
מטעמים לשולחן

בס”ד

בהתגשמותה של ברכה זו ראו בני מקנס שבמרוקו, בזכיתם בנס ובפלא שהתרחשו עבורם 
מן השמים, והוכיחו להם כי לא יטוש ה‘ עמו ונחלתו לא יעזוב, כפי שמובא בהגדה של 
פסח ”אבותנו ספרו לנו“: צורף זהב היה באלכסנדריה, שהיה גם איש חסד ובן תורה. 
בנסיבות טראגיות. הצורף  ואת אמו  כבן עשר, שאבד את אביו  יתום  בביתו  גידל  הוא 
למד את היתום את מלאכת הצורפות, ובלילות ישב ולמדו תורה, והלה עשה חיל בעמלו, 
עד שהפך לאיש תלמיד חכם ויודע ספר, ולצורף מומחה. אולם, כעבור שבע שנים, חש, 
בעדינותו, בקנאת בני הצורף אליו, והחליט כי הוא מבוסס דיו, כדי לעמוד ברשות עצמו 
ולעזוב את בית מיטיבו, ותוך זמן קצר שב למקנס, עיר הולדתו. בבואו לשם מצא את העיר 
כולה נבוכה. במקנס התגורר סריף, שפרושו: חכם דת ערבי, מצאצאי מוחמד, והיה האיש 
ובימי ששי,  נהג להתבודד במסגד,  ימות השבוע  ונערץ על המוסלמים. במשך כל  נכבד 
ימי השבתון שלהם, היה נעלם ואיננו, ורק לקראת הערב היה מתגלה לפתע בתוך ביתו, 
ומברך את כל נכבדי העיר. למאמיניו סיפר, שמלאך בא ונוטלו למכה, שם הוא משתתף 
בתפילה המרכזית בכעבה, וזוכה להתגלות הנביא המדבר איתו פה אל פה. בין המעריצים 
הרבים היה גם המלך, שהיה זוכה לשמוע מפיו תאורים מפורטים אודות המתרחש במכה, 
כשהסריף מוסיף, כביכול, בשם הנביא, השמצות רבות על היהודים, שבמהלך השנים גרמו 
למלך להחליט על הטלת מסים וארנונות, ענשים כבדים על כל מעשה קל, ולבסוף גם על 
גרוש כל היהודים מעל פני הממלכה.  הצעיר הצורף, ששמו היה יצחק אבן לחסן, שמע 
על הגזרה הנוראה מיד עם בואו, ועד מהרה נצנץ רעיון במוחו. הוא הסתגר בחדרו ויצר 
שני עגילים מזהב טהור, שני העגילים היו עשויים מלאכת מחשבת ומשובצים באבני חן 
לתפארת, עין לא ראתה כיפים. לאחר מכן נטל יצחק עגיל אחד ועלה אל המלך להגישו 
בתשורה. המלך התפעל מאד מן המתנה היפה והעניק את העגיל מתנה לאישתו המלכה. 
המלכה, שהתלהבה גם היא מן המלאכה המיוחדת, העותה לבסוף את פניה ואמרה:“מה 
אוכל לעשות בעגיל אחד? יש לי שתי אזנים, ועליך לרכוש עבורי גם את העגיל השני“. 
לי  לו: ”כעת אני מאמין לכל מה שאמר  המלך שלח לקרא לצורף, וכשהלה הגיע אמר 
כדי  עגיל אחד במתנה,  לי  נתת  וערמומי,  סוחר מפולפל  אודותיכם... אתה  הסריף שלי 
שאהיה חיב לקנות ממך בכסף מלא את העגיל השני“. התנצל הצורף: “אל נא יפיל עלי 
המלך אשמה. עגיל זה הוא עתיק יומין, ואין בעולם אמן שיעשה כדוגמתו. פעם שהיתי 
עצום,  מחיר  עליו  שלמנו  ואנו  לידינו  הגיע  הלזה  העגילים  צמד  קרוב,  ידיד  עם  במכה 
חברי נטל עגיל אחד, ואני נטלתי את זה. אם ירצה המלך, אכתוב לשותפי השני שבמכה, 
והסריף אשר פורח לשם בקפיצת הדרך מדי שבוע, יוכל למסור לידו את המכתב, ולקבל 
בידי המלכה“...המלך  יהיה העגיל השני  כבר  ביום ששי בערב, לבטח  את העגיל השני. 
שמח על העצה, ובו במקום הורה לו לכתוב את המכתב, קרא לסריף ופקד עליו למסור 
את המכתב במכה ליהודי המיועד. הסריף הבין שהוא נפל בפח שטמן לו הצורף היהודי, 
טך כבר לא יכול היה לסגת... בלית ברירה נטל את המכתב, טמן אותו בין קפלי גלימתו 
והבטיח למלך למלא את השליחות. הוא התחקה אחר עקבותיו של הצורף, ומיד כשנכנס 
הלה לביתו, מהר לנקוש על דלת הבית, נפל לרגליו ושאל:“מה עוללת לי?“. ”עמוד על 
רגלך“-השיב לו היהודי-“עשיתי לך בדיוק כפי שמגיע לך על מה שעוללת ליהודי המדינה, 
הלעטת את המלך בכזבים, ואני אוכיח לו ולעולם כולו, כי רק שקר דברת!“. הסריף יבב 
ובקש את רחמיו.“המלך יהרגני, וההמון יסקלני“, מלמל בין בכי לבכי. ”ולך היו רחמים 
על כל ההמון שאתה התכונת בזדון להשליכו מן הבית? וכי הרהרת אודות הסבל שיהיה 
על הזקנים והטף לעבור בגללך?“, הטיח בו היהודי. הסריף הבוכה הכה על ליבו, הביע את 
חרטתו והבטיח לתקן את אשר עות. הצורף ביקש ממנו לרשום כתב הודאה בו הוא מצהיר 
כי כל דבריו שקר וכזב הם, וכי מעולם לא דאה למכה ולא פגש מלאך. תחילה ניסה הסריף 
להתחמק מהענין, אולם הצורף הודיע לו כי לא יעשה שמוש בכתב הודאה זה, אם יצליח 
לשכנע את המלך, לבטל את רוע הגזרה, ולשמע הדברים נעתר הסריף ורשם את המכתב. 
הצורף נתן בידו את העגיל, ולאחר שהסריף הודה לו בשם כל הקדוש והיקר לו, כתב את 
כתב ההודאה וחתם עליו בחותמו האישי, פנה הלה והלך לדרכו. באותו יום ששי אחר 
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סיפור השבוע
ובכן, לפני למעלה משנה וחצי שוחח עמי בפלאפון יהודי חביב, אשר ביקש ממנו 
לבקר איש צעיר המאושפז במוסד הסיעודי “בית רבקה” בפתח תקווה. “אדון 
לוי, אני מבטיח לך שתוך זמן קצר תעבור חוויה רוחנית מכוננת, ועדיף שלא 
לאחר  מכבר  לא  נפגעתי.  הצצתי,  באתי,  ותתרשם”.  תגיע  כך.  על  לך  אספר 
שבועיים של הרצאות ברחבי הארץ, נסעתי עם רעייתי לבקר בשנית את אלון 
פז, כדי לקבל עוד מנה של פרופורציה נכונה על חיינו הזמניים. אין מה להאריך 
יותר, מכאן ואילך תוכלו לקרוא את מילותיו של אלון עצמו, אשר נכתבו במאמץ 
ידיו  מתפקדות,  אינן  רגליו  הרי  הכיצד?  תשאלו  שלו.  האישי  במחשב  אדיר, 
וכפות ידיו אינן זזות. הוא משותק לחלוטין ולמעט ראשו המתפקד מצויין, ופיו 
המפיק מרגליות, הוא פשוט דומם. הכיצד? ובכן, על אפו מונחת מדבקה עגולה 
הכסף  בנקודת  מתמקדת  אשר  קטנה  מצלמה  מונחת  מחשבו  על  קטנטונת, 
הקרן  את  מניע  אפו  בניענועי  אלון,  למסך המחשב.  קרן  מחזירה  וזו  שבאפו, 
ימינה שמאלה מעלה מטה, ומפעיל את מחשבו, כותב מאמרים, שולח מיילים, 
קורא המון דברי תורה, ומגיב לכל הפונים אליו הן במחשב, והן בפלאפון האישי 
שלו, אשר הינו אוזניה מיוחדת שנעתרת ברצון ומיידית לכל פונה. הנה מילותיו 
בבקשה:      רגיל.  בלתי  באופן  אמונה  ומעוררות  ונפלאות,  ברורות  הן  לפניכם, 
38, נולדתי  בן  אני  כיום  פז.  אלון  שמי  שלום,  פז:  אלון  של  המונולוג 
ותיפקדתי  ברגליים  נכות  עם  כתינוק  נולדתי  השרון.  הוד  והתגוררתי בעיר 
כעצמאי, הולך כמה צעדים, נוהג, כותב, אוכל, באופן מצויין. לפני כשש שנים 
קשה.  דרכים  תאונת  ועברתי  מגבלותי  את  תואמת  במכונית  נהגתי  כנכה, 
שלי  הסרעפת  גופי.  חלקי  בכל   )!!!( לחלוטין  השתתקתי  מהתאונה  כתוצאה 
רגליים,  אין  ידיים,  אין  הנשמה.  למכונת  גם  אני מחובר  ולכן בנוסף  נפגעה 
והנשימה בחסדי השי”ת בעזרת המכונה שליחתו הנאמנה. כיום אני מאושפז 
בבית חולים הסיעודי “בית רבקה” פ”ת .בעקבות התאונה שעברתי, אמונתי 
בלימוד  זמני  את  אני מעביר  יותר. כיום  עוד  התחזקה  עולם  בבורא 
שבאים  חברים  עם  אליי, וגם  טובים שמגיעים  ואנשים  תורה בעזרת רבנים 
לבקר ולארח לי לחברה, חלקם עושים זאת באופן קבוע. אני שוכב בחדר פרטי 
הזמן. רוב  ולימוד  בתפילות  עצמי  את  מעסיק  ואני  ממנו  יוצא  לא  וכמעט 
ברשותכם, אשתף אתכם בדרך שבה אני מתמודד עם מצבי, בעזרת הכוחות 
שאני שואב מהאמונה שמחזיקה אותי ונותנת לי את הרצון לחיות ולהמשיך 
ממוצע  האחרים.אדם  את  גם  ותחזקו  מדבריי  שתתחזקו  מקוה  אני  הלאה. 
זועק: “למה בורא עולם, למה  לו משהו הכי קטן מיד הוא אומר או  שקורה 
מאז  שאמרתי  זוכר  לא  אני  עשיתי???”.   מה  לי,  מגיע  זה  למה  אני,  דווקא 
התאונה ועד היום - “למה?...”. יש רק מילה אחת שאמרתי ואני אומר גם היום 
“תודה! תודה בורא עולם! אם זה מה שבחרת בשבילי, מי אני שאבוא ואתלונן 
ואבכה ואכעס עליך? רק אתה יודע מה הכי טוב בשבילי, נסתרות דרכיך ונפלאים 
מעשיך! אין עוד מלבדך אבא שבשמים, הקדוש ברוך הוא! הכל לטובה”. אדם 
חשבונות  יש  סתם.  שמתרחשים  דברים  ואין  לעולם,  בורא  שיש  להבין  צריך 
שמיים וצריך לקבל את הכל בהבנה, באהבה ובשמחה כי אם אתה מאמין בבורא 
עולם, אז תסמוך רק עליו ותבטח רק בו. כמו שאתה יודע להגיד לו “תודה” 
כשטוב לך, אתה צריך לדעת להגיד “תודה” גם כשלא טוב לך. עדיף לסבול, 
לכאוב ולהיות בצער, להתנקות, לתקן, להזדכך ולכפר על עוונות בעולם הזה 
ולא בעולם הבא, ולהגיע ישר למקום טוב למעלה. היום אני שוכב בחדר קטן 
רואה  לא  הנשמה.  למכונת  ומחובר  למיטה  מרותק  גפרורים”,  קופסת  “כמו 
אדמה ולא שמיים, רק אני וארבע קירות, ואני יודע שאני לא מפסיד שום דבר 
הכל  יודע שבחוץ  אני  אבל  גדול,  העולם  גדולה,  המדינה  גדולה,  העיר  בחוץ. 
ואני שוכב לי בחדר ומתבודד עם בורא עולם,  גשמיות, תאווה, הבל הבלים, 
מדבר אליו, מבקש ומתפלל עליי, על כל בני משפחתי ועל כל עם ישראל. אני 
ממה  מיליון,  פי  אלף,  פי  אקבל  אני  ועשרים,  מאה  עד  יומי,  שכשיגיע  יודע 
שקיבלתי כאן בעולם הזה. אני לא מפסיד שום דבר!!! נהפוך הוא, זה שאני 
נמצא במצב הזה זו לא ִמְסֵּכנּות, זו זכות!!! לכפר על עוונות עם ישראל, מה 
יותר טוב מזה!? היום אני מבין משהו, שבן אדם בריא קשה לו להבין, שהגוף זה 
דבר מישני. כל עוד, הלב פועם, הראש עובד, העיניים רואות, האוזניים שומעות, 
הפה מדבר ואוכל והנשמה מרוממת - מה אני צריך יותר מזה? אני לא צריך שום 
דבר. כי כל עוד אני יודע שהעולם הזה זמני, החיים זמניים, הגוף הוא זמני, אז 
ממה יש לי לדאוג? ממה יש לי לחשוש? ממה יש לי לפחד? אבא שבשמיים 
בתהלים  שכתוב  וכמו  מחסורי,  לכל  ודואג  ומשגיח  שומר  הוא  ברוך  הקדוש 
)מזמור כ”ג( “מזמור לדוד, ה’ רועי לא אחסר”. יש את האימרה “איזהו עשיר? 
השמח בחלקו” )מסכת אבות ד’, א( אני שמח בחלקי!!! ראשי התיבות של המילה 
“עשיר”, הם: עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. אצלי מתוך העשי”ר הזה, יש רק 
את ה-ע”ש )עיניים, שיניים(, אך למילה ע”ש יש עוד פירוש “עולם שלם” - אני 

עולם שלם! אני לא צריך ידיים ורגליים בשביל להיות עולם שלם. אמנם אין לי 
ידיים ורגליים מתפקדות, אבל לי’ ולר’ במילה עשיר, יש עוד פירוש” - יצר רע” 
- שכמעט אין לי היום ברוך ה’. ברוך ה’ טוב לי עם מי שאני, מה שאני ואיך 
שאני! אין לי תלונות לבורא עולם - רק תודה! אני מאושר מאד. האם אי פעם 
או  האוזן  האף,  לך  שכשמגרד  בידך?  הקטנה  האצבע  את  גופך?  את  הערכת 
במקום אחר אתה מרים אותה ומגרד מיד, בלי בעיה. אם אשאל אחרי כמה 
שניות “מה עשית הרגע?” לא תבין או תזכור מה עשית, כי הכל מובן מאליו  
בשבילך. כאשר לי מגרד האף, האוזן או איבר אחר,  אני נאלץ לסבול את זה 
דקות ארוכות במקרה הטוב. אין מובן מאליו! ברגע שנפגע לך איבר בגוף, אז 
אתה מבין כמה אותו איבר היה חשוב לך. בעזרת האצבע הקטנה הזאת אתה 
מגרד את האף, אתה לוחץ על הכפתור של המעלית, אתה מחזיק כלי כתיבה, 
אתה מחזיק סכו”ם. מתי לאחרונה הערכת את כף היד? את היד שלך? כשאתה 
צמא, עם אותה יד אתה לוקח כוס, ממלא אותה מים והכוס נהיית יותר כבדה, 
את  השרירים,  את  והערכת  חשבת  פעם  ושותה.  לפה  אותה  מגיש  אתה  ואז 
הגידים, את העצמות באמצעותם אתה מזיז את היד? יד בגימטריה זה 14 ועוד 
יד זה עוד 14. ביחד זה יוצא 28, ובגימטריה 28 זה כח. עם הידיים אתה יכול 
לבנות ולהרוס, פעם חשבת על זה? הערכת את זה? אני לא יכול להזיז אצבע. 
אני צריך לבקש את עזרת הזולת בשביל שישקו אותי, יאכילו אותי או יגרדו לי 
את הגב. אני לא יכול לעשות דבר. אז תגיד לבורא עולם ‘בורא עולם תודה על 
הידיים, תודה על שאני יכול לעשות מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, מתי שאני 
רוצה, כמה שאני רוצה. תודה בורא עולם!’. האם פעם הערכת את הרגליים 
שלך? זוג רגליים שמחזיקות עליהן עשרות רבות של קילוגרמים. אתה עומד מול 
מדרגות, צריך לעלות כמה קומות ואתה אומר לעצמך “אוף, כמה יש לי לעלות”. 
אתה מתעצל. תגיד לבורא עולם תודה על שיש לך רגליים בריאות, שאתה יכול 
ללכת, לעלות מדרגות. יש אנשים מוגבלים, קשישים, שעד שהם עולים מדרגה 
ועוד מדרגה בקושי רב לוקח הרבה זמן, ואתה יכול בדילוגים לעלות ללא בעיה. 
כשאתה מגיע למעלה, תגיד לבורא עולם, תודה בורא עולם, תודה על הזכות, 
מובן  אין  למעלה.  לעלות  אותי  שזיכית  תודה  הבריאות,  הרגליים  על  תודה 
מאליו! אין מובן מאליו! העובדה שאתה יכול ללכת ולעלות בקלות לא מובנת 
מאליה. תגיד “תודה” בורא עולם, תודה על הרגליים הבריאות, על שאתה מזכה 
אותי ללכת לאן שאני רוצה, מתי שאני רוצה, כמה שאני רוצה, ואני לא זקוק 
לעזרה של אף אחד. זה לא מובן מאליו! בורא עולם ברא אותנו מושלמים. כל 
איבר ואיבר, כל עצם ועצם, כל וריד, כל עורק, כל כדורית דם מחושבת ומושלמת 
בגוף. לא יותר ולא פחות. אין סתם בעולם. נפלאים מעשיו של בורא עולם. אז 
תעריך את הגוף שלך, תגיד תודה, תודה בורא עולם על שאני בריא, זה לא מובן 
מאליו! אתה נכנס למקלחת, אתה עומד מתחת לדוש, המים זורמים על כל הגוף 
שלך, איזה כיף, אתה נהנה. אני, אחד החלומות שלי, זה להכנס למקלחת מתחת 
לדוש, שיזרמו עליי מים ואני לא יכול. אסור לי כי אני מונשם, אבל אתה יוצא 
מהמקלחת, אתה מתלבש, עומד מול המראה, תגיד לבורא עולם: ‘תודה בורא 
עולם! תודה על שזיכית אותי להתקלח, להיות נקי, להתלבש’. יש אנשים שלא 
מסוגלים לעשות את זה, מקלחים אותם על המיטה, כמוני.אני שוכב על המיטה, 
מונשם, בתוך חדר קטן, כמעט ולא יוצא ממנו. לא רואה מה נעשה בחוץ. אתה 
ידידי, תעמוד מול החלון, תביט החוצה, תקח שאיפת אוויר, תגיד לבורא עולם 
‘תודה בורא עולם! תודה על שאני יכול לנשום בכוחות עצמי, לראות שמיים, 
לראות  ציפורים,  לראות  עננים,  לראות  וכוכבים,  ירח  לראות  שמש,  לראות 
אדמה, לראות עצים, לראות פרחים, דשא, לחוות את נפלאות הבריאה. זה לא 
מובן מאליו!!!’. תעריך את מה שבורא עולם נתן לך, אתה צריך להרגיש אדם 
מאושר, שהחיים יפים, שבורא עולם אוהב אותך, שהוא זיכה אותך בגוף בריא 
בנפש בריאה.עד כאן אלון פז. לא מכבר הוזמן אלון פז לשאת דבריו בפני 1800 
מתנדבים של “עזר מציון”, בכנס אדיר בעיר צפת שנועד לעודד ולפרגן לאותם 
מתנדבים מוסרי נפש. שימו לב לדבריו שנאמרו לאוזניים כמהות ותמהות.”אתם 
אני  מאושר,  אני  עלי.  תרחמו  אל  רגליים.  לא  ידיים,  לא  נכה,  עלי.  מביטים 
וגבה-קומה, עם  ויותר מזה, אם הקב”ה ישלח אלי איש עשיר חסון  מושלם. 
ידיים חזקות ורגליים איתנות, ויאמר לי: “אלון, האיש הזה מוכן להתחלף איתך, 
הוא ישכב במקומך משותק במיטה ב”בית רבקה” ויקבל את גופך, ואתה תקבל 
את גופו וממונו, ותוכל לחיות כאחד האדם. עשיר, בריא, תוכל להגיע לכל מקום 
ולהנות מן החיים. מה שתחליט אסכים לרצונך” אז אשיב לקב”ה “לא, אינני 
מסכים, ומדוע? כי אתה ריבונו של עולם יודע מה הכי טוב בשבילי. ואם הכי 
טוב בשבילי זה להיות מרותק למיטה ומשותק, אז אני מעדיף להמשיך לחיות 
כך. ותודה על הכל”. אתם מבינים?                                המשך בעמוד האחרון

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



הבן של למד לתואר תקופה ארוכה, ודוקא לקראת 
המבחנים הסופיים, החליט שהוא לא רוצה לסיים 
שנים  שלוש  במשך  מזה.  יורד  שהוא  התואר,  את 
ככה,  שהמצב  ראיתי  אני  כלום.  זה  עם  עשה  לא 
אז לקחתי את הענינים לידיים. העשיתי לו ”פדיון 
מתקשרת  אני  השם,  וברוך  ינון“,  ב“חסדי  נפש“ 
התואר  את  סיים  שהבן  ולבשר  לה‘  להודות 

בהצלחה. 
ח.א

  

חמש  הזה,  להריון  חיכיתי  שנה  עשרה  חמש 
עשרה שנה של תפילות, וטיפולים, ומה לא...
אבל כבר בהתחלה התחילו כל מני בעיות, היה 
משהו לא תקין והרופאים אמרו שהעובר לא 
ישרוד, הם כביכול הכינו אותי לגרוע מכל. אז 
התקשרתי מיד ל“חסדי ינון“ ועשיתי ”פדיון 
נפש“ לי ולעובר, ושבע“ה ההריון יהיה תקין 
והעובר יהיה בריא ובר קיימא. לאחר מכן, כל 
התופעות שקדמו לזה נפסקו, היה עדין משהו 
לא בסדר, ואז להפתעתם מצאו עוד עובר מת. 
בסיעתא דשמיא הצליחו להוציא אותו מבלי 
לפגוע בעובר השני. והעובר הזה שרד, וברוך 
הוא  והיום  ושלם  בריא  תינוק  ילדתי  השם 
נסים... לא מפסיקה  נסי  כבר בן שנה. פשוט 
כח  וישר  היום...  כל  יום,  כל  להשם  להודות 

לשליחים הטובים...
                                                                                                                                       
ש.ר

צריך  שהיה  לגיל  הגיע  והוא  בישיבה,  שלי  הבן 
להחליט מה לעשות עם עצמו, האם לעבור לצבא 
רגיל, או להמשיך ללמוד תורה בישיבה. הזמנתי 
השם  וברוך  ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  עבורו 
הבן ממשיך במסלול של לומדי תורה.                           

תודה לאבא שבשמים!
מ.מ מהדרום

                                                                   

טובה  בשעה  שבוע  עוד  מתחתן  שלי  חבר 
ובמזל טוב, אך לא מזמן הוא ריסק את העקב, 
בחתונה  להיות  שיצטרך  לו  אמרו  והרופאים 
הזמנתי  הרגל,   על  לדרוך  יוכל  ולא  קבוע  עם 
בבקר,  להיום  ינון”  ב”חסדי  נפש”  “פדיון  לו 
השם  שבעזרת  וצילומים.  בדיקות  לו  שעושים 
יוכל להיות מתחת לחופה בלי קבוע ולעמוד על 
הרגלים. ועכשיו ממש קבלתי שיחת טלפון ממנו 
שלאחר הבדיקות החליטו להוריד לו את הקבוע 
לעד.  שמו  ישתבח  הרגל.  על  כבר  לדרוך  ויוכל 
שירבו שמחות בישראל!                                                                                                                   
בעילום שם

באגן,  איומים  מכאבים  סבלתי  שנה  לפני 
בשמונה  לעמוד  יכולתי  שלא  כך  כדי  עד 
עשרה, האורטופד שלח אותי לפיזיותרפיה, 
אחרים  טיפולים  מני  כל  ניסיתי  עזר,  לא 
ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  עזר.  לא  גם  וזה 
ובקשתי שיעשו לי ”פדיון נפש“. אני זוכרת 
ואמרו  יעבור.  שהכל  לי  שיגידו  שרציתי 
כלום, שסך הכל אנחנו  לי שלא מבטיחים 
עושים השתדלות, ושהשם יעזור.  השיפור 
לא היה מידי, לקח קצת זמן עד שהתחלתי 
שלא  הזה  המשפט  אבל  שיפור,  להרגיש 
מבטיחים כלום, דוקא הוא זה שנתן לי כח 
שלושה  לאחר  לישועה.  לחכות  וסבלנות 
נפש  הפדיון  היה.  כלא  עבר  הכל  חודשים, 
הזה זה הדבר היחיד שעזר לי. תודה לבורא 
עולם, שרופא כל בשר ומפליא לעשות. כמו 
גם  גדל,  וצמח  צמח  לכל  אומר  שהקב“ה 
ליסורים הוא אומר מתי לבוא ומתי ללכת...
                                                                                                                                     
בעילום שם



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 

כשהעגיל  המלוכה,  לארמון  הגיע  כבר  מהרה  ועד 
השני בידו, לשמחת המלך והמלכה. ”ומה אמר הנביא 
הפעם?“ התענין המלך, כשנרגע מעט. ”הפעם אמר לי 
כי לפני יומים פגש בו אברהם העברי והפציר בו שיטיב 
עם בני העם היהודי, צאצאי יצחק בנו, ולכן הורה לי 
להם  ולהיטיב  הגזרה  רוע  את  מיד  לבטל  לך,  להורות 
ככל יכלתך“. המלך עשה זאת מיד-ויהודי מקנס נשמו 
לרוחה.                                                 ומתוק האור

זה לא מובן מאליו!!! תעריך את מה שבורא עולם נתן 
יפים,  שהחיים  מאושר,  אדם  להרגיש  צריך  אתה  לך, 
בגוף  אותך  זיכה  שהוא  אותך,  אוהב  עולם  שבורא 
הוזמן  מכבר  לא  פז.  אלון  כאן  בריאה.עד  בנפש  בריא 
“עזר  של  מתנדבים   1800 בפני  דבריו  לשאת  פז  אלון 
ולפרגן  לעודד  שנועד  צפת  בעיר  אדיר  בכנס  מציון”, 
לאותם מתנדבים מוסרי נפש. שימו לב לדבריו שנאמרו 
לאוזניים כמהות ותמהות.”אתם מביטים עלי. נכה, לא 
אני  מאושר,  אני  עלי.  תרחמו  אל  רגליים.  לא  ידיים, 
מושלם. ויותר מזה, אם הקב”ה ישלח אלי איש עשיר 
איתנות,  ורגליים  חזקות  ידיים  עם  וגבה-קומה,  חסון 
ויאמר לי: “אלון, האיש הזה מוכן להתחלף איתך, הוא 
ישכב במקומך משותק במיטה ב”בית רבקה” ויקבל את 
גופך, ואתה תקבל את גופו וממונו, ותוכל לחיות כאחד 
האדם. עשיר, בריא, תוכל להגיע לכל מקום ולהנות מן 
החיים. מה שתחליט אסכים לרצונך” אז אשיב לקב”ה 
ריבונו של עולם  כי אתה  ומדוע?  “לא, אינני מסכים, 
זה  בשבילי  טוב  הכי  ואם  בשבילי.  טוב  הכי  מה  יודע 
להיות מרותק למיטה ומשותק, אז אני מעדיף להמשיך 

לחיות כך. ותודה על הכל”. אתם  מבינים? 
באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו                                                                                                  

המשך מטעמים לשולחן

המשך מסיפור השבוע

ניתן להוריד את העלון באתר

הפרשה המצויירת
מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

פדיון נפש מיוחד 
בראש השנה

בגלל קוצר הזמן כמות הפדיונות מוגבלת

אל תגידו שלא ידעתם!

כפרות
פדיון

גם השנה תוכל לזכות
ב”פדיון כפרות”

ב”חסדי ינון”

למסירת שמות:
03-6182992 

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

מטבע 
הישועות
של הצדיק

לשמירה, ברכה והצלחה
לפרטים בקו הישועות:

03-6182992 kjpargeter


