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בס”ד

הבריאה,  על  לשלוט  להם  המאפשרים  מיוחדים  כוחות  ללומדיה  מעניקה  התורה 
וגורמים לכך שכל הברואים יכנעו בפני רצונם, ומאחר ואין לשער ולתאר את כוחו של 

תלמיד חכם, יש להזהר במשנה זהירות מכל פגיעה בכבודו.
הרב שלום שבדרון זצ“ל ספר שה“אור החיים“ הקדוש היה נוהג לשחוט בכל שבוע 
פרה, ולחלק את בשרה לתלמידי חכמים עניים בערב שבת. באחד הימים התברר כי 
שחט  שאותה  הפרה  ורק  טרפה,  היו  שבת  לקראת  בעירו  שנשחטו  הפרות  שאר  כל 
ה“אור החיים“ היתה כשרה. הגיע, אפוא, אחד מעשירי העיר פאס שבמרוקו, מקום 
מגוריו של ה“אור החיים“, ובקש גם הוא חתיכת בשר כדי לענג באמצעותה את שבתו. 
”מה אעשה?“ החזיר לו ה“אור החיים“-“חילקתי כבר את כל הבשר, ונותרה לי רק 
חתיכה אחת, שאותה עלי לתת לתלמיד חכם אחד“. ”מיהו האיש?“ התענין העשיר. 
והניף  חכם?  לתלמיד  מחשיבים  אותו  לעג:“וכי  פלוני,  חכם  תלמיד  שזהו  וכששמע 
את ידו בבטול ובזלזול“. ה“אור החיים“ שתק, ולא נתן לו את חתיכת הבשר. לאחר 
מכן גילו לו מן השמים שמגיע לו גלות על כך שלא מחה על בזוי תלמיד חכם. ]גלות 
היתה גזרה שאותה קבלו על עצמם צדיקים על מנת לכפר עוונות, לשבור את התאוות 
ולמעט כבוד. גדולי ישראל רבים נהגו לעשות זאת, כשהם מקפידים שלא לישון שני 
בפונדק  התאכסן  שבמהלכה  גלות,  ערך  מוילנא  הגאון  אחד.  במקום  רצופים  לילות 
שנערכה בו  חתונה, שם חשדו בו שגנב חפץ יקר ערך, ומאחר והוא סרב לומר שהוא 
המרובה  להנאתם  החוצה,  אותו  שהשליכו  עד  נמרצות,  מכות  בו  הפליאו  לקח,  לא 
של קהל המוזמנים. כאשר הבחין הגר“א שגם החתן ממלא את פיו שחוק, הוא הודה 
לה‘ על שזכה לשמח חתן...גם רבי חיים מוולוז‘ין קיבל על עצמו גלות. מששמעה על 
כך זוגתו היא בקשה להצטרף אליו, אולם רבי חיים הפציר בה להשאר בבית, מחשש 
הוא,  מי  תספר  לא  שלעולם  בתנאי  עמו  לקחה  כשהתעקשה  אך  בכך.  תעמוד  שלא 
ומאחר ושמעו אמנם יצא בעולם, אך עדין לא הכירו את מראהו, קוה שיוכל להסתיר 
את עצמו. והנה, באחד הימים, נקלעו רבי חיים וזוגתו לסעודת מצוה של חתן וכלה, 
ותוך כדי כך ארע שנעלם חפץ יקר, כשהחשד נופל על רבי חיים, הזר. במהרה העמיד 
הבחינה  אשר  אשתו,  מכותיהם.  את  בו  הפליאו  וכולם  המעגל  במרכז  הצבור  אותו 
בכל זאת ממקומה בעזרת הנשים, לא יכלה לשאת זאת, וזעקה מרה: ”הרפו ממנו!“. 
כששמע זאת רבי חיים הוא קרא לעברה:“אל תעזי לגלות“, כשהוא מתכון שלא תגלה 
את שמו, אך הצבור שהבין שהוא אוסר על אשתו לגלות את מקומו של החפץ שהוא 
מסתיר, הגביר את מכותיו...רבי חיים קבל אותן באהבה, אך אשתו לא יכלה לעמוד 
הבינו המכים את חומרת  אז  רק  מוולוז‘ין!“  חיים  ולבסוף קראה:“הרפו מרבי  בכך, 
המעשה, הם נפלו לרגליו והתחננו לקבל את מחילתו, ואילו הוא הורה לאשתו לשוב 
הביתה, מאחר ולא הצליחה לעמוד בסיכומים. כיום אמר הרב שטינמן זצ“ל, אין צורך 
שהצדיקים יצאו לגלות. הם יכולים להשאר ספונים בביתם, משום שהבזיונות בדמות 

הפשקוילים, התקשורת, והעתונים מגיעים אליהם לתוך ביתם.  
מיד בצאת השבת יצא ה“אור חיים ” לגלות היה זה בדיוק בשבוע שבו קוראים את 
פרשת בחוקתי. וה“אור חיים” אשר העיד על עצמו כי את כל תורתו כתב לשם שמים, 
וגם בגלות המשיך ולמד, והאור חיים חבר באותו שבוע ארבעים ושניים פרושים על 
יהודי  וראה  ביער,  חיים“  ה“אור  עבר  שישי  ביום  תלכו“...  בחוקותי  ”אם  המילים 
”לכבוד שבת  קרא:  על העץ  גרזנו  עם  והכאה שהכה  בכל הכאה  עצים, אשר  חוטב 
קודש! לכבוד שבת קודש!“ נהנה ה“אור חיים“ מיראת השמים של יהודי זה, אשר 
על אף היותו מצוי לבדו ביער, הוא מכריז על עשית מצוה לשם שמים, ובכך מצהיר 
בשבת.  בביתו  להתארח  ממנו  ובקש  פניות,  ללא  פועל  והוא  טהורה,  באמת  כונתו 
לאחר הסעודה יצא ה“אור חיים ” עם מארחו לבית הכנסת כדי לשמוע את דרשת 
הרב. וכה אמר הרב: ”רבותי זה עתה גילו לי מן השמים ארבעה עשר פרושים שאמר 
רבנו הקדוש, אביר הרועים, גדול הדור, פטיש החזק, נר המערבי, רבנו חיים בן עטר 
שליט“א“. ולאחר מכן אמר את הפרושים, כשסיים את כולם, אמר האורח האלמוני: 
נכון, כך אמר חיים בן עטר“. למשמע הדברים לא ידעו היהודים את נפשם מרב זעם, 
כך מדברים על גדול הדור? ללא שום שם ותואר?! אולם הרב הורה להם לעזוב את 

ההלך לנפשו, שכן ודאי התעיף מטלטול הדרכים.             המשך בעמ‘ האחרון
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יוסף בן רבקה ז”ל                                                                 
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חולה שיש בו סכנה, מצוה מן התורה 
לחלל עליו שבת, שאין לך דבר העומד 
בפני פקוח נפש, והשבת דחויה היא 
בו  שיש  לחולה  נפש  פקוח  לענין 
שנאמר  המצות,  כל  כאשר  סכנה, 
אשר  חוקותי  כל  את  ושמרתם 
יעשה אותם האדם ”וחי בהם“, ולא 
שוחטים  צורך  וכשיש  בהם.  שימות 
לו ומבשלים לו. כללו של דבר, שבת 
הוא  הרי  סכנה  בו  שיש  חולה  לגבי 
כחול לכל הדברים שהוא צריך להם. 
ואסור להתמהמה ולהתרשל בחילול 
שאין  סכנה,  בו  שיש  לחולה  שבת 
וחסד  רחמים  אלא  התורה  משפטי 
שאומרים  והמינים  בעולם,  ושלום 
עליהם  ואסור,  שבת  חילול  שזה 
חוקים  להם  נתתי  אני  וגם  נאמר 
יחיו בהם.  לא  ומשפטים  לא טובים 
והזריז לחלל שבת במקום פקוח נפש 
הרי זה משובח.                                                                    
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סיפור השבוע
השוטרים  נפערו.  הסקרנים  של  עיניהם  בוכה?  שבוע:  מלפני  המשך 
ומוטק’ה  חיימקה  איציק  הניצים  וסקרני.  משועשע  מבט  בו  תקעו 
איים  לא  שמעולם  פומפה,  מני  את  אהבו  מאד  הם  לפתע.  השתתקו 
אמר  לא  מעולם  עבודה,  חטף  לא  מעולם  מכרזים,  על  במאבק  עליהם 
מילה רעה על מישהו. מגנטים? הוא לא תלה מגנטים שלו, ומלבד כמה 
כרוזים מצולמים לא פירסם את עצמו. נשמה טובה. עיניו של השרברב 
שאל.  בוכה?...”  שאני  רואים  “אתם  לזלוג  החלו  הפומפה  עם  הצעיר 
הקהל שגדש את הכניסה לבנין הנהן בראשו. דממה ניסרה את אקלים 
ערב השבת. הסצינה הזו ריתקה אותם עד שורשי שערותיהם, והבליחה 
לחלל כמה שאלות מתבקשות. לאן מני הולך להוביל את הסיפור? מהיכן 
הוא שואב את כושר המנהיגות שלו שהשתיק את כולם?מדוע זה כולם 
מרותקים לדמות המיוחדת שלפתע נראה כל כך אצילית, כאילו נלקחה 
הכל  בסך  הוא  הרי  אדם?  בני  ואהבת  חמלה,  יופי,  של  מושלם  מעולם 
אינסטלטור... תושבי השכונה - שהכירו את השרברב הצעיר - לא ידעו 
ולא הכירו את עץ היוחסין של מנחם זגורי, שנולד לפני 32 שנים בשכונת 
מידה,  קנה  בכל  חלש  תלמיד  מעט,  גמלוני  איטי,  קצת  ילד  הנרקיסים. 
שמעולם לא התבלט. ציוניו הנמוכים, אישיותו השקטה והמסוגרת לא 
גורנישט.  ממנו?  יצא  כבר  מה  להצלחה.  תקווה  שום  לפיתחו  גילגלה 
כמה  בו.  הבחינו  לא  כמעט  בת”ת,  כמו  בקטנה,  כמו  הגבוהה  בישיבה 
ימים - אחרי חתונתו היה מני צריך להחליט לאן מועדות פניו. ההשגחה 
העליונה גילגלה סתימת ביוב בדירת השכנים. החתן הצעיר הוזעק לעזור, 
מישהו הציע לו לרדת לחנות טמבור ולקנות פומפה, וזה בדיוק מה שהוא 
היום  ועד  ומאז  נפתחה,  הסתימה  פימפם,  הוא  שלוש  פעמיים  עשה. 
מצליח  הוא  ודגים  ועופות  לחם  יותר.  או  פחות  פורחת,  שלו  הקריירה 
להביא בכבוד הביתה, לפעמים הרבה יותר. הוא תמיד זמין, אמין, ולוקח 
בזול. אבא שלו אהרונצ’ו זגורי סיפר למני בילדותו, על הסבא של הסבא 
אהב  הילדון  מני  קרלוס.  דון  לו  קראו  לאחור.  שנים  כ-400  הסבא,  של 
את הסיפורים המרתקים על הסבא המסתורי, הגיבור, הנועז, בן בנם של 
אנוסי האינקוויזיציה, שידע והכיר את יהדותו, אך הסתיר אותה מאחר 
יהודים, ואיימה על חייהם, על מעמדם  והכנסיה הנוצרית בלשה אחרי 
וכבודם. סבא דון קרלוס נולד 150 שנים אחרי שסבו הפך לאנוס, ועלה 
בסולם הדרגות והמעמד באימפריה הלוא היא מדינת פורטוגל. בד בבד 
צבא  איש  הנסיך,  של  אישי  וידיד  פורטוגל  של  הצי  אדמירל  היותו  עם 
נוקשה, זקוף וקשוח המשתייך למעמד העשיר בפורטוגל, הוא בעצם אנוס 
יהודי.אנוס שהפך למפקד מחתרת האנוסים בליסבון, שומר על צביונם 
היהודי, ומספק להם תשמישי קדושה וספרים בסתר. הוא חי ומתקדם 
תדמיתו  לבין  השורשי,  הדתי,  האמיתי,  עולמו  עולמות.  שני  בין  קרוע 
כאיש צבא בעל תארים ומעמד מכובד בארמון המלוכה. חי בסתירה, בין 
נוצרים אכזרים ליהודים נרדפים. אבא אהרונצ’ו מספר למני הקטן, על 
קידוש  על  ומתים,  ישראל”  “שמע  זועקים  המוקד  על  שהועלו  יהודים 
השם. “גם סבא שלך דון קרלוס הועלה בשלב מסויים ‘אחרי הלשנה’ על 
המוקד, וכבר הכין עצמו להישרף על יהדותו, אך ברגע האחרון ניצל מן 
הלהבות בעקבות מכתב של אחיינו ובו סתר את ההלשנה. “דון קרלוס 
לא יהודי”. כך נטען במכתב. סבא שתק וניצל. לא היה לו כנראה האומץ 
לצעוק ‘אני יהודי!!! שירפו אותי על קידוש השם!!!”. לימים, צאצאיו 
של דון-קרלוס נדדו מפורטוגל, הגיעו לצפון אפריקה, לעירק. שם קיבלו 
רגעי  על  לבנו,  אב  מספרים  לדור  מדור  שמים.  מלכות  עול  עצמם  על 
חייו האחרונים של דון קרלוס בהם הוא מבקש מבניו ונכדיו “לא זכיתי 
לחיות יהודי בגלוי, לא הייתי מספיק אמיץ לחשוף את זהותי מול המוקד 
ולקפוץ לאש. אבל אתם, בני בניו של אברהם יצחק ויעקב, סעו מכאן, 
בגאווה.  בגלוי,  מצוות  וקיימו  הכנסייה,  של  התמנון  מזרועות  התרחקו 
אנחנו בניו של מלך מלכי המלכים, ואין קידוש השם יותר גדול. מלהיות 
מזוהה עם העם שלנו, הנבחר עם התורה הקדושה. אנא, מה שלא זכיתי 
אני, כאנוס, מסרו נפשכם שתהא זו זכותכם ומעלתכם”. מני הזדהה עם 
הגדול  לאיש  געגועים  וזירזף  דמעות,  זלג  ולפעמים  סבא,  של  מילה  כל 
של  צאצאיו  אנחנו  יקירי,  מנחם  חלציו.”אנחנו  מיוצאי  שהוא  ההוא, 
האיש האמיץ והגיבור הזה, ששמר באדיקות על אחיו האנוסים, ששמר 
על מצוות במחתרת, ולא זכה לצעוק “אני יהודי!!!” אבל אנחנו מני בני 
ומקיימים את צוואתו של  וגאווה,  המתוק, אנחנו שומרי מצוות בגאון 
הבכי המרטיט  בדרך השי”ת”. ההמולה שקטה.  ללכת  קרלוס  דון  סבא 

של מני אוחז הפומפה, היה הרעש היחיד שנסק לו ברחוב. אף מכונית 
שקטים  והביטו  נעצרו  הקטנים  הילדים  אפילו  בסימטה.  חלפה  לא 
במתרחש מתחת לבנין גלדיולה 11. ארתור ועמליה המשיכו להציץ מבין 
שלבי התריסים, מקווים שמי מהם יעלה ולתקן את הסתימה. מני שאף 
אוויר לריאותיו וצעק “אני הגנב!!!”. שלושת השרברבים נעצו בו מבט 
לסבא  היו  שלא  האומץ  מכמני  כל  את  לתוכו  אסף  פומפה  מני  שואל. 
שלו דון קרלוס... הסבא שלא הצליח לצאת מן המחתרת שלא צעק “אני 
יהודי, שירפוני!”, ורק בהיותו שכיב מרע ציווה לצאצאיו לחיות כיהודים 
בגלוי. “אני הגנב, אני הפושע! זה אני שעברתי מבנין לבנין וגנבתי את 
המגנטים שתליתם. כלפי חוץ אף אחד לא חשד בי. מני? מני הוא חמוד, 
הוא עדין, הוא לא מפריע לאף אחד. איציק, חיימק’ה ומוטק’ה טעיתם 
אגע  לא  שלעולם!!!  מבטיח  אני  הנה  סליחתכם,  את  מבקש  ואני  בי... 
במגנטים שלכם...”. אנשים לא ידעו אם לצחוק או לבכות. הוידוי, הבכי, 
שפופה  נראתה  שמחד  הדמות  להתוודות...  האומץ  המבישה,  החשיפה 
ופשוטה, הקרינה גדלות, בטחון, אמת. מני הניח את הפומפה וחיבק את 
שלושת ידידיו בחיבה מרוגשת, “אתם סולחים לי?” שאל רטוב מדמעות. 
“סולחים, סולחים” מילמלו השלושה, מבויישים, נבוכים.  איזו בושה, 
הם מאשימים איש את רעהו בגניבת מגנטים, כאחרוני סוחרי הסוסים 
מילה  מוציא  שבקושי  התמים,  הזה  הבחורצ’יק  שבא  עד  הבצע,  תאבי 
מן הפה ובלי הרבה פוזות, אמר “אני אשם!!!”. “היידה הביתה כולם” 
ציווה אלברט השוטר שהבין שזה סופה המוזר של סערה בכוס מים, ואין 
אזיקים ואין מעצרים. הקהל התפזר לאיטו, ליחשושים נשמעו פה ושם. 
“בשביל מי הגעתם?” שאל מני את שלושת ידידיו. “לארתור רוזנשפריץ 
קומה שנייה”, השיב איציק ביובים. “אז בואו נעלה כולם לשם נעשה 
נכנסו  מקצוענים  ארבעה  צינורות.  חיימקה  הציע  שצריך”  כמו  סולחה 
לדירתם של ארתור ועמליה, והתיישבו בסלון. עמליה הניחה על השולחן 
הנמוך עוגיות שאפתה, וארתור מזג מיץ אשכוליות לכוסות חד-פעמיות. 
מני נכנס עם הפומפה לשרותים, עשה מה שעשה, אחר כך עבר לכיור, 
ניגנזה לה עד להודעה חדשה. אחרי  עשה מה שעשה, והסתימה חלפה 
הברכות הפיוסים והחיוכים, ביקש מני פומפה להגיד דבר תורה. “תראו, 
אני לא יודע תורה גדול, אבל למדנו כשהיינו קטנים שהפרנסה באה מן 
לגנוב  או  לנגוע  יכול  לא  אחד  ושאף  לכל,  ומפרנס  זן  הוא  כי  השמים, 
מחבירו, אפילו שערה קטנה, או ראש של סיכה. מה שמגיע לך, תקבל.
מפרנסים  שהמגנטים  שנחשוב  הדעת  על  היעלה  אתכם,  שואל  אני  אז 
פליירים?  עבודות?  לנו  מביא  הוא  מקרר,  על  תלוי  קטן  מגנט  אותנו? 
כרוזים? מודעות? מכרזים? זה מביא כסף לבן אדם? השתגענו!!! אנחנו 
הולכים מתקוטטים מול העיניים של השכונה, ואני הבזוי מכולם, עושה 
חשבון-נפש, גנבתי!!! איזו כפירה? אני מתבייש בעצמי תאמינו לי... איך 
יכולתי לעשות לכם את זה!? אני חזרתי בתשובה, אבל איציק חיימ’קה 
תאמינו  אל  מכם  לבקש   - שבאינסטלטורים  הקטן  לי,  תרשו  ומוט’קה 
שהפירסום מביא כסף!!! תאמינו שהקב”ה שולח לכם פרנסה עם פירסום 
בלי פירסום”. )קוראים יקרים תרשו גם לי, הסופר הצעיר מבין החבריא, 
הפייסבוק,  עם  שהסמרטפון.  מאמינים  באמת  גם  אתם  אתכם.  לשאול 
המבוכה.  על  סליחה  פרנסה?  מביא  והלייקים,  והטוויטר,  והווטסאפ, 
ק.ל.( מני הרים את כוס הפלסטיק ברך “שהכל” ולגם את המיץ. “שבת 
שלום ותודה רבה לארתור ועמליה” סיכמו האינסטלטורים ופנו לצאת, 
מחליפים לחיצות ידיים ביניהם ובין ארתור. תוך דקה-שתיים הטנדרים 
מני”,  לי  הכבוד.”תסלח  כל  באמת  מאוד.  מפוייסים  השכונה  את  עזבו 
שאל ארתור, “עשית עבודה יפה עם הפומפה, כמה מגיע לך?”. מני גיחך, 
“שיהיה לכם לבריאות... לא צריך, לא צריך, זה בשבילי מצווה”. ארתור 
הניח יד ימין על כתפו של מני ושאל “תגיד לי מני, אתה איש נחמד, אני 
שומע שיש לך אמונה חזקה מאד בבורא עולם, אז איך זה שאתה גונב 
מגנטים? זה ממש לא מתאים לך?”. מני הניף את הפומפה ופרץ בצחוק 
“אני גונב מגנטים? בחיים שלי לא גנבתי מגנט... אבל לפעמים ארתור, 
העיקר  יריבו,  שלא  העיקר  גנב,  שאתה  כולם  שיחשבו  עדיף  לפעמים 
ארתור?”.  אותי  הבנת  בשמים.  אלוקים  שיש  לראש  טוב  טוב  שיכניסו 
מני ירד במדרגות ונעלם. עמליה ששתקה )באמת הישג גדול( במהלך כל 
הזה  האינסטלטור  “ארתור,  מסכמת  מילה  לומר  חייבת  היתה  המפגש, 
הוא קדוש...”. “קדוש, קדוש, קדוש” נשמעו המון קולות של מתפללים 
מן המניין הסמוך, של המנחה המוקדמת.  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



סגרתי  דשמיא  בסיעתא  חודשים  מספר  לפני 
להכנות  המרץ  ובשיא  תקופה  לאחר  ווארט. 
שתוכננה  לציין  שיש  שלנו  האירוסין  לשמחת 
פתאומית  בצורה  גדולה.  פאר  וברמת  בקפידה 
לא  שזהו,  החליטו  שלי  הארוס  של  המשפחה 
האי  למרות  השידוך.  את  ובטלו  להם  מתאים 
נעימות אני האמנתי בכל מאודי שבסוף אם ירצה 
השם הוא יחזור, והריב המשפחתי יסתדר ונחזור 
ונתחתן בע“ה. התקשרתי ל“חסדי ינון“ על מנת 
בקשתי  בנושא.  נפש“  ”פדיון  תקון  לי  שיערכו 
שאם זה השידוך שלי שהכל יסתדר ואם לא אז 
לא. והנה זה פלא, בסיעתא דשמיא לאחר חודש 
בדיוק ב“ה חזרנו ועשינו שמחת אירוסין פשוטה 
נשואה  שאני  לבשר  מתקשרת  אני  והיום  יותר, 
כבר שבועיים. רציתי לפרסם ולהודות קודם כל 
ולכם  מאיתנו,  חסדו  החסיר  שלא  עולם  לבורא 

שהיתם שליחים נאמנים. תזכו למצוות.
 יהודית עזרא )אלקיים(

אני לומד במכינה במכללה ללימודים אקדמאים למקצוע בשבילי. לצערי את המבחן הגורלי שיקבע 
אם אני מתקבל למכללה להמשך הלימודים או שלא, לא עברתי בציון גבוה. ערכתי ”פדיון נפש“ 
שגיאות  כמה  שהיו  הציון,  על  ערערתי  וב“ה,  הלימודים.  להמשך  ואתקבל  אעבור  אני  שבע“ה 
מסוימות. ואכן מתוך כמה שערערו אף אחד לא התקבל. ואני ברוך השם אתמול קבלתי תשובה 
סופית שבסיעתא דשמיא התקבלתי להמשך הלימודים. אני רוצה להודות לבורא עולם על הנס 

הקטן והפרטי שלי והסיעתא דשמיא ולכם השליחים הנאמנים, ”חסדי ינון“...
בעילום שם 

האחות  ברגל.  אבצס  לביתי  התפתח  פסח  לפני   
שצריך  שאמר  כירורג  לרופא  אותנו  שלחה  בקופה 
לנתח ולנקז את המוגלה שנוצרה. לפני ההתערבות 
הכירורגית, הזמנתי לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, 
בכל זאת זה ניתוח קטן. אחרי הפדיון פתאום הבת 
שלי החליטה שרוצה לחשוב על זה, לא רוצה ניתוח. 
זה  את  להשאיר  היה  אפשר  שאי  לעשות  מה  אבל 
ככה. הלכנו לרופאה אחרת, לקבל חוות דעת שניה, 
היא הסתכלה על זה ואמרה שלא צריך שום ניתוח, 
ונתנה לה אנטיביוטיקה ומשחה והכל עבר לה. וגם 

מצאנו רופאה ולא רופא. ישתבח שמו לעד!
בעילום שם

לחדר  נכנסה  היא  ללדת,  עמדה  שלי  חברה 
שום  בערך,  ב22:00  בלילה  שני  ביום  יולדות 
שום  אין  יולדת,  לא  והיא  התפתח,  לא  דבר 
חברה  היא  לידה.  של  בכוון  בכלל  התקדמות 
בנתיים  לדאוג,  התחלתי  וכבר  שלי,  טובה 
במיוחד.  מעודדים  לא  דברים  מני  כל  קורים 
אז החלטתי לעשות מעשה ולא לשבת בחיבוק 
ידיים. התקשרתי בסבות 16:30 ל“חסדי ינון“ 
לי  נאמר  נפש“,  ”פדיון  לה  שיעשו  ובקשתי 
שבשעות אחר הצהרים לא עושים פדיון אבל 
עצם התרומה תעמוד לזכותה, בקשתי שבזכות 
הצדיק, רבי ינון חורי זצוק“ל שיהיה לה לידה 
טבעית בבריאות איתנה לאם ולעובר. ב20:00 
ומוצלחת,  טובה  בשעה  זכר  בן  ילדה  היא 
בלידה טבעית, וכפי שבקשנו, בבריאות איתנה 
לאם ולעובר....ישתבח שמו לעד!                                                                          
בעילום שם

את  גילו  ילדים  לששה  אמא  משפחה,  לקרובת 
המחלה, לא על אף אחד בישראל. היא התחילה 
”פדיון  עבורה  הזמינו  ואז  טיפולים  של  סדרה 
נפש“ ב“חסדי ינון“. אחרי חודשים התנקה הכל.

להגיד  יכולים  אנחנו  ב“ה.  ושלמה  בריאה  והיא 
’גם  הבורא,  ישתבח  עין“  כערף  ה‘  ש“ישועת 
אל  האדם  של  צוארו  על  מונחת  חדה  כשחרב 

יתיאש מן הרחמים...‘ תודה לבורא עולם...
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

למחרת שב המעשה ונשנה, הרב דורש דברים בשמו של 
ה“אורח חיים“ הקדוש, וההלך מסכים שכך אמר חיים 
בן עטר. שוב זעם הציבור ושוב הורה להם הרב שלא 
שלא  אותו  להזהיר  רק  אלא  באורח,  שפטים  לעשות 
ה“אור  אמר  שוב  השלישית  בפעם  כאשר  כך.  יתבטא 
חיים“ בתגובה לחידושי התורה שאמר הרב בשמו, שכך 
אמר חיים בן עטר, לא יכלו יותר לסלוח לו. כעת הוא 
כבר אכל, ישן וגם הוזהר, חשבו כולם, וחפצו לעשות בו 
שפטים, אולם בהוראת הרב כלאו אותו תחילה בחדר 
שבת,  במוצאי  רק  בו.  יעשה  מה  להחלטה  עד  סגור, 
וגרמה  העיר,  בחוצות  לנשב  סערה  רוח  החלה  כאשר 
לעקירת העצים ולשבירת הגגות, נודע לרב מן השמים 
שה“אור החיים“ הקדוש כלוא בידי אנשיו, והוא אינו 
כמנהגו  קדושים,  שמות  ולכוון  הבדלה  לערוך  מסוגל 
תמיד, ובשל כך הזדעזעו כל מוסדות תבל. אנשי המקום 
מהרו להוציא את ה“אור החיים“ ולבקש את סליחתו, 
שעבר-כפרה  הבזיונות  שמכסת  לו  הודיעו  השמים  ומן 

על מעשהו, ויכול הוא לשוב לביתו.
ומתוק האור                                                               

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

הפרשה המצויירת
מתוך מדור “מטעמים לשולחן”


