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פרשת “משפטים” -שקלים

(כב ,ח)

חכמה רבה נדרשת מן הדינים בבואם להוציא לאור את פסק דינם של הנדונים לפניהם,
וספורי מופת רבים נשזרו אודות פקחותם אשר הסירה את הלוט מעל השקר ,וקבעה
את האמת במסמרות של ברזל .אודות אחד מן הספורים הללו שמענו מפי רבי רחמים
חויתה הכהן זצ“ל מג‘רבה ,אשר היה קדוש עליון ,בעל מופתים וגדול בתורה ,כפי שמופיע
בספר ”אבותנו ספרו לנו“ .רבי חזן ,בנו של הגאון בעל ה“חקרי לב“ זצ“ל ,כהן כדין באחת
הקהילות ,ובאחד הימים הגיע אליו דיון מרתק .היו אלו שלושה סוחרים שותפים שהגיעו
לשבות בעיר ,אשר החזיקו בידיהם סכום כסף גדול ,ומאחר שלא הכירו איש ,החליטו
להטמין את הכסף בקרקע .במוצאי שבת ,כאשר נגשו אל הבור-מצאו אותו ריק מכל .ברור
היה לכולם ,שאחד מן השלושה הוא גנב ,אך מי מהם לא יכולים היו לדעת ,וכל אחד האשים
את חבריו .הגיעו השלושה למושל ובקשו ממנו לשפוט ביניהם ,אך המושל ,שלא הצליח
להכריע בענין ,שלח את כולם לרב וכתב להם מכתב שבו בקש ממנו לשמוע את טענותיהם
ולהוציא את הצדק לאור .כשהגיעו לבית הדין והמכתב בידם ,נתן הרב את עיניו בשלושת
הסוחרים ואמר“:מדוע שלח אתכם המושל אלי? וכי איך אוכל לדעת מיהו הגנב? לא נביא
אנכי ולא בן נביא! חזרו אליו ואמרו לו ,שלא אוכל לחקור בענין זה“ .השלושה יצאו מלפניו,
ולאחר שהלכו כברת דרך ,הגיע שליח מבית הרב וקרא להם לחזור .כשעמדו מול הרב,
שוב בקש מהם לשמוע את טענותיהם ,ואחר הגיב““אני מתפלא על המושל ששלח אתכם
בענין כזה...וכי חוקר כליות ולב אנכי? שובו אליו ואמרו לו שאיני יכול!“ השלושה יצאו,
וגם הפעם ,זמן קצר לאחר לכתם קרא להם הרב לחזור ולהשמיע שוב את טענותיהם“ :מי
יודע“ אמר” -אולי בזאת הפעם יאורו עיני?“ הם חזרו על דבריהם ,ואז רשם הרב שורות
אחדות במכתב שאותו נתן לו המושל ,ופטר אותם לדרכם לשלום .הפעם איש לא החזיר
אותם ,ועד מהרה הם הגיעו אל המושל והושיטו לו את המכתב ,בו רשם הרב כי פלוני ,אחד
משלושתם ,הוא הגנב .עד מהרה נקראו שוטרי בית הדין ,והללו החלו להכות את הנאשם,
עד שהוא הודה כי ,אכן ,הוא ששלח את ידו ברכוש ,והשיבו עד הפרוטה האחרונה .בודאי
שרתה על הרב רוח הקודש-התפלאו כל השומעים ,אך הרב אמר“:לא רוח הקודש היתה
בי ,אלא שכאשר נכנסו שלושתם ,התבוננתי וראיתי ששנים מהם הולכים בקומה זקופה,
והשלישי פוסע בחשש מה ,כירא לגשת למשפט .סבור הייתי שהוא חולה ברגליו או איטי
בהלוכו-אך כשפטרתי אותם מלפני ,הבחנתי כי הוא התמלא בזריזות נעורים ויצא ברגלים
קלות לפני כולם ,הבנתי שהוא שמח על שלא התגלה סודו ,אך מאחר שרציתי לבדוק שלא
מקרה הוא ,ולודא שהענין חוזר על עצמו ,קראתי להם שוב ושוב -ובכל פעם ראיתי את
אותו דבר .כעת התאמת חשדי ,ויכולתי לכתוב את תוצאות החקירה בבטחון “...כשסים
הרב רחמים חי חויתה הכהן את הסיפור -הוסיף ואמר :זהו שאומר המדרש (במדבר רבה
יא,ז) שכאשר צדיק נפטר מן העולם ,מקדמים אותו מלאכי השרת בפסוק (ישעיה נז ,ב)
“:יבוא שלום ינוחו על משכבותם הלך נכחו“ ,מאחר שהוא צדיק וישר ,הריהו הולך בשלום
ובמישור בלי פחד ומורא“,הלך נכחו“ ,מה שאין כן מי שבידו חטא ועוון -איך יכול הוא להיות
שלו ,שקט ושאנן?!...
ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אתו (כב,ל)
למדך הכתוב שאין הקב“ה מקפח שכר כל בריה ,שנאמר :ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב
לשונו ,אמר הקב“ה תנו לו שכרו (רש“י)
הקב“ה אינו מקפח שכר כל בריה  -אומר בעל ה“וידבר משה“  -ואף לבני האדם מורה
הקב“ה להיות מכירי טובה .הקב“ה חפץ שלא רק שנכיר טובה לכל אדם שמיטיב עמנו ,אלא
אף כלפי בעלי חיים צריכה להיות הכרת הטוב .למרבה הצער ,מרבית האנשים שעושים
להם טובות ,אינם מכירים טובה .אם כן ,לכאורה צריך אדם להיות טיפש כדי לעשות חסד...
הוא יעשה חסד ,יתאמץ וישתדל ויתן משלו ,ואחר כך לא תהיה כלפיו הכרת הטוב ,ואולי
אף יקבל רעה בתמורה .אך אם עושים את החסד כי זה רצון ה‘ אז אין חשבונות .על כך
אומר הפסוק“ :ולך ה‘ חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו“ (תהילים סב ,יג) עשית חסד
עם אדם כפוי טובה ,באמת נראת לעתים כאינה כדאית .אבל עשית חסד עם הזולת כדי
לעשות רצון ה‘ ,היא ענין שונה לחלוטין ,כי הקב“ה כן משלם לאדם שכרו מושלם.
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ההלכה השבועית
הלכות שבת

דיני חולה שאין בו סכנה
א .מכה שבתוכה מוגלה ודם ,וגורמת לו
צער ,מותר להפיסה (לבקעה) ,כדי להוציא
ממנה הליחה שבה .ואפילו אם יוצא דם
עם המוגלה מותר ,ויזהר שלא ילחוץ עליה
אחר שהמוגלה יצאה .אבל אם עשה כן כדי
להרחיב פי המכה ,כדרך שהרופאים עושים,
שמתכוונים ברפואה להרחיב פי המכה.
חייב דהויא גמר מלאכה( .שבת קז .מפיס מורסא
פטור ומותר .הרמב“ם פרק י‘ מהל‘ שבת הל‘ יז .טור וש“ע סי‘
שכח סעיף כח)

ב .במקרה של נקע עם כאב חזק ,מותר
לעשות קומפרסים ,בהרטבת מטלית נקיות
לגמרי במים נקיים ,לפני נתינתם על גוף
החולה .שלא לסחוט המטליות .ומותר
לחבוש היד או הרגל שנקעה בתחבושת
אלסטית ,ואין לחוש בזה משום גזרת
שחיקת סממנים.
ג .מותר להניח פלסטר על המכה בשבת,
שאינו אלא כמשמרה ,שלא יש רטו בגדיו
את המכה ,ואין דין תפירה בגוף האדם.
ומותר להוריד את הנייר המכסה את צדדי
הפלסטר בשבת.
ד .מי שנפצע בשבת בפציעה קשה ,והובהל
לבית החולים ,מותר להודיע לקרוביו בשבת
על ידי גוי ,שיחושו לבוא לבקרו תיכף
במוצאי שבת ,שיש בזה משום פקוח נפש.
אבל אם הוא מחוסר הכרה אין להודיעם
אפילו על ידי גוי עד מוצאי שבת.

ומתוק האור

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 -

חזון עובדיה

סיפור השבוע
אבנר ברקאי .46 .מושבניק .מונולוג .
אני נוסע לי על הטרקטור האדום לכיוון מטעי האבוקדו .שעת בוקר ,להק
של דבורים עמלניות מתביית על שדות סביוני האביב ,ויונק צוף שעתיד
להפוך לדבש ,שעתידים לרדותו מן החלות ולאחר עיבוד קל הוא ינזול
לצנצנות שישווקו לכל בית שאוהב מתוק .ומי לא אוהב מתוק?! כן ,אני
טיפוס שעקיצות של דבורים לא משפיעות עלי .מדוע? הגוף שלי התרגל
לכך ,נעקצתי המון עד שהתחסנתי .יש לי סימפטיה לדבורים ולכן אני
כוורן .עשרות כוורות שתולות להן אצלי במטע האבוקדו הנטוע לו
בצפון הכפר .יש לי חליפת רדייה הממגנת אותי מפני דבורים עקשניות,
שמעדיפות לעקוץ ומיד למות .אבל אינני משתמש בה ,והסברתי לך
מקודם ,שהעקיצות קטנות עלי .טללי הבוקר המונחים ברכות על העשביה
השוטה הלוהטת בירקותה בצידי שביל הכורכר ,יתאדו עוד מעט ויהפכו
לענן אולטימטיבי שאולי יגשים חלום גשום ,לכשייכנס החורף .מרחוק
רחוק נוסק לו ניחוח פרחי הנרקיס ,ומתנחל בנחיריים .אתה מרגיש כמו
שיכור ולא מיין .אתה יודע היטב אדון לוי ,כך סיפרו לי ,שלהיות מושבניק
זה לא רק המיקום הגאוגרפי ,זו מהות .אתה מצד אחד מתחספס ,מצד
שני מתעדן .יש כאלה שהחיספוס סוחב אותם עד הסוף ,יש שמתעדנים
ואמיצים ועושים סיבוב פרסה זריז .שש ושלושים בבוקר .למדנו כבר
להאזין היטב לנגינת המנועים של המטוסים ,הן מטוסי הקרב הן מטוסי
הנוסעים וכלה במטוסי הריסוס ,או בחריקות מנועי הפייפר המעצבנים.
אני עוקב בעיני אחרי הממטרות המזרימות קילוחי מים רעננים ,אל גזעם
המזדקן של עצי האשכולית ,ועושה אוזני כאפרכסת .אולי לא סיפרתי
לך ,אבל במקצועי הנני מכונאי מטוסים .אנחנו הטיפוסים שנדבקים
למטוס אחרי נחיתתו ובודקים כל בורג וכל קפיץ וציר שעל כל כנף ,וכל
חלק זניח .למה? כי מטוס קרב אחרי טיסת קרב והפצצה ,או אפילו אחרי
טיסת אימונים ,חוזר חצי מפורק .לחץ האוויר ,הרעידות מהירות הטיסה
והשחיקה של משבי האוויר גורמים לו לבלאי גבוה ,ויש לזה כמובן מחיר.
כבר היו מקרים מעולם שבורג צדדי ולכאורה חסר משמעות ,לא חוזק היטב,
והמטוס עם טייסו צנחו אל סופם .בקיצור ,אוזני קולטות ציפצוף צורמני
ממנועו של מטוס פייפר מיושן ,וכמו שמוסיקאי מאזין לקונצרט ומבחין
בזיופים ,מיד קלטתי שהמנוע של הפייפר משדר מצוקה ,וזאת בלשון
המעטה .תכל'ס המנוע גוסס לו ועוד דקה-שתיים הוא פשוט יעצום את
עפעפיו ויניח למטוס לצנוח כמו כד חרס היישר לקרקע המציאות ,על כל
המשתמע מכך .סובבתי חצי ראש ימינה והבחנתי בו .אני מעריך שמדובר
ב 300 -רגל ,המנוע השתתק והפייפר פשוט טס באלכסון לכיוון רצועת
הלולים שבמזרח הכפר .דיווחתי על כך מיידית למשטרה ,למד"א ,לכל מי
שזז" .מטוס זעיר מסוג פייפר התרסק מזרחית למושב שושנת השרון ,ליד
רצועת הלולים" .לחצתי בחוזקה על דוושת הגאז של הטרקטור וענני אבק
התמרו להם מאחור ,בעוד ליבי פועם בסערה מיליארד פעימות בשניה.
סיכויי ההישרדות של הטייס שואפים לאפס .אבל לך תדע .ניסיתי לשחזר
לעצמי איך מבצעים פעולות החייאה ,או שמא עדיף שאמנע מכך ...עלול
להיווצר נזק מטיפול לא מקצועי .כיום אני יותר כוורן ,ושלא אהיה חלילה
קברן...לפי הערכתי חלפו בקושי עשר דקות מרגע שדיווחתי על התאונה,
ועד להגעתי למקום .שיפשפתי עיני בתימהון.שלושה צעירים חרדים ,חוטי
ציציותיהם מתנופפים ברוח הבוקר ,כבר היו שם .הם חילצו מבין ההריסות
שניים .הטייס ומי שנילווה אליו לטיסה האיומה .תשמע ,אני לא כתב
עתונות שיודע לתאר דם ,איברים חתוכים ,וכל מיני דרמות לא נעימות.
מעולם בחיי לא הייתי בשדה קרב ,ואף קליע לא חלף בשריקת מוות מעל
לראשי .טכנאי מטוסים נמצא תמיד במחנה חיל האוויר ,וממתין בסבלנות
לציפורי הברזל שינחתו ,על מנת להחזירם לתיפקוד תקין .כיביתי את מנוע
הטרקטור והתבוננתי במחזה .מאובן כולי .באופק נשמעה הרכבת דוהרת
על פסיה הצוננים בשיגרת בוקר ישראלי .הפרות החולבות מן הקיבוץ
הסמוך געו להן געייה נינוחה משהו ,לקראת צעידתן למכון החליבה .אלפי
התרנגולות בלולים הסמוכים צווחו בגרון ניחר ,הבהלה שגרמה ההתרסקות
לא פסקה...הנה מגיע עוד אופנוע ,ועוד אחד .החבר'ה החרדים הם זריזים
להפליא ומפגינים קור-רוח מדהים .הם מבצעים פעולות החייאה וטיפול
רפואי עם צינורות ,מכות חשמל ,הנשמה מן הגרון ,ואני קפוא .זה מחזה
משתק ואפילו מטלטל למי שלא חווה מעולם את הפאזה הקשה הזו...
הצעירים החרדים מדברים בקודים .מרחוק הסירנות המשטרתיות צורחות
את עצמן לדעת ,שני אמבולנסים מפלסים להם דרך על שביל הכורכר.
קריין הרדיו של שבע בבוקר כבר מעדכן על תאונת מטוס באזור השרון
"כוחות ההצלה פועלים במקום" .שני הפצועים קשה משוגרים כל אחד

לאמבולנס שיועד לו .הם עדיין בחיים .מספר שוטרים ועוד כמה מומחים
לתאונות אוויר מצלמים ,מרימים חלקי כנף ,בודקים את מה שנשאר מן
המנוע .אחד השוטרים מרים מבין שברי המטוס תיק שחור ופותחו .הוא
שולף משם זוג תפילין וסידור תפילה" .הטייס הוא רונאל פישרקליין...
מישהו מכיר?" שאל השוטר .פישרקליין? חשבתי שאני מתעלף .האיש
היה מבחירי הטייס של חיל האוויר ,טיפוס קצת קריר ומתנשא ,שבקושי
הוציא שני משפטים רצופים מפיו .הוא היה מפקד טייסת במילואים במשך
שנים רבות ,וגם כשפרש מן הצבא נשאר נאמן למטוס ,אפילו מטוס זעיר.
מה פתאום הוא מסתובב בשמים עם זוג תפילין? פישרקליין דתי? זו אפילו
לא בדיחה .כעבור שעתיים-שלוש ,הניידות האמבולנסים ואופנועי ההצלה
התפזרו להם .לא בדיוק ,שני צעירים חרדים ,מאלה שעמלו על הצלתם
של הנפגעים ,התיישבו מתחת לאחד מעצי האבוקדו ושלפו ספרים .אני
עדיין ישוב המום על הטרקטור ,מנסה להתאושש מן הדרמה .משחזר
בדמיוני את פישרקליין מבצע נחיתת חירום – לפני  25שנים – עם מטוס
 F-16ברמת-דוד ,אחרי מטח קליעים שספג בלבנון .אך נגעו גלגלי המטוס
באספלט ,והמנוע בער כולו ...פישרקליין יצא ממנו בשן ועין ,יותר נכון עם
המון כוויות .סיפרו שבמשך שלוש שנים הוא עבר טיפולים לא פשוטים כדי
שעור גופו יחזור למצבו הראשוני .הבחורים סימנו לי לגשת אליהם ,ניגשתי.
הדבורים והכוורות יכולים לחכות .הם מוצאים חן בעיני שני הטיפוסים הללו,
שהתחילו ללמוד מתוך הספר .בהתחלה הבנתי כמה משפטים" ,זה בורר לו,
ההוא בורר לו ,המוציא מחבירו עליו הראיה" עד שהבנתי שאני פשוט לא
מבין אותם .מדי פעם הם ניסו להסביר לי משהו ,והנהנתי בראש "כן כן".
היה פעם גולם מפראג ,ככה הרגשתי כמו גולם של דבורה .יש פוטנציאל
אבל צריך לנצל אותו .אחרי חצי שעה של "דף היומי" ככה הם הסבירו לי,
נפרדנו .ושוב להק של דבורים חביבות ליווה אותי .אני בדרכי לאן? לא
ברור ,והן כמו תמיד עסוקות במשימה ברורה ,לינוק צוף ולעשות דבש.
עליתי לטרקטור ונהגתי באיטיות ...לא זוכר לאן .הדרמה של הבוקר לא
עזבה אותי .החלטתי – לפנות ערב – לבקר את פישרקליין בבית החולים.
בחדשות אמרו ששניהם במצב קשה אך יציב" .הוא בטיפול נמרץ .מצבו
קשה" עידכנה אותי אשתו" .מהיכן הכרתם?" שאלה" .הייתי מכונאי מטוסים
צעיר ,כשבעלך היה כבר טייס מפורסם ...הבוקר לנגד עיני ראיתי אותו ...היו
שם כמה בחורים חרדיים שביצעו בו ובחבירו החייאה ,אין לי ספק שהם
שליחי ההצלה שלו ...סליחה שאני שואל גב' פישרקליין ,בבוקר ראיתי
שמצאו את התיק של בעלך סמוך לאתר ההתרסקות ,היה שם זוג תפילין."...
כעבור שבועיים פקדתי שוב את בית החולים ,והופניתי אחר כבוד לחדרו
הפרטי של הטייס המתאושש .נכנסתי מרוגש .לצידו ישבו כמה מן החבר'ה
החרדים שהצילו אותו ,כולל השניים עם הספרים שדיברו ביניהם חצי שעה
דברים שלא הבנתי .פישרקליין זכר אותי וקרץ לי בחצי עין" .אשתי אמרה
שדאגת לתפילין שלי" .ישבתי איתם שעה ארוכה ,ושמעתי המון דברי
תורה ואמונה .פישרקליין למרות גופו החבול וכמה ניתוחים לא פשוטים,
היה הדרשן המרכזי ,ממש לא להכיר .לפני שנפרדנו הוא רצה להודיע
הודעה חשובה "תראו ,אני חייב לאבנר את חיי .הוא היה שליח נאמן מן
השמים להבחין במתרחש ...ודיווחו המיידי הביא אתכם אלינו בזריזות,
וברוך השם בניסי ניסים ניצלנו .יהודי חייב לדעת שכל המתרחש סביבו
הינו בהשגחה פרטית מופלאה ,והקב"ה מדבר איתנו דרך הארועים .אני
את חשבון נפשי עשיתי ,ועוד אעשה .אבל אני פונה אליך אבנר היקר,
שתהפוך בשכלך ובליבך הטוב מה רצו ממך? מה מוטל עליך? וכי בכדי
מזמנים לו לאדם לחוות התרסקות של מטוס ...לראות עין בעין פצועים
וזבים הנלחמים על חייהם ...ומעל לכל זוג התפילין שלי ...שמלווה אותי
בשחקים מאז חזרתי לחיים אחרי הכוויה הנוראה באותה נחיתת אונס
הזכורה לנו ...תרשו לי להכיר טובה לאבנר ,ולהעניק לו את זוג התפילין
הישן שלי .התפילין שליוו אותי  25שנים וחיברו אותי למלכו של עולם...
בדקנו אותן והן מהודרות כמו תמיד .שיהיה לך בהצלחה" .לחצתי את ידו
ונפרדנו .הלכתי בזיגזג ,אוחז בידי את תיק הקטיפה הכחול .הנאום שלו
מאד ריגש אותי .לא ציפיתי לזה .מה לי ולתפילין ...מושבניק נבער דעת
שכמוני...לקח לי שלושה חודשים להפנים מה רצה ממני פישרקליין .כל בן-
אדם הוא כמו מטוס ...כמו דבורה .אם אתה עושה לו תחזוקה נכונה אז אין
תאונות ואין התרסקויות .איך מתחזקים מטוס אנושי? מניחים תפילין ,עם
קריאת שמע ,תפילת שמונה-עשרה .לא שאני דתי גדול ,אבל לפתע נכנסה
בי אמונה לנשמה שיש מנהיג לעולם ,ויש לו תיזמונים מיוחדים לכל אחד
מנבראיו .היה זה בוקר רגיל שבו נסעתי לרדות דבש של דבורים ...ורדיתי
דבש של אמונה .בזכות הפייפר שהתרסק לי מול העיניים.
באדיבות המחבר -הרב קובי לוי הי“ו

>> ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס<< 09-8820166 :

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי...
הבן שלי שיהיה בריא ,בן ארבעים ,היה צריך לעבור
ניתוח בבלוטות הלימפה .זה ניתוח מסובך ומורכב
של ארבע שעות בערך ועם התאוששות קשה.
צפי של החלמה של חודשיים בערך .כך אמרו לנו
לפני הניתוח ,הכינו אותנו לכל תרחיש .לפני הכל,
הזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ לבקר של
הניתוח .זה היה י‘ בטבת והיינו בצום .והרופאים
בדקו אותו לפני הניתוח .זאת הפרוצדורה .פתאום
הרופאים קוראים לו ואומרים לו ,שאין צורך בניתוח
שהכל תקין .זה לא הפעם הראשונה שאני עושה
פדיון ורואה ישועות ,אבל ככה בכזה מצב ,ובכזה
תזמון...היינו בהלם .מה זה התרגשנו .אין מילים
להודות להשם יתברך על כל הניסים שעושה איתנו
כל רגע ורגע ,ולשליחים הנאמנים שלו .שבע“ה
יהיה רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל ,שכולם
יצאו בריאים מבתי החולים ,אמן!

מכרנו דירה שהיתה רשומה על שמי ועל שם אשתי.
מכיון שהיו הליכים לקראת פשיטת רגל ,פחדתי
שאם אפקיד את הכסף בחשבון המשותף זה יעלם
שם .הינו צריכים סיעתא דשמיא כדי לא להנזק
וללכת בין הטיפות .אז התקשרתי ל“חסדי ינון“
והזמנתי ”פדיון נפש“ .שבע“ה הכסף של המכירה
יעבור לחשבון של אשתי בלבד .וברוך השם ,זה
הצליח .תודה להשם!
בעילום שם

הבן שלי היה אמור להתחתן בחודש חשון ,לאחר
הרבה לבטים הרגיש שהוא לא מתחבר לארוסתו,
אבל לא רצה לפגוע בבחורה ,בשום צורה שהיא .זה
נושא שדורש כל כך הרבה רגישות .ולא ידענו מה
לעשות .החלטתי לעשות ”פדיון נפש“ ב“חסדי
ינון“  ,ובקשתי שהכל יסתיים בצורה יפה ומכובדת,
ושלא יהיו חס וחלילה שום קפידות .וברוך השם הכל
הסתיים בצורה יפה ובלי קפידות ,תודה לבורא עולם.

אסתר מהצפון

התקשרתי מאוחר בלילה ל“חסדי ינון“ להזמין
”פדיון נפש“ לבת שלי ,שהוזמנה למחרת בבקר
לבית חולים על מנת לעשות היפוך לעובר .לא
יכולתי להרדם מדאגה .ואכן למחרת עשו לה את
הפדיון .ובחסדי שמים ,נמנע ממנה ההיפוך ,כי
היתה סכנה לעובר .אז החליטו לנתח אותה ,והניתוח
עבר בשלום ב“ה ,וגם לאם וגם לתינוק שלום.
וההתאוששות שלה היתה מהירה ב“ה .הבטחתי
לבשר בשורות טובות...

בעילום שם

בעילום שם

הזמנתי למרת אמי שתחי‘ ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ עבור בדיקות שהיתה צריכה לעבור .אמי אישה מבוגרת
הסובלת בין היתר גם מגלאוקומה .אחרי כמה ימים שעשו לה את הפדיון ,היא מקבלת טלפון מהמרפאה שהיא
מטופלת בה ,להקדים את בואה לבקורת כי הרופאה לא תהיה בתאריך שנקבע לה .לוויתי אותה וחיכינו שעות
במרפאות חוץ בבלינסון ,כי העומס היה מאד גדול .כשכבר הגיע תורה ובדקו לה את הלחץ התוך עיני ,גילו שיש לה
 ,53שזה המון ,וזה אומר סכנה לעין ולראיה .מיד העבירו אותה למחלקה ושם התחילה סדרה של בדיקות וטיפולים
על מנת להוריד את הלחץ התוך עיני .נתנו לה כדורים ,וטיפות ,ושיקויים במשך שעות .הינו שמה מהבקר עד הערב.
אמרו לה במפורש שלא משחררים אותה עד שהלחץ לא ירד .בין תרופה לתרופה הלחץ ירד ב“ה .ולפני שהלכנו זה
ירד לחצי .זימנו אותה לבקורת למחרת היום .היה ברור שבזכות הפדיון נפש ,הקדימו לה את התור וגילו שמצבה
החמיר ואף אחד לא היה יכול לדעת זאת! באותו לילה הזמנתי עבורה עוד פדיון על מנת שהלחץ התוך עיני ירד
לגמרי .ושבע“ה לא נצטרך לבלות שוב יום שלם שמה .למחרת שוב התיצבנו על הבקר .צילמו את העינים ,עשו
מפוי ,ושוב סדרת תרופות ושיקויים .אחרי  4-5שעות שוב עשו לה בדיקה ,והרופאים היו בהלם .בעין אחת הלחץ
ירד ל 10ובשניה ל .15ושחררו אותה הביתה .מאז היא חזרה מספר פעמים לבקורת וב“ה .המצב הזה נשמר .שזכות
הזכוי הרבים יעמוד לזכותה בע“ה ויהיה לה רפ“ש ,אריכות ימים ושנים טובות...תודה לאבינו שבשמים...אין מילים
להודות..
בעילום שם

ביום שהשמים פתוחים ומזלם של ישראל נוסק לשחקים
ב"חסדי ינון" עורכים פדיון נפש מיוחד בחצות הלילה

<< לאור הזמן המצומצם מספר השמות מוגבל >>

הרשמה בקו הישועות 03-6182992

לזכוי הרבים -ניתן לשלוח סיפורי פדיונות לפקס . 077-2182992

נא לציין שם וטל‘ .הפרטים נשארים במערכת או יפרסמו לפי בקשת השולח

החיזוק השבועי

בורא עולם איתך

אב נשא את בנו על כתפו ויצא לדרך .בדרך ראה הבן חפץ על הריצפה וביקש" :אבא ,תוכל להרים לי את החפץ?" התכופף אביו הרים את החפץ ונתן לבנו.
לאחר דקות מספר שוב ראה הבן חפץ על הריצפה וביקש מאביו שייתן לו אותו .התכופף אביו ונתן את החפץ לבנו ,בחלוף צעדים מספר חזר שוב המקרה,
וכל בקשות הבן נענו בחיוב על-ידי אביו .בחלוף שעה כשהבן רכוב על כתפי אביו עבר במקום אדם .שאל אותו הבן" :אדוני ,ראית את אבא שלי? "השיב לו
האדון" :אתה על הכתפיים שלו( "...רש"י בשלח) בורא עולם ליווה את עם ישראל בעמוד ענן ביום ובעמוד אש בלילה להאיר להם את הדרך ,רצונו לומר:
שׁאוֹל הִנ ֶּךָּ" (תהלים קלט' ,ח')  -לאן שלא אפנה אתה שם בורא עולם.
צִיעָה ּ ְ
א ָּתה ו ְ ַ
שׁם ָ
שמַי ִם ָ
א ַּסק ָ ׁ
"אני אתכם בכל מצב!" אמר דוד המלך" :אִם ֶ
א ּ
אמר רבי אשר צבי מאוסטראה" :אם 'אסק שמים שם אתה'  -גם אם אעלה לשמים שם נמצא בורא עולם ,לא אגיע אליך ,אתה רחוק מאד ממני .ואם ארד
מטה ' -הנך' ,אתה עדיין עמוק מאד ,רחוק ממני...אך לא כך הדבר ,לא משנה היכן אהיה ,אתה לידי ,אם אהיה צדיק הדור ואעלה לשמים אתה שם ,ואם
ארד שאולה' ,הנך' אתה כאן לידי ואפילו קרוב יותר"...בורא עולם מלווה כל אחד מאיתנו ,גם כשחיינו מלאים בטוב וגם כשאנו חלילה בחושך מוחלט .יש
לנו עמוד ענן ביום ועמוד אש בלילה השומרים עלינו .לא משנה היכן אתה ,מה מעלותיך ,מה מעשיך ,בורא עולם הולך איתך ,אוחז בידך ,רוצה בקרבתך,
רוצה בטובתך .לעיתים אנו נמצאים למעלה ,בשמים ,מקבלים שפע ,מתקדמים ,הכל מתפקד בצורה טובה ,לשאלה" :היכן אבא?" אנו משיבים" :אבא?
איננו יודעים ,ראיתם אותו אולי"?...בורא עולם משפיע על כולנו שפע רב ,ההצלחה שלך ,הנסיקה שלך מעלה באה כתוצאה מעזרה מלמעלה ,תכיר תודה
וטובה למי שנתן לך כל זאת...זאת ועוד אל לך להתייאש ממצבים בהם הכל הפוך ,בורא עולם הולך איתך עם עמוד אש המאיר לך את הדרך ,הוא איתך ,אל
תתייאש ,הרם ראשך ,זקוף קומתך ,אתה נמצא על כתפיו של אביך ,בורא עולם...
רונן קרתא

ניתן להוריד את העלון באתר www.hasdeyinon.org

בא' באדר מכריזין על השקלים
אין שמחה גדולה ומפוארת לפני הקב"ה
אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים

שהמשמח לב העניים האלו דומה לשכינה
לתרומות מחצית השקל ומתנות לאביונים

שיחולקו בו ביום  03-6182992או באתרwww.hasdeyinon.org :

ארגון ”חסדי ינון“
עורך תיקון פדיון נפש
תיקון זה הוכח שפועל ישועות
פרטים בקו הישועות

03-6182992

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

מטבע הישועות
של הצדיק

המסוגל לשמירה והגנה מעין הרע,
בריאות איתנה ,פרנסה בשפע ,מזל והצלחה

לפרטים בקו הישועות 03-6182992

הפרשה המצויירת
 //מתוך מדור “מטעמים לשולחן” \\

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

 .03-6182992הארות והערות יתקבלו בברכה...
לפרסום והקדשה ניתן לשלוח לפקס  077-2182992או לטלפון .03-6182992

ניתן לתרום ל“חסדי ינון“ בכרטיס אשראי בקו הישועות  03-6182992ובבנק הדואר חשב‘ 3640582

