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בענינים כה רבים אנו זקוקים לישועת ה' ושופכים תחנה לפניו ,ברם בלהט הבקשה ,נדחקות להן לקרן
זוית כל אותן מתנות שזכינו לקבל מן השמים ,ואנו מתמקדים רק בתחומים החסרים ,מבלי להזכיר כלל
וכלל את חסדי ה' ואת כל הטוב שגמל לנו .בענין זה אמר הרב בן ציון סנה שסדר התפלה הנכון הוא
להודות על כל מה שעושה עבורנו בורא העולם ,ורק לאחר מכן להוסיף את הבקשה ,כפי שהתפלל
יעקב אבינו (בראשית לב ,יא – יב) "קטנתי מכל החסדים ...כי במקלי עברתי את הירדן ...ועתה הייתי
לשני מחנות" ,ורק אחר כך התחיל לבקש" :הצילני נא מיד אחי מיד עשו" .מרבית בני האדם בעולם
אינם עושים כן ,אלו היינו מטים אזן לקטעי התפלה שבהם מוסיף המתפלל בקשות אישיות ,סבורים
היינו שהוא עומד ומדבר עם מישהו אכזרי במיוחד ,חלילה ,שמעולם לא נתן לו מאומה...בהמשך דבריו
הוסיף וספר אודות מקרים שבהם נענו אנשים בתפלתם מעל לגדרי הטבע רק כאשר זכרו להודות על
כל מה שנתן להם כבר בשאר התחומים .הוא עצמו אבד את השמיעה באחת מאזניו והרופאים פסקו
שהאזן התחרשה ולעולם לא תחזר לעצמה ,ויעצו לו להזריק לתוך העצב חמר שימית אותו לגמרי ,על
מנת שהאזן לא תסב לו כאבים .עמד הרב סנה ואמר" :רבונו של עולם ,ראיתי כל כך הרבה אנשים
שאינם מסגלים ללכת על רגליהם ,ואני מודה לך מאד שביכולתי ללכת ,ראיתי כאלו שאינם יכולים
להשתמש בידיהם – ואני ,ברוך ה' ,ידי פועלות מצין ,ראיתי כאלו שאינם רואים ,ולי יש שתי עינים
בריאות ,ראיתי כאלו שאינם שומעים – ואני שומע באזן אחת .רק שאם אפשר ,עשה שאשמע גם
באוזן השניה" .והנה זה פלא ,לאחר תקופה ,כאשר בא לבדיקות שגרתיות ,נכנס אליו רופא גוי ואמר לו
באנגלית" :הקב"ה אוהב אותך .הוא שנה את הטבע .באזן שלך ישנם שמונים וחמשה אחוזי שמיעה!"...
(ראה בהרחבה בדברים א' עמודים קמח – קנב) .ובענין זה ספר לי יהודי שגר ברעננה את ספורו
האישי :אותו יהודי היה בעל דירה גדולה ולאחר שחתן את מרבית ילדיו ,דהיינו :שלשה עשר מהם,
החליט למכר את דירתו ולקנות דירה קטנה יותר ,הוא חש שאינו זקוק לדירה גדולה כל כך ,וקוה לשלם
את החובות ביתרת התשלום שישאר בידו .חדשים חלפו ,אולם לא נמצא קונה שיתענין בדירה גדולה
כל כך .בכל תפלה חזר ובקש על מכירת הדירה ולא נענה .החובות הציקו ,והפתרון שהיה נראה כל כך
פשוט – לא התממש .הוא וזוגתו התרוצצו אצל מתוכים שונים ,ובכל שיחה שנהלו עם אי מי מידידיהם
תמיד הזכירו שהם מחפשים קונה – וקונה אין .באחד הימים שמע אודות הרעיון הנזכר לעיל ,של
הודאה על העבר לפני הבקשה על העתיד ,וסכם עם אשתו שזה יהיה נסח תפלותיהם מכאן ולהבא.
ואכן ,הוא פנה ואמר" :רבונו של עולם ,זכית אותי לחתן שלשה עשר ילדים בלי עין הרע ,וכלם הולכים
בדרך התורה ,הייתי כאן בדירתי כל כך הרבה זמן ,והיו לי חיים כל כך יפים בה ,אין לי מלים לתאר
כמה נהניתי כאן ,כמה שבתות וימים טובים התעליתי בה ,וכעת ,עלי להפטר מן החובות ואיני יודע מה
לעשות .רבונו של עולם ,אנא ,סייע בעדי ,שאצליח למכר ,וגם לאחר מכן שאצליח לקנות בקלות דירה
שמתאימה לי" .כשבא הביתה פגש את אשתו מחזיקה בספר תהלים .מה בקשת? – שאל ,לא בקשתי
מאומה – השיבה – רק הודיתי לבורא העולם שאני חיה ונושמת ושיש לי נחת מהילדים ,ואמרתי לו
שאני כל כך שמחה שנולדתי אצל יהודים ואני יכולה להודות לו .תוך כדי שיחה צלצל הטלפון .מעבר
לקו אמר מישהו" :אני עומד כעת ברחוב שלכם ,ורואה מודעה שאתם מענינים למכר את הבית .אני
מעונין לראות אותו .מתי אפשר לבוא?" "עכשיו" – השיב לו אותו יהודי .תוך דקות ספורות נקש בדלת
אברך ,סיר בדירה ושאל מדוע הם מוכרים בית יפה כל כך .בעל הבית ספר לו על החובות הרבים ,ואז
הציע האברך רעיון מהפכני :לי אין כסף לקנות דירה כה גדולה ,אני זקוק לדירת שלשה חדרים ומשרד,
מה דעתך למכר לי חצי בית? נערך כמה שנויים ונחלק את הדירה לשנים .הכסף שתקבל יספיק לכסוי
החובות ,ותשאר עם דירה שאתה מכיר ,באזור שאתה רגיל אליו ,ללא טרדות והוצאות של קנית דירה
חדשה .בסוף אותו שבוע כבר היו אצל עורך דין ,הכסף העבר והשפוצים החלו...במחשבות הורדות
ביותר שלו לא דמין לעצמו שאפשר לסדר את הענינים טוב יותר משהוא מעלה בדעתו .עוד מעשה
מפלא באותו ענין ארע לאברך שלא זכה להפקד בילדים במשך אחת עשרה שנים .מלבדו היו לו שני
גיסים – אחד מצד משפחתו ואחד מצד משפחתה של אשתו ,שלא זכו להפקד במשך פרק זמן דומה.
שלשת הגיסים נסעו למקומות הקדושים ,נכנסו לקבל ברכות מרבנים ,שעוררו אותם לבקש מחילה,
שמא פגעו באי מי ,אולם למרות כל מאמציהם לחקירת ענין כזה לא הצליחו לגלות משהו .באחת
מנסיעותיהם לארץ ישראל לצרכי תפלה ,ארעה להם בדרך תאונת דרכים נוראה – מן הרכב לא נשאר
מאומה ,אבל כל הנוסעים יצאו בנסי נסים עם פצעים קלים בלבד כמו :שבר ביד או כמה שריטות ותו
לא! כל נוסעי הרכב פנו לבית חולים לצורך בדיקות ,על מנת לודא ששום דבר ,אכן ,לא קרה להם,
ובמהלך הדרך ישבו ושתקו ,כשכל אחד מהם שקוע בנס העצום שהיה להם ,מבלי למצוא מלים לבטא
את ההודיה לה' .במה זכינו לכך? שאלו את עצמם שוב ושוב .אחד הגיסים אמר :אנחנו מבקשים
ילדים ,אבל לשם מה אנו צריכים ילדים? – כדי שיכירו שיש בורא ומנהיג לעולם .אבל ,נחשב לרגע,
האם אנחנו כן מכירים בבורא? האם אנחנו מודעים לחסדים העצומים שהוא עושה אתנו בכל יום שבו
אנו נושמים ובכל נסיעה שמסתימת בשלום?
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הפטרה” :שוש אשיש"

ההלכה השבועית
דברים הנוהגים
בערב ראש השנה:
נוהגים לעשות התרת נדרים ביום ערב
ראש השנה ,שהוא כ“ט אלול .ודורשי
רשומות רמזו על זה” ,לא יחל דברו
כחול“ סופי תיבות אלול .והוא רמז
על דרשת חז“ל (בחגיגה יא ).לא יחל
דברו ,הוא אינו מיחל ,אבל אחרים
מחלין לו( .שפתי כהן עה“ת פר‘
מטות) וטוב לעשות התרה לכתחילה
על ידי עשרה ששונים הלכות .ע“פ
מה שאמרו בנדרים (ח ).נידוהו בחלום
צריך עשרה בני אדם להתיר לו והוא
דתנו הלכתא .וכן פסק בש“ע יו“ד (סי‘
שלד סעיף לה).
וכתבו האחרונים ,שמנהג ההתרה
בערב ראש השנה ,הוא על פי מה
שאמרו בזוהר (פר‘ פקודי דף רמט
ע“ב)( ,דמי שנתחייב נזיפה או נדוי
בבית דין של מעלה ישאר בנדויו
ארבעים יום ,ואין תפילתו נשמעת“.
ולכן יש נוהגים לעשות התרת נדרים
גם ארבעים יום קודם ראש השנה.
ומכאן ולהבא חושבנא טבא( .כף
החיים סי‘ תקפא אות יב).
חזון עובדיה

אהבתם את העלון? רוצים לקבל אותו כל שבוע עכשיו גם בדוא”ל?
שלחו אלינו את כתובתכם למייל tifaret@hasdeyinon.org :או הכנסו ל www.hasdeyinon.org -

סיפור השבוע
באחת מהישיבות קטנות החשובות שבירושלים ישב בחור אחד בן טובים,
שמשום מה לא הצליח בתלמודו .מוחו היה סתום ושכלו קלוש ,ושום לימוד
לא נקלט בראשו .אולם רצונו היה עז ונחוש .הוא ניסה את כוחו פעם אחר
פעם – אך ללא הצלחה ,כישרונותיו החלשים לא קידמוהו לשום הישג
ממשי בלימודיו .ועל אף היותו בחור ירא שמים ,נעים הליכות ובעל מידות
טובות – לא עלה תלמודו בידו .אחד מהרמי"ם הטובים שבישיבה נקשר
מאוד בנפש בחור זה והשקיע בו עבודה רבה ,לאחר גמר השיעור ישב עמו
מדי יום ושינן עמו כמה פעמים את הגמרא עם התוספות וכו' ,אבל גם
לאחר השיעור הפרטי המיוחד לא נקלט בראשו אף לא "תוספות" אחד על
בוריו ,שלא לדבר על המפרשים הרבים שנאמרו במהלך השיעור .המגיד
שיעור המסור היה אובד עצות .זוהי תופעה נדירה למדיי ,שכן על פי רוב מי
שמשקיע ומתייגע בתלמודו הרי הוא מתעלה ומצליח ,ואילו הבחור הנחמד
דנן ,על אף התמדתו ויגיעתו בעקביות ,אינו עולה ואינו מתעלה בתורתו
כלום .לאחר רוב מאמצים שלא נשאו פרי ,החליט מגיד השיעור לנסוע
עם הבחור אל מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל בבני ברק ולבקש עצה
וברכה בדבר .מצאו להם אפוא הרב ותלמידו יום מתאים ,שלא על חשבון
לימודי הישיבה ,ונסעו לבני ברק .בהגיעם לבית הרב ובהיקראם אל הקודש
פנימה ,פתח מגיד השיעור בשבחו של הבחור הניצב עמו; הוא שיבח את
תפילותיו ,את הליכותיו ואת יראת השמים שלו ,והוסיף ,שמשום מה אין
תלמודו עולה בידו כלל! התחייך רבי חיים למשמע השאלה ואמר" :כנראה
צריך קצת יותר יגיעת התורה ,שאין התורה נקנית אלא בעמל ויגיעה קשה!"
אמר המגיד שיעור ,שיכול הוא להעיד מקרוב ,שהרבה מתייגע אותו בחור
ומנסה בכל כוחו ,אך הראש חלש ,ואינו מצליח לקלוט ולהבין! פנה רבי
חיים אל הבחור ושאלו ברוב חיבה" :האם הנך מתפלל ומבקש על הצלחת
התורה?" "בודאי!" ענה הבחור "תמיד בוכה אני ומבקש בדבר ,אבל לצערי
עדיין לא נעניתי"" .תקבל על עצמך להתפלל תמיד תפילה בציבור ,ושלא
להפסיד תפילה בציבור במסירות נפש!" חתם רבי חיים את השיחה וברכם
לשלום .השניים יצאו משתאים ,מה קשורה כאן התפילה בציבור? ומה ענין
מסירות נפש להתפלל בציבור להצלחת התורה? מה גם שהיה אותו בחור
מקפיד מדי יום ביומו על תפילה בציבור בהיכל הישיבה הקדושה ,ומעולם
לא החסיר תפילה בישיבה ,ולא הבין בשביל מה צריך על כך מסירות נפש.
ברם על כל חוסר ההבנה ,פקודת רבו שמרה רוחו ,וקיבל על עצמו אותו
בחור בקבלה גמורה שלא לוותר בשום אופן על תפילה בציבור ,אף במסירות
נפש! חלפו ימים ,והבחור סיים את חוק לימודיו בישיבה הקטנה ,והתקבל
לאחת הישיבות הגדולות והטובות ביותר הודות ליראתו ולנועם הליכותיו.
והנה לאחר כמה שנים הופיע יום אחד הבחור היקר לביקור בישיבה הקטנה
בה למד בנערותו ,כנהוג ,ונכנס לחדרו של אותו מגיד שיעור ,שהיה קשור
אליו בעבותות אהבה תמיד .מגיד השיעור שמח לקראתו ,והנה להפתעתו
מניח הבחור לפניו על השולחן קונטרס נאה "חידושי תורה במסכת יבמות".
משעלעל הרב מעט בעמודי הקונטרס ,מצאו מלא וגדוש בחכמה ועמקות
נפלאה ,ומלבד הבהירות וההסברה היפה בהצעת הדברים ,ניכר גם במחבר
כוח חידוש נדיר ,כתלמיד חכם מופלג! ברוב התפעלותו מן הקונטרס שאל:
"מי הוא הרב המחבר של זה הקונטרס? זה כנראה תלמיד חכם חשוב
ביותר!" הבחור לא הבין את השאלה" :מה זאת אומרת מי? הלא אני כתבתי
וערכתי אותו ,בסייעתא דשמיא מרובה ,ולכן באתי הנה אל מגיד השיעור
היקר ,כדי להגיש בפניו את פרי ביכורי ,כי זכרתי את העבודה הגדולה
שהשקיע בי להצלחתי ,וחשבתי שבוודאי ישמח לראות בפירות עמלו!"
הרב עמד נפעם ,ואינו מאמין למראה עיניו" :אתה הוא בעל המחבר?! הרי
רק לפני שנים מספר ,בהיותך כאן בישיבה הקטנה ,לא הבנת כמעט כלום!
תוספות אחד לא הצלחתי להכניס לראשך על בוריו ,וכיצד התחולל שינוי
אדיר שכזה מקצה לקצה?" בחיוך צופן סוד פתח הבחור וסיפר לרב דברים
כהווייתן" :מתחילת לימודי בישיבה הגדולה לא הבנתי כמעט כלום ,כהרגלי
מימים ימימה .במהלך השיעורים יכולתי רק להביט בקנאה בחבריי העולים
ומתגדלים בתורתם מדי יום ביומו ,ואילו אני תקוע במדרגת תורתית כמעט
כשל ילד בחיידר...לקראת סוף הזמן יצאה הישיבה לנסיעה במקומות
הקדושים שבצפון – היה זה ביום חמישי ערב ראש חודש מוקדם –
לתפילת "יום כיפור קטן" במירון יצ"ו ,ולשאר המקומות הקדושים שבגליל.
הטיול ממשך עד שאה מאוחרת בלילה ,וכשחזרתי לביתי שבשכונת רמות
בירושלים ,היתה השעה מאוחרת מאוד .ישבתי עם הוריי ושוחחתי עמם
בניחותא על חוויות הנסיעה וכיוצא ,וכלל לא שמתי לב לעובדה ,שהשעון
מתקדם ומתקדם ...ולפתע תפסתי את עצמי בבהלה :עדיין לא התפללתי
מעריב! מחוגי השעון הראו על השעה  1.30בלילה! זכרתי היטב את הקבלה
שקיבלתי על עצמי על פי הוראת מרן הגר"ח שליט"א ,שלא לוותר על תפילה
בציבור בשום אופן ,אבל לא ידעתי מה ניתן לעשות עתה בשעה שכזו! בכל
שכונת רמות על כל בתי כנסיותיה הרבים לא ניתן למצוא מניין לתפילת
מעריב בשעה  1.30אחר חצות! ...האפשרות היחידה בשעה זו למצוא מניין
למעריב היא בבית הכנסת הגדול שבשכונת 'זכרון משה' שעל יד גאולה
במרכז העיר .אך כיצד מגיעים עתה לזכרון משה? התחבורה הציבורית כבר
מזמן אינה פועלת!...החלטתי ,שלאור הקבלה שקיבלתי על עצמי ,מוכרח
אני לכל הפחות לעשות השתדלות בדבר .יצאתי אפוא מן הבית והרחקתי

לכת עד כביש רמות המרכזי ['שדרות גולדה'] ,בניסיון למצוא אולי 'טרמפ'
שיקח אותי לזכרון משה ,אך הכביש היה כמעט ריק ,מכוניות בודדות
שחלפו על פניי שעטו ביעף ,ולא עצרו כלל .לאחר זמן רב של המחנה בקור
הירושלמי העז החלטתי שאני נשאר להמתין כאן עוד עשר דקות ,ואם עד
עשר דקות מוצא אני דרך להגיע לזכרון משה – הרי טוב ,ואם לאו – אני
חוזר הביתה ,ובלית ברירה אתפלל הפעם ביחידות ,כי ההכרח לא יגונה.
כעבור שבע וחצי דקות בדיוק נעצרת על ידי מכונית ,ובתוכה יושב יהודי
ירא שמים שהכרתי משכונתנו ,והוא שואל אותי בחביבות" :להיכן"?
"לזכרון משה" עניתי" .טוב מאד!" אמר האיש "גם אני ,פניי מועדות לתפילת
מעריב בזכרון משה!" ראיתי בכך הארה טובה מן השמים ,והמשכנו בדרכנו.
משהגענו לבית הכנסת ,כבר המתינו שם חמישה אנשים שעדיין לא
התפללו ,יושבים ומצפים למניין שיתאסף .אתנו היו כבר שבעה אנשים,
ועדיין חסרו שלושה למניין!חלק מהאנשים בראותם כי אין מניין רצו לשוב
לביתם ,אך אותו בחור ביקש והתחנן מכולם להמתין עוד מעט ,כי מוכרח
הוא להתפלל בציבור! בשעה שלוש לפנות בלילה ,ברוך השם ,מניין שלם!
ותיכף החלה תפילת ערבית בשעות האחרונות של הלילה" .עבורי" ,מספר
הבחור "היתה זו תפילה מיוחדת במינה .מיד מתחילה הרגשתי ששגורה
תפילתי בפי ,והתפללתי ברגש ובכוונה רבה מילה במילה .אולם משהגעתי
בתפילת שמונה עשרה לברכת "אתה חונן" ,נפתח לבי בפתע פתאום ,ופרץ
דמעות אדיר ניגר מעיניי ללא הפוגה .בכיתי ובכיתי שם בפינת בית הכנסת;
מעולם לא חוויתי חוייה שכזו ,ומעולם לא בכיתי בכי שכזה .עמדתי שם
בפינתי בברכת "אתה חונן" בלבד בערך כשלושת רבעי השעה ,כשציבור
המתפללים כבר מזמן סיימו את תפילתם והתפזרו איש איש לביתו .יצאתי
מתפילה זו כאיש אחר לגמרי ,והרגשתי כברייה חדשה ומחודשת! בהיות
שהיתה כבר השעה סמוכה לוותיקין ,ודרך חזרה לביתו עדיין לא היתה לפניו,
החליט הבחור להישאר בבית הכנסת ולהמתין עד אור הבוקר .בינתיים שלף
גמרא סנהדרין מן הארון והחל ללמוד בה ,והנה להפתעתו העצומה הוא החל
פתאום קולט ומבין! בבת אחת נפתח לו הראש! הוא חש בלימודו טעם מתוק
וערב עד מאוד כפי שמעולם לא הרגיש – הכל האיר וזרח בפניו! בפעם
הראשונה בחייו הוא קרא מילים בתוספות והבין את עומק משמעותם! כך
נמשך לו הלימוד תוספות אחר תוספות ,והכל נהיר ובהיר במוחו ובלבו! הוא
היה בשמחה עצומה על הישועה הגדולה שעשה ה' עמו! וכך ניגש מתוך
הכנה דרבה לתפילת שחרית ,שהיתה בהתרגשות גדולה ובבכיות עצומות.
כשהגיע לברכת "אהבה רבה" ,נפתח לבו כאולם ,וכל נפשו משתפכת לפני
ה'" :אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו ,ותן בלבנו להבין ולהשכיל וכו',
והאר עינינו בתורתך" ...ושוב כשהגיע לברכת "אתה חונן" ,גאה לבו בבכי
נורא .הוא עמד כך בברכה זו זמן ארוך מאוד ,עד שהבכיות של מעריב של
אתמול לא היו אלא כמשל לעומת שחרית זו! [עיין פרק קמא דעבודה זרה
(ח" :).אף על פי שאמרו :שואל אדם צרכיו ב"שומע תפילה" ,אבל אם בא
לומר בסוף כל ברכה וברכה מעין כל ברכה וברכה אומר וכו' .אם יש לו
חולה בתוך ביתו – אומר בברכת חולים ,ואם צריך לפרנסה – אומר בברכת
השנים" .ובפירוש רש"י שם" :אם היה משכח תלמודו – מאריך ב"חונן
הדעת" ,אם בעל תשובה הוא – מאריך ב"הרוצה בתשובה" ,וכן כולן" .ע"כ].
לאחר תפילת שחרית חזר לביתו ,סעד פת שחרית ונכנס תיכף לחדרו הוציא
את הגמרא הק' והחל לומד בחשק רב ובהתלהבות עצומה .מכיוון שזכה
לחוש עריבות ומתיקות התורה ,היה חבל לו על כל רגע ההולך לריק! הכל
זרח והאיר לו באור מופלא רם מעלה! כך ישב בחדרו ולמד כל אותו יום
שישי בלא הפסק ,עד שהגיעה שבת המלכה ופרשה כנפיה על פני תבל.
רק אז סגר את הגמרא הקדושה ,חמדת נפשו ,ויצא אל בית הכנסת לתפילת
קבלת שבת וערבית של שבת .לאחר התפילה חזר עם אביו לסעודת שבת
קודש שהיתה מלאה שמחה ואושר עצום לכל בני המשפחה כולה .הוא
רומם את השבת וקדושתה למעלה עליונה ונשגבה .לאחר הסעודה פנה
אליו אביו בבקשה ,שהנה הגיעה העת לפרוש למיטתו ולישון מעט ,שזה
כבר למעלה מיממה וחצי שלא נתן תנומה לעפעפיו ,לאחר שבמשך כל יום
חמישי היה בנסיעה ,ובליל שישי וכל היום שלאחריו ישב רכון על תלמודו.
אמר הבחור" :אלמד רק עוד מעט ,ואחר כך אלך לישון ".אך אותו "מעט"
נמשך כל אותו ליל שבת ,עד שהגיע זמן קריאת שמע של שחרית! הוא
הרגיש שהוא נמשך ונדבק יותר ויותר באורה של התורה הקדושה ,ולא היה
מסוגל לעזוב את תלמודו מרוב שקיקה ותשוקה .בשחרית של שבת התלווה
עם אביו לבית הכנסת לתפילה ,ולאחריה – לסעודת שבת מלאה זמירות
בשמחה עצומה! לאחר הסעודה כבר ראה בו אביו שהוא מותש וחלוש,
והכריחו להיכנס תיכף למיטתו ולישון כדי צורכו .ומאותו היום נפתחו לו
שערי אורה ,שערי תורה ,ונעשה מתמיד עצום ,תלמיד חכם מופלג בהבנה
עמוקה וסברא ישרה בכל דבר ,וזכה להתעלות עצומה בכתרה של תורה.
ללמדך על התפילה ,שבכוחה העצום יש כדי לפעול גדולות ונצורות אף
בדברים היוצאים מדרך הטבע ממש ,ובפרט התפילה בציבור שמקובלת
ביותר .וכשזוכה למסירות נפש בתפילו ,ומשקיע בה יותר מן ההכרח ,הרי
מובטח הוא שתפילתו תתקבל ברחמים וברצון לפני אדון הכל.
באדיבות הרב צבי נקר הי“ו
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עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי...
בעלי עבר ארוע מוחי ,היה מאושפז בתל השומר,
היה צריך לעבור ניתוח מסובך בראש .הזמנתי לו
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ולמחרת נושא הניתוח
ישר ירד מהפרק .העבירו אותו לשיקום ,וניצל בנס..
עשיתי לו עוד פדיון וכבר חזר לעצמו ,לתפקוד מלא
ברוך השם .אמנם עם כסא גלגלים .אבל אין בכלל
להשוות למצב שהיה...
בעילום שם

הבן שלי שיחיה הסתבך בבעיה ונעצר ,וכל יומיים
המשטרה הייתה משיגה הארכת מעצר ,למרות
שעצרו אותו על לא עוול בכפו והעלילו עליו עלילה.
קראתי בעלון "תפארת ינון" על הפדיונות נפש
שעושים בארגון "חסדי ינון" והחלטתי לשאול רב
ידוע אם שווה בכלל לנסות ,והוא אמר שכן שאעשה
ובע"ה יצליח ,החלטתי מיד להזמין לו ”פדיון נפש“,
ולמחרת בבוקר עשו את הפדיון .והיה אמור להיות
עוד דיון .הלכתי לדיון על מנת לראות את הבן שלי
כשאני יודע שהסבירות שהוא ישוחרר לא גבוהה.
אבל האמנתי שבזכות ההשתדלות עם הפדיון
הסיכויים יהיו יותר טובים .וברוך השם ,כשהגעתי
לדיון ,הבן שלי כבר חיכה לי מחוץ לבית המשפט
על מנת ללכת הביתה .ישתבח הבורא ושליחיו
הנאמנים אני מתקשר לבשר ולהודות לבורא.
שמעון מהצפון

לפני  3שבועות הרגשתי שמשהו לא טוב קורה
איתי ,הרגשתי שאני צריכה ישועה .הביאו לי את
המספר שלכם ותרמתי ל“פדיון נפש“ ב“חסדי
ינון“ .שנתיים שאני סובלת מכאבים אך דוקא
באותו יום שעשו לי את הפדיון ,בעלי ביקש הפניה
למיון .הלכתי למיון ,ולהפתעתי ,גילו לי בקע רציני
במעיים ,מיד הוכנסתי לניתוח חירום ופשוט ניצלתי
ממוות לחיים ,התקשרתי להודות לשם יתברך....על
ניסך שבכל יום...
(ת.ט .מהמרכז)
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נבחנתי בטסט ראשון ולצערי לא עברתי .קבעתי לי
טסט שני ובאותו יום בטלו לי אותו .אחרי שבטלו
התקשרתי ל“חסדי ינון“ וביקשתי לעשות ”פדיון
נפש“ .מיד אח"כ התקשרו למסור לי שהחזירו לי
את מבחן הטסט ,נבחנתי וב"ה עברתי בהצלחה,
תודה להשם! ותזכו למצוות...
(ש.נ .מתל אביב)

לפני כחודשיים חמותי שתהיה בריאה נפלה ולפי
תוצאות הבדיקות היה לה קרע בגיד .הרופאים
אמרו שאין ברירה והיא צריכה לעבור ניתוח על מנת
לאחות את הקרע .אני שאני מכיר את הפדיונות
של "חסדי ינון“ ויותר מפעם עשיתי שם פדיונות
וברוך השם ראיתי ישועות החלטתי גם הפעם במידי
לעשות לה ”פדיון נפש“ שלא תצטרך ניתוח חס
וחלילה .וישתבח הבורא לאחר הפדיון הוחלט על
טיפול שמרני ללא ניתוח .כיום היא כבר הולכת ורק
עושה טיפולי פזיוטרפיה ,התקשרתי לספר ולהודות
לבורא יתברך על חסדיו המרובים...
קובי מהמרכז

פדיון נפש מיוחד

ב"חסדי ינון"
בערב ראש השנה
ההרשמה מוגבלת
להרשמה

<<<
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נא לציין שם וטל‘ .הפרטים נשארים במערכת או יפרסמו לפי בקשת השולח

החיזוק השבועי
תשובה ברגע

סוחר עשיר מכר סחורות רבות לכל סוחרי העיירות הקטנות .בהגיע זמן היריד פירסם הסוחר כי בדעתו לנסוע אל היריד לרכוש סחורות חדשות ומובחרות ,ולכן הוא מבקש
כי כל החייבים לו כסף יסורו אליו לשלם את חובם .בין החייבים היה גם סוחר אחד ,אשר למרבה הצער עלה ביתו באש וכל רכושו התכלה בין הלהבות ,והוא נשאר בחוסר
כל .לא ידע הסוחר את נפשו מרוב צער ובושה ,כיצד יבוא לפני העשיר בידיים ריקות? יעצו לו ידידיו" :סע אל העשיר וספר לו את האמת ,אין טוב מכך!" שמע האיש לעצתם
ונסע .ביושבו בחדר ההמתנה לא התאפק האיש ופרץ בבכי מר .קולות הבכי הגיעו אל החדר פנימה ,והעשיר ביקש לברר את סיבת הדבר ,עד מהרה הוברר לו הסיפור.
נכמרו רחמיו של העשיר על הסוחר המסכן ,חיבקו ואמר" :אל לך להצטער ,אני מוחל לך על חובך לגמרי" ובתוך כך קרע העשיר את שטר החוב לגזרים .הודה האיש מקרב
לב לעשיר והלך לדרכו .עד מהרה התפרסם הדבר והשמועה עשתה לה כנפיים .בין השומעים היה גם נוכל אחד שהחליט לבוא בערמה ,נסע האיש אל בית העשיר וכשישב
בחדר ההמתנה פרץ ביבבות רמות" ,מה לך בוכה?" הזדעק העשיר" .זקוק אני בדחיפות לאלפיים רובל כסף ,בבקשה ממך תן לי את הסכום הזה"" .צר לי מאד" ,השיב העשיר,
"אין ביכולתי לתת סכום גדול שכזה" .התפלא הנוכל ואמר" :הרי לאותו הסוחר מחלת על סכום כזה ,מדוע לא תוכל לתת לי את אותו הסכום?" "שוטה שכמוך" השיב העשיר,
"אותו הסוחר היה חייב לי כסף רב ויודע אני כי אין בידו פרוטה לשלם לי ,ומה ארוויח אם לא אמחל לו? האם אקבל את כספי? משום כך מחלתי לו...אולם אתה ,אין לי
שׁך" (דברים ל',י') לפני שנברא
פ ֶ
תשׁו ּב אֶל ה' אֱלֹקֶיך ָ ּב ְכ ָל לְבָב ְך ָ וּבְכ ָל נ ַ ְ
עסק איתך ,ומדוע שאתפתה לתת לך אלפיים רובל? וכי רק מפני שאתה בוכה?" (המגיד מדובנא)" ּכ ִי ָ
העולם ,האדם ,נבראה התשובה ,היכולת לחזור לאחור ,לתקן ,לשפר ולהשתפר .כשאדם שב ומתחרט באמת על מעשיו ,ובוכה ומתחנן לבורא שימחל לו על עוונותיו ופשעיו,
מיד בורא עולם סולח לו ,כי ליבו שלם ,והוא באמת רוצה לפתוח דף חדש ,ללכת בדרך חדשה .אולם אם אדם חושב בליבו :אחטא  -ואשוב ,אחטא  -ואשוב ,אבכה ,ואתחנן,
יהיה לו קשה לעשות תשובה ,כי ליבו לא כנה ,ידיו ממאנות עדיין לעזוב את העבר ,את מתיקות החטא...לא קל לשנות טבעים ,לתקן מעשים ,לעזוב חטאים ,אולם אם ניקח
דבר אחד השנה ,קבלה טובה ,התגברות על חטא אחד ,נוכל להיכנס אל השנה החדשה חזקים יותר ,נקיים יותר והרבה יותר מאושרים ...תיקון אחד קטן יכול לשנות לך...
שנה שלמה...
רונן קרתא

בסיעתא דשמיא

הספר שיוציא
אותך מהדאגות

שער הבטחון המתורגם

מאת רבנו בחיי אבן פקודה זצ"ל.

מטבע הישועות
של הצדיק

ש .מה נוסח הפרוזבול שמועיל לכולי עלמא

מהדורה חדשה ויחודית מתורגמת
לשפה עכשוית וקולחת
מצורפת הסגולה לפרנסה
של הרב סגל

ת .בנוסח דלהלן יוצאים ידי חובת כל הדעות

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

חדש!

ל ש מ י ר ה,
ברכה והצלחה

לפרטים בקו הישועות

ניתן להשיג ”בחסדי ינון“ 03-6182992

שו"ת הלכתי

מאת הפוסק הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א

03-6182992

אנחנו החתומים מטה מאשרים שבא לפנינו ר' _________ בן
ר'__________ למשפחת__________ ואמר לנו" :הריני מוסר לבית דין
חשוב שבעיר בני ברק הלוא המה הרב עמרם פריד והרב אהרן אקר והרב
ישראל חיים וינגוט ,שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה .ואם אין
מועילה מסירה אלא בפני בית דין ,הריני מוסר לפניכם שכל חוב שיש
לי שאגבנו כל זמן שארצה" והואיל ור'__________ בן ר'___________
למשפחת _________ מסר פרוזבול כתקנת חז"ל ,כתבנו לו לראיה שטר זה
ב_______ בשבת________ לחודש אלול שנת חמשת אלפים ושבע מאות
ושמנים ושתים לבריאת העולם פה בעיר______________ ולראיה באנו
על החתום .נאם_____________ נאם_____________ נאם____________
אין הפרוזבול מועיל על הלוואות שנתנו לאחר כתיבת הפרוזבול ולכן יש
לעשות את הפרוזבול רק לאחר הפעם האחרונה שנכנס כסף לבנק
הערות והארות על הלכות אלו ניתן לשלוח למייל 6191265@GMAIL.COM

המשך מטעמים לשולחן :הנה ,רק היום היתה לנו תאונה ,כדי להחדיר למודעות שלנו ,שבעצם הכניסה לרכב היא ענין מסוכן ,שזקוק לשמירה מיחדת מן השמים ,ואם
איננו יודעים זאת – לשם מה אנו מתפללים לילדים?! "תפסיק ,תפסיק" – קראו אליו בני המשפחה – "תחשב בצורה חיובית יותר" .אבל המחשבה לא עזבה אותו .כששב
הביתה התחיל לצלצל אלינו מדי יום ביומו ,ובכל פעם הציע להם לקבל על עצמם לברך בכונה יתרה ,ולהודות לה' על הטובות שהוא עושה אתם מדי יום ביומו .בראש חדש
ניסן קבלנו על עצמנו – מסים האברך את ספורו – שמדי יום ,לאחר אמירת "עלינו לשבח" נודה לבורא העולם על היום הנפלא שנתן לנו ,על הזווג שמצאנו ,ובכל יום נמצא
דבר חדש בהודאה זו .וראה זה פלא ,בב' בטבת נולד לי בן ,בה' בטבת נולדה לגיסי בת ,ובי' בטבת נולד בן לגיס השלישי ...כיום שלשת "ילדי ההודאה" שלנו הם בני חמש,
ואין יום שבו איננו מודים לבורא העולם על הפלא שהתרחש לנגד עינינו!
ומתוק האור

הפרשה המצויירת
 //מתוך מדור “מטעמים לשולחן” \\

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  077-2182992או לטלפון  .03-6182992הארות והערות יתקבלו בברכה...
ניתן לתרום ל“חסדי ינון“ בכרטיס אשראי בקו הישועות  03-6182992ובבנק הדואר חשב‘  3640582ע"ר  580437440או ב-

בצירוף פרטים מלאים 050-95-80-500

