
מטעמים לשולחן

בס”ד

”אמר רבי יצחק, שלושה דברים מזכירים עונותיו של אדם, ואלו הן: קיר נטוי 
ועיון תפלה ומוסר דין על חברו לשמים“)ברכות נה ע“א(

למה מזכירין עוונותיו? מפרש רש“י: אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא ש‘יטפל‘ 
בפלוני, ימצה עמו את הדין. ומה אתך? אתה בסדר? נקי?! אתה בוטח בזכויותך 
שחברך יהיה נענש על ידך?- דבר ראשון, מפשפשים למעלה במעשיו. לומר, 
בוטח זה בזכויותיו, נראה מה הם...ומה התוצאה? ”אמר רב חנן: המוסר דין 
עליך“  חמסי  אברם  אל  שרי  ’ותאמר  שנאמר:  תחילה,  נענש  הוא  חברו,  על 
)בבא קמא צג ע“א( שרה תובעת דין על אברהם: ”אנכי נתתי שפחתי בחיקך 
בית  לאיזה  שרה.  על  סרה  לדבר  החלה  הגר  בעיניה“.  ואקל  הרתה  כי  ורא 
דין פונה שרה? ”ישפוט ה‘ ביני וביניך“ מסרה דינה לשמים. תוצאות המשפט 
היו: ”ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה“ )כג,ב( שרה היתה יכולה להאריך 
ימים, ועתה נפטרה באופן פתאומי, בגיל מאה עשרים ושבע. ”והני מילי דאית 
דינו של  ]גם בזמן שרה היה בית  דין בארץ  יש לך בית  דינא בארעא“-  ליה 
דינך.  בעל  את  ידון  שהוא  הוא,  ברוך  הקדוש  אל  פנית  זאת  בכל  קים[,  שם 
את בטוחה בנקיותך?! בבקשה, נבדוק קודם את התיק שלך. למדנו שבדרך 
שנלמד  כפי  נוראה,  סיכון  לקיחת  זוהי  לשמים.  דינו  למסור  לאדם  אין  כלל 
מהמעשה הבא שספר רבי יצחק זלברשטיין שליט“א: נגש אלי יהודי. הוא לא 
שאל שאלה, הוא פשוט עמד ובכה. מה קרה?! הוא ספר:“השנה כאשר ל“ג 
בעומר חל בליל ששי נסעתי למירון עם בני, בשעה שתים אחר חצות סימנו 
שם.  שהיה  למצב  צנועה  הגדרה  זו  גדול  עומס  לאוטובוס.  ועלינו  להתפלל 
האוטובוסים עמדו שעות מבלי שיכלו לצאת, הכל ’נתקע‘. המתנו באוטובוס 
וחזרנו לאחר מספר דקות.  ירדנו  והילד בקש לצאת להתפנות.  כמה שעות 
בינתים התנחל יהודי על המקום ’שלי‘. אמרתי לו :“רבי, זה המקום שלי!“ והוא 
לא עונה. הוא יכול היה להתנצל, לומר:“כואבת לי הרגל“ או סיבה דומה, והוא 
לא עשה זאת. הערתי לו שוב:“אתה חושב שאעמוד כך עד בני ברק?! קום 
בבקשה“. ראיתי שאין תגובה, אבדתי את העשתונות ונתתי לכעסי להתפרץ. 
אחלתי לו: ”יהי רצון שה‘ לא ישמע את תפילותיך. כולל התפילות שהתפללת 
בציון הרשב“י מאז, לא ראיתי שום תוצאה מהתפילות שלי. תמיד היתי רגיל, 
כשיש צורך למשהו, או חלילה איזו בעיה, ידעתי, אני מתפלל והקדוש ברוך 
הוא עוזר לי. בזמן האחרון אני מרגיש ששערי השמים נעולים לתפילתי. מה 
אפשר לעשות? האם נתן לתקן את המצב?“ ”השבתי לו“ אמר הרב,“יש עצה 
עבורך. פעולה שהבצוע שלה כרוך בהוצאה כספית“. ”כבוד הרב, כדי לחזור 
למצב בו תפלותי יתקבלו ברצון אני מוכן לעשות כל מה שהרב יגיד“.-“תנסח 
בארץ.  העתונים  בכל  אותה  ותפרסם  שלך,  הספור  את  בה  תכתוב  מודעה 
כך יש סכוי שההקפדה עליך, על שמסרת דינך לשמים תוסר. נראה מה נתן 
לעשות באופן חיובי: במסכת גיטין )ז, ע“א( מסופר, שמר עוקבא שאל את רבי 
ובידי  אותי,  ’על הראש‘ מצערים  לי  בני אדם העומדים  יש במקומי  אליעזר: 
למסרם למלכות, אני יכול לסדר להם משפט אצל השלטונות. האם מותר? 
השיב לו רבי אלעזר בפסוק )תהילים לט, ב( ”אמרתי אשמורה דרכי מחטוא 
לנגדי,  שרשע  פי  על  אף  לנגדי“  רשע  בעד  מחסום  לפי  אשמורה  בלשוני, 
אשמורה לפי מחסום. שוב שלח מר עוקבא לרבי אלעזר לשאול אותו: ”הם 
מצערים אותי הרבה ואיני יכול לעמוד בכך“. השיבו רבי אלעזר בפסוק:“ דום 
לה‘ והתחולל לו“ )שם לז, ז( דום לה‘ והוא יפילם לך חללים חללים. השכם 
והערב עליהן לבית המדרש, והן כלין מאליהן. רואים מכאן שכאשר נוחתים 
על האדם צרות, ישכים ויעריב לבית המדרש ”והם“- הצרות ” כלין מאליהן“.   

       
       ומתוק האור
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העלון טעון גניזה
עלון מס’ 492
שבת פרשת “לך לך”
שנת תש”פ

העלון מוקדש לעילוי נשמת
יוסף בן רבקה ז”ל                                                                 
שושנה בת אסתר ז”ל
אשר בן נובר ז”ל
רבקה בת אולגה זימבול ז”ל
לרפואה שלמה:
שלמה בן ויקטוריה

א.  . אשה שהגיעה לחודש התשיעי 
להריונה וקרובה ללדת, ראוי שתכין 
מערב שבת כל הדרוש לה למקרה 

שתלד בשבת, כגון שישאר אור דלוק 
בדירתה, ולהכין מים חמים מערב 

שבת שמא תצטרך להם ולא יצטרכו 
לחלל שבת. )ספר חסידים סימן 
תחנה. מג“א סי‘ של סק“א(. ולפי 
הנהוג עתה ללדת בבית החולים, 

תכתוב את שמה ופרטיה האישיים 
על נייר בערב שב, כדי שתמסור 

אותו בחדר הקבלה של בית החולים, 
ולא יצטרכו לכתוב בשבת. ואם לא 

עשתה כן אין זה מעכב כניסתה 
לבית החולים.          

                                                                                                                                
ב.  אם קבע לה הרופא שעליה 

לעשות ניתוח קסרי, יש לדחות את 
הניתוח לאחר השבת, אם לא יהיה 
חשש סכנה בדחיה זו. ואם הדבר 

ברשותה, אל תקבע את הניתוח לא 
לשבת ולא לימים הסמוכים לשבת, 

אלא תקבע את ביצוע הניתוח לימים 
הראשונים של השבוע, כדי להמנע 
מחילול שבת אם תהיה במצב של 

סכנה. )שמירת שבת כהלכתה סי‘ לו 
אות ד(       

                                                                                                                                  
        )חזון עובדיה(

ההלכה השבועית

הלכות שבת דין 
יולדת והולד
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סיפור השבוע

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

המשך מלפני שבוע: פרק שני                        
היא הבטיחה להגיע ביום שלישי בשעה 10.00 בבוקר. חייבים לערוך 
לה קבלת-פנים לעילא ולעילא. האשה המסתורית הזו שעדיין לא 
וכתובתה מרעיפה שפע על הזוג פרגסון וחמש  גילתה את שמה 
 20.000 של  פלוס  על  עמד  כבר  הבנק  חשבון  הקטנות,  בנותיהן 
דולר והטיפטופים עדיין ממשיכים, ובעין יפה.  שעת חצות. "יונתן, 
אני המומה ממנה. אין לנו שום הכרות עמה, היא בסך הכל קראה 
מודעה בעתון, ומעיינות השפע שלה נפתחו אל מעוננו. לא ייאמן" 
אמרה רבקה לבעלה המנומנם. "חייבים לעשות לה כבוד גדול ביום 
שלישי". "נו טוב", המהם יונתן "הכרת הטוב היא יסוד בנשמה של 
יהודי. נקשור בלונים לתקרה, נבשל מטעמים נשיר לה שירים, ואולי 
יאירו לנו מן השמים, מה סודה הגדול של הנדיבה מעבר  לבסוף 
להרגיע  ניגשה  ורבקה  הסמוך  החדר  מן  עלתה  בכי  יבבת  לקו". 
זאטוטיות  חמש  להן  נמנמו  הקטנות  העריסות  בתוך  בנותיה.  את 
שעשויות מאינספור תפילות ודמעות, אליהן מתאווה הקב"ה.  יום 
ומקושט  שלישי 9.55 בבוקר. בית משפחת פרגסון הפך לססגוני 
במיוחד. בלונים, סרטים, ושלט ענק שנמתח על שער החצר עליו 
כתוב "ברוכה הבאה! אוהבות אותך מאוד ומודות לך מאד! מאד! 
מאד! תרצה, נועה, שרה, מיכל ונעמי פרגסון". ברקע התנגן לו שיר 
סמוך  אחת  העריסות  הונחו  הישנה  הספה  גב  על  ובסלון  חסידי, 
זעיר,  ורוד על קיסם  נייר  דגל  לו  כל עריסה תקוע  לשניה. בראש 
ועליו רשום שם התינוקות. 10.05. היא קצת מאחרת.10.15. מדובר 
אותנו"  תאכזב  שלא  "רק  דייקנית.  שהיא  רושם  שעושה  באשה 
ונכנסות  יוצאות  המטפלות  שתי  הנרגשת.  האם  רבקה  לוחשת 
"אני  יונתן,  רוטן  עולם",  של  "ריבונו  חלב.10.30  בקבוקים  ובידיהן 
צריך להגיע לסדר ראשון בכולל. תלמוד תורה כנגד כולם".מונית 
כחולה נעצרה מול בית פרגסון. הנהג ירד ופתח את הדלת. אשה 
לכיוון  וצעדה  מן המונית  ירדה  ונעימת סבר כבת שמונים  חסודה 
"אני כל כך מודה לך." חיבקה אותה  החצר. רבקה רצה לעברה. 
רבקה בהתרגשות "את פשוט החזרת לנו את הצבע לפנים, נתת 
לנו כוחות נפש וגוף לגדל חמש תינוקות". דמעות חמות ואוהבות 
זלגו מעיניה של האם הצעירה."את לא צריכה להודות לי, אני בסך 
הכל עושה מה שאני חייבת" התנצלה הנדיבה האדיבה וניגבה אף 
היא שתיים שלוש דמעות, שביקשו להתאדות בחסות יום קיץ ניו-

ידיים נכנסו שתי הנשים לסלון. "את חייבת להכיר  יורקי. שלובות 
ראשך  על  שהרעפתי  הברכות  וכל  שלנו.  המתוקות  את  אותן 
נועה שעלתה יפה במשקל,  זו  בוקעות גם מפיהן של בנותי. הנה 
זו תרצהל'ה עם עיני התכלת המחייכות, זו שרהל'ה העדינה, כאן 
נעמי,  חביבה  ואחרונה  הבקבוק,  כל  את  לגמוע  שמסרבת  מיכל 
שבדרך כלל רגועה". האורחת ליטפה ונישקה את פניהן הקטנות, 
ולחשה פסוקי תהילים לרפואתן ובריאותן. "אני מאד מודה לך על 
בכורסא  והתיישבה  אמרה  הזו",  במצווה  שותפה  להיות  הזכות 
הקיר  שעל  המשפחתיות  התמונות  את  בעיניה  סורקת  הסמוכה, 
הלבן. לפתע נעצר מבטה על התמונה הימנית הנמוכה."מי האשה 
הזו?" שאלה האורחת."זו אמא שלי שתהיה בריאה, כאן היא צעירה 
ב-40 שנה". השיבה המארחת. "התינוקת שבידיה זו אחותי הגדולה 
ממני". האורחת הפכה נסערת, נשימותיה כבדו עליה, היא ביקשה 
לשתות וניגבה אגלי זעה שביצבצו על מצחה. "את מרגישה טוב?" 
היא  השיבה  הכל",  לך  אסביר  תכף  "כן,  מודאגת.  רבקה  שאלה 
הסקרנות  מקרוב.  בה  להביט  כדי  התמונה  את  להוריד  ביקשה 
כורה  בסמוך  התיישב  יונתן  הבית.  בחלל  יונת-דואר  כמו  ריחפה 
"כיום רחל פרגסון, אבל שם  "זו אמך, ומה שמה?" שאלה.  אוזניו. 
משפחתה בנעוריה היה טייכניש". השיבה רבקה. "רחל רייזל, רייזל 
טייכניש הגיבורה", הגברת הנדיבה הניחה ראשה על התמונה בוכה 
ממושכות ומספרת "הו רחל היקרה, אני חייבת לך את החיים שלי. 
מי יכול לשכוח את גבורתך, אין יום ואין לילה שדמותך האצילית לא 
ניצבת לנגד עיני. אמא שלך היא מלאך החיים שלי." היא הושיטה 

חנה  שמי  מאד,  "נעים  מהתרגשות  רועדת  ולחשה  לרבקה  ידה 
אנגלהאוז". 

פרק ג'תש"ג. מחנה עבודה והשמדה. חנה אנגלהאוז עוצמת עיניה 
ומפליגה אל ימים שרוצים לשכוח, אך אי-אפשר. "היינו חמש חברות 
היינו  יעקב. במחנה הזוועה  כבנות 13 שלמדו באותה כיתה, בבית 
באותה קבוצת עבודה, שתפקידה למיין חפצים שהוחרמו מיהודים 
שהגיעו למחנה ונשלחו לגזים. אירנה קראוס קצינה גרמניה מרושעת 
היתה מצליפה על פנינו ועל אצבעות ידינו, ומשפילה אותנו עד עפר. 
"יהודיות עלובות, גם קיצכן יגיע בקרוב!" נהגה לסנוט בנו, לגזול מידינו 
את פת לחמנו העבשה, ולהשליכה לחול. "תאכלו לחם עם חול, זה 
מה שמגיע לעכברים. געתה בצחוק אכזרי". "בוקר אחד הגיעו כמה 
מאות מזוודות אל מחסן המיון. אחת מחברותי פתחה מזוודה קטנה 
ומתחת לבגדים גילתה בקבוק שמן זית, שהוסתר על מנת להדליק 
בו נר חנוכה. היהודי בעל השמן, הובל למותו, אבל אנחנו החלטנו 
לקיים את מצוות הדלקת נר-חנוכה, לעילוי נשמתו ולהאיר גם את 
נפשותינו באמונה תמימה, כי ישועה קרובה לבוא, וכשם שהמכבים 
נושעו, ניוושע גם אנחנו. "לוח שנה זעיר שהסתרנו איזכר לנו, בעוד 
יומיים, במוצאי-שבת, נר ראשון של חנוכה. קבענו להדליקו בפאתי 
המחנה, סמוך לגדר האבנים המסתירה את קו הראייה של שומרי 
תבער  הלהבה  אם  וגם  מצווה,  עושה  שהדלקה  ידענו  המגדלים. 
כמה שניות, הרי שזכינו. בחצות לילה זחלנו לשם, הדלקנו נר, ושרנו 
בלחש רעבות, מוכות וחבולות "מעוז צור ישועתי". אינני יודעת כיצד 
הגיעה לשם הקצינה הגרמנייה, בתו של השטן, שהזעיקה את מפקד 
המחנה. הלה כבל אותנו באזיקים וקבע את גזר דיננו. מיתה זו תבוצע 
יורים, מול כל יהודי המחנה. "בוקר צונן, על במת עץ  על ידי כיתת 
מוגבהת עמדו חמש בנות יהודיות כבולות, מחכות למותן. העבירה: 
הדליקו נר חנוכה, קיימו מצווה. הקצין שואג ומנאץ. החיילים מרימים 
ואנו  יטוסו  "אש". הקליעים  ינבח  הוא  עוד כמה שניות  את הרובים, 
נשיב נשמותינו אל אבא שבשמים. כל הזמן מלמלתי "שמע ישראל". 
וידוי, ביקשתי סליחה מהריבונו של עולם אולי לא כיבדתי את הורי 
אנו  החידלון.  לצעקת  הירי,  לרחש  ממתינה  עצומות,  עיני  מספיק. 
אוחזות ידיים זו לזו, ומרגישות את פעימות הלב, חמש לבבות דופקים 
בחרדה. דממת מוות. לפתע פולח את האוויר הקפוא קולה של אשה 
צעירה. "עצור!!!" היא צועקת לעברו של הצורר הגרמני "אם אתה 
הורג אותן, אתה יורה גם עלי". מבטה נוקב ועיניה בורקות מנחישות 
"תפזר מיד את היורים", הורתה לו והשתתקה. הקצין הגרמני נרתע 
"יהודים, לחזור לעבודה".  וצעק  לאחור. הוא סימן לחייליו להתפזר 
"האשה הזו, רייזל'ה טייכניש, אמא שלך, שלטה בשבע שפות באופן 
מוחלט. ראשי המודיעין הגרמני הכירו את כישוריה המיוחדים, והורו 
בה  לגעת  ולא  ולהשקותה  להאכילה  מיוחד,  בצריף  אותה  לשמור 
כמפצחת  שונים,  מסמכים  של  כמתורגמנית  שימשה  היא  לרעה. 
קודים סודיים ושאר עניינים שקשורים בידע העצום שלה. כשאמך 
הבחינה בנעשה דרך חלון הצריף, היא הופיעה כמו מלאך של אור 
בגיא צלמות, ושלפה אותנו מן התופת חיות ונושמות. הקצין הגרמני 
ידע שאם חלילה יפגע בה, הוא ישלם מחיר כבד, והעדיף להבליג. 
נעלם  "המלאך"  וגם חברותי. אבל  מן התופת,  ניצלתי  ניסים  בניסי 
לנו. אשמח להיפגש עם אמך". "כמה בנות הייתן על במת המוות?" 
שאל יונתן.  "חמש" השיבה הנדיבה האורחת. "נו, אתם מבינים מדוע 
בנות  תינוקות  לחמש  אם  "אני  בעתון  שהופיעה  הקטנה  המודעה 
וזקוקה לישועה", פעלה נצורות בנפשי?". רבקה שהיתה נסערת מן 
הסיפור המדהים נזכרה "לפני שנה ויותר כשהייתי במצב רוח נורא, 
הופיעה אמא בחלומי ואמרה לי "רבקהל'ה עוד מעט תקבלי בשורות 
טובות והיי רגועה, חמש תמורת חמש". החלום ברח מזכרוני, והרגע 
הוא צף וחזר. אמא מעולם לא סיפרה לנו על מעשה גבורתה. הפלא 
מושלם,  שכרה  שילמו  השמים  ומן  בנות,  חמש  הצילה  היא  ופלא 

חמש נכדות!!!".
  - באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו                              



לפרטים: 03-6182992

חיתמו הוראת קבע
וקבלו מתנות:

 תמונת מקורית מהצדיק, נר הבדלה, גביע 
הנהרות לקידוש... ועוד..

בואו לקבל מתנות!

""עשיתי פדיון ב  חסדי ינון  ונושעתי...עשיתי פדיון ב  חסדי ינון  ונושעתי... ""

בשמחתה,  שמחנו  וורט,  סגרה  שלי  האחינית 
שבטלו  מכיון  רב,  זמן  ארכה  לא  השמחה  אך 
את השידוך לאחר מכן. לקחנו את זה קשה, גם 
אם האמנו שזה לטובה, בכל זאת זה לא נעים. 
ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לה  עושה  שאני  החלטתי 
ינון“ שיהיה לה זווג הגון וטוב ושתזכה לבנות בית 
נאמן בישראל. והלא יאומן קרה, שבוע אחרי זה 
סגרה וורט עם מישהו אחר...תודה לבורא עולם!
ש.ל

התבשר  אותו,  ישמור  השם  אבי,  של  חבר 
שיש  בישראל,  אחד  אף  על  ולא  עלינו,  לא 
הפועל  צדיק,  שמים,  ירא  אדם  לוקמיה.  לו 
”פדיון  עבורו  הזמנתי  הרבים.  לזכוי  רבות 
ולאחר הפדיון, בבדיקות  ינון“  נפש“ ב“חסדי 
מצאו  ולא  חשד  רק  שהיה  הסתבר  חוזרות, 

כלום...ישתבח שמו לעד...
                                                                                                                                                      
מ.

ישמור  השם  בריאה,  שתהיה  שלי  הבת 
אותה, רזתה, אבדה את התאבון. כאב הלב 
לראות אותה. מצד שני שום דבר לא השפיע 
אנורקטית,  שהיא  אמרו  הרופאים  עליה. 
באמת  אז  למצב,  ותוית  שם  וכשמדביקים 
נהיה יותר קשה...אני התקשרתי ל“חסדי ינון“ 
ובקשתי שיעשו לה ”פדיון נפש“, תארתי את 
המצב שלה. ואחרי הפדיון חזר לה התאבון, 
התחילה לאכול, ממש נושעה ברוך השם!...                                                                                                          
מ.ב

לפני שלושה שבועות נולד לבן שלנו, בן,  
השמחה הושבתה כשנודע לנו שהרך הנולד 
קיבל וירוס בלב מאד קשה. הוא היה בסכנת 
חיים מאד גבוהה. אי אפשר לתאר מה עבר 

עלינו כל התקופה הזאת, לא היה לנו לא יום 
ולא לילה. כמובן שלא הפסקנו להתפלל לרגע. 

מיד כשזה נודע לנו התקשרתי ל“חסדי ינון“ 
והזמנתי ”פדיון נפש“ עבור הרך הנולד. הוא 
היה מאושפז בשניידר ובשערי צדק. ובשני 
הבתי חולים אומרים שזה ”ניסי ניסים“ הוא 

ברוך השם יתרפא ויצא מכלל סכנה. אני רוצה 
להודות להשם יתברך שריחם עלינו ונתן לנו 
כלים...תודה לרופא כל בשר ומפליא לעשות 

ולשליחיו הנאמנים...
בעילום שם

שנים,  כמה  מזה  אלמנה  שתחיה,  בתי 
קשה.  מאד  נפשי  למצב  נכנסה  לאחרונה, 
פתאום המצב שבו היא נמצאת הציף אותה.  
עשינו כל מני השתדלויות כדי שתצא מהמצב 
הזה. ושום דבר שניסינו לא עזר. נסיון קשה. 
לבסוף התקשרנו ל“חסדי ינון“ והזמנו עבורה 
אפשר  איך  מילים,  אין  ...ופשוט  נפש“  ”פדיון 
להודות לבורא עולם, שכאילו נתן לה יד ומשך 
אותה בחזרה למעלה. היא חזרה לעצמה ויש 

לה מצב רוח טוב. תודה לבורא עולם....
                                                                                                      
ח.ש מהמרכז



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 

הפרשה המצויירת
מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

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

ניתן להוריד את העלון באתר

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


