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בספר "איש צדיק היה" שכתב ר' שמחה רז, מתארות התרחשויות הבאות: באחד מן הביקורים  
שערך רבי אריה לוין אצל אסירים ביום השבת, הופתע אחד מהם, אשר היה עסוק בעישון סיגריה, 
ולא הבחין שרבי אריה הגיע לבקרו. רגע אחד לפני שהושיט לו רבי אריה את ידו לשלום, חפש 
הלה בקדחתנות מקום הולם לסיגריה שלו, ובלית בררה החביא את היד עם הסיגריה מאחורי גבו, 
ולרבי אריה הושיט את ידו השניה... רבי אריה התעלם מכך, לחץ את ידו בעז ולטף אותה בנחת 
מבלי לומר מלה. כשהשתחרר אותו אסיר, הוא הגיע לביקור אצל רבי אריה ואמר לו: "רבי, דע לך, 
ש'בגללך' אינני מעשן יותר בשבת... הרגשתי כל כך רע עם עצמי, על שהרב מלטף לי את היד, 
ואלו אני- עם הסגריה ביד השניה... הסיגריה שרפה את לבי, ובו במקום קבלתי על עצמי שלא 
אעשן יותר בשבת!". ועוד מספר: "באחת השבתות צעד רבי אריה ברחובה של עיר לבוש בבגדי 
השבת שלו, והנה נגש אליו יהודי חילוני, שסיגריה בוערת בידו, ושואל אותו היכן ממוקם מלון 
פלוני. מה אעשה איתו?- הרהר ר' אריה - מצד אחד איך אפשר להסתובב עם יהודי מחלל שבת 
בפרהסיה? ומאידך גיסא- אורח הוא, ואיך אפשר לשלוח אותו להמשיך לתעות ברחובות? לבסוף 
החליט לקחת אותו עד לבית המלון... רחובותיה של ירושלים לא הסכינו להרבה מראות מוזרים 
לויתו,  בן  ולצדו  כבוד,  וכולו אומר  ביום השבת כששטרימל לראשו  יהודי  לו  צועד  מעין אלו... 
ההולך ומעשן... במהלך הדרך שוחח איתו ר' אריה על דא ועל הא, ושאל לתכניותיו, מבלי להזכיר 
הבוערת  הסיגריה  את  זרק  האורח,  עצר  המלון,  בית  לפתח  כשהגיעו  הסיגריה.  אודות  מאומה 
- אבל אתה הצלחת לשבור  גדול  וגם עקשן  חילוני  אני אדם  רבי,  לך,  "דע  ואמר:  על המדרכה 
אותי... יותר לא אגע בסיגריה בשבת!". באפן דומה הביע רבי אריה לוין את מחאתו כלפי החנויות 
הפתוחות בשבת - הוא יצא מביתו ולפתע הבחין בחנות גלידה פתוחה, אשר לפניה משתרך תור 
ארוך של קונים. מבלי אומר נכנס ר' אריה אל החנות, התישב בסמוך לאחד השולחנות, הסיר את 
השטרימל מעל ראשו והניחו על השולחן. המוכר, כמובן, הבחין בו, אולם המשיך כרגיל במכירה. 
לאחר דקות ספורות קם ר' אריה ונגש אל המוכר: "שמע, אינני יודע אם אני הייתי עומד בנסיון 
כזה, אבל שבת היא שבת...", וקם ויצא מן החנות. הוא הספיק ללכת רק כמה מטרים, עד ששמע 
את המוכר קורא לכולם להתפזר, משום שהוא סוגר את החנות... אחרי תקופה פגש אותו מוכר 
ברב: "כבוד הרב", אמר המוכר כשהתרגשות נסוכה על פניו, "דע לך, שאם היית אומר לי סתם 
'שבת', לא הייתי סוגר... גם אני ידעתי ששבת, ובכל זאת המשכתי למכור... אבל הרגשתי שאתה 
מבין אותי ואת הנסיון הגדול שבו אני עומד, ולמרות הכל אתה מזכיר לי שאחרי הכל שבת - היא 
שבת, ותכף ומיד סגרתי את חנותי...". עוד אדם מיוחד שהצליח לעשות זאת, ולשמש בכך דוגמא 
"ומשה היה רועה": בעצומו של יום השבת  משה פארדו, כפי שמתאר בספר  לרבים, הנו רבי 
עשתה מכונית את דרכה ברחובות בני ברק. מכל העברים החלו קוראים לעברה קריאות מחאה 
'שאבעס', אולם הנהג, בחור צעיר, התעלם מהצעקות, ושעט ברחוב עזרא עד לקרית "אור החיים", 
שם עצר. תוך רגעים הוקף הרכב בגערות ובצעקות על החוצפה, עזות הפנים וחלול השבת בלב 
ליבה של עיר התורה והחסידות, אבל לפתע בתוך ההמון דמותו התמירה של רבי משה, שבזה 
מכולם  מבקש  "אני  סמכותי:  בקול  אמר  ההתקהלות  את  כשראה  מנחה.  מתפילת  שב  הרגע 
להתפזר", ותוך רגעים ספורים נותרו ברחבה הוא, הצעיר והמכונית. "שבת שלום", האיר את פניו 
לצעיר, ובהרהרו כיצד יוכל למנוע ממנו להמשיך בנסיעה, אמר מיד: "אתה מוזמן להיות אורחי". 
וכשנענה  זרק לעבר האדם החרדי שמולו שאלה,  עובד כאן?",  "אתה  הצעיר עדין לא התרכך. 
בחיוב אמר: "אני צריך את פלונית. היא לומדת כאן". "ודאי שהיא כאן. היא אחת מן המעולות 
שבין התלמידות- ומי אתה?". "אחיה", הגיע התשובה, "באתי לקחתה. אבינו נפטר ובערב עתידה 
אולם  החיים",  ב"אור  להתחנך  הבת  את  לשלוח  השתכנע  המסורתי  האב  להתקים"...  ההלויה 
המשפחה כולה אינה שומרת תורה ומצוות, ובבורותם סברו שהלויה דוחה שבת, ושלחו להביא 
את הבת הביתה. רבי משה הבין כי כל התנגדות שהיא עתידה להצית אש במצב הרגיש שנוצר - 
הבחור נחוש בדעתו לחזור הביתה מיד, עם אחותו, היא, עתידה להתקף בהלם למשמע הבשורה 
הקשה, ומטבע הדברים יכולה להגיב בתקיפות כלפי אחיה, והמריבה ביניהם תוכל להתפתח תוך 
רגעים ספורים מחלוקת של ממש. הוא נסה לברר עוד אי אלו פרטים נחוצים: מתי נפטר האב 
וממה, מנסה למשוך כל רגע ככל יכולתו, אולם על אף שהצעיר השיב לו בנימוס על כל שאלותיו, 
ניכר היה קוצר רוחו - דרך ארוכה לפניו, ויש עוד כל כך הרבה דברים לארגן עד ההלויה... לבסוף 
פתח ואמר: "אתה יודע, ישנה הלכה שמותר להלין את המת לכבודו, ומותר אפילו לדחות הלויה 
מיום אחד למחרתו, אם קים סכוי שעוד מלוים יגיעו. אנחנו כה אוהבים את אחותך, והיא כל כך 
מקובלת בחברה, עד כדי הערצה של ממש. מתאים היה שנשתתף בהלויה מתחלתה, ואף אני 
עצמי הייתי רוצה לשאת בה הספד, אבל מבין אתה בודאי, שלא נוכל לנסוע בשבת, לכן אני מציע 
שתהיה אורחי עד מוצאי שבת, ומיד בצאתה נזמין אוטובוס - וכל הכתה תיסע...". הצעיר הופתע 

מן ההצעה והתלבט אם להסכים לה.

המשך בעמ‘ אחרון

א. הצובע הוא אחד מל“ט אבות מלאכות האסורות 
חוט  כשיעור  שיצבע  ושיעורו  התורה,  מן  בשבת 
שארכו ארבע טפחים. ואין הצובע חייב עד שיהיה 
כגון  מתקיים,  שאינו  צבע  אבל  המתקיים,  צבע 
שהעביר סרק על גבי ברזל או נחושת וצבעו בשבת 
נצבע  ואינו  לשעתו  מעבירו  אתה  שהרי  פטור, 
כלום, וכל שאין מלאכתו מתקיימת בשבת פטור. 

)הרמב“ם פרק ט הל‘ יג(

פי  על  אף  נעלים,  במשחת  נעלים  המצחצח  ב. 
הצביעה,  ללא  גם  ללבישה  וראויים  נקיים  שהיו 
מכל מקום עבר על איסור דרבנן. ואם בשוגג עשה, 
שחשב שמותר לעשות כן, לא קנסו חכמים שוגג 
שיח(,  )בר“ס  הגר“א  וכמ“ש  בדרבנן,  מזיד  אטו 
אסור  עשה,  במזיד  ואם  בשבת.  ללובשם  ורשאי 
ללובשם עד מוצאי שבת. וע‘ בספר משנה ברורה 

בביאור הלכה )ר“ס שיח(.

ג. אסור לאשה להעביר צבע על פניה, או לכחול 
עיניה בשבת, משום איסור צובע. אבל מותר לאשה 
לתת אבקת פודרא  על פניה בשבת, ואפילו פודרא 
צבעונית, ובלבד שלא יהא מעורב משחה או קרם.

)חזון עובדיה(

צינורות המים שבגינה,  אין לכסות בעפר את 
אף על פי שאין העפר משובח לגינה, על כל 
משום  איסור  ויש  לזריעה,  הוא  ראוי  פנים 

מראית העין.

)חזון עובדיה( 
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סיפור השבוע
וצויתי את ברכתי

עינינו  במו  לראות  הזדמנות  לנו  מעניקה  מצות שמיטה 
העובדה  ואת  בקב"ה,  בטחונם  התולים  של  שכרם  את 
צריך  הוא  אין  ה',  דבר  את  לעשות  האדם  כשמתאמץ 
ידאגו לכלכלו.  ומן השמים  בגין פרנסתו,  להיות מודאג 
בספר "אמונה שלימה" מספר כי רבי שלמה זלמן גרוסמן 
שליט"א, המרא דאתרא, בעיר אלעד, כיהן בשנת תש"מ 
כרב בקעת הירדן. באחד משעוריו דבר על ענין שמיטה, 
והרחיב את הדבור בענין הבטחון - "וכי תאמרו מה נאכל". 
ובעל  מוכשר  אדם  אפי,  בשם  חקלאי  הנוכחים,  אחד 
והכריז:  שקם  עד  הדברים,  מן  התפעל  גדולות,  יכולות 
אשמר  הכתוב,  בי  שיתקים  לי  תבטיח  אם  הרב,  "כבוד 
שמיטה!" כדי להבין את הרקע לאותה הכרזה, יש לדעת 
שכל החיים בבקעת הירדן התבססו על חקלאות. משום 
כך שאל אותו הרב: "ומה תעשה בשנת השמיטה?". אפי 
ולעבוד  קצת  ללמוד  מתכון  שהוא  והכריז  מעט  הרהר 
כמרכז המשק, תפקיד התנדבותי שאינו כרוך בשכר. הוא 
והתנה את הסכמתו בהתחיבות מפורשת של הרב  חזר 
שהקב"ה באמת ידאג לו. "איני מכיר אף אדם דתי, רק 
את כבוד הרב"- טען- "אם הרב מתחיב שלא אנזק וידאגו 
הרב  שמיטה".  שומר  אני  אותי,  לפרנס  השמים  מן  לי 
גרוסמן חשש מן האחריות. הוא ידע שיש דעות ששמיטה 
בימינו.  שיכת  אינה  ההבטחה  וממילא  מדרבנן,  חיובה 
לפיכך החליט להתיעץ בענין עם מרן הרב אלישיב זצ"ל. 
תשובתו של הרב אלישיב היתה: "אינך יכול להבטיח! יש 
סבורים שההבטחה מיועדת לכלל ישראל ולא ליחידים. 
דשמיא  סיעתא  יראה  שהוא  להתחיב  תוכל  זאת  בכל 
מרובה, ושהקב"ה בודאי יעזר לו". הרב גרוסמן חזר עם 
הדברים לאפי, התשובה ספקה אותו, והוא החליט לקים 
התקבלה  הדרמטית  ההכרזה  כהלכתה.  השמיטה  את 
בקיתונות  ובהמשך-  מוחלטת,  בהפתעה  הירדן  בבקעת 
את  ושוב  שוב  מאפי  מבקשים  היו  החברים  ובוז.  לעג 
כלי העבודה שלו- את הטרקטור, את המלגזה ואת הציוד 
היקר שעמל לקנותו. הוא שאל וקבל פסק הלכה, שאסור 
כנו  לחבריו  זאת  וכשאמר  עברה,  עוברי  בידי  לסייע  לו 
אותו בכינויי גנאי שונים. שנת השמיטה חלפה לבסוף. 
בסיומו של צום גדליה שתו הרב ואפי 'לחיים' על הנסיון 
את  להכין  הזמן  הגיע  כעת  בהצלחה.  שהסתים  האדיר 
היה  המקובל  הנוהל  הבאה.  השנה  לקראת  השדות 
שהזרעים נתנים על ידי הסוכנות כהלואה, ובסוף השנה 
כמות  וכן  מוגבל,  הזריעה  שזמן  אלא  עליהם,  משלמים 
ביבשת  נענה  הוא  בתשרי,  בד'  מגיע  וכשאפי  הזרעים, 
שתם הזמן הזריעה ואין אפשרות לקבל עוד זרעים. אפי 
נדהם. הוא נסה להפעיל קשרים, אך השנה החולפת לא 
היטיבה עם קשריו החברתיים, והוא החל להפנים שגם 
השנה לא יוכל לזרע בזרעי הסוכנות. לבסוף הגיע לחבר 
אפי,  גלויות:  אתו  דבר  הלה  הסוכנות,  עובדי  בין  אחד 
כמות  למעט  זרעים,  בכלל  לנו  נותרו  שלא  היא  האמת 
להם  נותן  לא  אני  סלרי.  של  גרועים  זרעים  של  גדולה 
הרבה סכויים, אבל במקום לזרוק אותם ישירות לפח, לא 
אכפת לי לתת לך אותם בחינם. בלית ברירה לקח אפי 
את זרעי הסלרי, וזרע את כל השדות שהיו לו. הוא זרע 

כמויות ענק של סלרי, בלי שום פרופורציה לבקוש. עד 
מהרה נדהמו כולם לראות את השדות שלו. זרעי הסלרי 
הפגומים הניבו יבול בעל ממדי ענק, פי שלשה מן הגודל 
גובה  את  שעבר  בסלרי  התמלאו  שדותיו  כל  הרגיל! 
המתנים! הרב גרוסמן, שראה גם הוא את כמויות הענק, 
התחיל להיות מוטרד בעצמו מן הכמות האדירה. זו היתה 
כל  את  להאכיל  אפשר  שהיה  עד  כך,  כל  גדולה  כמות 
מדינת ישראל בסלרי בלבד במשך חדשים! "מה תעשה 
בכל כך הרבה סלרי?"- שאלו כולם, ואפי ענה בבטחון: 
"אני את שלי עשיתי. הקב"ה יעשה את שלו!". ביום בהיר 
קבל הרב מאפי הזמנה דחופה להגיע לביתו. אפי המתין 
אליו  התקשר  עתה  שזה  וספר  בורקות,  בעינים  שם  לו 
אתה  לי,  "תגיד  ושאל:  הסלרי  זרעי  את  לו  שנתן  החבר 
זוכר את זרעי הסלרי שנתתי לך? עשית אתם משהו?". 
–"אתה שואל אם עשיתי משהו?"- השיב לו אפי- "אני 
קוראים  כולם  סלרי...  ישן  סלרי,  נושם  סלרי,  אוכל 
–"כמה  גדולה?"  כמות  לך  –"יש  סלרי'".  'מר  כאן  לי 
שתרצה!" –"מצוין!" – ענה הפקיד – "מחיר סלרי בשוק 
הוא חצי דולר. אתה תוכל למכור כל ראש סלרי בשלשה 
דולר, ואם תרצה ישלמו לך גם ארבעה ואפילו חמישה 
אפי.  נדהם  קרה?"-  "מה   – סלרי!".  ראש  לכל  דולרים 
אירופה  את  פקד  האחרונים  "בשבועיים  ענה:  והפקיד 
גל קור. הכל קפא ואנשים אינם יוצאים מן הבית. כולם 
רוצים להתחמם ולאכול מרק חם, אבל אי אפשר לאכול 
מרק בלי טעם של סלרי, ובאירופה המשותקת אין סלרי 
בעלי  לסלרי.  עצומה  דרישה  יש  קפא.  היבול  כל  כי 
החניות ורשתות השווק באירופה מתחננים לסלרי. אפי, 
של  צי  לך  משיג  ואני  שתוכל,  ככל  עובדים  מגיס  אתה 
מטוסים לכל רחבי אירופה- לאנגליה, להולנד, לבלגיה, 
ספורים  ימים  תוך  נצליח".  שרק  מקום  ולכל  לצרפת 
עבדו בשדותיו של אפי מאות פועלים- יהודים מהבקעה 
עבור המבצע  ולילה  יומם  עבדו  הם  וערבים מהכפרים. 
הקטופים,  הסלרי  לעלי  המתין  משאיות  של  צי  הגדול. 
ומשם לכל רחבי אירופה.  ושנע אותם, לנמל התעופה, 
וכשהרב  הגדול,  המבצע  הסתים  הפורים  חג  באזור 
גרוסמן ביקש לרכש סלרי לפסח, כבר לא נשאר לאפי 
הוא  מפוארת.  מכונית  וקנה  התעשר,  אפי  אחד...  עלה 
עושה  שהוא  והסביר  שביעית',  של  'קדילק  לה  קרה 
זאת כנגד כל קיתונות הבוז שספג בגלל השמיטה שלו- 
סופה של שמירת  ויראו מה  יתקדש,  כדי ששם שמים 
שמיטה. בהמשך קנה סוסה ערביה במחיר מפולפל, וגם 
אותה כנה 'סוסה של שמיטה'. קדוש שם שמים כתוצאה 
מאותו מעשה מופלא. בכל מקום היה עומד אפי ומכריז 
שמיטה!".  שומרי  של  הגדול  הרווח  את  "ראו  ברבים: 
אל  עצמו  אפי  את  הספור  קרב  יותר  מאוחרות  בשנים 
אביו שבשמים יותר ויותר. כיום הוא תלמיד חכם המוסר 
נגד  בנחישות  שהלך  יהודי  אותו  זכה  לרבים!  שעורים 
רוחניות  לדרגות  הגיע  התמימה  אמונתו  ובזכות  הזרם, 

עצומות!

                                                                מתוך הנני בידך
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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... 

נסעה  גם  ברכב,  נהיגה  בזמן  שטויות  עשתה  שתחיה  בתי 
במהירות ובנוסף עברה עוד עברה שבעבורה לרוב שוללים 
את הרשיון להרבה שנים, ומקבלים קנס מאוד גבוה. שוטר 
עצר אותה וקבלה צו הבאה למשפט. מהרתי לעשות ”פדיון 
נפש“ ב"חסדי ינון" וברוך השם במשפט היה לבתי חן וחסד 
ונגזר עליה שלילה רק למספר שבועות וקנס מזערי יחסית 
למה שמקבלים לרוב במקרי דומים, אני מתקשרת לבשר 

בשמחה בשורות טובות, ולהודות לבורא על הישועה...
                                                                                                    
פאני ל. מהדרום

נהנתי  שלא  בעבודה  עבדתי  עבודה,  לשנות  רציתי  מזמן 
בה. ולא ידעתי בדיוק מה לעשות בנידון, בחגים החלטתי 
ינון“.  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  והזמנתי  מתנה,  לי  להעניק 
באותו שבוע, הציעו לי עבודה חדשה ומתאימה. ומאז אני 

שם, וברוך השם, הכל בסדר. מודה לבורא עולם.
                                                                                                                                  א.א

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

במוצ"ש השתחרר לי חוט ברזל שהחזיק את אחת השיניים, 
זה דקר ופצע לי את הפה, נסעתי לטרם, כדי שיטפלו בזה, 
כי לא יכולתי להוציא את זה לבד, וגם פחדתי ללכת לישון 
מי  ואין  שיניים  רופא  שאין  הסתבר  בטרם  בלילה.  זה  עם 
שיטפל בזה. עמדתי על סף דמעות, ב23 וחצי, התקשרתי 
כזאת  בשעה  עושים  שלא  שידעתי  ולמרות  ינון"  ל"חסדי 
"פדיון נפש" לבקר, ושבע"ה, עצם הצדקה  פדיון, הזמנתי 
תרמתי,  בפה.  הזה,  ברזל  לחוט  פתרון  ושימצא  לי  תעמוד 
אמרתי  נרגעתי,  קצת  בעבר,  ישועות  ראיתי  שכבר  ומכיון 
לחפש  התחלתי  דקות  כמה  יעזור...אחר  שהשם  לעצמי 
מרפאות שינים שאולי פתוחות בשעה כזאת, למרות שכבר 
פתאום  והנה  שוב.  ניסיתי  מצאתי,  ולא  מקודם  חיפשתי 
מצאתי אחת פתוחה ממש קרוב אלי. ישתבח שמו, עכשיו 
12:30, בדיוק שעה אחרי, יצאתי משם אחרי טיפול מוצלח. 
על  הפדיון  את  תעשו  מיד...ומחר  לכם  לספר  חיבת  היתי 

נושא אחר...תודה להשם...ולילה טוב!
                                                                             בעילום שם

אחותי השם ישמור אותה, זכתה להפקד לזרע בר קיימא, 
כמצופה,  התפתח  לא  המצב  הרב  לצערנו  השם.  ברוך 
והתגלתה בעיה רפואית, שבגינה המליצו לה לקחת תרופה 
במהלך כל ההריון. אחותי מאד חששה מהטיפול התרופתי 
לעשות  מהרתי  רציני,  יותר  למשהו  יתפתח  שזה  .ולפני 
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“. וישתבח הבורא כמו שהבעיה 
צצה ככה היא נעלמה כאילו לא היה כלום. פשוט מדהים.  
לאור הנסיון הזה, ומכיון שזו הייתה לידה ראשונה לא לקחנו 
דודים מיהרנו  ובזמן שהתחילה להרגיש שמגיע עת  סיכון 
לעשות ”פדיון נפש“ שתהיה לה לידה קלה בעזרת השם. 
ותוך שעה מאז שהגיעה לבית חולים היא זכתה לחבוק בן 
זכר לעבודתו יתברך. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו....                                             
                                                                        מ.ד מהמרכז

עם  גם  מיעוטים  בן  הגיע  ממולו  קורקינט,  עם  נסע  אחי   
קורקינט והתנגש בו חזיתית. אחי התעלף, קיבל מכה בראש 
ונפל על הרצפה. שבר לסת ימנית, פינו אותו לבית חולים, 
סדק  לו  שיש  לו  אמרו  מקיפות,  בדיקות  לו  שעשו  לאחר 
בלסת, ושצריך לנתח.  היה לו סחרחורות וחולשה, הרופא 
איך  הניתוח.  את  יעשו  יומים  ושתוך  להתאשפז  לו  אמר 
והזמנתי  ינון"  לי מכל המקרה, התקשרתי ל"חסדי  שנודע 
לו "פדיון נפש", האמת מאד פחדתי, ובקשתי שבע"ה לא 
רק  כירורגית.  התערבות  תהיה  שלא  בניתוח,  צורך  יהיה 
לבורא עולם הפתרונות, פתאום קיבל דלקת בדרכי השתן, 
עלה לו החום והניתוח נדחה, לעוד יומיים, שוב הגיע רופא 
ועשו צילומים, והרופא שינה את דעתו, אמר שזה לא כמו 
ועד  שמו!  ישתבח  ניתוח.  לעשות  חיבים  ושלא  שחשבו, 
היום הוא בבית בלי כלום, ומתפקד רגיל, אוכל ולועס רגיל. 

אין עוד מלבדו!                                                 
                                                                          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
החנות קטנה, אך תכולתה שווה הון

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: ורבי משה מצדו המשיך להתחנן: "אנא ממך, אל תיטל מאיתנו את הזכות להשתתף בהלוית אביך!...". נדמה היה כאילו עוול של ממש יעשה לו 
באפן אישי, והצעיר נכנע... בסעודה שלישית היה אורח בבית משפחה פארדו, לאחר מכן התפלל ערבית ושמע הבדלה, ואז יצא במכוניתו, כשרבי משה יושב לצדו, מאחור 
יושבת אחותו הבוכיה ולצדה המחנכת שלה, ואחריהם מתנהל אוטובוס, שבו חברותיה. כשעמד רבי משה בהלויה והספיד, לא נותרה עין אחת יבשה בקהל. בציוריות רבה הוא 
תיאר כיצד מתקבלת הנשמה בשמים, וכיצד כל האבות באים ושואלים את הנפטר את מי הנחת בארץ? מי ימשיך אחריך את השלשלת הנטוית עוד ממעמד הר סיני, משלשת 
האבות הקדושים?!... הוא לא הותיר את המשפחה השבורה לבדה, גם כאשר הסתימה ההלויה, הוא הגיע לנחם, ארגן מנין, דבר ושוחח, והיה לידיד אמת לכל אחד ואחד מן 

האבלים, עד שכל המשפחה שבה לכור מחצבתה!!
 ומתוק האור

כפרי אחד הגיע לעיר הגדולה לבקר את ידידו. הוליכו ידידו והראה לו את נפלאות העיר. בתחילה הובילו לחנויות של תבואה. היו אלה חנויות עם מחסני 
ענק, מלאים בשקי תבואה, אורז, סוכר וחביות שמן. לאחר מכן הראה לכפרי את חנויות הבדים והאריגים שבעיר. חנויות אלה לא היו גדולות כל כך ועל 
מדפיהן הייתה מונחת מעט סחורה. לאחר מכן ראה הכפרי את חנויות המשי שהיו קטנות יותר מחנויות הבדים, בחנות לכלי כסף היו בסך הכל שני ארונות, 
בחנות הזהב ארון אחד ובחנות לאבנים טובות ומרגליות ישב המוכר ותיקו בידו... כשחזר הכפרי לכפרו סיפר לכולם את אשר ראה בעיר ואמר: "תמהתי 
לעצמי - במרכז העיר מצויה חנות לאבנים טובות והלא אין בה כמעט סחורה... מוטב היה לבני העיר להעמיד במרכז העיר את חנות התבואה..." בין השומעים 
היה בן עיר אחד. כששמע את הדברים צחק ואמר: "כפרי שכמותך! האינך מבין? ככל שהסחורה יקרה יותר כך אינה מצויה בשפע. לעיתים מחירה של 
אבן טובה אחת שווה פי כמה מאלפי שקי תבואה!" )רבי ישראל מאיר מראדין( העולם הזה הוא כעין העיר הגדולה, יש בו "חנויות" רבות - הנאות, טיולים, 
מאכלים טובים, בתים ומכוניות פאר. בין כולן יש "חנויות קטנות", עם מעט סחורה אך שווים לא יסולא בפז.ב"חנויות" הללו מוכרים תורה, מצוות ומעשים 
טובים, אומנם יכולה להיות "חנות" המכילה רק פרקי תהילים, אך כל פרק שווה פי כמה אלפים מכל "חנות" גדולה אחרת. היתרון הגדול שבחנויות הקטנות 
הוא שלא צריך לשלם כדי לקנות בהן, הכניסה חינם ותלוי בהן שלט: "היום תיקח ומחר תקבל שכר". כולנו רצים מידי יום לכלכל את חיינו בעולם הזה, 
מוטרדים, עייפים ועסוקים מאד. מידי פעם ניכנס ל"חנויות" הקטנות, ניקח משם מעט תורה, מעט מצוות, מעט חסד ודרך ארץ, לא נשלם ונקבל שכר ששווה 

את כל חיי העולם הזה. עסקה כזו, גם "הדוד מאמריקה" לא יוכל להציע לנו...
)רונן קרתא(
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