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מטעמים לשולחן
אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה!

אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו )מה, ג(                                                             
 אבא הכהן ברדלא אמר: אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, יוסף קטנן של שבטים 
יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו',  'ולא  יכולים לעמוד בתוכחתו, הה"ד  ולא היו  היה 
לכשיבא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, שנאמר )תהלים נ( אוכיחך ואערכה 

לעיניך, על אחת כמה וכמה )ב"ר צג, י(.          
הנה כל אחד מאתנו, אם היה קורא את פסוקי התורה העוסקים במעשה יוסף ואחיו, מבלי 
לדעת את דברי אבא הכהן ברדלא, מן הסתם היה מתרגש ואולי אף מוריד דמעות- אך לא 
וראו כי מפסוק זה נלמד לקח  ירדו לעומק הענין,  מעבר לכך! לא כן חז"ל הקדושים. הם 
מוסרי מאלף: "אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה"- כמה נוראה היא התוכחה שיוכיח 
הקב"ה כל אחד ואחד ביום הדין לפי מה שהוא. עתה נתבונן בעצם התוכחה הנוראה שלמד 
אבא כהן ברדלא מדברי יוסף לאחיו: "שיבא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא". 
רבי שלום שבדרון זצ"ל, כי הנה כשישאלו אדם מדוע אינו עוסק  מה כונת הדבר? באר 
מסוגל  לא  הוא  א.  סיבות:  וזאת משתי  ללמוד,  יענה שאין באפשרותו  כלל  בדרך  בתורה, 
לשבת אפילו חצי שעה על מקום אחד. ב. הוא חסר שכל, לא קולט דברים. גם מה שכבר 
נכנס לראש- יוצא משם לאחר מספר דקות. אכן, לכאורה טענה חזקה. אך תשובה עליה- 
אומר ר' שלום- מצינו ב'תנא דברי אליהו' )אליהו זוטא פרשה יד( מובא שם מעשה שסיפר 
אליהו הנביא ע"ה:  "פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום ומצאני אדם אחד, והיה מלעיג 
דברים ובא כנגדי. אמרתי לו: 'בני, מה אתה משיב לאביך שבשמים ליום המשפט?' אמר לי: 
'רבי, יש לי דברים שאני משיב לאבי שבשמים ליום במשפט, אומר אני לו: בינה ודעה לא 
נתנו לי מן השמים'. אמרתי לו, בני, מה מלאכתך? אמר לי: 'ציד ]דיג[ אני', אמרתי לו: בני, 
מי אמר לך שתביא פשתן ותאגידנו מצודות ותשליכנו לים ותעלה דגים מן הים?' אמר לי: 
רבי, בזה בינה ודעה נתנו בי מן השמים', אמרתי לו: בני, ומה להשליך מצודות ולהעלות דגים 
מן הים נתנו בך בינה ודעה, דברי תורה שכתוב בה 'כי קרוב אליך הדבר מאד', לא נתנו בך 
בינה ודעה?!'" פעם לקחתי את הרב ראובן קרלנשטיין שליט"א לחוף ים, על מנת לשאוף 
מעט אויר צח הנחוץ לו לבריאותו. על החוף ראינו אדם שהגיע לדוג דגים. תחב פתיון בקרס 
שבקצה החכה, השליך את החכה הרחק לתוך הים והמתין בסבלנות. אחרי כמה דקות משך 
מהר את החכה אליו, אך לאכזבתו הקרס היה ריק. הדג אכל את הפתיון ולא נתפס בקרס. 
נטל הדיג פסת לחם נוספת, תחב אותה כפתיון בקרס והשליך את החכה המימה. המתין עוד 
מספר דקות, משך אליו את החכה, ו... שוב הקרס ריק- בלי פתיון ובלי דג. כך נמשך המחזה 
שוב ושוב. אנחנו ישבנו מרחוק והבטנו עליו שעה ארכה. בסוף נגשנו אליו ושאלנו אותו: 
"מה קורה, מדוע אינך מצליח לדוג דגים?" "פשוט מאד", ענה האיש, "המים כאן רדודים, אין 
הרבה דגים..." –"אין הרבה דגים?! הלא הם אכלו לך את כל הפתיונות!" –"לא, זה בגלל הרוח 
ומזג האויר". "אמור לי"- פנה אליו ר' ראובן בשאלה- "וכי אינך מתיאש אחרי כל כך הרבה 
נסיונות שלא צלחו?" –"מה פתאום שאתיאש? אני נהנה מאד מהדיג, ומדוע שאתיאש!". 
אמר ר' ראובן: כעת נוספה לי הבנה חדשה במעשה של אליהו הנביא והדיג. אליהו הנביא 
הרי  הכונה:  ובפשטות  תורה".  ללמוד  גם  ודאי שיכול אתה  לדוג-  יכול  "אם אתה  לו:  אמר 
אף אחד לא לימד אותך לעשות קשרים ומצודות. אתה בעצמך עמלת והצלחת, וכך תוכל 
נוסף: כשאדם דג  ר' ראובן- למדתי עומק  גם ללמוד תורה. מהדיג שפגשנו היום- המשיך 
דגים נצרכת לו סבלנות רבה, ואכן למיודענו היתה סבלנות.  כשלא הצליח- תלה זאת במים 
הרדודים ולא התיאש. גם אדם הנגש ללמוד סוגיא ולא מצליח מיד- אל לו להתיאש. יתאזר 
בסבלנות, ינסה שוב- עד שיצליח!. שואלים אדם: "מדוע לא למדת תורה?" והוא עונה: "לא 
הצלחתי לקלוט כלום, וגם מה שקלטתי- נשכח ממני מיד". –"ובמה עסקת לפרנסתך?" –" 
'טמבור'". –"כמה פריטים היו בחנות?" –"בסביבות חמשת אלפים  היתה לי ברוך ה' חנות 
פריטים..." –"את כל אלפי הפריטים הללו אתה זוכר, וגם את המחירים וגם מה חסר כדי 
להזמין, ותורה לא יכלת ללמוד?!" על זה נאמר: "אוי לו מיום הדין אוי לו מיום התוכחה... 

לכשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא". 
ומתוק האור

שאמרו  פי  על  שאף  אומרים  יש  א. 
חז“ל ”כלי שני אינו מבשל“, מכל מקום 
יש דברים רכים שמתבשלים בכלי שני 
בין  בקיאים  אנו  ואין  בו,  סולדת  שהיד 
רכים לקשים, ולכן פת שנאפית נעשית 
וגם  שני,  בכלי  אף  ומתבשלת  רכה 
בשאר דברים יש להחמיר שלא ליתנם 
ואומרים שאין  ויש חולקים  בכלי שני. 
שכולם  לרכים,  קשים  בין  בזה  הבדל 
והלכה  שני.  בכלי  מתבשלים  אינם 
כלשון אחרון. ומיהו האשכנזים נוהגים 

להחמיר כדעה ראשונה.
ב. מותר לתת שקית של תה לתוך כוס 
של מים חמים, שהוא כלי שני, אף על 
פי שהיד סולדת בו. ויש חולקים, וטוב 
לערות  לכתחילה  מותר  אבל  להחמיר. 
הכוס  על  חמים(  מים  )של  שני  מכלי 
המנהג.  וכן  תה.  של  שקית  בו  שיש 
ומותר להוציא את שקית התה מן הכוס, 
הטיפות  מן  בורר  לאיסור  לחוש  ואין 
שיורדות ממנו, שהרי הוא אינו מתכוין 

לכך, והטיפות יורדות מאליהן.
חזון עובדיה

שאין  במים  בשביעית  לזרוע  מותר  ד. 
בהם אפילו מעט עפר.
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אולגה זימבול בת אמילי



להיות אמא שמחה ומאושרת למען בנותינו הנהדרות". חורבן 
צעירה עם שתי  מינץ, אלמנה  ברכה  נפטר.  יפתח  בית שני. 
לא  הנפש  כוחות  מאושרת.  ולא  שמחה  לא  קטנות,  בנות 
עמדו לה. יפתח ביקש שתגיד איתו "קריאת שמע", אך היא 
נמלטה באימה מן המחלקה. זה היה למעלה מכוחותיה. כמה 
מידידיו היו לצידו ברגע ההוא. החיזוקים והעידודים שקיבלה 
והיא החלה  נצורות,  בה  מגיסותיה לאחר הפטירה לא פעלו 
מצוקה...  הבהבה  היא  ממנו,  אוזל  שהשמן  נר  כמו  לדעוך, 
הנפש התרסקה והיא החלה לישון מרבית שעות היום. אחר-

כך האישפוז הכפוי, ושתי בנותיה נלקחו ממנה בעל כורחה 
יפתח  שלישי.  בית  חורבן  עבורה  היה  זה  אומנה.  למשפחת 
העובדת  לפני  תחנוניה  אותן.  תגדל  שהיא  ביקש  כך  כל 
שהיא  דיווחו  הרעות  הלשונות  פרי.  נשאו  לא  הסוציאלית 
לרחוב,  פוזלת  שהיא  בשטויות,  עסוקה  שהיא  מבולבלת, 
שסכנה  עליה,  לסמוך  אפשר  שאי  לעשן,  התחילה  שהיא 
להחזיר אליה את הבנות. רשויות החוק הפכו לחומה בצורה 
הזכות  על  להיאבק  שהחלה  החורבנות,  שלושת  אשת  בפני 
לא  "את  בנותיה.  את  לגדל  בחייה:  היחידה  המשמעותית 
העו"סית.  לה  השיבה  תביני!!!".  בנותייך.  את  לגדל  מסוגלת 
מעמקי  ברכה  צעקה  מסוגלת!!!",  "אני  סיכון...".  ניקח  "לא 
שברונה, "חזרתי לעצמי. אני אהיה אמא נפלאה. תנו לי צ'אנס 
נוסף!!!".אחר-כך התחילו השיחות עם הפסיכולוגים. המוטיב 
בכלל,  החיים  עם  להתמודד  שלה  המסוגלות  היה  המרכזי 
)הפסיכולוגית(  שולמן  גב'  "תראי  בפרט.  ילדים  גידול  ועם 
קריטי,  כך  כל  בגיל  אמא  בלי  לגדול  שעברתי,  הטרגדיות 
ואחר-כך הנפילה של האבא, והנורא מכל מותו של בעלי, הן 
עומס ענק. אני יודעת שקרסתי, אבל עכשיו אני בתהליך של 
צמיחה. אם לא יחזירו לי את בנותי, עלולים להמיט עלי אסון 
תהיו  אתם  נוסף,  סיכוי  לי  תתנו  לא  אם  מוצא.  ממנו  שאין 
העמידו  לפניך  מתחננת  אני  שלי...  הבית  לחורבן  שותפים 
אותי במבחן... תראו שאצליח. אני עוד אהיה אמא הכי טובה 
לאחר  ופלא  הפלא  התינוקת...".  וחדוהל'ה  לשירלי  בעולם 
שולמן  ציפורה  גב'  הפסיכולוגית  לה  הודיעה  שיחות   10 כ- 
על נסיון קטן שעומדים לערוך לה. "ובכן הקשיבי ברכהל'ה. 
לאמוד  לי  קשה  פוריות.  שיחות   10 היום  עד  איתך  ניהלתי 
את כוחות הנפש שלך, ואת יכולת ההתמודדות והעדיפויות 
הנפשיות שלך. אני ערה לעובדה שיש בך רצון להיות אמא 
פעילה. בתום שיחתנו, את תכנסי לחדר הסמוך. החדר חשוך. 
לפתע יידלק האור למשך שלוש שניות, תביטי על השולחן, 
יש בו כ- 20 פריטים. עליך להרים פריט אחד בלבד ולצאת". 
הדלת נפתחה וברכה מינץ נבלעה בחושך. לפתע נדלק האור, 
חפיסת  פריטים.  בהמון  הבחינה  היא  ממולה  השולחן  על 
סיגריות, מצית, ספר קריאה, עגבניה, פלאפון, בקבוק שתיה 
השולחן  בקצה  הבחינה  היא  עינה  בזווית  ועוד.  ועוד  חריף, 
בבקבוק פלסטיק כחלחל להזנת תינוקות, באותה שניה כבה 
יד לחטוף את בקבוק התינוקות  האור, והיא הצליחה בהינף 
ולצאת. הוא היה מלא במטרנה. גברת שולמן המתינה בחדר 
הסמוך. ברכה, שיצאה במרוצה, הניחה את בקבוק התינוקות 
"הוי אבאל'ה שבשמים,  על שולחנה ופרצה בבכי תמרורים. 
הזה...  הבקבוק  עם  חדוהל'ה  את  להאכיל  רוצה  כך  כל  אני 
רחמי עלי גברת שולמן, תעזרי לי להיות עוד פעם אמא...". 
ואמרה  מינץ  ברכה  את  חיבקה  ממקומה  קמה  שולמן  גברת 
לה "ברכהל'ה מתוקה, אני שמחה לבשר לך, שעד סוף השבוע 
ואני מעניקה לך  יחזירו לך את הבנות. את שוב תהיי אמא, 
במתנה את הבקבוק הזה. הוכחת לי במשך השיחות ובעיקר 
לאמהוּת  לחזור  ומוכנותך  ליבך  טהור  את  האחרון  בנסיון 
בריאה וטובה. תמיד אהיה לימינך ברכהל'ה...". חיבוק ארוך 
ונבנית,  ההולכת  מינץ  לברכה  פתח  נשים  שתי  של  ואמיץ 

צוהר אופטימי לבנין ביתה החדש בשעה טובה.
                                            באדיבות המחבר- הרב קובי לוי הי“ו

סיפור השבוע
אם  מינץ.  ברכה  של  לעברה  חייכו  לא  לומר,  צריך  החיים, 
לדייק לא רק שלא חייכו אליה, הם אפילו צבטו, חתכו ופצעו 
אותה כמעט מכל כוון במהלך חייה הקצרים. כן, חובה לציין 
להרגיש  תעצומות-הנפש  את  יש  בעולם  אדם  לכל  לא  כי 
ולתרגם עד הנימים הדקים ביותר, כי כל מה שעושה הקב"ה 
לטובה הוא עושה. יש אנשים שמעבירים 80-70 שנות חיים, 
והם עדיין אפילו לא בתחילת הדרך, להודות בפה מלא "הכל 
אלמנה  מינץ,  שברכה  ובטח  ובטח  לטובה",  זו  גם  לטובה, 
לא  כשנה  בת  ותינוקת  ארבע  בת  בילדה  מטופלת  צעירה 
מסוגלת לומר זאת. אין לה את הבשלות להבחין שבכל מכה 
וחבורה, טמונה כבר הרפואה. לא חלילה, שלא תטעו, אין לה 
טרוניות כלפי שמיא, ההיפך, היא מודה לקב"ה בכל רגע נתון 
טובה  אמא  להיות  הקשה,  ההסטוריה  למרות  זוכה  שהיא 
יותר  ולגדולה  חדוהל'ה,  החביבה  התינוקת  לבתה  ומסורה 
שירלי. את הזכות להיות אמא במשרה מלאה לבנותיה היא 
קיבלה ביסורים גדולים... התענוג הזה עלול היה לחמוק מבין 
אומללה  אשה  אלא  אלמנה,  רק  לא  ולהותירה  אצבעותיה 
ובודדה שבנותיה גדלות בשדות זרים. השם ישמור. לא לכל 
בהצלחה  עמדה  שבו  המבחן  על  מינץ  ברכה  מספרת  אחד 
אשר פתח לה את שער הזכות לקבל את בנותיה לידיה עם 
והרבה בטחון לדרך צלחה בעזרת השם. ברכה  כבוד עצמי 
מינץ נולדה להורים טובים ויראים במושב קטן בדרום הארץ, 
האסון  ונמרצים.  מוכשרים  אחים  שני  בין  אמצעית  בת 
נחת על משפחתם כרעם ביום בהיר. אמם הצעירה נהרגה 
ברחוב כשנהג  לתומה  הלכה  היא  דרכים קטלנית,  בתאונת 
בגילופין סטה מן הכביש ופגע בה למוות. ברכה היתה אז בת 
12. אביה נכנס לטראומה נפשית קשה וחדל לתפקד."הייתי 
ילדה בת 12 לבד בעולם. אמא בעולם האמת, אבא בעולמו 
הסגור חי מאישפוז לאישפוז, ושני אחי היקרים בישיבות. 
בציונים  לסיים את הסמינר  נפש אדירים הצלחתי  בכוחות 
עזבו  לא  לאמא  הגעגועים  מיוסר.  לב  עם  אבל  טובים, 
ברכה  הסמינר  סיום  מספרת.עם  היא  אותי",  עוזבים  ולא 
משתדכת ליפתח מינץ, בחור ישיבה מתמיד גדול ועדין נפש, 
שכל מכיריו ורבניו צופים לו גדולות. החתונה היתה מרגשת, 
הבחורים רקדו, הרבנים ברכו והאופק הזמין לה הרבה אור 
כדי  בריאה,  למשפחה  זקוקה  היתה  היא  בחיים.  ושמחה 
להתנתק מן החורבן של הבית הראשון. בהסטוריה היהודית 
רשומים שני חורבנות. יש גם חורבן לבית השני...שנה אחר-

כך נולדה ליפתח וברכה מינץ התינוקת המקסימה שירלי עם 
מאור פנים מיוחד וחיוך מקסים. בתמונות רואים את יפתח 
לו  מתגלגל  והבת,  האב  השניים,  של  והצחוק  אותה  מגביה 
אל מחוץ לתמונה.שנתיים אחר-כך במהלך ההריון לקראת 
חולשות  על  לרעייתו  דיווח  יפתח  חדוהל'ה,  של  הולדתה 
התוקפות אותו במהלך הלימודים. "אני מרגיש חצי מעולף. 
מינץ  ברכה  בפניה.  עלי" התלונן  עובר  יודע מה  לא  צמא... 
ולחרדה שלה היה בסיס מוצק. הרופאים באיכילוב  חרדה, 
ביפתח,  מקננת  הארורה  המחלה  מכל.  הנורא  את  לה  גילו 
כדי  שבשמים,  לאבא  וזעקות  ותפילות  ניסים  הרבה  וצריך 
שביב  היה  וההקרנות,  הטיפולים  הזו.אחרי  מהצרה  לצאת 
לו. כבשונו של  של תקוה, אך השביב הזה מהר מאד דעך 
חודשיים  שמים?  חשבונות  לנו  ומה  מאיתנו,  נסתר  עולם 
היה במצב אנוש.שבוע  יפתח  לאחר שנולדה בתם השניה, 
יפתח  לחש  חוליו  ממיטת  כוחותיו  בשארית  פטירתו,  לפני 
מינץ באוזני רעייתו השבורה את צוואתו הרוחנית: "ברכהל'ה 
ואני  מאד,  קצר  זמן  נשוי  זוג  היינו  נפלאה,  שלי, את אשה 
וכל  רגע  כל  איתך.  שלי  האושר  שנות  על  לקב"ה  מודה 
שניה שמחתי על הזכות שנפלה בחלקי להיות בעלך. אינני 
הכל  לקבל  אותי  חינכו  חלילה,  שמיא,  כלפי  בטרוניה  בא 
ואני  אליך,  לי  בקשות  שתי  לטובה.  הכל  תמימה,  באמונה 
מקווה שהקב"ה יתן לך את כוחות הנפש לעמוד בהן. האחת, 
תאמרי  אנא  לבורא,  נשמתי  את  אשיב  ימים  מספר  בעוד 
השניה  הבקשה  אחת.  נשמה  אנחנו  שמע",  "קריאת  עמי 
וספרי  בנותינו ללכת בדרך השם,  ברכהל'ה, אנא, חנכי את 
להם על אבא שהן בקושי הכירו. אין לי ספק שאת תמשיכי 
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עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

לעבור  חיבת  היתה  בסיכון,  בהריון  היתה  שלי  הבת 
מאד  חולשה  הרגישה  הניתוח  לאחר  קיסרי,  ניתוח 
עלה  אז  רק  בכלל.  טוב  הרגישה  לא  פשוט  גדולה, 
ומיד  ינון“  “פדיון נפש“ ב“חסדי  לה  בדעתי לעשות 
אחרי זה חזרה לעצמה, החולשה נעלמה והתאוששה 
תודה  שלום.  לתינוק  וגם  לה  וגם  השם,  ברוך  מהר 

לבורא עולם...
                                                                                                                           מרים

היה שותף
לזיכוי הרבים באיזור מגוריך
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היו לי כאבים חזקים בקיבה תקופה מאד ארוכה, היה 
חשש לחידק בקיבה. לכל דבר יש את הזמן שלו, אז 
ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לי  והזמנתי  קמתי  אחד  בקר 
ינון“. אני זוכרת שלמחרת כאב לי יותר, אבל היה לי 
בטחון שזה יעבוד. לאחר כמה ימים הלכתי לרופאה 
והיא נתנה לי תרופה פשוטה, תרופת סבתא- לקחת 
רגע  באותו  ולשתות.  מים  עם  לערבב  לשתיה  סודה 
עוד  שתיתי  לעבור,  התחיל  כבר  הכאב  ששתיתי, 
פעמים והכל נעלם לגמרי. ברוך השם הכאבים עברו. 
לי  וזימן  אותי  כוון  הקב“ה  הפדיון  שלאחר  הרגשתי 
בדיוק מה שאני צריכה. ממש בהשגחה פרטית. רוצה 
להודות לבורא עולם, ורוצה לציין שכבר כמה פעמים 
זה  הרע  עין  ובלי  אחרים  לדברים  פדיונות  עשיתי 
תמיד עזר...ישתבח שמו לעד, איך הקב“ה אוהב את 

עמו ישראל...
שולמית. ט.מהמרכז                      

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

יותר  לידה  בחדר  היתה  אותה,  ישמור  השם  אחותי,   
וחצי,  יום  כבר  צירים  ועם  שעות,  וארבע  מעשרים 
היא  לה  לעזור  היחידה  הדרך  מתקדמת.  לא  והלידה 
זמן  הרבה  כך  כל  אחרי  נפש“,  ”פדיון  לה  להזמין 
נפש“  ”פדיון  עשיתי  שבעבר  מכיון  התקדמות.  ללא 
ישועות,  ראיתי  דשמיא  ובסיעתא  ינון“  ב“חסדי 
את  לה  שעשו  אחרי  שמה.  את  ומסרתי  התקשרתי 
עבורה  שהזמנתי  לגיסי,  להודיע  התקשרתי  הפדיון, 
פדיון. והוא כבר בישר לי שהיא ילדה בת. ברוך השם, 
עולם  לבורא  שלום...תודה  לתינוקת  וגם  לאם  וגם 

ולשליחיו הנאמנים...
                                                                  בעילום שם                                                 

קיבלתי  מהברך,  חודשים  שבעה  שנה  במשך  סבלתי 
הלכתי  מעוותת,  היתה  כולה  הרגל  בעבודה,  חבלה 
הלכתי  עזר,  ולא  עצם  מיפוי  לי  שעשה  לאורתופד 
לי  שיש  גילו  ש“ח,  מאות  תשע  ושילמתי  למומחה 
כסף  לאחותי  נתתי  ל"ע.  בסחוס  ובעיה  קרע  דלקת, 
”בחסדי  נפש“  ”פדיון  לי  שתעשה  אותה  ושלחתי 
ינון“. הגעתי לבית חולים רמב"ם והסכימו לנתח אותי 
מי  כל  ואדיב.  מקצועי  היה  הרופא  באב,  בתשעה 
שרואה את הניתוח שלי שבוצע, לא מפסיק להתפעל. 
ב"ה עברתי את הניתוח בהצלחה מרובה. באתי להודיע 
לכם שעברתי ואני עומדת על הרגל רגיל וברוך השם 
להגיד  רציתי  לעבודה.  חוזרת  אני  הבא  בחודש  כבר 

תודה רבה על הכל.
                                                                )ב. מהצפון(

יום היתה אצל רופא אחר, כל  הבת שלי הקטנה, כל 
פעם בדיקות, אנטיביוטיקה, החום עולה ולא יורד, וכל 
פעם נותנים לה משהו אחר. והילדה, כואב הלב לראות 
אותה. אבא שלי, סבא שלה, השם ישמור אותו אמר 
ואכן  ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לילדה  תעשה  לי, 
עשינו לה ומאז ישתבח שמו לעד! הכל תקין אצלה...

אין מילים להודות לבורא עולם על חסדיו הרבים...
         בעילום שם



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
את האמת לא ניתן להכחיש

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.

חתן אחד נעלם מביתו מיד לאחר שבע הברכות והשאיר את אשתו עגונה. כעבור שנים הגיע לעיר בחור שהיה דומה מאד לחתן, 
שמע את הסיפור ואמר שהוא בעל העגונה הזאת. ידע הבחור כי אביה עשיר גדול ורצה ליהנות מעושרו. הגיע הבחור לבית הדין, נתן 
סימנים היכן ומתי הייתה החתונה ועוד סימנים ידועים. בית הדין והאישה היה בספק אם אכן זהו הבחור, מצד אחד דבריו מדויקים, 
מצד שני מראהו היה מעט שונה. הם ניגשו אל הגאון מוילנא, סיפרו לו את הדבר וזה הציע להם כיצד לברר את האמת: "בשבת תביאו 
את הבחור לבית הכנסת ותאמרו שיישב במקום שלו, אותו מקום שישב לפני העלמותו". שבת נכנסה וכולם הגיעו לבית הכנסת, 
אמרו לבחור שיישב במקומו הקבוע והוא לא ידע היכן, אז הבינו שהבחור רימה אותם. לאחר חקירה התברר שאותו בחור פגש את 
החתן האמיתי, איים על חייו וסחט ממנו כל הפרטים על ימי חייו. אמר להם הגאון מווילנא: "רמאי דרכו לחשוב על כל דבר רק לא 

על דברים שבקדושה..." )'באר השבת'(
ִחי רוַּח יַעֲקֹב ֲאבִיֶהם" )בראשית  "וַיְַדבְּרוּ ֵאלָיו ֵאת כָּל ִדּבְֵרי יֹוֵסף ֲאֶשׁר ִדּבֶּר ֲאלֵֶהם וַיְַּרא ֶאת ָהעֲגָלֹות ֲאֶשׁר ָשׁלַח יֹוֵסף לֵָשׂאת אֹתֹו וְַתּ
מה', כז'( מה גרם לרוחו של יעקב אבינו לחיות? פירש רש"י: "סימן מסר יוסף ליעקב, במה שעסקו יחדיו כשהלך ממנו - פרשת עגלה 
ערופה". יוסף שלח לאביו סימן אמיתי, סימן שבקדושה, לא דבר הניתן לחיקוי, "אבא, אתה זוכר שלמדתי איתך את פרשת 'עגלה 
ערופה'? - מיד שבה רוחו של יעקב לפעם בו, הוא הבין שבנו חי, ולא רק חי, אלא שמר את המסורת שלמד בביתו. כל דבר אפשר 
להחליף, להמיר בדבר אחר, לכל דבר גשמי יש תחליף, לכל עובד או מנהל יש מחליף, אבל להחליף את האמת לא ניתן. אמת יש רק 
אחת, אם ננסה להמיר אותה בדבר הדומה לה, היא כבר לא תהיה אמת. יש הרבה דתות, הרבה תורות וכתות, הרבה בילבולים סובבים 
בעולם, כל כת יכולה להפריך את השנייה, כל תורה יכולה לגבור על תורה אחרת, אך אף אחד לא יכול להפריך או להתכחש לתורת 
אלוקים, שהרי ממנה קמו כל התורות, היא היסוד, היא הבסיס, באמצעותה אומרים חז"ל נברא העולם. אם נפנים שהתורה שלנו היא 
לא עוד סיפור מעשיות, היא האמת, היא הדרך, היא תורת הבורא, שום אדם או דבר לא יוכלו להזיז אותנו ממנה, היא תושרש בנו 

במשך כל חיינו, תנתב אותנו לרכוש מידות טובות, ערכים טובים, ובסופו של יום תמליץ עלינו טוב לפני מלך מלכי המלכים...
                                                                                                                                                                                         )רונן קרתא( 
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