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מטעמים לשולחן
בטחון מוחלט בבורא לבדו

ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם )מא, א( 
כיון שאמר יוסף לשר המשקים: "כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך... והזכרתני אל 
פרעה והוצאתני מן הבית הזה" )מ, יד(, נתוספו לו שתי שנים בבית האסורים, שנאמר: 
" ויהי מקץ שנתים ימים". מה הקשר בין "ויהי מקץ" לכך שנתוספו לו שנתים?  באר 
ה"משך חכמה": מאחר והקב"ה יעד את יוסף להיות מלך במצרים, שלחוהו לשנה אחת 
ושליט במדינה  להיות שר  ויוכל  דרכי המלכות,  כדי שילמד ממנו את  לשר הטבחים, 
ההנהגה  סובבה  מכן  לאחר  ובקוסמיה.  בחכמיה  ובלטה  בכפה  מושלת  אז  שהיתה 
שר  המלך-  סריסי  שני  עם  שם  וישב  האסורים,  בבית  יוסף  של  מאסרו  את  העליונה 
האופים ושר המשקים, כדי שילמד מהם את נימוסי מלכות מצרים וטכסיסיה. לאחר 
לא  מותו[,  והאחר- אל  לחופשי,  ]האחד  מן הכלא  ושר האופים  שיצאו שר המשקים 
היתה עוד תועלת מישיבתו של יוסף בבית האסורים. הוא היה אמור לצאת לחופשי, 
אך נותר שם עוד שנתים, משום שאמר "זכרתני... והזכרתני". הוא שם, כביכול, מבטחו 
כנגד  שנתים  שכחו  שהשר  ההשגחה,  סובבה  כן  על  אלו,  מילים  שתי  באמרו  באדם 
מעת  שנתים  מקץ  מה?  מקץ  ימים",  שנתים  מקץ  "ויהי  שנאמר:  זהו  המילים.  שתי 
חולה  לבחור  כותב  זצ"ל  הסטיפלר  האסורים.  מבית  הטבחים  ושר  האופים  שר  צאת 
ומדוכא ביסורים: "יום ג' פרשת שמות ה' אלפים תשכ"ד. שלום וכל טוב לבחור היקר 
פלוני אלמוני שיחיה, כל אדם צריך לסבול, ובכל מקום שיהיה צריך לסבול. ויש גבול 
ליסורים. ה' יתברך ירחם עליך ויצילך מצרות ועגמת נפש ותצליח ברוחניות ובגשמיות. 
יש גבול ליסורים, קץ שם לחשך. ותדע לך הכל בא ממנו". מלבד זאת על בעל היסורים 
בעניני  בן  ביותר  הקשים  היסורים  אחד.  ברגע  להתהפך  יכול  הקשה  מצבו  כי  לדעת 
בריאות, בין ביסורי נפש, הן מילדים והן מכל שאר הדברים המסבים לאדם צער ועגמת 
נפש מרובה, יכולים להשתנות מן הקצה אל הקצה. כאשר ירדו ישראל למצרים מנו 
ילדים,  ביותר- עשרה  הגדול  הילדים  היה מספר  לבנימין  כי  מצינים  אותם, הפסוקים 
ואילו לדן היה ילד אחד בלבד, חושים שמו, ובן זה היה בעל מום, בהיותו חרש. נתאר 
לעצמנו את מחשבותיו של דן באותה שעה: "כלנו צריכים להקים את כלל ישראל, אחי 
בנימין בודאי יכול לעשות זאת, אולם אני, יש לי רק ילד אחד, וגם הוא בעל מום... האם 
אצליח למצוא לו שידוך? הלא בודאי אאלץ לקחת לו בעלת מום, ומי יודע מה יהיה עם 
הילדים?!"... לא חלפו אלא מאתים ועשר שנים בלבד, ושוב נמנים כלל ישראל במדבר, 
והנה, למרבה ההפתעה מתגלה שהשבט הקטן ביותר הוא בנימין, ואילו השבט השני 
בגודלו, לאחר יהודה, הוא שבט דן! מכאן שהאדם אינו צריך לחשוש כלל, הקב"ה מלוה 
אותו בכל צעד ושעל, ויכול לשנות כל דבר במקרה הצורך, הוא זה ששם את החושך, 
הוא זה שקבע לו את הקץ, ולכל אחד ישנה תקוה!. ידוע היה הסבא מנובהרדוק, רבי 
יוסף יוזל זצ"ל, אשר בטח בה' ללא השתדלות, והיה ה' מבטחו. בחג הסוכות בשנת תר"פ 
נכבשה העיר קיב, בידי כנופיתו של הצורר דניקין, שערכה טבח ביהודים והתירה את 
דמם. מאות יהודים נרצחו, הי"ד. אולם הסבא מנובהרדוק, לא פחד כלל. הוא ישב בסכה 
כהרגלו, ועל תמיהת הסובבים אותו ענה: "שומר מצוה לא ידע דבר רע" )קהלת ח, ה(. חג 
שמחת תורה הגיע, הקלגסים השתוללו, ומהרחוב נשמעו צעקותיהם הפרועות. הסבא 
כנס את תלמידיו במעונו, והורה לערך את ההקפות כסדרן. הוא עצמו רקד במרכז עם 
ספר התורה, בשוררו: "אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי, אם תקום עלי מלחמה בזאת 
אני בוטח" )תהלים כז, ג(. לאחר מכן עמד לקדש על היין כמצות היום, ובאותו רגע חלפו 
הפורעים על פני חזית הבית. הפורעים ירו מרוביהם אל תוך הבית פנימה. כל הנוכחים 
השתטחו מיד על הארץ- מלבד הסבא, שעמד זקוף, וכוס הקדוש בידו. הצוררים המשיכו 
בדרכם, מבלי להכנס פנימה, והנוכחים קמו ועמדו על רגליהם. מלאי השתאות הביטו 
בסבא. מגביע הקדוש, המלא עד גדותיו, לא נשפכה ולו טיפה אחת. ידו של הסבא לא 

רעדה כדי זיע קל! הוא היה איתן בבטחונו המחלט בבורא...
                                                     ומתוק האור

מן  חנוכה  של  השמיני  ביום  הנותר  א. 
עושה  ההדלקה,  לשיעור  הצריך  השמן 
מפני  ושורפו,  עצמו,  בפני  מדורה  לו 
בשמן  נתערב  ואם  למצותו.  שהוקצה 
כשר אחר, אם יש ששים כנגדו, הרי הוא 
ששים  שיעור  אין  ואם  בששים.  בטל 
להוסיף  שאין  שאומר  מי  יש  לבטלו, 
עליו שמן לבטלו, שאין מבטלים איסור 
תרעז  סי‘  או“ח  בש“ע  )מרן  לכתחילה, 
ואין  שהואיל  אומרים  ויש  ד(  סעיף 
איסורו אלא מדרבנן, מותר להוסיף שמן 
כשר עד שיהיה ששים לבטלו, וישתמש 

בו לכל צרכיו. וכן עיקר.
ב. צלוחית של שמן שהזמינה לנר חנוכה, 
ואחר שהדליק מן השמן כל ימי חנוכה, 
נשאר שמן בצלוחית, אין השמן הנשאר  
בצלוחית אסור, כדין מותר השמן שבנר 
צרכו,  כל  בו  להשתמש  ומותר  החנוכה, 
דהזמנה לאו מילתא היא.                                                                                                                                           
חזון עובדיה

ואין  לזרוע בחממות בשביעית,  ג. מותר 
קדושת  שם  שצמחו  וירקות  בפירות 
ובכל  בביעור,  חייבים  ואינם  שביעית, 

שאר דיני שביעית.
חזוןו עובדיה

ההלכה השבועית
הלכות חנוכה

הלכות שמיטה

זמני שבת
פרשת מקץ

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 599
שבת פר' מקץ
שנת תשפ"ב

פלג המנחה
3.31

3.32

3.30

3.34

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה: "רני ושמחי“

4.00

4.16

4.03

4.18

5.14

5.15

5.13

5.17

5.53

5.49

5.46

5.51

רבינו תםצאת שבתהדלקת נרות

העלון מוקדש לעילוי נשמת 
יוסף בן רבקה ז”ל
רבקה בת אולגה זימבול ז”ל
שלמה בן ויקטוריה ז"ל
שרה בת מלכה ז"ל

 לרפואה שלמה 
אולגה זימבול בת אמילי



מסיבית אצל סוכני הנסיעות מגלה נחמיה אצל סוכן הותיק 
גרשון כרמלי כרטיס טיסה הלוך ושוב, בצ'רטר כמובן, במטוס 
גרוטאה למדי של חברת תעופה שבקושי מכירה את עצמה. 
במחלקה  ומתיישב  בונד  ג'יימס  תיק  עם  למטוס  עולה  הוא 
צעירים  חלקם  משונים,  די  אנשים  כמה  עוד  עם  הרגילה 
הזויים בבגדים צבעוניים סרי טעם. מיד לאחר הטיסה מגלה  
זליבנסקי יקירנו, לאיזה בור הוא נפל. החבורה שסביבו היתה 
צעקנית, רעשנית, מעשנים. פה ושם הורמו ידיים, הועפו בדלי 
סיגריות באוויר, כמה קללות מגוונות ריחפו באוויר והדיילים 
האומללים ניסו לשווא להפריד בין הניצים. נחמיה קלט מהר 
שהוא בעצם מקדים את הגיהנום בכמה שנים טובות, וקרוב 
מעלה.  של  בבית-דין  שלו  הטיסה  ביסורי  שיתחשבו  לוודאי 
למחלקת  פולש  שהוא  נחמיה  החליט  שעה,  אחרי  תכל'ס 
עסקים. הוא שמע מכמה מידידיו, שזו מחלקה רגועה, שלווה, 
מפנקת. אמר ועשה. הוא התרווח על הכורסא הרחבה, עצם 
עיניו וניסה להירדם. "יסלח לי אדוני, מה שמך?" שאל אותו 
מיודענו.  השיב  "זליבנסקי..."  הדיילים.  קצין  מונטגו  צ'רלי 
"סליחה, אבל אדוני לא מופיע ברשימה של מחלקת עסקים, 
הרגילה".  למחלקה  ותחזור  מקומך,  שתפנה  מבקש  אני 
זליבנסקי נדהם. "מה פרוש? בושה וחרפה, שילמתי כרטיס 
ואתה מסלק אותי? אני אתלונן..."כמה שילמת על כרטיסך?" 
ידידי,  טועה  "אתה  מיודענו.  השיב  דולר"   600" צ'רלי.  שאל 
לא  כאן  אדוני  דולר.   3,500 עולה  עסקים  במחלקת  כרטיס 
מקומך. אני מבקש בנימוס שכבודו יקום וינוע למקום ממנו 
הוא בא...". צ'רלי מונטגו הדייל הוותיק היה סבלן בדרך כלל, 
העצבים.  על  עולה  הזה  החצוף  שהטיפוס  הרגיש  הוא  אבל 
כשזליבנסקי  ועקשני,  מכוער  ויכוח  התפתח  ואילך  ומכאן 
חייו,  על  רחמים  מבקש  ואפילו  האחוריות  רגליו  על  עומד 
מונטגו,  אך  הרגילה.  שבמחלקה  לגיהנום  לחזור  לא  העיקר 
האמון על חוקי התעופה וכללי הסדר הטוב במטוסים, עקשן 
לא פחות, עד שלפתע כלו עצביו, והוא סימן למאבטח לגשת 
העסקים  ממחלקת  להוציאו  ובעדינות  המרדן  הנוסע  אל 
ולהדביקו אל זנב המטוס. כשנחמיה זליבנסקי ראה כי כלתה 
אליו הרעה, הוא החליט להשתמש בקלף המנצח. נכון, הוא לא 
מהטיפוסים שנפרדים בקלות מכסף, אבל הפעם זה פיקוח 
נפש ממש. בטרם אחזו איש הבטחון בצווארו, פתח נחמיה את 
מזוודתו ושלף משם 4,000 דולר מרשרשים ונעימים להרחה. 
הוא זרק אותם על השולחן ואמר לצ'רלי מונטגו הדייל: הנה 
יש פה 4,000 דולר, אני משלם עכשיו על כרטיס במחלקת 
להמתין  למאבטח  סימן  צ'רלי  לנפשי.  אותי  ותניח  עסקים, 
לו באוזנו:  ולחש  זליבנסקי  נחמיה  רגע, התכופף לעברו של 
רוכשים  טובה  במחלקה  טיסה  כרטיס  היקר,  ונכבדי  "אדוני 
רק למטה על הארץ, בנמל התעופה. אבל בשמים, כשהטיסה 
כבר יצאה לעבר היעד, כאן כבר אין אפשרות בעד שום הון 
שבעולם, לקנות כרטיס למחלקה הטובה והנוחה. התקמצת 
זליבנסקי,  לך  בטרמינל, הסתבכת במטוס. אמרת שקוראים 
ואני רואה שאתה איש דתי עם זקן וכיפה, אתה צריך לדעת 
למטה,  שמבשלים  מה  שאת  זליבנסקי,  מר  ממני  טוב  יותר 
אוכלים למעלה...". צריך לומר, שהמילים הללו פעלו כמטה 
יותר משיחות  הרבה  מיודענו,  ושכלו של  ליבו  על  של קסם 
טובים,  ושנוררים  משגיחים  רבנים  של  והשכנוע  המוסר 
שעברו על פתחו של נחמיה.  הוא הרים את שטרות הכסף, 
הכניסם לתיק, ועזב שפל ומדוכא את מחלקת העסקים. ויש 
ושונה  נחמיה אחר  זה  היה  מספרים שלאחר שיבתו ארצה, 
לחלוטין. נחמיה שהתחיל להשקיע בכרטיס איכותי ויקר כדי 
להגיע למחלקה הראשונה בדרך לשמים, וגם אם לא השתנה 
לקח  מונטגו  שצ'רלי  תודו  לפחות  שלנו,  זליבנסקי  נחמיה 

בסיפור הזה את כל הקופה. 
                                 באדיבות המחבר- הרב קובי לוי הי“ו

סיפור השבוע
אתם יודעים, יש טיפוסים כאלה שהם בלתי נסבלים בעליל. 
עוצמות-נפש,  ממך  שדורשים  מסויימים  באנשים  מדובר 
לפרגן  כדי  כף-זכות,   של  וטונות  רוח  אורך  סבלנות,  המון 
להם ולספוג את אופיים הקלוקל. הם, אגב, לא חשים שהם 
כאלה, ההיפך, אם תבחן אותם לגופם של עצמם, הם כבר 
יפרשו לפניך את הדרת נפשם האצילית, את מכמני החסד 
ואוזנם  הנדיב  ליבם  את  שופעים,  שהם  והרחמים  הרוך 
הכרוייה לכל עובר ושב. בואו נאמר שאדם פשוט מן הישוב 
אם היה שומע אותם מנתחים את אישיותם הנאדרה, היה 
טועה לחשוב שמדובר בגאוני המוסר, משל היו רב סעדיה 
תטעו  שלא  רגע,  רגע,  פחות.  לא  מקעלם.  הסבא  או  גאון 
לרגע, יהודי באשר הוא, חייב ומוכרח לחנך את עצמו לסבול 
סייגים  לה  שאין  ישראל  באהבת  בכנות,  אותם  ולאהוב 
גבולות. אף אחד בעולם לא פוטר אתכם מלגלות  לה  ואין 
אהוביכם  הם.  כאילו  וחביבות  חינניות  אותה  את  כלפיהם 
ואבירי לבבכם וכמובן ללא צביעות וחנופה. באורחות יושר 
זו חובתנו כמתוקני מידות. בואו  זה לא פשוט, אבל  ממש. 

נקצר.
שסבלו  אלה  נסבל.  בלתי  טיפוס  היה  זליבנסקי  נחמיה 
אותו היו באמת אנשים אצילי נפש ספוגים ביראה ואהבת 
ישראל טהורה החצובה מכסא הכבוד. בואו נמנה כאן, עד 
כמה שידינו משגת, כמה וכמה מתכונותיו הדורשות תיקון 
דחוף בכל מוסך ופנצ'ריה מזדמנים. אז ככה , אדון זליבנסקי 
היה איש עשיר ברוך השם, חנויותיו פרחו ליבלבו ושיגשגו, 
וכסף רב זרם לחשבונות הבנק שלו. עשיר עשיר, אבל קמצן. 
מביתו  יוצאים  היו  ולמיניהם  לסוגיהם  השנוררים,  גדולי 
הוא  אבל  אחד,  אף  גרש  לא  הוא  חלילה,  לא  נפש.  במפח 
נתן להם להבין שמצודת תרומותיו פרושה על חצי עולם, רק 
לא היה ברור על איזה חצי. שטויות, גם אם הייתם בודקים 
ממנהטן עבור לגייטסהד, וכלה בקרית שמונה או יהוד, לא 
והאף  ממנו.  תרומה  שמקבל  זנוח  כולל  אף  מגלים  הייתם 
שלו? בעננים. מתהלך לו מר זליבנסקי בחצרות האדמו"רים 
ודוחף אפו לכל שיח ושיג של  והרבנים כבן בית, מתערבב 
עסקנים חשובים, מביע דעתו בנחרצות כלפי כל נושא שעל 
כתפיו.  על  הציבורי  העול  מנושאי  אחד  היה  משל  הפרק 
האמת ניתנת להיאמר שגם בניו ובנותיו הבוגרים לא בדיוק 
חיבבו אותו. שיהיה לכם ברור, אף אחד מהם לא קיבל דירה 
החתונה  הארוסין,  הוורט,  קטן.  בכסף  הכל  דירה.  חצי  ולא 
באולם בינוני ונידח, וסכום כסף לא משמעותי שחלבו ממנו 
לא  למפגש  להיקלע  בלי  נישואין  שנת  לסחוב  כדי  בקושי 
נעים עם הוצאה לפועל. אשתו? הגב' תמרה זליבנסקי היתה 
אשה רגישה וטובת לב שחינכה וגידלה את ילדיה במסירות, 
לבו  על  לפעול  ממנה  מנעו  ומחלותיה,  החלוש  אופיה  אך 
העיקש והקמצני של נחמיה שלה. רגע, טוענים כלפי אותם 
שלנו?  נחמיה  על  לספר  תוכל  רע  רק  עדיני-נפש,  קוראים 
היה  נחמיה  כמובן,  זכות?  של  קורטובצ'יק  איזה  כלפיו  אין 
רע, אבל טיסות לחו"ל?  גורס משניות לא  ומעריב,  משכים 
מאן דכר ְשֵמּה. הוא נולד כאן, גדל כאן, וקרוב לוודאי שהוא 
ייקבר כאן. לא היו לו, וגם לא יהיו לו טיסות לחו"ל. עסקיו 
אך ורק בארץ, בלי פזילה אמריקאית דקה מן הדקה. נחמיה 
הוא נאמן של ארץ ישראל. הכל טוב ויפה, אלא שבוקר אחד 
מקבל נחמיה מיודענו טלפון מידיד נעורים שלו נחמן קופל, 
לו  והציע  זליבנסקי  של  לעסק  זהה  עסק  בארה"ב  שפתח 
הצעה כלכלית מפתה ששניים שלושה מליון דולר בצידה. 
דובר על שיתוף פעולה עסקי שיקטין את עלויות המוצרים 
בעשרות אחוזים. קופל סיים את השיחה במילים: "בקיצור 
בשבוע הבא אתה בניו-יורק, ולא תתחרט על זה". נו, עם כל 
הכבוד לאידיאולוגיה של ארץ ישראל, שלושה מליון דולר 
הם מספיק פיקוח-נפש כדי לדחות את ישיבת ארץ ישראל, 
בדיקה  נו, אחרי  נו,  לו.  ושתסלחו  חוזר,  ומיד  הוא טס  והרי 
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עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

בלשון  שצריך,  כמו  התנהג  לא  שלי,  הבת  של  בעלה 
המעטה. היה יוצא בלילות בלי סוף עם החברים ולא היה 
מכבד אותה. התקשרתי לעשות ”פדיון נפש“ ב“חסדי 
הוא  שיפור,  ראינו  הפדיון  את  שעשינו  ואחרי  ינון“ 
התחיל להיות יותר בסדר ב“ה, התנהג כמו בעל, כמו אבא 
ההתנהגות  כל  על  ולהצטער  להתחזק  התחיל  לילדים, 
שלו. היום הוא יושב עם אשתו ועוזר לה אפילו בלילות, 
בשורות  לבשר  חברים...הבטחתי  עם  לצאת  במקום 
ויהיה להם  זכוי הרבים יעמוד לזכותם  טובות...שבע“ה 

תמיד שלום בית ונחת יהודית...תודה להשם...
                                                                ב.ו. אור יהודה

היה שותף
לזיכוי הרבים באיזור מגוריך

לפרטים: 03-6182992

אחת“
בשעה

עולמו
את

הקונה
”יש 

540
 

www.hasdeyinon.o
rg tifaret@hasdeyino

n.org

  03-6182992

                                                       
                                                       

                       

 

      5.00

     5.01

      5.00

  5.02

      5.30 

     5.47

      5.35

      5.48

     6.41 

     6.42

      6.41

                6.43

     7.22

    7.19

      7.17

     7.20

www.hasdeyinon.org tifaret@hasdeyinon.org

  03-6182992

                                                               

566

5.45

5.47

5.48

5.46

6.34

6.51

6.41

6.50

7.47

7.49

7.50

7.48

8.27

8.25

8.25

8.24

יציבות  וחוסר  סחרחורות  לי  היו  חודשים  כמה  לפני 
כמה פעמים במהלך היום. זה פתאום הופיע ללא שום 
סיבה או גורם כלשהו. מאוד נלחצתי מזה, ולא ידעתי 
מה בדיוק לעשות. אז התקשרתי ל“חסד ינון“ ובקשתי 
דשמיא  בסיעתא  השם,  וברוך  נפש“.  ”פדיון  עבורי 

הכל עבר לי וחזרתי לעצמי. תודה להשם!
                                                                                                                                                  א.א       

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

הנכדה שלי, השם ישמור אותה היתה בחדר לידה, משהו 
שם הסתבך וחששו שיקחו אותה לניתוח. מיד כשזה נודע 
לי התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיעשו לה ”פדיון נפש“ כמה 
שיותר מהר. ואכן עשו לה את הפדיון, ואתם הראשונים 
לידה  ילדה,  היא  שעות,  כמה  אחרי  לכם,  מודיעה  שאני 
שירבו  למצוות,  תזכו  שלום,  ולתינוק  לאם  וגם  טבעית, 

שמחות בישראל...
                                                                         בעילום שם

לא  חולשה  לי  היתה  טוב,  הרגשתי  לא  כיפור  יום  לפני 
ברורה, והסוכר שלי לא היה מאוזן, החום עלה, התחיל לי 
שיעול טורדני וכבד. עשיתי בדיקה ביתית לנגיף ולהפתעתי 
יצאתי חיובית. כדי להיות בטוחה עשיתי עוד פעם. ושוב 
ויטמינים  לוקחת  חיובית. הסיעתא דשמיא שאני  יצאתי 
ו  C הויטמין  של  המינונים  את  הגדלתי  אז  קבוע,  באופן 

, הוספתי אבץ והתקשרתי מיד ל“חסדי ינון“ שיערכו   D
לבורא  מודה  דשמיא,  ובסיעתא  נפש“.  ”פדיון  עבורי 
עולם, שכל חול המועד סוכות שכבתי במיטה, אמנם בלי 
טעם ובלי ריח, אבל ברוך השם לא היו לי בעיות נשימה, 
רק עיפות גדולה, והחום שלא ירד לגמרי. הזמנתי לי שוב 
עוד פדיון לפני שמיני עצרת, ולאחר מכן, החום ירד, וכבר 
מהר,  די  אלי  חזרו  והריח  הטעם  גם  לעצמי.  חזרתי  מיד 
ראיתי בחוש את יד ההשגחה, והסיעתא דשמיא, שעברתי 
את זה בקלות, וגם העיתוי שיכולתי לנוח כל חול המועד...

מודה לבורא עולם על חסדיו הרבים, כל רגע ורגע...
                                                                       בעילום שם

היתה לי בעיה בהריון, התיעצתי עם רב, והרב שלח אותי 
לעשות סקירת מערכות. בסקירת המערכות הרופא אמר 
שיש מים סביב לב העובר, ושזה מצב לא תקין ולכן מיד 
הם  ניתוח.  לחדר  ישר  התינוק  את  יעבירו  הלידה  אחרי 
הכינו צוות רופאים מיוחד לזמן הלידה. היתי בלחץ נוראי, 
בכיתי בלי סוף ולא הצלחתי לישון לילות וימים. אז הפנו 
ולעובר.  לי  נפש“  ”פדיון  ועשיתי  ינון“  ל“חסדי  אותי 
נולד  והתינוק  תקינה,  בצורה  עברה  הלידה  השם!  וברוך 
לו  עשו  הלידה  מיד אחרי  בעיה.  שום  וללא  ושלם  בריא 
תקין.  שהכל  אמר  והרופא  ללב  אולטראסאונד  בדיקת 
לבורא עולם!שרק הוא  אין מילים להודות  ישתבח שמו! 

רופא כל בשר ומפליא לעשות....
                                                                 ש.ח.ד. מצפת



החיזוק השבועי
הגאולה תגיע בזכות מעשי חסד

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” \\

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

באחד מן הימים נכנס אחד החסידים להתפלל בבית כנסת של חסידי "גור". מכיוון שלא היה לו "גארטל" )חגורה שקושרים 
על המותניים בשעת התפילה( הוא שאל את המתפללים אם יש באמתחתם "גארטל" מיותר להשאיל לו.לאף אחד מהם 
בלי. לאחר  עצמו התפלל  והוא  "הגארטל" שלו,  לו את  ונתן  בעל שם  אליו אדם  פנה  ברגע  בו  נוסף.  "גארטל"  היה  לא 
'גראטל'?" השיב לו האיש:  התפילה שאלו אחד החסידים: "למה נתת לו את 'הגארטל' שלך, הרי נמצאת מתפלל ללא 
"הוא התפלל עם 'גארטל', אני התפללתי עם מעשה חסד..." לימים הפך אותו האיש לאדמ"ור מגור )'לפניו נעבוד'( אומרת 
המשנה: "על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים" )אבות א', ב'( שלושת הדברים 
עליהם העולם עומד מכוונים כנגד שלושת האבות. תורה כנגד יעקב אבינו-עבודה כנגד יצחק אבינו-גמילות חסדים כנגד 
אברהם אבינו. לפני שאברהם אבינו יצא מאור כשדים לארץ כנען בורא עולם הבטיח לו הבטחות גדולות - "וְֶאעְֶשׂךָ לְגֹוי 
גָּדֹול וֲַאבֶָרכְךָ וֲַאגְַדּלָה ְשֶׁמךָ וְֶהיֵה בְָּרכָה" )בראשית יב', ב( - פירש רש"י 'והיה ברכה' - מכוון כנגד מה שאומרים בתפילת 
בך אברהם  ברכה'  'והיה  לומר  בכולם, תלמוד  חותמים  יהיו  יכול   - יעקב'  ואלוקי  יצחק  אלוקי  'אלוקי אברהם,  העמידה 
- מגן אברהם". אמר הרב מנחם מנדל מקוצץ זצ"ל: "בפרוש רש"י יש רמז לתקופה  חותמים את סוף הברכה ולא בהם 
האחרונה קודם ביאת המשיח - 'בך חותמים' - בעמוד גמילות חסדים של אברהם, לומר כי בדור האחרון יתמעט לימוד 
התורה והעבודה ביחס לדורות הקודמים. לעומתם יתרבו מעשי החסד. וזהו 'בך חותמים' - בעמוד החסד של אברהם אבינו 
תחתם התקופה האחרונה - בחסד ונתינה..."השלב האחרון מגיע לקיצו, לחיתום שלו, כיצד נוכל לזרז את החיתום המיוחל? 
באמצעות חסדים ומעשים טובים. חסד הוא ויתור על האני העצמי שלך לטובת חברך, ויתור על הזמן שלך לטובת האחר, 
ראייה מכילה יותר ותומכת. ככל שאדם יתן מעצמו לאחר, ימלא את החיסרון של השני מהיתרון שיש לו, הוא מקרב בכך 

את הגאולה, את החיתום האחרון, את השפע שאמור להגיע אליו...
                                                                                                                                                                                )רונן קרתא( 
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