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ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה (כה ,ט)

מקום קבורתם של האבות הקדושים במערת המכפלה התפרסם גם בקרב מי שאינם בני ברית
כמקום קדוש ,אשר ספורי מופת רבים נשתרגו אודותיו .ר' משה ריילר ,בספרו 'שערי ירושלים'
מספר ,כי בשנות קדם נעצרו הגשמים ,ועד לאחר טבת לא ירדה טפת מטר ,על אף התפלות
והתעניות הרבות שקבעו החכמים .הפחה ,שהיה המושל מטעם הטורקים ,דרש מן היהודים
להתפלל על כך ,והם ,אשר בקשו לנצל את ההזדמנות הנדירה ,אמרו ,כי אם יתירו להם להכנס
אל מערת המכפלה ,הם יצליחו להביא את הגשם המיוחל .מפתח המערה היה ברשותו של
הקאדי הגדול בדמשק ,ולאחר שקבלו התר ,והמפתח העבר לידיהם ,בחרו היהודים בעשרה
אנשים יראי ה' הבקיאים בקבלה מעשית ,והטילו עליהם את המשימה .בחיל וברעדה ירדו כל
חברי המשלחת חמש מדרגות ראשונות ,והחלו לקרא בכונה גדולה ספר ראשון שבתהילים.
משסימיו ,שלחו את השמש לבדוק האם כבר הועילה תפילתם .אולם השמש זרחה בחוצות
כבימי קיץ ,ומשראו זאת התחזקו וירדו עוד חמש מדרגות וקראו בבכי את ספר שני שבתהילים,
אולם גם כעת ,כשיצא השמש לבדוק את מזג האויר שבחוץ ,הבחין כי השמש עודנה על הארץ.
שבו אותם תלמידי חכמים וירדו בשלישית את המדרגות ,וקראו בבכי ספר שלישי שבתהילים,
והפעם ,כאשר בדק השמש את המצב בחוץ הוא בשר להם כי השמים התקדרו בעבים ,וגשם
החל לרדת .מיד אמרו ביניהם" :הבה נרד עוד ,נאמר ספר רביעי ונתפלל על הגאולה!"באותו
רגע החלה לנשוב רוח סערה בתוך המערה .קול רעש גדול התגלגל ועלה והחריד את לבותיהם,
והם חשו כי הם נדחפים החוצה בכח .או אז הבינו כי עדיין לא הגיעה העת לפקוד את ישראל,
ואין לדחות את הקץ .בלוח ארץ ישראל משנת תרס"ו מסופר ,כי בחברון שלט בימים ההם
פחה אכזרי ורודף בצע .פעם אחת קרא הפחה לראשי העדה והורה להם באופן שאינו משתמע
לשני פנים כי בעוד שלושה ימים עליהם להמציא לו סך כסף גדול מאד" .אלמלא כך"-הניף את
אצבעו באיום"-את מחציתכם אשרוף באש ואת המחצית הנותרת אמכור לעבדים" .ראשי הקהל
יצאו מלפניו אבלים וחפויי ראש ,הם הודיעו בשפל קול את דבר הגזרה הנוראה לבני עדתם,
וכולם נבוכו .הסכום האגדי שאותו בקש הפחה לקבל ,לא היה בר השגה כלל וענים לא אפשר
להם להביא לו אפילו את מחציתו .רבני העדה הכריזו על שלושה ימי צום ,ולאחר מכן העלו
בני הקהילה את דבר צרתם על קלף ,ושחדו את שומר מערה המכפלה לקשור את הקלף בחוט
ולשלשל אל מקום הקברים .החצות התעורר לפתע הפחה משנתו ,והנה הבחין כי שלושה אנשים
נצבים אליו .מראה האנשים היה נורא והפיל עליו פחד עצום .כשהוא משותק מרוב אימה שמע
כי הם דורשים שיביא להם סכום כסף בשווי הסכום שביקש מן היהודים ,ומזהירים אותו כי אם
לא יביא אחת דתו למות מיד .הפחה המבוהל הושיט את ידו והוציא מתחת למטתו כיס מלא
מטבעות זהב ,והוסיף עליו רביד זהב מתכשיטיה של אשתו...ביום השלישי ,כאשר הגיעו חילי
הפחה ,נגש השמש לפתוח לפניהם את הדלת ,והנה ,קפא על מקומו בתמהון-חלון קטן אשר
מעולם לא היה בתחתית הדלת ,התגלה לעיניו ,וממנו השתלשל כיס קטן מלא בדינרים וברביד
זהב...היהודים מהרו לתת לפחה את הדנרים ,וכאשר זהה את רביד הזהב אמר להם" :שלושת
אבותיכם לקחו ממני את הכיס והרביד כדי להציל את נפשי מחטא ,וכעת ,בראותי שבגללכם
הם חרדו את כל החרדה הזאת ולמענכם קמו מקבריהם ,הריני מבטל את גזרתי ,הכסף נתון לכם,
ואבקש שתשאו בעדי תפילה לבל יארע לי רע כל ימי"...חלון זה ,עגול כראשו של אדם ,נמצא
עד עצם היום הזה בשער הרבע היהודי הישן ,ולזכר הנס הגדול שהתרחש-קבעו יהודי חברון את
"פורים של החלון" כיום חג .בספר 'זכרון ירושלים' מובא הספור הבא :הפחה מאיסטנבול בקש
לראות במו עיניו את מערת המכפלה ,אך בהיותו שם נפלה לפתע חרבו מנדנה אל פנים המערה.
החרב היתה מצופה זהב ואבנים טובות ושויה היה רב ,אולם הפחה שחשש לחייו ,לא העז לרדת
למקום בעצמו ,אלא צוה להוריד לשם ישמעאלים שיוציאו את החרב וישיבוה לו .שלשלו עבדיו
ישמעאלים בזה אחר זה ,אולם כולם הוצאו מתים...כאשר ראה זאת הפחה ,גזר שיהודים יוציאו
לו את חרבו...ולשם כך נתן להם 'ברב טובו' שלשה ימים כדי להתכונן לכך .פחד נורא נפל על
היהודים .הם צמו והתפללו ולבסוף הפילו גורלות כדי להכריע מי יכנס ,תוך שהוא מסכן את חייו,
למעמקי המערה .לבסוף נפל הפור על הצדיק 'חסד לאברהם' זי"ע ,סבו של החיד"א.
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ההלכה השבועית
הלכות שבת
הלכות קוצר
א .הקוצר תבואה אחד מאבות מלאכות הוא ,ובין
הקוצר תבואה או קטניות ,ובין הבוצר ענבים,ובין
הגודר תמרים ,ובין המוסק זיתים ,ובין האורה
תאנים ,וכל דבר שגידולו מן הארץ ,בין שהוא
מאכל אדם ,ובין שהוא מאכל בהמה ,או עצים
של אילני סרק ,כל אחד מאלו הוא אב מלאכת
קוצר .וכן התולש פרח המחובר לאילן ,נחשב
קוצר ,וחייב .ואף התולש בידו באחד מכל הדברים
שדרכן בקצירה בכלי ,חייב ,שהוא תולדת מלאכת
קוצר .ושיעור הקצירה שחייב עליה ,אם ראוי
למאכל אדם ,שיעורו כגרוגרת( ,היינו שליש ביצה,
ששה דרהם .הרמב“ם הל‘ שבת פ“ח הלכה ה,
והלכות עירובין פ“א הלכה ט) ואם למאכל בהמה,
כמלא פי גדי ,ואם להסקה ,כדי לבשל כגרוגרת
מביצת תרנגולת.
ב .תאנים ושאר פירות האילן שיבשו בעודם
מחוברים בענפי האילן ,התולש מהם בשבת חייב.
אף על פי שלענין טומאת אוכלים נידונים כמו
שנתלשו ומקבלים טומאה .במה דברים אמורים,
כשעוקציהם עדיין לחים ,טבל אם יבשו גם
עוקציהם התולשן פטור.
ג .מותר ללכת על גבי עשבים בשבת ,בין שהם
לחים בין יבשים ,ואף שאפשר שעל ידי הליכתו
ודריסתו עליהם יהיו נתלשים מן המחובר ,הואיל
והוא דבר שאינו מתכוין מותר.

המשך בעמוד האחרון

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
אם הייתם שואלים את חבריו הקרובים של אלפרדו מגיסטו (שם בדוי
כמובן) ,אם יש סיכוי שהנ"ל יחזור אי-פעם בתשובה ,הם לא היו מפסיקים
לצחוק .אלפרדו? תשובה? זה כמו לאלף חתול לאהוב עכברים ,או לאלף
עכברים לא לחפש חורים .לא קרב זה אל זה כל הלילה .כמה מילים על
הגברתן .האיש – אם תרצו – היה טיפוס אגרסיבי בכל קנה מידה .לחישה
ממוצעת שלו נשמעה כמו צהלת סוסים צוהלים .צעקה? יכולה הייתה
לעקור כל לב מצוי מן החלל שבין הריאות ,ולחפש מחסה אחר .פחד
פחדים .לא יפה לספר אבל יודעי דבר נשבעים ,שאם אלפרדו היה נשאר
עוד קצת ברחובות ,הרחובות היו מתעקשים ולבסוף היו מובילים אותו
לתחנת המשטרה ,ומשם לאיזה עשור או שניים מאחורי סורג ובריח.
האמת היא שסיכוייו להיות בן-אדם מן היישוב היו קלושים למדי .את הוריו
שנטשוהו (עקב מחלות ואסונות) עת היה תינוק רך בימים ,בקושי הכיר,
מרבית שנות ילדותו עברו עליו בפנימיות ,שם הפגין את כישוריו ידיו ורגליו,
והשתמש מעט מאד בשכלו .אף מסגרת נורמטיבית לא הסכימה לקבלו
לשורותיה ,כך שהשכונות ברחובות קריה הפכו לקולחוזים מפוחדים בהם
שלט ביד רמה .אף אחד לא ההין להתעסק עם אלפרדו ,ומי שהיה נועז
ונחפז מדי ,גילה מהר מאד שזו הפעם הראשונה והאחרונה ...למה? ככה.
רק ניסים וניסי ניסים הושיעו אותו מבילוי ממושך בין הסורגים ,לא ברור
מה היתה נוסחת המחץ שלו ,אבל בכל פעם שניסו ללכוד אותו ,הוא חמק
מבין אצבעותיהם כמו טיפת זיעה בקיץ לוהט ,הנספגת בחולצת כותנה
יבשה .ועכשיו לך תחפש אותו...באחת הפעמים ,לאחר מארב מעובה
של כמה ניידות ועשרות שוטרים ,נאלץ אלפרדו מגיסטו – אימת העיר –
להיגרר ולמצוא מחסה ...איפה? בבית הכנסת השכונתי והצנוע של הרב
הישיש זכריה .אלפרדו דילג מבעד לחלון צדדי – השתחל כמו חתלתול
 ומצא את עצמו במטבחון קטנטן מול עיניו הנדהמות של הרב זכריה" .כןאדוני?"" .עזוב עכשיו אדוני" ,הפטיר אלפרדו" ,תחביא אותי ...השוטרים
מאחורי ."...הרב הישיש ,לא היסס לרגע ופתח את הארונות מתחת
לכיור" ...היכנס חביבי ...תשאיר את השוטרים בשבילי ,לא עוצרים יהודי
שבא להתפלל" .אלפרדו גיחך ,בשלושים שנותיו עלי אדמות מעולם לא
החזיק סידור"...ראית פה מישהו "...שאלוהו זוג שוטרים קשוחים .הרב
זכריה בחש את כוס התה ואמר "רק מישהו אחד? פה יוצאים ונכנסים
כל הזמן "...השניים עזבו והמשיכו במצוד ללא סיכוי ירוק לגלות את
הקליינט ,שהיה כפוף ושפוף מתחת לכיור .כשיצא משם עם כאב גב
טורדני ,הגיש לו הרב זכריה כוס תה עם נענע ,הכניס שלוש כפיות סוכר
גדושות וערבב" .טיפש ,אתה טיפש ,במקום להיות כמו חיה נרדפת ,בוא
לכאן ,לבית הכנסת תלמד קצת תורה ,ותהיה בן אדם" ,הוא ליטף את מצחו
של אלפרדו ,חיבקו בעדינות ,תחב כיפה על פדחתו ונשקו בראשו" .תהיה
בן אדם ...אם לא ,בסוף יאכלו אותך חי .סוף גנב לתלייה ,וסוף טוב של
כל חכם – התורה" .החיה הפצועה הזו ,אלפרדו ,שמעולם לא חובק ונושק
בחביבות שכזו ,שמעולם לא טעם תה מתוק שכזה ,החליט עד כאן!!! לא
עוד תעלולי רחוב!!! אני נשאר כאן ,עם הרב זכריה ,לומד תורה שותה תה
ונרגע .אמר ועשה .כעבור שנתיים; "חילך לאורייתא" אמר רבי יוחנן לריש
לקיש ראש השודדים ,וזה בדיוק מה שעשה הרב זכריה לאלפרדו ,האיש
שהתהפך במאה ושמונים מעלות .שקד על גמרא ,על ספרי פוסקים
וספרי מוסר ,שכר חדרון קטן ליד בית הכנסת ,עבד כסבל בשוק העירוני
מספר שעות בשביל פת לחמו ,אבל חייו היה תורה ,תורה ,תורה .הרב
זכריה רמז לו על שידוך עתידי .עדינות נפש נמסכה בפניו ובקרבו של
אלפרדו ,שעד לא מכבר היה גס רוח" .אני רוצה שתפתח כאן שיעור הלכה
בבית הכנסת" ,ביקש הרב זכריה" .אני?" תמה אלפרדו" .כן ,אתה בקי
מאד בהלכות ברכות ,ועכשיו הידע שלך בהלכות ריבית הולך ומתרחב.
בעלי הבתים ייהנו ממך ...בהצלחה צא לדרך" ,בירכו הרב .השיעור הקטן
הפך לגדול .עשרות בעלי בתים פקדו את בית הכנסת שהמה מבני
אדם צמאים ,לא צמא למים ...יהודי חדש אלפרדו ,חייכן ,אדיב ,מאיר
פנים ,חיכו ממתקים וכולו מחמדים .היצור המאוס ההוא ,הגנב הנרדף
הפך לבן תורה לעילא .אוהל האבלים בשכונה הסמוכה לכד את עיניו
של אלפרדו שצעד לאיטו ...מספר מנחמים קראו לו להיכנס "כבוד הרב
יעלה להתפלל מנחה ,ויגיד לנו כמה דברי תורה" ,ביקשו .ארבעה גברתנים
קשוחי מבע ישבו קרועי חולצות על המזרן" .תנוחמו מן השמים" ,אמר
אלפרדו .אחרי מנחה הוא קרב אל המיקרופון .כ 100 -מנחמים מילאו את
האוהל" .על מה אדבר?" התלבט אלפרדו" .פרשת שבוע ...אולי משנה
באבות ...אולי ...הלכות ברכות ,אולי הלכות ריבית ."...אל תשאלו איך
כמה ולמה ,לפתע כל הסוגיות שלמד בש"ס שעסקו באיסורי ריבית קפצו

לו לראש ולא נתנו לו מנוח ...כל מה שלמד עד עתה ,נעלם ממנו ,רק ריבית.
"אוי לו ,אוי לנפשו של מי שמלווה בריבית" ,שאג אלפרדו ,שגילה לפתע
שעדינות נפשו התפוגגה לה ,ובמקומה קנתה שביתה בקרבו סוג של עזות
דקדושה עוצמתית ...הוא כבר שכח מן הסגנון הזה ,שאפיין את ימי החולין
שלו ,אבל הפעם זה שלט בו"...אוי לו לכופר הזה ,שנכסים מתמוטטין
ויורד ואינו עולה ,ואין לו חוק באלוקי ישראל .וכבר מפורסם הסיפור על
חזון העצמות היבשות שבו יחזקאל הנביא שהחיה מתים בבקעת דורה.
כולם קמו ,קרמו בשר עור וגידים ,למעט אחד .ומי לא קם? איש חצוף שבז
להלכה ,ושהיה מלווה בריבית .ומי שיש בידו ממון של ריבית ירקיב ממונו
של היתר ,ויאבד כל טובה ...אוי כמה הקב"ה שונא מלווים בריבית .רבים
הם פרטי הלכות ריבית ,ורבים מעמי הארץ לא ידעו ולא שמעו ,וטוב יעשו
שימהרו להחזיר ממון טמא זה ,ואל ישכן באוהלו עוולה .אוהל האבלים
קפא על מקומו .חוץ מזמזומים של קומץ זבובים טורדניים דממה ששקלה
כמה עשרות טונות .אלפרדו המשיך "היה יהודי רשע מלווה בריבית בעיר
קראקוב ,וכשנפטר ביקשה החברא קדישא  3,000רובל עבור חלקת
קבר .בניו זעמו" ,כולם משלמים רק  30רובל ,על חלקת קבר ומדוע מוטל
עלינו קנס שכזה?!" השיבום אנשי הח"ק" :לעתיד לבוא בתחיית המתים
יעלו וילבלבו כל מתי עולם ,יעטו על גופם עור וגידים ויצאו להקביל פני
משיח .אבל אביכם שהלווה בריבית לא יקום ,וחלקת קרקע זו לא תצא
לחופשי ...על כך תשלמו פי כמה וכמה" .אלפרדו ניגב את הזיעה על מצחו,
"ולכן ,החי ייתן אל ליבו ,פשפש במעשיך וחזור בתשובה ,אוי לך בעולם
הזה שיתמעטו נכסיך ,ואוי לך לעולם הבא ."...אחרי תפילת ערבית עשה
אלפרדו אשכבה למנוח ,ויצא אל הרחוב" .כבוד הרב" ,פנה אליו איש צעיר,
"ארבעת בניו של המנוח הם מלווים בריבית ,אוי לאותה חרפה ...דומני
ששפכת את דמם בפרהסיה" .אלפרדו קפא על מקומו" ,מלווים בריבית?
האמן לי שלא ידעתי" .ברגליים כושלות הוא נכנס לביתו הקטן של הרב
זכריה" .כבוד הרב שפכתי את דמם של האבלים ...הרגשתי שאני מאבד
שליטה ...בדרך כלל אני מדבר בעדינות ,בחביבות ,אבל הפעם יריתי את
הדרשה ,בלי רחמים ,איך עושים תשובה? וואי ,איזו הלבנת פנים עשיתי
להם ,איך מכפרים על כך?" התחנן אלפרדו על נפשו .הרב זכריה הרים
עיניו מן הספר וחייך" ,הקב"ה ריחם עליך בני אהובי .כן ,רבי היה מכבד את
העשירים ,וכן רבי עקיבא ...והללו ארבעת הגברתנים עשירים הם ,ואילו
היית יודע את מעמדם ועשירותם בוודאי היית מחניף להם ומשמיע להם
משפטים של הערכה וכבוד ...על צדקות וחסדים ומעשים טובים שעשו,
ואוי לך ואוי לנפשך היית עלול להיענש על גודל החנופה ,ועל כך שחיזקת
ידי עוברי עבירה ...מן השמים חמלו עליך ומנעו ממך את הנחמדות הזו,
והעלימו ממך את עוונם .ראויים הם לקבל תוכחה בוערת על ראשם ,ואכן
טוב עשית שמחית – מבלי דעת – על מעשיהם הנלוזים .היית שליח נאמן
של אביהם המנוח ושל אבינו שבשמים לחבוט בהם .ומי יודע אולי הם
זכו לכמה הרהורי תשובה שזה בוודאי עניין גדול בעבורם" .נבוך משהו
צעד לאיטו אלפרדו לעבר חדרו הקטן .לפתע חזר אליו המחזה ההוא...
הנה הוא קופץ רועד מפחד מעבר לחלון ,משתחל למטבחון ושם מחכה לו
הרב זכריה ,עם התה והנענע ,החיבוק והנשיקה התמה ,השוטרים נבוכים...
ואילו הוא אלפרדו ,עושה צעד ראשון לקראת כניסה לבית היהודי .אולי,
הרהר לו ,אולי גם אני קפצתי להם מן החלון ,כמוכיח בשער .נחיה ונראה.
פרי קטן מאחורי הסיפור :סיפר לי אחד מחבריי הטובים ביותר ,איש מעש,
חינוך ויצירה ,על מקרה קטן שהתרחש עמו" .הגעתי למשרדו של ידיד
אחד ,שניהל שיחת טלפון עם אחד מלקוחותיו .בין לבין שמעתי שלאיש
מעבר לקו יש ביקורת על חצי עולם .אל תשאל איך כמה ולמה ,רוח של
כעס בקעה מתוכי ,וצעקתי לעברו של האיש מעבר לקו 'הלו חבוב ,תעצור
באדום .הביקורת שלך נחמדה מאד כלפי כל העולם ,אבל מה אתה עשית
בחיים? למה עזרת? למי עזרת? למי תרמת? מה הקמת? עם מה כבר תצא
מכאן לעולם הבא תתחיל לעשות ולפעול ולא לקשקש ביקורת'" .השיחה
הסתיימה וידידי היה חיוור לחלוטין .לדבריו 'מעבר לקו היה אחד מעשירי
העיר ,מדובר באיש מאד נדיב עם אוזן קשבת לזולת .פשוט ביזית אותו...
עשית ממנו אפס ,אתה פשוט לא נורמלי'" .יצאתי ממשרדו די נבוך ,כעבור
מספר דקות ידידי מתקשר אליי ומדווח' :אתה לא תאמין מה עשית .הגביר
הזה שדווקא תורם יפה ועוזר לרבים ,ביקש ממני להודות לך .לדבריו,
התוכחה הנוקבת שנתת בו ,גרמה לו לחשבון נפש יסודי ומעמיק והוא
הגיע למסקנה שהוא לא עושה מספיק ...יש לו הרבה כסף ,וביחס לכסף
שבאוצרותיו הוא עושה מעט מאד" .סיכם הידיד את סיפורו" :בינינו לבין
עצמנו ,אם הייתי יודע מי נמצא מעבר לקו ,בוודאי הייתי מחניף לו".
באדיבות המחבר  -הרב קובי לוי
>> ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס<< 09-8820166 :

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי...
שלום לכל קוראי העלון של ארגון החסד "חסדי ינון"
הפעם הראשונה שנתקלתי בעלון "תפארת ינון" היתה
כשאמא שלי (בת  78שתחיה) הובלה לבית החולים כי סבלה
מסחרחורות ובזמן שהיא ממתינה לתוצאות הבדיקות ,היא
סיפרה לי שקראה בעלון בשבת על הניסים שקרו לאנשים
שעשו פדיון נפש בארגון .היא עשתה לעצמה פדיון נפש,
עוד בזמן שהיא שוכבת שם -דיברה עם נציג ונתנה פרטים,
ובאמת תוך  3ימים שוחררה מבית החולים ,ומצאו לה פתרון
ושיטת טיפול שלא מצריכה כדורים והיא חזרה לחייה
כבראשונה ,ולא סובלת יותר מסחרחורות.
כשאחי היה צריך לעבור  2ניתוחים ברצף בגלל אבנים
בכליות ,נזכרתי בנס שפקד את אמי והחלטתי להתקשר
ולעשות לו פדיון נפש לפני הניתוחים ,וברוך השם הוא
עבר את שני הניתוחים בהצלחה ,למרות שהרופאים אמרו
שהאבנים גדולות והניתוחים לא פשוטים .הוא חזר לתפקד
כאחד האדם ומרגיש טוב היום ,ברוך השם.

לארגון “חסדי ינון” היקרים,
לצערינו הרב ,היו לנו בעיות בנושא פוריות ,ולא הצלחנו
להקלט .במשך קרוב לעשר שנים ,ניסינו עשרות טיפולים
מסוגים שונים ,ובכל מני דרכים כאלה ואחרות ,שלא נדבר על
תפילות וסגולות...ניסינו הכל ,כל מה שאפשר .לצערינו שום
דבר לא התקדם ,וזרע של קיימא אין...לפני כשנה התקשרנו
לאחר כמעט יאוש ,וכשקראנו את ספורי הישועות על תיקון
ה”פדיון נפש” התקשרנו ל”חסדי ינון” על מנת שיערכו
עבורנו תיקון שבעזרת השם נזכה לחבוק סוף סוף ילד .אני
מתקשרת היום לאחר שנה כשאני מחזיקה תינוקת קטנה
ומתוקה בת חודשיים על הידיים .ולבשר שברוך השם ,ראינו
ישועה מדהימה ,ובדרך לא דרך ,אפשר אף לומר “בדרך נס”.
אנו רוצים להודות לבורא עולם על הנס ועל החסד שעשה עמנו
וגם לכם “ארגון” “חסדי ינון” שהיתם שליחים נאמנים...תזכו
למצוות!
א ,בית שמש

יום לפני ראש השנה אבא שלי (בן  78שיחיה) ,הראה
מספר סימנים מחשידים שיכולים להצביע על אירוע מוחי,
הוא נפל מספר פעמים כשהיה מחוץ לבית .מאחר שיש לו
היסטוריה בנושא  -הוא עבר אירוע מוחי קשה לפני 17
שנה ויצא מזה בנס גדול .חששנו שזה סימן לאירוע מוחי
חוזר ,חס וחלילה .בזמן שהוא חיכה לתוצאות סיטי מוח,
נזכרתי בניסים הגדולים שמתרחשים כשעושים "פדיון
נפש" ב"חסדי ינון" ,יצאתי החוצה מהמיון ועשיתי פדיון
נפש לאבא וגם לאמא ,שנראתה עייפה ומותשת .מיד אחרי
ההתקשרות ,נכנסתי למיון בחזרה ,והרופא ניגש ואומר
לנו שכל הבדיקות יצאו תקינות ומשחררים אותו הביתה.
אמרתי לאמא שלי שאני ממש לא מופתעת ,כי הרגשתי
מיד בתום השיחה שהפדיון נפש יועיל להם אבל לא ידעתי
כמה מהר.
אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא על כל חסדיו ומופתיו
ובעיקר על רחמנותו עלינו ,על הניסים הגדולים שעושה
לנו בכל רגע ורגע ,הניסים המוסתרים והגלויים .כמו כן אני
רוצה להודות לארגון החסד ,שברור לי שזכות הצדיק ינון
חורי זצ"ל תגן עלינו ועל כל העוסקים במלאכה .
בברכה,
לורנס סלומון

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

שמור מעט חסד גם לבית

בימיו האחרונים של הגאון רבי יעקב ילנסקי זצ"ל גבר עליו חוליו .אשתו הצדקת טיפלה בו במסירות ולא משה ממיטת חוליו .באחד הימים פנה אליה
ואמר" :האם את יכולה להביא לי מעט אורז?"
מיד כיתתה הרבנית את רגליה להביא לרב את מבוקשו .באותם הימים היה דוחק גדול והמשימה לא הייתה פשוטה .במאמצים רבים השיגה הרבנית
מעט אורז ,בישלה אותו והגישה לבעלה.
אמר לה הרב" :האורז לא בשבילי צדיקה ,הוא בשבילך ,את חייבת לאכול"...
ברוך ה' זכינו להיות העם הנבחר ,העם הקדוש ,העם המובדל מכל העמים .אחד הדברים המייחדים אותנו הוא החסד שאנו עושים ,בכל פינה קמים
עמותות מגוונות ,כל אדם מעשר מכספו ומזמנו כדי לתת לאחר ,אשרינו ומה טוב חלקנו .אולם כשהקב"ה ירצה לדעת אם אנחנו באמת בעלי חסד הוא
יבדוק קודם כל את החסד שאנו עושים בבית שלנו...אמר רבי חיים ויטאל זיע"א" :ביום הדין האדם יצטרך לתת דין וחשבון בעיקר על איך שהתנהג
בביתו" .בחוץ לעיתים אנו מחופשים ,מתנהגים כאחד האדמו"רים ובבתינו כאחד האסירים .אמרו חז"ל" :אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו"  -מתי
תבדוק ותדון את האדם? רק כאשר תגיע למקומו  -רק כשתגיע לביתו ,רק אז תדע מי הוא באמת...
נמשיך לעשות חסדים רבים ,ניתן מהוננו ומגופנו לאחר ,אין גבול לשכר שנקבל ,אך קודם אם בבית צריכים אותנו ...שלא נבזבז את הכוחות שלנו בחוץ,
את החיוך והאכפתיות ,ובבית ניתן רק את השאריות שבדרך כלל מהולות בסבר פנים חמוץ ,כעס ועייפות רבה ...תזכור! חסד עושים "גם" ...בבית...
רונן קרתא

לשולחןינון“
מטעמים”חסדי
המשך ארגון
עורך תיקון פדיון נפש

האיש טבל במקוה טהרה ,לבש תכריכים ובמשך כל הלילה ישב ודרש דברי קבלה מאברהם אבינו לפני הציבור .בבקר הגיע למערת המכפלה ,נקשר
היטב בחבל וירד לתוכה .הוא מצא את החרב ,קשרה לחבל במקומו וסמן להעלותה ,כשהוא עצמו נותר בתוך המערה .לפתע הבחין באדם עומד שם.
בפחד קרא "שמע ישראל" ולאחר מכן שאלו מיהו? "אנכי אליעזר ,עבד אברהם" ,ענה האדם" ,כיצד באת לכאן?" ספר לו בעל ה'חסד לאברהם' את
הקורות אתו ,ולבסוף אמר אליעזר":המתן עד שאבקש את רשותם של אברהם ,יצחק ויעקב להכניסך פנימה" .כשהתקבלה הסכמתם נכנס לשם בעל
ה'חסד לאברהם' ,אולם מרב פחד לא הצליח להוציא מלה מפיו וצנח תחתיו מתעלף .נתנו באפו להריח דבר מה ,ואז קם וספר את כל קורותיו .לפתע
הבחין שהוא נמצא בגן עדן ,ומכיון שכך לא רצה לצאת מן המקום .אולם האבות הקדושים אמרו לו שלא יתכן להשאר במקום ,ורק למחרת היום תוכל
נשמתו להגיע...בחוץ עמדו כולם דואגים וחרדים ,וכאשר יצא בעל ה'חסד לאברהם' שמחו כולם .אולם כאשר ספר להם כי למחרת הוא עתיד למות
נהפכה שמחתם לתוגה.כל אותו לילה ,ישבו אצלו כולם ,והוא דרש להם בעניני קבלה .טרם אור הבקר טבל ולבש תכריכים ,אמר "שמע ישראל" ,ויצאה
נשמתו בקדושה ובטהרה .מיד התעוררה במקום בכיה גדולה ומספד ,ויהי רצון שבזכות צדיקים אלו נזכה לגאולה השלמה!

תיקון זה הוכח שפועל ישועות

פרטים בקו הישועות 03-6182992

ומתוק האור

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

פרטים 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

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

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

