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הפטרה: ”רני עקרה לא ילדה“ 

באותם  יז(,  )שם  יום  ארבעים  במשך  הארץ  על  היה  המבול  כי  מספרת,  התורה 
ארבעים ימים הופסקו כל החיים על פני האדמה, שנאמר )שם כא-כב(:“ויגוע כל בשר 
הרמש על הארץ...כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו“. ולא 
זו בלבד, אלא )שם, כג( ”וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה 
עד רמש ועד עוף השמים, וימחו מן הארץ“. ופרש ה“אור החיים“: מלבד הגויעה 
הרמוזה בפסוק שלפני זה, נמחה גם כל מה שנשאר מן המתים, באמצעות רבוי 
המים החמים והקרים. וכך כל הגופות והפגרים נעשו כמים, ונדמה היה שלא היו 
כלל בעולם. לכאורה בכך הסתים תפקיד המבול. אך בתורה כתוב אחרת:‘ויגברו 
המים על הארץ חמישים ומאת יום‘ )שם, כד( כלומר, במשך עוד מאה וחמישים 
ימים נוספים, ממשיכים המים לגבור בארץ. עד אשר ”ויזכר אלקים את נח, ואת 
כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתבה. ויעבר אלקים רוח על הארץ וישכו 
)ח,א-ב(.  ויכלא הגשם מן השמים“  וארבות השמים,  ויסכרו מעינת תהום  המים. 
מדוע?! בהמשך דבריו מבאר ה“אור החיים“ את הענין:“הכונה היא להודיע, כי 
ה‘ צוה על המים להתגבר. כאשר צוה עליהם בששת ימי בראשית - ’ישרצו המים‘ 
)לעיל א,כ( כמו כן צוה להם כאן לנהוג בתגבורת. ולזה תמצא שאחר שנמחה כל 
גלמי  אפילו  נמחה  כבר  כי  צורך  ללא  והוא  המים‘,  ’ויגברו  הכתוב  אמר  היקום 
ה‘,  גזר עליהם  כי המים היו עסוקים במצותם אשר  הנבראים“. ”והטעם הוא, 
ואין להם לדרוש דרשות למנוע התגבורת אחר שנמחה כל היקום“. ”עד שזכר 
א-לקים  ’ויעבר   : אמרו  והוא  מתגברתם.  נחים  להיות  למים  צוה  ואז  לנח,  ה‘ 
רוח‘-חסד ורחמים, ונתמתקו גבורות המים. והוא שתרגם אונקולוס וישכו המים 
- ונחו מיא, שלא התגברו עוד“. כמי המבול, מוטל אף עלינו לקים רצון ה‘ מבלי 
זו או אחרת.  ובלי לחפש מהי התועלת שבקיום מצוה  לערוך חשבונות שונים, 
כי  ויגדך“ מובא הספור הבא, אודות הרב מבריסק, המוכיח  בספר ”שאל אביך 
או  זה,  כהוא  בהן  לשנות  מבלי  שצווה,  כפי  ה‘  מצוות  את  לקים  הנחוש  אדם 
להתאימן למציאות החיים, כפי שזו נראת בעיניו, זוכה לסיעתא דשמיא מיוחדת. 
בשנה הראשונה לכהונתו של הרב מבריסק, נתפס יהודי בעברה על החוק ונשפט 
לפני  להתודות  להורג  מי שיוצא  לכל  יש לאפשר  פי תקנות השלטון  על  למות. 
מותו, יהודי אומר ודוי  עם הרב, להבדיל, לא יהודי -עם הכמר. וכך ארע גם כעת. 
במועד שנקבע להוצאת גזר הדין לפועל , בעצומו של יום השבת, הגיע אל הרב 
כי על  ובו פקודה,  לו מסמך  והגיש  מבריסק שליח מיוחד מטעם מושל המחוז, 
הנדון למות. משראה  ודוי עם  לומר  כדי  בית האסורים  הרב להתלוות עמו אל 
הרב את הפקודה, השיב בקיצור ובצורה נמרצת: ”אינני הולך“. ומפני מה סרב 
ללכת? טעמו ונמוקו עמו: מאחר שהוא סבור כי בהליכתו ובאמירת הודוי הוא 
מזרז את מיתתו של הנדון למות, שכן לפי החוק, בלי ודוי לא הורגים. סרובו היה 
תקיף ובלתי מתפשר, וכאשר נסו לומר לו כי אלמלא יבוא הוא, יזמינו השלטונות 
רב אחר, אמר : ”אם יקחו-יקחו, אולם אני אינני עושה כדבר הזה, האסור על פי 
דני התורה“.השליח יצא מלפניו ושב אל המושל בידים ריקות.לשמע השתלשלות 
הארועים נתמלא המושל בחמה ובזעם, ומהר לשלוח אל הרב קצין בכיר. הלה 
איומים  באזניו  הוסיף  אלא  האסיר,  אל  עמו  שיבוא  במפגיע  דרש  רק  ולא  בא, 
קשים וחמורים, והודיע לו חד משמעית שהוא יסבול על סרובו, שכן בתור רב, 
ואמר  ריקות,  בידים  שב  הוא  גם  אבל  לחוק.  בהתאם  ההוראה  את  לבצע  עליו 
למושל כי הרב מבריסק איננו משנה את דעתו. למשמע הדברים בערה חמתו של 
המושל בקרבו, והוא קם והלך בעצמו אל הרב. כשראו בעלי הבתים את מרכבתו 
של המושל בפתח בית הרב, נתקפו כולם באימה ובחרדה והקיפו את הרב כשהם 
צועקים:“הרב מחריב את העיר! הרב ממיט סכנה על כולנו!“. אולם הרב  עמד 
על שלו בכל העוז והתוקף, ושוב הבהיר להם כי לא יעלה על הדעת שהוא יעבור 
על צווי התורה בשל מלוי פקודה זו. ואכן, גם כאשר עמד המושל לפניו ומסר את 
פקודתו בתוספת אזהרות ואיומים גלויים על כך שהוא עתיד להענש על סרובו 
בכל חמר הדין, לא נרתע הרב מבריסק ולא נעתר לבקשתו. בחרי אף גדול סב 
המושל על עקבותיו ועזב את הבית מבלי להוסיף מילה. בני הקהילה נותרו בחדרו 
של הרב מפוחדים ומצפים לגרוע מכל...תוך זמן קצר רעשה וגעשה העיר בריסק 

על המעשה. אלו מצדדים בעד החלטת הרב ואלו מגנים אותה...
                                                                  המשך בעמ‘ האחרון
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א. כלי שמוקצה מחמת חסרון כיס, שמקפיד 
שלא להשתמש בו תשמיש אחר, כגון סכין 
של  וסכין  מילה,  של  וסכין  שחיטה  של 
וכיוצא  קולמוסים,  בה  שמתקנים  סופרים 
לצורך  אפילו  בשבת,  לטלטלו  אסור  בזה, 

גופו או מקומו.     

שעומדים  להיתר  שמלאכתם  כלים  ב. 
להשתמש  שלא  עליהם  ומקפיד  לסחורה, 
בשבת,  לטלטלם  אסור  יפסדו,  שמא  בהם 
אם  אבל  כיס.  חסרון  מחמת  מוקצה  כדין 
בהם,  מלהשתמש  עליהם  מקפיד  אינו 
דעתו  הסיח  שלא  כיון  בטלטול,  מותרים 

מלהשתמש בהם.

הראויים  פירות  או  אוכלים  מיני  כל  ג. 
לסחורה,  שעומדים  פי  על  אף  לאכילה, 
מותרים בטלטול, ולכן חנווני שיש לו חנות 
הראויים  אוכלים  ליטול  והוצרך  מכולת, 
לאכילה בשבת, רשאי ליטול כל מה שירצה, 
וגם רשאי לתת לאחרים במנין.                                                                     

ד. נייר שעומד לכתיבה, וכן מחברת ריקה, 
כתבו האחרונים דהוו מוקצה מחמת חסרון 
כיס, כיון שמקפידים עליהם שלא להשתמש 
בהם לתשמיש אחר, אלא רק לכתיבה, שחס 
בזמנינו  מקום  ומכל  יתלכלכו.  פן  עליהם 
שהנייר מצוי מאוד, נראה שיש להקל, מפני 
שהם ראויים להשתמש בהם לסימן באיזה 

ספר.                       
                   )חזון עובדיה(

ההלכה השבועית

הלכות שבת
מוקצה מחמת חסרון כיס

ויגברו המים על הארץ חמישים ומאת יום )ז, כד(
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סיפור השבוע
המשך מלפני שבוע: החלק השני של העולם היה שייך כולו ככולו לאותם 
צדיקים שוכני עפר המה, אשר הצטרפו לתחינותיה של הגברת אבוטבול 
נגמר  ולתמיד את הפרוייקט הבלתי  במגמה טוטלית לסיים פעם אחת 
של שידוכי דניאלה, שכן עם כל הכבוד, זה לא הנושא היחיד העומד על 
הפרק על שולחנם של צדיקי הדורות מנוחתם עדן. נו, והחלק השלישי 
והאחרון כמובן, היה שייך רובו ככולו לאדון ארנון שיר, ולגברת הצעירה 
דניאלה אבוטבול, אשר פתחו בשיחה מגומגמת משהו, באותו לובי ממוזג 
המשקיף לעבר מרחבי התכול של אגן הים התיכון. אחרי כמה מילות 
היכרות מנומסות, וחילופי משפטים לא מחייבים על מזג האוויר, המיזוג, 
ועל החום המעיק בארצינו הלבנטינית, אזרה דניאלה אומץ ושאלה את 
ארנון שאלה מתבקשת. אך לפני שנעסוק בפרטי השאלה, נזכיר ונציין 
כי דניאלה אפילו לא העלתה בדעתה שהצעיר החביב היושב  בפניכם, 
מולה הוא בעל תשובה. זקנו והדרת-פניו העידו כ- 1,000 עדים, שהעלם 
הינו בנם של קדושים. יתרה על כך, היא היתה בטוחה במיליון אחוז שבן 
דודה הבחור היקר דוד בניסטי יודע, שבעלי תשובה - עם כל הכבוד -לא 
אלא שהפעם  וחלק.  חד  מבית.  חרדי  חתן  רוצה  הוא  אותה,  מעניינים 
כידוע לכם, דוד בניסטי, והאמא הצדקנית מזל אבוטבול שיתפו פעולה 
כדי להעלים פרט שולי זה, וניצלו את העובדה שאדון שיר הוא במקרה 
החברותא של בניסטי הלומד באחת הישיבות המעולות שבארץ, אשר 
רגל לבעלי תשובה... למעט אותו שיר  דריסת  לשם לא היתה מעולם, 
שהתמקם לו - כזכור - עם שק שינה מול שערי הישיבה. “רציתי לדעת” 
ביקשה דניאלה “באיזה ישיבות למדת בצעירותך?”. ארנון שינן לעצמו 
צחוקו  את  לצחוק  ולא  תשובה,  בעל  שהוא  להזכיר  לו  שאסור  היטב, 
המתגלגל. כמושבע ועומד מהר סיני, הוא חיפש לעצמו תשובה שתניח 
את דעתה של דניאלה ואז הבריק רעיון ממוחו. “למדתי בישיבת “עץ 
העמקים”.”עץ העמקים”? תמהה דניאלה “איפה הישיבה הזו, אף פעם 
לא שמעתי שם כזה של ישיבה”. “זו ישיבה באנגליה” אינפף שיר והרגיש 
העמקים  “עץ  להתפרץ.  ומאיים  מבטנו,  ומבעבע  מתגלגל  הצחוק  איך 
- ישיבה באנגליה?” שאלה שוב דניאלה, “מי הראש ישיבה שם? ומה 
אופניים,  עם  לשם  “הגעתי  מושב...?  בן  שאתה  הבנתי  ולאנגליה,  לך 
הקדוש  הוא  שלי  הישיבה  וראש  טנדר,  ידי  על  הגעתי  העמקים  ולעץ 
צחוק  גל  באותו  שיר  ארנון  פרץ  ואילך  ומכאן  ובעצמו”.  בכבודו  ברוך 
מתגלגל שהרעיד את ליבם של כמה קונסולים עדיני גוף ונפש בפאתי 
הלובי. הם הביטו בו וחייכו... פקיד הקבלה ומזכירת המלון הביטו בשיר 
הצוחק והמתגלגל והצטרפו אליו מחוייכים עד השמים. דניאלה קלטה 
מהר מאד שהבחור - עם זקן העבות ועיני התכלת - במקרה הטוב הוא 
בוגר “ישיבה” על צמרת עץ התקוע במורדות ואדי אנגלי, ושתי דקות 
אחר כך היא שמעה מתוחה ונרגשת את סיפור הצלתו מצמרת העץ, ואת 
הקבלה שקיבל לעשות תשובה, אם הוא יוצא משם חי. למה להאריך, 
דניאלה אבוטבול שתחיה, אחרי שעתיים שיחה עם ארנון שיר, הודתה 
בפני אמה מזל המודאגת, שהחברותא של בן דודה הבחור דוד בניסטי, 
הוא אומנם בעל תשובה, אבל יש לו יראת-שמיים ותאוות לימוד תורה, 
שאין להרבה חרדים מבית. “אני המומה כיצד מושבניק מרוחק מסוגל 
יודעת  ואת  שכזו...  עצומה  תורה  לימוד  לרמת  שכזו,  במסירות  להגיע 
לו חוש הומור ושמחת-חיים ואהבת השם שאין לארבע  יש  מה אמא, 
מאות תלמידי חכמים...”.אז רגע, תגידי לי דניאלה, סוגרים וורט? סוגרים 
וענייניות עם שפע  קצרות  נוספות  פגישות  עוד שתי  לאחר  כן,  וורט? 
הפייטן  את  הביאו  אשכנז,  כמנהג  צלחת  שברו  הקצוות,  נסגרו  הומור 
צ’רלי מרציאנו מדרום תל-אביב ואת הטבח צורי מנטרו מנתניה, ועשו 
ליל אירוסין אפוף באושר מוסיקלי וברכות גסטרונומיות. מזל טוב, מזל 
טוב מכל הכוונים והצדדים. מזל טוב, זה יפה, אבל מזל אבוטבול הגביה 
שתי עיניה למרום, ואמרה “ריבונו של עולם - תודה. אני מבקשת סליחה 
שהטרדתי את כל הצדיקים שלך, אבל בינינו לבין עצמנו זה היה כדאי...”. 
כשהגיעו ההזמנות לחתונה מבית הדפוס, מזל אבוטבול היתה המאושרת 
באדם. היא חיבקה את ההזמנה משל היתה תינוקת שנולדה אחרי 15 
שנות עקרות. היא הדביקה אותה על דלת המקרר ועיטרה אותה מסביב 
הודיע  אבוטבול  משה  אדון  המאושר  האבא  צבעוניים.  נייר  פרחי  עם 
לבנותיו, חתניו ונכדיו, שיש להם חשבון פתוח אצלו, שיקנו בגדים - הכל 
חדש. גם נעליים. החתונה של דניאלה היא האחרונה במטס המשפחתי 
ואחרי כל כך הרבה שנות ציפייה, כולם חייבים להגיע מקושטים ויפים. 

“הכל על חשבוני” הבטיח וקיים. ליל החתונה. אח, איזה אולם מדהים 
ביופיו. וילונות משי, זרי פרחים מגוונים, תאורה מרצדת, נרות בכל פינה, 
צלמים, מצלמת וידאו. ה-כ-ל. ומי מנצחת על ההפקה הססגונית בכישרון 
כדי  דשנה,  חסכון  תוכנית  אבוטבול ששחררה  מזל  הגברת  כמובן  רב? 
כמו  הכלה  דניאלה  החופה.  הזוג.  של  ובעתיד  בהווה  דבר  יחסר  שלא 
מלאך בלבן צועדת בלוויית האמהות לעבר הרגע הכי משמעותי בחייה. 
צלילי התזמורת מלטפים את השושבינים ומדגדגים את זקנו האדיר של 
החתן ארנון שיר, הפוסע מעדנות עם האבות היקרים, כדי להקים בנין 
עדי-עד עם בחירת לבו. מזל אבוטבול מרגישה שמתגשם לה חלום. היא 
אולי  זה  בעולם.  אוהבת  הכי  שהיא  המתנה  את  שיר  למשפחת  נותנת 
לא מנומס לעשות מזה סיפור בפרהסיה, אבל מזל אבוטבול אוהבת את 
בתה  של  הצדקני  אופיה  את  מעריצה  היא  בנותיה,  מכל  יותר  דניאלה 
ודמעות  מחיר...  לה  שאין  ילדה  זו  האצילות.  הנהגותיה  ואת  בכורתה, 
ענקיות זוחלות במורד לחייה של הגב’ אבוטבול ונושרות לארץ, והזרם 
לא מפסיק. קידושין. “והתיר לנו את הארוסות...” ברך רב העיר פתח 
תקווה. היא עדיין בוכה, הצלמים לוחצים על הכפתורים, הקהל אף הוא 
מרוגש. “הרי את מקודשת לי...” מודיע החתן שיר, והטבעת עושה דרכה 
לאצבעה של דניאלה. חלום.”מקודשת מקודשת מקודשת” מזל אבוטבול 
מרוקאיות חמות  וכמנהג אמהות  לבנה מתיקה הקטן  שולפת ממחטה 
וטובות, מנגבת דמעות שאין להן סוף. אחר כך עלה ראש הישיבה ברוך 
קרמן והחל לקרוא את הכתובה, וכאשר הגיע לרגע בו היה צריך להכריז 
על הסכום שקבע החתן בכתובה, הרגישה מזל אבוטבול שעולמה חרב 
עליה. הרב המשיך לקרוא, אבל גב’ אבוטבול כבר לא גילתה ענין בחתונה, 
ליבה ניצרב בקירבה מעלבון והלם. היא הירפתה מידה של בתה, ומבלי 
דקה  הנשים.  קהל  בין  ונבלעה  החופה  לאחורי  פנתה  היא  לב  שישימו 
אחר כך היא כבר היתה מחוץ לאולם מסמנת לנהג מונית. כשהסתיימה 
החופה והחלו החיבוקים, קלטו בני המשפחה שאמא נעלמה. מזל צנעני 
השכנה דיווחה “ראיתי אותה עולה על מונית... אינני מבינה מדוע... קרה 
משהו?”. שתבינו טוב, מזל אבוטבול האמא לא נמצאת בחתונת בתה 
האהובה מכל. איפה היא? למה היא נמלטה מן המקום? מי פגע בה? שנים 
הזה, אבל היא לא  ללילה המאושר  ותחינות הביאו  רבות של תפילות 
שם...בשעה שש בבוקר צלצל הפלאפון של הכלה דניאלה שיר  )לשעבר 
אבוטבול(, בביתם השכור של הזוג הצעיר. על הקו אמא שלה.”דניאלה 
סליחה! אני מתנצלת בפניך ובפני ארנון, אני ממש מתביישת שלא זכיתי 
נפש  מסרתי  כמה  יודעת  ואת  בחיי,  המאושר  היום  את  איתכם  לחגוג 
בשבילך, כמה בכיתי והתפללתי אבל לא זכיתי לשמחה מושלמת דווקא 
בליל חתונתך, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה!” אבל אמא, תסבירי 
לי למה נעלמת? קרה משהו? “דניאלה יקרה, אני מתביישת לספר לך. 
אבל כשהרב הקריא את הסכום שארנון ביקש לתת לך בכתובה, שמעתי 
“מאה וחמישים שקל” ופשוט נפגעתי עד עמקי נשמתי. הבת שלי שווה 
150 שקל? חשבתי לעצמי, כמה חצוף הארנון הזה, מקבל ממני פרח, ילדה 
מוכשרת חכמה וטובת לב, ונותן לה בכתובה מאה חמישים שקל, מה היא 
שפחה הבת שלי? מה היא סיר נירוסטה? וזה הרס אותי דניאלה. פשוט 
הרגשתי מרוסקת, חשבתי שעולמי מתרסק עלי, חרדתי גם לגורלך... לא 
יכולתי להישאר במעמד הזה ופשוט נעלמתי משם, עוד יותר בוכה מכל 
בוקר,  לפנות  חזר מהחתונה  הבכיות שבכיתי בשביל שתינשאי... אבא 
ופתח  הכתובה מתיקו  הוא שלף את  העלבון שלי,  על  לו  וכשהסברתי 
הרעש  עקב  ואני,  שקל”  אלף  וחמישים  “מאה  שם  רשום  והיה  אותה 
כנראה  איי,  איי  איי  “אלף”.  המילה  את  לא שמעתי  מסביב  וההמולה 
שזכויותי לא עמדו לי לשמוח איתך ברגעים הקדושים הללו של חתונתך 
ויום שמחת ליבך בתי היקרה... אנא בקשי בשמי סליחה מארנון... מזל 
טוב, מזל טוב...”. אחרי השיחה המכאיבה הזו נרדמה מזל אבוטבול כשעל 
גבה לילה של שברון לב מיותר וחסר-טעם. בחלומה היא ראתה המון 
צדיקים קורני אור ושופעי שמחה. ואם היא איננה טועה, נדמה היה לה 
שהיא שמעה בת-קול לוחשת לה: “מזל מזל, כמה כואב מחיר החיפזון. 
וחוץ מזה, דניאלה כל כך יקרה לך והיא זכתה להינשא, אז 150 שקל פחות 
יותר, מסוגלים לגנוב לך השמחה...? לא חבל?”. טעם של החמצה  או 
עלה גם בפיו של הסופר שסיים זה עתה לתאר לכם עלילה אמיתית זו.                                                                                          

באדיבות המחבר - הרב קובי לוי הי“ו

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?
בתרומה של 52 ₪ אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



הזמן  כל  ההריון,  במהלך  חלתה  ביתי 
לא  לה,  עזרה  לא  תרופה  שום  השתעלה, 
בחודשים  שלב  איזשהו  טוב.  הרגישה 
מתקדמים עלה לה הלחץ דם, הבדיקות לא 
היו תקינות. אז כבר התחלתי להלחץ.  לא 
ידעתי מה לעשות. באיזה דרך אפשר לטפל 
בזה... ואז גילו לה רעלת הריון. זה כבר היה 
ינון“  ל“חסדי  מיד התקשרתי  נפש.  פקוח 
עשו  ואכן  דחוף...  נפש“  ”פדיון  לעשות 
לה מיד ”פדיון נפש“, ואחרי הפדיון והיא 
ילדה בסיעתא דשמייא תאומות מקסימות,  
התאומות  וגם  האמא  גם  השם,  ברוך 
בריאות ושלמות. תודה לבורא עולם.                                                                                                                                    
בעילום שם

שיש  מצאו  בהריון  בדיקות  במהלך 
ובאחד  העובר,  של  בלב  אסימטריה 
שחס  חששו  הרופאים  מהעורקים. 
אמרו  מעמד,  יחזיק  לא  העובר  וחלילה 
תלדי  אותו  שיצילו  רוצה  את  לי:“אם 
כל  את  יש  ששם  מכיון  השומר,  בתל 
המכשור הכי מתקדם בתחום. ומה שלא 
יהיה יצטרכו לנתח אותו לאחר הלידה. 
העובר.  עבור  נפש“  ”פדיון  הזמנתי  אז 
ולאחר הפדיון פתאום אמרו שיש אמנם 
אחרי  לנתח  יהיה  אפשר  אבל  בעיה 
הביתה.  אותי  שחררו  ימים.אז  עשרה 
בסוף ילדתי במעיני הישועה, וברוך השם 
בלי  מום,  שום  בלי  בריא,  תינוק  נולד 
אסימטריה...תינוק רגיל לגמרי...ישתבח 
שמו לעד, כמובן שעשינו סעודת הודיה, 

ולא מפסיקים להודות לבורא עולם..
                                                                                                                                                      
         דינה.א

שלום וברכה לארגון ”חסדי ינון“:
לפני כשלוש שנים התחלתי לנסות למכור את הבית, 
הצלחתי  לא  כשנתיים  של  ארוכה  תקופה  ובמשך 
למכור את הדירה. קראתי בעלון שלכם על  ה”פדיון 
להצליח  מנת  על  תיקון  לעשות  והחלטתי  נפש“ 
מדהימה,  דשמיא  ובסיעתא  הדירה.  את  למכור 
שבועיים לאחר הפדיון, הצלחתי למכור את הדירה, 
להודות  רוצה  אני  כן  ועל  בסכום שרציתי.  ואפילו 

לבורא עולם, ולכם שהיתם שליחים נאמנים...
תזכו למצוות

יהודה גוזלן/פתח תקוה

                                                                                                                        

אבא שלי עשה ”פדיון נפש“ לאחותי עבור זווג הגון. 
באותו חודש הכירה מישהו, והתחתנה לפני שלושה 
שרצינו  כמו  טוב,  בחור  עם  טוב!  במזל  שבועות 
בשבילה, מישהו שמעלה אותה רוחנית, עם מידות 

טובות...ישתבח שמו לעד!
      בעילום שם

לעבור  צריך  היה  שלי  אחינית  של  בעלה 
שזה  שבגלל  לנו  נאמר  הגס,  במעי  ניתוח 
ניתוח מאד מורכב זה אמור לקחת כשלושה 
נפש“  ”פדיון  עבורו  הזמנו  שעות.  עשרה 
והשבח  הניתוח.  של  לבקר  ינון“  ב“חסדי 
לאחר  הסתיים  הניתוח  עולם,  לבורא 
שמונה שעות, הניתוח עבר בהצלחה, והיום 
הוא מרגיש יותר טוב...רצינו להודות לשם 

יתברך על חסדיו הרבים...
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 

אלו מסכימים עם החלטת הרב שלא לשנות כהוא 
זה מחוקי התורה, ואלו טוענים בתוקף כי היה 
עליו לבצע את צווי המושל למרות צו התורה, 
וגם  כולם. אולם הללו  חיי  כדי שלא לסכן את 
הללו לא העלו על קצה דעתם את תוכן המברק 
שיגיע כעבור שעות אחדות. במוצאי שבת, ליד 
המושל, ובו הבשורה המרעישה כי הענקה חנינה 
כי  כולם,  הבינו  עתה  למות!  נדון  יהודי  לאותו 
אלמלא התעקשותו של הרב מבריסק, לא היה 
דבקותו  לחול...ודוקא  מי  על  חנינה  לאותו  לה 
את  שהצילה  היא  ה‘,  בצווי  מתפשרת  הבלתי 

חייו!
ומתוק האור

המשך מטעמים לשולחן

03-6182992 

חת
יש הקונה את עולמו בשעה א

היה שותף לזיכוי הרבים
באזור מגורך לפרטים:

הצטרף
למפצי העלון

לפרטים: 03-6182992

חיתמו הוראת קבע
וקבלו מתנות:

 תמונת מקורית מהצדיק, נר הבדלה, 
גביע הנהרות לקידוש... ועוד..

בואו לקבל מתנות!

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 
נו ל
אצל


