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עינו של קרח הטעתו” ,ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו ,שמואל ששקול “...קרח בקש ללמוד
יסוד מסוים מענינו של שמואל ,אך טעות גדולה היתה בידו ,משום שאינטרס הכבוד הטעהו.
הגמרא אומרת ,ששאול אבד את מלכותו ,משום שלא היתה לו קופה של שרצים מאחוריו ,ואסור
שיהיה מנהיג בלי קופה של שרצים ,כדי שלא יתגאה .משה רבנו ואהרן הכהן -איזו קופה של
שרצים היתה מאחוריהם? יש לומר שיצאו ידי חובה של קופת שרצים בכך שעמרם התחתן עם
דודתו ,ונשואים כאלה אסורים על פי התורה ,אלא שהיה הדבר לפני מתן תורה .על כן יכלו משה
ואהרן להיות מנהיגים .דוד המלך-קופה של שרצים שמאחוריו היתה רות המואביה .שאול -לא
היתה לו קופה של שרצים ,ונלקחה ממנו המלכות .קרח מבקש להיות מנהיג ,ואין קופה של
שרצים מאחוריו ,ולכן אין הוא יכול להיות מנהיג .אך קרח אומר -אני רואה ברוח הקודש שיצא
ממנו שמואל ,ושמואל היה מנהיג למרות שלא היתה מאחוריו קופת שרצים .אם שמואל יהיה
מנהיג ללא קופת שרצים ,אף אני יכול להיות מנהיג! ולא ידע קרח ,שלשמואל תהיה מאחוריו
קופה של שרצים ,ואפילו קופת שרצים גדולה מאד-הלא הוא קרח עצמו ,שממנו יצא שמואל...
חז“ל אמרו” :הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם“ .שלמה המלך אומר (משלי
יד,ל) ”רקב עצמות קנאה“ ,ומבארת הגמרא (שבת קנב ע“ב) :מי שיש לו קנאה בלבבו ,עצמותיו
מרקיבים“ .הקנאה מזיקה לאדם בין באופן גשמי ובין באופן רוחני .הקנאה גורמת שירקבו
עצמותיו של אדם בעודו בחיים ,ובהיותו בקבר .ידוע על אנשים שנפטרו ,ולא שלט הרקב
בעצמותיהם ,משום שלא היתה קנאה בלבבם בעודם בחיים .על מקרה כזה מספר הספור הבא:
מאחר שבתי הקברות בבני ברק כבר צפופים ,ולא זו בלבד שצפופים הם אלא שאף יקרים הם,
חפשו אנשי החברה קדישא מקומות חדשים לקבורה .לאחר שקברו בפתח תקוה ,ואף שם כבר
כבר החל להיות צר המקום ,הלכו וקנו חלקה בבאר יעקב וקדשו אותה .חכו למת הראשון ,שישכון
כבוד בבית העלמין החדש .לאכזבתם ,איש לא היה מוכן להיות הראשון ,כלומר שום משפחה
לא הסכימה לקבור שם את יקירה .יום אחד מתקשר יהודי מאמריקה ,וספר על אישה יהודיה,
שקבורה בבית קברות נוצרי ,בחצר של כנסיה .האשה הזו-בהיותה בחורה בת שבע עשרה ,לקתה
בארוע מוחי ,ושקעה בתרדמת ,הפכה ל‘צמח‘ .למרבה הצער ,אשפזו אותה במוסד נוצרי ההורים
שלה דאגו שיטפלו בה היטב מבחינה פיסית ,שתקבל הזנה ותרופות ,ושהנקיון האישי והסביבתי
ישמר כראוי .ההורים הזדקנו והלכו לעולמם ,אך טרם פטירתם מנו אפוטרופוס שידאג לה.
להפתעתם של כל הנוגעים בדבר ,היא האריכה ימים יותר מהאפוטרופוס ,נפטרה בגיל תשעים,
ולא היה איש שידאג להביא אותה לקבורה יהודית .היא נקברה איפא בין גוים ,בחצר של כנסיה.
היהודי שגלה את קברה ,והתוודע למעשה העצוב ,בקש להעביר את גופתה לבית העלמין החדש
בבאר יעקב .באותה עת היא היתה טמונה בעפר כבר חמש שנים .הקבר נפתח ,הגופה הוצאה-
והיא היתה שלמה לחלוטין ,לא שלט בה כלל הרקבון .נרגשים ,מהרו אנשי החברה קדישא אל
רבי חיים קניבסקי זצ“ל ,ושאלו אותו איך יתכן הדבר ,הן לא מדובר בצדיק יסוד עולם אלא
בנערה שהיתה שרויה כמעט כל חייה בתרדמת...אמר להם רבי חיים :אני מתפלא עליכם שאתם
מתפלאים ,הלא הגמרא במסכת שבת (קנב ע“ב) מספרת על חופרים שהיו חופרים בקרקע
ששיכת לרב נחמן .נתקלו בקברו של האמורא רב אחאי בר יאשיה ,שהיה קבור שם ,והשמיע קול
לגעור בהם .הלכו החופרים אל רב נחמן ,וספרו שגער בהם מת מן האדמה ,הגיע רב נחמן ,ושאל
את נפטר“:מי אתה ,מר?“ אמר לו המת“:אני רב אחאי בר יאשיה“ .שאל אותו רב נחמן” :איך אתה
שלם ,והרי כבר אמר רב מרי“:עתידים צדיקים להיות עפר?“ ענה לו רב אחאי בר יאשיה ,שאין
הוא חושש לדבריו אלו של רב מרי .ושאל רב נחמן :והלא פסוק הוא (בקהלת)“:וישוב העפר
אל הארץ כשהיה“ .אמר רב אחאי בר יאשיה” :מי שלמד אותך קהלת -לא למד אותך משלי,
שבמשלי נאמר“:ורקב עצמות קנאה [הקנאה היא שגורמת לעצמות להרקב],וממילא אין כאן
קושיה [שלא היתה כלל קנאה בלבבו של רב אחאי בר יאשיה בעודו בחיים]“ .ואמר רבי חיים
קניבסקי :על פי מעשה זה ,אין קושיה על אותה נפטרת ,שהיתה ’צמח‘ ומעולם לא קנאה באף
אדם ,ממילא לא שלט הרקב בעצמותיה .עינו של קרח הטעתו מחמת הקנאה ,והוציאה אותו
מחיי העולם הזה ומחיי עולם הבא .יש להבין ולהשכיל ,לעבוד על המדות ,שלא תשלוט בנו מדה
גרועה זו של הקנאה ,ונהיה מאלו השמחים בהצלחת הזולת ובהתרוממותו.
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הפטרה” :ויאמר שמואל“

ההלכה השבועית
הלכות שבת
הלכות קושר ומתיר
א .מותר לקשור קשר ועניבה על
גביו ,אפילו על מנת להתקיים ,ויש
מחמירים .וטוב להחמיר שלא לקשור
באופן זה אלא כשעומד להתירו בתוך
שבעה ימים .אבל עניבה בלי שום קשר,
או קשר אחד בלי עניבה ,מותר אפילו
על דעת להתקיים לעולם.
ב .שרוך נעל הקשור בערב שבת בקשר
ועניבה על גביו ,או אפילו בשני קשרים,
מותר להתירו בליל שבת כשחולץ
מנעליו .ואשה מותרת לקשור שני
קשרים בשבת במטפחת ראש שעליה.
ג .עניבה אין עליה תורת קשר ומותרת
בשבת ,אף על פי שהיא מהודקת יפה,
ודעתו שתתקיים כן תמיד.
(חזון עובדיה)

הלכות שמיטה
ארבעת המינים בשביעית
א .ירקות שצמחו בשישית ,אע“פ
שנלקטו אחר ר“ה של שביעית ,מותרים
באכילה ואין בהם משום איסור ספיחין.
(חזון עובדיה)

אהבתם את העלון? רוצים לקבל אותו כל שבוע עכשיו גם בדוא”ל?
שלחו אלינו את כתובתכם למייל tifaret@hasdeyinon.org :או הכנסו ל www.hasdeyinon.org -

סיפור השבוע
אברהם כפול  3-המוהל רבי אברהם סילם ידוע ומפורסם במקומותינו.
מוהל בן מוהל בשרשרת דורות של מוהלים ,נושא חן בעיני כל רואיו,
ומצוות המילה אהובה עליו כיין ישן נושן ,שניחוחו אופף כל עלמין.
רבי אברהם הופך כל ברית מילה ,לשירה ולתהילה לריבון העולם ,נוטל
את המיקרופון בידו ומסלסל בקולו בבחינת כבד את ה' מגרונך .הוא
כאמור איננו רק מוהל ,אלא גם פייטן מהולל ,מלחין שירים וכותב
פיוטים הנוסכים בהורים הנרגשים ובקהל הקדוש ,הילה של שכינה ,חן
ואור קדושת הימים .היה מי שאמר בבדיחותא ,שאילו יכלו התינוקות
לדבר ,הם היו מבקשים שימשיך לנגן את שיריו המרטיטים וידחה לעוד
כמה דקות את הברית .אבל כידוע ,תינוקות ביום השמיני בשלים בגופם
ובנפשם לקראת מצוות המילה ,גם אם הם אינם מסוגלים להביע זאת
במילים ,אלא בזעקות צווחניות וחנוקות ,עד לכניסתו של צמר הגפן
הספוג ביין ,לתוך פיהם הנרעד .זאת למודעי ,כי המוהל אברהם במשך
דקות ארוכות מבשל בנגינותיו את קהל המוזמנים טוב טוב מכל הצדדים
כדי להכינם לרגע הקדוש ,לאותן שניות נצחיות ,בהן נכנס התינוק
בשער האמונה העליונה לאוהל אברהם ושרה ,בעוד אליהו הנביא יושב
על כסאו" .לכבוד חמדת לבבי" .יהודי קטן אומנם ,כואב ושותת דם ,קטן
במשקלו ובשכלו ,אבל יהודי כשר שנכנס לבריתו של אברהם אבינו,
עוד חוליה של כיסופים בשרשרת הדורות".באחד הימים ,לא תאמין",
מספר לי רבי אברהם בחיוך ביישני" ,הוזמנתי למצוות ברית מילה ,בחצר
ביתם של יהודים צעירים אמידים וחביבים ,שעולמם הרוחני רחוק
כמזרח ממערב מן היהדות .אבל כהרגלם של יהודים בקודש ,על מצוות
המילה לא מוותרים ,הזמינו נגנים וכמובן סעודה כיד המלך .למעט
הכיפה האורחת והמקומטת שעיטרה את ראשו של הסנדק ,והכיפה
הקטיפתית על ראשי ,היו כולם גלויי ראש ,עטורי עגילים ,קוקיות,
אך ברק של התרגשות ריצד מבין עיניהם"" .ואני ,לעולם אינני עושה
אפליות .את אותם פיוטים שאני שר ומזמר בבתי הכנסת ובבתי היראים
לקראת רגע הברית ,שרתי גם להם .חלק הצטרף בזמזום חרישי ,אבל
הרוב הגדול שתק והביט בי בעיניים בוהות .האבא הצעיר ניצב לידי ,גבוה,
מגולח ,אוחז בידו את בנו הבכור .עד כמה שהבנתי האבא הוא גאון היי-
טק ,איש מחשבים שהכל מחזרים לפתחו" .זה הכסא של אליהו הנביא",
הסברתי לאבא ,והוא חשב שאני צוחק עליו" .איפה אליהו הנביא" הוא
שאל" .ברוך הבא אליהו הנביא" אמרתי לו ,והוא שאל ,מאיפה הוא
נכנס"."...דווקא את שמע ישראל הוא אמר יפה .וגם ברך את הברכות
בלי להתבלבל במילים .הכל התחיל כשהגענו לקריאת השם .ויקרא שמו
בישראל ...אני מביט לעבר האבא והוא אומר "נמרוד"" ".הרגשתי שאני
כמעט נחנק .תקרא לו היטלר ביקשתי מהאבא"" .היטלר? הוא צעק,
השתגעת? אתה עושה צחוק ממני" "...כן ,השבתי לו .תקרא לו אדולף
היטלר .אין הבדל בין נמרוד המקראי לצורר הנאצי .שניהם היו רוצחים
גדולים ואפיקורסים .שניהם עשו רע לזרע ישראל קודש .אברהם אבינו,
הסברתי לו ,סבל מנמרוד לא פחות משהיהודים סבלו מהיטלר .נמרוד
ביקש לשרוף את אברהם אבינו בכבשן האש ,וזה בהחלט מזכיר את
הנאצים ומחנות ההשמדה .הנאצי הראשון הוא נמרוד המלך ,ואברהם
אבינו שקול היה כנגד כל ישראל"" .האבא היה המום"" .עד כדי כך? הוא
שאל"" .כן ,כן ,עניתי לו ,אפילו יותר גרוע"".נו ,אז איך נקרא לו? שאל
האבא"" .נקרא לו אברהם .הצעתי"" .בסדר הוא השיב .שיהיה אברהם".
"זה הקטן אברהם בן נורית וגיא ,גדול יהיה ...יגדלהו הקב"ה"" .עם סיום
הברית ,לוחש על אוזני הסנדק :כבוד המוהל ,גם לי קוראים אברהם".
"מיד אחזתי את המיקרופון והודעתי כשכולי צמרמורת של התרגשות,
קהל קדוש ,אתם לא תאמינו ,אבל כאן ,על כסא הברית ,קרוב קרוב
לאליהו הנביא ,נפגשו שלושה אברהם .לתינוק קראנו אברהם ,הסנדק
שמו אברהם ,וגם אני המוהל ,שמי אברהם .והחוט המשולש של זרע
אברהם קודש ,במהרה לא ינתק"" .הסבתות מחו דמעה .האבא חיבק
ונישק אותי ואת הסנדק ,ואחר כך אימץ אל ליבו את אברהמל'ה הקטן,
שניצל בעור שיניים מלהקרא בשמו של אחד מן המלכים הרשעים
בתבל .פשוט לא יאומן .אברהם כפול שלוש ,כי החוט המשולש ,לעולם
לא יינתק".
A – 199
יונתן גולד היה אמן עם נשמה מיוחדת .אל תשאלו איך ולמה ,אבל
הקב"ה נטע בו כשרון אומנותי ששילב בצורה מדהימה ,ויזואליה
הרמונית ססגונית שבין פסוקי תהילים לבין ציורים מלאי הבעה מתוך
הבריאה המופלאה של ריבון העולמים .כל המביט בציוריו היחודיים של
גולד ,כאילו נוגע בהבזקים הבלתי נראים שבין "ויהי אור" כמאמר ,לבין

האור עצמו הפולח לאישוני עיניו ,היוצא מתוך הצורות והצבעים.
הוא לא צייר הרבה גולד הצעיר ,שכן כל ציור היה יונק ממנו המון כוחות
ורגשות אציליים ששטפו את פנימיותו כזרמי נהר הוולגה בחורף סואן.
הוא צייר מעט ,אבל מדהים .הפסוקים בציוריו ,לא רק נכתבו ביד אמן,
הם כמו דיברו לצופה את תוכנן העמוק ,אותו תוכן עלום וסודי שדוד
המלך המשורר ,המאמין ,הרגל הרביעית של המרכבה הבליע במילים,
בתגים ,ואפילו ברווחים והחללים שבין תיבה לתיבה ובין שורה לשורה.
הוא ידע לנגן את מילות הקודש במכחולו ,ואם הייתם מתעקשים
יכולתם להאזין לשירת הלוויים הבוקעת משם .יונתן גולד היה גם מרצה
מאלף ,שמעבר למוסר היהודי המתנגן שבקע ממנו ,הוא היה בבחינת
"דברים היוצאים מן הלב ,נכנסים אל לב השומעים" .עם תום ההרצאה
הוא היה מגביה את פרוכת הקטיפה שמאחוריו ,ולעיני מאזיניו ,היו
נפרשים קומץ ציוריו המדהימים שמעבר לויזואליה שלהם שידרו את
קסם הבריאה מחד ,ושירת דוד המלכותית מאידך .היה זה מהלך מהמם
ומפתיע .יונתן גולד היה אמן רגיש ואיש טוב לב ,שידע להעניק מעצמו
לאחרים ,במידה נדירה .לאחר הרצאתו הרגישה הוא נהג לספר על
ציוריו ,אבל זו כבר היתה שיחה קולחת חברית ,שהעניקה הרבה בטחון
ואהבת השם לכל מי שהאזין לו .את ציוריו המקוריים שמר מר גולד
בכספת גדולה באחד הבנקים בניו-יורק .ערכם היה רב ,והוא לא רצה
חלילה להקלע לסיטואציה קשה מבחינתו ,של שוד וגניבה .הנשמה
שלו היתה אצורה בציורים הללו ,והוא לא יכול היה שיקרעו ממנו –
חלילה – את נשמתו .אשר על כן ,הוא שיכפל בהדפסי משי מרהיבי
עין 200 ,עותקים מכל ציור שלו ומיספר אותם באופן מדוייק .באחת
מהרצאותיו בדרום הארץ בחודש אלול לפני כ 20 -שנה ,הוא הבחין
בגברת אחת ,קשישה עטויית כיסוי ראש שבחנה לאחר ההרצאה את
ציוריו אחד לאחד ,בעין בוחנת .היא נראתה נרגשת ,ופיה מילמל תפילה,
או פסוקי תהילים" .אני רוצה לקנות את הציור הזה" אמרה הקשישה
לגולד ,והצביעה על הציור אשר בתוכו נשזר הפסוק מתהילים "פותח את
ידיך ...ומשביע לכל "...הציור והפסוק האירו לעיני המתבונן את מצוות
הצדקה באור אלוקי .הנתינה ,העין הטובה והלב הנדיב פעמו מן המילים
והצבעים .הצדקה קיבלה ביטוי עליון וערכי ,היישר מעולם האצילות.
יונתן גולד אמר לה" :גברתי את זוכה לקנות את הציור האחרון בסידרת
"הצדקה" ,שיהיה לך לברכה .הקשישה נטלה את הציור והתבוננה
בו שנית .היא הוציאה מכיסה פנקס המחאות ורשמה .אחר כך היא
התיישבה על כורסא סמוכה ,והביטה שוב בציור .לפתע הוסט ראשה
ימינה ושמאלה ,לפתע חירחרה וחיוורון עטה פניה עד שכולם הבחינו
שהיא איבדה את הכרתה .גב' מורן ,אחות במקצועה שהבחינה בכך,
סטרה קלות בלחייה של הקשישה ,אחזה בלשונה שלא תכנס לגרונה,
הנשימה אותה ארוכות ...כשמסביב כולם קוראים תהילים בהתרגשות
" ...מאין יבוא עזרי ,עזרי מעם ה'" .לאמבולנס שהגיע תוך דקות ספורות
לא היתה עבודה .גב' בלומה מאיר התאוששה וחזרה אט אט להכרה.
האח בדק את לחץ הדם ,את פעימות הלב ,הכל היה תקין .אחרי רבע
שעה בלומה חזרה לעצמה .יונתן גולד היה נסער" .גברתי מה קרה?
נראה לי שהציור" ."...כן" השיבה "הציור שלך השפיע עלי קשות ...הבט
כאן במספר הסידורי המופיע כאן בציור שלך מצד שמאל" .199A .נו,
מה בכך?" שאל גולד "זה המספר הסידורי של העותק הזה"" .הבט כאן
בזרועי" ביקשה גב' מאיר" ,כאן מופיע גם המספר  A.199אני ניצולת
שואה כפי שאתה מבין ...אני פשוט הזדעזעתי מן העובדה שהמספר
על זרועי תואם את המספר שעל הציור שקניתי שהוא ,לפי דבריך,
האחרון בסידרת הצדקה"" .ומדוע קנית דווקא ציור זה" שאל גולד.
"כי נושא הצדקה קרוב לליבי .לפני השואה ניהלתי גמ"ח גדול שסייע
ליתומים וליתומות להקים בית בישראל .גם במהלך השואה עשיתי
מאמצים רבים לעשות צדקה ,עד כמה שיכולתי בתוך השכול הדמע
והיסורין ,וברוך השם ניצלתי ,הגעתי ארצה ,ויחד עם בעלי המנוח חזרנו
לעזור לכל דיכפין ודיצריך .199A...גולד הביט במספר שעל זרועה,
הביט במספר הסידורי של הציור ואמר " ...לא יאומן צדקה בגימטריה...
 ."199יד ההשגחה העליונה ליטפה את תלתליו של גולד הצעיר ,כמו
אומרת לו "אתה מבין כישרון צעיר שלי ,צדקה תציל ממוות זה לא רק
ציור ,או פסוק ,או מספר של אסירה במחנה ההשמדה ,אלא זו הנהגה
אלוקית פשוטה .והנה חביבי קיבלתם רמז אתה והגב' הצדקנית בלומה
גולד ."199 .לילה טוב.
באדיבות המחבר -הרב קובי לוי הי“ו

...עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי
 שהבת פתאום,קשה לתאר את הצער של אמא
 המצב הזה נמשך אצלי מעל,מפסיקה לדבר איתה
 בנוסף היא גם חיפשה דירה הרבה. צער גדול.לשנה
 הרגשתי שהכל תקוע, התפללתי הרבה.זמן ולא מצאה
 בערב יום כיפור התקשרתי והזמנתי.אצלי בחיים
 אמא תמיד, מה שלא יהיה,“פדיון נפש” עבור הבת
 ביום ראשון. רוצה הכי טוב לילדים שלה,נשארת אמא
. וחזרה לדבר איתי.היא מצאה דירה
,שלאחר מכן
 שנזכה לעשות נחת, תודה להשם.אבן נגולה מעל ליבי
...רוח לבורא עולם
)(בעילום שם

 חברים שלו מצאו,אחין שלי עשה תאונה עם האופנים
. פינו אותו לבית חולים,אותו שרוע בשדה במושב
“איך שנודע לנו התקשרנו והזמנו עבורו ”פדיון נפש
 מהרגע שעשו לו את, והשבח לאל. “ב“חסדי ינון
 שחררו אותו, בחסדי שמים יצא מכלל סכנה,הפדיון
 ישועת השם.מהטיפול נמרץ ושלחו אותו לשיקום
 תודה לבורא...שזכוי הרבים יעמוד לזכותו...כהרף עין
...עולם ולשליחיו הנאמנים
בעילום שם
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לזיכוי הרבים באיזור מגוריך
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 הפרטים נשארים במערכת או יפרסמו לפי בקשת השולח.‘נא לציין שם וטל

 סבל מכאבי בטן עזים עד שהיינו,הבן שלי לפני כחודש
 שמה לאחר בדיקות,חייבים לפנות אותו לבית חולים
הבחנו שיש לו בעיה רפואית מסויימת שגורמת לכאב
 אני מהרתי.ורק ע"י ניתוח אפשר לפתור את הבעיה
לעשות לו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ולאחר הפדיון
 הכאבים הלכו ופחתו עד שנעלמו לנמרי,ישתבח שמו
,וודאי שאין מה לדבר על כך שהניתוח בוטל ולא נעשה
הרופאים היו המומים כי הבעיה הזאת נפטרת רק על
 התקשרתי להודות לבורא,ידי ניתוח ולא נעלמת סתם
.עולם ולספר נפלאותיו שבכל יום
 ט מהצפון.ש

לפני חצי שנה בערך עשיתי “פדיון נפש” לזרע בר
 לאחר כמה חודשים נתבשרתי,קיימא לבת שלי
...אבל שכחתי להתקשר ולהודות
,בבשורה טובה
 חיפשתי את,ואחרי כמה זמן רצינו למכור ולקנות דירה
”הקבלה כדי לחפש את מספר הטלפון של “חסדי ינון
 וכשראיתי את הקבלה.כדי לעשות פדיון נפש לדירה
 כי היא,עשיתי חישוב שהיא נקלטה חודש אחרי בערך
 ומה.לא ידעה שאני עושה לה פדיון ולא ספרה לי מיד
, ממש התרגשתי לראות את צרוף המקרים.זה שמחתי
 מיד התקשרתי.כאילו משמיים רצו שאשים לב לזה
 ואכן, ולעשות פדיון עבור הדירה,לבשר בשורות טובות
 ועכשיו אנחנו,אחרי זה מכרנו ברוך השם בשעה טובה
עומדים לסגור חוזה ומצפים שהכל ילך חלק בעזרת
. לנו ולכל עם ישראל, ושימשיכו לזרום הישועות.השם
. תודה.אין מילים רואים בחוש שזה מועיל
)כ.(ד

, בצורה מאד קשה, נדבק בנגיף,אח שלי נשוי עם ילדים
, והיתה לו סטורציה מאד נמוכה,היה מחובר לחמצן
“ הזמנתי לו ”פדיון נפש.כמעט הגיע לבית חולים
 מיום. יצא מזה לגמרי,ב“חסדי ינון“ ובסיעתא דשמיא
ישועת...ליום מצבו השתפר וחזר לעצמו ולמשפחתו
..השם כהרף עין
בעילום שם

. 077-2182992  ניתן לשלוח סיפורי פדיונות לפקס-לזכוי הרבים

החיזוק השבועי

מהי אהבה? והאם אתה באמת אוהב?
כשנפרד רבי יחזקאל מקוזמיר מידידו רבי שמחה בונים מפשיסחה ,ליווה אותו רבי שמחה בונים כברת דרך אל מחוץ לעיר.
וכשרצה רבי שמחה בונים לשוב אל העיר ,חזר וליווה אותו רבי יחזקאל .בדרכם הוציא רבי יחזקאל את קופסת הטבק שנשא עימו
ונתן לרבי שמחה כדי שיריח את הטבק .שאל אותו רבי שמחה" :מנין ידעת שרציתי כעת להריח מעט טבק?" השיב לו רבי יחזקאל:
"ומנין יודעת היד ,כאשר היא מקרבת את הטבק אל החוטם ,שהחוטם שואף להריח? משום שהיד והחוטם גוף אחד הם .כך הדבר
בין בני אדם  -כאשר שורה אחדות ואהבה בין אדם לחברו ,מרגיש כל אחד מה שחברו צריך"...מהי אהבה? כיצד אדם יודע שהוא
אוהב? אמר רבי משה לייב מססוב שאהבה היא לדעת ולהכיר ,ובעיקר לחוות את מצוקותיו וקשייו של הזולת .אהבת אמת מכילה
בתוכה תשומת לב והקשבה למצבו של הזולת ,ולא רק תחושה של אהבה .כשאדם אוהב את חברו אך לא מעניק לו את האהבה
אלא רק דואג למילוי הרצון שלו ומילוי החוסר שלו ,זו לא אהבה ,זו אנוכיות .כשאדם אוהב לאכול סלט ,פיצה או דג ,הוא לא אוהב
את המאכלים ,הוא אוהב את עצמו ולכן הוא אוכל אותם ,כי אהבה אמיתית היא נתינה והתחשבות באחר ולא בעצמך .אהבה בין
בני זוג מתחילה מנתינה ,הסתכלות בצורך של השני ומילוי החיסרון שלו ,כשבעל ואישה חושבים על הצד השני ,כשהחבר מכיר
בצורך חברו ,כשאדם קשוב לרצון האחר זוהי אהבה...ביקש רבי אלימלך מליז'נסק בתפילתו" :תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת
חברנו ולא חסרונם ,ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך" .כשנראה את מעלת חברינו ,ולא חסרונם ,כשנדאג לצרכי
האחר ולא נחשוב על צרכינו ,כשנקשיב לאחר ולא רק לעצמנו ,נוכל לומר שאנו ...אוהבים...
רונן קרתא
בסיעתא דשמיא

הספר שיוציא
אותך מהדאגות

שער הבטחון המתורגם

מאת רבנו בחיי אבן פקודה זצ"ל.

מטבע הישועות
של הצדיק

שו"ת הלכתי

מאת הפוסק הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א
קשירת ציצית בלילה
שאלה .האם מותר לקשור חוטי ציצית בלילה.
תשובה .מותר.

מהדורה חדשה ויחודית מתורגמת
לשפה עכשוית וקולחת
מצורפת הסגולה לפרנסה
של הרב סגל

מקור הדין  -עיין מנחת חינוך (תכג') ,פרי מגדים (יח' משבצות
זהב ס"ק א מה שכתב בזה) ,ולמעשה מותר לכתחילה מכיוון
שהוא רק מחוסר זמן.

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

חשש ריבית באופן שאינו זוכר הסכום שלווה
שאלה .אדם שלווה סכום מסוים ,ואינו זוכר כמה לווה .האם
מותר לו להוסיף ולשלם למלווה עוד כסף עד שיצא הספק
מליבו ,או שיש לחשוש שאם ישלם יותר ממה שהוא לווה ,יש
בזה איסור ריבית?

חדש!

ל ש מ י ר ה,
ברכה והצלחה

ידי ספק  -אין בזה איסור ריבית ,ואף אם שילם יותר ממה
שהיה חייב בפועל.
מקור הדין  -שו"ת תמים דעים (להראב"ד) תשובה ס' ,חו"מ סי'

לפרטים בקו הישועות

ניתן להשיג ”בחסדי ינון“ 03-6182992

תשובה .אף שאינו מחויב לשלם ,אם רוצה לשלם כדי לצאת

03-6182992

ע"ה סי"ח
הערות והארות על הלכות אלו ניתן לשלוח למייל
6191265@GMAIL.COM

הפרשה המצויירת
 //מתוך מדור “מטעמים לשולחן” \\

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  077-2182992או לטלפון  .03-6182992הארות והערות יתקבלו בברכה...
ניתן לתרום ל“חסדי ינון“ בכרטיס אשראי בקו הישועות  03-6182992ובבנק הדואר חשב‘  3640582ע"ר  580437440או ב-

בצירוף פרטים מלאים 050-95-80-500

