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משיח  חבלי  הנם  האחרונה  בתקופה  ישראל  עם  את  הפוקדות  הקשות  הצרות 
זוהי הדרך שבה עלינו לצעוד  המזככים ומטהרים אותנו לקראת הגאולה השלמה, 
על מנת שנזכה לחזות בפעמי משיח צדקנו. משל מופלא אודות יסורים אלו מביא 
רבי שלום ולך שליט“א בספרו, בשם רבי ישראל מטשורקוב זצ“ל שספר לחסידיו 
שני  לפניו  הגיעו  כאשר  זה  היה  העולם השניה.  פרוץ מלחמת  לפני  ספורות  שנים 
חסידים מפרנקפורט דמיין, ובקשו ממנו שיעתר בתפילה לשלומה של יהדות גרמניה, 
ברך  אכזבתם,  למרבה   צעדיה.  את  המצרים  זרים  שלטון  עול  תחת  נאנקת  אשר 
נסו אנשי המשלחת  רע. שוב  כל  יאונה להם  רגילה שלא  אותם האדמו“ר בברכה 
את כוחם וחזרו על מבוקשם. כשהם מסבירים כי אין המדובר רק בהצקותיהם של 
שונאי ישראל כמימים ימימה, אלא זוהי התנועה הנאצית אשר שמה לעצמה מטרה 
הקודמת.  ברכתו  על  וחזר  שב  האדמו“ר  אולם  ישראל.  מעם  ושארית  למחוק שם 
חברי המשלחת חפצו עד מאד לחזור לביתם עם איזשהו מסר מרגיע, ומששוב נכזבה 
תקותם, הם ניסו בשלישית את כחם, וחזרו וספרו אודות האיום הנורא המרחף מעל 
ראשיהם, מתוך רצון להסביר שוב לאדמו“ר עד מה גדולה הסכנה. או אז נענה הרבי 
ואמר להם: הבה ואספר לכם מעשה; שני מלכים חזקים היו בעולם, וכל אחד מהם 
והצליח להכניע אותם, עד שכל אחד מהם כבש חצי  נלחם בעמים שישבו סביבו 
עולם. אולם עדין לא בא איש מהם על ספוקו, ורצונם היה לשלוט יחידים בעולם 
כולו. להלחם איש ברעהו לא אבו, משום שהם ידעו זה על חזקו של זה, לפתע נצנץ 
במוחם רעיון-לזה היה בן ולזה היה בת, נמנו איפא, וגמרו לחתן את ילדיהם, כשהם 
מסכמים ביניהם, שהבן שילד מזוג זה, הוא יהיה מושל העולם כולו. הנשואין נעשו 
לשמחת הצדדים, והכל ציפו לבן המיוחד העתיד להולד, אולם חלפה שנה ולאחריה 
עוד שנה ועוד אחת, ובני הזוג לא זכו לילדים.... מפח הנפש היה גדול עד מאד. שני 
הצדדים לא חסכו בכסף ובמאמץ על מנת להשיג את טובי הרופאים. לבסוף הגיע 
רופא גדול, והוא אמר כי לדעתו יש סכויים שיוכל לעזור לבני הזוג, אולם עליו להזהר 
מראש כי בת המלך עלולה להכנס על ידי כך לסכנה גדולה, עד שספק אם תצליח 
לעמוד בסבל הנורא. שוב ושוב נועצו בני הזוג ביניהם, ולבסוף נמנו וגמרו כי מאחר 
וכל מטרת השידוך היתה שיולד בן, אין כל ברירה אלא לקבל על עצמם את הסיכון 
ויהי מה. ואמנם, זמן קצר לאחר מכן התעברה בת המלך, וכפי שצפה הרופא, היא 
החלה לחוש ברע וסבלה הלך וגבר עם כל יום שעבר. מפעם לפעם בא הרופא, העניק 
התשיעי  לחודש  בהגיעה  אולם  יסוריה,  מסאת  להקל  והצליח  אחדות  תרופות  לה 
תכפו עליה כאביה ויסוריה. כל תרופה לא הועילה לה, והיא נאנקה מכאב. הרופא 
שהובהל למיטתה, אמר כי אין בידו לסיע לה, שכן כאבים אלו הנם כר חבלי הלידה, 
אין אפשרות להסיר אותם מעליה, ועליה לסבול אותם עד לאחר הלידה. האדמו“ר 
סים את ספורו, נעץ את עיני קדשו באנשי המשלחת ואמר: ”מבינים אתם, יסורים 
אלו  ובמילים  הפליטה...“  שארית  את  וישמור  יעזו  השי“ת  משיח!  חבלי  הם  אלו 
שלחם לדרכם. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם 
ונסתלקה שכינה ממנו והתחיל אומר  )מט,א( בקש לגלות את הקץ  באחרית הימים 
עד  קיצין,  בחישובי  עוסקים  אלו שהיו  נגד  חוצץ  יצאו  )רש“י( חז“ל  אחרים  דברים 
שאמרו )סנהדרין צז ע“ב( ”תפח עצמן של מחשבי קצין“.כאשר מאן-דהו עוסק בחשובי 
הקץ וקובע זמן שבו אמור המשיח לבוא ולגאול 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( בנוסף לכך, 
ואם  שיבוא“.  יום  ”בכל  המשיח  בביאת  להאמין  הוא  האמונה  יסודות  מי“ג  אחד 
מאן-דהו יקבע מועד מסוים לביאת המשיח, נמצא שהוא גורם במעשהו לרפיון ביסוד 
ועוד סיבה  נקבע מועד מסוים לבואו.  יום שיבוא“, שהרי כבר  האמונה של ”בכל 
לדבר: אם יבוא מאן-דהו ויקבע מועד מסוים לגאולה, ולפי חישוביו עולה שמועד 
זה רחוק, כגון בעוד מאה שנה, הדבר יזרע יאוש אצל הבריות, בידעם 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 
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א. מי ששכח ארנקו שיש בו מעות בתוך 
במכנסיו,  או  בחליפתו  התפור  כיסו 
בחצרו,  או  בביתו  כשהוא  בשבת  ונזכר 
אף על פי שלא נעשה כיסו ”בסיס לדבר 
הניחו  ולא  שכח,  רק  שהרי  האסור“, 
בתוך  כשהוא  בשבת  נזכר  אם  מגעת, 
ביתו, או בתוך עיר שיש בה עירוב, מותר 
ינער  ושם  מוצנע,  לחדר  עמו  ללכת  לו 
את ארנקו מכיסו. ואין כאן משום איסור 
טלטול מוקצה, שמכיון שהמוקצה ישנו 
מקום  לכל  לנושאו  יכול  עליו,  כבר 
שירצה. ]ש“ע הגר“ז )סי‘ רסו סעיף יט( וע‘ בחזון 

איש )סי‘ מט אות י( ודו“ק[ 

ב. אדם שהניח בכוונה דבר מוקצה על 
דבר המותר של חבירו, אין הדבר המותר 
האסור,  לדבר  בסיס  נעשה  חבירו  של 
שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. ומכל 
מקום אשה שהניחה דבר מוקצה על דבר 
לדבר  בסיס  נעשה  בעלה,  של  המותר 

האסור.

ג. דברי מאכל הראויים לאכילה שהניח 
רבים  פוסקים  מוקצה.  דבר  עליהם 
סוברים שאין במאכלים דין בסיס לדבר 
האסור. ובמקום צורך יש לסמוך עליהם 

להקל.
                                             חזון עובדיה

ההלכה השבועית

הלכות שבת
בסיס לדבר האסור

את אשר יקרא אתכם באחרית הימים )מט,א( 

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



סיפור השבוע
המרתקים  סיפוריך  אחרי  רבה  בשקיקה  עוקב  אני  לך,  שלום  לוי  “הרב 
המתפרסמים כאן בעתון, וכמו רבים טובים מפנים לקחים ולומד מוסר, עד 
כמה שלבי פתוח לכך. אך הפעם ברשותך תרשה לי לנצל את הבמה שלך כדי 
להעלות בפני קוראיך הנאמנים, עוד פרק בהלכות חיים ובהנהגת הקב”ה 
היו  ויתכן שכבר  חדש,  בו  אין  לך  הסיפור שאספר  אולי  נכון,  עולמו.  את 
כמה מקרים דומים למקרה שלי, אך מכיוון שממש הרגע נולד הסוף הטוב 
של הסיפור סוף טוב יחסית - אני מרגיש צורך ומחוייבות לחשוף זאת בפני 
לוי הנכבד, שמי הקודם הוא אדוארד  בני ישראל. “ובכן הרב  הכלל, אחי 
ואני יליד דרום-אפריקה, וברשותך לא אציין כאן את שמי המעוברת ולא 
את שם משפחתי. רבים וטובים מכירים אותי. אני יהודי שומר מצוות כבן 
50, אשר ברקורד שלי רשומים תארים אקדמאיים מכובדים בעיקר בכלכלה 
ובניהול עסקים. מיד עם שחרורי מהצבא נכנסתי לאוניברסיטה, השקעתי 
חמש שנות לימוד ובמקביל פתחתי מפעל ליצור רכיבים אלקטרוניים. אודה 
ותוך  ידי,  במעשי  שרוייה  ומעולם  מאז  היתה  הברכה  רחמיו,  רבו  כי  לה’ 
ובשנה  מהארץ,  רבות  הזמנות  קיבל  שלי  הקטן  המפעל  ספורים  חודשים 
הראשונות  ההזמנות  כשהגיעו  הגדול.  בעולם  גם  פרח  הטוב  שמו  השניה 
הלוואה  לקחתי  ואז  העסק,  את  להרחיב  שחייבים  לי  ברור  היה  מחו”ל 
פועלים,   20 עוד  לעבודה  קיבלתי  גדול,  תעשייתי  אולם  ורכשתי  בנקאית 
ונכנסנו לבולמוס של ייצור.”נו טוב, לא ארחיב יותר מדי את הדיבור, אבל 
כשהכסף הגדול מתחיל לזרום לכיסים ולבנק, הבן-אדם נכנס לבולמוס של 
ומעמד.  כבוד  הרבה  שמחפש  מנופח  גביר  כמו  להתנהג  ומתחיל  רכישות, 
שתי מכוניות מפוארות, וילה מנקרת-עיניים בשכונת יוקרה שבקצה העיר, 
טיסות  וכמובן  בישראל,  מרכזיות  ערים  בכמה  מכירות  משרדי  של  רשת 
לחו”ל, הן עסקיות והן לטיולים חובקי עולם.”אין לי ספק הרב לוי, שאתה 
מכיר מנסיונך בחיים הרבה טיפוסים כמוני, שההצלחה הרימה אותם לגבהי 
מרומים, ואם פעם הם לא התביישו לנגב חומוס במסעדה קטנה ופשוטה 
בשוק, היום כף רגלם לא דורכת שם. אני הייתי כזה, וכך גם חינכתי את 
אנו  מעם,  מורמים  שאנחנו  ההרגשה  את  ביתי  לבני  נתתי  וילדי.  אשתי 
אנשים חשובים עשירים, משפיעים, שלא טוב ולא ראוי לנו להתערבב עם 
ההמון הסואן. יתירה על כך, כבעל מפעל עתיר ידע שהעסיק בימי השיא 
שלו עשרות עובדים, לא הרשיתי לעצמי להתחכך עם הפועלים והפקידים. 
הבכירים.  התפקידים  מבעלי  גם  מכסימלי  וריחוק  דיסטנס  על  שמרתי 
הבועה החברתית והעסקית שלי, הסתכמה בבני משפחתי ועוד כמה ידידים 
תרתי  בעננים  הייתי  “בקיצור,  לשלי.  הדומה  הכלכלי  בפוקוס  מליונרים, 
פזלתי  שהתעשרתי  ככל  השנים  עם  לעצמך,  מתאר  שאתה  וכמו  משמע, 
שכבר  מה  על  מליונים  ולהוסיף  להמשיך  כדי  אחרים  עיסקיים  לכיוונים 
צברתי, איך אומרים חז”ל: יש לו מנה, רוצה מאתיים, ושוב הברכה בעסקי 
ניכרה על כל צעד ושעל וכבר היו לי חלומות ברי-יישום להיכנס תוך עשר 
שנים לגלריה של עשירי תבל. ככה זה, אם עולים, אז רוצים להגיע לפיסגת 
העולם. “לפני כחמש שנים הגיע למשרדי יהודי חרדי כבן גילי, גבה קומה 
עידן,  זה שמעיה  היה  אותו.  לזהות  שניות  כמה  לי  לקח  פנים.  הדרת  עם 
לבוש  מבריק  סטודנט  היה  הוא  אז  באוניברסיטה.  לימודי  מימי  יקר  ידיד 
מכנסיים אופנתיות צבעוניות עם שיער שופע תלתלים, אבל הקול והחיוך 
נשארו כשהיו. התחבקנו בחביבות למרות הגישה הדי צוננת שלי לבני אדם. 
השיחה קלחה ושמעיה סיפר לי שבשלב מסויים בחייו, הוא מאס בביזנס 
וברדיפה אחרי הממון והשקיע עצמו בלימוד תורה ובאחזקת כולל אברכים 
בעירו. אולי לא ציינתי אבל שמעיה וגם אני דתיים מבית, אבל הדת שלנו 
הסתכמה בחבישת כיפה ובכמה מצוות מינימליות. אני נשארתי בשלי, אבל 
שמעיה נסק לו למרומי הפיסגה הרוחנית. לא הייתי צריך לנחש, הרב שמעיה 
עידן בא להתרים אותו לכולל שלו, ולגמ”ח ההלוואות הקטן שהוא מנהל. 
נעתרתי די ברצון, אם כי עד בואו של ר’ שמעיה לא הייתי תורם רציני, 
אותי  הקסים  שמעיה  אבל  ומתרימים.  טרדנים  מיני  מכל  חמקתי  ואפילו 
העמותה  לפקודת  רשמתי  תאמין,  לא  הצ’ק.  גבי  על  להן  קלחו  והספרות 
אדוארד,  לי, “תשמע  הבהיר  עפעף. “שמעיה  להניד  מבלי   ₪ 10,000 שלו 
עליך להחליט מה ילך לכולל האברכים, ומה לגמ”ח ההלוואות. אגב, הכסף 
לגמ”ח ההלוואות הוא רק פיקדון, לכשתרצה תן לי התראה של חודש וחצי 
חודשיים, ואחזיר לך את סכום ההלוואה שהופקד בגמ”ח”. ושוב לא יאומן, 
הקסם האישי של ר’ שמעיה פעל עלי והוספתי צ’ק נוסף לגמ”ח ההלוואות 
כפיקדון, על סך 20,000 ₪. שמעיה היה מרוצה והודה לי בחום רב. “דע לך 
אדוארד, שהכסף בגמ”ח ההלוואות הוא חסד עצום שאין לו שיעור. זה כסף 
שמחייה משפחות, מסייע להן בשכר-דירה, בקניית מקרר, ברכישת מזון או 
תרופות. אתה בהפקדה הזו עושה לך עולמות של נצח, מבלי שאתה יודע, 
מבלי מאמץ. בשמם של כל הלווים אני מברך אותך שעסקיך יפרחו וילבלבו. 
טובה  הכי  ההשקעה  הוא  איתי  שהעסק  תיווכח  עוד  אתה  אדוארד,  אגב 

שיש לך, אין לי ספק”. “ר’ שמעיה ברך אותי הרב לוי, ואכן עסקי התעצמו, 
גם  רכוש  לקנות  כדי  והלוואות,  בנקאיים  לקחתי אשראיים  במקביל  אבל 
בחו”ל. מפעם לפעם כשראיתי שיש ברכה בעיסה העסקית שלי, התקשרתי 
לשמעיה וזימנתי אותו אלי. מעת לעת אף הוא יצר קשר והגיע, ואף עדכן 
האברכים,  לכולל  נחמד  סכום  תרמתי  פעם  בכל  הגמ”ח.  בפעולות  אותי 
ועוד סכום כפול ומכופל כפיקדון לגמ”ח ההלוואות. אינני יכול לספור כמה 
פעמים הגיע אלי שמעיה וקיבל תרומות, אבל פעם אחת אני זוכר היטב, 
היה זה לפני כשלוש שנים. שמעיה היה דרוך מאד ועננה של דאגה על פניו. 
החזרי  עם  חכם שהסתבך  תלמיד  אברך  שלי  בכולל  יש  אדוארד,  “תשמע 
המשכנתא שלו, אני יודע שאתה תורם גדול, ויש לך לב ענק, לפנים משורת 
הדין אני מבקש ממך לשחרר עבורו סכום של 40,000 דולר כהלוואה. עדיף 
שהוא יהיה חייב לך ולא לבנק. הבנק הרס אותו עם ריביות קנסות ועיקולים 
מדובר  האחרונה.  הפרוטה  עד  ויחזיר  ישלם  שהוא  לך  וערב  מבטיח  ואני 
זה  המשכנתא.  להחזר  ערבה  גם  תהיה  שלו  והדירה  עצום  בתלמיד-חכם 
ממש פיקוח נפש” אמר שמעיה. “מעשה שטן הרב לוי, הפעם לא הסכמתי. 
הסכום היה גדול מדי עבורי כפיקדון חד-פעמי. לא שהיה חסר לי כסף זמין, 
אלא שהיצר הרע חסם אותי מלחתום על צ’ק שמן כזה. פטרתי את עצמי 
בתרומה צנועה של כמה מאות שקלים לאותה משפחה ושחררתי לשלום 
ואילך אנחנו מקצרים. מבלי לרדת לפרטים עשיתי  . “ומכאן  את שמעיה 
הנוכלותית  ההשקעות  בחברת  השקעה  מהן  אחת  כלכליות,  טעויות  כמה 
נדל”ן  רכישת  של  נוספת  מטופשת  השקעה  מארה”ב,  מדוף  ברנרד  של 
במדינה אירופאית נחשלת, ובשורה התחתונה הרב לוי, לפני כחודשיים עם 
המפולות הכלכליות בבורסות העולם, גיליתי שבעצם אני אפס מאופס, וכל 
הוני אבד כלא היה. הבנקים והנושים מן הארץ והעולם שאבו וטרפו את כל 
רכושי, וכל הקריירה המזהירה שלי בת עשרים השנים, התרסקה אל קרקע 
המציאות שברירית וכואבת. המכוניות עוקלו, הווילה, הקרקעות, הבניינים, 
-דרך משרד  הכל נשאה הרוח, ובמעט הפרוטות שעוד נותרו בידי שכרתי 
- דירה קטנה אבל שמורה ואיכותית במרכז העיר. אשתי אמרה לי  תיווך 
בחצי פה “הלוואי והיה נותר לנו כסף לרכוש את הדירה הזו. זו היתה חצי 
נחמה”. כיום אני מחפש עבודה כשכיר, כדי להביא פת לחם לביתי. גלגל 
סובב בעולם. “ועכשיו הרב לוי לסוף הטוב. לפני כשעתיים הגיע לדירתי 
וגדולה.  חומה  נייר  מעטפת  ובידו  עידן  שמעיה  הרב  היקר  ידידי  השכורה 
ולא הייתי צריך לרדת לפרטים, הוא כבר שמע הכל  ישבנו על כוס קפה, 
על הנפילה שלי... סיפרתי לו שלאשתי קשה לחיות בשכירות והיא היתה 
הכלכלי  ההלם  על  פורתא  כנחמה  הזו  הצנועה  הדירה  ברכישת  מסתפקת 
שנקלענו אליו. התביישתי לבקש ממנו את החזר הפיקדון של הגמ”ח, אבל 
ר’ שמעיה הוא איש רגיש טוב לב, וחכם. “אדוארד, יש כאן 86,000 דולר 
במזומן, והם שלך, זה הפיקדון שלך בגמ”ח שלנו, ואין לך מושג כמה חסד 
עשינו עם הסכום הזה, כבר אמרתי לך בעבר שזו ההשקעה הכי אמיתית 
שיש”. “אחר כך שמעיה יצא למרפסת הקטנה, שוחח כמה דקות בפלאפון 
שלו ופנה אלי בזו הלשון: “אדוארד יקירי, אם תרצה הדירה החמודה הזו 
מחיר  דולר   126,000 השמאי  אומדן  פי  על  שווה  היא  שלך.  להיות  יכולה 
מינימלי” דיווח לי שמעיה. בעל הדירה מסתפק במחיר הזה. “אבל עדיין 
לא  בנק  ואף  רחוק,  זה חלום  לי להשלים...  דולר שאין   40,000 לי  חסרים 
יאשר לי משכנתא במצבי הגרוע” הסברתי לשמעיה, אך הוא בשלו מסיים 
את הדיאלוג במילים הבאות: “בעל הדירה מסר לי הרגע, שהוא שמע על 
חסדיך המרובים למען כולל האברכים וגמ”ח ההלוואות שלנו, והוא מוכן 
לתת לך סכום זה כמשכנתא ללא ריבית, עם החזרים הכי נוחים שתרצה. 
כדי  בחלקו  שנפלה  ההזדמנות  על  שמח  והוא  כלפיך,  הטוב  הכרת  לו  יש 
לסייע לך להיחלץ מן המשבר”. “הייתי המום הרב לוי, ובאותן שניות חשתי 
שהקב”ה מלטף אותי ושולח לי יד נאמנה להתרומם ולהצליח מחדש. כן, 
לי ריבונו של עולם,  אני מסכים לעיסקה הודעתי לר’ שמעיה, אבל תגיד 
ונותן לי משכנתא נכבדה כזו על סמך  מי האיש הזה שנותן בי אמון כזה 
לו משה חיים  שמועות ששמע? “ר’ שמעיה חייך מאוזן לאוזן: “קוראים 
לפני כחצי שנה  ילדים.  לי “הוא אברך המטופל בשמונה  גליקמן” הסביר 
חדרים  בת שישה  דירה  לעולמה  זקנה שהלכה  מדודה  בירושה  קיבל  הוא 
באזור דתי ועוד סכום בן שש ספרות של קופת גמל על שמה. אגב דומני 
דולר...   40,000 ע”ס  של  הלוואה  עבורו  ממך  ביקשתי  שנים  שלפני שלוש 
הוא כמעט הושלך לרחוב עקב חובותיו לבנק...”. “אתה מבין הרב לוי, אני 
חשבתי שאני עושה חסד עם אחרים, אך בסופו של דבר עשיתי חסד עם 
גליקמן שהתעלמתי ממצוקתו בשעתו הקשה,  הזה  ודווקא האברך  עצמי, 
נותן לי יד סומכת ותומכת. תסכים איתי שמכאן ואילך כל מילה מיותרת?”. 

מסכים איתך. כל מילה נוספת מיותרת.
באדיבות המחבר - הרב קובי לוי הי“ו

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?
בתרומה של 52 ₪ אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



  

לחצים  לו  היו  בטן,  מכאבי  סבל  שלי  הבן 
ידעו  ולא  בדיקות  מני  כל  לו  עשו  מבחינות, 
עושה  להיות שקטה שאני  רציתי  לו,  יש  מה 
”פדיון  לו  הזמנתי  אז  הסוף,  עד  השתדלות 
נפש“ ב“חסדי ינון“ לפני בדיקת קולונסקופיה. 
תשובה  קיבלנו  עולם,  לבורא  תודות  והיום 

שהכל תקין, ברוך השם.
בעילום שם

לכל  ומפחיד  מסובך  דבר  הוא  ניתוח  כל 
רגיש  הוא  הנושא  שלנו  במקרה  אבל  אדם, 
פתוח  לב  בניתוח  מדובר  כאשר  במיוחד, 
בני  מאמינים  אנחנו  שנה.  החצי  בת  לביתנו 
ביד  הן  הרפואות  שכל  ויודעים  מאמינים 
והזמנו  ינון“  ל“חסדי  התקשרנו  לכן  השם, 
הניתוח.  לבקר  נפש“  ”פדיון  התינוקת  עבור 
הניתוח עבר  לעד,  ישתבח שמו  וברוך השם, 
התפלאו  אפילו  הרופאים  מרובה,  בהצלחה 
מהבית  לשחרור  הצפי  הטובות,  מהתוצאות 
ראינו  בזה  וגם  ימים,  חמישה  הוא  חולים 
ניסי נסים, ההתאוששות שלה היתה מהירה, 
ימים  ארבעה  אחרי  הביתה  אותה  ושחררו 

בלבד.                   בעילום שם

אני למדתי שיעורי נהיגה על מנת להוציא 
רשיון. המורה שלי טען שלא כדאי שאגש 
עדיין  מוכנה  לא  שאני  משום  לטסט 
אני  שיעורים.  כמה  עוד  שאמשיך  ורצה 
כבר  רוצה לגשת  לו שבע“ה אני  אמרתי 
אותו  אעבור  שבע“ה  וגם  לטסט,  עכשיו 
שמאמין  אדם  בן  אינו  המורה  בהצלחה. 
שאין  מפורשות,  במילים  ואמר  כלל, 
לסמוך על המזל ו“זה לא ילך לך“. אמרתי 
דשמיא  סיעתא  ורק  אך  זה  שהכל  לו 
לפני  זאת...יום  לו  אוכיח  גם  אני  ובע“ה 
ינון“  ”חסדי  לארגון  התקשרתי  הטסט 
נפש“  ”פדיון  תיקון  לי  שיערכו  מנת  על 
שבע“ה אעבור את הטסט בהצלחה. וכך 
גם אוכיח לו שהכל מבורא עולם. ויש יד 
שמכוונת הכל מלמעלה. בסיעתא דשמיא 
היום בבקר היה לי את הטסט, וברוך השם 
רציתי  מרובה.  בהצלחה  אותו  עברתי 
שליחים  שהיתם  כך  על  לכם  להודות 
שמים... שם  לקדש  לי  ועזרתם  נאמנים 
תזכו למצוות..                                               

                                                            בעילום שם   

אמא שלנו היתה צריכה לעבור בדיקה חשובה, 
מכיוון  גדולה,  בחרדה  היינו  האחים  כל 
שהבדיקה הזאת היא מאד משמעותית וקובעת 
לגבי המשך הטיפול. התקשרנו ל ”חסדי ינון”, 
תרמנו ובקשנו שיעשו לה פדיון כמה ימים לפני 
שיעשו  ובקשנו  שוב  התקשרנו  אז  הבדיקה. 
ברוך  ממש.  הבדיקה  של  ביום  נוסף  פדיון  לה 
כך התרגשנו  כל  יצאה תקינה,  השם, הבדיקה 
שהתקשרנו מיד להודיע לכם שתשמחו אתנו..
בעילום שם

ומיד  להשכרה,  שלנו  הדירה  את  פרסמנו 
בהתחלה הגיעו שכנים שלא התאימו לנו ורצו 
להשכיר אותה. כל פעם התחמקנו בתרוץ אחר 
בנתיים  לא הרפו ממנה.  והם  לפגוע,  לא  כדי 
הם  אותה.  להשכיר  הצלחנו  ולא  הזמן  עבר 
דברו  לא  מה  ומשום  למתווך,  היו מתקשרים 
מתוחה  כבר  היתה  האוירה  ישירות,  איתנו 
והדירה תקועה. מכיון שראיתי ישועות בעבר 
עם ה“פדיון נפש“ התקשרתי, ובקשתי שיעשו 
הדירה  את  להשכיר  שאצליח  נפש,  פדיון  לי 
לתוצאות  רגילה  אני  מתאימים.  לאנשים 
מיידיות והפעם זה לקח קצת יותר זמן, אבל 
השבוע בסיעתא דשמייא חתמנו חוזה בשעה 
ולשליחיו  להשם  להודות  והתקשרתי  טובה, 
הטובים, ולשתף את הקוראים.                                                                                                                             
בעילום שם



לע”נ רבקה בת אולגה זימבול שתחי’, נח בן טראקי, יסמינה בת מסעודה, יהושוע בן עזיזה, רחל בת פלילה, יעקב בן רוזה, אמילי בת רוזה, צבי בן אילנה ז”ל 

ניתן להוריד את העלון באתר

אמץ
משפחה נזקקת

תרום לח”ג
לחם, חלב, גבינה

מתקשרים
לחסדי ינון < 

תורמים את שווי המוצר:
לחם חלב וגבינה <

המשפחה הנזקקת תקבל 
קופון לקניית

לחם חלב וגבינה
בשווי 1 ש”ח בלבד!

לתרומות: “חסדי ינון” 03-6182992

לחגלחג
גבינה  • חלב   • לחם 

בשקל אחד בלבד!

השנה
כל 

ח”ג 
נו ל
אצל

עם  אחד  בקנה  הדבר  עולה  היאך  שאלוהו:  ופעם 
השיב  הקץ?  לחישובי  חז“ל  של  הנחרצת  התנגדותם 
מעירתם  נסעו  ובנו  אב  משל“  בדרך  המלבי“ם  להם 
התענין  העירה.  מן  לצאת  כשעמדו  הגדולה.  לעיר 
לעיר  נגיע  אמתי  אבא,  לי  אביו:“אמור  אצל  הבן 
בני!  ואמר:“הס,  יד  בתנועת  אביו  דחהו  הגדולה?“ 
נגיע?  אימתי  שואל  אתה  וכבר  ממקומנו  יצאנו  רק 
התאזר בסבלנות!“כעבור כמה ימים, כשהתקרבו לעיר 
הגדולה, פנה האב לבנו:“כלום יודע אתה אימתי נגיע 
לעיר הגדולה?“ אמר הבן:“אבא, הלא אמרת לי שלא 
אשאלך בענין זה!“ אמר האב: “תמים שכמוך! כאשר 
טעם  אין  ורבה,  ארוכה  והדרך  העירה  מן  יצאנו  אך 
לשאול אימתי נגיע. אולם כאשר אנו הולכים וקרבים 
אל העיר הגדולה, כעת מן הראוי להתענין כמה זמן עוד 
נשאר לנו עד שנגיע אל היעד“. כאשר חכמינו זכרונם 
זה  נגד מחשבי קצין-אמר המלבי“ם-היה  יצאו  לברכה 
מן  רחוקה  היתה  הגאולה  כאשר  הראשונים,  בדורות 
העין. לכן אז, באמת, אין מקום לעסוק בחשובי הקץ. 
אולם בימינו, כאשר פעמי הגאולה נשמעים בפתח, ואנו 
קרובים אליה יותר מתמיד, זה הזמן לשאול ולהתענין 
אימתי נגיע אל היעד; אימתי נושע מן הגלות הארוכה 
בספר  )מובא  השלמה  לגאולה  סוף  סוף  ונזכה  והמיסרת 
פלאי פלאים(.                                            ומתוק האור

המשך מטעמים לשולחן

03-6182992 

חת
יש הקונה את עולמו בשעה א

היה שותף לזיכוי הרבים
באזור מגורך לפרטים:

הצטרף
למפצי העלון


