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זמני שבת פרשת
“ראה”

(טו ,י)

מפני מה אינו מפרנסם?
הקב“ה מצוה את עמו לעזור לעניים ולהעניק להם ביד רחבה ,ומבטיח שבזכות
הנתינה הזו הוא יברך אותם .הבטחה זו מלמדת ,שהקב“ה אוהב את העניים ,רוצה
לדאוג להם ולהקל מעליהם ,ולפיכך יאהב גם את כל מי שיעזור להם .ולכאורה קשה,
אם הקב“ה כל כך אוהב את העניים ,מדוע הוא הביא עליהם קשיים כאלו? מדוע הוא
עצמו אינו מפרנס אותם ,אלא גורם להם להיות נתמכים על ידי הנותנים ותלויים
בחסדיהם? משום מה צריך את התווך הזה? שאלה זו שאל טורנוסרופוס הרשע
את רבי עקיבא בטרם רצח וענה אותו ,בסרקו את בשרו במסרקות של ברזל“ :אם
אלקיכם אוהב עניים ,מפני מה אינו מפרנסם?“ ענה לו רבי עקיבא“ :כדי להציל אותנו
מדינה של גיהנם“ .מאחר שהקב“ה דואג לנותנים ורוצה להצילם מן הגיהנם ,הוא יצר
בעולם מציאות של עניים הזקוקים לתמיכה ולמתת .וכאן עלינו לשים לב לנקודה
חשובה :הקב“ה אינו דואג לעשירים ,אלא דואג לנותנים ,משום שלא כל העשירים
נותנים הם ,ומלאכת אמנות של ממש היא גבית כסף מהם...המהר“ם מלובלין זצ“ל
זקוק היה למזומנים רבים עבור הקמת הישיבה בלובלין והחזקתה השוטפת ,לשם
כך כתת את רגליו בין בתי הגבירים באמריקה .הוא נקש בדלתו של גביר גדול ,אשר
ממנו קיווה לקבל סכום יפה ,אך מיד כאשר הבינו את מטרת בואו טרקו על פרצופו
את הדלת .דפק רבי מאיר שפירא שוב על הדלת“ .מספיק“ ,גער בו העשיר” ,כבר
אמרתי שאני לא““...אני הולך מפה“ ,הבהיר רבי מאיר שפירא“ ,רק רציתי לומר
לך שאני לא מעוברת“” .מה?“ ,נבהל העשיר מן האמירה המוזרה ,ופחד שמא קלל
אותו רבי מאיר” ,מה פרוש?“” .אם רוצה אתה שאסביר לך ,תשלם לי“ ...העשיר,
שלא הצליח להתגבר על סקרנותו ,תרם לו בעין יפה ,והרב הסביר“ :לעתים אני בא
לבית כלשהו ,פותחים לפני את הדלת ,מכניסים אותי בכבוד לסלון ,מביאים משהו
לשתות ,ולבסוף תורמים לי עשרה דולרים’ .כפרה על הכסף‘ ,אני מהרהר לעצמי,
’העיקר שכבוד התורה היה פה ,זה לבדו ענין גדול‘...לפעמים קורה ההיפך :פותחים
את הדלת ,רואים אותי ומשאירים אותי בחוץ ,אך הולכים ותורמים לי חמשת אלפים
דולר’ .כפרה על הכבוד‘ ,אני אומר’ ,העיקר שקבלתי כסף‘...אבל אצלך לא היה לי לא
כסף ולא כבוד ,ושתי ’כפרות‘ רק מעוברת צריכה ,אני אינני מעוברת “...אל האדמו“ר
רבי יואל מסאטמר זצ“ל הגיע אדם והרים תרומה של ארבעים ושבעה דולר לצדקה.
”מדוע ארבעים ושבעה“? שאל הרבי” .הנני נותן לכבוד הרבי ,ו‘יואל‘ בגימטריה שוה
ארבעים ושבע“” .כאן באמריקה קוראים לי יואל‘יש“ השיב לו האדמור מניה וביה...
כיוצא בכך אמר פעם רב לאדם שהבטיח לתרום עשר פעמים ח“י  ” -מוטב שתתן
פעם אחת ’מ“ת‘ ,מאשר עשר פעמים ח“י ...במרבית המקרים ,דווקא אנשים שאין
להם-נותנים בעין יפה יותר .למסקנה זו ,הגיע המהר“ם שפירא לאחר הסיבוב שערך
בבתי הגבירים -הגבירים אינם נותנים כל כך ,ואילו אנשים הנמנים על המעמד הנמוך
והבינוני ,הנותנים כל אחד כפי יכולתו ,הם אלו שזוכים לתת ולהחזיק תורה” .כעת
הבנתי“ ,אמר” ,מדוע אומר דוד המלך (תהילים קמו ,ג) “אל תבטחו בנדיבים בבן אדם
שאין לו תשועה‘? -אין לבטוח בנדיבים שיתנו ,ורק בן אדם שאין לו -ממנו תבוא
הישועה!“ .רמז נאה לכך אנו מוצאים בדברי ”הלחם לפי הטף“ ‘:עשיר‘ בגימטריה
שווה חמש מאות ושמונים’ ,עני‘ בגימטריה שווה מאה ושלושים ,וההפרש ביניהם
הוא ארבע מאות וחמישים ,השווה בגימטריה למילה ’תן‘ ...דהיינו ,ההבדל בין העשיר
לעני הוא במידת ה‘תן‘ שלהם-מי שנותן הוא עשיר ,ומי שאינו נותן הוא עני ,מבלי
שתהיה חשיבות למצב חשבון הבנק שלהם .ואלו שזוכים לתת-הרי הם נצלים מדינה
של גיהנם! בפרק החותם את ספר משלי ,הלא הוא מזמור ’אשת חיל‘ המושר בלילי
שבתות בכל תפוצות ישראל ,נאמר“ :לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבוש שנים“.
ויש להבין ,מהו ה‘שלג‘ שממנו ה‘אשת חיל‘ אינה יראה? מפרש רש“י  :ה‘שלג‘ זהו
הגיהנם .והמקור לדבריו ממדרש תנחומא (פרשת ראה ,יג) וזה לשונו” :משפט רשעים
בגיהנם שנים עשר חודש ,ששה חדשים בחמה ,וששה חדשים בצינה .בתחילה הקדוש
ברוך הוא מכניס בהם חכוך ,והן אומרים זו גהנם של הקדוש ברוך הוא,ואחרי כן
מוציאן לשלג ,והן אומרים זו היא צינתו של הקב“ה ,בתחילה הן אומרים הה ,ולבסוף
הן אומרים וי“ .לגופו של ענין יש להבין ,כיצד יתכן שה‘אשת חיל‘ אינה יראה מן
הגיהנם? מי מאיתנו אינו מפחד מן הגיהנם? ועל סמך מה היא בטוחה שהיא תנצל
ממנו? על כך מוסיף הפסוק ומגלה לנו את הסבה שבגללה מובטח ל‘אשת חיל‘ שלא
תראה פני גיהנם“:כי כל ביתה לבוש שנים“ מה הכוונה? רש“י מביא את דברי המדרש
תנחומא הנ“ל שדורש ”לבוש שנים“ מלשון שנים“ :מלובשים בכפל‘-נתון תתן‘,פתח
תפתח‘‘ ,העניק תעניק‘ ,כל אלו מצילין אותן משלג גיהנם“ .כלומר לא רק בעולם
הזה זוכים הנותנים לברכה גדולה ,כמו שהבטיחה התורה ,כי אם גם בעולם הבא,
ומתוק האור
הם זוכים עקב נתינתם להנצל מדינה של גיהנם!

6.08
6.53

6.10
7.10

8.06
8.45

8.08
8.42

הפטרה“ :השמים כסאי”

ההלכה השבועית
הלכות שבת
א .כדור שעשוי למשחק ,אין עליו תורת
כלי ,והרי הוא מוקצה ,וכמו שפסק
מרן (בש“ע סי‘ שח סעיף מה) .והרמ“א
בהגה כתב שיוצאי אשכנז נהגו להקל.
ובלבד שלא ישחקו בו על גבי קרקע,
כדי שלא לבוא לחשש אשוויי גומות.
וכתבו האחרונים שהכדורים שבזמנינו
המיוצרים מתחילתם לשם משחק ,אין
עליהם תורת מוקצה ,ומותר לתת אותם
לקטנים לשחק בהם על קרקע מרוצפת
שבבית ,או על השולחן.
ב .מותר להרשות לבניו הקטנים שלא
הגיעו למצות לשחק בשבת באבני פלא
(לגו) ,שמחברים אותן זו בזו ועושים
צורת מגדל וכיו“ב ,וחוזרים ומפרקים
אותם בשבת.
ג .הקמח הואיל ואינו ראוי לאכילה ,הרי
הוא מוקצה .וכן עיסה שעודנה בצק ,הרי
היא מוקצה ,ואסור לטלטלה בשבת.
ד .קופסאות שימורים או סרדינים שלא
נפתחו מערב שבת ,יש אומרים שאסור
לפותחן בשבת ,הילכך יש עליהן תורת
מוקצה ואסור לטלטלן בשבת ,ואפילו
אם עבר ופתח אותן בשבת אסור לאכול
מהן .ויש אומרים שהואיל ורוב בני אדם
נוהגים לזרוק את הקופסאות באשפה
אחר שהוציאו מהן את המאכל ,מותר
לפותחן בשבת .והלכה להקל כסברא
שניה ,שמותר לפותחן בשבת ,ואין
עליהן תורת מוקצה בכלל.
(חזון עובדיה)

סיפור השבוע
השומר בשער תלמוד התורה “גינת ורדים” צלצל ארוכות בטלפון הפנימי
לחדר המנהל הרב שאול בן בסט .המנהל היה עסוק באותן דקות בבחינת
ילדי כיתה ו’ על הלכות שמיטה .המזכירה רבקה צהלי טרקה קלות על
הדלת וסימנה למנהל לצאת“ ,השומר צריך אותך דחוף .הוא טוען שיש פה
ערבי שמחפש אותך דחוף!”“ .ערבי מחפש אותי דחוף?!” מוזר מאד גיחך
הרב בן בסט בשביל זה מוציאים אותי מכיתה בזמן מבחן”...את הטרוניה
הזו כבר לא הספיקה לשמוע המזכירה המסורה גב’ צהלי ,שחזרה בזריזות
לחדר הצילום לסיים כריכת חוברת על “הלכות שבין אדם לחבירו” .הרב
בן בסט בן ה 60 -ניהל את תלמוד תורה “גינת ורדים” בעשרים השנים
האחרונות ביד רמה ממש .הוא נכנס לתפקידו בשנה השלישית לקיום
הת”ת ,שהיה במצב כלכלי ורוחני לא מזהיר במיוחד ,בלשון המעטה.
שנתיים קשות עברו עליו ,עד שהצליח לייצב את הספינה הרעועה,
הכניס מלמדים מצויינים ודאג לנצל את קשריו כדי לממן את שיעורי
ההעשרה של אחה”צ .חריצותו היתה לשם דבר .הוא לא בחל בכל מלאכה
קשה ,העיקר לחסוך עוד כמה פרוטות .לעת הצורך הוא שימש כנגר,
כמסגר ,כאינסטלטור ,והכל עשה במומחיות ראויה לשבח .המלמדים נהגו
להתלוצץ על חשבונו “הרב בן בסט הוא המנהל הכי אינסטלטור שיש
בארץ” .הוא אהב את המחמאות הללו והשיב להם באותה מטבע “ואתם
המלמדים היחידים בעולם שפועלים עפ”י הנחיות של אינסטלטור.”...
המנהל החיש צעדיו לכוון שער הת”ת .השומר אברהמל’ה שומכר ניצב
מלוא קומתו מול טיפוס שנראה ערבי לגמרי .שפם ענק וכסוף מעטר את
פניו ,ידיו סדוקות ובגדיו מלאים כתמי צבע ושאריות של טיט מיובש.
הערבי היה מוכר לרב בן בסט ,אבל קשה היה לו להיזכר מתי והיכן הוא
זכה להיכרות מוקדמת עמו”.הו כבוד הרב שאול ,אני שמח שבאת לכאן,
השומר שלך כבר  10דקות לא נותן לי להיכנס .אני חייב לדבר איתך
דחוף דחוף ...זה קשור לענין רציני ,שרק אתה יכול לעזור בו” .מחמוד?
שאל המנהל”.כן ,אתה זוכר אותי .לפני  10שנים בערך עשית אצלך בשתי
הכיתות החדשות את כל הריצוף והצבע של החלונות .אני השיפוצניק
מטייבה” .המנהל חייך וסימן לאברהמל’ה המתוח להירגע ,ולפתוח את
השער“ .הוא לא מחבל אל תדאג ,אני מכיר אותו ,הוא שיפוצניק ותיק”.
“רגע רגע” עצר השומר רחב-הכתפיים את מחמוד השיפוצניק “מה
יש לך כאן בארגז?”“ .זה בדיוק הענין ,כבוד הרב תסתכל בתוך הארגז
שלי ,הגעתי לכאן בגלל שני ספרים” .ארגז הכלים של מחמוד היה גדוש
מסמרים מפתחות וברגים ,אבל מעליהם ,הונחו שני ספרים עם כריכה
חומה ומאובקת .הם נראו חדשים ,אבל היה ברור שהם ישנים ,אפילו
ישנים מאד .השער נפתח והמנהל המסור הבחין כי השיפוצניק הערבי
נירגש ומתאווה כבר לפתוח את סגור לבו .הם התיישבו במשרד ,ותוך
 2-3דקות הגישה המזכירה צהלי שתי כוסות קפה שחור עם כמה שאריות
בייגלה ממסיבת הסידור של כיתה א’“ .כן אדון מחמוד ,אתה נראה לי
מאד מרוגש ,העיניים שלך כמו ברקים וניצוצות ,כולי אוזן ,מה יש לך
לספר לי על שני הספרים בארגז העבודה שלך .רק אל תגיד לי שאתה
רוצה להחליף מקצוע ולהפוך לספרן או למפיץ ספרים” .מחמוד לגם מכוס
הקפה ,הניח את הספרים על שולחנו של הרב בן בסט ,נשם נשימה ארוכה
ועמוקה ופתח במונולוג“ .תראה הרב ,אני אולי ערבי ישמעאלי ,אבל אני
יש לי כבוד ליהודים ,אבל לא פחות כבוד יש לי לספרים שלכם .אני יודע
שאלה ספרים קדושים ,ואני מאמין בקדוש ברוך הוא ובגלל זה אני לא
יכול חס ושלום לזרוק ספרים קדושים לפח הזבל? לפח הזבל? נדהם הרב
בן בסט .למה לזרוק? “אז ככה ,תשמע כבודו ,השבוע קיבלתי עבודת
שיפוץ של דירה קטנה בתל-אביב ,ברחוב קטן בדרום העיר .בא אלי אחד
יהודי אשכנזי ,שכחתי בדיוק מה השם שלו ,ביקש ממני ,מחמוד תכנס
לדירה פה קומה שניה ותזרוק הכל החוצה .אל תשאיר שום דבר .הכל
לפח הזבל .אחר כך תתחיל שיפוצים .לפני שעתיים אני נכנס לבית הקטן,
מול העיניים שלי בסלון ספרייה ענקית ולידה משטח גבוה מלא ספרים.
אני מרים פלאפון לאשכנזי שואל אותו יש פה ספרים קדושים ליהודים.
גם זה אני זורק? אומר לי הבן אדם ,ה-כ-ל לפח .יא ,אני חושב ,מחמוד לא

לחג
לחם • חלב • גבינה
בשקל אחד בלבד!

מסוגל לזרוק לפח ספרים .לא מוכן שיכעס עלי אלוקים .זה חטא .אז אני
פותח את הספרים שהיו במשטח ליד הספריה ,הם נראו לי ממש חדשים,
ובפנים כתוב מה שכתוב .אמרתי לעצמי מחמוד ,אל תעשה שומדבר לפני
שאתה מדבר עם כבוד הרב שאול בן בסט .אני זוכר אותך לפני  10שנים,
עשית לי כבוד גדול .אז הנה כבוד הרב שני ספרים לדוגמא ,תקרא בהם .כן,
שתדע ,מכל ספר שיש כאן ,ישנם לפחות עוד  500ספרים בתוך הבית.”...
הרב בן בסט פתח את הספרים ועילעל .הראשון שמו “ברית חסד” השני
“בית ועד לחכמים” .מנהל הת”ת שקע בקריאה ,והחידושים? שמן זית זך,
לשון לימודית משובחת ,משכיות כסף בתפוחי-זהב ,דבר דיבור על אופניו.
חידושים מפתיעים במקוריותם ובסיגנונם המלוטש .הרב בן בסט הביט
בהסכמות ולא האמין למראה עיניו .הוא לחש לעצמו את מילות ההסכמה
“לגאון הגדול ידידי ומכובדי כבוד הרב יקותיאל וויליברג שליט”א ,מי אני
ומה חיי שאתן הסכמה לאחד מגאוני ארץ אשר הש”ס ומפרשיו שגורים
על לבו ולשונו ,וחידושיו מעיינות חוכמה נובעים בשצף קצף .מעמיד
תורה על תילה בעמקות מופלאה דולה פנינים ואבני-חן ממצולות הש”ס,
פוקח עיני עיוורים באגדות חז”ל ומפרק כל קושייה ומאיר חשכים כאור
יקרות .”...על החתום ,ובשני הספרים ,אחד מגדולי הדור הקודם ,שנפטר
לפני כ 50 -שנה .הספרים הללו יצאו לאור כשנתיים לפני פטירתו של
גדול-הדור שבוודאי הכיר היטב את הרב יקותיאל וויליברג“ .מחמוד,
דומני שמצאת יהלום נדיר ,ובאמת אין לי מושג מה זכויותיך שזכית להיות
שליח ,למנוע השלכתם בביזיון של ספרים שיש בהם חוכמה מופלאה
ועדיין לא ראו אור .נדמה לי שהרב וויליברג נפטר זמן קצר לפני שהצליח
להפיץ את ספריו ויורשיו כנראה העדיפו להשאיר את הדירה נעולה כל
אותן עשרות שנים” .הרב שאול דפדף עד לדף ההקדמה ושם קלטו עיניו
את השורות הבאות “הנני מוקיר תודה לנכדי מחמד נפשי יונתן וויליברג
חיכו ממתקים וכולו מחמדים שהאיר עיני והיה כתנא מסייע לחידושי
הרבים ,שאל שאלות מחוכמות ,הקשה קושיות פקחיות .יהי רצון שחפץ
השם יעלה בידו ויהיה כאחד הגדולים בארץ כעתירת סבו ,יקותיאל
וויליברג””.אני חייב ללכת לעבודה כבוד הרב .אני רק מבקש שתשלחו
טנדר ותאספו את הספרים” ביקש מחמוד“ .בהחלט” .השיב הרב בן בסט
“אבל הכנסת אותי לתעלומה גדולה .מי הוא זה הרב וויליברג ,מדוע
יורשיו לא הפיצו את ספריו ,ומה פתאום אתה אדון מחמוד זכית להיות
מציל הספרים של החכם הזה?””.הא כן” ניזכר מחמוד “ההוא האשכנזי
שביקש ממני לפנות את כל הבית שמו“ .”...שמו של היהודי שביקש
ממני לפנות את הדירה עם הספרים ”...גרד מחמוד את קרחתו “אם
אני לא טועה השם שלו מיסטר יונתן וויליברג” .חושיו של הרב בן בסט
נדרכו“ .יונתן אמרת?””.כן ,הנה יש לי פה פתק קטן כתוב הפלאפון שלו,
הנה המספר כבוד הרב ,עשה לי טובה ,וכבר עכשיו לשלוח טנדר ,אני
לא יכול לשפץ ת’בית ,זה תקוע לי באמצע הסלון ,ואני גם צריך לשבור
שני קירות .”...הרב בן בסט עשה קישור נכון .השם יונתן וויליברג היה
רשום בדף ההקדמה ,קרוב לוודאי – חשב – שהוא הנכד של הרב הגאון
יקותיאל ,ואליו הוא התכוון בדברי הפתיחה”.תראה יא מחמוד ...תזכיר
לי מה שם משפחתך?””.מחמוד אבו-ג’וסין ,אני כבר סיפרתי לך פעם
שהסבא שלי שמו היה עבדאללה אבו-ג’וסין והוא היה שייח חשוב שהיו
עושים לו הרבה כבוד ,גם היהודים גם הערבים .הוא היה “ראיס” בחברון
וסביבותיה לפני המון שנים .זה שם מכובד אבו ג’וסין ,בחברה הערבית זה
שם שפותח דלתות ,אבל אני מחמוד יצאתי איש פשוט לא דיפלומט ,לא
ראש ממשלה ,אני רצף אבל עם כבוד” .הרב בן בסט חייך וביקש “עשה
לי טובה מחמוד ,שב כאן על הספסל ליד משרדי ,תעשן סיגריה טובה,
אני תכף שולח לך עוד כוס קפה ,ארים כמה טלפונים כדי לוודא חלילה,
שאני לא נקרא גזלן .הספרים חשובים וקדושים ,אבל הם לא שלי ובטח
לא שלך וצריך להודיע ולהבהיר ליורשים על האוצר הזה””.אין בעיה כבוד
הרב ,אני יושב על הספסל למרות שאני לחוץ על העבודה”“ ...אין בעיה
מחמוד ,אני תמיד לשרותך”.

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :

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

איך תורמים?

מתקשרים לחסדי ינון
תורמים את שווי המוצר :לחם חלב וגבינה

המשפחה הנזקקת תקבל קופון
לקניית לחם חלב וגבינה

בשווי  1ש”ח בלבד!

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?

בתרומה של  ₪ 52אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

לתרומות:
“חסדי ינון”

03-6182992

יש צמתים של שמחה ונחת בחיים ,אבל ברגע האחרון לפני שהיום המיוחל מגיע ,קורה משהו שהופך
את הקערה על פיה ,וכל מה תכננת והשקעת עומד באי שויון מובהק על כפות המאזניים .זה מה
שקרה לנו עם הבן שלי ,יומיים לפני הבר מצוה .פתאום עלה לו החום לארבעים ואחת מעלות ,יומיים
לפני היום הכל כך מיוחל .הגענו למיון ושם אשפזו אותו בבית חולים ונתנו לו אנטיביוטיקה .אבל
מה לעשות שהאנטיביוטיקה לא משפיעה מיד ,ואנחנו הינו במרוץ כנגד הזמן ...הסתכלתי עליו ,הילד
היה גמור מרוב חום ,היה תשוש .זה היה בחודש כסלו ,בירושלים ,בחוץ ירד גשם ,כמו כל הדמעות
ששמרתי לי בפנים .באותו רגע קלטתי שלא הולכת להיות בר מצוה במצב הזה .אז הבריק לי רעיון,
משמים רחמו עלינו –אז התקשרתי ל”חסדי ינון” שיעשו לו דחוף “פדיון נפש” שהילד יבריא ,ויעמוד
על הרגלים ויצליח לקרא את הפרשה ,שהתכונן לה כל כך הרבה זמן...בלילה הסתכלתי דרך חלון בית
החולים ,בחוץ ירד גשם ,הסתכלתי עליו והוא כולו מזיע...ומה שקרה למחרת היה פשוט נס ,אין לי
מילה אחרת .בבקר החום ירד לגמרי ,השמים היו בהירים ,השמש זרחה .השתחררנו מהבית חולים
ועמדנו בכותל מרוגשים עד דמעות .הילד עמד שם והצליח לעמוד על הרגלים ,לקרא הכל ולהנות
מהמעמד ,היה פשוט מושלם .רוצה להודות לבורא עולם ,שרק הוא רופא כל בשר ומפליא לעשות.
(בעילום שם)
כפשוטו.

הנכדה שלי ,שהיא ילדה קטנה ,סבלה
מחום גבוה מזה שלושה ימים ,החום
התעקש לא לרדת .שום כדור וטיפול
לא עזר .במקרה כזה ,מיד התקשרתי
ל”חסדי ינון” שיעשו לה “פדיון
נפש” ,למחרת ממש החום ירד,
והילדה חזרה לתפקד כרגיל ,כאילו
לא היה כלום .ישתבח שמו לעד...
(בעילום שם)

בשעה טובה ובמזל טוב ,הבן התחתן לפני
שבועיים .הוא היה בקשר שלא התקדם,
והזמן עבר...עד שהחלטתי לעשות מעשה,
התקשרתי ל”חסדי ינון” והזמנתי עבורו
“פדיון נפש” אם הקשר שנמצא בו הוא הזווג
שלו ,שיתחתן בע”ה בקרוב ,ואם לא אז,
לא...מה שטוב עבורו שיקרה...אבל שיקרה...
ולאחר הפדיון נפש ,פשוט הכל התקדם בכוון,
החתונה מאחורינו ,ברוך השם .הבטחתי
להודיע על הישועה ואני מקיימת..תודה
(בעילום שם)
לבורא עולם!

ביום א’ שעבר הגענו לבית חולים עם בננו בן הארבע עם דלקת ראות קשה ,מלווה בחום גבוה .בבית
חולים הילד התעלף ,והיה צריך לחבר אותו לחמצן .ביום שני החליטו לאשפז אותו .אז התקשרתי
ל”חסדי ינון” שיעשו “פדיון נפש” לילד .ביום שלישי על הבוקר עשו את “הפדיון נפש” .ממש לאחר
מכן הילד הרגיש יותר טוב ,שחררו אותו מהחמצן .החום ירד .וכבר דברו איתנו שישחררו אותו אחר
הצהריים .לבסוף שחררו אותו ביום רביעי בבוקר ליתר בטחון .התקשרתי על מנת לספר בשורות טובות
(בעילום שם)
ולהודות.

עבדתי במקום עבודה תקופה ארוכה והסתדרתי מצוין ,היה לי קשר טוב עם כולם והכל היה בסדר .יום
אחד הבן של בעל הבית התחיל לעשות לי בעיות ,עד כדי כך שהשעה אותי מהעבודה .הוא עשה לי סוג
של מניפולציה כדי להשיג יותר שליטה ,וזה היה על הגב שלי .עשיתי “פדיון נפש” ,וחיכיתי לראות איך
הענינים יתגלגלו .האמת לא היה לי הרבה סבלנות ,והיתי לחוצה מכל הסיפור אז אחרי שבוע אמרתי
לאמא שלי ,איך לכולם הכל מסתדר מיד ורק לי שום דבר לא מסתדר...נכנסתי למגננה .אמא שלי שתהיה
בריאה אמרה לי ,סבלנות ,יא בנתי ,תאמיני ותראי שזה יקרה .ואני האמנתי! וב”ה בסיעתא דשמיא אחרי
שבוע וחצי חזרתי לעבודה והכל הסתדר .אני גם נדרתי שאם זה מסתדר אני מפרסמת את הסיפור .אז
(בעילום שם)
התקשרתי לקיים את הנדר ולהודות ...תודה השם!!

ניתן להוריד את העלון באתר
בואו לקבל מתנות!

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

לפרטים03-6182992 :

הק ונה את עולמו ב שעה
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דרושים
מפיצים לעלון

בכל אזור הדרום
לפרטים:

03-6182992
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לחג

פגעי

השנה

לחם • חלב •
בשקל אחד בלג ב י נה
בד!

הטכנולוגיה

קו הרב קובי לוי

ח
”ג
כ
ל

הי”ו

בנושא פגעי הטכנולוגיה

079-5558299
שאלות ותשובות בנושא
פגעי הטכנולוגיה

079-5609772

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

