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זמני שבת

מטעמים לשולחן
ויירא יעקב מאד ויצר לו ...ויאמר יעקב אלקי אבי אברהם ...הצילני נא מיד אחי מיד עשו
כי ירא אנכי אתו פן יבוא והכני אם על בנים (לב ,ח-יב)
יעקב אבינו שומע שעשיו בא לקראתו וארבע מאות איש עמו ,והוא מתחיל לפחד שמא יבוא
עשיו "והכני אם על בנים" .וקשה ,לכאורה ,ממה באמת נבע פחדו של יעקב ,הלא ה' עמו ,יש לו
סייעתא דשמיא ,ובקלות רבה יוכל לנצחו .אם צאצאיו ,מתתיהו וחמשת בניו ,יוכלו לנצח את
האימפריה היונית ,על אף היותם מעטים נגד רבים ,וחלשים מול גיבורים .זאת משום שישנה
השגח הפרטית ,הקב"ה מנהל את העולם ,ה' איש מלחמה ,ואם הולכים עימו הניצחון מובטח-
על אחת כמה וכמה יעקב אבינו עם זכויותיו המרובות ,מה לו לחשוש מפני עשיו הרשע?! גם
מבחינת הגבורה הגשמית ,יעקב אבינו היה גיבור גדול .במדרש מובא ,ששש מאות אלף כלבים
שמרו על צאנו של יעקב אבינו ,ומכאן שמנין הצאן עצמו היה הרבה יותר משש מאות אלף .והנה
הגיע הזמן שהוצרכו לעבור את הנחל במעבר יבוק .איך עושים זאת? כתוב" :ויקחם ויעברם את
הנחל ,ויעבר את אשר לו" (לב ,כד) ופרש רש"י" :את אשר לו -הבהמות והמטלטלין ,עשה עצמו
כגשר ,נוטל מכאן ומניח כאן" .כך ,באופן כזה ,העביר מאות אלפי בהמות! מדוע ,אם כן ,מפחד
הוא מפני עשיו? ואין לומר שהיה לבד ,שהרי השבטים היו עמו .ואם נשאל הלא רכים הם ,שהרי
כך אמר יעקב לעשיו" :אדוני יודע כי הילדים רכים" ,אולם בל נשכח כי שנים מתוך אותם "ילדים
רכים" הרגו עיר שלמה – שכם! איזו בעיה ,אפוא ,היתה ליעקב עם עשיו הבא לקראתו וארבע
מאות איש עמו ,למה להיכנע לפניו? אם יש צורך במלחמה נגדו -אדרבה ,שילחם ,עם הסיעתא
דשמיא שזכה לה מכוח מעשיו ,ובמקביל ישתמש בכוחו ובגבורתו הגדולה! יתרה מזו ,גם אם
החליט יעקב שיש לו ממה לפחד ,אך מה בנוגע לחלול ה' הנורא שיצא מכך? עליו להילחם עם
עשיו ולקדש שם שמים בעולם! .ה'בעל הטורים' ,בתחילת פרשתנו כבר עמד על אלה זו ,ואלו
דבריו שם :יעקב שלח לומר לעשיו" :עם לבן גרתי" ,כלומר ,אף על פי שהייתי בבית לבן קיימתי
תרי"ג מצוות .ממשיך יעקב" :ואחר עד עתה" ,כלומר ,ואם תתמה :מאחר וקימת את כל המצוות,
בוא והלחם עמי ,מדוע הנך נכנע לפני? התשובה על כך תהיה" :ואחר עד עתה" ,כלומר אני צריך
להתאחר עד שיעברו "עתה" -ע' שנים של גלות בבל ,ת' שנים של גלות מצרים וה' אלפים של
גלות אדום ,וכשיגיע האלף השישי שהם ימות המשיח -אז "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את
הר עשיו" (עובדיה א ,כא) .ויש להוסיף על דברי בעל הטורים ,שאז ,בימות המשיח ,גם "ויהי לי
שור וחמור" ,יהיו לי שני משיחים -משיח בן יוסף ומשיח בן דוד" .שור" הכוונה למשיח בן יוסף,
שהרי על יוסף נאמר" :בכור שורו הדר לו" (דברים לג ,יז) ,ו"חמור" מרמז למשיח בן דוד שנאמר
עליו "עני ורכב על חמור" .אלו היו דבריו של יעקב לעשיו" :ואחר עד עתה ,ויהי לי שור וחמור"-
כרגע אינני מטפל בך ,אבל יבוא יום וכל מעשיך יבואו במשפט! אלא שעדין לא מובן ,מדוע,
באמת ,נהג יעקב אבינו כך .והנה במדרש בתחילת הפרשה רואים ,שלכאורה ,היתה טענה על
יעקב אבינו ,וכך לשון המדרש" :וישלח יעקב מלאכים לפניו ,רבי יהודה ברבי סימון פתח' :מעין
נרפש ומקור משחת צדיק מט לפני רשע' (משלי כה ,כו) ,א"ר יהודה בר' סימון :כשם שאי אפשר
למעין להרפס ולמקור להשחת ,כך אי אפשר לצדיק למט לפני רשע"" .מעין" הוא מקור מים
חיים ,ואומר שלמה המלך ע"ה ,שכמו מעין הנרמס והנדרך ברגל ,שהמים נעכרים ולא ישתוהו
מעתה ,ומקור משחת הנשחת ברמיסת הרגל -כך כאשר ימט הצדיק לנפל לפני הרשע ,תהיה זו
לבל יבקשו עוד תורה מפיו ,באמרם :אם לעצמו לא הועיל מה יועיל לזולת ( על פי מצודת דוד
שם) .ולכאורה תמוה :איך תתכן מציאות כזו כלל ,שהמים החיים נעכרים ונשחתים? ועוד ,מה
פשר ההשוואה שמשוה כאן הכתוב בין אותו מעין שנרפש -לצדיק המפיל עצמו לפני הרשע?
האם באמת היתה טענה על יעקב אבינו? הרב מנחם רוזנבורג זצ"ל ,מחכמי הונגריה ,בספרו 'זכרון
מנחם' ,אמר בזה דבר נפלא :משל למה הדבר דומה ,היה פעם אזרח שמצא חן בעיני המלך .אמר
לו המלך" :עז רצוני לכבד אותך ,אולם מה אתן לך? אם אתן לך כסף -הרי כסף בא וכסף הולך.
למה נקרא שמם "זוזים"? על שם שהם זזים ממקום למקום ,פעם כאן פעם שם" ...אמר המלך:
"אתן לך משהו ששווה יותר מכסף -בריאות!" באותם ימים לא היו קופות חולים וגם לא בתי
חולים .בארמון המלך עסק רופא מדפלם שהיה בעל ידע נרחב ברפואה ,וטפל נכון בכל מחלה,
ובשאר המקומות היו 'רופאים' שהם בבחינת 'סנדלרים' ...היתה מילדת ,היה חברה קדישא -ובכל
מה שבאמצע ,בכל מחלה או מכאוב שבאו על האדם במשך ימי חייו -היה מטפל אותו רופא.
היתה לו משחה אחת ,מחט אחת ,ואתם השתדל לרפא את הכל ...אמר ,אפוא ,המלך לאותו
אזרח" :אינך גר כאן בעיר המלוכה ,אבל אם אתה תהיה חולה ,שלח לי שליח ומיד אשלח ומיד
אשלח לך את הרופא המלכותי .לדעתי זהו שכר גדול!" שמח אותו אזרח והודה למלך על חסדו.
יום אחד הוא מתעורר בבקר ומתעטש ...מיד שלח לקרא לרופא .הגיע הרופא ,בדק אותו מכף
רגל ועד ראש ,והודיע לו שהוא בסדר גמור .אמר לו האיש" :ברוך ה' ,אני שמח לשמוע שאצלי
הכל בסדר ,אבל אם כבר אתה כאן ,עשה לי טובה :הכנס לבית של שכני בבניין ממול ,ותראה מה
מצבו" .הלך אליו הרופא ,בדק אותו ונתן לו את התרופות המתאימות למחלתו .חולפים שבועיים
ומיודענו משתעל .כמובן ,שלח מיד לקרא לרופא המלכותי ...בא הרופא ,בדק אותו ,ואמר" :אל
דאגה ,השיעול איננו רציני ,עוד יומיים תהיה בריא ,ללא שום טיפול".
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הפטרה" :חזון עובדיה“

ההלכה השבועית
הלכות שבת  -מבשל

א .מותר לתת קיתון של מים או שאר משקים
שלא נתבשלו כנגד האש כדי להפיג צינתם,
ובלבד שינתם רחוק מן האש בענין שאינם
יכולים להתחמם במקום ההוא עד כדי שהיד
סולדת בהם .אבל אסור לקרבם אל האש
במקום שיוכלו להתחמם בכדי שהיד סולדת
בהם .ואפילו להניחם שעה קטנה שתפיג
צינתם אסור ,גזירה שמא ישכחם וישהו עד
כדי שהיד סולדת בהם ,ונמצא מבשל .ואם
שגג והניחם סמוך לאש והוציאם משם כשהם
פושרים ,בדיעבד מותר לשתותם וליהנות
מהם .ומכל מקום ,מותר להניח מרק או דייסה
צוננים שנתבשלו כל צרכם מערב שבת ,על
גבי המיחם בשבת כדי להפשירם ,ובלבד
שיעמוד על המשמר שלא יתחממו כשיעור
חום שהיד סולדת בו ,אלא מיד אחר שיפשרו
יסירם משם .ומכל מקום אין לסמוך על היתר
זה אלא לצורך חולה או תינוק.
חזון עובדיה

הלכות שמיטה
א .נאמר בתורה בפרשת בהר(ויקרא כה,
ב-ה)",כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם
ושבתה הארץ שבת לה' ,שש שנים תזרע שדך
ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה,
ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ
שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור ,את
ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא
תבצור שנת שבתון יהיה לארץ .והנה שביתת
הארץ היא שתנוח מעבודת שדה וכרם ,ולכן
אסור לישראל לזרוע בשנה השביעית כל מני
דגן ותבואה ,זרעים וקטניות וירקות .ואפילו
זרעים ושושנים ודשאים שאינם אלא לנוי.
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
אם הכרית של טלי פרץ ,מורה בכירה בת  ,32יכולה היתה
לדבר ,הייתם שומעים ממנה תפילה וזעקה מן הלב .הכרית
של טלי פרץ אם לשלושה ילדים (האחרון מבניה ,אז ,תינוק
בן יומו) עברה חוויות לא מעטות של דמעות ללא סוף,
תחנונים ובקשות לקב"ה בכל סיגנון שתעלו בדעתכם ,במשך
חודשים ארוכים של אימה ובלהות .צריכות הנשים היולדות
להודות לקב"ה השכם והערב ,על היציאה מסכנת הלידה
בבריאות איתנה של נפש וגוף .נכון ,שעות המכאוב והסבל
מסתיימות על פי רוב בחיוך מאושר של אם מתרגשת ושל
תינוק מקומט משהו ,הנכנס לעולם ,צווחני וצרחני כמיטב
המסורת של מי שלפתח חטאת רובץ .כשטלי ילדה את
בנה השלישי מיכאל ,הכל היה תקין .מיכאל קיבל ציון גבוה
מיד עם היוולדו ,משקלו  4.5ק"ג בלי עין הרע ,הלידה היתה
קלה ומיד אחרי הבשורות לסבים וסבתות ולבני המשפחה
העליזים ,הובל מיכאל למחלקת התינוקות ואמו הוזזה
לנוח שנת ישרים במחלקת יולדות .לאחר שש שעות שינה
עמוקות התעוררה טלי וביקשה לקום מן המיטה .זה לא כל
כך הלך .הרגליים היו כבדות עליה ,והידיים עוד יותר .היא
ניסתה להזיז אצבעות ,אבל זה הלך בקושי .היא חשבה שהיא
חולמת וביקשה לישון עוד קצת ...אולי זה רק חלום בלהות.
היא עצמה שוב עיניה וניסתה להירדם ...אחרי שעה ניסתה
שוב לקום ,אך אבוי ,חוץ מהראש שנע ימינה ושמאלה ,ושאר
חושיו ,כל הגוף היה מאובן ומשותק כאבן שאין לה הופכין.
הזעקה המבוהלת של טלי פרץ הדהדה מקצה המחלקה
והגיעה עד לחדרי הניתוח ,ועד מעבר לחלונות בית החולים.
צעקה-זעקה של שוד ושבר ,אובדן ,בהלה ,חרדת מוות מפני
הבאות .מה לא .חולים ,רופאים ואחיות אטמו אוזניים .טלי,
סגנית המנהל ,מורה בכירה בבית ספר מכובד במרכז הארץ,
אשה כשרונית ורבת-פעלים ,נחשפה לראשונה בחייה ,ללא
הכנה מוקדמת לנורא מכל .שיתוק טוטלי של הגפיים .היא,
שהיתה הרוח החיה ,נעה מכיתה לכיתה ,מנחה מורות ,בודקת
ויוזמת מבחנים ופרוייקטים חינוכיים ,מנהלת ישיבות ביד
רמה ,מצוייה עכשיו בתחושה משפילה של כלי אין חפץ בו...
והרופאים? לאחר בדיקות ארוכות נותרו פעורי פה וחסרי
אונים לא פחות ממנה .גם רופאים מומחים שהוזעקו מחו"ל
לא הצליחו לאבחן מה מקור הבעיה ,האם זה וירוס ,חיידק
חצי-טורף ,או אולי טורף וחצי ,קריסת מערכת העצבים ,פגיעה
מוחית .שומכלום .תמהון ושיתוק מקצועי אחז בהם .לאחר
שבועיים של נסיונות טיפוליים ,איבחונים ובדיקות שונות
ומשונות הועברה טלי פרץ שבורה לבית לוינשטיין אולי שם
תרשם איזו ישועה .מיכאל התינוק נשאר אצל סבתא .טלי
היתה רוויה געגועים פוצעים .בעלה גלעד ,איש טוב ירא
שמים וחרוץ לא עזב אותה לרגע ,ופיו מלא מילות עידוד
ואופטימיות ,כמו שבעל יהודי צדיק צריך להיות" .משותק לנו
הגוף" לחש גלעד לרעייתו" ,אבל אין לי ספק אשתי ,שישועה
קרובה לבוא".
טלי פרצה בבכי תמרורים .שלושה חודשי שיתוק מוחלט
היו כבדים מנשוא .כוחות נפש עצומים נדרשו לה כדי לומר
לגלעד את המונולוג הבא "גלעד ,אתה עדיין איש צעיר,
ועתידך לפניך ,יש לנו שלושה ילדים מתוקים שצריך לגדל.
אני מחוץ למשחק החיים .אני רק ראש בלי גוף ,ובשביל לגדל
ילדים ולבנות משפחה צריך גם גוף .הקב"ה נטל ממני את
הגוף ,זה רצון השם ואני מקבלת גזירה זו באהבה עד כמה
שביכולתי ...אתה בעל צדיק ואיש נפלא ויקר ,ואני מלאת
הערכה לעידוד שלך ולחיזוק היומיומי ,אבל אני מאפשרת
לך לבנות חיים אחרים גלעד ,בלעדי" .טלי בלעה את דמעותיה
וליבה נכמר בקירבה ,אבל היא הרגישה שזו האמת לאמיתה,
וכי אין זה הוגן וצודק להעמיס על גלעד גם אותה ,החולנית
והמשותקת"...אני עד יום מותי אשאר בעלך" ענה גלעד "את
עוד תלכי על הרגליים ...חידלי מדברי ההבל הללו ."...בחדר
של טלי היו עוד שלוש חולות באיזשהו תהליך של שיקום,
אם בכלל .האחת ,מירב ,אשה צעירה עיוורת ,השניה ,נורית
חולת טרשת נפוצה ,והשלישית ,נוגה ,פצועת תאונת דרכים
צולעת קשה שאיבדה את יציבותה הנפשית במידת מה,
ועסקה ברקימת כריות .כשטלי הגיעה למחלקה היא העניקה

לה כרית במתנה "את חברה שלי" אמרה נוגה" ,תניחי ראשך
על הכרית שלי ,ובעזרת השם תבריאי" .כשגלעד הלך השמש
כבר שקעה ,וירח צהבהב עגמומי משהו ריצד מעבר לחלון
יחד עם שלל כוכביו הזערוריים .טלי השקיעה את ראשה
בכרית הקטנה שקיבלה מנוגה והחלה לדבר עם הקב"ה" :אבא
שבשמים ,אני יודעת שאני לא צדיקה גדולה ,ואין לי ספק
שהשיתוק הוא גזירה מתוך רחמים .אני יודעת שנלקחו ממני
הגפיים בגלל עבירות אבל יש לי תינוק קטן בבית .שעוד לא
ליטפתי ,שלא חיבקתי ,שלא הניח ראשו על ראשי .מיכאל שלי
עדיין לא חש מגע של אמא מגפפת וחמימה .למה? למה אבא
שבשמים? אולי תרחם עלי ובמקום משותקת  100%תהפוך
אותי לעיוורת כמו מירב .נכון היא עיוורת ,אבל היא יכולה
לחבק את ילדיה ...ואני כל כך רוצה לחבק את מיכאל ...ואם
לא עיוורת אז אולי תחליף את השיתוק הנורא שלי בטרשת
נפוצה ,כמו שיש לנורית .נכון ,זו מחלה סופנית ,אבל לפחות
עכשיו נורית יכולה לשחק עם ילדיה ...או אולי לחילופין אבא
שבשמים ,אני אפילו מוכנה לאבד את היציבות הנפשית
כמו נוגה ,שהיא אומנם משונה ,אבל לפחות היא אמא עם
רגשות ויכולת לחבק ,לנשק ...כמה נורא להיות משותקת,
חסרת אונים ,כמו סמרטוט שאין בו שימוש ."...והכרית של
טלי פרץ הפנימה וספגה הכל לתוכה" .אבא שבשמים ...אתה
יודע מה ,מי אני ומה חיי שאבקש מחלות וצרות של אחרים.
אתה הרי יודע מה טוב ומה נכון בשבילי ...עשה בשבילי רק
מה שמגיע לי ...רק לי ,לא רוצה משל אחרים" .וגם את זה
שמעה הכרית .ותפילה זו בקעה רקיעים .למחרת הגיע לבית
לוינשטיין דר' ארנולד סקופשטיין מהולנד מומחה בעל שם
עולמי .הוא בדק את טלי פרץ במשך שעה ארוכה ,עיין בתיק
הרפואי ואמר" :השיתוק שלה זו תופעה חולפת ,לפי הערכתי
זה ייעלם והיא תבריא תוך חודשיים או שלושה חודשים
לכל היותר" .המילים החמות הללו היו כמים צוננים לנפשה
העייפה של טלי פרץ .לראשונה היא שומעת רופא מומחה
שמשמיע עתיד ורוד .אחה"צ כשהגיע גלעד עם אחותו נחמה
לביקור ,הוא שמח לשמוע את אבחונו של דר' סקופשטיין.
לפתע נעורה בו תקווה שניתן לקצר את הזמן .הוא חיכה לרגע
שבו חברותיה לחדר של טלי תלכנה לחדר האוכל .הוא נעל את
הדלת פנה לטלי ואמר "טלי את בריאה .לבי אומר לי שהגזירה
בוטלה .דר' סקופשטיין איננו מדבר מגרונו ,זו בת קול משמים,
קומי עכשיו מהמיטה!!!" .טלי היתה המומה" .קומי" צעק
גלעד "את בריאה!!! זהו ,עכשיו זה זמן של רחמים .הוא ביקש
מאחותו נחמה לאחוז בידיה של טלי ולסייע לה לשבת .טלי
לא האמינה ,לפתע נוסכו בה כוחות טמירים ,היא צבטה את
רגליה וחשה בכאב דקיק ...כאב שחודשים ארוכים נעלם
ממנה .נחמה סייעה לה לעמוד והיא התחילה לגרור רגליים...
נשענת על קירות וכיור ודלת .לא יאומן ,גוררת צעדים אבל
מתקדמת .לקח לטלי פרץ  10ימים לחזור לעצמה ,עדיין לא
ב ,100% -אבל השיתוק הנורא נעלם כלא היה .היא נפרדה
בנשיקות מחברותיה לחדר ואיחלה להן החלמה מהירה.
כשהיא פנתה ללכת ,קראה לה נוגה "טלי ,טלי ...אל תשכחי
את המתנה שלי ,קחי אותה איתך ...את הכרית הרקומה
שנתתי לך ביום שהגעת לכאן" .טלי נטלה את הכרית מידיה
של נורית וחיבקה אותה חזק חזק .כשהגיעה הביתה ,היא
נפנתה לחדרו של מיכאל ,תינוקה החמוד ,הרימה את ראשו
והניחה את הכרית למראשותיו" .ילד מתוק שלי ...הכרית הזו
שמעה הרבה תפילות של אמא ...תפילות שהרקיעו שחקים.
היא גם מלאה דמעות של אמא .יהי רצון שהן ילוו אותך ילדי
בהמשך חייך ,בבריאות ושמחה" .טלי נעמדה סמוך למיטתו
של מיכאל לתפילת ערבית .עיניה זלגו כשהגיעה לברכה:
"ברוך אתה השם רופא חולי עמו ישראל".
באדיבות המחבר -הרב קובי לוי הי“ו

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי...
לבעלי היתה דלקת עינים חריפה  ,יומיים לפני יום
כיפור .הלכנו לרופא עינים והוא אמר שזה מדבק
ביותר ,שזה לא יעבור כל כך מהר ,מינימום שבוע
ועד שלושה שבועות .זאת היתה האבחנה שלו .בעלי
נראה נורא ואיום ,העינים דמעו והיו אדומות ,ולא יכל
לראות ובכלל לגעת בכלום כדי לא להדביק .אחרי
שיצאנו מהרופא התקשרתי ל“חסדי ינון“ והזמנתי
”פדיון נפש“ עבורו .ומאותו רגע ,חל שיפור במצב
שלו .למחרת קבעתי לו תור אצל רופא אחר .הרופא
השני נתן לו תרופה אחרת ,ותוך יומיים הכל עבר
לו .ישתבח שמו! לא שבוע ולא שלושה שבועות,
יומיים! אין עוד מלבדו! תודה לבורא עולם שרק הוא
רופא כל בשר ומפליא לעשות...
א.א .מירושלים

היה לי סיבוך רפואי שהרופאים לא ידעו איך לטפל
בו ,הלכתי לבית הרפואה ארבע פעמים הלוך ושוב
ללא שום פתרון רפואי לבעיה שלי .הרופאים היו
אובדי עצות .קראתי את סיפורי הפדיונות בעלון
"תפארת ינון" ואמרתי לעצמי מה יש לי להפסיד
מקסימום תרמתי כסף לצדקה .התקשרתי לארגון
"חסדי ינון" וביקשתי לעשות ”פדיון נפש“ כמה
שיותר דחוף שבעזרת הבורא יתברך ימצא פתרון
לבעיה הרפואית .תוך יום ללא שום התערבות
רפואית הכל הסתדר בסיעתא דמשמיא מדהימה עד
כדי כך שהרופאים בעצמם אמרו לי שאין להם הסבר
הגיוני למה שקרה .ולמחרת השתחררתי הביתה .אני
מתקשרת היום שבוע אחרי שהשתחררתי לספר
שברוך השם הכל מאחורי ואני מרגישה כמו חדשה,
ולחזק את עם ישראל בבטחון בבורא.
י.כ מהמרכז

הבת שלי ,שתהיה בריאה עשתה שמונה טסטים .היה
לה חוסר בטחון והיתה נכשלת כל פעם על שטויות.
 .הזמנתי לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ וברוך השם,
הבטחון העצמי חזר לה ,ועברה את הטסט התשיעי
בשעה טובה .תודה לשם יתברך...
י.א.

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

חבר שלי ,הרגיש איזו ירידה בעבודת השם שלו,
התקרר משהו...והמצב הזה מסוכן ביותר ,וצריך
לטפל בזה ישר על ההתחלה אמרתי לו ,למה שלא
תעשה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ,לא צריך
לחכות בדברים האלה .ואכן ,התקשר והזמין פדיון
נפש .וברוך השם ,המצב ממש השתפר אצלו,
משהו נפתח אצלו ,יותר יראת שמים ,אהבת השם,
יותר חשק ללמוד תורה ,כל מה שקשור בנושא
השתפר...ואילו פינו מלא שירה כים...
בעילום שם

שנתים ניסיתי למכור דירה ,לא זז כלום ,בקושי
באו אנשים ,ושום דבר לא יצא מזה ,הזמן עבר ולא
ידעתי מה לעשות .הרגשתי שמשהו תקוע בענין
הדירה .החלטתי לעשות ”פדיון נפש“ ב“חסדי
ינון“ ,ואחרי הפדיון ,פשוט הכל נפתח...מכרנו את
הדירה ,במחיר ולפי התנאים שרצינו ...תודה השם!
בעילום שם
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לפרטים03-6182992 :

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

החיזוק השבועי
את מידת הכעס יש לשבור

הצדיק רבי רפאל מברשד זצ"ל חיבב כל דבר מארץ הקודש .באחד הימים שלחו לו אנשי שלומו יריעת צמר שנטוותה מ"ראשית הגז" של כבשים מארץ
ישראל.האריג היה כה יקר בעיניו של הרב רפאל ,עד שקרא לחייט וביקשו שיתפור לו ממנו טלית קטן אותו ילבש תמיד ,ולא ימוש זכרון ארץ ישראל מנגד
עיניו .גזר החייט את האריג ,תפר לו אימרה ,וקיפלו כדי לגזור במרכזו את בית הצוואר .אך אבוי ,בטעות קיפלו פעם אחת יותר מידי ,ובמקום חור אחד
במרכז נוצרו שני חורים ,האחד בדרום והאחד בצפון...רועד החזיר החייט את האריג היקר ,במבוכה וסח את שאירע ,ברגשי אשמה נוראה .להפתעתו ,נהרו
פני הצדיק ואמר" :ודאי! כך צריך היה ,ואין כאן טעות! אריג זה ראוי שיהיו לו שני חורים :האחד כדי להכניס בו את הראש ,ככל טלית קטן ,והשני ,לראות
האם רפאל יכעס "...רבים הניסיונות הבאים עלינו ,וניסיון הכעס אולי הרב ביותר ,האם נכעס ,או נבליג ונבלע את "הגלולה המרה" כלא הייתה? לעיתים
רוצים אנו לקיים מצווה ,לעשות חסד ,ודווקא באותה העת יש לנו הפרעות ומניעות .הדבר המיידי שאנו עושים הוא כועסים ורוטנים .אולם אם נפנים שגם
לא לכעוס היא המצווה ,וברגע שעצרנו את עצמנו מכעס קיימנו מצווה ,ואולי גדולה יותר מאותו חסד שרצינו לעשות ,יהיה לנו קל יותר לשלוט בעצמנו
ולהישאר נינוחים .כתב האר"י זצ"ל ב"שער הגלגולים"" :הנה לפעמים יארע שאף על פי שיהיה באדם נפש אחת טהורה ועליונה ,יבוא איזה פעם לידי כעס,
ואז תצא ממנו ותיכנס במקומה נפש אחרת גרועה" .לו רק נחשוב שכל הקורה אותנו מושגח מלמעלה ,יהיה לנו קל יותר להבליג ,לשמור על שפיות ולא
לאבד את צלמנו .לפני שהנך זועף וכועס חשוב לרגע ,כמה אתה יכול להפסיד...
(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!

לפרטים בקו הישועות 03-6182992

ניתן להשיג ”בחסדי ינון“ 03-6182992

המשך מטעמים לשולחן :ושוב אמר האיש" :תודה לך ,אבל אם אתה כבר כאן ,ברחוב השני יש מישהו חולה ,אולי תסכים לבדוק גם אותו?" הרופא הסכים,
בדק אותו והתאים לו את הטיפול הרפואי הנדרש .בפעם השלישית שקרא האיש לרופא על לא כלום ,אמר לו הרופא בתמיהה" :וכי עושה אתה ממני
צחוק? כשתהיה חולה ,תקרא לי .מדוע הנך מזעיק אותי לכאן עבור כל שטות?" –"אמר לך את האמת ,התוודה האיש .אכן אינני זקוק לך ,אלא שעבור השכן
או הידיד שלי הרי לא תגיע לכאן ,ולי יש את הזכות לקרא לך ,לכן קראתי לך כדי שבאותה הזדמנות תבדוק גם את שכני ואת ידידי" .וכך ,אומר הרב מנחם
רוזנבורג ,יעקב אבינו היה יכול בקלות להלחם עם עשיו ולנצחו ,לא זו היתה הבעיה ,אך ידע יעקב אבינו שלא בזה נגמר הסיפור .יהיו לו ילדים ,נכדים ,דורות
על גבי דורות ,וחלקם יהיו במצב שלא יוכלו לומר "ותרי"ג מצוות שמרתי" .אז יהיה מצב של "מעין נרפש" .אם כעת לא יסלול עבורם את הדרך ,אם לא
ילמדם מה עליהם לעשות במצבים כאלו -מי יודע מה יעלה בגורלם! אם כן ,חז"ל במדרש לא באו בטענה ליעקב אבינו ,רק תארו מה היו מעשיו של יעקב
בבואו להתמודד מול עשיו אחיו .יעקב אבינו למדנו כאן :המדרש אומר ,אתה שומע ,מעין נרפש מקור משחת .מה יהיה אז? אמר יעקב :בואו ואלמד אתכם,
בני היקרים ,מה עליכם לעשות במצב של "מעין נרפש ומקור משחת" ,כשתתעורר בעיה עם האמות ,ולא ניתן יהיה לפתור אותה באמצעות הטענה "ותרי"ג
מצוות שמרתי" .בעת אשר כזו עליכם להתכונן לשלושה דברים :דורון ,תפילה ,ומלחמה.
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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