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ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים 

)מט, א(
בקש לגלות את הקץ ונסתלקה שכינה ממנו והתחיל אומר דברים אחרים )רש“י(

חז“ל יצאו חוצץ נגד אלו שהיו עוסקים בחישובי קצין, עד שאמרו )סנהדרין צז ע“ב( ”תפח עצמן 
של מחשבי קצין“. כאשר מאן-דהו עוסק בחשובי הקץ וקובע זמן שבו אמור המשיח לבוא לגאול 
את ישראל, יש סכנה גדולה שאם לבסוף יתברר שהקביעה לא היתה נכונה, הדבר עלול לגרום 
לרוח של רפיון וחוסר אמונה, כי יאמרו הבריות: ”כיון שהגיע הקץ ולא בא-שוב אינו בא“ )שם( 
ואם  יום שיבוא“.  ”בכל  יסודות האמונה הוא להאמין בביאת המשיח  בנוסף לכך, אחד מי“ג 
מאן-דהו יקבע מועד מסוים לביאת המשיח, נמצא שהוא גורם במעשהו לרפיון ביסוד האמונה 
של ”בכל יום שיבוא“, שהרי כבר נקבע מועד מסוים לבואו.  ועוד סיבה לדבר: אם יבוא מאן-דהו 
ויקבע מועד מסוים לגאולה, ולפי חשוביו עולה שמועד זה רחוק, כגון בעוד מאה שנה, הדבר יזרע 
יאוש אצל הבריות, ביודעם כי בין כך ובין כך לא יזכו בימיהם לגאולה. ואל לו לאדם לזרוע יאוש 
ורפיון באמונתם התמימה והתמידית של ישראל בביאת המשיח! והנה המלבי“ם בפרושו לספר 
דניאל מרבה לעסוק בחשובי הקץ. ופעם שאלוהו: היאך עולה הדבר בקנה אחד עם התנגדותם 
הנחרצת של חז“ל לחשובי הקץ? השיב להם המלבי“ם בדרך משל: אב ובנו נסעו מעירתם לעיר 
לעיר  נגיע  אמתי  אבא,  לי  ”אמור  אביו:  אצל  הבן  התענין  העירה,  מן  לצאת  כשעמדו  הגדולה. 
וכבר אתה שואל אימתי  יצאנו ממקומנו  בני! רק  ”הס  ואמר:  יד  הגדולה?“ דחהו אביו בתנועת 
“כלום  לבנו:  הגדולה, פנה האב  לעיר  ימים, כשהתקרבו  נגיע? התאזר בסבלנות!“. כעבור כמה 
יודע אתה אימתי נגיע לעיר הגדולה?“ אמר הבן: “אבא, הלא אמרת לי שלא אשאלך בענין זה!“. 
לשאול  טעם  אין  ורבה,  ארוכה  והדרך  העירה  מן  יצאנו  אך  כאשר  שכמוך!  ”תמים  האב:  אמר 
אימתי נגיע. אולם כאשר אנו הולכים וקרבים אל העיר הגדולה, כעת מן הראוי להתענין כמה 
זמן עוד נשאר לנו עד שנגיע אל היעד“. כאשר חכמנו זכרונם לברכה יצאו נגד מחשבי קצין-אמר 
המלבי“ם-היה זה בדורות הראשונים, כאשר הגאולה היתה רחוקה מן העין. לכן אז, באמת, אין 
ואנו קרובים  בימינו, כאשר פעמי הגאולה נשמעים בפתח,  מקום לעסוק בחשובי הקץ. אולם 
הגלות  מן  נושע  אימתי  היעד;  אל  נגיע  אימתי  ולהתענין  לשאול  הזמן  זה  מתמיד,  יותר  אליה 

הארוכה והמיסרת ונזכה סוף סוף לגאולה השלמה. )מובא מספר פלאי פלאים( 
עד כי יבוא שילה )מט,י(

עד כי יבא שילה-מלך המשיח שהמלוכה שלו...ומדרש אגדה: שילו שי לו )רש“י(
מה יהיה השי שאותו יוכל מלך המשיח לקבל? מכונית חדשה אינו צריך, מאחר שהוא רוכב על 
חמור...כסף גם כן לא נראה שיחסר למי שימלוך על כל העולם כולו...מהי אם כך הכונה במדרש 
שאותו מביא רש“י: ”שי לו“? רבי שמעון מירוסלב, תלמידו של רבי אלימלך מליזענסק ואחד 
מגדולי האדמו“רים בדורו, הסביר לצאן מרעיתו אודות טיבה של מתנה זו, ומעשה שהיה כך היה: 
לפני שנים חי לו מלשין יהודי שגרם לצרות קשות ואיומות לאחיו היהודים, בהיותו מוסר את 
ממונם ואת גופם של ישראל לשלטונות הגויים. באחד הימים קצה נפשם של אחיו היהודים מן 
הסבל הנורא שגרם להם על ידו, והם החליטו כי יש לו דין של ”מורידין ואין מעלין“, כלומר יש 
למצא דרך להפטר ממנו באופן כלשהו. הם החליטו להתיעץ בנושא עם רבי שמעון מירוסלב, 
ולבקש את הסכמתו למעשה שיעשו. אולם הרבי סרב לאשר להם לבצע את התכנית. ”מדוע 
לא?“ תמהו השואלים, ”הלא כולם סובלים ממנו כל כך“. נענה ואמר להם הרבי: תארו לעצמכם 
וישא  יתרומם  אשר  הכנסת,  לבית  נכנס  וכולנו  בואו,  על  המבשר  הכרוז  יצא  רק  בא.  שמשיח 
את כולנו לארץ ישראל, שכן עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות מבבל לבוא לישראל. מי ישאר 
מאחור? אותם יהודים שאינם מגיעים לבית הכנסת...אולם אז יצא הכרוז בשנית ויודיע על בואו 
של מלך המשיח, וגם הם, כאשר אך יודע להם הדבר, ימהרו לבוא לבית הכנסת ויעלו גם כן אתנו 
לארץ ישראל. הגויים שישארו כאן יחפצו עד מאד להביא מתנה למלך המשיח, אולם מה יכולים 
הם לתת לו? הלא הכל יש לו! לפיכך הם יחפשו ויחפשו, ויקוו למצא יהודי שלא עלה לירושלים. 
כל היהודים, גם אלו שבדרך כלל רחוקים משמירת תורה ומצוות, לא ישארו, אולם היחיד, שאותו 
נתן יהיה למצא, יהיה משוקץ כל כך, כזה שגם לאחר הודעה על בואו של משיח העדיף להשאר 
מאחור...אותו יתפסו כולם ויביאוהו לפני מלך המשיח, כשהם אומרים: “הנה, מצאנו מתנה של 
יהודי עבורך!“ אם כן, אפוא-נשא הרבי את עיניו אל השואלים-איך אוכל לקחת למלך המשיח 

את מתנתו?!
                                                                                                                                ומתוק האור

עליהן  ויש  הרחצה,  מן  שעלו  וקערות  כוסות  א. 
לערות  מותר  כן  פי  על  אף  צוננים,  מים  טיפות 
עליהן בשבת מים חמים מכלי ראשון, שאין עירוי 

מכלי ראשון מבשל, לענין שבת, ועוד טעמים.
הרמ“א  כדעת  נוהגים  האשכנזים  אחינו  ב. 
אל  בשבת  רותחים  מים  לערות  להתיר  וסיעתו 
תוך התבשיל שנצטמק, לאחר שהורד מעל האש, 
ובני  על מה שיסמוכו, אבל הספרדים  ויש להם 
עדות המזרח בארץ ישראל צריכים להחמיר בזה 
והמזהיר  בהחלט,  כן  לעשות  שאסר  מרן  כדעת 
עירה  שאם  ונראה  כנהר,  שלומם  ירבה  והנזהר 
עליו  לערות  מותר  שני,  כלי  לתוך  התבשיל  את 

מים חמים, מפני שכלי שני אינו מבשל.
קדירת  עליה  שהיתה  חשמלית  פלאטה  ג. 
חם  התבשיל  ועדיין  שכבתה   מרק,  של  תבשיל 
על  בשבת  הקדרה  ליתן  מותר  בו,  סולדת  שהיד 
פלאטה חשמלית אחרת, כגון של השכן, כדקי“ל 
בשבת  להעביר  שמותר  יא(,  הל‘  דשבת  )פ“ג 
מועט  שהבלה  מכירה  אפילו  לכירה,  מכירה 
שבקדרה  התבשיל  ואם  מרובה.  שהבלה  לכירה 
אפילו  אדמה,  ותפוחי  אורז  כגון  יבש,  תבשיל 
נצטנן לגמרי, מותר להעבירה לפלאטה חשמלית 

אחרת.
                                                      חזון עובדיה

אסור לנטוע אילן או להרכיב או להבריך, בין עץ 
עושה פרי, בין אילני סרק, ואפילו להעביר שתיל 
את  העביר  כן  אם  אלא  אסור.  למקום  ממקום 
השתיל עם עפרו בשיעור שהוא יכול לחיות בו. 

)כת“י. וע‘ בשו“ת יביע אומר ח“י חיו“ד סי‘ לג(
                                                       חזון עובדיה
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סגור ליבה, ואז היא אמרה לו במילים הללו:" ראה נא, כשגדול הדור בירך 
אותנו לאחר השמחה הגדולה, הינו קטני אמונה, אך כעת שנינו ראינו 
במו עיננו שברכת הצדיק התקיימה בדרך ניסית שלא ניתן לתאר ככתבה 
לך  מה  מאיר,"אך  רבי  הסכים  כן",  "אכן  הסכויים".  כל  וכנגד  וכלשונה 
מהורהרת וטרודה?" שאל. היא השיבה:"חשבתי היטב על ברכתו, שים 
לב למה שרבי משה פיינשטיין אמר", 'אני מבטיח שיהיו לכם ילדים', לפי 
לא  עדיין  שברכתו  אומר  זה  שניים,  רבים  מיעוט  יודעת  שאני  מה 
הסתיימה, וכל עוד לא יהיו שני ילדים אתה תחיה, האם אתה יורד לסוף 
כוונתה  את  לתפוס  כדי  גמרא  מספיק  למד  מאיר  רבי  שאלה.  דעתי?" 
ולהמתין  לשתוק  כדי  טקט  בעל  מספיק  היה  והוא  המשפט,  באמצע 
להמשך דבריה. "אני הולכת לי וחושבת בימים האחרונים עד כמה זכיתי 
להנשא לבן תורה צדיק שכמוך, וגם להביא ממנו בן זכר, רק כעת אני 
פוחדת שאם ייוולד לנו עוד בן אתה..." רבי מאיר הנהן בראשו, כאומר 
חשבתי על כך."אז מה ניתן לעשות? הוא שאל אותה. "חשבתי גם על זה" 
"ואז נזכרתי ברחל אמנו שאמרה ללכת וללמוד עשרים  אמרה רעייתו, 
וארבע שנים, אז גם אני אנהג כמותה, אני אקריב קורבן ואסכים שתלך 
ותלמד בבית המדרש כפרוש אמיתי ותהיה גדול כמו אביך וסבך, אתה 
תשאר בחיים ועם ישראל ואני נרוויח גדול בתורה כמו רבי עקיבא ע"ה". 
רבי מאיר בכה בכי תמרורים, עד כמה שהעריך את אישתו הוא לא העלה 
בדעתו באיזו דרגה היא נמצאת. הוא החל במשא שכנועים להניא אותה 
מהחלטתה, וניסה להסביר לה כמה קשיים היא עלולה לעבור, אך היא 
כמנג הפסוק לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, איתנה בדעתה. מה 
רבי  הדור  לגדול  שוב  פונים  לעשות?  מה  שמסתפקים  יהודים  עושים 
משה פיינשטיין להתיעץ עמו. האישה היתה בטוחה במאה אחוז שגדול 
הדור יסכים לדעתה, אך היא הופתעה לחלוטין. רבי משה פיינשטיין היה 
נחרץ נגד הרעיון."לא זו הדרך" אמר, אמר, "יהודי צריך לנתב את עצמו 
אך ורק לפי רצון התורה, וזו צוותה פרו ורבו. דרך הפרישה אינה דרכו של 
עולם ואינה דרכה של תורה, ואל לך לחשוב חשבונות של מעלה לקיים 
את מצות הכתוב "ודבק באישתו והיו לבשר אחד". כמו בפעם הקודמת, 
האישה לא הרהרה על החלטתו, וגם הפעם שבה הביתה, אמנם בלב כבד 
נולד  ולזוג  חולפים  נוספים  חודשים  עשרה  נחושה.  בהחלטה  אך  אבל 
עוד בן זכר. ביום השמיני התקיימה הברית ברוב עם, אך הפעם השמחה 
הדבר,  משמעות  מה  ידעו  הכל  שכן  מעיקה,  בתחושה  מהולה  היתה 
ברכתו של הצדיק. יומיים לאחר הברית הסתלק רבי מאיר קוטלר לבית 
עולמו. אמריקה באבילות, האישה בצער נורא, משפחת קוטלר באבילות 
קשה. רבי שניאור קוטלר מגיע לבקר את האדמו"ר מבלוז'וב שהיה ניצול 
מצבה  יש  לפחות  לך  מאבידתך,  גדולה  לו:"אבדתי  אומר  וזה  שואה, 
לבכות לידה, אבל הבן שלי' כך אומר האדמו" מבלוז'וב,"נהרג באשוויץ 
לו  שיתנו  זכרים  בנים  שני  השאיר  הוא  לך  לידו.  לבכות  קבר  לו  ואין 
נצחיות, ואילו בני לא השאיר אחריו זרע של קיימא", ורבי שניאור קוטלר 
השבור שלא קיבל ניחומים מאיש אומר לו:"ניחמתני, ניחמתני". לכאורה, 
הסיפור המופלא הזה מסתיים כאן, אבל זהו שלא. כאן מתחיל סיפור 
חדש ומסעיר לא פחות. כשנה לאחר מכן נמצא לאלמנה שידוך, אלמן 
שנה,  עוברת  באושר.  וחיו  נשאו  הם  ילדים.  שני  היו  לו  שגם  כמותה 
עוברות שנתיים וילד אין. עוברים ארבע וחמש שנים והם לא זוכים לילד 
ילדים  להביא  הצליח  מהם  אחד  כל  שהרי  גדולה,  והתמיהה  משותף, 
לדרוש  הלכו  בעיה?  נוצרה  שלפתע  יתכן  כיצד  הראשונים,  מנישואיו 
אצל כל הרופאים והם קבעו שאכן יש בעיה קשה אצל האישה, ואז הם 
את  ערך  שזה  ולאחר  באמריקה,  גדול  הכי  מומחה  לפרופסור  מגיעים 
בדיקותיו החליט לשתף אותם במה שכל הרופאים לא העזו לומר עד 
כה. ומה אומר להם הרופא אם לא כך:" דעו לכם שראיתי וטפלתי באלפי 
רק  לא  הזו  שהגברת  ולהשבע  בכפי  נפשי  לשים  מוכן  ואני  מטופלים, 
שלא יכולה ללדת אלא ע" ההגיון. אני לא יכול להאמין שהיא ילדה אי 
פעם". הם הביטו בו בתדהמה והוא הוסיף ואמר:" יש מקרים שיש להם 
פתרון ויש מקרים שאין להם פתרון, אבל כאן מדובר במקרה שאין בכלל 
זו מסוגלת  אין שום סכוי שאישה  רפואית, מפני שע"פ הטבע  שאלה 
ועוד הוסיף:"כרופא אני מאמין בניסים, אך ע"פ  ילדים".  בכלל להוליד 
מה שראיתי אני מחויב להאמין בנס, כמו כל הרופאים שהראתי להם את 
ממצאי הבדיקה, הם הגיבו כמוני, אין שום סכוי רפואי, רק נס". ואכן לזוג 
הזה לא נולדו ילדים עד יום מותם, הם גדלו את ארבעת ילדיהם במסירות 
ושמחו בחלקם הגדול. משפחתה של הכלה הצעירה היתה בטוחה שהיא 
עושה חסד בלתי יאומן עם רבי מאיר קוטלר, לא סתם חסד אלא הקרבה 
של חיים למענו, ואכן זה מה שהיא התכוונה לעשות וגם עשתה. אבל 
האמת כפי שהיא התגלתה כמה שנים לאחר מכן, שאם היא לא היתה 
ערירית  נשארת  והיתה  הצדיק  של  לברכתו  זוכה  היתה  לא  לו,  נשאת 
חשוכת ילדים ללא שום המשך. אז זה החסד שעשתה חזר אליה, ובזכות 
עד  באושר  שניים  נשואים  ונשאה  ילדים  לשני  זכתה  הצדיק  ברכת 
שנסתלקה לבית עולמה מוקפת בצאצאיה הרבים. ויש משמעות נוספת 
בונה  חסד  מפסידים,  לא  לעולם  מחסד  כי  יבנה,  חסד  עולם  למושג 
וזו שהלכה אחרי בעלה  עולמך אתה,  בעיקר את  עולמות אחרים אבל 

במדבר בארץ לא זרועה זכתה גם זכתה.
                                                       באדיבות המחבר-הרב צבי נקר הי“ו

סיפור השבוע
כך  סיפור המיוחד הבא הוא סיפור על אמונה תמימה, סיפור לא כל 
מפורסם אבל ראוי היה שיתפרסם מקצה העולם ועד קצהו. שמו של 
בעיקר  חרדי,  יהודי  לכל  ומוכר  ידוע  זצ"ל,  קוטלר  אהרון  רבי  הצדיק 
באמצעותו  באמריקה,  הישיבות  עולם  את  הקים  הוא  ארה"ב.  לילדי 
בראש  עמד  הוא  באמריקה.  החרדית  היהדות  פני  את  לגמרי  שינה 
ישיבת לייקווד שאולי היא הישיבה הגדולה בעולם. בנו וממשיך דרכו 
הגאון רבי שניאור קוטלר, כיהן כראש ישיבה לאחר פטירת אביו בשנת 
תשכ"ג. כולם מכירים גם את בנו של רבי שניאור קוטלר, הלא הוא רבי 
הוא  משמש  תשמ"ב,  בשנת  אביו  פטירת  שלאחר  קוטלר,  מלכיאל 
שנאור   שלרבי  הוא,  יודעים  אינם  שרבים  מה  לייקווד.  ישיבת  כראש 
נוסף בשם רבי מאיר קוטלר, שהיה תלמיד חכם עצום, למדן  בן  היה 
ונצורות,  גדולות  לו  חזו  שרבים  שמים  וירא  נפש  אציל  צדיק  מופלג, 
וששמו יזרח בשמי היהדות החרדית לא פחות מאחיו, אביו וסבו. כל זה 
הוא  לפרקו,  מאיר  רבי  כשהגיע  לקמן.  שנספר  מהסיבות  קרה  לא 
התארס עם משפחה חשובה מאד בארצות הברית, אך כמה ימים לאחר 
הוא  הרפואה  בבית  הרפואה.  לבית  והובהל  בטוב  שלא  חש  אירוסיו 
הנוראה  הבשורה  ביותר.  נוראות  היו  והתוצאות  לבדיקות  נשלח 
הראשונה היתה שהחתן הטרי חולה במחלה הארורה. והבשורה הנוראה 
עוד יותר היתה, שהמחלה כבר התפשטה בכל גופו. הרופאים נתנו לו 
נותרו לו אלא  והוסיפו כי על פי הערכותיהם לא  אפס סכוי החלמה, 
שבועות בודדים של חיים. משפחת קוטלר קבלה את הבשורה בצורה 
קשה מאד. הכלה היתה כמובן שבורה ורצוצה, כל כך התפללה לחתן בן 
תורה תלמיד חכם, והנה...הורי הכלה פנו למשפחת קוטלר ורמזו להם 
שאולי טוב יהיה לבטל את האחרוסין כי אין שום ענין שהכלה תתמודד 
עם אסון כזה, וכל זה עבור בחור שהיא בקושי מכירה. משפחת קוטלר 
הורי  יעשו.  כל צעד שהם  יבינו  מצידה אמרה למשפחת הכלה שהם 
הכלה אמרו לביתם שהדבר הנכון שכדאי לעשות זה לבטל את השידוך 
נכונה  כאן  אך  לעבור,  אמורה  שהיא  הרגשית  הטלטלה  מכל  ולהמנע 
צדיק,  עם  להתארס  זכיתי  אמרה,  היא  סרבה.  הכלה  הפתעה:  להם 
שנעשה  מפני  רק  אותו  לעזוב  מתכוונת  לא  אני  עצום,  חכם  תלמיד 
כזה  גדול  לי אפשרות לעשות חסד עם אדם  נתנה  להיפך אם  חולה, 
לכך  סימן  בעמדתה  ראו  הוריה  אתמודד.  ואני  וגורלי  שכרי  זה  והיה 
שכנעו  הם  ההחלטה,  משמעויות  את  מבינה  ולא  מידי  צעירה  שהיא 
אותה לבוא עימם לגדול הדור של אמריקה באותם ימים, הגאון הגדול 
ההורים  את  שמע  פיינשטיין  משה  רבי  זצ"ל.  פיינשטיין  משה  רבי 
ולאחר מכן שמע את טענות הכלה, חשב מספר רגעים ואמר:"לו הכלה 
רוצה לעזוב הרי שלא היתי אומר מילה אחת, אך מכיון שהיא  היתה 
מביעה התנגדות נמרצת לעזוב את הבחור, אומר לכם ולה רק את זאת- 
עליכם לדעת שחיבור בעולם הזה יש לו המשך בעולם הבא בגן עדן, 
הכלה שלפנינו אינה רוצה לפספס חיבור נצחי עם יהודי נעלה שכזה, 
לכן אני ממליץ לאפשר לה להנשא גם אם זה יהיה רק לזמן קצר ביותר, 
ובידיעה ברורה שהוא עלול להסתלק מן העולם לפני החתונה או זמן 
את  לסדר  אשמח  הדחוק,  זמני  הוסיף"למרות  ואף  אחריה".  קצר 
הקידושין בחתונה הזאת". הם יצאו משם ללא ספיקות, גדול הדור אמר 
ולא היה להם שום פקפוק על דבריו. הכלה בקשה להקדים את החתונה 
ולזכות  עצום  לאותו תלמיד חכם  להנשא  להספיק  כדי  ככל האפשר 
לחיבור עמו בעולם הזה ובעולם הבא. החתונה התקיימה לאחר שבוע 
וזאת היתה חתונה עצובה, עצובה בדיוק כמו שהחתונות מסוג זה אם 
בבואו  החתן  אחר  התהלכו  אנשים  להיות.  יכולות  מתקיימות,  בכלל 
לכסות את הכלה ולא יכלו להמלט מההרגשה ומהמחשבה שתוך זמן 
קצר הם יצטרכו לכסות את החתן בעפר, רק המחשבה הזו גרמה לבכי 
בלתי נשלט אצל כל הנוכחים בחתונה העצובה הזו, כולל החתן והכלה. 
בסידור הקידושין כובד רבי משה פיינשטיין בעצמו, מיד לאחר החופה 
הללו:"זה  במילים  הצעיר  הזוג  את  בירך  הנרגשים  הנוכחים  כל  לעיני 
אני מברך את  עד,  עדי  בנין  לו ממנו  והתקין  בירכנו את הברכה  עתה 
מפני  לא  בבכי,  פרצו  והכלה  החתן  לילדים".  שתזכו  והכלה  החתן 
שחשבו שהברכה תתקיים, אלא מפני שהם ידעו שהיא לא תתקיים, 
והברכה הזו נגעה בעצב הכי רופף שלהם. לכולם היה ברור שהברכה 
לרש  בלעג  מדובר  שזה  בליבם  חשבו  והם  מליצה,  אלא  אינה  הזו 
דאורייתא, רק נכשלו שמתחו בליבם ביקורת על גדול הדור על ברכתו 
הבלתי הגיונית בעליל. הזוג החל את חייו, כולם מסביב החלו לספור 
את הימים מחשש לנורא מכל, והחתן, לא רק שמצבו לא הורע אלא 
להיפך, התפשטות המחלה הואטה וגם עדיין היה ברור שגברא קטילה 
הוא, עבר חודש ועוד חודש והחתן עדיין חי וקיום בניגוד לתחזיות של 
האופטימיים שברופאים שנתנו לו לכל היותר חודשיים. והנה הגיעה 
הבשורה שלא תאמן: האישה נפקדה, ותשעה חודשים לאחר מכן נולד 
לזוג בן זכר והחתן חי וקיים כנגד כל הסכויים. יהדות אמריקה היתה 
בהלם. הבשורה התפשטה במהירות, כולם ראו מול עיניהם את ברכתו 
של גדול הדור רבי משה פיינשטיין מתגשמת. הברית התקיימה ברוב 
עם, והפעם בניגוד לחתונה המאד עצובה היתה זו ברית שמחה מאד, 
והאמונה, ההיפך הגמור מטקס  מפני שהיא היתה התגלמות התקווה 
החתונה שאפיין אותו יאוש גמור. כמה שבועות לאחר הברית חש רבי 
חשש  הוא  שלשום.  כתמול  אינם  אשתו  של  פניה  כי  קוטלר  מאיר 
היא  אותו,  הרגיעה  היא  אך  ולדכאון,  לעצב  לה  גרמה  הלידה  שאולי 
"אז מדוע את מהורהרת כל  בריאה לחלוטין ואפילו שמחה עד מאד. 
כך?" ביקש רבי מאיר לדעת. לקחו לו כמה ימים עד שהצליח לפתוח 
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עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

לפני  חשובה,  רפואית  בדיקה  לעבור  צריכה  היתי 
הבדיקה, עשיתי "פדיון נפש" ב"חסדי ינון",

וברוך השם קיבלתי תוצאות תקינות. רוצה להודות 
לבורא עולם! אבן נגולה מעל ליבי...

תודה לה', ותזכו למצוות וישר כח!
מ.

היה שותף
לזיכוי הרבים באיזור מגוריך
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 לבת שלי מצאו גידול שפיר גדול, לפני שיתחילו 
מיד  התקשרתי  אותו,  להסיר  ומתי  איך  לדון, 
ל“חסדי ינון“ והזמנתי עבורה ”פדיון נפש“ , היום 
הלכה לבקורת וכדי להחליט מה לעשות, וישתבח 
שמו לעד! בבדיקה לא מצאו כלום, הכל נעלם...אין 

מילים להודות לבורא עולם...
                                                           בעילום שם

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

הבן שלי היה בכינרת עם המשפחה, בבין הזמנים, 
זרם  והיה  שם  עמד  סלעים,הוא  עם  לאיזור  נכנסו 
של מים חזקים, אבד את השווי משקל והחליק. פינו 
אותו לבית חולים, שם אבחנו לו שבר באף ובכתף 
ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לו  עשיתי  למחרת  שמאל. 
לו  והכל עבר  וברוך השם, עשה פיזיוטרפיה,  ינון“, 
תודה  רגיל.  ולתפקוד  לעצמו  וחזר  מהר  די  יחסית 

להשם!
                                                             בעילום שם

ינון"  ב"חסדי  קבוע  באופן  פדיונות  עושה  אני 
וברוך השם ישנה סייעתא דשמיא, יום אחד לאחר 
בידי  היה  ינון"  מ"חסדי  הקבלה   את  שקיבלתי 
שמצבה  בחברה  ונזכרתי  הארגון,  של  הפרוספקט 
קשה.  ממש  והמצב  מובטל  בעלה  רע,  בכי  ממש 
נכון  לה  ואמרתי  הפרוספקט  עם  אליה  הלכתי 
לכם  מציעה  אני  זאת  למרות  אבל  שמצבכם קשה 
למרות שזה  ינון“,  ב“חסדי  נפש“   ”פדיון  לעשות 
כרוך בהוצאה מבחינתך, את יודעת שאני לא מקבלת 
אצלנו  השם  ברוך  אבל  מכך,  הנאה  טובת  שום 
ראינו הרבה ישועות. ”הנה, קחי את את פרוספקט 
ותעשי מה שנראה לך“. הם החליטו לעשות פדיון. 
זה  רואה,  ” את  אלי:  היא מתקשרת  יומיים,   אחרי 
דבר  לכל  בסבלנות,  ”תתעזרי  לה  אמרתי  עזר“.  לא 
בקרוב  שכבר  מאמינה  סבלנות...אני  שלו,  הקצב 
תבשרי לי בשורות טובות בע“ה ”. לאחר כשבועיים 
לספר  חייבת  אני  לי-“  ואומרת  אלי  מתקשרת  היא 
לך , שברוך השם לאחר תקופה ארוכה שבעלי היה 
מובטל הוא מצא עבודה וברוך השם התחיל לעבוד, 
להודות  רק  לעשות.  ואוהב  מתמחה  שהוא  ובמה 
מתקשרת  אני  עין!.   כהרף  השם  ישועת  לבורא! 

לבשר בשורות טובות, וגם לעשות עוד פדיון.  
                                                             ר.ג מהמרכז 

במשך תקופה ארוכה היה לי סכסוך עם השכנים על 
שטח משותף בבנין. הדברים האלה יכולים להמשך 
שנים וזה עוגמת נפש גדולה לכל הצדדים. ואף אחד 
לא יוצא נשכר מזה. לאחר יום מתסכל של דיונים, 
שלא ראיתי איך יוצאים מהפלונטר הזה,  התקשרתי 
השם,  וברוך  נפש“.  ”פדיון  לעשות  ינון“  ל“חסדי 
לעמק  והגענו  הסתדר,  הכל  עולם,  לבורא  השבח 

השווה.
                                                             בעילום שם



החיזוק השבועי
שמירת הפה

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” \\

איש חכם, ישב תחת עץ. ניגש אליו בחור ששמע כי האיש אדם משכיל ופיקח, והחליט לבחון את שליטתו בעצמו. עמד הבחור מול החכם 
והחל לקללו. הוא השתמש בכל מילות הגנאי הקיימות אך ללא הועיל, החכם לא הגיב...כעבור זמן מה, התעייף הבחור המקלל והלך לדרכו. 
לאחר מנוחה קצרה, הוא חזר לסיבוב שני של קללות. הפעם הוא הוסיף קללות על משפחתו של החכם והטיח בו את כל המילים הפוגעות 
שעלו בדעתו. אולם גם אז לא הייתה תגובה מהחכם.התעייף הבחור, פנה לחכם ואמר: "אני קיללתי אותך בכל דרך שיכולתי לחשוב עליה, 
אך אתה לא החזרת לי כלל וכלל".החכם הסתכל על הבחור והשיב בשאלה: "אם מישהו יתן לך מתנה, אך אתה תסרב לקבלה, אזי, אצל מי 
תישאר המתנה?". "אצל האדם הנותן", השיב הבחור. "אם כן, אני מסרב לקבל את הגידופים שלך!" השיב החכם והלך..."וַיְִחי יַעֲקֹב בְֶּאֶרץ 
ִמצְַריִם ְשׁבַע עְֶשֵׂרה ָשׁנָה וַיְִהי יְֵמי יַעֲקֹב ְשׁנֵי ַחיָּיו ֶשׁבַע ָשׁנִים וְַאְרבָּעִים וְּמַאת ָשׁנָה" )בראשית מז', כח'(בדרך כלל בן חי כשנותיו של אביו או 
אימו, יצחק אבינו חי מאה ושמונים שנה ואילו יעקב אבינו חי מאה ארבעים ושבע שנים.אומר "בעל הטורים": "נחסרו מיעקב אבינו שלושים 
ְמצָא ֶאת ֱאלֶֹהיךָ לֹא יְִחיֶה' )לא', לב'( וכתוב שקללת  ושלוש שנים כמנין 'יחיה', כאשר רחל גנבה את הטרפים מאביה אמר יעקב: 'עִם ֲאֶשׁר ִתּ
צדיק אפילו על תנאי מתקיימת, ואכן נפטרה רחל.וכלל בידינו שקללת חינם לו תבוא - אדם המקלל סתם את חברו, בחינם, ללא טעם, 
הקללה תחזור אליו. יעקב אבינו על שקילל אפילו ללא ידיעה את רחל חסרו לו שלושים ושלוש שנים כמנין 'יחיה'".בורא עולם נתן לנו תיבת 
אוצר, תיבה החבויים בה אוצרות יקרים, נתן לנו פה. בפה שלנו נמצאים אוצרות בדמוי מילים, עם המילים יכולים אנו להשפיע עלינו חיים 
ארוכים, ברכות ושפע, ויכולים אנו לגרום באמצעותן לעשות בדיוק ההיפך. לעיתים ללא שימת לב, בשעת כעס יכולים אנו לשלוח "צרור 
קללות עסיסיות", המילים יוצאות וחוזרות אלינו ועלינו.יעקב אבינו הפסיד שלושים ושלוש שנים מחייו, כאשר אלו יכלו להיות השנים 
היפות שבחייו, כשכל בני משפחתו - ילדיו ונכדיו מסביבו. הוא הפסיד אותן בגלל קללה אחת...לפני שאנו "מתחממים" על האחר ואומרים 
את אשר בבטנינו, נעצור מעט, נחשוב שהמילים יכולות לפגוע בנו הרבה יותר מבאחר. ואם חלילה עלינו נאמרו המילים, נבליג, נשתוק, לא 
נקבל את "המתנה" הזו, וממילא הדברים ישארו במקומם. נרוויח חיים ולא חלילה נפסיד אותם, נרוויח אושר ובריאות, הצלחה ושפע גדול...

)רונן קרתא( 

ניתן לתרום ל“חסדי ינון“ בכרטיס אשראי בקו הישועות 03-6182992 ובבנק הדואר חשב‘ 3640582 ע"ר 580437440 או ב-        050-95-80-500

בואו לקחת חלק
במצות הכנסת כלה,

לכלות נזקקות,
שאין בידן האמצעים לקראת יום שמחתן.

השמחה שלהם-
זאת השמחה

של כולנו...

050-95-80-500

  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


