
בס”ד

אהבתם את העלון? רוצים לקבל אותו כל שבוע עכשיו גם בדוא”ל? 
www.hasdeyinon.org - או הכנסו ל tifaret@hasdeyinon.org :שלחו אלינו את כתובתכם למייל

ע"ש הצדיק המלוב"ן רבי ינון חורי זצוק"ל, זיע"א
יוצא לאור ע"י ארגון "חסדי ינון"  03-6182992  

מטעמים לשולחן
ומקדשי תיראו אני ה‘ )יט, ל( 

מכאן נלמד דין מורא מקדש, כמו שכתב הרמב“ם )הל‘ בית הבחירה פ“ז ה“א(: ”מצות עשה ליראה 
מן המקדש, שנאמר: ’ומקדש תיראו‘, ולא מן המקדש אתה ירא אלא ממי שצוה על יראתו“. וכתב 
ה‘חפץ חיים‘ )פתיחה עשין(: ”ובית המדרש שלנו גם כן בכלל מקדש הוא, כמו שמבאר בפוסקים, 
ונצטוינו בזה הפסוק לירא ממי ששוכן בו, ולכן אין מחשבין בו חשבונות, כי אם של מצוה, כגון 
קופה של צדקה וכדומה וכל שכן אסור בהם שחוק והתול ושיחה בטלה, ולא מועיל בזה שום 
תנאי, כמבואר בשולחן ערוך. ”וזה לשון הזהר הקדוש פרשת תרומה“ ’מאן דאשתעי בבי כנישתא 
מלין דחל, וי ליה דאחזי פירודא, וי ליה דגרע מהימנותא, וי ליה וכו‘ דאחזי דהא לית אלהא ולא 
אשתכח תמן, ולית ליה חלקא בה ולא דחל מניה, ואנהיג קלנא בתקונא עלאה דלעילא‘. תרגום מי 
שמדבר בבית הכנסת דברי חול אוי לו שמראה פרוד, אוי לו שגורע האמונה, אוי לו וכו‘, כי מראה 
בזה, שאין אלקים ואינו נמצא שם, ואין לו חלק בו, ואינו מפחד ממנו, ונוהג בזיון בתקון העליון של 
מעלה, כי בית הכנסת מתקן כנגד המלכות העליונה“, עד כאן דברי ה“חפץ חיים“. למדנו עד כמה 
חמור הוא עוון זלזול בקדשת בית הכנסת. אחד מסוגי היצר הרע הקשים ביותר שיש לנו, הוא 
ענין הדבורים בבית הכנסת בכלל, ובשעת התפלה בפרט. אספר לכם מעשה מזעזע: פעם הגיעו 
זוג לרב העוסק בהשכנת ”שלום בית“. שאל הרב את הבעל: ”היכן נעוצה הבעיה?“ והלה השיב: 
”כבוד הרב, הרי היא נצבת כאן לפניך...“. ”מתי התחילו הבעיות?“ ”כבוד הרב, לא נעים לי לספר, 
אני אפילו מתביש להעלות זאת על דל שפתי, אך הבעיה התחילה עוד כשהיינו בחדר היחוד, 
לחדר  יחד  נכנסנו  החופה  אחרי  כן!  אכן  יחוד?!“  בחדר  בית  שלום  של  ”בעיות  חתונתנו!“  ביום 
יחוד, אחרי יום שלם של התעלות, תפלות וצום, מותשים ורעבים, על השולחן היה מונח מעט 
אוכל. טעמנו משהו, ולפתע הטלפון הסלולארי שלה מצלצל. היא נכנסה עם הסלולארי כשהוא 
פתוח לחדר יחוד!!! הוא צלצל והיא ענתה! ואני ישבתי בצד והמתנתי בסבלנות שהיא תסים את 
”זה  השיחה!!!“. פנה הרב אל האשה ושאל: ”האם זה נכון מה שהוא מספר?“ והאישה ענתה: 
נכון, אך הוא לא הציג את התמונה בשלמותה!“ ”מה היה?“ ”החברה הכי טובה שלי, שברה את 
הרגל יום לפני החתונה, ונאלצה לעבור ניתוח. כך יצא שביום החתונה היא היתה מאושפזת בבית 
החולים, מחלימה מהניתוח. כל החברות שלי הגיעו לחתונה חוץ ממנה. לפני החופה שוחחתי 
עמה בטלפון והרגעתי אותה, ואחרי החופה היא התקשרה לאחל לנו מזל טוב. האם לא חסד 
גדול הוא לדבר אתה, כשהיא כה בודדה בבית החולים? מה בכלל הבעיה?“ ”הרב מבין?“ אמר 
הבעל ”היא אפילו לא מבינה את הבעיה, וזו הבעיה הגדולה מכל! היא הרי דברה עם החברה הזו 
ביום שלפני החתונה ארבע שעות, בבקר יום החתונה שעתים, ולפני החפה עוד חצי שעה. בדיוק 
באמצע השהות הקצרה בחדר היחוד היא הייתה מוכרחה שוב לדבר אתה?!“ ”ואל יחשוב כבוד 
הרב שהענין הסתים אז“ המשיך הבעל לתאר את סבלו. ”כיום, כמה שנים אחרי החתונה, יש לנו 
ב“ה כמה ילדים ובקושי מוצאים אנו זמן לעצמנו. והנה, סוף סוף, נסענו פעם אחת לחתונה רק 
אני והיא, כאשר הילדים נשארו בבית עם ביביסיטר, ואת הדקות הספורות הללו של הנסיעה 
המשותפת, היא מנצלת לפטפוט עם חברותיה בפלאפון כמובן... ברגעים אלו, כבוד הרב, מרגיש 
אני את עצמי כמו אחת מחברותיה, ולא החשובה שבהן“... ובכן, לאמיתו של דבר את המעשה 
הנ“ל לא שמעתי מרב העוסק בהשכנת ”שלום בית“, אלא ראיתיו במו עיני בבית הכנסת ”חדר 
היחוד“ שלנו עם הקב“ה: יהודי מגיע לבית הכנסת חדר היחוד, להתיחד עם בורא עולם. במשך 
כל היום אדם נמצא בחוץ, עסוק בעסוקים שונים, ולמשך זמן לא ארוך הוא מתיחד עם הבורא, 
בבית הכנסת, ובכן, יהודי מגיע לבית הכנסת כשמכשיר הטלפון הניד שלו פתוח, באמצע חזרת 
הש“ץ המכשיר מצלצל, ו-לא יאומן כי יסופר, הוא עונה: ”אמן... אה-אה...“. עכשיו הזמן לדבר עם 
חבר? הרי דברת אתו קודם חצי שעה, אתמול שעתים, בדיוק בחדר יחוד הנך מוכרח לדבר אתו?! 
ומיודענו אפילו לא מבין מה הבעיה... ספר לי הרב יהודה יוספי שליט“א שראה פעם מישהו 
משוחח בפלאפון באמצע חזרת הש“ץ. נגש אליו ושאל: ”תסלח לי, זה היה ראש הממשלה?“ 
”לא“ ”שר הבטחון“ ”גם לא“ ”אז מי זה היה?“ ”לא חשוב...“ אמר לו הרב: ”זה לא חשוב, אבל 
הקב“ה עוד פחות חשוב!? וכי אינך מתביש כך לשוחח עם אדם אחר בהיותך בחדר יחוד עם בורא 
העולם?!“ ומלתא דבדיחותא חדה להמחשת הענין: אם רבי לוי יצחק מברדיטשוב, סנגורם של 
ישראל, היה נכנס לבית כנסת והיה רואה שבאמצע התפלה נשמעים צלצולי פלאפונים ויהודים 
עונים ומשוחחים להנאתם, מה היה אומר על כך? איזה למוד זכות היה מוצא על ישראל? הוא 

ודאי היה אומר: ”רבונו של עולם! אפלו בתוך משרד של תחנת מונית עשו בית כנסת!“.
                                                                                                                                  ומתוק האור

א. המנהג בכל תפוצות ישראל שלא לשאת 
לעומר,  ל“ד  ועד  מפסח  הספירה  בימי  אשה 
באסכרה  מתו  זמן  פרק  שבאותו  מפני 
עקיבא,  רבי  תלמידי  אלף  וארבע  עשרים 
עקיבא  רבי  שבא  עד  שמם,  העולם  ונשאר 
אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם, והם רבי 
מאיר ורבי יהודה, ורבי יוסי, ורבי שמעון, ורבי 
אלעזר, והם הם שהעמידו את התורה מאותו 
דור והלאה. )יבמות סב:( ונהגו העם להתאבל 
ולהמנע  שמתו,  עקיבא  רבי  תלמידי  על 
משמחה. ובהיות שפסקו למות בפרוס עצרת, 
עשר  חמישה  דהיינו  חודש,  חצי  )כלומר, 
לעומר(,  ל“ד  שהוא  השבועות,  חג  קודם  יום 
וכן המנהג  ואילך.  יום  לישא מאותו  מותרים 
הספרדים  כל  אצל  ת“ו,  ירושלים  עיה“ק  פה 
ועדות המזרח. ואחינו האשכנזים נוהגים כמו 
בל“ג  נישואין  לעשות  להתיר  הרמ“א  שכתב 
לו  יש  בעומר  ל“ג  בליל  גם  והמיקל  לעומר, 
על מה שיסמוך. אבל מנהג הספרדים ועדות 
והלאה,  לעומר  מל“ד  רק  שנושאים  המזרח 
כדעת מר“ן שקבלנו הוראותיו. וראוי להורות 
לכל רושמי נשאוין של הרבנות בארץ ישראל 
ועדות  מהספרדים  לפניהם  באים  שאם 
ויבקשו  לפניהם,  לנשואין  להרשם  המזרח 
לישא בל“ג לעומר, יעירו תשומת לבם שאין 
כמו שכתב  מנהגם  כן, אלא  מנהג הספרדים 
הרשב“ץ,  בשם  שצג(  )סימן  יוסף  הבית  מרן 
כדין  לעומר,  ל“ד  לפני  נשואין  לערוך  שאין 
ביום  אלא  התספורת  להתיר  שאין  תספורת 
ל“ד בבוקר, מדין מקצת היום ככולו. ובשעת 
לעומר  בל“ג  הנשואין  לעשות  אפשר  הדחק 
בערב, אחר צאת הכוכבים של ליל ל“ד, שבזה 
יש לומר מקצת היום ככולו, גם בלילה. ונראה 
בפריה  המחוייב  שהוא  בחתן  תלוי  שהדבר 

ורביה, ולא בכלה,                              
                                     המשך בעמ‘ האחרון...
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אולגה זימבול בת אמילי



מכושף שהפך – תוך שניות – לאבק דק. 
הזמנה  מעטפה.  יצחקזון  הרב  פתח  חודשים  שלושה  כעבור  ג':  פרק 
לחתונה. בכתב יד עדין ורהוט כמה שורות כחולות עגלגלות כמו משמיעות 
קול, "כבוד הרב, ליווית אותי במשך שבע שנים קשות, חלקן היו שופעות 
וברכותיך היו כמים  וביגוני, שיחותיך  ויגון... רבים לא חשו בצערי  דמע 
צוננים לנפשי העייפה. המעגל נסגר, הברכות עלו יפה, אתה האורח הכי 
נכבד ביום חתונתי, ביום שמחת ליבי. ראומה". והוא הגיע, ועוד איך הגיע, 
ליד המחיצה  זכה בראומה.  מי  מי החתן...  ובעיקר סקרן לדעת  מרוגש, 
המפרידה הוא ברך דומע, את הכלה הנרגשת, שכמו ריחפה – בכנפיים 
הרב  ריקם.  ששבות  דמעות  אין  שלה.  הגלגלים  כיסא  על   - אושר  של 
למצוא  כדי  בעיניו  ובלש  הגברים,  של  הריקודים  למעגל  פנה  יצחקזון 
את החתן המאושר, שללא ספק אף הוא יושב על כיסא גלגלים... אלא 
צעיר  בחור  עצר  הוא  הריקודים.  ברחבת  סבב  לא  גלגלים  כיסא  ששום 
"מי פה החתן?" הלה הצביע על בחור גבה-קומה, כבן 30, חסון,  ושאלו 
של  העד  ביערות  הרעננים  הצבאים  כאחד  ומחולל  רוקד  כחסיד,  לבוש 
אפריקה. חמד בחורים, מאיר עיניים, חייכן ואהוד על המחוללים במעגל 
הענק שאין לו סוף. הרבי יצחקזון נכנס למעגל רקד וקיפץ דקות ארוכות, 
לו להרכין ראש  ידו על כתפו סימן  עד שהגיע לחתן המזיע הוא  הניח 
ולחש על אוזנו: אני הרב של רעייתך, אשמח לשוחח איתך". החתן הנרגש 
בעיקר  היא  שלנו  השמחה  שכל  אומרת  "ראומה  רב,  בחום  אותו  חיבק 
בזכותך, בוא נשוחח בחוץ". מי השדכן? וכיצד בחור חסון נושא נכה? הו, 

הו, הסקרנות, הסקרנות. 
המחלה  אותי  תקפה  שנים  כחמש  "לפני  החתן.  של  סיפורו   : ד'  פרק 
המוות...  מן  הפחד  הדאגה,  התרופות,  הניתוחים,  הטיפולים,  הארורה. 
ביקשתי מכל מי שהכרתי שיתפלל עלי... אני רוצה לחיות. ברוב חסדי 
אין  בריא.   – ייאמן  לא  יסודית,  בדיקה  בי  בוצעה  שנה  אחרי  השי"ת, 
סימן וזכר לממאירות. כשכבר הספקתי לשכוח מן המחלה, היא הציצה 
שוב, והפעם – בחומרה, ונגסה בי בכל פה. ושוב הטיפולים, הניתוחים, 
ושוב, הנס התרחש אחרי שנה של  ואימת המוות...  השמים, התפילות, 
ייסורים, שוב בדיקה יסודית, ה-כ-ל  נ-ע-ל-ם. עשיתי מסיבת הודיה, הייתי 
משוכנע שהפעם זה מאחוריי. התבדיתי. היא נעורה בשלישית, והפעם 
הרופאים כבר אמרו נואש. על פי הממצאים ידם קצרה מלהושיע..."...

ובשלישית, המרוץ המתיש של הטיפולים... עד שבוקר אחד הפרופסור 
ידיים..."נסעתי  "אני מאד מצטער..." הלבנתי כולי, הם מרימים  לי  אמר 
חיוור כולו לביתו של האדמו"ר, פתחתי לפניו את תיקי הרפואי, סיפרתי 
לו מה הרופאים אומרים וביקשתי 'רבי, אני רוצה לחיות!' האדמו"ר בוכה, 
ואני בוכה איתו, השולחן נרטב. הוא אוחז בכפות ידיי, ממרר בבכי, בקושי 
מוציא מילים מפיו 'קטונתי... יש אנשים שמקבלים פתיל חיים של 80 
שנים, ויש שפתילם 60 שנים, ויש שפתיל חייהם רק 29 שנים...'. "'אני 
לא מוותר!!! אני מבקש שהרב יציע לי חבל הצלה, להישאר כאן, בעולם 
תקדיש  אם  'יקירי,  ולוחש  אוהבות  בעיניים  בי  מביט  האדמו"ר  הזה'. 
את כל חייך לרעייתך, תקבל חיים ארוכים מן השמים, עבורה... רפואה 
טלפון  מקבל  אני  לביתי  בדרך  האדמו"ר.  מחדר  נסער  "יצאתי  שלמה'. 
לי  מציע  והוא  האדמו"ר,  של  דבריו  את  ששמע  האדמו"ר  של  מהגבאי 
בדחילו ורחימו בחורה שהיא משכמה ומעלה אולם חיסרון אחד יש לה. 
לי  ושמה ראומה... הרגשתי שמן השמים שלחו  היא משותקת ברגליה 
את האישה שראוי שאקדיש לה את חיי. "חזרתי לאדמו"ר וסיפרתי לו 
את הצעת הגבאי... התברר שהוא מכיר את משפחתה, ובכבודו ובעצמו 
דאג לשידוך. הכל ברוך השם עלה יפה. שבועיים לפני החתונה עשיתי 
נקי  נמצא  גופי  השלישית,  בפעם  התרחש  והנס  נוספת  יסודית  בדיקה 
לחלוטין לתדהמת הסקטור הרפואי. אין לי ספק שחיי ניתנו לי במתנה 

בזכות הכלה המיוחדת, ואחיה בעבורה... עד 120 שנה". 
האייפון  שברי  ניילון,  שקית  בתוך  הדור,  גדול  של  בחדרו  אחרון:  פרק 
המסונן. הזוג הצעיר נכנס להתברך לחיים טובים. העיניים אומרות שמחה 
וששון, אהבה, אחווה, שלום ורעות. גדול הדור מלטף את פניו של החתן 
חייך למענה, אבל  טוב, אשריך שהחלטת להקדיש את  "מזל  לו:  ואומר 
המעשה שלה, להיפטר מן המסך המכושף, הרבה יותר גדול משלך. ויהי 

רצון שתשרה השכינה במעונכם לעד".
                                                          באדיבות המחבר- הרב קובי לוי הי“ו

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

סיפור השבוע
בו  שהטביע  הצרים  להגיונות  כבול  האדם,  של  מאד  המוגבל  השכל 
הבורא,  לנעליו של  להיכנס  מנסה  הוא  הזה  הכלי העלוב  ועם  הקב"ה, 
ובכן  אמורים?  דברים  במה  סיכוי!"  שום  "אין  בחציפות:  להכריז  ועוד 
לפעם,  מפעם  אומרים  נשמעים  שידוכין,  לענייני  ומומחיות  מומחים 
למרות  אפשרית,  בלתי  משימה  זו  פלוני?  או  לפלונית  זיווג  "למצוא 
כן, מפעם לפעם  כי  שהעם שבשדות טוען, יש מכסה לכל סיר". הנה 
מחשבותי  לא  "כי  כאומרת  לעינינו  חוטים  מושכת  העליונה  ההשגחה 
מחשבותיכם", ללמדנו, שככל שהמצב הוא כנגד כל הסיכויים, סיכוייו 

רבים למאד מאד...
פרק א': מה לעשות, היא נולדה עם רגליים משותקות, ובעודה תינוקת 
ברבות  כמותה  והתרחב  שהלך  גלגלים,  לכיסא  הוצמדה  כבר  צעירה 
השנים. הכיסא גדל עם הילדה, או הילדה גדלה עם הכיסא, מה שברור 
שראומה הקטנטונת היא נכה 100% וסיכוייה לצעוד על רגליים תקינות 
הם אפסיים. מפורסמים הם הדברים, כי אם הבורא מחסיר מכאן, הוא 
מוסיף משם, במילים אחרות, הליכה לא היה החלק החזק של הילדה, 
חן  שופעות  והנהגותיה  ושנון,  מבריק   - רעה  עין  בלי   – שיכלה  אבל 
ואצילות. הוריה ואחיותיה מאד אהבו אותה ונהנו בחברתה, אלא שענני 
מאין  שכן  ביתם,  תקרת  ואת  העתיד  עין  את  כיסו  וכהים  עבים  דאגה 
ואיזה הוא, שיוכל  זה  יימצא שידוך מתאים לראומה הנבונה? מי הוא 
גלגל  ולהתמודד מול המגבלה הזו?  הזו  לעמוד במשימה הלא פשוטה 
בלימודיה,  המצליחה  בוגרת  נערה  כבר  הילדה  והנה  לו  דוהר  השנים 
חברותית ונעימת-סבר, ואלמלא כיסא הגלגלים יכולה היתה להיות מלכת 
והסמינר.  התיכון  של  המגוונים  הפרויקטים  כל  ומנהיגת  הכיתות,  כל 
אלא שהמגבלה, הו המגבלה, מנעה ממנה מלהתמודד על המעמד הנ"ל. 
נו מילא. כן, צריך להודות שכאשר החלו אחיותיה וחברותיה להינשא, 
בכל  ניסתה  והיא  סביבה,  גם  נפלו  דאגה  ענני  מאותם  אבק  שביבי 
מסוגל  הוא  ורק  והוא  זיווגים,  מזווג  הקב"ה  מעליה.  להרחיקם  מאודה 
להפוך מגבלה ליתרון או כישרון לחיסרון, הוא ורק הוא מסוגל לתפור 
את שמלת חתונתה ולהובילה לחופה, עם פמליות של מלאכים זוהרים 
החצובים מעל הרקיע הבלתי נתפש. מלך העולם בכבודו ובעצמו, יודע 
הדרו,  במלוא  הלה  שיבוא  עד  המנהרות  גלגול  יתנהל  וכיצד  החתן  מי 

ויבקשה כעזר כנגדו. 
פרק ב': דרשותיו על פרשת השבוע של הרב הגאון )והצעיר, יש לומר( 
אבריימי יצחקזון היו לשם דבר, מאות הגיעו מדי לילי שישי להתבשם 
וארג מפסוק לפסוק.  ולקחי מוסר, שרקם  מחידושיו ושאר פרפראות 
בעזרת  כיסאה  על  ישובה  לנפשה,  ועידוד  מזור  שם  מצאה  ראומה 
מבית  ביציאה  ומספרת.  ונפעמת,  ורושמת,  רעיון  כל  קולטת  הנשים, 
לכל  נעתר  הוא  עצתו.  וביקשו  יצחקזון  הרב  סביב  צבאו  רבים  הכנסת 
פונה בנועם שיח. גם ראומה חיכתה שם, ישובה על כיסאה, ממתינה. 
"תודה על דברי התורה הנפלאים והמחזקים. אנא יברכני הרב שאזכה 
לזיווג הגון, עם בן תורה אמיתי ובעל מידות טובות". הרב יצחקזון בירך 
אותה מעומק הלב. צערה נגע לליבו, אבל רצונה לכונן בית נאמן בישראל 
בקע רקיעים רבים של חוסר אמונה סביבתית והדביק את עצמו לשורש 
בשבוע,  שבוע  מדי  וברורים.  ומושלמים  בריאים  כולם  שם  הבריאה, 
במשך שבע שנים, בירכה הרב יצחקזון, "יהי רצון שתזכי בקרוב ממש 
לה  שהציע  עד  חרקו,  הגלגלים  מה  שמשום  אלא  נאמן",  בית  להקים 

הצעה מעניינת.
גדולות  ברכותיו  הסמוכה,  בעיר  המתגורר  הדור,  גדול  הוא  ומורי  "רבי 
משלי, ולבו? ליבם של כל ישראל, ודמעה שלו סוללת דרכים של אור... 
השידוכין  וגלגל  ייתן  ומי  ותבונה.  עצה  ברכה,  ממנו  לבקש  נכון  יהיה 
עם  ראומה  נסעה  27...למחרת  בת  כבר  היא  לנוע...".  יחל  ראומה  של 
יצחקזון,  הרב  לדברי  האזין  הלה  הדור.  גדול  של  למעונו  ורעייתו  הרב 
"מדובר בבחורה יראת שמים, חכמה, בעלת מידות אציליות, רוצה בחתן 
המאפיינת  המחץ,  שאלת  את  ושאל  עיניו  עצם  הדור  גדול  תורה".  בן 
לכל  הפרוץ  טמא,  מכשיר  מחזיקה  היא  "ומדוע  הנוכחי:  הדור  בני  את 
זה מונע סיעתא  כי מכשיר  המרעין בישין? הלוא מפורסמים הדברים 
דשמיא!!". ראומה נרעדה. "חלילה, כבוד הרב. המכשיר שלי הינו מסונן 
היטב ומאושר על ידי ועדת הרבנים, יש בו רק קומץ משחקים שהתירו 

לי, משום אני נכה ומעת לעת זקוקה למשחק שירגיעני...".
המחזיקה  צדיקה,  חרדית,  בחורה  רואים  העין  למראית  אבל  "מסונן? 
מכשיר עם מסך ענק, וזה נראה כמו חילול השם! ראוי לבחורה צדיקה 
אך ורק מכשיר כשר... ולא "כשר" למחצה, לשליש ולרביע... זה מעכב 
שידוכין... חבל". ראומה - בלב כבד – שלפה את המכשיר המסונן, שתוך 
דקות ספורות הפך לאבק דק, לשריד עלוב של טכנולוגיה מחטיאה. לא 
היה לא קל, בכלל לא... ומי שמכיר ויודע, מבין את הקשר המאגי שבין 
אדם לאייפונו, רחמנא ליצלן, ועוד פעם רחמנא ליצלן. גדול הדור תקע 
הפסח  חג  לפני  מברכך,  אני  השם,  "בעזרת  ואמר  הגדול  בספרו  עיניו 
תזכי להקים בית נאמן בשעה טובה". והימים ימי טבת. ראומה יצאה אל 
גדולה, אבל עם קשיי פרידה מעיקים, מאותו מסך  הרחוב, עם תקווה 
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עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

מורדם  קשה,  במצב  ראות  דלקת  עם  היה  אחי 
מאד  היינו  שבועות.  כשלושה  במשך  ומונשם 
לא  שמצבו  וחלילה  חס  ופחדנו  לגורלו,  חרדים 
ב“חסדי  ”פדיון נפש“  עבורו  הזמנו  עוד.  יחמיר 
ינון“ וברוך השם, חזר לנשום בכוחות עצמו, יצא 
לאט  לאט  מסור,  טיפול  קיבל  גם  מהתרדמת, 
התאושש ושוחרר הביתה. הודו להשם כי טוב כי 

לעולם חסדו!
                                                              בעילום שם

לה  שמו  שלב  ובאיזשהו  בלידה,  היתה  אחותי 
שמשהו  והרגשתי  לידה,  היתי  אני  אפידורל, 
ההרדמה  השתתק,  העליון  גוף  חצי  תקין,  לא 
כאילו עלתה למעלה והיה לה קשה לנשום. מיד 
התקשרתי ל“חסדי ינון“ )המספר שלהם שמור 
אצלי( שיעשו לה דחוף ”פדיון נפש“. ואכן מיד 
עשו את הפדיון עבורה, אחרי זה נכנסה מילדת 
אחרת וסגרה מיד את האנפוזיה עם האפידורל. 
רק אז הבינו מה קרה, שהיא היתה בסכנת חיים, 
לידה  ילדה  היא  זה  אחרי  וירחם.  ישמור  השם 
טבעית, תינוק בריא, והיו צריכים רק לטפל בעודף 
האפידורל וב“ה, הכל עבר בשלום, ישתבח שמו 

לעד, תודה לבורא עולם!
                                                          בעילום שם

רשמנו את הבת בסמינר בעיר אחרת, קיבלנו תשובה 
שלילית, שהיא לא התקבלה. התקשרנו לברר למה, 
מה הסיבה? לא רצו לענות לנו, או להגיד מה הסיבה 
בכלל. לא הסכימו לדבר איתנו בכלל. והתחמקו מכל 
שיחה מצדנו. בלת ברירה ערבנו מישהו בעל עמדה 
שיברר מה הסיבה. וגם איתו לא היו מוכנים לדבר. 
נפש“  ”פדיון  ועשינו  ינון"  ל"חסדי  פנינו  לנו  בצר 
לילדה. שבוע אחרי זה, פתאום אנחנו מקבלים טלפון 
ימים  מספר  אחרי  מבחן,  לעשות  אותה  שמזמינים 
הודיעו לנו שהתקבלה ב"ה. בסיעתא דשמייא הכל 
התהפך מהפך של 180 מעלות.  השבח לאל בורא 
עולם. התקשרנו להודות וגם לבשר בשורות טובות...                                                                                                                                         
                                                          )בעילום שם(

מאד  מטריד  שיעול  חזק,  מאד  שיעול  לי  היה 
וזה לא  למעלה מחודשיים, קבלתי אנטיביוטיקה 
כמו  בפנים,  אדמת  של  סוג  לי  היה  בנוסף  עזר, 
נפש“  ”פדיון  עשיתי  שבועיים  לפני  פריחה. 
מכן  לאחר  מיד  דשמיא  ובסיעתא  ינון“  ב“חסדי 
השם  ברוך  שבוע  ולאחר  ממש,  של  הקלה  חלה 
הכל נעלם כלא היה. אני מודה לה‘ יתברך, ומודה 
מפי  תבורכו  ינון“,  ”חסדי  הנאמנים  לשליחים 

עליון...
                                                      נילי מתל אביב

לבת שלי, תינוקת בת 10 חודשים היה חום גבוה. 
הגיע עד 41 מעלות, החום לא ירד. לקחנו אותה 
למיון ילדים בבית חולים, שם לאחר בדיקות חשבו 
שזה זיהום בדם, והחליטו על טיפול מסוים, למרות 
זאת החום לא ירד. קראתי תהילים, בכיתי לה‘... 
ינון”. על  של “חסדי  נזכרתי ב“פדיון נפש“  ואז 
הבקר התקשרתי שיעשו לה “פדיון נפש” דחוף!. 
ואכן  עשו לה את הפדיון והשבח לאל בורא עולם 
מעקב  ולאחר  לרדת  התחיל  החום  בחוש,  ראיתי 
שיחררו אותה הביתה. אין מילים להודות  להשם!  
                                                       אמא מהמרכז



החיזוק השבועי
אל תתבייש באמת שלך

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, בקי אליסיה בת מטילדה ז"ל, יורם בן אסתר ז"ל

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

 // מתוך מדור “מטעמים לשולחן” \\

באחד הימים הורה ריש לקיש: "נשיא שחטא מלקין אותו!" כשהגיעה השמועה לרבי יהודה הנשיא הוא שלח את משמשיו לאסור את ריש לקיש על 
פגיעתו בכבוד הנשיאות. שמע זאת ריש לקיש וברח אל העיר מגדל. למחרת, כשנתוועד רבי יהודה הנשיא עם רבי יוחנן בבית המדרש, ביקש הנשיא מרבי 
יוחנן לומר דברי תורה. התחיל רבי יוחנן מוחה כפיים ביד אחת. אמר לו הנשיא וכי ביד אחת מוחאים כפיים?" השיבו רבי יוחנן: "וכי אני לבדי בלי ריש לקיש 
אוכל לדרוש?" באותה שעה הבטיחו הנשיא לצאת בכבודו ובעצמו לקראת ריש לקיש. כשהגיע אליו הנשיא קיבל ריש לקיש את פניו ברוב כבוד ואמר לו: 
"דומה אתה לבוראך, כשהוציא הקב"ה את ישראל ממצרים הוא לא שלח שליח ולא מלאך אלא הוא בכבודו ובעצמו, כך אתה באת בעצמך אליי". שאלו 
רבי יהודה הנשיא: "מה ראית להורות את ההוראה המשפילה כל-כך את כבוד הנשיאות?" השיבו ריש לקיש: "אתם סבורים שמפני היראה אמנע מלהורות 
ט עֲִמיֶתךָ." )ויקרא יט', טו'( התורה  ְשׁפֹּ נֵי גָדֹול בְּצֶֶדק ִתּ ׂא ְפנֵי ָדל וְלֹא ֶתְהַדּר ְפּ ט לֹא ִתָשּ ְשָׁפּ את תורת ה'?!" )ירושלמי סנהדרין פ"ב ה"א( "לֹא ַתעֲׂשוּ עָוֶל בִַּמּ
מצווה את השופטים לא להטות את אמת המשפט בגלל שהאדם העומד מולם הוא עני או עשיר. לעיתים אף אנו כשופטים, שופטים את מעשינו - האם 
לעשות אותם או לא... מה מונע מאיתנו? הסביבה. לעיתים אנו מפחדים לומר את האמת, לנהוג עם האמת שלנו מהחשש של "מה יאמרו", מכבוד האדם 
העומד מולנו. מלמד אותנו ריש לקיש - אל תהדר פני גדול - וכי מפני תת המקום אמנע מלומר את האמת? וכי מפני הסביבה נמנע מלומר את האמת שלנו? 
נמנע מלפרסם את שמו יתברך? נמנע מברכות ועשיית מצוות? וודאי שלא! נהפוך הוא - דווקא מול כולם נראה את האמת, נאמין ונפרסם את האמת שלנו, 
נחזק אותה ואולי גם את סובבנו. נזכור תמיד! אנו מייצגים את מלך העולם, שווה לנו לפרסם את המלך, אין אדם שלא היה רוצה להיות שלוחו של מלך, 

ואנו, שלוחיו של מלך העולם! נפרסם את שמו בעולם, לא נתבייש, לא נסתיר את זהותנו, ונזכה שאף אותנו בורא עולם יפרסם, יעלה, ויאיר את חיינו...
                                                                                                                                                                                                                              רונן קרתא 

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

בסיעתא דשמיא יצא לאור ספר 

חובות הלבבות
שער הבטחון המתורגם
מאת רבנו בחיי אבן פקודה זצ"ל.

חדש!

ניתן להשיג ”בחסדי ינון“ 03-6182992

מהדורה חדשה
ויחודית מתורגמת
לשפה עשכוית
וקולחת
מצורפת הסגולה
לפרנסה של
הרב סגל

המשך הלכות ספירת העומר
הנשואין  שמאז  הסוברים  האחרונים  לדעת  גם  )ומה  השמחה.  עיקר  הוא  כי  לעומר,  בל“ג  לישא  רשאי  שהוא  ספרדיה  שנושא  לאשכנזי  מינה  ונפקא 
היא נטפלת אליו בכל הדינים והמנהגים כדעת הרמ“א(. ולהיפך, ספרדי שנושא אשכנזיה, אינו נושא אלא דוקא בל“ד. ומכל מקום, חתן בחור ספרדי 
לעומר.                                                                                                                                            בל“ג  וקידושין  חופה  לו  לערוך  רשאים  לכלולותיו,  הזמנות  ושלח  ידיעה,  מחוסר  לעומר,  בל“ג  לנשואין  שנרשם  ורביה,  פריה  מצות  קיים  שלא 
                                                                                                                                                                                                                            חזון עובדיה 

מטבע הישועות 
של הצדיק

לפרטים בקו הישועות 03-6182992

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

לשמירה, ברכה והצלחה


