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למען תדע כי אני ה‘ בקרב הארץ (ח,יח)

אף על פי ששכינתי בשמים גזרתי מתקימת בתחתונים ”(רש“י) השגחה פרטית מופלאה מלווה את
יראי ה‘ בכל אשר ילכו ,זוהי שמירה נסית ,מעל לגדר הטבע ,המוכיחה כי הקב“ה נמצא עם כל אחד
ואחד באשר הוא ,וכי הוא לבדו מכין מצעדי גבר ,ומשלח כל כדור לכתובתו .כמה וכמה סיפורי מופת
מעין אלו אירעו לרבי זלמן לייב אסטולין זצ“ל ,כפי שמובא בספר ”גאון וחסיד“ :הדבר היה במלחמת
העולם השניה .רבי זלמן לייב גיס לצבא הרוסי ונשלח קרוב מאד לקו האש .למרות הקושי ,הקפיד
מאד בכל יום להניח תפילין ולהתפלל ,גם כאשר היה הדבר כרוך במאמצים מרובים ובסכנת היחשפות
העלולה ‘לעלות‘ לו ביוקר ,כפי שאכן אירע לו ביום מן הימים .היה זה ביום עמוס מקרבות ,שלא אפשר
לו להתפנות להנחת תפילין כהרגלו בטרם תקום הפלוגה .כשנרגעו מעט הרוחות ,מצא איזשהו מבנה
נטוש ,שבו ,כך קווה איש לא יכנס .אולם ,אחד החילים ,שונא ישראל מובהק ,החליט לעקוב אחרי
מעשיו של החיל היהודי ,ובדיוק ברגע בו הניח את התפילין על ראשו ועל זרועו ומלמל לעצמו את
פסוקי התפלה ,נכנס לחדר .הוא היה המום מן המראה החיל היהודי עומד ומשדר לאויב בקוד מוצפן!...
תוך כדי הקרבות! ...היעלה על הדעת?! מיד פרץ בריצה חפוזה לעבר המפקד ,ועדכן אותו בפשע
הנורא ,שראו עיניו” .נחסל אותו ביריה“ ,הגיב המפקד ,נגש במהירות אל המקום ובקש להפתיע את ר‘
זלמן ליב” .מה מעשיך כאן?“ הרעים בקולו ותלש את התפלין בכח מן הראש .ר‘ זלמן ליב מלמל כמה
מלים ,לא היה לו הרבה מה לומר” .אל תגמגם“ ,רתח המפקד” ,אני יודע היטב מה זה ...היהודים בעירי
היו גם כן קושרים קביות כאלו על ידם ועל ראשם .לא מתאים לחיל להתעסק בדברים פרימיטיביים
כאלו ,“...הוא צעק בקול ,כדי שכל החילים ישמעו .אחר כך מהר להושיט לו את התפלין והוסיף בלחש,
ברכות לא אפינית” :כאן זה אסור ,כשתשתחרר תוכל להתפלל מבוקר ועד לילה עטור בתפלין“ .ועזב
אותו לנפשו לשלום ...באחד הימים השכים קום ,בטרם יקומו שאר החילים ונגש למימיתו כדי לטל
את ידיו ולהתפלל .התברר לו כי המימיה ריקה לגמרי ,ולכן השתחל מאהלו ופסע במהירות בשביל
המוביל לעבר הנהר .שם קווה לטול ידים ,להניח תפלין ,להתפלל ולהספיק לשוב לפני שיקומו כולם.
אור קלוש של שחר האיר את השביל ,ובכל זאת חש ר‘ זלמן לייב בתחושה מוזרה מעט זבובים
התעופפו קרוב לאזניו לארך כל הדרך ,הוא נסה להסיח את דעתו מן הענין .לפתע הוא מבחין ,שאחד
ממפקדיו עומד בן העצים ומסמן לו שיגש אליו .נבהל ר‘ זלמן לייב :מי יודע מה מצפה לו כעת?
מה רוצה ממנו המפקד? אולי יאשים אותו בעריקה ,חלילה? ...הוא מנסה לסדר את הדברים בפיו,
כשהמפקד החל לצעוק אליו” :מה אתה פוסע לך באמצע השביל ,כשצלפי האויב יורים לכוונך ומנסים
לפגוע בך?“ ,הוא הורה בידו לעבר מקור הירי .מבלי לחשב פלט ר‘ זלמן ליב” :באמת שמעתי רעשים
קרוב לאזני ,אלא שהייתי בטוח שאלו הם יתושים וזבובי יער“ .הביט בו המפקד במבט מוזר ,של חמלה
ושל תעוב כאחד ”כזה חכם אתה? ..ובכן ,יכול אתה להמשיך בדרכך ,הצבא הרוסי לא יפסיד הרבה
אם תמות .“...הוא הניח לו לנפשו ,ור‘ זלמן לייב מהר אל הנהר ונשא תפילת הודיה לאלקיו ששמר
עליו מכל רע .תוך כדי המלחמה נקלעה היחידה לא פעם למתקפה ישירה של האויב .הם היו נדרשים
להשיב אש תחת אש ולנסות להדוף אותם ,אולם כשלא הצליחו לעשות זאת ,היתה ההוראה להתחפר
באדמה תחת מטר כדורים ופגזים .סמוך לעיר סטלינגרד התקימו הקרבות הקשים והמכריעים ביותר.
התקבלה הוראה להתכונן להתקפה ממוקדת ולחפור כל אחד שוחה לעצמו כדי להתחפר בה ר‘ זלמן
ליב מהר לחפור לעצמו בור בו יכול היה כל גופו להתחפר ללא קושי .כשהחלה ההתקפה ,וכל אחד
מן החילים נמצא כבר בתוך הבור שלו ,שמע לפתע קול מעליו .הוא הביט לעבר מקור הקול וראה חיל
רוסי ,מכוון לעומתו את הנשק ואומר” :יהודון ,לא הספקתי להכין בור כל כך טוב .יהודי ,בין כה וכה ,לא
צריך להישאר בחיים ...או שתצא מכאן ותשאיר לי את המקום ,או ,שפה תהא קבורתך .“...לרגע שקל
בדעתו ומיד הכריע כדברי הגמרא” :ברי ושמא ברי עדיף“ ,אם יתעקש להשאר ודאי שיהרג ואלו אם
יצא ,מותו נתון בספק .בלית ברירה יצא מן הבור ופנה לעבר השוחה שאותו חיל חפר .היתה זו חפירה
מזערית באדמה ,לא נתן היה להיבלע בתוכה ,כמובן ,כמו בזו המקורית ...התכווץ ר‘ זלמן ליב בתוכה,
והתפלל שלא יפגע .כשנדמו קולות ההפגזות ,נחלץ כל אחד מן הבור שלו .או אז נגש ר‘ זלמן ליב אל
הבור ‘שלו‘ ,ונעמד כמסמר למקומו החיל הרוסי שכב שם ,קרוע לגזרים ,פגז פגע בו בפגיעה ישירה...
הוא הרים את ידיו למרומים ונשא תפלה של שבח והלל על ”חליפתו תמורתו וכפרתו“ ...הזדמנות
נוספת בה גם מפקדיו נוכחו לראות את יד ה‘ החופפת עליו ,ארעה תוך כדי מתקפה ,בה נהגו המפקדים
לשלח בכוונת תחילה חילים לקו החזית ,על מנת לשמש כחומה ‘חיה‘ ,כשמרביתם נופלים כזבובים
בשדה הקרב .מפעם לפעם היה המפקד משער כמה חילים נהרגו ,ושולח עוד ‘משלוח‘ שצריך לעצר
בגופו את האויב .באותו יום עמד ר‘ זלמן ליב למסדר ,כשרק ארבעה אנשים לפניו .ברור היה כי כעת
הגיע תורו להשלח לקו האש .המפקד הביט בו בחיוך מרושע“” :נו זלמן ,בוא נראה כיצד אלוקיך שאתה
בוטח בו יוכל לעזור לך .“...ר‘ זלמן ליב נותר נחוש ”אם הקב“ה יחליט שזמני הסתים ,כך ,אכן ,יהיה ,אך
אם יחליט להצילני הריהו כל יכול ובודאי שיצליח לעשות זאת“ .המפקד גחך .אבל באותו רגע הרצינו
פניו רץ מטעם המטכ“ל הגיע ובידו פקדה רשומה בכתב יד :להפסיק מיד את משלוח החילים ...ישנה
דרך אגיפה מוצלחת יותר שהמפקדים צריכים קודם כל לנסות אותה ...המפקד הרים את עיניו .מבטו
נפגש בעיניו של ר‘ זלמן ליב והוא שתק .הנה כי כן ,הקב“ה הוא כל יכול ואין דבר שאינו אפשרי עבורו!
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הפטרה” :כה אמר ד'“

ההלכה השבועית
הלכות שבת
הלכות דש ,חליבה ,סחיטה
א .מותר לסחוט בוסר של ענבים ,אף על פי
שלא הגיע הבוסר לשיעור פול הלבן ,לתוך
האוכל על דעת לאכול לאלתר.
ב .פרי שאסור בסחיטה אסור לסוחטו
לתוך משקה ,שלא התירו אלא לתוך אוכל,
וכן אסור לסוחטו לתוך כלי ריק ,אף על פי
שדעתו ליתנו אחר כך למאכל.
ג .יש אומרים שאסור למצוץ בפיו מן הענבים
המשקה שבהם ,וכן אסור לתת הבשר במרק
או לשרות פת ביין ,על מנת למצוץ מהם הרוטב
והיין בפיו .ויש מתירים בזה בין בענבים ובין
בבשר ופת הבלועים בהם משקים .ודעת מרן
הבית יוסף כהמתירים .ואף על פי שהעיקר
כסברת המתירים ,מכל מקום נכון להחמיר
בענבים שעיקר איסור סחיטתם מן התורה
לבל ימצוץ המשקה בפיו ,אבל בשאר פירות
שסחיטתם אסורה רק מדברי סופרים כגון
תותים רמונים תפוחי זהב ואשכוליות יש
להקל .וכן יש להתיר למצוץ הבשר שנשרה
במרק והפת שנשרה ביין .במה דברים
אמורים ,כשמוצץ הענבים דרך יניקה ואינו
מכניסם לתוך פיו ,אבל אם מניחם לתוך פיו
ומוצץ המשקה ואחר כך משליך החרצנים
והזגים מותר לכל הדעות ,שדרך מאכל הוא.
ד .מותר לחתוך בסכין תותים ורמונים ,או פרי
הדר ,על צלחת ,ואף על פי שעל ידי החיתוך
יוצא משקה ,כיון שאינו מתכוין לסחוט מותר,
ושלא כמי שאסר .ואם בסוף אכילתו רואה
שיש מיץ בצלחת שיצא בשעה שחתך את
הפירות ,ונמלך לשתותו ,מותר.
חזון עובדיה

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 -

סיפור השבוע
אמצע השנה השישית של המאה הקודמת.
כשהשמש האירה וזהרה בצהרי היום ,העיניים שלו ראו רק חושך ,עלטה
וצל-מוות .אף אחד לא יוכל להיכנס לנפשו של איש עשיר מאד ,מאוד,
מאוד ,בקנה מידה ניו-יורקי ,ששנוררים עמדו בתור ארוך במשרדו ,ויומן
הפגישות שלו היה סגור כמעט שנה קדימה ,והנה בבוווום אחד ,או
שניים ,הכל פג ונעלם .חושך בעיניים .כשמדברים חז"ל על מאיגרא
רמא לבירא עמיקתא ,נשמע מושג תלמודי שכזה ,שלא מתרחש בבית
ספרנו ,אלא במקומות אחרים ,אולי קדומים משהו ...שוו בדמיונכם
את בתו של הגביר הגדול נקדימון בן גוריון ,מלקטת שעורים מבין
גללי בהמתם של ישמעאלים" .וממון אביך היכן הוא?" שאל אותה
רבי יוחנן בן זכאי בדרכו הצרובה והשרופה לכיוון יבנה וחכמיה" .אבד
כולו" ,ענתה" .אבד?" תמה גדול הדור ,התנא המופלא ששיקם את עולם
התורה שכמעט ואבד בכאוס הנורא של חורבן הבית השני" .הלוא אביך
היה בעל צדקה גדול ...ופיזר הון עצום לטובת עניים ולומדי תורה."...
"נתן ,אבל לא נתן כפי שהיה צריך לתת" ,לחשה אותה בת ישראל
שידעה עושר ,מעמד וכבוד ,ועתה מושפלת עד עפר ,משרכת רגליה
בין הגללים" .עזריאל מינצקוף איבד הכל .הבנקים שיעבדו את כל
נכסיו "...זעקו כותרות עיתוני הכלכלה של ניו יורק" .חובו של מינצקוף,
לבנק ארה"ב נאמד ב 2 -מיליון דולר והונו נאמד ב 1.2-מיליון" ,הסבירו
הפרשנים חמורי הסבר למאזיני התקשורת" .הבנקאים הטיפשים סמכו
עליו בעיניים עצומות ,והתוצאה הייתה שהוא לווה ולווה ולווה ,עד
שההחזרים בלעו את מעט ההכנסות ומניותיו צנחו מטה מטה" ,הסבירו
בהטעמה" .הבנקים והציבור איבדו את האמון בו ."...הניו יורק טיימס
כתב מילה אחת בכותרת הראשית" .הסוף" .מילה אחת שאמרה הכל,
אימפריה כלכלית שהפכה לאבק דק תוך שבועות ספורים .רעייתו רוזי
וששת ילדיהם הקטנים ,שעדיין לא נישאו ,עברו להתגורר בשכירות
בדירה פצפונת בפאתי מנהטן .הארמון הגדול שבמזרח ניו יורק עבר
לידי הנושים ,ונותרו ממנו שברי זיכרונות .רוזי לא הזילה דמעה" .השם
נתן השם לקח יהי שמו מבורך" ,אמרה לבעלה שהפך לצל של עצמו,
התקשה לקום ,התקשה להתפלל ,ועיניו היו אדומות תדיר .לסולם
הכלכלי של ארץ האפשרויות אין רחמים ואין חמימות ,כשאתה
למעלה השמש זורחת סמוך לעיניך ,אור ההצלחה מסחרר ,והמעריצים
שלך לא מפסיקים לפרגן ,להלל ולחפש את קרבתך .אלא שמסובב כל
הסיבות ,משיקוליו העלומים ,דוחף קלות את הסולם ,וטראאאח! המלך
צונח ממרומי כיסאו אל עליבות ועוני .גם שלמה המלך היה פעם מלך
על מקלו...לעזריאל מינצקוף היה מקל דק וקצר ,באמצעותו היה מנהל
את ישיבות העבודה עם עובדיו הבכירים ומסמן בו טבלאות ומספרים.
את המקלון הדקיק הזה שאורכו כ– 50ס"מ הוא החביא בכיס חליפתו,
זיכרון לימים יפים" .גם אני דומה במקצת לשלמה המלך "...ניחם
את עצמו" ,הלוא בסופו של דבר גם הוא חזר למלכות "...חלם הגביר
הגדול לשעבר ,גורר רגליו לעת ערב בגן ציבורי גדול ,ועל פניו מכה
רוח חורפית עוקצנית ועקשנית ,מעיפה עלים מתייבשים וגרגירי חול
דוקרים .עיניו ראו רק חושך .הוא עשה חשבון נפש צורב ,שמא נתן
צדקה אבל לא נתן מספיק ...לא היו לו תעצומות נפש לזעוק ולקרוא
"מאין יבוא עזרי ...עזרי מעם השם" ,היה נדמה שיותר בירא עמיקתא
מזו ,לא יכול להיות ...הוא התיישב על ספסל מתנדנד ותקע מבט
כבוי בענן חורפי מערבי .איש הדור בלבושו ,גבה קומה ולראשו כובע
משובח ,ניגש אליו ושאל בקול נעים ומלטף" ,פניך עגומות ידידי ,מה
עובר עליך?" .עזריאל הרים עיניו וראה חושך ,אבל הקול הטוב הזה
היה לו למים צוננים" ...אם יש לך סבלנות ,אספר לך" ,מלמל עזריאל.
"יש לי סבלנות" ,השיב הזר ,והתיישב לידו .הרוח המשיכה לחבוט
בפניהם 22 .שנות קריירה מזהירה נפרסו לאוזני האיש הזר והאצילי,
עד לצניחה אל התהום שאין ממנה מוצא" .עכשיו ברור לך היטב מדוע
עיניי אדומות ופניי אפורות .מה שאני רואה זה רק חושך ...אין בי רסיס
של כוח להתפלל לישועה ...הנס הגדול שלי ,שיותר מזה אינני יכול
לרדת .אשתי עם ששת ילדיי בדירה שכורה קטנה ,אחרי שני עשורים
בווילה ענקית ,ואני כמו מקבץ נדבות מחפש פת לחם ...לא יודע מה
ילד יום"" .נעים מאוד עזריאל ,שמי הנרי" ,אמר האיש המהודר ,גירד את
מצחו ועיניו מהרהרות" ...סליחה שלא הצגתי את עצמי .ועכשיו תענה
לי בכנות ,אם יתנו לך דחיפה קלה ,תוכל למצוא כוחות נפש לחזור
לעסקים ולפתוח בקריירה שנייה?" .המילים החמות הללו פעלו בנפשו
של עזריאל" .כן ,כישרונות המסחר שלי מצוינים ,וכיום ניסיוני מול
הבנקים והלקוחות הוא מכשיר עבודה מצוין ,יש אפילו בנק קטן שמוכן

להלוות לי  10,000דולר לפתיחת עסק קטן "...האיש ההדור חיטט בכיס
חליפתו ושלף משם פנקס המחאות .הוא הניחו על ברכו הימנית ,שלף
עט כסופה ואמר" ,הקשב עזריאל ,גם אני מאמין שלא אמרת את המילה
האחרונה שלך בעסקים .ארשום לך כאן ועכשיו המחאה ע"ס 500,000
דולר ,חצי מיליון ,ולא ארשום תאריך .אבל אתה בשום פנים ואופן לא
פורע אותה .תצניע אותה באיזושהי מגירה במעונך ושמור עליה מכל
משמר .ההמחאה הזו היא על תנאי"."...תנאי?" התעניין עזריאל וניצוץ
של חיים רעננים הבליח מבין אישוניו" .התנאי פשוט .קח לך שנה מהיום
וחזור לביזנס .אם לא הצלחת להתרומם בעסקיך ,והקופות הרושמות לא
מדווחות על רווחים ועתיד כלכלי מזהיר ,ואתה חלילה ממשיך לצנוח,
תפרע את הצ'ק וכסה את חובותיך ...ותחזור מיידית לקרקע המציאות.
אבל אם הצלחת ,וגלגל ההצלחה פועל למענך ,תגיע למשרדי ותחזיר לי
את ההמחאה ...ברור?" עיניו של הנרי המתיקו סוד .עזריאל מינצקוף
לא האמין למשמע אוזניו .האיש המכובד הלזה מפקיד בידיו חצי
מיליון דולר ...כנראה הוא עתיר נכסים ...לפתע נראו לו פניו של האיש
משום מה מוכרות" ...מאין אני מכיר אותך?" השתאה עזריאל" .אמרת
ששמך הנרי? הלוא כן?" שאל" .כן" ."...הנרי ...מה "...חקר מינצקוף.
"הנרי פורד "...השיב האיש .מינצקוף כמעט בלע את לשונו" ...הא ,היית
מוכר לי ...מיסטר פורד ...אבל אינך מכיר אותי ...כיצד זה אתה מפקיד
בידי צ'ק כל כך שמן?"" .אני סומך עליך" ,לחש לו הנרי פורד ,בעליה
על חברת המכוניות הבינלאומית פורד ,ששמה הולך לפניה בכל העולם
כולו ומגלגלת מיליארדים" .אתה איש אמין מינצקוף ,ואני משוכנע
שניפגש ...להתראות בשנה הבאה ,אני מחכה להמחאה שלי" .זו הייתה
שנה מוצלחת במיוחד ,עבור מינצקוף .חתימתו של הנרי פורד נתנה לו
רוח גבית שקשה לתאר ,היא הפיחה בו אופטימיות אדירה .הבנק הקטן
הלווה לו  100,000דולר ,והוא פתח שתי מסעדות באזור יוקרה מתפתח,
אחת יוקרתית מאוד והשנייה עממית .השמים האירו לו פנים ,ההכנסות
הרקיעו שחקים והלקוחות צבאו על הדלתות .לאחר סדרת פגישות הגיע
להסדר עם הבנקים למחיקת חלק גדול מהחובות שלו .הצפי הכלכלי
של עסקיו החדשים היה שתוך שלוש-ארבע שנים הוא ישלם את
חובותיו ...הוא אף רכש בהזדמנות חלקת אדמה באותה שכונה יוקרתית,
והחל להריץ תכניות לבניית בניין רב-קומות .כמה לקוחות קנו נכסים על
הנייר ...כסף גדול התחיל לזרום .אותו בוקר צונן ,כ"ג מרחשוון ,אותת:
"חלפה שנה מאז פגישתך עם האיש היקר שהפקיד בידך המחאה
שמנה .הבטחת להחזיר אותה ...שמח אדון מינצקוף שלא פדית אותה,
לך ושמח את מיסטר פורד שנטע בך אמון ונתן לך יד ברגעיך הקשים.
אמור לו תודה מעומקא דליבא" .כמעט סיום :הוא טיפס במדרגות העץ
לכיוון דלת משרדו המפואר של הנרי פורד .ביד ימינו אחז בקבוק ויסקי
יקר מאד ובשמאלו המחאה מקופלת של חצי מיליון דולר .המזכירה של
פורד סימנה לו להיכנס .עזריאל חייך לעברו במלוא פיו ,עיניו רואות
אור ,גופו זקוף וכולו אומר אושר והודיה למיסטר פורד" .מיסטר פורד,
תודה לך מעומק הלב .היית לי למשענת ברגע הכי קשה בחיי ,ובאתי
להחזיר לך את ההמחאה כפי שסיכמנו."...הנרי פורד תקע בו מבט רווי
תימהון" .תסלח לי אדוני ,מאיפה אנחנו מכירים? על איזו המחאה אתה
מדבר?"" .אתה צוחק עליי" ,המשיך הגביר המתאושש לחייך" ,נפגשנו
בגן הציבורי ליד השדרה השלישית ,זה היה בדיוק לפני שנה .הפקדת
בידי המחאה על סך חצי מיליון דולר ...הנה היא לפניך" .הנרי פורד
החמיץ פנים ותקע בעזריאל מבט מגחך" ,ידידי ,אינני יודע מה אתה סח.
מעולם לא נפגשתי עמך ,ומעולם לא נתתי המחאה של חצי מיליון דולר
בחתימת ידי לאדם שאינני מכיר ...ותעשה לי טובה ,את הוויסקי תשתה
במקום אחר ...צר לי ,אבל פגישתנו הסתיימה" .עזריאל מינצקוף ירד
במדרגות העץ ברגליים כושלות ,הדמיון בין הנרי פורד לאיש ההוא בגן
הציבורי היה מדהים ...אם כי לא מושלם ...אז מי הוא אותו פורד של הגן
הציבורי ?...תחקיר קצר שערך עזריאל באותה הסביבה ,העלה ממצא
מעניין ,ישנו ישיש חולה נפש ,שמנצל את דמיונו המדהים להנרי פורד
ומחלק מדי פעם לעוברים ושבים המחאות שמנות .אם לא יועיל בטח
לא יזיק.
פרי קטן מאחורי הסיפור :סיפור מתוק זה שהתרחש אי אז בימים ,סופר
לי ע"י קרוב משפחה שהוסיף מסר קטן ,חשוב ונפלא" .רוח גבית קלה,
ואפילו היא משענת קנה רצוץ ,שנותנים ליהודי שהעולם חשך בעדו,
יכולה לשמש כמנוף של שיבה לחיים .לעודד! לעודד! לעודד!" .ויפים
הדברים ,ומשיבים נפש.
באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו

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

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי...
לפני כחודש וחצי אחי שגדול ממני ב 10 -שנים
הרגיש בכמה גושי שומן הבולטים בגופו .ניגש
לבדיקות ונאמר לו שאחד מהם הנמצא בפנים מתחת
ללחיים חייבים לקחת דגימה .וכך היה לאחר שבוע
אחי קיבל תשובה שזה גוש עם המחלה ,לא עלינו.
אחי נלחץ מאוד ניגש לרופא לבדוק מה עושים.
הרופא אמר לו שהוא מעוניין בבדיקה חוזרת כי לא
לקחו בדגימה מספיק מהגוש ונאמר לו לחזור שוב על
הבדיקה .אני התקשרתי ל"חסדי ינון"לעשות "פדיון
נפש" ושבע"ה נמתין לישועות ולבשורות טובות..
ביצעו בדיקה נוספת ולאחר שבוע מורט עצבים שוב
אמרו שצריכים לקחת דגימה נוספת כי לא הצליחו
לקחת דגימה גדולה יותר .כעבור מס' ימים הצליחו
סוף סוף לקחת דגימה גדולה וכעבור שבוע מלחיץ
התבשרנו שלאחי אין את המחלה וזה רק גוש שומני
שיוסר בהמשך .ישתבח שמו תודה לקב"ה על הנס
הגלוי שקרה לנו .הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו.
ותודה לכם "חסדי ינון" על הפדיון...ישר כח!
ירושלמי

הבן עמד להתחתן ,בגלל המצב חששתי שלא יהיו תקלות
במהלך החתונה ,אז הזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“
שהכל בעזרת השם יעבור בשלום ,במקום הכי המתאים
וללא עוגמת נפש .יום לפני החתונה סגרו את האולם
שקבענו לערוך את החתונה ,באחת עשרה בלילה-ערב
החתונה! הלב שלי צנח ,הורי הכלה הלכו לישון ,ולא
היה כבר מה לעשות .ואז ממש בשעה מאוחרת בלילה,
מצאנו מקום בבני ברק ,התארגנו מהר .והחתונה עברה
על הצד הטוב ביותר ,וזכינו להקים עוד בית בישראל
והכל ברוך השם היה בסדר גמור ,פשוט נסי נסים...
השבח לבורא עולם ,אין מילים להודות!
משפ‘ מבני ברק

אביה של חברה טובה ,היה מורדם ומונשם ,המצב
שלו היה קריטי .חברה שלי שתפה אותי בכאבה ,אז
התקשרתי ל“חסדי ינון“ והזמנתי ”פדיון נפש“ לאביה.
למחרת הפדיון ,הוא פשוט חזר לנשום בכוחות עצמו,
שחררו אותו ממכונת ההנשמה וברוך השם ,מצבו
השתפר פלאים .ישתבח שמו לעד!
בעילום שם

היתה לנו דירה מושכרת ,הדייר עזב והדירה נשארה ריקה.
יום אחד אני מקבלת טלפון מהשכן למטה ,שיש לו נזילה
מהתקרה ,שמים חמים זורמים לו ,ממש ליד המנורות בתקרה.
יצאתי מיד לבדוק ומצאנו נזילה במטבח מתחת לכיור .הוא
היה מאד מפוחד ,היתה להם תינוקת בת שבועיים ,והוא פחד
על אישתו ועליה ,שהיא קמה באמצע הלילה ולא תחליק או
שיהיה קצר .מצב ממש מסוכן לכל הדעות .והאמת פחדתי
שחס וחלילה לא יקרה משהו ,אז התקשרתי ל”חסדי ינון”
לעשות “פדיון נפש” וכשספרתי מה המצוקה שלי ,ב”חסדי
ינון” שאלו אותי אם אני רוצה למכור את הדירה ,עניתי בחיוב.
זה היה בשעות הבקר .באותו ערב הגיע זוג לראות את הדירה,
עם כל הבלגאן ,כולל השכן שנכנס להסטריה ורצה לתבוע
אותנו .הבשורה היא שאחרי שבועיים סגרנו חוזה ומכרנו את
הדירה .ישתבך שמו ...אין מילים בפי להודות) ...בעילום שם(

מטבע הישועות
של הצדיק

ארגון ”חסדי ינון“
עורך תיקון פדיון נפש

לש
מירה ,ברכה ו

תיקון זה הוכח שפועל ישועות
גיסתי נכוותה ממים רותחים ,מסיר מאד גדול שנשפך

עליה .הזמנו לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ולמחרת

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

חה
הצל

בשורות
עשו לה ברוך השם .את הפדיון .התקשרנו לבשר
בקו הישועות 03-6182992
פרטים

טובות ,היא ברוך השם התרפאה והכל עבר לה .הודו לה‘
כי טוב...כי לעולם חסדו!
בעילום שם

לפרטים בקו הישועות 03-6182992

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

פרטים 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

בסיעתא דשמיא יצא לאור ספר

חובות הלבבות
שער הבטחון המתורגם

מאת רבנו בחיי אבן פקודה זצ"ל.
בשפה עכשוית וקולחת ,מותאם לקורא בן זמננו.

ממרחק של  1000שנה כתביו של רבינו בחיי
אקטואלים מאי פעם ,למתמודדים עם
נסיונות השפע והחומריות של דורנו.

חדש!

ניתן להשיג ”בחסדי ינון“ 03-6182992

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד

בזמן השואה היהודים ברחו ממקום למקום ,אך המלחמה מצאה
אותם בכל הצדדים .הם חיפשו רכבות לברוח כמה שיותר
מהר אך לא תמיד היו .באחד הימים נקלע הרב יעקב גלינסקי
במנוסתו לתחנת רכבת בבוכרה ללא כרטיס להמשך הדרך.
קרובים לא היו לו בבוכרה והוא לא הכיר אף אדם...השמש
הלכה ושקעה ולא הייתה לו דרך מילוט .כל מי שהיה נתפס
משוטט בלילה תחת כיפת השמים והוא אינו מקומי ,נכנס ישר
לבית הסוהר ומבית הסוהר ישר לעולם הבא ...לפתע צדו עיניו
בזקן היושב בפאתי התחנה מצחצח נעליים" ,אולי הוא יהודי?
אוי ואבוי אם אשאל אותו אם הוא יהודי "...חשב לעצמו .כך
עמד חסר אונים ...באותו העת הבזיק במוחו רעיון ,התקרב אל
ש ָראֵל ה' אֱלֹקינו ּ
שמַע י ִ ְ ׂ
הזקן בהתרגשות מהולה בפחד וקראׁ ְ " :
אחָד" אם הוא גוי הוא לא יבין את מה שאמרתי...הזקן הגביה
ה' ֶ
ְ
מל ְכו ּת ֹו
שׁם כְּבוֹד ַ
את עיניו ולחש לעברו בנימה בוכרית" :בָּרו ּך ֵ
ל ְע ֹול ָם וָעֶד" .המשיך רבי יעקב גלינסקי וסיפר" :במשך אחד
עשר יום התחבאתי בביתו ,לא הבנתי את שפתו ,אני דיברתי
אידיש והוא בוכרית ,דיברנו באצבעות .אם חלילה הייתי פוגש
באותו הערב גוי ,אפילו פולני ,מאותו איזור שלי ,המדבר באותה
השפה שלי ,כנראה הוא היה שולח אותי לכל הרוחות .ברוך ה'
פגשתי יהודי בוכרי ,את שפתו אני לא הבנתי ,לא היה לי שום
קשר איתו ,ומה שחיבר בינינו היה משפט אחד" :שמע ישראל".
כולנו שונים אחד מהשני ,קובצנו למקום אחד מעשרות מדינות,
הכוח המקשר בינינו הוא התורה ,היא החמצן של העם ,היא
הגורמת לנו לעזור ולתת ,לתמוך ולסייע במידה רבה יותר,
היא המחברת אותנו לאנשים השונים מאיתנו לחלוטין .היא,
ובתוכה הפסוק המקשר בינינו לבוראנו ,פסוק של אמונה ,פסוק
ש ָראֵל
שמַע י ִ ְ ׂ
שכל אדם ,נער וילד צריך לחרוט אותו בזכרונו ׁ ְ " -
אחָד" .אמר רבי חמא" :כל הקורא קריאת שמע
ה' אֱלֹקינו ּ ה' ֶ
ומדקדק באותיותיה מצננין לו גהנום" (ברכות טו' ):והקורא את
קריאת שמע שעל המיטה ,לפני שהולך לישון ,מסירים ממנו
מזיקים רבים .משפט אחד מקשר בין כולנו ,מחבר אותנו ,מאחד
בינינו לבין בוראנו ,מציל אותנו מדברים נסתרים .דקה אחת
יכולה לבנות חיים שלמים ...לא נשתמש בו?
רונן קרתא

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
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