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בס”ד

והצדקה  במדת החסד  פולונסקי,  רבי שמשון אהרון  הרב מטפליק,  גדולתו של 
היתה למעלה מגדר אנוש. הוא היה עני מרוד, אך דאגתו היחידה היתה נתונה 
זולתו, הדירה שבה התגורר לאחר שהגיע מרוסיה לארץ ישראל, כמעט  לצרכי 
ירדו אליה בשבע מדרגות שבורות. בימות החורף  שלא היתה ראויה למגורים. 
הקרים לא היה נתן לסגור את החלונות החלודים. אך מעולם לא התלוננו הרב 
גורלם. כאשר הציפו המים את דירתם, אמר הרב  מטפליק ואשתו הרבנית על 
מטפליק בחיוך: “נו, כבר חסך לנו הקב“ה טרחה, ודאג לנו למקוה בתוך הבית... 
“אבל מצוקת העניים צרבה בליבו, והוא לא החשה. ישועות רבות נעשו על ידו; 
אנשים נפקדו בזרע של קיימא, חולים התרפאו, מעוכבי שידוך הקימו בית, בעיות 
שיתפלל  בקשו  העולם  רחבי  ומכל  מירושלים  יהודים  נפתרו...  וגדולות  קטנות 
עליהם ויתן להם את ברכתו, ולאחר שנושעו רצו להביע את רגשי תודתם העזים. 
מאחר וידעו על עניו של הגאון, העבירו אליו סכומי כסף גדולים. אך הרב מטפליק 
סרב לקבל. ”הישועות מאת ה‘“ הוא אמר-“ואני כלל אינני זקוק לכסף. אבל כדי 
לחלק לעניים-הריני מוכן גם מוכן לקבל...“רבי שמשון אהרון היה נוהג להכניס 
את הכסף למעטפות, ולשלוח את נכדו לבתי נזקקים, כדי להעביר אותן אליהם 
בהקדם האפשרי, שכן פעמים רבות בנפשם היה הדבר. פעם אחת, מחמת עניו 
הרב של רבי שמשון אהרון עצמו, לא היו לו מעטפות, ולא היה לו הכסף לרכשן...
הכניס  הכתובת,  עליהם את  כתב  קפל,  ניר,  דפי  אהרון  רבי שמשון  אפוא  נטל 
את הכסף לנזקקים, ושלח את הנכד. ידוע היה בירושלים של מעלה, שאין אצל 
הרב מטפליק דבר חשוב מן התורה. כל דקה היתה חשובה ויקרה בעיניו, משום 
שנתן לנצלה ללמוד התורה, ובכל זאת היה רבי שמשון אהרון מטריח את עצמו 
לאסוף תרומות עבור הנזקקים, מבלי לחוס על זמנו ועל כוחותיו. לעתים כמעט 
’אלץ‘ תלמידי חכמים מופלגים לעסוק במצוה עמו. הימים היו ימי ערב פסח. רבי 
גאב“ד העדה החרדית, עמד להתחיל למסור את השיעור  דושינסקי,  יוסף צבי 
הקבוע בישיבתו, שיעור עמוק שנמשך כארבע שעות. אך רבי שמשון אהרון הגיע 
אליו פתאום לישיבה, ושנה באחת סדרי בראשית-“עדין אין לי כל הסכום עבור 
הנצרכים!“אמר רבי שמשון אהרון. ”יבוא עמי עכשיו כבודו, ונצא לאסוף יחד!“ 
”ומה יהא על השיעור?“ שאל המהרי“ץ, שכבוד גדול ורב רחש לרב מטפליק. 
‘נכנע‘  לחכות!“  יכולים  אינם  ”העניים  מטפליק,  הרב  ענה  יחכה“,  ”השיעור 
המהרי“ץ דושינסקי, ויחד יצאו להביא ישע לעניי ירושלים. בדרך זו אף הדריך 
אצלו  שישבו  בעת  ’שמוש‘:  אצלו  שעשו  החכמים,  תלמידי  את  מטפליק  הרב 
תלמידי חכמים מופלגים, הגיע אדם וספר שארס את בתו. הרב מטפליק ברכו 
בחום ובמאור פנים, ואחר כך שאל:“ ומה עם כסף? יש לך לשלם עבור ההוצאות 
הראשונות, הדוחקות? האם זקוק אתה לעזרה? ומה יהיה עם כל ההתחיבויות?“.
תלמידי החכמים שישבו שם נצלו את הזמן לחזור אל הספר. לאחר צאתו של 
רב  צריך  איך  ’שמוש‘, לראות  האיש אמר להם הרב מטפליק:“באתם לעשות  
בישראל לנהוג. ראו אפוא-אדם בא לבשר על ארוסי בן או בת, או על הולדת 
לו, לאותו  יש  ’מזל טוב‘ אלא גם לברר אם  לו  תינוק-צריך הרב לא רק לאחל 
לו לשלם לבית החולים  יש  לרגל הבשורה הטובה; אם  לו  אדם, הכסף שנחוץ 
עבור הלידה )באותה תקופה לא שולם תשלום זה על ידי ה‘בטוח הלאומי‘(, אם 
זה מתפקידו של הרב  יש לו כסף לחמם את הבית עבור היולדת והתינוק. אף 
הוא!“שרשיה של מידה זו נטועים היו עוד בבית הוריו. ספרה אשתו, הרבנית, 
שבעצמה היתה עוסקת רבות בצדקה וחסד: זמן קצר לאחר נשואינו שהינו בבית 
הוריו. בלילה, כאשר בקש רבי שמשון אהרון לשכב לישון, שמע אביו, רבי אברהם 
יצחק, צלצול מטבעות מכיסו של רבי שמשון אהרון. ”שמשון אהרון“, אמר האב 
הגדול, ”כלום אין לך אמונה?!“ רבי שמשון אהרון תהה - תוכחה זו פתאום, 

על מה ולמה? ”כלום אין לך אמונה, שהקב“ה יתן לך כל צרכיך מחר?! והרי 
יכול היית לחלק את המעות שבכסך לעניי העיר?!“     ומתוק האור
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ימי  בתוך  מילה  ברית  חל  אם  א. 
והסנדק  הבן  לאבי  מותר  הספירה, 
ביום  ולהתגלח  להסתפר  והמוהל 
המילה, הואיל ויום טוב שלהם הוא. 
בעלי  את  המונעת  סיבה  יש  ואם 
המילה,  ביום  מלהסתפר  הברית 
ביום  אף  ולהסתפר  להקדים  יכולים 
המילה  חל  אם  וכן  המילה.  שלפני 
ו‘.  ביום  להסתפר  רשאים  א‘  ביום 

ואף חתן הבר מצוה מותר להסתפר.

ב. החסידים המקובלים נוהגים שלא 
להסתפר מיום ערב פסח עד ערב חג 
השבועות. ואפילו אם חל ברית מילה 
מסתפרים  אינם  הספירה  ימי  בתוך 
כלל. ומי שנוהג כן ורוצה לבטל מנהגו 
ולנהוג כדברי מרן להסתפר ביום ל“ד 
לעומר, יעשה התרה על מנהגו, וישוב 
הדין  והוא  הפוסקים.  כד‘  לנהוג 
ואף  המילה.  ביום  תספורת  לענין 
למנהג המקובלים, כשחל שבת בערב 
ולא  שבועות מסתפרים בערב שבת, 
יכנסו לרגל כשהם מנוולים.                                                             

חזון עובדיה
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סיפור השבוע
יום שישי, עוד לא צהרי היום. ציפצוף סירנה. 

לשקוט  במקום  המהומה,  לשכונה,  הניידת  שנכנסה  אחרי  דקות  כמה 
הפכה לסוערת יותר. השוטר אלברטו ירד מן הניידת, גבה-קומה, משופם, 
עם שני אקדחים על המתניים, אוחז בידו אזיקים במקרה שצריך לעצור 
אזרח שיעז לעבור על החוק. “כתריאל, כתריאל, סליחה מוקד מוקד, כאן 
אלברטו, סליחה כאן 54, כדאי שתביאו לפה עוד ניידת, העסק נראה לי 
יותר מדי צפוף... יש פה גם קטטה...”.”בחיי המלך עבדאללה, השתגעו 
היהוד” מילמל לעצמו הטייח אבו-ראז’ל מטייבה, “אפשר לחשוב יש פה 
אינתיפאדה... חלאס... סתם ויכוח בין אנשים”. שושנה הגננת הוותיקה 
יש  תדע  לך  הדלת.  את  לסגור  ומיהרה  גן-הילדים,  לחלון  מבעד  הציצה 
ניידת בחוץ, צעקות, התקהלות, חסרות דקירות, מחבלים, או סתם יריה 
לה  ענה  והמוקדן  למשטרה  חייגה  היא  פשע...  אירגון  של  מכוונת  לא 
לשיגרה”.  לחזור  כזה,  משהו  או  שכנים  סכסוך  רק  זה  גבירתי,  “להרגע 
השמאלית,  לאוזנו  שלו  השמיעה  מכשיר  את  הידק  מהמכולת  ויקטור 
זקף את גביני עיניו ושאל את עצמו “אז יש ויכוח בין אינסטלטורים... 
מזה עושים טררראם, כאילו פרצה מלחמה... מצידי שיתווכחו עד שיבוא 
משיח, אני לא מתערב” ויקטור המשיך לסדר את החלות הטריות על גבי 
וניסה להתעלם מן המהומה.”חבר’ה להירגע!” שאג  מדפי ארון הלחם, 
גידופים  וכמה  שנצעקו  צעקות  שהורמו,  ידיים  לנוכח  אלברטו,  השוטר 
עפים  טק  טיק  כולכם  נירגעים  לא  אתם  “אם  ליצלן.  רחמא  שנפלטו, 
לשבת  נעים  ולא  שופט,  מול  להבאה  עד  שעות   48 שם  תשבו  למעצר, 
אלברטו,  כאן  מוקד,  “כתריאל,  לו?  שומע  מי  קודש...”.  בשבת  במעצר 
סליחה 54, מרימים פה ידיים, אני צריך כוח אדם”. “אלברטו, סליחה 54, 
נו,  תמתין”.  שוטרים,  ארבע  שלחתי  המוקד,  כאן  סליחה  כתריאל,  כאן 
מה היה לנו פה? הכל התחיל בשעה 10.50 בגלל אדון ארתור רוזנשפריץ 
ההונגרי הפנסיונר של העיריה, שעבד 40 שנה במחלקת הגינון. הוא הוריד 
את  פתח  הוא  הביוב...  לצינור  להיכנס  לא  התעקשו  והם  באסלה,  מים 
ברז המטבח, והמים שם, בדיוק כמו בשרותים, לא הראו שום סימן ירוק 
להיות  עשויה  הבין שהשבת  ארתור  הופה,  הכיור.  מן  להיפרד  רצון  של 
מאד לא נעימה, עם סתימה רצינית בביוב, והאורחים באופק.”מה הבעיה, 
זה  כזו  סתימה  בשבילו  דחוף,  דחוף  לו  תגיד  ביובים,  איציק  את  תזמין 
כסף קטן” הציעה אשתו עמליה ‘מעל מחבת החצילים המיטגנים הצעה’ 
פשטנית למדי “אבל תגיד לו דחוף דחוף היא הדגישה “כי אם לא תגיד לו 
דחוף, יש לנו אורחים לשבת, גיוועלד!”. “הדחוף דחוף” שהכניסה עמליה 
לארתור לראש, ניקר אותו מכל כיוון. היא צודקת, יום שישי היום, עוד 
מעט צהרים, כולם רצים בשביל השבת, איציק ביובים, בטח יש לו טון 
עבודה, סתימה קטנה אצל ארתור, לא בדיוק בסדר היום שלו, אם לא 
אגיד לו דחוף דחוף...”. “הלו, איציק ביובים, שלום זה ארתור רוזנשפריץ 
מדבר, משכונת הנרקיסים רח’ גלדיולה 11, קומה שניה. היית פעם אצלנו 
בבנין לפני שנתיים, אז זהו, סתום לנו המערכת בשרותים, במטבח, האם 
כבודו יכול להגיע... תעשה לי טובה, שתי הבנות עם החתנים והנכדים 
שעה?  עוד  איציק!!!  דחוף!  זה  ככה,  שבת  נעביר  איך  אצלנו..  אורחים 
אתה בטוח? אני מחכה עשה לי טובה, בסדר? אל תשכח דחוף דחוף”. 
“יופי דיברת” נתנה לו עמליה ציון משובח, “אבל תשמע לי, אני מודאגת 
נורא שמא איציק ביובים עלול לשכוח,או עלול לאחר. עשה טובה תרים 
טלפן גם לחיימק’ה צינורות, אתה זוכר אותו, הוא נשוי לבת של צילה, 
אחותך  של  השכנה  נעמי,  זו  וגיסתה  יסודי  בבי”ס  איתי  שלמדה  ההיא 
שפעם  בקניון,  מהפיצוחים  לגרשון  נשואה  והיא  זוכר,  אתה  אם  נחמה 
לפני שלושים שנה עבד איתך בעיריה עד שפתח חנות גרעינים”. ארתור 
וחייג  עצמו  את  איזן  צינורות,  חיימקה  של  היוחסין  מאילן  גובה  איבד 
יופי שתהיה בריא, מה  “הלו, חיימק’ה צינורות בוקר טוב, מה שלומו? 
שלום צילה... סליחה לא ידעתי שאתם לא בקשר, לא, כי אשתי היא בת 
כיתה שלה.... תגיד לי חיים יש לי סתימה בבית, מתי תוכל להגיע? תוך 
ארתור  אני  חיים.  תודה  מחכה  אני  בסדר,  אז  מוקדם?  יותר  לא  שעה, 
וניסה להיות  11”. ארתור לקח אוויר  משכונת הנרקיסים רח’ גלדיוליה 
נחמד “חיימקה תתבגר, בגילך. כבר עושים שלום עם החמות... לא ככה?” 
“מצויין דיברת” אמרה עמליה, והתעודה של ארתור כמזמין אינסטלטורים 
איציק  שכזו,  סתימה  שבת,  ערב  ארתור,  לי  “תאמין  והשתבחה.  הלכה 
היא  שהשתדלות  ת’יודע  אבל  נחמדים,  נורא  צינורות  וחיימקה  ביובים 
דבר חשוב, תעשה עוד טלפון קטן למוטק’ה כלבויניק, הוא פעם תיקן לי 
ארון מטבח, יש לו ידיים זהב, הוא גם זריז נורא, סתימה בביוב לא תעשה 
אותו  מכניסה  שעמליה  הרגיש  ארתור  מרפה.  לא  עמליה  רושם”.  עליו 
למטה מלחמה ממש, רוח קרב נשבה בסלון וכמה טיפות זיעה ביצבצו על 

מצחו. “מוט’קה שולם עלייכם, זה ארתור מרח’ גלדיולה, אתה באזור? 
יופי, מתי תוכל להגיע אלינו יש לי פה סתימה נחמדה, תוך שעה? מצויין 
מוטק’ה אני מחכה, אל תשכח זה דחוף”. תראו, אנחנו לא יושבים על 
לא  בוודאי  משפט,  בחושן  השולט  דיין  איננו  מאתנו  אחד  ואף  מדין, 
כותב הסיפור. האם טוב ונכון עשה ארתור בעצת עמליה להזמין שלושה 
בעלי מקצוע לאותו תיקון? וכי לא חשש לגזל זמנם? או אולי טוב עשה, 
שהרי עוד מעט יינטו צללי ערב והשבת הקדושה תפרוס כנפיה ותחבק 
את העולם באהבתה? ברשותכם נניח כרגע להיבט ההלכתי. מלך מלכי 
המלכים המנהל את העולם על פי חשבונותיו העלומים, ביים - כמו תמיד 
- את ההצגה הכי טובה בעיר. השעה 11.58 שלושה טנדרים גדולים נכנסו 
בעצמה לרחוב גלדיולה, וחנו בו זמנית. אם תרצו או לא, בעת ובעונה 
על  נפגשים  כולבויניק  ומוטק’ה  צינורות,  חיימקה  ביובים,  איציק  אחת 
המדרכה המובילה לבנין של ארתור ועמליה, כשמבט חמוץ תקוע בפניהם, 
אפילו לא אומרים “בוקר טוב”. אל תשאלו איך כמה ולמה, הנה התברר 
לשלישיה כי הם מוזמנים - כולם יחד - אחר כבוד למעונם המוצף של הזוג 
ארתור ועמליה רוזנשפריץ, בדיוק לאותה משימה. הגפרור הוצת איכשהו, 
וכדי להימנע מלשון הרע נציין רק שקונצרט של חילופי האשמות, בשיתוף 
זילזול הדדי ברמה המקצועית, עד להשמצות )או שלא( הדדיות על גניבות 
ניתן  ושם  פה  נו,  המגנטים....המגנטים?  עקב  בפרנסה  ופגיעה  וחבלות 
שלושה  של  קרב  ולשאגות  למגנטים  מה  גבה,  זוקפי  בקוראים  להבחין 
נוהגים  עסקיהם  את  לקדם  כדי  כי  סוד  זה  אין  ככה,  אז  אינטלטורים? 
דיירי  הדואר של  בתיבות  מגנטים  לחלק  בעלי מקצוע,  ושאר  שרברבים 
העיר. המגנט הפירסומי ניתלה לו אחר כבוד על דלת המקרר, ואם וכאשר 
יש תקלה, אין בעיה כי המגנט צועק: איציק ביובים, או חיימק’ה צינורות, 
או מוטק’ה כולבויניק. ציטוטים דלילים לדוגמא. “ראיתי את הפועל שלך 
נזק, לא השארת מגנט  לי  לי מגנטים בשכונת הבצלים”. “גרמת  מוריד 
סידרתי!!!”.”שקרן,  מגנטים  גנב  “אתה  האחרונה”.  בחלוקה  שלי  אחד 
אני מוריד מגנטים? אתה עושה ממני פושע? גנב? אצלך זה נוהג קבוע 
לפגוע בפרנסה של אחרים שודד מגנטים חצוף!!!”. “תתבייש לך, שמעתי 
ושמחו.  שישו  בקיצור  חולקו...”.  לא  שאפילו  מגנטים  שגנבת  מהדפוס 
הויכוח עולה לטונים גבוהים, ארתור מציץ מן המרפסת וחושכות עיניו. 
שלישיית השרברבים מרעידה את הרחוב, ההמולה לא מפסיקה, שכנים 
יורדים ועולים, זה זורק מילה, ההוא זורק שתים, מהומה עד לב השמים. 
התקהלות. עד שהונפו כמה כפות ידיים, וניחוח של קטטה ריחף באויר. 
עלה  הילדים  שאחרון  אחרי  שושנה  הגננת  שאלה  הצעקות?”  מה  “על 
להסעה. “זה הקרב על המגנטים” הסבירה לה רבקהל’ה הקוסמטיקאית 
לא  “וואלה  בושה”,  ממש  גנב,  זה  אומר  ההוא  גנב,  ההוא  אומר  “זה 
יפה מדברים היהוד “מצקצק הטייח אבו-ראז’ל שיש לו חלום להתגייר, 
ומדביק עוד דלי טיח לקיר החיצוני למחסן בנין של גלדיולה 10. ויקטור 
ווליום. “עשו  מכולת שולח אצבע קטנה למכשיר השמיעה שלו ומוריד 
לי חור בראש, הנה עכשיו באה עוד ניידת עם סירנה, איך לא מתביישים 
למטה.  הולך  מה  תראי  אשמים,  אנחנו  העולם”,”עמליה,  כל  מול  לריב 
הם שופכים לבה רותחת אחד על השני, גם על המגנטים. עכשיו צועקים 
גם על עבודות שזה לקח מזה... אתה גזלן, ההוא גזלן... הסתבכנו... אני 
חושש שאף אחד מהם לא יתקן את הסתימה... אוי לאותה בושה” טען 
זו אני אשמה...  נעים... אני ממש מצטערת שחייגת לכולם  ארתור.”לא 
גדוד של אינסטלטורים בשביל סתימה קטנה, מה קיבלנו? אש ותמרות 
עשן... אתה יודע ארתור זה הבימוי והתסריט של הקב”ה, אז בוא נמתין 
לסיום ההצגה בוודאי עוד נופתע” ניסתה עמליה להרגיע....ואז הגיע על 
אופניו מני פומפה, השרברב הכי עני במחוז. אין לו טנדר גדול מימדים, 
אין לו מכשיר קשר, ואין לו את הציוד הכי משוכלל. יש לו בעיקר פומפה 
גדולה שעושה ניסים ונפלאות. “תגיד לי ויקטור למה זה איציק חיימק’ה 
ומוטק’ה צועקים אחד על השני?” שאל מני פומפה את ויקטור מכולת. 
“בושה, בושה, חמישה שוטרים פה, בשביל כלום. אתה גונב מגנטים, או 
אתה גונב מגנטים, עושים צחוק ממקצוע שלהם. ככה מדברים? תגיד לי 
מני פומפה, גם אתה מוריד מגנטים?” שאל ויקטור. מני פומפה לא השיב, 
על  אופניו  הוא השעין  ונשמתו כאחת.  גופו  וחיוורון שימשו את  סומק 
הגדר אחז את הפומפה הגדולה ופנה לעבר ההתקהלות. בעוד השוטרים 
בין הניצים, מני הרזה הגביה את הפומפה מעל לראשו  מנסים להפריד 
מוריד את  אני  לא  תהיו בשקט!!! אם  אז  אינסטלטור,  אני  “גם  וצעק: 
הפומפה...! ובוכה....!”                                                                                                                         

   המשך בשבוע הבא אי“ה  - 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



בימינו, אי אפשר לדעת כלום, כל יום יש הפתעה חדשה שאי אפשר לדעת מאיפה היא צצה, הבת 
שלי היתה שבועים לפני חתונה, פתאום נכנסה לפחדים, לא רוצה להתחתן, רוצה לבטל הכל. 
נכנס לה איזה פחד שהבחור לא עובד, ואיך יתפרנסו? הכל מוכן לקראת הרגע שכל כך חכתה לו, 
ולא ידענו מאיפה זה בא בכלל. הזמנו ”פדיון נפש“ עבורה ב“חסדי ינון“ ובאותו יום ממש, ראינו 
סיעתא דשמיא גדולה, הכל הסתדר וחזר לקדמותו. אבל הדבר היותר מענין הוא שבחסדי השם 

אחרי השבע ברכות הוא מצא עבודה שהוא אוהב. תודות לבורא עולם, ותודה לכם השליחים.

בעילום שם

 הבן שלי בן 18, היה צריך לעשות ביופסיה לכבד, היו לו אנזימי כבד גבוהים, רצו לבדוק ממה זה ולשלול 
שזה לא חס וחלילה משהו רציני. הזמנתי ”פדיון נפש“ לאותו בקר, וברוך השם, הבדיקה יצאה תקינה. אמרו 

לו שיש לו כבד שומני ולא מחלת כבד, ושצריך לעשות דיאטה סך הכל. תודה לבורא עולם!
בעילום שם

רופא  ע“י  נשלחתי  בערך  וחצי  כחודש  לפני 
שעשיתי   אחרי  חוזרת  קולונסקופיה  לעשות 
והפעם  חודשים,  שמונה  לפני  הבדיקה  את 
דלקת במעיים לאחר  לגלוי  ביופסיה מהמעי 
לפני  הרגיז.  ממעי  כסובלת  שאובחנתי 
הקולונסקופיה החוזרת, עשיתי ”פדיון נפש“ 
ב“חסדי ינון“ ואכן כרתו לי גידול קטן מאד 
לבורא  תודה  תקין.  יצא  והכל  ב“ה,  ושפיר 

עולם ולכל שליחיו.
בעילום שם

לבת שלי, תינוקת בת 10 חודשים היה חום גבוה. הגיע עד 41 מעלות, החום לא ירד. לקחנו אותה למיון בבית 
חולים, שם לאחר בדיקות חשבו שזה זיהום בדם, והחליטו על טיפול מסוים, למרות זאת החום לא ירד. קראתי 
תהילים, בכיתי לה‘... ואז נזכרתי בפדיון נפש של “חסדי ינון”. על הבקר התקשרתי שיעשו לה “פדיון נפש” 
דחוף!. ואכן  עשו לה את הפדיון והשבח לאל בורא עולם ראיתי בחוש, החום התחיל לרדת ולאחר מעקב שיחררו 
אותה הביתה.                                                                                                                                           
אמא מהמרכז

זה  ואחרי  טופחים  נדע  שלא  חובות, 
הבן שלי הסתבך עם  מזה.  קשה לצאת 
שזה  עד  שקל.  ל100.000  שהגיע  חוב 
כבר  אפשר  מה  לפועל.  להוצאה  הגיע 
הרגשתי  כאמא  כזה?  במקרה  לעשות 
חוסר אונים שלא יכולה לעזור לבן שלי. 
לו  שיעשו  ינון“  ל“חסדי  אז התקשרתי 
”פדיון נפש“ והשבח לאל, מודה כל יום 

לה‘, לאחר הפדיון, התיק נסגר לגמרי. 
                                                                                                                                                      
  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

03-6182992 
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היה שותף לזיכוי הרבים
באזור מגורך לפרטים:

הצטרף
למפצי העלון

הפרשה המצויירת
מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

ארגון חסדי ינון עורך

תיקון זה הוכח שפועל ישועות!
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