
מטעמים לשולחן

בס”ד

מסופר על רבי איצל‘ה פטרבורגר זצ“ל, שבאחת ההזדמנויות ישב ליד שולחן אחד 
עם כמה גבירים, והנה פונה אליו אחד מהם ואומר לו: כבוד הרב אתה מאמין בביאת 
המשיח? ודאי. אתה מאמין שגם היום הוא יכול לבוא? ודאי וודאי. כבוד הרב, אני 
אומר לך, שהיום הוא לא יבוא. שהרי הגמרא אומרת )סנהדרין צז, א(: ”אין בן דוד בא 
עד שתכלה פרוטה מן הכיס, אבל לא היום...יש לנו יותר מדי כסף בשביל שביום אחד 
הכל יגמר. ענה לו רבי איצל‘ה:“אני מאמין באמונה שלמה בכל יום שיבוא“, וגם אם 
יבוא נביא ויגיד: שהיום המשיח לא יכול לבוא, אומר שהוא נביא שקר, ואם תשאל 
אותי ממאמר חז“ל, אני אומר, שגם ביציאת מצרים היו קושיות, ולא ממאמר חז“ל, 
אלא ממאמר של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שאמר ”ועבדום וענו אתם ארבע 
ואת הקושיות, תרצו  ועשר שנים.  יצאו אחר מאתים  כן  פי  ואף אל  מאות שנה“, 
הגאונים. וגם פה, משיח יבוא, וכל הקושיות? יבואו הגאונים ויתרצו. ובנוסף לכך, 
ה‘חתם סופר‘ כותב שיתכן שהמשיח חי וקים ביננו, ואפילו הוא לא יודע שהוא אמור 
להיות משיח, וכשיגיע הזמן יצוה אותו ה‘ לגאול את ישראל. שהרי כך היה עם משה 
רבינו, עד גיל שמונים לא ידע כלל שהוא המשיח, וכשהגיע הזמן לגאולה, אמר לו 

הקדוש ברוך הוא-אתה הגואל.    

שכור ולא מיין
אחר שלמדנו את עקרי האמונה עלינו להבין:הרי גם המצרים ראו את כל המכות 
פי  על  יובן  הענין  לעולם?!  בורא  קיומו של  להכחיש את  להמשיך  יכלו  איך  הללו, 
מעשה ששמעתי מרבי שלום מאיר ולך שליט“א: ישנו ארגון בשם ’אפיקים‘, העוסק 
הארגון,  ראש  יושב  אינטלקטואלים.  משכילים,  באנשים  ומתמחה  רחוקים,  בקרוב 
יושב  ידי  על  הנאמרת  שבע,  בבאר  הרצאה  שיש  שליט“א, שמע  בקר  אברהם  רבי 
ראש הליגה נגד חזרה בתשובה. נסע הרב בקר לשמוע מה הלז ”מוכר“. בהרצאה 
הסכמה.  לאות  בראשו  הנהן  ההרצאה  כל  ובמשך  משכיל,  שנראה  אדם  לידו  ישב 
בתום ההרצאה, שאלו הרב בקר מדוע בא, והוא ענה: ”רציתי לשמוע מה טענותיו, 
ואכן השתכנעתי שיש בחזרה בתשובה שטיפת מח, כפיה דתית וכו‘“. אמר לו הרב 
בקר:“ אתה הרי אינטלקטואל, אז בא תשמע גם את הצד השני. בשבוע הבא, יערך 
סמינר של ”אפיקים“ במלון ”גלי צאנז“ בנתניה, בוא לשבוע עם אשתך, ותתרשם“. 
לו על היהודי  ולך להרצות. הרב בקר ספר  לשבת שבסוף אותו שבוע, הוזמן הרב 
הנ“ל, ובקש ממנו לשוחח אתו שיחה אישית. במוצאי שבת, נהוג בסמינרים מסוג זה 
לערוך ”סימפוזיון“, בו המשתתפים מספרים על חויותיהם והתרשמותם מהסמינר, 
את החלטותיהם לשנוי בחייהם וכו‘. והנה, רואה הרב ולך שהיהודי עוזב את המקום 
ומדוע תעזוב  עכשיו  עד  נשארת  “הרי  ושאל:  אליו  נגש  לפני התחלת הסימפוזיון. 
ברגע אחרון?“. ענה היהודי: “יש לי את ההתרשמויות שלי, ואינני מעונין לשמוע 
מוכרח  אני  התרשמת?  איך  ולך,  הרב  שואל  אדרבה,  נו,  מרגישים“.  אחרים  מה 
לומר לך שנהנתי מאד, ברור שאין כאן שטיפת מח, ברור שזו לא כפיה דתית. אתם 
מצליחים להוכיח דברים ברורים בענין האמונה וחיוב שמירת המצוות. כן? אז מה 
כבודו מתכונן לעשות? אני שוב חוזר ואומר, מאד התרשמתי, מאד מענין, הדברים 
חשובים וברורים. נו, אז מה התכל‘ס? מה אגיד לך, יקח לי הרבה זמן לשכוח את 
אמיתיים  שהדברים  למד  הרי  לשכח?  רוצה  הוא  כאן...מדוע  ושמעתי  שראיתי  מה 
ונכונים? אלא שיהודי זה מבין כי הדברים ששמע מחיבים אותו לשמור שבת ולאכול 
כשר, ובסך הכל להיות נשלט ונכנע למרות רוחנית גבוהה, וזה לא מוצא חן בעיניו. 
אז כדי להתפטר מזה, הוא מחליט ש“אין אלקים“, ואת מה ששמע הוא מתכון לשכח 
רצונותיו  אבל  ולהכיר,  להבין  לדעת,  יכול  שאדם  מכאן,  למדנו  האפשרי.  בהקדם 
מכריחים אותו לומר שאינו מאמין. ולתוספת הסבר נחזור כאן על מה שכתבנו לעיל 
)על הפסוק ”אצבע אלקים הוא“( שלכל אדם יש ’מערכת‘ במח הממונה על הסקת 
מסקנות הגיוניות, וישנם, לא עלינו, אנשים שמערכת זו אינה עובדת אצלם כראוי. 
וזאת מחמת שלוש סיבות: א. כשהאדם לא נחן במידה מספקת של חכמה. ב. האדם 

הוא חכם, אבל אחרי ששתה כמה כוסות אינו מסוגל להסיק מסקנות הגיוניות...
והדברים יתבארו בספור הבא: מעשה באדם שנכנס לבית מרזח והזמין כוסית 

שתיה לו, לבעל בית המרזח ולכל הנוכחים.       המשך בעמ‘ אחרון

אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח
ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא.
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אורז וכל מני קטניות, ובכלל זה אפונים 
שיזהרו  ובלבד  בפסח,  מותרים  )חימוץ( 
לברר את האורז היטב לבל יהיו בו חטים 
או שעורים וכיו“ב ממני דגן. ולכן נוהגים 
לבדוק את האורז בתשומת לב רבה ובכובד 
ראש, שלוש פעמים, ובשעה שאין ילדים 
קטנים בקרבתם )כנ“ל סעיף א(. ואחינו 
באורז  בפסח  איסור  נוהגים  האשכנזים 
השרידים  מהספרדים  יש  וגם  וקטניות, 
מאכילת  להמנע  שנהגו  קורא,  ה‘  אשר 
יוכלו  לא  פן  מחשש  בפסח,  בלבד  אורז 
להחמיר  שנהגו  והספרדים  יפה.  לבודקו 
מנהגם  לבטל  ירצו  אם  וקטניות  באורז 
)מחמת איזו סיבה של חולי, וכיוצא בזה( 
ומי  התרה.  ידי  על  להם  להקל  אפשר 
סמוך  היותו  בגלל  באורז,  איסור  שנהג 
על שולחן הוריו, שנהגו בו איסור, וכיום 
רשאי  עצמו,  ברשות  ועומד  אישה  נשא 
ואף  חכם.  התרת  שום  בלי  היתר  לנהוג 
הנוהגים איסור באורז ובקטניות בפסח, 
מותר להשהותם בבית, ואפילו נתחלחלו 
לפני  לגוי  למוכרם  צורך  ואין  במים, 
ספרדי  בבית  שנתארח  ואשכנזי  הפסח. 
תבשיל  לאכול  לו  מותר  הפסח,  בחג 
שנתבשל בכלים של בעל הבית. אף על פי 
שבעל הבית נוהג היתר באורז וקטניות, 

ונתבשלו בכלים ההם.

חזון עובדיה

ההלכה השבועית
הלכות מצרכי מזון 
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סיפור השבוע
מונולוג. שלום לך ר’ קובי לוי,

ובהם  ומכתבים,  מסמכים  גדושי  עבים  קלסרים  שלושה  על  הבטתי 
כאן,  כולם  עקרה”.  תהיי  “לעולם  המוחצת.  הרפואית  הדיאגנוזה 
פרופסורים, מומחים מן הארץ והעולם, מי לא? חוות הדעת שלהם 
בקלסרים  כרונולוגים,  תאריכים  לפי  מתוייקות  כבוד  אחר  שוכנות 
נישואין,  שנות  צלחו. עשר  ונסיונות שלא  טיפולים  הללו המתעדים 
סיכוי.  אין   – אומרים  הם   – הטבע  פי  על  תינוק,  של  יבבה  ואין 
השעה עשר בלילה, האברך שלי סעד פת ערבית והלך לישון. אני לבד 
אני  העשירי...כן,  נישואינו  ליל  הוא  הלילה  ושבורה.  תוהה  במטבח, 
מודה לקב”ה שזיכה אותי בבעל אברך ירא אלוקים מרבים, עדין נפש 
ובעל רגישות נדירה, שאפילו לא השמיע צלילון של טרוניה, לא שביב 
של אכזבה, ואף ולא גרגיר אבק של ייאוש. אבל הבית ריק משמחת 
ילדים, ואין בכתלים קישקושי צבעים, ואף קובית משחק או צעצוע 
לא נחבאים מתחת למיטה או מאחורי הדלת. אישה עקרה. שמעתי 
שעל פי ההלכה יכול הבעל לגרש את אשתו אחרי 10 שנות נישואין... 
לא חששתי, ידעתי שאצל אישי הגזירה היא משותפת, והוא לא יצער 
נרדפת,  טרודה.  אני  לי,  מניח  לא  שלי  הצער  אבל  לעולם!!!  אותי 

עצובה, חסרת מנוחה. מעגל שאין לו סוף.
עיינתי בתפילות תשעה באב. השכינה שבגלות משולה לאשה עקרה, 
ציון  אבלי  את  אלוקינו  השם  “נחם  ציטוט  אחר,  מסוג  עקרות  אבל 
מבלי  והשוממה,  והבזויה  החרבה  העיר  ואת  ירושלים,  אבלי  ואת 
בניה היא יושבת, וראשה חפוי כאשה עקרה לא ילדה...”. אלא שיש 
הבדל גדול ביני לבין השכינה הסובלת. לה יש ילדים שפשעו ואבדו 
לה, אבל הם עוד ישובו, תחושתה כאשה עקרה, אבל יש לה תקווה, 
שתתגשם. ואני? מה אני. שכנה שנכנסה לא שאלה מדוע אני בוכה, 
לנהג  חייגתי  במוחי.  רעיון  ניצנץ  לפתע  הסיפור.  את  הכירה  היא 
מונית חרדי המוכר לנו וביקשתי שיגיע. שכנתי שמחה להתלוות אלי, 
לנחמני מעט. “בבקשה לאן נוסעים?” שאל הנהג, קח אותנו לרב הכי 
דקות.”בשמחה”, השיבני  לנו כמה  והמתן  בירושלים, בקשתי,  צדיק 
“נוסעים מכאן 7 דקות דרומה לשכונת שערי חסד, ותכנסו לביתו של 
גדול הדור הרב הגאון שלמה זלמן אויערבעך”. חורף. גשמי זעף ברקים 
ורעמים ליוו את המונית בדרכה, ובתוכה נהג טוב לב, ידידה מתפללת, 

ונשמה מיוסרת. הגענו.
ומי שהכירו הוקסם מהארת- דפקתי בעדינות על הדלת. הרב פתח, 
פניו הלבבית. “מה אוכל לעזור שאל?”. סיפרתי על בעלי הצדיק, על 
שלום הבית, ואז פרצתי בבכי גדול. עשר שנות נישואין, ללא ילדים, 
והרופאים אמרו: אין סיכוי. והבכי שוטף כנהר מתגלגל... וליבי מנסה 
לקושש שברי תקווה וחלקי ישועה. אם בכלל. והלילה ליל נישואינו 
משפטים  הקדוש,  מפיו  שמעתי  מעט,  כשנרגעתי  כאמור.  העשירי... 
מזעזעים מחד, ומופלאים מאידך, מילים קשות ואוהבות יחדיו, כמו אש 
ומים המשמשים בערבוביה אל-טבעית. “אני מאד מצטער בשבילך”, 
“אבל  והוסיף  קולו  מעט  הגביה  ואז  מזדהות,  בעיניים  בלחש  אמר 
הקב”ה לא חייב לתת לך ילדים... הוא לא חייב לתת בריאות, ולא חייב 
לתת פרנסה, או בית או משפחה...” ובקול תקיף וחד סיכם את דבריו 
שאשמע  לתומי  חשבתי  פשוטה,  אשה  אני  חייב!!!!”.  לא  “הקב”ה 
ואולי  לישועה  אזכה  ועוד  רחמן  עידוד, שהקב”ה  נחמה,  דברי  ממנו 
יתן לי ברכה מיוחדת בצרוף סגולה, משהו אופטימי, והנה אני שומעת 
“הקב”ה לא חייב לך ילדים!!!” הסתחררתי, עולם חשך בעדי לרגע, 
אבל הרב המיוחד הזה לא הטיף לי מוסר, הוא פשוט מילא אותי במסר 
מכונן. לפתע חשתי חמימות פנימית, של גילוי שמיימי, כואב, שורף 
את הלב אבל אמיתי. הכי אמיתי שיש. השתררה דממה, הבנתי שאין 
לו מה להוסיף לי, וכנראה זו גזירה שעלי לקבל באהבה. הסתובבתי 
לצאת “תודה כבוד הרב” מילמלתי. עשיתי צעד קטן החוצה ופתאום 
שמעתי מילה “אבל”. הוא אמר “אבל”. הפנייתי ראשי לעברו, וחשה 
כמו צבייה לכודה שמוצאת פתע מילוט מן המצודה, והנה חייה כבר 
לא תלויים לה מנגד. ומכאן ואילך שמעתי את המשפט הכל כך פשוט, 
אבל כה עצום ובונה ומטלטל לבבות “אבל דעי לך, שאם את תעשי 

למען אנשים מה שאת לא חייבת, אז מהשמיים יעשו איתך מה שלא 
חייבים לך. כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים, ומידה 
כנגד מידה לא בטלה...”. החילותי לשנן את המשפט הזה, מדקדקת 
במילותיו כמו בקריאת שמע, “אם את תעשי למען אנשים מה שאת 
לא חייבת, מן השמים יעשו איתך מה שלא חייבים לך”. אמרתי “תודה 
רבה”, וירדתי במדרגות בוכה מאושר. קיבלתי הרגע פרספקטיבה לכל 
החיים שחדרה לכל כדורית בדמי. יצאתי אל הגשם והחשיכה, הבטתי 
בשחקים ולחשתי “הקב”ה, הבנתי הכל, אני בתך האוהבת מבטיחה 
לך, שכמו שאתה נותן בחינם לכולם, לבני אנוש לחיות ולעופות, לכל 
בריותיך, גם אני אתן מזמני מכספי ומהכוחות שלי לילדיך. אני אעשה 
המון למענם, גם אם אינני חייבת...” נכנסתי לדירתי הקטנה מאושרת 
מן הגילוי ואז גמלה החלטה בליבי. מחר אלך לבית היולדות ואעזור 
והפתעות  כמה מתנות  קניתי  לסיעוד.  וזקוקות  הן חלשות  ליולדות. 
בנוכחותי  אבל אחרי מספר  הן באמת שמחו  אותן.  והלכתי לשמח 
יולדות היא  בדיוק צריכים אותי. מחלקת  שבועות הבנתי שכאן לא 
מחלקה שמחה, יש תינוק אז יש ברית מילה, יש בת אז יש אור נוסף, 
החלטתי  מאושרות...  היולדות  הכל  ובסך  מתנות,  משפחה,  בני  יש 
להפנות את מרצי הוני ואוני למחלקה הכי... הכי... אונקולוגיה. קניתי 
מן המעט שיש לי המון ממתקים, מכל הסוגים. ופלות, וחלווה וקוקוס 
ושוקולדים שקדים ותמרים וסוכריות וחטיפים, עם מפיונים מרהיבים 
והכל ארזתי בסלסלות מתוקות ובעיצוב ססגוני ומשובב עין. התחלתי 
לעבור מאחת לאחת, ממיטה למיטה בחיוך במאור פנים כשאני אוחזת 
וניירות  צלופנים  בשלל  מעוצבת  היא  שאף  הנירוסטה,  עגלת  את 
מרשרשים, תענוג לעין, לחך, וללב. לעשות כרצון איש ואשה, שבשעות 
הקשות הללו בוודאי ובוודאי שכל גילוי של מתיקות והארת-פנים הוא 
נכס נצחי עבורם, וגם בעבורי, שכן מצוות ביקור חולים, כידוע אין לה 
שיעור, ומי גדול מבקרי החולים? הקב”ה שסעד את אברהם אבינו. 
השקעתי במצווה הזו את הלב הנשמה הכוח והכסף. התאהבתי בחסד 
הזה, וכל חיוך קטנטן של מבריאה, שובב את נפשי. ריבונו של עולם, 
הרי שכינה שורה למעלה ממראשותיו של חולה, ובוודאי שהמבריאים 
ברכתם  ולכן  ביסורים,  בועטים  שאינם  אמיתיים  צדיקים  הם  הללו 
ראוייה שתתקיים. ביקשתי שיברכוני והן ברכוני בשמחה, עם הכרת 
הטוב, שספק אם אני ראוייה לה. אחרי שנה נולד לנו - במזל טוב - בן. 
אחרי ארבע שנים נוספות קיבלנו מתנה נוספת מהקב”ה שלא חייב 
לנו ילדים, עוד תאומות מקסימות. אבל אני לא הפסקתי עם החובה 
שאינני חייבת. חיי סובבים סביב המתקת חייהם של האנשים והנשים 
הללו שנמצאים שם בקומה השביעית ובחסדי השי”ת יבריאו. מדי יום 
שני בשבוע עם אמי שתחיה ועם בנותי, )כשהן בחופשה מן הלימודים( 
טון  חצי  חיים.  שממתקות  מתוקות,  סלסלות  מאות  מחלקות  אנו 
ממתקים בחודש!!! למען בניו ובנותיו של מלך מלכי המלכים, שדורש 
מעמנו להיטיב עם הזולת, גם מבלי לקבל שכר, גם מבלי לייחס את מה 
שקיבלנו ממנו, ביחס ישיר למה שנתנו מעצמנו לאחרים. כמו שהבנת, 
כבר חלפו שנים רבות מאז. לפני ארבעה חודשים חיתנו את בני בכורי, 
שהוא תלמיד חכם גדול, ובחתונתו שימחוני - בין השאר - מאות רבות 
של רופאים אנשי  צוות, חולים שהבריאו ובני משפחות של חולים 
שנפטרו. רציתי לספר לך שראיתי הרבה פרידות בחיי, אתה כבר מבין... 
חוויתי המון תודות מכאלה על ערש דווי, שקובית שוקולד בלשונם 
על  שלי  לתארו. ההסתכלות  יכולה  עצום, שאינני  אושר  להם  גרמה 
חיינו עלי אדמות מאד אופטימית, מאד שמחה, ולא אגואיסטית. אינני 
אשה עשירה, בעלי אברך שלא מקבל מילגה והממתקים שאני משיגה 
כי במידה  רב. אבל הכל שווה.  לי במאמץ  עולים  ומתורמים  מכספי 
עצומה אני חשה שהאושר שלי מקורו בעובדה שאני עושה לזולת מה 
שאני לא חייבת, אבל עכשיו זה כה הדוק בשיגרת חיי, עד שזה הפך 
למחוייבות ממכרת ממש. אני מאד מקווה שבמילים הללו, יהיה קורט 

של צידה לדרך לקוראיך החשובים. 
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



לנכדה שלי בת הארבע, היה לה חום גבוה, פתאום התחילה לפרכס ויצא לה קצף מהפה, השם 
ישמור וירחם. אמא שלה נבהלה, ובצדק, הזמינו מיד אמבולנס, הגיעו לטיפול נמרץ. הילדה אבדה 
את ההכרה, גם בבית חולים פרכסה  כמה פעמים ולא התעוררה. כולם היו בלחץ לא נורמאלי. 
דבר ראשון התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיעשו לה ”פדיון נפש“ דחוף. אחרי שהתקשרתי פתאום 
נרגעתי, התקשרתי לכלתי ואמרתי לה: אל תדאגי עושים לה פדיון נפש. הם היו בבית חולים 
ואני גרה רחוק ולא יכולתי להיות לידם ולעזור. אז לפחות זה. לאחר הפדיון נפש, באותו יום היא 
התעוררה, עשו להCT. ויצאה מזה, ושחררו אותה הביתה. הסתבר שבכלל היה לה דלקת ראות 
ופרכסה מהחום. גם במקרים כאלה רואים את יד ההשגחה, איך הקדוש ברוך הוא מסובב את הכל 

ומצמיח ישועות...ישתבח שמו לעד! אין עוד מלבדו!
מ.ח. גני תקוה 

בשנה האחרונה, עברתי קושי רב בתחום העבודה. לא מצאתי את עצמי, ועברתי מעבודה לעבודה, כל פעם 
מסיבה אחרת, פעם אני לא הסתדרתי, פעם הם לא הסתדרו איתי. הטלטלתי שנה שלמה. עד שהתקשרתי 
ל“חסדי ינון“ שיעשו לי ”פדיון נפש“ למציאת עבודה טובה, שתתאים לי ושאחזיק בה מעמד. הופתעתי 
לקבל טלפון ממש למחרת! התקשרו אלי והזמינו אותי למקום עבודה מתאים, עם תנאים טובים, ומאז אני 
שם, ואני מרוצה. ישתבח שמו לעד...                                                                                מהמרכז

לפני כשלושה חודשים נתקפתי התקפי חרדה בלתי 
התראה  ללא  לו  צץ  שפתאום  דבר  זה  מוסברים, 
לי ארבעה, חמישה התקפים  היו  יום  כל  מוקדמת. 
ביום. לא מספיק שהיו ההתקפים בנוסף היתי עוד 
יותר מבוהל מהמצב עצמו. היתי במצב נפשי כל כך 
באחד ההתקפים,  לפסיכיאטר.  תור  ירוד, שקבעתי 
נזכרתי שראיתי את העלון ”תפארת ינון“ עם טלפון 
מגיע  שאני  שלפני  לעצמי,  אמרתי  נפש.  לפדיון 
ל“חסדי  התקשרתי  לנסות.  חיב  אני  לפסיכיאטר 
ינון“ והזמנתי ”פדיון נפש“ עבורי. ומאז, מה אומר 
ומה אגיד, רק להודות להשם יתברך, הכל נעלם כלא 
היה. תודה לבורא עולם...                           בעילום שם

לאחי שיהיה בריא, יש לו גן של המחלה במעי לא עלינו ולא על אף אחד בישראל. כל שנה עושה כל מני 
בדיקות, ולפני חמש שנים החליטו לנתח אותו ולכרות את המעי הגס, ולעשות תהליך רפואי שבסופו של 
דבר יצליח לתפקד כרגיל. בגלל שהיה אז נער, ציפו שיעבור את כל התהליך בקלות יותר מאדם מבוגר. מה 
שקרה שלאחר הניתוח הסתבך עם חסימות במעי הדק כך שהיה מקיא ולא יכל לאכול או לשתות כלום, היה 
מחובר לזונדות במשך שנה. עשו לו תשעה! ניתוחים כדי לפתוח את החסימות. ולא הצליחו להגדיר למה זה 
קורה כל פעם. לפני הניתוח העשירי הזמנו עבורו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ וברוך השם, תודה לשם יתברך, 
עבר סוף סוף את הניתוח בהצלחה. התאושש מהר מעבר למצופה ומאז הכל בסדר. הזמנו לו עוד פדיון, לפני 
שעשו חיבור של המעי, ויסימו את התהליך שהתחילו. וברוך השם, בסיעתא דשמיא הכל עבר בשלום, ומאז 
הכל הסתדר, הוא אמנם במעקב, אבל ברוך השם זה כבר מאחוריו. אין מילים להודות על הסיעתא דשמיא 
הגדולה...שזכוי הרבים יעמוד לזכותו בע“ה, ויהיה לו בריאות איתנה תמיד.                                בעילום שם

הרבה  שידוך  מעוכב  היה  שלי  הנכד 
הרבה  במשך  כלה  מצא  לא  פשוט  זמן, 
זמן. לפני כמה שנים, הזמנתי לו ”פדיון 
נפש“ ב“חסדי ינון“, ולאחר הפדיון הוא 
ונולדה  השם,  בעבודת  התחזק  התחתן, 
לו בת. אחרי שהתארס גיליתי לו בסוד, 
רוצה  אני  פעם  כל  פדיון.  לו  שעשיתי 
לספר את הישועה ולהודות, ואני שוכח. 
עכשיו התקשרתי לעשות פדיון למישהו 
אחר, ונזכרתי. רק להודות להשם!...                
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 

ניתן להוריד את העלון באתר
המשך מטעמים לשולחן

03-6182992 
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היה שותף לזיכוי הרבים
באזור מגורך לפרטים:

הצטרף
למפצי העלון

ארגון חסדי ינון עורך

תיקון זה הוכח שפועל ישועות!
03-6182992

ויצא. מהר אחריו בעל  מיד לאחר שסים לשתות קם 
-“איזה תשלום?  “ומה עם התשלום?“.  בית המרזח: 
אין עמי כסף כלל“...הכה בעל בית המרזח את האיש 
מכות נאמנות. למחרת נכנס אותו אדם בשנית אל בית 
הנוכחים“.  ולכל  לי  יי“ש  כוס  ואמר:“תמזוג  המרזח 
שאל  אותי?“  גם  מזמין  לא  אתה  למה  איתי,  -“ומה 
”אתה  האיש,  התריס  -“אתה?“  המרזח.  בית  בעל 
יש  ג.  אלים“...  נהיה  אתה  מיד  אחת,  כוס  שותה  רק 
הם  אבל  יין,  שתו  לא  וגם  רב  בשכל  שנחנו  אנשים 
מגאוה  או  מתאוה  שכורים  הם  מיין“,  ולא  ”שכורים 
היו  והחרטומים  פרעה  לטעות.  להם  שגורם  מה  וזה 
תרוצים  לחפש  להם  שגרם  מה  וזה  מגאוה  שכורים 
למסקנה  להגיע  לא  והעקר  למכות  ומשונים  שונים 
מערכת  כאשר  כלומר,  האלקים.  הוא  שה‘  האמיתית 
הסקת המסקנות נפגמת, עלולים להגיע למצבים כאלו. 
ומה גורם לכך? שכרות. אך יש שכורים ולא מיין, אלא 
מתאוות, מכבוד, מגאוה, המכונים ”נגיעות אישיות“, 
הם הגורמים לשבוש מערכת הסקת המסקנות במוחו 

של האדם...וזאת היתה גם הבעיה של החרטומים!  
ומתוק האור

הפרשה המצויירת


