
מטעמים לשולחן

בס”ד

כאשר התגלה יוסף אל אחיו ואמר להם )בראשית מה, ג(:“אני יוסף העוד אבי חי“, נבהלו 
השבטים מפניו ”ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו“ ואומרים חכמנו זכרונם 
מיום  לנו  אוי  הדין  מיום  לנו  אוי  אמר  ברדלא  כהן  י(:“אבא  צג,  רבה  )בראשית  לברכה 
התוכחה...יוסף קטנן של שבטים היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו ההוא דכתיב 
ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, לכשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד 
ואחד לפי מה שהוא, שנאמר )תהילים נ( אוכיחך ואערכה לעיניך על אחת כמה וכמה...“. 
תוכחתו של יוסף, קטן השבטים הבהילה והחרידה את האחים, ועל אחת כמה וכמה, 
כאשר יבוא בורא העולם ויוכיח כל אחד ואחד על מעשיו, לפי מה שהוא, תאחוז בנו 

בהלה ופחד איום-“אוי לנו מיום הדין“!
כשהיה רבי שלום שבדרון זצ“ל אצל רבי אייזיק שר זצ“ל, ראש ישיבת סלבודקא, קרא 
לו פעם רבי אייזיק אל החלון, ואמר לו: בא ואראה לך בית קברות! רבי שלום תמה, 
שכן המרחק מישיבת סלבודקא לבית הקברות הקרוב הוא די גדול, ובכל זאת ניגש 
להתבונן בחלון אל הרחוב, כדברי ראש הישיבה. רבי אייזיק הצביע על אחד האנשים 
שחלף באותו רגע ברחוב, ושאל את רבי שלום: “האם הנך מכיר אותו?“ ”ודאי“, 
השיב רבי שלום,“איש זה מוכר כבעל מנגן גדול וכאדם מלא רגש“. “מה שאתה רואה 
כאן“, הגיב רבי אייזיק, “זו מצבה שעליה נכתב פה נטמן המשגיח הדגול. ופרושו של 
דבר“, המשיך כשראה את התמהון השפוך על פני תלמידו,“שאדם זה הוא, אכן, מלא 
רגש, אך במקום שיהיה במקום הנכון, וישמש כמשגיח נפלא, שיצליח לעורר את לב 
כשרונותיו  את  לבזבז  לא  הוריו  החליטו  לברכה,  זכרונם  חכמינו  במדרשי  תלמידיו 
הגדולים, לקחו אותו לקונסרבטוריון ושם הפכו אותו לבעל מנגן מופלא. ברוך ה‘, 
עם ישראל כולו ‘הרויח‘ בעל מנגן חרדי, אך פה נטמן המשגיח הדגול...“ ”ואלו הוא“, 
חיה  ”הוא מצבה  ברחוב ההומה,  רגע  באותו  ידוע שחלף  פרופסור  על  הצביע שוב 
שעליה חרוטות המילים:‘פה נטמן ראש הישיבה הנודע‘.לאדם בעל כשרונות כשלו, 
היה סכוי טוב להיות אחד מגדולי ראשי הישיבות בדור, אולם ההורים שלו, שגילו את 
כשרונותיו העצומים, לא טמנו את ידם בצלחת ושלחו אותו לאוניברסיטה. ואכן, ברוך 
ה‘, הם ראו ברכה בעמלם, הבן יצא פרופסור ידוע ובעל שם עולמי, שקבר מתחתיו את 
ראש הישיבה הנודע, שהיה מסוגל להיות בעם ישראל...“. “הרחוב כולו“,המשיך ראש 
הישיבה לומר, ”הוא בית קברות אחד גדול, אולם בכל זאת קים הבדל אחד קטן בינו 
לבין בית הקבות שבקצה העיר: בבית הקברות של המתים, צריך כל אחד ואחד הרבה 
אנשים שיטפלו בו, אחד מהם צריך להוביל את הגופה מבית החולים לבית הקברות, 
אחר צריך לבוא ולערוך את ה‘טהרה‘, אחר כך זקוקים למי שיחפור את הקבר, ולמי 
שיכניס אותו לשם, ומישהו אחר צריך לבוא ולכסות. ועדין לא דברנו על מי שצריך 
לדאוג למצבה ולחרוט על גביה את המילים המתאימות... כל אלו הם אנשים רבים 
הזקוקים גם למשכורת בהתאם למעשיהם. אולם בית הקברות של החיים, הנמצא כאן 
ברחוב, הוא מקום חסכוני ביותר-כאן בן אדם אחד הוא קובע את המות, הוא הקברן, 
והוא זה שמניח את המצבה...“זו תהיה תוכחתו של הקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחד- 
לפי מה שהוא. הוא יאמר:“נתתי לך כשרונות, מה עשית איתם? האם השתמשת בהם 
באופן המושכל ביותר, על מנת לעבוד אותי בכל הכוחות הנמצאים בך?“. הרב מאיר 
מונק ספר לי, שבאירופה נולד ילד שכבר בילדותו התגלה בו כשרון ציור מדהים. ומנין 
לנו שאכן היו לו כאלה כשרונות? כעבור שנים, כאשר בנותיו של הסטייפלר למדו 
בסמינר ונדרשו לציר מפות גאוגרפיות, היה אביהם מציר להם באמנות כזו, עד שהיה 
נדמה שהציור הוא צילום אמיתי...וכל הרואים היו מתפעלים מן הכשרון הנדיר שגילו 
בו.הוריו הסתפקו מה לעשות עם הילד המוכשר, האם לפתח את הכשרון הנדיר, או 
להתעלם ממנו ולשלוח את הילד ללמוד, עד שלבסוף נפלה ההחלטה הגורלית-ללמוד 
תורה. בעקבות ההחלטה הזו, עלה הילד והתעלה במעלות התורה והיראה, וגם זכה 
לעצמנו,  נתאר  וכעת  יעקב“...  ”קהילות  מאד.  חשובה  ספרים  סדרת  לאור  להוציא 
שההורים היו מחליטים לפתח את הכשרון הנדיר הזה...העולם כולו היה זוכה בציר 

חרדי, כמה יפה! אבל אף אחד לא היה יודע על קבורתו של ה‘סטייפלר‘, ולא היה 
מסוגל להעריך ולשער את גודל ההפסד...                        ומתוק האור

אוי לנו מיום הדין  
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לרפואת שלמה בן ויקטוריה

ערב,  קול  לו  שיש  צבור  שליח  א. 
ומסלסל בקולו הערב והנעים בתפלתו, 
על  בלבו  ושמח  שמים,  לשם  ומכוין 
בנעימה,  יתברך  להשם  הודאה  שנותן 
רבתי,  בפסיקתא  אמרו  ]שכן  ברכה,  עליו  תבא 
)והביאה השבולי הלקט סי‘ י(: ”כבד את אביך מהונך, 
ממה שחננך, שאם היה קולך ערב ונעים, והיית יושב 
ובלבד  וכבד את ה‘ בקולך“[.  בבית הכנסת, עמוד 

באימה  ובענוה,  ראש  בכובד  שיתפלל 
וביראה. אבל אם השליח ציבור משמיע 
קולו  על  העם  שישבחוהו  כדי  קולו 
הנעים, הרי זה מגונה, על זה נאמר נתנה 
עליו בקולה על כן שנאתיה. ומכל מקום 
לא יאריכו שליחי הצבור בתפלתם מפני 
טורח הציבור, ברנה יקצורו.                                                                                                                          

ב. ראוי לקחת שליח צבור בשכר, מאשר 
לקחת שליח צבור בהתנדבות, כי במקום 
ומקבל שכר, הוא  שהשליח צבור קבוע 
מקפיד לבוא להתפלל בזמן, וגם מתבונן 
שאינו  אחד  שום  ואין  בתפלתו,  ונזהר 
הגון רשאי לעבור לפני התיבה, אין פרץ 
ואין צווחה, ואילו היה הדבר בחנם, כל 

הבא לקפוץ קופץ והרשות נתונה לכל. 

)חזון עובדיה(
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סיפור השבוע
שלום ר’ לוי! כמוני כמוך. 

קראתי פעם באחד המאמרים שלך, שאתה מכנה אותנו בעלי 
התשובה, כ”ניצולי שואה”. בתחילה הזדעזעתי עמוקות, אבל 
הרעיון  עם  להזדהות  שלא  קשה  ושלישית,  שנייה  במחשבה 
מאשר  נוראה  יותר  היא  חיינו,  מאורח  היהדות  שרציחת 
בסיפורים  נתקל  אני  לעת  מעת  כמוך.  כמוני  גופנו.  רציחת 
הירוק,  הכפר  את  המושב. אתה משלב  מן  הילדות,  מן  שלך, 
עם הצבא המדמם, ומשליך אותם אל פתחו של בית המדרש, 
הדברים,  מן  מתרגש  ואני  צלקות,  ופוער  שאלות,  ושואל 
דומה.  דרך  כברת  שעשה  בעל-תשובה  לכל  מדברים  הם  כי 
מס’  הסיפורים  אלבום  מכבר,  לא  שפורסם  בספרך  קראתי 
2, את הסיפור “הצלקות”, המתאר עוד סיפור נעורים, צבא 
ותשובה, והוא מסתיים בסוג של כאב אישי שלך, הנובע מן 
העובדה שיש חברים שהשארת מאחור, במושב, עם המגפיים. 
ושוב, כמוני כמוך. גם לי יש חברים כאלה, שעסוקים בחיפוש 
לך  לספר  רציתי  עליהם.  קופצת  הזיקנה  ואו-טו-טו  עצמי, 
סיפור מדהים לטעמי, על חבר ילדות. נולדתי וגדלתי בשכונת 
התקווה, בתל-אביב. אני מכנה עיר זו בתואר תל-הביב. למה? 
אין שום צורך בהסברים, הכל מפורסם וידוע. האזור שלנו שרץ 
עבריינות ועבריינים מכל מין וצבע, ואך לפלא הוא כיצד לא 
נפלתי גם אני לאותו ביב מצחין של רוע וניצול. האמת היא 
שאני חב את חיי לסבא שלי, וגם קצת לרב יוסף צוברי זצ”ל, 
רב עדת התימנים בת”א-יפו, וגם לאבא שלי. אגב אבא ואחיו 
בשורה  אי-שם  עמדו  המדינה,  פרוץ  עם  כילדים  ארצה  עלו 
משפיל  בטכס  יותר  מאוחר  וגזזת.  כינים  נגד  ורוססו  ארוכה 
למדי גם גזזו להם את הפאות. סבא שלי, בשיניים, במסירות 
שלא תיאמן, הצליח לשמור מסורת אצל אבא שלי, כך שידעתי 
איך נראית שבת, ותפילה, ופיוט ערב לאוזן. אבל למרות קורט 
יסודי  בבית-ספר  ללמוד  אותי  שלח  התמים  אבא  המסורת, 
שנשאר  שמה  לציין  למותר  חילוני.  בתיכון  ואחר-כך  חילוני, 
לנו, אלו הזיכרונות והקובנה והג’חנון של שבת, עם עוד כמה 
מאכלים מסורתיים, תו לא. המצוות? פרחו ואינם. נועם היה 
חבר ילדות. טיפוס נמרץ, ספורטאי מצטיין, תלמיד בינוני, אבל 
אחד כזה שידע להצליח גם מבלי לדעת הרבה, למה? כי הוא 
על  שטופח  חייכן,  חברמן,  של  סוג  רואיו.  כל  בעיני  חן  נשא 
השכם ומעודד, ותמיד מוצא את הנוסחה להרגיע רוחות, אם 
וכאשר הולכת ומתגבשת לה איזו קטטה. הערצתי אותו, פשוט 
היה תענוג לשחק אתו, ללמוד אתו, לטייל אתו, לחלום ביחד. 
אחד מחלומות הילדות שלנו היה לפתוח עסק משותף, מסעדה 
או מרכול, או אולי מוסך. חשבנו שהידידות הזו תישאר לנצח, 
סוג של נאיביות ילדותית שנמתחה עד קו-התפר שבין התיכון 
לצבא. שנינו פנינו למבדקים לאחת הסיירות המתחרות. אני 
נכשלתי, נועם עבר בהצלחה. נאלצנו להיפרד. פה ושם נפגשנו 
סיום השירות הצבאי חזרתי בתשובה,  בסופי-שבוע. לקראת 
ואילך  מכאן  בירושלים.  תורה  ללמוד   - השחרור  עם  ונסעתי 
שנתיים  חתם  שהוא  שמעתי  נועם.  עם  ההדוק  הקשר  ניתק 
יעשה  שהוא  אותו,  שהכיר  מי  לכל  כמו  ברור,  לי  היה  קבע, 
קריירה צבאית, ואם לא, אזי גם בעסקים הוא יצליח. מדוע? 
כי היה לו קסם אישי ממגנט, שהאפיל על כישוריו הממוצעים. 
 23 בגיל  אכזב.  לא  פעם  אף  והוא  אמון,  בו  שנתנו  טיפוס 
התחתנתי והקמתי את ביתי בעיר הקודש. מעת לעת נסעתי 
שחזרתי  העובדה  מן  שמחו  שמאד  בתל-אביב  לבית-הורי 
לשורשים, לבשתי במועדים את הבגדים האופייניים לעדתנו, 
למדתי ישר והפוך את הפיוטים והזמירות, וחינכתי את ילדיי 
על פי מסורת בית-סבא. תל-אביב, סמטאותיה שיגיונותיה היו 
רחוקים ממני מכל בחינה. גופי ונשמתי ספגו את ירושלים מכל 

זווית, ומחוזות ילדותי באותו אזור שורץ עבריינות, כוסו באבק 
דק של שכחה. השנים חלפו להן, לא שמרתי קשר עם אף חבר 
ילדות, אני בשלי - הם בשלהם. מפעם לפעם הייתי נזכר בנועם, 
שטס  עסקים  איש  או  גדול,  קצין  כבר  שהוא  לעצמי  ומדמיין 
ממדינה למדינה. טיפוס מצליחן לטעמי. לא יצרתי עמו קשר, 
ולא חיפשתי אותו... אתה יודע, לפעמים האילוץ ליצור ידידות 
מחודשת, לא מתאים, לא שייך, שני עולמות מקבילים, שלעולם 

לא ייפגשו.
ר’ לוי, אחרי מספר שנים בכולל אברכים רגיל, החלטתי להיכנס 
לכולל חצות. סבא תמיד סיפר לנו שהמקובלים בתימן, למדו כל 
הלילה. אמרתי לעצמי, אנסה. רעייתי ובניי קיבלו את הרעיון, 
ובמשך שנתיים רצופות למדתי שם בהצלחה מרובה. לילה אחד 
 1;00 על  הצביע  - התעוררתי מאוחר. השעון  שנים   12 לפני   -
אחרי חצות, מה שאומר שהפסדתי את ההסעה של הכולל. לא 
נורא. התארגנתי בזריזות והזמנתי מונית ספיישל לרכס. )רמת 
שלמה בירושלים(, החברותא שלי המתין לי בקוצר רוח, ולכן 
פנים,  במאור  טוב”  “לילה  אמרתי  למונית,  נכנסתי  הזדרזתי. 
אבל את פני הקביל נהג מונית מבוגר, חמוץ פנים, ופיו “מפיק 
מרגליות” כלפי בני דודינו הישמעאלים. כולו היה סוער ומבעבע. 
הוא לא שתק לרגע. נאלצתי להקשיב לנאצות שהוציא מפיו. כף 
זכות. מדובר היה בתקופה איומה ונוראה של פיגועים יומיים, 
אוטובוסים מתפוצצים, מטעני חבלה ברחובות, ומה לא? כמה 
בירושלים,  קטלני  פיגוע  למונית התרחש  לפני שעליתי  שעות 
ניסיתי להרגיעו אך  ועוד עשרות נפצעו.  יהודים   15 בו נרצחו 
לשווא. היה קשה לו לשמוע הסברים של אמונה, חשתי שמשהו 
עמוק עוד יותר צורב את ליבו, אך נמנעתי מלשאול. עוד כמה 
דקות אגיע ליעד. “אני לא אסלח לישמעאלים האלה לעולם” 
הוא צעק. “הם רצחו את הבן שלי, היה לי בן יחיד, הוא שרת 
את  לחסל  נשלח  הוא  המבצעים  באחד  הימי.  בקומנדו  בצבא 
נסראללה, אבל חיכו להם במארב... והוא חזר הרוג, בן יחיד, 
העדפתי  אך  לנחמו,  מילים  חיפשתי  שתקתי,  מבין?”.  אתה 
ואמר  הכולל  מול  המונית  את  עצר  הנהג  שתיקה.  על  לשמור 
לי “בחורצ’יק, אתה ירא שמים וצדיק... תברך את הבן שלי”. 
הוא הוציא מכיס חולצתו תמונת פספורט צבעונית והגיש לי 
יום האזכרה שלו... אז אתה מבין למה אני  אותה. “היום, זה 
הרמתי  ובנות”.  בנים  לנו  כורתים  הם  יום  כל  ועצוב...  שבור 
את התמונה הקטנה, ולאור פנסי הרחוב, אני מבחין... בנועם. 
“נועם גלילי! נועם! נועם!” צעקתי מזועזע. “מנין אתה מכיר 
ילדות  פירוש, חבר  את הבן שלי?!” שאל הנהג מופתע. “מה 
מן היסודי...” השבתי. נועם היה בן להורים גרושים, וגדל אצל 
אמו אותה הכרתי. את אביו מעולם לא פגשתי. הנהג גלילי יצא 
מן המונית, חיבק אותי בחום רב ומירר בבכי. “זה הבן היחיד 
שהיה לי... אתה מבין?”. נפרדנו לוחצים ידיים, אבל בעצב כבד. 
ונרגש, לפתע קלטתי שהשגחה העליונה  נרעש  נכנסתי לכולל 
מדברת אלי. “הלו יהודי, החבר שלך נהרג בדיוק לפני 12 שנים... 
אהבת אותו, הערצת אותו... היום יום אזכרתו... יש עומק בדבר, 
חשבתם להיות שותפים? נכון? אז קבל אחריות על שותפך!”. 
הדלקנו נר נשמה לעילוי נשמתו. למדנו כל הלילה לזכותו. במשך 
כל השנה למדתי משניות לעילוי נשמת חבר אהוב, שנודע לי 
על פטירתו מפיו של אביו הנהג בנסיעה במונית. ובהחלט לא 
במקרה. מה שרציתי לומר לך ר’ לוי, זו העובדה שיש לנו סוג 
של מחויבות כלפי האנשים הללו, בין הם חיים בין מתים. אם 
הם חיים, להתפלל שיחזרו בתשובה, ואם נפטרו בקיצור ימים 
ושנים, לעשות לעילוי נשמתם. מה אתה אומר? כל מילה בסלע.

באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו

לע”נ יוסף בן רבקה, 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 לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



אחותי היתה בחדר לידה, לידה ראשונה. הלידה 
לא התפתחה אבל אשפזו אותה כדי להיות תחת 
השגחה, מכיון שהיה חשש לשלום העובר. היא 
שכבר  שעות  הרבה  כך  כל  לידה  בחדר  היתה 
הפסקנו לספור. ולא היתה התפתחות. התקשרתי 
ל“חסדי ינון“ בקשתי שיעשו לה ”פדיון נפש“, 
ואיך שעשו לה את הפדיון, פתאום נתנו לה זרוז, 
שעות  כמה  ולאחר  לידה,  של  לתהליך  ונכנסה 
ילדה בן בריא ושלם, וגם לאמא שלום...אין עוד 
מלבדו! תודה  אבא! ושירבו שמחות בישראל...

בעילום שם                                                                                               

חשד  נמצא  חודשים,  בת  תינוקת  שלי,  לאחינית 
לא  התינוקת  ירחם,  השם  המח,  כרום  לדלקת 
נשמה, היתה במצב קשה והיו צריכים לאבחן מה 
כל  ועוד  השדרה,  מעמוד  נוזלים  שאבו  לה.  יש 
מני בדיקות לא קלות. אני הזמנתי עבורה ”פדיון 
נפש“ ב“חסדי ינון“, ופשוט למחרת הפדיון, הילדה 
השתחררה הביתה, ואמרו שזה רק וירוס. ישתבח 
שמו לעד...                                        בעילום שם

ברוך השם זכינו לחזור בתשובה, ויש לנו חנות 
רוצים  שאם  לבעלי  אמרתי  השוקים.  באחד 
לעמול  צריך  הבעל  הבית  קדושת  על  לשמור 
והוא ברוך השם הסכים. אז השכרנו  בתורה. 
עם  מסובך  היה  שלצערינו  לאדם  החנות  את 
אנשים דלא מעלה, הוא נעצר ולכן נאלץ לעזוב 
לשוכר  החזרנו  התפנתה.  החנות  החנות.  את 
את היתרה שהיה חיב לנו למרות שהחוזה היה 
לשנה. אחרי שבועיים הגיע עוד משכיר ובקש 
את  עזב  וחצי  חודש  אחרי  לחודשיים,  נסיון 
הכסף  יתרת  את  בעלי  החזיר  לו  וגם  החנות 
אז  תקוע.  שמשהו  הרגשנו  חודש.  החצי  של 
שהדברים  מנת  על  מעשה  לעשות  החלטנו 
יפתחו, אז עשינו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“. 
לאחר הפדיון, הגיע אדם שרצה לפתוח קיוסק, 
גם זה לא הסתיע מן השמים. לא ויתרנו ועשינו 
ירא שמים, שדרש  ואז הגיע אדם  פדיון.  עוד 
מאיתנו חוזה לפחות לעשר שנים. והסכים לכל 
בחוזה.  כתובים  שיהיו  רצה  שבעלי  התנאים 
על  עולם  לבורא  להודות  רק  אלא  לנו  אין 
נפלאותיו.                                          ק.ו  

לפני כחודש היה לאשתי דלקת חריפה בכתף, 
עד כדי כך שלא יכלה לתפקד. לצערינו הרב 
למרות  לכך  הסיבה  את  מצאו  לא  הרופאים 
לעשות  מורגל  אני  שעשינו.  הבדיקות  כל 
היה  זה  אז  ינון“,  ב“חסדי  נפש“  ”פדיונות 
וברוך השם  פדיון.  לה  גם  אך טבעי שאזמין 
ביום שעשו את הפדיון, ראו בחוש, במידי את 
השינוי. מזה תקופה ארוכה שלא יכלה לשים 
את הכסוי ראש לבד, ולמי שלא הבין, הכונה 
ועד  יום  ומאותו  היד  את  להזיז  שהתחילה 
כלא  לגמרי.  חלף  הכאב  בערך,  שבוע  אחרי 

היה. תודה לבורא עולם ולשליחיו הטובים.

היתי בחושך במשך קרוב ל20 שנה. עשיתי מעשה לפני 
עשרים שנה, שסיכן את חיי הנשואין שלי. גרנו בעיירת 
פיתוח בצפון, והמצב אז היה קשה מבחינה כלכלית, היו 
לי ילדים קטנים, ויצאתי לעבוד על מנת לעזור בפרנסת 
הבית. היה לי מנהל עבודה ערבי שנטפל אלי, ועשה הכל 
על מנת להחטיא אותי. בהתחלה במילים יפות, כשזה לא 
עזר עבר לאיומים. כל האמצעים היו כשרים בידיו. אני 
היתי צעירה ותמימה, בחורה פשוטה בלי טיפת בטחון 
עצמי, ואת אלה הם מחפשים. ימח שמם. כמעט הגעתי 
הנשואין  את  והציל  שהתערב  צדיק  רב  לולא  לגרושין, 
לא  ואני  בחושך.  היתי  עכשיו  ועד  מאז  אבל  שלנו. 
השמחה,  את  אבדתי  ופחדים,  חרדות  לי  נהיו  מגזימה. 
ולא ראיתי כלום מסביב. הרגשתי שאני כמו בתוך בור. 
ידעתי להעריך. בעבודה  אפטית. אפילו את הילדים לא 
חיבת  היתי  גבי.  מאחורי  להתלחשש  התחילו  כולם 
להמשיך לעבוד, לא היתה לי ברירה. מהרגע שהתרחקתי 
ממנו מהערבי, התחיל לקלל אותי, כל פעם שהיה עובר 
ירד לחיי. אבדתי לגמרי  לידי היה מקלל. השפיל אותי, 
להיות  והפכתי  לי.  שהיה  המועט  העצמי  הבטחון  את 
שבר כלי. אשתו של הרב שעזר לנו, הדריכה אותי בעניני 
צניעות, שמתי בהתחלה חצאית, ואחרי זה כסוי ראש. 
זה הדבר היחיד שהכניס לי אור לחיים. למרות הצחוקים 
של האנשים בעבודה, שגם מזה עשו מטעמים. אבל אני 
אמרתי לעצמי שאני צנועה למען בורא עולם. התחזקתי 
במהלך השנים, וגם בעלי היה מעודד אותי להשאיר את 
הזכרונות מאחורי, אבל אני לא יכולתי. הוא היה אומר לי, 
די חזרת בתשובה. מה שהיה היה. במהלך השנים נודע לי 
על כמה נשים שעבדו איתי שהתגרשו בגלל הערבי הזה. 
זאת היתה שיטה אצלו. ימח שמו. לפני חודש בערך הבן 
שלי הביא לי את העלון הזה ”תפארת ינון“ קראתי את 
הספורים והתרגשתי. אמרתי לבעלי, אני חיבת לנסות, 
אם זה יחזיר לי אפילו קצת את החיות. ועשיתי ”פדיון 
ינון“. ומאז פשוט אין לי מילים, כאילו  נפש“ ב“חסדי 
יצאתי מתוך בור עמוק ואפל ואני רואה אור לראשונה. 
כמו  בבית,  לתפקד  חזרתי  והפחדים.  החרדות  לי  עברו 
העצמי  הבטחון  הבית.  בעניני  חרוצה  היתי  פעם  פעם. 
שטות  ומכל  יגידו  ממה  פוחדת  לא  כבר  אני  אלי.  חזר 
שאומרים לידי. אני צוחקת. אני נהנת מהנכדים שלי...

ומתפללת  כך מתרגשת מהשינוי,  כל  אני  ישתבח שמו! 
כל  קודם  מתקשרת  אני  בע“ה.  הזמן  כל  כך  שימשיך 
להודות לבורא עולם, שסלח לי יותר ממה שאני סלחתי 
לעצמי. ושבעזרת השם זכוי הרבים יעמוד לנו לזכות...
אין לי מילים להודות לאבינו שבשמים...        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 

ניתן להוריד את העלון באתר

הפרשה המצויירת
מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

מי שמשמח את שלי...                                                                         אני משמח את שלו...בואי כלה

נא לציין עבור הכנסת כלה

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
www.hasdeyinon.org

או בהפקדה בבנק הדואר
3640582 

או בקו הישועות
03-6182992 

פדיון נפש מיוחד 
בראש השנה

בגלל קוצר הזמן כמות הפדיונות מוגבלת

אל תגידו שלא ידעתם!

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

מטבע
הישועות
של הצדיק

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

כפרות
פדיון

גם השנה תוכל לזכות
ב”פדיון כפרות”

ב”חסדי ינון”

למסירת שמות:
03-6182992 


