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משל למטרונה שנכנסה לתוך פלטין של מלך, כיון שראתה מגלב תלוי על הקיר, נתמלאה 
פחד. אמר לה המלך: אל תתיראי, אלו לעבדים ולשפחות, אבל את לאכל ולשתות ולשמח. כך 
כיון ששמעו ישראל פרשת נגעים, נתיראו, אמר להם משה: אל תתיראו, אלו לאמות העולם, 
אבל אתם לאכל ולשתות ולשמח, שנאמר )תהילים לב,י( ’רבים מכאובים לרשע והבוטח בה‘ 

חסד יסובבנו‘ )ויק“ר טו, ד(
דברי המדרש צריכים באור, היאך יתכן לומר כי פרשת נגעים לא נאמרה לישראל אלא רק 
לאמות העולם?! ובאר ה“דמשק אליעזר“:כאשר אדם חטא למלך, ראוי הוא להענש על כך 
בעונש ההולם את מעשהו. אם חטא כנגד המלך בחטא קל-עונשו יהיה קל, ואם חטא ופשע 
כנגדו בחטא חמור-עונשו יהיה חמור כראוי לחומרת מעשהו. ואם החוטא הוא מקרבו ונאמנו 
של המלך, יגדל עוונו שבעתיים וראוי הוא לעונש החמור ביותר. באחד הימים ארע, שאחד 
ממקרבי המלך חטא לפניו, תחילה יצא עליו קצפו של המלך, אך לאחר ששככה חמת המלך 
לו,  מקורב  שהוא  משום  נותנו,  לבו  להענישו-אין  בו.  יעשה  מה  ידע  ולא  רחמיו  עליו  נכמרו 
לו אחד מיועציו:  לו? אמר  יכול הוא לעשות  יכול. מה, אפוא,  גם אינו  לו על עונשו  למחול 
”דע לך אדוני המלך, הואיל ומכיר אני את האיש שסרח, וידע אני עד כמה הוא איש מוסרי 
ובעל מצפון רגיש, יש דרך להענישו בעונש הקשה ביותר בעולם, מבלי שיאלץ להרגיש על 
והודע לו כי גמרת  ”לך  גופו כאב קל שבקלים“. תמה המלך: ”היתכן?!“ אמר לו אותו חכם: 
אומר מהיום והלאה לקרבו אליך עוד יותר... ההרגשה ותחושת המועקה שתרבוץ על מצפונו 
החכם  אמר  כך  על  שבעולם“.  הגופנים  והיסורים  העונשים  מכל  יותר  מנשוא,  כבדה  תהיה 
כי  מים.  השקהו  צמא  ואם  לחם,  האכילהו  שונאך  רעב  ”אם  כב-כג(  כה,  )משלי  אדם  מכל 
גחלים אתה חותה על ראשו“- אם רצונך להעניש את שונאך הרעב, יכול אתה להענישו על 
ידי מניעת לחם ממנו, אך דע לך שיש דרך להעניש ובעונש חמור פי אלף, וזאת דוקא על ידי 
האכלתו לחם לשובע! אם הוא איש מצפון ובר מעלה, הרי הלחם שתתן לו יצרוב לו כגחלי אש 
לוהטות על ראשו. זהו שאמרו חכמים )נדרים ח ע“ב( על עונשי הגיהנם שיושתו על האדם 
לעתיד לבוא: ”אין גיהנם לעולם הבא, אלה הקב“ה מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאין 
יהיו כולם אנשי מעלה,  ה‘,  נדונין בה“. לעתיד לבוא, כשתמלא הארץ דעה את  בה ורשעים 
ואז ישפיע הקב“ה שפע של טובה בעולם. אלו שראויים לקבל מן השפע - יהנו ממנו, ואלו 
שאינם ראויים - השפע עצמו יהא הגיהנם שלהם ובו גופא יהיו נדונים. אין לך יסורים קשים 
יותר לאיש המעלה מלהנות מן הטובה שאינו ראוי לה! אולם כל זה כאשר,אכן, מדובר באנשי 
מעלה בעלי מוסר ומצפון, שהקרבה שיזכו לה תעורר אצלם רגשי מצפון וחרטה, ותגרום להם 
להיטיב דרכם. לא כן בני הבליעל חסרי המוסר והמצפון. אם הללו יזכו לקרבה יתרה במקום 
להענישם על רע מעלליהם, הרי לבם לא ינקפם מחמת הקרבה שזכו לה, ולא ישכילו להיטיב 
דרכיהם. אדרבה ואדרבה, בראותם כי לא אונה להם כל רע, יבעטו בטובה וימשיכו בדרכם 
הרעה כמאז ומקדם. לפי כל האמור יבארו דברי המדרש. כאשר שמעו ישראל פרשת הנגעים 
נתמלאו מורא ופחד. אמר להם משה: אל תתיראו, הנגעים הללו נועדו לאלו שרק מכאובים 
ויסורים גופניים קשים יעוררו אותם להתחרט על חטאם ולחדול מרע מעלליהם. אבל אתם, 
לפי שהנכם אנשי מעלה, אין צורך להענישכם ביסורי גוף. בעבורכם, ה‘עונש‘ הטוב ביותר הוא 
שתזכו לקרבת ה‘. הבושה הגדולה שתכסה את פניהם - אין עונש חמור ממנה. נמצא שסוג 
העונש שיבוא על ישראל על חטאתיהם תלוי בהם עצמם. אם הם יהיו אנשי מעלה, גם אם 
יחטאו יוכלו לזכות לקרבת ה‘ ולהטבתו, ואדרבה זה יהיה ה‘עונש‘ שיושת עליהם כדי לעוררם 
לשוב אל ה‘ בתשובה שלמה. לעומת זאת, אם הם היו כאותם המוניים גסי שכל ופשוטי דעת, 
חסרי מצפון ונעדרי הרגשי הלב, בודאי שלא יהיה מנוס אלא להענישם בנגעים וביסורי הגוף, 
כי רק על ידם יתעוררו לתשובה. בזמירות שבת קודש, בזמר ”כל מקדש“ נאמר: ”משך חסדך 
ליודעיך ק-ל קנא ונוקם. נוטרי ליום השביעי זכור ושמור להקם. שמחם בבנין שלם באור פניך 
תבהיקם. ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם“.מקשים: מדוע בבקשה ”משך חסדך“, מכנים 
את הקב“ה ”ק-ל קנא ונוקם“? הלא מידה זו היא מדת הדין, ואלו אנו מבקשים על מידת חסד? 
יש המתרצים זאת בכך שהנקמה שלנו באויבנו תהיה על ידי בנית בית המקדש, שתגרום להם 
להאבד, כלומר: דרך החסד שלנו, תהיה להם נקמה. אולם ה“בעל שם טוב“ מתרץ זאת באופן 
שונה, ואומר, כי ישנן שתי דרכים להעניש את החוטא על רע מעלליו: האחת, על ידי נתינת 
עונש ומכה, והשניה, באמצעות הטבה מיוחדת של הקב“ה, אשר גורמת לאדם לאי נעימות 
שלמה  בתשובה  לשוב  לו  וגורמת  שעשה,  מה  על  המצפון  יסורי  את  ללבו  מחדירה  גדולה, 
מהקב“ה,  ומבקשים  פונים  טוב“-אנו  שם  ה“בעל  מסביר  זו-  בבקשה  הקב“ה.  לפני  ולהכנע 

שיטפל בנו כשאנו חוטאים רק בדרך השניה, באמצעות ”משך עלינו חסדך“.
                                                                                                                             ומתוק האור  

א. אם שכח לספור לילה ויום, שמן היום 
ההוא והלאה סופר בלי ברכה, אינו רשאי 
ולספור  לברך  כדי  התיבה  לפני  לעבור 

העומר להוציא אחרים ידי חובה.
ב. אם טעה במנין הספירה )כמנין הימים 
והשבועות(, ולא נזכר עד הלילה שאחריו, 
דינו כמי שלא ספר כלל. ואם נזכר באותו 
ששהה  או  בינתים,  הפסיק  אם  ערב, 
וסופר  חוזר  רבי“,  עליך  ”שלום  כשיעור 
”בברכה“. ואם נזכר ביום, סופר ביום בלי 

ברכה. ומכאן ואילך יספור בברכה.
ג. אם ספר הימים ולא ספר השבועות, או 
המהר“ש  בזה  נחלקו  ימים,  ולא  שבועות 
הלוי  מהר“ש  דעת  הגדולה,  והכנסת  הלוי 
כתב  וכן  יצא.  שלא  ה(  )סימן  בתשובה 
והמגן  הפרי חדש )סימן תפט סוף ס“א(. 
הגדולה  הכנסת  אולם  כ(  )סימן  שאול 
חלק  תפט(  )סימן  יוסף  בית  בהגהות 
עליו ופסק דבדיעבד יצא. וכן כתבו המגן 
אברהם )ס“ק ד(, והחק יעקב )ס“ק ח(. ואם 
נזכר באותו לילה יחזור ויספור בלא ברכה, 
ימנה  שאחריו  הלילה  עד  נזכר  לא  ואם 
אם  המסופק  כדין  בברכה,  והלאה  משם 
ספר העומר, שסופר בברכה מטעם ספק 
במספר  שטעה  למי  הדין  והוא  ספיקא. 
או  השבועות,  במספר  טעה  ולא  הימים, 
להיפך, שטעה במספר השבועות ולא טעה 
במספר הימים, שאם לא נזכר עד הלילה 
שאחריו, סופר מכאן ואילך בברכה.                                                                                                                             
                                               חזון עובדיה 
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לא  והוא  דירות,  קיבלו  שלו  האחים  להרפתקאות.  שרגא-חיים  את 
פחות מוצלח מהם... אגב, מי המשפוחה?" התעניין אונגר."קוראים 
להם גופרשטיין, לילדה קוראים רות'קה, גומרים עליה את ההלל... 
הם גרים בבאר-שבע...". "לא מעוניין, אתה מכיר את התנאים שלי", 
השדכנית  הקו  על  שבועיים,  כעבור  השיחה.  את  ירחמיאל  חתם 
לי  יש  סתם,  מתקשרת  לא  אני  אונגר,  "הרב  לנדאו,  נחמה  הותיקה 
יהלומים,  שם  מייצרים  המשפחה,  את  מכירה  אני  בידיים.  יהלום 
וכשאני אומרת יהלום, זה יהלום, הרי מי שידך לך את יצחקי היקר?!" 
בדיוק  לא  אני  "תראה,  אונגר.  ריחרח  דירה?"  שליש  שני  להם  "יש 
יודעת, אני יכולה לבדוק, זו משפחה מן הדרום, מאוד מאוד אהודה 
ומוצלחת... אני בטוחה שהם יעשו כל מאמץ כדי להביא את החלק 

שאתה מבקש", התפתלה השדכנית לנדאו.
"תראי גב' לנדאו, את מכירה את נתוני הפתיחה שלי... חבל לאכזב 
יופי, אם לא, אז  את הצד השני. אם יש להם שני שליש דירה, אז 
משפחה  איזו  על  ואגב,  אחר...  לכתר  היהלום  עם  לנוע  תמשיכי 
מדובר?". "אנ'לא יודעת אם אתה מכיר, הם מבאר-שבע, האבא מרביץ 
תורה גדול שמו גופרשטיין, יש לו ילדה, נסיכה ממש, רות'קה". "מ... 
מ... מממ...", מלמל אונגר, הוא כבר שמע את השם הזה. "נו טוב, גב' 
הקו  על  ימים  חודש  כעבור  השיחה.  נחתמה  מעוניין"...  לא  לנדאו, 
השדכן הדרומי ר' רחמים אוטולנגי, "תראה הרב אונגר שמעתי שיש 
לך בן, בובה של ילד, ואני רחמים, יש לי בשבילו מלכה, ואם רחמים 
אומר מלכה, צדיקה, מלאך, אז רחמים יודע על מה הוא מדבר. אני 
אמנם לא שידכתי לך אף ילד, אבל בשלב הבירורים עליכם, אמרו 
יופי,  "נו,  המציאה...".  על  יקפוץ  אונגר  הרב  ספק  שבלי  כולם,  לי 
אדון אוטולנגי, הבן שלי מלך ואם תביא לי מלכה, מתאים לי, אבל 
או  ירושלים  דירה,  שני-שליש  הוא  הסיפתח  שאצלי  שמעת  בטח 
בני-ברק..." "שמעתי, שמעתי, אבל למען האמת אין שם הרבה כסף, 
אבל האיכות אונגר, האיכות מעל לכל...". "לא מעוניין, מצטער, אבל 
מעניין במי מדובר". "גופרשטיין, יש להם בת רות'קה... כל החברות 
והמורות אומרות שזו ילדה הכי צדיקה שיש..." סיכם ר' רחמים. "עוד 
פעם גופרשטיין" רטן בלחש הרב אונגר, "זה כבר השדכן השלישי...". 
השדכן הרביעי הציע משודכת אחרת, גם החמישי, גם השישי, אבל 
הפגישות לא עלו יפה. והופ, השדכן הבא, מושיקי לייטמן, דיבר על 
גופרשטיין, "רות'קה לא בחורה רגילה, האמן לי אונגר... הגופרשטיינים 
שמעו עליכם, והם בטוחים שזה זיווג משמים...". "לא מעוניין", אנפף 
שני- הפתיחה...  נתוני  את  מכיר  אתה  לייטמן,  אדון  "שתבין  אונגר, 

שליש דירה ויוצאים לדרך, אני מכיר את הגופרשטיינים ואין לי ספק 
שהבת נפלאה, אבל שרגא-חיים שלי יקבל דירה כמו האחים שלו. 
חד וחלק!!!" פרק ב' : קוראים יקרים ואהובים, כאשר הוצעה רות'קה 
ידי שדכן אחר  ושוב על  גופרשטיין בפעם השביעית)!!!( לאונגרים 
שאינם  שונים,  שדכנים  שבעה  שזהו!!!  האונגרים  הרגישו  לגמרי, 
מכירים זה את זה, שאינם מתואמים זה עם זה, בפרקי זמן ארוכים 
למדי מציעים את אותה הצעה, אזי יש דברים בגו, זה זיווג משמים. 
"נכנסו לנו כרגע שתי הצעות של שני-שליש דירה, אבל אני מורידה 
גופרשטיין בפעם השביעית גם עם תביא עשירית  אותן מן הפרק. 
דירה, זה הזיווג", דיווחה וסיכמה גב' אונגר וירחמיאל הנהן בראשו, 
אחר-כך  ימים  השני-שליש...עשרה  עיקרון  לו  ונמוג  הלך  מסכים. 
בווארט, הגישה הגב' גופרשטיין את סידור התפילה של רות'קה לידי 
האונגרים. דפיו היו מקומטים, מרופטים ואפילו דהויים. דומה היה 
כי הסידור נפל לדלי מים. "הסידור הזה ספוג בדמעותיה של רות'קה, 
בריאות  ועל  חברותיה,  של  על  גם  אלא  שלה,  הזיווג  על  רק  לא 
בינתיים  אותו  שימרו  יהודי.  כל  הצלחת  ועל  ישראל,  עמו  חולי  כל 
יותר  הרבה  שווה  שהוא  ספק  לי  אין  בדפיו,  ועיינו  דפדפו  אצלכם, 
משני-שליש דירה". אונגר לגם חצי כוס יין, וסיכם עם עצמו שהוא 
לא קובע את התנאים...שרגא חיים ורות'קה אונגר נישאו בשעטו"מ, 
וגרים עד היום באושר ובעושר בדירה שכורה ולא במרכז, עם תריסר 
שידוכין,  ניסי  של  אנציקלופדיה  לאור  פעם  יוציאו  ...ואם  ילדיהם. 

אשמח שישבצו סיפור זה, אפילו בדפיה האחרונים.
                                                  באדיבות המחבר- הרב קובי לוי הי“ו

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

סיפור השבוע
אם היה מישהו בתקופתנו נוטל על עצמו לתחקר, לכתוב ולהוציא 
זה  אין ספק שרב-מכר  ניסי השידוכין",  "אנציקלופדיית  לאור את 
היה כובש כל בית מאוזן בישראל, למה? כי אין זוג אחד לרפואה – 
צעיר או קשיש – מדן ועד באר שבע, מניו-יורק ועד מלבורן, שאין 
לו סיפור השגחה מדהים, מפליא, מטלטל, על השידוך הפנטסטי 
שלהם. ההשגחה העליונה – כך נדמה – משתמשת בזיווגו של אדם 
קשה כקריעת ים סוף, כדי להספיג ולהפנים בנו, כי אם השידוך הוא 
משמים, אז גם מיליארד מפריעים, מעכבים ומקלקלים, לא יוכלו 
לעצור את "שמח תשמח רעים אהובים". אלא, שעד היום – רעים 
הנצחת פלאי השידוכין,  נטל מאן-דהו את פרויקט  לא   – אהובים 
כך שנותר לנו, סופרי הזמן והשעה, לנופף מעת לעת באיזו עלילת 
נלעס  שנקרא,  ומפתיע  מתקתק  צימע'ס  ממנה  ולעשות  שידוכין 
ונהגה בזריזות טיפוסית של עקרות-בית חרוצות, בטרם הן צוללות 
לגפילטע, לחריימה ולשאר מטעמי השבת. יוצאים לדרך. פרק א': 
לפני 20 שנים ויותר. לרב ירחמיאל אונגר )אברך ותיק ודי אמיד( 
ולרבניתו הנכבדה שעל יד ימינו שרה שתחי' )מורה מצטיינת( נולדו 
זריזים, מוצלחים אחד אחד.  ערניים, פיקחים,  נאים,  בנים,  שישה 
פס הייצור של האונגרים בחינוך הבנים, היה מושא לקנאה בקרב 
החרדית  השכונה  תושבי  אצל  ובעיקר  הצפונית,  העיירה  תושבי 
של  המשנה  סדרי  "ששת  אותם  כינו  המקומית  בעגה  שבדרומה. 
אונגר", מדוע? ובכן מבלי להיכנס לשדה המוקשים של העין-הרע 
הזו,  השישייה  כי  האומר,  בקצירת  כאן  נציין  הטיפוסית,  והקנאה 
מעבר להיותם בחורים נעימי סבר סימפטיים ובעלי חסד, היו פשוט 
או  בני-ברקי  ישיבה  ראש  כל  הארץ.  בכל  יצא  ושמם  מבריקים, 
ירושלמי, היה נהנה להתפאר באונגר שיש לו. כך למשל יהודה'לה 
הבכור היה השפיץ של מיר, יצחקי השני, נכנס לנעלי אחיו שנשא 
"אל תשאירו  ישיבה.  קודמו, באותה  והאפיל בכישוריו על  אישה, 
כבש  מוטק'ה,  המכונה  מרדכי,  הר"מים.  ביקשו  אונגר"  בלי  אותנו 
בסערה את ישיבת חברון, וראש הישיבה ביקשו שיישאר בישיבה 
גם אחרי חתונתו. הרביעי, שמוליק, העדיף את פוניבז' הבני-ברקית 
וכמנהג האונגרים בקודש, טלטל את הישיבה בסברותיו ובקושיותיו 
המפתיעות. את החמישי בשרשרת האונגרים, צביקה, שהיה הגבוה 
והרזה מכולם, בכלל לא רצו לבחון, מדוע? כי המותג אונגר הבטיח 
בישיבת  לבחור  פשוט  זה  לצביקה  שנותר  ומה  מסחררת,  הצלחה 
נפשפש  בטרם  המצוינים.  אחיו  של  במסורת  ולהמשיך  תפרח 
של  והאחרון  השישי  התכשיט  שרגא-חיים  של  הרוחני  בעתידו 
האונגרים, שומה עלינו להכניס נתון שמשום מה דילגנו עליו. הצעות 
השידוכין. ובכן שימו לב, שימו לב. מאחר והמותג אונגר היה מבוסס 
היטב, ומאחר וירחמיאל אונגר רצה להוציא אותם גדולי תורה אחד 
אחד, הוא הציב רף גבוה למדי, ותנאי חד משמעי למי שהיה מעוניין 
להיות מחותן שלו. נו טוב, שתהיו לי בריאים, המדור הצנוע שלנו 
איננו ועדת הביקורת של עסקי השידוכין, ואף לא מתיימר לעסוק 
הדי-מוכרים  הסטנדרטים  מקובעי  כנראה  היה  שאונגר  אלא  בכך, 
באזורנו. "אני רוצה שני שליש דירה לא פחות, ולא בערי הפריפריה, 
או ירושלים או בני ברק. השקעתי בילדים את הנשמה שלי. )מה 
שנכון ק.ל.( הם מוכשרים, הם חרוצים ומתמידים, הם בנויים להיות 
מי  מחיר.  לזה  ויש  הלכה,  פוסקי  כוללים,  ראשי  ישיבות,  ראשי 
שמעוניין שבתו תחסה תחת כנפיו של נשר-אונגר, גדול, שישלם, 
ירחמיאל  פסק  מחיר..."  כל  ששווה  מאמץ  כמובן  וזה  שיתאמץ 
אונגר, וקיבל את חתימתה העמוקה של רעייתו. כל השדכנים ידעו 
שמבלי לברר את רוחב ואורך החגורה של הצד שכנגד, חבל להיכנס 
לשיג ושיח. אונגר מצדו דאג לשליש הדירה החסר. הוא ורק הוא 
קובע את התנאים... אתם יודעים מה? הלך לאונגרים יופי יופי. כל 
הזמן זרמו הצעות בקצב נאה למדי, ממיטב המשפחות של תלמידי 
להיות  צריך  מה  היטב  ידעו  הם  כן,  החשובים.  והגבירים  החכמים 
מונח בכיסם, ועשו הכנות מתאימות כדי לפצוח במשא ומתן שיוביל 
לקצר,  אפשר  אם  להאריך  למה  ומוצלחת.  טובה  בשעה  לחופה 
חמשת האונגרים הראשונים תוך עשור אחד הקימו בתים יוצאים מן 
הכלל, עם בחורות יראות וטובות, ונכנסו מיד לאחר החתונה לדירות 
מרוהטות בנות 4 חדרים. משכנתא? לא בבית ספרנו. למותר לציין 
שחמשת האונגרים שקעו במצולות ים התלמוד, ובהצלחה. כשהגיע 
שרגא חיים, הכרך השישי שבסדרת הש"ס האונגרי לפירקו, כלומר 
לחמישייה  בניגוד  שהפעם  אלא  לזרום.  ההצעות  החלו   ,22 גיל 
וצלילים מוזרים שהרב אונגר  הפותחת, התחילו להישמע חריקות 
בתור,  נצטט כמה מהן. הראשון  וברשותכם  רגיל אליהם.  היה  לא 
כלילת  בחורה  לי  יש  אונגר,  "תראה  גרוצ'ון:  נחמן  הוותיק  השדכן 
המעלות, חותם לך... חיתנתי לך את יהודה'לה כזכור לך, ואצלי אין 
אונגר.  שאל  דירה?"  שליש  שני  להם  יש  תכל'ס,  טעויות"."נחמן, 
זו החתונה העשירית שלהם...  גדול,  "תשמע, האבא תלמיד חוכם 
יש לו נניח שליש דירה", לא דייק השדכן."רד מהעץ, אני לא מכניס 
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עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

המשפט  ולפני  לפרנסה,  שקשור  משפט  לי  היה 
ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  להזמין  התקשרתי 
וברוך השם, הבטחתי  בע“ה.  שיהיה סיעתא דשמיא 
לבשר בשורות טובות, שברוך השם, זכיתי במשפט. 

מודה להשם יתברך בלי סוף....
                                                                    בעילום שם

פתאום  שבת  ובערב  זמן,  הרבה  גב  מכאבי  סבלתי 
נתקפתי בכאבים חזקים, חכיתי עד צאת השבת ואז 
פינו אותי לבית חולים בלינסון, ישר לעשות סי. טי. 
חירום,  לניתוח  אותי  שלחו  הסי.טי.  תוצאות  לאחר 
לחוץ.  מאד  היתי  לילה  באותו  בבקר.  אותו  שיעשו 
”פדיון  לי  שיערכו  ובקשתי  ינון“  ל“חסדי  התקשתי 
נפש“ דחוף בבקר. בבקר אכן עשו את הפדיון, ובמהלך 
הבקר עברתי את הניתוח בהצלחה. והתאוששתי מהר 
חידק  מצאו  פתאום  שבוע  לאחר  אבל  השם.  ברוך 
בעמוד השדרה ואז נאלצתי לעבור ניתוח חירום שני. 
בסיעתא דשמיא גם הניתוח הזה עבר בהצלחה. מכיון 
שלא רצו שאשאר בבית חולים, שלחו אותי לאשפוז 
וטיפולים  אינפוזיות,  עם  חודש  איזה  היתי  ביתי, 
רבים  כי  חסדיו  על  להשם  הודו  השם,  וברוך  בבית. 
הם, שהעמיד אותי שוב על הרגלים, וחזרתי לתפקד, 

ול“חסדי ינון“ שהיו שליחים נאמנים...
                                                             ז. טרבלסי - ב“ב

היתי צריכה לעבור טסט, הטסט הראשון נהגתי 
מצוין ונכשלתי סתם, על כלום, יכולתי לערער, 
אבל ויתרתי. לטסט השני הגעתי כבר עם פחות 
כבר  השלישי  בטסט  בצדק.  ונכשלתי  בטחון, 
ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  סיכון,  לקחתי  לא 
הטסט  את  אעבור  השם  שבעזרת  ובקשתי 
יהיו  שהכבישים  נח,  יהיה  שהטסטר  בהצלחה, 
ריקים, שהכל ילך חלק...בבקר של הטסט עשו 
לי את הפדיון, ובסיעתא דשמיא, נהגתי בבטחון, 
טובה.  בשעה  ועברתי  נח,  היה  באמת  הטסטר 

תודה לבורא עולם.
                                                        בעילום שם

לאבא של חבר טוב של המשפחה היה ארוע מוחי 
קשה. הרופאים לא נתנו לו סיכויים רבים. היה 
מורדם  שבועות. לא היה סיכוי שיפתח עיניים, 
הזמנו  חו“ח.  צמח  יהיה  ימות  לא  שאם  אמרו  
”פדיון נפש“, אחרי שבועים הודיעו לנו  עבורו 
שהוא פתח עיניים, התחיל לדבר, עבר לשיקום 
כל  כנגד  רגיל...  לשיקום  עבר  והיום  נשימתי, 

הסיכויים. ישתבח שמו לעד!      
                                                                                                                                                     )יפה( 

לא  מסוים,  ניתוח  לעבור  צריכה  היתה  שלי  הבת 
דואגת  שאני  לה  להראות  או  אותה  להדאיג  רציתי 
נפש“  ”פדיון  והזמנתי  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  אז 
שקטה  יותר  הלכתי  אני  וכך  שתדע.  מבלי  עבורה 
לי  נתן  זה  בה.  ולתמוך  אותה  לעודד  ויכולתי  לניתוח 
השם  .וברוך  דשמייא  סיעתא  ולה  נפשי  שקט  יותר 
אכן הניתוח עבר בהצלחה מרובה...התקשרתי לבשר 
בשורות טובות...                                                                                                        

                                                                 )בעילום שם(   



מטבע הישועות 
של הצדיק

לפרטים בקו הישועות 03-6182992

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

לשמירה, ברכה והצלחה

החיזוק השבועי
כיצד ניתן להציל את זכויותינו בעולם הבא?

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 המבחנים שערך הרב יהודה צדקה, ראש ישיבת "פורת יוסף", לתלמידים ששיננו בעל-פה מסכתות שלמות, קרא 
הבחור המסיים את ה"הדרן" שבסוף המסכת, והגיע למילים "שתהא תורתך אומנותנו בעולם הזה, ותהיה עימנו לעולם הבא". 
הפסיקו רבי יהודה ושאלו: "מה פשר הבקשה 'ותהי עימנו לעולם הבא?' וכי לא פשוט הדבר, שהאדם הגורס ומשנן מסכת 
שלמה, שתהא עימו גם לעולם הבא?" ומיד הוא הסביר: "אין זאת, אלא לפי המובא בספר 'חובות הלבבות', שהמדבר לשון 
הרע, ייטלו ממנו לעתיד את כל זכויותיו אשר עשה, מצוות ומעשים טובים, וכולם ייזקפו לזכות אותו האיש שדיבר עליו. 
נמצא אפוא, שישנה מציאות שהאדם לומד תורה בעולם הזה והיא אינה עומדת לו לעולם הבא, כי תילקח ממנו ותינתן 
לחברו. וזו כוונת התפילה, שתהא עימנו לעולם הבא, ומתפללים אנו בכך שלא נכשל חלילה בלשון הרע" )'וזאת ליהודה'(  
ֹּהֵן" )ויקרא יד', ב'( אמרו רבותינו: "מצורע - מוציא שם רע" - אדם המוציא  צָֹרע בְּיֹום ָטֳהָרתֹו וְהוּבָא ֶאל הַכ ְהיֶה ּתֹוַרת ַהְמּ "זֹאת ִתּ
שם רע על חברו, מדבר בגנותו קיבל בעבר צרעת. למזלנו כיום הצרעת לא קיימת, אם הייתה קיימת לא היה ניתן להסירה, 
רק כהן יכול היה לטהר את האדם מצרעתו. אולם נזק חמור וגדול יותר יגרם לאדם המדבר בגנות חברו - זכויותיו עוברים 
לאדם שדיבר עליו...אדם עומל כל חייו כדי לבנות את עולמו האמיתי וברגע האמת נשאר בלי כלום, למה? בגלל דיבור 
על האחר...כל דמעות שיוריד, כל צער שיצטער, כל בקשה ותחנון שיבקש, כנראה לא יעזרו לו והוא ישאר קרח ממצוות. 
לשלוט על הפה זו בהחלט משימה לא פשוטה, אולם אם לפני שאנו עומדים "לירות" צרור של מילים על חברנו נזכור את 
דברי "חובות הלבבות" ונעצור את הלשון נוכל להציל את זכויותנו ולהשאירם אצלנו. לא רק שנזכה בזה, אלא שגם לא נגרום 

ריחוק מהאדם שאנו עומדים לדבר עליו, להיפך, אנו עוד נתקרב אליו ונראה בו דווקא את הטוב...
                                                                                                                                                                             רונן קרתא
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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


