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טוהר החינוך בעם ישראל משמש בסיס להתעלות הרוחנית ולזך הנפשי של ילדי ישראל; עד 
היכן הדברים מגיעים אנו רואים בדבריו של ה"בני יששכר" זצ"ל בספרו "אגרא דפרקא" )אות 
קכו(, שבו הוא שוטח את תמיהתו של רבי מנחם מנדל מרימנוב זצ"ל, על כך שפעמים רואים 
שילדים קטנים הולכים לבית רבם, מתמידים בלימוד תורתם, מתפללים בכונה, עונים 'אמן יהא 
שמיה רבא' ו'אמן' ומישרים ארחותם- אולם אחר כך, כאשר הם גדלים, לפתע מבחינים במדות 
נוצר הרע הזה? הלא  ותמוה, מנין  וכיוצא בכך.  והם מבטלים תורה ותפילה  גרועות שיש להם, 
לכאורה "התורה שלמדו בקטנותם היא הבל פה שאין בו חטא, והיה מן הראוי שתעמוד למשען 
"ואמר הוא, זכרונו לברכה,  והוא מתרץ:  גוררת מצוה".  ויוסיפו אומץ בנפשותם, כי מצוה  להם, 
באמונה,  שאינו  ומתן  משא  ידי  על  שסגלו  גזל  ממון  אותם  האכילו  שאבותיהם  משום  שהוא 
והביא  ועל ידו נולדו בהם תאוות ומדות גרועות.  ונתפטמו מאיסורים, ונהפך לבשר מבשרם, 
ראיה מזפק העוף, שהואיל ונהנה מן הגזל לא הוקרב על המזבח, כי לא לרצון יהיה. והגם שהעוף 
לא נצטוה, הנה ה' יתברך שונא החמס, עד כאן דבריו". מבהיל לחשוב עד כמה טהרת הממון של 
ההורים והשגתו בדרכים כשרות בלבד משמעותית להמשך הנחת שאותה ירוו מבניהם אחריהם! 
רעיון זה הנחה את הרב מפוניבז' זצ"ל בכל התרמה שערך עבור הישיבה, כשעל אף המצב הקשה 
ששרר בה, מעולם לא הסכים לקבל כסף ממקורות שאינם כשרים. עדות מהימנה לכך שמעתי 
כשהתארחתי בביתו של הרב יעקב לויסון, שזכה להיות מקורב אליו ביותר, עד שתקופות רבות 
לא זזה ידו מתוך ידו. "הייתי ממש 'עבד עברי' שלו", העיד על עצמו, "למרות שנסעתי לארצות 
הברית במיוחד כדי להיות איתו ולעזור לו, מדי ערב היה מנשק אותי ומודה לי על כל מה שאני 
עושה עבורו, ואז שואל: 'יהיה לך זמן בשבילי גם מחר?'...". למקרים רבים היה עד הרב לויסון, 
נתן תורם  לענין כשרות הממון ספר את שני המעשים הבאים: לפני כחמישים שנה  ובהקשר 
אחד תרומה עצומה בסך של אלפיים חמש מאות לירות סטרלינג, סכום שבמושגים של היום 
שווה להון עתק!... מאחר שהרב הקפיד לרשום כל אחד מן התורמים כ"נציב הישיבה", הוא שאל 
את התורם לשמו, לשם אביו ולשם אמו, ולבסוף בקש גם לדעת את שם רעיתו. בשלב זה החל 
התורם להתחמק מתשובה. ברור היה שהוא מנסה להסתיר משהו. הרב התעקש: 'מה שמה?', 
ובלית ברירה מסר העשיר שם גויי לחלוטין, והודה כי הוא נשוי לגויה. באותו רגע הושיט לו הרב 
כהנמן את הכסף בחזרה! אמת, תרומה של למעלה ממליון לירות סטרלינג עשויה לגרם למהפך 
בישיבה- אבל כסף ממקור שאינו טהור לא ראוי לשמש ישיבה קדושה! מאורע דומה התרחש 
בשנת תשכ"ח, כששהה הרב בלוס אנג'לס ביחד עם רבי אברהם כהנמן, ואלמנה עשירה בקשה 
לתרום להם חמשת אלפים דולר, שהיו שוים הרבה יותר משוים הראלי כיום. רבי אברהם לא 
ראה כל מניעה לטול ממנה את התרומה, אולם הרב התנגד נמרצות, והבהיר שממנה הוא איננו 
מוכן לקחת בשום פנים ואופן! סרוב החלטי זה נבע ממעשה שהתרחש עם אותה אלמנה כשלוש 
שנים קודם לכן- באותה תקופה הגיעה הישיבה למצב של פשיטת רגל. הרב כהנמן הסתובב בן 
התורמים השונים, וניסה נואשות לגיס כסף על מנת לאפשר את המשך קיומה. בן השאר הגיע 
זו. כששמעה העשירה אודות מצבה הקשה של הישיבה הודיעה שהיא מוכנה לתת  אל אשה 
סכום אדיר של רבע מליון דולר, השוה במושגי היום לכמה מליונים! בהכרת הטוב עצומה נטל 
ידה  והושיטה את  נרגשות- אולם אז קמה העשירה ממקומה  והודה לה  ממנה הרב את הכסף 
לרב לאות פרדה. הרב מפוניבז' נפנף בידיו לצדדים ואמר: "שהקב"ה יברך אותך". הבעת עלבון 
הדברים  לא?...", התרעמה. לשמע  והידים שלי-  טוב,  "הכסף שלי  התורמת.  פני  על  השתפכה 
יותר,  מאחר  שנים  שלש  כעת,  החדר.  מן  ויצא  שתרמה,  הכסף  סכום  כל  את  הרב  לה  הושיט 
שוב בקשה אותה תורמת תרומה למען הישיבה, הפעם, אמנם, לא התנתה את התרומה במעשה 
כלשהו- אולם הרב, שנוכח לדעת, כי מקור הכסף אינו טהור דיו, החליט לותר עליו וסרב לקבל 
רבי משה פארדו בכל החלטה כספית כלשהי הנוגעת  ממנה כל סכום שהוא! כיוצא בכך נהג 
למוסדות "אור החיים", מעולם לא הסכים ליטול ממון שהוא מסתפק בכשרות המקור שהביא 
אותו, ויהא מצבו הכלכלי של המוסד אשר יהא. בספר "ומשה היה רועה" מספר אודות דוגמאות 
שמעון  רבי  עם  ביחד  ונכנס  תרומות  למסע אסוף  לשויץ  נסע  הימים  זה: באחד  בענין  אחדות 
בעדני שליט"א לאחד מגדולי העשירים היהודים שם, שהיה נדבן ידוע, בעל יד פתוחה ולב חם, 
ועם זאת רחוק מאד מעולמה של תורה. זרותו לעולם התורה הביאה אותו לתרום בנין מפואר 
בסכום כסף אדיר לאוניברסיטת "בר אילן"... המוסד המשכיל, שנדמה לו כמגשים הרעיון של 
'תורה עם דרך ארץ' וחובשי כיפה עומדים בראשו, שבו את לבו, בפרט- שכתוצאה מן התרומה 
הגדולה זכה לכבוד רב, ואפילו לעיטור מיוחד "דוקטור כבוד" תוך גלויי חנופה והתרפסות. העשיר 
שהיה עדין נתון תחת רושם אותה תרומה הכביר מילים רבות בענין דת ומדע, ולפתע פנה אל 
רבי משה: "אתם מלמדים את הבנות להיות מורות או תופרות, כמו לפני שנות דור! אך העולם 

התקדם מאז! אדרבה, תפתחו  מסלול אקדמאי ואני אממן את כולו!  

המשך בעמ‘ אחרון   

במי  כבושים  שהיו  חצילים  או  מלפפונים  א. 
חומץ שיקבלו טעם  בתוך  ליתנם  מלח, רשאי 

החומץ שאוכלם בו ביום.

ב. סלט עגבניות מותר לתת עליו מלח להטעימו 
ולאכול אותו לאלתר באותה סעודה, ואין בזה 

חשש משום כובש כבשים כלל.

שדה  תותי  על  בשבת  סוכר  לפזר  מותר  ג. 
על  מותר  זמן מה,  ואף להשהותם  להמתיקם, 

דעת לאוכלם בו ביום. 

ביום השבת,  צימוקים במים  ד. מותר לשרות 
של  טעם  המים  שיקבלו  כדי  שעות,  למספר 
הצימוקים, ולשתות אותם בשבת, ואינו נחשב 
כששוהה  אלא  כבוש  שאין  כבשים,  ככובש 

במים כ“ד שעות.  

)חזון עובדיה(

הבית  דיירי  אין  אם  משותף,  בבנין  נוי  גינות 
מלאכות  מכל  בהחלט  להמנע  מסכימים 
האסורות בשביעית, יש למכור לגוי באמצעות 
כח  וייפוי  הרשאה  ידי  על  הראשית,  הרבנות 
דייר  כל  למכרן,  גם  יסרבו  ואם  הבנין.  מועד 
החרד לדבר ד‘ יפקיר רשותו מהגינות הנ“ל כדי 

שלא יהיה כשותף לדבר עבירה.
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אולגה זימבול בת אמילי
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כרמלה כונפטה בת רחל



סיפור השבוע
מאת  לו  הגיע  לו  שקורה  מאורע  כל  כי  מבין  בטחון  בעל 
ה'. ממילא אין בו תרעומת כלפי השליחים ששלח הקב"ה 
ונטירה,  נקימה  של  שפלים  למצבים  מגיע  אינו  וגם  אליו, 
בשעה  גם  שלו  העצמית  השליטה  את  לשמור  ומצליח 
"ברכי  בספר  שליטה.  לאבוד  אדם  להביא  שעלולה  קשה 
נפשי" מספר הרב יצחק זילברשטיין שליט"א אודות אדם 
נפש.  של  דכדוכה  עד  ורצוץ  שבור  כשהוא  אליו,  שהגיע 
הוא ספר כי הוא ואחותו ירשו ירשה גדולה, וכל אחד מהם 
רכשו  שניהם  הונו.  את  להגדיל  כדי  במסחר  לעסק  פנה 
שעות  השקיעו  דומים,  מסחר  בענפי  ועסקו  זהה,  סחורה 
שנה  להצליח.  מאד  וקוו  מעטים,  לא  כספים  וגם  רבות, 
כל אחד  הניבה את הפרות המצפים.  לא  והעסקה  חלפה- 
מהם השקיע עוד משאבים כדי להציל את העסק מקריסה, 
אולם מאמציהם היו לשוא, והם רק הוסיפו לצבור הפסדים. 
"אחותי היתה בעל חושים מסחריים מחודדים יותר ממני"- 
נאנח האיש- "בעוד אני מנסה למצוא עוד רעיון כדי להגדיל 
עסקים,  יועץ  לעוד  משכורת  ומשלם  המכירות,  הקף  את 
שלה  הסחורה  את  ומכרה  ענינים,  לחתוך  החליטה  היא 
במחיר מוזל. בתחילה לעגתי לצעדים הללו, אך כשהוספתי 
לצבור הפסדים, ואבדתי חלק ניכר מן הקרן שלי, הבנתי כי 
היא פעלה דוקא בחכמה. בכל זאת התקשיתי לעמד מול 
וכצעד מתגונן החלטתי  ולהודות שהיא צדקה,  האמת הזו, 
היו  לא  וסבות  תרוצים  שלי...  בנפילה  אותה  להאשים 
חסרים- היא הורידה מחירים בצורה דרסטית כדי להתפטר 
מן העסק, ומשום כך אף אחד לא בא לקנות אצלי... היא 
כמובן.  לעצמי,  ההאשמות  את  שמרתי  לא  תחתי...  חתרה 
כל המסרים. בתחילה  גדולה העברתי אליה את  בתקיפות 
לא  כדי  בתמימות,  פעלה  שהיא  ולהסביר  להתגונן  נסתה 
לי  לגרם  כונה  שום  לה  היתה  ולא  כספה,  את  להפסיד 
הפסדים. אך אני לא השתכנעתי, משום שמלכתחילה לא 
מישהו,  על  ולהתרגז  לכעס  רק  רציתי  חפשתי את האמת, 
ולמצא קרבן לפרק עליו את זעמי. בשלב מסוים עלו וגאו 
רגשות המרירות והתסכול שלי, ואז מצאתי את עצמי עושה 
צעד שלא יעשה- פניתי למס הכנסה, ודוחתי שבמשך כמה 
שנים היא העלימה מס. תוך זמן קצר הגושה כנגדה תביעה 
מנושלת  עצמה  את  מצאה  היא  דבר  של  ובסופו  גדולה, 
אחותי  חיבת.  שנותרה  גדול  לחוב  בנוסף  נכסיה,  מכל 
נשברה מאד מן המצב, וזמן קצר לאחר מכן קבלה התקפת 
ימים  וכעבור  נמרץ,  לב. היא אושפזה במצב קשה בטפול 
עולמה.  לבית  נפטרה  למות,  חיים  בין  נעה  שבהם  אחדים 
לילה. קול  לי  ואין  יום  לי  "אין  ודויו-  מאז"- סיים האח את 
דמיה זועקים אלי מן האדמה. אני הוא שקצרתי את חייה! 
יסורי המצפון  רוצח שפל אנוכי!..." הוא הוסיף לתאר את 
הנוראים שתקפו אותו, עד שבקש אפליו לטול את נפשו 
בכפו, ולבסוף השתתק ובכה בכי נורא ללא הפוגה. תחילה 
צטט לו הרב זילברשטיין מאמרי חז"ל בענין התשובה. חזק 
רוצח  וגם  תשובה,  דרך  לו  יש  ועוון  חטא  שכל  בכך  אותו 
לא  שבו  הזה,  במקרה  בפרט  שלמה,  בתשובה  לחזור  יכול 
עשה זאת בצורה ישירה. בנוסף לכך, הוסיף וצין, כי קריסת 
האחות כתוצאה ממצבה הכלכלי אינו מחייב המציאות. גם 

כאשר אדם מפסיד את כל כספו, אין זו סיבה לקבל התקף 
לב. אדם שהוא בעל אמונה מסוגל להתמודד גם עם אבדן כל 
רכושו, ואינו נופח את נשמתו בשל כך. כשנרגע מעט האיש 
הוא הצליח לשחזר את השתלשלות הארועים באפן שקול 
יותר, ולהצביע לעבר הענין העקרי שבשלו הגיע לשפלות 
הנוראה הזו. הוא ספר כי היה כה בטוח שכל ההפסדים הם 
בגלל אחותו, עד שהרגיש שאינו יכול למשול במעשיו. "לא 
משכו  אדירים  כוחות  עליה.  להלשין  ללכת  החלטתי  אני 
שהם  ידעתי  שלא  כוחות  הזה.  המעשה  את  לעשות  אותי 
עצמי...  את  לעצור  יכולת  שום  לי  היתה  לא  בי.  קימים 
ואני שואל לאחר מעשה- מה הייתי אמור לעשות ברגעים 
הללו, שבהם לא שלטתי בעצמי? ואיך, בעצם, אוכל למנוע 
זילברשטיין  הרב  לפניו  פתח  כתשובה  הבאה?".  הנפילה 
מדרש המובא בחז"ל, ממנו אפשר ללמוד איך צריך להתנהג 
כאשר פוקדות את האדם הרגשות מעין אלו. המדרש מביא 
עיפים  כשהם  מעבודתם  שחזרו  בפועלים  שהיה  מעשה 
לפתע  ונרדמו.  רעוע  קיר  ליד  לנוח  התישבו  בדרכם  מאד, 
הגיח מאי שם כלב, ועשה צרכיו על אחד מן הפועלים. הלה 
התעורר בבהלה, וכשראה מה עשה לו הכלב, התרגז מאד 
ולא על  על ה... כלב. למה הוא עשה את שעשה רק עלי, 
אף אחד מחברי? במה גרע חלקי? מה עשיתי לו, לכלב הזה, 
שהחליט להרע לי כל כך? האיש הרגיש שהוא אינו שולט 
בעצמו. הוא תפס מקל והחל לרדוף אחרי הכלב. משתפסו 
חבט בו מכות נאמנות. המדרש מספר שלבד מהכעס שהיה 
לו על הכלב, הוציא הפועל ההוא מפיו מלים של כעס גם 
נגד הקב"ה, רח"ל. כשנחה דעתו, בקש להמשיך ולישן, וחזר 
אל המקום בו נחו חבריו. כשהגיע לשם, חשכו עיניו- הוא 
הבחין שהקיר הרעוע נפל על חבריו הפועלים, ופגע בכולם. 
מהמחזה  כשהתאושש  קשה.  נפגעו  וחלקם  מתו,  חלקם 
הנורא, הבין ונתן אל לבו שבכך גרם הקב"ה שהכלב יעשה 
את צרכיו עליו, ולא על אף אחד מחבריו, התכון הבורא רק 
פרץ  הוא  המוות!  מן  להצילו  כדי  לטובתו,  וממש  לטובתו, 
שהוא  עצמו  על  ואמר  לבו,  מקירות  להקב"ה  והודה  בבכי, 
יותר גרוע מן הכלב, שהרי הכלב עשה שליחות בוראו, והוא 
- אפילו את זה לא הבין, ומרד באלוקיו שבקש להיטיב עמו. 
המדרש מסים, שהאיש רץ שוב אחרי הכלב, עד שמצאו, 
וטפל בפצעים שהוא-עצמו גרם לו. כעת פנה הרב אל האח 
המיוסר: מה לומדים אנו מספור זה?- שכאשר בא על האדם 
נסיון קשה או צרה צרורה, אל לו לחשב שרוצים להרע לו. 
עליו להבין ולהשכיל, שכל מאורעותיו באו מידו של הקב"ה 
מן  יראוהו  סבלנות,  לו  תהיה  אם  לטובה.  שכונתו  ובודאי 
עמו.  לעשות  הקב"ה  שבקש  הגדולה  הטובה  את  השמים 
במצב כזה, גם כשיש לו הפסדים, והוא בטוח שניתן לתלות 
את קולר האשמה בבשר ודם, הוא מתעשת ומזכיר לעצמו 
של  למצב  מגיע  אינו  וממילא  האמתית,  המציאות  את 
חסר שליטה ולמעשים נוראים, אשר קשה, ולעתים בלתי 

אפשרי, לתקנם.

                                                                                                                                       
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... 

במשך  נסבלים,  בלתי  גב  מכאבי  סבל  שיחיה  בני 
מאוד  דיסק  פריצות  משלוש  סבל  הוא  כחודשיים, 
קשות, חברה שלי סיפרה לי שהם ראו ישועות גדולות 
לעשות  והחלטנו  ינון"  "חסדי  ארגון  של  מהפדיון 
"פדיון נפש" דחוף. לאחר הפדיון, התחיל שינוי ולאחר 
כשלושה שבועות היה שינוי משמעותי. הכאב נעלם 
כמעט לחלוטין. כשהוא הגיע לרופא, הרופא אמר לו 
שהוא לא צריך כלום, ושיבוא בעוד חצי שנה לביקורת 
ולהודות  כשבטוח שהכל מאוחריו. התקשרתי לבשר 

לבורא על חסדיו המרובים.
פרץ שולה באר שבע

היה לנו סכסוך משפחתי, שהעיק עלי, עשיתי ”פדיון 
נפש“ ב"חסדי ינון" בזאת חנוכה, . כבר אחרי שבוע 
ביותר.  הטוב  הצד  על  הסתדר  הכל  הפדיון,  לאחר 
שאם  עצמי  על  קיבלתי  הישועה.  את  בחוש  ראיתי 
זה יעבוד אפרסם את הישועה, ועכשיו אני מתקשר 
ברוך  טובת  בשורות  ולבשר  עולם  לבורא  להודות 

השם.

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

עם  והתחתנה  סמינר  סיימה  שלי  הבת  שנתיים  לפני 
להריון  נכנסה  החתונה  אחרי  שנה  שמים,  ירא  אברך 
כל  והיתה במעקב  בסיכון  בהריון  היתה  עם תאומים, 
מערכות,  סקירת  עשתה   20 בשבוע  בערך  ההריון. 
קראו לה לשיחה עם רופא נוסף ואחרי בדיקה מקיפה 
לעשות  לה  והציעו  דאון  בתסמונת  שמדובר  קבעו 
זה מאוד קשה,  וקיבלה את  היא היתה בהלם  הפלה, 
אנחנו  כי  בכלל,  התלבטות  היתה  לא  זו  אצלנו  אבל 
אלי  הגיע  היא  מוחלט,  בשברון  היתה  היא  מאמינים. 
הטפסים  את  ראיתי  הרופא,  של  דעת  החוות  עם 
סיפרתי את הסיפור,  יינון“  ל“חסדי  ומיד התקשרתי 
עשיתי 3 ”פדיונות נפש“ לעוברים ולאמא, הרופאים 
התעקשו לאורך כל הדרך שתפיל, עד הלידה אפילו.
האמנו  אך  לתינוקות,  והעוול  הסיכון  את  הבהירו  הם 
וצפינו לנס, ברוך השם, השבח לבורא עולם, נולדו לנו 
תאומות מתוקות בריאות וללא תסמונת דאון, הצדקה 

עושה ניסים וראינו את הנס בעניים. 
                                                                     ג.מ. מהצפון

התחיל  מבוגר, פתאום  אותו, אדם  ישמור  השם  אבי, 
להוציא ליחות דמיות. הוא סובל מעודף נוזלים בכליות, 
וכל חודש צריך לעבור טיפול מיוחד להוצאת הנוזלים 
אלה  הליחות  שכנראה  לו  אמרו  בטיפול,  העודפים. 
מהכבד, בגלל הדם. שלחו אותו ישר למיון, שם אמרו 
שיש חשש חס וחלילה לשחמת כבד. אני מאד פחדתי 
”פדיון נפש“ ב“חסדי  וזה לא נראה לי, הזמנתי מיד 
ולמחרת,  בדיקות,  סדרת  לו  עשו  בלילה,  כבר  ינון“. 
ביום שעשו לו את הפדיון, הכל עבר לו, והרופא אמר 
שכנראה זה מהטיפול שעבר, ושאין לו כלום. ישתבח 

שמו! אין עוד מלבדו!
                                                                        בעילום שם

גם  נמצא  ובנוסף  הלב,  בקרום  דלקת  לי  אבחנו 
זיהום בדם, אחד היה קשור בשני. עשיתי סדרה של 
ינון" ואחריהם עשו לי שוב  "פדיונות נפש" ב"חסדי 
אקו לב ובדיקת דם. התוצאה היתה טובה, היתה ירידה 
ואז  פדיונות,  כמה  שוב  עשיתי  אז  בערכים.  דרסטית 
נקי  תקין,  הכל  ויצא  הבדיקות,  כל  את  לי  עשו  שוב 
לגמרי. עשיתי מסיבת הודיה ורוצה גם להודות להשם 
קבל עם ועדה, על חסדיו הרבים ועל כל הטוב שגמל 

עלי...



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
אין עוד מלבדו

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: אבנה את כל הבנינים הדרושים לשם כך, ואשא בממון השוטף שלו!". לכאורה נפתחו לפני רבי משה אופקים חדשים, כעת 
באפשרותו לבנות קמפוס מפואר, והון בלתי מוגבל יעמוד לצורך ממון הלמודים. אחרי הכל, מה רע כל כך בהקמת דור של לבורנטיות, אופטיקאיות או 
רואות חשבון?! אך רבי משה לא נתן לעובדות לסמא את עיניו. הוא החויר, קם ממקומו ואמר לנדיב: "במיליונים לא תקנה אותי" ויצא משם בהותירו את 

המיליונר המום. בטוהר נפשו הרגיש שאין ההצעה מגיעה מצד הקדושה, אלא היא פתיון מהסיטרא אחרא!
 ומתוק האור

באחד הימים חלה הרב לוי יצחק מברדיטשב והרופאים לא מצאו רפואה למחלתו. ישבו חסידיו בחדר הסמוך והתפללו לרפואתו. לפתע 
שמעו קול רעש, פתחו את הדלת וגילו שרבם נפל מהמיטה לארץ. מיד מיהרו, הרימו אותו אל המיטה וחזרו לתפילתם. לא ארכה השעה 
ושמעו את קולו של הרב קורא לשמש שיביא לפניו מים ליטול ידיו. עד מהרה הוטב מצב בריאותו, והרב חזר לאיתנו. בשיחה עם חסידיו 
אמר הרב לחסידיו: "המגיד ממעזריטש חידש ואמר: 'כתוב בתהילים )לב', י'( 'ַרבִּים ַמכְאֹובִים לָָרָשׁע וְהַּבֹוֵטַח בַּה' ֶחֶסד יְסֹובְבֶנּוּ' אין הפירוש 
שהישועה באה כתשלום שכר עבור מידת הביטחון שבו, או כסגולה למשוך נס מחוץ לדרך הטבע, אלא שכן ברא הבורא את טבע העולם, 
שהגבר אשר שם בה' מבטחו, פועל את הנצרך לו וימלא ה' חסרונו'. מתוך כך חשבתי, הרי בכוחי להתחזק במידת הביטחון בקב"ה ועל ידי כך 
אוכל למשוך אליי ישועה בדרך הטבע, ולא אהיה בכלל הסומך על הנס. וכך עשיתי, ומתוך ביטחוני קמתי מהמיטה אך נפלתי לארץ. שבתי 
והרהרתי, הלא בלי ספק דברי המגיד אמיתיים ולמה לא נתקיימו בי? אין זה אלא כי אין ביטחוני בשלימות ויש בו איזה פגם, על כן אתחזק 
עוד בביטחון שלם ואז בוודאי אקום ברפואה שלמה. כך עשיתי וחזרתי לבריאותי כבראשונה" )בעל מנחת אלעזר ממונקאטש( קשיים, 
חולאים ונפילות לא פוסחים על אף אדם, וכשהם חלילה מגיעים אנו מחפשים דרכים טבעיים לצאת מהמצב אליו נקלענו. לא תמיד הדרך 
הזו עוזרת, העזרה צריכה להיות לעיתים מעל הטבע. עם כל הטבע הקיים בעולם צריך לזכור שמי שיצר אותו יכול לשנות אותו בשבילך. 
כשאדם מפנים שיש מנהיג לעולם, שיש השגחה על כל פרט, הוא מתחזק בביטחון, משליך את מצוקתו אל הבורא, מאמין שהכל ממנו, יוכל 
להפוך את הטבע לנס. אין עוד מלבדו, זו לא קלישאה, זו המציאות, לעיתים המציאות הזו מוסתרת, מכוסה באבק הגשמיות, אך עם מעט 

רוח, מעט רוחניות נוכל להעיף את האבק ולגלות שבאמת אין עוד מלבדו...
רונן קרתא

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


