
מטעמים לשולחן

בס”ד

אברהם אבינו ישב בעצמו בפתח האוהל כדי לחפש אורחים. המדרש אומר שאברהם מנה 
את אליעזר לצאת ולחפש עבורו אורחים, אולם על אף חפושיו לא מצא בני אדם שההינו 
רואה שאיננו  הוא  לפיכך אמר אברהם:“אין אמונה בעבדים“ כאשר  לצאת בחום הכבד. 
המעשה  באמצעות  זו  קושיה  ישב  זצ“ל  קרלנשטיין  ראובן  רבי  אורחים?  למצא  מצליח 
’ועד  ז“ל, מזכיר  יום הכפורים קרא הרב מבריסק לרב טננבאום  הבא: מספרים שבערב 
כעריק  נחשב  ולכן  גיוס,  דחית  הגיש  לא  הזנחה  שעקב  אברך  שיש  לו  ואמר  הישיבות‘, 
והושם בכלא, ויש לטפל בשחרורו. ענה הרב טננבאום:“אין בעיה! מיד בצאת יום הכפורים 
לו:“לא מחר! היום עליך לשחרר אותו“.  ואמר  אטפל בענין“. נענע הרב מבריסק בראשו 
”אינני יכול לעשות כעת מאומה“, הצטדק הרב טננבאום, ”משרדי הצבא סגורים כעת ואיני 
יכול לדבר עם איש!“ אולם הרב מבריסק כמו התעלם מדבריו ואמר:“תגיד ’אינני רוצה‘ ולא 
’אינני יכול‘!“ הרב טננבאום יצא מבית הרב, והתלבט מה בידו, אכן, לעשות? מחוסר ברירה 
כעבור  ביותר.  הבכיר  הקצין  עם  לדבר  בקש  לשם  בהגיעו  שנלר.  למחנה  ללכת  החליט 
היום  נא,  ”ראה  ואמר:  והתענין ברצונו. פתח הרב טננבאום  אליו קצין  יצא  דקות אחדות 
ערב יום כפור וכל יהודי זקוק לברכה ביום זה. אולי הנך מעונין לזכות בברכה מרב גדול?. 
”אם  בראשו.  הנהן  והוא  הקצין,  בלב  רדומה  יהודית  נקודה  התעוררה  הדברים  למשמע 
כן“ המשיך הרב, ”כל שעליך לעשות הוא לשחרר חיל, ומיד תזכה בברכה“. ”אין בעיה“, 
יום כיפור אטפל בענין“. ”לא מחר! היום!“ אמר הרב טננבאום  הגיב הקצין,“מיד במוצאי 
אותו. הבקשה בלתי אפשרית  אוכל לשחרר  ”היום לא  אולם הקצין התעקש:  בנחרצות. 
בעליל.“ אולם הרב טננבאום שלף את המשפט שנאמר לו לפני זמן קצר:“אל תגיד ’לא 
דבר  של  פרושו  יכול,  שאינני  אומר  אני  ”אם  הקצין:  רוצה!“...התרגז  שאינך  תגיד  יכול‘, 
שבאמת אני לא יכול! הכל סגור עכשיו!“. הקצין נאנח, לאחר מכן נשך את שפתיו. ”טוב, 
אמר לבסוף, ”ננסה...“. בסופו של דבר, זמן קצר לפני תחילת היום הקדוש, שוחרר העציר, 
וכאשר הגיע הרב טננבאום ובישר זאת לרב מבריסק, הוא לא שכח להדגיש כי השחרור 
המיוחד עלה בברכה...הנה כי כן, התרוץ של ”אינני יכול“ הנו כסוי ומעטה ל“אינני רוצה“, 
כי מי שרוצה באמת-הקב“ה מזמן לו את רצונו ומצליח בידו. וזו היתה הטענה של אברהם 
אבינו כלפי אליעזר-אם אינך יכול למצא אורחים, זה הסימן לכך שאינך רוצה באמת למצא 
ואכן  האוהל.  בפתח  וישב  התאמץ  אורחים,  מאד  רצה  אשר  אבינו  אברהם  ואכן,  אותם! 

המלאכים בדמות האורחים הגיעו. ללמדנו, שמה שרוצים באמת - מתגשם!
וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו )יח,ב(

את  לרפאות  ואחד  סדום,  את  להפוך  ואחד  שרה,  את  לבשר  אנשים-אחד  שלשה  והנה 
כך  ואחר  אברהם,  את  שרפא  שליחויות.ורפאל  שתי  עושה  אחד  מלאך  שאין  אברהם, 
הלך להציל את לוט? והתשובה גם היא ידועה,ש‘רפואה והצלה חד הוא‘, שתיהן נחשבות 
שליחות אחת. יש גם מי שמתרץ, שאם לוט לא היה ניצל מתוך ההפיכה, לא היה אברהם 
ולשלוח מלאך אחד  ’להדחק‘,  צורך  היה  יש לברר מדוע  אך  נפשו.  מבריא, מרוב עגמת 
וקשה היה לשלוח  יש מחסור במלאכים בשמים  לשתי השליחויות הדומות הללו? האם 
מלאך נוסף? שיתמקד רק בהצלת לוט? ה‘חפץ חיים‘ עונה על שאלה זו. ונקדים לפרושו 
מעשה שארע במציאות: רבי שלמה קלוגר זצ“ל הוזמן לברית, אך בעלי הברית התעכבו 
זמן ממושך, ולא החלו לערוך את הברית, למרות שהמוהל כבר היה במקום. כשהתענין 
גוסס ל“ע, בני המשפחה  לו כי בחדר הסמוך שוכב אביו של הילד,  לפשר הדבר, נאמר 
מחכים שימות, כדי לקרא לרך הנולד על שמו. אמר רבי שלמה קלוגר-אם זאת הסיבה, 
יש לערוך את הברית מיד! והוא הסביר: להטריח את המלאך הממונה על הרפואה, שיופיע 
במיוחד בשביל החולה-כבד ממני, אך כשימולו את הילד, הן יבוא מלאך הברית אל הרך 
הנמול, אבקש אפוא ממנו באותה שעה, שיסור גם לחדר השני לרפא את החולה. כדברי 
ימים אחר כך כבר הלך החולה על רגליו. כך, אומר  רבי שלמה קלוגר, כך היה-שלושה 
השמים  מן  מיוחד  מלאך  שישלח  ראוי  היה  לא  כשלעצמו,  לענינו:לוט  גם  חיים‘,  ה‘חפץ 
להצילו, שהרי זהו אותו לוט שהסיע עצמו מקדמונו של עולם, שאמר ”אי אפשר באברהם 
ובאלוקיו“, אותו לוט שירד לסדום להיות לחברה לרשעים...אבל הואיל ומלאך כבר נשלח 
לרפא את אברהם, הוטל עליו תפקיד נוסף באותו מהלך, להציל אף את לוט, כפי שהתרחש 

במקרה של אבי התינוק הגוסס.
                                                                  ומתוק האור

והוא ישב פתח האהל כחם היום )יח, א(

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 493
שבת פרשת “וירא”
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

מרגישה  שהאשה  הרגע  מן  א. 
שהרגישה  כגון  ללדת  שעומדת 
צירי לידה סדירים או בירידת מי 
שפיר, אפילו יש לה ספק אם תלד 
עתה, מותר לטלפן לאמבולנס או 
למכונית כדי לנסוע לבית החולים 
שנרשמה בו בזמן הריונה. ומותר 
אחר  לאדם  או  משפחה  לקרוב 
לנסוע  בו,  אימון  ליולדת  שיש 
החולים,  לבית  היולדת  עם  יחד 
תטרף  פן  חכמים  חששו  כי 
אותה  ילוו  לא  אם  עליה,  דעתה 
)חזון  החולים.  לבית  כשנוסעת 
ונשמת  קמא,  סי‘  באגורתיו  איש 
אברהם ח“א עמוד רכד, ושמירת 
שבת כהלכתה עמוד תצא(. ואם 
בתוך כדי נסיעתה פסקו הצירים 
שיחזיר  לנהג  תאמר  לגמרי, 
החדש  )שש“כ  לביתה.  אותה 
אחר  ואם  ותקצב(.  תקצא  עמוד 
פסקו  החולים  לבית  שהובאה 
הצירים, אינה יכולה לנסוע חזרה 

לביתה, אלא על ידי נהג נכרי.   
                                                                
        )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

פרק א' 
6.45 בבוקר. אין תענוג גדול יותר מאשר להגיע לברכת "פוקח עיוורים!" 
ולראות את בני ברק מתעוררת  ולהביט בשתי עיניים אל מעבר לחלון 
לה, מתנערת לה, נוטלת ידיה ומנגבת ואוטוטו דוהרת מאושרת, אל מסע 
והפרנסה. שתי עיניים אמרנו. כמה תענוג לפקוח שתי  והלימוד  החיים 
עיניים. דא עקא שאצל האברך היקר הרב נחום אברהם אייסגלאס, 50, 
הבוקר לא בדיוק שידר אושר מיוחד, אלא דאגה עמוקה ורעידות קטנות 
בלב... שימו לב. נחומק'ה הביט אל מעבר לחלון, בני ברק עדיין מנומנמת 
ונדמה היה לו שהנוף של היום, איננו זהה במרחב ובתפישה לנוף של 
טוב  מה  שמאל,  עין  את  ידו  בכף  כיסה  הוא  מיומיים?  נוף  מה  אתמול. 
ומה נעים, עין ימין רואה, הוא הניח כף ידו על עין ימין... אוי-אברויך, עין 
שמאל חשכה, ועלטה ושחור משחור."רוחמק'ה, רוחמק'ה, אני לא רואה 
שומכלום בעין שמאל" עדכן את העזר שכנגד שעסוקה היתה בהכנת 
כריכים לשלושת תלמידי הת"תים של המשפחה. "לא רואה בעין שמאל!" 
מן  שאעדר  למנהלת  מודיעה  כבר  אני  משחק,  לא  "זה  העזר.  נחרדה 
הכתה. אנחנו הולכים מיד לקופת-חולים. נקווה שזה משהו פשוט" קולה 
אנטולי  דוקטור  המשפחה  רופא  חולים.  קופת  מרפאת   8.15 לו.  נשנק 
הפטיר משפט מדאיג ברוסית שהם לא הבינו. "אתם דחוף, דחוף ללכת 
מפה לרופא עיניים בבית החולים, זה לא משהו פשוט...". הוא חתם על 
הטופס, והזוג אייסגלאס פתח במרוצה לכיוון בית החולים. 9.45. רופא 
העיניים פרופסור שמוליק נופר, הורה על סידרת צילומים מקיפים, ליבו 
של נחומק'ה החסיר כמה פעימות. "ריבונו של עולם, מאיפה זה נפל עלי" 
מלמל בחרדה. 12.00 במשרדו של פרופסור נופר. לצידו יושב המומחה 
דוקטור ארדיטי ושני מתמחים צעירים. הארבעה ניסו להסביר לעצמם 
ללא שום  לעין שמאל להחליט לעצמה  גרם  בדיוק, מה  קורה פה  מה 
איתות מוקדם להודיע על התנתקות חד צדדית, משל היתה גוש קטיף, 
שנקטף לו באיבחה זריזה. "אני לא רואה פה שום ממצא ברור. היהודי 
בריא לחלוטין, לא סובל מסכרת לא לחץ דם, ואין פה שום ענין משונה..." 
מלמל פרופסור נופר. "גם אני די מופתע" אמר דוקטור ארדיטי "על פי כל 
הפרמטרים המוכרים לנו עין שמאל צריכה לראות בדיוק כמו עין ימין..." 
המתמחים שתקו. אם הגדולים נבוכים, אזי הם נבוכים שבעתיים. הזוג 
לוהטות,  הקרביים  וגועשים,  נרעשים  ההמתנה  בחדר  ישבו  אייסגלאס 
ההתרגשות עצומה, אך הפיות חתומים. עד שנחומק'ה הפר את הדממה. 
לבריאות  המפתח  הן  השחר  ברכות  כמה  עד  רוחמק'ה  מושג  לנו  "אין 
ולחיים שלנו. אם נתבונן בהן, נבין עד כמה הקב"ה רחמן ורב חסד. בן-

אדם יכול להתעורר צולע, עם כאב גב, חרש, חלשלוש ובלי כוחות, או 
עיוור. במהלך השינה עולה הנשמה לשמים,  או  רוח,  דיכאוני בלי מצב 
עוברת תהליך של זיכוך ותדלוק וכמובן גם נותנת דין וחשבון על מעשיה, 
וחוזרת בבוקר, עם פקיחת העיניים, או פקיחת עין אחת. גם זה קורה, 
אפשר לחייך רעייתי, גם זה קורה". רוחמק'ה סרבה לחייך."אייסגלאס נא 
להיכנס לחדר הפרופסור", ביקשה המזכירה, ולחצה על הזמזם. שעה 
וחצי של המתנה מורטת עצבים ונוצות עברה עליהם. אחרי דקה וחצי 
של דממה מעיקה תוך הבטה ממושכת על צג המחשב, ובו הצילומים 
השמאלית  ידו  ובאצבעות  במצחו,  גרד  נופר,  פרופסור  קלות  התאנח 
תופף מעדנות על שולחן הזכוכית. "אני חייב לומר לכם משפט שאינני 
נוהג לומר אותו, משום שאחרי 40 שנות רפואה וניסיון, תמיד יש לי מה 
לי  אין  שמאל.  בעין  רואה  אינך  מדוע  יודע  אינני   – הוא  המשפט  להגיד. 
אפילו השערה. לא רק לי, גם לדוקטור ארדיטי, ולעוד שני פרופסורים 
אך  הצילומים,  את  לפענח  ניסו  הם  ואף  איתם,  שהתייעצנו  מירושלים 
לשווא". "אז מה הפרופסור בכל זאת מציע?" שאלה רוחמק'ה. עוד כמה 
שניות של שתיקה טעונה. "אני חושב שאתייעץ עם עוד כמה מומחים, 
אולי נבצע עוד סוג נוסף של צילומי עומק, ונראה. אנחנו נחזור אליכם 
צילומי  ובו  הדיסק  את  להם  שהגיש  הפרופסור,  סיכם  יומיים".  יום  תוך 
הראש והעיניים. פרק ב': נחומק'ה ורוחמק'ה עלו למונית ונסעו להתייעץ 
עם חיימק'ה ירון עסקן הרפואה המפורסם, ובידיהם הדיסק. הוא איננו 
במשרדו. עוזריו של עסקן הרפואה ניסו להשיגו. רק קרוב לחצות לילה, 

הדיסק  הדיסק.  את  לו  והגישו  והתשושים  המודאגים  הזוג  בני  התיישבו 
הוכנס אל המחשב, ועיניו של ירון התמקדו בצג. הוא דיפדף הלוך ושוב. 
עיין בדברי הסיכום של פרופסור נופר וחזר לצג. דקות שנדמו כמו נצח 
העסקן  של  פיו  למוצא  שחיכו  אייסגלאס,  הזוג  בני  של  ברקותיהם  היכו 
הדגול, שזרועותיו חובקות עולם, וקשריו עם גדולי ומומחי הרופאים הם 
לשם ולתהילה. "תראו, לפרופסור נופר יש שם עולמי. אני שולח אליו את 
לניתוחים  וגם מחו"ל מגיעים אליו  רוב המקרים הכי מסובכים בישראל, 
פרטיים. יכולת האיבחון שלו היא מן הטובות בעולם, והמבוכה שלו קצת 
תאמין.  בגויים  חוכמה  יודעים,  שאתם  כמו  לשמחתי,  אבל  אותי.  מביכה 
הגויים זכו לחוכמת הטבע על מנת לשרת גם אותנו, ולהיות שליחים מן 
שמיא כדי לרפא יהודים. אבל ענין אחד מאד מדיר את מנוחתי... העובדה 
המצפצף,  אזעקה  פעמון  של  סוג  היא  לה,  אבדה  שמאל  בעין  שהראיה 
כי כאשר מתרחשת תופעה משונה בגוף, ולא עולים על הנקודה, המצב 
לאשורו הוא דחוף, ובהול, ולא סובל דיחוי". העסקן הרפואי חיימקה ירון 
הקליד במקלדת, הרים כמה טלפונית שוחח שיחה ארוכה באנגלית וסיכם 
גדולה  עיניים  מרפאת  יש  מק-מהון  מלקולם  "לפרופסור  הפגישה.  את 
בניו-יורק. כרגע שלחתי אליו את הצילומים, עוזרו האישי עבר על החומר, 
והרגע נכנס מייל. "עליכם להגיע למרפאתנו תוך 24 שעות!" כולי תקווה 
שהאיבחון שיבוצע שם יחשוף בפנינו תמונה ברורה יותר, ובחסדי השי"ת 
וברחמיו המרובים הראייה בעין השמאלית תחזור לרב אייסגלאס". חייך 
העסקן בטוב לב, תוך שימוש בעיניים בורקות ושופעות אופטימיות.פרק ג': 
כעבור מספר שעות, טרם הנץ החמה עלו על טיסה 7415 לניו-יורק בני 
הזוג אייסגלאס ופניהם, אל מרפאתו של פרופ' מק-מהון. הילדים בבית 
של  השמאלית  עיניו  על  שנפלה  החשיכה  את  לחוות  הספיקו  שבקושי 
אבא, התעוררו אל בוקר עגום למדי. על שולחן האוכל היה מונח מכתב. 
"בנים מתוקים ואהובים, טסנו לניו יורק ארה"ב, כפי שהספקתם להתעדכן 
ימלא את  בעין שמאל. הקב"ה  איבד את הראייה  על קצה המזלג, אבא 
משאלות ליבנו לטובה ואנו מייחלים לחזור הביתה בריאים ושלמים. אל 
"בני  ידו.  בכתב  מילים  כמה  הוסיף  נחומק'ה  אמא".  להתפלל.  תפסיקו 
ותורה-אור. אם תמשיכו לשקוד על  נר-מצווה-  כי  לזכור  עלינו  היקרים, 
תלמודכם במסירות אזי התורה שלכם תחזיר את מאור עיני. אוהב אבא". 
אייסגלאס,  אברהם  נחום  הרב  והחשוב  המתמיד  האברך  של  היעדרות 
בלטה מאד בכולל האברכים. הוא היה הראשון להיכנס והאחרון לצאת. 
והודיע  אביו  של  לכולל   13  – ה  בן  נחמיה  נכנס  בצהריים   13.30 בשעה 
ועינו  יורק, אתמול הוא קם בבוקר,  לאברכים המשתאים. "אבא טס לניו 
השמאלית... לא בדיוק רואה. תתפללו". כשנגעו גלגלי המטוס הישראלי 
על נתיב האספלט של נמל התעופה הניו-יורק, פקחה רוחמק'ה את עיניה 
ואת  אותה  שהביאו  והנסיבות  הענק  בנייני  העגול.  לחלון  מבעד  והביטה 
נחומק'ה  משמע.  תרתי  בעיניה,  חן  מצאו  לא  הזו,  החטאים  לעיר  בעלה 
גרר את המזוודות אל מחוץ לנמל, וסימן למונית להגיע. הם יאכסנו את 
המזוודות במלון הולידיי, 10 דקות הליכה מן המרפאה המפורסמת של 
פרופסור מלקולם מק-מהון. אולי ממנו – בעזרת השם -  תצמח ישועה 
אולי. פרק ד': נחומק'ה התיישב על הכורסא בחדרו במלון ועצם שתי עיניים. 
היציב,  ובמצבו הרוחני  בגילו,  יהודים  נו,  ורעותה.. לא בדיוק.  רואה,  אחת 
עושים גם חשבון-נפש. הוא נזכר ששמע פעם מן המשגיח של הישיבה 
הקטנה הרב שאול בלומנשטיין זצ"ל משפט בלתי נשכח, "יראה, זו ראיייה, 
רמת יראת השמים נקבעת על פי התתורו של העיניים"."נעבעך, שמירת 
העיניים זו הרעה החולה של הדור", מלמל לעצמו "אבל איזה שיפורון קטן 
ביראת שמים... משהו... מה בדיוק אקבל על עצמי... הרי הקב"ה מדבר 
איתי דרך עין שמאל, אבל איך מבינים למה הוא מתכוון". הרהורי התשובה 
היקרים של האברך היקר אייסגלאס התאדו להם אחרי כמה שניות, על 
רקע ההודעה הרשמית "פרופסור מק-מהון מחכה לנו לצילומים בשעה 
14.00 במרפאתו". נו, כשהקב"ה ואוצרו היחיד יראת שמים, נארזים להם 

במרתפי השכחה, לא נותר לנו, אלא פרופסור
המשך בעמוד האחרון



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

ראו  בכליות,  לאבנים  חשש  היה  שלי  לחברה 
חול ממש והבינו שזאת אבן. התקשרה ל“חסדי 
ינון“ ועשתה ”פדיון נפש“ . היו לה כאבים חזקים, 
קבלה זריקה והגיעה לבית חולים. בבית חולים 
כלום.  לה  מצאו  ולא  מקיפות  בדיקות  לה  עשו 
באותו  הביתה  שוחררה  דלקת.  לה  שיש  אמרו 
לבד.  עברה  והדלקת  טיפול.  שום  ללא  יום 

ישתבח שמו...

טיפולים  ועשתה  במחלה,  ל“ע  חלתה  חברתי 
שהיא  ראיתי  רצוף.  באופן  ימים,  חודש  במשך 
נפש  ”פדיון  לה  ועשיתי  מהטיפולים,  נחלשה 
ב“חסדי ינון“. ברוך השם היא סימה בהצלחה את 
לעבודה  חזרה  שהיא  לי  נודע  ועכשיו  הטיפולים 

כרגיל. אין מילים להודות לבורא עולם...
                                                                                                                                                      
בעילום שם

לאחי נולד בן, ולאחר שלושה ימים עלה לו החום, הוא 
היה בטיפול נמרץ בסכנה.  כל זה לאחר שלפני כמה 
שנים היה להם בן שנפטר לא עלינו ולא על אף אחד 
מישראל, יום לפני הברית, וגם עלה לו החום ולא ידעו 
והזמנתי  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  ישר  הסיבה.  מה 
”פדיון נפש“ עבור הרך הנולד. אחרי יומיים גילו שיש 
מתאימה  אנטיביוטיקה  קיבל  הוא  בשתן,  דלקת  לו 
ולאחר  סכנה.  מכלל  יצא  לאל,  השבח  השם,  וברוך 
אברהם  של  לבריתו  להכניסו  זכו  שבועות  שלושה 
אבינו... אין על מי להשען אלא על אבינו שבשמים...

תודה!
א. מהמרכז

גרנו בבית מעמידר, והחליטו בבנין לעשות תמ“א. אנחנו עברנו לדירה חלופית, שילמנו שכר דירה במשך תקופה, 
ואז הודיעו לנו שסימו את העבודה. נכנסנו לבית וחשכו עיננו. החריבו את הדירה, לא היו מדרגות, פיר המעלית 
היה פתוח, חוטי חשמל משתלשלים. בפנים הכל היה רקוב, משהו הזוי! עמידר דחקו אותנו להכנס בכל זאת. היה 
ביוב סתום, בלי מקלחת, שרותים פתוחים. בקיצור דירה הרוסה. הינו צריכים לחתום שהדירה מוכנה. )תחת לחץ( 
אחד החדרים היה מלא אסלות, חדר אחר מלא תריסים. זה הפך להיות המחסן של הפועלים. כל מה שאתאר 
לא יספיק לתאר את גודל ההרס שהיה שם. החלטנו ללכת לרב העיר, )אנחנו גרים בעיר מעורבת.( ספרנו לו 
שיש המון בעיות בדירה ושאי אפשר להכנס ככה. הרב הקשיב ובירך שבע“ה ניכנס לדירה מסודרת ונקיה. יצאתי 
משמה, והרגשתי שאני צריכה לעשות ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, מיד התקשרתי ותרמתי. פרטתי את כל הבעיות, 
נסתר  צדיק  של  לציון  להתפלל  הגענו  פלאית,  בצורה  התגלגל,  הכל  ואז  השכנים.  עם  לנו  שהיו  הבעיות  כולל 
שאמרו לבעלי בכולל. למחרת הגיע בן אדם ואמר לנו שהוא בא לשפץ את הבית. הוא פשוט שיפץ הכל מא‘ עד 
ת‘. שליח ה‘ מיוחד. הוא עשה לנו 2 מקלחות, מטבח הפך לנו את החורבה לבית מלון. והכל על חשבונו. הכסף 
בכלל לא עלה לדיון. ישתבח שמו. הבית אותו בית מעמידר, אותם שכנים, אבל משהו השתנה, הבית כמו חדש, 
משקופים חדשים, דלתות, בהתחלה פחדנו להכנס כי בעבר היו בעיות עם השכנים. הוא אפילו עשה לנו בידוד 
בקיר כדי שהרעש של הילדים לא יפריע לשכנה. שנים סבלנו מהשכנים. פתאום הכל נגמר. השכנה נותנת לי 
לעבור במדרגות, פתאום נותנת לי כבוד, מחייכת, שכן אחר שהציק לנו שנים. התפיס איתנו..כמו שבקשנו בפדיון 
כך היה, אחד על אחד...הכל לקח בערך חודש, אולי קצת יותר מהפדיון ועד שנכנסנו לדירה. מה אשיב לך, והכל 
צוארו  גם אם חרב חדה מונחת על  יאוש כלל בעולם,  ואין  אין עוד מלבדו!  יכול,  שלך...הקדוש ברוך הוא הכל 
של האדם אל יתיאש מן הרחמים....רוצה להודות לבורא עולם ולכל שלוחיו הטובים שעזרו לנו לצאת מאפילה 

לאורה....
בעילום שם

מיותר  קיימא,  בר  בזרע  עיכוב  היה  היקרה  לבתי 
זמן.  הרבה  כך  כל  לחכות  מצער  זה  כמה  לפרט 
שתפתי חברה טובה על מה שעובר עליה, והיא ישר 
אמרה לי, תעשי לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ובע“ה 
תראי ישועה! וכך עשיתי, הזמנתי ”פדיון נפש“ ואכן, 
בתי נפקדה, חכיתי לספר עד אחרי הלידה, ועכשיו 
טובה  בשעה  בת  ילדה  שהיא  לבשר  שמחה  אני 
ומוצלחת, ואני סבתא מאושרת לנכדה יקרה. תודה 

לאבינו שבשמים, ועל השליחים הטובים.
                                                                                                      
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 

הפרשה המצויירת
מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

ארגון חסדי ינון עורך

תיקון זה הוכח שפועל ישועות!

03-6182992

ניתן להוריד את העלון באתר

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

מטבע 
הישועות

של הצדיק
לפרטים בקו הישועות:

03-6182992

 אמריקני פופולרי לסמוך עליו, לרפואה. רח"ל. 14.00 הפרופסור סימן לקליינט מישראל להיכנס לסדרת צילומים חדשה. במשך שעתיים גלגלו אותו 
בין עדשות וטלסקופים אדירי מימדים בתוך מנהרות חשוכות על רקע צלילים צורמניים בחדרון חשוך וקפוא. "האם כך נראית הדרך לגיהנום?" הרהר 
המצולם. "פרופסור מק-מהון מבקש שתגיעו לכאן בעוד שעתיים בשעה שש בערב, כדי להודיע לכם מה תוצאות האיבחון" עדכנה פקידתו בקול צונן. 
במשך שעתיים טייל הזוג אייסגלאס, בשדרה ניו יורקית סואנת, רועשת גועשת, על רקע דהירות וריצות של אנשים ונשים שמנסים להגיע לאנשהו... 
אבל הלאנשהו לא כל כך מושג, כי כשכובשים אותו, ישנה פיסגה אחרת שיש לכבוש. ושעון החול אוזל. הו, הו, כמה נפלאה היא בני ברק, שרוב אזרחיה 
רצים למנחה-מעריב ולדף היומי. 18.00 חיוורים ומותשים התיישבו בני הזוג מול פרופסור מלקולם מק-מהון. איש מקריח עב-כרס, נמוך, אשר כמעט 
ונבלע בכורסת העיר הענקית שלו. הוא תקע שתי עיניים ירוקות וקשוחות בצג המחשב ובקול סמכותי באנגלית רהוטה עדכן "יש לי שתי בשורות 
בשבילכם. האחת טובה, והשניה טובה פחות. נתחיל מהטובה פחות. אין שום סיכוי להציל את עין שמאל, מדובר בפגם ויזואלי נדיר ביותר... אנחנו נאלץ 
לעקור אותה, ולשתול במקומה עין מלאכותית, חליפית... אבל מכאן מתחילה הבשורה הטובה. הליקוי הנדיר ממנו אתה סובל, מסכן מאד את ראיית 
העין הימנית שלך. אסביר לכם על קצת המזלג במה מדובר. ישנו ציר, מעין חוט המחבר את שתי העיניים. כל עין נוגעת בו, משיקה אותו ברמת לחיצה 
מסוימת. כאשר עין אחת מנתקת מגע, היא מתעוורת, אך אט אט הדבר גורם להתנתקות העין השנייה ולאיבוד ראייתה. אנחנו בזמן קריטי. ניתוח מהיר 
יביא לפרידה נצחית מעין שמאל, אך יציל את עין ימין שלך, עד מאה ועשרים שנה, כמו שאתם מברכים היהודים", חייך הפרופסור.  "מחר בבוקר בשעה 

עשר, הניתוח, אבקש לא לאכול מחצות לילה...".
והיא למנוחה ולעיכול  ואילמת בני הזוג אייסגלאס נפרדו בפתח בית המלון, הוא פנה לבית הכנסת  פרק ה': רעם ביום בהיר. אחרי צעידה שקטה 
ה"בשורה". נחומק'ה נכנס כפוף משהו, עצוב משהו לבית הכנסת, והצמיד סידור לחזהו. אחרי תפילת מנחה, הוא שקע באמירת תהלים, מצומרר, 
מצוברח. מעריב. כשהגיעו לקריאת שמע הוא חש שהוא חווה, מתמזג, מבין, נסער מן המילים "ולא תתורו... ואחרי עיניכם", והנה הראייה כבר לא אותה 
ראייה.  עין כן, עין לא. עלינו לשבח. הגבאי סימן למתפללים לצאת. נחומק'ה הרגיש כשאם הוא יוצא לרחוב, הוא פשוט מתפורר, הוא חייב להישאר כאן, 
בין התיבה להיכל, לפרוכת, לנברשות הזכוכיות המרהיבות. כאן מקומו. זה כמעט פיקוח נפש. "באתי מישראל לניתוח... זה קורה מחר בבוקר, אולי 
תאפשר לי להתפלל קצת מול ההיכל... שעה, שעתיים" הגבאי החביב הושיט את המפתח ואמר "בשמחה, כשתסיים תכניס אותו לתיבת הדואר בחוץ". 
נחומק'ה נעל את הדלת אחריו, וצעד לעבר ההיכל. הוא אחז בשתי כפות ידיו את הפרוכת ופרץ בבכי קורע שחקים, רועד כמו עלה תלוש ברוח סתיו, 
מבוהל ומבולבל."אבא'לה שלי שבשמים... אני רוצה להגיד לך תודה! תודה! תודה! על 50 שנים טובות שנתת לי שתי עיניים רואות, בריאות חזקות, 
נפלאות. הן נעצמו עייפות עם לילה, ונפקחו עם בוקר, ליום לימודים חדש. ואני, נעבעך. אני בנך הקטן נחום-אברהם כנראה מעולם לא כיוונתי כמו 
שצריך בברכה "פוקח עיוורים" חשבתי שזה ממילא. לכולם יש שתי עיניים, אז גם לי. לא תמיד שמרתי על עיני. נעבעך, אני לא מלאך, ושוב אני מודה 
לך אבא'לה על העבר עם שתי העיניים, ומודה לך לעתיד שהשארת לי עין אחת לרפואה. אין לי ספק שעין ימין רואה, זה רק ממקור רחמיך עלי.. כי מי 
אם לא אתה מנהל את כל אושיות חיי, נשמתי, גופי. ברצונך רואה, ברצונך עיוור. ושוב תודה על 50 שנות ראייה, בשתי עיניים, ותודה על העין שנותרה 

אשתדל עד מאד להשקיע במצוות שמירת העיניים, אבל אבינו שבשמים, הייתי מעוניין להודות לו בעתיד על שתי עיניים רואות...".
 - באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו                              

                                                                                                                            
                                                                                         


