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ואשר לא שם לבו אל דבר ה‘ )ט, כא(

מכה ועוד מכה ספגו המצרים, פעם ועוד פעם ראו את כוחו וגבורתו של הקדוש ברוך הוא-
ואף על פי כן, כאשר מקבלים הם הוראה לאסוף את המקנה לתוך ביתם על מנת להצילו, 
היו מביניהם כאלו שלא התיחסו לכך. צא ולמד עד כמה גדולה היא קשיות לבו של אדם, 
הרואה בעיניו נסים ונפלאות, ואף על פי כן ממשיך את חייו כהרגלם, וממתין עד שהוא עצמו 
”קול תורה“,  יקבל מן השמים אתותים מיוחדים! בהקשר לכך ספר לי אברך, בוגר ישיבת 
ספור שספר המשגיח רבי יצחק ירוחם ברודיאנסקי, ומעשה שהיה כך היה: באחד הימים 
נסע הרב ברודיאנסקי במונית לחתונת תלמיד, בלוית שלשה תלמידים. מיד לאחר שהחלה 
הנסיעה בקש הנהג מן הרב שיאמר לו דבר תורה. הרב ברודיאנסקי השיב לו:“בכל נסיעה 
אני אומר לך, אבל הפעם אני עייף, לכן אתה תאמר לי...““יהי כן“ הסכים הנהג-“יש לי ספור 
יפה שקרה לי: בהיותי בצבא עברתי יום אמונים מפרך, שבסופו הובלתי עם כל הפלוגה שלי 
גם העיפות הגדולה  עייפים עד מות, אבל  היינו  כולנו  לישון שם.  לנו  ונאמר  בחוץ,  לשטח 
רגלינו.  על  כולנו  את  הקפיצו  אשר  לפתע,  להשמע  שהחלו  לצרחות  היתה  יכולה  לא  הזו 
מרוב פחד התחלנו גם אנו לצרוח, וכשהתעוררנו מעט ונסינו לברר מה קרה, התברר שאחד 
יכיש  יזוז מעט,  ידע, שאם  לו על רגלו. החיל  החילים הבחין לפתע בנחש ארסי המתפתל 
אותו הנחש, ולכן שכב בלי תזוזה וצרח לעזרה. נבהלנו מאד, דבר כזה עוד לא ראינו-אולם 
איש מאיתנו לא ידע כיצד אפשר לעזור לו...לבסוף החליט המפקד לנקוט בצעד מאד מסוכן, 
על  כרוך  ’הוא  בנחש.  לירות  עליו  ופקד  הוא קרא לאחד הצלפים המומחים שהיו בפלוגה 
הרגל‘ נרתע הצלף. ’אין ברירה‘-הגיב המפקד, ’תנסה כמה שפחות לפגוע ברגל וכמה שיותר 
בנחש...‘ רעדנו מפחד כשהוא כון את הרובה. מילימטר אחד של חוסר דיוק עלול להרוג את 
יסתים הענין?! לפתע שמענו את קולו של חברנו הדתי צועק לעבר  יודע כיצד  החבר...מי 
לא  ה‘ אחד“.  אלקינו  ה‘  ישראל  ”שמע  אחר...תצעק  משהו  תנסה  יורה  שהוא  לפני  החיל: 
היה הרבה מה להפסיד...החיל חזר אחריו מילה במילה, וכשסים החל הנחש לרדת מן הרגל, 
הסתלק ונעלם...“ הנהג השתתק, והרב ברודיאנסקי שאל:“ומהו סופו של הספור? ”הבחור 
חזר בתשובה“ ספר הנהג-“התחיל לשמור מצוות וכיום הוא דתי“. ”ומה איתך?“ המשיך הרב-
וביה... מניה  נחש על הרגל“-השיב הנהג  לי לא עלה  ”אבל  גם אתה ראית את הכל!“  “הרי 
הנה כי כן, כאן טמון ההבדל בין חכם לשוטה-בעוד השוטה ממתין לנחש שיעלה לו על רגלו, 

מסתפק החכם בכך שיעלה על רגלים אחרות...
ושמתי פדת בין עמי ובין עמך למחר יהיה האת הזה )ח, יט(

”בעל הטורים“ כותב ששלוש פעמים במסורה מופיעה המילה פדת: כאן היא מופיעה חסרה 
”ו“, אולם בשני המקומות האחרים נכתב ”פדות“ עם ”ו“: ”פדות“ שלח לעמו“ )תהילים קיא,ט( 
וכן ”יחל ישראל אל ה‘ כי עם ה‘ החסד והרבה עמו פדות“ )תהילים קל, ז( מדוע נכתב כאן 
”פדת“ בכתיב חסר? בפסוקים אלו מדובר אך ורק בפדות מפני הערוב, אולם הפדות העתידה 
לבוא על ישראל, הלא היא הגאולה העתידה, ראויה לכתיב מלא ”הרבה עמו פדות“.ג‘ מני 
גלויות הן- אומר בהקשר לכך ”דבש השדה“-גלות בין הגויים, גלות בין יהודים וגלות האדם 
אצל עצמו, וכל אחת קשה מחברתה:גלות בין יהודים קשה יותר מגלות בין גויים, ואלו גלות 
האדם אצל עצמו, כלומר:אצל יצרו הרע,היא הקשה שבכולן. הפדת“ המופיעה כאן חסרה ”ו“ 
מתיחסת אל הגלות הראשונה בין הגויים, שהיא קשה מאד אך יחסית לגלות אצל אחים היא 
קלה. אולם הגלות בין האחים קשה יותר, ולכן נאמר בה ”פדות“ עם ”ו“, כדי לרמוז על הפדות 
נאמר  ועליה  ביותר,  הקשה  היא  הרע  היצר  מן  פדות  ואלו  כזה.  במקרה  הנדרשת  המלאה 

”הרבה עמו פדות“, שכן זקוק האדם להרבה מאד סיעתא דשמיא, כדי לצאת מגלות כזו...
ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל )מתוך ההפטרה(

מה פשר השואת הגאולה לצמח-“אצמיח קרן“? התשובה היא, כשטומנים גרעין של צמח 
באדמה, בשלב הראשון הוא נרקב ורק לאחר מכן מתחיל לצמוח. כך עם ישראל, רק בשעה 
שיהיו קרובים ליאוש מחמת תוקף הצרות שבעקבתא דמשיחא-אז תבוא גאולתם. ומוסיף 
ה“לקוטי בתר לקוטי“ בשם ”אבן האזל“, שמטעם זה תקנו אנשי כנסת הגדולה לומר בברכת 
ישועה“, כלומר, כשם שבתחית המתים, ברגע  ומצמיח  ומחיה  ”מחיה המתים“-“מלך ממית 

אחד יקום האדם לתחיה, כך יצמיח ה‘ את הישועה כהרף עין, כשהמצב יהיה קרוב ליאוש.
                                                                 ומתוק האור

א. מי שיש לו מים חמים שהוחמו על ידי ”דוד 
שמש“, מותר לפתוח הברז של המים החמים 
אע“פ  בזה,  וכיוצא  כלים  לרחיצת  האלה 
שביציאת המים החמים נכנסים מיד במקומם 
מים צוננים, וכשמתערבים עם המים החמים, 
והמים  הואיל  מקום  מכל  שם,  מתבשלים 
אלא  איסורן  שאין  חמה,  תולדת  הם  החמים 
מדרבנן, גזרה משום תולדת האור )שבת לט.(, 
ואף הוא אינו מתכוין כלל על המים הצוננים 
רישא  פסיק  הוי  החמים,  במים  לבשלם 
ויש  גזרה,  משום  אלא  שאינו  בדבר  בדרבנן, 
להקל. במה דברים אמורים, כשהוחמו על ידי 
בוילר  שבתוך  חמים  המים  אבל  שמש,  דוד 
בהם  ישתמש  שלא  להחמיר  טוב  חשמלי, 
בשבת, מפני שהצוננים מתערבים בחמין של 
טוב  הילכך  התורה,  מן  שהם  האור,  תולדת 

להחמיר.
ב. מותר להשתמש במיחם שמחובר לו צינור 
המים  גובה  את  לדעת  כדי  העשוי  זכוכית 
הברז  פתיחת  שבעת  פי  על  אף  שבמיחם, 
מן המים שבצינור שאינם חמים כל  נכנסים 
ואין  שבמיחם,  הרותחים  המים  תוך  אל  כך 

להחמיר בזה כלל
חזון עובדיה

פרחים.  ובו  ממתכת  עציץ  להשקות  מותר 
וכל שכן אם העציץ מונח בבית , שאז מותר 
הפסד  חשש  אין  אם  אפילו  להשקותו 
צה  סי‘  חאו“ח  ח“ט  יבי“א  )שו“ת  לפרחים. 
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הנערץ.  זווית חסד חדשה שנבעה ממעיינותיו של אביהם 
ובידו  מצחיה  כובע  חבוש  קשיש  איש  אביגדור.  הגיע  ואז 
ובו ירקות. "שלום, קוראים לי אביגדור, אתם  סל פלסטיק 
לא מכירים אותי, אבל אני הכרתי את אבא שלכם לפני 25 
ויותר. הייתי אח בבית החולים לחולי נפש בליפתא.  שנה, 
בוקר אחד, ניצב אביכם בפתח בית החולים ושאל: תסלחו 
לי אני שומע מכאן זעקות נוראות, מחרישות אוזניים... מי 
כניסתו למחלקה,  "ר' אריה אביכם הבחין מיד עם  צועק?! 
באותו חולה גבה-קומה אך כפוף שצעק כמו מטורף, מילים 
בלי פשר בלי קשר, כשהוא מקפץ ובועט ונוגח בראשו על 
קיר הבטון. "ניגשתי אליו, ואז הוא שאל, למה הוא צועק? 
כיצד מתנהל  לו  "הסברתי  כולם שקטים?  ממנו  חוץ  ולמה 
כאן בית החולים על פי הנחיות הממשל הבריטי. ובכן, לא 
הבריטים,  הנחיית  פי  על  הרגעה.  לתרופות  זכאי  חולה  כל 
רק חולה שיש לו קרובי משפחה שמגלים בו ענין, והם קצת 
לוחצים במקומות הנכונים זוכה לקבל תרופות הרגעה. תבין 
אדוני, אמרתי לאביכם, לחולה הזה נחמיה בודלבסקי, אין 
שום מכר או קרוב. הוא ניצול שואה בן בלי בית...". המשיך 
אביגדור בסיפורו "נחמיה בודלבסקי? צעק אביכם ר' אריה 
בהתרגשות. אני קרוב משפחה שלו. אני לא מאמין, ריבונו 
לפני..."ואז  הוא  והרי  מהשואה  ניצל  נחמיה  עולם,  של 
ונישק אותו בחום  ניגש אביכם אל נחמיה המטורף, חיבק 
להודיע  לי  והורה  סוכריות,  מספר  מכיסו  הוציא  ובאהבה, 
לו לתרופות,  דורש במפגיע לדאוג  לממשל הבריטי שהוא 
והוא גם שלף שני שילינג כדי לעזור במימון התרופות. "וכך 
מדי ראש חודש היה מגיע אביכם אל נחמיה החולה – שרוב 
הזמן בהה באוויר, פה ושם השמיע משפט מבולבל – עם 
שקית נייר מלאה ממתקים. יושב עמו רבע שעה,  משוחח 
עמו בחמימות רבה. אביכם דיבר, ונחמיה שתק ולעס, רגוע 
ונינוח. לפני שנפרד ממנו נישק ר' אריה את נחמיה במצחו 
וברך אותו שיזכה לרפואה שלמה. נחמיה היה מחייך באושר, 
אבל נחמיה מעולם לא הבריא. יומיים לפני הכרזת המדינה 
בליבו  לקה  הוא  החולים,  בית  פינוי  של  בעיצומו  כשהיינו 
ופירפר בין חיים למוות. הצלחנו לייצב את מצבו, וכשהוא 
חזר להכרה, הוא סימן לעברי וביקש להשמיע כמה מילים: 
"אביגדור אני רוצה שתדע, הרב עם הזקן הארוך שהביא לי 
קרוב  לא  בכלל  הוא  צדיק.  הוא  ממתקים,  ראש-חודש  כל 
משפחה שלי, מעולם לא נפגשתי איתו עד ליום שהוא בא 
לבית החולים עם הסוכריות. אני יודע אביגדור שרק בזכותו 
נתנו לי תרופות הרגעה, לפני שהוא הגיע שאגתי כמו אריה 
רעב בכלוב, ואם היו לי כמה דקות של אושר בחיים האיומים 
שעברתי אחרי השואה הנוראה, אלו היו הדקות עם ר' אריה, 
עם הסוכריות, וחתיכת החלבה, עם הנשיקה במצח והברכה 
מכל הלב. אני מבקש ממך אביגדור שתגיד לו שאני אוהב 
אותו, ואני מבקש ממנו סליחה על כך שמעולם לא אמרתי 
לו תודה. תגיד לו אביגדור את האמת, שחוץ מהדקות האלה, 
דקות הגסיסה שלי, לא יכולתי להוציא משפט אחד שלם. 
רפאל  שלי".  הצוואה  זו  אביגדור.  בשמי  תודה  לו  תגיד 
ושמעון מחו דמעה סוררת. "ואנחנו, כשאבא עשה חסד של 
ניצול שואה, שיננו משניות מתחת  יהודי אומלל  אמת עם 

לעץ החרוב".
באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו  

סיפור השבוע
מתחת לעץ החרוב

ימי המנדט הבריטי זכורים לרע. תושבי ירושלים של ימי 
המנדט סבלו את הניכור של הבריטים כלפי היהודים, ואת 
עצימת עיניהם מפרעות, גניבות ושאר מרעין-בישין של בני 
זרע ישמעאל. סבל נורא. היו אלה ימים של טרור רב כיווני. 
המחתרות פגעו בערבים, הערבים פגעו ביהודים, כאשר פה 
ושם גם חיילים בריטים שילמו בחייהם, וזה נראה היה כמו 
מעגל דמים מטורף שאין לו סוף, עד להכרזה הרשמית של 
האומות המאוחדות, כי יש ליהודים לגיטימציה בינלאומית 
להקים בית יהודי בארץ ישראל. אולם, כמו תמיד ועל אף 
הפרעות ושפך הדם, השכינה לא זזה מן הכותל המערבי, 
בתבל,  הקדושה  בעולם,  היפה  העיר  של  הקדומים  והוד 
הגאיות  בין  נוסק  והסימטאות.  החומות  ובין  מעל  מרחף 
האבות,  שורשי  אל  נשמה  כל  ומדביק  ההרים,  ופסגות 
המקדש  ובית  ידך...  תשלח  אל  העקידה,  המוריה,  הר 
לרדת  להוראה  וממתין  מרומים  לו בשמי  הניצב  השלישי 
מטה, משוכלל ומרהיב. והשערים? כבר נשלפים ממעבה 
האדמה. ירושלים של ימי המנדט. זעקות נוראיות פילחו 
את ערפילי הבוקר של יום סתווי בכניסה לירושלים, ליד 
מעלמא-הדיין.  שלא  משוגעות,  צעקות  היו  אלה  ליפתא. 
חולי  בית  כותלי  את  פילח  הזה  המטריד  הרעש  כן,  אכן 
בואכה  דווקא  משהו,  חצופה  באירוניה  לו  שניצב  הנפש 
שתהא  חשוב  ואילך  שמכאן  אולי,  ללמדך  הקודש,  עיר 
הנפש בריאה. מי צועק? למה צועק? תשובה בהמשך. הם 
צעדו שלושה. האבא הגדול הרב אריה, שזקנו יורד על פי 
מידותיו, ולידו שני בניו הקטנים, עדיין לא בני מצוות, רפאל 
בן 8 ושמעון בן ה-6. "המתינו כאן" ביקש האב הצדיק וניגש 
שילינג  שלף  הוא  האוטובוס.  תחנות  ליד  מכולת  לחנות 
מכיסו, תחבו ביד הקמעונאי והחל לבחור ולמלא את שקית 
הנייר בממתקים, עוגות וסוכריות צבעוניות. הא כן, כמובן 
להתכבד  שראוי  חלבה  חתיכת  גם  לטמון  שכח  לא  הוא 
בה. לאן הולכים אבא? שאלו הקטנים. "לתת מתנה קטנה 
ומתוקה לקרוב משפחה" השיב. אחרי 20 דקות של הליכה 
סמוך  לחולי-נפש  החולים  בית  מול  ניצבו  הם  מזורזת, 
ונראה לכפר ליפתא. האב ר' אריה ביקש משני בניו לנוח 
תחת עץ החרוב, בשיפולי המורד בואכה בית-החולים. "אני 
מסכת  משניות  את  שננו  ובינתיים  דקות,  עשר  תוך  חוזר 
שבת ואבחן אתכם כשאחזור". המחזה הזה חזר על עצמו 
מן  ובניו  האב  צעדו  חודש  ראש  כל  מספר.  שנים  במשך 
בממתקים,  הנייר  שקית  התמלאה  שם  למכולת,  הבית 
בית החולים, השניים שיננו  בזריזות לעבר  אחר כך צעדו 
משניות תחת עץ החרוב, ואבא חזר אחרי 10 דקות, או רבע 
שעה ובחן אותם. הם ידעו ששם בתוך הבית הגדול הזה, 
גרים אנשים לא יציבים בנפשם. "משוגעים" הם ידעו שיש 
שם אדם שאבא שלהם אוהב ודואג לו, הם הבינו שמדובר 
על  הכריזו  שנים  ארבע  אחרי  לא.  ותו  משפחה...  בקרוב 
השחרור  מלחמת  נטשו,  הבריטים  ישראל.  מדינת  הקמת 
פונה,  נפש  לחולי  החולים  בית  כבד.  דמים  מחיר  גבתה 
ר'  אבא  העתים.  בצוק  נפטרו  מהם  חלק  פוזרו,  החולים 
אריה כבר לא עשה את הציר הקבוע של כל ראש חודש, 
ורפאל ושמעון לא שאלו הרבה שאלות. הם תארו לעצמם 
אט  הזה  הסיפור  וגם  נפטר...  כנראה  משפחתם  שקרוב 
לו תשומת לב  אט שקע אל מעמקי התודעה, מבלי לתת 
נפטר,  אריה  ר'  לימים כשאבא  אותו.  שכחו  הם  מיוחדת. 
הם ישבו שבעה כאשר כל איש מזרם המנחמים מספר 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... 

השמחה  כל  בתוך  ומוצלחת,  טובה  בשעה  ילדתי 
רשרוש  הנולד  לרך  שיש  לי  הודיעו  וההתרגשות, 
בלב. זה ישר הנחית אותי חזרה לקרקע. בעלי ישר 
”פדיון  הנולד  לרך  שיעשו  ינון“  ל“חסדי  התקשר 
נפש“ ושנזכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. 
וישתבח שמו לעד, למחרת, לאחר הפדיון, שוב עשו 
לו בדיקות והכל יצא תקין, והשתחררנו הביתה. אין 

עוד מלבדו!
                                                                    ב.ב מהמרכז

היה שותף
לזיכוי הרבים באיזור מגוריך
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בני שיחיה התחתן, בשעה טובה. אבל לא הצליח 
למצוא בית לקניה וזה דבר ידוע שבעיר בני ברק 
וכשמוצאים  לקניה,  בתים  למצוא  קשה  מאוד 
המחירים מאוד גבוהים. החלטנו לעשות עבורו 
מתקשרת  ואני  ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון 
לבשר שלאחר הפדיון תוך תקופה קצרה הוא 
מצא בית לקניה במחיר נח בבנין חדש בן שלוש 

שנים, רק להודות לבורא עולם... 
                                                        פ.ח מהמרכז

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

לי  היתה  ונכשלתי,  אופנוע,  על  לטסט  ניגשתי 
טעות שטותית. סה“כ, אני נוהג בסדר גמור, אז 
ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  השני,  הטסט  לפני 
והזמנתי לי ”פדיון נפש“, ועכשיו אני מתקשר 
לבשר, שברוך השם, עברתי את הטסט בהצלחה. 

תודה!
                                                        בעילום שם

המקרה  פדיונות,  מספר  עשיתי  כשבוע  לפני 
גידול  לו  שגילו  שלי  הבן  היה  ביותר  החמור 
היינו  כשבוע.  בעוד  ניתוח  לעבור  אמור  והיה 
והחלטנו  הניתוח  מתוצאות  מודאגים  מאוד 
שיהיו  ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לעשות 
הבן  את  הזמינו  אתמול  בע“ה.  טובות  בשורות 
מהבית חולים לבדיקה לפני הניתוח, לדעת כל 
מה  להחליט  מנת  על  הגידול  לבי  שצריך  מה 
לעשות, איזה סוג ניתוח וכו‘. ישבתי מודאג לגבי 
לי  ואמר  התקשר  בריא  שיהיה  ובני  התוצאות 
”אבא לא תאמין, אתה יושב...? הכל נעלם כלא 
מלך  של  לעד  שמו  ישתבח  גידול“...  אין  היה, 
לבשר  מתקשר  הקב“ה...אני  המלכים,  מלכי 
השם,  שברוך  הבורא  של  שיבחו  ולהודיע  לכם 

הכל מאחורינו, ישתבח הבורא...
                                                     ז.נ קרית אונו

ללא  דירתנו,  את  למכור  ניסינו  שנה,  חצי  במשך 
הצלחה. הזמן עבר, ושום דבר לא זז. הרגשנו שמשהו 
לנו  חשוב  שהיה  מכיון  נמכרת.  לא  הדירה  תקוע. 
ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  כבר,  יתבצע  שהמעבר 
הדירה.  למכירת  נפש“  ”פדיון  שיערכו  ובקשתי 
אחרי חודשיים בערך אולי חודשיים וחצי מכרנו את 
הדירה, בשעה טובה ומוצלחת. תודה לבורא עולם! 
עכשיו אני מתקשרת לבשר בשורות טובות ולעשות 

פדיון למציאת דירה בע“ה...
                                                                                                                                          מ.ח



בואו לקחת חלק
במצות הכנסת כלה,

לכלות נזקקות,
שאין בידן האמצעים לקראת יום שמחתן.

השמחה שלהם-
זאת השמחה

של כולנו...

050-95-80-500
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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

החיזוק השבועי
הארכת הדרך היא לטובתך

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” \\

שני נערים יצאו למסע ברחבי העולם, עברו השניים יבשות וימים. בדרכם הגיעו אל הרים ועמקים. "לאן ממשיכים 
"בוא  חברו.  אל  וירד  מסביב  הביט  להר,  הנער  עלה  השיב.  תשובה"  לך  אתן  "כבר  חברו.  את  האחד  שאל  מכאן?" 
איתי!" פקד עליו. הלכו השניים מרחק רב, הזמן חלף והלילה ירד. "אני לא מבין אותך" התעורר הנער השני, "מדוע 
לקחת אותנו דרך ארוכה יותר, ממש הקפת את ההרים, יכולנו לקצר דרך שביל שהיה בדרך". השיב לו חברו: "אתה 
צודק, אולם כשהייתי בקצה ההר כל האופק נגלה לפניי, ראיתי מה יש בהמשך הדרך, ולאן השביל מוביל, הארכת 
הדרך הייתה כדי להקל עלינו בהמשך, אתה היית בעמק, לא יכולת לראות מה יש מעבר להר, כי אם רק את ההר 
שמולך..."כל אחד מאיתנו ירד לעולם למסע ארוך, במהלך המסע עוברים אנו עליות וירידות, הרים וגבעות, סופות 
ואביבים. פעמים רבות שואלים אנו את בורא עולם: "מדוע השידוך מתעכב? מדוע העבודה שכל כך רציתי ניתנה 
לאדם אחר?" ופעמים רואים אנו דרך כלשהי הנראית לנו המתאימה והטובה לנו ביותר. פונה אלינו הקב"ה ואומר: 
"לא בניי, הדרך הזו אינה המסלול הטוב בשבילכם, לכו בדרך אחרת, היא אמנם נראית ארוכה יותר, מפותלת ומייגעת 
ורואה את הדרך הטובה  נמצא בפסגת ההר, הוא משקיף  ביותר עבורכם..."בורא עולם  - אבל היא המסלול הטוב 
בעבורנו, אולי ארוכה היא, אולי מייגעת, אבל היא הטובה ביותר עבורנו. לא תמיד הדברים מסתדרים לנו כמו שאנו 
מייחלים, פעמים הדברים מתעכבים או מתמוססים, אולם דבר אחד צריך לזכור - הדרך שאתה מובל בה היא הטובה 
ביותר בשבילך! אולי היא מלאה בקוצים ומכשולים, אולי היא ארוכה ומייגעת אך היא הדרך שתוביל אותך למקום 

הכי נכון עבורך...
                                                                                                                                                                 )רונן קרתא( 
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