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בס”ד

הכבוד.  כסא  עד  ולהגיע  לבקוע שערי שמים  בכוחה  יש  נא  הושע  זעקת 
על אף שלא תמיד ראוי האדם לכך על פי מעשיו. בענין זה מסופר בספר 
”ישועת אליעזר“ ששנה אחת בעצם חג הסוכות גזרה ממשלת פולין גזרה 
קשה על יהודי המדינה. גזרה זו היתה רק אחת בשרשרת גזרות שנתכו על 
ראשי יהודי פולין, וכל השתדלויותיהם של פרנסי העיר לבטלה עלו בתוהו. 
היו אלה הימים הראשונים שבהם התפרסם רבי יחיאל מאיר מגאסטינין 
זצ“ל לרבי, וראשי הקהל החליטו לפנות אליו בבקשת עזרה. בחרו, אפוא, 
כמה אנשים חשובים שנשלחו אליו. יצאו השליחים במוצאי יום טוב ראשון 
תפילה.   זמן  קודם  בבקר,  למחרת  לגאסטינין  והגיעו  מביתם  סוכות  של 
הם עוד הספיקו ללכת לבית מדרשו של הרבי, לקבל ממנו ברכת שלום 
ולספר לו את דבר בואם, ומיד לאחר מכן החלה התפילה. צרתם של יהודי 
כונה  מתוך  והתפללו  עמדו  וכולם  כל המתפללים,  של  ללבם  נגעה  פולין 
ומררו בבכי. תפילת שחרית  ובכי עצור, כשהשליחים עצמם עמדו  יתרה 
הבימה.  על  הרבי  עלה  נא‘  ’הושע  בתפילת  החזן  פתח  ובטרם  הסתימה. 
קודש  וחרדת  גדולה,  בצפיה  נכרו  האזנים  כל  המדרש,  בבית  הושלך  הס 
שררה במקום. בתוך השקט שנוצר נשמע עד מהרה קול בכיתו של הרבי. 
אינו מתיק ממנו את  והקהל הקדוש  וכאב,  זלגו דמעות צער  עיני קדשו 
עיניו ודומע יחד איתו. תוך כדי בכי פתח ואמר: ”קהל קדוש, מה שעומד 
אני לומר לכם מצוה לפרסמו; במוסף של ראש חודש עמדנו בקשנו:‘חדש 
עלינו את החודש הזה...ויהי החודש הזה סוף וקץ לכל צרותנו‘, אך כפי 
זו לא התקבלה למעלה, שהרי צרותנו מתרבות והולכות.  הנראה תפילה 
אך אפילו אם אין אנו זכאים, חלילה, גם אם אבדה כל עצה מאתנו, עדין 
נותרה לנו העצה היעוצה על ידי תורתנו הקדושה לצעוק אל ה‘ בצר לנו, 
ככתוב )שמות כב, כו( ’והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני‘. הרשב“ם שם 
מפרש: אף על פי שמן הדין יש לו משכון ואינו חיב להחזירו אלא לפנים 
משורת הדין, ולא היה לו לשמוע צעקתו אם לא שרחום וחנון אני. פוסק 
גדול היה הרשב“ם ומתחשבים אתו למעלה“ המשיך הרבי ”ואם הוא אומר 
שכאשר אדם צועק אפילו שלא כהלכה, ה‘ שומע צעקתו ונענה לו, עלינו 
לאחוז במידה זו ולצעוק לה‘ והוא ישמע, כי כן כתוב בתורתו ולא יעשה, 
חלילה, תורתו פלסתר. על כן, אחי ורעי, בואו ונצעק כולנו יחד ’הושע-נא 
הושע-נא‘, וזהו גם מה שאנו אומרים בתפילת הושענא:‘הושע נא שואגים 
הושע נא‘, כלומר: הושע לנו ה‘ משום שאנו שואגים הושע נא, לכן אחי 
ורעי, בואו ונשאג כולנו ביחד: ’הושע נא הושע נא‘. ברגע שבו סים את 
דבריו פרץ הקהל בצעקת ’הושע נא‘ בקול חזק ובבכי כה גדול, עד שקולם 
ועד קצה. מכל בתי המדרש שבעיר התאספו אנשים  נשמע מקצה העיר 
ונשים  טף  גדול,  ועד  העיר מקטן  בני  וכל  הרבי,  לבית המדרש של  ובאו 
נזעקו אף הם לשמוע הצעקה המחרידה. בין כולם נראו גם גויים שאינם 
בני ברית, שנזעקו ונחרדו מקול הצעקה וחשו לבית המדרש של הרבי לדעת 
על מה ולמה בוקעת הצעקה הנוראה. הקולות מבית המדרש לא פסקו ולא 
חדלו,והנה החלו הגויים רועדים מפחד וממורא, ומתחננים לפני היהודים 
להגיש בקשתם לפני הרבי שיחדל מן הצעקה. שמע הרבי את בקשת הגויים, 
בשמחה,  אכלו  ”לכו,  השליחים:  ובתוכם  המתפללים  קהל  אל  פנה  ומיד 
הגויים בקרבם“. שהלא  לב  נמס  לדבר-כי  בידינו  וסימן  הגזרה,  כי בטלה 
וצועק,  בוכה  ישראל  אם  ולפיכך  ליעקב,  שונא  עשיו  כי  ידוע  הוא,  פלא 
מטבע הדברים צריך הגוי לשמח ולהנות מקול הצעקה והבכי של היהודים 
המעונים. אם כעת מבקש מאיתנו הגוי שנחדל לבכות, סימן שזוהי שעת 

מן  ובטלה  עברה  שנגזרה  הנוראה  והגזרה  נשמעה,  ושצעקתנו  כושר 
העולם.                                                      ומתוק האור 
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א. בליל שמיני עצרת שהוא יום שמחת 
תורה בארץ ישראל, שבו ביום מסיימים 
הברכה,  וזאת  בפרשת  התורה  קריאת 
מתפלל הש“צ תפלת ערבית בניגון יפה 
בשמחה ובטוב לבב. ואחר התפלה מנהג 
ישראל להקיף שבע הקפות את התיבה, 
כשספר תורה מונח עליה, ובספרי תורה 
ביום שמחת תורה  נוהגים  וכן  בידיהם. 
אחר התפלות. וששים ושמחים בשירות 
בריקודים  התורה,  בשמחת  ותשבחות 
ובמחיאות כפים, ואפילו אם חל בשבת 
לו:(  )ביצה  במשנה  ששנינו  ואע“פ  מותר. 
כף  אל  )כף  מטפחים  ולא  מרקדים  אין 
וחומר  וקל  טוב  ביום  כפים(  במחיאת 
בשבת, ואמרו בגמרא שם, שהוא משום 
כן  אע“פ  שיר,  כלי  יתקן  שמא  גזרה 
ביום שמחת תורה התירו חכמים ריקוד 
אבל  התורה.  לכבוד  כפים  ומחיאות 
בין  תורה,  בשמחת  שיר  כלי  להשמיע 
של  שני  יו“ט  )שהוא  בחו“ל  בין  בא“י 
גלויות(, אסור בהחלט, והוא הדין שאסור 
לקשקש בכוונה בפעמוני הרימונים של 

ספר התורה. 
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סיפור השבוע
ר’ לוי שלום.

שעשיתי  שהמצווה  דומני  שנים,  מספר  של  בפרספקטיבה  היום, 
איננה בדיוק מצווה. היא אפילו עבירה. אבל מי כמונו היהודים יודע 
שיצר הרע הנחש הקדמוני הוא אמן התחפושות, ואין לו שום בעיה 
להפוך עניין שחור ואסור, לדבר מותר וראוי. זו אומנותו ואנחנו - 
מה לעשות - נופלים לפח המוקשים שלו. לפעמים אני חושב לעצמי, 
בפני תעתועיו. אולי להתייעץ עם  כדי שנוכל לעמוד  לנו  מה חסר 
פוסק הלכה, אולי לשאול רב גדול שמבין בהשקפה. בדרך כלל לא 
כדאי לסמוך על עצמנו!!! אדם אינו רואה נגעי עצמו, וכל אורחותיו 
כאשר  גם  ספק  ללא  אבל  וטהורים.  כישרים  לפניו  דומים  ודרכיו 
היצר הרע מוליך אותנו לעשות דברים אסורים, הקב”ה מגלגל את 
פסי הייצור של מפעלו הגדול, על מנת שתצמח מהם תועלת, ומכל 
433. נסענו ארבעה  מכשול ופוקה, ינבט לו צמח של ישועה. כביש 
בני משפחה ירושלמים, לחתונה בקרית ספר. החורף היה בעיצומו, 
השלג קישט בלבנוניתו את פסגות ההרים, גלש אף לוואדיות וסיכן 

את הנהגים. המפלסות עשו עבודה נאמנה. 
נסענו לאט בחסות החשכה הכבדה. החזאים דיווחו על שלגים יותר 
מעובים בהמשך הלילה, והציעו לנהגים לבטל נסיעות לא דחופות. 
הדרמה ההיא של הפקק הגדול בסופת השלג שלפני חמש או שש 
שנים, לא משה מעיני. אנשים קפאו מקור, תינוקות הכחילו, יחידת 
של  אחריות...  חוסר  בגלל  והכל  הנשמה,  כלות  עד  עבדו  החילוץ 
מי? לא חשוב, הרי הכל משמים. לא ציינתי בפניך שהנהג במכונית 
המשפחתית שלי, היה אחי הגדול, מדוע? כי אני, בעל הרכב, הייתי 
אותה עת בשלילת רשיון נהיגה, עקב הצטברות של נקודות. שלילת 
רשיון ליהודי שזקוק לרכב כמו אוויר לנשימה, הוא עונש ראוי לשמו, 
נקודות  לעובדה שמי שצובר  זאת מחוץ  לקח שנלמד.  וזה בהחלט 
עקב רפורטים, הוא לא בדיוק צדיק גדול על הכביש, והוא נעבעך, 
באהבה,  הדין  את  קיבלתי  רגל.  והולכי  צדיקים  של  חייהם  מסכן 
תאוריה  מבחן  )אחרי  אלי  יחזור  הרשיון  אי”ה,  יומיים,  בעוד  אבל 
בשעה  בדיוק  והגענו  בבטחה..  נהג  אחי  ישראל.  על  ושלום  קליל( 
שבע בערב, לטקס החופה. בן הדוד הצעיר שלנו היה החתן, ומכאן 
בשלב  מחמאות.  ובהרבה  במשקאות  בריקודים  לשמחו  שדאגנו 
והתיישבנו  “המוציא”  ברכנו  ידינו,  נטלנו  ועייפים  מזיעים  מסוים 

לסעודת המצווה. 
לרחבת  וחזרנו  הלכנו  פעם  אחר  ופעם  שחקים,  הרקיעה  השמחה 
הריקודים. בשעה אחת עשרה בלילה נכנסה שיחה למכשיר הכשר 
לצאת  שהעדפתי  כך  עצום,  היה  הרמקולים  מן  שבקע  הרעש  שלי 
החוצה ולנהל שיחה שקטה. על הקו היה הבוס שלי, שביקש ממני 
כמה בקשות מקצועיות דחופות, שיש לבצען מוקדם בבוקר. אחרי 
ירושלימה...  לחזור  רוצה  שהוא  לי  מסמן  אחי  לשלום,  שנפרדנו 
פחות  וכעבור  ארבעתנו  התיישבנו  נוסעים”  לא,  “למה  אמרתי 
וכל אחד פנה לדרכו. לפני  משעה, המכונית חנתה מתחת לדירתי, 
שהספקתי להגיד קריאת שמע על המיטה נזכרתי... אוי.. שכחתי... 
לברך ברכת המזון!!! מה עושים? אני עדיין שבע, והמרחק לאולם 
“משנה  פתחתי  לא  מדוע  מושג  לי  אין  משעה.  פחות  החתונות 
ברורה”... יכולתי גם להרים טלפון לפוסק הלכות שהכרתי. היתה זו 
החלטה חפוזה שאני חוזר לקרית ספר! לברך שם אבל מי ינהג? כולם 
הלכו לישון. לא נעים להטרידם. אחרי כמה היסוסים רזים, החלטתי 

לנהוג בעצמי. בזהירות, ואני להזכירך בשלילה. 
לא נורא המצווה תגן. שעה מאוחרת. השוטרים עייפים, אבל מצווה! 
למקום  חוזר  עולם,  חובקת  מצווה  לקיים  הולך  שאני  הרגשתי 
הסעודה. בטח ממתינה לי שם יונה מזהב, או אולי ארגז עם מטבעות 
כסף עתיקים ששווה הון. שוין. נהגתי בזהירות, הגעתי לאולם אחרי 
שכל המוזמנים הלכו וחוץ ממנקים ומלצרים מותשים שבאו ונכנסו, 
מעות,  כמונה  במתינות,  וברכתי  פינה  חיפשתי  שמם.  היה  האולם 
עוד  בגלובוס.  גדול  הכי  הצדיק  כמו  מרגיש  וסילודין,  קדושה  כולי 
48 שעות הרשיון חוזר אלי.. נכנסתי למכונית ופתחתי    - פחות מ 

בנסיעה. 
הגעתי לצומת שילת ופניתי שמאלה לכיוון ירושלים. רוחות זועפות 

וגושי ברק היכו ברכב. לא ראיתי יונה מזהב ולא ארגז עם אוצרות, 
אלא ניידת משטרה שופעת פנסים כחולים מהבהבים ניצבה בצידי 
הכביש. ליבי החסיר פעימה. אל תשאל איך כמה ולמה, דלת הניידת 
נפתחה, ושוטר גבה קומה יצא ממנה וסימן לי “לעצור”. אדון לוי, 
שלילת  לטופס  הצמוד  מאד  מפחיד  סעיף  שישנו  לך  סיפרתי  לא 
ינהג  והנישלל  כי במידה  לבן,  גבי  ובו כתוב שחור על  הרשיון שלי 
בתקופת השלילה הוא יישלח אוטומטית לשבעה חודשי מאסר ללא 

משפט!!! רחמנא ליצלן.
“רשיונות בבקשה” ביקש השוטר והוסיף “פנית שמאלה ללא איתות 
ועקפת מכונית מצד ימין תוך עליה על קו הפרדה. מה יש לך לומר?”.
כולם  לעבודה,  החברים  בריאים,  שהיו  הורי  ילדי,  שלושת  אשתי, 
חלפו לי מול העיניים, תוך שאני עורך להם טקסי פרידה רוויי דמעות, 
בדרך לבית הסוהר... “אני כבר בודק במחשב את ההיסטוריה שלך 

וחוזר אליך” מעדכן השוטר ביבושת.
וקיבלתי  בלב,  צעקתי  שבשמים?”  שלי  אבא  מזה,  יוצא  אני  “איך 
אמונה  עם  מסורתי  יהודי  לי  נראה  אתה  השוטר,  “אדוני  מתנה. 
זקף  עיסקה מעניינת”. הלה  לך  רוצה להציע  ואני  תמימה בקב”ה, 
גבותיו. “אל תציע לי שוחד, זו עבירה חמורה... שיכולה לשלוח אותך  
שוחד.  וחלילה  חס  לא  “לא,  וחייך.  השוטר  קבע  סוהר”.  בית  עד 
נדירה מאד מאד.  אבל תרשה לי לספר לך שקיימתי עכשיו מצווה 
לעולם הבא שלך,  כשכר  מן שכר המצווה  חצי  לך  לתת  מוכן  ואני 
מעין עיסקת יששכר וזבולון וזאת בתנאי שלא תביט במחשב... זה 

הכל...”. 
כידוע,  אותי  שולחת  היתה  ירחמו,  השמים  במחשב,  שלו  הבטה 

ל”נופש” ארוך לכלא בלי קיצורים של שליש התנהגות טובה.
השוטר הכניס ראשו למכונית, לא שת ליבו לגשם המטפטף ושאל, 
ופלא  והפלא  לו,  סיפרתי  הנדירה”,  המצווה  על  בבקשה  לי  “ספר 
הרעיון מצא חן בעיניו, “בסדר, חצי חצי.. אבל בתנאי נוסף” אמר 
בבית  שנה  חצי  כבר  שוכבת  קטנה  אחיינית  לי  “יש  החוק  איש 
החולים חסרת הכרה. המשפחה כולה בוכה וחסרת מנוחה. אנחנו 
ליד מיטתה קוראים תהילים, אבל שום דבר לא השתנה. אני מוכן 
לא להביט במחשב, אבל אתה נראה לי יהודי ירא שמים, שמתפלל 
שלוש תפילות ביום, תכניס את שמה לתפילות שלך ותקרא תהילים 
ידיים,  לחצנו  לישועה”.  נזכה  אם  אותך  לעדכן  אשמח  בשבילה. 
ופנה  שלי,  הפלאפון  מספר  את  רשם  השוטר  התבצעה.  והעיסקה 
ידי פתקה קטנה ובה שם הילדה ושם  לדרכו, כשהוא מניח על כף 
אמה ואביה. כבוד הסופר היקר, שלוש תפילות ביום! התפללתי בכל 
כוחי... הלכתי בדרך, בשכבי ובקומי, בעבודה, בבית, בבית הכנסת, 
שמה של הילדה לא מש מפי, תוך אמירת תהילים בכתב ובעל פה, 
למה? כי בזכותה אני לא נמצא כבוי ונזוף בין הסורגים. כמה הכרת 
הטוב יש לי לאותה בת ישראל חולה, שבזכותה אני מסתובב כאדם 
שבועיים  כעבור  הרשיון...  אלי  חזר  יומיים  כעבור  ורגוע.  מאושר 
מדבר  אדוני,  לך  “שלום  הקו  על  מי  שיחה.  נכנסת  לילה,  באישון 
השוטר מכביש 433. אני נמצא עכשיו עם כל המשפחה ליד מיטתה 
ולפני  למלמל.  התחילה  עיניים.  פקחה  היא  שעה  לפני  הילדה,  של 
כמה דקות היא הכירה אותנו בשמות. נס ופלא וזאת אחרי שהיינו 
כולנו כלאחר ייאוש. לי אין ספק שהתפילות המיוחדות שלך הועילו. 
וכמו שקבענו אני שמח לבשר לך בשורות טובות, אבל ביני ובינך, אל 
תעבור על החוק, כי גם חוקי תעבורה הם חוקי שמירת הנפש על פי 

התורה! לא ככה?”. בהחלט ככה..
גם אתה יכול

נהיגה  של  העבירה  על  בתשובה  שחזר  יקר  יהודי  הסיפור,  גיבור 
בשלילת רשיון, חזר ואמר לי “אני כועס על עצמי מאד, כיצד העזתי 
לסכן חיי אנשים, לדעתי למרות הנס הרפואי אצטרך לתת הסברים 
בבית דין של מעלה, על החלטה חפוזה שברחמי שמים לא הסתימה 
שאין  קוראיך  בפני  והדגש  זה  סיפור  פרסם  אנא,  נעים.  לא  באופן 
חשבון  לעשות  יכול  אחד  כל  כן,  רשמתי.  בעבירה”.  הבאה  מצווה 

נפש, על מצוות עקומות שבחסדי שמים הועילו. 
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



חסימת  עם  נולד  אותו,  ישמור  השם  שלי  הנכד 
איתו  בילינו  מסכנון,  מקיא  היה  היום  כל  מעים, 
בבתי חולים. עד שהחליטו שצריך לעשות לו ניתוח, 
אז  סיבוכים.  והיו  הצליח,  לא  לצערינו  הניתוח 
מישהו הפנה אותנו ל“חסדי ינון“ על מנת שיעשו 
השם,  וברוך  שני.  ניתוח  לפני  נפש“  ”פדיון  לו 
והשמין  בריא  הוא  והיום  הצליח,  השני  הניתוח 
ברוך השם. בן פורת יוסף... תודה לבורא עולם יום 
יום...                                             )בעילום שם(

  

יום,   20 במשך  חולים  בבית  אושפזה  אישתי 
הרופאים לא מצאו מה יש לה, והיא לא יכלה 
לעבור  החלטנו  לנו  בצר  כאבים.  מרוב  לזוז 
יש  מה  ימצאו  שם  אולי  אחר,  חולים  לבית 
נזכרתי  לה. אבל גם שם לא מצאו כלום, אז 
איך  יודע  לא  ינון“,  ”חסדי  של  נפש  בפדיון 
לא חשבנו על זה קודם... אחרי יומיים שעשו 
לה את “הפדיון נפש” סוף סוף מצאו מה יש 
לה, ואחרי טיפול השתחררה מהבית חולים... 
ומפליא  בשר  כל  רופא  עולם,  לבורא  תודה 
לעשות...                                                                                                                   
)בעילום שם(

כל הבנות כבר משובצות לסמינרים, ורק הבת שלי 
עדין לא מצאה את מקומה. ימים שלא עצמו עין, עד 
שהחלטתי לעשות לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, 
ימים קבלנו תשובה חיובית מהמקום  ואחרי כמה 

שהיא רצתה. תודה אבא!
)בעילום שם(

מרוצה,  שהיתה  עבודה,  מקום  היה  שלי  לבת 
רואה  אני  אחד  יום  אבל,  ממנה.  מרוצים  והיו 
מה  משהו,  לא  ופניה  מהעבודה,  חוזרת  שהיא 
קרה? שאלתי אותה, אז ספרה לי שמישהי שמה 
לה רגל בעבודה, ובנוסף התנתה לפני ההנהלה 
ויתרה  שלי  הבת  אני”...בקיצור,  או  היא  “או 
לא בשבילה המריבות האלה... למרות  זה  מיד, 
לה. חזרה הביתה. קרובת משפחה  כאב  שמאד 
שמעה ממני את הסיפור ואמרה לי “ עכשיו! את 
מתקשרת ל”חסדי ינון” ועושה לה “פדיון נפש”. 
וכך עשיתי. מסרתי את השם שלה, תרמתי, זה 
היה בבקר. לא עברה שעה! ישתבח שמו...היא 
טובה  יותר  אחר,  ממקום  עבודה  הצעת  קבלה 
החסיר  שלא  עולם  לבורא  מהקודמת...תודה 
שהשם  מה  כל  אומרים?  איך  מאיתנו...  חסדו 

עושה עושה לטובה... ראינו בחוש...
)מ. מבאר שבע(

הבת שלי היתה בחודש חמישי להריון, והיתה עם 
לבית  הגיעה  היא  ימים.  שלושה  במשך  הקאות 
חולים, עם התיבשות רצינית, ואפילו את הנוזלים 
לא היתה קולטת. הזמנתי לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי 
אין  הביתה...  והשתחררה  לה,  עבר  והכל  ינון“ 

מילים להודות לבורא עולם...
)בעילום שם(



לע”נ 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 

הפרשה המצויירת
מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

ניתן להוריד את העלון באתר

ארגון חסדי ינון עורך

תיקון זה הוכח שפועל ישועות!
03-6182992

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

מטבע 
הישועות
של הצדיק

לשמירה, ברכה והצלחה
לפרטים בקו הישועות:

03-6182992 kjpargeter

בהשתתפות במצות
הכנסת כלה

כל אחד יכול לזכות להיות
שותף בבנית בית יהודי,

בקנית כלי בית, ריהוט
וכלי חשמל

תחייך, תרמת = זכית!

ואפשר לתרום גם דרך האתר
www.hasdeyinon.org
או בהפקדה בבנק הדואר
3640582 
או בקו הישועות
03-6182992 

בואיבואיבואי

כלהכלהכלה

אשריכם ישראלאשריכם ישראל

נא לציין עבור הכנסת כלה


