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הפטרה: ”אנכי אנכי“ 

יש הנוטים להפוך את המצוות לסגולות: זו סגולתה לשמירה, זו מביאה חעשירות, האחרת 
לזרע בר קיימא ועוד כהנה וכהנה. אולם לא זוהי דרכה של תורה. הקב“ה מצוה אותנו 
להתהלך עמו בתמימות, מבלי לחקור אחר העתידות ומבלי לתור אחר ’חכמות‘ באמונה, 
עלינו להניח את ה‘מושכות‘ בידי מי שאמר והיה העולם, ולהכניע את עצמנו בפני ידו 
מחתונה  לביתו  בשובו  חסידי,  לאברך  נתן  זה,  בענין  מאלף  שעור  העולם.  את  המכונת 
משפחתית בארץ ישראל, ומעשה שהיה כך היה: מטוסם נחת בנמל התעופה בדנבר, ואחיו 
הצעיר של האברך בא לקבל את פניהם. אף אחד מהם לא הכיר את שדה התעופה שם, 
ובעוד הם משתרכים עם פניהם. אף אחד מהם לא הכיר את שדה התעופה שם, ובעוד 
ובעוד  בחניון,  ימהר אל הרכב שחנה  מזודותיהם, הציע האח שהוא  הם משתרכים עם 
זמן קצר יבוא לאסוף אותם. האברך, ר‘ ליזר קאסין שמו, המתין לו במקום שקבע-אולם 
הדקות חלפו בזו אחר זו, והאח איננו. תוך כדי המתנתם נגש אליהם אדם לבוש חליפת 
ספורט ונעלי ספורט אפנתיות, בעל ארשת קודרנית משהו ובקש:“כבוד הרב, האם אוכל 
לשאול משהו?“. כנראה שאין אדם בכל נמל התעופה שנראה רב יותר ממני, הסיק האברך 
והנהן בראשו,“בשמחה, מה רצונך?“.“האם אפשר ללכת לנחם אבלים בבגדים הללו או 
אמר  אבלים“,  לנחם  כשבאים  להתלבש  צריך  כיצד  הלכה  חליפה?“.“אין  ללבוש  שעלי 
האברך,“הנך יכול ללכת כך, זה בסדר גמור“.“ולהתגלח מותר לי?“ הוסיף האיש להקשות. 
”אין בעיה להתגלח, רק לקרובים בדרגה ראשונה אסור“. ר‘ ליזר, שרצה לגרום לאוירה 
נעימה יותר, הושיט את ידו:“שמי ליזר קאסין מבורו פארק, מי אתה?“.“אני בארי סינגר. 
מוצאי משיקגו,אבל בשבע השנים האחרונות, אני מתגורר בסינגפור. יש לי חברה גדולה 
ליצור בגדי ספורט עם סניפים בטוקיו, סינגפור ושיקגו. הבסיס שלי הוא בסינגפור, ולכן 
אני גר שם כעת“.  ר‘ ליזר התענין אם קימת קהילה יהודית כלשהי בסינגפור, ובארי סיפר 
על קהילה קטנה המורכבת ברובה מאנשי עסקים כמותו, המשתדלים לעשות את מה שהם 
זוכרים מזכרונות ילדותם ב‘היברו סקול‘.“אני משתדל להתפלל ככל יכולתי“ אמר בארי, 
”אבל מעולם לא למדו אותי לנחם אבלים“.“מה קרה, מי נפטר? ניסה ר‘ ליזר בעדינות 
מתבקשת. ”בת אחי הגדול, בת שש בסך הכל...נפטרה בפתאומיות מדלקת קרום המח...הם 
בשיקאגו...ורק קדם קיבלתי את ההודעה, לא אספיק כבר להגיע להלויה, אבל אל בית אחי 
אני מוכרח להגיע, כדי לנחם, ואני עולה כעת על טיסה לשיקאגו...“. ”סליחה כבוד הרב, 
באמת סליחה, אבל אפשר אולי עוד שאלה קטנה? כיצד מנחמים במקום כזה? הלא הילדה 
היתה טובה, ופתאום היא נפטרה, ככה..., מדלקת קרום המח, בחטף, האם יש ליהדות 
משהו לומר בענין הזה?“ לא כתוב בתורה מה לומר“ הסביר האברך, ”אבל בעצם העובדה 
ביחד אתו, מעודדת אותו, תומכת בשעותיו  להיות  שהגעת ממרחק אל אחיך, על מנת 
הקשות ומשמשת עבורו כמשענת. אם בכל זאת אתה חש צורך לומר משהו, אמור לו כי 
אנו מאמינים שמאומה לא מתרחש בעולם מעצמו, אלא הקב“ה הוא מנהל את הכל, לא 
דלקת קרום המח או מחלה כזו או אחרת בכוחם להמית אדם, אלא זוהי החלטה בלעדית 
לקרות“.  צריך  בדיוק  כך  ביותר.  שזו החלטה הטובה  ואנחנו מאמינים  עולם,  בורא  של 
”תוכל להסביר לי יותר, למה אתה מתכון?“ מבט מבקש היה בעיניו בשעה ששאל. האח 
והמכונית לא נראו באופק, והאברך אשר בתחילה לא העלה על דעתו שיאלץ להמתין כל 
כך הרבה, נאות להסביר. ”שים לב כאשר נכנס לקוח לחנות בטוקיו, ומבחין שיש לו את 
כל מה שהוא צריך, האם מעלה הוא על קצה דעתו, שהמנהל יושב בסינגפור? ודאי שלא, 
אולם אתה יודע את האמת, אתה הוא מנהלה של החנות, וכל הקניות והמכירות מופיעות 
אצלך על המסך בבית, ולפי זה אתה מחליט מה להזמין, מה לקחת, את מי לשלוח ולהיכן“. 
”הבט רגע החוצה“ המשיך, ”המוני מטוסים ממריאים ונוחתים, כיצד יתכן שהם אינם 
מתנגשים זה בזה? בגלל מגדל הפקוח...שם נותנים הוראות מי ינחת ומי יעלה ומנהלים 
את שדה התעופה כולו“.“גם מי שאינו יודע על קיומו של מגדל פקוח, איננו יכול לומר 
שאין מגדל כזה...לפיכך, כאשר מתעוררות לאדם שאלות או קושיות, מותר לו לשאול, 
הבורא  בידי  מופתי  בדקדוק  מנוהל  שהכל  לדעת  עליו  תשובה,  יקבל  לא  אם  גם  אולם 
יתברך, ואף אם אין כרגע תרוץ ברור, אמונתנו התמימה מחיבת אותנו להמשיך להכנע 
לפני הקב“ה מבלי הרהור ופקפוק, חלילה“. ”בצעירותי“ נזכר לפתע בארי,“בהיברו סקול 
למדו על שה ונדמה לי אפילו שקראו למה שאתה אומר בשם מסוים...““אולי השגחה 
פרטית“ ניסה האברך את כוחו.“כן, כן, כך בדחוק, השגחה פרטית.“אספר לך סיפור מענין 
אודות השגחה פרטית, אותו שמעתי זה עתה בנסיעתי לארץ ישראל: ארגון תשובה גדול 
קים סמינר בסוף שבוע, וכל הרוצה לבוא מוזמן ליטול בו  חלק. בין המשתתפים היה גם 
בחור שחום עור שישב בשקט והאזין לכל ההרצאות, לאחר מכן נערכה במקום תפילת 
ליל שבת, ולאחריה הוזמנו אלו שרצו בכך להשתתף גם בסעודה. אחד המארגנים הבחין 
כי הבחור הצעיר עומד מן הצד ומהסס אם להצטרף לסעודה או לא, הוא ניגש אליו, 
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כגון  לאוכלם,  אוכלים שאסור  א. 
מהם  הפרישו  שלא  טבל  פירות 
פי  על  אף  ומעשרות,  תרומות 
בזמן  ומעשרות  תרומות  שחיוב 
אסור  מדרבנן.  אלא  אינו  הזה 
לטלטלם בשבת. והוא הדין לענין 
פת שלא הורשה ממנה חלה, בארץ 
ובשער  כא  ס“ק  תקו  בי‘  משנ“ב  )ע‘  ישראל. 
שלא  ראשון  מעשר  וכן  שם(.  הציון 

מעשר(,  )תרומת  תרומתו  ניטלה 
וכן תרומת טמאה, אסור לטלטלם 

בשבת.
ב. אוכלים שאסורים בהנאה כגון 
או  הכרם,  וכלאי  ערלה  פירות 
סתם  וכן  בחלב,  בשר  תערובת 
אפילו  בטלטול  אסורים  יינם, 
דבר  אבל  ומקומם.  גופם  לצורך 
בהנאה,  ומותר  באכילה  האסור 
תערובת  או  וטרפות,  נבלות  כגון 
להאכילם  שמותרים  בחלב,  עוף 
כדין  בטלטול  מותרים  לכלבים, 
עצמות וקליפות הראויים למאכל 

בהמה וכלבים.
ג. המת אין מזיזים אותו ממקומו 
לבוש  והוא  מת  ואם  קנא:(,  )שבת 

אם  וכן  לטלטלו.  מותר  בכסותו 
ידי  על  לטלטלו  מותר  ערום  היה 
ככר לחם המונח עליו, או על ידי 
כלי שמלאכתו להיתר.                                                                                                                       
)חזון עובדיה(

ההלכה השבועית

הלכות שבת

תמים תהיה עם ה‘ אלקיך )יח,יג(
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סיפור השבוע
המשך מלפני שבוע: מנהל ת”ת “גינת ורדים” התיישב במשרדו 
תורה,  תלמוד  מנהל  בסט  בן  שאול  שמי  אדוני  “שלום  וחייג. 
האם אני מדבר עם הרב יונתן וויליברג?”. “הרב יונתן וויליברג? 
אדוני מתלוצץ איתי?”. “חלילה, חלילה. אני פשוט יושב ואוחז 
בידי שני ספרים המלאים בחידושי תורה מבריקים שנכתבו בידי 
הרב יקותיאל וויליברג זצ”ל, חידושי תורה מופלאים ואם אינני 
טועה שמך מוזכר כאן, או אולי מדובר במישהו אחר ממשפחתך... 
ברשותך אדון וויליברג אני קורא את השורות החרוטות כאן עלי 
וויליברג חיכו  יונתן  נפשי  ספר “הנני מוקיר תודה לנכדי מחמד 
ממתקים וכולו מחמדים שהאיר את עיני...”. הרב בן בסט הקריא 
ארוכה  היתה  לקו  מעבר  השתיקה  לאט.  לאט  הזו  הפיסקה  את 
שאלות  שאל  הרבים,  לחידושי  מסייע  כתנא  “והיה  ומתוחה. 
מחוכמות, הקשה קושיות פקחיות...”. נשימות כבדות נשמעו מן 
העבר השני, מרוגשות משהו. “יהי רצון שחפץ השם יעלה בידו 
וויליברג”...  יקותיאל  סבו  כעתירת  בארץ  הגדולים  כאחד  ויהיה 
האם הכוונה אליך מר וויליברג?” שאל המנהל. “כן. הכוונה אלי. 
ואיך הספרים הללו הגיעו לידך. “דרך מחמוד השיפוצניק...”.”הא, 
אבל מחמוד  וויליברג,  מר  טועה  אני  אם  אותי  מבין”.”תקן  אני 
סיפר לי שהוא קיבל הוראה ממך לפנות את כל תכולת הדירה לפח 
האשפה השכונתי, כנראה שלא ידעת שיש שם אוצר ספרים של 
סבך...”. השתיקה מעברו של הקו היתה מעיקה, נבוכה משהו. הרב 
בן בסט חש שהשיחה הזו מעיקה על יונתן וויליברג, והאיש שידר 
- ללא מילים - אי נוחות ואי נעימות. “מר וויליברג תרגיש נוח. 
אני בסך הכל רוצה לדעת אם אתה מתיר לנו לקחת את הספרים 
הנפלאים הללו, ולחלקם לישיבות ולבתי מדרש. התלמידים יעשו 
חמור,  איסור  אפילו  זה  לפח...  לזורקם  חבל  רב,  שימוש  בהם 
אם אתה יורד לסוף דעתי.”. “הייתי רוצה לפגוש אותך הרב בן 
יונתן. תוך פחות מ- 40  בסט. איפה אתה נמצא בדיוק?” ביקש 
למשרדו  ומגולח  ראש  גלוי   55 כבן  גבה-קומה  יהודי  נכנס  דקות 
של מנהל ת”ת “גינת ורדים”. הוא נראה ניסער ובאי-שקט. טרם 
בן בסט שמחמוד השיפוצניק יתמקם  היכנסו למשרד, דאג הרב 
בחדר הצילומים, הוא ידע שמפגש בין השניים עלול לגרום אי-
התיישב,  וויליברג  מר  טעה.  לא  והוא  וויליברג,  ליונתן  נעימות 
שפוף ונבוך קלות ופתח במונולוג קולח. “כבוד הרב בן בסט, אני 
מרגיש מאד לא נוח”.”מה לא נוח? אתה נראה יהודי מכובד, בעל 
מעמד”. “מכובד? נניח. נכון אני איש עסקים עתיר נכסים, בעל 
מפעל גדול ליצוא תוכנות מחשב, ולא חסר לי דבר... עד לפני 40 
לחי  לסטירת  עד  הצלחה.  ומלאי  שלווים  היו  שלי  החיים  דקות 
אל  לך?  “אני סטרתי  פיו המנהל  פער  שחטפתי ממך...”.”מה?” 
אותך  מכיר  אינני  ושמע.  הסכת  בסט  בן  “הרב  אותי...”.  תביך 
יותר מחמש דקות שיחה, אבל כנראה מן השמים גלגלו שדווקא 
בשורות  נתבשר  השם  רוצה  אם  ואולי  לבי,  את  אשפוך  אצלך 
וויליברג.  יקותיאל  הגדול  הגאון  הרב  של  נכדו  אני  כן,  טובות... 
סבא היה בר-אוריין אהוד ונערץ על גדולי דורו. בנו, אבא שלי, 
נפטר עלי בהיותי תינוק, וסבא אימץ אותי אליו באהבה ובחום. 
וינקתי  גדלתי על ברכיו  נפשיות.  לגדלני מסיבות  זכתה  אמי לא 
תורה מפיהו, מגיל שנה עד גיל 10. הייתי יושב על ברכיו, ובעוד 
הוא מתפלפל עם תלמידיו וידידיו, נהגתי להאזין, לקלוט ולשאול 
שאלות. סבא היה מנשק אותי על כל שאלה טובה. מפעם לפעם 
כשהייתי מבריק יותר, הוא נתן לי אגוז או סוכריה. הוא היה לוחש 
לי על אוזני: “יונתן חביבי, אתה תהיה ענק בתורה. יש לך קליטה 
מזהירה, סברה ישרה, ויכולת ניסוח כאחד הגדולים בארץ”. סבא 
היה בטוח שהנכד שלו יפיץ תורה בארץ ישראל. סבא נפטר לפני 
45 שנה לאחר מחלה קצרה. סבתא אושפזה בבית חולים סיעודי, 
ידי לשכת הרווחה לאחד מקיבוצי  יונתן נשלחתי על  ואני הנכד 
לנעשה,  ֵעד  שהיה  אחד  משפחה  קרוב  היה  לא  הצעיר.  השומר 
ובאותם  וחולניים.  קשישים  שואה  ניצולי  בקומץ  היה  מדובר 
ימים לא היה לי שום אפוטרופוס חוץ מעובדת סוציאלית אחת. 
מגיל 10 אני יתום קיבוצניק. שם התחנכתי על כל המשתמע מכך, 

שינקתי  והתורה  נעלמו  התפילות  נגזזו,  הפיאות  נארזה,  הכיפה 
מסבא נשכחה ואיננה. הדירה הזו בדרום תל אביב, של סבא היתה 
נישואי  לאחר  שבועיים.  לפני  עד  שנים,  עשרות  ושכוחה  עזובה 
את  הצעיר.  לזוג  לתתה  כדי  אותה,  לשפץ  החלטתי  בכורי,  בני 
מחמוד פגשתי בבנין סמוך וביקשתי ממנו שיפנה את כל התכולה. 
בחשיבותם.  מלהכיר  אטום  היה  לבי  אבל  בספרים,  הבחנתי  כן, 
יהודי שמתרחק הופך אטום לב, גס, חסר רגישות, עד כדי כך שלא 
ייחסתי חשיבות להשלכתם לפח האשפה... סבא כנראה הדפיסם 
ונפטר בטרם הפיצם. אני ממש מתבייש מעצמי כבוד הרב, אבל 
כשקראת לי את השורות הנרגשות שכתב סבא, קיבלתי סטירת 
לחי מצלצלת. התעוררתי. אני יונתן וויליברג, שסבא כל כך האמין 
בחוכמתו וכשרונותיו, אחרי עשרות שנים יכול רק לנפנף בהישגי 
ההייטק שלי, אבל לא באף מסכת שגרסתי או משנה ששיננתי...”. 
בסט,  בן  הרב  איתות של  לאחר  לחדר  נכנס  מחמוד השיפוצניק 
ניגש ליונתן וויליברג ולחץ את ידו. “מחמוד, כל הכבוד לך” אמר 
יונתן “בזכותך הספרים של סבא שלי יופצו בבתי מדרש...”.”אדון 
וויליברג, אתה יש לך סבא רב חשוב וגדול, אבל גם אני נכד של 
גדול ומפורסם, שהיה אהוב גם על היהודים, הסבא  שייח ערבי 
הראיסים  אחד  היה  הוא  אבו-ג’וסין,  עבדאללה  שלו,  השם  שלי 
ומשתאה  תוהה  שאל  ג’וסין?”  אבו  “עבדאללה  חברון”.  באזור 
החשובים  הראיסים  מן  אחד  היה  שלך  “הסבא  וויליברג.  יונתן 
בחברון... לא יאומן!!! פשוט לא יאומן?” התרגש וויליברג. הרב 
בן בסט פקח עיניים סקרניות “מה לך אדון וויליברג ולסבא של 
עבדאללה  השם  אבל  תאמינו,  לא  “אתם  אבו-ג’וסין?”.  מחמוד 
שלי  סבא  פעמים.  עשרות  קטן  כילד  באוזני  הדהד  אבו-ג’וסין 
יקותיאל זצ”ל היה תושב חברון עד אותה שבת של מרחץ הדמים 
בתרפ”ט. יומיים לפני הקטל הוא שלח לירושלים את סבתא ושני 
בניה. אחד מהם אבא שלי. הוא היה צמוד לתלמידי ישיבת חברון, 
לי על הקטל  ולימד אותם. מספר פעמים הוא סיפר  למד איתם 
ניצלת סבא? שאלתי אותו משתאה.  הנורא שהתרחש שם. איך 
“נכדי יקירי” - אמר סבא - “ערבי מכובד אחד לא איבד את צלם 
האנוש שלו במהלך הטרוף הרצחני. קראו לו עבדאללה אבו-ג’וסין. 
כשהכל התחיל הוא הבחין בי והכניס אותי לחצר ביתו, תחב אותי 
לאחד ממחסני העץ שלו וכיסה אותי בשמיכות. “עד שלא אוציא 
שעות.   24 כמעט  שם  שכב  סבא  תנשום”.  ואל  תזוז  אל  אותך, 
שהגיעו  עד  והשקהו,  האכילו  משם,  אותו  שלף  עבדאללה  שייח 
הבריטים ופינו את הפצועים והניצולים... לסבא ז”ל היתה הכרת 
הטוב למיטיבו למרות שלא זכה לשמוע ממנו עד יום מותו, והנה 
אני זוכה להפגש עם נכדו מחמוד. לא יאומן!” הרב שאול בן בסט 
רבותי  “תראו  לפניהם.  והגיש  צוננים  מים  כוסות  לשניים  מזג 
“הילכו  וכמאמר הכתוב  העולם,  מי שמנהיג את  יש  המכובדים, 
שיהיה,  ככל  אקראי  מפגש  לכל  נועדו”.  אם  בלתי  יחדיו  שניים 
אל  הדברים  את  ניקח  אם  ומדוקדק.  מדוד  שמיימי  חשבון  ישנו 
הלב, ונעשה חשבון נפש, נגלה שסבא אבו-ג’וסין במעשה ההצלה 
הנפלא שלו הוא שותף לחייו של הרב יקותיאל, וממילא הוא שותף 
גם לספריו המופלגים בחוכמה, שהרי אם היה נרצח – חלילה – 
הרב יקותיאל, גם ספריו לא היו נכתבים. והנה נכדו מחמוד קיבל 
מתנה מהאלוקים להציל את אותם ספרים שלסבו שייח עבדאללה 
יש חלק בהם. ואתה מכובדי, אדון וויליברג נכדו של הגאון, כנראה 
קיבלת איתות שמיימי שעוד לא אבדה תקוותך. ההקדמה בספריו 
של סבא שלך תובעת את עלבונה. סבא שלך בשמים מעתיר לפני 
ריבונו של עולם את אותן מילים נוקבות תהומות “יהי רצון שנכדי 
יונתן יהיה כאחד הגדולים בארץ”. יונתן וויליברג אימץ חזק חזק 
אל חזהו את ספרו של סבא ובכה. ומחמוד שאל אותו: “תגיד לי 
מיסטר וויליברג, אז אני לא מפרק את ארון הספרים?”.”לא לא, 

אתה לא מפרק” השיב הנכד.
 המשך בשבוע הבא אי“ה

באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?
בתרומה של 52 ₪ אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע
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שלום וברכה,
אני מורה בחוג מסוים באחד מבתי הספר בעיר 
בה אני מתגוררת. היתה לי בכיתה, לצערי, ילדה 
הצליחה  ואף  המעטה.  בלשון  בעיתית,  אחת 
להפריע  מנת  על  מהכיתה  ילדים  הרבה  להסית 
אחד  שבוע  שאפילו  כך  כדי  עד  החוג.  במהלך 
הפרעה  בעקבות  מהכיתה  אותה  שהוצאתי 
מסוימת, הילדה דאגה ששבוע לאחר מכן אף אחד 
לא יכנס לשיעור בהפגנתיות, כאות מחאה. ואני 
אותי  ויאשימו  יבואו  ושלום  נורא פחדתי שחס 
על כך שאני מוציאה אותה מהשיעור. או שאני 
לארגון  וכו’...התקשרתי  טובה  הכי  המורה  לא 
נפש”,  “פדיון  לעשות  מנת  על  ינון”  “חסדי 
שהכל יסתדר ושבהנהלה יבינו שהילדה בעיתית 
ויטפלו בה מול ההורים שלה. במשך כמעט שנה 
הילדה עשתה לי טרור והנה זה ממש פלא, לאחר 
לטובה.  התהפך  הכל  פתאומית  בצורה  הפדיון, 
וברוך השם אחת המורות זמנה את הוריה והכל 
התחילה  הילדה  ואפילו  ב”ה.  להסתדר  התחיל 
ובסיעתא  ללימודים.  ולהתחבר  יותר  להקשיב 
למתכונת  הבאה  בשנה  אותי  קדמו  גם  דשמיא 
לארגון  לכם,  רבה  תודה  משודרגת.  יותר  קצת 

“חסדי ינון” על שהייתם שליחים נאמנים...
א.ב.ש )מורה מהמרכז( 

לפני מספר חודשים בעלי היקר סבל מבעיה רפואית 
בעין שלו. הרופאים לא הצליחו להבין ממה זה נובע 
ולפתור את זה. לא עזר כל הנסיונות שלהם לאבחן 
ל”חסדי  התקשרתי  דשמיא  בסיעתא  הבעיה.  את 
ופרטתי את  נפש”  “פדיון  לו  על מנת שיעשו  ינון” 
כל הסיפור. והנה זה פלא, ואפשר לומר בדרך נסית, 
המצב התחיל להשתפר מיום ליום ללא שום טיפול 
תרופתי. הכל ברוך השם הסתדר והבעיה נפתרה. אני 
רוצה להודות לבורא עולם על הנס, על החסד שעשה 

עמנו, וגם לכם שהיתם שליחים נאמנים...
ע. יחזקאל ירושלים                        

לארגון ”חסדי ינון“ היקר!
היתי בהריון שני כשבמהלכו גילו כי ישנה הדבקה 
בוירוס CMV אך לא ידעו אם נדבקתי בוירוס לפני 
נדבקתי  וחלילה  חס  שאם  כך  במהלכו,  או  ההריון 
ויכול  כן,  גם  להדבק  עלול  העובר  ההריון  במהלך 
בעלי  כך.  בשל  בריאותיות  השלכות  לו/לה  להיות 
לערוך  וביקש  ינון“  ”חסדי  של  למשרדים  ניגש 
בריאה  בת  לנו  נולדה  וב“ה  נפש“.  ”פדיון  בעבורי 
ושלמה, ועל כן תודתנו לבורא עולם ולארגון ”חסדי 

ינון“ השליחים הנפלאים.
תודה רבה!

ג.ע / בני ברק

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

לא היה כלום. ישתבח שמו לעד...
בעילום שם

הצלחתי  ולא  לטסט  פעמים  חמש  ניגשתי 
לעבור, הפעם כבר לא לקחתי יותר סיכונים, 
שיעשו  ובקשתי  ינון”  ל”חסדי  התקשרתי 
ועכשיו  הטסט.  של  ליום  נפש”  “פדיון  לי 
שבסיעתא  ולשתף  להודות  מתקשרת  אני 

דשמיא עברתי אותו.                
בעילום שם                            

                         



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 

וגם  מענינות,  שיחות  שירים,  שפע  טעימה,  סעודה  לנו  מתוכננת 
הבחור“  הגיב  לי“  ”אמור  חדשים!  חברים  עוד  להכיר  הזדמנות 
הוא  מענין,  שיר  איזשהו  כאן  ששרו  הבחנתי  התפילה  במהלך 
בסעודה  האם  הניגון,  את  מאד  אהבתי  דודי‘  ‘לך  במילים  התחיל 
אתם מתכננים לשיר אותו שוב?“ ”אם תשובה חיובית תעזור לך 
להחליט שאתה בא, אין בעיה, נשיר ‘לך דודי‘ בסעודת ליל שבת“. 
והגיע. למחרת, לאחר תפילת שחרית, שוב  להזמנה  נענה  והבחור 
הוזמן הציבור להשתתף בסעיודה, ושוב הוא מיהר לגשת אליו. ”לא 
לשיר  מתכונים  אתם  היום  גם  האם  הבחור,“אבל  אמר  לי“  נעים 
‘לכה דודי‘“?“אפשר לשיר“ הסכים המארגן, והבחור שוב מצא את 
עצמו משתתף בסעודה ומתמוגג על הניגון. לקראת סעודה שלישית 
שוב חזרה על עצמה הבקשה, ושוב התמלאה משאלתו של הבחור. 
כשהסתימה השבת, ישב המארגן לשיחה עם הבחור.“איך קוראים 
לך““ התענין באדיבות. ” מוחמד פארוק“. ”מוחמד?“, איש הצות 
הנדהם הזדקף במקומו, ”אתה יהודי?““כן, בהחלט, למרות שאינני 
דתי בכלל“. ”אם כן,א-הם כיצד קיבלת שם כזה?““אבי ערבי, אבל 
אמי יהודיה, ואם אינני טועה, פירושו של דבר שגם אני יהודי“.“כן, 
זה נכון, אבל האם אתה בטוח שאמך אמנם יהודיה?““אמי ספרה 
ולא  מרדנית,  היתה  בצעירותה  יהודית.  ממשפחה  שמוצאה  לי 
רצת שום קשר עם היהדות או עם משפחתה. כאשר ספרה לסבי 
לערבי, הפצירו בה לעשות טובה  ולסבתי שהיא מתכוננת להנשא 
אחת אחרונה למענם. הם בקשו ממנה לגשת לבית העלמין העתיק 
בצפת, ולהצטלם ליד קברו של אחד מאבות המשפחה שלנו. אותו 
סבא רחוק היה רב גדול שחי לפני הרבה שנים. וסבי וסבתי נהגו 
ללכת להתפלל על קברו, בכל עת שהיו זקוקים לעזרה כלשהי. אמי 
שלה  התמונה  הסכימה,  ולכן  לביצוע,  קלה  בקשה  שזו  החליטה 
והראה  מרופטת  תמונה  מכיסו  הוציא  כאן“.מוחמד  אתי  נמצאת 
אותה למרצה.“ הצעירה שבתמונה-זו אמי, לפני שנשאה לאבי. היא 
עומדת סמוך לקברו של של אבי המשפחה שלנו. אולי תוכל לפענח 
את הכתוב המופיע על המצבה, ולומר לי מי הוא היה?“המרצה בחן 
את התמונה ולא האמין למראה עיניו. הוא הכיר היטב את הכיתוב 
על המצבה הידועה :“רבי שלמה אלקבץ“-מחבר ‘לכה דודי‘!מוחמד 
הסכים להשתתף בסמינרים נוספים, ולא חלף זמן רב עד שקיבל על 
עצמו באמת ובתמים עול תורה ומצוות. ”רואה אתה“ סים החסיד 
ל‘מגדל  עצמו  את  המכופף  אדם  מתנהל  המפעים.“כך  סיפורו  את 
ואחד,  כל אחד  על  פרטית  בעולם השגחה  ישנה  כי  ויודע  הפקוח‘ 
השומרת ועוקבת אחר כל צעדיו...“ בארי היה נרגש מאד, הוא הודה 
נרגשות לר‘ ליזר:“אין לך מושג, רבאיי, כמה עזרת לי! אני מצטער, 
ממנה  ונפרד  הטיסה“  את  אפסיד  שלא  כדי  לעזוב  עלי  כעת  אבל 
לשלום. ר‘ ליזר הציץ בשעונו. חצי שעת המתנה חלפה, ועדין אחיו 
הצעיר אינו נראה באופק עם מכוניתו! בני משפחתו היו דאוגים, מי 
יודע אם לא קרה לו משהו חלילה?. אך חיוך רגוע היה נסוך על פניו 
של ר‘ ליזר.“אין צורך לדאוג“ אמר להם“הקב“ה משגיח גם עליו 
וגם עלינו בהשגחה פרטית“ רגעים סםורים לאחר מכן, פסע האח 
למצא  כי התקשה  וסיפר  האיחור,  על  הוא התנצל  למולם.  הצעיר 
ושוב, במשך מחצית  ונאלץ להסתובב הלוך  את המפלס שבו חנה 
רטט  להכנס...  לו  מאפשרים  אינם  השוטרים  פעם  השעה..כשבכל 
של התרגשות חלף בגבו של האברך, הוא מיהר לברר היכן הטיסה 
”דברנו  לתורו:  והמתין  עמד  שעדין  בארי  אחרי  וחיפש  לשיקאגו, 
על  דעתך  בו“מה  כשהבחין  לו  כן?“אמר  הלא  פרטית,  השגחה  על 
כך שאחי הלך להביא את הרכב, ובמקום שהענין יארך לו דקה הוא 
התמשך על פני חצי שעה תמימה. בה הספקתי לדבר איתך.. וברגע 
שהלכת הוא בא...וכי אין זו השגחה פרטית מופלאה?בארי הנרגש 
כי  הנה  בבכי.  ופרץ  בידיו  פניו  את  הליט  אחר  מזודתו,  את  הניח 
כן, ב“מגדל הפקוח“ שלנו מוחלטות כל מני החלטות ומוכרעות כל 
מני הכרעות. פעמים אדם שואל ”מדוע?“ ואינו זוכה לקבל על כך 
תשובה, ופעמים שהתשובה כה ברורה ומחורת, כפי שזכה לה אותו 
אברך...                                                                ומתוק האור  

המשך מטעמים לשולחן

ניתן להוריד את העלון באתר

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 1 ש”ח בלבד!

לתרומות: “חסדי ינון” 03-6182992

לחגלחג
גבינה  • חלב   • לחם 

בשקל אחד בלבד!

השנה
 כל 
ח”ג
לנו ל

אצ


