
מטעמים לשולחן

בס”ד

אמר רבי שמעון בן יוחאי: הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב, אלא שנכמרו רחמיו 
באותה שעה, ונשקו בכל לבו )רש“י(.

השנוי החד בהתיחסותו של עשו ליעקב אחיו מעורר תמיהה: כיצד משונא, המתכונן 
לקום על אחיו ולהרגו, הוא הופך לפתע לאוהבו המחבק אותו ונושק לו בכל לבו? אין 
זאת אלא, שפעולה מסוימת מצד יעקב היא זו שגרמה לו לכך, ויש לעמוד על מהותה, 
ברבות  שעמדה  היא  זו  הבנה  זה.  במפגש  אחיו  עשו  עם  יעקב  הנהגת  את  ולהבין 
והצילה את חייו, ומעשה שהיה כך היה: באחד  זוננפלד  יוסף חיים  הימים לגאון רבי 
זוננפלד,  חיים  יוסף  רבי  ירושלים,  של  רבה  לבית  בריונים  קבוצת  התפרצה  הימים 
שלו  נותר הרב  על אף התפרעותם חסרת הרסן של הבריונים,  נפש.  לרצחו  ואימה 
והתיחס אליהם בקור רוח. שלותו הביכה את הבריונים, והם הגבירו את השתוללותם. 
משהגיעה ההשתוללות לשיאה, פרם הרב את חולצתו, גילה את ליבו, הזדקף לפתע 
בתנועה זריזה מעל כסאו והתיצב כך מולם, כשהוא אומר להם בקול תקיף: ”הנני מוכן 
בתגובה  נימה“.  כמלא  אזוז  לא  שמהאמת  ובלבד  ורצחוני,  בי  ירו  שמים,  שם  לקדש 
צעד מפתיע זה, נבוכו המתקיפים, נסוגו ויצאו את הבית. מאוחר יותר, באר הרב את 
ואת הסיבה להצלתו, על פי מעשה שהיה בעירה שאדיק שבפולין.  פשר התנהגותו 
רבות  צרות  יהודי העירה.  על  יהודי, שהפיל את חתתו  עירה התגורר מלשין  באותה 
לו  שיתנו  לדרוש  נהג  בחוצפתו  ממנו.  חששו  והכל  העירה,  לתושבי  זה  מלשין  הסב 
בכל שבת לשבת ב“מזרח“ של בית המדרש הגדול בעירה, ולעלותו לתורה ל“ששי“. 
באחד הימים נפטר רב העירה, ובמקומו התמנה אחד מגדולי התורה. מששמע הרב 
החדש על מעללי המלשין ועל חוצפתו לבוא לבית הכנסת ולטול לעצמו עליה חשובה, 
החליט לקים את מצות ” לא תגורו מפני איש“)דברים א, יז( ולשים קץ להתקלסותו 
בבית  הרב  הופיע  הקרובה  בשבת  ואכן,  והלומדים.  המתפללים  בציבור  האיש  של 
על  בחזקה  הרב  הכה  לתורה,  לעלות  למלשין  הגבאי  קרא  וכאשר  הגדול,  הכנסת 
המוסר  ומשוקץ,  טמא  פה  לך  מה  הקדושה?  ולתורה  לך  ”מה  וזעק:  שלפניו  העמוד 
ממונם ונפשם של ישראל לשלטונות, לברך על התורה? צא, טמא!“. המלשין המופתע 
נסה תחילה להכות את המרא דאתרא, אך שאר המתפללים מנעו זאת ממנו. בחרי 
אף פנה המלשין הנעלב והזועף לעבר דלת היציאה, ועזב את המקום, כשהוא שולח 
אצבע מאימת כלפי הקהל, כאומר: ”עוד אלמדכם לקח“. לאחר כמה חדשים, הוזמן 
שנים  בלוית  דרכו  את  הרב  עשה  כאשר  הסביבה.  מכפרי  באחד  מוהל  להיות  הרב 
מתלמידיו לעבר הכפר, הבחינו התלמידים במלשין הדוהר על סוסו לקראתם. פחד 
גדול תקף אותם, הם הביטו בחרדה סביבם, מנסים לאמוד את המצב...נקל היה לשער 
מה זומם המלשין לעשות בהם... הם לבדם...רחוקים מכל מקום ישוב...איש לא ישמע 
את זעקותיהם ולא יבוא להצילם...אך הרב, לעומתם, נותר שלו ושאנן. הסוס הדוהר 
קרב אליהם, המלשין קפץ ממנו בזריזות, וניגש בצעדים מהירים אל הרב. נשימתם 
של התלמידים נעתקה לרגע. אולם לתדהמתם הגדולה, נעמד ”המוסר“ על יד הרב 
לי על  ומחל  לי,  ורבנו, סלח  ”מורנו  ואומר:  והתכופף כלפיו בהכנעה, כשהוא מתחנן 
מה שעוללתי וחטאתי כנגדך“, וכעבור רגע, משכלה את דבריו, קפץ בחזרה על סוסו 
בלווי רבם, כשהם משתוממים על  ונעלם. התלמידים הנדהמים המשיכו את דרכם 
כוחו של רבם, אולם אז פתח הרב ואמר: הבה אסביר לכם את פשר המאורע. כאשר 
באחד  והצלה  מקלט  חפשתי  לקראתנו,  ומתקרב  סוסו  על  דוהר  המוסר  את  ראיתי 
מפסוקי התורה הקדושה, והנה נזדמן לי הפסוק במשלי )כז,יט( ”כמים הפנים לפנים 
כן לב האדם לאדם“. מיד התחלתי להרהר ולהפוך בזכותו של אותו ברנש...הרהרתי, 
כמה אומלל הוא וכמה זקוק הוא לרחמים על שפל התהום המוסרי שאליו הדרדר. 
המשכתי  שהגיע.  למה  מגיע  היה  לא  בילדותו,  חנוך  מקבל  היה  אם  אולי  יודע,  ומי 

במחשבתי להפך בזכותו,  
המשך בעמוד אחרון

עשו  וירץ  אחיו:  עד  גשתו  עד  פעמים  שבע  ארצה  וישתחו 
לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו )לג, ג-ד(

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 497
שבת פרשת “וישלח”
שנת תש”פ

העלון מוקדש לעילוי נשמת
יוסף בן רבקה ז”ל                                                                 
שושנה בת אסתר ז”ל
רבקה בת אולגה זימבול ז”ל
לרפואה שלמה:
שלמה בן ויקטוריה
סיגל בת דינה.

יום  ארבעים  אחר  המפלת  א. 
לכל  היולדת  כדין  דינה  להריונה 

חוקיה ומשפטיה.   
ב. היולדת שנמצאת בבית החולים 
את  להדליק  באפשרותה  ואין 
יברך  בעלה  שבת,  בערב  הנרות 
בביתם,  בע“ש  הנרות  את  וידליק 
החשמל.  באור  תסתפק  והיא 
בערב  חשוך  עדיין  וכשהחדר 
שבת תברך להדליק נר של שבת, 
ומיד תלחץ על הכפתור להדליק 
את החשמל לכבוד שבת, ויוצאת 
הנרות.                                                                                                                                            הדלקת  חובת  ידי  בזה 
ג. היולדת אחר שבעה ימים מעת 
יום  סוף  עד  לידתה,  משעת  לעת 
כחולה  דינה  ללידתה,  שלושים 
שאין בו סכנה, ואומרים לגוי לחלל 
אינה  הילכך  השבת,  את  עליה 
שקבעו  הצומות  בכל  מתענה 
חכמים, ואפילו בצום תשעה באב 
שחמור מכולם.                                                                                                                                   
)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 

09-8820166 ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 

לפעמים, מעגלים שנסגרים, מדברים.  יש אנשים שהמוות לא מעסיק אותם, 
הם משליכים אותו מאחורי גוום. "לעולם יזכיר לעצמו את יום המיתה. משפט זה 
טוב לדתיים עם יראת שמים, שאוהבים להפחיד את עצמם", נהג ללהג מפעם 
וגלילה שמעונוב הם  24 שהוריו חנוך  לפעם, רס"ר בקבע רמי שמעונוב בן ה 
שומרי מצוות, אבל הוא, כבר מילדותו, הרשה לעצמו ,רח"ל, להשיל את נוצות 
האמונה ולהיות כמו ציפור דרור.חלילה, הוא לא היה מעולם ילד חצוף, ובתוך 
מיד שיצא משער החצר אל שדרותיה  כללי ההלכה, אך  הוריו שמר על  בית 
התוססות של העיר הגדולה, רמי היה הזרזיר או העורב, או אפילו שניהם יחדיו 
במעמקי  לו,  ואובד  ההולך  בנה  על  גלילה  זלגה  השבת  נרות  מול  בערבוביה. 
הכאוס  של החולין, שאיננו אלא משאבת ענק של כפירה ופריצות. חנוך ניסה 
לנחם אותה "גלילה, הרבי שלי בבוכרה היה תמיד אומר שציפורים –גם שעפות 
נעלם,  כל  על  בחשבון  יביא  הכול  הקן..."."על  אל  חוזרות  –תמיד  רחוק  רחוק 
ויש דין ויש דיין" היה מסלסל בקולו חנוך על שולחן השבת המשפחתי, שדוק 
לו  ליבם של ההורים עקב הבן המתרחק, העושה  של עצב מעיב על שמחת 
הדין  יום  ואת  יום המיתה  את  אולי משכיח מעצמו,  או  ושוכח,  קריירה צבאית 
המדבר  במילואה.  הלבנה  קיצי,  לילה  זה  היה  אוגדתי.  תרגיל  והנורא.  הגדול 
הרחק  הכוכבים.  כיפת  תחת  לאופק  מאופק  לו  נמתח  מזימות,  וחורש  שקט 
הרחק בתוך מחילות אפילות הסתתרו להם נחשים ועקרבים  עם עיניים נוצצות 
ניסרו את חלל   – כסירנות של טרום מלחמה   – תנים  יללות  משחרים לטרף. 
האורות  נדם,  המנוע  נעצר.  שמעונוב  רס"ר  של  הצבאי  הגי'פ  כאשר  האוויר, 
כבו. רק בעוד שעתיים-שלוש הוא אמור לנוע מכאן, לעבר נקודת ציון במדבר, 

ולהצטרף לשיירת גי'פים שתלווה גדוד טנקים במשימת אימונים.
הציע  אחד..."  בלילה  אותו  בלעתי  אני  מדהים,  ספר  זה  משהו...  תקרא  "קח 
את  הדליק  שמעונוב  שלו.  לבוס  ברושי,  חיימ'קה  טוראי  הדתי  הרס“ר  עוזר 
הפנס ודפדף. "רוחות מספרות". יש חיים אחר המוות, ויש תקשורת עם אותן 
רוחות שלא תיקנו עצמן. אל תשאלו איך כמה ולמה, אבל הנוף המדברי הקודר 
והחשוך, הרחש המסתורי של הלילה, הצללים הכהים שהרקידה הלבנה על 
שמשת הגי'פ, והסקרנות... הו... הו... הסקרנות, כולם יחדיו הטביעו את הרס"ר 
עמוק עמוק לתוך מצולותיו של ספר מופלא ומטלטל, פרי קולמוסו ונסיון חייו 
שמעבר  בעולם  לו  רב  שידיו  זצוק"ל,  פתיה  יהודה  רבי  האלוקי  המקובל  של 
מן ההוויה הצבאית,  לה  זה. רס"ר שמעונוב חש שנשמתו מתנתקת  לעולמנו 
הקריאות בקשר הגדודי עברו מעל לאוזניו, משל היו קרקורי תרנגול צרוד. "אגוז 
חמש, אגוז חמש האם שומע?" דינדן בקשר המח"ט אך לשווא. חיימק'ה העוזר 
נרדם על הספסל האחורי, והבוס שלו היה שקוע עד נחיריו בים הסודות. נוגע 
לא נוגע בחלומן של רוחות השואפות לתקן את עצמן. פחד.. פחד פחדים!!! כל 
גופו הזיע. הלילה ההוא, הספר ההוא, קיפדו את גאוותו של הרס"ר אשר שב 
לבית הוריו עם כיפה על ראשו, והותיר את מטה האוגדה משתומם. "שמעונוב 
הרוחות"  מספרות  כך  האוגדונר..."כן,  השתאה  בתשובה?"  חוזר  דתי?  נהיה 
לחשו הלחשנים על אוזנו של המפקד. כעבור 20 שנה: רס“ר רמי שמעונוב כבר 
וכיום הוא מפקדו של מחנה צבאי  מזמן איננו רס"ר, הוא עשה קורס קצינים, 
גדול, בדרום הארץ. הוא נשוי, אב לששה ילדים, ולא מפסיד שיעור דף היומי 
עם רב המחנה. מפעם לפעם מתבדחים השניים על אותו לילה מופלא, אשר 
לכד בכנפיו איש צבא מרוחק, ונשא אותו עם הרוחות לבית הכנסת. כמה הכרת 
הדאגנית  אמו  טורדני.  אבל  זניח,  בטן  בכאב  הזה...מדובר  לספר  לו  יש  הטוב 
הורתה לו "גש לבדיקות, חודש ימים של כאבי בטן זה לא משחק, אני מקווה 
שזו רק דלקת...". סרן ד"ר איגור לובצקי הרופא הצבאי הוותיק, הכניס את סגן-

אלוף שמעונוב לסדרה של צילומים. הרופא אחז בידיו את התשקיפים והנהן 
בראשו ימינה שמאלה תוך זמזום מעצבן למדי ממממ... מממ... "אני לראות פה 
משהו לא נחמד", מלמל הרופא "זה צריך צילומים יותר רציניים.  אתה שמעונוב  
לנסוע לתל-השומר זה לא דלקת ולא סתם כאב בטן... בסדר?". "מה זה נראה 
לך?" רעד שמעונוב. "מקווה זה שומדבר... אבל צריך צילומי עומק וזה רק בתל 
השומר, אתה להבין?" סיכם הדוקטור. אדון לוי שלום. נסעתי מבוהל למדי לתל 
השומר והעברתי את הצילומים לידיו של פרופסור מנדל ציפרשטיין. הפרופסור 
צילומים  סידרת  רועד.  חיוור...  לבן...  כולי  הפכתי  ואני  בדאגה,  בלשונו  ציקצק 
נוספת והפרופסור מבלי למצמץ, כמורגל במלאכתו אומר לי "אדוני אני חושש 
שזו המחלה... במעי הגס... הלוואי ואני טועה, בצילום אני רואה גרורות, ויש לנו 
גם ממצא מחשיד בכבד... נעשה ביופסיה ונדבר...".תכל'ס, זה היה זה. חרב עלי 
ביותר  בגידול ממאיר ברמה הגבוהה  כי אכן מדובר  עולמי. הביופסיה חשפה 
שלו, וכי גם הכבד נגוע. אתה מתאר לעצמך מה מרגיש בן אדם בן 44, חסון, בעל 
תפקיד בכיר, שמגלה שאוטוטו.. שהכול מסתיים. ליבי נפל בקרבי... הפרופסור 
עלי,  עברה  וגוף  נשמה  מורטת  שבועיים  בת  המתנה  לניתוח.  תאריך  לי  קבע 

וכמובן על הורי ובני משפחתי. יום הניתוח, שעת בוקר. אחרי סדרה של בדיקות 
שגרתיות, הושכבתי על המיטה עם הגלגלים. עיניי תקועות להן במנורות הנאון, 
נגרר דרך מסדרון ארוך. עיגולים שחורים מרצדים מולי. הם מדברים איתי על 
ניתוח בן שלוש שעות לפחות. פרופסור ציפרשטיין הוא המנתח, ולצדו האחות 
הראשית. "להיות רגוע", מציע לי הרופא הצועד לצדי ונועל את דלת חדר הניתוח. 
"המרדים יזריק לך חומר הרדמה ותוך שניות ספורות תרדם ולא תרגיש דבר. 
בהצלחה, אני מאמין שהכול יהיה בסדר" סיכם הרופא. "בעזרת השם פרופסור 
ציפרשטיין, תגיד בעזרת השם". "אם אתה אומר, אין לי התנגדות" חייך הפרופסור: 
"בעזרת השם" תשע שעות נמשך הניתוח, בדיוק פי שלוש מן הזמן שהם תכננו. 
הממצאים בבטן היו חמורי פי כמה. בנוסף נרשמה תקלה... תקלה חמורה. הם 
הזריקו לי זריקה נוספת של חומר הרדמה, אבל במינון נמוך... ובעוד הם תופרים 
את בטני, התרחשה יקיצה מוקדמת. כן חזרתי להכרה ואני שומע אותם מדברים, 
ואני מצטט לך מילה במילה "לפי הערכתי יש לו חודשיים  או לכל היותר שלושה 
חודשי חיים - הכבד שלו גמור... אני חושש שלא חיסלנו את כל הגרורות... מסכן 
נסביר הכול למשפחה, אבל לא נודיע לחולה... חבל להעכיר את רוחו" ”חודשיים 
או שלוש לחיות", גם כך הייתי מפורק. והנה מן השמים מזמנים לי – כאשר אני 
מובל  אני  ושוב  הנוראה.  התחזית  את  חי  בשידור  לשמוע  "מתנה"   – כלי  שבר 
במסדרון הארוך, שלא ניגמר, ושוב מנורות הנאון, אוף, אני שונא מנורות נאון, עד 
היום הן מחשיכות לי את חיי... האור הבוקע מהם כהה ועגום... אני רוצה לצעוק 
אך אינני יכול. עכשיו עלי להיכנס להצגה חדשה. הפרופ' יספר למשפחתי שזה 
הסוף, ועלי לעשות  בפניהם הצגה שאינני יודע דבר מכך. הייאוש והחידלון עטפו 
אותי מכל עבר. רק כעבור שעה חשתי חזק מספיק ופקחתי את עיניי. מסביבי 
ברוך  "הניתוח  שמחה  ולהפגין  לחייך  ניסו  הם  ואחיותי.  אחי  הורי,  ילדי,  רעייתי, 
השם הצליח", עדכנה אשתי. "עכשיו שיקום והחלמה וחוזרים הביתה", ליטף את 
ידי בני הבכור. היה ברור לי שהם מעודכנים, זה נוהל קבוע שיש בו הרבה טעם. 
המוות הזה שניתן למישוש לא מוסיף שמחה. לא לי, ולא להם. כעבור חצי שעה 
חזרו כולם לביתם, למעט בני הבכור שישב לצדי, ותפקידו היה להשגיח עלי כל 
הלילה. גופי בער מכאבים וייסורים בכל פינה .כל רשרוש קטן עורר בי כעס וזעם. 
בני קרא תהלים בלחש. לפתע נכנס מבקר לחולה ששכב מעבר לווילון, והלה 
התחיל לדבר. שיחה ערנית למדי התנהלה בין השניים, והרגשתי שאני עוד מעט 
יכול לשמוע שומדבר. שחור לי בגוף, שחור לי בנשמה, שחור לי  מתפוצץ. לא 
בעיניים. אם נותרו לי חודשיים לחיות רוצה לחיות אותם בשקט! שאפתי אוויר 
הווילון  בתדהמה.  השתתקו,  השניים  שקט!"  רוצה  אני  "די!  ושאגתי  לריאותיי, 
הוסט ויהודי בעל צורה, זקנו יורד על פי מידותיו ביקש סליחה. "לא ידעתי שזה 
גורם לך צער... אני מאד מתנצל..." עיניו היו טובות ומלטפות, ומבט רגוע וחביב 
נשקף מהן, אך תחת מבול הייסורים ולנוכח חרבו המושחזת של מלאך המוות 
המרחפת מעל לראשי, לא השבתי לו דבר. עצמתי את עיניי וניסיתי לברוח. לאן? 
אין לי מושג. האיש ליטף את מצחי ולחש על אוזני. "יקירי, אני רוצה לברך אותך, 
שהקב"ה יתמלא עליך רחמים, ויגזור עליך גזרות טובות, ייתן לך רפואה שלמה 
בקרוב, ותזכה להאריך ימים בטוב ובנעימים, אמן". פקחתי את העיניים ונכבשתי 
על ידי קסם חיוכו המאיר. פניו היו מוכרות לי... לא ידעתי מהיכן. נתקלתי בפנים 
הללו.. לא היה לי ספק. מי כבודו? שאלתי. "אני איש פשוט," השיבני "אבל משמים 
זצ"ל ”האם  יהודה פתיה  - רבי  נכדו של אחד מגדולי הדורות  זיכו אותי להיות 
זה  מספרות"  "רוחות  לוי,  ר'  דום.  נאלמתי  מספרות?".  רוחות  ספרו  את  קראת 
ליהודי  והפכני  מדברי,  לילה  באישון  רוחניים  לחיים  שהחזירני  המופלא  הספר 
שומר מצוות, שלף אותי ממצולות החולין לחיי אמונה. בשארית כוחותיי סיפרתי 
השיבני  פתיה  יהודה  רבי  של  והנכד  בתשובה".  חזרתי  הזה  הספר  "בזכות  לו 
"כשם שספר זה החייה אותך בעבר, תזכה לחיים ארוכים גם לעתיד. ולא בכדי 
אנחנו מדברים עליו במצבך הנוכחי..." כך אמר והלך לו- הרגשתי את דפי הספר 
ההוא עוטפים אותי בחמלה מכל עבר... ומפיגים במידה רבה את אימת המוות. 
בדיקות  עובר  אני  עדיין  שנים.   10 מ  למעלה  ההוא,  הניתוח  מאז  חלפו  לוי  ר' 
תקופתיות –אך הנני אדם בריא וכיום עוסק בחינוך. אתה סופר מיומן, ומי כמוך 
כמה  שמספרות  רוחות  ויש  ומדברים,  שנסגרים  מעגלים  יש  שלפעמים  יודע 
רחמים מפזר עלינו הקב"ה מכל עבר, כדי שנאמין.  לקח טוב ויוצאים לדרךאת 
הסיפור הזה שמעתי השבוע מפי גיבורו, בעת שקיים מצוות ביקור חולים, ועודד 
את רוחו של אדם שחלה באותה מחלה. כחוט השני נמתחה בין השניים שיחת 
האמונה התמימה על כוחם של חכמים וצדיקים, אשר תפילתן פועלת ישועות, 

הרבה יותר מרופאים, ניתוחים ותרופות.
.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

לפני שנה גילו לי איזו ציסטה, לא קטנה. מכיון שלא 
בזה  לטפל  החלטתי  כירורגית,  התערבות  רציתי 
והזמנתי  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  אחרת.  בדרך 
נעלמה.  לא  בשלה,  הציסטה  אבל   , נפש“  ”פדיון 
מכיון שראיתי בחוש ישועות בנושאים אחרים, לא 
עשיתי  זמן.  יותר  שלוקחים  דברים  יש  התיאשתי. 
קטן,  שזה  וראו  מערב  בדיקות  לפני  פדיון  עוד 
אבל עדיין זה לא נעלם לגמרי. לפני שבוע עשיתי 
והתקשרתי  בדיקה.  מכן  ולאחר  פדיון  פעם  עוד 
לבשר בשורות טובות, שברוך השם זה נעלם. ואני 
ויתרתי...השם  שלא  שמחה  שאני  להגיד  מוכרחה 

נתן לי אורך רוח...תודה השם! ותודה לשליחים...
בעילום שם

לי  היה  ממש  נשימה,  מקוצר  סבלתי 
קשה לנשום, הנשימה היתה כבדה. מכיון 
שסבלתי במשך שנים מכל מני תופעות 
אור  איזה  לראות  כבר  ורציתי  אחרות, 
בקצה המנהרה. החלטתי לעשות ”פדיון 
נפש“ ב“חסדי ינון“ לעצמי, שיהיה רפואה 
אבל  לי  יעלמו  התופעות  שכל  שלמה, 
בעיקר בקשתי על הנשימה, על הקוצר. 
לשתף  כדי  מתקשר  אני  השם,  וברוך 
אתכם, שזה עזר לי וחזרתי לנשום רגיל. 

השבח לאל. 
בעילום שם

לאל  ותודה  פעמים  מספר  נפש”  “פדיון  ינון”  ב”חסדי  עשיתי 
ראיתי ישועות. אחת מהן היתה לפני כשנה בערך. רציתי למכור 
דירה באילת ולקנות דירה אחרת בדרום תל אביב. הדירה בת”א 
היתה יקרה בהרבה ומאד רציתי אותה. הבנתי שאין לי סכוי כי 
החלטתי  אני  ממני.  יותר  לשלם  מוכנים  והיו  אותה  רצו  הרבה 
לעשות “פדיון נפש” והשם יעזור. בקר אחד אני מקבלת טלפון 
מבעלי הדירה ואומרים לי שהם מעונינים שאני אקנה את הדירה. 
בהרבה  נמוך  שהוא  הצעתי  שאני  במחיר  אותה  קניתי  ואכן 
עליה  קבלתי  באילת  הדירה  ולגבי  אחרים.  שהציעו  מהמחיר 
הרבה מעבר למה שהציעו לי קודם לכן. אני לא האמנתי. תודה 
לבורא עולם, אין עוד מלבדו! ותודה גם לכם, השליחים...    .      .                                                                                                               

בעילום שם  
בעילום שם            

לשתי הבנות שלי, שיהיו בריאות היו תופעות 
חולים,  לבית  עד  הגיעו  בהריון,  מדאיגות 
לשתיהן  ישמור.  השם  סכנה,  של  במצב 
עשיתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, כמובן שכל 
אחת בתורה. זה לא קרה ביחד. וברוך השם, 
באופן  המשיכו  ההריונות  נעלמו  התופעות 
ושתיהן  הסוף.  עד  מעמד  החזיקו  תקין, 
רוצה  אני  וקלות.. מזמן  לידות טבעיות  ילדו 
המדהימה... דשמיא  הסיעתא  על  להודות 

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

המשך מטעמים לשולחן: 
עד שנכמרו רחמי עליו ונעקרה מלבי כל טינה נגדו, ומכיון שכך, פעל 
כאן הכלל של ”כמים הפנים לפנים“, נכנסה בליבו מחשבה טובה, 
והוא החל להרהר: ”אולי הרב צודק, שהלא ודאי עשה מה שעשה 
מתוך כונה טהורה לשם שמים, ולא לשם קנטור‘. מתוך מחשבות 
אלה, נתרכך לבו, והגיע לרגע של חרטה ובקשת סליחה. רבי יוסף 
חיים זוננפלד סים את סיפורו ואמר: כדברים האלה הרהרתי גם 
והניפו אגרופיהם  מולי חמשת הבריונים  אני בשעה שעמדו 
מולי. רעיון זה למדתי, אמנם, מהרב של שאדיק, אך שרשיו 
יעקב אבינו עם אחיו  טמונים בתורה הקדושה, במפגש של 
הרשע, עשו. כאשר באו המלאכים אל יעקב, הם ספרו לו על 
בואם של אחיו עשו. “אתה הנך קורא לו ‘אחי‘-אמרו ליעקב-

בשנאתו“.  עודנו  והוא  הרשע,  כעשו  עמך  נוהג  הוא  “אולם 
מלבד שנאתו של עשו ליעקב, גם יעקב שנא את עשו, כמו 
שנאמר )תהילים קלט, כא(:“הלא משנאיך ה‘ אשנא“. והנה, 
”וישא יעקב עיניו וירא והנה עשיו בא ועמו ארבע מאות איש“. 
יעקב מבחין שהסכנה מתקרבת, לפיכך מיד ”וישתחו ארצה 
יעקב  זו כפה  שבע פעמים עד גשתו עד אחיו“. בהשתחויה 
בזכותו של עשו. עד שהפסוק  וכה  כה  והפך  את מחשבתו, 
לאחיו  שהפך  עד  כלומר  אחיו“,  עד  גשתו  ”עד  מעיד  עצמו 
בו האחוה  זכויותיו, התעוררה  אזכור  ידי  ממש, מאחר שעל 
באהבה  הוא  אף  לחוש  לעשו  גרמו  אלו  תחושות  כלפיו. 
כלפי יעקב, עד שכדברי רש“י, מתוך המדרש )ספרי פרשת 
בהעלותך פסקא סט(, באותה שעה נכמרו עליו רחמיו והוא 

נשק לו בכל לבו.
ומתוק האור


