
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
"שני חיי שרה" )כג, א(,"כלן שוין לטובה" )רש"י(.        

לכאורה אינו מובן, כיצד ניתן לומר על שרה אמנו שכל שנותיה היו שוים לטובה, הרי סבל 
רב היה מנת חלקה במשך שנים: למעלה משבעים שנה היא הייתה עקרה, נלקחה לבית 
רינונים:  מיני  כל  עליו  היו  ילד,  לה  נולד  כבר  סוף  כשסוף  וגם  אבימלך,  לבית  וגם  פרעה 
מאבימלך נולד, אסופי מן השוק הוא וכו'. מה הכונה, אפוא, ש"כלם שוין לטובה"? בהכרח, 
שבכל מצב שהיתה בו שרה, תמיד המשיכה לעבוד את ה'. כולם שוים לטובה – בעבודת 
ה'. אלא שעדין אין הדברים מתיישבים, שכן ידועים דברי הרמב"ם בתחילת הלכות עבודת 
כוכבים: "בימי אנוש טעו בני אדם טעות גדולה ונבערה... וזאת היתה טעותם: אמרו הואיל 
והאלוקים ברא כוכבים אלו, וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום וחלק להם כבוד – 
בבני האדם  עמדו  הימים  "לאחר שארכו  כבוד.  להם  ולחלוק  ולפארם  הם לשבחם  ראויין 
לו  והקריבו  נביאי שקר ואמרו שהא-ל ציוה ואמר להם עבדו כוכב פלוני או כל הכוכבים 
והקטני  כל העם הנשים  לו  כדי להשתחוות  צורתו  ועשו  היכלות  לו  ובנו  וכך  כך  לו  ונסכו 
כולו היה עובדי אלילים.  והעולם  זרה ממש,  ושאר עמי הארץ". כך התחיל לעבוד עבודה 
ממשיך הרמב"ם: "כיון שנגמל איתן זה – אברהם אבינו נקרא איתן – התחיל לשוטט בדעתו 
והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה... עד שהשיג דרך האמת, והשיג קו הצדק מתבונתו 
הנכונה, וידע שיש שם אלוק אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל... ובן ארבעים שנה 
זרה,  עבודה  אבינו  עבד אברהם  שנה,  ארבעים  גיל  שעד  נמצא  בוראו".  את  הכיר אברהם 
עד  זרה  עבודה  צעירה מאברהם אבינו בעשר שנים, עבדה  אימנו, שהיתה  זה, שרה  ולפי 
והרי  הבורא,  בעבודת  לטובה  היו שוות  לומר שכל שנותיה  נתן  כן,  איך אם  גיל שלושים. 
זו קשה בעצם גם על אברהם אבינו  חלק לא מבוטל משנותיה עבדה עבודה זרה? קשיה 
עצמו, שהרי על הפסוק "ואברהם זקן בא בימים" )כד, א( אמרו חז"ל שהוא בא עם כל ימין 
בשלמות, אפילו יום אחד לא היה חסר לו שלא עבד בו את בוראו. וכיצד יתכן הדבר בשעה 
שעד גיל ארבעים היה עובד עבודה זרה? אלא יש לומר, שהוא עשה תשובה שלמה והכל 
הפך לזכויות. אך עדיין אינו מיושב, שכן, הגם שהפכו עוונותיו לזכויות, אך מכל מקום רשם 
כלשהו של חטא, לכאורה, נשאר. וכאותו מעשה במלמד שהיה בכתתו ילד שבשום אופן לא 
רצה ללמוד, וכל היום עסק רק במשחקים ובתעלולים. יום אחד פנה אליו המלמד ואמר לו: 
'אני רואה שאינך רוצה ללמוד. ובכן, מהיום, כל יום שלא תלמד בו אתקע מסמר בקיר'. 'טוב' 
הסכים הילד, 'לא מפריע לי שתעשה זאת'. כשהסתימה שנה, כבר היו נעוצים בקיר שלוש 
מאות ששים וחמישה מסמרים. קרה לו המלמד ואמר: 'ודאי לא שמתה לב שהזמן עובר, 
אבל הנה תראה: שלוש מאות וששים וחמישה ימים שאינך לומד!', הילד לקח את הדברים 
ללבו. שכן, הבעיה אצל ילדים היא שאינם תופסים בדעתם שהזמן עובר, וכשרואים זאת 
במוחש – יש לכך השפעה מכרעת על נפשם. אמר הילד: "רבי, מהיום אלמד כראוי". "אם 
כך", אמר המלמד, "מהיום, כל יום שתלמד – אשלוף מסמר אחד מהקיר". אחרי שנה הקיר 
היה ללא מסמרים כלל, אולם דא עקא – החורים נשארו... קרה לו המלמד, הראה לו זאת 
ואמר: "ב"ה שעלית על דרך המלך ושוב אינך מכלה את זמנך לריק, אך כפי שהנך רואה, 
ה'חורים' נשארו, שנה שלמה הלכה לאיבוד!". ולענייננו: גם אם אברהם אבינו חזר בתשובה 
ונניח שעוונותיו נמחקו, אך האם באמת, ניתן לומר עליו שהוא "בא בימים" שעבד את ה' 
כל ימיו? התשובה היא: אכן כן! עוונותיו של אברהם אבינו לא רק נמחקו אלא הפכו להיות 
זכויות. נמצא, שגם בימים הללו הוא בעצם עבד את ה'. ובאמת, דבר זה הוא פלאי פלאים! 
אמרו חז"ל: "מקום שבעלי תשובה עומדין – צדיקים גמורים אינם עומדין". מדוע? מצינו 
בזה כמה וכמה פרושים, ונקדים הקדמה. בזמננו נוצר שיבוש מושגים. נוצרו טעויות בהבנת 
הוא  בדורנו  שהשתבשו  המושגים  אחד  ביהדות.  רבים  מושגים  של  משמעותם האמיתית 
היה  שפעם  מבינים  תשובה"  "בעל  שהוא  משהו  על  כשאומרים  התשובה".  "בעל  המושג 
נעשה בעל  הוא  וכעת  וטרפות לתאבון,  נבלות  ואוכל  עגיל באוזן, מחלל שבת  חילוני, עם 
תשובה והפסיק לעבור עברות חמורות אלו. וזו טעות! "בעל תשובה" הוא אדם שעבר עברה, 
לא משנה איזו, וחזר תשובה. יתכן שהוא נולד בבית שומר תורה ומצוות והתחנך לקיים את 
כל התורה כולה, אלא שפעם אחת הוא עבר עבירה, כגון שדיבר לשון הרע או הלבין פני 
וכדומה. כל מעשה שאסור לעשותו על פי התורה, ואחרי כן חזר בתשובה.  חברו ברבים, 
אדם כזה הוא "בעל תשובה". אותו "צדיק גמור", עליו אמרו חז"ל שאינו יכול לעמוד במקום 
שבעלי תשובה עומדים, הכונה צדיק גמור כפשוטו, אדם שמעולם לא חטא. ומדוע באמת 
אין בכוחו לעמוד במקומם של בעלי תשובה? באר ה'חובות הלבבות' )שער שביעי פרק ח( 
שלבעל תשובה אמיתי ישנה מעלה על פני הצדיק הגמור, והיא: מיד הענווה. בעל תשובה 
אמיתי יודע בנפשו כמה עבודות עשה, והוא יודע גם שכל מה שיעשה לתקן – לא יספיק 

לכפר על כל עוונותיו בשלמות.   
    המשך בעמ‘ האחרון  

שאין  רווחת  שהלכה  פי  על  אף  א. 
בישול אחר בישול, בתבשיל יבש דוקא, 
מכל מקום אם היה רוב התבשיל יבש, 
יבש  כתבשיל  נידון  רוטב,  ומיעוטו 
ומותר לחממו על פלטה של שבת, אף 
כשיעור שהיד סולדת בו, שהולכים בזה 

אחר הרוב.                           
כל  שנתבשל  יבש  תבשיל  אפילו  ב. 
על  לחממו  בשבת  אסור  ונצטנן,  צרכו, 
כירים של גז, על פתיליה של נפט, גזרה 
למהר  האש  עוצמת  את  יגביה  שמא 
בישולו, וכמו שגזרו חז“ל בזמנם שמא 
על  לחממו  מותר  אבל  בגחלים.  יחתה 
פלטה חשמלית של שבת, שמלבד שאי 
אפשר להגביה את החום שלה, הרי אין 
ואינה  חשמלית,  פלטה  על  לבשל  דרך 
להניח  מותר  וכן  לחמם.  אלא  עשויה 
קשרת  גבי  על  הנ“ל  תבשיל  קדרת 
של  מיחם  על  או  האש,  שעל  תבשיל 

מים חמים.
ג. מותר להכניס מצקת או כף לקדרת 
מבושל  כשהוא  בשבת,  התבשיל 
אף  התבשיל,  מן  להוציא  צרכו,  כל 
צורך  כשיש  האש,  על  כשהקדרה 
להשאיר קדרת תבשיל על האש.                                                                                 
חזון עובדיה

ההלכה השבועית
הלכות שבת - מבשל

זמני שבת
פרשת חיי שרה

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 594
שבת פר' חיי שרה
שנת תשפ"ב

פלג המנחה
4.47

4.49

4.47

4.50

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה: "והמלך דוד“

5.17

5.34

5.22

5.35

6.28

6.30

6.28

6.31

7.09

7.06

7.04

7.07

רבינו תםצאת שבתהדלקת נרות

העלון מוקדש לעילוי נשמת 
יוסף בן רבקה ז”ל
רבקה בת אולגה זימבול ז”ל
שלמה בן ויקטוריה ז"ל
שרה בת מלכה ז"ל
 לרפואה שלמה 
אולגה זימבול בת אמילי



הכולל.  לראש  נצמד  השיפוצניק  אלכסנדר  החוצה,  יוצאים 
ומכאן  אותי".  הצלת  בריא  שתהיה  אותי!  הצלת  הרב  "כבוד 
זורח לו הסיפור המדהים של אלכסנדר גוטע גוטע. כמו צ'ולנט 
קיבלתי  וחצי  חודש  "לפני  בבוקר.  בשבת  ומהביל  מדושן 
שעלותה   בחיפה  שיפוץ  עבודת  מלול,  רפי  שלי  השותף  עם 
22,000 שקל. רווח מכובד לשנינו, כל אחד מאיתנו משלשל 
לכיס 10,000 שקל והפועל הערבי עוד 2,000 שקל, יופי של 
העבודה,  הסתיימה  "היום  הכולל.  ראש  מסתקרן  ברכה"."נו" 
קינוחים  עוד כמה  לו  הגג. עשיתי  עד  היה מרוצה  בעל הבית 
על חשבוני, שיהיה מבסוט, התיישבנו אצלי בטנדר, והוא סופר 
אני  אחר-כך  ותקילין.  טבין  שקל   22,000 במזומן  שטרות  לי 
הכל  מכניס  הגרוש.  על  יופי.  הגרוש.  על  שזה  מוודא  סופר, 
נוסע.  אני  ידיים  לוחצים  לכסא.  מתחת  ומניח  חומה  לשקית 
מעלה  טרמפיסט  מעלה  טרמפיסט,  מוריד  טרמפיסט,  מעלה 
ומוריד. נכנס לתחנת דלק. עד שהטנדר יתודלק, אני שולף את 
השקית החומה, ועורך ספירה נוספת כדי להתענג על הכסף. 
 11,000 פעמים.  שלוש  מתעלף  כמעט  אני  בעיניים!  חושך 
אלף. זה הסכום. אני מרגיש שהלב שלי עומד להתפוצץ, ושוב 
גנב  מי  ווואווו,   .11,000 שטר.  אחרי  שטר  לאט,  לאט  סופר, 
11,000 שקל? הטרמפיסט הראשון? השני? השלישי???  לי 
הם דווקא נראו נחמדים, לא זוכר שהם שלחו יד מתחת לכסא 
שלי ושלפו את השקית החומה... ואם גנבו, למה לא גנבו הכל 
כבוד הרב? אני מניע את הטנדר, ונוסע כל הדרך ובוכה.. איזה 
ּבְרֹוך, השותף שלי יקח 10,000 שקל, הפועל עוד 2,000 זאת 
אומרת שאני צריך להביא 1,000 שקל מן הבית. אין לי ספק 
שאשתי תעשה לי חגיגה, היא כל כך חיכתה לכסף הזה... מה 
סופר,  הדרך,  באמצע  שוב  עצרתי  יודע.  לא  לה?  מסביר  אני 
בא..."."יש  אני  ואנא  ש"ח   11,000 רק  בעיניים,  חושך  יותר 
"רגע,  משפט.  להשחיל  שומרוני  מנסה  מתוחכמים",  גנבים 
תשמע כבוד הרב, אני עושה את הקילומטרים האחרונים עד 
לעיירה עם דמעות. בוכה כמו ילד קטן שגנבו לו צעצוע. ואז 
שיש  לנו  שהסברת  חודשיים,  לפני  שלך  בשיעור  נזכר  אני 
הכספים.  מן  הירקות,  מן  הפירות,  מן  מעשר.  לתת  מצווה 
ואמרתי  לעיירה  בכניסה  המרכזי  הכנסת  בית  מול  עצרתי 
לקב"ה: 'אבא שבשמים, אם אתה  מחזיר לי את הכסף שנעלם, 
אני נודר עכשיו מיד לתת מעשר לרב שומרוני'. אומר ועושה. 
שולף את השקית ושוב סופר את השטרות. מלאכים נפלו עלי 
בדיוק  ויש שם  סופר,  אני  הרב,  כבוד  לא תאמין  מן השמים. 
שקל   1,000 טמנתי  מיד  פרוטה.  חסרה  ולא   שקל   22,000
בכיס ודהרתי עד לכולל שלך, כדי לתת לך את המעשר... נו, 
אותי,  שלימדת  המעשר  מצוות  אותי?  הצלת  איך  מבין  אתה 
את  לי  ופתחה  שנעלם  הכסף  את  לי  החזירה  אותי  הושיעה 
"איך  שומרוני  הפטיר  לגמרי",  מבולבל  אני  "רגע  העיניים". 
הכסף שנעלם חזר לשקית החומה?" "פשוט מאד", נמרח חיוך 
מחוף אל חוף על פני אלכסנדר השיפוצניק "החושך בעיניים 
כאילו  השטרות  את  וספרתי  אותי,  הטעה  פשוט  עלי,  שנפל 
הם בשווי של 100 ש"ח  ולכן התוצאה היתה רק 11,000 ש' 
...אבל  אחרי שחזרתי בתשובה ונדרתי לתת לך מעשר, הוארו 
עיני שלמעשה כל שטר הוא בן 200 ש"ח, ואחרי הספירה מול 
בית הכנסת הבנתי את הטעות, השטרות היו אדומים ששווים 
הבנת  שנעלם,  ההפרש  "ומכאן  אלכסנדר,  סיכם  ש"ח"   200
כבוד הרב?".  כשנכנס הרב שומרוני עם שפע  הקניות הביתה, 
רוחמה אמרה שלוש מילים "רצון יראיו יעשה". הוא לא שאל 
אותה מי הירא, האיש, או האישה, הטירדה או השיפוצניק. הוא 
רק הפטיר לקונית "אני לא זוכר חמסין שכזה מאז שנולדתי", 

ורוחמה הסכימה איתי לכל אורך הדרך למקרר.
                                              )באדיבות המחבר הרב קובי לוי(

סיפור השבוע
ישנונית  שמש  פלוס.  צהריים  שעת  יעשה.   – יראיו   – רצון 
דרומה  נשואות  ופניה  צידה,  על  נטתה  משהו,  ומשועממת 
במסלולה הבראשיתי, נוטפת קרניים לוהטות המכות בכבישי 
האספלט של העיירה. החום העיקש היכה בכתלים, בצמרות 
וצאלון,  ובמרפסות המוצלות שחסו תחת ענפי אלה  העצים 
וכולם כמו ביקשו הפוגה, מיום קייצי ארוך ורותח. כשראש 
בפאתי  הקטן  מביתו  לצאת  עמד  שומרוני  ברוך  הרב  הכולל 
גבו המזיע טירדה מוכרת  העיירה לכיוון המרכז, טיפסה על 
פעם  המיוזעות  פניו  את  ניגב  הוא  מרפה.  ולא  שמגרדת  זו, 
המוביל  שהצינור  חמים  ברז  במי  פניו  את  שטף  פעם,  אחר 
שלהם ספג אף הוא את הלהט הסביבתי, ותקע את ראשו אל 
מוט המאוורר החורק, כדי לתפוש זנב – זנבו של משב צונן. 
מטפסת  עקביות,  בציפורניים  בו  נאחזה  העיקשת  הטירדה 
מעלה  מעלה  תמנוניות  זרועות  שולחת  עורפו,  לעבר  ועולה 
מילה,  אמרה  לא  רוחמה,  אשתו  במוחו.  שביתה  לקנות  כדי 
אבל המקרר הריק ידע לזמר את קונצרט הקיבות המורעבות 
במין ציניות קרירה, שבכלל לא התאימה לפסיפס המבעבע 
אין  טיטולים,  אין  ביצים,  אין  חלב,  אין  השרבי.  הקיץ  של 
שואלים  העוללים  לחם.  אין  שמן,  אין  סוכר,  אין  אטריות, 
לטרף, ואין. ורוחמה שותקת. לטירדה המעצבנת הזו קוראים 
1,000 שקל. זה הכל. לא מדובר בסכום רציני, אבל כשהוא 
עד  להמריא  יכול  הסגולי  משקלו  אזי  האמת   ברגע  חסר  
המכולתניק  הבוקר  לו  הודיע  לי",  לפחות."צר  דולר  למיליון 
יותר  תקבלו  לא  החוב,  את  מכסים  לא  שאתם  "עד  זכריה, 
מצרכים בהקפה". לזכריה יש עקרון, אצלו לא קונים בהקפה. 
יש מזומן, יש מצרכים, אין מזומן תקנו במקום אחר. כן, יש לו 
סימפטיה לראש הכולל שומרוני, אבל גובהה של הסימפטיה 
מתמר עד 500 שקל של הקפה. 1,000??? עד כאן!!! לא אצל 
זכריה ולא משנה מי ומה אתה. הרב שומרוני נפרד מבני הבית 
"יהיה  לרעייתו  בידו  סימן  עצמי,  בטחון  שופע  חיוך  במעין 
בסדר" וגלש לחמסין. "ממי אני לווה?" הרהר. "מגרשון הנגר? 
לא נעים אני עדיין חייב לו 400 שקל. מאיציק הירקן? לא נעים  
יש לי שם חוב לא קטן על שאר ירקות..." הוא נכנס לכולל, 
פתח את הגמרא וניסה לצלול לאוקיאנוס התלמודי האדיר. 
הטירדה  הבהיקה  התלמודי,  האור  נצנוצי  ציר  על  לבין,  בין 
את  ומחזק  מתגבר  הוא  בעוד  קודקודו  על  והיכתה  החצופה 
סוף  עד  ובודאי  השמים,  מן  "פרנסה  חרישית:  ומלמל  עצמו 
תפילת ערבית הקב"ה ישלח לי את ה-1,000 שקל שאני חייב 
כאילו  והוא?  לשאול,  ניגשים  האברכים  פרנסתי...".  לצורך 
דבר לא מטריד אותו, משיב כהלכה למרות הלחץ. סוף סדר 
שני בכולל, תפילת מנחה הוא שליח ציבור, וכולו לפיד אש... 
שקל   1,000 אשיג  מנין  עיני  האר  נא.  הושיעה  השם  "אנא 
לשלם את החוב למכולת, ולחזור עם קניה הביתה..."."עלינו 
לשבח". האברכים התפזרו, ושומרוני הכין את עצמו לקראת 
והוא  מתחיל,  השיעור  הבתים.  לבעלי  היומי"  "דף  שיעור 
ארץ  טוב  כל  מלא  שבביתו  המקרר  כאילו  אותו  מעביר 
מצרים, ואשתו וילדיו שבעים ומדושני עונג. מנין הוא לוקח 
את הכוחות? הוא בעצמו לא יודע. עוד כמה דקות "ערבית". 
האחרונים  השקיעה  בנצנוצי  ומביט  החוצה   יוצא  שומרוני 
הוא  מספיק"  שמים  ירא  לא  אני  הנראה  "כפי  אין...  וכסף 
חושב. לפתע, טנדר גדול נעצר בסמוך לו. מי יורד? אלכסנדר 
השיפוצניק, מבקר די נדיר בבית הכנסת "הו ערב טוב כבוד 
הרב, כל הדרך אני חושב עליך". אל תשאלו איך מדוע כיצד 
הוציא מכיס מכנסיו כמה שטרות אדומים  ולמה, אלכסנדר 
של  חולצתו  לכיס  ובעדינות  בזריזות  אותם  ותחב  מקופלים 
ראש הכולל והפטיר: "מעשר ממני כבוד הרב"."לא, לא צריך" 
כן  ואני  נדרתי,  "אבל אני  "אתה לא צריך".  התפתל שומרוני 
סופר שומרוני  הכיור הסמוך  ליד  צריך" התעקש אלכסנדר. 

את השטרות, חמש אדומים של מאתיים ובסך הכל:
1,000 ש"ח במזומן. לא יאומן! "והוא רחום יכפר..." ערבית. 



 

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... 

אני ברוך השם זכיתי בסיעתא דשמיא, בפדיונות 
אך  היה  זה  אז  תחומים,  מני  בכל  שעשיתי 
נגשה לטסט שאזמין לה  טבעי שכשהבת שלי 
ועכשיו מתקשר לבשר שעברה  נפש“,  ”פדיון 
להשם  בהצלחה...תודה  הראשון  הטסט  את 

ולשליחיו הנאמנים!
                                                           בעילום שם

היה שותף
לזיכוי הרבים באיזור מגוריך
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שברים  לה  היו  דרכים,  תאונת  עברה  חמותי 
פשוט  היה  לא  שלה  המצב  וברגליים.  בכתף 
ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לה  הזמנתי  אז  בכלל. 
איזה  לה  שמו  ניתוח.  לה  שעשו  לפני  ינון“ 
תומך מפלסטיק בכתף, והניתוח עבר בהצלחה 
ובקלות. היום השבח לאל היא כבר בריאה גם 

בכתף וגם ברגליים...תודה לבורא עולם!
                                                                                                                                          ג.ר.

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

לחרדות,  נכנסה  בריאה  שתהיה  שלי,  הקטנה  הבת 
ראיתי  הנגיף.  בעקבות  משונים  רגשות  מני  וכל 
שהיא לא יוצאת מזה, וזו לא אותה ילדה כמו קודם. 
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ וראה  ישר הזמנתי לה 
זה פלא, הכל עבר לה כלא היה, ולאחר כמה שבועות 

חזרה לעצמה לגמרי....רק השם, אין עוד מלבדו!
                                                             בעילום שם!                                                                     

בעלי סבל מכאבים עזים והיה חשש לבעיה רפואית 
קודם  לבעלי  אמרתי   , לניתוח  חששו  והרופאים 
נחליט מה  כך  ובעזרת השם אחר  נעשה פדיון  כל, 
נפש“  ”פדיון  לבעלי  עשיתי  בהמשך,  לעשות 
לא  מכן  לאחר  הבורא  וישתבח  ינון“  ב“חסדי 
היו  כלא  חלפו  הכאבים  כי  יותר  לדון  מה  על  היה 
על  מתקשרת  ואני  האיתנה,  לבריאותו  חזר  והוא 
ולהודות...                                                                                            יתברך  הבורא  של  בשבחיו  לספר  מנת 
י מהצפון

מאושפז  היה  קשה,  במצב  בנגיף  חלה  שלי  סבא 
ולא שתה, העבירו  לא אכל  כי שבוע  חולים,  בבית 
שלי  סבא  סגורה,  מחלקה  קורונה,  למחלקת  אותו 
דלקת  קיבל  לנגיף  בנוסף   ,90 מעל  מבוגר  ב"ה 
ריאות, ועוד כל מני מחלות שקשורות לראות. הוא 
באשפוז.  אותו  והשאירו  קשה,  במצב  מוגדר  היה 
אנחנו עשינו את ההשתדלות שלנו והזמנו לו ”פדיון 
נפש“ ב“חסדי ינון“ שיתפללו לרפואתו, כמה ימים 
אחרי שעשינו את הפדיון המצב השתפר, הגוף שלו 
התחיל לקבל את התרופות, מיום ליום ראינו שיפור 
ואחרי כמה ימים השתרר הביתה, היום הוא מתפקד 
הרקע  ולמחלות  לגילו  בו,  שהיה  למצב  טוב.  יותר 
מאוד  היינו  מאוד.  נמוך  היה  מזה  שיצא  הסיכוי 
מופתעים לטובה, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו 
של של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים...                                  
                                                ש.מ. )מפתח תקווה(



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
סגולה לבנים

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.

המשך מטעמים לשולחן: צדיק גמור לא עושה חשבון כזה. רק משה רבינו ע"ה, על אף היותו צדיק גמור ולא עבר שום עבירה, נאמר עליו שהיה "ענו מאוד מכל 
אדם אשר על פני האדמה" )במדבר יב, ג(, ואכן זה חידוש גדול, אבל באופן כללי לבעל תשובה ישנה מעלה על פני הצדיק, שהוא עניו, הוא מתביש, מרגיש לא 
בנח עם העברות שעשה. נכון הוא ביקש והתחנן שהקב"ה יסלח לו, הכל טוב ויפה, אבל סוף כל סוף את העברות הוא עשה. מעלה זו של ענוה, מהיכן היא נובעת? 

מהעברות שהוא עשה. לכן, זדונות הופכים להיות זכויות, כי הן גורמות לו לקנות את מידת הענוה.
                                                                                                                                                                                                                                     ומתוק האור

באחד הימים הגיע רבי רפאל, הצדיק מברשאד לעיירה קמינקא. בתו של רבי שמואל מקמינקא, שהייתה עקרה, הלכה אליו לבקש שיתפלל עבורה. לאחר 
שהקשיב לדבריה, אמר לה רבי רפאל: "דעי לך, השמחה היא סגולה לבנים". כששבה לביתה, סיפרה לאביה את דבריו של הצדיק מברשאד. אמר לה אביה: "את 
זה למד הצדיק מן התנ"ך. בתורה כתוב: 'ותצחק שרה' – ולאחר מכן, כידוע, ילדה בן. בנביאים כתוב: 'ָרנִּי עֲָקָרה לֹא יָלָָדה' )ישעיהו נד', א'( – אם עקרה היא, תשמח 
ותיוושע. ובכתובים: 'מֹוִשׁיבִי עֲֶקֶרת ַהבַּיִת ֵאם ַהבָּנִים ְשֵׂמָחה ַהלְלוּ יָּה' )תהלים קיג', ט'(" שאלה בתו של רבי שמואל מקמינקא את אביה: "אם לשם הסגולה לבנים 
צחקה שרה, למה התרעם עליה הקב"ה, ושאל 'למה זה צחקה שרה?'" השיב לה אביה: "משום שבסגולה צריך ומותר להשתמש רק כשההבטחה ניתנת על ידי 
צדיק, אבל כשהמבטיח הוא הקב"ה בכבודו ובעצמו, אז אין צורך בסגולות, וזה היה חטאה..." )'ספורי חסידים', הרב ש"י זווין( רבי רפאל אמר ששמחה היא סגולה 
לבנים, אכן טעמו עימו, אולם שמחה היא סגולה לדברים רבים... אמרו חז"ל: "אין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך 
קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצווה" )שבת,ל:( אמר רבי יצחק אברבנל: "שמחה וצחוק הזמן קצר - בדאגה 
וצער ארוך לעייפה". השמחה יכולה להביא לך מזור ומרפא לגוף, יכולה להביא את השכינה קרוב אליך, מעבירה לך את הזמן מהר, נותנת לך חיות. רבות הסגולות 
שהנך יכול לזכות באמצעות השמחה, כל שעליך לעשות הוא פשוט לשמוח...אך כיצד נשמח? בעיות וצרות, קשיים ופחדים אופפים אותנו. אם נפנים שבורא 
עולם לא סתם חבר טוב שאוהב אותנו, הוא אבא שלנו הרוצה לתת לנו טוב, רק טוב ותמיד טוב. לכן, אם חלילה עובר עליך קושי, כאב או חולי, דע זהו ליטוף 
נעים מאוהבך - מאבא שלך! קבל הכול ביחס מתאים - אל תישבר מכאב, אל תתייאש ממשבר, הכול הוא זמני, הכול לטובתך! כך תוכל לחייך, לשמוח, ולהביא 

עליך את כל סגולות השמחה.
                                                                                                                                                                                                                                    )רונן קרתא( 
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