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וימת נדב ואביהוא )ג, ד(  

נדב ואביהוא הומתו דוקא ביום הקמת המשכן בשעה שעמדו ושרתו לפני המקום, ביום של 
התרוממות הרוח בקרב כל ישראל והתקדשות מיוחדת שהם זכו לה. רחוקים אנו שנות אור 
מהבנת המעשה הנורא ומן ההרגש בענין זה, אולם מקרים דומים המתרחשים בדורנו יוכלו 
”כי אתה עמדי“  בספר  בעקבותיו.  הנכונה  ולהשקפה  להקף האסון  בבואה  מעין  לשמש 
בישיבת  ללמוד  ועבר  למד  שבה  התיכונית  הישיבה  את  שעזב  צעיר  בחור  אודות  מסופר 
”כפר חסידים“, והנה, חדשים ספורים אחרי המעבר טבע הבחור בים. האסון הנורא הכה 
בעבודת  להתקדם  רצה  כאשר  שדוקא  העובדה  את  להבין  אפשר  כיצד  תהו  ורבים  גלים, 
ה‘-מת הבחור? ב‘שלושים‘ הוזמן רבי שלום שבדרון זצ“ל לשאת דברים, והוא בחר להשיב 
על שאלה זו, אשר רחפה בחלל האויר, במעשה מופלא שארע שנים קודם לכן: בשיקגו חי 
יהודי מיוחד שנקרא ר‘ ירחמיאל וכסלר. ר‘ ירחמיאל היה עשיר מופלג, אוהב תורה ובעל 
חסד עצום, וברבות הימים היה לחותנו של רבי בצאלאל ז‘ולטי, רבה של ירושלים. באחד 
הימים הזדמן לבית הכנסת יהודי מירושלים, הרב וולק שמו, אשר היה אוהב ציון מושבע 
ומפעם לפעם נסע לחו“ל על מנת לעשות נפשות ולשדל יהודים לעלות ארצה. הרב וולק 
נשא דרשה חוצבת להבות אש וקרא לצבור לבוא לחונן את עפרה של ירושלים עיר הקודש. 
דרשתו חלחלה עמוק לתוך לבו של הרב וכסלר, והוא גמר בליבו לעלות לארץ ישראל ביחד 
עם בני ביתו. ואכן, תקופה קצרה לאחר מכן הגיע לבקור בארץ, ובין השאר נסע לעיר חברון 
והתרשם מאד מישיבת כנסת ישראל שקבעה שם את משכנה. האב עמד לסים את הבקור 
ולשוב לביתו שבנכר, אולם לא שיער כי בנו, ר‘ יעקב, כבר נתפס בלהבות הקדושה המרצדות 
לבסוף  אך  מעט,  חששו  זה...ההורים  למקום  דוקא  קסמים  כאחוזת  נמשכת  ונפשו  שם 
נעתרו להפצרותיו, וכך שבו לביתם לבדם, נחושים בדעתם למכור את נכסיהם ולעבור לגור 
בקביעות בירושלים, והותירו מאחוריהם את בנם יעקב, אשר מבלי לאבד אף רגע אחד צלל 
למעמקי התורה, דולה עוד ועוד פנינים יקרות מן האוצר שנתגלה לפניו. יעקב התחבב באופן 
מיוחד על ראשי הישיבה. הוא עלה והתעלה במעלות התורה ורכש לו ידיעות חדשות בכל 
התורה כולה. מלבד זאת היה ידוע באהבת התורה שלו, והתברך בהשגות פנימיות גבוהות 
ובמידות נאצלות: ענותנות, צניעות וטוב לב, שנכר בו בדאגתו לכלכל בכספו כמה מתלמידי 
הישיבה העניים. אולם לא חלף זמן רב וטבח נורא התבצע בעיר חברון. יעקב הסתתר בבית 
היהודים  כמו את שאר  אותו,  הרוצחים השיגה  ידם האכזרית של  אולם  סלונים  משפחת 
שניסו להסתתר שם, וגרזן בקע את ראשו. ברגעיו האחרונים עוד הספיק יעקב לבקש מן 
העומדים סביבו לומר בקול את הוידוי וחזר אחריהם מילה במילה, הוא התיפח בבכי ונפל 
על צוארו של הרב סוקולובער זצ“ל כשהוא אומר כי הוא שמח שהוא מת לאחר שהתחבר 
ללומדי תורה, והוא מודה לקב“ה שהנחה אותו ללמוד...דבר האסון הנורא הגיע לאזניו של 
הרב וולק, ומלבד הזעזוע העמוק שחש התיסר ביסורי מצפון וראה את עצמו אשם במות 
ושוב  בשיקגו,  שנשא  הדברים  מן  כתוצאה  לארץ  עלה  אשר  וכסלר,  יעקב  של  הקדושים 
ולפגישה עם האב השכול. באחד הימים  לנסיעה לשיקגו  לא אזר את הכוחות הדרושים 
יורק הופיע לפתע מולו האדם שהיה מושא מחשבותיו וכאביו-ר‘ ירחמיאל  כששהה בניו 
בכבודו ובעצמו. ”הרב וולק“, הוארו פניו של ר‘ ירחמיאל, ”שלום עליכם! מדוע אינכם באים 
מסוגל... והשיב:“אינני  התגמגם  ולבסוף  והשתתק,  וולק  הרב  נדהם  לרגע  לשיקגו?“.  עוד 

ר‘  בו  הביט  ארצה“.  הגיע  הוא  אחראי...בגללי  אשם...אני  הקדוש...אני  בנכם  על  שמעתי 
ירחמיאל ופליאה בעיניו:“האם יודעים אתם כמה הכרת טובה אני חש כלפיכם? כל ימי לא 
אשכח את החסד העצום שגמלתם עמדי...חסד עצום וגדול“, הוסיף למראה התמהון שאחז 
את הרב וולק, ”הלא על בני יעקב נגזר למות בי“ח באב בשנת תרפ“ט בגיל שבע עשרה...אלו 
היה נשאר בשיקגו, מסתבר שהיה נהרג בתאונת דרכים או במחלה קשה, ומכל מקום בודאי 
היה מת כמו ”אמריקאנער בוי‘ ]נער אמריקאי[...אבל בזכותכם הוא נפטר בגיל שבע עשרה 
כבחור בישיבת חברון! בזכותכם הוא מת על קדוש ה‘! הוא קנה לעצמו דרגה וזכות עצומה 
בשמים-וכל זאת בזכותכם! הלא ממש הצלתם אותו, ואיך אוכל שלא להכיר לכם טובה??!!..“ 
יה צורך להכביר במילים ולהשיב את לב השומעים אשר  רבי שבדרון השתתק, ושוב לא 
תמהו על מותו של בחור הישיבה המתחזק.                                                          ומתוק האור

מלאכה  כל  טז(  יב,  )שמות  בתורה:  כתוב  א. 
אשר  אך  טובים(,  )בימים  בהם  יעשה  לא 
יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. והטעם 
בכדי  טובים,  בימים  על שבתון  תורה  שצותה 
שיזכרו ישראל הנסים הגדולים שעשה להם 
לזרעם  ויודיעום  ואבותיהם,  יתברך  השם 
אחריהם, ואילו היו מותרים בעשיית מלאכה, 
הרגל  וכבוד  לעסקיו,  פונה  אחד  כל  היה 
ישראל,  מעם  נשכחים  היו  החג  ושמחת 
בבתי  להתקבץ  פנויים  יהיו  השבתון  ידי  ועל 
כנסיות ובבתי מדרשות לשמוע דברי התורה, 
ובתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, ילמדו 
לקח דעת ותבונה מפי גדולי ישראל בהלכות 
להם  תיקן  משה  שאמרו:  מה  וכפי  ובאגדות, 
בפסח  פסח  הלכות  דורשים  שיהיו  לישראל 
הלכות עצרת בעצרת והלכות חג בחג, שנאמר 
ישראל.  בני  אל  ד‘  מועדי  את  משה  וידבר 
וימים  שבתות  ניתנו  לא  חז“ל:  אמרו  וכן 
ולכן  תורה.  בדברי  בהם  לעסוק  אלא  טובים 
נפש  אוכל  זולת  מוחלט,  שבתון  על  נצטוינו 
בלבד. ומכל מקום יש לחלק שעות היום של 
המדרש,  ובית  הכנסת  לבית  מחציתם  החג, 
כל  החג.  לשמחת  ושתיה  לאכילה  ומחיצתם 
מלאכה האסורה בשבת מן התורה אסורה גם 
ביום טוב מן התורה, וכל שבות מדברי סופרים 
וכשם  טוב.  ביום  גם  נוהג  בשבת,  הנוהג 
הדין  הוא  כך  שבות,  לגוי  אמירה  שבשבת 
מצוה  במקום  דשבות  שבות  אבל  טוב.  ביום 
ציותה  התורה  בשבת.  כמו  טוב  ביום  מותר 
ינוח  על שביתת בהמה בשבת, שנאמר למען 
שורך וחמורך, והוא הדין ביום טוב. שאין בין 
יום טוב לשבת אלא מלאכת אוכל נפש בלבד.                                                                                                                                            
                                                  )חזון עובדיה(
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לאסוף את השלל. "הצילו!!! הצילו!!!". רינגו חשב שהוא מדמיין, דגים לא 
מורכב  היה  ה"הצילו"  גלים.  לא  ובוודאי  לא שחפים  גם  הצילו,  צועקים 
שסבלו  אוזניו  ומצפצופי  העקשנית  הרוח  מזימזום  וגליו,  הים  מנהימת 
מישהו  הדייג.  קבע  צחוק"  לא  "הצילו!!!"."זה  ונישנות.  חוזרות  מדלקות 
במצוקה, אולי באמת הבחנתי בסירת משוטים קילומטר או שניים צפונה. 
הוא ניתק את חבלי הרשת מדופן הספינה ולחץ על דוושת הגאז. סירת 
המנוע החזקה ורבת המעללים, דילגה וקיפצה כמו איילה זריזה מעל ובין 
הגלים המאיימים. והנה בחסות החשיכה – לאחר רבע שעה של דהירה 
– לרחש ניצנוצי הכוכבים המעטים, הוא הבחין בסירת משוטים הפוכה. 
כמה עשרות מטר ממנה, הוא איתר ידיים מושטות מתוך המים, והווופ 
נעלמות פנימה. הדייג הותיק תימרן את סירתו באנדרלמוסיה המימית, 
כדי לתפוס את הטובע, אך לשווא. סירתו הותזה כמו חצי קליפת אגוז 
מערבה, רינגו איבד שיווי משקל וצנח אף הוא אל המים הסוערים. סערה. 
לילה. מערבולות הים גררו את סירתו, לאן? לא ברור. המים קפואים, ולא 
הרחק ממנו יש טובע... "ריבונו של עולם" התחנן הדייג, "עשה עמי נס, 
איתו  שיחקו  המערבולות  מבטחים".  לחוף  ואביאו  הטובע  את  שאאתר 
כמו ילדים המשתעשעים בכדור גומי. מעלה מטה, מערבה מזרחה. רינגו 
"כן"  מכל!  מכל.  חזק  היה  לחיות  הרצון  אך  אותו,  עטף  הקור  מים,  בלע 
הרהר רחמים רינגו "יש מצבים בחיים שאתה מגלה את עצמך ניצב על קו 
התפר המבהיל שבין החיים למוות, כמו עכשיו. הסיכויים שלי לצאת מן 
התופת הזו, הם קלושים אבל אלוקים אחד, ואין עוד מלבדו. ולא רחוק 
להצילו".  השליח  אני  ואולי  לישועה...  שמשווע  מישהו  עוד  יש  מכאן 
בעודו מפרפר, מכה בידיו וברגליו על מנת להחזיק את ראשו מעל הסערה 
המטלטלת, הוא הבחין באורות החוף מדובר בחצי קילומטר מן החוף, לא 
יותר, רק חצי קילומטר. "הייתי כבר בסרט הזה... חצי קילומטר במשקל 
מליון קילומטר. אני חייב לצאת מפה חי, יחד איתו...". פרק אחרון ליל כל 
נדרי. תשס"ח 2008. רב בית הכנסת האהוב ר' אברהם קורן ניצב לו על 
נשים  עוד מאות  וילדיהם.  1,500 המתפללים  בעיניו את  סוקר  התיבה, 
בעזרת נשים המרווחת. הנברשות מאירות באור יקרות, מנסות להפיג את 
בניך רחומיך. ספר התורה  אימת הדין הסמיכה הנסוכה על פניהם של 
הוחזר לארון הקודש המדהים ביופיו, והחזן ניגש לדוכן לתפילת ערבית. 
הרב סימן לו להמתין. צאן מרעיתו לא הורגל לדרשה בליל "כל נדרי", אבל 
היה  המזגנים  רחש  מושלם.  לשקט  והמתין  ממנהגו,  הרב  חרג  הפעם 
היחיד שריחף לו בחלל הענק של בית הכנסת "חסדי הדייג", וכולם תקעו 
מבט מסקרן ברבם, שפניו אמרו חרדת-הדין מחד, אבל שידרו מעין סוד 
כמוס שעומד להיחשף. "אחיי ורעיי, קהילת הקודש 'חסדי הדייג', לא היו 
זה,  קדוש  ביום  כן,  הכיפורים.  ויום  באב  ט"ו  כמו  לישראל  טובים  ימים 
בדין,  זכאים  לצאת  כדי  הקב"ה,  של  הרחמנית  למכבסה  נכנסים  אנחנו 
יודע להאריך שנת חיים? חודש של  יהודי  ולקבל עוד שנת חיים. האם 
לקנות  אפשר  חיים  של  בשניה  חיים?  של  דקה  או  יום?  שבוע?  חיים? 
עולם הבא על ידי הרהור של תשובה, על ידי חרטה קטנה וקבלה לעתיד. 
באוצרותיו  לו  יש  ימות,  אם  בין  האדם  יחיה  בין  נצח,  ששווה  שניה  זו 
השמיימיים שניה אחת של תשובה. ויהודי שזכה והציל נשמה, הרי זה 
בבחינת 'כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא'. כאן בבית הכנסת 
שלנו ע"ש "חסדי הדייג", אנו עוסקים בהצלת נשמות, לומדים כאן תורה 
ועוסקים בחסד  ולילה, מקרבים בנים רחוקים לאביהם שבשמים,  יומם 
בסתר ובגלוי. זכיתי להיות רבכם, ואני מקווה שזכות זו תעמוד לי ביום 
שעון  על  המערבי,  בקיר  תקועות  עיניו  משתתק.  הרב  שלפנינו".  הדין 
השתיקה  השניות.  מחוג  את  משוועת  באיטיות  הגורר  הענק  הזהב 
מתארכת לה, אבל אין פוצה פה ומצפצף. לכולם ברור שהולכים לשמוע 
בימיה  הקהילה  את  זוכר  עוד  אני  שמעו."יקיריי,  לא  שעדיין  משהו 
הראשונים כשהגעתי לכאן אברך בן 35, עוררתי חשדנות. עננים כהים 
של ספקות וליחשושים ליוו אותי כאן בצעדי הראשונים. היו גם כאלה 
שביקשו אז שאעזוב את התפקיד, ואתן אותו לחכם ומוכשר ממני. אודה 
על האמת, היו רגעים שביקשתי לפרוש, ולהעתיק את מגורי משפחתי 
לעיר אחרת. עול הציבור אינו קל, וקופת השרצים שחלק ניסו להטיל עלי 
העיקה עלי מאד. קשים היו עלי אותם ימים ראשונים, אך בחסדי השי"ת, 
נשאתי חן בעיניכם, ואהבתי אליכם גדולה מאהבתכם אלי. אלא שפה 
אותי  כפו  שלי.  המוצנח  המינוי  על  ליחשושים,  מבטים,  קלטתי  ושם, 
עליכם... ובהחלט מובנת היתה ההתנגדות. סוף סוף צעיר בן 35 נוטל על 
עצמו הנהגה ציבורית, למה? משום שאיזה תורם אלמוני כפה אתכם?! 
ומלומדים  ומנוסים  מבוגרים  אז  היו  הקהילה  מבני  וטובים  רבים  הרי 
היה  כבד  וחשש  החלטי,  והיה  פסק  האנונימי  התורם  אבל  ממני... 
שהמקום הנפלא הזה שלנו, עלול להישאר נעול ולהעטות על עצמו קורי 
עכביש וערימות אבק. במעמד זה אני מרשה לעצמי לבקש את סליחתם 

של אלה שיש עדיין בליבם על המינוי שלי. ואם אין כאלה, מה טוב".
                                המשך בשבוע הבא- באדיבות המחבר- הרב קובי לוי הי“ו
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סיפור השבוע
המשך מלפני שבוע: העלבון והבזיון שיתקו את פלג גופו התחתון של 
הדייג, שעמל לילות כימים כדי שמחזור המכירות של החנות, ועוד חנות, 
 15 לו  נותן  שקרייזלר  האמין  הוא  ליבו  בסתר  פורח.  יהיה  חנות  ועוד 
לירות, וחוסך לו קצת יותר באיזו קופת חיסכון, או באיזה נכס. שומכלום. 
עם 150 לירות בכיס, הוא גרר רגליו מחנותו של שותפו לשעבר, והבטיח 
לעצמו לא לכעוס, לא לנקום, לא להגיב. רינגו, אם לא ידעתם, מעולם 
לים, כך טענו מכיריו,  בית, אבל אהבתו  לא התחתן. הוא חלם להקים 
ישראל  לבת  לשדכו  נסיונות  מספר  היו  לבית.  מאהבתו  היתה  גדולה 
כשרה, אבל חכת השידוכין לא העלתה דבר. הוא נכנס לבקתתו הקטנה, 
הפיל את גופו על כורסת העור המרופטת, והדליק עוד סיגריה מקומטת. 
"קרייזלר חולה על כסף" הרהר בליבו "אבל אני לא אכנס איתו למלחמה 
משפטית על התרגיל שעשה לי. מצידי למות דייג שחי מהיד אל הפה, 
אז  להוריש...  למי  לי  אין  מזה,  וחוץ  נקיות.  ידיים  עם  כבוד,  עם  אבל 
אותי  שיעזוב  לי.  שעשה  העוקץ  את  שלי  מהזכרון  מוחק  אני  היידה 
לנפשי". עצם עיניו, ונרדם. פרק ג' כסלו, תשכ"ג. יום חורפי של טבת, 
הים אפור אך שקט ומאיים. שעת אחר-הצהרים טרם שקיעה. החמה 
נסתרת לה מאחורי עננים כהים, ומדי פעם מבליחה לה קרן אור זערורית 
חלקלק  שיש  הים  משטח  בינתיים.  גלים  אין  שניות.  מספר  למשך 
ספורטאים  כמה  להם  מתגודדים  החוף  על  משהו.  זומם  אפרפר, 
מן  נהנים  ושוב,  הלוך  דוהרים  ספורט,  ונעלי  טרנינג  לבושי  קשישים 
מזרחית  מסעדה  בזריזות.  זיעתם  את  מייבש  הצונן  שהאוויר  העובדה 
לדוג  מנסה  וכינורות,  תופים  אפוף  מזרחי  בניגון  שעריה  פותחת 
קליינטים. "דג על גחלים 90 שקל" מבשר שלט אדמדם. אנריקו השיכור 
המיתולוגי של החוף צועד בכבדות, כל רגע מט ליפול, שני בקבוקי בירה 
תחובים עמוק עמוק בכיסיו. הוא מכיר היטב את החורף, את החוף, את 
הים, את הדייגים. הוא מתפרנס מהם לא רע. הם אף פעם לא משאירים 
ג'ובות קטנות. "אחלה דייגים"  אותו בלי בירה, או כוסית ערק או כמה 
פירגן אנריקו לעצמו. רחמים הדייג, המכונה רינגו, חדר פנימה לעומק 
רשתותיו  פרס את  הוא  בוקר.  משעת  כבר  המנוע שלו  סירת  עם  הים 
ולרוחב כמה מאות מטרים, שני קילומטר מן החוף. הוא הביט  לאורך 
בשעונו, תקע מבט מודאג בשמים, והוריד הצצה עמוקה למצולות הים 
יפה, אמורות  בורי במשקל  דגי  פי חשבונותיו, להקות של  על  הקודר. 
לעבור כאן בעוד מספר שעות. "חצי טון דגים לפחות אני שולה הלילה" 
פרנסה  קצת  לי  מגיעה  קופה,  חתיכת  להיות  הולכת  "זו  רינגו.  תכנן 
מלוחים  ריחות  מדיפה  והנה,  הנה  התנודדה  המנוע שלו  סירת  ברווח". 
מעורבים בניחוח טחב ושאריות דגים סרוחים. המנוע טירטר בעדינות 
ורינגו הבחין שטנק הדלק שלו נוטה להיגמר. "וואלה איזה מסטול אני" 
הרהר הדיג, "יום חורף, סערה מתקרבת, הרשתות פרוסות ואני עם פחות 
מרבע טנק דלק. לא מתאים לי". רחמים רינגו כיבה את המנוע, התיישב 
על הסיפון ומתח את רגליו תוך הצתת סיגריה מקומטת. חבריו הדייגים 
העדיפו לא להיכנס לים, כי הרדיו אמר שהסערה בדרך, והגלים יגיעו 
לארבעה חמישה מטר גובה, והסכנה גדולה. אלא שרינגו אהב סכנות, 
ואחרי 25 שנות דייג מסיבי הוא פוחד רק מהקב"ה ולא מהים, שהוא 
שמטרתן  עליזות,  דגים  להקות  בכרסו  החופן  הקטן  משרתו  הכל  בסך 
להילכד, להימכר, ולהיכנס לסירים מהבילים, על מנת להיות מוגשים על 
צווח  לבנבן  שחפים  להק  אילת.  ועד  ממטולה  היהודי,  השבת  שולחן 
בשמים, וכמה מהם צללו מטה כדי ללכוד סרדין לא ממושמע שהחליט 
להוציא חצי ראש סקרן מעל המים. רינגו אהב את המחזה הזה. השחף 
סופו  אל  אל-על  לו  המתרומם  בועט,  נושם  חי  אפור  דג  במקורו  אוחז 
עמוק  צללתי  שלא  הייתי  טיפש  "כמה  נפש  חשבון  ועושה  הוודאי, 
עמוק". מאוחר מדי. זה התחיל. הרוח התגברה, הגלים החלו מתגבהים 
ההולך  בים  עמוק  עמוק  להתכרבל  החלה  השמש  עצבני.  בשיקשוק 
ומשחיר, מותירה שובל ארוך של ניצוצות כתומים, הסוללים מרחב אדיר 
והבחין  מימדים,  אדיר  פנס  הדליק  רינגו  החושך.  של  היצוקות  לרגליו 
דגיגית,  בתמימות  המשייטים  הבורי  דגי  של  הענק  בקבוצות  היטב 
להם  המתינו  המנוסה  הדייג  של  הרשתות  הנצחית.  לכידתם  לקראת 
רינגו אחז במשקפתו,  רחמים  סוד.  וצופנות  זחוחות משהו, מסתוריות 
וסקר את הים. אף דייג בר-דעת לא ההין להיכנס לים על רקע עדכוני 
מזג האוויר. אבל רינגו לא היה עוד דייג, הוא היה המלך הבלתי מוכתר 
של קהילת הדייגים של החופים הדרומיים, ורבים מהם עשו אצלו את 
לנוכח  לו,  נדמה  היה  והדגה.  הים  סוד  את  לדעת  כדי  הניצרך  הסטאז' 
זריפי האור האחרונים, שסירה קטנה, כנראה סירת משוטים של דייג 
לא מנוסה, נעה לה באיזור הצפוני, חצי קילומטר מן החוף. או שאולי 
הוא מדמיין והוזה, מי המשוגע שיכנס לים מבלי שיש לו נסיון ימי כמו 
לרינגו? אף אחד. הוא הניע את מנוע סירת הדייג, והחל לנוע באיטיות 
שהיא  העצומה  המסה  את  ומדמיין  רבה,  בעדינות  הרשת  את  מושך 
עליו  היטב,  אותו  הכיר  רינגו  אבל  לגעוש,  החל  הים  בקירבה.  חופנת 
לבצע שלושה קילומטר רדיוס של סיבוב מתוחכם כדי שהרשת תסגור 
לחלוטין את הדגים במלכודת הענק, ואט אט הוא ינוע לכיוון החוף כדי 
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עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

וחצי, סבלה מדופק מהיר, לאחר  הנכדה שלי בת חמש 
בדיקות החליטו לעשות לה ניתוח, לפני הכל התקשרתי 
אין  "פדיון נפש" בע"ה שאם  לה  ינון" שיעשו  ל"חסדי 
מתקשרת  אני  וב"ה  בהצלחה,  שיעבור  מניתוח  מנוס 
הניסים  ועל  הרבים  חסדיו  על  יתברך,  להשם  להודות 
הניתוח עבר בהצלחה בסיעתא  רגע,  כל  איתנו  שעושה 
דשמיא.  גם בראש השנה, עשיתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי 
ינון“ לכל בני משפחתי, ילדי, כלות וחתנים שלצערי הרב 
וזה  היו רחוקים מהיהדות, ואפילו אולי היה להם אנטי, 
מאד כאב לי. החלטתי לעשות לכולם בערב ראש השנה, 
וציפיתי לישועה. וברוך השם, מאז הם התחילו להתחזק, 
ליהדות,  שלהם  ביחס  לטובה  שינוי  שחל  מרגישה  ואני 
ואני מתקשרת להודות, לבורא עולם, ששמע את תפילתי- 
פתחו לי פתח כחודו של מחט ואפתח לכם פתח כפתחו 
לזכותם  יעמוד  הרבים  שמו...שזכוי  אולם...ישתבח  של 

וכולנו נתחזק ונעשה נחת רוח לבורא עולם.
                                                                                          מ.ע

הסיפור שלי מתחיל לפני פסח בערך, נפלתי בבית, זה 
מאד כאב, אבל איכשהו התגברתי, למחרת אני מסתכלת 
נפוח.  ראיתי שכל האזור  עיני, פתאום  וחשכו  במראה 
לי כאבי תופת. הלכתי לרופאה ואמרה שיש שם  והיו 
קבעתי  המומה.  היתי  לנתח.  ושצריך  גדול  די  אבצס, 
פגישה לכירורג והזמנתי לי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ 
לאותו בקר. רק לא ניתוח...הכרורג נתן לי אנטיביוטיקה 
חזרתי  דלקת.  שאין  לודא  כדי  לבקורת  לחזור  ואמר 
שצריך  לניתוח,  בשל  לא  שהמקום  אמר  ואז  לבקורת, 
זה  דשמיא  בסיעתא  לבד.  יתנקז  אם  ולראות  לחכות 
נפתח לבד, ב“ה, זה עדיין כאב, אבל התקדמתי. חזרתי 
לבדיקה, הכירורג שלח אותי לאולטראסאונד, לודא שאין 
שאריות ואם יש, אז אין ברירה צריך לנתח. בשלב הזה, 
היתי כבר על סף דמעות. עשיתי עוד פדיון נפש, שלא 
ישארו שאריות ולא יצטרכו לנתח. היום אני מתקשרת 
לבשר בשורות טובות, חזרתי מהכירורג, שאמר שהכל 
בסדר ואין שום צורך בניתוח...איזו סיעתא דשמיא! אין 

עוד מלבדו! ותודה לבורא עולם...
                                                                    בעילום שם 

לא  והרופאים  היד  את  שברתי  שבועות  כחמישה  לפני 
לנתח  גבולי האם  היה  בגלל שהשבר  ידעו מה להחליט 
הייתי אמורה לחזור  גבס.  ע"י  או לטפל בטיפול שמרני 
אחרי שבוע לביקורת ואז הרופאים יגיעו להחלטה באיזו 
חלה  לא  הרב  ולצערי  שבוע  אחרי  הגעתי  לטפל.  צורה 
שום התקדמות בהתאחות של השבר והרופאים החליט 
לביקורת  שוב  הגעתי  שבוע  לאחר  שבוע,  עוד  לחכות 
והרופאים אמר שברוך השם העצם לא זזה אבל הנושא 
ההתאחות של העצם לא חלה שום התקדמות ולכן אני 
החלטתי  שבועות,  שלושה  תוך  לביקורת  לבוא  צריכה 
נפש“  ”פדיון  ולעשות  לידיים  הענינים  את  לקחת 
ב“חסדי ינון“, אכן עשו את הפדיון והיום לאחר שלושה 
שבועות באתי לביקורת, ולאחר הבדיקה הרופאים אמרו 
שהם מופתעים והעצם התאחתה לגמרי ואפשר להוריד 
את הגבס, אני מתקשרת על מנת לפרסם את הישועה 

שלי ולהודות לבורא יתברך, ולשלחיו הנאמנים
                                                                     א.ז מהמרכז

גיסי וחמי נסעו לאיזה מקום, ונתקעו בדרך. הלכו לאיבוד 
זה היה  ולא מצאו את הדרך חזרה, לא היו אוטובוסים. 
בתקופה שהתחבורה היתה מצומצמת. גיסי אמר שבלי 
נדר הוא תורם ל"חסדי ינון" שיעשו לו ”פדיון נפש“. לא 
עברו כמה דקות ומיד מצאו אותם וחזרו הביתה. למחרת 
הזמין לעצמו "פדיון נפש" כפי שהבטיח ותוך חודש הוא 

התארס. נסי נסים... ישתבח שמו!אין עוד מלבדו...
                                                                     בעילום שם

שלשום.  כתמול  לא  ופניו  מהעבודה,  הביתה  חזר  בעלי 
מה קרה? זמנו אותו לפגישה, ואיימו עליו בפיטורין. לפני 
החג, זאת מתנת חג נהדרת, לא אמרו לו אפילו על מה 
עושה  שהשם  מה  כל  כי  לתודה,  מזמור  אמרתי  ולמה. 
הוא לטובה. והתקשרתי ל“חסדי ינון“ להזמין לו ”פדיון 
שקל.  לכל  זקוקים  ואנחנו  לידה  בחופשת  אני  נפש“, 
יומיים לאחר הפדיון, הסתבר שהיה מישהו  ואכן אחרי 
הבהרה,  ולאחר שיחת  הקלעים,  סכסך, מאחורי  שקצת 
תודה  לקדמותו.  וחזר  הסתדר  הכל  לאור,  יצא  האמת 

לבורא עולם!
                                                                     בעילום שם
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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
תשובה מביאה מחילה

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 מחגי השבועות עמד רבי לוי יצחק מברדיטשב ואמר: "ריבונו של עולם, בראש השנה אתה בבחינת מלך ושופט, 
בחג  הזה,  היום  כבודו מחול'. אבל  אין   כבודו  על  'מלך שמחל  יכול, שהרי  אין אתה  כבודך  על  רוצה למחול  אם אתה 
השבועות, זמן מתן תורתנו, אתה בבחינת רב, היום אתה יכול למחול לנו על כל החטאים והעוונות, שהרי 'רב שמחל על 
כבודו כבודו מחול'". רבים מאיתנו מתדפקים על דלתות התשובה מידי יום, רוצים מחילה, מבקשים כפרה. לא תמיד אנו 
מצליחים לתקן את מעשינו, לעיתים אנו נופלים שוב ושוב ברשת היצר, הרשת הכל-כך מוכרת לנו. אין יום בו אדם אינו 
יכול לתקן את מעשיו, לשפר את מידותיו, לקבל קבלה טובה, להחליט שעכשיו הוא יוצא לדרך חדשה. חודש סיוון בכלל 
וחג שבועות בפרט הם זמנים בהם בורא עולם הוא בבחינת רב, רב המלמד תורה לעמו ישראל. וכמו שאמרו חז"ל: "רב 
שמחל על כבודו כבודו מחול". בורא עולם יכול למחול על כבודו, על כבודו ש"נרמס" לעיתים על-ידי מעשינו. כשבורא 
עולם הוא רב ואנו תלמידיו יכול הוא למחול על כבודו, לתת לנו סיוע לחזור אליו, לפתוח לנו דלת, להציל אותנו מהרשת 
של שלוחו - יצר הרע. כדי שהדברים יהיו קלים יותר צריכים אנו פשוט להיות תלמידים - ללמוד את תורתו, לקיים את 
מצוותיו, להראות לו רצון והשתדלות. כשאתה מנסה ולא מצליח, רוצה ומועד, בורא עולם שמח בך שמחה גדולה, מרים 
אותך לאט, מראה לך את הדרך, מוחל וסולח לך על מעשיך ומביא אותך אל ה"ספסל" הראשון בבית מדרשו. כדי לעשות 
תשובה לא צריך זמן מסוים, כל יום הוא יום ראוי, אולם החודש הזה, חג השבועות הזה יכולים לתת לך מחילה גמורה, 

סיוע וטהרה אמיתית לנשמה שלך. נצל את הימים הללו, ימים בהם תוכל להפוך את עצמך מאדם לתלמיד חכם...
                                                                                                                                                                          רונן קרתא

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

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.


