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בס”ד

בספר ’יח“ל ומחוללו‘ )פרק יב( מובא בשם האדמור מצ‘ורטקוב הסבר נפלא על פסוק זה: 
המדרש בפרשת מקץ דורש את הפסוק בתהילים: “אשרי הגבר אשר שם ה‘ מבטחו“-זה 
יוסף. ”ולא פנה אל רהבים“ על ידי שאמר לשר המשקים ”זכרתני...והזכרתני“, נתוספו לו 
שנתים בית האסורים. לכאורה הסיפא סותרת את הרישא- בתחילה נאמר על יוסף ששם 
שכח  ”זכרתני...והזכרתני“,  שבאמירת  ההשתדלות  שבשל  מסופר,  ובהמשך  מבטחו,  בה‘ 
שר המשקים את יוסף. איך נתן להבין את הסתירה? האדמור מצ‘ורטקוב זצ“ל באר זאת 
לפי סיפור שספר: בעירה קונסטנטין גר הצדיק הנסתר רבי אהר‘לי מטיטייב, בנו של רבי 
צבי, שהיה בנו יחידו של הבעש“ט. צדיקי הדור אמרו עליו, שהיה גדול כמו אדם הראשון 
לפני החטא. מצבו החומרי היה קשה מאד. המצוקה והמחסור היו תושבי קבע בביתו, ימים 
אף  המקום  ואנשי  בשקט,  סבלו  את  סבל  התלונן,  לא  הוא  פיו.  אל  אוכל  בא  לא  שלמים 
וביתו היה ריק מכל, עד שגם נרות  לא חשו בכך. פעם אחת, כאשר הגיעו מים עד נפש, 
לשבת לא היו לו, לא יכול היה לשאת יותר את הצער והכאב. שלא כמנהגו, יצא ממקומו, 
נגש אל השולחן ודפק עליו, כדי להשתיק את הציבור. הכל הביטו בו בהשתוממות, מצפים 
למוצא פיו. הדברים ששמעו החרידו אותם. ”היתכן?!“ שאל רבי אהר‘לי  מתוך כאבו הנורא, 
”שנים רבות אני יושב בעירה זו ומתפלל בבית הכנסת הזה, ובמשך הזמן הזה לא עלה על 
דעתו של אף אחד לשאול מהיכן ירק זה חי?? וכי נכדו של הבעש“ט חיב לענות את נפשו 
זה הזניחו  גדולה. אכן, איך  עוני???“ בבית הכנסת קמה מהומה  ולהתגולל ביסורי  ברעב, 
סעודת  אחרי  מיד  להתכנס  עליהם  קבלו  גדולה,  התעוררות  מתוך  אהר‘לי?!  רבי  את  כך 
שבת, לטכס עצה במה ואיך יוכלו לעזור לרבי אהר‘לי להתפרנס בכבוד, כיאות לנכדו של 
ואחרי התפילה פנה כל אחד לביתו. מתוך  נרגע הציבור,  הבעש“ט. עם קבלת ההחלטה 
פנה  אהר‘לי  רבי  גם  להתיעצות.  הכנסת,  לבית  הסעודה  אחרי  מיד  לחזור  נחושה  כונה 
כל  למושבו בבית הכנסת, כשמצפונו מיסרו על המעשה שעשה. הוא התחרט מאד, לא 
כך על עצם הגלוי של מצוקתו ועניו, אלא על כך שניצל את שמו של הבעש“ט כדי לעורר 
רחמים אצל הציבור, במקום להמשיך ולבטוח בה‘ כדרכו מאז ועד עתה. דבר זה לא נתן 
לו מנוח, ולא אפשר לו ללכת הביתה, עד שיתקן את המעות. לאחר ששקל שוב ושוב את 
הדבר בדעתו, הגיע למסקנה שעליו לבקש מה‘, שהציבור שהתפלל בבית הכנסת ושמע 
את תלונתו על יחסם המתנכר אליו-ישכח את כל מה שקרה בבית הכנסת. חשב ועשה, 
ובכל כוחו התאמץ בתפילה. הוא ניגש למזוזה, הניח עליה את ידו, ואמר :“ריבונו של עולם, 
אני מבקש ממך שתעזור לי ותמלא בקשתי, שהציבור ישכח את כל מה שאמרתי...“הצדיק 
והקב“ה קבל את תפילתו. הציבור שכח לחלוטין את אשר התרחש, אף אחד מהם  גזר, 
לא בא לבית הכנסת לאחר הסעודה, כפי שהחליטו חגיגית. לפי המעשה הזה תרץ הרבי 
בטחון  בעל  שהיה  יוסף,  מבטחו“-זה  ה‘  שם  אשר  הגבר  “אשרי  המדרש:  את  מצ‘ורטקוב 
ביקש  הוא  ודם-  סיועו של בשר  ביקש  ויוסף  נפש  עד  מים  הגיעו  ביותר. פעם אחת  גדול 
ובקש  שעשה,  מה  על  התחרט  כך  אחר  מיד  אך  ”זכרתני...והזכרתני“,  המשקים  משר 
יוסף,  מהקב“ה ששר המשקים ישכח את אשר בקש ממנו. הקב“ה קבל את תפילתו של 
ושר המשקים שכח את בקשתו. וזהו:“ולא זכר שר המשקים את יוסף“, ומדוע? - ”וישכחהו“, 
כיון שיוסף ביקש מהקב“ה ששר המשקים ישכחהו... אין שר בית הסהר ראה את כל מאומה 

בידו באשר ה‘ אתו )לט,כג(
רבי רפאל הלוי זצ“ל, בנו של הרב מבריסק, ספר כי כאשר ברחו לוילנא בשנת ת“ש, שאל 
אביו על פסוק זה: הפסוק מדגיש, ששר בית הסהר לא ראה כל דבר רע אצל יוסף, באשר ה‘ 
אתו. והרי לאמיתו של דבר, כל עצם ישיבתו של יוסף בבית האסורים היתה מחמת עלילה, 
שלא  כדי  מיוחדת,  דשמיא  לסיעתא  נזקק  אפוא,  ומדוע,  עון,  כל  יוסף  של  בידיו  היה  ולא 
יראו בו עון ופשע? אלא-אמר הרב מבריסק-רואים מזה, כי לולי הסיעתא דשמיא המיוחדת 
שהיתה לו, שהיה ה‘ אתו, כבר היה שר בית הסהר מוצא עולות חדשות לטפל על יוסף בכל 

צעד ושעל. רק ”באשר ה‘ אתו“, לא טפל עליו שר בית הסהר עלילות שוא להתאנות לו.
                                ומתוק האור     

כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני 
מן הבית הזה...ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו )מ, יד-כג(
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להדליק  צריך  נרות  כמה  א. 
)שבת  חז“ל  אמרו  בחנוכה, 
איש  נר  חנוכה  מצות  כא:( 
אחד  לכל  נר  והמדרין  וביתו, 
המהדרין,  מן  והמהדרין  ואחד, 
ראשון  יום  אומרים  הלל  בית 
מדליק אחד מכאן ואילך מוסיף 
בש“ע  מרן  פסק  וכן  והולך. 
נרות  כמה  ס“ב(:  תרעא  )סי‘ 
הראשון  בלילה  להדליק,  צריך 
ואילך  מכאן  אחד,  נר  מדליק 
עד  לילה  בכל  אחד  מוסיף 
שמנה  יהיו  האחרון  שבלילה 
בני הבית  היו  ואפילו אם  נרות, 
ע“כ.                                                                                                                                              יותר  ידליקו  לא  מרובים 
ב. אף הנשים חייבות בהדלקת 
היו  הן  שאף  מפני  חנוכה  נרות 
הניזונת  ואלמנה  הנס,  באותו 
מנכסי היתומים, צריכים לספק 
חנוכה,  נר  להדלקת  שמן  לה 
שתוכל לברך ולצאת ידי חובה.    
 )חזון עובדיה( 
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סיפור השבוע
לפני שנה וחצי, בקיץ, היא הודיעה לי שהיא באה לביקור. 

מי? החברה שלי שירלי, שגרה מזה 20 שנים ביונייטד סטייטס אוף אמריקה, 
הילדים,  מגן  מכירות  אנחנו  ילדים,  לארבעה  אם  היא  כיום  שיקגו.  בעיר 
וצמודות זו לזו, ומדברות כמה פעמים בשנה בטלפון. היא התחתנה שנתיים 
שירלי  בשיקגו.  מגוריו  לשכונת  לחזור  שהעדיף  אמריקני  בחור  עם  לפניי, 
ביקשה על נפשה, ניסתה לשכנע אותו שכאן ארץ הקודש, ושהכל מעלין 
ישראל מחכים, אבל בעלה רק הנהן בראשו,  ואווירה של ארץ  לירושלים, 
ורכש זוג כרטיסים לשיקגו. ומאז הם שם. בכל פעם שהיא מגיעה לביקור, 
הארץ  את  לבלוע  ומנסה  מגעגועים  נאנחת  היא  בשנתיים-שלוש,  פעם 
פעם  קטנה,  מתנה  עם  תמיד  אליי  מגיעה  היא  כן,  וטיולים.  נסיעות  בהמון 
בושם, פעם בגד, לפעמים מכשיר חשמלי, וכמובן צעצוע או ספר לילדים. 
באמת אישה מקסימה. אודה על האמת, הביקור הצפוי שלה לא התאים לי 
בכלל, למה? כי הוא נפל עליי בזמן מאד לא טוב בחיי. מצב רוחי היה בשפל 
המדרגה, ולא רציתי שהיא תגלה עד כמה קשים חיי. אפילו קשים מנשוא. 
אבל את פרטי הדרמה תקבל בהמשך. ברשותך בוא נתמקד בביקור של 
חברתי היקרה. שירלי נכנסה כמו תמיד עם חיוך גדול, חיבקה אותי בחום 
רב, והתיישבה בסלון הקטן שבדירתי השכורה בעיירה נידחת בצפון הארץ. 
אחרי כמה מילות נימוסין, של מה נשמע ומה חדש, היא תקעה מבט חקרני 
בקירות הסלון, שהיו מעוטרים בשישה ציורים חדשים. מדובר בציורים בצבע 
שמן, המתארים נוף שהריאליזם והאבסטרקט משמשים בהם בערבוביה. 
וכמה  ופתלתל,  תכלכל  נחל  ממש  הוא  שהנחל  הוא  הפירוש  פירוש?  מה 
עצים סביבו נראים ממש אמיתיים, אך הדשאים המרוחקים יותר, וההרים 
שבאופק מתעקמים ונשברים להם,והספסלים שבאופק נראים כמו פירורי 
עוגה. בקיצור, ציורים קצת לא נורמטיביים. בסתר ליבי כיניתי אותם, "אומנות 
חסרת אומנות". "מי הצייר המוכשר?" שאלה שירלי משיקגו. גיחכתי. הצייר 
המהולל לא היה אלא בני הבכור בן ה–16 ששמו צדוק, שלאחריו נולדו לנו 
עוד ארבע בנות. "צדוק הוא הצייר?" התלהבה שירלי, "נו- טוב, אני מרשה 
לעצמי להיות חוצפנית, ולבקש במתנה ציור של צדוק, ואתלה אותו בסלון 
ביתי בשיקגו. כך תהיה לי מזכרת תמידית מכם". בשמחה, עניתי לה, מה 
שתבחרי, זה שלך. שירלי בחרה את הציור הכי עלוב לטעמי. צדוק צייר גשר 
שנראה כמו כיכר לחם, העובר מעל עיר שעשויה מצעצועים שבורים. במבט 
שהרקע  תגלה  דמיון  קצת  עם  אבל  בציור,  טמון  מה  להבחין  קשה  ראשון 
ירקרק.  בצבע  מעופשות  לזה,  זו  דבוקות  לחם  מפרוסות  עשויים  והנוף 
בקיצור ציור זוועה. צדוק שמח לתת לשירלי את הציור, כי בכל פעם שביקרה 
דאגה למתת מתאים בשבילו. כעבור שעתיים שירלי נסעה. היא הטמינה את 
הציור בתא המטען של המונית נופפה לשלום והמשפט האחרון שאמרה:  
זרקור  צדוק".ועכשיו  של  המתוק  הציור  שקיבלתי...  המתנה  על  "תודה 
היסטורי קצר. האמת הם שחיי הנישואין שלי נפתחו לצלילי פעמונים, ועם 
המון אורות חמימים ומלטפים, ולא לימדו אותי דבר על העומד להתרחש. 
בעלי בא מבית עשיר מאד, והכניס אותי לדירה גדולה, מרוהטת בטוב טעם, 
ומכאן ואילך במשך עשר שנים חייתי בתוך בועה מתוקה של נועם ושפע 
בלתי נתפס. מעולם לא שילמתי חשבון מים, או חשבון חשמל, מעולם לא 
קניתי בגדים או נעליים לילדיי, חמותי תמיד גיהצה כרטיס אשראי, ושאלה 
"מה עוד חסר לך?". המקרר תמיד מלא והמזווים גדושים מזן אל זן. בקיצור 
גן עדן בעולם הזה, או יותר נכון בועת גן-עדן שאו-טו-טו עומדת להתפוצץ 
ולהימוג בחלל העולם. כשנולד בני הבכור צדוק, שכיום כבן 16, הוא נולד 
עם המון בעיות רפואיות. כליות בחצי תפקוד, רשרושים בלב, בעיות נשימה 
קשות וקיבה שלא סופגת מזון. כמו כן, האומלל איבד את קולו, והיה בוכה 
ללא קול. תוסיף לכך שהוא סובל מפיגור ברמה בינונית, וקשה לו להוציא 
מילים מן הפה. מסע ארוך ומייגע עברתי איתו בין בתי חולים, חדרי ניתוח, 
פרופסורים, תרופות בלי סוף, בשורה התחתונה כיום הוא יחסית בריא. נער 
טוב לב, מקרין אהבה לסביבה, דא עקא שהוא סובל מאי שקט, וצריך למצוא 
במהלך  בזעם...  מתפרץ  פשוט  הוא  אחרת  ומגוונת,  תמידית  תעסוקה  לו 
השנים לימדתי אותו לתפקד ברמה פשוטה, ללכת למכולת, לקנות לחם, 
לשלם, להחזיר עודף אבל לגופו של עניין, הוא מתיש אותי, וההתמודדות 
אתו היא כמו מלחמה סיזיפית שלא נגמרת לעולם. לפני שנתיים צדוק שבר 
רגל עקב שובבותו... הוא שכב במיטה מגובס כחודש ימים וביקש לעשות 

והנחתי סמוך למיטתו, צדוק התחיל  וצבעים  משהו. קניתי לו בד, מכחולים 
מסוימות  בנסיבות  שנים,  מספר  לפני  בסלון.  שתליתי  מציוריו  חלק  לצייר 
המשפחה התפרקה... לפתע נותרתי עם חמישה ילדים, ללא פרוטה בכיסי. 
לא  חודשים  שמונה  לתיאור.  ניתנת  שלא  בעניות  לפה,  מהיד  ממש  חייתי 
נעלי הבנות קרועות, מכונת הכביסה מקולקלת, חוב ענק  שילמתי חשמל, 
למכולת ומינוס מפחיד בחשבון הבנק. שכנים טובים עזרו לי פה ושם במצרכי 
מזון, כך גם הוריי ואחי... אני מייחלת שאף אחד בעולם לא ירגיש את תחושת 
מהאיגרא רמא לבירא עמיקתא. לפעמים הייתי ממש מיואשת, חסרת אונים, 
וגבינה, לשרוד בציפורניים, להסתיר  מגרדת פרוטות כדי לקנות לחם חלב 
ביקשה  משיקגו  שירלי  הזה,  הירוד  המשפחה...במצב  מבני  הבושה  את 
לבקרני. כשהיא נכנסה עשיתי הצגה של מאושרת ושמחה, ולא רמזתי לה 
מה מצבי... אינני טיפוס שמפזר את צרותיו לזולת. כמה ימים לפני ערב פסח 
תשע"ז חשתי שעולמי חרב עליי. בלילה, אחרי שהילדים נרדמו, פתחתי את 
המקרר. שכנה שם חצי קופסת גבינה וביצה אחת. על השיש חצי כיכר של 
לחם פרוס. זה הכל, וכסף? אין. משכורתי הדלה כסייעת לגננת תגיע בעוד 
שלושה שבועות ותיבלע בתהום. אנחנו אוכלים מצה שמורה כל ימי המועד, 
ובשר ודגים והמוצרים לפסח? עולים הון עתק שום סיכוי קלוש להיחלץ מן 
בודדה,  ודומעת התיישבתי בחדרי החשוך. אישה  אין באופק. שבורה  הבוץ 
שלי  "אבא  לו  אמרתי  אשען?  מי  על  אפנה?  למי  ובכיתי.  ענייה,  חלושה, 
שבשמים, די, הגיעו מים עד נפש. אין לי כוחות נפש להתמודד מול העניות 
אבא  אתה  השרביט,  את  לך  ומעבירה  לישון  נכנסת  אני  דקדוקיה.  ועם  הזו 
של ילדיי, לא פחות משאני אימא שלהם... אני כשלתי, ואני מבקשת סליחה... 
ועלובים...".אחרי שעה של  יחושו מוזנחים  ירעבו, שלא  אנא דאג להם שלא 
מי שמנהל מעתה את  יש  כי  יותר. מדוע?  רגועה הרבה  נרדמתי, אבל  בכי, 
המשפחה...בבוקר הם יצאו עם כריכים לבתי הספר. בתי הגדולה בת ה-12 
הבחינה במכתב בתא דואר ואמרה "אימא, כתוב כאן שהפקידו לך בחשבון 
59 שקלים", הנחתי את המכתב בפינת האוכל, ומיהרתי למקום עבודתי... מי 
יפקיד לי כסף? הבלים. כששבתי אחרי הצהריים מצאתי זמן להציץ במכתב 
מן הבנק, ציפיתי לעוד מכתב מאיים... כמו תמיד. אלא שהדברים נראו אחרת. 
סכום של 59,074 ש"ח הופקד בחשבוני!!! שעמד עתה על יתרת זכות של 
עשרות אלפי שקלים. החסרתי פעימה. היה ברור לי שזו טעות... אינני גנבת... 
תוך  הפסח...  חג  את  לעבור  כדי  בכסף  אשתמש  זמני  באופן  לפחות  אבל 
דקותיים הגעתי לבנק. הפקידה האירה אליי פנים "תוכלי למשוך רק 49,000,  
ולהשאיר בחשבון העו"ש 2,000 ש"ח יתרה". "כן, אמשוך הכל הרגע", הודעתי 
לה, נמנעת מלשאול מהיכן צנח עליי הכסף... שלא תתגלה הטעות... שלא 
תתפוצץ לי עוד בועה דמיונית של עשירות. נטלתי את הסכום ודהרתי הביתה, 
נכנסתי לחדרי מיוזעת ומזועזעת. אני לא גנבת... אני אחזיר הכל עד הפרוטה 
יצאתי שוב לרחוב  בכיתי מדאגה...  בכיתי משמחה,  לי...  האחרונה. כשיהיה 
ושילמתי ה-כ-ל!!! את כל חובותיי... ונשאר לי עוד המון המון כסף. רק למחרת 
אזרתי אומץ, ושאלתי בטלפון את פקידת הבנק, "מאין התזרים?". "משיקגו... 
לשירלי  חייגתי  ומופתעת  רועדת  לוי,  ר'  השיבה.  משיקגו?"  מישהו  לך  יש 
וגוללה  השיבה  היא  "כן",  ש"ח?".   59,074 לחשבוני  הפקדת  ושאלתי,"את 
את הסיפור הבא. "מיד כשנחתי בשיקגו הבחנתי במודעת רחוב, המבשרת 
צדוק  של  הציור  את  צילמתי  ילדים...  ציורי  תחרות  על  הכריזה  שהעירייה 
מילדים  ציורים,  מ–10,000  למעלה  הגיעו  הממיינת.  לוועדה  אותו  והעברתי 
ונערים בוגרי חוג ציור. הציור של צדוק נבחר עם עוד כ-300 יצירות. כשנפתחה 
התערוכה בנוכחות סנטורים ושרים חשובים, ראש העיר, נתבקשתי לייצג את 
שהעיר  ממני  שמעה  עסקים  אנשי  קבוצת  הצייר.  הילד  על  ולספר  הציור... 
המתפוררת שלפניהם, הינה יצירה של נער יהודי מישראל הסובל מפיגור... 
הם התפעמו וקראו לאוצר התערוכה, שהסכים לבצע מכירה פומבית ביניהם 
הציור נמכר למיליונר נוצרי קשיש, ששילם עבורו כ–16,000 דולר. המוזיאון 
גזר קופון, ואת השאר נתן לי... אבל זה הציור שלכם, ולי איך כוונה להתעשר 
מהכישרון של בנך היקר..." כך אמרה שירלי. שיהיה לך לבריאות, אדון לוי, את 

הלקח שיעשו קוראיך בעצמם. אם ירצו.
  באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו                              

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166

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 



גיסתי היתה במצב בריאותי קשה מאד, ממש בסכנת 
דלקת  וקיבלה  לארץ  בחוץ  בטיול  היתה  היא  חיים. 
נמרץ  בטיפול  אותה  אשפזו  מאד.  חריפה  ראות 
ומורדמת.  מונשמת  היתה  ימים.  כחודש  באיטליה 
יהיה  מה  ידעו  לא  רגע  שכל  עדין  כך  כל  היה  המצב 
שבכלל  דבר  אנטיביוטיקה,  המון  קבלה  היא  איתה, 
שאומרים  כמו  שהגיעו  עד  מאד.  אותה  החליש  גם 
מנת  על  ינון“  ל“חסדי  והתקשרתי  נפש,  עד  מים 
לעשות לה ”פדיון נפש“. ומה שקרה בעיני הוא ממש 
נס... אחרי הפדיון העירו אותה, הטיסו אותה בטיסה 
מיוחדת לבית חולים בלינסון, שם טיפלו בה החזירו 
לה את הנשימה, ועכשיו היא בשיקום בגלל החלשות 
לי  אין  זמן.  הרבה  מורדמת  שהיתה  מכיון  השרירים, 
נס.  פשוט  לה.  שקרה  מה  את  להגדיר  אחרת  דרך 
מיום ליום מצבה הולך ומשתפר ובקרוב בעזרת השם 

תחזור הביתה
               בעילום שם          

היו לי כאבים בפנים תקופה מאד ארוכה, 
כל  את  עשיתי  בטן,  כאבי  פעם  ומדי 
ושום  תרופות  מני  כל  ניסיתי  הבדיקות, 
טי,  לסי  אותי  הפנו  לבסוף  עזר,  לא  דבר 
ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לפני הסי.טי הזמנתי 
היה  ולא  לחלוטין,  נעלמו  והכאבים  ינון“, 
ולחסדי  להשם  תודה  ב"ה.   בסי.טי.  צורך 

ינון השליחים.                  
     )בעילום שם(

אבא שלי, השם ישמור אותו, אדם מבוגר, שסובל מכל מני מחלות תלויות גיל. פתאום אני מקבל 
טלפון, שהרופא משפחה הטיס אותו לבית חולים. אמר להם מיד להגיע להבדק, ושיש חשש להתקף 
לב. נפגשתי איתם בבית חולים. וכן עשו לו כל מני בדיקות לקראת צינתור. אבל לפני זה רצו לעשות 
מפוי לב. ואכן עשו לו את המפוי, וכל הבדיקות הרלונטיות. האמת שבגיל הזה, אם זה לא מוכרח 
יודע. רציתי לעשות השתדלות עבורו,  עולם  בורא  עדיף לא לעשות. אבל מה אנחנו מבינים. רק 
שיהיה סיעתא דשמיא, ושלא יצטרך צינתור בעזרת השם. הזמנתי עבורו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ 
. כבר באותו יום שחררו אותו הביתה, ואמרו שיקבעו לו יום בשבוע הבא לצינתור. בסדר. אמרתי 
לעצמי שאם שחררו אותו המצב לא כזה דחוף. חיכינו בסבלנות לתוצאות של כל הבדיקות. בעיקר 
למפוי לב. חזרנו לרופא, והוא אמר שאין צורך בצינתור ושחררו אותו הביתה. אין לי מילים להודות 

לבורא עולם, שרק הוא רופא כל בשר...ומפליא לעשות...

בעילום שם

אדם,  לכל  ומפחיד  מסובך  דבר  הוא  ניתוח  כל 
במיוחד,  רגיש  הוא  הנושא  שלנו  במקרה  אבל 
כאשר מדובר בניתוח לב פתוח לביתנו בת החצי 
ויודעים שכל  שנה. אנחנו מאמינים בני מאמינים 
ל“חסדי  התקשרנו  לכן  השם,  ביד  הן  הרפואות 
לבקר  נפש“  ”פדיון  התינוקת  עבור  והזמנו  ינון“ 
הניתוח  לעד,  שמו  ישתבח  השם,  וברוך  הניתוח. 
עבר בהצלחה מרובה, הרופאים אפילו התפלאו 
שלה  ושההתאוששות  הטובות,  מהתוצאות 
חולים  מהבית  לשחרור  הצפי  מהירה.  היתה 
נסים,  ניסי  ראינו  בזה  וגם  ימים,  חמישה  היה 
בלבד ימים  ארבע  אחרי  הביתה  אותה  ושחררו 
                                                                                                                                            .

                  בעילום שם

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

לי  כאב  חודשים  כמה  במשך 
הכתף. ניסיתי הכל. כדורים זריקות, 
טיפולים וכו‘ שום דבר לא עזר. עד 
שראיתי את העלון ומיד התקשרתי 
ינון“.  ב“חסדי  נפש  פדיון  לעשות 
הפדיון  שמאז  להודות,  התקשרתי 
השם.  ברוך  היה,  כלא  חלף  הכאב 
תודה לבורא עולם!                                                                                            

)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

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

מטבע 
הישועות

של הצדיק
לשמירה, ברכה והצלחה

לפרטים בקו הישועות:

03-6182992 kjpargeter

ניתן להוריד את העלון באתר

לשמירה, ברכה והצלחה


