בס”ד

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 504
שבת פרשת “בא”
שנת תש”פ
העלון מוקדש לעילוי נשמת
יוסף בן רבקה ז”ל
שושנה בת אסתר ז”ל
אשר בן נובר ז”ל
רבקה בת אולגה זימבול ז”ל
יורם בן אסתר ז"ל
לרפואה שלמה:
שלמה בן ויקטוריה

זמני שבת
פרשת “בא”

מטעמים לשולחן
בטול עבודה זרה  -על ידי ליצנות!
את אשר התעללתי במצרים (י ,ב)
התעללתי-שחקתי ,כמו ’כי התעללת בי‘ (רש“י)

פלג המנחה הדלקת נרות צאת שבת רבנו תם
ירושלים
6.31
5.51
4.37
4.02

כלומר ,הקב“ה עשה צחוק מהמצרים!
בספר ”הנהגות החפץ החיים“ מסופר ,שה“חפץ חיים“ אף פעם לא אהב לצחוק.
ולא אהב שמספרים לפניו בדיחות ,אך כשהיה מדובר על ”ליצנותא דעבודה
זרה“ שם הוא היה צוחק ,ואף צוחק בפה מלא .עד כדי כך ,שיוסף ,הבלן של ראדין,
היה בא אליו מפעם לפעם כדי לספר לו ליצנותא דעבודה זרה ,כמו :שנסע פעם
עם הכומר בימי חורף ,ולא היו לו עצים לחמם את עצמו .בלא אומר ודברים
הוציא את העבודה זרה שלו  ,העשויה מעץ ושרף אותה לנגד עיני והמשתאות של
הבלן...ומעשיות דומות לזה ,ולא פסק פומיה מחיך ,עד כדי כך שיוסף הבלן היה
מתגאה שיש לו הכח לגרום שה“חפץ חיים“ ימלא פיו שחוק! וכאן מוסיף המספר,
רבי שלמה בלוך זצ“ל ,חידוש גדול“:פעם שמעתי ממנו (מה‘חפץ חיים‘) ,שהדרך
לבטל את כל העבודות הזרות שבעולם ,היא הליצנות ,כדכתיב "אשר התעללתי
במצרים“ .גם ה“ חזון איש “ זצ“ל סבר כדעה זו ,שעם ליצנות ניתן לבטל את כל
סוגי העבודות הזרות שקמו לעם ישראל ,ובכללן ההשכלה הארורה .כפי שנלמד
מהמעשה הבא המובא בספר ”קול חוצב“ אודות רבי שלום שבדרון זצ“ל:ב“זכרון
משה“ מנו רב חדש -תלמיד חכם ,רב שמקורביו היו קשורים בעקיפין לחוגים
שהיו מעונינים לעצור את ה“פה הגדול“ של ר‘ שלום...הפה שיודע להכות ביהודים
ה‘פשרנים ‘ .הם הודיעו חגיגית שהרב החדש יתחיל למסור שיעור לבכלי בתים
בליל שבת .בספר ” מנחת חינוך “ .ר‘ שלום לא התוכח“:הוא יגיד בפנים ואני
אדרוש בחוץ“ .אבל הרב מבריסק אמר לו שלא יבהל ,ישאר בפנים ,ידרוש
ויגיד כמימים ימימה! באותם ימים הוסיף ר ‘ שלום לקבל בתא הדואר מכתבים
אנונימיים .המבקרים את סגנון דרשותיו .הוא החליט לנסוע לבני ברק להתיעץ
עם החזון איש .אחד מגדולי הדור ,מתלמידי החזון איש ,אמר ,שלמעשה החזון
איש מצד עצמו רצה להתחקות אחר דרשותיו של הגאון הצעיר .הוא הכיר אותו
היטב וידע את כוחותיו בכל התחומים ,גם שמע על מאות האנשים שצובאים על
חלונות בית הכנסת הגדול ” זכרון משה “ וצמאים למוצא פיו .רצונו היה לדעת
את שיטתו בדרוש ,את סגנונו החדש וכו ‘ .כך שממילא ,מיד כשהגיע ר ‘ שלום,
וספר לו על מכתבי הבקורת ,ועל הבעיה עם רב בית הכנסת  -אמר לו החזון
איש ““ דבר ראשון צריך לדעת מה כבודו אומר שם “ ...ר ‘ שלום לא הבין את
כונתו ,והחזון איש הבהיר לו שהוא פשוט רוצה לשמוע דרשה...ר ‘ שלום התעטף
ביראת כבוד ,הזדעזע ואמר “ :איך אני אדרוש כאן לפני...מי אני ומה אני לדרוש
לפניכם?! “ אך החזון איש התעקש והאיץ בו לפתוח בדברים ” :זאגט!זאגט! תגיד!
“ אמר החזון איש ומיד לקח כסא והתישב מולו בעהוה מופלאה ...ר ‘ שלום סגר
את העינים והתחיל את ה “ דרשה “ בהתרגשות ,לאט לאט ,בהתחלה היה לו
קשה ,כל גופו נשטף בזעה קרה במאמץ לקים את צוויו של החזון איש .לאחר
שחלפו מספר רגעים עלה על דרך המלך ,והתחיל לדבר בשטף -כמו ב“זכרון
משה “ “...החזון איש חייך הרבה בשעת הדרשה “ספר ר ‘ שלום ”.היו רגעים
שפשוט צחק,דברתי כעשרים דקות “ .בסיום נעמד החזון איש ואמר” :כך צריך
לדבר!“ אחד מגדולי ישראל ממקרביו של החזון איש ידע על ה“בחינה“ וספר לנו
ששמע מפיו של החזון איש שאמר בהאי לישנא“ :צריך לדבר ,וכך צריך לדבר
ועם הנגון “ ...ואומרים שבהזדמנות מסוימת התבטא החזון איש” :אם היו לעם
ישראל ,בתקופת ראשית צמיחת ההשכלה ,את ר‘ שלום ודרשתיו ,היו נמנעים
עוד אסונות רבים!“ כלומר ,רבני אותה תקופה נלחמו נגד
ההשכלה  -שהיתה בדיחה אחת גדולה ברצינות ובתקיפות ,וזו -סבר החזון איש
לא הדרך הנכונה .מה שמבטל עבודה זרה ,מכל סוג שהוא ,זו הליצנות בלבד!הם הם דברי ה “חפץ חיים“ זצ“ל ,ושני גדולי האומה בסגנון אחד נתנבאו.

תל אביב
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באר שבע
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הפטרה“ :הדבר אשר דבר”

ההלכה השבועית
הלכות שבת
דין חולה שאין בו סכנה
א .דין קטן עד גיל תשע שנים,
כדין חולה שאין בו סכנה ואין
לגזור בו גזרת שחיקת סממנים
(הרמ“א בהגה סי‘ שכח סעיף יז)
ב .אדם בריא שאינו חולה כלל,
מותר לו לאכול ולשתות לרפואה
אוכלים ומשקים שאינם מאכל
כל בריאים ,שלא גזרו חכמים
משום שחיקת סממנים אלא
במי שיש לו מיחוש ,אבל לבריא
מותר .ולכן מותר גם למי שניחר
גרונו ואין לו מכה בגרונו ,לגמוע
ביצה חיה ,כדי שיהיה קולו
צלול ,אף על פי שאינה ראויה
לאכילה לרוב העולם.שמטעם
זה אם בשלה גוי אסורה משום
בשולי גויים ,ולא נחשבת כדבר
שנאכל כמות שהוא חי שאין בו
דין בשולי גויים.וכן מותר לבריא
לשתות כדורי ויטמינים לחזק
מזגו ובריאותו.
חזון עובדיה

ומתוק האור

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
חודש מנחם  -אב תשע"ו ,בין התאריכים ב' לז' באב .קוראים יקרים
ואהובים! בואו ונפליגה יחדיו ,מערבה ,אל עבר אופקיו העצומים של
הים התיכון ,המהווה לב תחבורתי  -ימי לשלוש יבשות ,אסיה ,אפריקה
ואירופה .ברשותכם נפליגה לאיטליה ארץ המגף וערש התרבות
האדומית –רומית ,ממנה סבלנו ואנחנו סובלים עד היום .לא ,שלא
תטעו ,למעט הוותיקן שהיא מדינה אדומית – רומית קלאסית בפני
עצמה.בתוך איטליה ,אין זכר אמיתי לאימפריה הרומית ההיא ,ממנה
סבלנו מאות בשנים עד לחורבן בית שני וקצת לאחריו .שעת בוקר 7.30
עוד מעט תפילת שחרית .אנחנו ידידים נאמנים ,נכנסים בשער העיר
מילנו ,ומחפשים את בית הכנסת הגדול .יופי .מצאנו .בואו היכנסו
יקיריי ,ונעשה לכם היכרות זריזה עם ראש הקהל אברום אידלמן,
לימינו הגבאי הראשי(מתוך שישה גבאים) יענקב רוכברגר ,ואי שם
בגינה תוכלו לזהות את הגנן החביב והמסור (שהתפלל בנץ) עמנואל
בסטון מנכש עשבייה שוטה ,ומכין ערוגות לקראת זריעת פרחי עונה
צבעוניים .ומי נכנס כרגע לבית הכנסת? זהו איש העסקים מנהריה
איציק בן זכריה ,שידיו רב לו בעסקים מעניינים ברחבי אירופה ובעיקר
באיטליה .איציק זה ,שתדעו אחיי ורעיי ,הוא בן תורה אמיתי ,אשר
תורם בעין יפה מעשרות ואף גולש לחומש מממונו ,על מנת להיות
שותף גדול באחזקת כולל אברכים בנהריה ,שכן הוא יודע היטב שלא
הוא נושא את הארון אלא הארון נושא אותו והלוואי וירבו כמותו
בישראל .והופ ,מי נכנס כרגע לבית הכנסת? עוד פנים חדשות באו
לכאן ,זהו רבי שמשון טבעוני ,מהעיר הצפונית הסמוכה לנהריה ,גבאי
צדקה מסור בלב ונפש לאברכי עירו ,שעומד תדיר על יד ימינו של
ראש הכולל .בן זכריה איש העסקים וטבעוני ,מהנהנים זה לזה "בוקר
טוב" .כן ,הם מכירים מן הארץ ,ואם אינני טועה בן זכריה אף תרם
פעם או פעמיים לכולל של טבעוני .לא הרבה ,אבל תרם .ומכאן
לסצנה הבאה .גבאי הצדקה טבעוני פונה לגבאי הראשי רוכברגר,
ומבקש לבצע התרמה בבית הכנסת ...בנוסף הוא רומז לו שישמח
לקבל מראש הקהל אידלמן כתובות של תורמים טובים .רוכברגר דוחה
בעדינות את טבעוני ,תוך מלמול "אחר  -כך נבדוק ,נראה ,אל תפריע
לאנשים להתפלל" .הציבור מתפזר ,טבעוני נשאר עם תקוות בלבד
ואף לא לירטה אחת בקופה .הסצנה הזו חוזרת על עצמה גם בין מנחה
לערבית ,רוכברגר הגבאי לא משתף פעולה עם גבאי הצדקה מישראל
מסיבות כמוסות השמורות לו .קרוב לוודאי שראש הקהל אידלמן הוא
מתווה המדיניות ,למה? ככה .איש העסקים בן זכריה מנסה לדבר על
ליבו של הגבאי הראשי ,אבל הלה בשלו" ,אנחנו לא רגילים לדברים
כאלה ולא מעודדים אותם" ,הוא פולט משפט שלא בדיוק מתאים
למצב רוחו של רבי טבעוני שהגיע למילנו עם הרבה חזון ושמועות
טובות על הקהילה ,אבל תכל'ס הדלתות אטומות .למחרת בבוקר ניסה
טבעוני את מזלו דווקא אצל אידלמן ראש הקהל ,בעיניים מתחננות
ביקש" ,תן לי לדבר" ,אבל ראש הקהל גם הוא החמיץ פניו" .אני עוזב
את העיר הזו" ,הפטיר גבאי הצדקה מישראל".לא ,אתה נשאר כאן",
ביקש בן זכריה" .אל תאמר נואש .הגעת לכאן ,אז תאמין שיש סיכוי
שתצא עם תרומה נאה ,ראש הקהל כנראה לא יזכה להיות הצינור
שלך ...אבל כסף לא חסר במילנו" .רבי טבעוני נשאר במילנו וניסה
בבתי כנסת אחרים ,אך גם שם נחל כישלונות .האמת היא שראש
הקהל אידלמן שמע את השניים מסתודדים ביניהם ,וקלט בזווית
האוזן שהם אינם מרוצים מהתנהלותו .הוא המשיך לשתוק ,אך עם
כיווץ קטן בלב.
ועכשיו שימו לב ,מה מתרחש שם ב  48 -השעות הבאות .מיד אחרי
שחרית ,נכנס לבית הכנסת חתול שחור גדול ממדים ,עם מבט קשוח,
עיניים סגולות ,כמה שערות לבנות בשפמו ומטייל מעדנות בין
המושבים .ראש הקהל אידלמן דוהר אחריו ומנסה להרחיקו ,אך החתול
החמקן מזגזג לו בין הספסלים ,עולה לדוכן ,מקפץ על התיבה,
מזנק לארון הקודש וחוזר חלילה .כאן נכנס למרוץ גם הגבאי
רוכברגר,והשניים איכשהו מצליחים להרחיקו ,החתול קופץ דרך

החלון .אך לא מרפה ...ומשתחל בשנית פנימה ,דרך חלון השירותים.
השניים קראו לגנן הצעיר עמנואל בסטון והורו לו ללכוד את החתול
החצוף ולהפקירו  20ק"מ דרומה ,בחוף הים .במשך שעה רדפו שלושתם
אחרי החתול ,ולבסוף לכדוהו .כעבור חצי שעה הושלך הנודניק שחור
הפרווה בחוף נידח .מנחה" .אשרי יושבי ביתך" .החתול צועד לו –
במרכז בית הכנסת – נינוח ,מבזיק ניצוצות סגלגלים מעיניו הבורקות,
כאילו כלום לא קרה .הוא גמא  20ק"מ בכמה שעות ,וקבע את מושבו
על כיסאו של החזן .המרדף התחדש וגרר הרבה פרצי צחוק ,גם איש
העסקים מנהרייה בן זכריה ,ניסה ללכוד את החתול אך לשווא .החתול
קיפץ ,עלה והתיישב על קורת עץ דקיקה שבין עזרת הנשים בקומה
השנייה לתקרה הגבוהה של בית הכנסת .גבאי הצדקה מישראל רבי
שמשון טבעוני ,קרץ לגביר מנהריה ולחש לו" ,הם לא רוצים נודניק
מישראל שמחזיק תורה ,שיקבלו חתול שלא נותן להם מנוחה" .יומיים
רצופים נמשך המרדף אחרי החתול ,ורק למחרת בצהרי היום לכד בסטון
הגנן את החתול ,וקיבל הנחייה מפורשת מראש הקהל" ,תחזיק אותו
אצלך בחצר בכלוב סגור ,עד שנחליט מה עושים אתו ,לא יקום ולא
יהיה ,החתול לא יתנחל אצלנו" .ובעוד הגנן "אורז" את החתול ומכניסו
למכוניתו ,פנה רבי טבעוני מישראל לראש הקהל ושאלו" ,נו ,יש סיכוי
להתרים פה?" ראש הקהל שהיה קצר  -רוח עקב עלילות החתול ,אילץ
עצמו לחייך חיוך צנום "נו ,אחרי שהתפטרנו מחתול האשפתות הזה,
קרוב לוודאי שהישועה בדרך" .אמר ולא פירש ,וספק אם ידע מה אמר.
בין תפילת מנחה לערבית – קוראים חביבים – נכנסים לבית הכנסת זוג
גויים ,בעל ואשתו ,שבאו לתייר במילנו מרוסיה האדומה של ולדימיר
פוטין .האדון צהוב שיער גבה  -קומה לבוש חליפה ירוקה ,ולצדו גברת
נמוכת קומה ופניה עמוסות קמטי דאגה" .מה אפשר לעזור לכם?"
שאל ראש הקהל" .תראה אדוני" ,אמרה הרוסיה" ,אנחנו הגענו לכאן
למילנו למלון הסמוך ,יחד עם החתול שלנו שמו קוסיגין .הוא שחור
קטיפתי ,מזן מיוחד ונדיר ...מיד כשנכנסנו ללובי הוא נעלם לנו וכבר 48
שעות שאנחנו מחפשים אותו ...אולי נתקלתם בו "?...אידלמן ורוכברגר
החליפו מבטים ממתיקי סוד" .חתול נדיר? לא חתול אשפתות?" שאל
רוכברגר הגבאי" .אשפתות?" הזדעק הרוסי ,זה חתול מיוחד במינו ,זן
נדיר ,ואנחנו מוכנים לשלם 10,000דולר במזומן למוצא הישר" .התיירת
שלפה מתיקה את מכשיר הפלאפון הטמא שלה ,ועל המסך ניבטה
תמונתו של החתול הנודניק סגול – העיניים עם קומץ שערות לבנות
בשפמו .ראש הקהל שלף את הפלאפון מתיקו וחייג לגנן עמנואל בסטון,
"עמנואל ,עשה לי טובה ,תארוז את החתול ותגיע דחוף לבית הכנסת,
הוא שייך לזוג תיירים מרוסיה" .מיד אחרי תפילת ערבית הגיע בסטון
הגנן אוחז בתיק עשוי רשת ,ובתוכו טמון סגול העיניים ,רושף חיוך
חתולי מסתורי" .זה החתול?" שאל אידלמן" .בוודאי" ,צהלו הרוסים.
הגברת פתחה את תיקה והגישה לראש הקהל חבילת שטרות ירקרקים.
"הבטחנו  10,000דולר ,מצאתם אותו ,זה שלכם" .והשניים מיהרו
מאושרים החוצה עם החתול בידיהם .קוראים אהובים ,עכשיו הביטו
בראש הקהל בולש בעיניו ומחפש ...את מי? את גבאי הצדקה מישראל
רבי שמשון טבעוני ,שעקב יחד עם ידידו מנהריה במפגש בין הנהלת בית
הכנסת לתיירים מרוסיה" .איפה הרבי מישראל?" קרא יענקב אידלמן.
"אני פה" ,השיב טבעוני".זה שלך ,ושיהיה לכם במזל טוב" ,סיכם ראש
הקהל .והגיש  10,000ירקרקים לידי הגבאי המופתע .רבי טבעוני רשם
קבלה מסודרת ותחבה לכיס חולצתו של ראש הקהל" .מי התורם
לדעתך?" שאל אידלמן" .אתם ,הנהלת בית הכנסת" ,השיב טבעוני.
"שטויות" ,גיחך ראש הקהל" ,תרשום קבלה על שם קוסיגין חתול
האשפתות של הרוסים" .כולם פרצו בצחוק" .חתול אשפתות?" שאל
איש העסקים בן זכריה מנהריה" ,מאשפתות – ירים – אביון" ,הוא
השיב לעצמו.
באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :

רוצה להיות שותף בזכוי הרבים בהפצת העלון ”תפארת ינון“?
בתרומה של  ₪ 52אתה מזכה אלפי משפחות מדי שבוע
לתרומות בכל סניף בנק הדואר ,חשבון 3640582 :או באשראי בטל03-6182992 :

לפני כמה חודשים ,חודשים שלוש ,עשיתי
פעמיים צילום רגיל ואמרו לי שיש חולות מעל
הכליות ואבנים מרובים .רופא מומחה שלח
אותי לעשות סי .טי .איך שיצאתי מהרופא,
התקשרתי ל“חסדי ינון“ והזמנתי לי מיד ”פדיון
נפש“ ליום של הסי .טי .אמרתי לעצמי ,שאם
עשיתי ”פדיון“ צריך להיות כאן נס ,זהו .אחרי
שעשיתי את הסי.טי .לא חיכיתי לתשובה של
הרופא ,פתחתי את התשובה בעצמי .היה כתוב
שם :ללא אבנים בכליות ,אין חולות .אין כלום.
בצילום הראשון אמרו שיש אבנים מרובים.
ישתבח שמו לעד! אין לי הסבר( ,וגם לרופא אין)
רק מודה להשם יום ולילה. ...
(בעילום שם)

היו לי כאבים נוראים באוזן .בלי להגזים ,ממש
סבלתי .הלכתי לרופא ,ניסה לשאוב לי שאווה
מהאוזן ,היו לי כאבים חדים מאד .והרופא
אמר שזה דבוק לאוזן כמו דבק מגע ,ואפילו
ירד דם מהאוזן .הלכתי הביתה עדיין כולי
כואבת.אז הזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“,
פשוט פחדתי לחזור לרופא .לא היתי מסוגלת
לחזור אליו להמשך הטיפול.
פתאום אחרי יומיים הכל נעלם .פשוט הכל
עבר כאילו לא היה כלום .כמו שזה הגיע ככה זה
הלך .לא היתי צריכה שום טיפול ושום רופא.
היתה פשוט ישועה ענקית .תודה לבורא עולם,
שרק הוא רופא כל בשר ומפליא לעשות...
ב.א

לאבא שלי ,שיהיה בריא היה פצע ברגל שלא
התרפא במשך תקופה ארוכה .ניסינו כל מני
טיפולים ,משחות,
וכלום לא עזר .הפצע הזדהם והיתה כבר סכנה
לכל הרגל .אז הזמנתי לו ”פדיון נפש“ ב“חסדי
ינון“ ותוך יומיים הפצע התרפא .והכל עבר לו.
ירדה לנו אבן מהלב...תודה לבורא עולם ,תזכו
למצוות.
מ .מהמרכז

ארגון חסדי ינון

בעלי עצמאי ,פתאום אחד הלקוחות
שלו היותר רציניים עזב אותו .ראיתי
אותו לחוץ .כאילו הקרקע רעדה מתחת
לרגליים.
זה מהלך שיש לו השפעה על כל העסק.
וזה משפיע גם עלינו ,באופן עקיף ואפילו
גם ישיר .ראיתי את הדאגה של בעלי,
והזמנתי לו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“,
בקשתי שהכל יסתדר לו בע“ה בעסק,
שיהיה סיעתא דשמיא ,פרנסה.
ואחרי כמה ימים ממש ,הלקוח חזר .תודה
לבורא עולם ,ולשליחיו הטובים...
בעילום שם

לכתי לתומי לעשות בדיקות תקופתיות .במהלך הבדיקות
ה לחתי לעשות אולטראסאונד בחזה ,הלכתי ,עשיתי.
נש חרונה לא הרגשתי כל כך טוב ,אבל זה בכלל לא היה
לא
קשור לזה .היו לי בכלל כאבי עינים .בקר אחד אני קמה
הבקר ,טלפון ,בהול ממרפאת הרופא ,שעלי להתיצב
ועלדיקה נוספת לקבוע אם צריך ניתוח .ניתוח? שאלתי
לבמומה .החוורתי ,זה לא מילה .באותו רגע עולמי חרב עלי.
ה ככה זה לא שחסר לי בחיים ,ואני קמה ומודה יום יום
גםבורא עולם .אבל באותו רגע ,נאלמתי דום .לא יכולתי
להוציא הגה מהפה .ישר התקשרתי ל“חסדי ינון“ והזמנתי
לפדיון נפש“ למחרת היום .התקשרתי לרופא ואשרתי את
”בואי .אמרתי לעצמי ,בואי נגמור עם זה וזהו .אל תדחי.
לקתי נרות לצדיקים ,בכיתי להשם...אבא תרחם! עכשיו
הד מתקשרת דבר ראשון אליכם ,לבשר בשורות טובות .כי
אני
מגיע לכם לשמוע גם טובות...באותו לילה בקושי עצמתי
בבקר הלכתי לרופא .התישבתי מולו וכבר הורדתי
עין .הראש ,אמרתי לעצמי “שיהיה מה שיהיה“ .אז לפתע
את
רופא קם והתחיל לצרוח ,למה הזמינו אותך? הם לא
ה דעים לקרא? כתוב כאן במפורש...שזה אומר בעברית
יושוטה שאין לך כלום .אז למה לזרוע בהלה אצל אנשים?
פתגידי לי?!למה?! הוא כעס על הרופא השני במרפאה
שזימן אותי .תבואי עוד חצי שנה לבקורת ליתר בטחון.
טוב...והבא בתור .ואני התישרתי ,יצאתי מה זה קלילה.
יום
ישר זמזמתי מזמור לתודה ,ותודה לכל הצדיקים וכמובן גם
לכם ,שהיתם שליחים נאמנים .אין עוד מלבדו .השם חנון
ורחום...ישתבח שמו לעד!
א .מהצפון

עורך
בו

או לקבל מתנות!

תיקון זה הוכח שפועל ישועות!
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לזכוי הרבים:ניתן לשלוח סיפורי פדיונות לפקס077-2182992 :
נא לציין שם וטל‘ .הפרטים נשארים במערכת או יפרסמו לפי בקשת השולח

החיזוק השבועי
בצעירותו ,שמע רבי שניאור זלמן מלאדי על תלמידי הבעל-שם-טוב ועל המתרחש במֶזריטש ,ששם מעמיקים ומאריכים החסידים בתפילות .באותה
עת ,שמע רבי שניאור זלמן גם על וילנה ,ועל לימוד התורה הגדול המתקיים שם .מצא עצמו רבי שניאור זלמן תוהה לאן לפנות – לווילנה או
למזריטש .לבסוף אמר בלבו:נדמה לי שללמוד אני יודע ,אך טרם למדתי איך להתפלל באמת «והחליט לשים פעמיו אל מזריטש ואל חסידיה .רעייתו
של רבי שניאור זלמן הסכימה עם הדרך שבה בחר ללכת ,היא רק ביקשה ממנו להבטיח לה שלא ישתהה שם יותר משנה וחצי .הבטיח לה
רבי שניאור זלמן שישוב בזמן .רעייתו השיגה לו שלושים רובל שבהם קנה סוס ועגלה.יצא רבי שניאור זלמן אל הדרך ,ועימו אחיו הגדול הרב
יהודה לייב ,שהחליט להצטרף אליו ,אך הרב יהודה לייב ,נסע בלי לבקש את רשות אשתו .כשהגיעו לעיר ארשא מת הסוס .הבין רבי שניאור זלמן
כי קרה הדבר בגלל אחיו ,שלא ביקש את הסכמת אשתו לפני צאתם לדרך.אמר לו רבי שניאור זלמן:נראה לי שאינך צריך לנסוע עימי .חזור לביתך,
אני אמשיך בדרכי ,ואת כל מה שאשיג ואלמד שם אעביר גם אליך והמשיך את דרכו אל מזריטש ברגל...כדי ליצור מערכת יחסים בריאה בין בני
זוג ,בין חברים לעבודה ,בין אנשים צריך להטות אוזן ולהקשיב לנאמר לנו .לא תמיד אנו נסכים עימם ,לא תמיד הדברים יישבו על ליבנו אך יש
לנו לתת לכולם מקום ולהרבות בסבלנות .כשנדע להאזין לחברנו ולעצור את חיינו לרגעים מספר ,נרבה אצלם את אהבתם כלפנו ,את הערכתם
ואת הרצון שלהם להיות קרובים אלינו.אנו ,בניו של הבורא ,המונהגים באמצעות השגחה פרטית ומידה כנגד מידה ,נטה את אוזננו וליבנו לדבריו
של הבורא ,לתורתו ומצוותיו ,נשמע לדברי חכמים ,ונשתדל לקיימם .כשנעשה זאת גם לבקשותינו «יפתחו אוזניים »,יאזינו ,ישקלו אותן במלא
הרצינות והרצון להעניק לנו אותן .להקשיב לחבר זה לתת מעצמך לנפש שלו ,לוותר על עיסוקך קמעא ולתת לו את זמנך ,כך ,מידה כנגד מידה
יפסיק הבורא את מעשיו ויתמקד עכשיו בך ובבקשותיך...רגע אחד של הקשבה לאחר יביאו לך לעיתים שנים של נחת...
רונן קרתא

הפרשה המצויירת

מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

ניתן להוריד את העלון באתר
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

