
מטעמים לשולחן

בס”ד

וימת מלך מצרים- נצטרע והיה שוחט תינוקות ישראל ורוחץ בדמם )רש“י(
נאנחו  ישראל  שבני  הכתוב  שאומר  מה  מובן  לא  לכאורה  מהמדרש(,  )שמקורם  רש“י  דברי  לפיי 
”מן העבודה“. על איזו ”עבודה“ מדובר כאן? הרי שועתם של ישראל היתה על שחיטת התינוקות 
על ידי פרעה? נאמרו בזה כמה וכמה תרוצים: בהגדת ”צוף אמרים“ באר, ש“מן העבודה“ הכונה 
לעבודת בית המקדש, שכן בתרגום יהונתן בן עוזיאל כתב שפרעה שחט את הבכורים, ואם כן לא 
יהיה מי שיעבוד בבית המקדש. תרוץ נוסף: הרי עם ישראל היו אמורים לעבוד ארבע מאות שנה, 
ובפועל לא עבדו אלא מאתים ועשר שנים. הכיצד? רבוי האוכלוסין מעט את זמן העבודה. אבל אם 
הוא שוחט ילדים, הרי שיצטרכו לעבוד זמן ממושך יותר, ממילא הם זעקו ”מן העבודה“. ורבי יעקב 
קמינצקי זצ“ל באר, שבעצם, מעולם לא שמענו שיש פתרון לרפוי מחלת הצרעת על ידי רחיצת 
הגוף בדם של תנוקות. מהיכן, אפוא, לקח פרעה ’תרופה‘ זו? אלא, שחרטומיו באו ואמרו לו: ”דע 
לך, ה‘אלהים‘ שלנו, העבודה זרה, כועס עליך כי אינך משעבד מספיק את היהודים. עליך להתעלל 
בהם באופן מיוחד!“. ואכן כדי לרצות את אלהיו, הלך פרעה ושחט מאה וחמישים תנוקות בבקר 
ומאה וחמישים תנוקות בערב. וזהו ”ויאנחו בני ישראל מן העבודה“, הינו העבודה-זרה של פרעה, 
חז“ל  ובאמת,  בערב.  תנוקות  וחמישים  ומאה  בבקר  תנוקות  וחמישים  מאה  שחט  הוא  שלמענה 
לגדול  ראויים  היו  לא  ובערב,  בבקר  שנשחטו  תנוקות  וחמישים  מאה  שאותם  לנו,  גלו  הקדושים 
]והחיד“א המליץ על כך את דברי התנא באבות )ד,כ( ”אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו“ - קנקן 
- פעמים מאה וחמישים[ מה הכונה בכך שלא היו ראויים לגדול? אם היו ממשיכים לחיות, זה לא 
היה טוב, לא עבורם ולא עבור אחרים, וכדי לשבר את האוזן נתן דוגמא לכך מהתרחשות הסטורית. 
ידוע שהיתה פעם מחלוקת גדולה בין דפוס סלביטה לדפוס וילנא. בסלביטה הדפיסו את הש“ס, 
ובאותם ימים מלאכת ההדפסה לא נעשתה על ידי מחשב וכו‘, אלא היתה זו עבודה גדולה מאד 
הכרוכה בהשקעה כספית עצומה. לכן, כשאנשי דפוס סלביטה נגשו להדפסת הש“ס, הם באו לפני 
יבוא דפוס אחר  והביעו את חששם שאחרי כל ההשקעה העצומה בהדפסת הש“ס,  גדולי הדור 
וידפיס מהדורה מקבילה של הש“ס, ואז לא יצליחו למכור את כל המהדורה, וההפסד הממוני יהיה 
קשה מנשוא. נתנו להם גדולי הדור מכתב, שבעשר השנים הבאות לאף אחד אסור להוציא ש“ס. 
עברו עשר שנים, באו דפוס וילנא ורצו להדפיס את הש“ס שלהם, אבל בעלי דפוס סלביטה, שהיו 
שני אחים צדיקים גאונים, תלמידי חכמים גדולים, טענו: עדין לא גמרנו את המהדורה שלנו. אמרו 
ואז  וילנא:“אנחנו מוכנים לקנות את הנותר מן המהדורה. תנו לנו, ברצוננו להדפיס“.  בעלי דפוס 
נוצרה מחלוקת בין גדולי הדור האם בעלי דפוס סלביטה צודקים או בעלי דפוס וילנא צודקים. רבי 
עקיבא איגר זצ“ל סבר כמו אלו מוילנא, שמותר להם להדפיס. יום אחד התגלגל לידי רבי עקיבא 
איגר מכתב ובו כותבים האחים מסלביטה, שההתר של רבי עקיבא איגר אינו התר, והוא נובע מכך 
כוזיבא  ”ובר  נעשה.  יודע מה  והוא משקר לאביו הזקן שאינו  נוגע בדבר,  בנו,  איגר,  שרבי שלמה 
הטעה את רבי עקיבא“. כך הם כתבו. כשסים רבי עקיבא איגר לקרא את המכתב המזעזע, נעמד 
על מקומו ואמר: ”רבונו של עולם, אני על כבודי מוחל, אך על כבוד שלמה בני איני מוחל, ואף אתה 
על כבוד התורה אל תמחל!“. באותו לילה, בבית דפוס בסלביטה התאבד גוי אחד, פשוט כדי לגרום 
להם נזק. בבקר נמצאה הגופה, ויהודי אחד מנוול הלך לשלטונות והעליל על האחים בעלי הדפוס 
שהם שרצחו את הגוי הזה. כמובן דנו את דינם למיתה. אחרי כן המירו את ענשם, אבל הם סבלו 
נוראות. עד כאן חלקו הראשון של הספור. ומכאן לבפור נוסף, שבסופו של דבר יתברר הקשר שבין 
שני הספורים. היה פעם יהודי חשוך בנים שמדי פעם היה בא לפני הסבא משפולי, ומתחנן לפניו 
שיברך אותו שיהיה לו בן. הסבא משפולי בדרך כלל התחמק, אבל ההוא נדנד ונדנד, עד שפעם 
אחת כשנכנס לחדרו של הסבא, נעל אחריו את דלת החדר ואת המפתח הכניס לכיסו, תוך שהוא 
מכריז:“לא אתן לרבי לצאת מכאן עד שלא יבטיח לי שיהיה לי בן“! אמר לו הסבא:“אם ככה אתה 
יהודי מסכן חרב עליו עולמו, אבל הוא החליט שלא  בן!“. אותו  יהיה לך  מדבר, מבטיח אני שלא 
להכנע, והלך לצדיק אחר-רבי פנחס מקוריץ. הוא הגיע לבית הצדיק ימים אחדים לפני חג הפסח, 
ושאל:“אולי  הרבנית  אל  פנה  פינה.  בכל  השוררת  הנוראה  הדלות  את  ראה  לשם  כשנכנס  ומיד 
אוכל להתארח אצלכם בליל הסדר?“ אמרה:“ודאי, אלא שביתנו ריק, אין לנו בעצמנו מה לאכול...“ 
אמר לה:“אל תדאגי, את זה תשאירי לי“. שלח צבעים שיסידו את הבית, קנה כסאות חדשים, ומלא 
את ארונות המטבח בכל טוב. רבי פנחס מקוריץ היה חוזר מלמודו בליל שבת, אחרי שבוע שלם 
שלא היה בבית, ועתה הגיע הביתה לליל הסדר. בליל התקדש החג הגיע מיודענו לבית הכנסת, 
נגש לרבי פינחס מקוריץ ושאל אם יוכל להתארח בביתו ולאכול על שולחנו בלילה קדוש זה.אמר 
הרבי:“כן, אבל אין מה לאכול“. אמר האיש:“לא משנה, אוכל מה שיש...“ באו הביתה, ורבי פינחס 

רואה את כל השפע. שאל הרבי את הרבנית:“מה זה? והיא ספרה לו שהכל נתן להם במתנה 
מאת יהודי זה שהגיע עמו מבית הכנסת.                                         המשך בעמ‘ אחרון

וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבדה )ב, כג(
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ותמיד  הנצרות,  ומלכי  ישראל  חכמי  בין  היו  רבים  ויכוחים 
ידם של חכמי ישראל הייתה על העליונה. באחת הפעמים 
"כיצד  היהודים:  חכם  את  הנוצרים  המלכים  אחד  שאל 
על  ישלטו  שבאומות,  והקטנים  החלשים  שהיהודים,  יתכן 
היהודי  ענה  שאלתך"  על  לך  אשיב  העולם?"”בשמחה  כל 
והמשיך: "אולם קודם תאסוף עשרים תרנגולי קרב זכרים 
ימים מספר, לאחר מכן אתן לך תשובה".  שלא אכלו כבר 
ופרוסת  קטן  אפרוח  עם  היהודי  החכם  הגיע  יומיים  אחר 
לחם קטנה, וביקש להכניס את התרנגולים והאפרוח לחדר 
אחד. אולם לפני כן, שאל החכם את המלך: "האם לדעתך 
או  הקטנה,  הלחם  מחתיכת  לאכול  מסוגל  יהיה  האפרוח 
שמא תרנגולי הקרב לא יאפשרו לו זאת?" השיב המלך: "אין 
סיכוי שהאפרוח יתקרב אל פרוסת הלחם!" לאחר שהוכנסו 
כל התרנגולים המורעבים, עם האפרוח ופרוסת הלחם אל 
במקוריהם  להילחם  הקרב  תרנגולי  התחילו  החדר,  אותו 
מפרוסת  ולאכול  לתפוס  כדי  דם,  לזוב  עד  השני  עם  אחד 
לאחד  מתחת  בפחד  התחבא  שהאפרוח  בעוד  הלחם, 
התרנגולים  שכל  עד  רבות,  דקות  עברו  לא  השולחנות. 
האפרוח  יצא  הזמן  באותו  הרצפה.  על  דם  שותתי  שכבו 
מתחת לשולחן, עלה על גב אחד התרנגולים המתים, ניגש 
החכם  אמר  רב...  בתיאבון  אותה  ואכל  הלחם  פרוסת  אל 
ישעיה  הנביא  שאמר  מה  זה  אתה?  "רואה  למלך:  היהודי 
)יט', ב'(: "ְוִסְכַסְכִּתי ִמְצַרִים ְּבִמְצַרִים ְוִנְלֲחמּו ִאיׁש ְּבָאִחיו ְוִאיׁש 
ְּבֵרֵעהּו ִעיר ְּבִעיר ַמְמָלָכה ְּבַמְמָלָכה' - לעתיד לבוא, יסכסך 
הקב"ה בין אומות העולם, שיהרגו ויטבחו אלו את אלו ועם 
ישראל יעמוד מהצד ויראה איך בורא עולם ישלם לכל אומה 
כגמולה". כדי להגיע למקומות גבוהים, להצליח, להתקדם, 
לא צריך לנעוץ שיניים באחד, ללכלך על השני ולדרוך על 
השלישי, צריך פשוט לעמוד בצד, לעשות את ההשתדלות 
שלך ולהשאיר לבורא עולם לעשות את השאר. לעיתים כדי 
דורכים  מאנשים,  הסולם  את  יוצרים  אנו  ולעלות  לשלוט 
מסלול  לנו  ויוצרים  בגנותם  מדברים  מסכסכים,  עליהם, 
בטוח להצלחה. אמר הנביא ישעיה: "בורא עולם יגרום לך 
לריב ולהסתכסך עם כולם ומישהו אחר, צנוע ושקט העומד 
בצד ישלוט בסופו של דבר..." למה עם ישראל ישלוט בסופו 
של דבר? כי הוא עמד בצד, האמין ביוצרו, בטח בו, וחיכה 
לרגע שבו הקב"ה ירים אותו מעל כולם. גם אתה זכור זאת 
היטב, בורא עולם מסובב את כל הסיבובים, אם מגיעה לך 
אותה  לקחת  יוכל  לא  אחד  אף  אליך,  תגיע  היא  התהילה 
מה  משנה  לא  אליך,  להגיע  אמורה  לא  היא  ואם  ממך, 
תעשה וכיצד תפעל, היא לא תגיע... אל תעשה את חברך 
סולם כדי לטפס מעלה, עשה את בוראך הסולם שלך, בורא 
עולם יכול להביא אותך לסוף הסולם בצעד אחד, רק תאמין 
שההצלחה שלך תלויה בו ואתה תזכה להגיע למקום הטוב 

ביותר בשבילך...
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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 

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166

עסקיהם  אשר  אלה  את  החזון–איש  מכנה  כך  ביטחון",  "מצפצפים 
הולכים יפה, הקופה מצלצלת, הכיסים תפוחים והחיים יפים. הטיפוסים 
הללו בטוחים "הדק היטב" בביטחון של עצמם, ואף מקרקרים ומזמרים 
אותו בדרשות קטנות של שבע ברכות, בשיחות רעים להתרועע בדרך 
לשטיבל או ביציאה מן המקווה. והכל כמובן מגובה בפסוקים וחז"לים. 
"פרנסה מן השמים", הם אומרים עם גו זקוף ובראש מורם, "הכל ממנו, 
נוגע במה שמוכן לחברו כמלוא הנימה...  ואין אדם  הכל מידו הפתוחה, 
מבטחם  השמים  הללו  החיל  גיבורי  על-מוצא-פי-ד'".  לא-על-הלחם... 
לאשליית  מודעים  אינם  דוכנם,  על  הסמוכה  הנאמנה  בקליינטורה 
הביטחון השקופה שלהם, עד הרגע המכריע בו לפתע פתאום נעלמים 
ריקים  עפפפססס  והכיסים  מצלצלים,  קולטת  לא  הקופה  הקליינטים, 
איפה  הביטחון?  איפה  עולמם.  עליהם  חרב  בעיניים.  חושך  מה.  משום 
פרנסה מן השמים? איפה הוא זן ומפרנס לכל? הוא לא היה מר ביטחון, 
מעולם לא היה, כך שלא נאה לשאול להיכן הוא נעלם. אחד שכזה הוא 
מיודענו אליקו ארדיטי בעל הקונדיטוריה השכונתית המשובחת "טורט 
היוצאים  המאפים  שנים   13 שמזה  נספר,  שמעוניין  למי  הו,  הו,  ועוד". 
לא  זה  ממש.  אומנות  מעשי  הם  גרציה,  ורעייתו  אליקו  של  ידיו  מתחת 
דינה  גברת  הוא  הלוא  חמותו,  של  מהרעיון  בעצם  התחיל  הכל  סוד, 
מנדולינה, שהיא אשתו החרוצה של מנחם אקסלרוד הנגר, אשר שופעת 
אחרי  מיד  באשה.  בה  ניתנה  יתירה  בינה  שהרי  למכביר,  טובות  עצות 
החתונה והשבע ברכות, הזעיקה דינה מנדולינה את חתנה החביב ובתה 
למשרדה הצנום בנגרייה, ופתחה בנאום מליצי שנועד להכניס מוטיבציה 
בזוג הצעיר לפתוח עסק ראוי לשמו ולא לסמוך על שולחן אחרים. "מה 
אני מציעה? אז ככה, אליקו חזר בתשובה רק לפני שנתיים, אין לו מקצוע, 
ולהיות שכיר זה לא בשבילו. לדעתי, חסרה בשכונה שלנו קונדיטוריה, 
והבניינים פה הולכים ונבנים. קיבלתי בנעוריי מסבתא רוזה עליה השלום 
10 מרשמים של עוגות טורט מדהימות. נקרא לעסק 'טורט ועוד, המאפים 
סיכמה  לכם".  יעמדו  שזכויותיה  ונקווה  רוזה',  סבתא  של  המשובחים 
דינה מנדולינה החמות הנבונה. אליקו החוויר. אופה? מה לו ולאפייה?! 
"אני צריך לחשוב על זה... יש לי רב ובלי דעת תורה אני לא זז". החמות 
נהנתה מתשובתו. "אתה צדיק ובלי ברכה מרב תלמיד חכם, העסק לא 
יזוז, גש לשאול". הרב אליעזר יפה-נוף היה מגדולי מקרבי הלבבות של 
ימים שידו של הבחור אליקו ארדיטי לא משה מיד  העיר. מזה שנתיים 
רבו. "ההורים של אשתי מציעים לי לפתוח חנות מאפים בשכונה. אני לא 
מבין שומכלום באפייה, אשתי היא עוזרת גננת, ואני נורא מבולבל... את 
ההשקעה הראשונית נעשה מסכום כסף יפה שקיבלנו בחתונה. מה הרב 
אומר?" שאל אליקו "קופצים למים או לא?". הרב אליעזר יפה-נוף הניח 
את כף יד ימינו על כף יד שמאלו, עצם עיניו, ושתק. אחרי דקה או שתיים 
פקח עיניו והשיב, "אתה לא מבין באפייה... נו, ורופא מבין ברפואה? טייס 
מבין בטיסה? מהנדס מבין בהנדסה? נניח. תכניס טוב טוב לראשך שכל 
מה שמצליחים לעשות בעולם זו רק סייעתא דשמיא. כלומר, אם הקב"ה 
ירצה חלילה, אז  יהנדס. לא  והמהנדס  יטיס  ירפא, הטייס  רוצה הרופא 
הכל מתמוטט ובמקום טורטים של סבתא רוזה תוציא קרשים שחורים 
מן התנור. לך לשלום, בטח בקב"ה והתפלל אליו שיפרנסך מידו הפתוחה 
ועוד"  "טורט  קדימה.  שנים   13 קפצנו  הרב.  בירך  והרחבה",  המלאה 
פירנסה יפה את משפחת ארדיטי, ואליקו מטבע הדברים הפך לבוטח 
גדול בהשי"ת. עובדה, חמותו צדקה בהצעתה והברכה של הרב עזרה, 
והקב"ה הריק לו שפע עד בלי די, מה שהפך אותו לנדיב ובעיקר לתומך 
חשוב במוסדותיו של הרב יפה-נוף. עד לאותו בוקר קיצי אחד, בו נכנס 
אליקו האופה מזיע ונרגש לבית המדרש של הרב אליעזר. ניגב את זיעתו 
ממצחו באיטיות, שאף ונשף ועדכן, "כבוד הרב, יש לי בעיה גדולה... אני 

חושש לעסק שלי". הרב זקף גבותיו, ותקע בו מבט סקרני.
"הבוקר הגיע צוות עובדים לחנות ממולי, הפכו אותה על פניה, הכניסו 
'מלאכי  ומאיר  ענק  שלט  ותלו  ושולחנות,  כיסאות  מקררים,  תנורים, 
גדולה  זו חברת  "מלאכי מאפים בע"מ"  יודע  מאפים בע"מ'". למי שלא 
של מאפים שעסקיה חובקים את כל הארץ, היא תופשת נתח ענק מן 
השוק ושמה הטוב הולך לפניה. בקיצור הטורטים של אליקו ארדיטי מול 

"מלאכי-מאפים" זה כמו תחרות ריצה בין ארנב לצב.
"כבוד הרב, הם יגמרו אותי, רחרחתי פה ושם, הם הולכים להוריד את 

מחירי העוגות לרצפה... הקליינטים לא יעמדו בניסיון ואנה אני בא?! מה 
פתח  אל  אליקו  את  וליווה  הגמרא  את  סגר  נוף  יפה  הרב  מציע?".  הרב 
את  מעלה  אתה  מהרגע  מציע.  אני  מה  חביבי,  ושמע,  "הסכת  היציאה, 
מחיר העוגות שלך ב- 10 ש"ח לקילוגרם ומודיע על כך בשלט גדול בחלון 
אליי?".  ייכנס  "מי  הרצוץ.  האופה  הזדעק  המחיר",  את  "מרים  הראווה". 
"שאלת! עניתי!" סיכם הרב ופנה לבית המדרש. אליקו חזר לטורטייה שלו 
חיוור כולו כסיד. נטל חתיכת קרטון לבנה ורשם עליה באותיות שחורות 
פסק  הרב  לק"ג".  ש"ח  ב-30  המאפים  ושאר  רוגלעך,  "בורקס,  ענקיות, 
מעלים מחירים אז מעלים. לא חלפו שבועיים, שוב בוקר קיצי ואליקו דוהר 
ברגליו לבית המדרש מזועזע עד עמקי נשמתו. הוא נכנס פנימה, התיישב 
שאני  "סליחה  הרב.  שאל  עכשיו?"  "מה  ושתק.  עיניו  בו  תקע  הרב,  מול 
מפריע כבוד הרב, אבל ברגע זה ממש, שתי חנויות לימיני, פועל שם צוות 
של עובדים במרץ רב, והם גם תלו שלט, 'אומנות העוגה – מאפים יפים'. זו 
חברה חדשה אבל רצינית מאד שהחליטה להשקיע בשכונה. כבוד הרב, 
אני מוקף קונדיטוריות מכל עבר... הם החליטו לחסל אותי. מה לעשות?". 
טקטיקה,  באותה  "תמשיך  והפטיר,  הבנה  של  חיוך  חייך  נוף  יפה  הרב 
במודעה  כך  על  ותודיע  שלך  העוגות  מחירי  את  ש"ח   10 בעוד  תעלה 
מאירת עיניים". אליקו ארדיטי האופה הנרדף חישב להתעלף. "כבוד הרב, 
מחירים?  ארים  ואני  הזול  זיל  מבצעים  עושים  הם  מחירים,  מורידים  הם 
אני עלול להישאר עם כל הסחורה... הרב רציני?". "שאלת? עניתי", השיב 
הרב ושקע בתלמודו. אם לרגע חשבתם שהקרוסלה התעייפה, טעיתם 
ובגדול. כעבור שבוע, כבוי ונבול נכנס אליקו לבית המדרש, ניצב בפתח, 
בולש בעיניו לכיוון מקום מושבו של הרב. "פתחו עוד קונדיטוריה?" גיחך 
הרב. "בדיוק, איש העסקים גרשון פוליצר החליט להיכנס לעסקי האפייה. 
עם  ומפוארת  ענקית  חלבית  מסעדה  פתח  הוא  לשמאלי  חנויות  שלוש 
מציעה  אשתי  בעסקים...  ירידה  מרגיש  אני  הרב  כבוד  המאפים...  מיטב 
אולי שאכנס לעבוד כשכיר בנגרייה של אבא שלה... הלב שלי לא עומד 
את  תעלה  עכשיו  השמש,  תחת  חדש  כל  "אין  מציע?".  הרב  מה  בלחץ. 
המחיר לקילוגרם בעוד 5 שקלים ודי בכך, וכתוב על כך מודעה מתאימה. 
תגיע לכאן בעוד חודש ותעדכן אותי מה מתרחש. שיהיה לברכה ובשורות 
טובות", סיכם הרב. רק כעבור שלושה חודשים נכנס אליקו אודיטי לבית 
המדרש ופניו זוהרות ודשנות. הוא המתין עד שהרב יסמן לו לגשת. "כן, אני 
שומע". "תראה כבוד הרב, אני המום, לא מצליח לקלוט את המציאות, ישנה 
עלייה של 20% במכירות שלי ועלייה של יותר מ-50% בתזרים המזומנים. 
כל החנויות עובדות לא רע, אבל אצלי הכי סואן, זה לא היה כך בעבר... 
אספר לך קוריוז מעניין. לא מכבר נכנסו אשה מבוגרת ובתה לטורטייה. 
הבת נראית אשה משכילה והיא לוחשת לאמה הקשישה, "אימא, פה הכי 
האימא,  עונה  מה  מחיר".  חצי  כמעט  זה  מלאכי...  אצל  נקנה  בואי  יקר... 
"בשום פנים ואופן לא!!! המאפים של מלאכי מלאים שמן ועושים צרבות. 
אני קונה רק בטורט ועוד". השניים צחקו. ואז שאל אליקו האופה את הרב 
את שאלת המחץ, "יסביר לי כבוד הרב, מדוע יעץ לי להרים את מחירי 
העוגות? הרי זה בניגוד לכל היגיון כלכלי. הרי כשנוצרת תחרות מורידים 
נוף קרץ קריצה חביבה  יפה  מחירים על מנת לסחוב קליינטים...". הרב 
יקירי. אם  בעינו השמאלית והסביר לתלמידו המשתאה. "תקשיב אליקו 
הלקוחות  לטובת  ומשונים  שונים  מבצעים  ועושה  מחירים  מוריד  היית 
ושורד את התחרות, מה היית אומר לעצמך? היית אומר, אליקו הוא איש 
עסקים ממולח, חכם ונבון, שיודע כיצד לתמרן בין המוקשים ויודע למצוא 
ידי. אבל מן הרגע  ועוצם  כוחי  – הצלחתי.  פטנטים כדי להצליח. עובדה 
רעדת  נבהלת,  מחירים,  להקפיץ  כלכלי  היגיון  לכל  בניגוד  לך  שהצעתי 
ואז  לחלוטין,  שתתמוטט  בטוח  היית  ברוח,  נידף  לעלה  הפכת  מפחד, 
באופן טבעי ונורמלי – כמו יהודי טוב - התפללת מעומקא דליבא, זעקת 
מלב שבור לקב"ה שיושיעך, קרעת שבעה רקיעים שלא ימוט מטה לחמך. 
ורחמנא ליבא בעי... וכשליבו השבור של היהודי מסור בידיו, אזי ללא שום 
היגיון כלכלי–פיננסי–אקדמי ושאר קשקושים, הקב"ה משפיע פרנסה, עוד 

ועוד, איך קוראים לעסק שלך טורט ועוד... טוב מאד".
                                                                                                                 
באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו



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

מגיע מזל טוב, נשמע קולה מעבר לקו, עשיתי “פדיון נפש” 
ימים. אחי היה  ינון” לאחי, והוא התארס לפני כמה  ב”חסדי 
אז  עכובים,  יהיו  ושלא  יזרום,  שהכל  ורצינו  שידוך,  במהלך 
הזמנתי לו פדיון וברוך השם, הכל התקדם יפה. תודה להשם
                                                                                                                                          ...
)בעילום שם(

במהלך ההכנות לחג, בסוכות, אחי נפל מהסוכה, ואבד את ההכרה. הוא 
והמצב  ימים לא קלים בכלל.  ומונשם. עברו עלינו  והיה מורדם  אושפז, 
נשאר ככה, והוא לא מתעורר. ולא שב להכרה. לאחר כמה ימים שראיתי 
ינון“ שיערכו עבורו ”פדיון נפש“.   שהוא לא מתעורר, התקשרתי ל“חסדי 
לאחר הפדיון, הוא זיהה את אשתו, לאט לאט, העינים נהיו יותר ממוקדות, 
אני  עצמו...והיום  בכוחות  שינשום  הצינורות  את  לו  הוציאו  מכן,  לאחר 
מתקשרת להודות להשם יתברך, שברוך השם הוא חזר לעצמו, ושזכוי 
מודה  הראשון.  לאיתנו  ויחזור  להתחזק  וימשיך  לזכותו,  יעמוד  הרבים 

לבורא עולם על חסדיו הרבים...
                                                                                                                                    
בעילום שם

 לבן שלי נוצר כתם אדום בלובן של העין. הלכנו לרופא 
שצריך   , גדל  זה  כי  זה  את  להוציא  שצריך  אמר  והוא 
“פדיון  לו  עשיתו  הכל  לפני  הכבוד,  כל  עם  תור.  לקבוע 
נפש” ב”חסדי ינון”, ואז חשבתי אולי נתיעץ עם רופא אחר. 
ב”ה.  ניתוח,  צריך  שלא  ואמר  בדק  אחר,  לרופא  הלכנו 
השם  וברוך  זמן,  הרבה  די  עבר  מאז  מעקב.  רק  שצריך 

הכל בסדר איתו. אין מילים להודות. תודה אבא
)בעילום שם                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                

כל  לא  והיא  שנים,  כמה  בטן  לפרי  שחכתה  אחינית,  לי  יש 
פדיונות,  חודשים  כשלושה  במשך  לה  עשיתי  אז  צעירה,  כך 
ההתרגשות  השם.  ברוך  נקלטה.  שהיא  עד  ינון“  ב“חסדי 
במשפחה היתה גדולה. כשהגיעה לשבוע מתקדם, התקשרתי 
שוב ל“חסדי ינון“ שיעשו לה ”פדיון נפש“ שיהיה לה לידה קלה. 
מתקשרת  אני  עכשיו  רק  המוגמר,  על  רק  שמברכים  ומכיון 
לבשר, שהיא ילדה תאומות, בשעה טובה ובמזל טוב, אמנם 
ילדה בניתוח קיסרי, אבל גם לאמא וגם לתינוקות שלום, ברוך 
ביום  הפדיון  את  לה  עשו  תקין,  היה  והכל  בריאות  הן  השם, 
חמישי, והיא ילדה ביום שני. רוצה להודות לקב“ה על הניסים 
שעשה לנו., ושזכוי הרבים יעמוד לזכות כל עם ישראל. שירבו 

שמחות בישראל בע“ה.
                                                                                                                                                      
          בעילום שם

לפני כמה זמן, רצינו למכור דירה שבבעלותנו ולקנות דירה 
אחרת במקום אחר. וזה ידוע שזה לא תהליך פשוט, אבל 
ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  הזמנו  המכירה  ולפני  התחלנו, 
למכירת הדירה, ולקנית בית כרצוננו ואכן, ברוך השם, היה 
בקלות,  ממש  הבית  את  למכור  והצלחנו  דשמיא  סיעתא 
ולאחר מכן התחלנו לחפש, זה לקח לנו יותר זמן, אבל בסוף 
מההתחלה.  שלנו  שזה  הרגשנו  שרצינו.  כפי  נכס  מצאנו 

רוצים להודות לבורא עולם..
                                                                                                                                                 
ל.ב

א. תינוק שנולד קודם זמנו והניחוהו באינקובטור, אינו נימול אלא לאחר שמונה ימים אחרי שהוציאוהו משם, וכן לענין פדיון הבן, אין לפדותו אלא לאחר שלשים יום אחר 
שהוציאוהו משם, כי הוא גמר ימי עיבורו. וכן אם נתנוהו באינקובטור, ונשאר שם כמה חודשים, ומת שם, אין צריך להתאבל עליו, אלא רק כששהה שלשים יום שלמים 
מיום צאתו משם.  ב. מילה שלא בזמנה, שלא נימול ביום השמיני בגלל מחלה, אינה דוחה את השבת, והמילה נדחית ליום ראשון. ותינוק שלא נימול בשמיני, בגלל מחלה, 
ונתרפא אחר כך ביום חמישי בשבת, ואישרו הרופאים שאפשר כבר למולו, אף על פי אין מלין לא בחמישי ולא בשישי בשבת, שמא יצטרכו לחלל עליו את השבת. הילכך 
המילה נדחית ליום ראשון שאחר השבת.   ג. מוהלים שמשתמשים במחט הפרדה קודם המילה, מותר להם להשתמש בה גם ביום שבת, ואף אם יצא דם על ידי כך 

אין לאסור, דהוה ליה דבר שאינו מתכוין ומותר, ומכל מקום טוב שיעשו כן בנחת כדי שלא יגרמו להוצאת דם.  
      )חזון עובדיה(                                                                                                                         

ההלכה השבועית
הלכות שבת דין  יולדת והולד

לפרטים: 03-6182992

חיתמו הוראת קבע

וקבלו מתנות:

 תמונת מקורית מהצדיק, נר הבדלה, גביע 

הנהרות לקידוש... ועוד..

בואו לקבל מתנות!



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

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

מטבע 
הישועות

של הצדיק

לשמירה, ברכה והצלחה
לפרטים בקו הישועות:

03-6182992

המשך מטעמים לשולחן:
ונגש לעריכת הסדר מתוך שמחה והתרוממות הנפש. בסיום הסדר, אחרי שעות ארוכות של הנאה צרופה,  שמח הרבי מאד   
רוחנית וגשמית כאחד, היה הרבי שרוי במצב רוח מרומם ביותר. הוא פנה אל אורחו בחיוך ושאל:“כיצד אוכל להשיב לך כגמולך 
הטוב?“ ”שהרבי יבטיח לי בן“,ענה היהודי, והרבי הבטיח!. ספר האדמו“ר רבי ישראל מרוז‘ין שנעשה רעש בשמים: צדיק אחד 
הבטיח שלא יהיה לו בן וצדיק שני הבטיח שכן יהיה לו, והוחלט שמי שדבוק יותר במידת האמת - לו ישמעו. רבי פינחס מקוריץ 
היה זה ששמעו לו, ונולד ליהודי בן. הקשר בין שני הספורים מאד פשוט: אותו יהודי שהלשין על בעלי דפוס סלביטה, היה אותו בן 
שנולד מברכתו של רבי פינחס מקוריץ, ובעלי דפוס סלביטה היו נכדים של רבי פינחס מקוריץ...ללמדנו, שלפעמים כשאומרים 
שלא כדאי, אז לא כדאי! וכך גם לעניננו. אם חז“ל אומרים שהילדים האלו שנשחטו על ידי פרעה לא היו ראויים לחיות, ברור 

שבאמת לא היו ראויים, ויותר טוב שלא היו גדלים.  
                                                                                                                                                                                
ומתוק האור

ארגון חסדי ינון עורך

תיקון זה הוכח 
שפועל ישועות!

03-6182992

פדיון 
נפש


