
מטעמים לשולחן

בס”ד

בן סורר ומורה נהרג על שם סופו. הגיעה תורה לסוף דעתו, סוף שמכלה ממון אביו, 
ומבקש למודו ואינו מוצא, ועומד בפרשת דרכים ומלסטם הבריות. אמרה תורה ימות 

זכאי ואל ימות חיב )רש“י(
בן סורר ומורה נהרג על שם סופו, כלומר: משום שלבסוף הוא עתיד לעשות מעשים 
שענשם מות, העדיפה התורה להמיתו זכאי ולא חיב. עתיד הוא בן סורר ומורה- מגלה 
לנו התורה הקדושה-לעמוד בפרשת דרכים ולהרוג אנשים, וכל זאת משום היותו רעב, 
אלו,  מעין  תענוגים  ולשאר  וליין  לבשר  רעב  אלא  פשוט,  ללחם  ברעב  מדובר  לא  אך 
שנובעים מכך שהוא זולל וסובא. למצב הנורא הזה הוא עתיד להגיע לאחר ”שמכלה 
ממון אביו“, כלומר: לו יצויר, שאביו ימות ויותיר לו ירושה של מליון דולר, הוא עתיד 
לבזבז את כולה על זלילה וסביאה, ולא יותר לו מאומה בחייו. מלבד זאת, הריהו ”מבקש 
לימודו ואינו מוצא“, תר אחר אפשרות לאכול את מה שהוא רגיל אליהן, ושלא לשתות 
את לוג היין הקבוע שלו- הוא לא יצליח להתגבר על עצמו, יעמוד בפרשת דרכים וילסטם 
את הבריות. לאור דברים אלו קשה, מדוע נקרה הבן ”סורר ומורה“ ולא ”זולל וסובא“, 
שהיא  סובל,  הוא  ממנה  העיקרית  הבעיה  על שם  אותו,  לכנות  יותר  ראוי  שהיה  כפי 
המניע והגורם לכל שאר התוצאות המרות? ומפני מה מתיחסת התורה לבעית השמיעה 
שלו, ואינה מתיחסת לבעית חוש האכילה המפותח שלו, שנראת, לכאורה, משמעותית 
יותר? אלא שטמון בדברים הללו יסוד גדול וחשוב לאין ערוך: כל זמן שיש לו לאדם 
מורא מאביו ומאמו ופחד מן האסורים  שקבעו לו מוריו ורבותיו-עדין קימת לו תקוה, 
אולם כשאין לו לאדם גבולות, איש איננו עוצר אותו, והרבנים וההורים אינם ‘מדברים‘ 
אליו-מתעצמת וגוברת הבעיה שלו. קשה הוא חטאו של אדם-אולם תמיד קימת לפניו 
האפשרות להצהיר מחדש על שינוי דרכו ועל חזרה בתשובה, ואביו שבשמים הרוצה 
הוריו,  בסמכות  מכיר  שאינו  מי  זאת,  לעומת  פתוחות.  בזרועות  אותו  יקבל  בתשובה 
מוריו ורבותיו-הריהו חסר תקוה לחלוטין, ומשום כך ראוי לו לבן סורר ומורה להקרא 
בשם, המבטא יותר מכל את המהות האמיתית שלו. בעירה אחת התגורר אדם שהתפרנס 
מקבורת בני אדם. במשך שנים קבר האיש במסירות את כל מתי העירה הקטנה. והיה 
נאמן מאד למלאכתו. אך, משבגרו בנותיו הבין האיש, כי כל עוד ימשיכו המתים למות 
לעולם  יוכל  לא  זה, שבאמצעותו  פרנסה  על מקור  לסמוך  הוא מסוגל  אין  מתי מעט, 
לחתן את בנותיו בכבוד. אמנם, חלילה לו מלהגביר את קצב התמותה, אולם מה יעשה 
והוא זקוק נואשות לשפע פרנסה...ישב האיש והוגיע את מוחו בנסיון להגדיל את מקור 
הכנסותיו, עד שנזכר כי בעיר הגדולה גר בן דודו, שהנו גביר גדול ומפורסם בכל הסביבה. 
אלך אליו-חשב בליבו- אולי קרבת הדם שביננו תעורר את ליבו...תוך ימים מספר רכש 
הצליח  בנקל  לא  בבעלותו.  שהיתה  המפוארת  לאחוזה  ומיהר  העירה,  לנסיעה  כרטיס 
האיש לעמוד מאחורי דלת העשיר, משרתים רבים עכבו אותו בדרכו ובררו את מטרתו, 
אך לבסוף מצא את עצמו עומד מאחורי דלת עץ המגולפת של משרדי הגביר. לשמע 
נקישותיו הציץ העשיר בחלון הקטן המאפשר לו לראות את הבאים לביתו, ובהבזק של 
רגע אחד הבין כי מטרתו היחידה של בן הדוד העני, איש החברא קדישא, היא כספית 
ויקרה ביותר...הענין, כמובן, לא קרץ לו כלל וכלל, ובחוסר חשק גדול, פתח לפניו את 
הדלת, כשהוא שומר על ארשת פנים קפואה ומרוחקת. הקברן נכנס וברך אותו בשלום 
בלבביות רבה. ”מה רצונך?“ התגובה היתה כה מפתיעה, עד שהקברן נעצר בתדהמה. 
”מה שלומך, משה בן דודי?“, ניסה שוב את מזלו, לאחר דקה ארוכה, משוכנע כי בודאי 
וקצרה:“מי אתה?“.“מה  ענינית  היתה  אך תשובתו של העשיר  מרה.  כאן טעות  חלה 
העמיד  דודי?  ”בן  שלך“.  הדוד  בן  יוסל‘ה,  אני  ”הלא  הדוד,  בן  אני?“ תמה  מי  פרוש 
העשיר פנים, ”אולי תזכיר לי בדיוק מאיזה צד?“. ”אמך ואבי הם אחים, נו, מה ארע 
לך? האם כל כך השתניתי במהלך השנים האחרונות? ”אינני מצליח להזכר“ קבע העשיר 
דודו  בן  כי  זה הבין הקברן  יוסל‘ה אתה? אמור שנית“. בשלב  פניו, ”איזה  והסב את 
מתעלם מקרבת הדם שלהם בצורה מוחלטת. הוא החויר כסיד, וצבע פניו הפך להיות 
כצבע הקיר. ואז אמר:“שמה נא, אולי אינך זוכר אותי, אבל עובדת היותי בן דודך אינה 
מוטלת בספק. ובאתי הנה בתור קרוב העוסק בחברא קדישא, כדי לומר לך שבעוד 

יומים אתה עומד למות, ועליך לכתוב צואה מיד. הענין רציני ביותר ואני דואג לך 
רק בגלל קרבת המשפחה ביננו“...                    המשך בעמ‘ אחרון                                                                
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קודם  התורה  ברכת  לברך  צריך  א. 
הנאמרים  הפסוקים  מפני  הסליחות, 
בסליחות.                                                           

ב. קהל ועדה שאי אפשר להם להשכים 
לומר  יכולים  לילה,  בעוד  לסליחות 
המוקדמות  הבוקר  בשעת  גם  סליחות 
לפני  אפילו  או  שחרית,  תפילת  לפני 
וטוב שאז החזן שאומר  תפילת מנחה. 
מה  מעין  בציצית,  יתעטף  הסליחות 
ויעבור  )יז:(  השנה  בראש  חז“ל  שאמרו 
אלמלא  יוחנן  א“ר  ויקרא,  פניו  על  ה‘ 
מלמד  לאומרו,  אפשר  אי  כתוב  מקרא 
שנתעטף הקב“ה כשליח ציבור, והראה  
זמן  כל  לו,  ואמר  תפלה,  סדר  למשה 
שישראל חוטאים, יעשו לפני כסדר הזה 
ואני מוחל להם. ואמר רבי יהודה ברית 
כרותה לי“ג מדות שאינם חוזרות ריקם, 
במחנות  וכן  ברית.  כורת  אנכי  שנאמר 
סליחות  לומר  אפשר  כשאי  הצבא 
הסליחות  יאמרו  הבוקר,  באשמורת 
תפלת  קודם  או  שחרית  תפלת  קודם 

מנחה.

שנוהגים  כנסת  בבית  שנמצא  יחיד  ג. 
קודם  מדות  וי“ג  סליחות  שם  לומר 
חצות לילה, ישב בדד וידום, ולא יענה 
י“ג מדות עמהם, ויותר טוב שיצא משם.

)חזון עובדיה(

ההלכה השבועית
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סיפור השבוע
תש”כ, 1960. הוא זוכר היטב את הבוקר ההוא, איך אפשר לשכוח. אדון 
רחמים ביסמוט, מנהל בית הספר, נכנס לכיתה וכולם נעמדו בדממה. 
הילדון  חרד  עשיתי?”  כבר  “מה  לצאת.  לשימעל’ה  בידו  סימן  הוא 
תלמיד כיתה ה’, “כבר פעמיים השבוע שהוא מעניש אותי... מעניין 
מה יש לו הפעם”, הרהר. ידו הימנית של המנהל הונחה בחביבות על 
בדרך-כלל, הפנה מבט  טיפוס קשוח  ביסמוט  ואדון  הילד,  כתפו של 
חביב ומחויך לעבר הילדון, שחשש שאביו כבר הגיע למשרדי ההנהלה 
ואו-טו-טו הוא הולך לשמוע תקציר מעלילותיו של בנו. השניים צעדו 
שותקים לעבר שער היציאה מביה”ס. המנהל פתח את דלת מכוניתו 
והורה לשימעל’ה להתיישב, “נוסעים חביבי, נוסעים”. “טיול שנתי?” 
גיחך הילד שלא הורגל למפגני ידידות מצדו של המנהל. המכונית החלה 
הסקרן.  התלמיד  של  מגוריו  שכונת  לעבר  מערבה,  באיטיות,  לנוע 
“סליחה המנהל, אתה לוקח אותי הביתה, כדי לדבר עם אבא בבית?”. 
ביסמוט שתק ופניו הרצינו, בעוד דוק של חיוורון נמרח על מצחו.”אל 
תעשה לי את זה”, התחנן הילדון, “אמא חושבת שאני תלמיד טוב, אני 
לא רוצה שהיא תשמע מה שאתה הולך לספר לאבא...”. המנהל עדיין 
שתק. כשנכנסו לסמטה הצרה ברחוב הגפן, הבחין שימעל’ה במודעות 
חנה  ביסמוט  אדון  ממהרים.  ואנשים  מכוניות  ובהמון  ענקיות  אבל 
על המדרכה, אחז בכף ידו של הילד וצעד עמו בזריזות לכיוון הבית... 
הזעקות פילחו את חלל השכונה... אוהל אבלים כחול נמתח לאורך 
החצר...לפתע הוא הבין. הוא הביט במודעה גדולה שהודבקה על גדר 
האבן וקרא את הכתוב. שמו של אביו חנניה ארמונדו ז”ל היה כתוב 
באותיות מרובעות...”המנהל, אבא מת?” הוא שאל, נבוך, מבולבל, 
מבוהל. אדון ביסמוט הנהן קלות בראשו, ושימעל’ה פתח בדהירה כמו 
חיה פצועה לכיוון הדלת. אמו, אחיו ואחיותיו ישבו על הארץ ובכו 
מרה. עוד מעט יוצא מסע ההלוויה... בין לבין שמע שימעל’ה שאבא 
נפל מסולם גבוה באתר בנייה בו עבד, ונהרג במקום. אמא אלמנה, 
עם שבעה יתומים, הוא השלישי ברשימה. משפחה דחוקה. המשכורת 
של אבא ז”ל הספיקה למחיה מינימלית, עכשיו גם זה איננו. פה ושם 
ארגוני חסד הביאו להם מזון, בגדים ונעליים, בעיקר בחגים הם די 
תלותיים בעזרה הזו. עד גיל 13 שרד שימעל’ה - איכשהו - בבית הספר. 
קשיי הפרנסה, ושגרת המחסור הוציאו אותו אל שוק העבודה. אמא 
המנהל  אבא.  כמו  כסף,  לה  להביא  רצה  הוא  אבל  שילמד,  ביקשה 
ביסמוט ניסה לשכנעו ללמוד מקצוע, אבל שימעל’ה התעלם ממנו... 
יש לו כבר מקצוע שהוא אוהב. תדלקן. כן, יש לו כמה זיכרונות מאבא 
ז”ל, שלקח אותו כמה פעמים על גבי הטנדר לאתר בנייה, בדרך נכנסו 
לתחנת דלק, ואבא סימן לו “בוא שמעון, תריח את הבנזין”. הו, הו, 
הוא אהב מאד להריח בנזין, האדים שעלו מן הטנק-דלק האדימו את 
לוי!  ר’  2016. שלום לך  נחיריו הרוטטים. ריח מתוק חריף. תשע”ו, 
לא מכבר התגלגל לידיי אחד מספריך. לאחר קריאתו חשבתי לעצמי 
שיש לי סיפור לא רע, שבהחלט יכול להתנחל באיזשהו ספר טוב שלך. 
66...בקיצור, התחלתי את הקרירה שלי  בן  ואני  לי שמעון,  קוראים 
כתדלקן בגיל 13.5, כשמסביבי המון משאיות, טנדרים, אוטובוסים וגם 
מכוניות יוקרה. אדי הבנזין היוו עבורי זיכרון נעים מאבא ז”ל, שהיה 
איש עבודה פשוט, מסורתי, שעם לכתו הותיר אותנו דחוקים ועניים 
הנהג  לתחנת-דלק.  מהודרת  מרצדס  מכונית  נכנסה  אחד  יום  ממש. 
נכנס למסעדה, וסימן לי לתדלק ולשטוף אותה מבחוץ. שטר של 10 
לירות היה מונח על הספסל האחורי, בחמדנות של נער רעב הטמנתיו 
בכיסי. מכאן נפתחה הקריירה השנייה שלי. תדלקן וגנב. אני לא מרגיש 
נוח לספר לך, אבל כמעט ולא הייתה מכונית יוקרתית שלא “לקחתי” 
כסף  וגם  שתייה,  בקבוקי  גפרורים,  סיגריות,  חפיסת  משהו.  ממנה 
קטן, שהונח בדרך כלל ליד מוט ההילוכים. הגניבות, לא נעים לספר, 
שאני  סיפרתי  לאמא  המשפחה.  של  היומיומי  לקיום  עזרו  בהחלט 
מקבל טיפים מנהגים, ושהבוס שלי מבסוט ממני עד השמים, ונותן 
לי בונוסים. הייתי מספיק מתוחכם לא לגנוב מקליינטים קבועים, כדי 
שלא יחשדו בי. ערב אחד, כשהייתי בן 18, תדלקן ותיק עם רקורד 
של גנב מיומן, נכנסה מכונית די מקרטעת עמוסה בקרטונים סגורים 
לתחנה, ויצא מתוכה איש חרדי עם זקן לבן. הוא צעד לכיוון הקיוסק, 
וסימן לי לתדלק. בזווית העין קלטתי תיק ג’יימס בונד שמנמן שהונח 
בחלל שבין הספסל האחורי לכיסא הנהג. בחוץ ירד מבול, מה שהקל 
והוסתר בתוך מעילי, החרדי שילם  עלי את המשימה. התיק הוכנס 
על הדלק ונעלם. בחצות לילה החלפנו משמרת. עליתי על האופניים 
שלי, עטפתי את התיק הגנוב בשקית ניילון שחורה ונסעתי הביתה. 

השלל לא היה רע בכלל. כמה שטרות בסכום כולל של 100 לירות, 
שתי קופסאות סיגריות ומצית, וכן, כמובן המון ניירות ומחברת, ויומן 
אישי עב כרס. חשבתי אולי להחזיר את הניירת והיומן ליהודי ששמו 
התנוסס עליהם, אבל חששתי מחקירות. לקחתי את התיק והצנעתי 
- במחסן שבחצר, מתחת לארון עץ מיושן.  - אל תשאל למה  אותו 
בחסדי שמים לא גייסו אותי לצבא עקב המצב המשפחתי, נחשבתי 
שלי  שההשכלה  העובדה  עקב  וגם  ויתומים,  אלמנה  של  כמפרנס 
הסתכמה בתדלוק רכבים... ועוד. אני מסמיק עד תנוכי אוזניי לספר 
לך, שבגיל 25 עדיין תדלקתי, אבל “הלקיחות” שלי כבר התפתחו לכל 
מיני כיוונים. ההסוואה, ומיסוך העשן שלי היה, שרוב זמני אני בתחנת 
דלק, עם פרצוף של שה תמים שכל הנהגים מחבבים. חלק מאחיי כבר 
התחתנו, אך אני עדיין רווק. אמא לא מתאוששת מהאובדן של אבא, 
ושומרת על אחדות המשפחה. בערב פסח אחד אמא ביקשה שאעשה 
והופ,  החוצה.  וזרקתי  האלטע-זאכן  כל  את  אספתי  במחסן.  סדר 
ופותח אותו...  בונד,  ג’יימס  מתחת לארון אני מגלה את אותו תיק 
ונזכר שחשבתי שאולי אחזיר אותו לבעליו. כעשור חלף מאז השלל 
לעיין  החלטתי  וכמה.  למה  איך,  אל תשאל  לוי,  אדון  ברשותי.  הזה 
היטב ביומן הפרטי עב הכרס של האיש, ששמו ר’ שמעיה אייטנשיק, 
ואז חשכו עיני, או יותר נכון הוארו עיני. היומן של ר’ שמעיה, לא 
היה אלא ארכיון של מעשי חסד מופלאים... האיש היה ארגון מיומן 
ומופלא של מעשים טובים, אשר הפעיל תורמים ומתנדבים בהצנע 
שזכו  וחתנים  כלות  של  מסודרות  רשימות  ראיתי  למשל,  כך,  לכת. 
ממנו לסכומי כסף יפים... הוא רכש ציוד רפואי לחולים... הוא ערך 
הוא  טלפון...  ומספרי  כתובות  עם  תורמים  של  דקדקניות  רשימות 
או  מועלם”,  לאלמנה  מקרר  “להחליף  כמו  תזכורות  לעצמו  רשם 
“לתקן חלון לברקוביץ הנכה”. בין לבין הבחנתי בתיעוד של ביקורים 
שלו אצל זקנים חולים בבתי אבות ובבתי חולים. הרגישות שלו הייתה 
מדהימה כך למשל היתה שורה שתיעדה “אדון יוספי מחדר 402 אוהב 
מאד בוטנים”, או “לגברת יהלומי אין נעלי בית”. ואני עובר דף אחרי 
דף ולא מאמין, היהודי הזה פשוט היה פס-ייצור של מעשים טובים... 
לקרוא ולבכות. עד שהגעתי לעמוד המכריע. אני מצטט לך מן הזיכרון: 
“משפחת ארמונדו, אלמנה עם 7 יתומים. לקנות להם בגדים ונעליים. 
יצחק נעל 26 מכנס 40, יעקב נעל 20 מכנס 36, חנה נעל 32 שמלה 
22, שמעון נעל 38 מכנס 28...” כן גם אני מתועד ביומן שלו... ולא 
פעם אחת, היהודי הזה, לפחות פעם בחודש שלח לאמא בשר ודגים. 
והכל מתועד ביומן. שמעיה לא שכח את משפחתנו באף חג. השורה 
הבאה מוטטה אותי, “לקנות לגב’ ארמונדו תכשיט לחג ולשלוח ע”י 
המתנדבת רבקה”. איזו רגישות! הוא דואג לאמא שלי. לא, לא היכרנו 
אותו, ההטבות שלו הגיעו ע”י שליחים ומתנדבים... שהתחלפו מעת 
לעת. לפתע הרגשתי שעולמי מתמוטט עלי... בהחלט יתכן שבאותו 
יום שסחבתי לו את התיק, הייתי לבוש בבגדים ונעול בנעליים שהוא 
כפיות  איומה של  בפרצוף. תחושה  לו  לירוק  כמו  זה  הרי  לי...  קנה 
טובה סדקה אותי ופוררה בתוכי קיר של רוע וערלות לב... שימעל’ה, 
איך אתה לא מתבייש? סנטתי בעצמי. אתה גנב עלוב ונבזה, סוחב 
בלי מצפון מאנשים ועוד מתכנן גניבות ועושה להם רע ומעציב אותם, 
בעוד שיש בעולם אנשים שעסוקים בלתת, בלדאוג לחסרון הזולת... 
כדי שירגישו יד תומכת ואוהבת בעולם. שיש הטבה, אמיתית. עליתי 
על הווספה שלי ונסעתי בלב שותת דמע וייסורי מצפון לביתו של ר’ 
הודה  שמעיה  הרבה.  השתנה  לא  הוא  פתח...  הוא  נקשתי,  שמעיה. 
הגיש  ביקש שאכנס,  הוא  האבידה...  את  לו  רב שהחזרתי  בחום  לי 
לי כוס תה עם ביסקוויטים וביקש שנלמד משנה אחת בפרקי אבות 
“על שלושה דברים העולם עומד... ועל גמילות חסדים”. וכך אמר לי 
“שימעל’ה, אין לך מושג כמה אני מעריך שגמלת עמדי חסד והשבת לי 
את האבידה הזו... כעשר שנים חיכיתי ליומן הזה...” נפרדנו בלחיצת 
יד. נסעתי משם לתחנת הדלק, שאפתי אל נחיריי את אדי הבנזין... 
נזכרתי באבא... והחלטתי, זהו שימעל’ה, מכאן מאילך אתה מתחיל 
להיות בנאדם...כ- 40 שנה חלפו מאז, אדון לוי, וגם לי יש יומן פרטי 
כמו לשמעיה אייטנשיק, מלא בכתובות ובמעשים טובים... כן, שמעיה 
וחוץ ממך ומהקוראים שלך, אף  30 שנה נמצא בעולם האמת,  כבר 
אחד לא יודע שזו לא הייתה השבת אבידה, אלא החזרת גניבה...ואני 
ואדי הבנזין מפעם  מרגיש שאני מנציח אותו... וממשיך את דרכו... 
לפעם מוסיפים לי המון אנרגיה חיובית, להמשיך ולתת לבניו של מלך. 

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



הולכים  צירים  עם  שבועיים  היתה  שלי  הבת 
וחוזרים, אבל חוץ מזה אין עוד התפתחויות. ביום 
שני הגיעה לבית יולדות עם צירים חזקים, אבל 
שוב , בלי התפתחות. העלו אותה למחלקה, ושם 
מחכים שמשהו יקרה, וכלום. בלילה התקשרתי 
ל“חסדי ינון“ שיעשו לה ”פדיון נפש“, ואכן עשו 
כאמא,  אני  בבקר.  שלישי  ביום  הפדיון  את  לה 
אותה  לראות  קשה  לי  היה  כבר,  שתלד  רציתי 
עוד קטנים  ובנוסף שיש לה  כל פעם,  מתלטלת 
בבית. זה לא פשוט. אבל ב“חסדי ינון“ אמרו לי 
בעיתו ובזמנו, ובמזל טוב. שהתינוק צריך להולד 
נרגעתי. באותו  ובמזל שלו. אז קצת  בזמן שלו, 
בבקר  ובחמש  לידה.  לחדר  אותה  הורידו  ערב 
קלה,  ובלידה  טוב  ובמזל  טובה  בשעה  ילדה, 
כי  להשם  קלות...הודו  בקלי  מילים,  אין  פשוט 
טוב...כי לעולם חסדו. על הבקר התקשרתי כדי 

לשתף אתכם...אין מילים להודות...
ר.ח. אשדוד

מבחנים  עו“ד,  ללשכת  למבחנים  למדתי 
בחומר  מונח  היתי  לא  מאד.  מאד  קשים 
ובמבחנים המוקדמים נכשלתי, זה היה לפני 
כי  קשות,  יותר  היו  אז  הבחינות  שנתיים. 
גבוה מהיום. עשיתי ”פדיון  יותר  הרף היה 
זה  אם  בספק  והיתי  ינון“  ב“חסדי  נפש“ 
יכול להועיל. אבל אמרתי לעצמי. מה יש לי 
והרגשתי  החומר,  את  ידעתי  לא  להפסיד.  
צריך  היתי  נכשל  היתי  ואם  עברתי,  שלא 
לחכות כמה חודשים ולגשת למבחן מחדש. 
חיובית,  תשובה  מקבל  אני  חודש  אחרי 
שעברתי ועוד בציון גבוה ובפעם הראשונה. 
גם  בהלם.  היתי  פשוט  האמנתי,  לא 
מה  היתי  למדתי,  לא  המעשית,  בהתמחות 
זה למטה, היתי מנקה, עושה דברים אחרים, 
עשו אותי פועל, עשו אותי סבל. מה לא. לא 
ציפו ממני לכלום. . .עשיתי ”פדיון נפש“ ו... 
כנגד כל הסכויים, והיום כבר תואר שני...                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                         עו“ד ח.א.

אישה  פשוט.  לא  דם  כלי  ניתוח  עברה  אמי שתחי‘ 
הניתוח  לפני  פשוט.  לא  רפואי  רקע  עם  מבוגרת, 
התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיערכו עבורה ”פדיון נפש“ 
בהצלחה  עבר  הניתוח  היה.  כך  ואכן  בקר.  באותו 
מרובה, ולמרות שזה היה ניתוח מסובך מאד. היום 
היא כבר אחרי, מתאוששת וחוזרת לעצמה... תודה 

לבורא עולם...
מ.מ. מהדרום

יום  בריאים,  שיהיו  העשרה,  בגיל  ילדים  שני  לי  יש 
אחד היה ביניהם ויכוח, חיכוך, הגיעו לטונים גבוהים, 
לזה  הגיע  זה  איך  יודעת  לא  אלימה.  קטטה  כדי  עד 
נעצר.  והשני  חולים.  לבית  והגיע  נדקר,  מהם  שאחד 
כלום.  פותר  היה  לא  לבכות  אעשה,  מה  אמא,  ואני 
תפסתי את עצמי שלא אכנס לרחמים עצמיים, ”אני 
ל“חסדי  התקשרתי  במקום“.  מועיל  משהו  אעשה 
ינון“ והזמנתי עבור שניהם ”פדיון נפש“. אני בעצמי 
לא יכולתי לעשות כלום, אז השארתי את זה בידים של 
הפצוע  הבן  הפדיון, שחררו את  למחרת  עולם.  בורא 
מהבית חולים, בריא ושלם.      ואת הבן העצור שחררו 
אותו מהמעצר בלי כלום. שיהיו בריאים הורידו לי את 
לזכותם,  יעמוד  הרבים  זכוי  שבע“ה  לרצפה...  הלב 
הסיעתא  על  עולם  לבורא  ותודה  ביניהם...  ויסתדרו 
דשמיא!                                                                           ש.ר

לנשום,  קשה  לו  היה  טוב,  לא  הרגיש  בעלי 
מתנשף ומשתנק, הלך לרופא, ומצאו שיש לו 
נפש“  לו ”פדיון  אז הזמנתי  בריאה.  חסימה 
ב“חסדי ינון“ ומאז, ברוך השם, מרגיש יותר 
טוב, וחזר לעצמו, ואפשר להגיד שיצא מזה.      
תודה לבורא עולם, וגם לכם שליחים טובים.                                                                                                                                           

מ.ש 



לע”נ נח בן טראקי, יסמינה בת מסעודה, יהושוע בן עזיזה, רחל בת פלילה, יעקב בן רוזה, אמילי בת רוזה, צבי בן אילנה ז”ל 

המשך מטעמים לשולחן

הפרשה המצויירת
מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

העשיר נבהל מאד, הוא הכניס את בן דודו אל תוך 
לאיטו  והתישב  נכנס  ויוסל‘ה  המפואר,  משרדו 
יוסל‘ה בן  יוקרתי. ”למה אתה זקוק,  על כסא עור 
דודי?“ שאל שוב העשיר. שאל שוב העשיר. ”אני 
עומד לחתן בת“, סיפר יוסל‘ה בפשטות, ”ואני זקוק 
לחמישים אלף רובל לשם כך“. העשיר המפוחד מיהר 
ונתן לו את הסכום במזומן, ואחר כך שאל:“וכעת 
האם תוכל לומר לי מהיכן הגיע אליך המידע שאני 
במתינות:“פשוט  הסביר  ויוסל‘ה  למות?“.  עומד 
מאד, כאיש חברא קדישא אני מוזמן פעמים רבות 
אני  כך  משום  למות.  הנוטים  חולים  של  לבתים 
יודע היטב כי אחד הסמטומים הראשונים המאפין 
אותם הוא, שהם מאבדים את הכרתם. מיד כאשר 
שלך,  המשפחה  קרובי  את  מזהה  שאינך  ראיתי 
ידעתי שאתה כבר ללא הכרה, וזה הסימן הברור לכך 
למות... עומד  הנך  היותר,  לכל  יומיים  יום  שבעוד 
כאשר  כעת  והעשיר,  היקר  דודי  בן  דאגה,  אל  אך 
גמור,  בסדר  שהמצב  יודע  אני  אותי,  מכיר  אתה 
ויום מותך אינו כה קרוב...“. הנה כי כן, אדם שאינו 
מזהה את קרוביו, אינו מכיר את אביו ואת אמו, או 
שחלילה אינו מזהה את הרבנים-מצבו חמור באופן 
)שבת קיט ע“ב(:“כל המבזה  כפי שאמרו חז“ל  מיוחד. 
תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו“, אין לו אפילו 
סכוי קלוש של רפוי במצב כזה. זהו מצב נואש של 
ההורים  מסמכות  כזו  הכרה“...והתעלמות  ”חוסר 
סורר  בן  של  המרכזית  בעיתו  אחרת,  ולא  היא, 
ומורה!                                                                                                                                           

ומתוק האור

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

לשמירה, ברכה והצלחה
לפרטים בקו הישועות: 03-6182992 kjpargeter

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


