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מטעמים לשולחן
ויקחו לי תרומה )כה, ב( 

ויקחו לי תרומה - לי לשמי )רש"י(. 

כוונות נשגבות כרוכות בכל מצוה ומצוה, ואדם רגיל אינו יכול להשיג במחשבתו את כולן, אך 
הכונה הגדולה ביותר, פסק "חדושי הרי"ם", היא כאשר האדם מקיים מצוה משום שהקב"ה הורה 
לו לעשות זאת, וכונה זו יכול כל אדם לכוון. יש ואדם מצהיר כי כל רצונו הוא לעשות את רצון 
בוראו- אולם בין הדיבורים לבין המעשים קים מרחק אדיר, ולמעשה נתן לומר שאין בינם לבין 
המציאות ולא כלום.  מהי, אפוא, הבחינה שבה נמדד עד כמה הרצון לעשית רצון הבורא הוא 
אמתי? במדרש מובא )תנא דבי אליהו פרק י"ז(: "כיון שאמרו ישראל נעשה ונשמע מיד אמר 
התרומה שהתבקשו  לבין  שמים  מלכות  עול  קבלת  בין  מהו הקשר  תרומה'".  לי  'ויקחו  הקב"ה 
ה',  רצון  יעשו את  נוהגים להצהיר שהם  רבים  ישראל לתת? מתרץ ה"תכלת מרדכי" שאנשים 
אולם הדברים נכונים רק עד שהם נוגעים לכיסם... או אז, הם ימצאו אמתלה כלשהי על מנת 
לעשות את מה שנח להם... זוהי, אפוא, כונת המדרש: הקב"ה רצה לנסות את ישראל אם הם 
אמר  ונשמע"-  "נעשה  באמירת  כספית.  בהוצאה  כרוך  כשהדבר  גם  התורה  את  לקים  מוכנים 
תפילה  משניות,  לימוד  כגון:  כסף,  עולות  שאינן  המצוות  לקיום  רק  שהתכונתם  יתכן  הקב"ה- 
ואמירת תהלים- אולם מי יודע כיצד תתנהגו, כאשר יבקשו מכם כסף? לפיכך, מיד כאשר אמרו 
ישראל "נעשה ונשמע", אמר להם "ויקחו לי תרומה" ברצונו לבדק אם יביאו זהב, כסף או נחשת- 
ע"ב(  סה  )ערובין  חז"ל  שאמרו  זהו  והותר.  די  מיד  והביאו  בנסיון,  עמדו  קדושים  עם  וישראל, 
"בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו", ההכרות האמיתית עם האדם מתרחשת כאשר 
נוגעים הדברים לכיסו. לפיכך, ברגע בו אמרו ישראל "נעשה ונשמע" והצהירו כי הם מתכונים 
למלא את רצון אלקיהם ללא כל פקפוק, נתן להם הקב"ה את המבחן לכך- את הבדיקה הממונית 
זה מספרים, שגביר  בענין  תרומה".  לי  "ויקחו  ואמר:  ולכן פתח  לכיסם,  להם  הנוגעים  בענינים 
אחד עמד ובדק את כיסי בגדיו לפסח, ותוך כדי כך נכנס עני ובקש נדבה ועזרה לחג. "מצטער"- 
אמר לו העשיר- "עכשיו איני יכול לתת, כי אני עוסק במצוה ופטור מן המצוה". נענה העני ואמר 
חיוב לבדוק את  לך כל  "בדיקת הכיסים שאתה עסוק בה כעת אין בה מצוה, משום שאין  לו: 
הכיסים!" "הלא דין מפרש הוא בשלחן ערוך!"- התכעס העשיר. "ההלכה קובעת, שיש לבדוק רק 
עד היכן שידו מגעת"- השיב לו העני מניה וביה- "וידיך כלל אינן מגיעות אל הכיסים..." בדומה 
לזה מקשה הרב אליהו חמווי זצ"ל בספרו "פה אליהו" )תולדות(: מדוע מופיע ו' החבור בפסוק 
"הקול קול יעקב והידים ידי עשו" )בראשית כז, כב(, בעוד שלכאורה מדבר בשני אנשים נפרדים, 
כמו שפרשו חז"ל: כשקול יעקב שולט - אין ידי עשיו שולטות, נמצא, אפוא, שהקול שייך ליעקב 
ואלו הידים שייכות לעשו, ואין בין חלקי הפסוק כל קשר?! ומתרץ, שהפסוק בא לרמוז לנו ענין 
נוסף: "הקול קול יעקב והידים", כלומר: לא רק הקול שייך ליעקב, אלא גם הידים בעם ישראל 
צריכות להיות 'ידי יעקב', שכן אין לו לאדם להסתפק בתורה ובתפילה בלבד, ועליו לדאוג לכך 
מן  זוכה  ראוי-  ונמצא  זה  לענין  מי שנבדק  לצדקה.  רב  ויפזרו ממון  יעקב  ידי  יהיו  הידים  שגם 
השמים לסיעתא דשמיא מיחדת, והקב"ה דואג להשלים לו כל מחסורו אשר יחסר לו, כפי שארע 
לרבי פסח זצ"ל, אביו של רבי צבי אלימלך מדינוב, בעל ה"בני יששכר", ומעשה שהיה כך היה: 
רבי פסח נסע לצרכי פרנסתו לכפר רחוק, שם עסק במלאכת המלמדות בביתו של יהודי עשיר. 
כגודל עשירותו של יהודי זה היה גם גודל קמצנותו, והוא נהג לשלוח מלפניו את העניים שבאו 
לבקש את עזרתו בבושת פנים. הענין נגע ללבו של המלמד והכאיב לו, עד שקם ובקש מבעל 
הבית שינכה את דמי הצדקה שיתן מן התשלום המגיע לו. לכך הסכים בעל הבית בחפץ לב, ומאז 
נתן לכל אדם בעין יפה... חלפה תקופה ארכה, החוזה שבין המלמד ובין העשיר פג, ואז נערך 
חשבון, שבו התברר כי רבי פסח נותר חיב לבעל הבית חמישה זהובים... בעל הבית לא העלה על 
קצה דעתו לותר, ומאחר שרבי פסח נותר נקי מכל פרוטה ואף נכסים אחרים לא היו לו, לקח בעל 
הבית את בגדי השבת שלו ושלח אותו לדרכו בבושת פנים. פנה רבי פסח לחזור הביתה ופניו לא 
היו לו עוד... תקופה ארכה כל כך עבד רחוק, ולבסוף הוא חוזר ללא פרוטה וללא בגדי שבת...

כשהגיע לעירו לא עמדו לו כוחותיו להכנס הביתה והוא פנה לבית המדרש, אך שם נתקל בו בנו, 
צבי אלימלך, אשר רץ מיד הביתה כדי לבשר שאבא הגיע, ובלית ברירה נגרר האב בעל כרחו אחר 
בנו הצוהל. בשעה שחצו את הרחוב עברה שם מרכבת הדואר, והרכב זרק לעברו חבילה. הרים 
רבי פסח את החבילה שנפלה, והחל לרוץ אחרי המרכבה, אך זו הגבירה את מהירותה והיושב בה 
התעלם מקריאותיו. הבין רבי פסח שיש דברים בגו, ומיד פתח אותה ומצא בה בדיוק את סכום 
המשכרת שהגיעה לו, בתוספת של חמשה זהובים... בליל הסדר, כאשר נשלח הבן צבי אלימלך 
לפתוח את הדלת לאמירת "שפוך חמתך", הוא קרא: "אבא, הבט וראה - הנה האיש שזרק את 
הארנק מן העגלה...". או אז הבין רבי פסח אל נכון כי מן השמים ממלאים את חסרונו, משום 

שמצות הצדקה שלו נשאה חן וחסד בעיני הקב"ה.

                                                                                                                                  ומתוק האור

א. מותר לשפוך מעט יין אל תוך החומץ, כדי 
מתכוין  הוא  אם  אבל  החומץ,  כח  להחליש 
יהפך  שהכל  כדי  החומץ  לתוך  היין  כששופך 
לחומץ, הרי הוא דומה לכובש כבשים ואסור. 
וכך כתב בספר  טו(  )ס“ק  ברורה  )ט“ז, משנה 

אקים את יצחק בתשובה )סי‘ כא(. ע“ש(.

מלפפונים  או  קישואים  בה  שהיו  צנצנת  ב. 
ממנה  והוציאו  חומץ,  או  מלח  במי  כבושים, 
לא  שעדיין  נוכחו  ושוב  לאכילה,  כבושים 
טעם  בהם  יש  אבל  לגמרי,  כבישתם  נגמרה 
דעת  על  למקומם,  להחזירם  מותר  הכבישה, 
לאכול אותם בו ביום בסעודה אחרת.                                     

ג. אסור למלוח בשר מבושל או ביצה מבושלת 
אחרת  לסעודה  כגון  זמן,  לאחר  אותם  להניח 
בשבת, מפני שדומה לכובש כבשים, ואף על 
פי שיש מתירים אם עושה על דעת לאוכלם 
בו ביום בסעודה אחרת, נכון להחמיר כסברא 

ראשונה

)חזון עובדיה(

לעצים,  פירות  שעושים  אילנות  לקצוץ  אסור 
כל שהתחילו לעשות פרי, שהרי הוא מפסידו, 
ונאמר והיתה שבת לארץ לכם לאכלה, ודרשו 
חז“ל )פסחים נב:(, לאכלה ולא להפסד. וקודם 
שהיו בעצים פירות מותר לקצוץ אותם לעצי 

הסקה. )כת“י( 

)חזון עובדיה( 
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העלון מוקדש לעילוי נשמת 
יוסף בן רבקה ז”ל
רבקה בת אולגה זימבול ז”ל
שרה בת מלכה ז"ל
חדווה אמירה בת זכיה ז"ל
דינה בת פורטונה ז"ל

 לרפואה שלמה 
אולגה זימבול בת אמילי
יעקב קיקי בן יסמינה
כרמלה כונפטה בת רחל

הלכות שמיטה
עבודת הקרקע בשביעית



סיפור השבוע
קניה בארנק מרוקן...

עין  לראות  זוכים  ה'  יהבם אל  בעלי אמונה המשליכים 
בעין את ישועת ה'. בספר "אמונה שלמה" מובא ספורו 
צדקנית  לרעיה  הנשוי  גדול,  ומתמיד  חשוב  אברך  של 
ובעלת אמונה חזקה. שניהם הקימו משפחה לתפארת, 
ברך  זרע  טובה,  מדה  בכל  מבורכים  ילדים  עשר  שנים 
ה', אלא שעם כל הרצון הטוב והצמצום המרבי שנקטו 
בו בכל תחומי החיים, מצאו את עצמם נתונים במצוקה 
כלכלית, שהלכה והתגברה בעקבות הגזרות הכלכליות. 
חשבונות חשמל ומים, שכר לימוד, משקפים או טיפולי 
כשאין  גם  לצאת,  שחיבות  ההוצאות  מסוג  הם  שנים 
להן שום כסוי בנקאי. באחד הימים נכנס האברך לאחד 
עגלתו  על  להעמיס  והחל  הגדולים,  הקניות  ממרכזי 
דברי מותרות. בעגלתו  הוא לא העמיס  מוצרים שונים. 
במחיר  טיטולים  בלבד-  בסיסים  מוצרים  שורת  עמדה 
בכמות  ופרות  ירקות  לחם,  חלב,  מוצרי  מטרנה,  סביר, 
ועוד כמה צרכי  נקיון בסיסיים,  ומוצרי  מועטת, סבונים 
מהסס  נראה  הוא  עליהם.  לותר  אפשרי  שבלתי  בסיס 
מעט כשנגש לעבר אחת הקופות. תורו הגיע, הוא הניח 
הוציא  ולפתע  הדלפק,  גבי  על  המוצרים  את  באטיות 
מכיסו טלפון ניד, וערך שיחת טלפון הביתה. כמה מלים 
שכח  שהוא  לקופאית  אמר  מכן  לאחר  ומיד  נלחשו, 
ובינתים  לו שילך,  הנהנה  מוצר אחד. הקופאית  להביא 
המשיכה להעביר את המוצרים בזה אחר זה. כשסימה, 
עדין לא נראה האברך באופק. לקוחות נוספים המתינו, 
הגיע,  סוף  כשסוף  במבטיה.  אותו  חפשה  והקופאית 
החשבון?"  את  "לסגור  שאלה:  היא  רציני,  עכוב  לאחר 
האברך אמר: "לא, לא, אל תסגרי עדין. אני צריך להביא 
מזעם.  רתח  אחריו  העומדים  מן  אחד  אחד!..."  משהו 
חוצפתו של האברך עברה כל גבול מבחינתו. הוא פנה 
כולנו?  את  לעצבן  החלטת  "חביבי!  בתקיפות:  לו  ואמר 
גמר את הקניה שלך באופן נורמאלי, ואז תיגש לקופה!". 
ממתינים  לב.  תשומת  משך  הצועק  של  הגבוה  קולו 
הצעקות,  מושא  אל  מבטם  את  הפנו  הקופות  משאר 
מוכן  היה  לא  איש  להסכמה.  בראשם  הנהנו  וחלקם 
לתגובתו של האברך עדין הנפש, שפשוט פרץ בבכי... 
נראה  יום  בכל  לא  במבוכה.  מבטיהם  הסיטו  הנוכחים 
אברך מבוגר בוכה כאן. הצועק בעצמו נבוך. הוא הלקה 
את עצמו על לשונו המתגלגלת, שלא פעם הביאה אותו 
לחרטות כבדות. קונה אחד, מסוג אותם מוכיחים שלאחר 
מעשה, אמר: "זה לא בסדר! פגעת ביהודי! הלבנת פניו 
ברבים! אמנם הוא לקח לך כמה דקות מן החיים, אבל 
לתקן  החליט  הצועק  שעשית!"  למה  הצדקה  שום  אין 
ובקש  כתפו,  על  יד  הניח  האברך,  אל  נגש  הוא  מיד. 
ממנו סליחה. לאחר מכן נגש אל הקופאית ושאל בכמה 
כסף מסתכם החשבון. "שמונה מאות ושבעים שקלים"- 
הבא-  לתרחיש  מוכנה  היתה  לא  היא  הקופאית.  אמרה 
מאות  שמונה  לידיה  ומנה  ארנקו  את  הוציא  הצועק 
מאמין.  כלא  בו  הביט  האברך  במזמן!  שקלים  ושבעים 
המוצרים  את  לאסף  שלו,  החשבון  את  לערוך  כשסים 

עומד  האברך  את  לראות  הספיק  עדין  החוצה,  ולצאת 
בוכה?"-  עדין  "אתה  דמעות.  מוצפות  ועיניו  עגלתו,  ליד 
שאינן  מלים  על  לפצות  אפשר  עוד  כיצד  אליו.  נגש 
בזהותו  וכשהבחין  עינים,  אליו  נשא  האברך  במקומן? 
לבכי שלי".  לך את הסיבה האמתית  "בוא אספר  אמר: 
והוא סיפר: בתקופה האחרונה נקלענו לקשיים כלכליים 
רבים. עד היום הצלחנו איכשהו לשרוד, אך כעת מצאנו 
את עצמנו עומדים מול ארנק ריק, ורשימת מוצרי בסיס 
שחיבים להיות בכל בית. הרי לא נוכל לחיות בלי מטרנה, 
סוכר, קמח, חלב וטיטולים! היום בבוקר הבטתי בארונות 
ההולכים ומתרוקנים, והבנתי שעלי לעשות מעשה. אך 
מרוקנים,  מארנקים  כסף  עוד  לגרד  אפשר  איך  מה? 
בו?!  ומחשבון בנק שרק שורות חובה אדמות מופיעות 
במיוחד.  חזקה  אמונה  בעלת  צדיקה,  באשה  התברכתי 
אני  לצרכניה.  וגש  העגלה  את  "קח  לי:  אמרה  הבוקר 
ואומר  בבית  אשב  אני  לנו!  יעזר  יתברך  שה'  בטוחה 
בתחילה  תבוא!"  הישועה  ה'  ובעזרת  בבכיות,  תהלים 
התנגדתי: "אין לי בכיסי אפילו עשר אגורות!", אך אשתי 
האיצה בי ללכת. לקחתי את ארנקי הקל והריק, ויצאתי 
לעבר הצרכניה. הכנסתי לעגלה את כל מה שאנו חיבים 
אותו. תוכל לראות בעיניך שאין כאן שום מותרות, אך 
כשהגעתי לקופה בכל זאת הססתי. איך אשלם? ישועתי 
עדין אינה נראית באופק! לא נותר לי זמן למחשבה. תורי 
הגיע, והקופאית התחילה להריץ את המוצרים במהירות. 
"רבונו של עולם"- חשבתי לעצמי- "איפה ישועתך? אנחנו 
לאשתי  טלפון  הרמתי  כאן!".  שיש  מה  כל  את  חיבים 
ואמרתי לה: "מה עושים? הגעתי לקופה וצריך כסף!" "זה 
לא יתכן!"- שמעתי אותה בוכה- "אני מתפללת להקב"ה 
שתבוא הישועה, אז הישועה חיבת לבוא!... אל תתיאש! 
תמשיך ללכת באמונה!..." באותו רגע אמרתי לקופאית 
לאט,  לאט,  אותו  להביא  הלכתי  אחד.  מוצר  ששכחתי 
מחפש את הישועה שבודאי תבוא. אבל היא לא באה. 
במקום זאת מצאתי את העגלה שלי מרוקנת, ואת כולם 
שוב  לומר  נסיתי  ותוקפות.  מאשימות  עינים  בי  תולים 
הגיעה  ואתך  אתה...  הגעת  ואז  מוצר,  לי  חסר  שעדין 
מגדרו:  יצא  השומע  אבכה?!  שלא  אתה  רוצה  ישועתי. 
נשאר  עדין  אתה  הזה,  הקשה  הכלכלי  המצב  כל  "ועם 
אברך כולל שמוסר את נפשו למען התורה? ואשתך- היא 
לא מבקשת בכלל שתמצא דרך מכבדת יותר לתשלום 
יהיה בסיסי כל כך?!  הקניות, ושסל הקניות שלכם לא 
אני פשוט מקנא בכם!"... הוא שלף מכיסו פנקס צ'קים, 
כמה  בן  גדול  בסכום  צ'קים  עשר  שנים  למלא  והחל 
אלפים. כשהושיט את הצ'קים לאברך שהביט בו כלא 
הנפש  במסירות  שתף  להיות  לי  "הרשה  אמר:  מאמין, 
שלכם! בעוד שנה אשמח להיות שוב שליח נאמן ולזכות 
הממית  יקר,  באברך  תמיכה  של  הזו  החשובה  במצוה 

עצמו באהלה של תורה!"

                                                               מתוך הנני בידך
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עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

עשרה  כשלוש  ארוכה,  תקופה  מזה  בריאה  שתהיה  נכדתי 
יום בערך היא נדבקה בוירוס שפוגע בבלוטת הלימפה ובגרון 
ובנוסף לכך הפה ובגרון התמלאו בפצעים כך שהיא לא יכלה 
לאכול, אלא רק לשתות. היא לא יכלה לתפקד בכלל ושכבה 
במיטה במצב מאוד קשה, אני הסבתא, מכירה את הפדיונות 
התקשרתי  ישועות  לראות  זכיתי  ובעצמי  ינון"  "חסדי  של 
יום לאחר הפדיון,  וישתבח הבורא  ”פדיון נפש“  לה  לעשות 
כך  כל  לאכול.  וביקשה  חדש  אדם  כמו  בבוקר  קמה  היא 
על  יתברך  לבורא  ולהודות  לבשר  מתקשרת  אני  התרגשתי, 

חסדיו המרובים .
                                                                             ר.ח מנתיבות     

לו  הזמנתי  לי,  כשנודע  מיד  להתאשפז,  צריך  היה  שלי  הבן 
אותו  העבירו  שבוע  באותו  ינון“,  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון 
למקום אחר יותר טוב, ומאז מצבו רק משתפר, אני רואה את 

השיפור אצלו מיום ליום, לאט לאט חוזר לעצמו. 

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

יום שלישי ב' בשבט תשפ"ב
לכבוד ארגון ”חסדי ינון“ ע"ש הצדיק הקדוש רבי ינון חורי זצוק"ל שלום וברכה,

לפני כחודש וחצי היה לנו דיון בבית משפט בנושא הילדים. אם חלקם ישארו 
בבית והשאר ילכו לפנימיות ולמקומות שהם לא לרוחנו עבור עתיד ילדינו. לפני 
לאל,  והשבח  ועבורי,  ינון" עבור אשתי  הדיון הזמנתי "פדיון נפש" ב"חסדי 
הדיון הוכרע לטובתינו. אך נקבע עוד דיון להיום, ב' בשבט. ושוב הזמנו עוד 
שני פדיונות לשנינו לפני הדיון המכריע. ועכשיו ממש חזרנו מהדיון, השופטת 
הכריעה שכל הילדים ישארו בבית ובנוסף שצריך לתת להם מעטפת, הילדים 
ברוך השם התקדמו וצריך לתת להם עוד כלים, חוגים וכו' ולא חס חלילה 
להוציאם מהבית. ברוך השם ראינו ישועות גדולות בזכות הפדיונות שעשינו, 
צדיקים  וקברי  שבזכות התפילות  וכמובן  עכשיו.  וגם  בפעם הקודמת  גם 
וברכת רבנים צדקות מעשים טובים תפילות תהילים צדקה וחסד  וכד'... 
שהכל עזר יחדיו עבור עתיד ילדינו. אנו מודים לה' יתברך ששמע לתפילותינו 
ולבקשותינו וכן מודים בתודה רבה  בעומק ליבנו שגם בזכות ארגון הנפלא 
שעושה רבות בכל דבר שבקדושה להביא דבר ה' וכן לסייע ולתמוך לאנשים 
וכן מקימים עולמה של תורה ולזיכוי הרבים וכד'...ושמו יזכר לטוב "חסדי ינון" 
כשמו כן הוא זכות הארגון הקדוש העושה עבודת קודש באמונה ובמסירות 
הרוחני  המפעל  את  ואברך  ונפלא,  קדוש  עם  לשמח  וכדי  שמיים  לשם  נפש 
שתזכו לשפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם ולאורך ימים ושנות חיים לרפואה 
ובריאות רוב נחת ושובע שמחות. ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות וכל אשר 
ועבודת השם  ולהגדיל תורה  חיל  מחיל אל  יתברך  תשכילו תצליחו בעבודתו 

ולהאדירה וזיכוי הרבים וכל הברכות והישועות ומילי דמיטב אכי"ר.

בברכה 
 י. ו ר. מ. ב"ב

עזים  כאבים  שתחיה  ביתי  אצל  הופיעו  ימים  מספר  לפני 
במפרקים ובכל השרירים, חוסר טעם וחום. היא שכבה במשך 
שלושה ימים במיטה ללא יכולת לזוז. עשינו לה ”פדיון נפש“ 
לנגיף  הבדיקות  שגם  היה  הפלא  שישי,  ביום  ינון“  ב“חסדי 
יצאו שליליות למרות שכל הסמפטומים הראו שהיא חיובית, 
ובנוסף לכך ביום ראשון היא כבר חזרה לעבודה בריאה כאילו 

לא היה לה כלום, יהי שם ה‘ מבורך מעתה ועד עולם...
                                                               בעילום השם מהדרום                                                                        

פעם  כל  שנתים,  בערך  עברו  טסט,  לעבור  שהחלטתי  מאז 
לעשות  אותי  שלח  שיחיה,  אבי  ונכשלתי.  לטסט  ניגשתי 
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ואכן הזמנתי לי ליום הטסט. אבל, 
היתי  אז  הנגיף.  בגלל  להכנס  לי  נתנו  לא  למקום,  כשהגעתי 
הזמנתי  ושוב  תאריך,  לי  קבעו  שוב  פעם.  עוד  לחכות  צריך 
פדיון, והפעם בסיעתא דשמיא עברתי, בטסט החמישי, ברוך 
הפדיון  על  לי  שהמליץ  ולאבי  להשם,  להודות  רוצה  השם. 

ובזכותו עברתי....
                                                                             א.א משוהם



בואו לקחת חלק
במצות הכנסת כלה,

לכלות נזקקות,
שאין בידן האמצעים לקראת יום שמחתן.

השמחה שלהם-
זאת השמחה

של כולנו...
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* 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
הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם הדר

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” \\

אחד מחסידי הרב הקדוש רבי אברהם יהושע השל מאפטא בא לפניו והתאונן על מצבו הדחוק. אמר לו הצדיק: "אתן לך מכתב לאחד 
מעשירי העיר שייתן לך על חשבוני מאתים רובלים". החסיד קיבל את המכתב ונסע אל הגביר. "באתי מהרבי עכשיו" אמר לגביר. קיבלו 
העשיר בסבר פנים יפות והזמינו להתארח אצלו. כעבור ימים אחדים מסר החסיד את המכתב לעשיר. כשקרא העשיר את המכתב אמר: 
"איני יודע אילו חשבונות יש לרבי עימי כי יצווה עליי לתת סך רב כזה על חשבונו. אני יכול לתת לך סכום מסוים, אבל מאתים רובלים לא 
אתן". יצא החסיד ריקם, נסע אל הצדיק וסיפר לו את שקרה. אמר הצדיק: "עתה אתן לך מכתב לאיש אחר, הוא אינו עשיר, לכן אכתוב לו 
שייתן לך מאה רובלים". נסע העני לאותו חסיד ומסר לו את המכתב. בראותו את המכתב מהרבי שמח מאד ואמר לו: "אחי, שב נא בביתי 
מספר ימים עד אשר אשיג לך את כל הסכום שציווה הרבי". לאחר ימים מספר נתן בידו מאה רובלים בלב שמח ובפנים שוחקות. והעני 
נסע שוב לרבי וסיפר לו מעשה החסיד. כעבור זמן קצר החל מצבו של הגביר הראשון להדרדר, עד שהתרושש מנכסיו והסתובב על פתחי 
נדיבים לבקש לחם. בדרכו הגיע לאפטא, שם נזכר במכתבו של הרבי והבין מדוע באו עליו הצרות. נכנס הגביר לחצרו של הצדיק, צעק ובכה 
אל הרבי, אך הצדיק ציווה שלא יכניסוהו. בחלוף ימים מספר של בכי פנה הצדיק לחסידיו ואמר: "אם יש לו טענה עליי, אני מוכן לעמוד 
עימו לדין תורה". הושיב הרבי דיינים וטען הצדיק בפניהם: "מעשה שהיה כך היה - בבואי לעולם הזה מסר לי הקב"ה כמות של כסף וזהב 
הנצרכים לשהותי בעולם הזה, אני חילקתי ופיזרתי אותם בין חסידיי המסתופפים בצל קורתי. כל רכושו של האיש הזה שלי היה, וכשסירב 
לתת על חשבוני מאתים רובל, לקחתי את שלי ומסרתי לחסיד השני שציית לדברי". פסקו הדיינים שהגביר אינו יכול לתבוע את נכסיו 
בחזרה, אך מזונות מגיעים לו מצד רחמנות, אם יתחרט על מעשיו ויפייס את הצדיק. כל ימיו של האיש הייתה לו פרנסה למחייתו, אך ברכה 
ָרֵאל וְיְִקחוּ לִי ּתְרוָּמה  ּבֵר ֶאל ּבְנֵי יִׂשְ לא הייתה לו. החסיד שציית למכתב הרבי התעשר והיה גביר גדול כל ימיו )'סיפורי חסדים על התורה'( ּדַ
בֶנּוּ לִּבֹו ּתְִקחוּ ֶאת ּתְרוָּמִתי" )שמות כה', ב(אין אדם שלא רוצה שנכסיו יתקיימו אצלו, שתהיה ברכה בעמלו. כדי ליצור  ר יִּדְ ֵמֵאת ּכָל ִאיׁש ֲאׁשֶ
לנו מערכת הגנה כזו צריכים אנו להשכיל, להבין ולהפנים שכל מה שיש לנו הוא מידו של הבורא. מי שמכיר בכך, ועושה עם כספו צדקה 
וחסד, זוכה שיתקיימו נכסיו, ואילו מי ששוכח זאת... בחודש אדר הכירו וידעו כל באי עולם שיש בעולם השגחה עליונה נפלאה. אם יאמר 
האדם: "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", לא יתקיימו נכסיו. אמרו חז"ל: "הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר", היינו יתקע בהן 

העניין הנרצה באדר, שהיה נס מופלג בטבע, שהתוודע ויגלה שהכל בהשגחה נפלאה, גם כל העניינים הנעשים בטבע )'בני יששכר'(
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


