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זמני שבת פרשת “מקץ”

הפטרה: ”רני ושמחי בת ציון“ 
ראש חודש שבט

זצ“ל ממיר שנאמרו  לוינשטין  יחזקאל  )שיחותיו של המשגיח רבי  מובא בספר ”ממזרח שמש“ 
זצ“ל,  מברדיטשב  יצחק  לוי  לרבי  כשספרו  תש“ה(:  מקץ,  פרשת  לחנוכה  שיחות  בשנחאי, 
שהפריץ זוכה להנות מכל ענוגי העולם הזה, אמר:“יש לו אמנם הנאות, אך את 
ההנאה של מצות נר חנוכה-זה אין לו!“. מה מיוחד בהנאה שישנה בקיום מצות 
נר חנוכה? נאמר בפסוק בישעיהו )מה,טו(:“אכן אתה א-ל מסתתר אלקי ישראל 
מושיע“, ופרש הרד“ק: ”אכן, כן יאמרו הם, עכו“ם וכן הוא באמת, שאתה א-ל 
מסתתר, שאינך נראה, ואתה ’אלקי ישראל‘, כי בהם נראה כוחך וגבורתך בתשועה 
שתושיעם בעת צרתם“. הנהגתו של הקב“ה עם הגויים הנה נסתרת, בעיניהם הוא 
”א-ל מסתתר“, אבל עם ישראל זוכה להנהגה של נסים ובאופן גלוי, ורואים הם 
בברור כי ”אלקי ישראל מושיע“. יסוד נפלא זה-ממשיך המשגיח ואומר, התגלה 
סוף,  בלי  חילים  חדיש,  נשק  עם  מעצמה,  ענקית,  אומה  לוקח  הקב“ה  בחנוכה. 
ומסרה ביד קומץ אנשים חלשים. ולא זו בלבד, אלא שעושה להם גם את נס פח 
השמן. לימוד נוסף יש לנו ללמוד מנס חנוכה: יהודה המכבי, שחז“ל מספרים לנו 
על כוחו המופלא והאדיר, האם היה לו כח זה גם לפני כן? יתכן שהיה לו ויתכן 
שלא, אך ודאי שהוא לא היה מודע לכח זה ולא חלם לעשות מרד כנגד היונים. רק 
בשעה שהחליט להתחזק ולעשות מה שצריך למען קיום התורה והמצוות, גם אם 
נראה לו שאין זה לפי כוחותיו, אם יוצא לדרך הקב“ה יתן לו את הכוחות הנצרכים 
לו להצליח. כשיהודי עומד ומתבונן  בנרות חנוכה ונזכר בכל זה-הלא הנאה צרופה 
יראת שמים  בחורה  לפנינו מעשה של  הנאה שכזו?!  ישנה  לפריץ  כלום  זו.  היא 
פרטית  להשגחה  וזכתה  מכך,  יצא  מה  לחשוב  בלי  עליה,  המוטל  את  שעשתה 
מופלאה. את המעשה סיפר יהודי תלמיד חכם מבני ברק. באחד הימים הוא נסע 
במונית שרות לטבריה. בתחילת הנסיעה הרכיב אזניות על אזניו והקשיב לשעור 
קרה.  מה  ושאל  אזניה אחת  הוציא  במונית.  מבחין ש“שמח“  הוא  לפתע  תורה. 
התברר כי במונית ישבה בחורה צנועה, תלמידת ’בית יעקב‘, ושאר הנוסעים היו 
יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות. בשלב מסוים התחילו לדבר ביניהם דברים 
שאינם ראויים והיא בקשה שיפסיקו. הם סרבו ואז היא פנתה אל הנהג ואמרה: 
לה הנהג: ”תחכי עד הצומת הבאה“,  לרדת!“ אמר  רוצה  אני  “תעצור בבקשה, 
אבל היא התעקשה: “לא, עכשיו תעצור“. עצר הנהג והוריד אותה באמצע הדרך. 
אותו יהודי תלמיד חכם הגיע לטבריה. סדר שם משהו, ולפתע הוא מבחין באותה 
בחורה עוזרת לאישה זקנה. נגש אליה ואמר: “תסלחי לי, זו את שהיית במונית, 
לא?“ “כן זו אני“, ”אז איך הגעת לכאן כל כך מהר?“ אמרה לו: “אני כרגע עסוקה 
במצוה אחרת, אם תרצה אספר לך אחר כך, בטלפון, את השתלשלות המעשה“. 
ענין אותו מאד מה היה והוא צלצל אליה. וכך ספרה אותה נערה צדקנית: שתי 
דקות אחרי שירדה מהמונית עצר לידה מכונית. בתוכה ישבה אישה זקנה-זו שראה 
איך  יודעת  את  “אולי  ושאלה:  אליה  פנתה  נוסף.  אדם  ולידה  לה-  עוזרת  אותה 
מגיעים לרבי מאיר בעל הנס?“ “כן“ ענתה הבחורה- ”גם אני בדרכי לשם. אם 
יש לכם מקום אצטרף אליכם ואראה לכם את הדרך“. בדרך ספרה לה הזקנה כך: 
”לפני הרבה שנים ארע במשפחתנו נס גדול, ומאז בכל שנה, ביום התרחשות הנס, 
נוסעים אנו לקברו של רבי מאיר בעל הנס להתפלל. בדרך כלל אחי נוסע עמי והוא 
יודע את הדרך, היום הוא מאושפז בבית חולים ולכן נסעתי עם מישהו אחר שלא 
יודע כל כך טוב את הדרך, וטוב שפגשנו אותך“. ”האמת“ המשיכה הזקנה, “שיש 
לי עוד נדר: ביום זה של הנס הנני מתחיבת לשלם חתונה של יתומה. בדרך כלל אחי 
מברר לי על בחורה יתומה צנועה שעומדת להנשא ואני משלמת לה את הוצאות 
החתונה. כעת אחי בבית חולים, לא יכול לברר לי, אולי באמת ידוע לך על אחת 
כזו?“ היא השפילה את העינים ואמרה: ”אני יתומה, ואני מאורסת...““אם כך“ 
אמרה לה הזקנה, “אחרי רבי מאיר בעל הנס נעלה אליך הביתה ונעשה חשבון כמה 
דרוש לך להוצאות החתונה“. באה הביתה אליה, עשתה חשבון של כל הוצאות 
ולא  ואת הכל שלמה.  כולל אולם, מספר מנות, תזמורת ושמלת כלה  החתונה, 
הסתפקה בכך אלא הוסיפה גם סכום הגון עבור רכישת מכשירי חשמל ורהוט. 

אכן, השגחה פרטית!                                                    ומתוק האור
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העלון טעון גניזה
עלון מס’ 444
שבת פרשת “מקץ” 
שנת תשע”ט
העלון מוקדש לעילוי נשמת
יוסף בן רבקה ז”ל                                                                 
שושנה בת אסתר ז”ל
פנינה פולין בת אהובה עזיזה ז”ל

בערב  לקנות  משגת  ידו  שאין  מי  א. 
וגם נר של שבת, אלא  שבת נר חנוכה 
שבת,  של  נר  יקנה  מהם,  אחד  רק 
בבית  דולק  ואם  ביתו.  שלום  משום 
אור החשמל, יודלק הנר שבידו למצות 
ואין  לו לנר של שבת,  יש  חנוכה. ואם 
לו עוד אלא פרוטה אחת או לשמן לנר 
חנוכה, או ליין לקידוש היום, יקנה שמן 

לנר חנוכה, דפרסומי ניסא עדיף.

מן  חנוכה  של  השמיני  ביום  הנותר  ב. 
עושה  ההדלקה,  לשיעור  הצריך  השמן 
מפני  ושורפו,  עצמו,  בפני  מדורה  לו 
בשמן  נתערב  ואם  למצותו.  שהוקצה 
כשר אחר, אם יש ששים כנגדו, הרי הוא 
ששים  שיעור  אין  ואם  בששים.  בטל 
להוסיף  שאין  שאומר  מי  יש  לבטלו, 
עליו שמן לבטלו, שאין מבטלים איסור 
)מר“ן בש“ע או“ח סי‘ תרעז סעיף ד(  לכתחלה, 
ויש אומרים שהואיל ואין איסורו אלא 
עד  כשר  שמן  להוסיף  מותר  מדרבנן, 
שיהיה ששים לבטלו, וישתמש בו לכל 

צרכיו. וכן עיקר.

ג. צלוחית של שמן שהזמינה לנר חנוכה, 
ואחר שהדליק מן השמן כל ימי חנוכה, 
נשאר שמן בצלוחית, אין השמן הנשאר 
בצלוחית אסור, כדין מותר השמן שבנר 
החנוכה, ומותר להשתמש בו כל צרכו, 
דהזמנה לאו מילתא היא.                                                                       

                                 חזון עובדיה

ההלכה השבועית
הלכות חנוכה

לפריץ אין את ההנאה של מצות נר חנוכה!
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סיפור השבוע
שמו של ראש ישיבת “חומות התורה” הרב אברהם יעקבי הלך לפניו 
לשם ולתהילה. באמת, בלי עין רעה, ההספקים הלימודיים שלו היו 
מעוררי קינאת סופרים והביאו לרעידת אמות הסיפים כמעט בכל 
על  הרבים  וספריו  חידושיו  כתליו.  בין  ריחף  ששימעו  מדרש  בית 
הש”ס קנו להם שם מצויין אצל הצורבים הצעירים וראשי הישיבות 
והפילפול  “החריפות  שהתבטאו:  כאלה  אף  והיו  ובעולם,  בארץ 
זצ”ל...”. מעבר  רבי עקיבא איגר  העולים מחידושיו, מזכירים את 
לקצב לימודו ולהרבצת התורה שלו, הוא היה פעיל נמרץ כדי להרחיב 
את פעילותה של אגודת “משננים בדבקות” שנשאה דגל של הספקי 
לימוד מחד, ושינונם מאידך. לזכותו של הרב יעקבי ייאמר, שהוא 
לא עשה שום מאמץ כדי להאדיר ולפרסם את שמו. הענווה היתה 
בהחלט עמוד יציב באישיותו העדינה, אלא שכאשר הקב”ה רוצה, 
אז גם מעיין קטן ומזרזף במדבר, מסוגל להפוך לנהר אדיר מימדים 
השוטף ערים וכפרים, עמקים והרים. אף אחד לא ספר את מספר 
הסיומים של הש”ס שעשה ראש הישיבה. הוא לא עשה מזה עניין 
גדול. כל מכיריו העריכו עד למאד את הליכותיו הפשוטות, שייף עייל 
שייף נפיק, לא מחזיק טיבותא לנפשיה, באמת בר אוריין וגברא רבה 
מן המוצלחים שבדור. חבריו לכולל האברכים שבעיירה הדרומית בו 
למד לפני 20 שנה, לא האמינו למראה ולמשמע התאוצה הרוחנית 
לא  המנין.  מן  אחד  יעקבי,  אברהם  האברך  היה   30 גיל  עד  שלו. 
בולט, לא מיוחד, לא מזהיר, ובקושי סיים כמה מסכתות ישיבתיות. 
כן, הם זוכרים שלפתע, בגיל 30 עטו פניו ארשת של רצינות, הוא 
החל לשקוד על תלמודו ושנתיים אחר כך קם ונסע לירושלים עיר 
הקודש, ומשם היתה קצרה הדרך הסלולה שלו ליישר קו עם כמה 
וכמה מגדולי הדור שהעריצוהו הן בכתב, הן בעל-פה. באחד הימים 
פני  כי  התורה”,  “חומות  ישיבת  תלמידי  הבחינו  הפסח,  חג  לפני 
רבם אינם כתמול שלשום. עננה של צער ותוגה ריחפה מעל ראשו. 
הוא מסר את השיעור היומי באותה נמרצות ופילפול מוכרים, אבל 
משמחת-החיים  משהו  איבד  יעקבי  שהרב  היה  ניכר  הכל,  למרות 
לכם  לומר  לי  הרשו  האהובים,  תלמידי  היקרים,  “תלמידי  שלו. 
כמה מילים מן הלב... בעצם...” הרב יעקבי ניגב את מצחו המיוזע 
במטפחת נייר לבנה, ולפתע הבחינו תלמידיו כי ראש הישיבה בוכה 
חרישית. “היום בערב אני נוסע לניחום אבלים בצפון, לחיפה. אדם 
מאד יקר ללבי, צדיק ותלמיד חכם הלך לעולמו בטרם עת ממחלה 
קשה. אשמח אם יהיו כאלה שיצטרפו אלי דאגתי לאוטובוס שיסיע 
אותנו לשם... אני לא מכריח אף אחד... אני על כל פנים לא אהיה 
בישיבה בסדר שלישי. תסלחו לי”. ומי רואה את רבו יוצא, והוא 
יעקבי  הרב  בהן  הן הפעמים  נדירות  כי  לציין  למותר  יוצא?  איננו 
החסיר סדר בישיבה, אך הפעם הרגישו הבחורים, כי רבם האהוב 
מצוי בסערה ריגשית גדולה ואם הוא מעמיד אוטובוס לרשותם כדי 
לנסוע לחיפה לנחם אבלים, אין זאת כי מדובר בעניין חשוב מאד 
ללבו. והם עלו כולם, כל תלמידי הישיבה הגדולה עלו בשעה 21:00 
לאוטובוס, והפליגו צפונה. ראש הישיבה לא הזכיר במילה או ברמז 
ומדוע. מודעת אבל ענקית קידמה את  את מי הם הולכים לנחם, 
בשכונה   ,21 נינווה  ברחוב  והמתקלף  המיושן  לבנין  הנכנסים  פני 
המקומטת והבלה מזוקן בחיפה. “בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים 
על פטירתו בדמי ימיו, של הרב הגאון הצדיק והענו שמואל בן שיר 
זצ”ל, ראש מוסדות התורה “שירת הים”. תלמידי ישיבת “חומות 
התורה” מעולם לא שמעו על הרב בן שיר ז”ל. ראש הישיבה מעולם 
לא הזכירו, אבל כאן בחיפה הוא דמות חשובה ומופלאה. כניסתו של 
הרב אברהם יעקבי לבית האבלים, עוררה התרגשות רבה. הוריו, אחיו 
ובניו הקטנים של הנפטר - שהלך לעולמו בגיל 36 - הביטו בתלמיד 
מן  התרגשותם  הסתירו  ולא  הארץ,  בכל  לפניו  הלך  החכם ששמו 
העובדה שבא לנחמם. בנם ז”ל הרב שמואל בן שיר, מעולם לא ציין 
בפניהם שיש לו קשר עם אחד מחכמי הדור.”מן השמים תנוחמו”. 
דומעות.  ועיניו  קודרות  בפנים  האבלים  מול  התיישב  יעקבי  הרב 
עשרות תלמידיו הצטופפו סביבו ממתינים למוצא פיו. דקות ארוכות 
נמשכה השתיקה, וכידוע אין המנחמים רשאים לפצות פיהם אלא 
אם כן רמזו להם על כך האבלים. “נודה לרב אם יואיל לספר לנו 
האם הכיר את בני שמואל...?” ביקש אביו הקשיש של הרב בן שיר. 

הרב יעקבי קם על רגליו הביט באבלים, היפנה מבטו לעבר תלמידיו 
ופתח בדבריו. “כולנו מכירים היטב את הרגע מרטיט הלבבות, רגע 
ההערכה  תמצית  את   - התנאים  מגדולי   - עקיבא  רבי  הביא  שבו 
והאהבה שלו לאשתו הדגולה רחל בת כלבא שבוע, שוויתרה על חיי 
עושר וכבוד, העיקר להינשא לרועה צאן, שיש לו מידה מופלגת של 
צניעות. אותה רחל סבלה רעב ומחסור, בדידות ארוכה של 24 שנים, 
העיקר שבעלה יעסוק בתורה ללא דאגות.  השקעה כדאית. הוא יצא 
לשם איש פשוט והמוני, וחזר גדול הדור מלווה ב- 24,000 תלמידים. 
וכשדוחפים אותה תלמידיו, את הענייה הזו שבאה להפריע לרבם 
האדיר, פונה אליהם רבי עקיבא ואומר: “הניחוה! שלי ושלכם שלה 
הטוב.  והכרת  שמים  יראת  של  רקיעים  שחוצבות  מילים  הוא”. 
גבול, אני  רוצה לומר, אני רבי עקיבא, שהנחלתי לכם תורה ללא 
מתבטל  ויראתי,  חוכמתי  את  מעריצים  שכולם  אני  הדור,  גדול 
היתה  לא  היא,  שאילמלא  הזו,  הקטנה-גדולה  האשה  בפני  בפניה, 
את  להעמיד  זוכה  הייתי  לא  יראת-שמים,  בי  היתה  לא  תורה,  בי 
התורה שבעל-פה על תילה... “שלי ושלכם שלה הוא”. רבי עקיבא 
מבקש מתלמידיו, אנא התבטלו אליה, היא גדולה ממני”. הרב יעקבי 
השתתק. הדממה פילחה את האוויר. לאן הוא חותר, על מה הוא 
סקרניות.  בעיניים  הביטו  האבלים  מרותקים,  היו  תלמידיו  מדבר. 
“אחי היקרים משפחת בן שיר. לפני כ- 20 שנה נסעתי באוטובוס 
המוביל מבני-ברק לירושלים. והתקופה היתה בין הזמנים שבין ניסן 
לאייר. הייתי אז אברך פשוט כבן 30, מטופל בארבעה תינוקות וללא 
יומרות גדולות. התיישבתי סמוך לחלון באחד הספסלים, ובידי עתון 
עיניים.  ומאיר  כך עלה בחור צעיר  בו. תחנה אחר  חרדי. עלעלתי 
הוא התיישב סמוך לידי ובידו גמרא מסכת נדרים. הוא פתח אותה 
ירושלים  ועד  ברק  מבני  משתאה.  בו  הבטתי  ולשנן.  ללמוד  והחל 
מהלך שעה לערך, הוא לא פסק מללמוד. כולו מרוכז, לא מביט על 
הנוף, לא מי עולה, לא מי יורד. הוא והגמרא. כמה דקות לפני התחנה 
הסופית בירושלים, נגעתי קלות בכתפו וסימנתי לו שיענה לי. תסלח 
לי, שאלתי, מי אתה. הוא חייך לעברי והשיב בביישנות “אני שמוליק 
מחיפה”. לא הרפיתי ושאלתי: שמוליק, אני שם לב שאתה ממש 
השיב  שביכולתי”  כמה  עד  “כן.  התורה...  לימוד  על  נפש  מוסר 
שמוליק “הצטרפתי לאירגון “משננים בדבקות” ומאז שהצטרפתי, 
ברוך השם זכיתי ללמוד ולשנן היטב היטב 900 דפי גמרא”. כך הוא 
אמר ואני השתנקתי במבוכה. שמואל שלכם היה אז בן 16, ואילו 
בשינון  לא  ובטח  מסכתות,  כמה  סיים  שבקושי   ,30 בן  אברך  אני 
רב. באותן שניות של שיחה עם שמואל ז”ל, חשתי שאני מקבל על 
עצמי עול מלכות שמים, שאני חוזר בתשובה ומקבל על עצמי ללמוד 
תורה בדבקות לפחות כמו שמואל שלכם. השיחה שלנו הסתיימה 
בתחנה המרכזית. לחצנו ידיים בחום רב, ושמואל איחל לי “יישר 
כח על רצונך להצטרף לסדר הלימוד של “משננים בדבקות”. אשמח 
לשמוע שתסיים את הש”ס כולו”. כך איחל לי שמואל ונעלם לו. 
לאירגון,  הצטרפתי  שנים.   20 כאמור  עברו  בן-שיר  משפחת  מאז 
האירגון  של  סניף  והקמתי  האברכים  חברי  את  אחי,  את  צרפתי 
שלכם.  שמואל  כמו  לימוד,  לשיגרת  נכנסתי  לזאת  ומעבר  בדרום. 
יש היום הרבה גדולי תורה ותלמידי חכמים שמעריכים את ספרי 
וחידושי, יש אלפי תלמידים ששותים את דברי בצמא... היום בבוקר 
הבחנתי בעמוד הראשון בכתבה קטנה “הרב שמואל בן שיר זצ”ל”. 
הבטתי בתמונה שבסמוך וזיהיתי את אותו נער חביב, שנראה כבר 
כמו רב גדול. יושבים שבעה בחיפה. הייתי בטוח שזה השמואל שלי, 
נקי  לב  עם  לומר  יכול  אני  שעליו  שלי,  זה השמוליק  טעיתי.  ולא 
ואוהב “שלי ושלכם תלמידי, שלו הוא”. “כמה חשוב קהל קדוש 
לדעת שלפעמים - אפילו בחור צעיר - יכול להקים עולם של תורה 
ע”י מסירות נפש שכולה אומרת צניעות, כמו הרב שמואל בן שיר 
התורה  במוסדות  רבים  רבים  עוד  אלא  אותי,  זיכה  רק  ז”ל, שלא 
שהקים והרביץ בהם תורה”. באוטובוס, בדרך חזרה מחיפה אמרו 
תלמידי ישיבת “חומות התורה”, שההספד של רבם, היה פרק מאלף 

של הכרת הטוב.
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



לכבוד ארגון ”חסדי ינון“:
לפני כשנתיים החלטנו בעלי ואני שאנו רוצים 
תקופה  במשך  ולצערי  הדירה.  את  למכור 
הצלחנו  לא  וחצי  משנה  למעלה  של  ארוכה 
לראות  אנשים  הגיעו  פעם  כל  אותה,  למכור 
תשובות  קיבלנו  לצערינו  ותמיד  הדירה  את 
שליליות, החלטתי לאחר התקופה הנ“ל לאחר 
שחברה שלי הפנתה אותי אליכם, לערוך תיקון 
את  למכור  שאצליח  מנת  על  נפש“  ”פדיון 
הדירה. ואכן התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיערכו 
השם  שבעזרת  והבטחתי  התיקון  את  לי 
כשאראה את הישועה אתקשר לבשר בשורות 
טובות ולפרסם אותה. בסיעתא דשמיא מספר 
שבועות לאחר הפדיון הגיע בן אדם הגון וישר 
שהתלהב מהדירה וברוך השם קנה אותה. אז 
ובהזדמנות  הבטחתי,  את  מקיימת  אני  הנה 
תזכו  הנאמנים...  ולשליחיו  להשם  מודה  זו, 
למצוות.                           שולמית.ח./פתח תקוה

בעלי סבל מכאבי גב מאד חזקים, ונתנו לו זריקה 
מיוחדת שחיכינו לה בערך שנה. הוא סבל במשך 
שנה, הגיעה הזריקה, קיבל אותה והמצב החמיר. 
ישנו  לא  כאבים,  בכי,  הרגל.  של  בעצב  לו  פגעו 
לא יום ולא לילה. נתנו לו עוד תרופות, לקח. זה 
וזהו. הלכנו לרופא פרטי ולא  יומיים  יום  החזיק 
ישנתי!.  לא  חודשים  שלושה  להבין,  צריך  עזר, 
כל שבוע אנחנו קוראים את העלון, אז הוא אמר 
התקשרתי  פדיון?“  תזמיני  תתקשרי  ”אולי  לי 
ובקשתי שיעשו לו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“...
למחרת הוא אמר לי, ”זה לא עזר לי“, )היה כבר 
אתה  מה  בסבלנות,  ”תחכה  לו  אמרתי  מיואש( 
ליתר  פוקוס? סבלנות“. אבל  הוקוס  חושב שזה 
הפדיון,  את  עשו  לוודא שאכן  בטחון התקשרתי 
ואכן אמרו לי שעדיין לא עשו אותו, אבל ממש 
באותו הזמן עומדים לעשות אותו. ”אתה רואה“ 
אמרתי לו “עכשיו עושים לך“. ובאמת מאותו רגע 
הכל עבר לו, ומאז הוא מרגיש טוב, ישתבח שמו 
לעד, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. שימשיך ככה 

בעזרת השם, אין מילים להודות!
)בעילום שם מאזור הדרום(

טוב,  הרגישה  לא  חודשים,  שבעה  בת  שלנו  הילדה 
ושמנו לב שהיא אפטית, לא כמו שהיתה קודם, חיכינו 
עוד יום, כל פעם תלינו במשהו אחר. עד שעבר כבר 
למיון,  בדרך  למיון.   כבר  כמעט שבוע, לקחנו אותה 
התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיעשו לילדה ”פדיון נפש“. 
ואכן עשו לה ב“ה. במיון עשו לילדה את כל הבדיקות 
שלה  המצב  ומאז  ב“ה.  תקין  יצא  והכל  האפשריות 

השתפר וחזרה לעצמה. אין מילים להודות...
                                                                                                                                                  
)בעילום שם(

היו לי לחצים בחזה, עשו לי א.ק.ג. ולא מצאו כלום, 
פניתי  כבר  הזה  גבוה מאד. בשלב  דם  לחץ  לי  היה 
ל”חסדי ינון” שיעשו לי דחוף “פדיון נפש”... הגעתי 
לתל השומר, עשו לי בדיקות מקיפות ובכל הבדיקות, 
אקו לב וכו’ לא מצאו כלום. בסיעתא דשמיא החליטו 
אחד  לי  חיכה  דשמיא  בסיעתא  צינתור,  לעשות 
המצנתרים הטובים במחלקה, ואז מצאו סתימה של 
שלם,  יום  בצום  שהייתי  למרות  מכן  לאחר   ,  99%
הייתה  וההתאוששות  למחלקה,  אותי  העבירו  ישר 
קלה... הרגשתי שהשם מחזיק לי את היד לאורך כל 
הדרך... אם עד עכשיו הייתי אומר מודה אני בכוונה 
כל בקר, עכשיו למילים יש משמעות מוחשית יותר.                                                             
)בעילום שם( 

התקשרתי לפני חודש בערך, היו לי כאבי ראש עזים, 
כבר לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. הלכתי לרופא 
והוא חשב שזה לחץ תוך עיני ומאד פחדתי כי זה די 
התקשרתי  אז  מהכאבים.  מאד  סבלתי  וגם  מסוכן, 
שלח  הרופא  נפש”.  “פדיון  לי  ועשו  ינון”  ל”חסדי 
הוא  השם  וברוך  מומחה  רופא  אצל  לבדיקה  אותי 
אמר שבסך הכל אני צריכה משקפי קריאה. תודה!          

)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 

03-6182992 

חת
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יש הקונה את עולמו ב

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!

השנה
כל 

ח”ג 
נו ל
אצל

לפרטים: 03-6182992

חיתמו הוראת קבע
וקבלו מתנות:

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

בואו לקבל מתנות!


