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הפטרה: ”משא דבר ד’“ 
על פסוקים אלו מתעוררות מספר שאלות: ראשית, התורה חוזרת על השמיעה מספר 
מדגישה  מדוע  להבין  ועלינו   - בקלי“  שמע  שמעתי“,  ”הנה  שמעת“,  פעמים-“ורבקה 
התורה ענין זה. שנית, המילה ”לאמר“ הכתובה פעמים: ”אל יעקב בנה לאמר“, ”אל 
עשו אחיך לאמר“ - לכאורה מיותרת בשני המקרים, ויש להתבונן לשם מה נכתבה. מעבר 
לכך, קים קשי בהבנת הענין כולו: מדוע רבקה, אשר נחשפה לשיחה המתנהלת בין יצחק 
לעשיו בנו, ממהרת ללכת ולגלות את תכנה ליעקב? כדי לישב את הדברים עלינו להתבונן 
במהות הדברים שאמרה רבקה ליעקב: אדם קדוש שולט על אבריו ואינו מפקיר אותם, 
כך שכל דבר המתרחש סביבו אינו נקלט בחושיו באופן אוטומטי, אלא רק לאחר מחשבה 
והפעלת שקול דעת אודותיו. גם אזניה של רבקה לא היו הפקר, והיא לא שמעה בהן כל 
דבר. אולם, כעת, ”הנה שמעתי את אביך מדבר“, ומאחר ששמעה, הבינה כי יד ה‘ בדבר 
והקב“ה רוצה שתשמע ותפעל בהתאם לכך. מובא בספר ‘דבש השדה‘ מפי הרבי הקדוש 
מסטריזיב, שאמר בשם אביו, שדבור הוא לשון קשה הנאמרת בקול, ואמירה היא לשון 
רכה הנאמרת בשקט. אם כן, ”שמעתי את אביך מדבר אל עשו אחיך לאמר“, פרושו: 
אביך דבר עם עשו בשקט, ואני, שעמדתי מרחוק, שמעתי כל מילה, כביכול היא נאמרת 
ברמקול ומיועדת לאזני, ומכאן הבנתי שהקב“ה רוצה שאשמע כדי שאפעל, ולפיכך הלכה 
רבקה ואמרה אל יעקב בנה לאמר, גלתה לו בשקט את תוכן השיחה, שהבינה כי עליה 
למסור לו. אישה אחת הגיעה אל אחד האדמו“רים ממררת בבכי ומתנה לפניו את צרתה 
הכנסת  בית  אל  ”הכנסי  האדמו“ר:  לה  השיב  ונעלם.  לאנחות  אותה  שעזב  בעלה  על 
האורחים בעירתנו ושם תמצאי אותו. מהרה האישה לעשות כדבריו, ואכן - מצאה שם 
את בעלה. ויהי הדבר לפלא. משהבחין האדמו“ר בבפליאת הסובבים אמר: ”אין בי לא 
רוח הקודש ולא נזרקה בי נבואה, אלא מאחר שטרוד אני כל היום בתלמודי, אינני מקשיב 
כלל לדבוריהם של האנשים שמסביבי. והנה, בבקרו של יום, בדרכי לביתי, שמעתי לפתע 
שני אנשים המשוחחים אודות אורח שהגיע זה עתה לבית הכנסת האורחים. לא הבנתי 
מדוע היתי צריך לשמוע שיחה זו, אולם משהגיעה אותה אשה לביתי, הנחתי כי הדברים 
נועדו כדי לפתור את בעיתה, כפי שאכן התברר לבסוף“.הספור הבא, מפי הרב ראובן 
קרלנשטיין, מלמד שלא רק שמיעת האוזן מדריכה את דרכם של אלו שזככו עצמם וחנכו 
את שכלם לשלוט על גופם, אלא גם כל מחשבה המטרידה אותם מתוה את הדרך שילכו 
בה ומעצבת את שיקול דעתם. בצעירותו למד הרב קרלנשטיין בישיבתו של הרב יצחק 
אהרון טורצ‘ין בחברת בחור יתום מאב. פעם אחת הגיע אותו בחור לפני ראש הישיבה 
ובקש את רשותו לצאת מן הישיבה כדי להשתתף בחתונת אחותו. ראש הישיבה, כמובן, 
אשר את היציאה והבחור נסע ושב למחרת היום. כעבור יומים, שוב הגיע הבחור לבקש 
רשות יציאה לשבע ברכות שעורכת אמו. ראש הישיבה סבר שיציאה זו מיותרת, ולפיכך 
סרב לאשר לו אותה, על אף שהבחור הפציר בו והזכיר כי אמו אלמנה, ורואה חשיבות 
שעות  כמה  בישיבה.  ונותר  לו  צית  נחישותו,  את  הבחור  משראה  בהשתתפותו.  רבה 
מאוחר יותר, ניגש ראש הישיבה אל הבחור והורה לו לצאת אל בעודת ה“שבע ברכות“. 
”אבל ראש הישיבה עצמו אסר עלי לנסוע?“ הקשה הבחור. ”שיניתי את דעתי“ השיב 
‘מעריב‘  לתפילת  להשאר  מתכנן  הוא  כי  ומשהבחין  לנסוע“.  לך  מורה  אני  ”וכעת  לו 
בישיבה, האיץ בו לצאת מיד לדרך. על אף שלא הבין הבחור מדוע שנה רבו את דעתו, 
לא שאל שאלות נוספות, נטל את התפילין שלו ויצא לדרך. באותם ימים לא היתה קימת 
תחבורה סדירה לבני ברק, והבחור, אשר רצה להגיע בזמן לבית אימו, עלה על מונית 
שנסעה לתל אביב. תוך כדי נסיעה התבונן בחלון, ופתאום נדמה היה לו כי הוא נמצא 
סמוך לצומת ”קוקה קולה“, ומיד הזדרז לבקש מן הנהג לרדת. הנהג התפלא על הבקשה. 
ומשעצר  הבחור,  את  תקפה  מוזרה  עקשנות  אך  אמר.  ברק“,  בני  ליד  נמצאים  ”איננו 
ב‘שום  נמצא  הוא  כי  הבחור  הבחין  לדרכה  המונית  שהפליגה  ברגע  וירד.  קם   - הנהג 
מקום‘... הוא לא הבין את עצמו ואת הדחף הבלתי מוסבר שהיה בו לרדת, אולם לא 
זמן רב עמד כך והצטער, מאחר וטנדר של אברכים שבא מבאר יעקב עצר לידו בחריקה, 
ונוסעיו שהכירוהו והופתעו לראותו אי שם, האיצו בו לעלות ולהצטרף אליהם לבני ברק. 
מבט קל אל השעון הוכיח לו את אשר שער - הוא מגיע לבית אמו הרבה לפני המועד 

שברשותו,  הפנוי  בזמן  כעת  יעשה  מה  ומהרהר  הביתה  מתקרב  בעודו  המשוער. 
החרידו אותו זעקות הסטריות:                        המשך בעמ‘ אחרון  
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א. המת אין מזיזים אותו ממקומו )שבת 
בכסותו  לבוש  והוא  מת  ואם  קנא:(, 

מותר לטלטלו, וכן אם היה ערום מותר 
לטלטלו על ידי ככר לחם המונח עליו, 
או על ידי כלי שמלאכתו להיתר.                                                                                                  

ב. מי שנולד לשמונה חדשים הרי הוא 
עם  ובזמנינו  לטלטלו,  ואסור  כאבן 
התפתחות הרפואה שאף הנולד לשמונה 
נשאר  והוא  באינקובטר,  אותו  נותנים 
וכיוצא  להניקו  כדי  בטלטול  מותר  חי, 
בזה, ומחללים עליו את השבת.                                                                                         

חיה  או  בהמה  בשבת  לטלטל  אסור  ג. 
או עוף, שהם בכלל מוקצה, כדין עצים 
בשבת,  ראויים  אינם  שהרי  ואבנים, 
גבי  על  פורח  העוף  היה  אם  ואפילו 
ויגיע  לשוברם,  ויבא  שבשולחן  הכלים 
אסור  כן  פי  על  אף  ידו,  על  הפסד  לו 
לפני  סל  לכפות  ומותר  בידים,  לתפסו 
אבל  בו,  וירדו  שיעלו  כדי  האפרוחים 
בזה  ואין  לטלטלו  אסור  עליו  בעודם 
בזמן  מהיכנו  כלי  ביטול  איסור  משום 
להפריחם  הוא  יכול  שהרי  עליו,  שהם 
ואפילו עוף שמגדלים אותו  בכל שעה. 
קולות  לחקות  שדרכו  תוכי,  וכן  לנוי, 
של בני אדם, אסור לטלטלם בשבת, וכן 
אסור לטלטל אקווריום אשר בו דגי זהב   

      לנוי ולשעשוע.  )חזון עובדיה(   

ההלכה השבועית

הלכות שבת
מוקצה מחמת גופו

”ורבקה שמעת בדבר יצחק אל עשו בנו ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמר 
הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשו אחיך לאמר הביאה לי ציד ועשה לי 
מטעמים ואכלה ואברככה לפני ה‘ לפני מותי ועתה בני שמע בקלי לאשר 

אני מצוה אתך“ )כז, ה-ח( 
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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



מצויין,  בחור  טוב,  ילד  בריא,  שיהיה  שלי  הבן 
 , לאחרונה  הרב   לצערי  אך  אותו,  ישמור  השם 
התחבר עם חברה לא כל כך טובה, והוא התחיל 
לרדת מבחינה לימודית, רצה לעזוב את הישיבה, 
ומדובר באמת בילד שאהב ללמוד, לכן הכאב יותר 
לאן  לדעת  אפשר  ואי  גדולה  עיר  ירושלים  גדול. 
אני  אחד  לילה  מתחבר.  הוא  מי  ועם  הולך  הוא 
חולמת שהוא נפצע...התעוררתי מבוהלת ולמרות 
שאמרתי “חלומות שוא ידברו”, היתה לי הרגשה 
לא טובה. מכיון שבעבר כבר ראיתי ישועות בזכות 
שוב,  התקשרתי  זצוק”ל,  חורי  ינון  ר’  הצדיק 
שיעשו לו ”פדיון נפש“. קצת נרגעתי. ואחרי כמה 
ימים, נודע לי שהיה מעורב בתאונת דרכים, פינו 
טסתי  למטה.  ירד  שלי  הלב  חולים.  לבית  אותו 
טראומה,  ביחידת  שם  טופל  הוא  חולים,  לבית 
והסתבר שלמרות החבלות שקיבל יצא מהתאונה 
וחזר  הביתה  שוחרר  כבר  ימים  כמה  אחרי  בנס. 
לתפקוד מלא. פשוט נסי נסים. לא רוצה לחשוב 
והפדיון  הצדקה  בזכות  להגמר.  יכול  היה  זה  איך 
לזכותו,  יעמוד  הרבים  זכוי  שבע”ה  ניצל.  הבן 
ויהיה שמור ומוגן, ויתרחק מחברה לא טובה... אין 

מילים להודות לאבא שבשמים...
ר. ירושלים

דודה שלי היתה אמורה לעשות שני ניתוחים ביד. 
נודע  אקראית  בשיחה  ארוך.  שיקום  מכן  ולאחר 
התקשרתי  כבר.  בניתוח  עכשיו  ממש  שהיא  לי 
נפש“  ”פדיון  לה  שיעשו  כדי  ינון“  ל“חסדי  מיד 
אפילו עכשיו במהלך הניתוח...שיהיה לה סיעתא 
פדיונות באותו  לי שכבר עשו  דשמיא. אז אמרו 
יום, אמרתי להם שזה פקוח נפש, האישה במהלך 
עכשיו.  ממש  לה  שיעשו  אמרו  מורכב...  ניתוח, 
ואכן עשו לה. והיום אני מתקשרת לבשר בשורות 
התאוששה  היא  בהצלחה,  עבר  הניתוח  טובות, 
לפי  השני.  הניתוח  את  צריכה  היתה  ולא  מהר, 
הצפי שלהם היתה צריכה להיות מושבתת כחצי 
וחזרה  מהר  התאוששה  היא  אבל  לפחות.  שנה 
אלף  השם.  ברוך  קל  הלך  כל  במהירות,  לתפקד 

תודות!                               
בעילום שם 

יש לנו בבית הכנסת יהודי יקר שלצערינו עבר אירוע 
לאחר  בשיקום.  חולים,  בבית  אותו  ואשפזו  מוחי 
תקופה שיחררו אותו מהבית חולים והיה צריך לחזור 
מצבו  בעקבות  מקיפות  בדיקות  לעשות  מנת  על 
הבריאותי החלש. הרופאים חששו מתהליך הבדיקות, 
עם  קשר  יצר  מזהיר...הוא  היה  לא  שלו  המצב  כי 
”חסדי ינון“ על מנת שיעשו לו ”פדיון נפש“  יום לפני 
הבדיקות. וברוך השם ובסיעתא דשמיא כל הבדיקות 
עברו בהצלחה מרובה ובנסי ניסים הכל יצא תקין...
כולנו ראינו מה שעבר עליו. ומודים להשם...ישתבח 

שמו. תזכו למצוות,
שאול / אור יהודה

חיפשתי דירה הרבה זמן ללא הצלחה, תאריך הפינוי 
נשאר  באופק,  דבר  שום  ואין  ענק  בצעדי  התקרב 
נמצא  לא  ואם  להתפנות  ימים  שלושה  עוד  לנו 
וחלילה.  חס  ברחוב,  עצמנו  את  שנמצא  אומר  זה 
מבוגרים...נסיון  הורים  ילדים,  עם  משפחה  אנחנו 
אבל  ירושלים.  באזור  במידי  דירה  למצא  קל,   לא 
פניתי  אבינו שבשמים,  על  מי להשען אלא  על  אין 
מיד ל“חסדי ינון“ ביקשתי שיעשו לי ”פדיון נפש“ 
דחוף,  כי זה מצב של פיקוח נפש.  אבא שבשמים, 
לנו...וישתבח שמו לעד! שעתיים  הכל ממך, תעזור 
בה  פנויה  דירה,  מצאנו  הפדיון,  את  שערכו  לאחר 
אנו מתגוררים עד היום...הודו לה‘ כי טוב כי לעולם 

חסדו...  בעילום שם

היה  הוא  לב,  דום  לאחר  החולים  לבית  הגיע  אחי 
לאחר  שבועות.  שלושה  במשך  ומונשם  מורדם 
שהפסיקו לו את ההרדמה לא התעורר במשך שלושה 
שיעשו  ובקשתי  ינון”  ל”חסדי  התקשרתי  ימים. 
את  לו  עשו  אכן  בבקר  למחרת  נפש”.  “פדיון  לו 
הפדיון, בצהריים באותו יום התחיל עשות תנועות. 
לשיקום  נמרץ  מטיפול  השתחרר  וחצי  שבוע  אחרי 
כזאת  לו  היתה  מלא.  לתפקוד  וחזר  הרגליים  על 
שהרופאים  יוסף,  פורת  בן  מדהימה,  התאוששות 
רוצים לחקור את המקרה שלו. הוא הרי הגיע ללא 
דופק כמעט, הדופק היה נמוך ביותר. הרופאים לא 
איש  בלב  רבות  מחשבות  סכוי...אבל  שום  לו  נתנו 
ועצת השם היא תקום! כיום הוא חזר לתפקוד מלא 

ואפילו נוהג “ מה אשיב לה’ כל תגמולוהי עלי...” 
מ.ג. 



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 

קדימה,  לרוץ  החל  הצילו!!!“הוא  רופא!  ”אמבולנס! 
למד  שאותם  ראשונה  העזרה  כללי  את  בראשו  משחזר 
עומד  הוא  במי  דעתו  על  העלה  לא  לאחרונה...הוא 
לטפל...אמו היתה שם, במרכז המעגל, הולכת ומכחילה 
שלה... הנשימה  בקנה  שנתקע  זית  של  קטן  מגלעין 
השניות נדמו כנצח, אבל הבן המיומן ידע היטב מה עליו 
לעשות, ובסיעתא דשמיא הציל את אמו! למחרת כששב 
לישיבה, נתון עדין תחת רושם ארועי יום אתמול, ניגש 
לראש הישיבה והכיז כי יש לו רוח הקודש...שאם לא כן, 
כיצד ידע לשלוח אותו הביתה תכף ומיד, ולא זו בלבד 
אלא גם לדאוג להורידו באמצע הדרך כדי שיספיק להגיע 
ידע כלל  ברגע האחרון?...אך הרב טורצ‘ין, שכמובן לא 
מה הוא שח, הסביר לו כי לאחר שנים של עבודה, הוא 
מחשבות  אותו  יטרידו  שלא  לכך  להגיע  ה‘,  ברוך  זכה 
זרות בתפילתו, אולם בתפילת מנחה של יום האתמול, 
צפה ועלתה בו לפתע השיחה שהתנהלה בינו לבין הבחור 
לגבי ההשתתפות בסעודת ה“שבע ברכות“. הענין גרם 
והוא התישב לעין מה העון שגרם  לו לחלישות הדעת, 
לו לכך, עד שעלה בדעתו כי יתכן ששגה בהוראתו ועליו 
היה לאפשר לו לצאת, ומיד תקן את טעותו, מתוך תקוה 
יוסיף  ולא  לתקונו  הענין  יבוא  ערבית  בתפילת  כבר  כי 
להטרידו. הרבה שליחים לו לקב“ה...ולעתים הוא דואג 
להשמיע קולות ולהטריד במחשבות, כדי לגרום לברואיו 

להבין מה עליהם לעשות.
ומתוק האור 

המשך מטעמים לשולחן

03-6182992 

חת
יש הקונה את עולמו בשעה א

היה שותף לזיכוי הרבים
באזור מגורך לפרטים:

הצטרף
למפצי העלון

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!
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