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העלון טעון גניזה
עלון מס’ 421
שבת פרשת “בלק”
שנת תשע”ח

העלון מוקדש לרפואת
יצחק בן קלרה
ולע”נ יוסף בן רבקה ז”ל
מאיר בן מזל ובכור זנזורי ז”ל
שלמה מהרט בן מונטואב ז”ל
שושנה בת אסתר ז”ל

פנינה פולין בת אהובה עזיזה ז”ל

מטעמים לשולחן
ובגוים לא יתחשב

זמני שבת פרשת “בלק”

(כג ,ט)

מרגלא בפומיה של האדמו“ר מויזניץ זצ“ל לפרש מילים אלו כך” :בגויים לא יתחשב“
 ליהודי אין שום רצון להיות ”נחשב“ בעניני הגוי ,הוא לא מנסה להראות טוב בעיניוואינו משתדל לסייע לו או להביא לו תועלת כלשהי ,לא אכפת לו כלל שיתיחס אליו
כאל בריה שפלהונחותה ,אין לכך שום משמעות עבורו! בספר ”לפיד האש“ (חלק א,
עמ‘ קפה) הובא את שסיפר האדמו“ר מקלויזנברוג זצ“ל על ימי שהותו באחד ממחנות
הנאצים ימ“ש” .שם במחנה“ ,התחיל את ספורו ,היינו ישנים בלילות על הרצפה .הכנסנו
ארבעים ושנים איש צפופים בחדר קטן אחד ,ותוך שבועים ימים לא נותר מאתנו חי רק
אני ועוד מישהו...כל שאר ההארבעים מתו מרעב ומהזהמה וממגפות שכבנו בלילות על
האדמה ,עטופי חשכה ,כשמסביב רחשו רמשים ועכברים .ואני מנסה בכל יכולתי להחזיק
מעמד ,סמוך אלי שכב איש מבודפשט” “...הנך יהודי?“ שאלתי אותו והוא ענה :פשיטא!
אחרת ,כיצד הגעתי לפה?“ חזרתי ושאלתי” :מי ומה אתה?“ .והשיב” :אנכי נשיא הבנק
הלאומי [נציונל בנק] של הונגריה“ [מדובר בבנק במרכזי של הממשלה ההונגרית ,משרתו
היא הדרגה הגבוהה ביותר בעולם הפיננסים ,ודמות דיוקנו הייתה מצוירת על גבי שטרות
הכסף] .אני שואל שוב” :הנך יהודי?“ והלה משיב הפעם” :לא!“ ”והרי אמרת מקודם
שהנך יהודי?“ ,התפלאתי .האיש הזדרז ופתר לי את החידה” :התנצרתי“! ,אמר .הוא
ביקש לעלות לגדולה ופנה עורף לאמונת אבותיו .מכיון שהיה לי פה עסק עם משמד,
הרגשתי שיש לי מה לומר לו ,והמשכתי בשיחה .שכבנו אחד ליד השני על האדמה .בין
כה וכה לא הייתי מסוגל להרדם ,מי יכול לעצום עין במצב הזה .האיש שלח מבטים
לעברי ,ואני הסתכלתי עליו בחמלה .שאלתי אותו” :אמור נא ,מי היא אשתך?“” .אשתי
נוצריה“ ,ענה” .והיא לא הצטרפה אליך לבוא הנה?“ ,תמהתי .איש שיחי התרגז והתרעם
על עצם השאלה” :איך יכלת להעלות על הדעת רעיון כזה ,שהיא גם כן תבוא לפה ,כדי
לסבול צרות צרורות כמוני?“ .העמדתי פני תם ואמרתי לו” :לא מובן לי הדבר ,ידעתי
מאז כי אישה טובה ומסורה היא זו ,ההולכת עם בעלה באשר ילך ...אפילו לגיהנום היא
תלך עמו .להשאיר את הבעל לבדו במצב כזה?“ ,ובנשימה אחת פניתי אליו דרך אגב
בנימה של התענינות” :אמור נא ,האם חייתם בטוב?“ ,הוא” :איזו שאלה!? מזה שלושים
שנה אנו חיים ביחד ,קניתי בעבורה מכל הטוב והיפה ,הענקתי לה כל טוב שבעולם!“,
ואני” :אם כך תמה אקרא ,היתכן? אתה התיחסת אליה כל כך טוב ויפה ,והיא מוכנה
לחלוק עמך רק את הטוב והאושר? וכשבאה צרה זו עליך השאירה אותך לבד?“ .בנוקדה
זו נפסקה שיחתנו .בינתיים חלפו שעות הלילה .אתא בוקר .נשמעו צלצולי פעמונים.
חיבים לקום ולצאת החוצה לעבודת הפרך .למחרת בערב נפגשנו שוב וחידשנו את
השיחה בינינו .אני פותח ושואל” :הגד נא ,האם פעלת מה לטובת הממשלה ההנוגרית?“.
הוא” :כאשר נתמניתי לנהל את ה”נציונל בנק“ היה מצבו בכל רע ,ערך ה”פענגוי“ [שם
המטבע ההונגרית] ירד פלאים .תמורת אלף פענגוי היית מקבל כמעט כלום .ואני עשיתי
ממנו כסף ממש ,מטבע קשה .ההון הלאומי גאה .הונגריה התעשרה הודות לתושיה
שלי ,והתחילה לנהל סחר עם כל העולם .הראיתי נפלאות בתחום העסקים .וכי לא
שמעת מימך אודותי?!“ .משכתי בכתפי כמתנצל” :אינני מתמצא ,אינני איש עסקים,
ולא בנקאי“ .ואיש-שיחי מתפלא מאוד” :אינך יודע מי ומה אני? איפה תמצא גוי אחד
בהונגריה שלא שמע עד היום את שמי?“ .המשכתי” :אם כאלה פני הדברים ,מדוע,
איפה ,שלחו אותך הנהנ ,וכל הגויים החרישו ושתקו ,והעם ההונגרי לא מחה? הלא כך
כך הרבה פעלת למענם ,העשרת את אוצר המלוכה .איך זה שאדם חשוב ורב זכויות
כמוך יגורש בלא שום סיבה מוצדקת למחנה ריכוז?“ ”מדוע אתה מתגרה בי ומדבר אלי
ככה?“ ,זעם האיש” ,ושמא תאמר לי מדוע הנך עצור פה!?“ השבתי לו” :אנוכי רב עני
ואביון ,מעולם לא עשיתי שום טובה לאיש גוי ,מימי לא נתתי לאחד מהם אף לגימת
מים כי לא ראיתי בכך שום צורך ,ואדרבה ,השתדלתי תמיד להיות מרוחק מהם ומצורת
חייהם ,לא פלא אפוא שהם שונאים אותי .אולם אתה ,שכל כך התקרבת אליהם וכה
הרבה טובות גמלת עמם ,אותך ישנאו? הייתי מצפה שישאוך על כפים ,ולא שיגרשוך
למחנה רכוז .“...והוא” :אכן כפי שאתה רואה ,לא נשאו אותי על כפיים” .“...אינני תופס
בשכלי“ ,המשכתי” .הלא אתה השתמדת ,קבלת עליך את האמונה הקתולית ,הפכת לגוי
גמור ,הכל כדי להיות כמוהם ,ולמצוא חן בעינהם .והנה בם לא התחשבו כלל בכל זה?“.
”ומה עם ילדיך“ ,שאלתי שוב כבדרך אגב” ,מה מעשיהם?“” .ילדי? האחד רופא ,השני
פרקליט ,והשלישי איש עסקים גדול ,מליונר ממש“ .הוספתי דרך ש/אלה” :וגם להם נתת
והענקת משלך?“ ,ויען” :בודאי! דאגתי להשכלתם ,שלחתי אותם למכללות ,שישתלמו
ויהיו מלומדים“” .ומדוע“ ,לא הרפיתי” ,לא באו הילדים ללוות אותך? הלא אפילו
כשאדם מת ועובר ובטל מן העולם ,ילדיו מלוים אותו עד למקום מנוחתו בקבר .ואותך
הניחו לגרש בחורפה סתם כך? אפילו לא הלכו אחריך עד מחוץ לתחום .איש מהם לא
בא לפחות לעמוד פה בחוץ ולראות מרחוק היכן שרוי אבא ומה מתרחש עמו?!“.
(המשך בעמוד האחרון)
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הפטרה“ :והיה שארית”
סיום צום י“ז בתמוז8:13 :

ההלכה השבועית
הלכות שבת
כלי שמלאכתו לאיסור
א .כלי שמלאכתו לאיסור ,ורוצה
לטלטלו מחמה לצל (שלא יגנב או
יאבד) ,מותר לטלטלו על ידי שיתן
עליו ככר לחם ,או כלי שמלאכתו
להיתר ,ואז יטלטלנו לכל מקום
שירצה.
ב .כלי שמלאכתו לאיסור ונטלו
בהיתר לצורך מקומו ,כל עוד
שהכלי בידו יכול להוליכו לכל
מקום שירצה להניחו שם .ורשאי
להחליף מיד ליד .אבל אינו רשאי
לתת הכלי לחבירו .והאיזמל של
המילה שהוא מוקצה מחמת חסרו
כיס ,אם נזדמנה מילה בשבת,
רשאי המוהל להחזיר את האיזמל
למקום שירצה ,ואף על פי שהניחו
מידו לצורך הפריעה ,וכן הנהג לה
קל.
ג .ראוי להחמיר שלט לטלטל
תפלין בשבת ,מפני שאסור להניחן
בשבת ,ומיהו לצורך התפלין
עצמם ,שלא יבואו לידי בזיון או
לצורך מקומם מותר לטלטלם.
(חזון עובדיה)

סיפור השבוע
לאחר כמה וכמה הפצרות ,הרס”ר במיל’ עזרא אזוגי נכנע ,והשניים
נכנסו לביתו של הרב שמואל צביאלי מגדולי הפוסקים ,ובעל שם עולמי
בהלכות ריבית .אזוגי שלף את חוזי ההלוואות שלו“ .אוי א-ברוך” אמר
הרב צביאלי “זה ממש נשך ותרבית .נורא ואיום ,אני יושב עכשיו
לכתוב לך שלושה חוזי היתר עיסקא .בוא אלי מחר בבוקר ,קח ממני
את החוזים תחתים עליהם את הלווים שמחר הם הופכים לשותפיך,
וממחר ההלוואות האסורות הופכות לכסף מושקע בעסקים שלהם .זה
דורש ממך קצת עזות ד’קדושה ,כי סוף סוף מדובר בלווים חילוניים
שלא יבינו אותך .אבל דע לך ידידי כי בכך אתה שומר על הונך ...חבל
להחזיק את השרץ הזה בידיים ...זו סכנה גדולה .”...למחרת ב10 -
בבוקר התייצב עזרא אזוגי וקיבל מדי הרב צביאלי את חוזי היתרי
העיסקא ,מודפסים ומוסברים כקילורין לעיניים.
“שא ברכה ידידי ר’ אזוגי” אמר הרב צביאלי “אני שמח שאתה עולה
על דרך המלך .אשריך שאתה שומע בקול חכמים ומקיים את התורה
הקדושה על כל פרטיה ודקדוקיה” .חמש שנים חלפו מאז אותו היום בו
אחז אגוזי הרס”ר במיל’ את היתרי העיסקה ופנה לדרכו .הרב קופשיץ
שאל עליו מעת לעת ,והמתפללים הודיעו לו בצער“ :אין לנו מושג לאן
נעלם אזוגי ,פשוט בלעה אותו האדמה .הוא לא הגיע לשיעורים ,גם
לתפילות שבת לא” .ערב קייצי אחד מיהר הרב שמואל צביאלי להגיע
לבר-מצווה בעיר השכנה .הוא סיים את שיעור הדף היומי שלו בשעה
 8:40והזמין מונית .אחרי  3דקות עצרה סמוך לידו מונית .הוא נכנס
פנימה ,התיישב ליד הנהג וביקש :רח’ הכלנית  ,36בפתח-תקווה .אולמי
כינור השלום” .הרב צביאלי חגר חגורה ,שלף את פנס הכיס שלו,
הוציא מכיס חליפתו ספר משניות מסכת “כלאיים” והחל ללמוד15.
דקות מאוחר יותר ,שלף הרב שטר של  ,₪ 50וביקש לשלם.
“הרב לא זוכר אותי?” שאל הנהג .הרב צביאלי הביט באיש ,אך פניו
לא אמרו לו דבר“ .נסה להזכיר לי” ביקש בנימוס מן הנהג “אנא קח
שכרך ,אני ממהר”“ .שמי עזרא אזוגי כבוד הרב ,מלווה בריבית.”...
“הו ,הו ,אני זוכר ,מה שלומך ידידי ,איך העסקים?” .אזוגי השעין
את ראשו על ההגה ופרץ בבכי קורע לב שנמשך דקה ארוכה .הרב
צביאלי סגר את הדלת וחיכה שיירגע“ .צר לי ,אך האם אוכל לעזור
לך? קרה חלילה ...משהו .”?...אזוגי הרים ראשו וחשף שתי עיניים
אדומות ופנים עצובות“ .כבוד הרב ,אתה באמת התכוונת לעזור,
וכתבת לי שלושה היתרי עיסקא .במשך שלושה חודשים סחבתי אותם
בכיסי והתביישתי להחתים את הלווים .היצר הרע אטם את ליבי ואף
הרחיק אותי מבית הכנסת ...לא רציתי לשמוע יותר את הרב קופשיץ
שמפחיד אותי שעסקי יתמוטטו ...אחרי שלושה חודשים קרעתי את
היתרי העיסקא והתחלתי לפתח את עסקי הריבית .ראיתי אז כביכול
“ברכה בעמלי” .הכרתי עורך דין סימפטי אחד ,שהיה לוקח ממני
סכומי עתק ואחרי חודש מחזיר לי ריבית של  .20%זו היתה מלכודת
דבש .במשך שלוש שנים עשיתי איתו עסקים .מכרתי דירה שהיתה
בבעלותי ,ואחר כך גם את דירת מגורי כדי להגדיל את מחזורי הרווח
שלי .על הנייר היו לי כבר  5מיליוני  .₪שכרתי דירה מפוארת והייתי
זחוח ומאושר .עורך הדין הממולח ריפד מדי חודש את חשבון הבנק
שלי בכסף גדול ,ואחרי יומיים הייתי משיב לו אותו כדי לזכות ברווח
נוסף .לפני שנתיים התעוררתי בבוקר ולעיני כותרת עתון“ :עורך הדין
פלוני ברח מן הארץ והותיר עשרות אומללים ששיתפו עמו פעולה”.
העתונות קראה לזה“ :העקיצה הגדולה” אתם דיברתם על נשיכה וזה
מאד דומה .תוך שעתיים גיליתי שאין לי פרוטה לפורטה .הוא גנב
את כל הוני ,את שתי דירותיי ,והותיר אותי חסר כל ,שבור ורצוץ
ומדוכא ,עם בעיה של שלום בית ,השם ישמור .”...רס”ר אזוגי ניגב
דמעותיו ,והפטיר “עכשיו אני נהג מונית שכיר .יש לי אומנם פנסיה
למחייתי ,אבל כל ההון שצברתי נמוג לו ...ככה זה שלא שומעים
בקולם של חכמים ...אני דוגמא ומופת ,כבוד הרב ,ליהודי שמנסים
להציל אותו מן הבור שהוא שקוע בו ,שולחים לו חבל הצלה ,אבל הוא
שולף מכיסו מספריים וחותך אותו .במחשבה שניה אני יודע שעדיף
לי לשמוח שהכסף הלך ,אבל החיים עדיין איתי .יש לי עוד אפשרות
לתקן .כבוד הרב ילך לשמחת בר-המצווה ,אני ממתין לרב כאן מול
הכניסה” .אחרי  20דקות נכנסו הרבנים צביאלי וקופשיץ למוניתו של
אזוגי ,שחנתה מול האולם ולחצו ידיו בחום רב“ .הרב קופשיץ ,ממחר
אני מגיע לשיעור שלך בבית-הכנסת ,תקבל אותי? אני מבטיח להיות
ילד טוב ולשמוע בקולכם .”...השלושה פרצו בצחוק שופע טוב לב,
שהעלה מעלה מעלה את מפלס האמונה התקווה והשמחה של רס”ר,
שלמד אמונה על הבשר.

עזרא אזוגי היה רס”ר בכל רמ”ח אבריו שס”ה גידיו ובכל שערה
שהזדקרה משפמו האדיר ,שהפיל חיתתו על אלפי הטירונים שבקושי
נשמו לידו .שמו הלך לפניו (גם מצדדיו וגם מאחוריו) כמי שיודע
להשליט סדר משמעת גם בקרב קצינים ותיקים שהיו מתנשאים
מעליו ומגחכים מתחת לכומתותיהם ,על משובתו וצעקותיו הרמות.
אזוגי לא היה עושה שום חשבון ,ולא אחת היה משלח מפקדי פלוגות
ולוחמים אמיצים למשפט צבאי על התרשלות בלבוש או שיער ארוך
מדי .כמי שחונך על פי אסכולת מייסדי צה”ל ,הוא ראה במשמעת
הצבאית אבן יסוד להצלחה המבצעית של הצבא“ .חייל לא מסופר
ושלומפר ,עלול לגרום נזק בטחוני לגדוד שלו” היה צווח אזוגי לאוזני
הטירונים באותם מסדרים משמימים תחת להט השמש הקופחת.
דורות של חיילים מגדודי החי”ר הצנחנים וגולני עברו תחת ידיו
המיומנות של רס”ר אזוגי נמוך הקומה ,ודמותו המבריקה ,המגוהצת
למשעי והמסופרת כדבעי ,היתה ניצבת לנגד עיניהם במשך שנים
רבות .הם תמיד זכרו לטובה את רצינותו מחד ,אבל את אהבתו לכל
חייל וחייל שהיתה באה לידי ביטוי בעיקר בתאי המעצר הגדודיים .שם
הוא נתן להם הפסקות בשפע ,דאג שהשקמיסט יעביר להם ממתקים
ושתיה קלה פעמיים שלוש ביום ,ובעיקר הירבה להתבדח עמם כדי
לפוגג מהם את הלם המעצר .כולם ידעו שעמוק עמוק בפנים ,מתחת
לתחפושת הרס”ר מסתתר לו לב ענק וטוב .הזמן כידוע אץ רץ לו,
צה”ל השתנה ,החיילים גם הם ,וגם רס”ר אזוגי התעייף לו .אחרי
 35שנות שרות הוא פרש מן הצבא בטקס צבאי מלא בו הוענקו לו
אותות ותארים ,תזמורת צה”ל ניגנה ,הרמטכ”ל הגיש לו אות כבוד
וקצינים בכירים ביותר הצדיעו לו אחד אחרי השני ,כהוקרה על
פועלו ומסירותו .באיבחה קצרה אחת ,הפך בוקר אחד ,רס”ר אזוגי
המיתולוגי לאזרח פשוט מן השורה ,ללא הילה וללא אלפי טירונים
הסרים למרותו .נכון ,העתונות הצבאית פירגנה לו עם המון תמונות,
אבל גם עתונים נשכחים ונעלמים כידוע“ .אני פנסיונר דשן” חשב
לעצמו ,הפקדתי בבנק כמיליון וחצי  ₪פיצויים ושאר קרנות וזכויות,
ויש לי זמן מספיק כדי להשקיע קצת בעצמי .נו ,אז מה אני עושה עם
עצמי? ובכן ,מכאן היתה קצרה הדרך לכמה עיסקאות והשקעות עם
הממון שצבר ,אבל יש עדיין המון זמן פנוי...בית כנסת .האזרח אזוגי
התחיל לפקוד את בית הכנסת השכונתי ומהר מאד למד את התפילות,
הרגיל את עצמו לקרוא תהילים ,ובין מנחה לערבית האזין בקשב רב
להלכות שלימד רב בית הכנסת הרב משה חיים קופשיץ .סקרנותו לא
ידעה גבול ,ושאלותיו החוזרות ונשנות היו מכעיסות את הלומדים,
שהיו רוטנים כלפיו”.ששש ...הוא שואל טוב מאד” היה מהסה אותם
הרב קופשיץ “מי שלא שואל לא לומד” .היה זה ערב חורפי וצונן עם
משבי רוחות .אזוגי ישב מול הרב קופשיץ ובלע כל מילה ,עד שלפתע
תוך כדי דיבור החל הרב לקרוא מתוך “הפלא יועץ” ענייני איסור
ריבית “נכסיו של מלווה בריבית מתמוטטין ,ויורד ואינו עולה ,ואין לו
חלק באלוקי ישראל” הרים הרב קולו “זאת ועוד איננו קם בתחיית
המתים ,ודעו ,כי שבאותם עצמות שהחייה יחזקאל הנביא נשאר אחד
שלא החיה ומדוע? משום שהיה מלווה בריבית“ .”...הו ,הו” זעק הרב
קופשיץ בגרון ניחר “רבים הם מעמי הארץ שמלווים בריבית ולא
יודעים חומרת העוון הנורא ...חבל שיאבדו ממונם ,ממון של היתר
בצד ממון של איסור ...שהרי כל ממונם יאבד להם עוד בחיי חיותם”.
אזוגי הרס”ר העוצמתי התחיל לחוש רעד ברגליו ,גם כמה אגלי זיעה
ביצבצו במצחו“ .אתה בטוח כבוד הרב שנכסיו מתמוטטין ,הלוא אם
הוא מלווה  100ומקבל ריבית עוד  ,50יש לו  .150אז מה יתמוטט
פה?” .הרב קופשיץ חש כי מתחת לשאלה טמונה בעיה .הרעד שבקולו
של אזוגי הסתיר איזה סוד כמוס“ .ריבית היא כמו נחש שנושך .היא
גורמת נזק נורא ללווה ,אבל באותה מידה היא גם מפוררת את הונו של
המלווה .האיסור הזה הוא כמו רעל בגוף עסקיו של היהודי .ואם חז”ל
מתריעים ,שעסקיו של אדם מתמוטטין .אין לנו לערער על כך” .אחרי
תפילת ערבית התלווה האזרח אזוגי לרב קופשיץ ואמר“ :תראה כבוד
הרב ,בהתחלה הפחדת אותי ,מה זה שאני לא אקום בתחיית המתים?
אבל עכשיו אני יותר רגוע .עם כל הכבוד ,אני לא מאמין שעסקים
מתמוטטים בגלל ריבית”“ .ביננו ידידי ,אתה מלווה בריבית?” שאל
הרב“ .כן ,בהחלט .כמעט כל הפנסיה שלי מושקעת בשלוש הלוואות
בריבית .וההכנסות? בלי עין הרע” לחש אזוגי .הרב קופשיץ פער עיניו
בתדהמה“ :עשה לי טובה ,עשה לעצמך טובה ,בוא ניגש עכשיו לאחד
מפוסקי הדור שיכין לך במקום חוזי הריבית ,חוזים של היתר עיסקא.
העסקה הזו יכולה להיות כשרה ,היא מעוגנת בכך שאתה הופך לשותף
לעסקים שהלווית להם ,מבלי להרעיל את ממונך בריבית שהיא ארס באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו
נורא ...אתה פשוט שותף לרווחים ,ולא מלווה בריבית קצוצה .”...ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?

בתרומה של  ₪ 52אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

הבת שלי עמדה ללדת לקראת לידה רגילה,
כשלפתע גילו במוניטור העטה בפעימות
הלב של העובר .אני עומדת בחוץ ורואה
רופאים נכנסים ויוצאים ,מתיעצים
ביניהם .הרגשתי שמשהו הסתבך ולא
ידעתי בדיוק מה .באינסטינקט אמהי
ובקשתי
התקשרתי ל“חסדי ינון“
שיעשו לבתי ”פדיון נפש“ דחוף ,כי זה
פקוח נפש .ואכן עשו לה מיד .לא עברו
כמה דקות והטיסו אותה לחדר ניתוח.
אז הסתבר שהעובר היה בסכנת חיים,
מסובך בחבל התבור .היה פשוט נס! אין
מילים להודות להשם...

(מ.מ .מהמרכז)

לפני כשבועיים ,ידיד שלי בשם חיים פונה
לבית החולים עם קריסת מערכות .הכליות
לא עבדו וגם הראות לא תפקדו בצורה
מלאה .לאור מצבו הקריטי ,צוות בית
החולים הודיעו לבני המשפחה שיבואו
להפרד ממנו כי לפי המצב הבריאותי שלו,
אלו שעותיו האחרונות .התקשרתי דחוף
ל“חסדי ינון“ ובקשתי לעשות ”פדיון
נפש“ דחוף! מיד לאחר הפדיון ,קרה הבלתי
יאומן ,כל המערכות חזרו לתפקד כראוי
וגם חזר להכרה .ברוך ה‘ מאז הוא במצב
של החלמה .בצורה בלתי טבעית לחלוטין...

לכבוד ארגון החסד היקר ”חסדי ינון“:
ברצוני לפרסם שני ניסים שקרו לי אחרי
שביצעתי ”פדיון נפש“ לקרובי .במקרה
הראשון ,עשינו חיסון של גיל שנה לבת
שלנו ,ובאותו זמן היא נטלה אנטיביוטיקה
חזקה ,ולא ידענו שזה יכול להתנגש ביחד.
מה שקרה אחרי זה הוא שהילדה פשוט לא
זזה ,היתה כמו מאובנת ,השם ישמור .מאד
פחדנו .התקשרתי מיד ל“חסדי ינון“ שיעשו
לה דחוף ”פדיון נפש“ וראינו בחוש שממש
אחרי הפדיון חל שיפור גדול מאד והבת חזרה
לעצמה ,וחזרה לזחול .תודה לבורא עולם
ולשליחיו הנאמנים...
המקרה השני ארע עם הסבתא של אשתי
שתח‘י ,היא קבלה את המחלה הארורה ,לא
עלינו ולא על אף אחד מישראל .היו חששות
מאד כבדים ,היא אישה מבוגרת ולעבור בגילה
ניתוח וגם טיפולי כימותרפיה היה מפחיד רק
לחשוב על זה .עשינו לה ”פדיון נפש“ וממש
ראינו שהיא עוברת הכל בסיעתא דשמיא,
אם זה בניתוח שעבר בהצלחה מרובה ,ואם
זה בטיפולים שלאחר מכן ,ישתבח הבורא!.
בנוסף קבלנו בשורה משמחת שהיא ברוך השם
נקיה מהמחלה והכי מדהים הוא שקבלנו את
הבשורה ביום ט“ו בשבט-יום פטירת הצדיק
רבי ינון חורי זצוק“ל .ראינו בחוש שהצדיק
התפלל עליה לפני בורא עולם .תודה רבה לכם
מקרב לב ,ושנשמע ונתבשר בשורות טובות
בביאת גואל צדק במהרה בימינו ,אמן...
קובי

אברהם מוגרבי /הר נוף-ירושלים

בלידות הקודמות שילדתי ,הלידות הסתימו
בסיבוכים ,היה כל פעם סיבוך רפואי אחר.
בלידה הזאת כבר לא לקחתי סיכון .עשינו
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ והפעם הלידה היתה
קלה ,בידיים מלאות ,תינוק בריא והתאוששות
מהירה .ממש כמו הברכה ”כצאת הביצה מן
התרנגולת“ ...תודות לבורא עולם...

(מ.ע .מב“ש)

ניתן להוריד את העלון באתר
שו“ת הלכה

צביה

מטפלת מוסמכת מעל  20שנה
אבחון ,יעוץ וטיפול איזון גוף-נפש
רפוי במגון שיטות טיפול טבעיות
להבראת הגוף והנפש
טיפול בשמנים אתרים ,תמציות צמחים ,ופרחי באך
לתופעות שונות:
ממתח נפשי ,כאבי גב ,מחלות חורף,
הפרעות בעיכול ועוד...
עבודת נפש:
מודעות עצמית ,חשיבה חיובית,
צמיחה אישית לנשים וילדים

053-3158822
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הצטרף
למפצי העלון

היה שותף לזיכוי הרבים
באזור מגורך לפרטים:

03-6182992
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לחג

מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו
מחבר ספר ”שי לאברהם“
ומגיה של ”רב ברכות“ ו“זכרונות אליהו“

שאלה :רצועות של עור ,או ציפורן שהתחילה
להיתלש ומציקות לאדם אם מותר לתולשן
בשבת?
תשובה :כתב מרן השו”ע (סי’ שכח סל”א) צפורן שפרשה
וציצין ,שהן כמין רצועות דקות שפרשו מעור האצבע,
סביב הציפורן ,אם פרשו רובן כלפי מעלה ומצערות
אותו ,אסור להסירן בכלי ומותר להסירן ביד ,מותר.
ואם לא פרשו רובן ,אם הסירן ביד פטור אבל אסור,
ואם הסירן בכלי ,חייב חטאת .ופירש”י :כלפי מעלה,
כלפי ראשי אצבעותיו; ור”ת פ’ דהיינו כלפי הגוף;
וצריך לחוש לשני הפרושים .ולפ”ז לכאורה אין היתר
לתלוש שהרי אין אנו יודעים פירוש כלפי מעלה .אך
עיי’ לראש”ל בהליכות עולם (ח”ד עמ’ רא) שהביא
בשם כמה אחרונים שכתבו שכל מה שהביא השו”ע
מחלוקת בפירוש כלפי מעלה ולכן כתב שיש להחמיר
כשני הפירושים ,היינו דווקא לגבי רצועות של עור
סביב האצבע ,אבל לגבי צפורניים אין הדבר תלוי
אלא שאם פירשו רובן ומצערות אותו מותר ,ואם לא
פירשו רובן פטור אבל אסור .ולפ”ז להלכה ברצועות
שסביב האצבע אסור להסירן אפילו אם פירשו רובן.
אבל ציפורן אם פירשה רובה ומצערת אותו מותר.

בואו לקבל מתנות!

חיתמו הוראת קבע
וקבלו מתנות:
תמונת מקורית מהצדיק ,נר הבדלה,
גביע הנהרות לקידוש ...ועוד..

לפרטים03-6182992 :

לחם •
קלחאלחבד •בלגבב י נה
בש
ד!

אמץ
משפחה נזקקת
תרום לח”ג
לחם ,חלב ,גבינה

מתקשרים
לחסדי ינון >
תורמים את שווי המוצר:
לחם חלב וגבינה >
המשפחה הנזקקת תקבל
קופון לקניית
לחם חלב וגבינה

בשווי  1ש”ח בלבד!

לתרומות“ :חסדי ינון” 03-6182992
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

