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מטעמים לשולחן
כי אם זכרתני אתך...והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה )מ,יד( 

לאחר שפתר נוסף לטובה את חלומו של שר המשקים, בקש ממנו שיזכור אותו בבואו לפני 
פרעה וידאג להוצאתו מבית האסורים. נשאלת השאלה: מדוע פתח יוסף את בקשתו במילה 
"כי", המשמשת כמילת סיבה, ולא במילה "אנא" המתאימה יותר, בהיותה מלת בקשה? שאלה 
זו שאל רב יהודי את נפוליון, בשעת משתה שנערך לכבודו, כפי שכתב בכל ה"אזנים לתורה" 
בשם רבי יצחק זאב סולוביצ'יק אשר הביא בשם אביו, רבי חיים סולוביצ'יק, ששמע זאת 
מפי איש נאמן, ומעשה שהיה כך היה: לאחר שסים נפוליון את מסע כבושיו במערב אירופה, 
הוא המשיך למזרח אירופה, בכוונה לצרף עוד ועוד מדינות תחת חסותו. באחד הימים נערכה 
לכבודו מסיבה בביתו של אחד האצילים שהתגורר בפלך קובנא. למסיבה זו הוזמנו אישי דת 
שונים, אולם נפוליון לא שעה לנאומים אשר קשרו כתרים ל"גיבור המנצח", אלא שאל מפני 
מה לא הגיע "כהן דת" יהודי. למשמע השאלה הודיע לו בעל הבית, כי כבר באותו ערב ימלא 
זמן קצר לאחר מכן הגיע למקום  ואכן,  יהודי כאשר אותה נפשו.  ויביא לפניו רב  את רצונו, 
רבה הזקן של העירה הסמוכה. נפוליון כבד אותו לשאת דברים, והרב פתח והתנצל תחילה 
יודע לדרוש בפני מלכים, שכן רגיל הוא  על כך, שמשום היותו רב זקן מעיר קטנה אין הוא 
לדרוש בדברי תורה בלבד. "אדרבה"- השיב לו נפוליון- "די והותר לי לשמע את כל דברי החנפה 
כל  על  התורה  של  דעתה  מהי  לדעת  אני  רוצה  הרף.  ללא  מקרבי  לי  שמשמיעים  והתהילה 
מלחמותי". או אז התחזק הרב ואמר: בודאי קרא המלך בתנ"ך על מעשה יוסף והחלומות, ועל 
הפתרון שאותו לשר המשקים ולשר האופים: לאחר שפותר יוסף את חלומו של שר המשקים, 
ומודיע לו כי בעוד שלשה ימים הוא ישוב אל כנו, ויחזור לעבודתו הקודמת, הוא מוסיף ומזכיר 
'כי אם זכרתני'. נשאלת השאלה: הלא בקשה מתחילים במילים:  את עצמו לפניו ואומר לו: 
'אנא', או 'נא', מפני מה, אם כן, התחיל יוסף במילה 'כי', אשר היא מלת סיבה? את מה רצה יוסף 
לנמק ולהסביר? – אלא, שיוסף בקש להסביר במילה זו את טעמו של הפתרון המוזר, לכאורה, 
והיחס  והבכירים,  הזוטרים  בממלכה:  פקידים  סוגים  שני  ישנם  שכן  המשקים.  לשר  שפתר 
בעוון  נחשד  זוטר  ואחד מהם שונה בתכלית השנוי. כאשר פקיד  כל אחד  אל החטאים של 
כלשהו, מיד כולאים אותו במאסר, עד לסיום החקירה והדרישה בענינו. ואז- אם נמצא אשם 
מענישים אותו, אולם אם מתגלה שחשדו בו לשוא, הוא שב אל עבודתו הראשונה. לעומת 
זאת, כאשר שר בכיר, ראש ממשלה הוא מלך נחשדים, לא ממהרים להאשים אותם על סמך 
חשד בעלמא, אלא קדם כל עורכים חקירה ודרשה קפדנית בנושא, ואם גובר החשד לאמתות 
האשמה, ממליצים לנחשד לצאת מעצמו, באופן מכובד, מעין חפשת "הבראה", שבה יחקרו 
אותו היטב. כאשר השמתו מוכחת, אוסרים אותו ודנים אותו, ולעולם לא יתכן שישוב אחר 
כך לעבודתו הראשונה. כלומר לעובד בדרגה נמוכה ישנם סיכויים לצאת זכאי מן הדין ולשוב 
למעמד הקודם, ואילו לשר בכיר, קימת אך ורק תקוה להקלה בעונשו, בגלל עורכי הדין הטובים 
שהוא מצליח לשכור בדמים מרובים. אולם הוא יודע שלא יתכן שיצא זכאי לגמרי, ועל אחת 
כמה וכמה שלא יצליח לשוב אל כסאו ואל מעמדו. משום כך, כאשר פתר יוסף לשר המשקים, 
אשר ישב במשך שנה תמימה במאסר, ואמר לו שהוא ישוב אל כנו, התפלא השר. בכיר כמוהו 
המושלך אל הכלא, אינו מתנקה מאשמה כה מהר... משראה יוסף את תמיהתו, אמר לו שאינו 
צריך להתפעל מכך שהוא נאסר, שכן כאשר הטילו אותו אל בית האסורים לא חקרו ודרשו 
היטב על חטאיו, ונמצא אפוא שהיחס אליו יהיה כיחס עובד זוטר. ואם תתמה – הוסיף ואמר 
לו – כיצד יתכן שהשליכו אותך ללא חקירה ודרישה ההולמים את מעמדך? הסיבה לכך היא 
"כי אם זכרתני". היה זה אכן, בניגוד לדרך הטבע, אולם מן השמים הובילו אותך שתרד אל 
בית האסורים, תמצא שם אדם צדיק המושלך לכלא על לא עול בכפו, ותציל אותו משם. ולכן 
אינך צריך לתמוה על כך שהשלכת ללא חקירה ודרישה לכאן. וכאן פנה הרב אל נפוליון ואמר 
לו:  קשה להבין את מעשיו של המלך באירופה המזרחית מוכת הרעב והעניות, אשר היא כבית 
כלא לעמת אירופה המערבית המספקת חיי עושר ונחת לרוב. כמו כן נצחונותיו המזהירים של 
המלך בכל מקום ומקום, הנם מעל גדר הטבע. אין זאת אלא מן השמים שלחו את המלך לכאן, 
על מנת שיראה במו עיניו את סבלם של עם ישראל, בני בניו ש ליוסף הצדיק, אשר הם אסורים 
ללא מזון ופרנסה, נתונים לגזרות קשות ונוראות ולסבל בל יתאר. "אדוני המלך, נשלחת לכאן 
והסיבה לכך היא כי אם תזכר אותם,  על מנת לראות את הנקיים מעוון האובדים בצדקתם, 
כלומר אנא זכור אותם, וכאשר תצליח לנצח ולשלוט גם באירופה המזרחית, תוציא אותם  מן 
הבור הזה, תגאל אותם מייסוריהם, ותתן להם אפשרות לחיות בכבוד תחת חסותך"... דבריו של 

הרב מצאו מסילות ללבבו של נפוליון, הוא נהנה מהם ואף הודה לו עליהם.
                                                                    ומתוק האור

א. נוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה, 
שנרות  בעוד  וסריגה,  תפירה  כגון 
חצי  במשך  דולקים,  שבבית  החנוכה 
משום  הוא  והטעם  מהדלקתם,  שעה 
לאור  להשתמש  שאסור  להודיע  היכר 
נרות החנוכה. אבל בישול ואפיה וצרכי 
נשים  יש  אבל  מותרות.  נפש  אוכל 
בכלל  מלאכה  לעשות  שלא  שנהגו 
הבטלה  כי  מנהגן,  לבטל  ויש  בחנוכה, 
יש  מקום  ומכל  שעמום.  לידי  מביאה 
אומרים שטוב לנשים להמנע ממלאכות 
בהן  שיש  וכביסה,  טויה  כגון  כבדות, 
טירחא, על כל פנים ביום ראשון ושמיני 
של חנוכה. אבל האנשים אינם נמנעים 

משום מלאכה.
גבינה  במאכלי  להרבות  נוהגים  יש  ב. 
ידי  על  שנעשה  לנס  זכר  חנוכה,  בימי 
הוא.  תורה  ישראל  ומנהג  ”יהודית“. 
וכיום נוהגים לאכול סופגניות מטוגנות 
וכל  בדבש.  כצפיחית  וטעמם  בשמן, 
מעשיך יהיו לשם שמים.                                                                                                                  
חזון עובדיה
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הלכות שמיטה
אפילו  זרעים  מני  כל  לזרוע  אסור  ב. 
בעציץ. ומכל מקום מותר לזרוע בעציץ 
הוא  ואפילו  בבית,  המונח  נקוב  שאינו 

מכלי חרס מותר לזרוע בו.
חזון עובדיה



המיליונר". על אותו איש עשיר שבמרומי ההצלחה שלו, 
החליט השטן לזנב בו, דרך רדיפת העתונות ודרך מחלה 
עמדה  שלו,  המדהימה  ההצלחה  בו.  שקיננה  ממארת 
להתרסק אל קרקע המציאות. אבל האדמו"ר שלו הציל 
את חייו. הוא נתן לו עצה טובה ושלח אותו להיות שנורר 
בזיונות  ספג  הוא  שם  זרה,  במדינה   – צדקה"  "בבא   –
והשפלות, והכל כדי להכניע את הגאווה הארורה. וכשהוא 
הכניע את הגאווה שלו, העתונות עזבה אותו, וגם המחלה 
נעלמה כלא היתה. הסיפור הזה ריגש אותי מאד, ולפתע 
גיליתי מה מפריע לי לעשות צעד נסיוני להשכנת שלום 
בית בין הזוג מגד. קראתי את סיפורך פעמיים ושלוש, ואז 
יגאל  לעצמי,  אמרתי  עילאיות.  נפש  תעצומות  הרגשתי 
המטופשת  הגאווה  את  נער  שלך,  מהאגואיסטיות  צא 
עשיר  מיליונר  אם  בית.  שלום  תשכין  ולך  בך,  שנדבקה 
היה מוכן להשפיל את עצמו עד עפר, אז מי אתה בכלל? 
יצאתי ברגל לכוון חנותו של משה מגד. השעה היתה אחת 
ושלושים בצהריים. הוא עמד לסגור את החנות. ביקשתי 
להכנס ולבחור צעצועים לילדי, משה דווקא היה סימפטי 
עליו.  מעיקה  וכבדה  אפורה  שעננה  חשתי  כי  אם  אלי 
בחרתי כמה צעצועים וניצבתי ליד הקופה. נשמתי עמוק 
ואמרתי לו "משה, משה, אני הרוס, אני שבור". הרגשתי 
שדמעות חונקות את גרוני. "משה, אתה ידיד שלי, אתה 
כל כך תרמת לאישיות שלי, לחיים שלי, ללימוד התורה 
שלי, אתה ואירית הייתם בעבורי כמו זוג משמים, משפחה 
למופת. כל כבודכם בני מלכים. עכשיו אני שומע שאתם 
אתם  אבל  משה  לי  שתסלח  גירושין...  לפני  עומדים 
את  מאלמנים  אתם  נהדרים.  ילדים  שבעה  מייתמים 
עצמכם. ואתם כל אחד בפני עצמו כל כך טובים, והגונים 
ידידי, אל תהרוס  ומאירי פנים. אני מתחנן לפניך משה 
את הבית שלך... אם אני קצת יקר לך, עשה עמי חסד, 
ועם הקב"ה חסד, אל תתן למזבח לבכות, לך  עשה עמי 
תציל את הבית שלך... אתה איש יותר חכם ממני, יותר 
לבך  טוב  את  וקח  שלך,  הכשרון  את  הנח  ממני,  מנוסה 
והשתמש בו להציל את ילדיך הטהורים... והשאר את בת 
זיווגך מן השמים בצל קורות הבית...". "העיניים שלי נטפו 
דמעה אחר דמעה. משה קפא על מקומו כל אותן דקות. 
והבחנתי שהוא מבליע את דמעותיו בין אצבעותיו. אתה 
לא תאמין מר לוי, אבל הרגשתי שהמילים הפשוטות שלי 
פועלות על הלב שלו, כי מילים היוצאות מן הלב, נכנסות 
 ₪  100 בן  שטר  לידיו  תחבתי  לדבר,  הלב."סיימתי  אל 
ענקית  שאבן  חשתי  הצעצועים.  עם  החנות  את  ועזבתי 
נגולה מעל ליבי. יותר מזה אינני יכול לעשות, אני איש 
פשוט, יהודי קטן פועל במפעל. אבל שום דבר לא פוטר 
אותי מלעשות ולפעול למען הזולת, בעיקר אם זה ידיד 
נפש. "האמן לי מר לוי, אינני יודע אם שלום הבית ימשיך 
לשכון בבית משפחת מגד, אני מעריך שכן, אבל על כל 
פנים אני מודה לך על המילים החמות שכתבת בשבוע 
נפש לעשות צעד קטן אבל  לי תעצומות  שעבר, שנתנו 

חשוב כדי להשיב את השכינה לבית יהודי".
מאמר החכם

הגרוע שבעניות, שהעני מאמין שהעשירות תוציא אותו 
ממצוקותיו.

)רבי דובער מרדושיץ( 
       באדיבות המחבר -הרב קובי לוי הי“ו

סיפור השבוע
עז  צורך  מרגיש  ואני  יגאל שמואלי,  "קובי שלום, שמי 
לספר לך, כיצד הקב"ה מגלגל מצבים בעולם בהשגחה 
מדוקדקת, ועד כמה אינך מתאר לעצמך מה השפעתה 
כתובה  כשהיא  בעיקר  הכתובה,  המילה  של  הטמירה 
ובכן הנני  ויראת שמים צרופה....  מתוך כוונות טהורות 
בשכונת  הטובה,  משפחתי  עם  שנים   10 מזה  מתגורר 
מגורים יוקרתית בראשון לציון. לשכונה אין צביון דתי, 
בשבתות  כי  אם  למדי,  מצומצם  בה  הדתיים  ומספר 
מסורתי.  שרובו  בציבור  מלאים  הכנסת  בתי  שלושת 
זוג  הסמוך  בבנין  להתגורר  באו  שנים  כשלוש  לפני 
משה  ומטופחים.  מקסימים  ילדים,  שבעה  ולהם  דתי 
לדוגמא  משמים  זוג  הם  החדשים  שכנינו  מגד  ואירית 
ואופן  פנים,  מאירי  חייכניים,  סבלניים,  הם  ולמופת. 
התנהלותם משפיע לטובה כמובן גם על ילדיהם, שהם 
יראת שמים ואהבת  ניחוח של  ממש פרחים המדיפים 
עצמי  את  מצאתי  עמם.  התיידדנו  ואני  אשתי  הזולת. 
קובע עתים לתורה עם משה שהיה חרוץ ובקיא בהרבה 
חכמות  ועצות  קשבת  אוזן  מצאה  ואשתי  מסכתות, 
בחינוך  לפרנסתה  שעסקה  אירית,  החדשה  מחברתה 
מיוחד. משה, אגב, הינו בעל חנות משגשגת לצעצועים 
בזוג  מדובר  בקיצור,  התעשייה.  באזור  ומשחקים 
להתברך  זכה  אותם  שהכיר  שמי  לבבי,  משכיל,  אמיד, 
וחסד  חן  השרתה  תמיד  שנוכחותם  אהובים,  בֵרעִים 
הזוג  של  השביעי  בנם  נולד  אח"כ  שנה  ואצילות.  הוד 
השטן  אבל  ומדוע,  למה  איך  תשאל  אל  לוי,  מר  מגד. 
לו הרבה  ויש  נחש הקדמוני,  יצר הרע, הוא  הוא  כידוע 
מסיכות ותחפושות ושיטות לקלקל ולמוטט ולרסק בית 
לפני  שקרה.  מה  וזה  מושלם...  הוא  אם  בעיקר  יהודי 
שנה נודע לי על מערכת יחסים עכורה שהתפתחה בין 
משה לרעייתו אירית. העכירות הזו השפיעה כמובן על 
רוח.  ונכאות  עצובות  הפכו  שפניהם  הקטנים,  ילדיהם 
נוגה משהו, כבוי. הסכסוך  האור שבקע מעיניהם הפך 
שהתרחש בין ארבעת הכתלים ערער את שלוות נפשם. 
הבחנו, רעייתי ואנוכי, שהם כבר לא לבושים טיפ-טופ, 
מאחרים  היו  כבר  הם  לבין  ובין  גיהוץ,  היה  לא  הגיהוץ 
לבתיה"ס ובקיצור הבית האצילי הזה עמד בפני קריסה 
נוראה. משה גם עזב את הבית לעתים מזומנות, אירית 
נחלשה מן העומס....אתה מבין מר לוי, מה שנראה לנגד 
והתפוגג.  הלך  והתערער...  הלך  מושלם  כדבר  עינינו 
ידידי  משה  ואילו  רעייתי,  כתפי  על  בוכה  במר  אירית 
הטוב, לא מצא זמן ללמוד עמי, והשתדל להתחמק ממני, 
ואני הבנתי למה. היה קשה לו במצבו החדש, והוא מנע 
כחודש אשתי  לפני  עצמו מהסברים..."עד שערב אחד 
חזרה הביתה עם דמעות. "זהו" כך אמרה "משה ואירית 
הנושא  ברבנות.  פעמיים  נפגשו  הם  להתגרש.  החליטו 
ואני,  רעייתי,  סיפרה  כך  הרכוש".  חלוקת  הוא  היחידי 
תאמין או לא, חשתי שעולמי חרב עלי. כל כך אהבתי 
למשה,  בעיקר  טובה,  להם  הכרתי  כך  כל  שניהם,  את 
אבל איזו חומה של ברזל חצצה בין הרצון העז להשכין 
שלום בית, לבין איזו מן השלמה או הכנעה, שזה אסון 
בלתי נמנע. חשבתי לעצמי שאני בעצם כלומניק, ואין לי 
מושג בהשכנת שלום בית ובטוח שעם ההשכלה והנסיון 
חיים שלי, לא אמצא שום נתיב לסלול מסילות בלבבם 
של הזוג מגד... מי אני ומה חיי? "ובכן מר לוי, בסופשבוע 
ה"שנורר  על  בעתון  סיפורך  את  בעיון  קראתי  שעבר 
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עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

ביתי שתחיה בת חמש הייתה אמורה לעלות הביתה עם 
אחותה במעלית, ואחותה ברחה לה ולא חיכתה לה. היא 
לה  נהיו  הזה  המקרה  ומאז  לבד  במעלית  לעלות  נאלצה 
של  הפדיון  את  מכירים  אנחנו  ופחדים.  חרדה  התקפות 
"חסדי ינון", עשינו מיד ”פדיון נפש“ וישתבח הבורא תוך 
והחרדות  וכל הפחדים  תקופה קצרה היא חזרה לעצמה 
נעלמו כלא היו, אני מתקשרת להזמין עוד פדיון בנושא 
אחר ולהודות על הסייעתא דשמיא שזכינו לראות...תזכו 

למצוות!
                                                                    קובי מהמרכז

היה שותף
לזיכוי הרבים באיזור מגוריך
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לאחר שעברתי חויה קשה שאני לא מאחלת לאף אחת...
סוגי  כל  להפקד,  הצלחתי  ולא  ילד,  לחבוק  מאד  רציתי 
בערך,  שנתים  לפני  הועילו.  לא  שעשינו  ההשתדלויות 
קצת לפני פורים התקשרתי ל“חסדי ינון“ לעשות ”פדיון 
נפש“ לזרע בר קיימא. וכבר בסעודת פורים גיליתי שאני 
ומושלמת...ילדתי  אמיתית  שמחה  היתה  זאת  בהריון, 
ברוך השם ילד בריא ושלם, כל כך התרגשנו, ומזמן רציתי 
ועכשיו  התעכב,  וזה  טובות,  בשורות  ולבשר  להתקשר 
התקשרתי לבשר בשורות טובות וגם לעשות עוד פדיון. 
מודה כל רגע לבורא עולם שזיכה אותי להיות אמא, זה 

לא מובן מאליו...
                                                                  ש.ח מהמרכז

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

והתיבשות עם  ילדים בגלל הקאות  בפסח, הגענו למיון 
בננו בן השלוש. במיון עלתה שאלה לגבי תופעה אחרת 
שלא יחסנו לה חשיבות. שלחו אותנו לרופא אחר, בלי 
בעיקר  אותנו,  הלחיץ  מאד  הזה  הרופא  להקאות.  קשר 
יצאנו  טיפול.  מחוסר  כתוצאה  עתידית  פגיעה  על  דבר 
”פדיון  ממנו ומיד התקשרתי ל“חסדי ינון“ והזמנתי לו 
נפש“. לאחר הפדיון, החלטנו ללכת לרופא אחר לחוות 
והחרדה.  הלחץ  כל  את  מיד  ביטל  והוא  נוספת.  דעת 
כירורגית  בהתערבות  הסתים  זה  מומחה,  בדיקת  לאחר 
אני  והיום  נוסף.  נפש  פדיון  לו  ערכו  לפניה  קלה. שגם 
מאחורינו,  כבר  הכל  טובות,  בשורות  לבשר  מתקשרת 
זה עבר בהצלחה ובקלות ברוך השם. מודים להשם יום 
יום...אין עוד מלבדו!                                                                                                                          
בעילום שם

הלידה,  זמן  הגיע  נפקדה,  ואשתי  זכינו  השם  ברוך 
וכשהיינו בבית החולים הדברים התעכבו בצורה מדאיגה. 
הנפש“  ב“פדיון  שרואים  הישועות  על  ששמעתי  אני 
שלי,  ההשתדלות  את  לעשות  החלטתי  ינון“  ב“חסדי 
התקשרתי ל“חסדי ינון“ תרמתי עבור הפדיון, ומיד לאחר 
התרומה ישתבח ויתעלה הבורא דברים התחילו להתקדם 
מדהימה,  בת  לחבוק  זכינו  השם  וברוך  מדהימה,  בצורה 
עולם  לבורא  ולהודות  טובות,  בשורות  לבשר  התקשרתי 

על חסדיו הרבים ולשליחיו הנאמנים...                  
                                                                     בעילום שם 

לעצמי  והזמנתי  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  שבוע  לפני 
”פדיון נפש“, היתי חולה בנגיף, אני עדיין חולה, אבל כבר 
בסוף. היה לי ארבעים חום, והחום לא ירד, הימים עוברים 
ואני באותו מצב, החום לא יורד. הרופאים בקופת חולים 
לארבעים  מגיע  החום  אם  גם  בבית  להשאר  לי  אמרו 
אבל  מאד.  רע  הרגשתי  אבל  בבית,  נשארתי  אז  ושתים. 
רבי  את  בשמים,  יושר  מליץ  יש  שלנו  ידע  לא  הרופא 
ינון חורי זצוק“ל...באותו יום של הפדיון, מתקשרים אלי 
בדיקות  לעשות  לך  כדאי  לי,  ואומרים  חולים  מקופת 
למיון,  הגעתי  הסטורציה.  את  ותבדוק  במיון,  מקיפות 
הבדיקות  כל  את  שעשיתי  ואחרי   ,93 היתה  הסטורציה 
גילו שבעקבות הנגיף יש לי דלקת ראות. הסיעתא דשמיא 
היתה שהגעתי למיון. ושמה בדקו אותי. ולא רוצה לחשוב 
ושומע  בבית  נשאר  היתי  אם  איתי  קורה  היה  מה  בכלל 
לרופא שאמר לי להשאר בבית. לא רוצה לחשוב אפילו. 
ממליץ  הצדיק...)ובכלל  של  העזרה  לולא  היתי  איפה 
לחכות(... לא  החולי,  בתחילת  ממש  הפדיון  את  לעשות 

שהשם ישמור ויציל את עמו ישראל...
                                                                     בעילום שם      



החיזוק השבועי
כוחה של מצווה

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.

מטבע הישועות
של הצדיק

לפרטים בקו הישועות

03-6182992

המסוגל להגנה 
מעין הרע, מזל, 
בריאות איתנה,
פרנסה בשפע

לשמירה,
ברכה והצלחה

רבי פתחיה היה סוחר יערות. כאשר היה ב"יחידות" אצל אדמו"ר הרש"ב - רבי שלום דב בער, אמר לו הרבי: "מכיוון שאתה נמצא הרבה ביער 
ולפעמים שוהה שם ימים רבים לרגל עבודתך. לכן, זכור ואל תשכח - בימי החנוכה הקרבים ובאים, טרם צאתך מביתך, קח עימך נרות לדרכך, 
שמא תזדקק להם". ואכן, בחג החנוכה נטל עימו החסיד נרות חנוכה גדולים ויצא לעבודתו ביער. שעות אחדות שהה בין העצים, הלילה ירד, 
ורבי פתחיה עדיין ביער העבות. לפתע, צעדים מהירים קרבים אליו. פיו נסתם, ידיו ורגליו נקשרות על ידי אלמונים. הם מתחילים לחטט בכיסיו, 
מחפשים כסף. האחד עוסק בכיסי מכנסיו, והשני במעילו. "בודאי משימצאו השודדים את כספי, לא יהיה להם צורך בי וישחררוני", הרהר 
החסיד בתקווה. אבל לא כך חשבו השודדים. אחד מהם הרים גרזן לעומתו ועמד להורגו..."מדוע? לשם מה?" התחנן החסיד על נפשו. "את כל 
כספי לקחתם ממני, ועתה, למה לכם להרגני? השאירוני נא לחיות". "לא ולא!" קראו השודדים ברשעות. "אבל למה? מה תועלת אביא לכם 
במותי?" שאל החסיד. "יודעים אנו, שברגע שתשתחרר תיגש למשטרה, תלשין עלינו ואז יתפסו אותנו. לכן, אין לנו ברירה אלא לחסל אותך" 
השיב אחד השודדים. ראה החסיד האומלל שהחלטתם נחושה והנה הגיע קיצו. "אלו הם רגעי האחרונים בעולם הזה. כיצד אפרד ממנו? מהי 
המצווה האחרונה שאוכל לקיים כאן?" חשב לעצמו. אז הוא נזכר, "הרי יש לי נרות חנוכה, אדליקם, שלהבתם תעלה מעלה מעלה, ועימם תעלה 
זו לפני מותי".  וגדול רצוני לקיים מצווה  "יהודי אני,  נרות חנוכה.  גם נשמתי..." חשב. הוא ביקש מהשודדים את בקשתו האחרונה: להדליק 
הסכימו השודדים לבקשתו והרשו לו למלא את רצונו. פתחו את כבליו ועמדו להסתכל מהם מעשיו לפני מותו. הוציא החסיד ברעדה את הנרות 
הגדולים שהביא עימו, סידרם בשורה והחל להדליקם. הוא בירך בדביקות ברכת: "להדליק נר חנוכה",  ואחרי כן לחש את "הנרות הללו קודש 
הם..." שפתיו לחשו את המילים בעוד עיניו זלגו דמעות. השלהבות האירו למרחוק וגירשו את החושך. באותה שעה טייל ביער האפל פריץ, רכוב 
על מרכבתו. ובראותו אור מנצנץ בין העצים סטה מדרכו ונטה לצידי הדרך לראות מה פשר הדבר. כשהגיע וראה את השודדים ציווה את אנשיו 
לתפסם ולאסרם, והחסיד רבי פתחיה ניצל...כולנו זוכים לקיים מצוות ומעשים טובים. אין פרט שנעלם מעיניו של בורא עולם, הכול נרשם, 
הכול מתועד, מצווה קטנה שאדם עושה יכולה לזכות אותו בשכר עצום, אין לנו באמת מושג כמה פעולה קטנה שלנו עשתה רושם בשמים. אל 
תמעיט במעשיך הטובים, יש לכול מעשה שלך אור עצום השומר ומגן עליך ויזכה אותך לשכר עצום. אל תתעצל במעשיך הטובים, קיים עוד 
מצווה וחסד, תלמד עוד פרק, שכרך רב מאד. כל הבלגה, וויתור וחסד יעניקו לך טוב, ולא רק טוב, אלא לעיתים דווקא המצווה שהנך מקיים עתה 
יכולה להביא לך מזור, הצלחה ולעיתים הצלת חיים. אל תזלזל בשום מעשה שלך, אולי המעשה הטוב הנקרה לפניך עכשיו יתן לך עוד חיים...

חנוכה שמח!
                                                                                                                                                                                                           )רונן קרתא( 
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