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גדלו  ובכח מסירות נפשן  זכה לגדל בתוכו נשים שבאהבת התורה שלהן  עם ישראל לדורותיו 
תלמידי חכמים מופלגים, מתוך תמיכה מוחלטת ובהתמסרות להסרת כל עול מעל שכמם לכל 
אורך הדרך, מבלי לדרוש דבר לעצמן. לא פעם כרוך היה הדבר במאמץ רב, אולם דבר לא הרתיע 
ומודות על האפשרות שנתן להן הקב"ה  זכות עצומה,  אותן, אדרבה, רואות היו בעצם הטרחה 
ליטול חלק בתורתו הקדושה. רבי אלי' לופיאן זצ"ל העיד כי בזמן מלחמת העולם הראשונה רעבו 
הוא ורעיתו הרבנית ללחם. כל השכנים שלחו לקרוא לבנים שלמדו בישיבות, הורו להם להפסיק 
לה,  היו  בנים  הבית. תשעה  כלכלת  במאמץ  יכולתם  ככל  כדי להשתתף  לעבוד  ולצאת  ללמוד 
לרבנית לופיאן, אולם בשום פנים ואופן לא הסכימה שיעזבו את הישיבה אפילו לשעה אחת. 
השכנות, אשר הבחינו מקרוב ברעב הנורא ששורר בבית, טענו כלפיה: "למה אתם מתיסרים כל 
כך? מדוע אינכם קוראים לשנים או שלושה בנים, שיבואו וישאו מעט בעול הפרנסה?!" "כעת 
אינני רוצה שהבנים יעזרו לי"- השיבה הרבנית בעוז רוחה- "משום שיודעת אני כי זמן יבוא ובו 
אהיה מוכרחה לקבל את עזרתם... זוהי הסיבה לעקשנותי להשאיר אותם בישיבה, אני פשוט 
יוכלו לעזור לי כשבעולם האמת אזדקק לעזרתם... ואמנם, סיים רבי אלי', כאשר  רוצה שהם 
והבנים, שאת כל חייה הקדישה  נפטרה הרבנית שלי הייתי העשירי למנין שעלה על קברה... 
עבור לימודם, אמרו קדיש אחריה ולמדו משניות, ובוודאי יש לה כעת הרבה נחת מהם! ... אהבת 
התורה הזו אינה נחלתן של נשים גדולות בלבד, אלא גם של נשים הנראות לכאורה פשוטות, 
אולם מתגלות במלוא עוזן ותפארתן, ומותירות את כל מי שמתבונן בהן משתאה למול כוחות 
הנפש האדירים הטמונים בהן, ואל מול הפרות המבורכים אשר גדלו מכך! ספורה של הגברת 
חסין ע"ה משמש כדוגמא חיה לכך. אישה פשוטה, כך היתה נראית לעיני בשר ודם. עולה חדשה 
ממרוקו, אשר לכאורה אמורה היתה לגדול כמפ"מניקית, אולם נאבקה כדי לגדול אחרת. בארץ 
נשאה לבעלה, בן למשפחת חסין המיוחסת, והקימה בית מבורך בילדים. היא לא ידעה קרוא 
כי אין דבר שידמה  ידעה היטב  ידוע  ומעולם לא השלימה את חוק למודיה, אך  וכתוב אפילו, 
וישוה לתורה, ובכל מחיר עליה לדאוג ליטול בה חלק. בגיל צעיר מאד התאלמנה מבעלה שהיה 
איש צדיק ומלומד ביסורים במשך שנים ארוכות, וכדי להביא לחם לפי הטף עבדה בנקיון בתי 
כנסיות ובתי ספר דתיים. הבן הגדול, אשר היה בפטירת אביו בסך הכל בחור צעיר לימים, חש 
את כובד אחריות הפרנסה המןטל על שכמה ואת המצב הקשה והציע שיצא לעבוד כדי לעזר 
לה. "אתה לא יוצא!", הגברת חסין קפצה ממקומה כנשוכת נחש, "אם תצא לעבוד- לא אדבר אתך 
יותר...", וכך מכוחה של החלטה נחושה זו נותר הבחור בעולמה של תורה ולימים נעשה ראש 
ישיבה ורב קהילה בעיר רחובות. גם הבן השני נסה להציע שילמד קרוב לבית באחת מן הישיבות 
שהוקמה שם, אמא ישבה וכתבה לו מכתב נרגש, שבו היא מזכירה לו שהקב"ה נתן להם נסיון 
של יתמות מן השמים, אשר רק רוצה לעכב את גדילתם, אתה מסוגל לצמוח למשהו גדול- רשמה 
לו בדם לבה- אל תתן לעצמך לפול בנסיון הזה... טבריה של אותם ימים לא היתה מקום דתי כלל 
וכלל, עד כי, כעדותו של אחד מבניה, בימי חג הסוכות היו צריכים בני המשפחה לבנות סוכה 
שבע פעמים מידי יום ביומו, משום שבכל יום דאגו השכנים לפרק אותה עד היסוד!... נקל לשער 
מה רב היה הקושי בגידול המשפחה בתוך עיר חלונית שכזו, מתוך תנאים כלכליים קשים ביותר, 
אולם למרות זאת לא ותרה הגברת חסין על הטוב ביותר. בהיותם קטנים שלחה את בניה לתלמוד 
התורה הישן בטבריה, אשר האוכלוסיה שבו הלכה והתמעטה. שבעה או שמונה ילדים הרכבו 
כל כתה, והלחץ מצד בית הספר המתחרה, שבו נתן חנוך של ה'מזרחי' הלך וגבר. הנהלת המוסד 
הפעילה את כל יכלותיה כדי לגרום שאחרוני הילדים יעברו אליהם, אולם הגברת חסין היתה 
החלטית ברצונה לתת חנוך על טהרת הקודש, והודיעה כי גם אם תכיל הכתה בן אחד בלבד- יהיה 
זה הבן שלה... המאבקים על שמירת החינוך בתוך הבית פנימה על טהרת הקודש- גם הם לא 
נוסע  וכלל. פסח בטבריה היה ענין בלתי מציאותי כמעט, לכן היה אחד הבנים  היו קלים כלל 
לבני ברק כשמזודה בידו, ממלא אותה במלח, סוכר, קפה ועוד כמה מוצרי בסיס- ושב הביתה... 
"כשהשגנו גביע לבן כשר לפסח- נחשב הדבר לפסגת התענוג העולמי", נזכר הבן. שמעה של 
המשפחה החרדית המדקדקת על קלה כבחמורה בתוככי טבריה יצא למרחוק, וכך זכו בני הבית 
לארח ראשי ישיבות שהגיעו למנוחה קצרה באוירה של טבריה. רבי הלל זקס, רבי ברוך שמעון 
סלומון ורבי זלמן רוטברג הנם רק חלק מן האורחים החשובים שזכו להכניס אל תוך ביתם, אשר 
אותם  לשלח  האם  החליטה  הילדים  כשגדלו  הזה.  הבית  ממטבח  אכילה  על  ידיהם  את  סמכו 
לישיבות  הטובות ביותר. עלתה, אפוא, לבית הרב קוק בקרית שמואל והתיעצה מהי הישיבה 
הטובה ביותר היום, ואחר כך קמה ונסעה בעצמה לכל רחבי הארץ, כדי להכניס אותם לשם. גם 
לביתו של ראש ישיבת באר יעקב הגיעה, בין השאר. "אני רוצה להכניס את הבן שלי לישיבה 
באתי  פה,  ילמד  שהוא  רוצה  "אני  הבינה:  לא  כאילו  היא  אולם  לה,  השיבו  מקום",  "אין  כאן". 
מטבריה, אני אלמנה... אני צריכה את הבן שלי- פה". "אין מקום", אמר גם ראש הישיבה, אך היא 

היתה נחרצת:                                 
             המשך  בעמ‘  האחרון - 

א. אם טעו וקראו סדר ארבע פרשיות באדר ראשון 
וחוזרים  חובתם,  ידי  יצאו  לא  מעוברת,  שנה  של 
פרשת  קראו  ולא  שכחו  אם  שני.  באדר  וקוראים 
בהפטרת  והפטירו  אדר  חודש  ראש  לפני  שקלים 
חוזרים  מוסף,  תפלת  אחר  נזכרו  אפילו  השבוע, 
שקלים,  בפרשת  וקוראים  תורה  ספר  ומוציאים 
ואחר  ולאחריה,  לפניה  הקריאה  על  מברך  והעולה 
כך קוראים הפטרת ויכרות יהוידע בלי ברכות לפניה 
השבוע  בהפטרת  הפטירו  וכבר  שהואיל  ולאחריה, 
שעת  עד  נזכרו  לא  ואם  ולברך.  לחזור  צריך  אין 
המנחה של השבת, יש אומרים שבכל זאת מוצאים 
ספר תורה של פרשת שקלים ויקראו בו אחר קריאת 
ספר תורה של מנחה. ויש אומרים שהתקנה לקריאת 
פרשת שקלים אינה אלא בשחרית, לכן כשלא נזכרו 
עד שעת המנחה הו“ל כעבר זמנו בטל קרבנו. ושב 
אומרים שעדיין  יש  מקום  ומכל  עדיף.  ואל תעשה 
אחר  הבאה  בשבת  שקלים  לפרשת  תשלומים  יש 
שמכיון  אומרים  ויש  בשחרית.  תורה  ספר  קריאת 
ואם  הבאה.  בשבת  יקראוה  לא  שוב  השבת  שעבר 
פרשת  לקרוא  ראשונה  סברא  על  לסמוך  אפשר 

שקלים בשבת הסמוכה, שהיא קודם ”שבת זכור“.

 )חזון עובדיה(

הרוצה להשוות ולמלאות את הגומות שבחצרו בעפר 
שלא  כדי  אלא  עכשיו  כוונתו  שאין  אע“פ  אדום, 
גינה,  יעשה שם  למוצאי שביעית  ורק  בהם,  יכשלו 

מכל מקום נראה כמתקן שדהו ואין להקל בזה. 
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סיפור השבוע
ברכת ה' היא תעשיר

שעת צהרים חמה של שלהי דקייטא. ר' נחום יושב במשרדו 
את  המגרדים  המשרדים  מבנייני  אחד  במרומי  שם  אי  הממוזג, 
כזו  פשוטה,  טכנית  בעבודה  עסוקות  ידיו  יורק.  ניו  העיר  שחקי 
נשגבים.  בעולמות  משוטט  ומוחו  יתירה,  חשיבה  דורשת  שאינה 
דקה  כל  לנצל  משתדל  הוא  וככזה  נחום,  ר'  הוא  צורה  של  יהודי 
להאזין  משתדל  הוא  פנוי  שמוחו  עת  בכל  מיטבי.  באופן  מחייו 
לשיעורי תורה ומוסר. בעולם הטכנולוגי שבו אנו חיים כיום, ניתן 
שיעורים  ברבבות  גדושים  למאגרים  ובמהירות  בקלות  להגיע 
נפלאים ומחזקים, ור' נחום מנצל עובדה זו כדי לעלות ולהתרומם 
עוד ועוד בעבודת ה'. חודש אלול מתקרב לסיומו, והמשפיע שאותו 
בחר ר' נחום לשמוע באותו יום מעורר את שומעי לקחו לקבל על 
עצמם קבלה מיוחדת לקראת תחילת השנה הבאה עלינו לטובה. 
"אין צורך בקבלה מוגזמת", זועק המשפיע, "די אם נקבל על עצמנו 
קבלה קטנה, ובלבד שנתמיד בה מבלי להרפות, קיץ וחורף, שבתות 
וימות החול. קבלה איתנה שכזו יכולה לשנות את האדם מו יסוד 
ולהעצים את הקשר שבינו לבין קונו בכמה וכמה רמות". ר' נחום 
מאזין, והדברים הנוקבים חודרים לליבו. באבחת רגע הוא מפסיק 
אוכל  קבלה  "איזו  בדברים.  להתבונן  ונעצר  השיעור  השמעת  את 
עצמו.  את  שואל  הוא  זמן?"  לאורך  בה  ולהתמיד  עצמי  על  לקבל 
ותוכנה  זמן מה  נזכר בשיחה אחרת ששמע לפני  דיבור  ותוך כדי 
ומעלותיה  נסובה על אודות סגולתה  לליבו. השיחה האמורה  נגע 
מחליט  נחום  ור'  בכתב,  ומתוך  בכוונה  הנאמרת  המזון  ברכת  של 
זה  מיום  ועושה".  "אומר  עבורו.  ביותר  המתאימה  הקבלה  שזו 
ואילך מקפיד ר' נחום בכל יום ליטול את ידיו לסעודת פת, ולאחר 
מכן לברך ברכת המזון בכוונה ובמתינות מתוך הכתב. מסתבר כי 
זו בחירה מוצלחת, משום שבחסדי שמים הקבלה החזיקה  היתה 
היום  עצם  עד  מחזיקה  היא  ובעצם  שנים,  מעשר  למעלה  מעמד 
ר'  נקלע  מכן,  לאחר  שנים  כמה  הסיפור.  נגמר  לא  בכך  אך  הזה. 
גדלו  ביתו  שהוצאות  כך  כדי  עד  פשוט,  לא  כלכלי  למצב  נחום 
הכנסה  לתוספת  דחוף  באופן  נזקק  הוא  הכנסותיו.  על  ועלו 
כספית  יכולת  בעל  אברך  לחברו,  פנה  הוא  לו  בצר  משמעותית. 
הגעת  משמים  "ממש  מצבו.  את  בפניו  ותינה  מבורך,  עסקי  וחוש 
אלי היום", הגיב החבר בהפתעה, ומיד המשיך: "בדיוק היום הוצעה 
רפואי  לציוד  חברה משגשגת  רכישת  נדירה,  הזדמנות עסקית  לי 
שמועמדת למכירה במחיר זול במיוחד, אולם נאלצתי לדחות אותה 
מחוסר פנאי להתעסק בכל הכרוך בניהולה. נראה לי שאתה האיש 
המתאים שיוכל להשלים עבורי את ה'פאזל', אני מוכן להשקיע את 
מחצית מהסכום הדרוש לרכישת החברה, אתה תגייס את המחצית 
השניה, ובד בבד תנהל את החברה ביד רמה ובעזרת ה' יחדיו נעשה 
ונצליח". כיון שר' נחום הכיר היטב את תחום הציוד הרפואי, הוא 
ונענה בשמחה להצעה.  זימנו לפניו הזדמנות פז  הבין כי משמים 
ימים הפך  וכך תוך כמה  הוא מהר לגייס הלוואות מכל הבא ליד, 
לשותף מלא בחברה, ובכשרון ניהול הוא זכה לנתח נכבד בהכנסות, 
ובחסדי שמים ההצלחה האירה לו פנים ותוך כשנתיים ימים הצליח 
לחברו-  הציע  החובות  את  לשלם  משסיים  חובותיו.  את  לשלם 
ר'  שותפו- לרכוש מידיו את חלקו בחברה. הלה הסכים בשמחה, 
נחום גייס שוב הלוואות, שילם לחברו המגיע לו, ובכך הפך לבעלים 
על  נאבק  בעודו  מכן,  לאחר  שנה  כחצי  החברה.  של  הבלעדיים 
תשלום החובות שנטל לצורך השלמת רכישת החברה, הגיע אליו 
מוחלט.  להלם  לו  גרם  שתוכנה  אלקטרונית  הודעה  בהיר  ביום 

ציוד  בעבורו  שייצר  בסין  מפעל  ממנהל  אליו  שנשלחה  בהודעה 
קופסאות הכפפות החד פעמיות שהזמין  מיליון  כי  נכתב  רפואי, 
מוכנות, וכי עליו להעביר את התשלום בעבורן כדי המשלוח יבוצע 
בהקדם. ר' נחום שפשף את עיניו כאינו מאמין: "מיליון קופסאות? 
הזמנתי בסך הכל מאה אלף". הוא מיהר להעמיד את המנהל על 
המספר  נכתב  ההזמנה  בהודעת  כי  התעקש  שהלה  אלא  טעותו, 
מיליון. ר' נחום בדק ברשימת ההודעות היוצאות וגילה כי אכן טעה, 
בטעות  וכתב  מיותר  אחד  אפס  הוסיף  למפעל  ששלח  ובהודעה 
מיליון במקום מאה אלף. המנהל הסיני לא ידע חכמות. נכתב לו 
לבקש  אלא  ברירה  נותרה  לא  נחום  לר'  מיליון.  ייצר  והוא  מיליון 
הלוואת ענק ולשלם את הסכום העצום, כעת הוא נותר להתמודד 
של  קופסאות  מיליון  עם  יעשה  מה  הנוקבת:  השאלת  עם  לבדו 
בתקופה  מנוחתו  את  להדיר  היתה  שעתידה  שאלה  כפפות? 
הקרובה. בל נלאה אתכם בתיאור האכזבות הרבות שנחל ר' נחום 
בדרכו למכור את הכפפות. גם לאחר שהוריד את המחיר עד מתחת 
למחיר הקרן, לא מצא רוכש. החובות העיקו עליו מאוד, זאת מלבד 
שהוצרך לשלם מידי חודש טבין ותקילין לבעל המחסן שם היתה 
הסחורה מאופסנת. ר' נחום ייחל להיפטר מהסחורה כמה שיותר 
מהר, אך נאלץ להמתין ולהמתין ללא תוחלת. כל אותה העת המשיך 
ר' נחום לדבוק בקבלתו ולברך את ברכת המזון מתוך הכתב, ובשלב 
מסוים אף החליט להוסיף חיזוק על חיזוק בכך שהחל ליטול ידיים 
אף בארוחת הערב כדי שיוכל לברך ברכת המזון פעם נוספת בכל 
חורף תש"פ  בעיצומו של  סגולת הפרנסה.  להגדיל את  ובכך  יום, 
בסין  המתפשט  ומסתורי  חדש  וירוס  על  לספר  השמועות  החלו 
למכור  ונשנים  חוזרים  בניסיונות  עסוק  שהיה  נחום  ר'  הרחוקה. 
קשורות  הללו  שהשמועות  לרגע  חשב  לא  הכפפות,  מטען  את 
רב עד שהחלו להגיע שמועות  זמן  עליו במידה כלשהי. לא חלף 
על כמה נדבקים שהתגלו בארצות הברית. השמועות הדאיגו את 
רשויות הבריאות העולמית, והן החלו לנקוט צעדים כדי למנוע את 
התפשטות המגיפה. אט אט גם בארצות הברית חלחלה ההבנה כי 
מדובר בוירוס מסוכן ומתעתע שיש למנוע את התפשטותו, לשם 
במרחב  מחמירה  היגיינה  המחייבות  בהוראות  הממשל  יצא  כך 
הציבורי. באותה עת סברו שעיקר התפשטותו של וירוס הקורונה 
הוא דרך מגע ועל כן חייבו עטיית כפפות במרחק הציבורי. כאשר 
שאליהם  הרבים  מהסוחרים  אחד  אליו  התקשר  לילה  באישון 
במחיר  הכפפות  את  ממנו  שירכוש  האחרונים  בחודשים  התחנן 
את  לו  למכור  נחום  לר'  שהתחנן  זה  היה  הסוחר  והפעם  הפסד, 
מטען הכפפות, אז התעורר ר' נחום והבין כי אוצר של ממש שוכן 
תחת ידיו. סין הגדולה השביתה את מפעליה לרגל המגפה, ובעולם 
נוצר מחסור אמיתי במצרך שהיה כה נצרך בתקופה זו- בכפפות חד 
פעמיות. עוד זה מדבר וזה בא. בזה אחר זה התקשרו לר' נחום כל 
אותם סוחרים שעמם שוחח בחודשים האחרונים והתחננו לרכוש 
ממנו את מטען הכפפות. ר' נחום לא מיהר להיענות לבקשתם ורק 
כאשר הוצעה לו הצעה גבוהה במיוחד, הסכים למכור את הכפפות. 
המחיר שקיבל תמורת הסחורה היה גבוה עשרות מונים מהמחיר 
כל  את  לכסות  כדי  ברווח  לו  הספיק  הסכום  תמורתה.  ששילם 
חובותיו ואף הותיר בידו רווח עצום. אם תשאלו את ר' נחום, הוא 
בזכות  אליו  הגיעה  לה  העצומה שזכה  בטוח שהסייעתא דשמיא 

ברכת המזון, ולנו לא נותר אלא לענות אמן על דבריו.

                                     באדיבות המחבר- הרב צבי נקר הי“ו
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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... 

 , קטרט  ניתוח  בעין,  ניתוח  לעבור  צריכה  הייתי  אני 
ומטבע הדברים היו לי חששות, מיד התקשרתי ל“חסדי 
ינון“ לעשות את ה“פדיון נפש“ שבעז"ה הניתוח יעבור 
בהצלחה. ואכן כך היה, הניתוח עבר בהצלחה מרובה, אני 
וכך  זה,  לפני  נפש,  הפדיון  את  שעשיתי  שמחה  מאוד 
הגעתי יותר רגועה, ברוך השם. ישר כוח לכם, ותודה עד 

בלי די, לבורא עולם...
                                                                         ר.ב. מהקריות

בעלי, השם ישמור אותו, בשנות הששים, נדבק בנגיף 
ולא היה מחוסן. הזמנתי לו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ 
כי דאגתי לו. וישתבח שמו, תוך כמה ימים עבר את זה 

בשלום ואפילו בקלות. תודה לבורא עולם...
                                                                       בעילום שם

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לעשות  צורך  הרגשתי 
עבורי ועבור בני משפחתי, מה שקרה אחרי זאת פשוט 
השתלשלות של דברים, שבראיה לאחור, אני רואה את 
היה,  כך  והסיפור  ורגע.  רגע  בכל  שהיתה  ההשגחה  יד 
לאחר הפדיון אחרי כמה ימים, לא הרגשתי טוב, ומצאתי 
קצר,  זמן  ותוך  למיון.  חולים  לבית  מתפנה  עצמי,  את 
מצבי התדרדר והגעתי לטיפול נמרץ. הגעתי למצב כחודו 
של מחט, בין החיים והמות חס וחלילה, לא על אף אחד 
מישראל. לאחר שהתעוררתי אמר לי הרופא, ברוך מחיה 
המתים, ולפי מה שהבנתי מדברי הרופאים היתי בסכנת 
דשמיא  סיעתא  לי  היתה  שני  ומצד  אחד  מצד  חיים 
מדהימה, וכל הטיפול שקיבלתי הועיל ברוך השם, בדרך 
שמעל הטבע. אני אפילו לא יודעת איך להגדיר מה קרה 
היתה  שההדרדרות  שכמו  יודעת  אחד  דבר  רק  ואיך, 
מהירה, כך גם הרפוי היה מהיר ותוך כמה ימים ספורים 
היתי כבר מחוץ לבית חולים, כיום אני כבר חודש אחרי, 
עדיין צריכה בדיקות מעקב, כי גם הרופאים לא מבינים 
ומחיה,  ממית  עולם  לבורא  להודות  רוצה  שם.  היה  מה 

ומקדים תרופה למכה....
                                                                            נ.נ. מהמרכז

אצבע אחת בכף היד התקפלה לי, ללא שום סיבה נראת 
נסיון  בכל  לי  ומאד כאבה  לישר אותה,  יכולתי  לא  לעין, 
ישור. חיכיתי חודשים לתור לרופאת כף יד, והיא שלחה 
שום  היה  לא  מפגשים,  שני  לאחר  בעיסוק,  לרפוי  אותי 
הטבה, היד נשארה כך אולי שנה או יותר. בנתים עשיתי 
”פדיון נפש“ ב"חסדי ינון" עבור מצב אחר שברוך השם, 
בסיעתא דשמיא ראיתי ישועה. ולפתע השבוע אני שמה 
לב, שהאצבע ישרה, ואני יכולה לקפל אותה ולישר אותה. 
משהו  היה  לא  שזה  מכיון  שעשיתי,  בפדיון  נזכרתי  ואז 
חמור לא יחסתי לזה חשיבות. ועכשיו אני רואה שברוך 
השם, זה עבר. מכיון שבקשתי רפואה שלמה, זה השפיע 

גם אם לא בקשתי ספציפית לזה. ישתבח שמו!
                                                                       בעילום שם

ביום ששי הזמנתי ”פדיונות נפש“ ב“חסדי ינון“ לבעלי, 
לנכד ולי. בקשתי שתהיה שמירה והגנה, שאני לא אדבק 
לאחר  שבעלי  מכיון  הביתה,  אותו  אביא  ושלא  מהנגיף 
ארוע מוחי. מה שקרה, שביום ראשון ושני, תמיד יש לי 
הביתה.  אותי  שמקפיצה  מהעבודה  מישהי  עם  טרמפ 
יום ראשון, לאחר הפדיון, משום מה לא חיכיתי  באותו 
לה. לא היה לי סבלנות לחכות לה והתחלתי ללכת ברגל, 
לצומת  כשהגעתי  קצת.  שאתאוורר  לעצמי,  אמרתי 
לי,  חיכית  לא  למה  אותי,  ושואלת  אלי  מתקשרת  היא 
חבל. אמרתי לה שכבר הגעתי הביתה, לא נורא, נפרדנו 
לשלום ואמרה לי שמחר אחכה לה. למחרת, ביום שני, 
היא מתקשרת ומתנצלת, שלא תוכל לקחת אותי כי היא 
לעד,  שמו  ישתבח  מאומתת.  יצאה  שלה  אמא  בבידוד, 
באותו רגע אם היתי יכולה היתי צועקת ברחוב...אין עוד 
מלמעלה...שבע"ה,  כתוב  הכל  השגחה!!  איזו  מלבדו!, 
יהיה רפ"ש לכל חולי עמו ישראל וגאולה שלמה, בחסד 

וברחמים...
                                                                            בעילום שם 



בואו לקחת חלק
במצות הכנסת כלה,

לכלות נזקקות,
שאין בידן האמצעים לקראת יום שמחתן.

השמחה שלהם-
זאת השמחה

של כולנו...
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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
עורו ישנים מתרדמתכם

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” \\

המשך ממטעמים לשולחן: אם יש מקום בלב, יש מקום בישיבה", ולכך גם רבי משה שמואל שפירא, אשר נוכח לראות את עוצמתה, לא יכול היה שלא להסכים... הבנים 
התפזרו כל אחד בישיבה שלו, אמם האלמנה לא היתה מסוגלת לספק להם דמי כיס, וידם לא השיגה אפילו כדי נסיעה הביתה, כך נותרו בישיבה חדשים ארוכים, ורק פעם 
בחצי שנה נסעו לבקור קצר. באותם ימים לא הוקמו עדין קופת של צדקה וקרנות עבור עניים ספר אחד הבנים, ואנחנו נאלצנו להסתדר עם מה שיש... כשהגעתי לגיל שדוכים 
לא השיגה ידי אפילו כדי קנית חלצה ראויה לשמה, ושאלתי לשם כך חולצה מחבר... את הקשר עם אמא היו משמרים באמצעות מכתבים, והיא שלא ידעה קרא וכתב, בקשה 
את עזרתה של אחת השכנות, ומעולם לא ותרה על כך. דרך המכתבים הצליחה להבחין במצבו של כל אחד מן הבנים, ובתשומת לב רבה היתה עוקבת אחר התקדמותו הרוחנית 
של כל אחד ואחד. באחד הימים קבל ממנה בנה השני מכתב מודאג, שבו היא מעדכנת אותו ורשמה שיש איזו בעיה עם אח אחר ומתחננת לפניו לגשת אל הישיבה ולטפל 
בו, "לא הייתי מסגל לסרב לבקשה הזו, ומיד קמתי ונסעתי לישיבה, כדי לבדוק מקרוב את מצב הענינים". גם את בנותיה דאגה לשלוח למקומות החינוך הטובים ביותר. תחילה 
שלחה אותן לפנימיה בבני ברק, אך כשהבינה שהאוכלוסיה שם אינה הטובה ביותר, קמה ונסעה לבני ברק, לביתו של הרב וולף ודרשה לבדוק את הבת ולקבל אותה. גם לאחר 
שהגיע התשובה החיובית עדין לא היתה רגועה. היא ערכה ברורים נמרצים אודות מצבן של בנות הפנימיה בסמינר, ומשלא השביעו השמועות את רצונה, דאגה למשפחה 
חרדית שתוכל לתת לבת מקום מגורים, תמורת עזרה, ורק כאשר סדרה את הענין על הצד הטוב ביותר, שבה הביתה. והיא, אכן, זכתה - כל בניה מכהנים בתפקידים תורניים 
נכבדים כראשי ישיבות וכוללים ברחבי הארץ, כל חתניה הם תלמידי חכמים מובהקים העושים יומם ולילה על התורה ועל העבודה, וכל נכדיה מקפידים על קלה כבחמורה! 

כך, בכח הרצון והנחישות והידיעה הברורה אודות ערכה העצום של התורה, הצליחה להגיע לפסגות!
 ומתוק האור

אחד מחסידיו של הרב יצחק מאיר אלתר הקדוש זי"ע התנצל בפני רבו על כך שהוא שוכח מידי פעם את לימודו. שאלו הרב: "הזדמן לך פעם שלקחת כף לאכול 
ובמקום לשים אותה בפה, שמת אותה תחת האוזן?" השיבו החסיד: "איך יתכן לשכוח איך לאכול ולתת את המאכל באוזן? הרי המאכל החיות של האדם..." 
אמר לו הרב: "אם כן, איך יתכן שאתה שוכח את התורה אשר בה תלוי כל חיות האדם, כי מזון הנשמה הוא כמו האוכל שהוא מזון הגוף..." )'בית יצחק'( כתב 
- אלו השוכחים את האמת  בוראכם  וזיכרו  וחזרו בתשובה  וחפשו במעשיכם  ונרדמים הקיצו מתרדמתכם  ישנים משנתכם,  "עורו  הרמב"ם בהלכות תשובה: 
בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל – הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו 
אשר לא טובה..." אדם ישן בממוצע כשמונה שעות ביממה, שמונה שעות בהן הוא נחשב כמת, לא זז ולא נע, לא מועיל ולא מזיק. לעיתים אנו זזים, הולכים, 
עובדים, מבלים, רצים אבל בעצם אנו ישנים עמוק... כמו שאמר הרמב"ם: "אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל 
ולא יציל - עורו ישנים". הרבה דברים אדם שוכח בחייו, בין במודע ובין שלא, אך דבר אחד הוא מחויב לזכור ולא לשכוח, כמו שאמר דוד המלך )תהילים קיט', 
ּקוֶּדיךָ כִּי בָם ִחיִּיָתנִי" - לא לשכוח את פיקודי ה' כי הם החיות שלנו. אמנם רואים אנו אנשים שהולכים, שמחים ועובדים, הם חיים, אך  צג'(: "לְעֹולָם לֹא ֶאְשׁכַּח ִפּ
נשמתם מדממת. כשם שהאוכל והשינה הם חיות לגוף, ובלעדיהם תבוא מיתה לאדם, כך, כל חיות נשמתו של האדם, המפעילה את הגוף הם פיקודי ה', מצוותיו 
והלכותיו. נישן שמונה שעות ביממה, אך נחייה עשרים וארבע שעות, שאם אדם מכניס לתוך יומו את בוראו, ואפילו מעט, הוא מחייה את את כל היום כולו. אל 

תשכח את מה שבאמת אתה צריך לזכור...
)רונן קרתא( 
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