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מטעמים לשולחן

אומר רבי שאול בראך מחכמי הונגריה בספרו גבעת שאול, מה שמעורר את השנאה הגדולה הזו 
היא ההכרזה הנצחית שלנו:“שמע ישראל ה‘ אלקינו ה‘ אחד“! ליתר דיוק, עם  כל הפסוק- היו 
הגויים עוד מוכנים להשלים...שכן, גם הם מאמינים בבורא עולם, אבל עם ה‘אחד‘ - הם אינם 
לפני  ברך  היהודים  כרעו  ב“אחד“,לא  חזקה  אמונה  אותה  בגלל  אופן!  בשום  להשלים  יכולים 
הצלב שלהם...ועם כך אין הם יכולים להסכים! אם היינו מוכנים להחליף את הדל“ת שבמילה 
”אחד“ ברי“ש- לא היתה לגויים שום בעיה איתנו...הבעיה היא עם הדל“ת שב‘אחד‘, ולמעשה, 
עם הגרש הקטן שמבדיל בין הדל“ת לרי“ש...וזוהי התשובה, שאותה משיב רבי שאול בראך, אב 
בית דין קאשוי, על מה שאנו אומרים בסליחות:“דלתיך דפקנו, רחום וחנון, נא אל תשיבנו ריקם 
מלפניך“. המלה ”דלתיך“ היא מלשון ”דל“ת“, זוהי האות דל“ת אשר מחמתה סבלנו כל כך הרבה 
יסורים למען כבוד שמו יתברך, ובגללה נשחטו מליונים על קדושת שמו! ובזכותה אנו עומדים 
ומתחננים לפני הקדוש ברוך הוא ומפילים לפניו תחינה לשנה טובה. הדברים יובנו באמצעות 
משל: היה היה פעם גנרל גדול אשר נלחם בשרותו של מלכו הנערץ בעשרות קרבות עקובים 
מדם, בהם נמצא לא פעם ולא פעמים, ואף נשא על גופו סימני צלקות בעקבות אותן פציעות. 
אך הנה, חלפו הימים, ושלום בא לארץ. לא היו עוד מלחמות, ושרותיו של הגנרל לא היו נחוצים 
עוד. ישב לו האיש בטירתו, העביר את יומו במסיבות ובמשתאות אליהם היה מזמין את מכריו 
ויהי היום, בעת אחד  ויחדיו היו כולם שותים לשכרה ומדברים דברי הבלים ושטויות.  וידידיו, 
המשתאות הללו, השתכר מיודענו הגנרל, ובשכרותו לא נתן אל לבו להתבונן על המילים שהוא 
מוציא מפיו. לנגד כל הנוכחים עמד הלה והחל משמיץ את המלך, ומגנה אותו בדבורים שאין 
האוזן סובלתם אפילו כלפי אדם מן השורה. כמובן, הדברים עשו להם כנפים. הכל שחו בדבריו 
של הגנרל לשעבר, וגם לאזניו של המלך הגיעו השמועות. מאחר ופרסום רב הענק לדבריו של 
זגר דין מות. מועד ההוצאה להורג נקבע לאחד  אותו גנרל, לא היתה בררה כי אם לגזור עליו 
הימים הקרובים. ביום המיועד הובל הגנרל אל עמוד התליה. ברגע האחרון הזכיר האיש לתלין 
כי זכותו לבקש בקשה אחרונה. ”מהי בקשתך?“ שאל התלין, ומיועדנו הגנרל השיב כי מבקש 
השופטים,  בעיני  חן  מצאה  לא  אחרונה...נו...הבקשה  אחת,  פעם  עוד  המלך  את  לפגוש  הוא 
אולם כלום בררה היתה להם? בקשה אחרונה צריך לקים...וכך הביאו את הגנרל כשהוא קשור 
מוכן  היה  לא  אופן  בשום  אולם  פניו,  לראות את  נאות  המלך, אשר  ארמונו של  אל  באזיקים 
לשמוע אפילו מילה אחת מפיו...ידע המלך שאם תנתן לגנרל רשות הדבור עלול הוא לנסות 
וירחם עליו, ואת זאת הוא לא רצה לעשות בשום פנים ואופן...והגנרל,  לשכנע אותו כי יחוס 
שלא ראה לפניו אפשרות אחרת להכנס אל המלך הסכים לתנאים, והודיע כי הוא מוכן ומזומן 
להכנס אל טרקלינו של המלך-אפילו מבלי להוציא מילה מפיו...ואמנם, כאשר נכנס הגנרל לפני 
המלך הוא לא היה מסוגל להוציא מלה אפילו אלו רצה בכך...כעסו של המלך וזעמו אשר נכר 
וקרע את  מר,  בבכי  הגדול  הגנרל  פרץ  רגע  כעבור  אולם,  פיו.  לפצות את  ממנו  מנע  פניו,  על 
חולצתו בעודו חושף את חזהו המצולק מרוב קרבות...לנוכח המראה הזה-אפילו המלך לא יכול 
היה להשאר אדיש. זעמו שכך מעט, והוא הרשה לגנרל לומר את אשר על ליבו. והגנרל נפל 
כי  מבהיר  בעודו  השנים,  ורב  המסור  שרותו  את  למלך  והזכיר  שאמר,  מה  על  התנצל  לרגליו, 
בכל הצלקות הללו המעטרות את חזהו, נראת הוכחה ברורה לנאמנותו למלך. והמלך, שהתרצה 
הוא,  ברוך  הקדוש  לפני  הגנרל-באים  כמו  אנו,  גם  ברור מאליו:  חנינה...והנמשל  לו  העניק  לו, 
ואומרים לו כביכול:“רבונו של עולם, חלפה שנה, ואנו אמנם לא התנהגנו כמו שצריך. אנו דלים 
דל“ת- אותה  בזכות  ‘דלתי“ך!  בזכות  רחמיך  ומבקשים את  דופקים  אנו  ורשים במעשים, אבל 

אשר עליה מסרנו את נפשנו זה אלפי שנים! אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שלא יביט אל 
מעשינו הרעים-אלא אל אותם המליונים שמסרו נפשם על קדושת שמו יחודו! אנו מבקשים 
הריגתם של  בעקבות  בו  החורים שנפערו  על  ישראל,  בעם  על הצלקות שנותרו  להביט  ממנו 
טובי בניו, ובזכות כך- יחוס וירחם עלינו! כאשר אנו עומדים בשלהי השנה ומתחננים ”דלתיך 
דפקנו“, ומציגים את החורים והצלקות שנוצרו בגופנו בשנות הגלות, כדי לזכות ברחמי שמים. 
אנו מתחננים לפני ה‘: ראה את מה שעשינו לכבודך! עשה למען הרוגים ולמען טבוחים! אך בד 
בבד, עלינו לזכור שאין צורך רק למות כדי לומר זאת, אלא אף אדם שחי על קדושת שמו יתברך, 
ומגדל את בניו ובנותיו בדרך הראויה לכך, יזכה לקבל מהקדוש ברוך הוא שנה טובה ומבורכת!  

ומתוק האור         
 

הבט משמים וראה...

מקדימים  בשבת,  השנה  ראש  חל  אם  א. 
קבלת שבת, ואין אומרים פרק במה מדליקין 
הרמ“א  שכתב  כמו  בשבת,  שחל  טוב  ביום 
שיורי  שבספר  פי  על  ואף  ער(.  סי‘  )סוף 
כנה“ג כתב שבמקומו נהגו לאומרו ביום טוב 
עה“ק  פה  מנהגינו  מקום  מכל  בשבת,  שחל 
בספר  שכתב  וכמו  לאומרו.  שלא  ירושלים 
נהר מצרים )הל‘ שבת אות ד, עמוד יד, והל‘ 
עם  נתיבי  הרב  וכ“כ  מב(.  עמוד  ט  אות  ר“ה 

)עמוד קכט(. ואתי מנהג ומבטל מנהג.
הכיפורים  וביום  השנה  בראש  שגם  טוב  ב. 
אלא  בתפלתו,  לאחרים  קולו  ישמיע  לא 

ישמיע רק לאזניו.
ג. ליל ראש השנה שחל בשבת, אחר תפילת 
מעין  ברכה  ציבור  השליח  אומר  העמידה, 
כמוהו,  שאין  הקדוש  האל  ובמקום  שבע. 
ואם  כמוהו.  שאין  הקדוש  המלך  יאמר 
באמצע  והזכירוהו  הקדוש,  האל  ואמר  טעה 
מחיה  בדברו  אבות  מגן  ואומר  חוזר  הברכה, 
כמוהו,  שאין  הקדוש  המלך  במאמרו  מתים 
ואם לא נודע לו שטעה עד שסיים כבר מקדש 
השבת, אינו חוזר, שמחלוקת הפוסקים היא 
וקי“ל  הברכה  לראש  לחזור  צריך  אם  בזה 

ספק ברכות להקל.
)חזון עובדיה(  

ההלכה השבועית

הלכות ימים נוראים
סדר ליל ראש השנה

זמני החג
ראש השנה
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רבקה בת אולגה זימבול ז”ל
יורם בן אסתר ז"ל

 לרפואה שלמה 
שלמה בן ויקטוריה
 אולגה זימבול בת אמילי
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רבינו תםצאת שבתהדלקת נרות



הבנק יישרד איכשהו, אבל כריכים הם מוכרחים, והשבת קודש באופק... 
נראה, אני אשתדל למצוא פתרון, אבל לא לשכוח, כל מה שעושה ד' זה 
רק לטובה!!!". "נו באמת", גיחכה השכנגדו "איומים בנקאיים זה לטובה?". 
כעבור חודש. "גב' צימבורט שלום מדבר חנה אורשר מהבנק, את מודעת 
ביקשנו שתפקידו  בסכנה.  ואתם  היום שוב,  חזרה  לעובדה שהמשכנתא 
משהו בחודש שעבר". "תראי גב' אורשר דיברתי עם בעלי, לדעתי הוא יגיע 
יגיע לבנק? בדיחה. שום  לבנק בקרוב". לחשה רועדת הרבנית צימבורט. 
ד'ארעא  סדנא  יעקב,  אלעזר  הרב  אצל  נרשם  לא  הכיסים  בנפח  שיפור 
חד היא. בלילה היא דיווחה לו "בעלי, זו כבר פעם שניה, אני לא מסוגלת 
אלעזר  אותי.  מפחידה  ממש  היא  הזאת  האורשר  של  הקול  את  לשמוע 
תעשה משהו!?" שאלה התחננה. "בוודאי, אני מתפלל לישועה, אבל את 
חייבת להאמין שבכל פעם שהמשכנתא חוזרת, זו טובה גדולה משמים, זה 
לא הבנק מחזיר אותה, זה הקב"ה והוא יודע טוב מאד מדוע, את מבינה?" 
יגיע  שבוודאי  האדום  והמכתב  שלך,  בדרגות  לא  אני  טובה?  "זו  ניחמה. 
מהבנק רק מוסיף לי לחץ דם". כעבור חודש נוסף. המכתב האדום המתין 
בתיבת הדואר. היא פתחה אותו וקראה. הפלאפון צילצל. הפקידה אורשר 
מן הבנק היתה שוב על הקו, בקול חד-גוני מתכתי הודיעה "זהו, הבנק יפתח 
בהליכים". חיה בלומה צילצלה לבעלה "אל תגיד לי גם זו לטובה, פעמיים 
יכולה!!!".  לא  עלי,  מעיק  עלי..  גדול  כבר  זה  שלישית  פעם  מזה,  סבלתי 
הרב צימבורט רצה להגיד שוב "שהכל לטובה" אבל העדיף לשתוק, דברים 
שנשמעים משמיעים. דברים שלא נשמעים, שותקים. בשעה שש בערב 
נחום  ובליבו, הדהדו מילותיו של  יעקב" באוזניו  "בעין  נכנס לשיעור  הוא 
מוכר  לא  קול  שאל  הרב",  "כבוד  מראות.   עיננו  שטחו  אלא  גמזו,  איש 
"רציתי לשאול אם הכרת הטוב זו מצווה, או משהו אחר?". שאלה מעניינת. 
הרב צימבורט ענה מה שענה, והתלמיד הזה לא הפסיק לשאול שאלות, 
כמעט על כל נושא שבעולם. ביציאה מן השיעור. "סליחה כבוד הרב, שמי 
הנהן  צימבורט  זוכר?"  לפני שנתיים.  בשיעור שלך  הייתי  פינגר.  פרויקה 
בנימוס כאילו שהוא זוכר, "כן פינגר, מה אוכל לעזור לך". "כן כבוד הרב, 
עמך  להתייעץ  רציתי  לפני שנתיים אחרי השיעור  לי מאוד.  לעזור  תוכל 
בנושא פרנסה. היה לי סכום של 50.000 דולר, וביקשתי ממך הצעה טובה 
להשקעה. הפניית אותי לשמעון אביגדורוב הסוחר שגם לומד איתך בכפר 
כבוד  ככה  "אז  זוכר.  שהוא  כאילו  הנהן  שוב  צימבורט  זוכר?".  נרקיסים, 
הרב, הפכנו לידידים טובים. הוא הכניס אותי לאיזה עסק שלו, עשינו רווח 
נאה". "עשינו כמה עסקאות מצוינות עם רווח גדול ובאתי לכאן לשיעור, 
טובה,  מידה  וגם  מצווה  שזו  אמרת  שאתה  הטוב,  הכרת  לך  להחזיר  כדי 
החלטתי להעביר לידיך את המעשר". הרב צימבורט קפא על מקומו אך 
הגיב "בשום פנים ואופן לא. כספי מעשר תעביר לישיבה, לכולל, לארגון 
"אולי  ולא לשם עסקים".  צדקה.. לא אלי, אני מלמד תורה לשם שמים, 
"אני לא  "תבין אותי" השיב צימבורט  בכל זאת" התעקש פרויק'ה פינגר. 
רוצה לאבד את העולם הבא שלי, עקב תאוות ממון, מעשר זה חשוב לתת, 
משהו  יש  אולי  הרב,  כבוד  "אבל  ושאל  בכיפתו  חיכך  פינגר  לי".  לא  אך 
משהו  יש  "כן  חייך.  צימבורט  דם".  לחץ  לך  שעושה  עליך,  שמעיק  קטן, 
שלוש  חזרה  שלנו  המשכנתא  דם.  לחץ  לה  שעושה  אשתי,  על  שמעיק 
פעמים, בשביל הכבוד של אשתי שהיא אמא ל 11 ילדים, אשמח שתעזור 
לנו להרגיע את הבנק". "הרב ירשום לי בבקשה את מספר החשבון שלו 
"ביקש פינגר,  אלעזר יעקב צימבורט רשם על דף זעיר מפינקסו את מספר 
החשבון ושם הבנק, וטמן בידו של פינגר. "אני מודה לך, שאתה מאפשר לי 
לשמח את רעייתך" חייך פינגר. למחרת בשעה 11.00."שלום גב' צימבורט 
"שתעזוב  הרבנית,  יותר", הרהרה  יכולה  לא  "אני מתעלפת,  אורשר...".  זו 
אדון אחד  הבנק  מן  יצא  הרגע  צימבורט,  גב'  "את שומעת  לנפשי".  אותי 
בשם אפרים פינגר, הוא עשה העברה מחשבונו לחשבונכם מדובר בסכום 
של 230.000 שקל. תרשי לי לשמח אותך ששילמתם את כל המשכנתא, 
שיהיה לך במזל טוב". הרבנית צימבורט התיישבה רועדת על הכיסא, בידיה 
התינוק החייכן נחמיה, היא לחשה לאוזנו "מתוק שלי, רק בלילה יסביר לי 
אבא שלך, מה היה כל כך טוב שהמשכנתא חזרה שלוש פעמים, אז תהיה 
סבלן בבקשה". בלילה מאוחר, לאחר שהבינה מבעלה כמה טוב שחזרה 

המשכנתא, נחמיה היה רדום לגמרי. לגמרי.
באדיבות המחבר- הר' קובי לוי הי“ו

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

סיפור השבוע
"שלום לך, מדברת חנה אורשר מהבנק. אין לכם כיסוי מספיק, לכן חזרה 
לכם המשכנתא, אנא הפקידו עוד היום 1700 שקל מיד, כדי שלא ננקוט 
נוספים", כך התריעה פקידת הבנק אורשר, ברבנית המפוחדת  בצעדים 
אתכם  החתים  הבנק  צימבורט,  גב'  "תביני  צימבורט  בלומה  חיה  משהו, 
על חוזה חד משמעי, שם רשום כי הדירה שלכם משועבדת לבנק. אם 
למכירת  בהליכים  לפתוח  הבנק  רשאי  עצמו,  על  יחזור  הדבר  חלילה 
דירתכם כולל פינוי המשפחה, על מנת להחזיר את חובכם העומד כיום 
על... את מבינה?" הוסיפה אורשר נפט למדורת הפחד של הגברת מעבר 
לקו. הרבנית צימבורט המטופלת ב 11 עוללים, לא בדיוק מבינה בשורות 
הקטנות של החוזה, אבל השורה הגדולה בדבר מכירת הדירה המשועבדת 
צמרמורת,  בה  עורר  מכך,  המשתמע  כל  על  מתוכה,  המשפחה  וסילוק 
שבעלה  רוח,  בקוצר  ממתינה  היא  מואצות.  לב  ופעימות  גבוה  דם  לחץ 
אלעזר יעקב ישוב ממסעותיו התורניים בעיר ומחוצה לה, כדי למסור לו 
לגיוס סכום של 1700 שקל במזומן, מול הדוחק  את ההודעה. המבצע 
היא פתחה את ארנקה  בלתי אפשרי.  בעיניה כפרויקט  נראה  היומיומי 
סך  מטבעות,  וכמה   ,20 של  שטר  עוד  שקל,   50 של  שטר  שם  וגילתה 
ועוד חצי שקל. ארוכה הדרך למשכנתא. היא סגרה את  הכל 73 שקל 
מנוח למעט  ידעה  לכיוון מכונת הכביסה, שלא  בזריזות  וצעדה  הארנק, 
שבתות וחגים. נו, מתי אלעזר יעקב ישוב וירגיע את הבנק?! אחרי כעשר 
רבי  יצא  הדור,  מגדולי  אחד  עם  התייעצות  ולאחר  אברכות,  של  שנים 
אלעזר יעקב צימברוט לדרך חדשה. עד שעה אחת בצהריים הוא אברך 
לכל דבר, מכאן ואילך הוא מרביץ תורה לעדרים, ועדרים בדרום הארץ, 
במרחבי  שליטתו  הכובש,  לשונו  מתק  פניו,  על  הנסוך  החן  חסר.   לא 
הש"ס הפוסקים ואגדות חז"ל, הפכו אותו במהרה למגיד שיעור מבוקש. 
בשכונת הצפון הוא מלמד "עין יעקב", בדרום העיר הלכות "בן איש חי", 
בכפר היוקרתי נרקיסים ישנה קבוצת אנשי עסקים ששוקדת עמו על דף 
היומי, בעיירה סמוכה כמה בעלי בתים בוגרי ישיבות ביקשו ממנו שיעור 
בעיון. צימבורט לא מסרב אף פעם, הוא לא ביקש פרוטה, אך פה ושם 
היו כאלה שאספו עבורו, הטמינו במעטפה ותחבו אותה לכיס הפראק. 
הביכה את  תורה,  לימוד  בעבור  הזו שמשלשלים שטרות כסף  העובדה 
הרב צימבורט, ובאופן תדיר נהג למלמל "לא הייתם צריכים מה הקב"ה 
בחינם, אף אני בחינם" גם הם ידעו קצת תורה והלכה "זה לא עבור הלימוד, 
יודעים היטב מגידי שיעורים  זה דמי בטלה..." הוא שתק, כי הם צדקו. 
זה  למדי,  קיצבית  היא  הלומדים  שתחלופת  שיעורים  ישנם  כי  ותיקים, 
חוזר  לשנתיים,  נעלם  חודשיים,  בשיעור  מחזיק  הוא  נכנס  וההוא  יוצא 
לעוד חודש, ושב בסערה לאחר כשנה. הגרעין הקשה נשאר קשה. אבל 
השוליים עפים עם הרוח. לא סיפרנו, אז נספר, שמספר המשקפיים של 
הרב צימבורט היה מן הגבוהים, ועקב הקפדתו על שמירת עיניו, מרבית 
הזמן שכנו משקפיו בכיס החליפה. כשרצה לעיין בכתובים, הצמיד את 
עפ"י  תלמידיו  את  זיהה  הוא  למעשה  למעשה?  מה  וקרא.  לעיניו  הדף 
תווית קולם, ולא עפ"י פרצופם. לשלמה היה קול צפצפני, לברוך היה קול 
קול  היה  ליצחק  שואג,  היה  נחמן  משוועת.  באיטיות  דיבר  והוא  בריטון 
בס ונשימות חזקות. מה שעוד לא סיפרנו, שהרב צימבורט באופן טבעי 
ולאחריו,  השיעור  לפני  הללו  תלמידיו.  של  ותומים  האורים  היה  למדי 
או בפלאפון בשעות לילה ביקשו את עצותיו באשר לענייני שלום בית, 
בריאות, פרנסה חינוך ילדים, ומה לא. "אני בור ועם הארץ בענייני העולם 
הזה", היה נוהג לומר לאשתו "ולכן הקב"ה ברחמיו מכניס לי מענה לשון, 
הבנק  אבל  לך  לבשר  לי  צר  יעקב,  "אלעזר  מרוצים".  יוצאים  שהם  כך 
הודיע שהמשכנתא חזרה, הם רוצים דחוף, אתמול, 1,700 שקל " עדכנה 
העזר. "חזרה? נו בטח, החודש לא הכנסתי כסף.. ממש פרוטות, אבל את 
יודעת רעייתי שאם חזרה המשכנתא זה בוודאי לטובה. אין ברכה גדולה 
יותר מאשר משכנתא חוזרת הלוא כן?" חייך הרב צימברוט חיוך שובה 
בזה..  עומד  לא  ליבי  על חשבוני, אבל  יעקב, אתה מתבדח  "אלעזר  לב. 
מה כל כך טוב, שהם מאיימים לסלק אותנו מן הבית? תעשה לי טובה 
תדאג שהם לא יתקשרו אלינו יותר..." התחננה. "רעייתי, הדוחק, הדוחק, 
התינוקות?  את  נאכיל  איך  בכיס,  לי  שיש  המעט  את  לבנק  אשלם  אם 



בעלי ואני קבלנו את הנגיף, למרות ששמרנו שמירה גדולה, הינו 
בדיקה  לעשות  צריך  שהיה  פעם  וכל  וחצי,  כחודש  בבדיקות 
היתי  בעצמי  אני  רועד.  היה  פשוט  הוא  גדול,  לפחד  נכנס  בעלי 
חלשה והיתי צריכה כוחות מעל הטבע כדי לתפקד בשביל שניים. 
הבת שלי גם לא הרגישה טוב, ושמרנו עליה מאד שלא תדבק. 
ואמרתי לה, אמא לא תזיק לילדים שלה. שמרנו על כל הכללים, 
ואני יצאתי באותה תקופה רק פעם אחת לסופר, ולמחרת היתי 
על  ושמר  תקופה,  באותה  תורה  ביטל  לא  שבעלי  למרות  חולה. 
כל הכללים, כנראה שנדבק ממני. כשראיתי שהוא מקבל את זה  
לו  ינון“ שירד  נפש“ ב“חסדי  ”פדיון  כל כך קשה הזמנתי עבורו 
הפחד, כל הזמן הזה היה לי בראש להתקשר וכל פעם זה פרח לי 
מהראש. עד שבסוף התקשרתי. והנה זה פלא עליון, ישתבח שמו, 
בצהריים למחרת הכל עבר לו, נפתח, דיבר, כאילו נולד מחדש...

ולהודות  טובות,  בשורות  ולבשר  להתקשר  לי  חשוב  מאד  היה 
לבורא עולם, חסדי ה‘ כי לא תמנו כי לא כלו חסדיו...

בעילום שם

עשיתי טעות בעבודה שאם היו עולים על זה, היו מפטרים אותי, 
ועצם הפרסום היה מזיק לי מאד. זה אמנם לא גרם נזק -עצם 
הטעות, אבל אם היו מגלים, היו מפטרים אותי למען יראו ויראו. 
ובקשתי שזה  ינון“,  ל“חסדי  ואמרתי שאתרום  לה‘,  התפללתי 
על עצמי  כמובן שקבלתי  לזה.  לב  ישימו  ולא  מעיניהם  יעלם 
הסיפור  כל  על  במוצ“ש חשבתי  הזאת.  על הטעות  לחזור  לא 
ראשון  ביום  הגעתי  נושעתי.  וכבר  אתרום...  שאני  וחשבתי 
הלך  זה  מעיניהם...וכך  נעלם  זה  דשמיא  ובסיעתא  לעבודה 
ודעך לגמרי במהלך השבוע. אז עכשיו התקשרתי כדי לתרום 

על עצם המחשבה-שזה כמו נדר, ולהודות להשם ...
א.ס.

אמי שתח'י, אישה מבוגרת, היתה צריכה לעבור סוג  של טיפול בליזר לגלוקומה, מכיון שיש לה הרבה מחלות רקע, ובכלל, הזמנתי עבורה 
"פדיון נפש" ב"חסדי ינון" לאותו בקר. הגענו לבית חולים בשעה היעודה, ב09:00 בבקר. וחיפשנו את המחלקה במשך קרוב לשעה, הינו 
שם כבר כמה פעמים, אבל משום מה לא מצאנו את המחלקה. המודיעין היה סגור עדיין, וכששאלנו במחלקות אחרות, שלחו אותנו 
ממקום למקום, ופשוט הטעו אותנו עוד יותר, לבסוף במזכירות איפה שנשלחה ההפניה, אמרו לנו שללא טופס 17, בדיקות דם וא.ק.ג, 
אין מה לעשות. אמי הסבירה לה שהיא התקשרה אתמול, ולא אמרו לה שצריך את כל זה. אמי כבר היתה עייפה, ואמרה שבעצם היא לא 
רוצה לעשות את הניתוח, וזהו, אין לה יותר כח להסתובב. הגענו לנקודת השיא של אל חזור. כשלפתע הופיע אח, ושאל אותנו באדיבות 
מה אנחנו צריכות. הסברנו לו, והוא אמר שצריך מדבקות מהמיון, ולעלות למחלקה. בגלל המצב של אמי, הוא לקח אותנו למחלקה, שם 
הסתבר שלא צריך שום דבר, לא טופס 17, לא בדיקות, כלום. השארתי את אמי אצל האחות. והלכתי לכוון המיון לאחר הסבר שלו, איך 
מגיעים לשם. ושוב הוא החליט ללוות אותי למיון, חיכה לידי בתור עד שנתנו לי את המדבקות והחזיר אותי למחלקה. רק אז נזכרתי 
שבעצם עשו לה "פדיון נפש" בבקר, וזה בערך באותה שעה שהכל התהפך והשליח הזה נשלח אלינו, כמו מלאך משמים, והוציא אותנו 
מהתסבוכת...ולאחר כמה שעות של הכנות לניתוח, אמי עברה את הניתוח בהצלחה ב"ה. ויצאה מחדר ניתוחים אפילו מחוייכת. ישתבח 
שמו! זה היה מדהים לראות ממש בחוש את יד השם המכוונת...ואיך בין רגע התהפך הכל לטובה...וקיבלנו לווי וי. אי . פי...תודה אבא! 

אלף פעמים תודה! הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו! וישר כח!! ל"חסדי ינון"...
 א. מהמרכז

לזכוי הרבים- ניתן לשלוח סיפורי פדיונות לפקס 077-2182992 . נא לציין שם וטל‘. הפרטים נשארים במערכת או יפרסמו לפי בקשת השולח

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

איך שהתחיל הגל הראשון של הנגיף, הילדים היו בבית, לא היו 
לימודים, הבן בן שנה וחצי התחיל עם הקאות, עברו כמה ימים 
הגענו  חולים.  לבית  אותנו  הפנה  הרופא  השתפר,  לא  והמצב 
חיה.  נפש  היתה  לא  המגפה,  בגלל  ריק  היה  הכל  לשניידר, 
במחלקה כולם משקשקים מפחד. היה חשש לחסימה במעי, 
הביתה.  והשתחררנו  ימים.   8 בשניידר  הינו  אותו.  ואשפזו 
הרפואי.  המצב  בגלל  ולא  הנגיף  בגלל  אותו  ששחררו  האמת 
ביום חמישי שוב היו לו כאבים, היה אפטי וחזר להקיא. אשתי 
רצתה לקחת את הילד שוב לבית חולים. אני לא רציתי אפילו 
לחשוב על זה. מבחינתי מיצינו. אז התקשרתי בלילה ל“חסדי 
ינון“ ובקשתי שיעשו לו ”פדיון נפש“ בבקר.)לא יודע איך לא 
חשבתי על זה לפני זה( והאמנתי באמונה שלמה שהכל יעבור 
הזה,  במצב  שבת  נעשה  ואיך  איפה  ידענו  לא  עדיין  אבל  לו. 
הכל נראה עדיין מעורפל. למחרת בבקר הילד קם כמו חדש, 
רק  השם,  ברוך  ומאז  היה.  כלא  עבר  הכל  כלום.  בלי  מחייך, 

מודים להשם על חסדיו ורחמיו המרובים. ישתבח שמו!
אליהו

”שמע ישראל, ה‘ אלקינו ה‘ אחד“, אמרה בקול חמותי ואבדה את 
הכנות  כדי  ותוך  בהיר,  ששי  ביום  כן  לפני  שעות  כמה  ההכרה. 
לשבת, היא אמרה לילדים שלה שהיא לא מרגישה טוב, שהיא 
כי נשמעה להם  בכובד ראש,  לזה  זהו. הם לא התיחסו  הולכת. 
בסדר, ולא מתים סתם כך ללא סיבה. סירנת האמבולנס פילחה 
הכוננים  בהלם.  שרויים  שהיו  הנוכחים,  את  שאפף  השקט  את 
לשום  הגיבה  לא  והיא  הצלחה,  ללא  אותה  להעיר  ניסו  ממד“א 
התקשרתי  החולים,  לבית  טסו  שהם  בזמן  לה.  שנתנו  טיפול 
ל“חסדי ינון“ ובקשתי שיעשו לה ”פדיון נפש“ דחוף. באמבולנס 
נאבקו על חייה ובבית חולים, בטיפול נמרץ, עשו כל מני בדיקות. 
כדי לאבחן מה יש לה. קצת אחרי שעשו את הפדיון, התקשרו 
מהבית חולים והודיעו לנו שהתעוררה. הרופאים היו מבולבלים, 
CT ראש כדי לדעת מה קרה לה לא הראו  הבדיקות שעשו לה 
כלום. הכל תקין. לאחר כמה שעות מעקב בבית חולים, הרופא 
כאן,  מחיידקים  תדבקי  שלא  הביתה  לכי  נס,  לך  היה  לה,  אמר 

ר ַמעֲֵשׂי יָּה... י ֶאְחיֶה וֲַאַסֵפּ ותשמרי על עצמך...לֹא ָאמוּת כִּ
בעילום שם

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

פרטים בקו הישועות 03-6182992

ארגון ”חסדי ינון“ 
עורך תיקון פדיון נפש

תיקון זה הוכח שפועל ישועות

פרטים בקו הישועות 03-6182992



החיזוק השבועי  הצדקה שתסדר לך שנה אחרת

הפרשה המצויירת 

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 

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

 // מתוך מדור “מטעמים לשולחן” \\

ניתן לתרום ל“חסדי ינון“ בכרטיס אשראי בקו הישועות 03-6182992 ובבנק הדואר חשב‘ 3640582 ע"ר 580437440

למסירת שמות 

03-6182992

אלעזר איש בירתא היה בעל לב רחב. כשהיו רואים אותו גבאיי הצדקה היו בורחים ממנו לפי שכל סכום שהיה בכיסיו נתן לצדקה. באחד הימים הלך 
אלעזר לשוק לקנות נדוניה לבתו שהתארסה. בשוק היו גם גבאיי צדקה. כשראו את אלעזר ברחו מפניו כדי שלא ייתן להם את כספו.

כשהבחין בהם אלעזר רדף אחריהם והשביע אותם שיאמרו לו עבור מה הם אוספים צדקה. בלית ברירה השיבוהו הגבאים: "אנו אוספים צדקה עבור 
חתונת יתום ויתומה". נשבע אלעזר איש בירתא שיקדים את היתום והיתומה לבתו ונתן לגבאי הצדקה את כל הכסף שייעד לנדוניה של בתו כדי שיקנו 
בו את צורכי הזוג היתומים. חזר אלעזר אל השוק כשבידו נשאר רק זוז אחד. קנה בו מעט חיטים, הניחן במחסן והלך לבית המדרש ללמוד. בחלוף 
דקות מספר פנתה רעייתו לבתה שתלך ותראה מה קנה אביה לנדוניה שלה. הלכה הנערה למחסן וראתה שכל המחסן מלא חיטים, מרוב שהתמלא 
המחסן חיטים לא היה ניתן לפתוח את הדלת. הלכה הנערה לבית המדרש ואמרה לאביה: "בוא וראה מה עשה לך אוהבך - הקב"ה... איזה נס קרה 
לך..." )תענית כד'.( בתורה כתובה מספר פעמים המילה "השקפה" - כל פעם שכתובה המילה השקפה  היא באה לרעה, חוץ מהפסוק: "ַהְשִׁקיָפה 
ה לָנוּ כֲַּאֶשׁר נְִשׁבַּעְָתּ לֲַאבֵֹתינוּ ֶאֶרץ זָבַת ָחלָב וְּדבָׁש" )דברים כו', כט'( אומר  ךָ ֶאת יְִשָׂרֵאל וְֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁר נַָתָתּ ַׁמיִם וּבֵָרךְ ֶאת עְַמּ עֹון ָקְדְשׁךָ ִמן ַהָשּ ִמְמּ
המדרש: "מדוע דווקא בפסוק הזה ההשקפה היא לטובה? לפי שהפסוק בא על מתנות שנותנים לעניים, וגדול כוח מתנות עניים שהופך מידת הרוגז 
לרחמים..."אם רוצים אנו להפוך את מידת הדין לרחמים יש לנו לתת מתנות לעניים, לתת משלנו לאחר, לוותר מעצמנו לטובת השני, כך נוכל להפוך 
את הרוגז לרחמים. על זה מעיר בעל ספר "אש קודש": "גדול כוח מתנות עניים - אם אתה בעצמך עני, אם לך חסר, אם אתה חלילה במצוקה ומשבר 
ואתה נותן לאחר, מאיר את פניך לאחר, אתה יכול להפוך את מידת הרוגז לרחמים..." לא תמיד יש לנו לתת, לא תמיד יש באפשרותינו לעזור, אולם 
אם ניתן חיוך, נאיר את פנינו לאחר כשקשה ואין לנו, נהפוך את מידת הדין לרחמים. ראש השנה בפתח, ראש השנה הוא תמצית של כל השנה, איך 
שנתנהג ביומיים הללו כך תיראה השנה שלנו. בראש השנה הזה לא נכעס, לא נחמיץ פנים, לא נלך שולל אחרי מצבי הרוח אלא נתגבר על כל קושי, 

נאיר פנים, נחייך, נשמח, נקבל קבלה טובה ונזכה שהשנה שלנו תהיה מוארת, שמחה ומתוקה כל כך...
    רונן קרתא


