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זמני שבת

מטעמים לשולחן
ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה (יד ,כב)
הראשון שקפץ למי הים הגועשים היה נחשון בן עמינדב ,ועליו אמר הכתוב (תהלים קיד ,ב):
"היתה יהודה לקדשו" (מדרש תהלים קיד) .לכאורה נראה שהיה מקום לכתוב "היה יהודה
לקדשו" בלשון זכר ולא בלשון נקבה ,כיון שהדברים מתיחסים לנחשון ,מדוע בכל אופן
נאמר 'היתה'? אלא ,שכוח מסירות הנפש שהוטבע אצל נחשון הגיע מסבתו ,הלא היא תמר
אשת יהודה ,אשר מסרה נפשה כדי שלא לביש את יהודה ,עד שהוא עצמו הודה "צדקה
ממני" .כח מסירות הנפש הזו הוטבע בזרעה לדורות ,ומכאן שאב נחשון בן עמינדב את
כוחו בקפיצתו לתוך המים הראשון ,לפיכך נאמר "היתה יהודה לקדשו" ,רמז לסבתא תמר.
עם ישראל זכה בכמה וכמה נשים ,אשר הצטינו בכח מסירות הנפש שלהן ,וגם בדורות
האחרונים אנו זוכים לשמוע ולהתפעל מן המעשים הגדולים שזכו הנשים הללו לעשות,
וכיצד הצליחו לרומם את חיי היום יום שלהן ולזכות על ידי זה לחיי עולם .אחת מאותן
נשים מופלאות היתה הרבנית יטא דינר ,אשת רבי יוסף צבי הלוי דינר -חסדים רבים
היתה עושה הרבנית ,ואחד התחומים הבולטים בהם ,היה סדור אמוץ לילדים ,שהוריהם לא
יכלו לטפל בהם מסבה כלשהי ,אצל זוגות שלא זכו לילדים משלהם .באחד הימים נודע לה
על תינוק שלוקה בתסמנת דאון ,אשר ההורים הביולוגים לא רצו אותו בשום פנים ואופן,
וההורים המיועדים לאמץ אותו לא רצו לאמצו משום הפגם ,בטענה שאם הם כבר מאמצים
ילד הם רוצים לרוות ממנו נחת .האחריות נפלה ,אפוא ,על הרבנית עצמה ...היא היתה כבר
כבת ששים באותה תקופה ,ולאחר מחשבה הציעה לבעלה ,שאולי הם יקחו את הילד...
הרב הביע את הסכמתו ,כשהוא מצין שגם הוא עצמו חשב על כך ,אולם לא הציע ,משום
שידע שעיקר האחריות והטרחה אמורים ליפל עליה .תוך שעות אחדות הגיע הביתה תינוק
בן ארבעה ימים להורים כבני ששים ומעלה .ברית המילה נערכה בבית ,והילד נקרא זאב ,על
שם הסב ...בהיותו כבן שבעים יצאה עמו האם לטיול קצר .כל מי שפגש אותה התענין אם
זה נכד או נכדה ,והיא השיבה " :אחרי בלתי היתה לי עדנה -זה ילד שלי ."...התינוק הקטן
ישן בחדרם ,בשתים אחר חצות הלילה היה בוכה ,ושניהם ירדו שתי קומות כדי להכין לו
את בקבוק החלב שלו ,אשר באותם ימים הכנתו ארכה זמן רב יותר מאשר מטרנה בימנו...
בשעה חמש  -שוב התעורר הילד ובכה ,ושוב היה צריך לרדת למטה ולחזור על התהליך.
החלפת החיתולים גם היא לא היתה קלה כל כך ,כמו היום ...היה צריך לנקות ולכבס,
להרתיח ולקרצף ...והכל נעשה בשמחה ,שלא על מנת לקבל פרס .כשגדל חבש הילד כיפה
לראשו וברך את כל הברכות ,על אף שלא הבין מאומה .בשל לקותו התקשה הילד לאכול,
ולפיכך ישב הרב במשך שעות ארוכות וזן אותו כפית אחר כפית .לא פעם ארע ,שהוא איחר
לישיבת הרבנים או לשאת דברים בסיום הש"ס -משום שהיה עסוק בתפקיד החדש שלקח
על עצמו ...שנים אחדות הם החזיקו מעמד ,עד שהבינו שאין הדבר מתאים לגילם והחלו
לחפש מישהו שיסכים לאמץ את הילד .התברר ,שבכל אנגליה לא נמצא עוד אדם כמותם,
אשר יסכים להכניס אל ביתו ילד פגוע ,ובלית ברירה החליטו לחפש מוסד שיקלוט אותו,
ומאחר שבאנגליה יש רק מוסדות גויים כאלו ,אשר אין בהם לא שמירת שבת ולא הקפדה
על כשריות ,הם התנגדו נמרצות להפקרת הנשמה היהודית הטהורה שניתנה להם שם.
כאן עמדה להם העובדה שהורי הילד היו ישראלים ,ועד מהרה נמצא בעפולה מוסד ,אשר
אפשר היה להכניסו לשם ,והוא היה מסובסד על ידי המדינה .בהגיע היום המיועד הגיעו
שניהם ארצה ,ועל אף שהרב היה טרוד מאד בשעוריו ולא הגיע לשום בקור ,ואפילו לא כדי
להשתתף בשמחת ברית או בר מצוה שערך בנו -הפעם הוא החליט לבוא ,משום שחשש
שהרבנית לא תצליח להפרד מן הילד ,ותחזר ביחד אתו לאנגליה ...שניהם בכו כשהכניסו
את הילד למוסד והגדירו את היום כתשעה באב" ...אבדנו ילד" אמרו ,ובכאב לב גדול נפרדו
ממנו .במשך שנים ארוכות כאשר היה הרב מגיע ארצה לאפית מצות ,היתה הרבנית מתלוה
אליו ושניהם יחד היו נוסעים לעפולה ,נסיעה בת שלשה אוטובוסים לכל כוון ,כדי לבקר את
זאב ולהביא לו מתנות ,והוא מצדו כנה אותם 'סבא וסבתא' .שנים רבות לאחר מכן העידה
הרבנית כי עדין כואבת לה היד מן הסחיבות של הילד הגדול והכבד ששהה בביתם -ולעולם
לא נדע באלו עוד מאמצים היה כרוך גידול של ילד מיוחד כזה ...רק השמים ובורא עולם היו
עדים למסירות הנפש שלהם לגידול ילד שאינו שלהם!
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הפטרה” :ותשר דבורה“

ההלכה השבועית
הלכות טו בשבט
א .יום ט“ו בשבט הוא יום ראש השנה לאילנות.
שיש כמה הלכות התלויות ביום זה ,בדיני ערלה,
ובדיני תרומות ומעשרות ,כמו שיתבאר להלן.
ואסור להתענות ביום ט“ו בשבט .ואף במקומות
שנהגו שהחתן מתענה ביום חופתו לא יתענה
ביום ט“ו בשבט ,אלא שמנהג רוב בני עדות המזרח
שאין החתן מתענה כלל ביום חופתו .וכן פשט
הנהג בארץ ישראל שאין החתן מתענה כלל ביום
חופתו.
ב .אין אומרים וידוי ונפילת אפים בט“ו בשבט.
ואם חל ט“ו בשבט ביום שבת אין אומרים צדקתך
במנחה .ונוהגים שגם ביום י“ד בשבט במנחה אין
אומרים וידוי ונפילת אפים.
ג .המנהג ברוב תפוצות ישראל בליל ט“ו בשבט
לעטר את השולחן בכל פירות האילן ,ובמיוחד
מפירות שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ
ישראל ,כל איש כאשר תשיג ידו ,ולברך על
הפירות( .ע‘ להלן בדיני קדימה בברכות (אות א
עמוד עדר) ,המקור לזה).
חזון עובדיה

הלכות שמיטה
עבודת הקרקע בשביעית
א .הלכות שמיטה ,עבודת הקרקע בשביעית :נאמר
בתורה וכרמך לא תזמור ,לפיכך כל הקוצץ ענף או
יחור באופן שהוא מועיל לאילן ,שעל ידי כך הוא
מתגדל או מתעבה ,עובר בלא תעשה ,בין שהוא
מהכרם בין שהוא משאר אילנות .ואסור זמירת
הענפים שיך בין כשקוצץ ענפים שלא יכבידו על
האילן ,בין כשקוצץ ענף אחד מבין שנים שלא יהיו
תכופים זה לזה ,כשקוצץ ענף מקולקל( .כת“י)

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 -

(חזון עובדיה)

סיפור השבוע
לרגל יום פטירתו של רבי ינון חורי זצוק“ל ,המלוב“ן שחל
בטו‘ בשבט (מקצת ליקוטים מתוך ההספדים)
מרן הראש”ל ,הרה”ג ר’ שלמה עמאר שליט”א" :אני יודע,
שזה נשמע מוזר קצת :יהודי שהתנהל בפשטות כל כך,
והתלבש כאחד העם ,וגר במקום פשוט ,והיה מתנהג כמו
כולם ,והשפיל עצמו לפני כולם ,קשה לאדם לשאת בדעתו,
שמדובר כאן בגדול הדור!"
יום אחד היתי עולה כאן ברחוב הזה ,לפני רחוב בר אילן,
ופגשתי אותו ואמרתי לו :שלום! והייתי מדבר איתו .באמצע
אמרתי לו “:חושבים על שידוך לבת שלי ,ואני רוצה שכבודו
יברך“ ,וכתב את השם על פתק .אני חושב שזה היה פסח ,או
ערב פסח .אחרי פסח (יום או יומיים אחרי) נסעו כמה כיתות
מהסמינר של הרב וולף לקברי צדיקים בצפת ,ובתי גם כן
היתה שם .והנה מתקשרים אלי ואומרים ,לא אליכם ,שנחש
מסוכן הכיש אותה והובילו אותה אותה לבית חולים ,כשהיא
הגיעה ,כבר לא היה לה דופק ,והיתה בסכנה גדולה! כשאמרו
לי (כל אחד מבין מה אבא מרגיש ,כשאומרים לו דבר כזה),
הפעולה הראשונה שעשיתי :התקשרתי לר‘ ינון ,ספרתי
לו מה קרה .אמר לי“:על מי אתה מדבר? על פלונית בת
פלונית?“ אמרתי לו“:כן“ ,אמר לי“:אתמול בלילה התפללתי
עליה“ .והיה נס ,נס ,שכל הרופאים שם אמרו לי ,שזה נס גלוי!
אמר לי ראש המחלקה ,שהיא הגיעה בלי דופק ,לא היה שום
סכוי שבעולם! היה ערבי ,שהוא היה אח דרוזי ,או מוסלמי,
ראה אותי בבקר הולך להתפלל ,ואמר לי “:אתה צריך כל יום
להוסיף עוד תפילה-תדע לך -שהיום נולדה הבת שלך מחדש,
לא יודע מה עשית בשביל זה“ .הם לא ידעו ,שהאיש הקדוש
הזה יושב בביתו ומתחנן ובוכה ,ואומר לי יום קודם ,שהוא כבר
התפלל .לאחר זמן ,כשעבר העניין ,באתי אליו ושאלתי“:איך
התפללת עליה בדיוק לילה קודם?!“ השיב“ :פשוט מאד,
מפני שפגשתי אותך ואמרת לי את השם ,ואותו לילה מצאתי
את הפתקה הזאת ,והתפללתי עליה שתהיה בריאה“ אבל
גם כשפגשתי אותו ודברתי איתו ,אמרתי לו על שידוך ,לא
אמרתי לו על בריאות .ומקרים כאלה ,אנחנו יודעים .היו דבר
יום ביומו ,לא היה הדבר מופלא אצלו .מעשים כאלה ,היו
מעשים שבכל יום ,כי הוא היה איש אלקים קדוש!
..ההפלגה שלו בידיעת התורה ,בכל מקצועות התורה,
בלא יוצא מן הכלל ,היתה דבר מפליא ,כל פעם ,כשהיתה
הזדמנות ,ונפתח איזה אשנב קטן לראות את עוצמתו-נדהמנו
מחדש ,לא ראינו כדבר הזה! הוא האדם הגדול בענקים ממש:
אם בידיעת התורה על בוריה ,אם בלימוד עיוני של התלמוד,
עיון מבעית ,עיון מדהים ,אם היושר של העיון ,ההגיון הצרוף
והבריא ,שלא ראינו כמותו ,אם ידיעת הדקדוק ,שהוא היה חד
בדרא ממש ,אם השליטה בכל המקרא כולו ,של כל התנ“ך
כולו ,בצורה מיוחדת ,לדעת כל אות וכל מילה :מה שורשה
ומה מקורה ואיך היא בנויה ,מכל הכוונים ומכל הצדדים-וכל
זה העלים  ,כל זה היה מעלים ואומר“:אינני יודע“.
למי היה דואג רבי ינון? התברר לנו אחרי שנים ,שכל ראש
השנה וכיפור היה נוסע להתפלל בעתלית .הזדמנתי פעם
לשבות בעתלית ,לפני למעלה מעשרים שנה ,מארגון
”ערכים“ ,לשבות שבת בעתלית ,כדי לדרוש בכמה בתי
כנסיות ,להתחזק בעשרת ימי תשובה .כשהגעתי לאחד
מבתי הכנסת ,שוחחתי עם הגבאי ,ותוך כדי שיחה ,הוא אמר
לי“:בא אצלנו חכם אחד מבני ברק“ ,שאלתי“מי בא אליכם?“
השיב“:קוראים לו רבי ינון“ ,שאלתי“:איזה רבי ינון?“ ואמר
לי“:זה משלנו ,מג‘רבא ,בכל ראש השנה וכיפור ,כבר הרבה
שנים מאז שבא לארץ ,הוא בא אלינו ועובר לפני התיבה ,הוא
החזן שלנו בימים הנוראים“ .היה נוסע ,עוזב את משפחתו

ואת ילדיו ,ולא חלילה -בשביל לקבל משהו ,הוא היה עוד תורם
להם .הוא היה מתפלל ,עובר לפני התיבה ,ודורש ומחזק ,כי
הרגיש שהקהילה הזאת שם בודדת ,אין להם מנהיג .ר‘ אפרים,
שיחיה ,סיפר לי ,שפעם היה עיכוב בערב כיפור ,ובסוף כבר
היה ממש מאוחר ,ונסעו לעתלית .והיה להם נס והגיעו בזמן,
שלא יאומן כי יסופר .איך הם הגיעו? הוא לא יודע .הוא לא
יודע איך הגיעו...הרב לא רצה להשאיר אותם לבד .למי הוא
דואג? על מי דעתו נתונה?
הגר“מ מאזוז היה עומד ומתמיה :הוא לימד תלמידים הרבה,
והעמיד תלמידים הרבה .כאן ,בשיכון ,לימד תלמידים עשרים
שנה לפחות .באחת ההזדמנויות דברנו על זה ,ואמר לי ,שהוא
נגד השיטה של הענשה ,ולא רק שמעולם לא העניש תלמיד,
אלא גם מעולם לא כתב הערה לתלמיד ביומן .וכשדרשו ממנו
ואמרו שזה הכרחי-אם היה הדבר כל כך הכרחי ,איזה פעם או
פעמיים ,כתב את זה עם עפרון כדי שמיד ,כשהתלמיד תיקן,
הוא מחק את זה והיה כלא היה .והתברר ,לאחר שנים ,שכל
אלה שלמדו אצל ר‘ ינון ,כולם ,נשארו יראי ה‘ .גם תלמידים,
שקצת היתה להם ירידה ,חזרו ותקנו את עצמם ועלו על דרך
המלך .לא יצא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן...
רבנו ינון זיע“א אמר פעם בשיעור לתלמידיו :כאשר אני מסביר
הסבר כלשהו ,אני מסביר פעם אחת ,ואחר כך ,אם מישהו
מהתלמידים לא הבין את ההסבר-אינני חוזר פעם שניה על
אותן המילים ,מפני שבדרך הזאת שאמרתי האדם הזה לא
קלט-מה זה יעזור אם אחזור על אותו הסבר פעם נוספת? לכן,
אני חייב למצא דרך שונה מקודמתה להסבר הדברים“ .ואם
עדיין היה מישהו שלא הבין ,הוסיף אחד מתלמידיו -אז הרב
הסביר פעם שלישית ,בדרך שונה משתי הפעמים הקודמות,
ואם גם הפעם הזאת לא כולם הבינו ,אז הרב הסביר בפעם
הרביעית -והכל בסבלנות רבה ובלי שום עייפות כלל.
כשהיו אומרים על פלוני שהוא חולה ,היו מקרים שגם אחרי
שנים היה עומד ומתפלל ובוכה על החולה ,לילות שלמים
היה עומד וקורא תהילים בעמידה ,בשביל לרפא חולה ,לילות
שלמים בתפילות ובתעניות .כאשר היה הולך לבית הכנסת,
הוא לא היה רוצה אפילו שיעלו אותו לתורה ,כדי שלא
יחשבו שהוא איש מכובד .וכשהעלו אותו באיזה בית כנסת,
זאת היתה פעם אחרונה שהוא התפלל שם .ולפעמים הלך
מרחקים ,כדי שלא תהיה שום הכרה ושום הערכה בציבור,
על מעשיו המיוחדים של האיש הקדוש הזה.
אנחנו מבקשים מכבוד הרב :כמו שהוא היה שליח ציבור,
כמו שהוא היה כואב את כאבם של ישראל תמיד ,והיה נושא
תפילות וצומות ,ימותיו צומות ולילותיו תפילות ,והיה לו סולם
לעלות...ועכשיו יותר קל לו-שיעמוד לפני כסא הכבוד ,ויהיה
שלוחם של כל עם ישראל ,להתפלל עלינו שהקב“ה יזכה
אותנו להתעורר ללימוד ולעבודת ה‘ ולחזור בתשובה” :יעזוב
רשע דרכו“ ,יעזוב את הדברים הרעים שיש לו וישוב אל ה‘,
ויתפלל עלינו ,שהקב“ה ירחם עלינו .אל שדי ,שאמר לעולמי
די ,יאמר לצרות עמו ישראל די :יאמר די לפיגועים ,יאמר
די לתאונות ,יאמר די למחלות ,יאמר די לכל הצרות האלה,
יאמר די לכל המלחמות נגד התורה הקדושה ,יאמר די לפירוד
הלבבות האוכל בנו ,יאמר די לשנאת חינם ,שזה אלפיים שנה
שהיא מכה בנו ,ואנחנו ממשיכים ללכת איתה .הקב“ה יחון
את שארית הפליטה ,בזכות הקדוש הזה ,בזכות התפילות שלו,
והיתה נשמתו צרורה בצרור החיים“ :נפשו בטוב תלין וזרעו
יירש ארץ“.
מתוך ”שמש ינון“

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי...
עסקתי במקצוע מסוים ועברתי משהו בגיל  24,25שבגללו
טופלתי פסיכולוגית .משהו כמו חצי שנה ,וזה עזר לי מאוד
בפן הרגשי ברוך השם .בעקבות הנסיון הזה ,החלטתי שבזה
אני רוצה לעסוק .לתואר ראשון היה צריך ציון פסיכומטרי
גבוה ולתואר שני הקבלה יותר קשה וצריך לעבור סידרה
של ראיונות ומבחן מתאם ארוך 6 ,שעות באנגלית ,אני
לא בן אדם עם אינטליגנציה גבוהה ולא חשבתי שאצליח
לעשות את זה .אחרי שבעבר עשיתי כבר פדיון ונושעתי.
זכרתי את ”חסדי ינון” לטובה ,ועשיתי ”פדיון נפש“ לפני
התואר הראשון ועוד אחד שוב בסיומו .וביקשתי ברכה
להצלחה בלימודים באקדמיה .בסיעתא דשמיא עברתי את
הפסיכומטרי והתקבלתי לתואר ראשון וסיימתי את התואר
בקלות ובהצטיינות אפילו .התקבלתי בקלות לתואר השני ,זה
היה מופתי ,הכל הלך בקלות ממש ,היום ברוך השם ,סיימתי
את שני התארים ואני עובדת במקצוע ,תודה רבה ,אין מילים...
(י.מ מאור יהודה)

אחותי נכנסה לחדר לידה ,היתה שם יותר מעשרים וארבע
שעות ,כמעט יום וחצי עם צירים ,והלידה לא מתקדמת.
בשלב הזה ,התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיעשו לה ”פדיון
נפש“ ,מאחר שבעצמי ראיתי ישועות שם .אחרי אולי עשר
דקות ,התקשרתי לבעלה ,להודיע לו שעשיתי ”פדיון נפש“,
והוא זה שבעצם בישר לי שהיא בדיוק ילדה בת ,בשעה טובה
ובמזל טוב .התרגשות גדולה ,תודה רבה! לשם יתברך וגם
לשליחים שלו...
בעילום שם
לפני ארבע חודשים עשיתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ לבת
שלי .יש לי ילדה ,השם ישמור אותה שנולדה עם מום מסוים.
יש לה מכשירים ברגלים וכדי ללכת היא נעזרת בעגלה .לפני
שלוש שנים הגשנו אותה לועדת ניידות ,הגשנו את כל הניירת,
חוות דעת של רופאים .כל מה שצריך .הם דחו אותנו בטענה
שהבעיה שיש לה היא לא בגלל הרגלים אלא בגלל הפיגור
שממנו היא סובלת .למרות המכשירים וחוות דעת רפואית.
הם בשלהם .כל פעם ערערתי והם דחו ,ואפשר להגיש ערעור
פעם בשנה .בפעם החמישית הגשתי עוד בקשה .זה היה
בספטמבר .ושוב דחו אותנו .אני כבר התיאשתי ורציתי לרדת
מזה וזהו .בעלי אמר לי ,לא לותר ולגשת לערער שוב .אז הזמנו
”פדיון נפש“ .ובפעם החמישית ,לאחר הפדיון אשרו לה את
מה שמגיע לה .ברוך השם .קבלנו תוצאות שלא חלמנו עליהם
בכלל .זה היה בגדר נס .לא האמנו .כשפתחתי את המכתב
בעלי אומר לי ’את רואה טוב ,מה שכתוב‘? שנים של טרטרת,
של ביורוקרטיה מתישה ,של לך תבוא .וכשכבר כמעט הרמתי
ידים ,שכבר לא היה לי כוחות...השם פשוט הושיט לנו יד
והרים אותנו .וקבלנו  100%הטבות ,שלא חלמנו עליהם בכלל.
”מן המיצר קראתי יה ענני במרחב יה"...ישתבח שמו לעד!
א.ב.

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

הבן שלי שיהיה בריא אמר לנו שהוא נוסע עם חבר למספר
ימים ,לאחר מספר ימים ,כשניסינו ליצור איתו קשר הוא לא
ענה .נעלם לגמרי ולא הצלחנו לאתר אותו בכל צורה שהיא
עד שאפילו לא ידענו אם הוא בכלל נמצא בארץ ,החלטנו
לעשות "פדיון נפש" ב"חסדי ינון" ,שאנו ברוך השם מכירים
ורואים שמה ישועות וברוך השם ממש באותו יום שעשו לו
את הפדיון ,הוא יצר איתנו קשר ואמר לנו שאין לנו מה לדאוג
ושהכל בסדר איתו .כשנשאל מה פתאום יצר איתנו קשר
מעצמו? הוא אמר הרגשתי צורך להתקשר שלא תדאגו .רק
להודות לבורא עולם...
י.ח מהדרום

גיסי שיהיה בריא ,נפל במדרגות ,אפשר להגיד שהתגלגל
במדרגות מקומה גבוהה למטה לקומה תחתונה .שבר חמש
צלעות ,היו פשוט מרוסקות ,וגם אחת הראות נפגעה .כשנודע
לנו מה קרה ,גם הסטורציה היתה מאד נמוכה .ברוך השם
בסיעתא דשמיא ,זכינו לעשות לו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“
באותו יום ממש ,ולא הינו צריכים לחכות .והיום אני מתקשר
לבשר בשורות טובות ,שהוא כבר משתחרר הביתה .ממש
כנגד כל הסיכויים ,הוא נפל ביום רביעי והיום יום ראשון,
פחות משבוע ,והוא כבר בבית .מודים להשם יום יום...אל
רחום וחנון...
בעילום שם

ניתן לקבל את העלון
חדש ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500
בואו לקחת חלק במצות הכנסת כלה,
לכלות נזקקות ,שאין בידן האמצעים לקראת יום שמחתן.

השמחה שלהם-
זאת השמחה
של כולנו...
לתרומות:
דרך האתרwww.hasdeyinon.org :
או ב 050-95-80-500 -לציין פרטי השולח
או בקו הישועות03-6182992 :

* ניתן למסור שמות לברכה לכל תורם

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

החיזוק השבועי
הקושי מזרז לך את הישועה

רבי שניאור זלמן מלאדי זיע"א בעל ה"תניא" היה נודד לערים רבות ,כפי שנהגו תלמידי הבעל שם טוב ,כדי לפרסם את שם ה' בעולם
ולהלהיב את האנשים הפשוטים .כשהגיע לכל כפר וכפר ביקש הרבי מהגבאי רשות לדרוש .באחד הימים הגיע הרב לכפר בו הגבאי
היה עם הארץ .אמר הגבאי" :איני מכיר אותך ,לכן אני לא יודע אם הנך ראוי לדרוש בבית המדרש שלנו ,אלא אם תענה על קושיה
שדֶה'
שׁה בְּחֹמֶר וּבִלְב ֵנ ִים וּבְכ ָל עֲבֹדָה ּב ַ ּ ָ ׂ
ק ָ
מרְרו ּ אֶת חַי ֵּיהֶם ּב ַעֲבֹדָה ָ
שנתעוררה לי זה עתה" .הסכים הרב והגבאי שאלו" :על הפסוק 'ו ַי ְ ָ
(שמות א' ,יד') יש טעמי מקרא שמחים  -יש 'קדמא ואזלא' וכן את הטעם 'רביע' שבקריאתם מסלסלים ומנגנים .והפסוק עצוב
הוא ,שהרי המצרים מיררו את חייהם של ישראל בעבודה קשה.השיב לו רבי שניאור" :לפי החשבון ,בני ישראל היו צריכים להיות
במצרים הרבה יותר שנים ,אולם לבסוף יצאו מאה ותשעים שנה לפני הזמן .בגלל קושי השיעבוד בורא עולם קיצר להם את הזמן,
לכן הטעמים שמחים .ועוד ,הטעמים 'קדמא ואזלא' הם בגימטריא ק"ץ ,כמנין השנים שהרוויחו ויצאו לפני הזמן המתוכנן" .לאחר
הדרשה הנפלאה הזו הסכים הגבאי ונתן לרב רשות לדרוש( ...הרב מטאלנא) חייו של אדם הם כהרים וגבעות ,פעם הוא למעלה,
צוחק ומאושר ופעם למטה ,פגוע ,חרד ודיכאוני .אחד הדברים האסורים בשבת הוא להשוות גומות ,כלומר לשטח את הקרקע שתהיה
אחידה .מלאכה זו אסורה באיסור בונה .אולם אם אדם רוצה לבנות את עצמו ,להרים את עצמו מעלה ,לצאת מכל פגיעה ודיכאון,
לצאת מקושי אל אושר ושמחה ,הוא חייב "להשוות גומות" ,לשטח את חייו ,להרים את הגבעה אל ההר .בני ישראל עבדו בפרך ,אולם
הקושי הביא להם גאולה ,יוסף היה בבית הסוהר ,החושך בו היה נתון הביא אותו למלוך על אימפריה גדולה שמונים שנה .אולי עכשיו
אנו מרגישים את הקושי עד עצמותינו ,אולי הימים מכניסים אותנו לבועה של דאגה .נזכור תמיד שאין רע יורד מלמעלה ,המצב בו
אנו נמצאים יביא אותנו למקומות טובים יותר ,הקושי הוא זירוז הישועה .תרים את עצמך ,אל תחפש לנבא את העתיד ,אל תכניס
את עצמך למקומות אפלים ,הסתכל על הטוב שיש בעולם ,על ערכן של מצוות אותן אתה מקיים ,על האור שיש תמיד מעבר לאופל.
קשיים חולפים כמו השנים ,תנצל אותן לאושר ושמחה גם בזמנים פחות מוארים...
(רונן קרתא)
בסיעתא דשמיא

הספר שיוציא
אותך מהדאגות

שער הבטחון המתורגם

מאת רבנו בחיי אבן פקודה זצ"ל.

מטבע הישועות
של הצדיק

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

יערך "פדיון נפש" מיוחד
ב"חסדי ינון",
זכות הצדיק תגן בעדנו

ל ש מ י ר ה,
ברכה והצלחה

למסירת שמות:

לפרטים בקו הישועות

ניתן להשיג ”בחסדי ינון“ 03-6182992

בט"ו בשבט

ביום פטירת הצדיק המלוב"ן
רבי ינון חורי זצוק"ל

מהדורה חדשה ויחודית מתורגמת
לשפה עכשוית וקולחת
מצורפת הסגולה לפרנסה
של הרב סגל

חדש!

גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם

ב-

03-6182992

בקו הישועות03-6182992 :
050-95-80-500
דרך האתר:
www.hasdeyinon.org

בצרוף פרטים מלאים

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-

בצירוף פרטים מלאים 050-95-80-500

