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זמני שבת
פרשת “וארא”

אף הנראה דין -רחמים הוא
וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה‘(ו,ב)
שם 'אלקים' הריהו מדת הדין' ,ה'-מדת הרחמים .איך ,אם כן ,נאמר בפסוק
”וידבר אלקים...ויאמר...אני ה“?הקב“ה עונה כאן למשה רבנו ,המצטער צער גדול
בשל היסורים שבאו על ישראל ,ושנעשו קשים עוד יותר עם תחילת שליחותו של
משה אל פרעה .וכך אמר משה לפני הקב“ה ...“ :ה ' למה הרעתה לעם הזה למה זה
שלחתני :ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה ,והצל לא הצלת את
עמך“ (ה ,כב-כג) על כך אומר הפסוק “:וידבר אלקים (מדת הדין) אל משה אני ה
' (מדת הרחמים) “ אתה סבור שהנני מדבר אתך במדת הדין ,ועל כן אתה אומר
”למה הרעתה“ אך דע לך-ה' ואלקים הנם אותו דבר עצמו-כל שעושה הקב“ה,
אף אם נראה כאילו נעשה במידת הדין ,לאמיתו של דבר ממדת הרחמים הוא.
כאשר עלה משה רבנו למרום ,הראהו הקב“ה תורתו של רבי עקיבא ,שעתיד
לדרוש על כל קוץ וקוץ תלי תלים של הלכות ,עד שתהה משה מדוע נתנה תורה על
ידו ולא על ידי עקיבא בן יוסף .אחר בקש משה רבנו“ :רבונו של עולם ,הראיתני
תורתו ,הראני שכרו“ .וראה משה שהיו שוקלים בשרו
של רבי עקיבא במקולין ,שסרקו בשרו במסרקות של ברזל .אמר משה לפני
הקב“ה“:זו תורה וזו שכרה?! “ ענה לו הקב“ה“ :שתוק ,כך עלה במחשבה לפני“,
ובאור הדברים ,שאמר הקב“ה למשה לא להוסיף לומר עוד מילה על כך ,שאם
יאמר -יהפך הקב“ה את העולם בחזרה לתהו ובהו .נתן להבין את הדבר על ידי
משל:מלך אחד חשק בבגד מפואר ,עשוי מחוטי זהב וכסף .לאחר זמן -מה סים
החיט את עבודתו ,והביא את הבגד המוכן אל המלך .הבגד היה מרשים מאד,
ונשא חן בעיני המלך ,ולפיכך לבשו המלך בארוע חשוב ,ונטה חסד רב לחיט
האומן שהכינו .שרי המלך קנאו בחיט על היחס המיוחד אשר קיבל מהמלך .באו
לפני המלך ואמרו“ :מלכנו ,החיט הזה רמאי וגנב! נתת לו חוטי זהב וכסף בשוי
עשרת אלפים דולר ,ובגד זה לא ארג החוצפן חוטים אפילו בערך של אלפים
דולר!“ הטה המלך אוזן לדבריהם ,קרא לחיט ובקש ממנו להוכיח שלא גנב
מאומה מחוטי הזהב והכסף ,שנתנו לו” .בסדר“ אמר החיט ,שעלילה כזו נפלה
עליו פתאום” ,נכון אני לתת לכם הוכחה ברורה ונצחת“ .לקח החיט את הבגד,
ופרם אותו מול עיניהם התוהות ,עד שנעשה חוטים חוטים” .קחו ובדקו “ ,אמר
לשרים הקנאים”,החוטים הללו ,שהרכיבו את הבגד ,זהים בכמותם באופן מדויק
לחוטים שקבלתי לצורך אריגת הבגד .כל חוטי הכסף והזהב נמצאים כאן“.
ובנמשל:כל הנהגת ה',אף זו שהיא,כביכול ,מדת הדין ,הריהו רחמים ,אך כדי
להראות לבני אדם שזו מדת רחמים ,יש להפוך את העולם בחזרה לתוהו ובוהו-
לקחת את הבגד ולפרום אותו ,אז יראה לעין כל שהכמות מתאימה בדיוק...
בעולם הזה ,בהתבוננות של עיני בשר ודם ,לעתים קשה ,או אפילו בלתי אפשרי,
לראות שמדובר ברחמים .אך תמיד יש לדעת ,שזו האמת וזו המציאות.

גואל אחרון כגואל ראשון
ומשה בן שמונים שנה (ז ,ז)

הנה ,על משה רבנו עברו שמונים שנה ,שבהן לא ידע ולא הרגיש כלל כי עתיד
הוא להיות הגואל של עם ישראל .אומר ה"חתם סופר“(שו“ת ,חלק ו ' תשובה צח)
כי כפי שהיה עם משה רבנו,הגואל הראשון של עם ישראל ,כך יהיה גם עם הגואל
האחרון .ומיום שחרב בית המקדש,מיד נולד האיש הראוי לשמש בתפקיד הזה,
וכך בכל דור ודור נולד האיש הראוי בצדקתו להיות הגואל האחרון לישראל,
ובבוא הזמן יתגלה אליו ה' יתברך וישלחהו למלא את תפקידו.כפי שמצינו
במלך שאול ,שלא ידע ולא חש בתפקיד הרם שאמור היה לשאת,אלא רק לאחר
שנמשח למלכות ,הערה עליו ה' רוח שלטון ורוח הקודש ממרום,וכך גם יהיה
במלך המשיח ,שרק לאחר שיתגלה לו תפקידו,יערה עליו השי“ת את רוח המשיח
הטמונה וגנוזה למעלה וממתינה שם עד להתגלותו .ואכן ,בעוונותינו כי רבו ,מתו
כבר כמה וכמה צדיקים שאמורים היו לשמש כמל המשיח ,ומי שגרם לכך הוא
הדור שלא היה ראוי לגאולה ,אולם בבוא העת יתגלה אליו ה' כפי שנגלה אל
משה בסנה ,וישלחהו למלא את שליחותו.
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ההלכה השבועית
הלכות שבת
דין חולה שאין בו סכנה
מי שיש לו מיחוש בשבת ,והוא מתחזק
והולך כבריא ,אסור לעשות לו רפואה
בשבת ,ואפילו בדבר שאין בו סרך
מלאכה ,ואפילו מדרבנן ,מכל מקום
כיון שעושה לרפואה וניכר הדבר
שמתכוין לרפואה אסור ,גזרה משום
שחיקת סממנים ,ואפילו לעשות לו על
ידי גוי אסור .ומיהו יש מתירין ליטול
אספירין או אקמול ,אפילו אין לו אלא
מיחוש בלבד .ויש לסמוך עליהם להקל
במצטער הרבה .ומי שחושש בגרונו
ומשתעל ,מותר לו לאכול דבש ,או
לשתות חלב מעורב בדבש ,או למצוץ
סוכריות דבש ,אף על פי שהוא מתכוין
לרפואה ,הואיל והוא מאכל בריאים,
שפיר דמי) .שמירת שבת כהלכתה
פרק לד סעיף ד( ומותר לשלוח גוי
להביא לו דבר זה מהחנות( .ברכי יוסף
בשיורי ברכה סי' שכח אות ג) .ונראה
שמותר לומר לגוי שיביא התרופה גם
דרך רשות הרבים ,כי הוצאה מרשות
היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים
היו רק מדבריהם ,והו"ל שבות דשבות
במקום צורך כזה .והחושש במתניו לא
יסוך בשמן המעורב עם חומץ ,שאין
דרך לסוך בשתיהן יחד לרפואה ,וכל
דבר שהוא לרפואה אסרו חכמים גזרה
משום שחיקת סממנים .במה דברים
אמורים ,בסתם מיחוש בעלמה ,אבל
אם הדבר כואב לו מאד ,או שחלה
ונפל למשכב ,מותר לעשות לו רפואה
על ידי גוי ,אפילו יש ברפואה ההיא
איסור משום מלאכה דאורייתא.
חזון עובדיה
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סיפור השבוע
שלום ר' לוי.
עם פעימות לב מואצות ,מלווים תחושה מרירה של החמצה
והרגשה נוזפת משהו ,פתחתי את שער הברזל של בית
העלמין ונכנסתי פנימה .עצי האקליפטוס הענקיים הטילו
צל כבד ועבה על שורות השיש הלבן ,שהחווירו בלובנן אל
מול החמה השוקעת לתוך ים תכול ,רגוע וחופן סודות .כן,
אני מכיר את מיקומו המדויק של הקבר .חלפו למעלה מ
 15שנים מאז אבא נפטר ,ואחת לשנה אחיי ואני פוקדים
את מקום מנוחתו ולומדים משניות לעילוי נשמתו .אבא
עליו השלום היה איש לא קל ,מן טיפוס שחיוך וטפיחה על
השכם לא היו ברפרטואר שלו .הוא מיעט לדבר ,ומשום
כך גם מיעט לפרגן .בשבת הוא קצת היה יותר פתוח ונהג
לשיר איתנו את אותם פיוטים שנהג לשיר על שולחנו של
סבא שלנו ,שאבא היה בנו יחידו .אחרי סידרת הפיוטים
נהג לקרוא לנו וורט קטן "ממעיינה של תורה" ואחר כך לפי
התור כל בן אמר חידוש שלמד או ששמע .אני בן הזקונים.
מעלי ארבעה אחים ,אחד יותר עילוי מהראשון ,ואהבת
הלימוד נטפה מהם .מיד אחרי שולחן שבת הם תפסו פינה
בסלון עם גמרא ,והשטייגען התאבך לו כמו ענק ערפילי על
התקרה .אמא הגישה להם כוסות תה ועוגיות ,ואבא מלמל
כמה פרקי תהלים והלך לישון .לאבא היתה חנות קטנה בה
מכר תבלינים ופיצוחים ,והיתה לה קליינטורה קבועה ,כך
שכסף לא היה חסר בבית .שלא תטעה אדון לוי ,הבית לא
היה מלא פיצוחים ...בערב שבת הוא הביא הביתה כמה
שקיות נייר ובתוכן  110 – 115גרם מכל סוג .רחשנו לו
כבוד ,בעיקר משום שאבא אהב לומדי תורה ורחש כבוד
לתלמידי חכמים .הא כן ,צריך לציין שהחשק שלי בלימוד,
נו ,איך אומרים תגדיר אותו כבוטנים בלי מלח ,או כמו
שקשוקה בלי ביצת עין .למה? כנראה משום שכשרונותי
לא היו גדולים כל כך ,ועיני פזלו קצת החוצה .אתה שואל
אותי מה חיפשתי בבית הקברות? עוד מעט .הבן שלי,
הבכור ,קרוי על שם אבא ז"ל ,דב בערל .להבדיל מאביו,
כלומר אני ,ברעל'ה שלי הוא טיפוס נבון ביותר ,שקדן ובעל
שאיפות .כבר מגיל הגן קיבלתי ד"שים מהגננות ואחר כך
מן המלמדים שהילד חכם ונבון ,והכי חשוב אוהב ללמוד
ובעל דרך ארץ למופת .אתה יודע אדון לוי ,יש נוהגים לומר
שאבוקדו לא נופל רחוק מן העץ ,אבל כשרוח סערה פורצת
לה בדיוק באותה שניה שהאבוקדו נושר ,היא נוטלת אותו
בכנפיה הרחק מן העץ .ככה זה ,כשמתבגרים ומבינים את
הטעויות ,מגלים לפעמים שהקב"ה משלם שכר או מחלק
פרסים ,גם לכאלה שלא מגיע להם ...לפעמים .ישבתי מול
מנהל הת"ת וחשבנו יחד לאיזו ישיבה מצוינת לשלוח את
בערל" .תראה אבנר ,אין לי ספק שכל ישיבה תחטוף אותו,
החל מספינת הדגל של עולם הישיבות הקטנות וכלה בסירת
הדייגים של עולם התורה .רק עלינו לא לטעות ,ולהכניס
אותו לישיבה שתשמר גם את השאיפות הנפלאות שלו ואת
אופיו הנעים .מבחינתי בער'ל שלך הוא היהלום בכתר של
הת"ת שלנו ,ואני בהחלט מתכוון שהוא ימשיך לפאר את
עולם הישיבות" ,סיכם המנהל .מה אגיד לך ,חשתי כמו
כדור  -פורח מלא הליום ,שניתקו אותו מהכבלים ,והנה הוא
מתרומם לשחקים בעונג ובזחיחות כלפי שמיא .אני איש
עם הרבה קשרים במקומות טובים ,ויש כמה ראשי ישיבות
חשובים ש"חייבים לי" ולכן ,וליתר ביטחון ,רשמתי את
הבן לשש ישיבות כל אחת יותר מוצלחת מחברתה ,מתוך
הנחה פשוטה שאחרי שאקבל תשובות חיוביות נטכס עצה
עם הבן והמנהל ,מה הכי טוב בשביל בער'ל ...הוא כמובן
נבחן ויצא מרוצה מאד .ר' לוי אתה לא תאמין ,אף ישיבה
לא קיבלה אותו!!! כל אחת שלחה תרוץ אפוי היטב מכל

צדדיו ,עם שומשום דבוק בדבש חם .פה נסגרה הרשימה,
שם הוא לא בדיוק מתאים ,ובההיא עוד לא החליטו מה
להחליט "אולי תחפשו בינתיים משהו אחר "...גייסתי את
עצמי את קשריי וקשרי קשריי .הפעלתי לחצים על כל מי
שאפשר ,אבל אין קול ואין עונה .דלתותיהן של הישיבות
הקדושות סגורות על מנעול ובריח בפני בני המוצלח" .זכות
האבות" שלו לא עמדה לו .הקשרים והטובות והתרומות
שלי התגלו שדופות ושקופות ,כאלה שאין בהם ממש ...איזו
בושה .שש תשובות שליליות .בלילות התעוררתי נוטף זיעה
קרה .לא פחות ולא יותר שש תשובות שליליות!!! בשבת,
בשעת רעווא דרעווין ישבתי במרפסת הבית ,מנסה לחשוב
ולנתח על מה ולמה ננעלו הדלתות ...עוד שבוע ראש חודש
אלול ,חבריו כבר משובצים להם ,והוא העילוי של הכיתה
עדיין תלוי ועומד ,ויש למעלה מחודש ימים לעשרת ימי
תשובה ,אז הרי כולם תלויים ועומדים .לפתע – איך אומרים
– נפל לי האסימון .אבא ,אבא שלי .אסור להתעצב בשבת,
אבל מלאכים יש רק בשמים ,והרגשתי לפתע כיצד כפות ידיו
של העצב לופתות אותי ,ובכי עוקצני עולה לאיטו וחונק
את גרוני .אחרי יום העבודה ,נכנסתי לבית העלמין ופסעתי
בזריזות לכיוון מקום מנוחתו .אחרי שלושה פרקי תהלים
כולי דמעות ורעד ,בשפתיים מגמגמות אמרתי" :אבא,
סליחה ...עשיתי חשבון נפש השבת ,מה שלא עשיתי מאז
שהלכת לעולמך .גרמתי לך בוודאי צער איום ונורא שעדיין
לא כיפרתי עליו ...גררתי אותך במשך ארבע שנים מישיבה
לישיבה ,משם מורחק ,מההיא מסולק ,מהבאה מועף בבושת
פנים ,מתחצף ,בורח ,עז פנים לגיהנום .אבא אני מודה
ומתוודה שהאכלתי אותך מרורים במשך שנות עלומי אך
מעולם לא ביקשתי ממך סליחה ומחילה .אבל עכשיו ,אבא,
אני חש על צווארי מעט מן המעט עלבונות ובזיונות שסבלת
אתה .דווקא בערל נכדך המנציח אותך בשמו ,הוא תלמיד
מצוין ,בעל מידות תרומיות ,מורחק ונדחה מעולם הישיבות
ועובדה זו – לכאורה – חסרת הגיון ...אלא אבא יקר ,ישנו
הגיון אלוקי והנהגה שמיימית שאני חווה עכשיו על בשרי...
מידה כנגד מידה  ...ממש כך .אבא יקר שלי ,אנא עמוד מליץ
יושר מול כסא הכבוד ובקש על בנך ,על נכדך " .במשך שעה
ארוכה שבור ורועד ,זולג מתייפח ומתחנן ,ניצבתי מול קברו
של אבא ועשיתי תשובה על מעללי .מוטב מאוחר...
סיום:
למחרת בבוקר בדרך לתפילה ,פוגש אותי ר"מ מאחת
הישיבות שלא קיבלה את בערל ושואל לי "נו אבנר ,בערל
מצא ישיבה?" בפנים נפולות אני משיב "לא" והלה מעדכן
אותי "בבוקר מוקדם התקשר אלי ראש הישיבה והתייעץ
איתי לגבי בנך .אם תרצה נקבל אותו ."...עוד הוא מדבר
שיחה נכנסת בנייד "ר' אבנר שלום ,התפנה מקום אצלנו.
אחד הבחורים העדיף –מסיבות משפחתיות  -ללמוד בחו"ל".
אחרי הצהריים עוד שיחה נכנסת .אחד המשגיחים על הקו
"תראה אבנר במחשבה שניה או שלישית ,נשמח לקבל אותו".
בקיצור אדון לוי תוך פחות מ –  20שעות ארבע ישיבות
מתוך שש סרבניות ,חזרו אלי וזרועותיהן פתוחות לצדדין,
כדי לחבוק את בער'ל .רק אל תגיד לי  -אדון לוי  -שיש קשר
בין ה"סליחה" שלי לאבא ,לבין ההצלחות של בערל ,כמו
שאתה נוהג לעשות בסיפוריך
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 :

השבוע הזמנתי לבן שלי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ עבור טסט
שהיה צריך לעבור .שישה טסטים לא עבר ,כל פעם מסיבה
אחרת ,והיה צריך לעשות טסט שביעי .ישבנו בסלון עם כל
המשפחה כשאמרתי שזהו ,אני מזמינה לו פדיון ,לא לוקחת
יותר סיכונים ,פתאום בעלי דחה את זה ,וזה הפתיע אותי מאד
כי הוא גם מאמין בפדיון נפש ,אבל לגבי הטסט הוא תלה את
הצלחתו של הבן בטבע ,משמע זה תלוי בו ,שיקח יותר שיעורים,
שישקיע עוד .אני קודם כל אמא ,וכאב לי על הבן שגם מוציא
המון כסף על כל השיעורים סתם .וגם ראיתי בסיעתא דשמיא
הרבה ישועות ,ואני מאד מאמינה .אני מאמינה שהכל בידים
של בורא עולם ושאנחנו צריכים לעשות השתדלות .היתי מאד
נחושה ,רציתי שכולם יראו מה שלי נראה דבר טבעי” .אני עוד
אוכיח לכולם שמה שאני עושה ,זה הדבר הנכון“ אמרתי להם.
עד כאן מסובב הסיבות ,אין לי הסבר ,רק השם יודע ,אבל היתה
לי הרגשת שליחות ,אני הולכת להראות לכולם מה זה פדיון...
מה זה בורא עולם...למחרת הבת מתקשרת וצועקת ”אין עוד
מלבדו!“ הוא עבר .כל השכנים שמעו את צהלות השמחה...
מסכן בעלי ישב בשקט בפינה .לחשתי לו באוזן” :פעם הבא
תאמין  -פדיון זה פדיון!...
בעילום שם

אחינית שלי עמדה להתחתן ,וכמו שקורה
תמיד לפני שמחות ,יש כל מני לחצים,
וחיכוכים .דברתי עם אחותי ושמעתי בין
השורות את חששותיה ,והדאגה שהכל יעבור
בשלום .הזמנתי עבור הכלה ”פדיון נפש“
ב“חסדי ינון“  ,שבע“ה החתונה תהיה שמחה,
והכל יעבור בקלות וללא עיכובים...גם אני
היתי במתח .וברוך השם ,החתונה היתה לפני
שבוע ,ואין מילים להודות לבורא עולם ,הכל
הלך בסדר ,והיה שמח ,וכולם היו מרוצים.
והכל מאחורינו .ברוך השם זכינו לעוד בית
נאמן בישראל...אין עוד מלבדו!
דודה מהמרכז

שנת הלימודים התחילה ,כל הבנות משובצות ,והבת
שלי עדיין בלי מסגרת .ללא שום סיבה .התעודה
טובה ,הכל בסדר ומשום מה לא רוצים לקבל
אותה בסמינר שרצינו .שהיה הכי מתאים לה .הם
בשלהם ,ואנחנו בשלנו .ובנתים אין שינוי באופק.
שלא נדבר על הלילות שלא עצמתי עין .על הלחץ
של הילדה שהכל מתערער לה .והכי קשה שזה על
כלום .התקשרתי ל“חסדי ינון“ ומסרתי את השם
שלה ל“פדיון נפש“ ,שיתהפך הכל לטובה ושנשמע
בשורות טובות .והיום אני שמחה לבשר בשורות
טובות ,ישתבח שמו! קבלנו טלפון מאותו סמינר
שלא קבלו אותה בהתחלה ,ולפתע גם היחס שלהם
השתנה מקצה לקצה .פשוט כנגד כל הסכויים...
זה רק תזכורת לכולנו שיש רק אחד שמנהל את
העולם...מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא,
ישתבח שמו לעד!
בעילום שם

לפני חודשים בערך פניתי ל“חסדי ינון“ על מנת לערוך
”פדיון נפש“ לאשתי ,שתחי .מה שקרה שהיו לה הרבה
חרדות ופחדים .היתה מאד חשדנית ,לגבי כל דבר .בצורה
קיצונית .לא בכדי אומרים שיסורי הנפש יותר קשים
מיסורי הגוף .המצב הזה יסר אותה וגם אותנו .האמת שלא
ידעתי איך הפדיון עובד ,ומה עלי לצפות .פשוט עשיתי
וחיכיתי לישועה .ושבוע אחרי הפדיון ,פתאום בלי שום
סימן מקדים נהיה לה בלק אאוט ,מיד לקחתי אותה למיון
לבית חולים ,משם שלחו אותה למחלקה פסיכיאטרית.
שמה עברה כל מני בדיקות .התאימו לה כדורים.
ומאז ,הכל התהפך ,זה היה פשוט נס גדול .אין לי הגדרה
אחרת .שלוש שנים של סבל ,הבית כמעט נהרס ,היה יכול
לההרס .ובסיעתא דשמיא הכל התהפך .והבית פשוט ניצל.
והכל השתנה לטובה .אני מודה לבורא עולם על המשפחה
הנהדרת שנתן לי .ויבוא יום ועוד נגלה שיצאנו מחוזקים
מהנסיון הזה .מודה להשם כל יום!
בעילום שם

”זה שוב אני“ נשמע קול מעבר לקו .דברתי אתכם
לפני שעה ,מגיע לי מזל טוב!! אמר האבא הטרי
מעבר לקו .אשתי היתה בחודש תשיעי להריון,
עם צירים בבית .בבקר התקשרתי ל“חסדי ינון“
שבע“ה יעשו לה ”פדיון נפש“ שתהיה לה לידה
קלה ,בעתה ובזמנה ,בידים מלאות ,ואחרי שעה
היא ילדה בת ,בלידה טבעית ,וגם לאם ולתנוקת
שלום ב“ה...
אתם הראשונים לשמוע! וכמובן רוצה להודות
להשם!!! אין מילים...
בעילום שם

ארגון חסדי ינון

עורך

תיקון זה הוכח שפועל ישועות!

03-6182992

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

החיזוק השבועי-תיקון עולם
חסיד אחד הגיע אל משכנו של רבו כשבפיו הודעה:כבוד הרב ,אני יוצא לדרך כדי לתקן את העולם .אמר לו רבו:לך בני ובורא עולם יהיה בעזרך.
יצא החסיד לדרך וניסה לתקן את העולם ,אך לצערו לא הצליח והעולם נשאר כשהיה .בחלוף ימים מספר ,בא בשנית אל רבו ושפך את ליבו על
שלא הצליח .אמר לו רבו:בני האם כבר תיקנת את ארצך ומולדתך שאתה דואג לתיקון העולם כולו!?הבין החסיד את דברי המוסר של רבו ויצא
לדרכו כדי לתקן את ארצו אך גם שם נחל כישלון ולא הצליח להשפיע על בני ארצו .שב החסיד אל רבו ובישר לו על כישלונו.שאלו רבו:בני ,האם
תיקנת את עירך? למה לך להסתובב בכל ארצך ,הרי בעירך מכירים ויודעים אותך ,שם תוכל בנקל להשפיע על האנשים.יצא החסיד ושם פעמיו אל
עירו אך לדאבונו גם הם לא הסכימו לשפר את עצמם .חזר אל רבו וזה יעץ לו:בני עליך להתחיל בקרוביך ובבני ביתך ,שם תשפיע הרבה יותר.יצא
החסיד לביתו,דיבר אל לב קרוביו שדחו את דבריו במחי יד.כשהגיע שוב אל רבו והתלונן על כישלונו אמר לו רבו:בני ,ניסית לתקן את כל העולם,
את ארצך ,את עירך,את בני משפחתך וכשלת ,האם תיקנת את עצמך? כשאתה תדאג לתקן את עצמך ממילא תוכל להשפיע ולתקן את בני ביתך ,את
עירך ואת ארצך ,כשתהיה דוגמא לחיקוי תוכל לתקן אפילו עולם שלם...יש בינינו הרוצים לכבוש את כל העולם ,לתקן את כולו ולהיות ממחזקי
הרבים .אשריהם ואשרי חלקם .אדם אחד הוא עולם מלא ,כמו שאמרו חזל :האדם נברא יחידי בעולם ,ללמד שכל המאבד נפש אחת ,מעלים עליו
כאילו איבד עולם מלא ,וכל המקיים נפש אחת,מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא(סנהדרין ד,ה)מספיק שתתקן אדם אחד,תחזק אותו ,תשפיע עליו,
כאילו תיקנת עולם שלם...האדם הזה ,הראשון שתיפנה לשנות ולתקן אותו,לחדד את מידותיו,להשפיע על צעדיו ,הוא...אתה! אם ברצונך להשפיע
ולשפר את האחרים ,תתחיל קודם בך ,תתקן מידה אחת,תשפר צעד אחד ,תוותר מעט על תאוותיך,ואז,כשהנך בדרך הנכונה תוכל להשפיע גם על
האחרים .לתקן עולם שלם זו משימה כמעט בלתי אפשרית,לתקן את עצמך זו משימה קשה אך אפשרית,תיקנת את עצמך,תיקנת עולם שלם...
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

