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שואל ה‘כלי יקר‘: משמעות הפסוק היא, כביכול, שהסיבה שאסור לאכול גמל-כי 
מעלה גרה הוא וכן בחזיר כי מפריס פרסה הוא, והלא ההפך הוא הנכון, זו הסיבה 
שהיה אפשר לומר שיהיה מותר לאכול שכן אלו חלק מסמני הטהרה? ומסביר ה‘כלי 
יקר‘: הגמל כל הזמן לועס, כאומר: ראו כי מעלה גרה אנכי. ומה עם ה‘פרסות‘?-
כשהגמל רובץ, מקפל הוא את רגליו. הברך כלפי חוץ, כף הרגל כלפי פנים. כאומר: 
הוא  גם  והחזיר,  הקטנים.  הדברים  את  עזבו  אני,  פרסה  מפריס  אם  תבדקו  אל 
מראה את סימן הטהרה שבו, וזאת על ידי שנוהג להפך: כשהוא שוכב, פושט את 
טלפיו ממנו והלאה, כאומר: ראו, כי מפריס פרסה אנכי. ויש לומר, כי סימן הטהרה 
שבשתי חיות אלו- הגמל והחזיר, מוסיף טומאה על טומאתן, כי הצבוע המנפנף 
ב‘צדקו‘-גרוע בהרבה מן הרשע הגמור שאיננו מתחזה. על כן אמרה תורה: “לא 
תאכלו את הגמל, כי מעלה גרה הוא. ואת החזיר, כי מפריס פרסה הוא“. בספר 
’קב הישר‘ )פרק נב( הביא מעשים מזעזעים על תוצאות מדה זו: מעשה באיש יהודי 
ישראל,  לעלות לארץ  זקנתו חפץ  לעת  וחסיד במעשיו.  מופלג  למדן  גדול,  עשיר 
קבץ את רכושו ויצא הוא ורעיתו לדרך. במסעו עבר דרך אחת הקהילות, ראה שם 
אדם אחד בשם אלכסנדר שהיה רוב היום עומד בבית הכנסת עטור בתפליו ועוסק 
בתפילה. סבר בדעתו כי יהודי זה כשר ונאמן הוא. המתין לו עד שסים תפילתו 
ופנה אליו:“היות ואני בדרכי לארץ הקדושה ועמי רכוש רב, חוששני להטלטל עמו 
בדרכים עד שאראה באיזו עיר אתישב ואמצא בית שמה. בבקשה קח ממני הממון, 
עד אשר אמצא מנוח ואשוב לכאן לקחתו לארץ ישראל“. “טוב הדבר“, השיבו 
אלכסנדר. “אשמור בבית גנזי את אוצרך עד אשר תשוב“. הביא העשיר את מטען 
כספו וזהבו, כליו ותכשיטיו, ואלכסנדר הבטיחו לשמרו ולהשיבו. עלה לארץ והגיע 
לחברון, שם אותה נפשו לשכון, קנה בה אחוזת בית ויצא לאיסטנבול. הגיע לבית 
הנני  עליכם,  שלום  לצאת.  ופנה  לאחוריו  שפסע  עד  לאלכסנדר  המתין  הכנסת, 
באתי“. “עליכם השלום, מאין אתם?“,“הנני, הלא תזכרני?“ ”לא אכירך, אשמח 
כעת לשמוע את שמך“, “היכן הם מעותי, ואוצרותי, אשר הפקדתים עמך?-“נא 
אל תטרידני בדמיונותיך, הן רואה אתה כי עסוק אני בתורה ובתפילה!“. בכה הזקן 
ומעוטף בטליתו,  וזה העטור בתפליו  רכושו.  לו את  לרגליו, התחנן להשיב  ונפל 
החל להרעים עליו בקולו ולקללו. הלך ממנו העשיר, נגש לארון הקודש. נשא ליבו 
אל השמים בתפילה, ובכה בלב נשבר:“רבון העולמים, סבור היתי כי אדם זה צדיק 
בכונה  ומתפלל  ותפליו  בטליתו  היום  כל  לפניך  עומד  ראיתיו  באשר  הוא,  גמור 
גדולה. כעת נוכחתי כי רשע זה רמאי ונוכל הוא. אין לי תרעומת אלא עליך“. מיד 
נגלה אליו אליהו זכור לטוב, ואמר לו:“אל תעצב ואל תירא, לך אצל אשתו ותן לה 
סימן זה כי בפסח השתא אכלו יחד חמץ. וגם ביום הכפורים קם בהשכמה וקודם 
שהגיע ראשון לבית הכנסת, הטיב את ליבו במאכל ובמשתה“. המתין לו עד שיצא 
מביתו, הקיש על דלתו, ומסר לה את הסמנים. כסבורה היתה שבעלה שלחו לקבל 
ופנה  הגמלים  על  העשיר  העמיסם  אוצרותיו.  כל  לו  הוציאה  ומיד  תכף  פקדונו, 
לדרכו בשמחה ובטוב לב. שב אלכסנדר אל ביתו, שחה לו אישתו כי קבלה את 
הסמנים ו‘עשתה כדבריו‘. ראה זה כי נופץ מעטה ’חסידותו‘ ונחשפה רשעתו, הלך 

עם אשתו והמירו דתם. ימח שמם וזכרם. 
עוד מעשה בעשיר גדול שהיה לו בן יחיד יפה עינים וחכם מאד. קרבו ימי האב 
למות, קרא לבנו הבחור וצוהו:“הולך אני בדרך כל הארץ, הנני מנחילך ממון רב 
ואוצרות גדולים שיהיו לך לשפע טוב כל ימי חייך. רק שמור עצמך מן הצבועים, 
ומן ’וצדקתך‘-אלו הם העוסקים בחסידות יתרה כלפי חוץ, ושבע תועבות בליבם. 
עבר זמן והבן מצא יתומה אחת עניה ויפת תואר, ישרה בעיניו ולקחה לו לאישה. 
היתה נאה וחסודה בעיני בעלה ושמח בה. שנה חלפה ועוד שנה, שבת אביבית 
אחר הצהרים פונה הוא לרעיתו:“נאה בחוץ, אולי נצא לטיל מעט?“ ”חוששת אני 
לצאת“ אמרה. ”פן אתן עיני באחרים או, חלילה, יכשלו בי“. שתק האיש ויצא 
כמה  עברו  בדיקה.  טעון  הדבר  ’וצדקתך‘...  נראת  זו  לעצמו:  חשב  יחידי.  לטיל 

חודשים, הלך הבעל שלא בידיעתה ושכפל את כל מפתחות הבית.             
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א. אסור לצוד דגים מן הברכות שלהן. 
או  דגים,  לישראל  דורון  שהביא  וגוי 
נצודו ביום  ועוף, שיש ספק שמא  חיה 
טוב, אסור לטלטלם משום מוקצה. וכן 
מי שפרס מצודות בערב יום טוב לצוד 
בהם חיה ועוף, ולמחרת ביום טוב בא 
כי  בטלטול,  אסורים  שניצודו,  ומצא 
שמא נצודו ביום טוב, אלא אם כן נודע 
וביום טוב  לו בברור שנצודו מאתמול. 
שני של גליות אם פרס מצודה ויש ספק 
מותרים  מאתמול,  או  היום  נצודו  אם 
באכילה, משום דהוי ספק ספיקא, שמא 

נצודו מאתמול, ושמא יום חול הוא.

אסורה  טוב  ביום  שנולדה  ביצה  ב. 
טוב,  יום  מוצאי  עד  ובאכילה  בטלטול 
ואם נתערבה באלף ביצים כולן אסורות, 
מתירין,  לו  שיש  דבר  שהיא  שמכיון 
שאם יניחנה עד מוצאי יום טוב תהיה 
אפילו  ביטול  לה  אין  הילכך  מותרת, 
על  באיסור  אותה  שיאכל  שעד  באלף, 
ידי ביטול יאכלנה בהיתר גמור )רש“י ביצה 
ג:(. וגם אם יש ספק אם נולדה ביום טוב 
תקיג  )סי‘  בש“ע  מרן  אסורה,  בחול,  או 
ב( וגם הביצה שנאסרה מספק אם  סעיף 

)מרן בש“ע  כולן אסורות.  נתערבה באלף 
יו“ד סי‘ קב ס“א(                                                                                 

חזון עובדיה

ההלכה השבועית

הלכות שבת
מוקצה ביום טוב

אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפרסי הפרסה. את הגמל, כי מעלה 
גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם...ואת החזיר, כי מפריס פרסה 

הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר, טמא הוא לכם )יא, ד-ז(
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סיפור השבוע
הברית,  מארצות  סילבר  מנדל  והנדיב  החביב  הגביר  של  עסקיו 
ממש מבורכים. באמת בלי עין רעה, יש לאיש מגע של זהב. הוא 
יכול לרכוש חנות כובעים עלובה באיזו סימטה נידחת בניו-יורק, 
כך  חיים.  שוקק  סיטונאי  למרכז  שנה  חצי  תוך  אותה  ולהפוך 
שתוך  במנהטן,  צולעת  סנדלריה  קנה  הוא  שנים   10 לפני  למשל 
שנה התרחבה למפעל סנדלים כמעט חובק עולם. בקיצור, היו לו 
ברקורד כ- 10 עסקים מכניסים, ומה לנו כי נחטט בפרטיותו. הלך 
היה  סילבר, למרות עשירותו,  כולכם. מנדל  על  והלוואי  יפה,  לו 
טיפוס שמנמן עממי, חייכן ומתגלגל, בלי פוזה של עשיר שצריך 
למזכירתו  דולר.   10 בשביל  למשרדו  בכניסה  שעתיים  להתייבש 
הוותיקה מרגלית שייננזון הוא הורה חד-משמעית, “כל מי שבא 
לבקש תרומה - מקבל: המינימום 100 דולר, גם אם הוא נראה נוכל. 
ואם אני במשרד, ואפילו בפגישה חשובה לא לתת לו להמתין יותר 
מחמש דקות. להכניס אותו למשרדי, אשוחח איתו ואתן לו מה 
שצריך”. סילבר הוא אומנם נדבן גדול אבל לא טיפש. מעת לעת 
הוא היה נוחת בארץ, מסתובב בין כמה כוללים וישיבות כדי לוודא 
שהתרומות שלו באמת מחזיקות את עולם התורה. אגב, הוא אף 
פעם לא הודיע שהוא מגיע, הוא פשוט נחת, התיישב בבית המדרש 
כאחד מבעלי הבתים הפשוטים, ועקב אחרי הנעשה. עוזרו האישי 
ואחיינו הצעיר והנמרץ נפתלי נחמן צוקר, התלווה לכל מסעותיו 
ועסקיו של סילבר, ודאג לכל מחסורו. השניים היו משלימים זה 
את זה, סילבר הוא קצת מבולגן ושכחן, וצוקר מסודר וישר סרגל 
כמו של אדריכל. סילבר צריך לומר, איננו למדן גדול, והקביעות 
שלו לתורה היתה כמה פרקי תהילים, הלכה יומית וכמה משניות. 
צוקר לעומת זאת בשעה אחת בצהרים פתח גמרא וזימזם אותה 
לאוזני סילבר, כדי שהלה לא ישכח ניגון וטעם תורה מהו. כן, חובה 
לציין כי סילבר אומנם לא היה מתמיד גדול בלימוד, אבל תפילותיו 
היו לשם דבר. “אני לא מפסיד אף תפילה בציבור, צוקר שלי” נהג 
הגביר לשנן באוזני עוזרו. “לא שחרית, לא מנחה, לא מעריב. אני 
יודע שהעולם שלי עומד על שלושה דברים, על התורה שאני מחזיק, 
במניין”.  תפילותי  על  ובעיקר  בסתר,  עושה  שאני  החסדים  על 
ומפעם  במנין,  תפילה  על  מקפיד  פחות  היה  זאת,  לעומת  צוקר 
לפעם היה חוטף מנחה במסדרון, בעיקר כשסילבר יצא לפגישה 
מחוץ למשרד. לפני שנתיים בעונת החורף סילבר את צוקר נחתו 
בישראל, בנתב”ג, טיסה 182 מניו-יורק. השעה אחת אחר חצות. 
במטוס לא היה מנין יהודים חרדים, כך שהשניים היו די מוטרדים. 
ליתר דיוק סילבר היה מודאג.”בוא ננסה לארגן מנין כאן בנתב”ג” 
שהסתובבו  החרדים  מעט  בתוהו.  עלו  הנסיונות  סילבר.  ביקש 
ליחשש  יחיד”  נתפלל  “בוא  ערבית.  תפילת  אחרי  היו  בטרמינל 
צוקר. “תתבייש לך” סנט בו סילבר. “אולי ניסע לשטיבל בבני-
ברק” הציע צוקר. “לא” התעקש סילבר “אני חש צורך להתפלל 
ערבית דווקא בירושלים. יש לנו ביקור בוקר באחת הישיבות שם”. 
“עד שנגיע יהיה קרוב לשתיים בלילה, לדעתי לא נמצא מנין בזכרון 
צוקר  תקנה.  וחסר  צעיר  פסימיסט  “אתה  צוקר.  קיטר  משה...” 
ג’וניור” ניער אותו סילבר. טוב מה לעשות, צוקר היה רק העוזר 
וסילבר הבוס. הם עלו על מונית ודהרו לירושלים. בשתיים ושלוש 
דקות הם נכנסו לשטיבל בזכרון משה. שממה ושממון. גשמי זעף 
בחוץ, רוח סערה השתוללה והעיפה שקיות ניילון וניירות לכל עבר. 
חורף,  ליל  הגיוני.  צוקר המותש “תהיה  אינפף  סילבר”  “מיסטר 
בשביל  ערבית,  תפילת  אחרי  כבר  פה  כולם  שוממים,  הרחובות 
נסיים  גזל שינה... בוא  וזה כבר  לייצר מנין צריך להעיר אנשים, 
אתה האפיזודה המשונה הזו ונתפלל יחיד. זה לא אסון... אנחנו 
אנוסים ואנוס רחמנא פטריה”. מנדל סילבר לא שם ליבו לקיטורי 
ניגש  אני  מניין.  יהיה  ילד,  מניין  “יהיה  בתקיפות  ואמר  עוזרו 
לארון הקודש מתייחד עם אבא שבשמים והוא כבר ישלח לנו עוד 
שמונה צדיקים”. למותר לציין, שצוקר היה משוכנע שהדוד החביב 
שלו קצת סטה ממסלול הנורמה, בעיקר לנוכח העובדה שהגשם 
האמריקני  הנדיב  בתופשת.  שיחקו  והברקים  והרעמים  פסק  לא 
ארוכות.  דקות  במשך  תפילה  ומלמל  פניו  הצמיד  לפרוכת,  ניגש 
“או.קי. צוקר חביבי, תוך 10 דקות מתחילים והוא רחום... יכפר 

עוון”. צוקר חייך ברחמנות לכוון דודו מיטיבו. הנדיב סילבר יצא 
אל מחוץ לבית הכנסת חייג בפלאפון וניהל שיחה עירנית כחמש 
דקות. צוקר היה בטוח שדעתו של הנדיב נטרפה לגמרי. “אני לא 
מבין אותך דוד, איך אתה מעיז להעיר אנשים בלילה, יש גבול גם 
לרצון להתפלל ערבית במניין”.”תרגע ילדון שלי, עוד כמה דקות 
לא פחות  מול השטיבל  נעצרו   2.27 צדק. בשעה  מתחילים...הוא 
ולא יותר שמונה מוניות!!! שיירה ארוכה ומרשימה. צוקר שיפשף 
עיניו בתימהון, סילבר שעט החוצה וסימן לנהגים לרדת.”תקשיבו 
צדיקים שלי, הרגע דיברתי עם הסדרן שלכם ג’וני פרץ וביקשתי 
ומסורתיים,  שבת  שומרי  נהגים  עם  מוניות  שמונה  לי  שישלח 
בעד כל מחיר. ג’וני חשב שאני משוגע ולא האמין לי, אחרי דקות 
ארוכות הוא השתכנע, והנה אתם פה. ועכשיו תגידו לי כמה עולה 
שעת המתנה בשעת לילה כזו?”. “מאה שקל לשעה” חייך שמוליק 
אברהמי הנהג הוותיק משכונת הבוכרים ממייסדי התחנה. “אבל 
למי צריך להמתין ולמה שמונה נהגים כאן, מול השטיבל בשתיים 
בלילה?”.”ובכן שימו לב ידידי, אני אשלם לכם 50 ₪ לכל אחד על 
חצי שעת המתנה בתוך השטיבל, ונא להרים יד מי שלא התפלל 
ערבית”. מתוך השמונה שישה הרימו ידיים בביישנות. “יופי, ברוך 
השם, יש כאן רוב מניין ועכשיו אני מבקש מכם לענות ‘אמן’ עם 
על  כיפות  שימו  השמים.  את  תיקרעו  והריאות,  והגרון  הלב  כל 
עלה  צוקר מתוק שלי  צוקר!!!  סידורים.  והיכנסו, קחו  הראשים 
לתיבה...”.”והוא רחום...”.  22 דקות כמניין טוב, נמשכה תפילת 
העמידה של הגביר היקר מנדל סילבר. לא היה חולה שלא הזכיר, 
לא היתה עקרה שלא ביקש עליה, לא היה רווק או רווקה שלא הזיל 
עליהם דמעה. כן, כן, כשמנדל התפלל הוא לא שיחק, כמונה מעות, 
מתרגש, בוכה, עם כל הלב והריאות והאצבעות והמצח והשרירים. 
בה.  להתקנא  שראוי  ערבית  תפילת  שירה.  אומרים  קרביו  כל 
שמונת הנהגים היקרים מחברת המוניות “נתיבי הבירה” הביטו 
בו משתאים “מעולם הם לא ראו תפילה כזו. נפתלי נחמן צוקר 
“עושה שלום  נרדם.  וכמעט  לתיבה,  סמוך  על ספסל  עיניו  עצם 
במרומיו... צוקר תתעורר, תגיד “קדיש תתקבל”.”תתקבל צלותנא 
הנדיב  סימן  לשבח’  ‘עלינו  אחרי  אמן”.  “ואמרו  ובעותנא...”... 
סילבר לנהגים ההמומים והמופתעים לשבת בכניסה. “תודה לכם, 
צוקר חסד  נחמן  נפתלי  ועם  ועשיתם עמדי  יקרים  אתם אנשים 
גדול. אנחנו משתדלים לא להפסיד מניין בציבור, ובזכותכם זכינו 
לתפילת ערבית ברוב עם. לפני כשעתיים נחתנו בנתב”ג ואין לי 
כסף ישראלי. אני אתן לכם 400 דולר, בבוקר תפרטו את הכסף, 
התפילה  הלב.  מכל  ממני,  בונוס  והיתרה  אחד,  כל   ₪  50 תקחו 
שלכם שווה בשבילי מליונים...”. הנהגים הביטו זה בזה משתאים. 
עד ששמעון אמסלם הנהג הצעיר משכונת אבו-טור קפץ ממקומו 
נרגש ועיניו בורקות מהערצה “סלח לי אדון אמריקאי. אנחנו לא 
טיפשים למכור את המצווה הזו בשביל 50 או 100 שקל. אנחנו 
זה לא מאבדים...  ואת  הרווחנו פה תפילת ערבית לבורא עולם, 
תשאיר את הכסף אצלך, או תרום אותו לצדקה... אנחנו מודים לך 
שבזכותך למדנו כמה חשובה תפילה ליהודי, ואני שמעון אמסלם 
וערבית  מנחה  להתפלל  נדר,  בלי  עכשיו,  עצמי  על  מקבל  הקטן, 
בציבור גם אם יפול עלי ספיישל לדימונה 600 שקל”. וכולם צחקו, 
וטפחו בחביבות למנדל סילבר על כתפו. הם הניעו את המוניות 
ונעלמו לתוך הלילה הירושלמי הקפוא והקדוש. “נפתלי נחמן שלי, 
ערבית,  בתפילת  יהודים  זיכינו  גם  במניין,  התפללנו  השם  ברוך 
מטופל  לאברך  מחר  אותו  אתרום  נדר  ובלי  הכסף,  עם  נשארנו 
כנגד 8 המוניות. אבל אתה צוקר חביבי, תכניס  ילדים,  בשמונה 
טוב טוב לראש שלך, בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכין אותו, אבל 
שירצה ללכת! שירצה מאד! ולא יכניע את עצמו לוותר ולהתפלל 
ביחידות”. הא כן, בחוץ חיכתה להם המונית של אמסלם שהסיעם 
בכבוד גדול למלון פלז’ה. וכמובן, מאז ועד היום נפתלי נחמן צוקר, 
לא מעלה על דל שפתיו את המשפט “בוא נתפלל יחיד”. נו בוודאי, 

צוקר למד לקח, ועוד איך למד.
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



לאחר שנים של המתנה, סוף סוף נודע לי שאני הולכת 
וסוחפת.  מציפה  גדולה,  היתה  השמחה  אמא,  להיות 
כל  במהלך  אותי  שלותה  חרדה  התעוררה  לצידה  אבל 
ההריון, מכיון שאני מבוגרת, והיו לי נסיונות מאכזבים 
בעבר, מאד חששתי. קראתי את העלון ”תפארת ינון“ 
הולכת  שאני  לפני  חודש,  כל  צדקה  לתת  והחלטתי 
לבדיקות... וכך היה במשך כל חודשי ההריון. כל פעם 
חשובה  בדיקה  או  אולטראסאונד,  בדיקת  לי  שהיתה 
שהברכות  ותורמת...והרגשתי  מתקשרת  היתי  אחרת, 
והתפילות האלה מלוות אותי לאורך כל הדרך. לקראת 
אמרתי  ששי,  יום  היה  כחודש,  לפני  התשיעי,  חודש 
לבעלי שאני לא מרגישה טוב, לאחרונה הלחץ דם היה 
גבוה והרגשתי חלשה ומסוחררת, הורדתי את הסירים 
מעל האש... ומאז אפשר להגיד שאני לא זוכרת כלום. 
בעלי מספר שבסיעתא דשמיא היה לידי בסלון כשראה 
שאני מתעלפת. מיד הזעיק אמבולנס, והסתבר שאבדתי 
את ההכרה. האמבולנס דהר ודווח לבית החולים להערך 
והרופאים  ומורדמת,  מונשמת  היתי  חירום.  למקרה 
במצב  לעשות  מה  והתלבטו  העובר  מצב  אחרי  עקבו 
הנדיר הזה. בעלי הוא זה שדוקא עודד אותם לילד אותי, 
כל עוד המצב מתאפשר והעובר בסדר, כי הרי אי אפשר 
לדעת איך יתפתח המצב הזה. הרופאים החליטו לילד 
אותי, וכך נולדה בתי היקרה, השם ישמור אותה, ואני 
ראיתי  כשהתעוררתי,  שני  בתרדמת...ביום  היתי  עדיין 
שעון מולי ואמרתי לעצמי, שלוש שעות את בבית חולים 
וגם ילדת...זה יפה מאד!. בעלי צחק צחוק משחרר פעם 
שאני  לי   וסיפר  האחרונים,  הימים  בשלושת  ראשונה 
לא שלוש שעות מאושפזת אלא שלושה ימים. סוף סוף 
פגשתי את בתי היקרה, בעלי עדכן אותי בכל מה שעבר 
עלי שלא זכרתי. והרופאים שמחו לגלות שהכל בסדר 
איתי.  המחשבה הראשונה שעברה לי בראש זה שזאת 
בידים,  אותה  מחזיקה  שאני  שזה  צדקות,  של  ילדה 
בכלל לא מובן מאליו, שבעצם שום דבר לא מובן מאליו 
בעולם הזה...ושהמשפט ”צדקה תציל ממות“ הוא יותר 
הקדוש  הצדיק  שבזכות  ספק  לי  ואין  עבורי,  ממוחשי 
הזה ר‘ ינון חורי זצוק“ל שעל שמו הארגון היקר הזה 
קרוי, ה‘ הציל את חיי..                               בעילום שם             

לפני שלושה חודשים בערך, סבלתי מבעיה רפואית באוזן. הרופא אמר שאצטרך לחיות עם 
זה או שאולי מתישהו זה יעבור אחרי חצי שנה. המצב הזה הניע אותי לעשות ”פדיון נפש“ 
ב“חסדי ינון“, ומאז הפדיון, המצב רק הלך והשתפר מיום ליום, עד שאפשר להגיד שכמעט 

נעלם לגמרי. ישתבח שמו! חזרתי לתפקד כרגיל, תודה לבורא עולם, על חסדיו הרבים...
הנריטה בת אליס

נעימה,  לא  כירורגית  התערבות  לעבור  אמור  היתי 
סבלתי תקופה, ובלית ברירה חיכיתי לתור שנקבע לי. 
ינון“,  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  הזמינה  אשתי  בנתיים 
וכשכבר הגעתי לתור שלי לכירורג, מוכן נפשית כבר...
הוא בדק אותי ואמר לי, חביבי אין לך כלום לך הביתה...
ובאמת מאז הפדיון המצב השתפר , ברוך השם... מודה 
לשם יתברך... ולשליחיו  הנאמנים...                                        
בעילום שם

כזה  בגיל  לחייו.  השמונים  בשנות  מבוגר,  אדם  אחי 
צצו כל מני בעיות בשלום בית, עד שאשתו והילדים, 
היה  אפשר  אי  לבד,  אותו  והשאירו  הבית  את  עזבו 
לעבור  נאלץ  ועזוב,  חולה  שהיה  והוא  איתם,  לדבר 
נמשך  הזה  המצב  לשרוד.  כדי  חלופית  קטנה  לדירה 
מרוב  תקופה  באותה  עין  עצמתי  לא  אני  זמן.  הרבה 
לי לראות  נדיר. בצר  זה פשוט מקרה  צער על מצבו. 
שאין כל פתח לצאת מהמצב הזה, הזמנתי לו ”פדיון 
נפש“ ב“חסדי ינון“, שיהיה לו שלום בית עם אשתו 
וילדיו. שהשלום יחזור אליהם ויתאחדו. בהתחלה לא 
עוד  לו  עשיתי  ויתרתי,  לא  אבל  שיפור,  שום  ראיתי 
פדיון. והיום אני מתקשרת לבשר, שבסיעתא דשמיא 
מדהימה הם חזרו לגור יחד והמצב הסתדר ביניהם. אין 
מילים להודות לבורא עולם, שהכל בידים שלו, כל דבר 
בעיתו...                                                בעילום שם                                                                                                                      

לעשות  ובקשתי  ינון”  ל”חסדי  כסליו התקשרתי  בד’ 
“פדיון נפש” לזווג הגון” עבור ביתי, הבטחתי לבשר 
בשורות טובות, ובשעה טובה ובמזל טוב, היא סגרה 
וורט בטבת, מתרגשים ושמחים להיות אנשי בשורה, 
ומודים לשם יתברך כל יום, כל היום. שבעזרת השם, 
זכוי הרבים יעמוד לזכות הזוג הצעיר, ויהיה להם חיים 
מאושרים ובנין עדי עד...                           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 

שם המפתחות אצלה, והשאיר העתקים אצלו. ויהי היום והוא מודיע לה:“יש לי נסיעה ארוכה לחו“ל לצורך הזמנת סחורות, אנא הכיני לי את 
המזוודות“. הכינה לו בגדיו וצידה לדרך, הזמין כרכרה ויצא. הרחיקו מעט מן העיר והוא פונה לעגלון:“בבקשה עשה ’פרסה‘ והכנס לעיר דרך 
שבילי השדות“. הפנה אותו לבית מלון סמוך לביתו, ושכר שם חדר ללינה. בחשכת לילה יצא לכוון ביתו, פתח בחשאי דלת ועוד דלת. כשראתה 
את בעלה בפתח הדלת, אמרה לנוכרי שהיה שם:“תדקור אותו!“. הבעל נשא רגליו לנוס על נפשו, הגיע לגינה צבורית, ומרוב צער נפל שם על 
הספסל ונרדם. באותו לילה התרחשה פריצה באחד מאוצרות המלך. העבדים נדהמו לגלות את הקף הנזק, ומיד הזעיקו פלוגות שוטרים שיסרקו 
את כל העיר וסביבתה. הגיעו השוטרים לגינה וראו שם יהודי חסר בית, תפסו אותו לחקירה. הגיע לשם הכומר הראשי והחל בסדרת ענויים 
אכזרית. מיועדנו לא עמד כוחו ביסורים הקשים וצעק להם שיפסיקו, הוא מוכן לחתום, רק שירפו ממנו . החתימו אותו על ההודאה, ופסקו את 
דינו לתליה. בדרך ליוה אותו הכומר ודבר אל ליבו שימיר דתו. עברו ליד מצבור אשפה והיו תולעים יוצאים ממנה. פנה הכומר אל התלין :“נה 
הולך את הנדון מסביב, שלא ירמוס את התולעים, ’ורחמיו על כל מעשיו‘ כתוב בתורה“. אמר האיש בליבו: זה ’וצדקתך‘...שוה לבדוק. פנה אל 
החילים ואמר:“יש לי בקשה אחרונה, השיבו אותי אל המלך“. כשהובא לפני המלך אמר:“אדוני המלך, באתי להתודאות לפניך. אמנם גנבתי, 
אך זה היה בשיתוף פעולה עם הכומר הראשי, האוצר אצלו“. החוליה שנשלה אל חוילתו של הכומר חזרה מיד. אכן גנבה בחדרו הפרטי. ממתי 
עושה יהודי עסקאות עם הכומר? תמה המלך. ”אין לי שום עסק עמו“ ענה האיש. ”אבי צוני לפני מותו, הזהר מן ’וצדקתך‘. כשראיתי כי איש 
זה חס על התולעים, בעוד הוא מוביל לתליה אדם חף מפשע הבנתי כי ידו במעל!“ תלו את הכומר, ערפו את ראשם של הפושעים והחזירו את 
האיש לביתו. כך מביא ה“קב הישר“, ובסוף הוא מסים בזו הלשון: ”על כן נלמד מזה המעשה, שלא יסמוך האדם במה שיראה בעיניו שהוא 
הולך תמים, כי אין האדם יודע מה שהוא בליבו.הכלל הזה נקוט בידך: מי שאינו רוצה להנות מממון של חברו, ומכל שכן שאין רוצה בממון של 
גזל או ממון של גנבה, ומשאו ומתנו הוא באמונה, הוא איש צדיק וישר בודאי.אבל אדם שרואה את חברו נושק תפלין ומתפלל, ואינו עוסק 
במשא ומתן באמונה, צריך להרחיק ממנו בכל מני הרחקות, כי עיקר היראה והצדקות הוא בממון, וכל אדם שהוא עומד בצדקתו על ממון, זהו 
צדיק גמור, ועליו נאמר: יגיע כפיך כי תאכל, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא“.                                                        ומתוק האור
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