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מטעמים לשולחן
ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם )ב, יא(

וירא בסבלותם-נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם )רש“י(
מסופרים  וקורותיהם  ישרים,  שהם  הקדושים  האבות  שם  על  הישר“,  ”ספר  נקרא  בראשית  ספר 
איש  הנביאים,  אדון  רבנו,  משה  של  חייו  קורות  בתאור  עוסק  בתחילתו  שמות  ספר  זה.  בספר 
היא:“ויהי  לנו התורה הקדושה,  עליה מספרת  רבנו,  והנה, הפעולה הראשונה של משה  האלקים. 
בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם“. לפני כן לא מצאנו שום מעשה שמשה רבנו 
עיניו  הנפלא:“נתן  הסוד  את  לנו  גילה  רש“י  בסבלתם“?  ”וירא  הכונה  ומה  עצמו.  מצד  לבד,  עשה 
ולבו להיות מיצר עליהם“. הוא עוד לא עשה שום מעשה בפועל, רק נתן את עיניו לראות, ואת ליבו 
להרגיש בצערם הנורא של ישראל הנאנקים תחת עול השיעבוד. מיד אחרי ”וירא בסבלתם“,אחרי 
שנתן עיניו ולבו מיצר עליהם, ”וירא איש מצרי“? כי לולי ה“וירא בסבלתם“, ש“נתן עיניו ולבו להיות 
מיצר עליהם“, יתכן וכלל לא היה רואה שאיש מצרי מכה איש עברי מאחיו. הוא אמנם היה עובר 
:“הוא לא ממש מכה  שם, אך לא היה ”רואה“ שהאיש המצרי מכה איש עברי מאחיו. היה אומר 
אותו, רק דחף אותו מעט, לא צריך לעשות ’עסק‘ מכל דבר...‘. מתי רואים איש מצרי מכה איש עברי 
מאחיו, מתי רואים שהשני סובל? רק אחרי הקדמת ה“וירא בסבלתם“. כשנותנים את העין ואת הלב 
להיות מיצר על הזולת, לשאת בעול עם חברו, להרגיש אותו, להצטער בצערו, אז ”וירא“, אז מתחילים 
לראות שהמצב אצל החבר לא כל כך פשוט, שלפלוני יש בעיה ואלמוני סובל. כשרוצים להרגיש 
את השני, מתחילים לראות שהוא זקוק לעזרה ונושאים עמו בעול. זו הפעולה הראשונה של משה 
עבור  רבנו  משה  לו  שזכה  השכר  מהו  לנו  מגלים  חז“ל  הקדושה.  התורה  לנו  מספרת  עליה  רבנו, 
”וירא בסבלתם“. אחרי כן, כשנגלה הקב“ה למשה רבנו בסנה, כתוב: “וירא ה‘ כי סר לראות ויקרא 
אליו אלקים מתוך הסנה“ )ג, ד( שם הקב“ה נגלה אליו ובשר לו כי הוא יהיה הגואל הראשון של עם 
ישראל. והנה בפשטות מבינים: “וירא ה‘ כי סר לראות“, כשראה הקב“ה שמשה רבנו סר לראות את 
הסנה, מדוע הוא בוער ואיננו אוכל, אז הוא קרא לו ונגלה אליו. אבל חז“ל )שמות רבה א,כז( פרשו 
את הפסוק אחרת: “וירא ה‘ כי סר לראות‘, ראה הקב“ה במשה שסר מעסקיו לראות בסבלתם, לפיכך 
’ויקרא אליו אלקים מתוך הסנה“. וקודם לכן, שם במדרש, מתואר מהו ”וירא בסבלתם“:“שהיה רואה 
בסבלותם ובוכה ואומר: ‘חבל לי עליכם, מי יתן מותי עליכם‘, שאין לך מלאכה קשה ממלאכת הטיט, 
והיה נותן כתפיו ומסיע לכל אחד ואחד מהם. אמר הקדוש ברוך הוא: “אתה הנחת עסקיך והלכת 
לראות בצערן של ישראל, ונהגת בהן מנהג אחים, אני מניח את העליונים ואת התחתונים ואדבר 
עמך“. כך גדל משה רבנו, כך הוא צמח להיות מנהיג עם ישראל, מכח ה“וירא בסבלתם“. בהספד 
שנשא הרב שך זצ“ל ב“כולל חזון איש“ על האדמו“ר רבי יואל מסאטמר זצ“ל, הזכיר בקצרה את 
המעשה הבא: בשעת לילה התדפק על ביתו יהודי לבוש בלויים, ומבט עגום שפוך על פניו. ”רבי“, 
קרא היהודי ופרץ בבכי קורע לב. ”כן ר‘ ייד“, נסה הרבי להרגיעו ולנחמו מעט, ”במה אוכל לעזור לך?“ 
”רבי, השתנק קולו של היהודי, ”עני מרוד אני. אין בביתי לחם לאכול ובגד ללבוש. חובות גדולים 
מטפולים רפואיים ותרופות שלא נגמרות משתרגים על צוארי, נושים מאימים על שלות חיי. זאת 
בלי להחשיב את דמי השכירות הגבוהים ויוקר המחיה, ואת בתי הבכורה המגיעה לגיל שדוכים...“ 
מבטו האוהב והמאיר של הרבי הועם מצער ומכאב לשמע ספורו הנורא של היהודי שמולו, ואנחה 
נפצעתי,  מספר  שנים  ”לפני  והעצוב,  המר  בספורו  היהודי  המשיך  ”רבי“,  מגרונו.  התפרצה  מרה 
ומחוסר כסף לשלם לרופאים לא קבלה הרגל את הטיפול שהיתה זקוקה לו. הפצע הזדהם ולבסוף 
היו צריכים לכרות את רגלי“. “על כל שונאי ישראל...“ מלמל הרבי ודמעה עלתה בעיניו. ”ובכך לא 
תמו צרותי“, הוסיף העני וספר, ”אחר כך חלתה גם אשתי ונפטרה, משאירה אותי עם יתומים קטנים 
ואומללים שצריכים אמא שתטפל בהם. הרי רק אבא אף פעם זה לא מספיק...“ עוד דמעה נשרה 
מעיניו של רבי יואל ונספגה בזקנו. ”רבי“, סיים היהודי, ”אם לא תעזרו לי, אני וילדי לא נוכל להמשיך 
להחזיק מעמד!“. רבי יואל שלח את ידו, פתח את המגרה שתחת שולחנו והוציא סכום כסף גדול, 
כמוהו נתן לא פעם ולא פעמיים לעניי עמו, והעניקו ליהודי האומלל שמולו. היהודי, שאור חדש עלה 
בעיניו, שפע ברכות ויצא מן הבית. שניות מספר אחרי שנעלם העני, נכנס הגבאי של הרבי לחדר. 
וקולו נסער, ”היהודי שיצא עכשיו ספר לרבי שרגלו כרותה, ואני בעיני ראיתי  ”רבי“, אמר הגבאי 
שהולך הוא ככל האדם ושתי רגליו בריאות לחלוטין“. הרבי קם ממקומו והתרגשותו נכרה היטב על 
פניו. ”ברוך ה‘!“ אמר לגבאי, שמחה אמיתית שמחתני, כשאמרת שאותו יהודי אינו חגר, חלילה. ברוך 
ה‘, שנזכה תמיד לשמוע בשורות טובות!...“ הגבאי יצא שנית ושוב חזר ופניו נסערות. ”רבי“, קרא, 

”לא רק שרגליו בריאות, ... 
המשך בעמ‘ האחרון  
ומתוק האור

חם  הוא  ועדיין  בשבת,  שנצטנן  מרק  תבשיל  א. 
בלח,  בישול  אחר  בישול  יש  מרן  שלדעת  קצת, 
ואסור לחממו עד שתהא יד סולדת בו, יש אומרים 
שאסור לספרדי לומר לאשכנזי שיחמם לו אותו, 
בזה,  להתיר  כהרמ“א  נוהגים  שהאשכנזים  אע“פ 
יש  בדבר  צורך  כשיש  בזה  והמיקל  מתירים.  ויש 
לו על מה שיסמוך, כיון שהאשכנזים יוצאים ביד 

רמ“א וסומכים בזה על היתר הרמ“א.
מ  )שבת  פטור,  טבריה  בחמי  בשבת  המבשל  ב. 
אלא  התורה  מן  בישול  חיוב  שאין  ב(,  עמוד  סוף 
מים  כגון  האש,  בתולדת  או  באש,  כשמבשל 
שהוחמו באש, והגיעו ליד סולדת בו, המבשל בהם 
ביצה חייב. ואסור מדברי סופרים לבשל בתולדת 
משום  חמה  בתולדת  הבישול  על  שגזרו  חמה, 
תולדת האור )שבת לט.(. כגון מים שהוחמו מאד 
וכיוצא  ביצה  בהם  לבשל  מדרבנן  אסור  בשמש, 
בהם, אבל בחמה עצמה כגון ליתן ביצה בחמה, או 

לתת מים בחמה כדי שיוחמו מותר.
חזון עובדיה

תבואה  או  ירקות  של  שדה  להשקות  אסור 
]האסורים משום ספיחין[, בשביעית, אולם ירקות 
כגון  ספיחין,  משום  אסורים  שאינם  וזרעים 
להשקותם  מותר  בשישית,  היה  גידולם  שתחילת 
לא  אם  שיפסדו  הדבר  שמצוי  כל  בשביעית, 
ישקום. וכן מותר להשקות ורדים ושושנים שאין 
שדה  כל  להשקות  ומותר  ספיחים.  איסור  בהם 
האילן, כשהאילנות סמוכים זה לזה בשיעור עשרה 
אילנות לבית סאה, ושיעור בית סאה חמישים אמה 
על חמישים אמה, כעשרים וחמש מטר על עשרים 
וחמש מטר. וכן מותר להשקות אילנות יחידים בין 
לצורך האילנות שלא יתייבשו בין לצורך הפירות. 

)כת“י(
חזון עובדיה

ההלכה השבועית
הלכות שבת - מבשל

הלכות שמיטה
עבודת הקרקע בשביעית

זמני שבת
פרשת שמות

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 602
שבת פר' שמות
שנת תשפ"ב

פלג המנחה
3.35

3.37

3.34

3.38

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה: ”דברי ירמיהו“

4.06

4.22

4.09

4.24

5.21

5.23

5.20

5.24

6.00

5.56

5.43

5.58

רבינו תםצאת שבתהדלקת נרות

העלון מוקדש לעילוי נשמת 
יוסף בן רבקה ז”ל
רבקה בת אולגה זימבול ז”ל
שלמה בן ויקטוריה ז"ל
שרה בת מלכה ז"ל
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"מרן החזון איש הבטיח שהתפילה לא חוזרת ריקם, המשיכי 
ומשסיימן  הזקן,  של  האחרונות  מילותיו  היו  אלו  להתפלל". 
נטל כוס מים, ברך 'שהכל', שתה מעט ואחר עצם את עיניו 
פטירת  לאחר  כחודשיים  לבנו,  מצוה  הבר  חגיגת  את  לנצח. 
אביו, חגג פנחס באולם מפואר בהתאם למעמדו. בשיאו של 
המעמד העניק לבנו את התפילין, שאותן ארז בשקית חדשה 
והוא  המיוחדת,  מהמתנה  ביותר  נרגש  היה  הנער  ומהודרת. 
ביקש מאביו להניחם בימים הקרובים בבית הכנסת. הבקשה 
הטרידה מעט את אביו, אשר לרגע לא זנח את חלומו לראות 
זמן קצר  ואכן, תוך  בנו עתיר הכשרונות ממשיך בדרכו,  את 
הוברר לו כי חששו לא היה לשוא. בבית הכנסת נקשרה נפשו 
של הבן בנפש אחד המתפללים, אברך כמדרשו, והוא ביקש 
ממנו להדריכו בהנחת התפילין. לאחר שיחה קצרה שערכו 
השניים הופתע האברך לראות נער נבון במיוחד, שהוא כבור 
והליכותיה.  מנהגיה  ישראל,  לתורת  הנוגע  בכל  הארץ  ועם 
יהודיים בסיסיים,  מיד החל ללמדו על קצה המזלג מושגים 
והדברים משכו את לב הנער בעבותות. זמן מה לאחר מכן יצאו 
הוריו של הנער לנופש לכמה ימים בחו"ל, והציעו לו להצטרף 
אליהם. מה רבה היתה הפתעתם כאשר הנער ויתר על מקומו 
לאחותו, בתואנה כי הוא מבקש להשקיע את הימים בלימודיו, 
זה  ולרגע  בלעדיו,  נסעו  ההורים  הבגרות.  מבחני  לקראת 
המתין הנער. הוא התקשר לאברך שעמו היה בקשר וביקש 
וכך  להתארח בביתו לשבת הקרובה. האברך נענה בשמחה, 
לא  הוא  כהלכתה.  שבת  בחייו  לראשונה  לחוות  הנער  זכה 
נחשף, החל  חדל מלהתלהב מהמראות המיוחדים שאליהם 
ממעמד הדלקת הנרות, המשך בתפילות המרגשות, בסעודות 
אור  הנעימים.  התורה  ובדברי  וגשמי  רוחני  בתוכן  העשירות 
דרך האב שנטש  דקיק מבית סבא,  השבת שהועבר כפתיל 
את הדרך, שב והובער בלב הנכד והיה לאש בוערת שהאירה 
את כל הפינות האפלות בליבו. לא חלף זמן רב, עד שהנער 
הצעיר ניגש לאביו וגילה לו כי הוא החליט להתקרב לתורה 
ולמצוות. קשה לתאר את ההלם שאחז באביו. בתחילה ניסה 
להניאו ותיאר לו בצבעים ורודים את העתיד הצפוי לו בעולם 
כחרדי  לו  הצפוי  העתיד  את  בשחור  צבע  ומאידך  המשפט, 
מן המנין, אלא שהבן, כפי שנראה, ירש ממנו את עקשנותו, 
בישיבה  ללמוד  עבר  הנער  להיכנע.  אלא  נותר  לא  ולאביו 
בתורה,  כשרונותיו  מיטב  את  משקיע  שהוא  תוך  קדושה, 
עושה חיל וגדל לאחד מבחירי הישיבה. שנים מספר לאחר 
מכן נשא לבת למשפחה מיוחסת והקים בית נאמן בישראל. 
כעת היה זה תורו של אביו להתארח בבית בנו, יחד עם רעייתו 
וביתו המתבגרת. שנים רבות עברו מאז זכה בפעם האחרונה 
זכרונותיו  את  צרבו  והמראות  אמיתית,  יהודית  שבת  לחוות 
הישנים משנות ילדותו בבית היהודי שבו גדל, הפיחו בו רוח 
חיים ועוררוהו לשוב בתשובה שלימה. כמה הצר פנחס על כך 
ולא זכתה  שאמו הישישה הסתלקה זה מכבר לבית עולמה 
לשכוח  היה  יכול  לא  הוא  תפילותיה.  בהתגשמות  לראות 
את  לה  ואמר  לאמו  פנה  עת  אביו,  של  פטירתו  שעת  את 
לא  שהתפילה  הבטיח  איש  החזון  "מרן  האחרונות:  מילותיו 
חוזרת ריקם, המשיכי להתפלל". עת צאת השבת ביקש מבנו 
כשדמעות  שם,  המנוחות.  בהר  הוריו  לקבר  אליו  להתלוות 
זולגות מעיניו אמר בקול בוטח וצלול: "אבא ואמא היקרים, 
אני מבקש את סליחתכם על הצער העצום שגרמתי לכם עד 
ששפכתם  הרבות  שהתפילות  לכם  דעו  אולם  ימיכם.  סוף 
הביאו אותי, לכל הפחות בשארית ימי, לשוב אל אור התורה 
שהנחלתם לי בילדותי, ולהיות אב לבן וסב לנכדים ההולכים 

בדרך התורה".
                                          באדיבות המחבר - הרב צבי נקר הי“ו

סיפור השבוע
פנחס גדל כנער בירושלים שלאחר מלחמת העולם השניה, 
בין בתיה של שכונת בתי אונגרין העתיקה. הוא היה בן יחיד 
הונגריה  יהדות  משרידי  מעלה,  אנשי  מתבגרים,  להורים 
המפוארת. הוריו המסורים עשו את כל המאמצים כדי לגדל 
תלמיד  שהיה  אביו  שמים.  וליראת  לתורה  יחידם  בנם  את 
חכם, השקיע שעות בלימוד משותף עמו, בעוד אמו הצדקת 
מצוא,  עת  בכל  בתפילותיה,  כמים   דמעות  בעבורו  שפכה 
ובפרט בערב שבת בשעת הדלקת הנרות. פנחס היה צעיר 
לימים כאשר בדרכו לבית המדרש פזלו עיניו לעבר חבריו 
שנסחפו אחר רוח החלוציות שנשבה באותם ימים וסחפה 
המוכשר  הנער  כך,  פחת.  פי  לעבר  וטובים  רבים  אחריה 
חבריו  אחר  נמשך  לפניו,  פרוש  היה  התורני  שעתידו 
נועזות  וימים כשותף בפעולות  לילות  בילה  הוא  הפוחזים. 
בארגונים הנודעים שלחמו בערבים ובשותפיהם הבריטים. 
הוריו הבחינו באיחור בשינוי העובר על בנם מחמד עיניהם. 
היה  אולם  הישר,  לדרך  להשיבו  כדי  הכל  ניסו לעשות  הם 
זה מאוחר מידי. פנחס כבר עבר כברת דרך בדרכו החדשה, 
ההודעה  כשבפיו  הוריו  לבית  שהגיע  עד  הימים  ארכו  ולא 
המטלטלת והקשה ביותר שיכולים היו לשמוע. הוא החליט 
ההורים  השרון.  מקיבוצי  לאחד  ולעבור  הבית  את  לעזוב 
בדמעות  אליו  התחננו  הם  ליבו,  על  לדבר  ניסו  ההמומים 
אולם  לאבדון,  עתידו  את  ויוביל  תקוותיהם  את  יכזיב  לבל 
נודע.  הבלתי  אל  ולברוח  מזעקתם  להתעלם  ביכר  הנער 
השהות בקיבוץ הסבה לפנחס קשיים רבים, והוא לא חדל 
שבת,  בלילות  בפרט  מאחור.  שנטש  החם  בבית  מלהיזכר 
עיניו  היו  אמו,  ומטעמיה של  אביו  בזמירותיו של  נזכר  עת 
מוצפות דמעות. באותו העת הוא היה פורש לחדרו, שקוע 
בהרהורים. עובדה זו גרמה לו להתרחק מחבריו, וכך להימנע 
מחילול שבת. לא ארכו הימים עד שנטש פנחס את הקיבוץ 
ועבר להתגורר באחת הערים הסמוכות, תוך שהוא ממיר את 
בירושלים,  בינתיים,  אינטנסיביים.  בלימודים  הכפיים  עמל 
הללו  חדלו  לא  עמו,  להוריו  שהיה  הרופף  הקשר  למרות 
נועצה  אף  אמו  מחצבתו.  לכור  להשיבו  ממאמציהם  לרגע 
במרן החזון איש זצ"ל, אשר לאחר שברכה בחום הורה לה 
שלא לחדול לרגע מלהתפלל עליו, שכן מקובלנו שתפילות 
החזון  נפטר  מכן  לאחר  מה  זמן  ריקם.  שבות  אינן  ודמעות 
החליטה  בעבורה,  כצוואה  בדבריו  שראתה  והאם  איש, 
ששת  מלחמת  לאחר  השנים,  ברבות  בתפילותיה.  להוסיף 
הימים, החלה לפקוד דרך קבע את הכותל המערבי ואת קבר 
"מנעי  הפסוק:  בה  שיקוים  התקווה  כשבליבה  אמנו,  רחל 
ושבו  לפעולתך  שכר  יש  כי  מדמעה,  ועינייך  מבכי  קולך 
בנים לגבולם". בינתיים גדל הבן והיה לעורך דין מצליח, בעל 
ושכח  כמעט  התקדמותו  בלהט  מוניטין.  ורב  גדול  משרד 
מפניות  לחלוטין  כמעט  אזניו  העלים  הוא  הזקנים,  מהוריו 
מגוונות שלא חדלו להגיע אליו מכיוונם. באותן שנים נישא 
פנחס, ואף נולד לו שני ילדים. פנחס חיבב במיוחד את הקטן 
מבניהם שכבר מינקות ניתן היה להבחין בהיותו מחונן. פנחס 
המפואר,  משרדו  בניהול  ממשיכו  שיהיה  תקוות  בו  תלה 
ענייני המשפט  צעיר את  מגיל  כבר  כך החל מלמדו  ולשם 
המסועפים. באחד הימים צלצל לפתע הטלפון במשרדו של 
פנחס. על הקו היתה אמו הזקנה, היא סיפרה לו בדמעות כי 
אביו חולה מאוד ומבקש לראותו טרם פטירתו. פנחס התלבט 
האם להיענות להצעה לאחר נתק של שנים, ולבסוף נעתר. 
למחלקת טיפול נמרץ בבית חולים שבירושלים הגיע פנחס 
עם בנו ובתו, שאותם זכה הסב לראות עתה לראשונה בחייו. 
בידיו  הגרומות  בידיו  אחז  הסב  בשיאה,  היתה  ההתרגשות 
בשארית  מהם.  התנתק  לא  מעולם  כביכול  ונכדו,  בנו  של 
כוחותיו ברך הסב את נכדו, ואחר שלף מאחורי מיטתו שקיק 
"תפילין  לו:  ואמר  לנכדו  אותו  הושיט  ומהוה,  ישן  קטיפה 
מצדיקי  הנודע,  הסופר  ידי  על  נכתבו  הן  מפז,  יקרות  אלו 
ירושלים, רבי נתנאל תפילנסקי. אני מבקש להעניק לך אותן 
ובתנאי שתבטיח להניחן מיום בר המצוה".  לאחר פטירתי, 
האב והבן שהתקשו לעמוד מול דמעות הסב הבטיחו למלא 
לה:  ואמר  המסורה  לזוגתו  הישיש  פנה  ואז  הבקשה,  את 



 

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... 

איך  בישראל,  על אף אחד  לא  לב,  היה התקף  לאחי 
ל“חסדי  מיד  התקשרתי  באמבולנס,  אותו  שלקחו 
הגיע  לו.  עשו  ואכן  נפש“,  ”פדיון  לו  שיעשו  ינון“ 
של  חסימה  לו  היתה  צינתור.  לו  ועשו  חולים  לבית 
היה  שאם  זה,  אחרי  לו  אמרו  הרופאים  אחוז.  מאה 
מגיע יותר מאוחר בחצי שעה, היה הולך, השם ישמור. 
הבשורות הטובות הן, שהצינתור עבר בהצלחה, והוא 
ישתבח  ומאז,  רגילים,  לחיים  וחזר  מהר  התאושש 
שמו הכל בסדר איתו, היתה סיעתא דשמיא... מודים 
לרופא כל בשר ומפליא לעשות...יום יום...                                                                                                        
בעילום שם

היה שותף
לזיכוי הרבים באיזור מגוריך

לפרטים: 03-6182992
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 הבן שלי השם ישמור אותו, חזר מאומן חולה בנגיף, 
בבית  וחצי  שבוע  מאושפז  היה  קשה,  ממש  במצב 
חולים, באותו מצב. ללא שום שיפור. הזמנו לו ”פדיון 
ינון“ והשבח לאל, השתחרר מהבית  נפש“ ב“חסדי 
חולים והכל עבר לו. חסדי השם כי לא טמנו, כי לא 

תמו חסדיו...
                                                                                                                                       א.א

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

לעשות  החלטתי  בטן,  לפרי  זכיתי  לא  ששנה  לאחר 
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, והשבח לאל, אחרי תקופה 
התחלה  על  כבר  אבל,  הגיע.  המיוחל  ההריון  קצרה, 
הרופאים  שגרתיות,  בבדיקות  הראשונים  בחודשים 
אמרו שיש בעיה עם העובר, ושהוא לא ישרוד, השם 
ירחם ויציל. עשיתי מיד עוד פדיון נפש, ועברתי הריון 
תקין לחלוטין, וילדתי ילד בריא ושלם, ישתבח שמו!  
לפני הברית, היה חשש לאיזו בעיה, ופחדנו שהברית 
נפש.  פדיון  לו  שעשינו  כמובן,  אז  בזמן,  תהיה  לא 
לבריתו של אברהם  נכנס  הילד  עולם,  לבורא  ותודות 
לבורא  להודות  רוצה  בסדר.  הכל  ומאז  בזמן.  אבינו, 

עולם, על חסדיו כי רבים הם...אין עוד מלבדו!
                                                                                                                                         מ.ל

גיסי שיהיה בריא גילו לא גידול בצואר מתחת לאוזן, 
נדיר  מאוד  מאוד  הניתוח  וגם  נדירה  מאוד  מחלה 
ומסובך, אני, שאני מכיר את הפדיונות ב“חסדי ינון“ 
להתקשר  מהרתי  ישועות,  ראיתי  דשמיא  ובסיעתא 
ולבקש עבורו שני ”פדיונות נפש“ יום אחרי יום לפני 
שישתבח  לבשר  מתקשר  אני  השם,  וברוך  הניתוח. 
היו  ואולי  היה מאוד מסובך  למרות שהניתוח  הבורא 
בהצלחה  עבר  בארץ-הניתוח  כאלו  מקרים  שני  רק 
מתקשר  ואני  הביתה.  השתחרר  כבר  והוא  מרובה  
לבשר בשורות טובות להודות לבורא ועל הדרך להזמין 

עוד פדיון... 
                                                                   ח. כ מהדרום

מנת  על  ינון  לחסדי  התקשרתי  כשבועיים  לפני 
שלי  לבת  ינון“   ב“חסדי  נפש"  "פדיון  תיקון  לערוך 
קטן  ניתוחון  לעבור  צריכה  שהיתה  משום  היקרה 
הכל  השם  וברוך  מזה.  פחדנו  ומעט  מלאה  בהרדמה 
עבר בהצלחה מרובה וחמש דקות לאחר הניתוח היא 
התעוררה ברוך השם!! ישר כוח לכם שהייתם שליחים 

נאמנים בשורות טובות .
                                                                      קובי )מרכז(



החיזוק השבועי
ממעמקים קראתיך

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” \\

שאשתו  אמר  הרי  והוא  האמיתית,  אמם   כאל  אליה  שהתיחסו  הקטנים,   וילדיו  אשתו  עם  אותו  ראיתי  שעכשיו  אלא  לשולחן:  ממטעמים  המשך 
נפטרה והותירה אותו מטופל ביתומים...“ כעת היה הגבאי בטוח שידרוש הרבי לרדוף אחרי העני השקרן ולאלץ אותו להשיב את הכסף, ואולי גם יתן 
לו הרבי מנת מוסר כראוי לו... אבל הרבי התרומם שוב ממקום מושבו, ספק כפיו בשמחה אמיתית וקרא: ”שמחתני, שמחתני! ברוך ה‘ שאשתו בחיים 
בידי“. הוא  יקבל את כספי הצדקה שנתנו  יהודי  לו? כך החליט הקב“ה, שאותו  והכסף שנתתי  כך, כפי שתאר בפני.  ועצומות כל  גדולות  וצרותיו אינן 
אינו  הקב“ה,  של  כפיו  יציר  שיהודי,  כך  על  אותו  אפפה  עצומה  שמחה  רק  כך.  כל  גסים  בשקרים  לבו  את  לשבור  הנוראה  החוצפה  על  כלל  חשב  לא 
סובל צרות גדולות, והוא שמח על כך מעומק לבו הטהור. זוהי דוגמא לשלמות של הרגשת צער הזולת. רק מספרים לו שהכל בסדר ושמחתו מרקיעה 

שחקים!                                                                                                                                           
ומתוק האור

באחד הימים הלכו הרבי מרוז'ין זי"ע ושמשו לאחד הערים הסמוכות. בדרכם הגיעו אל אחד ההרים הגבוהים. במהלך הדרך, במעלה 
ההר, פנה השמש ואמר: "כעת כשאנו נמצאים על הר גבוה, אנו קרובים יותר אל כיסא הכבוד. רבי, בקש שיבוא המשיח". השיב 
ים ְקָראִתיךָ ה'..." לעיתים חושבים אנו שככל שאנו עולים מעלה אנו קרובים יותר אל הקודש, מנפחים את  עֲַמִקּ לו הרב: "דווקא ִמַמּ
החזה ומתגאים על מעשינו. אומר הרבי מרוז'ין: "דווקא מתוך הצניעות שלך, נמיכות הקומה שלך, משם אתה הכי קרוב לבורא". בעבר, 
עמוד התפילה היה במקום הנמוך ביותר בבית הכנסת, לרמוז ש"ממעמקים קראתיך ה' ".בורא עולם אינו יורד מתחת לעשרה טפחים, 
אולם כשאדם מנמיך את עצמו הוא גורר אחריו את הקב"ה, מוריד אותו אליו, מחבר את מילותיו ותפילתו אל אוזנו של הבורא. אל 
לך לחשוב שאם אתה נמצא במקום רוחני נמוך בורא עולם לא מקשיב לך. דווקא משם, מהמקום הנמוך, אתה פונה אל הבורא, אתה 
מדבר איתו, סומך עליו, לבטח הוא לא ישיב אותך ריקם. הצניעות והענווה מידות יפות הן, אולי הן לא באופנה אבל הן הכי אופנתיות 

אצל בורא עולם... השתמש בהן, הן כרטיס הכניסה שלך הכי קרוב אל כיסא הכבוד...
                                                                                                                                                                                         )רונן קרתא( 

ניתן לתרום ל“חסדי ינון“ בכרטיס אשראי בקו הישועות 03-6182992 ובבנק הדואר חשב‘ 3640582 ע"ר 580437440 או ב-        050-95-80-500

בואו לקחת חלק
במצות הכנסת כלה,

לכלות נזקקות,
שאין בידן האמצעים לקראת יום שמחתן.

השמחה שלהם-
זאת השמחה

של כולנו...

050-95-80-500

  לתרומות:
www.hasdeyinon.org :דרך האתר

או ב-        050-95-80-500 לציין פרטי השולח
או בקו הישועות: 03-6182992

* ניתן למסור שמות לברכה לכל תורם

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


