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מטעמים לשולחן
ואיש את קדשיו לו יהיו )ה, י(

חז“ל אמרו )סנהדרין צח ע“ב(“מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות 
חסדים“! פתיחת גמ“ח אינה מתאימה לכל אחד, ובכל זאת מי מאיתנו אינו זקוק לגמול חסד עם 
הזוהר הקדוש,  בדברי  לכך מובא  לכל ההבטחות האמורות?! הפתרון  כך  ידי  על  ולזכות  רעהו 
המחדש לנו חדוש עצום ונורא בהלכות גמילות חסדים. פעם אחת הלכו רבי יוסי ורבי חיא בדרך 
ונגלה לנגד עיניהם אדם מצורע ר“ל. העירו לו כי יש לו צרעת, ולכן עליו לחזור בתשובה ולפשפש 
במעשיו, מתוך רצון לגמול עמו חסד אמיתי ברוחניות. השיב להם:“כמדומני שאתם תלמידיו של 
רשב“י, ואם כן אין אתם מפחדים מאף אחד“. כשאשרו לו חכמים את הדברים המשיך:“המתינו 
נא, אפוא, שבני יבואו ויאמרו לכם כמה דברים“. עד מהרה הופיעו הבנים, שהיו תלמידי חכמים, 
ואמרו לפניהם דברים רבים, ובין השאר שמצורע יכול להענש לא רק על דבור לשון הרע, אלא גם 
אם היתה לו אפשרות להוכיח מישהו- והוא לא עשה זאת! והוסיף בנו הקטן ואמר כי כשם שאדם 
נענש על דבורים אסורים כך הוא נתבע על מצבים שבהם היה ביכולתו לומר לזולתו מילת עידוד 
שתשיב את נפשו ולא עשה זאת, וכל שכן אם יכול היה להוכיח את זולתו ולא הוכיח. זהו שנאמר 
)תהילים לט,ג( ”נאלמתי דומיה החשתי מטוב וכאבי נעכר“- אם ’נאלמתי דומיה‘ ולא הוכחתי את 
מי שצריך לשמוע תוכחות, ’החשתי מטוב‘-אם יכולתי לומר מילה טובה ולא עשיתי זאת, התוצאה 
המרה והבלתי נמנעת הנה ’וכאבי נעכר‘-יסורים קשים ומרים ר“ל. כל אחד רוצה לשמוע מילה 
טובה, וכולנו ’דלים‘ בענין זה, והלא לא קשה בכלל לעודד את הזולת ולשמח אותו במילה טובה. 
כמה פשוט וקל, אפוא, להיות גומל דלים! האם לא חבל שבמו ידינו אנו מחמיצים את הברכה 
המיוחדת של הקב“ה- זן, חן, מיטיב, נותן ירושה וכתר לעולם הבא?! בית הילל אמרו )כתובות יז 
ע“א(:“ מי שלקח מקח רע מהשוק-ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הוי אומר ישבחנו בעיניו, מכאן 
אמרו חכמים: לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות“. מילה טובה אחת מסוגלת לחולל 
פלאים בין אדם לחברו, והנה, מציאות חיינו מזמנת אותנו להפגש עם מאות בני אדם בקלות, ובכל 
זאת אנו נמנעים מלומר להם מילה טובה-מדוע? משום מה אנו בוחרים פעם אחרי פעם להיות 
’סתם‘ ברכה של בקר טוב עם חיוך...אפס  לנו לגמול דלים?!  ”החשתי מטוב?! מפני מה קשה 
השקעה-למול רוח נצחי המביא לנותן את כל הטוב שבעולם! אמנם, אין ספק כי כדי לדעת להיות 
’גומל דלים‘, יש קודם להיות ’אלף בינה‘ וללמוד תורה, משום שהחסד צריך להיות מותאם לתורה, 
כמו שנאמר ”כי באור פניך נתת לנו ה‘ אלקינו תורת חיים“ ורק לאחר מכן ”ואהבת חסד“. בית 
המקדש חרב על שנאת חינם, לכאורה בדור שלנו, המלא כל כך בגמילות חסדים, כשמתנדבים 
רבים באים למסור את הנפש לכל חולה ל“ע, אין שנאת חינם, אך מאחר שבית המקדש עדין לא 
נבנה, המסקנה המתבקשת היא שעדין קימית שנאת חינם בעולם. רבי יהונתן איבשיץ מסביר 
בספרו ”יערות דבש“ )דרוש י‘( ששנאת חינם הקימת בעולם היא שנאת חינם של נפשות. מה 
טיבה של שנאת הנפשות? הביטו וראו-עומד לו יהודי בבית הכנסת ורואה את אחד המתפללים 
מדבר באמצע קדיש או קריאת התורה, והוא עומד ושותק. אין הדבר מענינו כלל. מה פתאום 
שאלך להעיר לו? הוא יקרא לי רב...למה לי להכניס עצמי לבוץ הזה ולמיטה החולה הזו?! לא 
נעים לי. שהרב יגיד...זה הרי התפקיד שלו...ואני, אשר תפקידי רב- ממשיך רבי יהונתן איבשיץ-

אומר כי נכון הדבר שתפקידו של רב להוכיח את בני קהילתו, אבל אין התוכחה הזו יעילה כמו 
תוכחה המגיעה מחבר. מדוע? משום שכאשר החבר מוכיח אותך, הוא בעצם בא ואומר: כמוני 
כמוך, נסיונותי- נסיונותיך. אני מדבר אליך ’בגובה העינים‘...אנחנו מכירים איש את רעהו כבר 
לי, עבדתי על  יודע שגם אני הייתי לקוי באותו דבר...האמן  ילדותנו המוקדמות...אתה  משנות 
הענין וב“ה התגברתי על כך..נסה גם אתה...צורת תוכחה זו עוזרת הרבה יותר מתוכחה של רב, 
אשר מביאה את האדם לידי מחשבה: טוב, רק הרב מסוגל לכך...הוא בעל דרגה...אני בסך הכל 
אדם פשוט מן השורה. הוכחת הזולת היא בטוי לאהבה כלפיו ואלו המנעות מתוכחה היא שנאת 
חינם! אתה רואה את רעך עומד לפני שער גהנום ומנסה להכנס לשם בכח...ואומר לעצמך: לא 
אומר לו דבר...שיכנס...מה אכפת לי?...האם אני צריך להיות ה‘רע‘ ולהסתכסך אתו?!...המשנה 
ברורה כותב שפעם ראו את אליהו הנביא נושא גמלים טעונים אף וחמה, שאלוהו: למי כל אלו? 
ענה: למי שמדבר בקדיש...אם אינך מרחם על החבר הזה, המדבר באמצע ’קדיש‘, אשר עתיד 
לקבל אף וחמה, וחושב רק על אי הנעימות שלך, אינך אלא שונא חינם!! זוהי, אפוא, שנאת חינם 
בדורותינו-שונאים את הנפש ואוהבים את הגוף. מוסיף רבי יהונתן איבשיץ ומביא זוהר האומר 
כי בשעה שישראל עונים אמן על ברכת “מחיה המתים“ של השליח ציבור, אומר הקב“ה: מי מן 
הבנים שלי רוצה משהו בשבילי? ומיד באים מלאכי השרת ומביאים לפני כסא הכבוד את דיוקנו 
של האדם המוכיח את הצבור. כרוז זה יוצא דוקא בברכת ”מחיה המתים“, משום שהמוכיח את 
זולתו ומצליח להצילו מן העברה הוא מחיה המתים האמיתי. יהודי מחיה מתים! מי לא היה רוצה 
לקבל ברכה מיהודי מופלא כזה?! ובאמת, גדול הוא מחיה מתים  זה מאליהו הנביא ומאלישע 

שהחיו מתים, ומיחזקאל שהחיה את העצמות היבשות-                  
                                                                                                                    המשך בעמ‘ האחרון.                                               

או  ביד  בצל  או  שום  לקלוף,  מותר  א. 
בסכין על מנת לאכול לאלתר, ואינו חשוב 
כבורר פסולת מתוך אוכל, שהואיל ודרך 
אכילה בכך מותר, אבל אסור לקלפם על 
מנת להניח לסעודה אחרת, ופירות שיש 
להם גרעינים קשים, כגון תמרים שזיפים 
ומשמשים, מותר ליטול גרעיניהם בשעת 

אכילה. 
על  אותו  לנער  רשאי  אבטיח  האוכל  ב. 
מנת להסיר הגרעינים שעליו, ואם נשארו 
מן  להוציאם  יכול  בו  הדבוקים  גרעינים 
האבטיח תוך כדי אכילתו, שכן הוא דרך 
שיכניס  אותו  מחייבים  ואין  אכילתו. 
האבטיח עם הגרעינים בפיו ויוציאם אחר 

כך מפיו שאין זו דרך אכילה. 
הדקים  העצמות  בשבת  לברור  מותר  ג. 
דרך  שכן  )קרפיונים(,  הדגים  שבתוך 
אכילתו, ואינו נחשב כבורר פסולת מתוך 
ורק עצמות שנפרדו מן הדגים או  אוכל, 
יבררם  לא  הצלחת,  שבתוך  הבשר  מן 

לסלקם משם, אלא יצדדם בצד הצלחת.
ד. האוכל עוף מבושל ויש על עור העוף 
נוצות קטנות, שנשארו עליו אחר מריטת 
לאכול  כדי  אותם  לתלוש  מותר  הנוצות, 
משום  לא  בזה  ואין  העוף,  את  לאלתר 
בורר ולא משום גוזז .                                                                                                                            
                                           )חזון עובדיה(
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בלויה ובה רשימות מסודרות. תאריך, כמות הדגים, ושוויה הממוצע. 
הדגים  כמות  את  השותפות,  שנות  כל  במשך  במחברתו  תיעד  הדייג 
להתחמק,  ניסה  הסוחר  הבן.  שאל  נכון?'  זה  "'אבא  לעסק.  שהכניס 
לי  'אבא, אתה כבר לא איש צעיר, אנא תאמין  בנו לא הירפה.  אבל 
אפשר  לתקן,  אפשר  דולק,  והנר  חיים  עוד  כל  דיין.  ויש  דין  שיש 
עיין במחברת של הדייג, רשום כאן הכל.  להשיב את הגזילה... הנה 
לפי האומדן שלי הוא בעצמו הכניס לעסק סחורה, שנאמדת במאות 
הדייגים.  מחבריו  לחנות  ששלח  זולות  סחורות  מאשר  חוץ  טונות... 
מדובר פה בסכום רציני... אנריקו השיכור מספר לי ששיחררת אותו 
באותם ימים עם 150 לירות כפיצוי על שנות השותפות... זה נכון?'. 
"הסוחר הצטנף בתוך עצמו ושתק. בנו החליט שזו הפעם הראשונה 
והאחרונה שהוא מדבר עמו על כך. הוא לא יעמיד עצמו כשופט, הוא 
לא המחנך של אביו. 'נו ונניח שאני חייב לו כסף' שאל האב את בנו 
אחרי שלוש שנים 'הרי הבן-אדם לא נישא מעולם ואין לו יורשים... 
למי אני מעביר את חלקו בעסק המשותף...?'. הבן מילמל משהו על 
צדקה... השאלה ריחפה באוויר. הרב העביר שתי כפות ידיו על מצחו, 
הסתובב לעבר ארון הקודש והמשיך "יום אחד מתקשר הסוחר אל בנו 
ימים חונכים בית כנסת על שמו של רחמים  'בעוד חודש  לו  ומודיע 
הכל  ובבנייה.  המגרש  ברכישת  רבים  מליונים  השקעתי  הדייג.  רינגו 
עשיתי מבלי שתדע על כך בני אהובי. בית הכנסת צופה לרצועת החוף 
שם מצאו אותך מוטל חסר הכרה. נקרא לבית הכנסת "חסדי הדייג", 
אף  בחיים  אני  עוד  כל  האחד,  תנאים.  שני  בני  לך  מעמיד  אני  אבל 
אחד לא ידע שאני התורם. התנאי השני, אני רוצה לראות אותך מכהן 
כרב בית הכנסת, אין מתאים ממך לתפקיד, כך גם אמרו לי רבותיך. 
אני מאמין לך בני שיש עולם הבא, ושאסור לגזול, ואני מקווה שבית 
הצדיק  לדייג  נשמה  ועילוי  חטאותי,  על  כפרה  יהיה  הגדול  הכנסת 
היית  ושלום  חס  שאם  חיי,  את  גם  הציל  ובעצם  חייך,  את  שהציל 
ניגב  טובע, מה טעם לי בחיי ובעושרי'. רב בית הכנסת אברהם קורן 
לנחם אותי על פטירת אבי  "לפני שלושה חודשים באתם  דמעותיו. 
'אברום,  לי  ואמר  מעטפה  בידי  אבא  הפקיד  האחרונים  בימים  ז"ל. 
אני יודע שימי ספורים. כתבתי כאן כמה מילים לבני הקהילה שלך. 
בליל יום הכיפורים, אחרי מותי, תקרא להם מה כתבתי...". הרב הוציא 
מכיס חליפתו מעטפה ופתחה. "רבותי, אינני יודע מה כתב פה אבא, 
ואני מתרגש מאד". את השקט ניתן היה למשש בידיים. "בני הקהילה 
הקדושה "חסדי הדייג". אני איש פשוט, סוחר מוצלח ולא דתי כל כך, 
ואתם כולכם אנשים צדיקים וחכמים. מעולם לא זכיתי להכיר מישהו 
מכם, מעולם לא ביקרתי בבית הכנסת היפה שלכם, מעולם לא נידנדתי 
לכם, ודומני שעשיתי לכם רק טוב. גם את התנאי שלי, שבני אהובי 
רבי אברום יכהן כרב בית הכנסת, קיבלתם, ועד כמה ששמעתי, אתם 
מרוצים ממנו מאד מאד. הבן שלי הוא לא רק היהלום שבכתר שלי, 
הוא היהלום בכתר של הקב"ה, ובזכותו אני זוכה להיפטר מן העולם 
עם קצת זכויות, שמקורם ברינגו רחמים הדייג זכרונו לברכה, שהחזיר 
לי טובה תחת רעה. החזיר לי בן חי, למרות שנהגתי כלפיו ברוע. אין 
לי ספק שלנשמתו של רינגו הדייג יש נחת רוח בשמים, כך גם אומר 
לי בני רבי אברהם. רציתי לבקש מכבודכם בקשה קטנה, אבל קשה. 
אולי אפילו קשה מאד. תשחררו את בני אברהם מהתפקיד!!! כן, הוא 
אוהב אתכם, ואתם אוהבים אותו, אבל עכשיו בין החיים למוות, אני 
למעני.  כן  למעני.  בחייו,  נוסף  צעד  יעשה  יקירי  שבני  עז,  צורך  חש 
הותרתי לו ירושה נאה, שתספיק לו לבנות עוד בית כנסת גדול בעיר 
כרב  שם  יכהן  אברהם  שרבי  וברצוני  דתיים,  הרבה  בה  שאין  קטנה 
קהילה וירביץ תורה לעדרים ויקרב נפשות, כמו שעשה בעירכם. איך 
אתם אומרים: 'יפוצו מעיינותיך חוצה'. בני אהובי יחידי מחמדי, אבא 
שלך מעולם לא היה צדיק, וחוץ מעסקים לא הבנתי הרבה במאין באת 
ולאן אתה הולך. אבל כרגע, כשמלאך המוות מסתובב סביבי עם חרבו 
ביותר.  החשובות  הן  רוחניות  שזכויות  מבין  אני  עליה,  הרעל  וטיפת 
הדייג האמיץ רינגו זכה להן, כי הציל נפש אחת מישראל, וזכה בעולם 
מלא. אנא בני, כבד את בקשתי האחרונה, עקור מן המקום, ויסד בעיר 
קטן  חלק  יש  לי  גם  כי  הסוחר",  "חסדי  שייקרא  כנסת  בית  רחוקה, 
בני הקהילה היקרים שקיבלתם  כן? תודה לכם  ב'חסדי הדייג' הלוא 
האחרונה.  צוואתי  וזו  רצוני,  שתעשה  בני  לך  ותודה  עליכם,  בני  את 
על החתום פלטיאל קרייזלר". החזן ניגש שוב לדוכן... והקהל הקדוש 

געה בבכיה.
                                                   באדיבות המחבר- הרב קובי לוי הי“ו

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

סיפור השבוע
היה  קורן  שהרב  להיאמר,  ניתנת  האמת  שבוע:  מלפני  המשך 
לרוויה  ושתו  דברותיו  את  בצמא  שתו  הקהילה  בני  ואהוד,  אהוב 
העריצו את  בראשו,  בכולל המרכזי שעמד  הלכותיו. האברכים  את 
הותיקים  מן  רבים  המפליא.  הסברתו  וכושר  המופלגות  ידיעותיו 
שכחו ואף לא התעסקו במינוי הכפוי, כך שהיה לפלא מדוע נושא 
 . 'חסדי הדייג'  "בית הכנסת  זה צץ לו אחרי 30 שנה. הרב ממשיך. 
"...רחמים רינגו הדייג נאבק  שם מוזר. אנא הסכיתו לסיפור הבא". 
בגלים העקשניים וגישש במים כדי לאתר את הטובע. חוט של חסד 
ורחמים ירד מן שמים ותוך כדי מאבק בסערה, הוא נתקל בגופו של 
הטובע שכבר הספיק לבלוע כמות נכבדה של מים ועמד לצלול מטה 
אליו  וחש שמזרימים  הימנית,  בידו  אותו  לפת  הוא  מותו.  אל  מטה 
כוחות נדירים ואדירים. בידו האחת הוא חתר במים, תוך שהוא מכה 
בשתי רגליו ולא נכנע. הירח הצליח – למשך מספר שניות – למצוא 
פירצה צרה בין העננים ורינגו הבחין בפניו של הטובע. נער כבן 15, 
לתומו  וחשב  קטנה,  רשת  בעזרת  דיג  לבצע  שניסה  אחריות,  חסר 
לו  בין הים הגדול שאין  ילדים. הקרב  ים היא משחק  שסערה בלב 
הכרה,  על  חייב לשמור  'אתה  ארוכה.  נמשך שעה  הדייג  לבין  סוף, 
תשחרר  מים...  תוציא  שלך,  הבטן  על  לוחץ  'אני  הדייג  צעק  ילדון' 
את גופך, תנסה להיות קליל, עזור לי...' חירחר. "והים בזעפו. 'ילדון, 
להישאר  חייב  אתה  ערנות...  על  שמור  לחוף,  מתקדמים  אנחנו 
את  לעודד  הדייג  המשיך  שלך',  אבא  של  היחיד  הבן  אתה  בחיים, 
הנער שניסה בכוחותיו הדלים להפחית את משקל גופו ולהתקדם. 
ימים,  אותם  של  "השיכור  עיניו.  את  ועצם  הסטנדר  על  נשען  הרב 
אנריקו, שרך רגליו בשעת בוקר מוקדמת, מחפש בחוף ארנק שאבד, 
טבעת זהב או שעון שנשכח. גופו היה רווי ביין, עיניו אדומות ונחיריו 
גדושים בניקוטין. כשהבחין בגוף הנער, כאילו שבו אליו עשתונותיו. 
הוא גחן וניסה לבדוק דופק. גופו של הצעיר היה צונן, ואישוני עיניו 
כמו  קילומטר  חצי  ודהר  השיכור  אנריקו  צרח  'הצילו!!!'  הפוכים. 
אולי  'הצילו...  בצפון החוף.  הדיג הקטן  נמל  לעבר  סוס מרוץ ערבי 
המשימה.  את  ביניהם  חילקו  מנומנמים  דייגים  שני  חי!'.  עוד  הוא 
אחד רץ לטלפון ציבורי להזעיק אמבולנס והשני שעט לעבר הנער 
השרוע בחוף, תלתליו הארוכים שקועים להן במי הים, שכבר הספיק 
לטיפול  והוכנס  חסר-הכרה,  החולים  לבית  הובהל  הנער  להירגע. 
נמרץ. אחרי שבועיים ימים של מוות קליני הוא פקח את עיניו ושאל 
נס,  'הילד מדבר,  ניתר משמחה,  רינגו הדייג'. אביו של הנער  'איפה 
'אני רוצה לפגוש  וניסה לדובב את הצעיר.  נס'. הרופא נכנס לחדר 
את רינגו הדייג' לחש הנער המתאושש, 'תביאו לי אותו'. "אביו שתק, 
רינגו  רחמים  של  גופתו  להביא,  מי  את  היה  לא  שתק.  הרופא  גם 
הדייג המיתולוגי נמשתה אחרי שלושה ימים מן הים. כוחותיו עמדו 
לו להניח את גופת הנער על שפת החוף, אך סחף אימתני שאב את 
את  דחפו  ידידותיים  גלים  כמה  בעוד  מותו,  אל  עמוק  עמוק  הדייג 
הניצול החוצה אל החוף. מי לחיים מי למיתה. מי בחרב, מי בחנק. 
"עשרות דייגים, חבריו הטובים של רינגו, ליוו אותו אל בית עולמו. 
איש מהם עוד לא ידע על מעשה הגבורה שלו, עד שהנער הניצול 
סיפר מה שהתרחש... הסוחר פלטיאל קרייזלר, למותר לציין, לא כל 
כך התעניין במנוח, ואף לא סומן מבין המלווים. הקשר בין השניים 
הרי נותק מזה שנים. אחרי 30 יום, עם גילוי המצבה, היו סביב קברו 
של הדייג האמיץ חמישה דייגים וסוחר אחד, ששתק, ושתק ושתק, 
וליבו היה מלא הערכה לדייג הגיבור הזה..."אחיי ורעיי" הגביר הרב 
שנעשה  הנס  את  והבין  התאושש,  הניצול  שהנער  "אחרי  קולו  את 
עמו, הוא שם פעמיו אל רב השכונה, ומשם נשלח לישיבה מתאימה, 
ושקד שם על תלמודו. היה לו שכל ישר ולב שומע להבין כי קיבל 
במתנה את חייו, על מנת להרבות כבוד שמיים. מחאותיו של אביו 
לא עזרו, נסיונותיו לפתותו לחזור לגימנסיה, נפלו על אוזניים ערלות 
'אבא, אני חייב בכבודך, אבל שנינו חייבים בכבודו של הקב"ה' השיב 
הנער. "השנים חלפו. האב הזדקן, הנער כבר הפך לאברך מלומד וירא 
שמים. בליל סוכות אחד נכנס לסוכתו של האברך איש כפוף וישיש. 
גדושה.  יין  ובכוס  במטעמים  כובד  שמיד  השיכור,  אנריקו  זה  היה 
אנריקו זלל ולגם וכטוב ליבו ביין פתח את סגור ליבו 'יא חביבי, אתה 
יודע,  יופי שרינגו הדייג הציל אותך. אבל מה שאתה לא  יופי  יודע 
שזה שאבא שלך גנב אותו. היה להם עסק משותף, ואבא שלך זרק 
אותו עם גרוש וחצי. זה יפה? תגיד לי זה יפה? אבא שלך קיבל אותך 
תחיה,  שאתה  בשביל  למות  שהעדיף  רינגו,  רחמים  בזכות  במתנה 
אתה  אותך,  שואל  אני  יפה?  זה  נו  קרייזלר,  של  היחיד  הבן  ואתה 
"אנריקו  נכון?'.  נכון.  לא  מה  נכון  מה  וחוכמה  הבנות  לך  ויש  חרדי, 
השיכור חיסל את הבקבוק, אבל חשף לראשונה לאוזני האברך, כי 
אביו הסוחר עשה עוולה נוראה לדייג. אנריקו שלף מכיסו מחברת 



 

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... 

שלום וברכה,
לפני כחודשיים התקשרתי כדי לעשות ”פדיון נפש“ 
בחסדי ינון“ עבור הבוס שלי בעבודה. עשיתי טעות 
בפוליסה של אחד המבוטחים לאחר שעבר תאונה. 
התביעה  את  תאשר  לא  הביטוח  שחברת  חששתי 
עברו  שקלים.  אלפי  בעשרות  יינזק  שלי  והבוס 
עלי ימים לא קלים, של מתח וחשש, ולאחר מספר 
שבועות חברת הביטוח אישרה את התביעה ב"ה !!              

”הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו"
                                                                    בעילום שם

בריא  תינוק  לנו  נולד   , טוב  ובמזל  טובה  בשעה 
ויום לאחר  במשקל מעל שלוש קילו, ברוך השם. 
במשקל  לרדת  והתחיל  לאכול  הפסיק  הלידה 
לפגיה  אותו  ברירה אלא להעביר  הייתה  עד שלא 
ולהאכיל אותו ע"י זונדה, עשינו ”פדיון נפש“ עבורו 
ב“חסדי ינון“ וממש ראינו בחוש ביום הפדיון בשעות 
הבוקר המוקדמות שעדיין לא עשו את הפדיון הוא 
לו  להוסיף  צריכים  והיו  קטנה  ממש  כמות  אכל 
אוכל עם זונדה ואילו בשעה אחת עשרה שזה ודאי 
לתינוק  חזר  התאבון  הפדיון,  את  לו  שעשו  אחרי 
שלנו והצליח לאכול את הכמויות שתינוק בן גילו 
השתחררנו  יומיים  אחרי  השם  וברוך  לאכול  צריך 
הביתה . התקשרנו לבשר בשורות טובות,  ולהודות 

לבורא עולם! 
                                                            ח.ב מהמרכז 

נפש“  ”פדיון  עושה  אני  שנה  בתחילת  שנה  מדי 
במכרז  שתזכה  מנת  על  אשתי,  עבור  ינון“  ב“חסדי 
במכרז,  זכתה  אכן  השם  וברוך  החינוך.  משרד  של 
בשנים  היה  .ככה  עבודה  וקבלה  פעם,  אחרי  פעם 
ולא  התרשלתי  לצערי  החולפת  השנה  האחרונות. 
עשיתי פדיון והיא לא זכתה במכרז, ולא קיבלה את 
העבודה במשרד החינוך. התקשרתי על מנת לעשות 
פדיון נפש בנושא אחר ונזכרתי בזה. ובהזדמנות זו 

רוצה להודות על העבר...
                                                                   י.ח ירושלים

לפני כשנה בגל הראשון של הקורונה חשתי שלא 
מנוס  היה  לא  בהוראה  עוסקת  שאני  מכיוון  בטוב, 
גדול  היה  שהמתח  כמובן  קורונה,  בדיקת  מלבצע 
לבידוד  להכניס  ועלולה  באחריות  נושאת  אני  שכן 
 ” הזמנתי  לבדיקה  שניגשתי  לפני  רבים.  תלמידים 
פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ וב"ה התשובה יצאה כמובן 
שלילית תודה לה'!!! והנה לפני מספר חודשים שוב 
שכאן  אלא  הנגיף  של  תסמינים  ממש  חשה  אני 
ימים  בעוד  ללוות  צריכה  אני   - יותר  גדול  המתח 
אני  חלילה  ואם  חתונתה  ביום  טובה  חברה  מספר 
נושאת את הנגיף - זה אומר שהכלה צריכה לשהות 
בבידוד... כמובן שמיד לפני שניגשתי לבדיקה הזו 
והבטחתי  ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  ביצעתי  שוב 
גם  שמו  וישתבח  הישועה.  את  שאפרסם  לקב"ה 
כאן התוצאה היתה שלילית וזכיתי ללוות את חברתי 
היקרה ביום חופתה ולשמוח יחד איתה. תודה רבה 

לה' יתברך!!!!!!ולשליחיו הנאמנים.... 
                                                              נעמי מירושלים 

.סבתא שלי היתה צריכה לעבור ניתוח מסובך, אישה 
מבוגרת, כל ניתוח מלחיץ, במקרה שלה דאגנו יותר, 
ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  הזמנו  הניתוח,  לפני  אז 
ובקשנו עבורה, שיהיה סיעתא דשמיא והכל יעבור 
עבר  הניתוח  לאל,  השבח  השם,  וברוך  בהצלחה. 
לעצמה,  וחזרה  מהר,  התאוששה  היא  בהצלחה, 

ולתפקוד רגיל. ברוך השם וברוך שמו!
                                                                  בעילום שם

היה שותף
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מטבע הישועות
של הצדיק

מטבע הישועות 
של הצדיק

לפרטים בקו הישועות 03-6182992

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

לשמירה,
ברכה והצלחה

החיזוק השבועי
ענוה

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” \\

בכול שבת נהרו המוני בית ישראל אל הרבי מוורקא זצ"ל כדי לשמוע למוצא פיו. באחת השבתות אמר הרב דברי תורה בקול נמוך. מתוך שרצו האנשים 
לשמוע את דבריו התגבבו זה על זה, עלו איש על רעהו. כשראה זאת הרבי מוורקא אמר: "הרי כול יהודי הוא כספר תורה, ומשום שאני רוצה לשמוע דברי 
תורה טוב יותר אטפס על ספר תורה וארבוץ עליו?!" נענה אחד הרבנים ואמר: "רבינו, הן הלכה מפורשת היא בשולחן ערוך )יורה דעה רפב'( שמותר להניח 
ספר תורה על ספר תורה..." השיבו הרבי: "נכון, אתה צודק, אבל כול יהודי צריך לחשוב שחברו הוא ספר תורה... ולא הוא..." שלוש פעמים ביום מבקשים 
אנו בסוף התפילה: "ונפשי כעפר לכול תהיה..." להיות עפר פרושו להיות ולנהוג בענווה. אמנם יש עפר ויש עפר - עפר ארץ ישראל אינו דומה לעפר חוץ 
יִם" )במדבר  ֵהן וְנַָתן ֶאל ַהָמּ ֹּ ח הַכ ן יִַקּ ְשׁכָּ ֵהן ַמיִם ְקדִֹשׁים בִּכְלִי ָחֶרׂש וִּמן ֶהעָָפר ֲאֶשׁר יְִהיֶה בְַּקְרַקע ַהִמּ ֹּ לארץ, ולא לעפר המשכן השווה הרבה יותר. "וְלַָקח הַכ
ה', יז'( ביאר ה"כלי יקר": "לפי שאמרו חז"ל שאדם הראשון נברא ממקום הכפרה שלו, שהוא בעצם עפר המשכן, אשר משם מקור מחצב חומריות האדם, 
מעפר משובח ביותר..." )'והגדת'( שורש האדם הוא מעפר, עפר אין בו ממש, אולם כולנו נסקנו מעלה והפכנו מעפר לאדם. "עם האימונים בא הגובה"... 
גם הענווה שלנו גבהה ואנו לעיתים מסתכלים על האחר מלמלעלה, הוא עפר אבל אני עפר משובח יותר. כל יהודי הוא ספר תורה, אף על פי שמותר 
להניח ספר תורה על ספר תורה, לפני שאתה עולה על יהודי אחר תבדוק אם אתה ראוי בכלל להיות ספר תורה, ואם חושב אתה שקדושתך היא קדושת 
ספר תורה, הרי ספר תורה בחיים לא יעלה על יהודי אחר...תנהג בענווה, אל תכאיב לאחר, אל תרמוס את החבר, תראה באמת שעפר אתה, ובורא עולם 
יהפוך אותך לעפר המשכן שממנו יבנה בית המקדש. בורא עולם אוהב את הצנועים, שווה לך להיות ענו וצנוע ואהוב על בורא עולם מאשר גאוותן ושנוא...
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חדש!

ניתן להשיג ”בחסדי ינון“ 03-6182992

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

בסיעתא דשמיא יצא לאור ספר 

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

המשך מטעמים לשולחן: הם החיו אדם לפרק זמן מסוים עד שמת, ואלו הוא מחיה את נשמתו של רעהו לעולמי עולמים. מי מאיתנו אינו רוצה שיביאו את 
התמונה שלו לפני כסא הכבוד? מי מאיתנו אינו רוצה לזכות להיות מחיה מתים לנצח? אין ספק שכולנו רוצים, רק שאיננו מסוגלים לשלם את המחיר ולהיות 
המוכיחים בשער. הרי לפניניו עוד אפשרות להיות גומל דלים- אין לך אדם דל יותר ממי שהוא דל במצוות או מאדם שאינו יודע הלכה מסוימת. דל כזה יכול 
להיות אברך או בעל בית שאינו יודע מה עליו לעשות, ויתכן שהוא יודע ומזלזל, ועל ידי תוכחה הניתנת בעדינות ובכבוד, באופן המתישב על ליבו, הופך המוכיח 
להיות ’גומל דלים‘. בימים הקשים הללו, כאשר כולנו רוצים להנצל מחבלי משיח ולזכות לשמירה מיוחדת מן השמים, נתנת לנו דרך פשוטה, זמינה ושוה לכל 

נפש של גמילות חסדים-הבה נעשה כל שביכולתנו כדי שלא להחמיצה!
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