
מטעמים לשולחן

בס”ד

וכשהוא  ברכה,  האדם  על  שמביאה  זו  היא  לקולו  והשמיעה  ה‘,  בדרך  ההליכה 
עושה כן, הרי שאינו זקוק כלל לברכות נוספות. באחד הימים הגיע לפני רבה של 
עכו, הרב שלום לופס זצ“ל, אחד מתושבי העיר ובפנים עגומות ספר על הקשיים 
ביתו,  בני  ואת  אותו  שפקדו  השונות  המחלות  על  אותו,  האופפים  האיומים 
וערב. הוא התחנן לפני  ועל קשיי הפרנסה הרבים מולם הם מתמודדים השכם 
הרב:“אנא, רבי, ברך אותנו שנושע!“. הרב שלום הביט אליו, אולם לא בקלות 
נענה לבקשה, היה עליו לברר קודם לכן ענין נוסף, אשר בעיניו גדלה חשיבותו 
יותר מכל. ”היכן לומדים ילדיך?“. הלה התגמגם והסמיק. לא אחת ולא שתים זכה 
לשמוע מפי הרב שיחת מוסר בענין זה, ועד כה הצליח להתחמק מן הענין. כעת, 
העמיד אותו הרב פנים מול פנים כנגד השאלה הברורה- היכן הם לומדים? לאן 
פניהם, ופני הבית שלך, מועדות? ”בבית ספר ממלכתי“, השפיל האיש את עיניו, 
”אבל הרב, בבקשה, תברך אותנו, אנחנו כבר לא מסוגלים יותר...“. אך הרב היה 
נחרץ בדעתו. “אינני יכול לברך אתכם, עד שתוציא אותם מבית הספר הממלכתי 
ותעביר אותם לתלמוד תורה“, נענה בראשו לשלילה. האיש כשל החוצה. מהרהר 
במה שיאמר לאשתו. ”נו, הוא ברך?“, היא תלתה בו עינים מקוות, כל כך הרבה 
תלו בברכה הזו...“לא“. העותה פניה, כאילו שפך מישהו על לשונה תמהיל של 
לתלמוד  אותם  שנעביר  רוצה  ”למה?“.“הוא  אכזבה.  של  טעמה  ולימון.  חומץ 
על  יהיה  ”באמת“..“ומה  ”הוי באמת“.  הללו.  המילים  נאמרו  סוף  סוף  תורה“, 
שבו  הללו  הקלישאות  כל  מאיתנו?,  הדבר  ידרוש  ומה  שלהם?  הכלכלי  העתיד 
להשמיע את קולן. הוא הכיר אותן היטב, לא פעם עלה הנושא בבית. ”אבל כל 
כך קשה לנו“, נסה בכל זאת,“אנחנו פשוט מוכרחים את הברכה של הרב“.“טוב 
אין ברירה“, השלימה האישה עם ‘רוע הגזרה‘ ונאנחה,“נעביר אותם ונקבל את 
הברכה“. הפרוצדורה היתה קלה מן הרגיל, ולאחר שהושלמו כל הענינים הטכניים, 
מהר מיודענו בריצה אל בית הרב. ”העברתי את כולם, כעת- שהרב יברך“. נתן 
בו הרב את מבטו ואמר:““כעת, כבר אינך צריך ברכה שלי...הברכה כבר נמצאת 
ושרויה בביתך“. תפוס במחשבותיו חזר האיש לביתו. ”בכל זאת לא קבלתי ברכה 
מן הרב“. הרהר, ”האם מספיק מה שאמר לי?“. לא חלף זמן רב, עד שהתשובה 
הגיעה מאליה-כל הצרות עד האחרונה שבהן נעלמו כלא היו...הברכה, אכן, שרתה 
מאליה בביתו. את אותו סירוב השמיע הרב לא אחת ולא שתים באזני הבאים 
ואת  נהג משאית מסורתי שהעריך מאד את התורה  הגיע  הימים  באחד  לביתו. 
לומדיה, ובקש לקבל ברכה, שיצליח בעסק ההובלות שאותו הוא מתעד לפתוח. 
”היכן לומדים ילדיך?“ שאל הרב ללא חת. ”בבית ספר בשכונה, זה קרוב ונוח 
לנו“, התנצל במבוכה אל מול מבטו החודר של הרב, ”יותר קל מלהרחיק כל בקר 
לשכונה אחרת לתלמוד התורה שם...אולי כשיגדלו...“ ”האם התפללת הבקר?, 
המשיך הרב בשאלה הנוספת, אותה נהג לשאול, גם כן בקביעות. ”לא הספקתי“, 
הפעם הסמיק האיש עד תנוכי אזניו. בתגובה פתח הרב בשיחת חזוק על חשיבות 
התפילה ועל המטרה העילאית של חינוך הילדים על טהרת הקודש. מעולם לא היה 
הנושא הזה תחום רק לזמנים בהם עמד ומסר שיחות התעוררות בפני קהל גדול. 
גם אדם אחד פשוט היה חשוב דיו כדי להשמיע באזניו את כל הענין מתחילתו 
ועד סופו. ובכן זאת, הרהר האיש, הלא הכסף יענה את הכל...אולי אנסה ‘להכניס‘ 
משהו, וכך ישתכנע הרב לברך בלי הרבה ‘בעיות‘...הוא שלף מכיסו כמה שטרות 
מרשרשים:“שכבוד הרב יחלק את הכסף לצדקה ויברך אותי“, נסה לומר. ”האם 
חושב אתה לשחד את הרבונו של עולם בכסף הזה? הלא כל העולם שלו, נראה 
לך שהוא זקוק לשטרות שלך?...“נזף בו הרב, ”וחוץ מזה“ הוסיף מיד,“מה הטעם 
לחלק צדקה מתוך רחמנות על העניים, בשעה שלילדיך שלך, בתוך הבית אתה 
מתאכזר??“ בקש האיש להתיעץ עם בני ביתו בענין, ולבסוף הכריע הרצון להתברך 
את הכף, והוא העבירם לתלמוד תורה, ובהדרגה החל לשמור תורה ומצוות. או 

אז נחה דעתו של הרב, ”הבא לטהר מסיעין בידו“, אמר לאיש, הנה כי כן, 
כשיש לברכה על מה לחול - יכול הוא לברך.             ומתוק האור

את הברכה אשר תשמעו )יא,כז(

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 482
שבת פרשת “ראה”
שנת תשע”ט

העלון מוקדש לעילוי נשמת
יוסף בן רבקה ז”ל                                                                 
שושנה בת אסתר ז”ל
לרפואת שלמה בן ויקטוריה

שבת  חילול  בעשייתה  שיש  רפואה  א. 
סגולית,  אלא  טבעית,  רפואה  שאינה 
סובר  הרמב“ם  הראשונים,  בה  נחלקו 
על  איסורי תורה אלא  על  לעבור  שאין 
איסור  דוחה שום  אינה  סגולית  רפואה 
שגם  ס“ל  והרשב“א  והרמב“ן  תורה, 
השבת.  את  דוחים  סגולית  רפואה  על 
סמכו  האחרונים  מרבותינו  וכמה 
ברפואה  דבריהם  פי  על  למעשה  להקל 
הילכך  הנסיון.  ע“פ  והצליחה  שנבדקה 
לסמוך.                                                                                                                                            מה  על  לו  יש  בזה  המיקל 

 

ב. חולה שיש בו סכנה שמחללים עליו 
את השבת, משתדלים שלא לעשות על 
ידי נכרים או קטנים, אלא על ידי ישראל 
גדולים ובני דעת. והטעם כתב הרא“ש 
אינם  שפעמים  מפני  יד(,  סי‘  דיומא  )פ“ח 

נמצאים אצלינו, ויבואו לחזר אחריהם, 
ומתוך כך יבא החולה לכלל סכנה.    
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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 “ראה”

הפטרה: “עניה סערה”

פלג המנחה  הדלקת נרות  צאת שבת  רבנו תם
5.51

5.53

5.51

6.31

6.48

6.47

7.42

7.44

7.47

8.23

8.20

8.19

ירושלים

תל אביב

באר שבע



סיפור השבוע
מי לא אהב את העגלון רחב-הגרם ועב הצוואר, נתן נטע אייטנגולץ, 
אשר חיוך ענק נמרח על פניו החל מעמוד השחר עד אחר חצות לילה,עת 
נפל שדוד למיטתו. ר’ אייטנגולץ היה טיפוס חברותי להפליא, אשר נהג 
לפנק את נוסעיו על הציר שבין איישישוק בואכה לעיר הבירה, החל 
בקליפות תפוזים מסוכרות, עבור לדובדבנים חמצמצים, וכלה בדברי 
כבוד אף כמה  יהודי שנון. באמתחתו שכנו  בהומור  תורה מתובלנים 
חידות ובדיחות שחזרו על עצמן, אבל אף אחד לא העיר לו על כך. נתן-
נטע היה נשמה טובה, שכולם אהדו והעדיפו לעלות על עגלתו. רבים 
מהם היו מזמינים אצלו תור לנסיעה עתידית, שבועיים או שלושה לפני. 
וכך  ורווחיו,  רק על צרכיו  אלא שעינו הטובה של האיש, לא הביטה 
בגלל  הן  למתחריו,  רבים  נוסעים  להעביר  לב,  כובשת  בלוליינות  נהג 
רעייתו  פרנסתם.  את  לחמוס  רצה  שלא  מפני  ובעיקר  עבודה,  עומס 
הכפר  מן  הנסתר  האדמו”ר  של  האמצעית  בתו  גולדה,  חנה  שתחיה 
מן השניה.  מוצלחת  יותר  בנות אחת  במסירות שבע  גידלה  אודלייב, 
צנועות, חסודות, אשר ליבן לא פחות רחב ופורה, מלב הוריהן. מי לא 
רווה נחת מן החסדים שפרחו ועפו לכל עבר מן הבית הזה? שלא היה 
אלא צריף עץ מיושן בין שני חדרים, עם גג רעפים רעוע, שבכל חורף 
הזקנות,  היולדות,  החולות,  הנשים  לאיפשהו.  לעוף  רצונו  על  אותת 
כולן ידעו שבנותיהם של חנה גולדה ונתן נטע עומדות לצידן בכל עת 
ובכל שעה. שלא לדבר על ריבת גרגרי הרימון של אשת העגלון, אשר 
חולקה בנדיבות לכל דיכפין, והיו אף כאלה שהאמינו באמונה תמימה, 
כי לריבה זו ישנן סגולות ריפוי נפלאות. החל מכאבי רגליים גב ובטן, 
ועבור אפילו לכאבי גרון וכאבי ראש. מרחת את הריבה, והכאבים חלפו. 
מזמזמת  היתה  המרקחת,  את  רקחה  עת  גולדה,  שחנה  לציין  למותר 
פרקי תהלים ופרקי אבות, שהיו שגורים היטב על לשונה. ראוי ונכון 
להדגיש שהאדמו”ר הצדיק רבי שמואל יעקב הורוביץ ששלט ביד רמה 
בעיירתינו הקסומה, אימץ את העגלון היקר נתן נטע כעגלונו הפרטי. 
פעם פעם או פעמיים בחודש, בליווי קומץ חסידיו יצאו לסיור רוחני 
בכפרי הסביבה. מטבע הדברים העגלון החביב חש שהאדמו”ר הוא כמו 
וכולו  במזרח,  לצידו  יושב  אותו  למצוא  יכולת  ובטישים  הטוב,  אביו 
מדושן עונג. מגיע לו. תכל’ס, אף עגלון איננו הופך לעשיר גדול מעסקי 
כרכרתו המקרטעת, ולחתן שבע בנות, מוצלחות וערכיות ככל שתהיינה, 
זו משימה לא פשוטה כלל. וכעתה - כן אז - לכו תייצרו שבע נדוניות 
שמנמנות למדי, על מנת לחתנן עם בחורים עדיני נפש ואציליים וכמובן 
תלמידי חכמים, שישקדו ויתעלו באהלה של תורה. נו טוב, נתן נטע לא 
היה למדן גדול, אך אף פעם לא הסתיר את חלומותיו הוורודים לזכות 
בחתנים שיפארו את המזרח של עיירתו, וכמובן של כפרי הסביבה. הוא 
משא  עמם  לעשות  הקדים  חכמים,  לתלמידי  יפה  בעין  מעשרות  נתן 
זית. כל  נרות רק בשמן  דיבר בשיבחם, ואשתו כמובן הדליקה  ומתן, 
סגולה שהכירו או שמעו עליה הם נהגו לאמצה, העיקר שבתם הבכורה 
הקטנות.  אחיותיה  גם  ולאחריה  העילויים.  לאחד  תזכה  רוזה  אסתר 
ציפורה, אודל, רבקה, רחל, נעמי ונחמה. ועכשיו רישמו לפניכם 3000 
זלוטי לא פחות, הצליחו לחסוך הזוג אייטנגולץ, על מנת שהשדכנים 
בסביבה יבינו ויפנימו, שהבכורה שלהם היא אומנם יהלום נוצץ ועתיר 
שולחן  על  אכילה  שנות  לחמש   והבטחה  זלוטי   3000 אבל  איכויות, 
אין  בכך. מאיפה שלא תסתכלו  מה  דברים של  אינם  הכלה,  משפחת 
שום סיבה שבעולם, שלא יימצא חתן מפואר וברוך כשרונות, שיפתח 
עתיד מאיר וזוהר למשפחה הנכבדה של העגלון האהוד. השדכן שמריהו 
וולוולה רוטשילד )אין שום קשר למשפחת הבנקאים המפורסמת ק.ל.( 
צקצק בלשונו ואמר “תראה נתן נטע, העילוי המיוחד מספינקא שווה 
יוצא  ואני  זלוטי,   1000 עוד  זלוטי. תעשה מאמץ תביא   4.000 לפחות 
לדרך. אין לי ספק שמשפחתו לא תהסס לקפוץ על ההצעה. אגב, רבותיו 
סיכם  אותי”.  לבדוק  יכול  ואתה  ההלל  את  עליו  גומרים  העילוי  של 
וולוולה. נתן נטע לא היסס להלוות 1000 זלוטי מהגביר החביב חנוך 
זולמן. כל מחיר שווה בשביל עילוי. ושוב, כעתה כן אז, הנדוניה הבריאה 
שכנעה את הורי העילוי, שהצד השני רציני, ועתידו של בנם מובטח כמי 
שיעסוק בתורה על שולחן חותנו עוד שנים מספר, עד שייחטף - ללא 
ספק – כרב מרביץ תורה באחד מכפרי הסביבה, אם לא באחת הערים 
הגדולות. אחרי סגירות הבנות לגבי התנאים, הפגישה יצאה - בשעה 

טובה - לפועל. אז תגידו מזל טוב, מזל וברכה ותשברו צלחת.  קיבלתם 
בצהרי  למחרת  באלול.  עכשיו,  לא  וקול שמחה,  קול ששון  אבל  וורט, 
היום נתן נטע, לבש את מעיל הפרווה שלו, תחב לתוכו חפיסת שטרות 
אדמדמים, בכיס הכי קרוב ללב, ואץ רץ לבית האדמו”ר לבשר לו שהכל 
עלה יפה, - ושהוא האדמו”ר כמובן, יהיה מסדר הקידושין. אחרי ברכות 
ואיחולים, מיהר העגלון לתפילת מנחה, שכן מיד לאחריה עליו להסיע 
המאושר  העגלון  החזן.  יעלה  שעה  חצי  עוד  הבירה.  לעיר  חסידים   10
פשט את מעילו והניחו על הקולב בכניסה לבית הכנסת. הוא שלף ספר 
תהלים קטן, והתיישב. לא היה יהודי מאושר ממנו עלי אדמות.”אשרי 
יושב ביתך... עלינו לשבח”. אחרי תפילת מנחה, מישש נתן נטע את כיס 
של  הוריו  לידי  אותם  שיעביר  לידי השדכן  יעברו  הזלוטי   4000 מעילו. 
החתן העילוי, על מנת שירכשו לזוג צריף קטן מעט רהיטים ובגדים, וכן 
לממן מחצית מן החתונה. הכיס... ריק!!! העגלון החוויר. דמו דהר לכיוון 
לרגליו. והוופ - חיוור לגמרי - הוא צנח מתעלף לארץ. אחרי טיפול קצר 
כשחזר להכרה זעק בקול גדול “אוי לי, היו לי בכיס המעיל כשנכנסתי 
לכאן 4000 זלוטי, הכל נגנב ואנא אני בא...” כשהוא נשען על כתפי הגבאי 
ורצוץ סיפר  בית האדמו”ר. שבור  והחזן הובל העגלון ממרר בבכי אל 
לאדמו”ר “הבטחתי לתת 4000 זלוטי, שהיו ואינם עוד. השדכן שמריהו 
ולוולה מחכה לכסף כדי להעבירו למשפחת החתן... שבירת התנאים היא 
קץ השידוך... ומה אעשה?” התייפח, שבר כלי ממש. האדמו”ר הביט בו 
בעיניים נוגות, גופו רועד מזעזוע ומרחמים. הוא סימן למשבק”ו לגשת 
אליו ולחש על אוזנו “המצב שלו הוא ממש פיקוח נפש. עבור מיד בין 
לבית  בעוד שעה  שיגיעו   - הנשים  כולל   - להם  ותודיע  התושבים  בתי 
הכנסת. דבר לי אליהם”. כעבור שעה התמלא בית הכנסת מפה אל פה. 
העיירה  רופא  כנפיים.  לה  עשתה  הגניבה  על  השמועה  נעדר.  לא  איש 
זליג ארטובסקי טיפל בעגלון החלוש והחיוור, וניסה להרגיעו אך לשווא. 
“מסכן נתן נטע” ליהגו המתכנסים “זו באמת טרגדיה נוראה... נישואי 
בתו הבכורה בסכנה גדולה... כואב הלב”. היו שידעו על מצבו הרפואי 
הקשה “דוקטור זליג מאד מודאג ממנו. מסכן העגלון הלב שלו לא עומד 
בעומס”. כשנכנס האדמו”ר בפתח בית הכנסת הגדול, הס הוטל מסביב. 
ונוצץ כסופת  וזע בוהק  נע  זקנו הלבן  נשען על מקלו, צועד באיטיות, 
שלגים. הוא ניגש לארון הקודש, הסיט אט אט את הפרוכת הלבנה, ופתח 
את דלתות ההיכל. לפתע הוציא מכיסו פטיש קטן ואיזמל, וצעד לכיוון 
חוד  את  הצמיד  המקומר...  החלון  ליד  נעמד  האדמו”ר  הדרומי.  הקיר 
האיזמל אל הקיר ודפק על ראשו עם הפטיש. נשימתם נעתקה. “ריבונו 
של עולם, הוא עושה חור בקיר... בשביל מה? מדוע ולמה רבנו ומורנו 
מחבל בכותל הדרומי של בית הכנסת?”. אחרי דקות ארוכות של הכאות 
לתוכו  נכנסת  קמוצה  יד  שכף  ועמוק,  גדול  חור  בכותל  נפער  הפטיש, 
בקלות. האדמו”ר פנה לתיבה, חיטט בתוכה ושלף שופר גדול. הדממה 
בין  המוזר  השילוב  למישוש.  וניתנים  סמיכים  היו  שבאויר  והתימהון 
החור בקיר, להיכל הפתוח ולשופר, עורר קצת חלחלה. לאן כל זה מוביל? 
“אחיי רעיי ואהוביי, בני קהילתי הקדושה, לא אאריך בדיבור. מישהו גנב 
היום לנתן נטע העגלון היקר שלנו, 4000 רובל ממעילו, כאן בבית הכנסת. 
עשיתי כאן חור בקיר, על מנת שהגנב שיעשה תשובה, יכנס לכאן באישון 
לילה ויחזיר את הגניבה. אני נותן לו שבעה ימים להתחרט. בתום היום 
השביעי אגיע לכאן, אפתח שוב את ההיכל, אתקע בשופר עד כלות כוחי, 
אבל עם הקפדה איומה ונוראה על הגנב... אין לי ספק שעוד באותו יום, 
הגנב שלא שב בתשובה, יחזיר את נשמתו בטרם עת ויעמוד לדין בפני 
כסא הכבוד על מעלליו הנפשעים”. האדמו”ר נעל את דלתות ההיכל, 
כיסה אותן בפרוכת, טמן את השופר בתיבה, הכניס את הפטיש והאיזמל 
למעילו ויצא באיטיות אל הרחוב. הקהל התפזר שותק והמום. רק החור 

בקיר הדרומי, נותר כעד אילם לדרמה שהתרחשה לא מכבר. ולסיום:
כבר בבוקר שלמחרת, מתפללי תפילת הנץ, הבחינו בחבילה מהודקת של 
שטרות האדמדמים בחור הקיר הדרומי. הגבאי ספר אותם 4000 זלוטי, 
במדוייק. השופר נותר ספון לו עד ראש השנה. עיסה של גבס סתמה את 
החור, עוד באותו בוקר. באלול רקדו ושמחו כל תושבי העיירה בחתונת 

בתו של העגלון, ויש מספרים שהגנב רקד עד אור הבוקר.
באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו
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דלקת  לי  גילו  להשתלה,  הכנה  בעקבות 
את  המעכב  דבר  השתן,  בדרכי  חריפה 

ההשתלה, הרופאים חשבו שזה חזר.
הזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ והדלקת 
נעלמה, והכל היה נקי ותקין, הרופא בעצמו 

אמר שלא ציפה לכאלה תוצאות טובות...
ישתבח שמו לעד!                        בעילום שם 

אחותי היתה במצב נפשי לא טוב, היא היתה 
ולאחרונה  אותה,  שאזנו  בכדורים  מטופלת 
הפסיקה לקחת אותם. אז שוב נכנסה למצב 
נפשי לא טוב, ממש לדכאון. בצר לנו, עשינו 
לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, וברוך השם, 
לאט לאט חזרה לעצמה. שוב חזרה לקחת 
לאכול  חזרה  צריכה,  שהיא  הכדורים  את 
להודות  רוצים  טוב.  יותר  מרגישה  ובכלל 
להשם על הניסים והחסדים שעושה איתנו 
על המתנת  לנו,  מגיע  אפילו שלא  רגע,  כל 

חינם! ולהודות גם לשליחיו הטובים...
בעילום שם

ברחוב  לתומי  הלכתי  שבוע,  לפני  קרה  זה 
ופתאום מעדתי ומצאתי את עצמי שרועה על 
ומההלם.  מהכאב  לזוז  יכולתי  לא  המדרכה. 
עזרו לי לקום ואיכשהו הגעתי הביתה. הכאב 
כנראה   . כאב  הצד  כל  נסבל,  בלתי  היה 
שנסיתי להתגונן עם היד, וזו כאבה לי בעיקר 
במרפק שזה אזור רגיש. הייתי צריכה לקחת 
יכולתי ללכת, החלטתי  ובקושי  את הילדים, 
ללכת לאורטופד, ולא יכולתי לזוז. השארתי 
את הילדים עם ביבי סיטר ונסעתי עם מונית 
חשש  שיש  ואמר  בדק  האורטופד  לרופא. 
לקרע בגיד, ואם יש קרע צריך לעשות ניתוח 
ילדים קטנים  לי  יש  עלי.  עולמי חשך  דחוף. 
שלח  האורטופד  אתפקד?  אני  איך  בבית 
אותי לאולטרסאונד והתור היחיד הפנוי היה 
למחרת בערב. בעלי שמע על הדווח ולא בזבז 
לי  שיעשו  ינון“  ל“חסדי  התקשר  הוא  זמן, 
”פדיון נפש“ דחוף. על הבקר עשו את הפדיון, 
והרופא  האולטראסאונד,  את  עשיתי  בערב 
אמר שאין לי שום קרע ברוך השם, שאמנם 
קבלתי חבטה רצינית אבל אין קרע ולא צריך 
ניתח. צריך לנוח. ניסי ניסים. למרות שעדיין 
אבן  שמחתי,  זה  מה  חזקים,  כאבים  לי  היו 
נגולה מעל ליבי...תזכו למצוות...                                                                                                     
)בעלום שם( 

אשתי גננת בחופשת לידה, כשחזרה לעבודה גילתה 
שנעשו שינויים מאחורי גבה, במקום גננת הפכו 
אותה לעוזרת גננת, כל פעם בגן אחר. התעצבה 
לעזוב את  הוא  ליבה כשהבינה שהצעד הבא  על 
הגן. פנינו ל“חסדי ינון“ שיעשו לה ”פדיון נפש“ 
בגנים  מיד לאחר הפדיון קראו שינויים  לישועה. 
והחזירו אותה להיות גננת בפעוטון. עדיין זה לא 
בדיוק מה שרצתה, ולא אותם גילאים כפי שעבדה 
מקודם. ”אם הגיעה כבר ישועה תגיע עד הסוף“ 
אמרתי לה...ואכן לאחר כמה ימים החליטו להעביר 
והיום  יותר.  גדולים  בגילאים  שרצתה  לגן  אותה 
כל הצוות התהפך 180 מעלות, ונהיה לה חן וחסד 
בעיני אלוקים ואדם.                                   )א.ד(                                                                          

שסובלת  לאחותי  נפש”  “פדיון  עשיתי 
אחד  אף  על  ולא  עלינו  לא  הנפילה,  ממחלת 
שכלי  פיגור  לה  יש  לכך  בנוסף  בישראל. 
היא  אותה  לאזן  כדי  גלגלים.  כסא  על  והיא 
לוקחת כ20 כדורים ליום. יש תקופות שיש לה 
הכדורים  עם  איזון  חוסר  ויש  התקפים  המון 
עם  נמרץ  לטיפול  מגיעה  היא  הרב  ולצערנו 
היתה  שוב  בערך  כשבועיים  לפני  הנשמה. 
בוכה,  שלי  אמא  את  ראיתי  קשה,  במצב 
“תצילו אותה”, והמחשבה שעוד פעם תכנס 
לטיפול נמרץ הפחידה אותנו. ואני הסתכלתי 
על אמי למודת הסבל ולא ידעתי מה לעשות 
מחוסר אונים. אני כל כך רוצה לעזור לה, אבל 
לא יודעת איך... נזכרתי שקראתי על ה”פדיון 
נפש” בחסדי ינון בעלון ולמען האמת חשבתי 
לעצמי שזה לא יכול לעזור, כי המחלה שלה 
גדולה כל כך והתיקון נראה לי כאילו קטן על 
זה. אבל הסתכלתי על אמא שלי שהיא אישה 
כבר מבוגרת וחרדה גדולה נבטה מעיניה. זהו, 
לתת  והתקשרתי  הכסף  את  להפקיד  הלכתי 
כסף  שזה  עצמי  את  חזקתי  שלה.  השם  את 
שהולך לצדקה .ביום ששי עשו לה את התיקון, 
גדול  בחשש  שלי  לאמא  בצהריים התקשרתי 
ואמא  דפק.  שלי  הלב  קורה,  מה  לדעת  כדי 
שלי אומרת לי “היא הלכה לבית הספר”, “לא 
הסתדרו”  הכדורים  פתאום  קרה,  מה  יודעת 
“זה ממש נס”. סיפרתי לה על התיקון שעשו 
לה והיא שואלת אותי, מה זה התיקון הזה? 
אני  בכתה,  התרגשה,  היא  נס”  ממש  זה   “
לקחתי ספר תהילים והתחלתי לקרא תהילים 
תודה  ועוד  תודה  לו  אמרתי  להשם,  להודות 

ועוד תודה...
)כ.ד.ת”א(
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הפרשה המצויירת
מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

ארגון חסדי ינון עורך

תיקון זה הוכח שפועל ישועות!
03-6182992

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

של הצדיק
לשמירה, ברכה והצלחה

לפרטים בקו הישועות:
03-6182992

kjpargeter

ות
מטבע הישוע

כל ילדה חולמת על היום הזה שתעמוד תחת 
החופה, עם שמלה לבנה... 

אבל יש בנות שאפילו כסף לגמ”ח אין להן, 
שאפילו נדוניה בסיסית אין.. 
זה הזמן להושיט יד, וגם לזכות
במצות הכנסת כלה בהידור!

הכל מתקבל בברכה
כלי בית בסיסיים, ריהוט וכלי חשמל...

ואפשר לתרום גם דרך האתר

או בהפקדה בבנק הדואר
 

או בקו הישועות


