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מטעמים לשולחן
ויום השביעי שבת לה' אלקיך לא תעשה כל מלאכה )כ, ח(  

הכתוב אומר שאומות העולם עתידים לעבוד את ישראל שנאמר )ישעיה סא, ה(: "ועמדו זרים 
נאמר  זאת,  לעמת  מיניקתיך".  ושרותיהם  אמניך  מלכים  "והיו  כג(  מט,  )שם  וכן  צאנכם",  ורעו 
)דברים יא, יג-יד( "והיה אם שמע תשמעו אל מצותי... ונתתי מטר ארצכם בעתו... ואספת דגנך 
זה- האם ישראל ישרתו את עצמם או  זה את  ויצהרך". כתובים אלו לכאורה סותרים  ותירשך 
שאומות העולם יעשו זאת? מתרצת הגמרא )ברכות לה ע"ב(: כאן בעושים רצונו של מקום, וכאן 
כשאין עושים רצונו של מקום. כאשר ישראל יעשו רצון ה', הם יזכו ל"ועמדו זרים ורעו צאנכם", 
שבמקרה  לאמר  יתכן  וכי  התוספות,  ומקשים  לעבוד.  יאלצו  עצמם  הם  כן,  יעשו  כשלא  אך 
"והיה אם שמע  רצונו של מקום? הלא הכתוב מדגיש:  אין ישראל עושים  דגנך",  "ואספת  של 
תשמעו אל מצותי", ומכאן נראה, שלכאורה, ישראל מצויים במצב טוב מאד! אלא, שאכן ישראל 
עושים רצונו של מקום, אולם מאחר שאין הם מקימים זאת בצורה המשלמת ביותר- אין הם 
"לקוטי צבי הכהן" על  נאה לכך, על דרך הבאור לעיל, דרש  זוכים לשרות אומות העולם. רמז 
הפסוק שלפנינו: "זכור את יום השבת לקדשו"- אדם שהוא שומר שבת, אך אינו עושה כן בצורה 
מושלמת, סופו "ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך", הוא עצמו יעשה את כל מלאכתו. לעמת 
זאת מי שחי ברמה גבוהה יותר של "יום השביעי שבת לה' אלקיך", ומגיע למצב של עבודת ה' 
מושלמת יותר, הרי שהוא זוכה לשכר של "לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך", אלא אומות 
העולם יעבדו עבורו וימלאו את כל צרכיו. מפליא להיוכח ולראות כי כאשר הקב"ה רוצה לתת 
ליהודי את פרנסתו הוא מזמן לו אותה שלא כדרך הטבע, וגורם לאומות העולם לעשות עבורו 
כל מה שביכלתם, אפילו במצב שעל פי כל גדרי ההגיון הם אינם צריכים לעשות זאת. הרב בן 
ציון מוצפי שליט"א ספר כי בפרס התגורר יהודי כפרי, שהיה עובד לפרנסתו בשדה. קשה היתה 
לא  לעולם  זאת  ולמרות  ולזרע,  לחרש  נאלץ  הוא  החמה  שקיעת  עד  השחר  מעלות  המלאכה, 
ראה ברכה בעמלו, ורק בקשי רב הצליח להביא טרף לבני ביתו. מדי יום ביומו היה אותו יהודי 
נושא את עיניו לשמים ומתחנן: "רבונו של עולם, אנא ממך, זמן לי את פרנסתי ברווח מתחת ידך 
הגדולה", ומעולם לא חדל מלקוות לישועת ה'. ויהי היום, והנה תוך כדי עבודת החרישה המיגעת 
הוא מבחין בפרש הרוכב לכיוונו. כשהגיע הרוכב הוא נגש והודיע לו כי אמו המתגוררת בטהרן, 
עיר הבירה, נפטרה. 'שבעה' ישב האיש בביתו, משום שהמרחק ממקום מגוריו לטהרן היה גדול, 
אולם לקראת ה'שלשים' התאמץ לנסוע לבית אמו, והביא פרות מן השדה שלו, על מנת לזכות 
אנשים בברכות לעילוי נשמתה. לסעודה שערך הגיע גם החכם שאמר דברי תורה וספר ספורים 
שונים. לאחר שהסתים הארוע, פנה להתארגן ולשוב לביתו. המולה קידמה את פניו ברחובה של 
העיר, כשהתברר מה טעמה, נודע לו שהמלך אמור לעבר במקום זה בעוד זמן קצר. האיש, אשר 
מעודו לא ראה את המלך פנים מול פנים, התרגש ביותר. ואכן, לא חלף זמן רב וכרכרת המלך 
פלסה לה דרך בן בין ההמונים. עמד האיש וברך בכונה רבה: "ברוך... שחלק מכבודו לבשר ודם", 
והמלך שהבחין בכך, עצר את מרכבתו וסמן לו לגשת אליו. "מי אתה?", שאל המלך. "יהודי מכפר 
פלוני", השיב האיש ביראת כבוד. "אתה יהודי?... ובכן, אחוד לך חידה, ואם תדע את תשובתה 
אשלם לך עשרה זהובים". עשרה זהובים?- האיש בלע את רוקו בתדהמה. סכום כזה היה מרויח 
יודע אתה כיצד קראו לאמו של  "האם  והמלך שאל:  במשך שלשים שנה! הוא כרה את אזנו, 
אברהם אבינו?". "אדני המלך", אמר האיש, "מה אם אומר את שם אם-אמו בנוסף לכך?", "על 
כל שם עשרה זהובים". "ובכן לאמו קראו אמתלאי, ולאם אמו קראו כרנבו". המלך התפעל, ובו 
במקום העניק לו עשרים זהובים. אשרו של היהודי הרקיע שחקים, והוא אמר למלך: "אבקש את 
סליחת המלך מראש, אולם אני מרגיש צורך לשאול גם את המלך חידה כלשהי". נתן ה' את חנו 
בעיני המלך והוא הסכים. נענה היהודי ואמר: "כאן בפרס התגורר לפני שנים רבות רשע מרשע 
שרצה להרג את כל העם שלנו, הלא הוא המן הרשע. האם יודע המלך כיצד קראו לאמו?" המלך 
לא ידע להשיב, והבטיח לו עשרה זהובים נוספים לתשובה, והיהודי אשר זה עתה שמע בדרשת 
החכם בסעודת ה'שלשים' את המידע, אמר מיד: "שמה היה אמתלאי בת עורבתי", ובתמורה לכך 
קבל עוד עשרה זהובים. כעת היו בידו בן רגע שלשים זהוב- סכום שהיה מספיק לפרנסתו עד 
היהודי  נזכר  פתאום  בנסיעתה.  המשיכה  והמרכבה  למלך,  נרגשות  הודה  הוא  המתים...  תחית 
בענין כלשהו והחל לרוץ אחרי המרכבה. "מה קרה כעת?", עצר המלך את המרכבה. "אדוני המלך, 
אנו עומדים ושואלים כאן שאלות מלפני אלפי שנים... אולי נדבר על מה שארע בחדש האחרון 
בטהרן?... אשאל את המלך שאלה, ואם המלך ידע לענות לי- אחזיר לו את כל שלשים הזהובים 
שבידי, ואם לאו- האם יאות המלך להעניק לי שלשים זהובים נוספים?". "שאל", מרגע לרגע גבר 
חן האיש בעיני המלך. "אדוני המלך", נענה האיש בענוה, "לפני כחדש נפטרה אמי, שהתגוררה 

בטהרן, אולי יודע המלך כיצד קראו לה?!..."
 ומתוק האור

א. כלי סעודה הניקחים מעכו“ם שצריכים טבילה, 
בשבת  להטבילם  מותר  ערוך  השולחן  מרן  לדעת 
להשתמש בהם בשבת, אבל הרמ“א בדרכי משה 
אסר מין הדין. ואף לדעתו עם עבר והטביל הכלים 
שכל  בהם,  להשתמש  מותר  בדיעבד  החדשים, 
מותר,  בדיעבד  דרבוותא,  בפלוגתא  שנוי  שהוא 
ספק  מדרבנן  אלא  אסור  אינו  שבת  דמעשה  כיון 

ספיקא דרבנן לקולא.

ב. מטפחת שאינה נקיה וכיבס אותה בשבת במזיד, 
מותר  בחול,  שנית  וכיבסה  אותה  ולכלך  חזר  אם 
להשתמש בה, כיון שעל ידי כך לא נהנה ממלאכת 
השבת.                                                                                                                                            

ג. הבורר בשבת פסולת מתוך אוכל, שעל פי הדין 
אסור לעשות כן, וחזר ועירב הפסולת עם האוכל, 
מנת  על  הפסולת  מן  אוכל  ולברור  לחזור  רשאי 
לאכול לאלתר, כיון שנתבטלו מעשיו הראשונים, 

ואין כאן הנאה ממעשי שבת.

)חזון עובדיה(

הדיוט  בשביעית:  הקרקע  עבודת  שמיטה,  הלכות 
לקצוץ  לו  מותר  הזמירה,  במעשה  אומן  שאינו 
גבע  על  אותם  לסכך  מנת  על  מהאילן  ענפים 
ותוספות סנהדרין  )פ:(,  בבא בתרא  )ועיין  סוכתו. 
וגנן  שכז(.  סימן  חינוך  והמנחת  לעקל.  ד“ה  )כו.( 
הכורת עצים לפני חג הסוכות שמכיון לזמירה, אין 
לבקש ממנו לכרות עבורו עצים לסכך, שהרי הוא 
כשלוחו, ונמצא מכשילו בשבר איסור. אלא אם כן 
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מיליון  שלשה  משמעית:  חד  בצורה  שלי  החובות  הקף  לי  התברר 
שקלים. לעסק בינוני כשלי מדובר בלא פחות מטרגדיה. העסקן נסה 
ביזמתו לפנות שוב לאחי, ולהפציר בו לתת לי לכל הפחות הלואה, 
צוננין. אין ברירה- חזר אלי- מוכרחים  אולם קבל בתמורה מקלחת 
ואת  בני החתן  רק את  ראיתי  עיני חשכו.  רגל!  להכריז על פשיטת 
הגעתי  עתידי?  יהיה  מה  עתידם?  יהיה  מה  בבית.  הילדים  שורת 
בפי.  קשה  בשורה  כי  מיד  הבינה  ואשתי  חיוורות,  בפינם  הביתה 
ספרתי לה הכל וסימתי בהמלצתו של העסקן, המכיר הרבה מקרים 
כאלו, להכריז על פשטת רגל. "לא נתתי עדין את הסכמתי למהלך, 
את  חתמתי  להתרחש"-  עומד  מה  קודם  לך  לספר  שרציתי  משום 
עומד להכריז על  אני  אין כאן שתי אפשריות,  דברי- אבל למעשה 
בעז  התאזרה  היא  זה  בשלב  מכך".  המשתמע  כל  על  רגל  פשיטת 
ובגבורה: פשיטת רגל? מה פתאם? לטענתה אין דרכם של יהודים 
לנהג כך!... מה בכל אפן עצתה בענין?- לדבריה שמעה פעם בכנס 
שנערך בימי בין המצרים על סגלה נפלאה: ללמד בכל יום עשר שורות 
מתוך שער הבטחון בספר 'חובות הלבבות', ולחזור על עשר השורות 
תכף ומיד אחר הלימוד ארבע פעמים. "ומה אמר לעסקן?"- בטלתי 
את דבריה- "שאני הולך על מהלך אחר, מהלך 'סגולות'? את מדמה 
לרגע שהוא יסכים לשמע לי?" "וכי מה אכפת לי מה יאמר העסקן?"- 
נותרה בשלה, חזקה כצור חלמיש. באותו רגע הבנתי מה משמעות 
הבטוי 'בין הפטיש לסדן'... אוי לי מעסקני ואוי לי מבני ביתי... בסופו 
של דבר היא נצחה... העסקן זעם עלי, הניף מולי את אצבעו באיום, 
והודיע לי חד משמעית, שלא אעלה בדעתי לחזר אליו שוב. "איזשהו 
שוטה? המאבד את מה שנותנים לו!"- סנן לעומתי- "אתה עומד על 
פתחה של גהנם! אנחנו רק מסיעים לך להנצל בצורה הפחות גרועה, 
ואתה מסרב!... לא תהיה כאן הזדמנות שניה!" עוד באותו יום התחלנו 
ללמוד ולשנן עשר שורות מ"שער הבטחון". עשינו זאת יום אחר יום 
בלי שום דלוגים. למדנו גם ביום כפור וגם בערב סכות. חלפו חדשיים 
תמימים. עדיין המשכתי לגלגל גמ"חים כמו קדם- לווה מזה ומחזיר 
עמדתי  זאת  בכל  הירושלמיים,  הגמ"חים  בהיכלי  סבובים  תוך  לזה, 
ראיתי  חוב,  להחזיר  צריך  שהייתי  פעם  בכל  הפרעון.  בזמני  תמיד 
השגחה פרטית בקבלת מקור הלואה זמין. יום ג' בחשון תשס"ח היה 
יום ה'נפילה' הראשונה. שכחנו ללמוד את הלמוד היומי ונזכרנו בזה 
רק למחרת. השתלטה עלי הרגשה רעה במיוחד. חשתי כאלו איני 
ראוי מספיק לישועת ה', ולכן השכיח ממני את הלימוד... המשכתי, 
כמובן, ללמוד, גם לאחר אותה נפילה, אך לא באותו חשק כמו קדם. 
של  פרעונן  זמן  הגיע  בשרי-  על  התוצאות  את  הרגשתי  מהרה  עד 
דולר  מאות  חמש  בנות  שלי,  לממצע  יחסית  קטנות,  הלואות  שתי 
ושלשת אלפים שקלים, ולא מצאתי שום מקור שאוכל ללוות ממנו 
את הכסף הזה... לראשונה בחיי לא עמדתי בזמן הפרעון!... חלפו 
כבר שלשה ימים של חפוש נואש אחר הלואות, ועדין ללא תוצאות, 
כאילו אני מטפס על קיר חלק. האחור כבר מגיע לשבוע שלם, ואין 
שבוע  אותו  של  בסופו  זמני.  מימון  לקבלת  רעיון  של  בדל  שום  לי 
מלא צרות קבלתי גם נזיפה ממנהל אחד הגמ"חים, שמשום מה בחר 
להעניק לי אותה בפרהסיה... חזרתי הביתה נזוף ומשפל, אולם דוקא 
בשפל מצבי האירה בי לפתע הארה שמימית- הלא רבנו בחיי חוזר 
ואומר לנו לסמך אך ורק על בורא עולם ולא על שום אמצעי אחר, 
אם כן מדוע נופל לבנו כשנכשלנו בסגלה? הלא גם סגלה של לימוד 
בשער הבטחון איננה יותר מאמצעי... ההרגשה הרעה שלנו מן הדלוג 
וקראתי  השוגג אינה אלא מעשה שטן! פתחתי את ספר התהלים, 
ובנעימה את מזמור ע"ח המוכיח  כמה פסוקי בטחון. אמרתי בקול 
את ישראל על חסר בטחונם בהשי"ת "וינסו א-ל בלבבם... היוכל א-ל 
לערך שלחן במדבר, הן הכה צור ויזובו מים... הגם לחם יוכל תת... כי 
לא האמינו באלוקים ולא בטחו בישועתו...". ואז קרה הבלתי יאמן- 
תוך פחות מרבע שעה קבלתי את הכסף לפרעון שתי ההלואות בלי 
לטרוח כלל!! בעל גמ״ח ששכחתי מקיומו ולא בקשתי ממנו הלואה 
לאחרונה, התקשר אלי מיזמתו וספר לי שיש לו עבורי חמש מאות 
דולר… הוא הוסיף שאני יכול לבוא כעת לקחת ממנו את הכסף, והוא 

נמצא כעת בכולל שלו, במרחק חמש דקות הליכה מביתי... 

המשך בשבוע הבא - מתוך ”הנני בידך“

סיפור השבוע
החלצות מסבך חובות נדמית, לעתים, כמשימה בלתי אפשרית בדרך 
אלא  מוצא,  רואה  אינו  גמ"חים,  מגלגולי  הנואש  חוב  בעל  הטבע. 
בזכיה בלוטו או בירשת רכושו של קרוב משפחה ערירי, שעובדת 
מאותה  להתנקות  אפשר  איך  כן  אלמלא  נודעה...  לא  עדין  קיומו 
את  מוצא  אתה  כך  בה,  מדשדש  שאתה  שככל  טובענית,  ביצה 
עצמך נמשך לקרקעיתה?! לא רבים מודעים לכך שבארון הספרים 
שבביתם שוכן לו אוצר בלום המסוגל לחולל פלאים- "שער הבטחון" 
בו  ולבטוח  יהבו  ה'  על  להשליך  שזוכה  מי  הלבבות".  "חובות  של 
באמת ובתמים, יזכה לראות עין בעין את המשכו של הפסוק: "והוא 
יכלכלך", ומשמים יספקו את כל צרכיו. הרבה ראיות לענין, ואחת 
מהן היא סיפורו של ר' שלמה, מתוך "עלון של תורה": הירושלמים 
שבינינו לבטח מכירים את שמעו של עסק המזון בבעלותו של ר' 
שלמה. אין עובר אורח שיכול להמלט מהשלט הענק הנצב באחד 
לקוחות  המוני  העסק.  בית  פתח  מעל  בעיר,  המרכזיים  הרחובות 
שנקלעו  שוטרים  ואפילו  לאוזן,  מפה  לפרסומת  דואגים  מרוצים 
להגיע  ידעו  לעת,  סוערות שנערכו שם מעת  הפגנות  עקב  לאזור, 
דוקא לשם. אלא שלא תמיד היה הכל מזהיר כל כך- מגולל ר' שלמה 
את ספור חייו- בשנת תשס"ב נקלע העסק שלי לקשים קיומיים. 
קשה לאמוד מהו הגורם שהכניס אותי למערבולת הזו- פרק נישואי 
הילדים שהביאני לאבוד שליטה על ההכנסות וההוצאות, מתחרה 
נכונה  בלתי  והתנהלות  בלבול  שמא  או  לשוק,  שחדרו  שנים  או 
חובות,  של  בים  הוקפתי  בבת אחת  הסבולת.  גבול  לקצה  שהגיעו 
וכמעט מדי בוקר בבקרו נאלצתי לענות לשיחות טלפוניות מפקידי 
"הוכח תוכיח", באופן מהודר  בי מצות  בנק כעוסים, שדאגו לקים 
יכלת  ובעל  שלי  העסקים  בעניני  מעורה  שהיה  ז"ל,  אבי  למדי. 
להזרים  והחל  מצוקתי,  את  לראות  התקשה  עצמו,  משל  כלכלית 
זאת  ראו  האחים  כל  לא  החובות.  בורות  סתימת  לצרך  כספים  לי 
אין  שלמה  של  לבורות  כי  וטעון  חזור  באזניו  טענו  הם  יפה.  בעין 
קיבלתי  ואני  בדעתם,  התחשב  לא  אבא  אך  תחתית,  ואין  שוליים 
את התמיכה בשמחה גדולה. גררתי כך עוד כמה שנים, עד שביום 
מן הימים נפטר אבי. בתוך ענן האבל שאפף אותי, והפחד הבלתי 
נודע בעסקי, היתה נקודת אור אחת- בצואתו כתב אבי לאחי הצעיר 
לסיע  "ראה  מאוד:  משופר  היה  הכלכלי  ומצבו  בחו"ל  שהתגורר 
לשלמה, שיוכל להמשיך לשמור על שמו הטוב", ואנכי קויתי לטוב. 
בתקופה שלאחר מכן שלח לי אחי סכומי כסף נכרים, אך כשהבחין 
כי הכספים נבלעים במערכת, ואין איש יודע כי באו אל קרבה, החל 
לי לערוך שנויים  וסיע  ועמוקה,  כי מדובר בבעיה שרשית  לחשוד 
מתבקשים. קבלתי ממנו שוב ושוב עצות התיעלות שלא נראו לי 
כלל וכלל. לא רק שלא טרחתי לישם אותן, אלא שעוד השמעתי 
כך  פנים,  לשני  משתמש  שאינו  באופן  בענין  הנחרצת  דעתי  את 
שהוכוחים בינינו היו רבים. בשלהי שנת תשס"ז, כשנאנחתי באזניו 
על מצב העסקים הגרוע, בתקוה לקבל ממנו עוד מנת תמיכה,  ענה 
לי אחי בקצר רוח מופגן: "שלמה, שמע נא, הענין כולו נמאס עלי. 
אתה אינך מציית להוראות שלי, איני רואה שום מוצא מן הסבך, 
ומרגע זה איני רוצה לשמוע ממך אפילו מילה אחת של תלונות על 
הקשיים והחובות". נימת דבריו היתה ברורה, אבל אני, בקטנוניות, 
המשכתי להתנצח ולפרט שוב את דעתי האישית על כל הצעותיו 
"אני  תוחלת:  חסרי  לוכוחים  אחי  נגרר  לא  הפעם  המתחכמות. 
אותי  קטע  משפחתיות!",  שמחות  מלבד  מהיום,  אותך  מכיר  לא 
בחריפות, ונתק את השיחה. רק בשלב הזה, אל מול הצליל הקטוע 
שעלה ממכשיר הטלפון, הבנתי שחתכתי במו ידי את חבל ההצלה 
שלי. עיני התמלאו דמעות ומהרתי למחות אותן מעל פני. היעלה 
על הדעת שאדם קשוח כמוני, המנהל תחתיו עובדים, וכבר מחתן 
את ילדיו, יבכה?! ובכל זאת בכיתי את גורלו של העסק שלי. ידעתי 
ב'עסקת  אחד  ברגע  ולאבד  רגל  לפשט  עומד  אני  קשה-  מצבי  כי 
חבילה' את פרנסתי ואת שמי הטוב... העברתי במחשבתי את כל 
אותן עשרות אנשים בקהילה שלי, שאני חיב להם סכומים נכרים, 
ובן לילה יתברר להם כי נטשתי את המערכה, ולעולם לא יראו עוד 
את כספם. לחיי החלו לבער מבושה. אני עומד להפך לשיחת היום, 
מה יאמרו השכנים ובני הקהילה? מה יאמר בני החתן והמחתנים 
החדשים? האם ימצא עוד מישהו שיסכים להשתדך עמי בעתיד? 
האם לא חוסם אני תקוות נשואי שאר ילדי??! בלית ברירה נגשתי 
למורי ורבי ושפכתי לפניו את מצוקתי. הוא הורה לי לגשת לעסקן 
פלוני, ועל אף שידעתי את השלכותיו של 'הטיפול' שאותו עסקן 
תחלה  עמו.  הפגישה  לאחר  מחדש  נחרדתי  לי,  ולהעניק  מתכון 
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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... 
לי  עשו  בטן,  וכאבי  הקאות  עם  חולים  לבית  הגעתי 
שיש  גילו  שם  סי.טי.  גם  מכן  ולאחר  אולטרסאונד, 
אז  אחר,  ניתוח  לעבור  אמורה  היתי  קטן.  גוש  איזה 
ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  הזמנתי  הניתוח  לפני  יומיים 
לעשות  צריכים  היו  הניתוח  שלפני  שקרה  מה  ינון“ 
שוב אולטראסאונד, ואז לתדהמתם של הרופאים, גילו 
שהכל נעלם. תודה לבורא עולם על חסדיו המרובים, 

אין עוד מלבדו !
                                                                    בעילום שם

מאד  ביורוקרטיה  היתה  אבל  הבית,  את  מכרתי 
והאישורים  הניירת  כל  עם  קשה  היה  מסובכת, 
ינון“,  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  הזמנתי  אז  הדרושים, 
שיהיה סיעתא דשמיא, בכל הנושא הזה של המכירה 
והקניה. וברוך השם, גם בקניה נתקלנו בביורוקרטיה 
על  הכל  את  סידר  השם  שמו,  ישתבח  אבל  קשה, 
הצד הטוב ביותר. מהבלתי אפשרי הפך הכל לטובה 

ולאפשרי...אין מלים להודות להשם....
          בעילום שם

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

עבורה  וחיפשנו  דודים  עת  הגיעה  שתחיה  ביתי 
הדברים  אבל  השתדלויות  המון  עשינו  הגון,  זיווג 
לא הסתדרו, והגיל התחיל להיות מבוגר, כשאין אנו 
רואים פתח לישועה, שבת אחת בעלי שיהיה בריא 
הביא את העלון "תפארת ינון" מבית הכנסת וקראנו 
על הישועות שרואים "בפדיון נפש" של "חסדי ינון" 
החלטנו לעשות וברוך השם חודש אחרי שעשינו את 
להקים  וזכו  זיווגה  את  מצאה  שתחיה  בתי  הפדיון 
מתקשרת  אני  הבורא.  ישתבח  בישראל,  בית  עוד 
לבשר על הישועה ולעשות עוד פדיון שבע"ה נזכה 

גם הפעם במהרה לבשר בשורות טובות. 
                                                                     ג.א מהצפון

שנים שאני סוחב חובות ישנים שרובצים עלי, מדובר 
טפחו,  והם  לשלם  הצלחתי  שלא  גדולים  בחובות 
ולצערי הם לא נעלמים מעצמם. בצר לי, פניתי ל“חסדי 
ינון“ ובקשתי שיעשו לי ”פדיון נפש“ שבעזרת השם, 
אצליח לשלם את החובות...כי מאין יבוא עזרי...עזרי 
מעם השם, עושה שמים וארץ...רק השם יכול להוציא 
אותי מכזה ברוך...   ובסיעתא דשמיא, לאחר הפדיון 
משהו נפתח, והתחלתי לשלם לאט לאט את החובות 
והיום אני מתקשר לבשר שגמרתי את כל החובות...

רוצה להודות לבורא עולם קבל  ישתבח שמו לעד!... 
עם ועדה, ולשליחיו הנאמנים...

                                                                       בעילום שם

הכניסו  לידו  חולים,  בבית   קרוב משפחה שלי, שכב 
בחור צעיר שהגיע לבית חולים למיון, ומשם למחלקה. 
לא זז, וכל הגוף התנפח, הידים והרגלים, ולא יכל להזיז 
כלום. היה לו חום גבוה שלא ירד. עשו לו בדיקות ואמרו 
שיש לו חידק. מעבר הוילון אני שומעת את אמא שלו 
בוכה, חסרת אונים, לא יודעת מה לעשות, הזזתי את 
הוילון, ואמרתי לה, שכולנו באותה סירה, ואם אפשר 
לעזור במשהו...“אני מיואשת, לא יודעת מה לעשות...

השם  נראה“...ישועת  הוא  איך  תראי  צעיר,  בחור 
לבין,  בין  לעודד,  ניסיתי  בעולם!  יאוש  עין-אין  כהרף 
ומיד  ינון“,  ”חסדי  ב  נפש“  ה“פדיון  על  לה  ספרתי 
ומסרתי  בקשה ממני להתקשר בשבילה...התקשרתי 
הביתה  חזרתי  חמישי.  ביום  היה  זה  שלו,  השם  את 
לעניני. ביום ראשון חזרתי לבקר, אני נכנסת למחלקה 
ופתאום רואה את הבחור הולך מולי רגיל, אין לו כלום. 
משתחרר הביתה...ישתבח שמו! השם הכל יכול! דבר 
ראשון התקשרתי אליכם, היתי חיבת  לבשר בשורות 

טובות...
                                                                    בעילום שם



בואו לקחת חלק
במצות הכנסת כלה,

לכלות נזקקות,
שאין בידן האמצעים לקראת יום שמחתן.

השמחה שלהם-
זאת השמחה

של כולנו...

  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

החיזוק השבועי
שק הבלים או שק זהובים

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” \\

אדם אחד עמל שנים רבות והרוויח הון רב. כשהפליג בספינה בחזרה לביתו התחוללה סערה והספינה 
נחלשה  אט  אט  הסערה  גובה.  לאבד  החל  והוא  בתהו  עלו  לעזרה  זעקותיו  לטבוע.  והחלה  התהפכה 
ובמקום עברה סירת דיג. ניסה האיש לעלות עליה ולהציל את חייו אך לא הצליח. אמר לו הדייג: "זרוק 
את השק שעל גבך ועלה, הוא מפריע לך". החל האיש לבכות ואמר: "כל זהבי שאספתי נמצא בשק, איך 
אעזוב אותו?!" השיבו הדייג: "אם ברצונך לחיות אתה חייב להשליך אותו!..." בחיינו מתחוללות "סופות", 
סופות המאתגרות אותנו ובונות אותנו ולפעמים "מטביעות" אותנו. לכל אחד יש "שק" על גבו, שק של 
תאוות, שק המטביע אותו, שק המעכב אותו בדרך ליעד שלו. ככל שתזרוק את השק מהר יותר כך תוכל 
להינצל...לעיתים משבש אותנו יצרנו, ממלא לנו את הראש בהנאות העולם כדי להשכיח מאיתנו את 
המחר, מהעולם הטוב שמחכה לנו, ממלא לנו את "שק התאוות", ממעיט את הערכים ומטביע אותנו 
בהבלי העולם הזה. נשקול את מעשינו מידי יום, נרוקן מעט את שק התאוות ונמלא במקומו שק של 
מצוות, במקום לטבוע נתעלה, במקום להגיע ליעדנו ריקים, נגיע עמוסים באוצרות...כעת זוהי הבחירה 

שלך מה למלא בשק שלך - הבלים או זהובים...
)רונן קרתא( 
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