
מטעמים לשולחן

בס”ד

מעשה מאד בלתי שכיח אודות ’מטעמים אשר אהב‘, מובא על רבי שמואל צבי קובלסקי 
זצ“ל, בספר ”אנא עבדא“: בכל יום, כך סיפר אחיו, לאחר השיעור שמסר ב“בית דוד“, 
היה עולה לבקר אצל אמו, לקים מצות כבוד הורים, לשמח אותה. אמו היתה שואלת 
ידע  כי  בחיוב,  קבוע  באופן  עונה  היה  והוא  בקר?“  ארוחת  אכלת  ”האם  קבוע:  באופן 
זאת  והוא לא רצה להכביד עליה, למרות שהיתה עושה  שיקשה עליה להכין ארוחה, 
בשמחה. זה לא היה שקר, מפני שהוא טעם שהו לפני השיעור, ואת ה‘משהו‘ הזה ניתן 
יושב אפוא בבית אמו, שותה רק  היה להחשיב בשעת הדחק כארוחת בקר. הוא היה 
ושב הביתה. כאשר הגיע הביתה, היתה  כוס תה, משוחח איתה, מנסה לשמח אותה, 
של  לכבודה  חשש  כי  בחיוב,  השיב  הוא  בקר,  ארוחת  כבר  אכל  האם  שואלת,  רעיתו 
והיא לא מכינה לו אוכל?! רבי שמואל צבי קובלסקי תמיד  אמו, מגיע אליה הבן רעב, 
’כבר אכל‘, תמיד נותר ללא אוכל עד הצהריים...ככלל, הוא נהג לאכול מעט מאד, לא 
פינק את גופו, לא היה להוט אחר אוכל, ובכלל לא התיחס לאוכל ולא שיבח מעדן. רק 
יצא מן הכלל הזה, עקב מעשה שהיה. פעם אחת, בהיותו תלמיד ישיבה,  מאכל אחד 
הגיע הביתה לבקר ביום ששי. אמו הגישה לו מרק ירקות סמיך. ”נו, איך המרק?“ היא 
שהוא  מאכל  סוף-סוף  ”או,  שהכינה.  המרק  את  לשבח  מגדרו  יצא  והבחור  התענינה, 
אוהב!“ נהרו פניה של האם, ומאז, בכל פעם שידעה שהוא עומד להגיע, הכינה עבורו את 
המרק שכה אהוב עליו. לפני שנשא, שאלה הכלה-לעתיד את האם, אלו מאכלים הוא 
אוהב. ”שמואל צבי מעולם לא הביע דעה על אוכל, הוא איננו להוט אחר שום מאכל, אבל 
מאכל אחד אני יודעת שהוא אוהב“ שמחה האם לשתף את הכלה, ”פעם הוא שיבח את 
מרק הירקות הסמיך שהכנתי, ומאז אני מקפידה להכין אותו תמיד. הוא אוכל את המנה 
שאני מגישה, עד תומה, ואני מגישה לו עוד תוספת“. האם למדה את הכלה, מלאת רצון 
טוב, את אופן הכנת המרק הזה, והיא אכן, הכינה אותו שוב ושוב לפי המתכון שקבלה. 
רבי שמואל צבי אכל את המרק, הודה לה על מאמציה, ואף קיבל בתודה תוספת. במשך 
כל ימי חייו הוא לא הביע דעה על אוכל, הרבנית לא ידעה, אלו מאכלים חביבים עליו, 
ואלו אינם רצויים. הוא פשוט לא לא התיחס לאוכל. רק על מאכל אחד היה ידוע שערב 
לחיכו- המרק הזה. והאמת היא, שהרבנית די התפלאה. היא לא הבינה, מה הוא מצא 
במאכל הזה. לדעתה, טעמו של המרק היה ממש נורא, אבל על הטעם וריח אין, כידוע, 
להתוכח. לאחר פטירתו לחיי עולם, הגיע מכתב תנחומים מחבר ותיק, שהתגורר בארץ  
הציל  ”הוא  בכתב.  תנחומיו  את  לשלוח  ומהר  המרה,  הבשורה  את  שמע  הוא  אחרת. 
את חיי הנשואין שלי“...כתב החבר במכתבו. בינו לבין רעיתו התגלעו חלוקי דעות על 
ענינים שבטעם וריח. היא בשלה בסגנון מסוים, והוא העדיף סגנון בשול אחר. היא הכינה 
מטעמים, לדעתה והוא סלד מהם. כאשר שמע על כך הרב קובלסקי, ספר לחברו את 
המעשה שהיה: כאשר היתי בחור ישיבה, הגעתי ביום ששי אחד לבקר אצל אמי, והיא 
הגישה לי מרק ירקות סמיך. טעמתי, וכמעט נתקע האוכל בגרוני, טעמו היה נורא בעיני. 
יכולתי לומר? כלום  וכי מה  אמי עמדה לידי ובקשה לדעת האם ערב התבשיל לחיכי. 
יכולתי לצער אותה, לומר שאינני אוהב את המרק כלל וכלל, וכל טרחתה היתה לשוא?! 
הודיתי לה, אפוא, על המרק, ושבחתי את טעמו. היא שמחה מאד, ומזגה לצערי, תוספת 
לצלחתי. אכלתי גם את התוספת, כדי לא לצער אותה. זה ממש לא היה קל, חששתי 
ידעתי שהמאמץ  פניה המאירות משמחה,  ראיתי את  עומד להקיא, אבל כאשר  שאני 
יום, בכל פעם שידעה אמי, שאני עומד להגיע, היא  היה כדאי. הבעיה היתה, שמאותו 
הכינה, ברוב מסירות, את המרק הזה. ואני היתי כמעט נחנק, ומודה לה על המאמצים 
ועל הטרחה. לא חשבתי שלאחר נשואי הבעיה תמשך, אך...כלתי שמעה מאימי, שזהו 
המאכל היחיד ששבחתי בפניה. כיון שהיא אישה טובה, רצתה לעשות את רצוני, ואני 
לא רציתי לאכזב אותה. אכלתי את המרק הנורא, הודיתי, וקבלתי תוספת, שגם עליה 
הודיתי. נו, ואתה מתוכח עם אשתך על הבדל טעמים?! ”מאותו יום“ ספר החבר, ”לא 
שמעה ממני אשתי מילת בקורת על האוכל. רק שבחים ותודות. זמן מה לאחר מכן, היא 
החלה להכין מאכלים שערבו לחיכי מאד, ושוב לא התוכחנו לא על הבדלי טעמים ולא 
על זוטות אחרות. השלום והשלוה שבו לאהלינו“. הרבנית קראה את המכתב, ולא ידעה 
את נפשה מצער. מדוע?! מדוע הוא לא ספר לי על כך?! והרי היא את המרק הזה לא 
סבלה מעולם, הילדים סלדו ממנו ולא הסכימו לטעום. היא הכינה במיוחד עבורו, כדי 
שישמח, והוא כמעט נחנק, והודה לה מקרב לב. מדוע הוא שתק, ולא אמר מילה?! אבל 
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א. כתב הרמב“ם )פ“ב מהל‘ שבת הלכה יא(. 
אף על פי שמותר לעשות כל מלאכה ליולדת, 
כל  מקום  מכל  להם,  צריכה  שהיא  בדברים 
מה שאפשר לעשות בשינוי משנין. הילכך אם 
הייתה צריכה לשמן וכיוצא בזה, מביאים לה 
אפילו דרך רשות הרבים, אך באופן שתביא 
לה חבירתה על ידי כלי התלוי בשערה. ואם 
אי אפשר מביאה כדרכה. וכתב הרב המגיד, 
סכנה  בו  שיש  שחולה  נראה  רבינו  מלשון 
שלא  היולדת,  רק  אלא  השינוי,  בכלל  אינו 
הזכיר השינוי בחולי שיש בו סכנה, אלא כתב 
)בהלכה ב(, כללו של דבר, שבת לגבי חולה 
הדברים  לכל  כחול  הוא  הרי  סכנה  בו  שיש 
לפי  לי  נראה  בזה  והטעם  להם.  צריך  שהוא 
טבעיים  דברים  הם  וחבליה  היולדת  שכאב 
מחמת  מתה  אינה  מאלף  אחת  ואפילו  לה, 
לידה, לפיכך החמירו בה חכמים לשנות היכא 
דאפשר ולא החמירו בחולים שיש בהם וכ“כ 
שבשאר  פי  על  שאך  קכח:(,  )שבת  המאירי 
חולים שיש בהם סכנה אין צריך שינוי, יולדת 
שאני שרובן אין בהם סכנה כל כך. ע“ש. מיהו 
בספר  הרמב“ן  בשם  הביא  שם  המגיד  הרב 
היולדת  שמדין  ע“א(,  ט  )דף  האדם  תורת 
דהיכא  סכנה,  בו  שיש  חולה  לכל  שמעינן 
בשינוי,  לרפואתו  המלאכה  למעבד  דאפשר 
החולה  של  צרכו  יתאחר  שלא  והוא  עבדינן. 
בשינוי זה. ע“כ. ומרן הב“י )סי‘ שכח אות יב( 
והלכה  הנ“ל.  המגיד  הרב  דברי  כל  הביא 
בו  שיש  שלחולה  הרמב“ם,  כדברי  להקל 
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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 
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והיא נשמעת  רימוני  היא הגברת שושנה  בלילה, על הקו, האמא, הלא  חצות 
לחוצה למדי. ליל שישי. בשבת אמור לעלות לתורה בנה הקטן חתן בר המצווה 
כן,  רבים שיגיעו לשמחה.  מוכן לקראת האורחים הלא  לא  ושום דבר  מיכאל 
לא מדובר ביותר מ- 80 אורחים, מחציתם מתפללי בית הכנסת, שכנים, כמה 
יגישו? מה שיש.  חברים מהכיתה והשאר קרובי משפחה. תושבי העיירה. מה 
פירות  קילוגרם  מן התנור הביתי שלה. כמה  קנויות, חלקן  עוגות, חלקן  קצת 
ושתיה קלה. זה מה יש. יעשו קידוש, יטעמו, יברכו, יגידו קצת דברי שבח לחתן 
תושבי  רימוני,  ושושנה  לזבולון  ענין,  של  לגופו  הביתה.  ויתפזרו  המצווה,  בר 
נשואים, שהתפזרו  ילדים, תריסר  עין הרע 14  בלי  יש  דרומית חביבה,  עיירה 
- בארבע כנפות הארץ. השניים הקטנים,  - מטבע הדברים  נישואיהם  לאחר 
אברמיקו שלומד בישיבה בני-ברקית, ובן הזקונים, מיכאל  נכנס אוטוטו לעול 
מיוחד,  חגיגי  לארוע  גדולות  בקשות  היו  לא  למיכאל  טוב,  נו  ומצוות.  תורה 
המשפחתי.  בארנק  קבע  דיירי  היו  לא  והשטרות,  השקלים  שהפרוטות  מכיוון 
לכן הסתפקו ילדי המשפחה בדרך כלל, באירוע צנוע בבית הכנסת השכונתי. 
ואולם  כ –200 אורחים,  כיד המלך, הוזמנו  יותר הוכנו מטעמים  בימים טובים 
בית הכנסת המה ורעש, והשמחה בקעה עד שעות אחרי הצהרים המאוחרות 
של שבת קודש. עכשיו, זה מה יש, זמנים קצת קשים. האמת ניתנת להיאמר 
שמיכאל – עמוק עמוק בליבו – רצה אירוע יותר מרשים, אבל לא העז לרמוז 
להוריו על חלומו. אביו, ר' זבולון שהינו אברך שקדן מן המעלה הראשונה, אמר 
לו לא מזמן "מיכאל שלי, בר מצווה היא עסק רוחני, היא עליה עצומה למקום 
יותר גבוה בעבודת השם. הארוחה, התזמורת. האורחים הרבים, הם תפאורה 
באמונה".  במצוותיו.  בקב"ה  להדבק  העיקר  העיקר.  לא  זה  אבל  נחמדה, 
החיוך החם של אבא, חימם את ליבו של הנער. איפה היינו? כן, השעה עשר 
וחצי בלילה, ליל שישי. על הקו גב' רימוני פונה בלב מודאג לבנה הבחור היקר 
אברמיקו בן ה 17 תלמיד ישיבת "נהרות התלמוד". "אברמיקו יקירי, צר לי שאני 
זו  בשבת  טוב.  מרגיש  לא  "אבא  נשנק.  קולה  אבל..."  כזו,  בשעה  אליך  פונה 
העליה לתורה של אחיך, ושום דבר לא מוכן. אשמח ואודה לך אם תעלה עכשיו 
על אוטובוס, תגיע הביתה ובבוקר מוקדם תעשה קצת קניות, ותקח מה שיתנו 
לך מקופת העיר לטובת האירוע. צריך גם לסדר את האולם... אני לא מפריעה 
לך?". אברמיקו החסיר פעימה. אמא לעולם לא הפריעה לו!! בזכות מסירותה 
וצידקותה הוא בן עלייה ממש. "זה בסדר אמא, אני כבר יוצא, אל דאגה..." שיחת 
הטלפון בין אברמיקו לאמו, התנהלה בעצם, בתוך מיניבוס זעיר שפניו מועדות 
ירושלימה, ובתוכו הר"מ, הלוא הוא הרב משה זרח יעקובוב, ועוד תשעה בחורים 
שלה  שאברמיקו  לברר  דרך  לא  בדרך  הצליחה  אברמיקו  של  אמו  צדיקים.  
נוסעים  יעקובוב, והשיגה את מספר הפלאפון שלו. הם  נמצא ביחד עם הרב 
יחדיו לכותל המערבי, ללילה ארוך של תפילות ותהלים למען רפואתה של אמו 
של חבר טוב מן הישיבה. האם –אשה צעירה –לקתה במחלה קשה, הרופאים 
די נואשו, מה שנותר הוא להעתיר בתפילה לפני כיסא הכבוד, כדי שהקב"ה 
בניה  את  לגדל  תוכל  למען  שנותיה,  על  שנים  ויוסיף  רחמים,  עליה  שיתמלא 
הקטנים. ביום ראשון הקרוב היא אמורה לעבור ניתוח מסובך, עם סיכוי קלוש 
להצלחה. כך על פי הרופאים. "אני שמחה מאד שקיבלת את בקשתי בהבנה". 
אמרה גב' רימוני לבנה ושאלה "אברמיקו, מה אתה עושה כרגע?". "אנחנו בדרך 
לירושלים עם הרב יעקובוב, פנינו לכותל המערבי, שם נשפוך שם צקון לחשנו 
לרפואתה של רחל נעמי בת אורה, היא אמו של חבר טוב שנמצא איתנו כאן 
היקר,  בני  "אברמיקו  לקו.  מעבר  שתיקה  אמו.  את  אברמיקו  עדכן  במיניבוס" 
הישאר במיניבוס תמשיך בנסיעה. עשה לי טובה, אל תחזור הלילה. רפואתה 
מצווה.  בר  של  טכניים  סידורים  מאשר  יותר  הרבה  חשובה  בישראל  אם  של 
אקום מוקדם, אכין את השבת, ואין לי ספק שאזכה לסיעתא דשמיא להכין את 
הכל, לקידוש הבר מצווה של מיכאל. מבחינתי אחרי שהתפללת לרפואתה, 
תוכל לישון בשלווה... החסד שלך אין לו גבולות אשמח להיות שותפה בו". "את 
בטוחה אמא?" שאל אברמיקו בלב קרוע. מחד הכבידה עליו מצוקתה של אמו, 
ומאידך לילה של תפילה יכול להציל חיים, ולקיים משפחה שלמה. "אני בטוחה 
שאתה עושה עכשיו את המעשה הכי טוב והכי נכון. התפילות שלכם יביאו מזור 
וישועה בחסדי שמים. לילה טוב". "אמא שלך היא אשת חיל וצדיקה אמיתית", 
הפטיר הרב יעקובוב "יש בה אהבת ישראל נדירה שראוי להעריצה". כעבור חצי 
שעה חנה המיניבוס סמוך לכותל המערבי. במשך ארבע וחצי שעות התפללו 
בני הישיבה לרפואתה של האם, מייחלים דומעים ושערי דמעות כידוע, לעולם 
לא ננעלו. 3.30 לפנות בוקר הם עולים על המיניבוס מותשים, רעבים. "בחורים 
צדיקים, עכשיו אפנק אתכם במנת צ'ולנט רותחת. טעימה לעילא, ממטבחו של 

איש החסד שמחה בונים לייזרבאום". עדכן הרב משה זרח יעקובוב את תלמידיו. 
נו, אם לא שמעתם אם לא ידעתם, ר' שמחה בונים לייזרבאום, הוא עמוד של 
במטבחו  מונחים  ורוטטים  מהבילים  ענק  סירי  שבעה  ששה  אשר  עצום,  חסד 
הצנוע, ובתוכם חמין בשפע, אורז, מרקים מגוונים. בארון המטבח המיושן, מונחות 
עשרות חלות טריות, תרומת מאפיית "אנדסמן ובניו", ובסלון הבית יושבים להם 
עוברי אורח, תלמידי ישיבה, והרבה קשיי יום וסועדים ליבם ממטעמיו של האיש 
המופלא הזה שתמיד מרגיש שבע, כשכולם אוכלים לידו. הא, ממש מיותר לציין 
שמביתו המואר, נשלחות להן מנות מזון למאות לארועים ושמחות, הכל בשפע 
והכל בפרוטות ממש. "הו, הו, ברוכים הבאים", נהרו פניו של לייזרבאום "שבו, אני 
כבר מגיש לכם צ'ולנט גוטע גוטע. עם המון בשר ושעועית". והוא הגיש, עוד איך 
הגיש. הבחורים המורעבים שקעו בעבודת השם הכל כך קשה-אכילה, וכמעט 
ולא עמדו בה. לייזרבאום עירבב עם המצקת סיר אדיר מימדים וזימזם מתחת 
שטראוס...  אוי  ההזמנה...  את  ביטל  ולמה  איך  בריא,  שיהיה  "שטראוס  לשפמו 
מה אעשה עם 180 מנות מיותרות?". "איזו הזמנה שטראוס ביטל?" שאל הר"מ 
לו,  בישלתי  מנות,   180 ממני  הזמין  מהעיריה,  הקופאי  שטראוס,  "נו  יעקובוב. 
ביקשתי לפני שעתיים שיבוא לקחת. מה עונה לי? 'לייזרבאום הזדקנת, הודעתי 
לך ביום שלישי על ביטול הארוע'. אז אין ברירה, אחפש למי לחלק... לא חסר למי 
לתת בירושלים". הרב יעקובוב זקף גבות "רגע, רגע, אדון לייזרבאום, יש לי פה 
תלמיד מצוין, שאחיו הקטן עושה בר-מצווה בשבת זו, הם לא מאורגנים בכלל. 
האם שייך להעביר אליהם את המנות... מילה שלי, זו מצווה עצומה למשפחה 
שבאמת זקוקה לכך". פניו של איש החסד קרנו מאושר, הוא נשק על מצחו של 
"לפני  לידידו  לייזרבאום  חייג  שמריה",  "שמריה.  בחום.  חיבקו  המופתע  הר"מ 
קלה,  ושתיה  חלות  כולל  מנות   180 תקח  אצלי,  תעבור  למקווה,  נכנס  שאתה 
ותסע דרומה. אל תבכה שמריה, יש לך ממני 200 שקל על המאמץ". 6.40 שישי 
בבוקר. גב' רימוני מכינה עצמה לקראת מרוץ הבוקר, והנה היא מבחינה בטנדר 
וגדול הפורק במרפסת ביתה חמישה קונטיינרים, 70 בקבוקי שתיה ושק  ירוק 
גדוש חלות, "מזל טוב לחתן בר מצווה", אמר שמריה ונעלם. בחלוף דקה, על 
הקו אברמיקו: "אמא, תזמיני עוד 100 אורחים לקידוש... האם הטנדר של שמריה 
הגיע?". "כן. הטנדר הגיע". נחמד לאזכר, שמיכאל זכה לשבת חתן, גדושה ורבת 
מוזמנים עם המון מזון טוב, ופיוטים בשפע. ישמח חתני. סיום: בליל אותה שבת, 
דרש הרב יעקובוב דרשת חיזוק בקהילת הקודש שלו בפאתי אשדוד, וכך סיפר. 
"אחיי ורעיי כאשר יהודי או יהודיה מוכנים לוותר על נוחותם, ומה שמענין אותם 
את  וממלא  מיד  להם  ומשלם  חייב  נשאר  לא  הקב"ה  הזולת,  של  טובתו  הוא 
מחסורם. אמו של אברמיקו הסכימה שבנה יתפלל עבור רפואת אם בישראל, 
והחליטה להתמודד לבדה ולהכין את אירוע בר המצווה הצנוע של בנה הקטן 
נו, אז הקב"ה שולח לה את איש החסד לייזרבאום דואג שמישהו בשם שטראוס 
לטובת  דרומה  דרומה  שמריה,  ידי  על  עוברות  המנות  וכל  אירוע,  איזה  מבטל 
המכוניות  מגרש  בעל  אלברט  ה'".  מעשיך  רבו  מה  הכנסת.  בבית  נכבד  אירוע 
הענק, פער פיו בתדהמה למשמע הסיפור "איזו השגחה נפלאה... תסלח הרב 
יעקובוב, אצלנו נהוג שעושים גם מסיבה באולם עם תזמורת עם רבנים ודרשנים, 
ולפחות מוזמנים 300 אורחים, לא ככה?" "נכון אלברט, אבל לא לכולם יש כסף 
"אז ככה כבוד הרב, השבוע מכרתי  יעקובוב.  כזו", הסביר הרב  בשביל הפקה 
צי של מכוניות עם רווח גדול בלי עין רעה, ועם המעשר של זה, תגיד למשפחה 
ההיא, שאני אלברט מממן להם בר מצווה באולם גדול, מינימום 300 מנות, עם 
כבוד  ותבדוק  בעצמם...  שיביאו  והרבנים  הדרשנים  את  אבל  ופיטן.  תזמורת 
הרב, אם הם שילמו לסופר סת"ם על התפילין... הנה פה אח שלי צ'רלי מהחנות 
רהיטים, לוקח על עצמו את התפילין. אלה אנשים טובים אלה, הכל מגיע להם". 
לרב משה זרח יעקובוב היה נדמה שהסיפור שלו נגמר באזור הטנדר של שמריה 
עם הקונטיינרים, והנה מהר מאד התברר לו שיש לו המשך, לא פחות מפתיע. 
ומעניינים, על הבר  זעירים  היו אלו שביבי מידע  תשאלו את אלברט מהמוסך. 
מצווה של מיכאל. מזל טוב. לקח טוב ויוצאים לדרך: לא מכבר הגעתי למושב 
היה  נפלא.  ציבור  בפני  קטנה  הרצאה  שם  להשמיע  יסודות,  והמלבב  הירוק 
זה במוצאי שבת קודש, לילה חם. כיפת השמים היתה זרועה בכוכבים. בתום 
ההרצאה בלכתי לרכב, פגש אותי מנהל המוסד המארח ושאל "תגיד לי ר' לוי, 
כל הסיפורים שלך אמיתיים?". נעבעך, לך תסביר לו שיש פעמים שאתה כותב 
סיפור, ולא מאמין למשמע אוזניך עד כמה ההשגחה מדהימה. גימגמתי תשובה, 
אבל לא היה בה שום צורך. מדוע? כי הלה מיד אמר לי "שמע ידידי, יש לי סיפור 

ענק לספר לך, והוא ממש ממש אמיתי". נו, זה הסיפור שקראתם
.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... ""

עד  טוב,  לא  נפשי  במצב  היה  שלי,  הבן 
שנאלץ להתאשפז במשך כמה חודשים. אני 
מלומדת בסיעתא דשמיא של הפדיון נפש, 
עבורו  והזמנתי  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  אז 
הפדיון,  לאחר  השם,  וברוך  נפש“,  ”פדיון 
אחרי תקופה קצרה הוא השתחרר מהבית 
זכוי הרבים  ומצבו השתפר. שבע“ה  חולים, 

יעמוד לזכותו. תודה לשם יתברך!
בעילום שם

הבת שלי, שתהיה בריאה, דרכה על זכוכית. 
צריך  היה  הרגל.  בכף  לה  נכנסה  זכוכית 
לעשות לה תפרים. כמעט חודש סבלה מזה, 
התקשרתי  אז  הרגל.  על  לדרוך  יכלה  ולא 
וברוך  נפש“.  ”פדיון  לה  שיעשו  ינון“  ל“חסדי 
עבר  הכל  הפדיון  אחרי  לאל,  השבח  השם, 
לעצמה.רוצים  וחזרה  הולכת,  כבר  היא  לה, 

להודות לבורא עולם!בעילום שם
א.ע. ירושלים

עשיתי  שגרתיות,  בדיקות  במהלך 
בדיקות דם, בערך לפני חודש וחצי, 
לא  בכבד,  משהו  מצאו  להפתעתי 
יודעת אפילו להגדיר מה. התקשרתי 
לי  שיערכו  ובקשתי  ינון“  ל“חסדי 
ואכן  שלמה.   לרפואה  נפש“  ”פדיון 
ובקשתי  בקופה,  שוב  היתי  עשו. 
לאל,  והשבח  בדיקות.  שוב  לעשות 
מילים  ותקין...אין  נקי  יצא  הכל 

להודות...תודה להשם!
נ.ב

אחי עשה ניתוח להוצאת אבצס. התערבות כירורגית פשוטה, 
בחדר  שהוא  חשבתי  אותו,  לבקר  הלכתי  מסובך.   משהו  לא 
הייתי  נמרץ.  בטיפול  שהוא  לי  אומרים  פתאום  התאוששות, 
רופא  נמרץ,  בטיפול  נמרץ?  בטיפול  עושה  הוא  מה  בהלם, 
חמור סבר הסביר שזה לא מה שהם חשבו, ועצרו את הניתוח, 
עכשיו הוא יצטרך לעשות סדרה של ניתוחים. ממחר מתחילים 
את הסדרה. הייתי בהלם טוטאלי. לא ידעתי בכלל איך להגיב. 
בקשתי מאחותי שתתקשר דחוף ל“חסדי ינון“ ושתזמין לו ”פדיון 
נפש“ דחוף למחר. אני לא הייתי מסוגלת לדבר בכלל. בשמונה 
בבקר היו צריכים לנתח. בשמונה בבקר הניתוח נדחה לאחת 
עשרה, אמרתי בלב, כל עקבה לטובה, הדברים התחילו לזוז. 
שפיתח  וגילו  כביכול,  הניתוח  לפני  אותו  בדקו  עשרה  באחת 
לא  גם הרופא  קודם.     היה  מנגנון כלשהו של הבראה, שלא 
ראה כזה דבר בחייו. תוך כמה שעות התחיל להבריא. הניתוח 
בוטל והוא שוחרר הביתה. ראינו את הנס ממש בעיניים. הקדוש 

ברוך הוא הכל יכול. אין עוד מלבדו!  
בעילום שם            

לא  איך  מבין  לא  אני  לאחור  במבט  היום 
עשר  שנים  עשיתי  עכשיו.  עד  התיאשתי 
לי  לקח  זה  הכל  סך  עברתי,  ולא  טסטים 
שלוש שנים, אני אפילו לא זוכר על מה בדיוק 
מני  לכל  תרמתי  שלב,  באיזהשהו  נפסלתי. 
מקומות, עשיתי כל מני סגולות, וזה לא עזר. 
לא עברתי. עד שלפני כמה ימים חבר שמכיר 
אמר  ינון“,  ל“חסדי  אותי  הפנה  הסיפור,   את 
לי :“תעשה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, ובעזרת 
השם יהיה סיעתא דשמיא . היום אני מתקשר 

לבשר, שעברתי , ברוך השם! תודה!!
                                                                                                      
בעילום שם



לע”נ: יוסף בן רבקה, רבקה בת אולגה זימבול שתחי‘, נח בן טראקי, יסמינה בת מסעודה, יהושוע בן עזיזה, רחל  בת פלילה 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


