים  אלו  שהם  נזכרו  הם  לעבודה. 

מודה לשם יתברך...
                                                           בעילום שם

אמא שלי היתה צריכה לעבור ניתוח,, התקשרתי 
בבקר  נפש“  ”פדיון  לה  להזמין  ינון“  ל“חסדי 
של הניתוח. כשרשמו את הברכה שלה, רשמו 
לתומי,  אמרתי  אני  ניתוח.  תצטרך  לא  שבע“ה 
שהיא ”צריכה ”  לעבור את הניתוח. ברכו אותה 
שלא תצטרך...ואני המשכתי בשלי, ”אבל היא 
צריכה, שיעבור בהצלחה“, מעבר לקו אמרו לי: 
שבע“ה  עבורה,  טוב  הכי  את  מבקשים  אנחנו 
שזה  תצטרך,  זאת  בכל  אם  אבל  תצטרך,  לא 
את  המקסימום,  על  מבקשים  בהצלחה.  יעבור 
משעתיים,  יותר  עברו  לא  בשבילה.  טוב  הכי 
התיעצו  אותה,  בדקו  לחדר,  נכנסו  הרופאים 
ביניהם והחליטו שלא צריך לנתח. היתי בשוק! 
קבלה  לאשפוז,  רק  נשארה  היא  המומה!  היתי 
אצלי  הכל  שמו!!  ישתבח  והשתחררה.  טיפול 
מילים  אין  ההקלטה.  את  ושמרתי  מוקלט, 
להודות...מחשבות רבות בלב איש, ועצת השם 

היא תקום...
                                                  תהילה מהדרום



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
הפוך את עצמך מעטלף לתרנגול

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.

באחד הימים פנה בחור צעיר לאביו ושאלו: "אבא, מדוע בברכת השחר 'הנותן לשכווי בינה להבדיל בין יום ללילה' אנו משבחים 
את הקב"ה שנתן את כוח ההבדלה בין יום ללילה לשכווי, הרי הוא התרנגול, ולא משבחים את העטלף. הרי שני העופות הללו 
אינם ישנים בלילות ומחכים לבוא אור היום?" השיב לו אביו: "שאלה טובה שאלת, באמת שניהם מחכים לאור היום, אולם 
בעוד התרנגול מצפה לאור כדי שיוכל להתחיל את יומו החדש, העטלף מחכה לאור היום רק כדי שיוכל לחזור לישון - כדי לשוב 
ולהיות ער בלילה הבא...מכאן ניתן ללמוד שהתרנגול - מתגעגע לאור, והעטלף - משתוקק לחושך!" בברכות השחר אנו מברכים 
"הנותן לשכווי בינה להבחין בין יום ובין לילה". ולכאורה, מה כל כך מיוחד בתרנגול החכם? הרי כל אחד מאיתנו יודע להבחין בין 
אור יום לחשכת הלילה? אומרים חכמינו, שהחכמה האמיתית היא, חכמתו של השכווי - התרנגול, יותר מאשר חכמתינו אנו - 
התרנגול יכול לזהות בתוך ים של חושך את נקודת האור המתקרבת! מה שאין כן האדם... )'נקודות של אור' - ספינקא( לעיתים 
מתנהגים אנו כמו העטלף - מחפשים בכל דבר את החושך, את השחור, רואים בכל דבר את הפחות טוב, לא מנסים למצוא בתוך 
החושך את נקודת האור...קשיים וחושך, כאב ומצוקה לא חסרים בעולמנו, בתוך כך, כדי להיות שמח במה שיש לך, חייב אתה 
לחפש את נקודת האור, את אותו ניצוץ של אור הקיים בכל מצב בו אתה נמצא. החיים סוחפים אותנו למקומות בהם החושך 
גובר על האור, גם בבריאת העולם החושך כיסה את העולם, המטרה שלך היא להיות "תרנגול", למצוא בתוך ים החושך את האור 
המאיר, הטוב והנעים. תפסיק להיות "עטלף", לראות שחור, קח איתך פנס, תדליק לך את האור, לבטח תמצא טוב בכל דבר, 
כך תוכל לעבור את הקושי בקלות, להאמין שהכל טוב ולטובה, להיות שמח במה שיש רק לך, ולחייך גם כשהחושך עוטף את 

כולך... כי תמיד לאחר חושך ועלטה זורחת השמש...     
                                                                                                                                                                                       )רונן קרתא( 
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