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הפטרה: ”כה אמר ה’“

מכל העמים אשר על פני האדמה נבחרנו אנו להיות עמו של אלקי השמים והארץ, 
אולם מכל המליונים אשר שם ישראל נקרא עליהם, לא רבים הם המודעים לכך...
העצומה...מרביתם  הזכות  על  שלהם,  המיוחד  המעמד  על  לדעת  זכו  כולם  לא 
מתבוססים בבוץ האין-תרבות, משליכים מאחריהם כל סממן יהודי ומאבדים את 
עצמם ואת צאצאיהם לדעת... בספר ”מפנקסו של מרצה“ מתאר הרב מאיר גרוזמן 
סיור של קבוצת טיסים מחיל האויר בעיר בני ברק, במהלכו נכנסו גם לבקור בביתו 
הישיבה  רחבת  הגשר המחבר את  על  צעדנו  כותב:  הוא  וכך  זצ“ל.  שך  הרב  של 
עם מבוא השער לביתו של הרב, ומיד הוכנסנו פנימה... ונבלענו אל תוך ’סלון‘ 
בספרי  גדושים  בארונות  עטורים  שקירותיו  ממוצע,  מגורים  חדר  זה  גדול...היה 
קודש. במרכז החדר עמד שולחן מכוסה במפה צחורה, עליה ספר גדול פתוח ולידו 
מנורת קריאה. ליד השולחן ישב האיש, שעל פיו ישק כל דבר, ועל פיו מוכרעות 
שהתישבנו  החרדים...לאחר  במגזרים  הפרק  על  העומדות  המרכזיות  הבעיות 
צפופים וישרנו מבט אל עבר האיש הכריזמטי, שמענו שאמר:“מי בראש?“ הבנו 
ששאל מי המפקד. אחד מן היושבים התרומם וניגש אליו, והרב אמר:“אתה הראש, 
לשבת“.  נא  יואיל  הבא.  וברוך  לך שלום  לומר  ושוב  ידך,  את  שוב  ללחוץ  רצוני 
יד רועדת סימן  נא הרב לשבת“, אך הוא בתנועת  לו:“יואיל  אחד מעוזריו אמר 
סימן של דחיה ואמר:“מפני כבודם של אנשים חשובים אלה אני עומד, אני רוצה 
לעמוד, ובעזרת השם אעמוד לכל אורך הבקור. הם באו אלי, משמע מכבדים אותי, 
אף אני אכבדם!“. אחר פנה ואמר אל הנוכחים:“אתם אנשים חשובים, חשובים 
מאד. שומרים על ארץ ישראל שמירה מעולה, ואנו חיבים לכם הרבה תודה על 
תרומתכם  את  ולהעריך  טובה  להכיר  יודעים  אנו  שלכם.  היום-יומיים  המעשים 
להויתנו כאן...כולכם תעמדו על הברכה ויהיה ה‘ בעזרכם. כאשר אתם נמצאים 
שם למעלה, מעל ארץ ישראל, וטסים ממקום למקום במהירות רבה, ורואים את כל 
אשר תחתכם: אדמה וישובים, עצים ושדות, ימים ונהרות-בקיצור: תבל ומלואה, 
יכולים אתם לחשוב מחשבות רציניות על היוצר, שיצר את כל הבריאה הנפלאה 
הזו. אנו, בהעדר ראיה מקיפה וכוללת-נטולים יכולת זו, אך אתם יכולים. קרובים 
אתם שם למעלה אל הבורא ואל יצירתו הכללית. האם מקדישים אתם מחשבה על 
כך? האומנם נושאים אתם את עיניכם למרום ורואים- מי ברא אלה? מקנא אני 
בכם, על שאמונתכם נמצאת כה קרובה לכם, על כף ידכם ממש, הלא כן?ואם, חס 
ושלום, לאו,אפשר שהחינוך הנתן כאן בארץ לוקה בחסר, טלו למשל את הספר 
הזה, המונח כאן פתוח על השולחן )הוא נטל בשתי ידיו את הספר הפתוח, ובמאמץ 
רב הרים אותו לראוה( התדעו מה יש בספר הזה? שמעתם פעם על מסכת זבחים? 
עלרש“י הנמצא כאן מצד שמאל, ועל התוספות הנמצאים כאן מימין? שמעתם על 
הרי“ף, על הרא“ש, על המהרש“א, ועל כל אותם מאות פרשנים שקימים באוצר 
עם ישראל לדורותיו? הביטו נא כאן מסביב )עם אצבע יד ימין מורה על  ארונות 
אחד  ספר  היש  כאן.  הנצבים  הרבים  הספרים  את  וראו  לחדר(  שסביב  הספרים 
שהכרתם, או לפחות שמעתם עליו? האם בבתי הספר, שבהם גדלתם, ספרו לכם 
על מציאותה של חכמה כה גדולה וענפה אצל עם ישראל? מדוע מנעה מכם מערכת 
החינוך את הידיעה הבסיסית הזאת, והיא עדין ממשיכה למנוע זאת גם מילדיכם, 
לא  לשוב בתשובה,  לכם  לא אמרתי  למה?  ואתם שותקים שתיקה של הסכמה. 
אמרתי להניח תפילין, לא אמרתי לשמור שבת. אמרתי לדעת, להכיר. באיזו זכות 
מונעים את ה‘לדעת‘ מכם ומילדיכם? לו היתה זו מוענקת לכם, כי אז בבגרותם, 
ניתן היה לאפשר להם בחירה, שיבחרו בדרך בה ירצו ללכת. אך כשמונעים מהם 
וזו דמותם של  רצון ההורים  זה  גם את הבחירה“:האמנם  ‘לדעת‘ מונעים מהם 
הזכות והחופש-שני מושגים הנשאים בפי כל? ראו, כיצד נראת השבת בקרב עמנו 
הקדוש. ראו, כיצד נראה יום הכפורים שהוא יום של כפרה וטהרה. וראו, מאידך 
גיסא, כיצד נראת התרבות החדשה, שעל פיה גדלים היום ילדיכם-למה? לאן העם 
רוצה להגיע? )כאן פרץ בבכי, והיושבים בחדר חשו שלא בנח, מצד אחד, ובכאבו 
של האיש שהיה אמיתי, כן ואבהי- מצד שני. לאחר הפסקה של חצי דקה, המשיך( 
את  עצמנו  על  נטלנו  ישראל,  בארץ  המצוות  שומר   וצבור  בישיבה,  כאן  ”אנו 
התפקיד להמשיך ולקים את התרבות שלנו מאז אברהם אבינו ומאז מעמד הר 

סיני.                                                              המשך בעמ‘ אחרון 

 3.44    3.43
4.29    4.13

5.30    5.28
 6.03    6.07

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 448
שבת פרשת “וארא” 
שנת תשע”ט
העלון מוקדש לעילוי נשמת
יוסף בן רבקה ז”ל                                                                 
שושנה בת אסתר ז”ל
פנינה פולין בת אהובה עזיזה ז”ל

כל  בהנאה  אסורים  הסוכה  עצי  א. 
שבעת ימי החג, בין עצי הדפנות בין עצי 
מפני  נאסרו,  השמיני  ביום  וגם  הסכך. 
מוקצה  הסוכה  כולו  השביעי  שביום 
יש  שאם  בכלל,  ועד  השמשות  בין  עד 
והואיל  בסוכה,  לאכול  חייב  סעודה  לו 
והוקצו בבין השמשות הוקצו לכל היום 

השמיני. 

ויש  הואיל  וקישוטיה,  הסוכה,  נוי  ב. 
מצוה לנאותה, שנאמר זה אלי ואנוהו, 
אסור  יא(  )סוכה  במצות  לפניו  התנאה 
ואם  הימים.  שמונת  כל  מהם  ליהנות 
לנאותה  שעשה  הדברים  כל  על  התנה 
טוב  יום  ערב  של  החמה  שקיעת  לפני 
הראשון של סוכות, ואמר: ”אני מתנה 
עליהם לאוכלם וליהנות מהם בכל עת 
שארצה אף בימות החג“, מועיל תנאו, 
בכלל  השמשות  בין  גם  זה  שבלשון 
שהוקצו  עליהם  לומר  מקום  ואין  זה, 

למצותן.

ג. הזמין את הסוכה למצוה ולא ישב בה, 
פרשת  )שאלתות  היא.  מילתא  לאו  הזמנה 
שלך לך סי‘ קכו, אור זרוע ח“ב סי‘ שס, הגהות אשרי 

ביצה ר“פ המביא ל:( 

חזון עובדיה

ההלכה השבועית
הלכות שבת

מוקצה מחמת מצוה

ולקחתם אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים )ו,ז(
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סיפור השבוע
זה מתרחש אצלי יותר מדי פעמים, לפחות פעם פעמיים ביום, אם אני 
מגיע לארוע רב משתתפים זה אפילו חורג מן הנורמה. יושב לתומי ליד 
שולחן צדדי וממתין כמו כולם שתתחיל החופה או הדרשה, או הארוחה. 
יש דייקנים, יש פחות. מעיין בספר מוסר קטן, בחצי-עין מחפש מכר או 
ידיד קרוב, ואז כמו במתכונת קבועה מתיישב לידי, אברך, או בעל-בית, 
או אפילו רב חשוב, לוחץ את ידי בחום רב, אומר לי בטון ובאינטונציה 
הכל כך מוכרים לי: “הרב לוי, אתה לא תאמין כמה זמן אני מחפש אותך... 
יש לי שאלה לשאול אותך שמנקרת בראשי המון זמן”. ובאופן שיטתי, 
שיגרתי, לקוני משהו, אני מודיע לבר-שיחי היקר “אל תתאמץ לשאול, 
חבל על המאמץ, אני אחסוך לך את השאלה, כי ברור לי מה אתה הולך 
לשאול”. הלה פוער למולי שתי עיניים ימניות, מלוטפות באהבה ובחיבה 
התשובה  כזה?”.  משהו  או  הקודש,  רוח  עליך  נחה  “מה  ושואל  כלפי, 
שלי בדרך כלל מנוסחת כך: “לא נחה עלי רוח הקודש, או משהו כזה. 
האלה  הסיפורים  כל  לוי,  אדון  לי  תגיד  אותי:  לשאול  רוצה  אתה  ובכן 
- בעלוני בית כנסת פה ושם, תגיד הכל זה  - בספר  שאני קורא בעתון 
אמיתי?” בר שיחי מתיישב לו מחוייך עטוף בענן מבוכה מתוק, מוזג כוס 
ידו בזקנו המאפיר ולוחש “נכון ממש הוצאת לי  מיץ תפוזים חוכך כף 
את המילים מהפה, אבל באמת תגיד לי אדון לוי, כל הסיפורים האלה 
המון  אמיתי?”.לוקח  הכל  זה  תגיד  שלך,  ובספרים  בעיתון  קורא  שאני 
אויר לריאות ומוציא מפי את התשובה הכי אהובה עלי, וכמובן הכי הכי 
אמיתית. “תראה כבוד הרב, הלוואי, הלוואי והייתי כזה מוכשר להמציא 
סיפורים נהדרים כאלה. מה לעשות, הקב”ה לא חנן אותי ביכולת המצאה 
ובדמיונות מפותחים, ורק סיפורים שמתגלגלים לפתחי מיהודים כמוך, 
אני יושב לכתבם בסיגנון שלי שחנני ה’, זה הכל...”. בר שיחי לוגם את 
מכשיר  שצריך  בדברו”  נהיה  “שהכל  שהשמיע  לפני  לא  התפוזים  מיץ 
שמיעה מתקדם כדי לקלוט מה אמר, ואז הוא משמיע לעברי את המונולוג 
הבא: “תאמין לי, יש לי סיפור ענק לספר לך, שנה שלמה הוא טמון אצלי 
לך אותו, לדעתי הוא  פז לתת  ואני רק מחכה להזדמנות  עמוק בראש, 
יכול להתאים לספר הבא שלך”. ואני מחייך לעצמי את החיוך הכל כך 
מוכר. פתאום הוא מגלה כמו כל אחד מאיתנו כי באמתחתו  יש כמה 
סיפורים נהדרים ומרתקים על השגחה מופלאה, עם סוף מרגש ואמצע 
דומע. ואיזה מזל נפלא, וכמה הוא מאושר שהסופר נחת לו כמו מתנה 
עטופה צלופן מן השחקים, היישר לברכיו הנרעדות מהתרגשות. “אתה 
רוצה לשמוע?” הוא שואל ואני מהנהן וכמו תמיד מטה אוזני כאפרכסת, 
עם  בסופשבוע  ממתינים  הרי  הקליינטים  לפספס,  אסור  טוב  סיפור  כי 
המון תיאבון למאפה ספרותי חדש, הישר מן התנור היצירתי. “אז ככה, 
יש לי תלמיד, שהוא גם ידיד, בעל בית חמוד וטוב, אשר 20 שנים בא 
לשמוע את שיעורי בשעות הערב בבית הכנסת השכונתי, הוא ממש יד 
והרוויח סכומים  ימיני, הבנאדם  שמו אהרל’ה ברדינסקי עסק בנדל”ן 
נכבדים, הוא התגורר לו עם משפחתו הקטנה בדירת ענק בת 7 חדרים, 
נסע במכונית ענקית שאינני זוכר את שמה, וכיסו וליבו פתוחים ונדיבים. 
שלי,  כולל האברכים  לפקודת  כרס  עב  צ’ק  רושם  היה  הוא  חודש  מדי 
ומעת לעת - בעיקר בחגים, דאג למוצרי מזון למשפחות בני תורה. טיפוס 
מבוסס עם עין טובה, ואכן ככל שהתחזק אהרל’ה ביראת שמים, עסקיו 
ובורקס  דגים  עם  במגש  עמוס  התשוש  המלצר  טובים”.  פירות  הניבו 
הסיפור  מתמלאות,  שהצלחות  ולאחר  המונולוג,  שטף  את  לו  עוצר 
ממשיך להתגלגל. “אחרי עשר שנים מוצלחות מגלה  יום אחד אהרל’ה 
שלנו, שהבנקים מאיימים לבלוע אותו, אל תשאל איך למה ומדוע, אבל 
רואה - החשבון שלו, בשיתוף פעולה עם עוד כמה גורמים עסקיים עשו 
לו - מה שנקרא בלשון הרחוב - “עוקץ”, הם פשוט בלעו את כל הונו 
והותירו אותו עם חובות עצומים, דירה מעוקלת, לב מרוסק ומשפחה 
שבורה. אהרל’ה ברדינסקי מטר שמונים גובה, מאה ועשר קילוגרם, הפך 
וחי מהיד  דירה קטנה להשכרה  נרדף, מעוקל, שמחפש  לצל של עצמו. 
לפה. וזה קורה תוך שנה. לילה אחד הוא מגיע אלי שבר כלי ושופך את 
ליבו: “כבוד הרב יודע הכי טוב, כשהייתי אמיד חילקתי המון, החזקתי 
תורה, נתתי ביד רחבה. למה נפלתי לאשפתות מה הקב”ה רוצה ממני?” 
“כך הוא שאל, ואז הבזיקה בראשי תשובה מעניינת למדי. אמרתי לו “ 
אהרל’ה, נכון, עמדת בנסיון העושר, אני עד נאמן לכך, ועכשיו הקב”ה 
הרב  “כבוד  בבכי,  מירר  אהרל’ה  העוני”.”  בנסיון  אותך  להעמיד  רוצה 
אני לא מסוגל להיות עני..” ואז משמים הכניסו לפי את המשפט הבא: 

“ אהרל’ה אל תעלב ממני, אבל האם מאז שחזרת בתשובה הקפדת על 
נדהם מהשאלה אבל הודה “לא תמיד, בחו”ל  כשרות מהודרת?” הוא 
מבקר  הייתי  בארץ  וגם  בכשרותן,  עלובות  למסעדות  נכנסתי  לפעמים 
במלונות לא הכי הכי...” “ובכן הרב לוי, הגביר לשעבר היה נבוך, והייתי 
צריך לתת לו הנחיה כלשהי, שיתרומם, שיתחזק שיקבל אויר לריאותיו 
זה מצבך,  כרגע  רעיון “כרגע, אהרל’ה,  ושוב צץ במוחי  וימשיך הלאה. 
וצריך תעצומות נפש להתמודד מול הנושים והבנקים אולם ליבי אומר לי 
שמעכשיו אתה צריך להיות שכיר, ולהביא לחם הביתה בצורה מכובדת. 
אני ממליץ לך ללמוד  קורס מקוצר בכשרות, ולהיות משגיח כשרות בבית 
לומר  רוצה  שלך...  המשקל  תשובת  על  ישועה  לך  יביא  והקב”ה  מלון, 
שעכשיו אתה  תהיה מזכה רבים ותדאג שמזון הכי כשר והכי מהודר יונח 
אוזניים,  מחריש  בניגון  פרצה  התזמורת  לפתע  יהודים”.  של  בצלחתם 
שיחי,  בר  של  לפיו  אוזני  את  מצמיד  ואני  הסיפור  באמצע  אנחנו  אבל 
שהרים את קולו עד כי ניחר  הוא. “ובכן הרב לוי, אהרל’ה קיבל עליו 
על הלכות בשר  בלילות  ושקד  קורס משגיחים  הדין באהבה, עשה  את 
וחלב, מליחה, ועוד, והתקבל לעבודה כמשגיח כשרות בבית מלון יוקרתי. 
הוא טיפוס מאיר פנים, והטבחים וכל אנשי הצוות פעלו בשמחה  עפ”י 
בשלב  כי  עד  שחקים,  הרקיעה  מלון  באותו  הכשרות  ורמת  הנחיותיו 
בינתיים  שמחותיו.  לרגל  המקום  את  פקד  החרדי  הציבור  גם  מסויים 
כפושט רגל, השית בית המשפט על פרויקה סכום די נכבד להשיב  מדי 
חודש  לנושיו, אך עפ”י אומדן חובותיו האדירים הוא היה צריך להחזיר 
אותם בשלושים-ארבעים גלגולים, “כבוד הרב, הוא היה אומר לי, קיבלתי 
את עצתך, אני מביא לחם הביתה, אבל אנא ברך אותי שאזכה להחזיר 
את כל חובותי לנושים. לא כפושט-רגל, אלא בראש זקוף”. “ברכתי אותי 
לחלוטין,  אפשרי  בלתי  נראה  הדבר  ישר,  בשכל  כי  אם  אותו,  ועודדתי 
במשך חמש שנים אהרל’ה עבד  כמשגיח, והנה  ערב אחד קורא  לו מנהל 
המלון ומודיע לו. “ אהרל’ה ידידי, אתה יהודי דתי ויקר, ויש לי עבורך 
משימה קטנה, היום הגיע למלון יהודי דתי כבן 80, והוא יתגורר כאן אם 
ירצה השם עד 120. הוא קצת מתקשה ללכת, ולכן אני מבקש שתקבל על 
עצמך משימה לבקר אצלו פעמיים שלוש ביום, להנעים את זמנו, לדאוג 
לו לארוחות”.  אהרל’ה מסר נפשו על האיש, הוריו נפטרו עליו בצעירותו, 
והישיש היה לו כמו אב. הוא האכילו, השקהו, שמח עמו, ומדי פעם ארח 
אותו בביתו. יום אחד בעודם ישובים נכנסה לדירה במלון אשה מכובדת 
והציגה את עצמה “שלום, שמי ראומה גילון, אני בתו של מוריס, שמעתי 
שאתה מאד דואג לאבא שלי ובאתי להביע את הערכתי ותודתי הגדולה 
לך”. “יושבים השלושה  על המרפסת הצופה  לים, ואז  בין לבין שואלת 
הגב’ ראומה את אהרל’ה, כמה שנים הוא  משגיח כשרות. הוא מספר לה 
במילים קצרות שהוא נקלע לכאן אחרי פשיטת רגל בענף הנדל”ן עקב 
לה  מספר  אהרל’ה  אוזניה.  למשמע  מאמינה  לא  גילון  הגב’  “עקיצה”. 
על פרויקטים גדולים שבנה ויזם בארץ, ועל הנפילה הגדולה. ואז  היא 
רוב  לצידי,  יהודי כמוך  מסכמת את השיחה “אדון אהרל’ה אני צריכה 
עסקי בחו”ל, אבל עכשיו אני הולכת להשקיע בפרויקט תיירותי ענק, ואני 
צריכה מנהל כללי וגם שותף, שנה שלימה שאני מחפשת אדם ירא שמים 
ואמין עם ידע בנדל”ן ובינוי שינהל במדינת ישראל את עסקי. מה דעתך 
לוי,  לקבל את התפקיד אדון בנדירסקי?”. “כאן מסתיים סיפורנו הרב 
אהרל’ה שלנו מקבל תפקיד של מנכ”ל בעסקים של  הגב’ גילון, וכאות 
הוקרה על הטיפול המסור באביה היא מעניקה לו 18% ממניות החברה 
בישראל, מבלי להשקיע אגורה אחת. אחרי חמש שנות עבודה מאומצת 
עם הישגים נדירים, אהרל’ה שילם את כל חובותיו, וחזר כמעט למצבו 
נפטר לא מכבר,  גילון  גב’  ועוד, מוריס אביה של  זאת  הכלכלי הקודם. 
והותיר לו סכום נכבד בצוואה. אבל הדבר הכי חשוב, אהרל’ה ממשיך 
לפקוד את שיעורי הגמרא בשכונה והוא מקפיד על כשרות עד קוצו של 
יוד, וכמובן, הוא מברך אותי כל הזמן על העצה שנתתי לו לעסוק כמשגיח 
כשרות... ובכך לעשות את תשובת המשקל שהשיבה אותי למעמדו, נו 
לוי, סיפור טוב או לא?” סיפור מצוין אני משיב  מה אתה אומר אדון 
לבר-שיחי, וכשתקרא אותו בעתון או בספר, לא תצטרך לדון בינך לבין 
עצמך, אם זה אמיתי או לא, כי זה הסיפור שלך, אז קח בחשבון שכל 
כמדומני  ואז  מתכון,  מאותו  בדיוק  עשויים  כאן,  שמופיעים  הסיפורים 
הי“ו.                                                                                                                                             לוי  קובי  המחבר-הרב  באדיבות  מרנן”.  “סברי  החופה.  התחילה 
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עם  הולכת  מבוגרת,  אישה  שתחי,  שלי  אמא 
יום  הגיל.  של  חולאים  מני  כל  לה  ויש  מקל, 
טוב,  נשמעה  לא  אליה  כשהתקשרתי  אחד 
חודש  לפני  ונפלה,  החליקה  שהיא  מסתבר 
לא  מלכתחילה  אז  הרגל,  את  נקעה  בערך 
היו  דשמיא  בסיעתא  יציבה.  כך  כל  היתה 
לידה אנשים, ועזרו לה לקום. אבל היא מאד 
הנפילה,  טיב  בגלל  לזוז.  יכולה  ולא  כואבת 
אין מה לתת לה, ואין כל כך מה לעשות. אז 
ינון“,  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  עבורה  הזמנתי 
התקשרתי למחרת  לשאול לשלומה והיא כבר 
וברוך  טוב.  יותר  והרגישה  והתהלכה,  קמה 
דבר  שזה  עבר,  הכל  ימים  כמה  אחרי  השם, 
פשוט מדהים... בהתאם לנסיבות ולגילה. הודו 

להשם כי טוב כי לעולם חסדו!

א.ז. מהמרכז

טוב,  הרגישה  לא  וחצי,  השנתיים  בת  שלי  הבת 
לה  היה  הביתה,  אותה  לקחנו  התקשרה,  הגננת 
אותה  לקחתי  הקאות.  ראש,  כאבי  גבוה,  חום 
דחוף  אותנו  שלח  הפלא  למרבה  לרופא  ישירות 
איזו  או  רגיל  וירוס  שזה  חשבתי  ילדים,  למיון 
מחלת ילדות. בבית החולים אבחנו דלקת קרום 
צריכים  היו  בגן  הילדים  עלי.  חשך  עולמי  המח. 
שזאת  לי  ונאמר  להדבק,  לא  כדי  חיסון  לקבל 
מחלה מסכנת מאד. אחת האמהות בגן התקשרה 
לעשות  לי  והמליצה  הילדה  שלום  מה  לדעת 
“פדיון נפש” ב”חסדי ינון”, האמת, הייתי טרודה 
עם הילדה, לא ידעתי מה זה פדיון, ולא היה לי כח 
שאני  וידעתי  הילדה  על  הסתכלתי  אבל  לכלום, 
חייבת לעשות הכל למענה. התקשרתי, הסבירו לי 
מה זה פדיון נפש. והחלטנו לעשות. למחרת עשו 
הבריאה  הילדה  ממש  הפדיון  לאחר  הפדיון.  את 
בשורות  לבשר  בקשתם  הביתה.  אותה  ושיחררו 

טובות, אז הנה הן!                                     
)בעילום שם(

קבלה  ראות,  בדלקת  חלתה  החמש,  בת  שלי,  הבת 
במשך שבוע טיפול ולא עזר כלום, לא היה שום שיפור. 
בבית  אשפזו אותה, היתה מאושפז שלושה שבועות 
חולים, במצב קשה. הינו חסרי אונים,  הזמנתי עבורה 
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, וישתבח שמו לעד, ממש 
בעצמו  הרופא  במצבה,  שיפור  היה  כבר  יום  באותו 
הפדיון  לאחר  דשמיא,  ובסיעתא  שיפור,  שחל  ציין 

הילדה הבריאה ויצאה מזה.
אין על מי להשען אלא על אבינו שבשמים...

בעילום שם                          

אני עובד שנים במקום עבודה, ושם יש מחלקה מאד 
נחשקת, כולם רוצים להתקדם לשם, מכל מני סיבות. 
אך עליה וקוץ בה, לשם מתקדמים רק אם יש קשרים 
במקומות הנכונים. ומה לעשות שלי אין את הקשרים 
כל  את  לי  יש  אוביקטיבית  שמבחינה  למרות  האלו, 
כמה  בקשתי  לשם.  לעבור  כדי  הנדרשים  הכישורים 
פעמים ולא נעניתי...עד כאן, הבנתי. אז נזכרתי שיש 
שמנהל  זה  והוא  עולם,  בורא  עם  טובים  קשרים  לי 
הוא  הנחשקת...ואם  המחלקה  כולל  העולם,  כל  את 
הוראת  לי  מחליט!..יש  הוא  רק  אפשרי,  הכל  רוצה, 
עבורי  שיעשו  ובקשתי  ינון“,  ”חסדי  בארגון  קבע 
אחד  כל  הזה.  בנושא  חודש  ראש  כל  נפש“  ”פדיון 
קבלתי  חודשים,  כמה  לאחר  אתמול  שלו.  והכלים 
להעביר  החליטו  ש“הם“  חיכיתי,  לה  הבשורה  את 
אותי לאותה מחלקה. צחקתי...ומיד מלמלתי מזמור 

לתודה...לבורא עולם...  
בעילום שם    

לפני כשנתים התחלתי בס“ד ללמוד עבור הרשיון, 
וכשהגעתי לשלב של הטסט כל פעם היתי נכשלת 
על משהו אחר. לפני הטסט השישי החלטתי שאני 
רוצה לערוך ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, אני צריכה 
לעבור  כדי  עושה,  שאני  להשתדלות  מעבר  משהו 
את הטסט בהצלחה. וכעת שנתים אחרי שהתחלתי 
ללמוד, ולמרות כל העכובים, ברוך השם עברתי את 
הטסט. אני רוצה להודות לבורא עולם ולכם שהיתם 

שליחים נאמנים. תזכו למצות.
הודיה סילוק /עפולה



לע”נ רבקה בת אולגה זימבול שתחי’, נח בן טראקי, יסמינה בת מסעודה, יהושוע בן עזיזה, רחל בת פלילה, יעקב בן רוזה, אמילי בת רוזה, צבי בן אילנה ז”ל 

העתיקה  תרבותנו  את  לקים  חיבים  אנו  כי  חשים,  אנו 
ולשמור את מורשתנו, שעברה אלינו מדור לדור. הגענו 
לכאן אחרי אלפים שנות נדודים, גלות, צרות ופרעות, לא 
כדי לעקור מתוכנו את תרבותנו העתיקה . נהפוך הוא: 
אנו רוצים לדבוק בה, להצמד אליה ולהגביר את הקשר 
שביננו לבינה. בכל כוחנו נתמיד בה ונקימה, וברצון רב 
נאמץ אתכם אל לבנו, בבואכם להיות עמנו, ולינוק יחד 
קורא  שהוא  הקב“ה,  של  ארצו  על  שמרו  מתרבותנו. 
למענו  זאת  עושים  שאתם  חשבו  ונחלתי‘.  ’ארצי  לה 
ולמען עמו. ישמור אתכם השם מכל משמר, ויצליח את 
כל אשר אתם עושים. ישמור אתכם ממכשול ומפגעים 
כולנו ללכת לקראת משיח צדקנו,  נוכל  ובמהרה  רעים, 
שתמו  אף  הוא  אך  הכסא,  את  לו  קרבו  עוזריו  אמן!“ 
כוחותיו- סרב לשבת. חזר ואמר :“לכבודם אני עומד“. 
הוא התישב רק לאחר שאחרון המבקרים יצא מן החדר. 
ברחבה שמחוץ לבנין עמדו כולם במעגל צפוף, מסתכלים 
איש בפני רעו ושותקים. לבסוף אמר אחד:“זה לא הרב 
שך של התקשורת“. ”זה האיש שלפני שבועות אחדים 
תקף מעל במה צבורית את הקיבוצניקים והאשים אותם 
הם  אם  ששאל  האיש  זה  האומנם  טרפות?  באכילת 
מה  תגידו  הוסיף:“חברה,  שלישי  השני.  שאל  יהודים? 
שתגידו, זה היה מעמד חויתי“. רביעי אמר:“הוא כובש“, 
היתי  לישיבה,  להצטרף  ממני  מבקש  היה  והוסיף-“אם 
ידי“. לבסוף, לאחר שרב העומדים  חותם על כך בשתי 
ואמר: ”אנחנו  פיו  הביעו את דעתם, פתח המפקד את 
צריכים איש כזה. הודות לו ולדרישותיו אנו שומרים על 
רמה כלשהי. ללא הדרישות שלו מאיתנו להתעלות, מי 
יודע לאיזו רמה נמוכה היתה חברתנו יורדת“. ”ולי לא 
נותר מה להוסיף...“ מסים הרב גרוזמן...        ומתוק האור

המשך מטעמים לשולחן

ניתן להוריד את העלון באתר
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רוצה להיות שותף בהפצת 
העלון ולזכות את הרבים?

רוצה להיות בטוח שהעלון מגיע 
לבית כנסת כל שבוע? 


