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העלון מוקדש לעילוי נשמת
יוסף בן רבקה ז”ל                                                                 
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שלמה בן ויקטוריה
סיגל בת דינה.

מטעמים לשולחן

בס”ד

נפלא  פשט  מובא  יעלה‘,  ’יהודה  שו“ת  בעל  זצ“ל,  אסאד  למהר“י  מהרי“א‘  ’דברי  בספר 
בפסוק, מהי ”יד“, מהו ”ירך“, ומה הם ”חסד ואמת“. כשהתורה אומרת ”כי פתח תפתח את 
ידך“ )דברים טו,ח( מה כונתה, לעשות התעמלות ביד? ודאי שלא. כונתה כמובן לצדקה. 
יש לפתוח את היד ואת הכיס כלפי העני. אם כן, ”יד“ זו צדקה. כשהתורה מזכירה ”ירך“ 
כונתה תמיד לתורה, שנאמר:“ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו“. ירך זו תורה, ו“כף הירך“, 
אומר הזוהר הקדוש, אלו ”תמכין דאוריתא“, תומכי ומחזיקי התורה, וענין זה, כידוע, נחלש 
מאד. בענין זה נזכיר מעשה שהיה עם הגאון רבי עזרא עטיה. ארגון הג‘וינט נתן פעם סכום 
כסף לעולם הישיבות, וכאות הוקרה ערכו לכבוד ראשי הארגון מסיבה בהשתתפות ראשי 
הישיבות שנשאו דרשות וברכו אותם בברכת ישר כח. בהגיע תורו נעמד רבי עזרא עטיה 
יכול היה  ולא  ולפתע פרץ בבכי  ושוב,  וסגר, שוב  פיו, פתח  לשאת את דבריו. פתח את 
לדבר. הרב טננבוים, מזכיר ועד הישיבות, נזעק אליו ושאל:‘כבוד הרב, מה קרה? אמר רבי 
עזרא:‘כשנעמדתי לדבר נזכרתי שמשיח עוד לא בא, והצער על כך גרם לי לבכות‘.‘מדוע 
דוקא במעמד זה נזכר כבוד הרב במשיח?‘ תמה הרב טננבוים, והגאון זצ“ל הסביר:‘אם 
משיח היה בא, לא אנחנו היינו עושים מסיבה לכבוד ראשי אירגון הג‘וינט. אדרבה, ארגון 
להחזקת  הכסף  את  מהם  לקחת  שהסכמנו  כך  על  מסיבה  לכבודנו  עורך  היה  הג‘וינט 
תורה. אבל עתה שמשיח עדין לא בא, אנחנו אלו שצריכים לערוך לכבודם מסיבה ולדבר 
בשבחם...“ על כל פנים ”ירך“ זו תורה. ומהי ”אמת“? ”אמת“ זו תורה, שנאמר:“אמת קנה 
ואל תמכור“ )משלי כג,כג( נמצינו למדים כך:“יד“-צדקה,“חסד“-צדקה,“ירך“- תורה, וגם 
”אמת“ זו תורה. לפי זה, אומר המהר“י אסאד, זו היתה כונת יעקב אבינו בדבריו שנאמרו 
לפני מותו. הוא ערך לעצמו חשבון נפש וראה שברוך ה‘, תורה הוא למד בהתמדה כל ימיו. 
מאז שהוא זוכר את עצמו, הנו ”איש תם יושב אהלים“, אחר כך במשך ארבע עשרה שנה 
למד בישיבת שם ועבר, ובאותן שנים אפילו לא שכב לישון מרוב התמדה בלימוד. בקיצור: 
מבחינת לימוד התורה הוא בסדר. המשיך יעקב וחשב: ומה עם צדקה? אולי בקיום מצות 
צדקה חסר מעט? שמא הייתי צריך לתת יותר ממון לצדקה וחסד? מה עושים? ואז עלה 
בדעתו הרעיון: הרי יש לי בן שעושה צדקה וחסד בלי גבול ומידה-יוסף הצדיק,“המשביר 
לכל הארץ“, הוא בעל צדקה הגדול ביותר שישנו בעולם. תשאלו: הלזה יקרא בעל צדקה, 
הוא הרי קבל משכורת על עבודתו? התשובה היא: אם אכן, כונתו לשם עשית חסד עם 
הזולת, זה שהוא מקבל משכורת—אין בכך סתירה כלל למצוה, שכן לא כתוב בשום מקום 
שהעוסק במצות חסד אשתו ובני ביתו צריכים לגוע ברעב!... כל נהג אוטובוס שעוסק כל 
היום בהסעת אנשים ובהבאתם למחוז חפצם, הוא בעצם בעל חסד עצום, אם רק התכון 
במעשיו לשם חסד. אם החסד לא מענין אותו כלל, רק המשכורת שיקבל בסוף החודש, 
מקבל  שהוא  זה  חסד,  לשם  מתכון  הוא  אם  אבל  חסד.  בעל  בגדר  אינו  שבאמת,  הרי, 
משכורת לא סותר את היותו בעל חסד. פועל שמניח צנורות או סולל כבישים ברחבי ארץ 
ישוב ארץ ישראל  ישראל, צריך לרקוד כל היום מרוב שמחה על שזכה לעסוק במצות 
כפשוטו. אלא מה, הוא מקבל משכורת? ומה בכך! אם באמת הוא מתכון לשם מצות ישוב 
ארץ ישראל, זכות עצומה היא בידו. אם כן, אומר יעקב אבינו, יש לי בן שהוא, ב“ה, בעל 
יתכן שמרוב עסוקו בחסד אין לו מספיק זמן ללמוד תורה. מה עושים?  חסד עצום, אך 
וזבולן. הוא קרא ליוסף בנו ואמר לו:“שים נא ידך“,  אציע לו עסקה, מעין עסקת יששכר 
הינו את זכות מצות הצדקה שלך, ”תחת ירכי“-במקום התורה, כלומר, אני אתן את זכות 
התורה שלי, ”ועשית עמדי חסד ואמת“-הבה ונעשה עסקה של חסד מול אמת, צדקה מול 

תורה. יששכר וזבולן אמתי.
                                                              ומתוק האור

ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו יוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שים 
נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים )מז,כט(

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

זמני שבת
פרשת “ויחי”

הפטרה: ויהי דבר ד' אלי"

פלג המנחה      הדלקת נרות     צאת שבת       רבנו תם

3.41

3.42

3.43

4.13

4.28

4.30

5.28

5.29

5.30

6.06

6.02

6.04

ירושלים

תל אביב

באר שבע

זמני שבת
פרשת “ויחי”

ע”ש הצדיק המלובי”ן רב ינון חורי זיע”א
יוצא לאור ע”ע ארגון “ח  די ינון” טל: 03-6182992

                                                                         
החיזוק השבועי 

                                                                          לא להתלוננן
עני מרוד, ללא מקור פרנסה חיפש בכל דרך להביא מזון 
לביתו. באחד הימים מצא העני יהלום גדול ויקר, הלך אל 
חברו המתמחה ביהלומים וזה אמר: "היהלום שבידך הוא 
לשלם  שיוכל  הזו  בעיר  אחד  אדם  אין  ביותר,  יקר  יהלום 
לך את שוויו. לכן, סע אל מדינה רחוקה ותמכור שם את 
חברו  עצת  אל  העני  שמע  ביותר".  גבוה  בסכום  היהלום 
והלך אל הנמל, אך אפילו כסף לכרטיס לא היה לו. נכנס 
העני אל אחת האוניות המפליגות ואמר לרב החובל: "אני 
בוטח  אני  ביותר,  יקר  יהלום  לי  יש  סוד,  לך  לגלות  רוצה 
את  וכשאמכור  רחוקה  למדינה  איתך  להפליג  לי  תן  בך, 
היהלום אשלם לך את דמי ההפלגה בתוספת סכום נכבד 
ליעדו.  הפליג  והעני  החובל  רב  הסכים  בי".  אמונתך  על 
בחלוף  טובים.  לחברים  והפכו  התקרבו  השניים  בינתיים 
נהנה  בו,  הביט  היהלום,  את  העני  הוציא  מספר  ימים 
מהאוצר שיש לו והניחו על השולחן. באותו הרגע האוניה 
חיפושיו  העני.  של  מעיניו  ונעלם  עף  והיהלום  היטלטלה 
הנואשים אחר היהלום לא הועילו והיהלום אבד. החל העני 
לבכות על מר גורלו, "מה אגיד עכשיו לרב החובל? כיצד 
לומר  לא  והחליט  לעצמו  חשב  הנסיעה?"  עבור  אשלם 
לאחר  הבורא.  לישועת  ולקוות  הגזירה  את  לקבל  דבר, 
שבוע ניגש רב החובל אל העני ואמר: "אני רוצה לגלות לך 
סוד כמו שאתה סיפרת לי, אני בוטח רק בך. יש לי בבטן 
אין  יורשים,  לי  אין  חיי,  ימי  האוניה רכוש רב שחסכתי כל 
לי אף אחד בעולם. כשאנו נגיע למדינה הרחוקה נצטרך 
על  עתק  סכום  ממני  שיגבו  חושש  אני  במכס,  לעבור 
שמך  על  הכל  את  לכתוב  רוצה  אני  לכן,  שלי,  האוצרות 
וכשנעבור את המכס נקרע את השטר". הסכים העני ורב 
רב  בבוקר  למחרת  לעני.  אוצרותיו  כל  את  רשם  החובל 
החובל לא הגיע אל הסיפון, ירדו מספר אנשים אל חדרו 
ומצאו אותו ללא רוח חיים. כל רכושו עבר ברגע אל העני 
ששב להיות שוב עשיר גדול. כל זה בזכות השתיקה שלו 
)'מעשה מביטחון'( אין אדם בעולם שהכל מסתדר לו לפי 
רצונו, לעיתים יש נפילות, הפסדים, נזקים ועוד... לעיתים 
פולט:  אדם  כישלון  או  נפילה  נזק,  הפסד,  של  ברגעים 
מתלונן  האדם  עכשיו?"  דווקא  למה  לי?  מגיע  זה  "למה 
שמים.  כלפי  האשמות  מטיח  אף  ולעיתים  מעלה,  כלפי 
אדם נבחן בדיוק ברגעים הללו, האם מקבל על עצמו את 
גזירת המקום או מטיח האשמות, מתלונן ומעורר רחמים 
עצמיים. בכל פעם שתשתוק, שלא תתלונן, שתקבל את 
בעתיד.  עצום  רווח  ותרוויח  יותר  תתעלה  אתה  הגזירה 
כל תלונה היא חוסר באמונה, חוסר בביטחון במי ששלח 
לך את הנזק. זכור תמיד! הכל מנותב מלמעלה, מה לך 
שהם,  כמו  הדברים  את  קבל  אחרים?  על  בטרוניה  לבוא 
שתיקתך תוביל אותך אל מקום טוב יותר משהיית...דיבור 

שווה מטבע אחד שתיקה שווה שניים...     
                                                                                                                                                             

רונן קרתא



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

המשך מלפני שבוע: הוא לא התעשר מן התיאטרון, אבל הוא לא חיפש עושר. 
"עשיר, זה מי שיש לו עיניים, שיניים, ידיים ורגליים", אמר. הוא רצה לראות את 
הילדים צוחקים, שמחים, נהנים מסיפורי הצדיקים שבובותיו הציגו לפני הצופים 
היקרים ובעיקר "שייקחו לקח לחיים, שאין עצב בעולם, יש רק שמחה". אמרו 
צעיר, בקושי  איש  עדיין  "דוד, כבר עשר שנים שאתה אלמן... אתה  לו חבריו: 
דוד.  "זו מצווה חשובה", השיב  ישמחו לקבל אימא".  וגם הילדים שלך   ,45 בן 
"אני לא בררן, אבל היכן מוצאים אישה שמחה כמו חנהל'ה עליה השלום. אני 
בלי שמחה בבית כמו דג בלי סנפיר". בניו הגדולים, תאומים בני 20 עוד מעט 
תעשה  "דוד,  לו  אמרו  החברים  שנתיים.  שנה  תוך  לשידוכין...  לצאת  יתחילו 
מאמץ להיכנס לחופה שלהם עם רעייתך החדשה... לא שמחה כמו חנהל'ה, 
יותר שמחה מחנהל'ה, זה לא העניין. יהודי לא מושלם, זה אחד בלי אישה. אתה 
יצליח  בובות שלך  אין ברכה. התיאטרון  אין אישה  יודע שחכמים אומרים אם 
יותר, קח את  ישמחו הרבה  והילדים הצופים  הו,  הו,  יותר אם תתחתן.  הרבה 
זה בחשבון". הגדלת השמחה... זה מצא חן בעיניו של דוד. "הם צודקים" הרהר 
בליבו, "אני חייב להתחתן כדי להוסיף שמחה, לא רק לי, גם לקליינטים שלי". 
דוד האלמן, דוד גמ"ח השמחה, רמז לסביבה שהוא פנוי להצעות. תשנ"ג 1993. 
ליוו אותה בדרכה לבית  ברוניה הלכה לעולמה לפני שנתיים. אנשים מעטים 
ניצולי השואה הולכים ומתמעטים,  העלמין. גם רות. קיץ בני-ברקי של תמוז. 
מותירים לנותרים שובל של מוסר יהודי ענק, שיש לקחת ללב. "קל – אמונה 
– ואין – עוול" נהגה ברוניה לומר לרות מעל מיטת חוליה "צדיק –וישר – הוא". 
"אנחנו לא יכולים לספר הכל. יש דברים שהשתיקה יפה להם, כי שתיקה היא 
סודות  ויש  לנשמה.  טובה  וכמובן  לגוף,  טובה  שהיא  אומרים  וחז"ל  יקר,  דבר 
שלהם.  הגילוי  של  הזיו  מן  ליהנות  כדי  הבא,  לעולם  איתם  סוחבים  שאנשים 
חווינו מראות איומים, אבל מי שיהודי מאמין, יודע שאלו מחזות נוראים שיצאו 
מכבשונו של עולם, והם נועדו במיוחד למביט בהם שיפיק לקחים. אנחנו, רות 
יודעים  וכשאנו  העולם,  בורא  של  בתיאטרון  דקיק  חוט  על  בובות  כמו  יקירה, 
נועדו להיטיב עמנו.  זאת, קל להתמודד, קל להבין שהניסיונות המרים ביותר 
אור  לאותו  נזכה  אזי  והרדיפות,  והפגעים  הסבל  למרות  מאמינים  נישאר  אם 
גנוז שהמלך שומר עבור אותם צדיקים שראויים לו...". רות אהבה את ברוניה. 
חיים  וחוכמת  נפש  תעצומות  הזו  באישה  גילתה  היא  חוליה  בשנת  בעיקר 
נדירה. אם בעבר רות הייתה כותל של נחמה לברוניה, עתה התחלפו היוצרות. 
ברוניה הפיחה ברות כוחות אדירים להתמודד, להאמין, לקוות ולהפנים שניסיון 
קשה ומייסר ככל שיהיה, הוא מתנה, הוא ממתק. "רק לא להתבלבל יקירתי, 
לא לחשוב שמישהו חלילה מחפש להרע לנו. כל איחור, כל עיכוב חופן בחובו 
אהבה גדולה של המלך... הוא יודע ורק הוא יודע, מתי וכיצד ומי". ברוניה נאנחה 
ועיניה המתיקו סוד. "את זוכרת יקירתי את האישה מרת-הנפש קלרה?". רות 
הנהנה. היא לעולם לא תשכח את הבוקר הנורא ההוא, את ההשפלה. חלילה, 
מעולם לא הקפידה על האומללה הזו שמסע חייה לא היה אלא שעטת פרסות 
מיוזעת של חיה נמלטת מפני הציידים. לא היה לה יום ולא לילה, כבויה וירויה. 
אבל מאותו בוקר היא נעלמה מחייהן. פעם או פעמיים בשנה צלצלה לברוניה, 
הן החליפו כמה משפטים. האם היא חיה? והיכן? האם היא נפטרה? היכן מקום 
ודיברתי  בך  שפגעה  על  בוקר  באותו  קלרה  על  כעסתי  שלי,  "רות  קבורתה? 
אליה קצת קשות. היא כנראה נעלבה, ונעלמה. לאחרונה שוחחתי עימה בטלפון 
לפני כחצי שנה. לא מספרת היכן היא גרה, מה עושה ומי מטפל בה. ואני אינני 
יום. ימיי לא ארוכים, ליבי אומר לי שהיא נעלבה ולכן העדיפה  יודעת מה ילד 
לנתק את הקשר הטוב בינינו. בכל פעם שביקשתי את סליחתה היא שתקה, 
המהמה... אמרה שלום וניתקה. לקלרה האומללה היה גן ילדים אי-אז בימים. 
היא הייתה הגננת של ילדיי הקטנים השם יקום דמם, וגם של ילדיה יענקי ורבקי 
ולמרות  מעוני,  את  שפקדה  על  הטוב  הכרת  הרבה  לי  יש  דמם.  יקום  השם 
חרדותיה היא הוסיפה אור לחיי. עכשיו, בטרם תשקע השמש, אחרי לכתי מן 
העולם, נסי למצאה, בקשי ממנה מחילה בשמי". כעבור שבועיים ימים הלכה 
ברוניה לבית עולמה. וקלרה? עקבותיה נעלמו. סיוון תשנ"ה 1995, שעת ערב. 
תחנה מרכזית באר-שבע. רות ירדה מן האוטובוס צועדת לכיוון אולם החתונות. 
היא הייתה בהרבה חתונות, משמחת, עושה הכל שהכלות ירגישו נפלא. בעיקר 
כלות שאין להן הרבה משמחות. גם זה קורה. השהייה במחיצתה של ברוניה 
ורודים על המתרחש בעולם. לא לבקר, לא  לימדה אותה להביט במשקפיים 
להתלונן. כן, היא משמחת, וטוב לה עם זה, אבל מה עם השמחה שלה...? את 
ביתה שלה עדיין לא הקימה! בקרן הרחוב היא ישבה על כיסא פלסטיק אדום. 
קשישה פושטת יד, מנהמת מילים פה ושם. רות הישירה מבט לעברה חייכה 
ידה  והרבה בריאות", היא תחבה לכף  "שיהיה לך ערב טוב  ואמרה  בנעימות, 

מטבע בן חמישה שקלים ופנתה ללכת."רות? את רות? נכון?" שאלה הקבצנית. 
"כן". רות הסתובבה, ובחנה את הקבצנית המוזרה."כמה נפלא לפגוש אותך, מה 
שלומך רות?" קלרה האירה פניה, עיניה נדלקו להן בחביבות מחויכת. השתיים 
"ובכל זאת לא  ציינה רות.  התחבקו."נפגשנו רק פעם אחת לפני המון שנים..." 
שכחת אותי"."קלרה אף פעם לא שוכחת אנשים טובים. את רות, אישה טובה, 
את אוהבת את ברוניה המסכנה וטיפלת בה באהבה הרבה שנים. הקב"ה אוהב 
תמיד  בטלפון  כשדיברנו  ברוניה,  לזולת...  טוב  לעשות  שאוהבים  כמוך  אנשים 
קפאה  רות  טובה...".  ממש  את  והרגישות.  הטובות  המעלות  על  אותך  שיבחה 
על מקומה. לפתע הדהדו באוזניה המילים הנוקבות שקלרה המבוהלת ירתה 
טובה"  שאני  חושבת  שאת  שמחה  ממש  חצופה!"."אני  את  רעה,  "את  לעברה, 
אמרה רות. "את בוודאי זוכרת את הבוקר ההוא שכעסת עליי. דיברת אליי באופן 
לי?".  בוודאי סולחת  ואני מתנצלת שהערתי אותך. את  קשה. אני מבינה אותך 
"בוודאי", השיבה הקבצנית. "יהודי שלא סולח יורים עליו", היא איבדה כיוון לרגע. 
"קלרה, ברוניה עליה השלום ביקשה ממני לבקש ממך מחילה שמא פגעה בך, 
את מוחלת לה?"."בוודאי שסולחת לה, היא לא פגעה בי מעולם, אני זו ששיגעתי 
אותה עם השיגעונות והפחדים שלי ולכן נסעתי מבני ברק דרומה, חיפשתי מקום 
חדש להניח ראש, אבל תמיד שמרנו על קשר. אישה קדושה הייתה ברוניה, אף 
פעם לא באה בטענות לקב"ה... הלוואי והייתי זוכה למעלות שלה, אני בכיינית, 
חבילת  מתוכו  הוציאה  תיקה  את  פתחה  רות  עליי".  יורים  הזמן  כל  מקטרת, 
סוכריות והגישה לקלרה. "קחי, הן טעימות". קלרה שלפה סוכריה ובירכה. "רות, 
את אישה טובה שדואגת שיהיה לי מתוק. שיהיה לך מתוק. מכל הילדים שלך", 
בירכה אותה. "עוד לא נישאתי", הפטירה רות. "אז אני מברכת אותך שמהר מאד 
תתחתני, הרבה יותר מהר ממה שאת מעלה בדעתך, וכמו ששימחת אותי ישמחו 
הקלה  חשה  רות  הקבצנית.  צחקה  מניינים",  שני  כמעט  ילדים  לך  ויהיו  אותך, 
פנימית נעימה. המועקה הכבדה פינתה את מקומה לתקווה אמיתית. משום מה 
הברכה של קלרה הניחה את דעתה. היה בה תום, נקיות, זוך של נשמה נרדפת 
שמחוברת לבוראה. הבוקר ההוא חזר שוב לרצד מבין עפעפיה, ואז היא הבינה, 
בשמים  מדקדקים  כמה  עד  לקלוט  מופלא  צוהר  לה  נפתח  הכל.  הבינה  היא 
בעבירות שבין אדם לחברו. "אוי", חשבה רות בליבה, "אני בכלל לא התכוונתי 
להעירה אותו בוקר. הלוא חוויתי עין בעין את חרדותיה וזעקותיה. ירויה, נרדפת, 
חלושה, מחפשת מנוחה, ואין. לחשתי, בסך הכל לחשתי לברוניה, מבלי לדעת 
שחיישניה של האישה המבוהלת רגישים לכל זמזום ולחש. לכן היא התעוררה, 
אני הערתי  ואני אשמה,  כך רצתה להימלט.  כל  וחזרה למרה השחורה ממנה 
אותה וציערתי אותה, וגם על כך מקפידים בשמים. על פגיעה בזולת מבלי משים, 
ואפילו מתוך כוונה טובה לא לפגוע. גם אני נפגעתי מן ההקפדה  מבלי דעת... 
העלומה של קלרה... ומסע חיי איננו אלא צעידה בתוך בועה סיזיפית של רווקות 
ובדידות". "קלרה יקרה, היכן את מתגוררת כיום?" שאלה. "אני? אני מתגוררת 
בתיאטרון בובות", צחקה קלרה. "תיאטרון בובות?" התפלאה רות. "כן, יש איש 
אחד קוראים לו דוד האלמן, אבל הוא האיש הכי שמח ומשמח שיש בעולם. יש לו 
גמ"ח של שמחה ומעשים טובים. יש לו בחצר הבית מחסן גדול שמחולק לשניים, 
חנהל'ה  דוד.  של  התיאטרון  של  הבובות  השני  ובחלק  גרה,  אני  אחד  בחלק 
זיכרונה לברכה, מצאה אותי פעם מסתובבת ברחוב וסידרה לי שם מקום לישון. 
היא הייתה חברה טובה שלי. אחרי שנפטרה, דוד והילדים ביקשו ממני להישאר. 
כל הזמן דוד אומר לי 'חנהל'ה באה לי בחלום וביקשה שתמשיכי לגור אצלנו, כי 
זה משמח אותי ואת המשפחה וגם את הקב"ה'. דוד אומר לי תמיד, 'את עושה 
לי טובה, יותר מאשר אני עושה לך טובה'. ואני מאמינה לו, כי הוא צדיק, יש לו 
שמונה ילדים כל כך טובים והם כמו הנכדים שלי... דוד אומר שאם יענקי ורבקי 
שלי היו בחיים אז היו לי נכדים בגיל של הילדים שלו, והוא שמח מאד שאני מוכנה 
להיות סבתא שלהם. ותדעי לך רות שאני מקבצת נדבות לא בשביל עצמי. לדוד 
האלמן יש גמ"ח של אוכל מבושל שהוא מחלק כל יום שישי לעניים. הוא אומר 
לי שאני שותפה שלו, כי בזכות הכסף שאני מתרימה הוא קונה המון מוצרי מזון. 
בי,  יורים  לא  כבר  הם  טוב...  יותר  הרבה  ישנה  אני  דוד  של  במחסן  שאני  ומאז 
אני לא מנגבת שלוליות של דם, אולי את רוצה להכיר את דוד?" שאלה קלרה. 
למותר לציין שקלרה שידכה את רות לדוד האלמן, שמזמן איננו אלמן. רות זכתה 
יראים  ובבנות  ואף הכפילה אותה בבנים  להיכנס למשפחה נפלאה ומשמחת, 
ושל  דוד,  של  הבובות  השדכנית....ותיאטרון  של  ברכותיה  כפי  בדיוק  ושלמים, 
בורא עולם, לעולם לא מוריד מסך.                                                                                                                     
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... ""

בידים  התנפחות  עם  למיון,  חולים  לבית  הגיע  צעיר  בחור 
וברגלים, לא יכל לזוז ולהזיז כלום. היה לו ארבעים חום. במיון 
לו חידק. ככה שכב כמה זמן בבית חולים, האמא  הבחנו שיש 
אותה  פגשתי  לעשות.  מה  יודעת  לא  מיואשת,  בוכה,  היום  כל 
ינון“ ואמרה לי  ”חסדי  ב  ה“פדיון נפש“  במקרה וספרתי לה על 
ישר  תעשי לו... התקשרתי ומסרתי את השם שלו, זה היה ביום 
חמישי. ביום ראשון, אני מסתכלת לפני ופתאום רואה אותו הולך 
מולי רגיל, אין לו כלום. ישתבח שמו! השם הכל יכול! היתי חיבת 

לבשר בשורות טובות...
)בעילום שם(

לפני יום כיפור הזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ לפני בדיקת 
סי.טי. חשובה. וברוך השם, התבשרתי בשורות טובות. יצאו 
תוצאות תקינות. רוצה להודות לבורא עולם, רופא כל בשר, 

ומפליא לעשות.
                                                                                                                                      
בעילום שם

סבלתי מקוצר נשימה מאד חזק,  לא צריך לפרט איזה קושי זה, 
כמה זה מחליש, ואת  הקושי לתפקד, אני עושה פדיונות ב“חסדי 
להתקשר  טבעי  אך  היה  אז  ישועות.  רואה  השם  וברוך  ינון“ 
ל“חסדי ינון“ ולהזמין ”פדיון נפש“ שהשם יעזור , שארגיש יותר 
יום. והיום  טוב. וברוך השם, התחלתי להרגיש טוב כבר באותו 
הכל עבר לי, וזה מאחורי. ברוך השם. רוצה להודות להשם על 

הישועות שעשה לי...
                                                                                                                                                      ר.ג‘

לאחותי היה איזה סיבוך בהריון, עשיתי לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי 
ינון“ לפני ניתוח שנאלצה לעבור. הניתוח עבר בהצלחה ב“ה. אך 
כי זה מסוכן.  ילדים  הרופאים אמרו לה שלא תוכל להביא עוד 
התחזיות  כל  כנגד  תקין,  והכל  בהריון  היא  השם,  ברוך  ועכשיו 
אין  תקום.  היא  השם  ועצת  איש  בלב  רבות  מחשבות  שלהם. 
מילים להודות לה‘, שזכוי הרבים יעמוד לזכותה ויהיה לה לידה 

קלה בע“ה.                                                                
בעילום שם

נכנסתי לעסקת מכירת נכס עם מישהו ממושב מסוים באזור 
הדרום, שהנכס עצמו היה בקשיים גדולים, בגלל הצורך בעמידה 
ודרישות החוקים מול הרשויות. ואני בעצמי היתי בחובות ועוד 
הכסף  בגיוס  בעיקר  בהמשך,  וקרו  שהיו  נוספים  מכשולים 
כדי  נפש“  ”פדיון  לעשות  החלטתי  המשכנתא.  וקבלת  לקונה 
לצאת מהברוך הזה. וברוך השם לאחר הפדיון, כל המכשולים 
ומוצלחת.  טובה  בשעה  לסיומו  בא  שהדבר  וזכינו  הוסרו 
ובזכות  שקלים,  אלפי  במאות  שהיה  כספי  יתרת  את  וקבלתי 
זה זכיתי לסגור את כל החובות שלי. ישועת השם כהרף עין...                                                                                                                                    

                                                                                                                               .
                                                                                                                          
ו.י ירושלים 

א. הולד שנולד בשבת  עושים לו כל צרכיו, מרחיצים אותו, ומולחים אותו )כדי שיתקשה הבשר(, וחותכים לו את הטבור, ]והיו נוהגים להטמין את השליה 
אף בשבת והיתה זו סגולה ורפואה אצלם כדי שיחם הולד )המאירי([. ומיישרים ביום הלידה את איברי הולד, שנתפרקו מחמת צער הלידה, ואפילו אחר 
יום הלידה כורכים ומלפפים את הולד, ומחתלים אותו בבגדיו, כדי שלא יתעקמו איבריו. )הרמב“ם פ“ב הל‘ יד. ש“ע סי‘ של סעיף ט(. במה דברים אמורים, 
בולד שנולד לתשעת ירחי לידה, או לשבעה חודשים, אבל הנולד לשמונה חודשים אין מחללים עליו את השבת, ובזמן הזה עם התחדשות הרפואה גם 
על בן שמונה חודשים מחללים את השבת. ב. יולדת שהתינוק שלה חולה ואינו יונק ממנה,  ומצטערת מריבוי החלב שבדדיה, מותר לה בשבת לחלוב 
בידיה החלב שבדדיה לתוך כלי שיש בו ליזול או נפט, שהחלב הולך לאיבוד, דהוי מלאכה  שאין צריך לגופה, שאיסורה רק מדרבנן, ובמקום צער לא גזרו 

חכמים                                     
      )חזון עובדיה(                                                                                                                         

ההלכה השבועית
הלכות שבת דין  יולדת והולד



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

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

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

מטבע 
הישועות

של הצדיק

לשמירה, ברכה והצלחה
לפרטים בקו הישועות:

03-6182992

ארגון חסדי ינון עורך

תיקון זה הוכח 
שפועל ישועות!

03-6182992

פדיון נפש


