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לרפואה שלמה:
שלמה בן ויקטוריה
סיגל בת דינה.

מטעמים לשולחן

ואתנה ידעתן כי בכל כחי עבדתי את אביכן (לא,ו)
בשנות עבודתו בבית לבן דאג יעקב לעבוד בכל כוחו ,על אף רמאותו הגדולה של
לבן ,והחלפת המשכורת עשרת מונים .יושר דומה בעניני עבודה נכר היה גם ברבי
יוסף ישראלזון זצ“ל .היה זה בשנים שאותן עשה באצי‘נסק שברוסיה ,לשם גלה
ביחד עם סבתו החורגת בתקופת מלחמת העולם השניה .תנאי החיים הקשים
במקום ,הצטרפו לקשיים הרבים שהערימו הקומוניסטים בכל עניני הדת .כך
לדוגמא :היהודים ,היו זוכים לקבל מפעם לפעם חבילות מזון שנשלחו מארגוני
צדקה שונים ,כמו הג‘וינט ,שבהם היו פריטי מזון וסבונים שהביאו תועלת מרובה,
אם על ידי אכילתם ,ואם על ידי החלפתם במזון נצרך יותר .לפני חג הפסח צפו
היהודים בקוצר רוח למשלוח של מצות ,אך הוא הגיע לידיהם רק לאחר שהסתים
החג...מן הסתם ב‘אדיבות‘ הקומוניסטים אשר דאגו לעכב אותו אצלם עד שלא
יהיה בו כל צורך...צעיר לימים היה רבי יוסף ,וככל בני גילו חויב ללמוד בבית הספר
הכללי המקומי לפחות שעתים מדי יום .תקופה ארוכה למד שם ,כשביום השבת
הוא מנצל כל תחבולה אפשרית אשר תסיע לו להתחמק מלבוא לבית הספר ,או
לכל הפחות תציל אותו מכתיבה .סיעתא דשמיא מיוחדת היתה לו בכך ,והוא תמיד
הצליח בתחבולותיו .חשק גדול בער בו ללמוד תורה ,אולם מלבד מסכת ביצה אחת
קרועת דפים לא עמדו לרשותם ספרים נוספים .מלבד זאת חל איסור חמור על
לימוד התורה ,והרב מברנוביץ שהתלוה אליהם ,יכול היה רק לתת לו את הגמרא
מפעם לפעם כדי שילמד בה לבדו .מדי פעם היה אחד מן הזקנים היהודים שגלה
עמם מלמדו מעט בהחבא ,ויהודי נוסף דאג ללמד את הילדים לקרא תהילים בעל
פה ,כשהוא מחלק להם טבעות על כל פרק .במקום זה הקים יהודי חילוני ,בלוטניק
שמו ,בית אריגה .המבוגרים ,שהבחינו ברצונו של רבי יוסף להשתחרר מן הלימודים
בבית הספר הכללי ,יעצו לו ללכת לעבוד בבית האריגה .רבי יוסף קבל את הצעתם,
למד את מקצוע האריגה במשך שלושה חודשים ,ולאחר מכן החל לעבוד .העובדים
במקום הסבירו לצעיר החדש ,שהמשכורת קטנה מאד ,וכדי להרויח מעט יותר,
מוכרחים לגנוב מעט חוטים ולמכור אותם בחוץ .אולם הנער הזדעזע לשמע
הדברים וענה להם” :האם מותר לגעת בדבר שאינו שלי?!“...בעל הבית שהבחין
ביושרו ובנאמנותו לעבודה ,נהג כלפיו בחסד ,והרשה לו להרויח מעבודות נוספות
שעשה ,בשעות שמחוץ לשעות העבודה .שנים מאוחר יותר ,כאשר רבי יוסף כבר
למד בישיבת פוניבז‘ ,הגיע בלוטניק לבקרו שם ,וסיפר לו כי הוא מתעתד לפתוח בית
אריגה ברמת גן ,ומחמת ישרו הוא מבקש למנות אותו למנהל ,ולהעניק לו משכורת
גדולה .רבי יוסף סרב ,שכן בקש להמשיך ללמוד בשלוה .אולם בלוטניק לא הרפה.
שוב ושוב חוזר היה ומדבר על ליבו של רבי יוסף על כך שכיתום מהוריו ,מוטלת עליו
החובה לפרנס את עצמו ,ומי לידו יתקע כי בעוד כמה שנים תקלע לידו הזדמנות
פז של עבודה מעין זו?! לבסוף אמר לו רבי יוסף נחרצות” :השי“ת הציל אותי יחיד
מכל בית הורי לא בשביל לפתוח עוד בית אריגה ,אלא בשביל להרבות עוד תורה
בעולם!“ .ויאמר לבן ליעקב (לא,נא)לבן ,בדברי רמאותו ובחלקלקות לשונו ,מצוי גם
בתוך לבו של כל אחד ואחד ,כפי שמובא בהגדה של פסח ”באהלי צדיקים“ שבא
כותב הרב ולך :הרה“ק רבי אהרן מנחם מנדל מרדזימין זצ“ל סיפר כי בהיותו ילד
קטן ,כאשר הגיע לומר בהגדה את המילים ”ולבן בקש לעקור את הכל“ ,לקחו זקנו
הקדוש הרה“ק רבי יעקב אריה זצ“ל על ברכיו ואמר לו :דע לך ,שיש יצר הרע פשוט,
המסית אנשים לעברות ,יצר זה מכונה בשם ”פרעה“ ,וממנו יש סכוי להנצל ,מאחר
שהוא תוקף בגלוי ,ואף אם נכשלים בו ,חלילה ,ניתן לשוב בתשובה .אבל יש יצר הרע
נוסף ,המכונה בשם ”לבן הארמי“ ,יצר זה מרמה את האדם ,ומתהדר בבגדי לבן,
כצדיק .והוא מפתה את האדם ומסיתו לחשוב ,שעברה פלונית -מצוה היא! מאחר
שעלול האדם שלא להבחין בפח ,קורה שהוא אינו שב בתשובה...ועל כך אמרו,
שהוא מבקש לעקור את הכל...
ומתוק האור

זמני שבת
פרשת “ויצא”
ירושלים

פלג המנחה
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הדלקת נרות צאת שבת
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באר שבע

3.35

4.18

5.17

5.51

הפטרה“ :ועמי תולאים”

ההלכה השבועית
הלכות שבת דין
יולדת והולד
א .היולדת כל שלושה ימים הראשונים
ללידתה ,משעת גמר הלידה ,היא
בחזקת סכנה ,ואפילו אם אמרה היולדת
איני צריכה ,מחללים עליה את השבת.
ואפילו אם גם רופא אומר שאינה צריכה,
מחללים עליה את השבת ,כך קבעו חז“ל.
ואסור לה להחמיר בדבר .בשלושה ימים
עד סוף שבעה ימים ,אם אמרה בפירוש
איני צריכה ,שומעים לה ,אבל אם שתקה
או שאמרה איני יודעת ,מחללים עליה
את השבת ,וכל שכן אם אמרה צריכה
אני .ואפילו כמה רופאים אומרים שאינה
צריכה מחללים עליה את השבת ,כי לב
יודע מרת נפשו .אחר שבעת הימים ,עד
שלושים יום ,דינה כחולה שאין בו סכנה,
ואין ישראל מחללים עליה את השבת,
אפילו אמרה צריכה אני .אבל אומרים
לגוי לעשות כל מה שצריך לה .ומותר
לישראל לעשות לה דברים הצריכים לה
שאסורים מדרבנן משום שבות ,על ידי
שינוי .ואם לאחר שבעת הימים נתגלה
איזה סיבוך אצל היולדת ,ויש חשש סכנה
בדבר ,דינה כחולה שיש בו סכנה .וכל
הימים האלה הם מעת לעת ,ושלשת
הימים הראשונים מסתיימים אחר ע“ב
שעות וכן משלושה ועד שבעה בכל דיניה
הם מעת לעת.
חזון עובדיה)

אהבתם את העלון? רוצים לקבל אותו כל שבוע עכשיו גם בדוא”ל? שלחו אלינו את כתובתכם למייל tifaret@hasdeyinon.org :או הכנסו ל www.hasdeyinon.org -

סיפור השבוע

תש"כ .1960 ,שמו של הגביר ר' נפתולי הרצקה יעקובוביץ’ ,היה שגור בפיהם של
רבים וטובים בארץ הקודש ואף מחוצה לה .האמת היא שהרצקה – כך כינוהו
מכיריו ומוקיריו – לא היה עשיר כל כך גדול ,או שמא לא ניקר מעולם עיניים,
ולכן טעו לחשוב שהוא גבירון ,ותו לא .במה דברים אמורים? ובכן בניגוד לנגידים
ועשירים הספונים בהיכלי שן ,שותים במזרקי זהב ומכבידים על תקרותיהם
בנברשות בדולח ,הרצקה מיודענו התגורר עם רעייתו ושלוש בנותיו ,בדירת
שלושה חדרים בבניין מצומק ועלוב למדי ברחוב זניח בתל-אביב .מכוניתו
לא הייתה אלא טנדר בריטי צבאי ,שנלקח כשלל על ידי ה"הגנה" ונמכר לכל
המרבה במחיר .שמו הטוב פרח לו כסוחר עשיר והגון ,שיש לו ברכה בידיים ,אבל
תרומות? לא שמעו ,לא ראו ...אולי מתי מעט .מי שנסע אי-אז בימים ברחובות
תל אביב הישנה ,יכול היה להבחין מעת לעת בענני עשן שחור המיתמרים
להם באיטיות מאגזוזו הרועד והמצלצל ,ומחניקים עוברים ושבים אשר כיסו
פניהם ונמלטו מן המפגע .המשרד לאיכות הסביבה ,נעבעך ,אפילו לא נולד
במוחם הקודח של "הירוקים" שעדיין לא נולדו".זה גביר זה?" נהג לגחך גבאי
בית הכנסת אברמיקו שאולוב" ,בקושי קונה עליות לתורה ,תרם לפני  10שנים
פרוכת לעילוי נשמת הוריו ואיזה דודה זקנה שלו ,וזה הכל .הוא נוסע לו על טנדר
חורק מימי המנדט וגר ממולי דלת מול דלת .אני שכיר במתפרה והוא כאילו
עשיר גדול ,שיש לו מפעל נעליים".זהו ,כמעט הגענו לנקודה המרכזית .אם לא
ידעתם ולא שמעתם ,אז אנא רשמו לפניכם את הנתון הבא :ר' נפתלי הרצקה
יעקובוביץ הוא בעליו של מפעל לייצור נעלי עבודה ,עם פס נוסף ולא רציני ,ליצור
נעליים חצאיות ונעלי ילדים .מפעלו המכונה "הליכה טובה" ממוקם בבטונדה
עלובה עם גג אסבסט ,מאחורי המוסכים באזור התעשייה פתח תקווה .רעייתו
החשובה מלכה נעמי אחזה ביד רמה את מחלקת הנהלת החשבונות ,ומעולם
היא לא קלטה איך זה שקרוב ל 1,000 -זוגות נעליים בשנה נעלמים מן המפעל...
כלומר מייצרים אותם ,משווקים אותם ,אבל בשורה התחתונה התזרים לא נכנס
לחשבון הבנק" .הרצקה ,אני חושדת שיש ספקים שגונבים נעליים .לוקחים מכאן
 100זוגות ומדווחים על  ,50ואתה מאמין להם" .טענה כנגדו" .אני לא מוכנה
לפרנס גנבים" ,חתמה את הדברים" .אין לי מושג ,אבל אני לא מרשה לעצמי
לחשוד באף אחד .הרב'ה שלי בחיידר לימד אותנו שיהודים הם בחזקת כשרים,
והחושד בכשרים –את יודעת –עלול לקבל מיגרנה או לומבגו ,אסטמה או כאב
בטן .ואני אחרי שיצאתי מן השואה בשן ועין ,לא רוצה לחזור לימים העגומים
ההם .וחוץ מזה ,מי יכול לגנוב אותנו? הקב"ה מנהל את העולם בדקדקנות,
והוא זה שפסק חד-משמעית שאין אדם נוגע במה שמוכן לחברו כמלוא הנימה.
נו ,אז מי יכול לקחת לנו משהו מתחת לאף ...ואם גנב לנו מתחת לאף ,ה-כ-ל
יחזור .בלי אמונה נעמי ,אי אפשר לחיות" .המפעל שגשג ,היו הזמנות בשפע.
התזרימים היו מוצלחים למדי .הרצקה נשאר עם הטנדר ,מלכה נעמי לא ביקשה
לעבור לבית מפואר והסתפקה במועט .שכרם של העובדים היה נאה ביותר,
מושא לקנאתם של הרבה עמלי כפיים ,שחלמו להיכנס –איכשהו – למפעל של
הרצקה 25 .מאושרים זכו לכך .שבועיים לפני חג הפסח תשכ"ג ,מלכה נעמי
החליטה לילה אחד שהיא יוצאת למבצע בילוש .היא תצא מן המשרד ותפקח
על יציאת הסחורה .היא ניצלה את היעדרותו של בעלה שיצא לכמה פגישות.
היא עקבה אחרי הספק החביב צ'יקו אמזלג שהעמיס קרטוני נעליים על טנדרו.
אחרי שנעל את הרכב ,היא פנתה אליו בשיא העדינות" ,צ'יקו ,בהזמנה שלך
רשום  180זוגות נעליים ,לפי הערכתי יש לך בטנדר לפחות  300זוגות ."...צ'יקו
גמגם" ...נו טוב ,תשאלי את בעלך ...אני לא עושה שום דבר בלעדיו"" .מז'תומרת
אשאל את בעלי ,בהזמנה רשום  180זוגות ולקחת כמעט כפול ...אני לא טועה...
אל תיתן לי לחשוד שאתה גזלן ."...צ'יקו אמזלג ביקש סליחה ,הניע את הטנדר
ונעלם .סצנה דומה נרשמה כעבור שעה עם הספק הוותיק חנניה בן אריה,
המשווק נעליים בצפון הארץ" .תסלח לי ר' חנניה" ,אמרה הגב' ,רשום לי פה
שהזמנת  250זוגות ...לפי בדיקה שעשיתי במחסן ,משכת לפחות  350זוגות...
אל תיתן לי לחשוב שאתה גזלן ."...חנניה גמגם בדיוק אותו גמגום כמו קודמו,
"תעשי לי טובה ,תשאלי את בעלך .אני לא עושה שום דבר על דעתי ."...חול
המועד פסח תשכ"ג .על מרפסת ביתם הצופה לרחוב אבן גבירול .עד אז היא
שתקה".הרצקה ,אני לא טועה ,הם פשוט סוחבים נעליים ...אתה לא מפקח

עליהם והם מנצלים זאת ...לדבריהם' ,דברי עם בעלך' ,אז הנה אני מדברת איתך.
לדעתי ,זה נורא ,בגללך הם עוברים על 'לפני עיוור לא תתן מכשול' ,בוא נשים
קץ לחרפה .אתה מאפשר להם לגנוב!!!" ביקשה מלכה נעמי".תשמעי סיפור
שלא סיפרתי לך מעולם" ,לחש הרצקה ולגם מכוס הקפה השחור שבידו" .את
ילידת ארץ ישראל ,הכרנו כאן בארץ בתש"ו כשהייתי בן  ,22עולה חדש חלוש
וחולני .במשך חודשיים אושפזתי בבתי החולים ,עד שחנני האלוקים והשיב לי
את בריאותי ,ונטע בי שאיפות לעשות וליצור .בחרתי להקים מפעל נעליים...
למה דווקא נעליים? למה לא פתחתי מסעדה? למה לא נכנסתי לעסקי נדל"ן?
"היה זה ערב המלחמה ,פולין .שריקות המלחמה נשמעו מהגבול ,הסמוך לעיירה
בה גרנו .הגרמנים עוד מעט יוצאים לכיבוש קליל של פולין ,טנקים מול סוסים,
ברור מי יובס .הנה הם נכנסים ופורעים פרעות .הוריי הקשישים ביקשו – לפני
הפלישה –שאסע לוורשה ,לדודה .כן ,חיפשתי מחסה בוורשה בטרם הם הגיעו
אליה ,ובטרם פגעו ביהודים .דפקתי על דלת ביתה של אחות אמי ,דודה בריינא.
משתעל ,שדוף ,רועד כולי מפחד .נכנסתי לביתה .הדודה ,מנוחתה עדן ,הייתה
אישה צדקנית ואוהבת חסד .היא הגישה לי כוס תה ועוגיות שנשארו משבת,
עטפה אותי בשמיכות צמר מחוספסות וביקשה שאצבור כוח וארגע .חלצתי את
נעליי ותוך שניות ספורות נרדמתי ,נער מבוהל שכמותי ,עני שבעניים ...מוטרד
מה עלה בגורל ההורים ...מריח את השואה"...דודה בריינא הרימה את נעליי
וגילתה בסוליותיהן  -בכל אחת מהן – חור ענק בגודל כף יד .כך הלכתי בשלג,
על קוצים ודרדרים' .אלו נעליים?!' היא קראה לבנה בן ה 10 -שלמה ,ופקדה
עליו' ,רוץ בזריזות לסנדלר שבקצה הרחוב ,תן לו שלוש מטבעות ,ואל תזוז משם
עד שיתקין לו שתי סוליות חדשות מעור עבה ,הכי עבה שיש'" .כשהתעוררתי
כעבור מספר שעות ,מצאתי גרבי צמר בתוך נעליי ...נעלתי אותן והרגשתי כמו
מלך .תחיית המתים .אדם בלי נעליים חשוב כמת .כן ,דודה בריינא החייתה אותי,
ותחבה לי לכיס המעיל עוד מספר מטבעות' .תרגיש נוח אתנו '...אמרה .הייתי
שם עוד מספר ימים ,עד שלכדו אותי הגרמנים".כמעט חמש שנים הייתי במחנות
עבודה ובמחנות השמדה .עדיף שלא אספר לך פרטים ...אין בכך תועלת .על
קצה המזלג ,צעדנו מאות קילומטרים ,הלכנו על גבעות וקוצים ודרדרים
ושלגים ....רבים נפלו ונפחו את נשמתם .אני שרדתי ,בעיקר הודות לנעליים
הקרועות שהפכו לחדשות ,בזכות דודה בריינא שנספתה בשואה עם בנה
שלמה הי"ד .בסוף המלחמה כשהגיעו הג'יפים האמריקניים למחנה ואכלנו כמו
בני-אדם ,חזרו אליי קצת כוחות ,חלצתי את הנעליים והבטתי בסוליותיהן .הן היו
עבות ויציבות כאילו לא חוו חמש שנות התעללות .באנייה ,בדרך לארץ ישראל,
החלטתי להודות לקב"ה על ניסיו המופלאים עמי ,ולהקים כאן בארץ הקודש
מפעל ליצור נעליים .הברכה שרתה במעשי ידיי ,את עדה נאמנה לכך ,וכהכרת
הטוב לדודה בריינא מנוחתה עדן ולבנה הקדוש שלמה ,הנני מעביר בתרומה
כ 1,000 -זוגות נעליים לילדים ממשפחות הזקוקות לכך ,בחשאי ,בלי רעש
וצלצולים .שלוש פעמים בשנה ,בערבי חגים ,הספקים היקרים שלנו מעבירים
אליי בקשות עם רשימות מסודרות (מארגוני חסד) של ילדים עם מספרי
הנעליים שלהם .ואני כאן במפעל מכין להם את הסחורה ,ומוסיף עוד  50או 100
זוגות לבניו של הקב"ה ,לעשות נחת רוח להם ולקב"ה .ובעיקר ,לא לשכוח מאין
באתי ולאן אני הולך .באתי עם נעליים קרועות."...דמעות נצצו בעיניה של מלכה
נעמי" ,אבל אני אשתך ,מדוע לא סיפרת לי על כך מעולם?"".העדפתי שזה יהיה
מתן בסתר עד כמה שניתן ...אבל עכשיו אין זה סוד ,ואסור לנו לחשוד בכשרים...
כי לא צריך לומבגו ולא מיגרנה ובטח לא אסטמה" ,חייך הרצקה ,עצם עיניו ושקע
בתנומה קלילה .מלכה נעמי הביטה בבעלה העייף וחשה התרוממות רוח וזכות
גדולה ,לצקת מים על ידיו של איש פשוט ,שכולו גדלות .לקח טוב ויוצאים לדרך
אחד הניסיונות הגדולים של היהודי ,הוא להכיר את מקומו .לשנן ולהזכיר לעצמו
– יום יום ,שעה שעה – שעפר הוא ,ואל עפר ישוב ,וכל קנייניו ,הצלחותיו וכבודו אין
הם אלא –מתנת חינם ,שנועדו לפאר את בוראו ולא את האגו שלו .ניסיון לא קל,
וכבר נפלו רבים וטובים באשליה הווירטואלית של "כוחי ועוצם ידי" .הנה כי כן מה
טוב ומה נעים לצעוד על נעליו הקרועות של הרצקה ,ולא להחליף אותן לעולם!!!
באדיבות המחבר הרב קובי לוי
ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :

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

עשיתי פדיון ב "חסדי ינון" ונושעתי...
לאחר כמה שנים ללא ילדים ,לאחר כל
ההשתדלויות האפשריות ,ההורים שראו את
הצער שלנו ,התקשרו ל“חסדי ינון“ והזמינו
עבורינו ”פדיון נפש“ לזרע בר קיימא .כשנודע
לנו על ההריון השמחה היתה גדולה כמובן,
אבל העדפנו לחכות עד אחרי הלידה כדי
לבשר ,כדי שהשמחה תהיה שלמה .נולד לנו
בן בשעה טובה ומוצלחת ..תזכו למצוות!...הודו
להשם כי טוב...כי לעולם חסדו...מלאים הודיה
ותודות להשם!

לפני שנה בערך ,גילו ממצא שדרש ניתוח.
לפני זה הזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“,
והניתוח עבר בהצלחה ,לאחר מכן עברתי
הקרנות כדי שהמקום ישאר נקי ,וישתבח
שמו ,עברתי עכשיו סדרת בדיקות והכל יצא
תקין ברוך השם .אני מרגישה שהתרומה
והפדיון עזרו לי .אין מילים להודות להשם...
בעילום שם

מ.ר מירושלים

סיפור שכך היה...אני גרה במושב בדרום ,הבת של השכנה בת , 3יש לה כמה ימים חום
גבוה והחום לא יורד .שום כדור לא עוזר .הילדה סמרטות .בצר לה ספרה לי האמא שלא
יודעת מה לעשות .מנסיוני שעשיתי כבר כמה פדיונות ב"חסדי ינון" ובסיעתא דשמיא ראיתי
ישועות ,הצעתי לה לעשות לה "פדיון נפש" ב"חסדי ינון" ,מכיון שהיתה טרודה עם הילדה,
נתנה לי את השם של הילדה ,דחפה לי את הכרטיס אשראי ביד ורצה לטפל בילדה .ביום
שישי בבקר עשו לה את הפדיון .ביום ראשון אני פוגשת את האמא ושואלת אותה לשלום
הילדה .ומה היא אומרת לי ,קרה דבר משונה מיום ששי הכל עבר לה כאילו לא היה כלום.
התחלתי לצחוק ,הזכרתי לה שביום ששי עשו לבת שלה את הפדיון .והאמא מרוב טרדות
שכחה .אין מילים להודות להשם...תזכו למצוות...
בעילום שם

היינו שבועיים לפני החתונה של הבת .ימים לחוצים
לקראת היום הכי מרגש של כל בת ,מדידות
אחרונות ,הזמנות ,האולם ,הדירה...הצלם ומה
לא...אבל פתאום משהו התהפך בין בני הזוג ,והם
החליטו להפרד .ממש ככה .שבועיים לפני חתונה.
אי אפשר אפילו לשים את האצבע על מה ולמה.
הם רצו לבטל הכל ,האולם ,המוזמנים...עולמי חרב
עלי...לא ידעתי מה לעשות .ממש יצר הרע .ברגע
של שפיות ,התקשרתי ל“חסדי ינון“ ובקשתי שיעשו
להם ”פדיון נפש“ .אם זה הזווג שלהם שהחתונה
תצא לפועל ,ויתבטלו כל המניעות ,ואם לא אז לא.
מה לעשות .לאחר הפדיון ,הכל התהפך בחזרה
לטובה .הכל הסתדר ביניהם ,והחתונה נערכה
בשמחה ,והיום ברוך השם ,נשואים בטוב ,השם
יברך אתכם שהיתם שליחים טובים .ומודה לאבא
שבשמים...
מ.א מהדרום

לאמי היה סוג של התקף לב .זה היה אחרי
החג ,רופא שכן ,בדק אותו ושלח אותה
דחוף לבית חולים .אשפזו אותה בטיפול
נמרץ ואמרו לה שהיא חיבת לעשות צינתור.
בבדיקות שעשו לה אמרו שהם רואים סימנים
של התקף לב .כשזה נודע לנו ,מיד הזמנו
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ שהכל יעבור בקלות.
וברוך השם ,באותו יום ממש עשו את הצינתור
וזה הלך ממש מהר ,ואז בצינתור התברר שזה
לא היה התקף לב ,ושחררו אותה הביתה .הכל
התבטל ,ישתבח שמו...
בעילום שם

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

מטבע
הישועות
של הצדיק
לשמירה ,ברכה והצלחה
לפרטים בקו הישועות:

03-6182992

kjpargeter

בואי

כלה
ארגון חסדי ינון

אשריכם ישראל

עורך

תיקון זה הוכח שפועל ישועות!

03-6182992

בהשתתפות במצות
הכנסת כלה
כל אחד יכול לזכות להיות
שותף בבנית בית יהודי,
בקנית כלי בית ,ריהוט
וכלי חשמל

תחייך ,תרמת = זכית!
נא לציין עבור הכנסת כלה

הפרשה המצויירת
מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

ניתן להוריד את העלון באתר
לע”נ :יוסף בן רבקה ,רבקה בת אולגה זימבול שתחי‘ ,נח בן טראקי ,יסמינה בת מסעודה ,יהושוע בן עזיזה ,רחל בת פלילה ז“ל

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

