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בספר הישר ישנו תאור אודות האופן שבו הביאו האחים את הידיעה אודות יוסף לפני יעקב אביהם, 
וכה נאמר שם: "ויבואו עד גבול הארץ ויאמרו איש אל רעהו מה נעשה בדבר הזה לפני אבינו, כי 
אם נבוא אליו פתאום, ונגיד לו הדבר, ונבהל מאד מדברינו, ולא יאבה לשמע אלינו". תוך כדי כך, 
בעודם הולכים וקרבים לבתיהם, והנה יצאה לקראתם סרח בת אשר. "והנערה טובה עד מאד וחכמה 
ויודעת לנגן בכנור. ויקראו אליה... ויתנו לה כינור אחת לאמר: בואי נא לפני אבינו וישבת לפניו והכי 
בכינור..". סרח בת אשר מהרה ללכת לפניהם והגיעה אל יעקב אבינו, נטלה בידה את הכינור והחלה 
לנגן, ותוך כדי כך אמר: "יוסף דודי חי, וכי הוא מושל בכל הארץ מצרים ולא מת". יעקב שמע את 
דבריה וערבו לו, והנה באה שמחה ללבו, רוח אלוקים שרתה עליו, והוא ידע כי כל דבריה נכונים. 
"ויברך יעקב את סרח בדברה הדברים האלה לפניו ויאמר אליה: 'בתי, אל ימשל מות בך עד העולם 
כי החיית את רוחי'". דורות רבים לאחר מכן זכתה סרח בת אשר שהאריכה ימים שתתגלגל על ידה 
הצלה מפלאה ליהודי פרס. הדבר ארע לפני כארבע מאות וחמישים שנה, בתקופת שלטונו של אחד 
די במידת העריצות הטבועה  וכמו לא  בו,  ובשנאת ישראל שפעמה  ממלכי פרס, הנודע בעריצתו 
בו, הוא מינה ליועצו האישי כומר, שרשעותו גדלה על שלו והוא חרט על דגלו שנאה לכל מי שדם 
יהודי זורם בעורקיו. מפעם לפעם היו השנים מכריזים על גזרה נוספת שתחול על ראשי היהודים, 
הגזרות המשפילות  מן  עליהם. אחת  בני העם השנוא  לאנקות הסבל של  היו מאזינים  רב  ובעונג 
שלהם היתה לחייב את היהודים לחבש כובעים ארוכים ומשונים, וכן להצמיד לחזה טלאי המגלה 
לכולם את השתיכותם הדתית, ולנעול נעלים בשני צבעים שונים. מטרתן של הגזרות הללו היתה 
לגרום ליהודים בושה ולהפוך אותם ללעג בעיני הבריות, ובלית בררה נאלצו כל יהודי מדינתו לעשות 
כפקודתו. פעם אחת יצא המלך למסע ציד עם פמליתו. ממרחק הבחינו כולם באילה הדורת מראה, 
ואם  עליה,  לסגור  ולהתחיל  האילה  את  להקיף  לכולם  הורה  אותה,  ללכוד  מאד  שהתאוה  והמלך 
למרות זאת, תצליח האילה להמלט, יהיה אותו אדם שדרכו היא הצליחה לברוח, חיב לרדוף אחריה. 
ולצמצם את המעגל שסביבה. משהבחינה  והחלו להקיף את האילה  נענו לאתגר,  אנשי הפמליה 
מעוררת  במהירות  המלך  מעל  ודלגה  התרוממה  ואז  וכה  כה  הביטה  היא  לכודה,  היא  כי  האילה 
השתהות. המלך, שנאלץ כעת ללכוד אותה בעצמו כפי שפקד על אנשיו, התגבר חיש נהר על עצמת 
ההפתעה והדהיר את סוסו אחר האילה בנסיון ללכוד אותה. במשך שעות דהר המלך אחריה בהרים 
ובעמקים, בגבעות וביערות עבותים. אך פתאום, ללא כל התרעה מוקדמת, קפצה האילה ונכנסה 
אחריו  המערה  נסגרה  שנכנס  לאחר  מיד  אחריה,  מזנק  התלהבות,  אחוז  כשהמלך,  מערה,  לתוך 
ולא ידע את נפשו מרב פחד. במשך  נבוך, נעצר המלך על עמדו  וחשכה איומה השתררה סביבו. 
יומים עמד כך ללא תזוזה, ולאחר מכן הופיע לפתע מולו אישה יפה, הנראית כמו השמש בשיא 
תפארתה, לבושה בבגדי מלכות. האישה פתחה את פיה ואמרה לו: "אני היא האילה שאחריה רדפת, 
האם תדע מהו שמי?", משלא השיב, המשיכה האישה ואמרה: "שמי היא סרח בת אשר, והנני נכדתו 
של יעקב אבינו, אביהם של היהודים. חשבת שתצליח לרדוף אחרי, אולם בעקבות הצרות הצרורות 
שאתה מנחית על ראשיהם של היהודים, פה תמות ולעולם לא תוכל לצאת ממערה זו". נבהל המלך 
מן הדברים ופרץ בבכי מר כשהוא מתחנן על נפשו ונשבע כי מעתה ואילך הוא ייטיב ליהודים בכל 
כוחו, משראה כי דבריו אינם משנים את דעתה, הוא הוסיף להבטיח כי במקום זה יקים בית כנסת 
על שמה, ורק לאחר תחנונים והבטחות רבות נעתרה לו האישה והמערה שבה ונפתחה. מבועת, מהר 
כובעים  ביום חמישי, הוראתו הראשונה היתה לתפור  והגיע אליו  המלך לדהור חזרה אל ארמונו, 
מהודרים ומכובדים. וכבר למחרת היום, עם שחר, הוא אסף אל ארמונו את כל יהודי עירו ואת שריו 
האנטישמיים, ואמר להם: "ראו את מעשי, ועשו כמוני", ואז מהר ונטל את הכובע של היהודי שעמד 
לצדו וקרעו לגזרים. וחבש לראשו של אותו יהודי אחד מן הכובעים החדשים שהורה לתפור. למרות 
תדהמתם מן המעשה שכלל לא התאים למלך הרשע, נאלצו השרים לעשות כך לכל שאר היהודים 
ואילך  כי מעתה  ליהודים  נאום שבו הבהיר  שהתאספו באותו מעמד. מיד לאחר מכן נשא המלך 
השתנה מעמדם והם הפכו לאזרחים החשובים ביותר במדינתו, וכל מי שיעז לפגע בהם, אחת דתו 
למות. וכמובן, הוא ביטל את כל הגזרות שהיו נתונות עליהם וגם העביר את הכומר הרשע מתפקידו. 
היהודים המופתעים שבו לביתם מאושרים על הנס הגדול שנעשה להם, ובמשך כל השבת שמחו 
ועלזו כשהם תוהים כיצד ארע המהפך? לפי דרישת המלך הם התיצבו ביום ראשון שוב בארמונו, 
בידם אודות סרח בת אשר. ושמע בענין רב את תשובתם על כך  ואז התענין המלך במידע שיש 
שזוהי נכדתו של יעקב אבינו שבשרה לו שיוסף בנו חי, ולכן זכתה לברכתו שלא תמות לעולם, והיא 
נכנסה חיה לגן עדן. "אין זאת", הגיב, "אלא שתורתכם אמת ופיכם דובר אמת". ומיד מהר וסיפר להם 
את כל הקורות אתו בימים האחרונים, כשהוא מסים, בהבטחתו לבנות בית כנסת במקום זה על שמה 
של סרח בת אשר. עוד באותו מעמד הוא שלשל סכום נכבד לידי היהודים לצורך הקמת בית הכנסת,                      

                                                                    
                                                                                                                           המשך בעמ‘ אחרון

א. הדש כשיעור גרגורת חייב, ואין דישה אלא 
דדש,  תולדה  הוא  והמפרק  קרקע.  בגידולי 
הילכך החולב את הבהמה בשבת חייב משום 

מפרק )הרמב“ם פ“ח מהל‘ שבת ה“ז(. 
קטניות  של  שרביטין  לפרך  מותר  ב. 
ירוקה,  ושעועית  פולים,  כגון  מבושלים, 

ולהוציא הקטניות מהן, כדי לאוכלן לאלתר. 
ג. מותר לקלף בשבת בוטנים אף מקליפתם 
חלבי  פיסטוק  לקלף  מותר  וכן  החיצונה, 
וכיוצא בזה בשעת אכילתם, ואין בזה איסור 
קליפת  לשבר  שמותר  כשם  דש,  משום 
שקדים ואגוזים כדי ליטול האוכל שבתוכם. 

)וע‘ ש“ע סי‘ שיד סעיף ח‘(. 
החלב  מרוב  בשבת  שמצטערת  בהמה  ד. 
אותה,  שיחלוב  לנכרי  לומר  מותר  שבדדיה, 
שמכיון דקיימא לן )בשבת קכח:( דצער בעלי 
דאמירה  לשבות  דחי  שפיר  דאורייתא,  חיים 
לישראל  מותר  נכרי  שם  כשאין  ה.  לנכרי. 
הולך  שהחלב  קרקע,  גבי  על  בהמתו  לחלוב 
מריבוי  בהמתו  תצטער  שלא  כדי  לאיבוד, 
החלב שבדדיה, והלכה רווחת צער בעלי חיים 
דאוריתא, או  שילוב לתוך כלי שיש בו נפט 
מיד,  מתקלקל  לכלי  הבא  שהחלב  ליזול,  או 
והרי הוא כחולב לאיבוד. ויש מתירים לחלוב 
החלב  שרוב  באופן  אוכל  בו  שיש  כלי  בתוך 
נבלע באוכל. והנוהג כן יש לו על מה שיסמוך.                                                                                                                                      
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העלון מוקדש לעילוי נשמת 
יוסף בן רבקה ז”ל
שושנה בת אסתר ז”ל
רבקה בת אולגה זימבול ז”ל
יורם בן אסתר ז"ל
בקי אליסיה בת מטילדה ז"ל

 לרפואה שלמה 
שלמה בן ויקטוריה
אולגה זימבול בת אמילי



מאנשי חברא קדישא, שפתחו לו את חדר הטהרה, "אם לא מפריע לך כאן 
תערב עליך שנתך" היו שמלמלו. היו ימים שהוא פסע בין הקברים, מביט 
על המצבות, מלטף אותן, וקורא כמה פרקי תהלים. "הוא לא בריא בנפשו" 
טענו כמה נשמות טובות, שהסתמכו על עובדה משונה ומוזרה, שעדיין לא 
עלתה כאן בכתובים. הנווד המסתורי תמיד אמר "קדיש". לא עניין אותו אם 
יש תור של אומרי "קדיש", למי יש חיוב, ולמי אין. כשהגיע זמן לומר "קדיש 
וקולו  תמיר,  דקל  כעץ  גבהה  כמו  קומתו  הזדקף,  הוא  ומיומן  כבקי  יתום" 
נשמע מהדהד ברמה "יתגדל ויתקדש". הנסיונות מדי פעם להסות אותו עלו 
בתוהו. תמיד זה היה התור שלו. מי קבע? הוא קבע. כשניסו לדבר על ליבו, 
הוא המשיך להנהן בראשו ולהסכים לכל מילה. נדמה היה שהוא מכיר את 
כינו  הם  הכללים.  כל  על  גבר  "קדיש"  לומר  ברור  לא  צמאון  אבל  ההלכה, 
נולד לפני כעשור  אותו בתואר הלא מחמיא, "המקושש". שם התואר הזה 
בפיו של גבאי צעיר שביקש להרחיק את הנווד אחרי תפילת מעריב. הלה 
אחז בידיו את צרור המפתחות והחל לנעלה על מנעול ובריח. האיש המוזר 
חייך בסלחנות, ליקט בזריזות מחצר בית הכנסת כמה ענפים דקים ועלים, 
הדליק גפרור והתיישב להתחמם ליד המדורה הקטנה. הגבאי הצעיר הביט 
בו, וליבו זע בקירבו. היהודי הזה יכול להיות אביו, או סבו... "ידידי המקושש, 
אני מאוד מצטער, אבל אם תרצה אשמח לארח אותך בביתי" הציע הגבאי. 
האש  בלהבות  מרוכזות  היו  עיניו  הגיב,  לא  המקושש  כבודו?".  שם  "מה 
הקטנות המנסות להישרד. הוא זרק עוד כמה עלים וזרדים, והאש תפשה 
גובה."אני מזמין אותך לביתי ידידי המקושש, תוכל לישון על מיטה טובה, 
להתרחץ כמו שצריך, אכין לךארוחת ערב" ניסה לפתותו הגבאי שהתעדן. 
"תודה".תודה שיצור  ולחש  מורגש,  בלתי  עדין, כמעט  חיוך  חייך  המקושש 
וגבאים שנערך כעבור מספר  יכול לשמוע. בכנס ראשי קהילות  אנוש לא 
בחצר  חריג  אירוע  אותו  על  לידידיו  הצעיר  הגבאי  סיפר  בוורשה,  חודשים 
בית הכנסת "אני מבקש ממנו להתארח בביתי אך הוא מסרב. כן, הסצינה 
הזו היתה מוזרה. כיניתי אותו בתואר ידידי המקושש... אתם מבינים במקום 
להיכנס לבית נורמלי, הוא מקושש זרדים ועושה מדורה"."המקושש... כינוי 
"הבן  בברלין.  הגדול  הכנסת  בית  של  הראשי  הגבאי  גיחך  מאוד"  מוצלח 
אדם אף פעם לא סיפר מי הוא מה הוא. שומר את שמו בסוד... נו, מעתה 
כשיגיע נאיר לו פנים ונקרא בקול גדול ברוך הוא ידידינו המקושש". הגבאים 
פרצו בצחוק מתגלגל. פרק ג'-סוף שנות ה- 30 של המאה הקודמת.הנאצים 
מזמן זקפו ראש. שנאת היהודים שהציצה –אי אז - זערורית מתוך "המיין 
שהריחו  היו  המונים.  סוחף  לנחשול  הפכה  העמלקי,  הצורר  של  קאמפף" 
את הסוף ונמלטו בטרם עת. היו רבים שחשבו שזה כלב נובח, ולא נושך. 
חשבו.  המקושש החליט שמקומו איננו שם. חיישניו התמימים הובילו אותו 
הוא התגנב עם  דרך  להולנד, משם בטרמפים לתורכיה. בדרך לא  ברכבות 
תרמילו הכבד, לאוניית משא בריטית שעשתה דרכה לארץ ישראל. באישון 
לילה, כשניסה להימלט חרישית מבטן האוניה לכיוון המזח, זוחל בין ערימות 
הפחמים וקופסאות השימורים בעודו שפוף על גב הסיפון הבחין בו אחד 
השומרים, תפס אותו בגרונו, הטיח אותו באכזריות ארצה וחבט בכל חלקי 
מבוססים  נודדים  יהודים  גנח.  נאנק,  רק  בכה.  לא  הוא  עץ.  אלת  עם  גופו 
בבוץ הגלות, נרמסים, נכתשים, מוכים, ואם בוכים, אזי רק על גלות השכינה. 
הוא נותר שבור זב דם על הסיפון.שני מלחים שעברו בסמוך הזעיקו את רב 
החובל הבריטי ג'ון מק-מהון. הלה האיר בפנסו על המסתנן הטובל בשלולית 
דם וצעק על השומר "ג'ורג' אתה מטורף, כמעט הרגת אותו. צריך להבהיל 
אותו מידית לבית החולים, תעמיסו אותו על הטנדר וצאו לדרך. ספרו להם 

שמצאתם אותו ברחוב. רק חסרה לה פה חקירה משטרתית". 
                                       המשך בשבוע הבא-באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו                                                                         

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

סיפור השבוע
העולם  מלחמת  לפני  הקודמת.  המאה  תחילת  למניינם.  א'1905-  פרק 
מתמיד.  אכזריות  היו  המזרח-אירופי  החורף  של  הזעף  רוחות  הראשונה. 
גשרים  שנמרטו,  ברבורים  נוצות  היו  משל  באוויר  התעופפו  רעפים  גגות 
קרסו – כמו קוביות משחק – בקול רעש גדול אל נהרות שוצפים וגועשים, 
ונעלמו באופק. הדרכים הלא סלולות הפכו לעיסת בוץ דביקה ששיתקו 
חצי יבשת. אין יוצא ואין בא. לא שהיה חדש בחורף הזה, היו כמותו בעבר, 

ויהיו כמוהו גם בעתיד. גם השלג הגיע וכיסה בלובן קפוא את המרחבים. 
מקור,  רועדות  להן  שכבו  קטנטונת,  בעיירה  ודולף  רעוע  עץ  צריף  בתוך 
מכחילות ומשוועות לרפואה, מילכה הולדר ושתי בנותיה התאומות בנות 
שמות  ועושה  עשתה  הזו  הנוראה  המחלה  ואביגיל.שחפת.  רחל  השש, 
ובינתיים?  הגואלת.  התרופה  שמים  בחסדי  שנמצאה  עד  כולו  בעולם 
המזווה היה ריק, למעט פתיליה ועליה קומקום מים וכמה עלי תה. רופא 
המחוז רחוק מכאן 14 מילין, הדרכים משותקות אין מי שמרשה לעצמו 
וקודר תוקע ציפורניו בצריף.  ועוד לילה סמיך  גבי מדבר השלג,  לנוע על 
את  ולשמח  הסערות,  לפני  להגיע  נפשו  חרף  ואף  ניסה  מוט'ל  ומוט'ל? 
אך  בנרות.  ממסחר  בלייפציג  שהרוויח  פרוטות  באותן  ובנותיו  רעייתו 
ספון  קטן,  נוצרי  בכפר  תקוע  נותר  והוא  אותו,  הקדימו  הסופות  לשווא. 
בתוך מחסן עצים שהואיל לתת לו ברוב טוב שומר היער שהכיר, יוהן דרוף. 
יותר מ- 30 יום חלפו מאז עזב מוט'ל את ביתו, והגעגועים? כן הגעגועים 
עיניו,  את  שפשפו  גרונו,  במעלה  טיפסו  ומגרדות  אדמוניות  נמלים  כמו 
הוא  בגורלן?  עולה  מה  עיניו.  נשלט שטף את  בלתי  ובכי  ליבו,  את  צבטו 
לא העלה בדעתו שהן חלו בשחפת. שלושתן. הוא שכב רועד ושברירי על 
רצפת המחסן, על גופו ערימת בגדים ישנים, ומיד כשעצם את עיניו והחל 
להירדם צפה ועלתה דמותו של רבו האהוב יידל גולדשטיין זצ"ל שנפטר 
לפני כעשור. הוא שומע אותו היטב, מדבר אליו בקול בוטח, בחיתוך הברות 
ועם עיניו לחות וכואבות. "מוט'ל מוט'ל, הסופות הללו הן סופות גשמיות, 
תחזור  המוכרת  והשיגרה  יתייבש  הכל  הקיץ,  וכשיגיע  והולכות  באות  הן 
יותר  הנוראה  הסופה  מוט'ל.  ר'  קטנות  סופות  אלו  היבשת.  פני  על  לנוע 
היא סופת ההשכלה שמכלה בנו בכל פה... שמרוקנת ישיבות, שמשמימה 
יציל  ומי  זו הסופה האמיתית!!!  כנסיות, שמדלדלת קהילות... מוט'ל  בתי 
הוא  כן,  רועד.  יציל אותי ממנה?". מוט'ל הרגיש שגופו  מי  אותנו ממנה? 
חולם, ברור לו שהוא חולם. ר' יידל רבו היקר כבר מזמן לא נמצא בעולם 
הולך  בחלום לאחד מתלמידיו הקטנים, שאינו אלא  לבוא  לו  ומה  החיים 
רכיל כסוחר נרות זעיר? מדוע בחר בו מכל תלמידיו, כדי להעביר לו מסר. 
והביט בתקרת  עיניו  לרב? מוט'ל פקח מבוהל את  כואב  ומה המסר? מה 
לבנה  קרן  השתחלה  העץ  לקיר  הדלת  שבין  בחרך  השחורה.  המחסן 
שנמלטה מבעד לענני ערימות. "ר' יידל במצוקה" הרהר מוט'ל. "ההשכלה 
ומה  בחלום.  רבו  שאל  כך  ממנה?"  אותי  יציל  מי  האמיתית  הסופה  היא 
הוא מתכוון בדיוק? פרק ב' -תרפ"ה. 1935 למניינם. הרבה גבאים במזרח 
אירופה זקפו גבה.  היהודי הרזה השפוף משהו, השקט והשברירי, שכובע 
מצמר גס הסתיר את אוזניו, כיסה עצמו במעילו בעזרת נשים ונרדם. הם 
ידעו שהוא נווד, אבל הוא לא דיבר. לא סיפר. כששאלו אותו, הוא הנהן 
בראשו, שפתיו נעו באיטיות ורחשו כמה מילים שאיש לא יכול לשמוע. 
מעולם לא ביקש צדקה או אירוח, למרות שהעניות שלו צעקה את עצמה 
מכל עבר. טובי הלב שבהם אחזו בכף ידו והובילוהו למטבח. שם שפתו לו 
כוס תה והצמידו אליה צלחת עוגיות, הם ידעו שהוא רעב, ידעו שהוא בן 
בלי בית, ואף פעם לא מבקש עזרה. למה? מי יודע. מי הוא זה שיוכל לנבור 
באוצרות הנפש של יהודי שמזה שלושים שנה נע ונד מעיר לכפר מעיירה 
פרוטות  כמה   - לבקש  ומבלי   - מלקט   מזדמנת,  כרכרה  מחפש  לעיירה, 
מעוברי אורח טובי לב, ובמקרה הטוב רוכש כרטיס רכבת, לאן? לקרקוב, 
או אולי לברלין, או ורשה. יש לו מסלול קבוע של קהילות ובתי כנסת, שרק 
קלות  מתעוות  היה  פיהם  אותו.  סבלו  שלא  גבאים  היו  ויודע.  מכיר  הוא 
כשהלה נכנס לו, צועד כפוף עקב בצד אגודל ומחפש פינה צנועה בבית 
הכנסת. הם לא הציעו כוס תה, הוא גם לא ביקש. היו שסימנו לו לצאת 
החוצה אחרי תפילת מעריב, שיחפש מקום להניח את הראש. "עזרת נשים 
הבלוי  תרמילו  את  הרים  הוא  התחנן.  לא  לעולם  טענו.  מלון"  בית  איננה 
מוצא  המוזר  שההלך  שסיפרו  היו  הצינה.  מפני  מגן  לחפש  לרחוב,  ויצא 
מנוח לכפות רגליו, בבית העלמין, כן, בית העלמין. הוא הכיר היטב רבים 
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לתרומות

”חסדי ינון“

03-6182992

אני מזה שנתיים וחצי לומד למקצוע חשב שכר, ולפני כשנה 
עשיתי מבחן על מנת לקבל תעודה של חשב שכר ולדאבוני 
והחלטתי שהשנה  ניגשתי שוב למבחן  הרב נכשלתי, השנה 
ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  ועשיתי  סיכון  לוקח  לא  אני 
אתאכזב,  לא  והפעם  דישמיא  סיעתא  יהיה  השם  שבעזרת 
הבחינה  את  שעברתי  להודיע  מתקשר  אני  השם  וברוך 

בהצלחה.  רק להודות להשם!  
                                                                             גדי - בת ים                                  

עבר  ופחדים,  לעצבות  נכנס  אותו,  ישמור  השם  שלי,  אח 
כנראה טראומה, חבר שלו פגע בו והוא לקח את זה ללב. הוא 
נכנס לדכאון ודכדוך. ככה הוא היה תמיד אדם שמח ומאושר, 

והמצב הזה מאד הדאיג אותי. 
”פדיון נפש“,  לו  ובקשתי שיערכו  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי 
שבעזרת ה‘ יצא מהמצב הזה. שמחתי היתה גדולה, כשראיתי 
לעצמו.  חזר  הוא  הפדיון  את  לו  שעשו  יום,  באותו  שממש 
ישתבח שמו, השם גדול בשמים, חנון ורחום...אין עוד מלבדו!
                                                                               מ.מאלעד

הבת שלי היתה צריכה לעשות בדיקות לבלוטת התריס. לפני 
הבדיקה, הזמנתי לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ והיום קיבלתי 

תשובות חיוביות על שתי הבדיקות. תודה להשם...
                                                                                 בעילום שם

כלתי לא חשה בטוב, היו לה כאבי בטן איומים. לאחר בדיקה 
להוציא  אפשרות  ואין  המרה,  בכיס  אבנים  לה  שיש  התגלה 
אותם והיא חייבת ניתוח. לפני הניתוח נודע לי על כך ובסיעתא 
ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לה  לעשות  הספקתי  דשמיא 
מרובה  בצלחה  עבר  השם,  ברוך  והניתוח  הניתוח  לפני  ממש 
ועכשיו הכל מאחוריה והתאוששה כבר. הודו להשם על חסדיו 

המרובים... 
                                                                            ע.א מאשדוד

מהוססת,  היתה  הדרך  כל  לאורך  בחור,  עם  יצאה  שלי  הבת 
התלבטה. במקביל גם הבחור התלבט, ומצד המשפחה שלו כל 
פעם רצו לברר משהו אחר. והיא לא היתה מסוגלת להחליט. 
נפש”  “פדיון  עבורה  הזמנתי  לחץ.  בסיר  היתי  כאמא  אני 
ב”חסדי ינון”, כדי שבע”ה תוכל להחליט לכאן או לכאן. לאחר 
התחלתי  קל,  לא  זה  את  לקחנו  מההצעה.  ירדו  הם  הפדיון, 
יהיה.         יוסף...מה  פורת  בן  מוכשרת  ילדה  הילדה,  לדאוג, 
הזמנתי עוד “פדיון נפש” שבע”ה תמצא את זווגה, ולאחר מכן 
קבלה הצעה על בחור שאבא שלו מכיר מקרוב את המשפחה, 
והכל זרם ברוך השם. התקשרתי לבשר שבשעה טובה סגרנו 

ווארט במזל טוב...  
אין מילים להודות להשם... 

                                                                               בעילום שם 



המשך מטעמים לשולחן

החיזוק השבועי  כשצריך לעשות חסד - רואים

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” \\

הגאון משה יהושע יהודה לייב דיסקין זצ"ל - "השרף מבריסק", היה קודש קודשים. בביתו הסבו לשולחן אורחים רבים. הוא בעצמו לא 
נטל את ידיו, אלא אכל אכילת ארעי וישב בראש השולחן כשהוא שקוע בתלמודו. באחד הימים, בשעת הארוחה, ננער לפתע הרב, קם 
ממקומו, פסע לירכתי השולחן והתיישב שם. הכול הפנו אליו את מבטם - הרב הבחין בקשיש חסר שיניים שהתקשה בלעיסת הלחם, 
בצע לו הרב את הפרוסה, הסיר את הקרום הקשה, והגיש לו במאור פנים את החלק הרך. כשסיימו הסועדים והלכו לדרכם פנה אליו בן 
ביתו, רבי דוב בר גרוסברג זצ"ל, וביקש רשות לשאול שאלה: "הן שקוע היה הרב בלימודו, כיצד הבחין בכך שהישיש מתקשה באכילה?" 
"יפה שאלת" שיבחו הרב, "אך מדוע נזכרת לשאול כאן, מדוע לא הקדמת לשאול שאלה זו על אברהם אבינו, כשהבורא יתברך נגלה אליו, 
ובעיצומה של ההתגלות ראה אברהם אבינו שלושה אנשים עוברי אורח, ורץ להכניסם בצל קורתו, מדוע שם לא שאלת כיצד ראה אותם? 
שם וכאן התשובה אחת היא: כשצריך לעשות חסד - רואים!" כל אחד מאיתנו שקוע בארבע אמותיו, בעיסוקיו ובבעיותיו, ולעיתים לא שם 
לב לאחרים המשוועים לתשומת הלב שלו, למילה הטובה שלו, ולעזרתו. מלמדים אותנו חז"ל שגם כשאתה שקוע בעצמך, עסוק ומוטרד, 
נמצא ברומו של עולם, שים לב לסביבה שלך, לאנשים הקרובים אליך, אולי הם צריכים אותך. לעיתים העיניים שלנו עצומות לכל מיני 
מקרים הקורים בעולמנו, אך כשצריך לעשות חסד צריכים אנו לפקוח אותן, להסתכל סביבינו, להמיר את "האני" העצמי שלנו לאחרים. 

כשאתה פוקח את עינייך לאחרים, בורא עולם פוקח את עיניו אליך ומשפיע עליך שפע שרק הוא יכול לתת לך...
                                                                                                                                                                                                     רונן קרתא
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מטבע הישועות 
של הצדיק

לפרטים בקו הישועות 03-6182992

המסוגל להגנה 
מעין הרע, מזל, 
בריאות איתנה,
פרנסה בשפע

לשמירה, ברכה והצלחה

ויפה,  מהודר  כנסת  בית  במקום  התנוסס  קצרה  תקופה  ובתוך 
בקרבת  המתגוררים  הכפר  תושבי  על  ופוקד  מוסיף  כשהמלך 
וסוסים  מקום להעניק ליהודים המתפללים באותו מקום חמורים 
כשלוש  במשך  סביר.  במחיר  ומים  מזון  וכן  לשם,  לרכב  מנת  על 
מאות שנה שמרו הכפריים על הוראה זו בדבקות, אולם פעם קם 
כשהוא  היהודים,  נגד  האש  את  ולבה  ישראל  שונא  אדם  מתוכם 
מסית וקורא להפסקת המנהג המשונה בעיניו של נתינת הבהמות 
כהרגלם  הגיעו  להם,  הצפוי  את  שיערו  שלא  היהודים,  בחינם. 
לכפר, אולם מאחר ואיש לא יצא לקראתם, הם נאלצו לבלות את 
הלילה תחת כיפת השמים. באותו לילה החל המסית לסבול לפתע 
חליו,  למיטת  הרופאים שהוזעקו  טובי  וגם  איומות,  בטן  מעויתות 
לא הצליחו להקל מייסוריו הנוראים. לפתע, נרדם האיש, ובחלומו 
הופיעה סרח בת אשר. היא הוכיחה אותו על מעשיו וגערה בו על 
כך שמנע מן היהודים לעלות להתפלל בבית הכנסת, ובשרה לו כי 
משום מעשיו הוא עתיד למות. מבוהל נשבע האיש שעוד באותו 
המקום  אל  המסע  עבור  צרכיהם  כל  את  ליהודים  יתן  הוא  לילה 
המקודש, ומשעשה כך חלפו כאביו כלא היו. מאורע זה שבדיקת 
אמתותו מוכיחה כי קרוב לודאי שהוא אכן התרחש כפי שסופר, 
מלמד אותנו, כי כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה, גם גדול אויבי עם 

ישראל הופך את עורו ומיטיב עם היהודים בכל כחו.
                                                                                     ומתוק האור


