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מטעמים לשולחן
אם המצא תמצא בידו הגנבה )כב, ג(   

קדושתו  בכוח  ורק  ויש  גנב,  של  זהותו  לחשוף  מנת  על  הדין  מן  פעם  לא  נדרשה  רבה  חכמה 
מן  אחד  ביותר.  קלושים  היו  לכך  הסכויים  שבו  במקום  גם  לאור,  האמת  את  להוציא  הצליח 
המקרים המופלאים הללו ארעו לרבי שלום שבזי זצ"ל, ומעשה שהיה כך היה: מסלמי עשיר, 
אשר ברשותו היו אוצרות רבים ושטרות- מכר של נכסים גדולים, הטמין את כל רכושו בתיבה 
גדולה, שאותה נעל על מנעול ובריח, והסתיר מעין כל. באחד הימים יצא המוסלמי לעיר אחרת 
לרגל מסחרו, ובלכתו נטל עמו את מפתחות התיבה, אך להותו- כששב הבית נדהם לגלות שכל 
רכושו נשדד ממנו בצורה מסתורית, מבלי שאיש יוכל להצביע על עקבות גנב כלשהו. המוסלמי, 
שהצטער מאד על כל עמל חייו שירד לטמיון, נסה לאתר את הגנבה בכל הדרכים האפשריות, 
כולם קצרה  יד  אך  וגורלות-  מגלי עתידות  מזלו אצל  נסה את  ומשטרה,  חוק  לאנשי  פנה  הוא 
גם אצל הגויים כעושה  ימים הזדמן לעירו הרב שלום שבזי, שהיה מפורסם  מהושיע. באותם 
נפלאות, וידידיו של הנגזל יעצו לו לפנות אל החכם ולבקש את עזרתו. נגש המסלמי, נפל לרגלי 
הצדיק ונשקן, ובקול חנוק מבכי ספר על מה שקרה לו והתחנן לפניו לעשות כל שביכלתו כדי 
זורם  גבורים  ודם  חיל,  בן  הנך  "אם  לו:  אמר  ואז  מעט-  הרהר  לדבריו,  החכם  הקשיב  לו.  לסיע 
בעורקיך, בוא אחרי כעת, משום שכעת השעה כשרה להוציא את הגנבה מידי הגנב!". המוסלמי 
לשכונת  עד  מובל  כשהוא  אדם,  בני  ההומים  הקריה  ברחובות  החכם  אחרי  והלך  מיד,  הסכים 
מגוריו. לא חלף זמן רב, עד שהרב נעצר בפתח בית השכן הגובל עם ביתו ואמר לו: "כאן נמצאת 
הגנבה! מהר הכנס וקח את שלך! איש מדירי הבית לא נמצא בו כעת!". הגוי עלה בזריזות, חפש 
בכה ובכה, ולפתע התגלתה התיבה לנגד עיניו... החכם שבזי האיץ בו שלא להתעכב, והוא הספיק 
לטל את התיבה- לפני שהשכן כבר נכנס הביתה. עד מהרה הרגיש השכן כי מישהו זר היה בביתו, 
הוא החיש פעמיו לעבר האוצר- וכשגלה שהתיבה נגנבה, בערה בו חמתו עד להשחית. הוא יצא 
לרחובה של עיר לחפש את האוצר, וקולות הצהלה שעלו מבית שכנו הבהירו לו שהשכן מצא 
את הגנב ואת הגנבה... מי הוא זה שגילה את הסוד?- תהה בליבו, ולפתע נזכר כי הוא ראה את 
החכם שבזי מסתובב בחוצות העיר, וקרוב לודאי שידו היתה בדבר. הגנב הנבזה החליט לעשות 
כל שביכלתו כדי להוציא את האוצר מידי שכנו העשיר, ולכן מיהר להגיש תלונה במשטרה על 
שנגנבה מביתו תיבת תכשיטים, וכי הוא חושד בשכנו שהוא עשה זאת. השוטרים הזמינו את 
השכן לברור הענין, והלה כפר באשמה וטען כי ההפך הוא הנכון, וכי השכן הוא זה שגנב לפני 
מספר חודשים את התיבה מביתו... במשך זמן רב הדינו הצדדים אלו עם אלו, ומשראו שאין 
ביכלתם להגיע לעמק השוה, הביאו את הענין לפני המלך. עין המלך בפרטי המקרה ופנה אל 
מהר  העשיר  במקומה,  שאלה  זו  היתה  לתיבה?"  המפתח  את  יש  מכם  "למי  בשאלה:  השנים 
להוציא את המפתח מכיסו ומסרו למלך. כעת פנה המלך אל הגנב ושאל אותו: " אולי תוכל לומר 
לנו מה יש שם בתיבה?" הגנב השיב תשובה סתמית: "ודאי שאוכל... יש שם הרבה מאד כסף 
וזהב וירושות שקבלתי מאבות אבותי..." צוה המלך לרשם את תשובתו ופנה אל העשיר באותה 
שאלה, העשיר שצפה לכך, מהר להשיב: "בפינה פלונית מנח סכום כזה וכזה... לידו ניצב שטר 
מכר של מקרקעין, סמוך לשניהם קופסת אבנים טובות ומרגליות, שאת שמותיהן החל לפרט 
הבעלים  הוא  כי  הבין  המלך  התיבה.  של  המדויקת  התכולה  את  למלך  מסר  וכך  לאחת,  אחת 
האמתי, בו במקום נפתחה התיבה- לעיני כל התאמתו דברי העשיר. הוא קבל את התיבה לידיו, 
ושכנו הגנב הוכנס למאסר. כעת התענין המלך ובקש לדעת כיצד ידע שדוקא השכן הקרוב אליו 
ביותר הוא הגנב. בתשובה שח לו העשיר דברים כהויתם, ספר על כל המכשפים והקוסמים שלא 
הצליחו לעזור לו, ועל החכם היהודי שגלה לו בחכמתו הגדולה את מקום המצאה של התיבה. 
ביום  בו  לו.  להצר  והוא החליט  בעיני המלך,  לצנינים  היה  היהודי  זכה החכם  הכבוד הרב שבו 
שלח את חיל המשמר שלו לאסר את הרב שבזי ולהביאו למשפט אצל המלך. הדבר ארע ביום 
ביום  יום- אך הבטיח לבוא לשם למחרת.  והחכם היהודי סרב להתלוות אליהם באותו  השבת, 
ראשון הגיע לארמון המלך, והמלך קדם את פניו בכעס ושאל: "מדוע גלית את סוד הגנבה? הלא 
לפי חוקי האסלאם חל אסור על גלוי כל סוד שהוא!" "ודאי שאין החוק חל במקרה של גניבה"- 
השיב מיד החכם- "הלא אם נאסור גם במקרה זה, הרי שלפנינו פרצה לגנבים, אשר לעולם לא 
יחששו לגנוב, משום שתמיד יהיה כרוך בתפיסתם גלוי סוד כשלהו". המלך לא התיחס לטענותיו 
המצדקות והורה לאסרו בבית האסורים עד להוצאת פסק דין. דבר מעצרו של הרב נודע בעיר, 
וכל העיר היתה כמרקחה. המוסלמי העשיר הופיע לפני המלך ושלשל לידו סכום כסף גדול, כדי 
שלכל הפחות יוכל להשתחרר עד לקביעת גזר דין, אך לא היה לאל ידו לשחרר אותו לגמרי. כבר 
למחרת ישבו השופטים ודנו בענין, ולבסוף הכריעו כי הענש יהיה מדה כנגד מדה- הלשון שגלתה 
את הסוד, תחתך!... ואת ביצוע פסק הדין קבעו ליום שלישי. השמועה עשתה לה כנפים בכל 
העיר וסביבתה, והמונים רבים, בני ברית וכאלו שאינם, נהרו כדי לחזות בהוצאה לפעל של גזר 
הדין המעוות נגד הצדיק. הככר המרכזית המתה אדם, וכאשר צלצלו הפעמונים והודיעו על בוא 

המלך השתתק הקהל ופינה מקום לכרכרה ההדורה שפלסה דרך בין ההמונים. 
המשך בעמ‘ האחרון

א. אסור מדברי סופרים, לכבוש במי מלח או 
כרובים,  או  קישואים,  או  מלפפונים  בחומץ, 
או חצילים, וכיוצא בהם, כגון עגבניות ירוקות 
הרי  כבוש  צז:(  )חולין  דקי“ל  לכובשם,  שדרך 
או  ארבע  למלוח  אסור  לפיכך  כמבושל,  הוא 
חמש חתיכות צנון ביחד, ואף על פי שבדעתו 
כן  גם  במלחם,  להשהותם  ולא  מיד,  לאוכלם 
והכובש  כבשים,  ככובש  שנראה  מפני  אסור, 
כבשים אסור מפני שהוא כמבשל, והוא הדין 
לבצלים או שומים שדרך לכובשם, אלא מטבל 
במלח חתיכה חתיכה ואוכל. והוא הדין שמותר 
למלוח כל חתיכה ולאכול מיד. )טור וש“ע סי‘ 
שכא ס“ג(.                                                                                                                                           

אין עושים מי מלח מרובים ביחד, שנראה  ב. 
כאילו עושה כן לתת לתוך הכבושים, אבל יכול 
או  תבשיל  לתוך  לתת  מעט  מלח  מי  לעשות 
לטבול בהם פתו, ואפילו לסעודה אחרת מותר.                                                                                            

)חזון עובדיה(

בשביעית:  הקרקע  עבודת  שמיטה,  הלכות 
אם  הבתים,  בצידי  אשר  חי  גדר  לגזום  מותר 
וישאר  יותר  יגדל  שלא  בכדי  נעשה  הגיזום 
יותר,  שיצמח  מתכוין  ואינו  שהואיל  בנויו, 
וכן  ומותר.  זמירה  בכלל  זה  אין  לנוי,  אלא 
מותר לחתוך הדשא מלמעלה להשוותו, שאין 
בחיתוך זה כוונה לגידול אלא רק לנוי בעלמא. 
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ותקילין... בשלב הזה כבר לא השתוממתי.  ושמונים שקלים טבין 
הלא ה' עמדי בכל אשר אני הולך. הוא שם את המלים בפי לפני 
שעות ספורות, והוא נותן לי את מבקשי בדיוק. מיום ליום הרגשתי 
יותר את מנוחת נפש הבוטח, אודותיה דבר רבנו בחיי. שלוה זו הלכה 
נערכה  הימים  באחד  נוספים-  בתחומים  בלבי  שביתה  לה  וקנתה 
ברחוב הפגנה סוערת והמשטרה התיזה על המפגינים מים כחולים. 
המים חדרו מבעד לחלונות הסגורים וגרמו לסחורה שלי נזק גדול. 
אחד ממכרי נכנס לחנות ונדהם למראה עיניו- המהומה בחנות היתה 
גדולה, אולם אני הצלחתי לשמר על קר רוחי ולטפל בענין בצורה 
רגועה, בלי שתגרע שלות הנפש שלי... אמנם היו עוד כמה רגעים 
שבהם החשך כסה את הארץ, כדרכה של גאלת ישראל. אחי הנגיד 
לספיגה.  קלות  היו  עקיצות, שלא תמיד  ושם  פה  אלי  מחו"ל שגר 
והושיט  מידידיו,  אחד  ביתי  דלת  על  נקש  הפסח  חג  לפני  כשבוע 
שנסגרה  ולאחר  המשלוח  על  הודיתי  עבורי.  ששלח  מעטפה  לי 
גדול  כספי  היה שם מענק  תכן המעטפה.  לבדק את  פניתי  הדלת 
צרף כמה  בה- אחי  וקוץ  ובא, אולם אליה  לכבוד החג הקרב  מאד 
שורות בכתב ידו שבהן רשם כי שאל רב אם מתר להעניק לי מכספי 
מעשר, משום שאני מאבד את ממוני בידי, והרב פסק כי על פי דיני 
צדקה מתר לתת לעני כל סכום, על אף שקים חשש שישתמש בו 
באפן לא נכון. ספגתי את העקיצה בכאב, אלמלא הייתי זקוק לכסף 
בדחיפות אמתית, הייתי מעדיף שלא להזדקק לידי מתנת בשר ודם. 
הלמוד  טפין-טפין.  מתאושש  והעסק  חרף,  עוד  לו  וכלה  קיץ  חלף 
שבהן  הפעמים  חשבון  את  אבדתי  וכבר  בדבקות,  ממשיך  היומי 
ביותר  היפה  הדבר  סופו...  ועד  מתחלתו  הבטחון  שער  את  למדתי 
שקרה לי היתה הרגשת השלוה. אם בעבר הייתי מתמלא חלחלה 
עובדיו,  על  יקרוס  שהעסק  כשחששתי  בלילות  להרדם  ומתקשה 
נפש. השלוה  הזו בשויון  הרי שכעת התחלתי להתיחס לאפשרות 
הזו לחלוטין לא גרמה לי להפסיק להשקיע את כוחי ומרצי בעסק, 
בעצמי  וגליתי  בפחדים,  עסוק  הייתי  לא  פתאם  הנכון,  הוא  ההפך 
לא  השנוי  ובשווק.  ביצור  שפורים  עוד  להכניס  נפש  כוחות   יותר 
מנהלי  אנו  שאין  התחושה  כלכליים.  בענינים  רק  בטוי  לידי  בא 
לא  שוב  ומתונה.  שקולה  יותר  הרבה  להתנהגות  לנו  גרמה  העולם 
נסינו להוביל מהלכים שעלולים היו לגרם לסכסוכים ולרגז בסביבה. 
בעבר נקלענו לא פעם לתסבוכות שונות, שתמיד היו גורמות בסופו 
פעולות  או  שנאמרו,  דבורים  אלו  אי  על  מצפון  לנקיפות  דבר  של 
מיותרות שנעשו מתוך רצון לשלוט על קצב הענינים. כעת החלה 
ההתנהלות להיות הרבה יותר שקולה ונבונה, וצלחנו בכבוד כל מיני 
מצבים רגישים. במהלך חרף תש"ע, החל מחנוכה, לא נזקקתי לטל 
שום הלואה, לו הקטנה ביותר, להפעלת העסק. בכל סוף חדש לועזי 
יש בחשבון הבנק של העסק את מלא הסכום לתשלומי המשכורות 
ולספקים, ואם חסר משהו- אני מרוקן את הקפה הרושמת, בבטחון 
גמור ששם נמצאת היתרה... ארכו כמה חדשים עד שהבחנתי כי זו 
עבדה קיימת, ואכן הקב"ה מעולם לא אכזב אותי... הימים הנוראים 
של שנת תשע"א זכורים לי במיוחד. בכיתי בתפילות מרב הודיה על 
החסד שעשה הבורא עמי, והתחננתי שהשנה אסים את כל תשלום 
בת  בחתנת  תשע"א,  אב  בחדש  השלם  כמעט  המהפך  החובות. 
הזקונים שלנו. באתי לחתנה ללא שום נטילת הלואה... כל הקניות 
שנערכו לצרך החתנה שלמו מכספי הרוחים בעסק, שלעתים הגיעו 
ששכן  הכסף  את  עמי  נטלתי  החתנה  ובליל  ממש,  האחרון  ברגע 
בקפת העסק, ובאמצעותו שלמתי את ההוצאות הרבות באותו ערב. 
כשלשה ימים לפני סיום שנת תשע"א החזרתי את חובי האחרון... 
אחי  כי  לי  נודע  תשע"ב  שנת  של  הנוראים  הימים  לפני  קצר  זמן 
ולהזמינו  אליו  להתקשר  מהרתי  הקדש.  לארץ  להגיע  מתעתד 
לשהות בביתי. הוא לא ידע את נפשו מרב פליאה על עצם ההזמנה 
ועל רחבות הלב. במהלך אחת הסעדות בראש השנה הוא התקשה 
לכבש את כמיהתו על שלות הנפש הנפלאה שאני שרוי בה. הרי 
מי כמוהו יודע את עמקו של הבור שבו אני שקוע... הוא רמז לעבר 
יום טוב ושאל: "האם  וגדוש במטעמים לכבוד  השלחן שהיה מלא 
מצאת אוצר סמוי, אשר ממנו אתה חי?" התחיכתי. הצבעתי לעבר 
ספר "חובות הלבבות" שעמד בארון הספרים מאחורי גבו, ואמרתי: 
"זה האוצר שלי! כי אבי ואחי עזבוני, ואז ה' אספני ותמך בי בימין 
צדקו". הוא לא הבין, ואני לא הוספתי להסביר. מי שלא טעם טעמו 

של בטחון פשוט, לעולם לא יבין, ומי שטעם- אינו זקוק להסברים.

מתוך הנני בידך

סיפור השבוע
שיחה  לקבל  כדי  רק  הטלפון  את  נתקתי  שבוע:  מלפני  המשך 
נוספת מידיד שהיה חיב לי כמה אלפי שקלים, על עבודה שעשיתי 
לו לפני שנתים. הוא התקשר לשאול, אם באפשרותי לרדת כעת 
למטה, משום שהוא נמצא כעת ברכבו מתחת לביתי עם כל הכסף. 
תוך כדי כך נקשה על הדלת שכנה מן הכניסה הסמוכה. היא באה 
חמש  בתוך  שקלים.  וארבעים  מאתים  חדשיים-  בן  חוב  לשלם 
עשרה דקות מאז החזוק בבטחון אחזתי בידי בדיוק את כל הסכום 
שבמשך שבוע שלם לא הצלחתי להשיג! ולא זו בלבד, אלא אפילו 
לא נאלצתי להמיר שקלים בדולרים. בידי היו בדיוק חמש מאות 
דולר ושלשת אלפים שקלים!... התחלתי לרקוד בחדר מרב שמחה. 
המשכנו בלמוד הקבוע בהרגשה מעט שונה מקדם. שוב לא סמכנו 
על הסגלה, אלא הבנו כי הקב"ה רוצה שנהיה סמוכים ובטוחים רק 
בו, ואפילו לא על הסגלות לחיזוק הבטחון. בעסק המשיכה עדין 
'צרת הגלגולים', אולם למעט אותה תקלה בחשון, הצלחתי לעמד 
זמני התשלומים של החובות. במשך כל אותו הזמן  במדויק בכל 
זכיתי לראות עין בעין את ישועת ה'- ימים ספורים לאחר שסימתי 
בפעם הראשונה את למוד שער הבטחון מתחלתו ועד סופו, נגש 
אלי אחד מעובדי המסורים. הוא אמר בקצרה כי מאחר שהבחין 
ב'ים' ההמחאות הדורשות כסוי ובהתמודדות היומיומית מול עובדי 
הבנק, הוא מוכן לדחות את קבלת המשכרת שלו בשמונת החדשים 
זקוק  אהיה  החתנה  לפני  "יומים  בנו.  נשואי  ליום  עד  הקרובים, 
לכסף"- אמר לי באצילות רוחו- "עד אז אצליח להסתדר איכשהו 
מהכנסות אחרות". הודיתי לו בכל לבי והתפעלתי ממדותיו הטובות. 
ראיתי בכך עוד נס בשרשרת הנסים הגלויים שהקיפה אותי, אך 
מכיון שעדין לא הייתי מסודר עם היקף חובותי, הסתפקתי ברשום 
בבקרו  העובד  אלי  כשניגש  מכך.  יותר  ולא  הענין  של  כלשהו 
בנו  את  מחתן  שהוא  זוכר  אני  אם  בעדינות  ושאל  בהיר,  יום  של 
בשבוע הבא, ואמור לקבל ממני מעט יותר מחמשים אלף שקלים, 
נבוכותי לגמרי. איך משיגים חמישים אלף שקלים תוך יום-יומים?! 
באותו יום חזרתי הביתה נבוך, וכשהתחלנו ללמד בערב את הלמוד 
הקבוע, הצעתי שנכפיל את מספר השורות היומי כסגלה לישועה 
גדולה מתמיד, שחיבת להפציע מיד אחרי שבת. בבית טענו, ששוב 
אני תולה את יהבי בסגלה ולא בבורא... אשתי הזכירה לי שאפילו 
עשר השורות היומיות אנו צריכים לפעמים לדחף בכח בזמנים לא 
זמנים, כך שלעשרים שורות ודאי לא יהיה זמן. נאנחתי. אכן הצדק 
עמה. המשכנו את הסדר כרגיל, ואני קויתי לישועת ה'. יומים לפני 
תאריך החתנה בדקתי את חשבון הבנק של העסק. בשורת היתרה 
היה רשום במדויק סכום החוב!! לא האמנתי למראה עיני- האם אין 
אני הוזה מהרהורי לבי?! משכתי את כל הסכום ובדקתי שוב. לנגד 
עיני רצדה שורת היתרה: בחשבונך 0.80 מינוס. פחות משקל בודד 
חובה!... הנס הזה זעק לעמתי: יש ה' בישראל!!... כעבור חדשיים 
ארע מקרה נוסף ששוב המחיש לי את ישועת ה' כהרף עין- אחד 
הוא  תקופה  ומדי  הארץ,  בצפון  מתגורר  שלי  הקבועים  הספקים 
מגיע לגבות את חובו. הוא 'נחת' אצלי בשעת בקר מוקדמת. נסיתי 
סבר,  וחמור  קשוח  מבט  לי  החזיר  הוא  אך  בברכה,  אותו  לקדם 
צריך  אני  הכסף?  עם  מה  "נו,  מיוחדים:  סנטימנטים  ללא  ופתח 
דחוי!  צ'ק  לא אקבל ממך  ואפן  פנים  ובמזומן. בשום  היום,  אותו 
שומע, שלמה?". התחלתי לגמגם משהו, כשלפתע ראיתי מול עיני 
יודע מנין מצאתי את  את השורות שלמדנו בשעור האחרון. איני 
העז לענות לו בבטחון: "תחזר בסוף היום, אחרי שתסים את הסבוב 
בשאר החניות, ובעזרת ה' אתן לך את כל הסכום במזומן". הוא תקע 
בי זוג עינים תוהות. בדרך כלל בשלב הזה הייתי מתחיל להתוכח 
הדציבלים  בסלם  במהירות  מטפסים  קולותינו  היו  רגע  בן  איתו. 
לוקח  היה  נוקב  וכוח  של  ובסופו  כלה,  הסביבה  את  ומחרידים 
את הצ'קים הדחויים שהבאתי לו, ומגדף בקולי קולות, ל'פרסומי 
שכמותך!..."  נוכל  אתך,  עובד  שאני  האחרונה  הפעם  "זו  ניסא': 
'מה קרה הפעם לשלמה'  קראתי את השאלה על פניו. לרגע חכך 
בדעתו, ובמשנהו מהר לסב על עקבותיו ולקבל את הצעתי בטרם 
אשנה את דעתי... המשכתי לשרת את הלקוחות, ולפתע הבחנתי 
בתופעה מענינת- עוד ועוד קונים נכנסו ושלמו במזומן. כמעט ולא 
ההפתעה  קונים...  היו  שלא  משום  ולא  אשראי,  כרטיס  העברתי 
לערך  והחל  חדש,  לקוח  נכנס  לחנות  היום-  בסוף  הגיעה  הגדולה 
מראש  שלם  ופשוט  ארנקו  את  פתח  כשסים  מרוכזת.  הזמנה 
במזומן... בשעת אחת צהרים מאחרת, כשנכנס הספק שוב לחנות, 
שלשלתי לידו במזומן מן הקופה עשרים ושמונה אלף, חמש מאות 
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עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

חולים.  בבית  למיון  הגיעה  היא  מאד,  הרגל  התנפחה  לגיסתי 
מרשם  עם  הביתה  אותה  שחררו  מקיפות  בדיקות  לאחר 
מבית  קשר  איתה  יצרו  ימים  שלושה  לאחר  לאנטיביוטיקה. 
חששה  מאד  שהיא  כמובן  בדחיפות.  שתגיע  ובקשו  החולים 
דם  שבבדיקות  לה  בישר  הרופא  ברירה.  לה  היתה  לא  אבל 
נתגלה החיידק הטורף. מאותו רגע נכנסנו כולנו ללחץ הסטרי. 
החדירו לה כמויות של אנטיביוטיקה כדי להשתלט על החיידק. 
המערכת החיסונית נחלשה. ובאותו שלב גם הרופאים כבר היו 
בלחץ. לאחר שעשו לה סי.טי.- הם הודיעו על כניסה דחופה 
שנותרו  לנו  בישר  הרופא  הזה  בשלב  הרגל,  לכריתת  לניתוח 
לה ימים ספורים. ברגע של שפיות התקשרתי ל“חסדי ינון“ 
שיעשו לה ”פדיון נפש“ דחוף. הפרופסור יצא לאחר שלוש 
נקי  והכל  ברגל  ”חפרנו  בפליאה:  והצהיר  מהניתוח  שעות 
- ”חסדי השם“...  ”חסדי ינון“  לעומת מה שראינו בסי. טי.... 
ועל זה נאמר: גם כשחרב חדה מונחת על צוארו של אדם, אל 

יתיאש מן הרחמים... 
שגיב

עם  קאיקים  עשתה  שלי  הבת  חודשים,  כמה  לפני 
המשפחה. באחד הפתולים במסלול, החליקה מהקאיק, 
לה  שיש  מצאו  ושם  פוריה,  חולים  לבית  אותה  הובילו 
סדק או שבר. היא התפתלה מכאבים. בהתחלה, אף אחד 
לא אמר לי כלום, כי לא רצו להדאיג אותי, רק למחרת זה 
לה  הזמנתי  אז לפחות  יכולתי,  לא  לבוא אליה  לי,  נודע 
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, ומודה להשם, שזה הסתיים 
ככה, ולא חס וחלילה יותר גרוע, וברוך השם מאז הפדיון, 
היא התאוששה מהר, וכבר חזרה לעצמה. אין עוד מלבדו!
בעילום שם

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

אמי שתחי‘ אישה מבוגרת, ולא חסר לה רופאים ללכת אליהם, 
שתהיה בריאה בע“ה, אבל בסך הכל אלו דברים שמטופלים 
ממנה,  טלפון  מקבל  אני  הבקר  על  המשפחה.  רופא  אצל 
ובקושי אפשר לשמוע אותה. היא היתה אצל הרופא, ושלח 
אותה למיון דחוף, עם חשש לדלקת ראות. הראות שלה שרקו, 
שיעול, חום...ומה לא. הרופא שלח אותה באמבולנס. וזה כבר 
התקשרתי  חולים,  לבית  להגיע  שהתארגנתי  לפני  מלחיץ. 
בסיעתא  דחוף.  נפש“  ”פדיון  עבורה  שיערכו  ינון“  ל“חסדי 
מההתחלה,  חולים,  לבית  טסתי  מיד.  שיעשו  אמרו  דשמיא, 
שיש  הלחץ  למרות  מיוחדת,  דשמיא  סיעתא  שיש  הרגשתי 
וברוך  הבדיקות,  כל  את  לה  עשו  מהר,  די  אותנו  קבלו  במיון, 
השם, לא מצאו כלום, הראות נקיות, הבדיקות תקינות לחלוטין, 
ואפילו אקמול לא נתנו לה. עד שיצאנו מהבית חולים, החום 
כבר ירד, וגם הקול חזר לה...וישתבח שמו...אמרתי לה, היום 

מול נרות חנוכה, את יכולה להודות על הנסים מכל הלב...
                                                                              בעילום שם 

לנכדה שלי בת החצי שנה גילו מום בלב, היתה חודשיים 
בבתי חולים, בהתחלה בסורוקה ואחרי זה העבירו אותה 
עורק  לה  היה  אותה.  לנתח  החליטו  בשניידר  לשניידר. 
ראשי סתום. זאת היתה תקופה מפחידה ולחוצה. לחשוב 
בכלל שהיתה צריכה ניתוח זה היה מפחיד. אבל במצבים 
כאלה אין על מי להשען אלא על אבינו שבשמים. הזמנו 
הניתוח.  של  לבקר  ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  עבורה 
דשמיא  בסיעתא  השם,  וברוך  פתוח.  לב  ניתוח  לה  עשו 
הניתוח עבר בהצלחה. עברה מאז כמעט שנה והתאוששה 
יפה, היא כבר מתפקדת כרגיל, היא ילדה ערנית ופקחית, 
בן פורת יוסף. תודה לבורא עולם, תודה על הכל...ישתבח 

שמך לעד...
                                                                        בעילום שם

יש לי שני ילדים בגיל העשרה, שיהיו בריאים, יום אחד היה 
קטטה  כדי  עד  גבוהים,  לטונים  הגיעו  חיכוך,  ויכוח,  ביניהם 
אלימה. לא יודעת איך זה הגיע לזה שאחד מהם נדקר, והגיע 
לבית חולים. והשני נעצר. ואני אמא, מה אעשה, לבכות לא היה 
פותר כלום. תפסתי את עצמי שלא אכנס לרחמים עצמיים, 
ינון“  ל“חסדי  מועיל במקום“. התקשרתי  ”אני אעשה משהו 
יכולתי  לא  בעצמי  אני  נפש“.  ”פדיון  שניהם  עבור  והזמנתי 
עולם.  בורא  של  בידים  זה  את  השארתי  אז  כלום,  לעשות 
בריא  חולים,  למחרת הפדיון, שחררו את הבן הפצוע מהבית 
ושלם. ואת הבן העצור שחררו אותו מהמעצר בלי כלום. שיהיו 
בריאים הורידו לי את הלב לרצפה... שבע“ה זכוי הרבים יעמוד 
הסיעתא  על  עולם  לבורא  ותודה  ביניהם...  ויסתדרו  לזכותם, 

דשמיא! אין מילים להודות!  
                                                                                                                              ש.ר



בואו לקחת חלק
במצות הכנסת כלה,

לכלות נזקקות,
שאין בידן האמצעים לקראת יום שמחתן.

השמחה שלהם-
זאת השמחה

של כולנו...

  לתרומות:
www.hasdeyinon.org :דרך האתר

או ב-        050-95-80-500 לציין פרטי השולח
או בקו הישועות: 03-6182992

* ניתן למסור שמות לברכה לכל תורם

חדש!

ניתן להשיג ”בחסדי ינון“ 03-6182992

מהדורה חדשה ויחודית מתורגמת
לשפה עכשוית וקולחת

מצורפת הסגולה לפרנסה
של הרב סגל

בסיעתא דשמיא

הספר שיוציא
אותך מהדאגות

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

מטבע הישועות
של הצדיק

לפרטים בקו הישועות

03-6182992

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

לשמירה,
ברכה והצלחה

החיזוק השבועי
לשמור על פה סגור

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” \\

המשך ממטעמים לשולחן: המלך עלה על הבימה שהוכנה לכבוד הארוע ותפס את מקומו בראש הקרואים, ולצדו ישב חבר השופטים ושרי הממשלה. דקות ספורות לאחר 
מכן הגיע למקום כרכרה נוספת, סגורה מכל עבריה, ובתוכה ישב הצדיק שבזי, כשידיו כבולות באזיקים, אך שקט ושלוה נסוכים על פניו. המלך קרא את החלטת בית המשפט 
וצווה לבצע אותה, ודם היהודים קפא בעורקיהם בראותם את החרב החדה המתקרבת אל פי הצדיק, החכם האלוקי, שעמד בכל אותה עת על מקומו בשלוה ונתן לממונים 
לעשות את שלהם. לפתע קטעה את הדממה צעקה מחרישת אזנים מפי המלך: "הפסיקו מיד! אל תחתכו את הלשון!". עיני הכל הוסבו לעבר המלך, כדי להבין את המתרחש, 
ואז גילו מחזה שלא מעלמא הדין - חרב שאינה אחוזה בידי אדם, נצבת אל מול פיו של המלך ומאימת לחתך את לשונו... המראה המחריד שב ונשנה, כשבכל פעם שבה צוה 
המלך לחתך את לשון הצדיק, הופיעה מולו החרב ועמדה לחתך את לשונו שלו, עד שלבסוף נכנע המלך, צווה לשחרר את הצדיק והודה קבל עם ועדה כי המשפט היה מעוות 
מתחילתו ועד סופו. לעיני העם כלו בקש את סליחתו של החכם היהודי, אשר בענותנותו המרובה הסכים לסלח לו, ומשם נשלח לביתו בכבוד גדול, כשכל הנאספים נותרים 

מתפעלים מגלוי יד ה' באפן ברור כל כך, בראותם עד כמה שומר הקב"ה את הצדיק.
 ומתוק האור

בתו של מלך ספרד הגיעה לפרקה, רצה המלך להכניסה בברית הנישואין וחיפש בחור פיקח שיתאים לבתו. התייעץ המלך עם שריו ויחד טכסו עצה - ציווה 
המלך להכין שתי בובות זהות לחלוטין, ולבצע באחת מהן שינוי קל. לקח המלך את שתי הבובות, העמידן בכניסת הארמון והכריז: "הבחור שיצליח לגלות 
את ההבדל ביניהן ואף יסביר את טעמו של הדבר יקבל את בתי לאישה!" מאות בחורים הגיעו, התבוננו, חקרו ולא הצליחו למצוא את ההבדל בין שתי 
הבובות. בחלוף שעות מספר הגיע עלם בחורים, התבונן בבובות ואמר למלך: "מצאתי את ההבדל ביניהן! - לבובה הימנית יש חור קטן באוזן וחור בפיה, 
ולבובה השמאלית יש רק חור באוזן ואילו פיה סגור". כדי להוכיח את דבריו הוא לקח קש, הכניס אותו באוזנה של הבובה הימנית והוציא אותו דרך החור 
שבפיה. ואילו לשמאלית נכנס הקש באוזנה אך לא יצא דרך פיה הסגור. המשיך הבחור והסביר:" זהו ההבדל העיקרי בין טיפש לחכם. כשנכנס דבר לאוזנו 
של הטיפש הוא מוציאו בפיו, ואילו החכם שומע ומשאיר את המידע בפיו..." במשך היום עוברות דרך אוזנינו מילים רבות, חלקן מעודדות, חלקן פוגעניות, 
חלקן על פלוני, חלקן על אלמוני. לא תמיד יש באפשרותנו למנוע מהמילים לחדור לאוזננו אבל בהחלט יש בכוחנו לשמור אותן בפה ולא "למכור" אותן 
בזול לכל מבקש. לעיתים אדם מחליף מקצוע והופך ל"סוחר", הוא סוחר במילים, קונה מפלוני ומעביר לאלמוני והופך את פיו למחסן מילים. הפה שלך 
הוא אומנם מחסן של מילים, אך תפקידך לברור אותן, לחפש מילים מעודדות, משמחות, מפרגנות ואוהבות, ולא לשלוף מילים פוגעניות, מבזות וחסרות 
ערך. הפוך את פיך לאוצר היכול להרים אדם מאשפתות ולא חלילה להוריד אותו לשם, תהיה "סוחר" במילים המביאות מזור לאחר ולא עושות אותו חולה. 
יש לך כוח עצום בפה, שמור את מה שידוע לך על חברך בפיך, הוצא ממנו רק מילים שיביאו אותך למקומות יפים, בעלי ערך, מקומות שמתגשמים מפה 

טהור וקדוש...
)רונן קרתא( 
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