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זמני שבת

מטעמים לשולחן
ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת (כז ,א).
כשנעקד על גבי המזבח והיה אביו רוצה לשחטו ,באותה שעה נפתחו השמים וראו מלאכי
השרת והיו בוכים וירדו דמעותיהם ונפלו על עיניו ,לפיכך כהו עיניו (רש"י) .כשנפטר רבי
אריה ליב בירנבוים ,עמד אביו – ראש ישיבת מיר בארה"ב ,רבי שמואל זצ"ל ,והספידו .המחזה
הזה היה ממש מזעזע – אב שכול עומד ומספיד את בנו .אולם דבריו הכנים הרגיעו והנמיכו
מאוד את עצמת השאלות שנקרו בראשו של כל אחד מהנוכחים .וכך אמר :למה הקב"ה פתח
את הרקיעים כדי שהמלאכים יראו את העקדה ,וכי בלי לפתוח את הרקיעים לא היה שיך
שיראו את העקדה? אמנם על מתן תורה כתוב (דברים ד ,לה)" :אתה הראית לדעת כי ה' הוא
האלוקים אין עוד מלבדו" ,ומסביר רש"י" :כשנתן הקב"ה את התורה ,פתח להם ז' רקיעים,
וכשם שקרע את העליונים ,כך קרע את התחתונים ,וראו שהוא יחידי" .אך שם מובן מדוע
היה צורך בפתיחת הרקיעים ,כדי להוכיח שה' הוא יחידי בעולם .אולם מה טעם קרע הקב"ה
את הרקיע בעקדת יצחק? אלא ,אמר הרב בירנבוים ,מסופר על הרמב"ן ,כי אחד מתלמידיו
חלה מאוד ,לא עלינו ,והוא בא לבקרו .ראה הרמב"ן שהוא קרוב למיתה ,ולכם פנה ואמר לו,
כמובן באופן שלא יגרום לו לבהלה" :ראה ,הנך הולך לעולם שכולו טוב .יש לי בקשה אליך.
מזה זמן רב מציקות לי כמה שאלות על ההנהגה של הקב"ה בעולם ,ואני מבקש ממך שכאשר
תגיע לשמים תסיע לי בפתרונן .אתן לך פתק עם כל מיני שמות קדושים ,כמו קמע ,ויקברו
אותך עימו ביד .הפתק הזה יפתח לך את כל השערים בשמים ,ותגיע עד כיסא הכבוד ,שם
תשאל את השאלות ,ואחד כך תתגלה אלי ותמסור לי את התשובות" .וכך היה .התלמיד נפטר,
קברוהו עם הפתק בידו ,ואכן ,לאחר שבעת ימי אבלו הוא הופיע אצל הרמב"ן בחלום ,ואמר
לו :הכל היה כמו שהרב אמר ,נתנו לי להיכנס עם הפתק לכל מקום והגעתי עד כיסא הכבוד.
"שם רציתי לשאול את השאלות ,ופתאום ראיתי שאין לי שאלות כלל .הן פשוט נעלמו" .מה
באמת ארע לתלמידו של הרמב"ן? האם הוא שכח את הדף עם השאלות? לא ולא! פשוט
מאוד! גילוי השכינה שם הוא כל כך גדול ,עד שהכל נעשה ברור ואין יותר שאלות .השאלות
נובעות רק מפני שבעולם החמרי המרחק מגלוי כבודו יתברך הוא עצום ,ההעלם וההסתר
משפיעים מאוד ,ולכן מתעוררות שאלות ,אבל שם ,בשמים ,אין שאלות כלל .ואמר הרמב"ן
לתלמידו" :לתשובה הזאת חכיתי .לכן שלחתי אותך" .והוסיף הרב בירנבוים ואמר :לכן פתח
הקב"ה למלאכים את הרקיעים בשעת העקדה .כי אם לא כן ,הם כלל וכלל לא היו מתרגשים
מהעקדה ,שהרי שם בשמים אין בכלל שאלות .לפיכך פתח להם את הרקיעים ,והראה להם
כיצד נראה הדבר בעולם הזה ,וכשראו את העקדה מהעולם הזה ,עם כל השאלות והתמיהות
והרגשות שהדבר מעורר ,מיד הם התחילו לבכות .אבל אם הם היו רואים את המחזה משם,
דרך המראה הנגלית שברקיע ,לא היו להם מתעוררות להם שום שאלות ,לא צער ולא דמעות.
שם היו מבינים שככה טוב יותר .גם בעולם הזה ישנם דברים שאנשים מבינים אחרי הרבה זמן,
וישנם דברים שמבינים רק בעולם האמת .דבריו של הרב בירנבוים כל כך מציאותיים ,כל כך
מרוגשים .יום יום אנחנו עומדים בפני השאלות הללו ,ולמעשה אין לנו כמעט תשובות ,פשוט
לא מבינים כלום .אבל עלינו לדעת ,כי שם למעלה אין שאלות .כדי להביא את המלאכים למצב
שלנו פה ,צריך היה לפתוח בפניהם את כל הרקיעים ,כדי שיבינו אותנו ,כדי שיבכו כמונו .רק
לעיתים ,הקב"ה מגלה לנו גם פה ,את סוד הנהגתו ,ואז השאלות סרות ,הכל מובן ,אין טענות
ואין קושיות .בעניין זה ,מן הראוי להביא כאן סיפור מדהים ,המסופר בסיפורו של הסופר
הנודע ר' חנוך טלר :בסוף מלחמת העולם השניה .הנאצים ,יימח שמם ,רצחו את רוב היהודים
באירופה ,כוחות בעלות הברית ניהלו מלחמה עיקשת נגד הנאצים ,ובעזרת ה' הצליחו לדחוק
אותם לתוך גרמניה .הנאצים נסוגו בכל החזיתות אך לא נתנו ליהודים מנוחה ,הם לקחו אותם
לגרמניה ,מסע של מאות קילומטרים ,חלקו עשו ברגל וחלקו ברכבות .במחנה "ברגן בלזן"
שבגרמניה ,לשם נלקחו חלק גדול מהיהודים שנותרו ,גדלה האוכלוסייה תוך חודש פי שלוש.
המצב במחנה עצמו היה קשה מנשוא .רעב ,צמא ומחלות היו רק חלק מן הצרות שאפפו
את יושבי המחנה .המחנה היה מחולק לאגפים ובאחד מהם היו גם חיילים רוסיים שבויים.
מספר ניצול מאגף זה :בוקר אחד הגיעו הנאצים לאגף זה ,והכריזו :אנחנו יודעים כי בעוד כמה
ימים יגיעו הנה האנגלית ואנו רוצים שתספרו להם כמה טוב היה לכם אצלנו ...לכן הבאנו
לכם לחמיות טריות .הרעב ששרר במחנה היה נורא ,בלתי ניתן לתיאור .אותו יהודי כמעט
לא אכל במשך חמש שנים ,וכל מחשבתו היתה נתונה רק לשאלה איך להשיג אוכל .אם היה
נשאל באותו רגע מה הוא מעדיף :להשתחרר או לחמנייה ,היה מבקש לחמנייה! המוח נעשה
אטום ואינו מסוגל לחשוב על שום דבר מלבד אוכל .הוא עומד בתור ,וכשהביט לעבר סל
הלחמניות ,ראה שלא נותרו בו הרבה לחמניות .התעורר בליבו החשש שמא בדיוק שיגיע יגמרו
הלחמניות .מחשבה זו ,גרמה לו לדפיקות לב מואצות ,זעה קרה נגרה ממנו ,מרוב פחד .התור
מתקדם ,שישה אנשים לפניו .הוא מביט ורואה שנשארו שבע לחמניות ,מה שאומר שהוא
יזכה באחרונה .והנה מתקדמים לאט לאט ובאמת קיבל את הלחמנייה האחרונה .הוא היה
מאושר .הנה בידו הלחמנייה .אומנם קטנה ,אבל טרייה וריחנית.
המשך בעמ‘ האחרון
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הפטרה" :משא דבר ד'“

ההלכה השבועית
הלכות שבת  -מבשל
א .תבשיל שנתבשל כל צרכו ,אבל רובו
רוטב ,שאסור לחממו בשבת באופן
שיגיע ליד סולדת בו ,כמו שפסק מרן
בשולחן ערוך (סי‘ שיח) ,שיש איסור
בבישול אחר בישול בלח .מכל מקום
מותר להניח תבשיל זה על הפלטה
חשמלית שהיא כבויה ,שאין זה אלא
גרמא ,ואמרו חז“ל (שבת קכ ):לא
תעשה כל מלאכה ,עשייה הוא דאסר,
הא גרמא שרי.
ב .המצקת אף על פי שמכניסים אותה
בכלי ראשון ,ליטול ממנה תבשיל ,אין
דינה ככלי ראשון ,והעירוי לכלי שני על
ידה לא נחשב כעירוי מכלי ראשון ,אלא
כדין עירוי מכלי שני .ורק אם שהתה
בכלי הראשון זמן מה עד שעלו רתיחות
התבשיל בתוכה ,יש להחמיר לדונה
ככלי ראשון.
ג .השיעור של ”יד סולדת בו“ הוא ,שכל
שהוא חם כל כך שאדם בינוני נמנע
מלאוכלו ולשתותו מרוב חומו ,נחשב
בכלל ”יד סולדת בו“ .ואם הוא ראוי
לאכילה ושתיה ,ואדם בינוני לא נמנע
מלאוכלו ולשתותו מרוב חומו ,נחשב
לאין יד סולדת בו.
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
המזוזות אשמות
איש העסקים גרשון שרעבי היה ידוע בקרב ידידיו,
כביזנסמן נאמן ,אמין ,ישר דרך ,שכל מילה שלו
בסלע ,שתיקה בתרי .מי ששיתף עמו פעולה ידע,
שמעבר למיומנותו המקצועית בענייני יבוא ,יצוא,
יש לו גם ברכה מיוחדת בידיים .למה? ככה .בקיצור,
היה כדאי לשתף עם שרעבי פעולה ,כמעט בכל
תחום עסקי ,כי השורה התחתונה ,היתה רווח נקי.
ומי בימים טרופים אלה ,איננו רוצה להרוויח?גם
במישור המשפחתי רשם לעצמו שרעבי הישג לא
מבוטל .היתה לצידו נוות-בית בעלת חסד ,מאירת
פנים ,וארבע בנות צעירות מחונכות להפליא,
שהישגיהן בלימודים היו לעילא ולעילא ,והנהגותיהן
מכובדות למדי ביחס לדור .יתירה על כל זאת ,מר
גרשון שרעבי היה איש משפחה למופת ,אשר ידע
לשמור על המינון המדויק שבין העצבנות העסקית
לרגישות המשפחתית .מי כמוהו מומחה שידע כיצד
לא לחצות גבולות ולא לערבב בין המתח העסקי,
לבית ולנפשות הפועלות בו .היה לו זמן לכל .בין
פלאפון לטלפון ,הוא ידע למצוא את  10הדקות
לשבת עם בנותיו על שיעורי בית ,על סיפור מרתק,
ואפילו על פיוט תימני עסיסי ,כמו "דרור יקרא לבן
עם בת" או "אם ננעלו דלתי נדיבים" וכו' .ובאמת
בלי הרבה הקדמות מיותרות ,שרעבי היה סיפור
הצלחה ,שפשוט תענוג לקנא לו .הקנאים ,מבחינתו,
יכלו לעבוד שעות נוספות .אם כל כך טוב ,תשאלו
אותו ,אז מה בעצם כל כך רע? מה הניע פתאום
את מר שרעבי הסימפטי לרוץ לכוון כל חרדי מצוי,
או אברך שיגרתי שיבוא לבדוק את מזוזות ביתו?
מה הדחיפות ,מה הבהלה ,על מה ולמה אי-השקט?
הלוא ברוך השם ,כולן בריאות ,האישה ,גם הבנות.
גם העסקים פנטסטיים פורחים מיום ליום .וגם הוא
מרגיש – ברוך השם – מצויין למרות  50שנותיו
הקדחתניות .מה מריץ את גרשון לעבור מסופר
סת"ם למשנהו ,כדי לשמוע" :תשמע מיסטר,
המזוזות שלך מהודרות ,תקינות ,הכל יוצא מן הכלל.
הסופר שכתב לך אותם מגיע לו צל"ש ."...אלא מה,
מר שרעבי היה בטוח ,שמומחי הסת"ם מסתירים
ממני את הקלקול ,ואת האותיות והתגים הפסולים.
היה ברור לו מעל לכל ספק שהמזוזות פסולות.
"ריבונו של עולם ,איך יתכן שפתאום כל הבית
שלו מתחיל ...לחזור ...בתשובה .בטוח שהמזוזות
אשמות!!!" .זה התחיל עם בתו הבכורה רויטל
החיילת .לפני כחצי שנה נקלעה רויטל להרצאה
בנושא יהדות .מכאן היתה קצרה לשמור שבת,
ללבוש מלבושים צנועים ,ולבקש מאמא להגיש לה
בשבת אוכל קר רק בצלחות פלסטיק .גרשון קיבל
את המהפך של בכורתו ,בחיוך ציני" .גם אמא שלי
מתימן עליה השלום ,הקפידה על כשרות ...וחוץ
מזה אין לי התנגדות לאכול בצלחות מפלסטיק."...
חודשיים אחר-כך ללא הודעה מוקדמת ,הודיעה לו

בתו השניה טליה ,הלומדת בתיכון חילוני ,כי גמלה
בליבה החלטה לעבור לסמינר חרדי ...שומו שמים,
גרשון הרגיש זעזוע ...בהחלט מובן .בתו השניה,
שהיתה ידידת נפש של אחותה הבכירה רויטל,
הלכה בעצתה למספר הרצאות בסניף "לב לאחים"
המקומי ,ונתפשה .האמת בערה בלבה ,היא חשה
שאין היא מסוגלת להמשיך וללמוד במוסד חינוכי
פרוץ ,שמזלזל בקדושת התורה...כאן גרשון התחיל
לנהל מאבק עיקש וחסר פשרות" .אני מוכן שתהיי
דתיה ,אבל את מבחני הבגרות תסיימי כאן בתיכון
הנוכחי .לא עוברים לשום מקום "...צעק על טליה.
גרשון דיבר עם הקירות.טליה ,שכבר משבצות
זהב לבושה ,פשוט לא גילתה שום נכונות לעלות
לאוטובוס המוביל לתיכון ...גרשון רתח.שבועיים
אחר-כך הגיע המפץ הגדול .בתו השלישית אורלי
הודיעה אף היא ,שבבית הספר היסודי בו היא לומדת,
לא לומדים תורה ומצוות ,והיא החליטה להיות דתייה
כמו אחיותיה הגדולות ,ועכשיו ומיד ,ללא ויכוח יש
להעביר אותה למוסד חרדי...גרשון שרעבי היה
בטוח שהמבול של פרשת נח ,הוא קטן לעומת מה
שמתחולל אצלו בבית ...בעודו חוכך בדעתו כיצד
להילחם עם התופעה המחרידה הזו ,התיישבה לצידו
אשתו גאולה והודיעה לו בקול רך" :גרשון ,הבנות
הפכו לדתיות ,הן יקרות לי מאוד ,החלטתי לשמור
שבת בשבילן ."...לאיש העסקים החביב שלנו זה היה
כבר יותר מדי .הוא התרומם מן הכורסא ,נטל סכין
מטבח ,והחל לשלוף אחת אחרי השניה את המזוזות
המהודרות שנקבעו בוילה שלו ,לפני פחות מעשור,
ואחוז אמוק הוא רץ לרב השכונה ,שהודיעו – חד
משמעית – כי המזוזות מהודרות ,ומשם הוא רץ
לעוד סופר סת"ם ,ומשם ללשכת רב העיר ...המזוזות,
לא יאומן ,תקינות .ולמה להאריך ,גרשון שרעבי
היה בטוח כי הבית שלו חזר בתשובה ,כי המזוזות
פסולות ...לא מחלות ,לא בעיות של שלום בית ,לא
קשיים עסקיים...נכון להיום ,גרשון שרעבי רגוע.
הוא הבין טוב מאוד שהמזוזות המהודרות ,דווקא
משפיעות לטובה על המשפחה .בנותיו שהיו טובות
ממילא ,הפכו לטובות ומתחשבות עוד יותר" .כבוד
אב" שהוא זוכה לו ,הוא לא דמיין אפילו בחלומותיו
הכי וורודים .נו ,מה לעשות כאשר כבר כל הבנות
שומרות שבת ,וגם האשה מתחזקת מרגע לרגע,
החליט גרשון שרעבי ,שכדי להשאיר אווירה נעימה
בתא המשפחתי ,גם הוא לא ממהר לאף מקום ביום
השבת .לימדו אותו לעשות קידוש ,לא לבלוע מילים,
הוא למד לנטול ידיים ,לברך "המוציא" ,ותתפלאו הוא
אפילו נהנה לברך "ברכת המזון" ,ובין נטילה לברכה,
הוא מציץ לעברן של המזוזות הקבועות בתוך בתי
זכוכית יפהפיים ,וחושב בלבו "רבונו של עולם ,איך
סידרו אותי המזוזות האלה" .לכה דודי לקראת כלה,
פני שבת נקבלה.
באדיבות המחבר -הרב קובי לוי הי“ו

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי...
בני נכנס לצרה ושלחו אותו לבית האסורים והבטיח
באותו רגע לעשות ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“,
שיעמוד לזכותו .ובאורך פלא ,לא היה אפשר לדמיין,
כמה שעות אחרי שנכנס לכלא ושעשו את הפדיון
פשוט יצא מבית האסורים לחופשי ובוטלו הקנסות
הגבוהים שהיינו אמורים לשלם .התקשרתי לבשר את
הישועה ,ממש עוורו את ענייהם.
א .י .ה (מהמרכז)

עשיתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ לפני חודש ,נסעתי
בלי ביטוח ,שכחתי להפעיל את הביטוח וכשנסעתי
רברס דפקתי רכב מאחורה ,הרכב שלנו נפגע ממש,
כל הטמבון נמעך והתפרק וברכב השני נמעך הטמבון
אבל ב“ה ללא נזק כל כך גדול .האישה שנהגה ברכב
השני הייתה עצבנית ורצתה לערב את הביטוח ולא
רצתה לשמוע אחרת ,הסברתי לה שנסדר ביננו את
העניין ,היא לקחה ממני את כל הפרטים וערבה את
בעלה .מיד אחרי המקרה התקשרתי לעשות את
הפדיון וביקשתי שלא יערבו את הביטוח ושלא נצא
בנזק גדול ,האישה לא יצרה קשר ,ואחרי שבוע פנינו
אליה לשאול מה קורה ,היא אמרה שהיא עסוקה
ולא יכולה להתעסק עם זה ,כרגע עבר יותר מחודש
מהמקרה ולא היה שום קשר עם האישה ,ואת הנזק
שלנו הצלחנו לתקן בסכום כ"כ מזערי ,כל הפגיעה של
הרכב שלנו הסתכמה ב 300שח ,התקשרתי להודות
על הסיעתא דשמיא ושיצאנו ללא נזק.
(ר.ד .מראש העין)

אבא שלנו ,השם ישמור אותו אדם מבוגר ,והוא גר
בשיכון ד‘ בבאר שבע ,הרבה שנים .הדירה הזאת כבר
לא התאימה לו ,אז חיפשנו לו דירה בשכונת רמות
בבאר שבע ,וזה לא היה פשוט למצא משהו מתאים.
אז התקשרנו ל“חסדי ינון“ ובקשנו שיערכו לו ”פדיון
נפש“ שימצא דירה מתאימה במהרה .ואכן ,ישתבח
שמו ,לאחר הפדיון ,מצאנו לו את הדירה שהוא גר בה
כיום ,שעונה על כל הדרישות שהיו לנו .אין מילים
להודות להשם!
בעילום שם

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

אחין שלי נשאר ללא ישיבה במשך תקופה .היתה
דאגה גדולה ,שחס וחלילה לא יתדרדר ,כי היה ללא
מסגרת תקופה .כמו שאומר משל האופנים :שאם
אדם נעצר עם האופניים על מקומם ,עומד ולא זז,
אז ,בטוח שיפול...אז לפני הכל התקשרנו ל“חסדי
ינון“ והזמנו לו ”פדיון נפש“ ,וברוך השם ,נמצאה לו
ישיבה טובה ומתאימה ,ישיבה שגם הוא מרוצה בה
ומתעלה...ישתבח שמו לעד...
בעילום שם

הבת שלי בת ה 14וחצי ,השם ישמור אותה ,לא
הרגישה טוב ,היתה חלשה עם כאבי ראש ,לא אכלה,
לא יכלה לקום מהמיטה ,כלום ,כמו סמרטות מסכנה.
לקחנו אותה לעשות בדיקה לנגיף ויצאה חיובית .אז
התקשרתי ל“חסדי ינון“ והזמנתי לה ”פדיון נפש“
ופשוט למחרת ,הילדה קמה חדשה ,חזרה לאכול,
יצאה מהמיטה ,וחזרה לעצמה .זה היה מדהים .תודה
לרופא כל בשר ומפליא לעשות!
ב.נ .מהשומרון

ניתן לקבל את העלון
חדש ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ
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לזיכוי הרבים באיזור מגוריך

לפרטים03-6182992 :

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

השבועי
החיזוק
מוויתור לא מפסידים
ערב אחד נקשה שכנה בדלתה של משפחת כהן .נכנסה והציגה את בקשתה " -המשפחה גדלה ,ויש צורך להרחיב את הדירה .שרטטנו תוכניות בנייה ,ואנחנו זקוקים לאישור השכנים
כמקובל .אנו נרחיב בצד מזרח ,זה בהחלט יחסום לכם את השמש מחלון הסלון .ועדיין ,אני מבקשת שתבדקו אם תוכלו להסכים לחתום לנו…" סיימה את בקשתה במבוכה קלה .בשעת
לילה מאוחרת החלה התייעצות בין בני הזוג" ,אין ספק שמרפסת השמש בסלון תהפוך למרפסת האין שמש ,והסלון יוחשך משמעותית ,מצד שני ,יש לנו הזדמנות לוותר ,ויתור איכותי
ואצילי ,ויתור אמיתי מהלב .אז נכון שזה יחשיך לנו את הבית ,אך אולי כדאי יותר שהנשמה תאיר מוויתור זך וטהור לשכנים?" והחליטו לחתום על בניית המרפסת .התקופה הראשונה
הייתה כרוכה בהסתגלות .הסלון המואר עד עתה באור טבעי הוצרך לתאורת חשמל בכל שעות היום .במרפסת לא הגיעה שמש ,אך כשנזכרו בכך שרווח לשכנים ,וביתם התרחב שמחו
השניים על המחווה שעשו .חלפה תקופה לא קצרה ,ועקב שינויים שונים הוצרכה משפחת כהן למכור את ביתה ולעבור לעיר אחרת .בני הזוג קיוו כי בעיית היעדר השמש בדירה תוזיל
במעט את מחירה .לאחר ימים מספר התקשרה אישה וביקשה לראות את הדירה ,כשהיא מדגישה שהיא רוצה לבוא בשעה שהשמש בראש הרקיע .למחרת ,בשעת בוקר הופיעה האישה
המתעניינת .היא נכנסה לבית ,בחנה את כל פרטיו והחלה לבחון את ענין השמש .הסתכלה בסלון ,בדקה את המרפסת ,ועייניה הפיקו קורת רוח" .סגרנו!" אמרה האישה ,בלי להתמקח על
המחיר ,בלי לדון בהסדרי התשלום" .האמת ,שבוודאי הייתי שמחה להתווכח על המחיר ,לחסוך לי כמה עשרות אלפי שקלים .אלא שאין לי ברירה  -אני סובלת ממחלה נדירה ,וחשיפה
לאור שמש מסכנת את חיי .ראיתי הרבה דירות ,אך בכל אחת מהן יש שטח חשוף לשמש ,וזה מסוכן עבורי .עד שראיתי את הדירה שלכם ,ואינני יכולה לוותר על ההזדמנות לקנות את
דירת חלומותיי ,דירה מקסימה שאין בה שמש!" – אמרה ,ולא הוסיפה מילה…בני הזוג כהן נותרו המומים ,לא רק שלא הפסידו מהוויתור ,לא רק שמחיר הדירה לא ירד – אלא הוא עלה,
אותה שמש שוויתרו עליה בגבורה הפכה לגורם המשמעותי במכירת הדירה… ('פניני פרשת השבוע') הרב יהודה צדקה השתדל מאד לחנך את צאצאיו למידת הוויתור .באחד הימים
כשהבחין בנכדו שהוא צריך לוותר למישהו ,והדבר היה קשה עליו ,עמד וזרזו" :דע לך ,אם תתגבר עכשיו על מידה זו ,ייחשב לך כאילו למדת את כל הש"ס!" וכשחלפו רגעים אחדים,
והנכד טרם הצליח להתגבר על מעצוריו ,הוסיף ודירבן אותו" :אם תוותר עכשיו ,ייחשב לך כאילו הנך כבר לומד את הש"ס פעם שנייה…" כל הצלחתה של רחל אימנו נבעה מאותו הוויתור
שוויתרה לאחותה ,מאותה טובה שהפכה את לאה לאחת מהאימהות ,ובזכות הוויתור הזה גרמה רחל לבורא עולם לוותר על רצונו להזיק לעם ישראל .אדם שמוותר לא מפסיד! לפעמים
הוא ייראה זאת לאחר שנים ,אך לעולם לא יינזק מהוויתור ,שהרי הוויתור מציין ביטחון בקב"ה ,והבוטח בהקב"ה יהיה מסובב בחסדים רבים...
(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 : :באותו רגע הבחין לפתע שליד החיל מונחים סלים מלאים בלחמניות .מיד עלה בדעתו רעיון :אם יש כל כך הרבה לחמניות ,מדוע לא לקחת עוד אחת ,הרי הנאצי
ודאי לא יזהה אותו בן כל כך הרבה יהודים .ואז כשהנאצי שאל מי הבא בתור ,אמר" :אני" וקיבל עוד לחמנייה .בידו היו שתי לחמניות טריות .הוא היה מאושר .לפתע הוא מרגיש יד לופתת
את צווארו ,וקול מאיים לוחש באוזניו" :ראיתי ,יהודי!" הוא הסתכל לראות מי הדובר .זה לא היה נאצי ,אלא חייל רוסי שבוי .אותו רוסי בריון תפס בו בחוזקה ואמר" :תן את הלחמנייה
השניה!" היהודי ערך לעצמו חשבון :הוא הרי אסיר כמוני ,מה פתאום שאתן לו? "לא אתן לך" ,אמר בנחישות .תפס אותו הרוסי עם עוד שני בריונים והכניסו אותו לתוך הצריף ,שם חבטו בו
קשות ובעטו בו באכזריות ,כמעט הוציאו את נשמתו .וכשהיו בטוחים שנפח נשפתו ,נטלו ממנו את הלחמניות והלכו .היהודי הרגיש את צילו של מלאך המוות פורש עליו את כנפיו .נשא
עיניו למרום וקרא" :ריבונו של עולם ,דווקא עכשיו למות ,רגע לפני השחרור?! אם רצית לקחת ממני את נשמתי ,במשך חמש שנים האלה היו לך מאות הזדמנויות לעשות זאת" ,וכך ,כשהוא
מלא טענות כרמון כלפי מעלה ,אבדה הכרתו .כשהתעורר משנתו ראה שמש זורחת .הוא לא הבין איך זה יכול להיות .חמש שנים הוא לא ראה שמש זורחת כשהוא קם ,שכן הנאצים היו
מעירים את כולם בארבע לפנות בוקר למסדר .ומי שלא קם לא זכה לקום יותר ...אז איך יתכן שהוא ישן – והשמש זורחת? נקרה בראשו השאלה .לאט לאט חדר למוחו ההכרה :הנאצים
כבר אינם נמצאים כאן ,הם ברחו ,השתחררנו .אבל למה כזה שקט מסביב? הביט סביבו וראה שכולם מתים .הלחמניות היו מורעלות!!! אבל עליו נגזר לחיות ,ולכן הקדוש ברוך הוא דאג
שיקחו ממנו את הלחמניות ,אמנם הוא סרב לתת אותם ,אז הוא קבל מכות כדי שיוכל להמשיך לחיות.
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

לפרסום והקדשה ניתן לשלוח לפקס  077-2182992או לטלפון  .03-6182992הארות והערות יתקבלו בברכה...
ניתן לתרום ל“חסדי ינון“ בכרטיס אשראי בקו הישועות  03-6182992ובבנק הדואר חשב‘  3640582ע"ר  580437440או ב-

050-95-80-500

