
מטעמים לשולחן

בס”ד

לשטן לו - מלאך של רחמים היה והיה רוצה למנעו מלחטא שלא יחטא ויאבד )רש“י(
מלאך הרחמים ששלח הקב“ה לבלעם כדי למנעו מלחטא, מחץ את רגלו של בלעם והפך 
אותו לנכה. למראית עין נראה כי מדת הדין פעלה נגד בלעם, אך באמת כל העכובים הללו 
בדרכו של בלעם באו ממדת רחמים, שכן מצבו של בלעם עלול להיות גרוע יותר אם ימשיך 
בדרכו. ואכן, לא פעם מנסה האדם לעשות דברים, אבל שוב ושוב נכשל ולא מצליח. כל 
פעולה שהוא פועל נותנת תוצאה הפוכה, ונדמה לו כאילו כל העולם קשר קשר נגדו והכל 
פועל לרעתו, אולם באמת- ”מלאך של רחמים היה“ וכל העיכובים והקשיים הללו מקורם 
במדת הרחמים. אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא לוט, אשר כאשר באו המלאכים להצילו 
ועוד  במיוחד  תיבה ארוכה  היא  זו  תיבה  ”ויתמהמה“  טז(  יט,  )בראשית  עליו  נאמר  מסדום 
הוסיפו לה טעם שלשלת, שהוא טעם ארוך, ומסביר המדרש )בראשית רבה נ, יא( שבא הדבר 
תימהון  אחר  ותימהון  חושים,  אבוד  פרושו:  תימהון,  תימהון“,  אחר  ”תימהון  על  לרמוז 
הוא חוסר הכרה, כמעט. וכל זאת למה?- משום שללוט היה כסף רב, ופתאום כאשר באו 
המלאכים בערב ואמרו לו לצאת החוצה, אמר להם: “רגע, כל הכסף בבנק...חכו לשמונה 
ניסה ללכת לחתניו  והולך“. הוא  וחצי בבקר, יפתחו את הבנק, אני לוקח את כל הכסף 
לקחת מהם כסף, אך ”ויהי כמצחק בעיני חתניו“ )בראשית יט,יד(, הם גרשו אותו מלפניהם, 
כמה  בחישוב  הזמן  כל  היה תפוס  מוחו  לצאת!  היה מסוגל  ולא  ומבולבל  נבוך  וכך עמד 
בידו,  ומרגליות הוא עומד להפסיד! ראו כך המלאכים, החזיקו  זהב, אבנים טובות  כסף, 
ביד אשתו וביד שתי בנותיו והוציאו אותם בכח מן העיר, לכאורה מלאך שלוקח בכח זו 
מדת דין, אך הפסוק ממשיך מיד ”בחמלת ה‘ עליו“ )שם, טז(, ללמדנו, שכל זה נבע ממידת 
רחמים. הסופר רבי חנוך טלר  כתב בספרו ”ועמך כלם“ ספור נפלא, אשר התרחש בערך 
בשנת תש“כ, שממשיך רעיון זה: הרש‘ל היה יהודי יקה אמיתי, מן הסוג שלעולם לא מאחר 
לשום מקום אבל גם לא מקדים מדי. אמנם בן אדם הוא רק בן אדם, ומטבע הדברים ישנם 
השנים  שבמהלך  הרש‘ל,  אצל  תקף  היה  לא  הזה  הכלל  אך  בו,  תלויים  שאינם  אילוצים 
הספיק להפוך למומחה של ממש בתחום הזמן, וצבר אלפי הצלחות במשימת החיים שלו-
יורק,  לניו  מטוס  על  בדטרויט  לעלות  היה  צריך  הימים  באחד  בזמן.  בדיוק  תמיד  להגיע 
מחצית  במקום  נמצא  עצמו  את  מצא  הזו  האיומה  הטעות  לו  קרתה  כיצד  להבין  ומבלי 
השעה לפני הזמן. אנשים מן השורה מוצאים היו עיסוק כלשהו למשך מחצית השעה, או 
מתענגים על כך שהגיעו בזמן, לא הרש‘ל. עבורו היו שלושים הדקות הללו סיוט מתמשך. 
בתחילה נעמד לקרא את המודעות שהיו תלויות בלוחות המודעות, אך עד מהרה אבד ענין 
בהן והחל לעקוב אחרי האנשים שהמתינו ביחד אתו. עיניו נתלו ביהודי ירושלמי שישב 
על הספסל. פתאום קם הירושלמי מכיסאו, רץ לפקידות, אמר משהו, התישב בחזרה ורץ 
שוב. ”כנראה שכח משהו בבית“. הרהר הרש‘ל וניגש להציע עזרה. היהודי הירושלמי הזיע 
כולו, ”זה הכסף. שכחתי את כולו בבית המלון. בשביל זה הגעתי עד לכאן...לא יודע מה 
לעשות“. בבת אחת טיפס האנדרנלין בדמו של הרש‘ל.“שמי במברגר“ מיהר להציג את 
עצמו, כשהוא מושך אחריו את הירושלמי המופתע. ”אני מומחה לדברים האלו. בא איתי. 
אל דאגה. אנחנו מגיעים חזרה בזמן“. תוך כדי דיבור נכנס למונית ביחד עם הירושלמי, אמר 
את הכתובת, ועד מהרה החל הנהג במעין טיסה בכבישים הסואנים. בדרך המשיך הרש‘ל 
להנחות את הירושלמי המופתע:“שמע, כשהמונית נעצרת, אתה קופץ, רץ לקבלה, לוקח 
את המפתח ועולה למעלה“. הירושלמי הנהן בראשו, ותוך שש דקות היה במונית חזרה. 
נושם ונושף-וחבילת השטרות בידו. הרש‘ל הציץ בשעונו. שתים עשרה דקות נותרו. הוא 
מעדכן את הנהג-“המטוס שלנו ממריא עוד שתים עשרה דקות, אנחנו אמורים להיות שם. 
סע“. הנהג מעיף מבט תמה אל זוג האנשים המוזר שמאחוריו, אבל נוסע מבלי לומר מלה 
במהירות המרבית שלו. המונית נעצרת ומטלטלת את שני הנוסעים שבתוכה. פקק מתפתל 
הנתיב  עם  עשתונות.“מה  מאבד  לא  הרש‘ל  התעופה.  שדה  לפני  קילומטרים  כחמישה 
הימני? אי אפשר לנסוע שם?“.“אפשר“ מאשר הנהג, ”אבל זה עולה עוד עשרים דולר“. 
”אין בעיה“. המונית גולשת לנתיב הפנוי, שתי דקות של נסיעה חלקה עוברות עליהם, עד 
שהיא שוב נעצרת. פקק חדש. ”תראה“, הרש‘ל מדבר במהירות, ”לא נגיע לשדה התעופה 
מן הכוון הרגיל, אבל תכנס מן הכביש שבו נוסעים המטוסים““השתגעת?“, הנהג אומד 
אותו במבטו,“אני לא מסכן את הרשיון של המונית שלי“. ”אם תגיע בזמן למטוס, תוכל 
להוסיף לאוסף שלך גם את הפרצוף של הנשיא גרנט“, מבטיח הרש‘ל ומנפנף מול עיני הנהג 
בשטר של חמישים דולר, אשר עליו מופיעה תמונתו של יוליסס גרנט, הנשיא השמונה עשר 
של ארצות הברית. חמישים דולר הם ענין אחר לחלוטין, והנהג לוחץ על דושת הגז, חותך 
ימינה ושמאלה ודוהר קדימה. הרש‘ל רוכן אליו ומביט ברכוז בחלון הקדמי. לפתע הוא 

נותן את הדעת לכך שכבר מספר דקות שלא שומע את הירושלמי אומר משהו. מעיף 
מבט הצידה, רואה אותו שוכב כמעט מעולף.                   המשך בעמ‘ אחרון

ויתיצב מלאך ה‘ בדרך לשטן לו )כב,כב(

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 475
שבת פרשת “בלק”
שנת תשע”ט

העלון מוקדש לעילוי נשמת
יוסף בן רבקה ז”ל                                                                 
שושנה בת אסתר ז”ל
פנינה פולין בת אהובה עזיזה ז”ל

א. אם יש לפניו שני רופאים, האחד דתי 
לא  והשני  ומצות,  תורה  שומר  שהוא 
דתי, יש להעדיף את הרופא הדתי שהוא 
שומר תורה ומצות, ואם הרופא שאינו 
אפילו  להעדיפו,  יש  יותר,  מומחה  דתי 
על  לסמוך  ויכולים  שבת.  מחלל  הוא 
החולה.  עבור  השבת  את  לחלל  דבריו, 
הוא  אפילו  פרטי  רופא  לחולה  יש  ואם 
גר בריחוק מקום, מותר לו לפנות אליו. 
ובשו“ת  נוראים עמוד רפח,  ימים  )ע‘ בחזון עובדיה 
ציץ אליעזר חלק יג סוף סי‘ נו, ובמ“ש הגר“ח ברלין 

בשו“ת נשמת חיים סי‘ עה(.

בביתו,  טלפון,  צלצול  רופא ששומע  ב. 
והוא מצלצל ללא הרף, רשאי להרים את 
השפופרת, שמא מתקשרים עמו לצורך 
את  שירים  וטוב  סכנה,  בו  שיש  חולה 
השפופרת כלאחר יד, או על ידי קטן.                                                                                                                

על  להפעיל  כדי  ג. מחללים את השבת 
כאשר  אפילו  החייאה,  אמצעי  החולה 
סיכויי ההצלחה קלושים ביותר להצלתו.

)חזון עובדיה(                                                                                                                                         

ההלכה השבועית

הלכות שבת
דין חולה שיש בו סכנה

www.hasdeyinon.org - או הכנסו ל tifaret@hasdeyinon.org :אהבתם את העלון? רוצים לקבל אותו כל שבוע עכשיו גם בדוא”ל? שלחו אלינו את כתובתכם למייל

זמני שבת
פרשת “בלק”

הפטרה: “והיה שארית”

פלג המנחה  הדלקת נרות  צאת שבת  רבנו תם
6.19

6.22

6.19

7.12

7.29

7.27

8.28

8.31

8.28

9.05

9.02

9.00

ירושלים

תל אביב

באר שבע



סיפור השבוע
כמו הרבה שותפויות עסקיות, גם זו שבין איציק מירוני לשרגי אליפלט 
התקדמה בצעדי ענק לעברו של שירטון, שעתיד לבקע אותה לשניים 
במקרה הטוב, או ל-1,000 חתיכות במקרה הרע. כן, כמו תמיד, העסק 
על השכם השכם  טפיחות  כולל  הדדי  ואמון  לבביות  המון  עם  נפתח 
והערב. במודעות הפרסום הראשונות הם צולמו חבוקים ולוחצי ידיים, 
חיובית  דינמיקה  הלקוחות  בקרב  שיצר  מה  יציבה,  אמינות  מקרינים 
חברת  כן,  מתנות.  בקרבה  שהכילה  הגדולה  החנות  את  לפקוד  ורצון 
למרכז  מעשור  פחות  בתוך  הפכה  בע”מ”  מתנות  שרגי  את  “איציק 
עסקאות  ועשתה  בשנה,  שקלים  מיליוני  עשרות  שגלגל  שוקק  קניות 
לרכוש  העדיפו  אשר  עובדים,  ואיגודי  מסחריים  גופים  עם  מצוינות 
איכותיות  מתנות  הזרים  שתמיד  הלז,  הצינור  דרך  מתנות  רבבות 
השרטון  טוב,  נו,  מאידך.  כיס  לכל  נוחים  במחירים  מחד,  ומפתיעות 
כלכליות  ובהבנות  עסקי  בניתוח  מיומן  איננו  שהסופר  ומכיוון  הגיע, 
זניחה  נציין פה שהמחלוקת החלה כמו תמיד בלהבה קטנה  חודרות, 
משהו, והפכה למדורת ענק על הר הסרטבה שהאירה את כל הגולה.  נו 
טוב, איך מצקצקים אלו שמצקצקים, “הכל מתחיל ונגמר בכסף”. לא 
מדויק. השותפות החלה עם שני ידידים אוהבים מאז גן הילדים, וכמובן 
עם רצון משותף לעשות כסף, הם עשו כסף גדול, ועכשיו מתקוטטים 
גדול משלך,  פלונית  ברוגז “חלקי בעסקה  גדול. איציק טוען  על כסף 
כי פעלתי כך וכך”. שרגי מתרתח וצועק “גנב!!! זו פעם שלישית או 

רביעית שאתה עושה לי את התרגיל הזה”.
לכם  מה  ידיים,  וטהורי  נקיים  אנשים  אתם  יקרים.  קוראים  כאן  עד 
להכניס אפכם וסקרנותכם ליורה הרותחת שכולה תאוות ממון בבחינת 
יש לו מנה, רוצה את כל המסעדה. אבל בלי קורטוב של רכילות, אציין 
בפניכם שסכום המחלוקת המדובר, יכול היה לעזור לכם בחתונותיהם 
נכון?  רע?  לא  משכנתא.  בלי  דירות  שיקבלו  ילדים  שישה-שבעה  של 
העיר געשה ורעשה, הפרשייה התרחבה. שרגי ואיציק אימצו כל אחד 
לעצמו עורך דין פרטי עם ניבים חדים, ציפורניים אכזריות ותיאבון גדול, 
והגישו תביעות אסטרונומיות זה כנגד זה. משפחות אליפלט את מירוני 
שנהגו לנפוש יחדיו פעמיים בשנה, ניתקו את הקשרים לחלוטין, נהרות 
של לשון הרע ורכילות זולה פרצו וגלשו להן מן הווילות הגדולות, יצאו 
ובאו רח”ל, בין בתי הכנסת ובתי המדרש, והפכו לגומי לעיסה צקצקני 
בקרב באי המקוואות מן הסקטורים השונים. איך לא, גם הצהובונים 
חגגו על הגגות, והבליחו כותרות רעשניות ספוגות קונספירציות שונות 
ומשונות על קשרים של השניים עם גופים כלכליים באירן, על עסקים 
דשנה  תוספת  ועוד.  ועוד  שחור  כסף  על  פוטין,  ולדימיר  עם  אפלים 
של חילול השם נדבקה על השניים, לאחר שדילגו מעל בתי-הדין כדי 
הפופולרי  המתנות  מרכז  רזה.  גוזל  על  רעבים  זאבים  כמו  להתקוטט 
נסגר כמובן. למה להאריך אם אפשר לקצר, אחרי חמש שנים של דיונים 
עקרים ומשמימים בבתי המשפט, עם אלפי מסמכים וצילומים ועדויות 
קבע השופט המחוזי והתשוש ששון ארציבילי, כי אם הצדדים לא יגיעו 
לפשרה ביניהם באשר לתביעות הממוניות ההדדיות, הוא ייאלץ לפסוק 
באופן שבוודאי יכאיב לאחד הצדדים. תכל’ס, הוא הותיר מרווח של 
שלושה חודשים לעורכי הדין ולמגשרים על מנת למצוא נוסחת פשרה. 
לציין  למותר  לדרכו.  פונה  אחד  כל  זועפים,  יצאו משם  ושרגי  איציק 
ענק של שנאה  חומת  מילה.  לא מחליפים  פרוץ הפרשייה הם  שמאז 
על  זו  אחר  זו  עלו  כמו  והגישור  הפישור  וניסיונות  ביניהם  הפרידה 
מוקשים חיים. ומה רוצה השופט? שרגי אליפלט נכנס למכוניתו והחל 
לרעוד. לפתע אבד לו חוש הכיוון, וידו הימנית לא נענתה לו. “איפה 
אני נמצא? מה קורה לי?” מלמל. עובר אורח שחלף בסמוך הבחין בנהג 
המעולף והזעיק אמבולנס. איש העסקים הנודע שרגא אליפלט הובהל 
לחדר מיון על רקע צווחות האמבולנס ומשם היישר לסדרת צילומים. 
שרגי חזר להכרה מטושטשת, אך גופו משום מה לא נענה לו, למעט 
כף ידו השמאלית שהניעה אצבעות. שלושת בניו המודאגים הקיפו את 
מיטתו בפנים מבוהלות, אשתו התייפחה בפינת החדר. מדובר במצב של 
ניוון על רקע שבץ מוחי מפתיע, ללא שום התראה מוקדמת. פרופסור 
שלמה קוזנברג אמור להגיע לחדרו בעוד מספר דקות ולעדכן מה העלו 
הבדיקות המקיפות. כעבור מספר דקות האחות נכנסה לחדר וסימנה 
לבני המשפחה לבוא אחריה. דלת המשרד נפתחה. הפרופסור ישוב על 

כורסתו אוחז בקבוצת צילומים ומסמכים, ועיניו מעיינות בריכוז מקסימלי 
באחד המסמכים. השתיקה נמשכה דקות ארוכות, והפכה משנייה לשנייה 
לסמיכה וחונקת. האחות פתחה את הדלת ובידיה מגש עם כוסות מים. 
המגש הונח אחר כבוד על השולחן. הפרופסור כחכח בגרונו ובלי הרבה 
“החולה  מכל,  הנורא  את  להם  בישר  מוקדמות,  והכנות  נימוס  גינוני 
שלכם” )תואר נבוב ועלוב. ק.ל.( “צר לי לומר, הוא סופני... מדובר פה 
בסוג של ניוון פנימי שהתרחש מתחת לפני השטח, פגע אנושות במוח, 
אין שום אפשרות לנתח, כי ניתוח עפ”י ניסיוננו במצב כזה, רק מקצר 
הבכור,  הבן  אליפלט  צביקי  שאל  הראשוני,  ההלם  אחרי  החיים”.  את 
“אולי יש מומחים לדבר בחו”ל שנותנים יותר סיכוי...”. “אני שומע”, 
הנהן הפרופסור והפך את חדרו לחדר מלחמה ולסיעור מוחות של מספר 
רופאים מרכזיים בעולם. ממצאי החומר הרפואי הועברו לכל המרכזיים 
הרפואיים בעולם, כמו כן הוזעקו עוד מספר רופאים מומחים מירושלים, 
היו  פסימיות.  הביעו  הכלל  מן  יוצא  ללא  כולם  אך  שבע,  ובאר  חיפה 
אלה 48 שעות של גיהנום לבני המשפחה. אליהו בן הזקונים לא פסק 
למרר בבכי. המחלה האיומה של אבא נפלה עליהם כרעם ביום בהיר, 
“אבא בשיא פריחתו, לא חסר לו דבר... חוץ מהמלחמה המיותרת עם 
שותפו לשעבר... מירוני”. “האם להודיע לאבא על מצבו הרפואי?” שאל 
אליהו את אחיו. “צריך לשאול את אחד מפוסקי הדור”, אמר מוטי, הבן 
האמצעי, “נכון שלפעמים הודעה כזו עלולה לגרום לייאוש ולהלם נורא, 
אך מצד שני בן-אדם שכיב מרע, עושה תשובה, מתחזק ביראת שמים, 
את  העירה  החזקה  הזריקה  קונו...”  לפני  ומתחטא  נפש  חשבון  עושה 
שרגי אליפלט ונסכה בו כוחות. ברוך השם, יש לו פה מדבר וכף יד ימנית 
פעילה. רעייתו ובניו ישבו סביב מיטתו ושוחחו - כביכול - על הא ועל 
דא. הרב הציע להם להמתין בשלב זה, ולא לבשר בשורות רעות, כי לא 
אבדה תקווה, תפילות מעומקא דליבא יכולות לשנות את הגזירה, ואפילו 
חרב חדה מונחת על צווארו... וכבר שמענו וידענו על “תחזיות רפואיות” 
שהתנפצו אל סלע המציאות. “מה אומרים הרופאים?” לחש-שאל שרגי. 
“היה לך שבץ מוחי קל”, השיב צביקי, “זה פגע לך במערכות הגוף באופן 
זמני, הרופאים מקווים שהתרופות והזמן יעשו בעזרת השם את שלהם, 
ותחזור לתפקד כרגיל”.  צביקי לא חש לרגע שהוא משקר, אחיו והוא 
הזעיקו שמים וארץ, ואין תלמוד-תורה או בית ספר שלא קורא תהלים 
לרפואת שרגא בן יעקב ומינדה. היומונים פרסמו את שמו, וקראו לציבור 
לקרוא לרפואתו ספרי תהלים שלמים. ההיענות עצומה. “אבא יחיה”, 
קבע אליהו בליבו.”אני שמח לשמוע”, לחש שרגי לבניו ולרעייתו, “אין 
גוף... מה  זו, שיש לך רק ראש ואין לך  לכם מושג איזו הרגשה מוזרה 
טוב שכף היד הקטנה שלי היא כמו דגל של תקווה לעתיד טוב...”. כולם 
לבניו,  לחש  אליפלט  שרגי  מתייפח.  ולבם  בפניהם  צהלה  ובכו.  חייכו, 
“תקשיבו לי ילדים, בשבועות הקרובים עורך הדין שלנו ריצ’רד יעקובזון 
אמור לפתוח במשא ומתן על-מנת למצוא פשרה בסכסוך שלי עם איציק 
מירוני. אני מבקש מכם, לא לוותר! לא לוותר! מירוני הוא תעלולן גדול, 
כדי לשלם כמה שפחות, הכסף  ימצא סדק בהסכם הפשרה  כבר  והוא 
הזה הוא שלכם ושל הנכדים שיחיו. עליכם לעקוב אחרי כל מילה במשא 
בראש.  הנהנו  הבנים  וכאשר מתגבש הסכם”.  אותי, אם  ולעדכן  ומתן 
מצבו הרפואי של שרגי אליפלט הפך לשיחת העיר. מצבו האמיתי נשמר 
ונטחן רק בקרב התא המשפחתי המצומצם. איציק מירוני מקבל עדכונים 
שוטפים מעוזריו, עובדיו ואפילו פרשנויות מכמה מהם. “אליפלט עבר 
אזהרה  תמרור  להיות  צריכה  הכבוד,  כל  עם   - שלו  המחלה  קו-אדום, 
בשבילו, שיסכים סוף סוף לפשרה. אבל כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא 
עקשן כמו פרד, ועורך הדין שלו משדר רוח מלחמה עד הסוף. זו רוח גבית 

שנוצרת ממיטת חוליו של שותפך לשעבר”.
המתגורר  נפש  ועדין  יקר  אברך  בנימין,  בנו  הקו  על  מצלצל,  הפלאפון 
בדרום. “אבא שלום, מה שלומך? שמעתי ששותפך לשעבר שרגי חולה 
מאד... יהיה זה מעשה אצילי מצדך לבקר אותו... אתה יודע אבא, כסף זה 
כסף, אבל הייתם חברים טובים בעבר, בל נשכח. ומעל לכל עלינו להיות 
מורמים מעם... ביקור חולים מסייע לחולה להתרפא... נוטל אחד מ-60 

מחוליו...”. מירוני נע באי נוחות על כיסאו.
המשך בשבוע הבא אי“ה- באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו
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ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



פחדים  של  בעיות  לה  היו   20 בת  שלי  הבת 
וחרדות איומות, חששה אפילו לצאת מהבית 
להיות  צריכה  היתה  יציאה  כל  לבד,  בחושך 
בלווי של מישהו. לא הסכימה אפילו להשאר 
בפחדים מאד  היתה  נשארה  ואם  לבד.  בבית 
בלילות  מתעוררת  היתה  לכך  נוסף  גדולים. 
בפחדים וחלומות מפחידים. שמענו על הפדיון 
של ”חסדי ינון“ והחלטנו לעשות לה ”פדיון 
נפש“. מאז הפדיון, חל שיפור גדול מאד, אפילו 
התרומה,  על  הקבלה  לפני שקבלתי את  כבר 
לא  היום  הבת  השם,  וברוך  הגיעה  הישועה 
מפחדת ללכת לבד בלילה יותר, טוב יותר מכל 
להשם. קבלתי  להודות  רק  פסיכולוגי.  טיפול 
על עצמי לאחר הישועה הגדולה הזאת שאני 
למישהו  פדיון  של  סכום  תורמת  חודש  כל 
ולעמוד  להודות  התקשרתי  והנה  שצריך, 
בהבטחה שלי.                               ר.ד. מהמרכז

זמן,  הרבה  כבר  דירה  מחפשים  וכלתי  בני 
ולא מוצאים. דירה להשכרה לזוג צעיר, פעם 
לנו  יש  השם,  היום...ברוך  פשוט,  היה  זה 
זמן  שהרבה  אחרי  לבסוף  יום.  כל  אתגרים 
חפשו ולא מצאו, הזמנתי להם ”פדיון נפש“ 
ב“חסדי ינון“, שברוך השם בסיעתא דשמיא 
שרק  יום  באותו  ועוד  ישועות.  ראיתי  כבר 
הזמנתי את הפדיון, אפילו עוד לא הספיקו 
לעשות אותו והם מצאו דירה. ישתבח שמו 
לעד! אין עוד מלבדו!... ראינו בחוש, תרמנו 

ל“חסדי ינון“ ונושענו...
בעילום שם

איזה  שרות,  עבודות  לעשות  קיבל  שלי  הבן 
הוא  אבל  הרבה  לא  אמנם  זה  שעות,  מאתיים 
עשה רק שלושים, והזניח את זה. עד שיום אחד 
רצו לתבוע אותו כי לא עשה מספיק שעות בזמן 
מה  ידעתי  לא  לחומרה.  זאת  ראו  לו.  שהקציבו 
וחבל.  פעם  עוד  יסתבך  שהכל  פחדתי  לעשות, 
התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיעשו לו ”פדיון נפש“, 
שבע“ה לא יתבעו אותו ויגמור עם זה בטוב. מיד 
אחרי הפדיון התחיל שוב לעשות שעות, מרצונו, 
לו את התביעה  ובטלו  נכונות  ראו שהוא מראה 
השם...תודה  ברוך  הסתדר  והכל  המשפט  בבית 

לבורא עולם!
בעילום שם

לה  היו  עשרה  השתים  בת  שלי  לבת 
אחרי  בגרון,  ונשנות  חוזרות  דלקות 
זה  אנטיביוטיקה  לוקחת  שהיתה 
חוזר.  זה  זמן  כמה  ואחרי  נעלם,  היה 
והפעם  חזרו,  הדלקות  שוב  לאחרונה 
לא רציתי שתקח אנטיביוטיקה, כי זה 
גם לא מרפא וגם מחליש את המערכת 
ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  החיסונית. 
ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לה  והזמנתי 
הדלקות  יעלמו  השם,  שבעזרת  ינון“, 
דשמיא,  בסיעתא  השם,  וברוך  האלה. 
לאחר הפדיון הכל עבר... תודה השם! 

בעילום שם

לא  חודשים,  ותשעה  שנה  בן  שלי  הבן 
הרגיש טוב, היה לו חום פתאום, כאב ראש,  
לקחתי אותו לרופאת ילדים לבדוק מה יש 
אותנו  שלחה  הרופאה  בדיקה  ולאחר  לו. 
למיון דחוף , עם חשש לדלקת כרום המח, 
כנראה ויראלית. אני נלחצתי,  זה לא נשמע 
מעודד במיוחד. בבית החולים ישר אשפזו 
נמרץ,  בטיפול  וחצי  יומיים  והיה  אותו 
כשהתעורר העבירו אותו להמשך בדיקות 
לעשות  נזכרתי  אז  רק  למחלקה.  וטיפול 
לו ”פדיון נפש“, התקשרתי ל“חסדי ינון“ 
יצאו  הבדיקות  ושבע“ה  פדיון  לו  שיעשו 
תקינות וישחררו אותו הביתה. ואכן, ברוך 
ממש,  יום  באותו  יתיצב  המצב  השם, 
הבדיקות יצאו תקינות, שחררו אותו וחזר 

לגן כאילו כלום. ישתבח שמו לעד!
                                                                                                                              
בעילום שם
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ניתן להוריד את העלון באתר
המשך מטעמים לשולחן

בגלל  קצת  עוד  להתעכב  כח  אין  ממש  להרש‘ל   ”תתעודד“, 
שרותי הצלה מיותרים, ” עוד מעט מגיעים“. ”אני לא רגיל לכזה 
לעצור  אפשר  ”אולי  ליבו,  את  ולופת  הירושלמי  נושף  מתח“, 
לכמה דקות?“. ”ממש לא. אבל אנחנו כבר מגיעים“. הרש‘ל דרוך 
קדימה. ”איזה מטוס לחפש?“ הנהג משתף פעולה. ”מטוס של 
יונייטד עם הפנים לכוון מזרח“, אומר הרש‘ל. הירושלמי שצבע 
פניו הפך לבן, אמר בקול חלוש:“הרש‘ל, זה לא ענין של יהרג ואל 
יעבור...“ גוש אדיר של בטון עף פתאום לכוונם. הנהג חותך, ימינה 
והם נחבטים בכסאות. ” זה היה מטוס שנחת“, מתנצל הנהג, ”אי 
אם סורי“. עוד סיבוב ימינה ועוד אחד שמאלה, והמונית עוצרת 
בחריקה. ”הגענו“. שניהם מזנקים החוצה לעבר דלתות המטוס, 
המטוס  התחיל  המשתאות  עיניהם  מול  ממש  רגע  באותו  אבל 
תפס  הרש‘ל  ונעלם.  תאוצה  הגביר  אחדים  רגעים  ותוך  לנסוע 
את ראשו בשתי ידיו. כזה דבר נורא מעולם לא קרה לו. חולפות 
ארבע דקות בערך עד שהוא נזכר עד כמה היה אסור לו לפספס 
יום הנשואין העשרים וחמש  את הטיסה  הזו. באותו לילה חל 
שלו, והילדים מתכננים מסיבה רצינית. אשתו התקשרה להזכיר 
בשעונו  ופתאום...הציץ  בזמן,  שיהיה  הבטיח  והוא  זה  את  לו 
על  לה  להודיע  כדי  טלפון  מכשיר  לחפש  אטיים  בצעדים  ופסע 
האיחור. פתאום עצר. ”בעצם, מה בוער לי להתקשר כעת?“ חלף 
בו הרהור, ”הרי כרגע היא משוכנעת שאני במטוס... אחכה עד 
לזמן הנחיתה ואז אודיע לה“. הוא חישב את השעות בקפדנות, 
הקו  התקשר.  לנחות,  היה  אמור  ודאי  המטוס  כי  וכשהחליט 
תפוס. שוב תפ...הפעם התפנה הקו. ”כן“, קולה של צפורה אשתו 
מעט מוזר. ”צפורה?“, הוא שואל, רק כדי להתחיל לומר משהו. 
”הרש‘ל?“, צפורה צורחת שם, ” זה הרש‘ל??“. התיפחויות של 
בכי. ”אני מתנצל, צפורה“, הוא אומר בכנות. לא התכון לפגוע 
בה כל כך... ”אתה חי?“, קולה נשבר לבכי הסטרי, ” לפני כמה 

דקות הודיעו שהמטוס שלך נפל!!...“.
הרבה פעמים מתרחשות תקלות בחיינו, אבל מרבית המקרים הן 
אינן מסתימות בנפילת מטוס ואיש אינו יודע מהו הטוב שהיה 
שהפסדנו?  באוטובוס  שאחרנו?  בטיסה  טוב  באמת  בהן...מה 
בעבודה שלא קבלנו? בכסף שלא הגיע? בעסקים שלא הצליחו? 
בדירה שלא קנינו?... הנה כי כן, אחד מן הנסיונות שמלוה אותנו 
לכל אורך הדרך במשך כל ימי חיינו הוא להאמין, שכל הדברים 
המציקים הללו הגיעו ממלאך של רחמים שדחק את רגלנו הצדה, 
זוהי  לישם...אך  זאת-קשה  לומר  קל  אמנם,  הדין.  ממדת  ולא 
האמת, ולו רק נשכיל לחיות כך, נהפוך את כל חיינו למאושרים 
יותר ולמלאי תודה לבורא עולם, על שמשגר אלינו שוב ושוב לכל 

אורך הדרך מלאך של רחמים.
ומתוק האור

הפרשה המצויירת
מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

של הצדיקשל הצדיק
לשמירה, ברכה והצלחה
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