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גאולת עם ישראל והצלתו מסוגלות להתרחש בכל דור ודור, על אף שבדורות הראשונים היה 
המצב הרוחני טוב בהרבה מן המצב השורר בדורות האחרונים ולמרות זאת לא נגאלו, פועמת 
זצ“ל  טאובר  עזריאל  הרב  הוזמן  פעם  שהוא.  דור  לכל  שיכת  היא  שכן  לגאולה,  התקוה  בנו 
דרשתו  הרגילות.  המסגרות  מן  שנפלטו  בחורים  למדו  שבה  אחת,  בישיבה  דבריו  את  לשאת 
נסובה אודות המשיח, והוא דבר בהתלהבות מיוחדת על הגאולה העתידה לבוא. אולם עם סיום 
דרשתו חוצבת הלהבות, קם אחד מן הבחורים ושאל בקול: ”כבוד הרב, האם אתה בעצמך מאמין 
במה שדברת?“...“בודאי“, השיב מיד הרב. ”אם כך“, לא ויתר הבחור,“הנך ככל הנראה שקרן או 
טיפש...““מדוע ולמה אתה סבור כך?“ התענין הרב, מופתע מעט מן הנוסח הבוטה. ”פשוט מאד“, 
ענה לו הבחור,“או שאינך מאמין באמת שהמשיח בא יבוא, ואתה משקר ואומר שאתה מאמין 
בכך, ואם לא-אתה טיפש גדול, מכיון שאם המשיח לא הגיע לדורו של הרמב“ם ולדורו של הבן 
כשלנו,  לדור  דוקא  יבוא  שהוא  יתכן  לכך-כיצד  זכה  לא  איש  החזון  של  דורו  ואפילו  חי,  איש 
שמצבו הרוחני לכל הדעות הדרדר הרבה יותר?!...“שאלתך היא שאלה של טעם“, לא נותר הב 
חיב,“אך לפני שאשיב עליה, אמור לי: האם הנך מכיר את המכשיר הלזה?“, ובאומרו זאת שלף 
מכיסו מחשב כף יד והציג אותו מול עיניו של הבחור. ”ודאי“ הגיעה התשובה. ”והאם הנך יודע 
שבלחיצת כפתור אחת, אתה מסוגל להחשף לראיה ולשמיעה של דברים אסורים, המדרדרים 
את האדם למעמקי הגיהנום?“ המשיך הרב לחקור את הבחור. ”יודע היטב“, אישר הבחור. ”וכעת, 
הרשה לי לשאול אותך, האם גם הסבא שלך החזיק ברשותו מחשב כזה?“, שאל הרב.“ודאי שלא, 
בזמנו עדין לא היה קים מכשיר כזה...“, הגיב הבחור. ”ומה לגבי פלאפון, אשר גם באמצעותו 
נתן להגיע לשמיעת כל תועבה אפשרית? האם פתוי של נשיאת מכשיר כזה היה לסבא שלך?“, 
והבחור שוב השיב בשלילה מוחלטת. ”אם כן, בחורי“, חיך הרב,“דע לך, כי אמנם אנחנו נקראים 
דור שהשתיקה יפה לו, ואין לנו במה להתגאות כלל. אנחנו דור רחוק מאד מן הדורות הקודמים 
שלום  רבי   שספר  העובדה  מן  ללמוד  נתן  רחוקנו  גדול  כמה  עד  ובהתמדה.  בלימוד  בהנהגות, 
שבדרון זצ“ל. בדורות עברו היו הגבירים מעונינים בחתן עלוי מופלג, ולצורך כך היו מסכמים עם 
אביו של הבחור העלוי על עריכת שדוך בבא העת, ובנתים היו עורכים ”תנאים“, ואף משלמים 
את הנדוניה לעלוי הצעיר שזה עתה מלאו לו שתים עשרה שנה בלבד“...“לגביר גדול שחיפש 
כיודע  בלבד המוגדר  כבן ארבע עשרה שנים  נער  ישנו  בעירה פלונית  כי  נודע  בתו  עבור  עלוי 
ש“ס. על אתר החליט הגביר לקחתו לחתן, הוא שלשל לאביו סכום נכבד כנדוניה ושניהם ערכו 
”תנאים“. אולם, כעבור שבוע בלבד, שלח הגביר והודיע לאבי הבן כי השידוך בטל ומבוטל, משום 
שנודע לו כי החתן הנו כבן חמש עשרה, ולדעת ש“ס בגיל חמש עשרה אינה חכמה גדולה כל 
כך“...“מושגים כאלה הנם רחוקים כמרחק שנות אור מאיתנו, אולם גם דור או שנים לפנינו היו 
אנשים במושגים אחרים לגמרי מאלו המוכרים לנו. אחת מדמויות ההוד שידעה ירושלים היה 
רבי בן ציון ידלר זצ“ל המגיד הירושלמי הנודע. מגיל צעיר סבל ממחלה נדירה שהרופאים לא 
עמדו על טיבה. מחלה זו היתה גורמת לכך שבמשך מספר חודשים בשנה הוא הצליח לראות 
מוגבלותו  למרות  אך  איומים.  וסובל מכאבים  היה מתעור  החודשים  האחרים  ובמהלך  בעיניו 
עיניו היה  ובחדשים שבהם כהה מאור  זכה לראות,  נהג ללמוד בחדשים שבהם  העצומה, הוא 
חוזר ומשנן את תלמודו. במשך שנים מספר נהג כך, עד שביום מן הימים לאחר מספר שנים 
וגאונותו  יגיעתו העצומה  עוד.  וראיתו לא שבה אליו  לגמרי,  שבהן ראה ברציפות, הוא התעור 
הגדולה הובילו לכך שהוא הצליח לסים בכל חודש את הש“ס! ומרוב חזרות על אותו דף גמרא, 
הצליח לסים כל דף במשך עשר דקות בלבד! עד שהצליח לחשב את השעה על פי דפי הגמרא 
לנו כלל. אך  ובאר לבן שיחו,“מושגים אלו בלימוד אינם שיכים  שלמד“...“אמת“, המשיך הרב 
לעומת זאת, הנסיונות והפתויים שבפניהם עומד בן דורנו, הם נסיונות אדירים. מספיקה לחיצת 
כפתור אחת כדי להכשל באסורים נוראים, ומי שעומד בנסיונות אלו ומצליח להמנע מלעשות 
את מה שעושה כל העולם, מכריז על עצמו שהוא כאברהם העברי, שכל העולם עומד מן העבר 
האחד, אך הוא עומד כצור חלמיש מן העבר השני. וזוהי הזכות שבעבורה אנו מבקשים ומקוים 

שגם בדורנו השפל נזכה לביאת המשיח!“.

                                                                                  ומתוק האור

לא  שלו  המשתה  ימי  שבעת  בתוך  חתן  א. 
שלושה  וכן  אסתר“.  ”תענית  בצום  יתענה 
והסנדק  המילה,  ביום  הבן  אבי  ברית:  בעלי 
אסתר.  תענית  מלהתענות  פטורים  והמוהל, 
ואינם רשאים להחמיר על עצמם ולהתענות, 
ח“ב  )יחוה דעת  הוא  טוב שלהם  מפני שיום 
סי‘ עח(. ב. אם אין רוב מתענים בבית הכנסת 
תורה  ספר  להוציא  אין  אסתר,  תענית  בצום 
ציבור  והשליח  במנחה,  ויחל  פרשת  לקרות 
לא יאמר עננו בחזרה ברכה בפני עצמה אלא 
מתענים,  ששה  כשיש  אבל  תפילה.  בשומע 
תורה  ספר  להוציא  המנהג  מנין,  רוב  שהם 
עננו  אומר  ציבור  והשליח  ויחל,  לקריאת 
בחזרה ברכה בפני עצמה. כשקוראים בתורה 
לתורה  להעלות  אין  אסתר,  בתענית  במנחה 
אלא מי שצם. ואם הלוי שנמצא בבית הכנסת 
לא צם, בין אם יצא החוצה בשעת הקריאה, 
ובין אם נמצא בתוך בית הכנסת, אין להעלותו 
לתורה, ויש לקרוא לכהן המתענה במקום לוי. 
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אסור  וכן  מתמרים.  דבש  לעשות  אסור  א. 
מפירות  יעשה  ולא  מתפוחים.  יין  לעשות 
לעשות  ומותר  מרקחת.  מיני  חיים  הנאכלים 
מרקחת מקליפות של תפוזים, אבל לא ירקח 

את גוף הפרי.  
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סיפור השבוע
קטני אמונה מצליחים להאמין שפרנסה היא מן השמים 
ברגע  אך  בעיניהם,  הגיונית  במסגרת  מדבר  כאשר  רק 
הפרופורציה  מן  חורגות  ההוצאות  כי  להם  שנדמה 
שחובתם  ומחליטים  נבהלים  הם  המקבלת,  ומהנורמה 
סגל  יהודה  רבי  הצדיק  אותם...  לפרנס  להקב"ה  'לעזור' 
אחד  אברך  אודות  ספר  שבאנגליה,  ממנצ'סטר  זצ"ל 
אשתו,   עם  משתפת  בהחלטה  שהחליט  עירו,  מתושבי 
להקדיש את כל עתותיו לתורה. היה האברך יושב ולומד 
בהתמדה עצומה, וזוגתו מנהלת ביד רמה ובמסירות נפש 
את כל עניני הבית. ההורים משני הצדדים תמכו בהם בעין 
יפה, וגם ידידים קרובים אשר התפעלו ממסירות הנפש, 
נפוצה כל כך בקהלתם, הכניסו מדי פעם סכומי  שאינה 
כסף מן המעשרות שלהם. כשנולד ילדם החמישי, ושום 
ואשתו,  האברך  של  המקוריות  בתכניות  נראה  לא  שנוי 
הגיע  לא  האם  גבה.  להרים  והקרובים  המכרים  החלו 
הזמן לדאג לפרנסה מסדרת יותר? סוף כל סוף, משפחה 
יתכן  לא  איכשהו.  להתפרס  מכרחה  נפשות  שבע  בת 
הלא  והאשה,  להם,  מספיקות  הללו  והתרומות  שהקצבה 
נקל היה  ילדיה! אמנם,  בגדול  עסוקה מבקר עד ערב רק 
להבחין בדחקות שבה הם חיו, באמנות גדולה היתה האם 
משתמשת במינימום האפשרי כדי לספק את הדרוש להם 
למחיה. מעבר לכך- פשוט לא קנו. במהלך השנים הצטרפו 
ילדים. כעת, מנתה משפחתו של  עוד חמישה  למשפחה 
האברך עשרה ילדים בלי עין הרע. שאלות הסובבים הפכו 
האברך,  הורי  החליטו  זה,  בשלב  וכנה.  אמתית  לדאגה 
לבנם,  קראו  הם  הנעימות.  אי  למרות  בענין,  להתערב 
ולאחר שיחה תובענית ובלתי מתפשרת הבהירו לו, שעליו 
לקחת על עצמו את אחריות המשפחה, וכי המשך הלימוד 
שלו גובל בהפקרות של ממש. אלא שהדברים לא הותירו 
בכל  להוריו  והבהיר  חזר  הוא  המתמיד.  בנם  על  רושם 
ואשתו  הוא  משוטפת-  החלטה  שזוהי  האפשרי,  הכבוד 
בוטחים  והם  מקודשת,  מטרה  הזו  החיים  בדרך  רואים 
ההורים  צרכיהם.  כל  את  להם  יזמן  שהקב"ה  ליבם  בכל 
נסוגו את מול הנחישות, אך כשהתבשרו על הולדת הילד 
האחד עשר, שוב מלאה דאגה את ליבם, הם חזרו והביעו 
את עמדתם, שעליו לצאת לפרנס את המשפחה הגדולה, 
מעט  שינו  העבר  לקחי  לאור  נסים.  על  לסמוך  ולהפסיק 
חלקית  משרה  שימצא  ליבו  על  לדבר  וניסו  הנימה,  את 
שעות  של  נכבד  סך  במשך  וללמוד  לשבת  לו  שתאפשר 
עזר.  לא  מאומה  תורה. אפס,  בן  להשאר  ועדין  יום,  בכל 
שלוותו של האברך ושל אשתו לא התערערה, ולא נוצר בה 
אפילו סדק קל. הם נותרו חזקים ובצורים גם כאשר הצטרף 
למשפחה הילד השנים עשר. בחיוך, בשלוה ובהסתפקות 

במועט שבמועט המשיכו לנהל את חייהם, מתוך אמונה 
מחסורם.  כל  ולילדיהם  להם  ישלח  שהקב"ה  ובטחון 
להרדם  וסבתו  סבו  התקשו  עשר  השלוש  הילד  כשנולד 
בלילות מרוב דאגה לבנם, וכמעט פרץ סכסוך בינם לבין 
בנם. אלא שכמה ימים לאחר הברית של הרך הנולד, ארע 
מאורע יוצא דפן. לעת ערב, כששב האברך מן הכולל, הוא 
הבחין במעטפה גדולה חומה המבצבצת מתיבת המכתבים 
שלו. כששלף את המכתב הבחין בסמל המדינה המטבע 
"רשם בית המשפט המחוזי".  ובאותיות הרשמיות:  עליה, 
מה לו ולבית משפט? הוא לא הצליח להגיע לשום מסקנה 
סבירה, לפיכך פתח את המעטפה וסקר בענין את המכתב 
התבקש  הוא  רשמי  בסגנון  אליו.  הממען  בתוכה,  שהיה 
להתיצב בבית משפט, כדי לממש את צוואתו של מיסטר 
ג'ון פ. קלאברי שנפטר בתאריך פלוני. הוא קרא שוב את 
השם ג'ון פ. קלאברי? מיהו? מעולם לא היה לו עסק עם 
המכתב  א  והראה  בתמהון,  לעצמו  המהם  כזה!  אדם  בן 
המוזר לאשתו. גם היא לא זכרה אדם כזה, ושניהם הגיעו 
לשגר  הזדרז  האברך  טעות.  כאן  חלה  כנראה  כי  להבנה 
טעותם,  על  אותם  ולהעמיד  המשפט,  לבית  חוזר  מכתב 
מרשם  מכתב  שוב  התקבל  ימים  מספר  שכעבור  אלא 
נפלה  לא  כי  לבן  גבי  על  שחור  נכתב  ובו  המשפט,  בית 
כאן שום טעות, הוא האיש ועל פי חוק מחובתו להתיצב 
ביום ובשעה שנקבעו לדיון. בלית ברירה נסע האברך ביום 
על  המערכת  את  להעמיד  נחוש  המשפט,  לבית  המיועד 
טעותה. אלא שהתברר לו כי מיסטר קלאברי האלמוני היה 
של  בשוי  ונכסים  מפעלים  שני  ברשותו  שהחזיק  עשיר, 
חצי מליארד לירות שטרלינג, אך מעולם לא זכה לילדים. 
צוואה  אחריו  והותיר  לעולמו  הלך  האחרונים  בשבועות 
ביותר  הגדולה  למשפחה  רכושו  כל  את  לתת  מעניינת– 
בעיר. בדקנו במרשם התושבים– אמר השופט– ומצאתנו 
כי משפחתך היא המשפחה הגדולה ביותר במנצ'סטר. אי 
לזאת אתה הוא בעליו החוקי של הרכוש הזה! "אמנם" – 
"מוכרח  הקשוח–  השופט  של  פיו  בזוית  קל  חיוך  נרשם 
אני לומר כי עד לפני שבועים היתה בעיר משפחה נוספת 
בעלת שנים עשר ילדים, אך הבן האחרון שנולד לכם זה 
עתה, קדם אתכם לשורה הראשונה, והירושה מגיעה לכם 
על פי החוק!..." "בא זכר לעולם בא ככרו בידו" )נדה לא 
גם  שולח  בילדים,  הברכה  את  שולח  אשר  הקב"ה  ע"ב(. 
את הכסף הדרוש לגידולם. שבוע לאחר מכן ערך האברך 
הגבר  "אשרי  הכנסת.  בית  מתפללי  לכל  קדוש  המתמיד 

אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו!".

                                                                  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... 

פזילה,  עם  אובחנה   , אותה,  ישמור  השם  שלי,  הבת 
כשהיתה תינוקת בת כמה חודשים. לאחר בדיקה מקיפה, 
הרופאה אמרה שאם המצב לא ישתפר תצטרך לעבור 
ניתוח בגיל חצי שנה. נדרשנו למעקב, כדי להחליט אם 
לנתח. כמובן הזמנו לה מיד ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ 
מכיון שכבר ראינו ישועות, זה היה אך טבעי. וכשהגענו 
למעקב, אמרה הרופאה שיותר טוב מזה לא יכול להיות, 
ושלא תצטרך ניתוח, ברוך השם,  ובקשה לחזור למעקב 
עוד  לה  עשיתי  שנה  גיל  של  הבקור  לפני  שנה.  בגיל 
שום  לעבור  תצטרך  ולא  תקין  נמצא  הכל  וב"ה,  פדיון, 
ניתוח בע"ה. מזמור לתודה! קבלתי על עצמי לפרסם את 

הישועה לזכוי הרבים...אין עוד מלבדו!
                                                                   א.ל מהמרכז

חשובות,  בדיקות  עשיתי  וואוו...פשוט  סיפור  לי  אין 
ולפני כן, הזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ וקיבלתי 
תקין... יצא  הכל  להשם,  והודו  התוצאות,  את  עכשיו 

רוצה להודות להשם, ולזכות את הרבים.
                                                                  בעילום שם

מכיוון  ברגל,  )טרומבוזה(  פקקת  גילו  שתח‘   לאמי 
מיד  צנתור.  לה  לעשות  החליטו  שתתפשט  שחששו 
ל“חסדי  התקשרנו  לצנתור  התאריך  על  לנו  היודע  עם 
”פדיון נפש“. עשו לה את הצנתור  ינון“ והזמנו עבורה 
המצב  ”לאור  התוצאה.  על  לדווח  הרופא  יצא  ולאחריו 
שלה, החלטתי לא לעשות צנתור, מה שעשינו היה צנתור 
כדי לאבחן בלבד, אני פוחד שאגרום יותר נזק מתועלת““ 
ונזכרתי בפדיון נפש“  שמחתי על אחריותו של הרופא, 
בעקבות הצנתור הרופאה המטפלת בקשה לעשות סדרה 
של בדיקות הקשורות ללב דווקא, והתגלה שיש פרפורי 
לב, רופאת המשפחה הופתעה לגלות שכל השנים האלו 
לא שמו לב לכך. אז החלה סדרה של בדיקות מקיפות 
את  לאזן  כדי  שונות  תרופות  לקבל  החלה  היא  ביותר. 
ימים,  ניתוח, כל התהליך הזה לקח כחודש  מצבה לפני 
כאשר מדי שבוע היו עוקבים אחר התפתחויות. אז קבעו 
לעשות ניתוח מעקפים ברגל. התכוננו לניתוח ארוך של 
נפש“.  ”פדיון  עוד  עשינו  שלפניו  וכמובן  שעות.   5-6
שעות,  שלוש  אחרי  הסתיים  הניתוח  כאשר  הופתענו 
יעמוד לה  וב“ה עבר בהצלחה. שבע“ה פרסום הישועה 
עולם  לבורא  תודה  מהירה.  החלמה  לה  ותהיה  לזכות 

ולשליחיו הטובים. 
                         )צ.ח( 

נכדה שלי היתה בחדר לידה, והלידה לא התקדמה. היתה 
לא  ואם  במצוקה.  היה  העובר  כי  ימים  כמה  מאושפזת 
היה מתפתח כלום, אז היו נאלצים לנתח. כאב לי עליה 
”פדיון  לה  שיעשו  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  אז  מאד, 
נפש“. ואכן עשו לה את הפדיון, ואז התחיל תהליך לידה, 
ישתבח שמו! ובסיעתא דשמיא, ילדה בן בלידה טבעית, 
לי  שמחתי...אין  איך  השם.  ברוך  ושלם  בריא  והתינוק 
מלים להודות להשם, על כל החסדים והרחמים שמרעיף 

עלינו...
                                                                     בעילום שם

 לביתי גילו רעלת הריון במהלך ההריון, היא היתה ממש 
בסכנת חיים, מכיוון שבעבר ראינו ישועות עם ה“פדיון 
ועשו  תרמתי  התקשרתי,  מיד   “ ינון  ”חסדי  של   נפש“ 
יילדו  מכן  לאחר  ממש  הבוקר.  על  נפש“  ”פדיון  לה 
אותה בדחיפות בניתוח קיסרי, היא ילדה בחודש שמיני 
תינוק פג במשקל  קילו, מאה ועשרים. היום ארבע וחצי 
וגם האם  התינוק  גם   , מודה להשם  אני  חודשים אחרי 

בריאים ושלמים ברוך השם. אין מילים להודות ... 
                                                                     בעלום שם

 בחצות הלילה, כשהשמים פתוחים
ומזלם של ישראל מתגבר ונוסק לשחקים

פדיון מיוחד
בליל פורים

03-6182992 

"פדיון נפש“

מיוחד
ב“חסדי ינון“

מסירת שמות בקו הישועות



חדש!

ניתן להשיג ”בחסדי ינון“ 03-6182992

מהדורה חדשה ויחודית מתורגמת
לשפה עכשוית וקולחת

מצורפת הסגולה לפרנסה
של הרב סגל

הספר שיוציא
אותך מהדאגות

שער הבטחון המתורגם
מאת רבנו בחיי אבן פקודה זצ"ל.

בסיעתא דשמיא

מטבע הישועות
של הצדיק

לפרטים בקו הישועות

03-6182992

המסוגל להגנה 
מעין הרע, מזל, 
בריאות איתנה,
פרנסה בשפע

לשמירה,
ברכה והצלחה

החיזוק השבועי
עם עוד קצת ביטחון אתה תקבל את הישועה שכל כך חיכית  לה

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” \\

במדינה אחת היו שומרי המדינה עוברים ממקום למקום כדי לשמור על המדינה מפני מסתננים. באחד הימים תפסו השומרים אכסנאי אחד ששהה ללא התר. תפסוהו 
וביקשו להכותו. התחנן אליהם האיש ואמר: "בבקשה אל תכוני, אני בן ביתו של המלך". כששמעו את דבריו הניחוהו ולקחו אותו למשמר עד הבוקר. למחרת בבקר הביאוהו 
לפני המלך, ואמרו: "אמש מצאנו אדם הטוען שהוא בן ביתך".הסתכל המלך על האיש ושאלו: "האם אני מכיר אותך?" השיב האיש: "לא אדוני". אם כן, הכיצד אמרת שאתה 
בן ביתי?" שאל המלך המופתע. "בבקשה ממך אדוני המלך איני בן ביתך, אמרתי זאת כי רק בך בטחתי. שאלמלא הייתי אומר זאת, היו מכים אותי" השיב האיש. אמר המלך 
י ַאל ֵאבֹוָשׁה ַאל יַעַלְצוּ אֹיְבַי לִי" )תהילים כה', ב'( - אלוקי, אני בוטח בך,  לשומרים: "הואיל והאיש הזה בטח בי, הניחו לו..." )מדרש תהילים( אמר דוד המלך: "אֱ לֹקי בְּךָ בַָטְחִתּ
אני לא לבד, כי כל מי שמקווה לך ובוטח בך, אויביו עוזבים אותו. אסתר המלכה הייתה בהסתר פנים גדול, היא הייתה צריכה להיכנס אל אחשוורוש והרגישה ששערי שמים 
נִי ָרחֹוק ִמיׁשוּעִָתי ִדּבְֵרי ַשֲׁאגִָתי: אֱ לֹקי ֶאְקָרא יֹוָמם וְלֹא ַתעֲנֶה וְלַיְלָה וְלֹא דוִּמיָּה לִי" )תהילים כב', ב' -ג'(כדרכו של  היו חתומים וסתומים. היא התחננה לבורא: "ֵאלִי ֵאלִי לָָמה עֲזַבְָתּ
עולם, כשאיש ישראל שרוי בצרה אזי הוא שופך נפשו בתפילתו, ואחר תפילתו מרגיש הקלה מסויימת, הוא יודע שתפילתו עלתה לשמים וישועתו כבר "מתבשלת". אסתר 
חשה שאת הגזירה הנוראה לא ניתן לבטל, היא שפכה את ליבה ושאגה במר נפשה, אך לא הקשיבו לה כלל, "רחוק מישועתי דברי שאגתי" - אין קול ואין עונה, הישועה שלי 
ַפלְֵּטמֹו: ֵאלֶיךָ זָעֲקוּ וְנְִמלָטוּ בְּךָ בְָטחוּ וְלֹא בֹוׁשוּ" ) תהילים כב',  רחוקה. אך יושב תהילות ישראל ישב וחיכה לתפילתה. אז, מתוך החושך היא אמרה: "בְּךָ בְָּטחוּ ֲאבֵֹתינוּ בְָּטחוּ וְַתּ
ה'-ו'( - "אני בוטחת בך בורא עולם, גם אם התחושה שאין מוצא, שאתה לא שומע, אני חזקה, אבותי לפניי בטחו בך ונושעו". גם אנו, כמו אסתר לעיתים מרגישים הסתרת 
פנים, נוקשים על "הדלת" של בורא עולם אך אין קול ואין עונה. אסתר מייעצת לנו לא להישבר, בעת שאנו מרגישים שאין על מי להישען, דווקא אז להישען חזק יותר על 
הבורא, לא להניח לביטחון לברוח, כי גם אם גזירה נחתמה בטבעת המלך... תמיד ניתן לקרוע אותה...הסוד הוא להמשיך לבטוח, להעצים את הביטחון, לאסתר זה עבד, גם לך 
זה יעבוד, הכל תלוי בביטחון שלך. תזכור תמיד, יושב תהילות ישראל - בורא עולם, יושב ומחכה לך, לתפילה שלך, להתאמצות שלך, תעזור לו לעזור לך... חג פורים שמח!
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

פרשת  לשמוע  חייבות  נשים  האם 
'זכור'?

ללכת  חייבות  אינן  להן  שקשה  נשים 
'זכור'.  פרשת  לשמוע  הכנסת  לבית 

)ספר החינוך תרג(
יש  ולמי  השקל  מחצית  שיעור  מהו 

ליתנו?
לתת  הוא  המזרח  עדות  בני  רוב  מנהג 
שווי של מחצית השקל של תורה, שהוא 
שווי של 9.6 גרם כסף, וכן נוהגים מעט 
מבני אשכנז ובני אשכנז נוהגים לתת ג' 
הנוהגים  ואף  שקל,  חצאי  של  מטבעות 
בנתינת  די  לילדים  גרם,   9.6 כשיעור 

שלשה חצאי שקלים, )סי' תרצד(
הזמן,  כל  משתנה  הטהור  הכסף  ]ערך 
ויש המחשבים זאת בתוספת מע"מ ויש 
השיעור  ודאי  יש   ₪  30 ובנתינת  שלא, 
וללא  זו.  לתקופה  נכון  מע"מ,  עם  הנ"ל 

מע"מ כ 25 ₪[
מחצית השקל יש לתת לעניים או לצרכי 

בית הכנסת.

שו"ת הלכתי 
מאת הפוסק הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א


