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מטעמים לשולחן
מי כמוכה באלים ה ‘ מי כמוכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא
(טו,יא)
הגמרא במסכת סכה (נב ע“א) אומרת“ :לעתיד לבוא מביאו הקב“ה ליצר הרע
ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים .צדיקים נדמה להם כהר גבוה ,ורשעים
נדמה להם כחוט השערה .הללו בוכין והללו בוכין .צדיקים בוכין ואומרים ,היאך
יכולנו לכבוש הר גבוה כזה; ורשעים בוכין ואומרים ,היאך לא יכולנו לכבוש את
חוט השערה הזה .ואף הקב“ה תמה עמהם“ וכו‘ .ומקשים המפרשים :לרשעים יש
סיבה טובה לבכות ,שכן הם כשלו בכבושו של קושי דק כחוט השערה ,ועתה הם
נמצאים חסרי ערך וריקים מתוכן ,אך הצדיקים -מדוע הם בוכים ,הרי הם
צריכים לשמוח שעלה בידם להביס אויב קשה כהר גבוה? ומסביר המגיד
מדובנא:הקב“ה ברא את העולם כדי להעניק לברואים את שכרם המגיע להם
בזכות מעשיהם הטובים .כי באמת הקב“ה יכול היה לתת לכל נשמה ונשמה
אינסוף עולמות בחינם ,ללא שתאלצנה לעבור את העולם הגשמי .אלא שיש בכך
חסרון גדול ,שכן זהו "נהמא דכסופא“ (לחם בושה) שמתקבל בחסד ולא בזכות.
לפיכך ברא הקב“ה את העולם הזה ,עולם מלא נסיונות וקשיים ,ומי שמצליח
לעמוד בפני היצר הרע וינצחו ,יקבל את שכרו בזכות וללא כסופא .אולם כל זה
הוא למראית עין .כי באמת הקב“ה יוצר ומהוה את הכל מתחילה ועד הסוף ,ואנו
רק הפועלים מכוחו ומרשותו .והכתוב באיוב )מא,ג( מורה על כך ,שהקב“ה אומר
”מי הקדימני ואשלם“ ,ואמרו על כך חז “ ל (ויקרא רבה כז ,ב)” :אמר הקב“ה:
מי עשה ציצית עד שלא נתתי לו טלית? מי עשה מצות מילה עד שלא נתתי לו
בן? מי עשה מזוזה עד שלא נתתי לו בית? “ כלומר ,אם לא שהקב“ה נתן לאדם
חיים וזמן לידו את האפשרויות ,לא היה בידיו לקים אפילו את המצוות .וכך הם
הדברים לגבי כל דבר שאנו עושים בעולם ,אפילו בנוגע להמנעות מעברות ,כפי
שאמרו בגמרא במסכת סוכה (נב ,ע “ ב)“ :אמר רבי שמעון בן לקיש ,יצרו של
אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו וכו‘ ,ואלמלא הקב“ה שעוזר לו אינו
יכול לו“ .אכן ,בחיינו היומיומיים אנו מתמודדים עם נסיונות קשים יותר או
קשים פחות ,אבל בסופו של דבר אנו חשים הצלחה כשאנו מנצחים ,כי איננו
רואים ואיננו חשים שהקב“ה בעצם פעל את הכל .אולם לעתיד לבוא ,כשהקב“ה
ישחט את היצר הרע ,והצדיקים יראו על איזה הר גבוה הם התגברו ,הלא יבינו
כי לא מכוחם עשו זאת ,שהרי אין לך אדם המסוגל לכבוש אותו לבדו ,אם כן
ברור שרק הקב“ה פעל כל זאת ,ושוב יוצא כי השכר הגדול שיקבלו יהיה נהמא
דכסופא ,שכן בכוחם לבד לא היו מגיעים לשכר זה .וזאת הסיבה שהצדיקים
יבכו .אלא שהקב “ ה ברוב חסדיו ,ישב עם הצדיקים ויתמה עמהם ויאמר ,כיצד
התגברתם על יצר כל כך קשה? למרות שהוא יודע מהיכן בא להם הכח הזה ,אלא
שזה גודל חסדו -שלא רק שהוא עשה את הכל בעצמו ,אלא שהוא מתיחס אל
ברואיו בכבוד ובהערצה ,כאילו הם עשו זאת בעצמם .משל למה הדבר דומה?
לעשיר שרצה מאד לסיע לחברו העני .הוא חפץ להעניק לו מכספו ,אך העני
לא הסכים לקבל .טכס העשיר עצה ופנה לחברו העני ואמר “:אתן לך כסף לא
בתורת צדקה ,אלא בתורת הלואה ,כי שמעתי שמוכרים עכשיו סחורה בזול .קח
כסף ,תקנה בזול ומכור את הסחורה ביוקר ,וכך תוכל גם להרויח וגם להחזיר
את החוב “ .שמע זאת העני ונתרצה .לווה מהעשיר סכום כסף ,קנה סחורה בזול,
ומאוחר יותר מכרה ביוקר .וכאשר רוח לו ,צרר כספו והחזיר לעשיר את חובו.
התפלא העשיר ואמר לעני“ :איך הצלחת כל כך יפה למכור ולהחזיר את חובך“...
העני אולי לא ידע ,אבל האמת היא שחברו העשיר סדר עבורו את הכל .הוא
היה זה שפנה לחבריו הסוחרים ובקשם להוזיל את המחירים כשיפנה אליהם
חברו העני ,הוא עשה הכל ,אלא שרצה שהחסד יהיה מושלם .ולכן פנה אל העני
כביכול בתמיהה ואמר“:איך הצלחת כל כך יפה למכור ולהחזיר את החוב“ .וכך
בדיוק ,נוהג הקב“ה עם הצדיקים,שאחרי שעשה עבורם את הכל ,הוא עוד תמה
עמם ואומר להם“:כיצד התגברתם על יצר כל כך קשה?“ .על כך ,אומר ה“ בן איש
חי“ ,אנו משבחים את הקב“ה ואומרים“ :מי כמוכה באלים ה‘ מי כמוכה נורא
תהילת עשה פלא“  ,כלומר השבח לך על כך שאתה עושה הכל ,ולא רק שהכל
נעשה על ידך ,אלא שאתה גם ”עשה פלא“ שאתה עוד מתפלא ומתפעל יחד
איתנו מההשגות שלנו ,למרות שאתה הוא שעשית את הכל.
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ההלכה השבועית
הלכות שבת
דין חולה שאין בו סכנה
א .חולה שאין בו סכנה מותר לו
לקבל טבליות או קפסולות אקמול
או אספירין וכיוצא בהם ולשתות
אותם בשבת.
ב .חולה סוכרת שמקבל זריקת
אינסולין לפני כל ארוחה ,מותר
להזריק לו זריקה זאת גם בשבת.
ג .מותר לעשות זריקה לחולה אף
על פי שאין בו סכנה ,ומותר לחבר
מחט עם המזרק ,ואין בו משום
מתקן מנא.
ד .מותר לתלוש חתיכת צמר גפן מן
החבילה ,כדי לנקות מקום הזריקה,
כי אין החיבור של הצמר גפן
שבחבילה חיבור גמור ,וכשמושך
חתיכת צמר גפן ,דינו כמפסיק דבר
מן התלוש.

חזון עובדיה

ומתוק האור
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סיפור השבוע
"ללקק את האצבעות ממנו "...נהג לומר מעת לעת נהג המונית
שאלתיאל שמעוני ,אחרי שבת של חזנות מהוקצעת ומסולסלת עם
החזן המוכשר רבי ארנון שמואלי .שאלתיאל ,אם תרצו ,היה המפרגן
הראשי של החזן  -האברך ,שידע לגבש את מתפללי קהילת "משעולי
אמונה" בעיירה הצפונית החביבה ,עטורת הרים ועמקים ,שאף
נחל חביב זירזף לו מעדנות סמוך לשער הכניסה לתוכה".ללקק את
האצבעות".רחמנא ליצלן,כך מתארים עונג שבת של חזנות?שאלה
טובה ,מה לעשות שנהג הטקסי מיודענו ,מיסטר שאלתיאל ,לא היה
בדיוק מגדולי הדתיים שבמחוז,ומה שמיגנט אותו לבית הכנסת היה
דווקא קולו של החזן.אז מה עושים?לוקחים דימוי מושאל ממסעדה
טובה שמגישה את מיטב המאכלים,במיטב תיבולן,ודוחפים אותו
איכשהו לחוויית התפילה הקדושה.בואו חברים ,תכינו הרבה קציצות
של כף זכות .גם הגבאי הנאמן של הקהילה,שרוליק פיאמנטו,היה
מגדולי מעריציו של החזן,ודאג למלגתו החודשית בעין יפה ובנפש
חפצה ,ואף הכפיל ושילש אותה בימים נוראים ,שכן ר' שמואל היה גם
בעל תוקע מוכשר ביותר.למה? "כי הוא בן תורה ,ומי שמהנה תלמיד
 חכם מנכסיו ,ואף מנכסי הציבור ,זוכה לשכר ,עין לא ראתה אלוקיםזולתך",טען ובצדק הגבאי פיאמנטו.יופי של שכר שיחה נאה.ואם
חשבתם לרגע שהאברך שמואלי רק מחזן ותוקע ,העליתם חרסבידכם.
מפעם לפעם הוא נתבקש על ידי הגבאי לשאת דברי תורה ,וגם כאן,
מה נגיד ומה נאמר ,שפתיים יישקו ,כל משפט זהב ,כל חידוש יהלום,
והכל ביחד מחרוזת פנינים לפני ולפנים ,ובמילים אחרות דרשה-
שובת עין ולב .נו ,אז אם כל כך טוב ,מה הסיפור? ובכן ,אחרי 15
שנות שירות נאמן ,נפלה משמים צרידות בלתי מוסברת בגרונו של
רבי ארנון שמואלי,כך שחיכוכים ,חספוסים וחריקות היה מנת אוזנם
של המתפללים.היו שצקצקו בגרונם...התלוננו,הרימו גבה .חזן צרוד?
לא במקומותינו.לשמואלי לא נותרה ברירה ,במוצאי שבת משפטים,
הואהודיע לגבאי פיאמנטו שהוא יוצא לחופשה עד יעבור זעם,
ובינתיים הוא ישלח לו את ידידו הטוב מן הכולל רבי איציק מתניהו,
שיחליפו "הוא יופי של ממלא מקום .אתם תיהנו ממנו ,הוא ירא שמים
ויש לו קול מצוין" הרגיע את פיאמנטו .תרשמו לפניכם ,הצרידות-לא
על אף אחד-נמשכה לה שלושה שבועות ויומיים .יום אחד נהג המונית
שאלתיאל החביב ,הבחין בחזן הצרוד יוצא מן המכולת עם שני סלים.
הוא עצר לידו וסימן לו לעלות" .זה טרמפ ידידי ,תעלה אני אסיע אותך
הביתה".אחרי חילופי דרישות שלום ומה נשמע ,הודיע נהג המונית,
"אני ,אין לי מה לחפש בבית הכנסת ,אני לא מסתדר עם המחליף
שלך ...אתה יודע רבי שמואלי ,יש לי אוזן רגישה ,לא כל דבר נכנס בה".
שמואלי החזן חייך והשיב" ,ברוך השם הצרידות או-טו-טו נעלמת,אני
מאמין שאחזור לבית הכנסת בשבת הקרובה ,ונשמח כולנו" .מחשבות
לחוד ,ותוכניות עוד יותר לחוד .שעת ערב ,על הקו הגבאי שרוליק
פיאמנטו" .שלום ר' שמואלי ...לא נעים לי,אבל מצאתי חזן חדש שמאד
מתאים לקהילה ...לא-לא ,זה לא איציק החבר שלך ,הוא באמת היה
נחמד ,אבל לנו יש את השיקולים שלנו ,הישגנו חזן חדש...שיהיה
לך בהצלחה" .שמואלי הרגיש עצם בגרון ,חיפש חבל הצלה "אבל
פיאמנטו ,אני מרגיש טוב ,הקול שלי מצוין 15 ,שנים אני אתכם ,מאד
קשור לקהילה ...לא מבין למה מחליפים אותי" ."...תראה ידידי ,זה לא
משהו אישי" ,הצטדק הגבאי "אתה יודע ,לפעמים צריך שינויים" .רעם
ביום בהיר .אחר  -כך התחילו צלצולי הפלאפון ,על הקו מתפללים
מתגעגעים" .נו ,מה קורה ...מתי אתה חוזר ...למה החליפו אותך?!"
שמואלי מתפתל" ,אני צרוד ,קשה לי להתפלל ,יהיה טוב" .הוא שמר
על לשונו ,כדי לא להלעיז על פיאמנטו הגבאי שהנחית עליו פיטורין
ללא התראה ,וכנראה שלא התייעץ עם איש .נו ,הוא בעל המאה.
תשרי .הגיעו ימים נוראים ,ור' שמואלי ציפה לצלצול מפיאמנטו ,שהרי
בעל תוקע יכול לתקוע מצוין גם כשהוא צרוד .שום  -כלום .אין צלצול
ואין פיאמנטו .על הקו שאלתיאל מהמונית" ,רגע ,אני לא מבין ,מה
קשור הגרון שלך לשופר? למה הוא לא הזמין אותך לתקוע?אני לא בא
יותר לבית הכנסת הזה ,עשו לך עוול שיתבייש לו אדון פיאמנטו!!!"
רגז הנהג .החזן המפוטר ארנון שמואלי ,שמר על זכות השתיקה ,והסיט
את האשמה מהגבאי" ,אל תאשים אותו בדבר...אני פשוט לא במיטבי
והוא דואג לבית הכנסת".ציטוט":אדון לוי ,אין לך מושג כמה קשה

לקבל הודעת פיטורין ...זה ממש ריסק אותי ,הרגשתי שעולמי חרב
עליי ,למה? מה קרה? בן אדם מצטרד ,שולח ממלא מקום ...מתכנן
לחזור אחרי שלושה שבועות ,והופ ,הגבאי מודיע לי 'אין כניסה' .מפה
לאוזן התברר לי שכנראה יש לגבאי משהו אישי נגדי .הוא כועס ומקפיד
עליי ,ושוב ,הרגשה נוראה .אתה משקיע במקום ,שמח בקהילה ,קשור
לאנשים ,חושב שכולם אוהבים אותך ושמחים בך ,ופתאום בום...
תסתלק ...ובלי שום הסבר...ניסיתי לחשוב מה לא הייתי בסדר? ובאמת
לא מצאתי .חשבתי שאולי הקב"ה זימן לי להרגיש את ההרגשה הזו ,כדי
שאבין כמה צריך להיזהר לא לבטוח במקום העבודה שלך ,במעמד שלך,
בפרנסה הקבועה שלך ,לזכור שהכל בא ממנו יתברך ולבטוח רק בד',
ולהפנים שהכל רק מתנה .ואולי גם שאדע לרחם ולשאת בעול חברים
שקורה להם מקרה דומה....ואולי כדי שיהיה לי סיפור טוב לשלוח לך
בעתיד ...אולי .בראש השנה לפנות בוקר ,קמתי ,ופשוט בכיתי מעלבון
ומכאב .התפללתי לקב"ה ואמרתי לו" ,אבא שלי שבשמים ,אני מבין
שיש לי פה ניסיון ,אנא ,תעזור לי לעמוד בו ואני מקבל על עצמי לא
לרמוז לאף אחד ,אפילו לא לאשתי ,שהגבאי פיאמנטו הוא שסילק
אותי משום מה ,ולא בגלל הצרידות .אנא תעזור לי לקבל את הייסורים
והעלבון באהבה ."...לא תאמין ,אחרי תפילת ליל ראש השנה ,פתחתי
ספר מוסר ,ושם הופיע סיפור מופלא לטעמי ...שהתרחש לפני  40שנה.
יהודי חסידי חי בעניות נוראה ,ניסה את מזלו וקנה כרטיס מפעל הפיס.
כעבור יומיים הודיעו לו טלפונית" ,ר' ראובן זכית בפרס הראשון ,תן
בבקשה את פרטי חשבון הבנק שלך" .הלה צהל ושמח ,ואכן כעבור יום,
סכום עתק הופקד בחשבונו .החסיד עשה משתה גדול לבניו ולבנותיו,
והבטיח להם הרים וגבעות .השמחה לא נמשכה אלא עוד יום אחד
בלבד .למחרת בשעת ערב ,מנכ"ל מפעל הפיס על הקו" ,סליחה אדוני,
נפלה טעות מצטערת ,זה לא הכרטיס שלך זכה ...אנא השב את הכסף,
גש בבקשה לבנק לחתום על מסמך העברת הכסף אלינו .תודה" .בני
המשפחה פערו פיהם בתדהמה ,כשהבחינו באביהם ,דלפון שבדלפונים,
אץ  -רץ לבנק כשחיוך של אושר על פניו ,חותם על המסמך ,והופ ,הכסף
נעלם .שאלוהו בניו ובנותיו לפשר הצהלה ,ואז השיבם תשובה נשגבת,
"בניי היקרים ,אדם נידון גם בכל יום בבית דין של מעלה .לעיתים
נגזר דינו למיתה רח"ל ,מפני עבירותיו הרבות וזכויותיו המעטות .דא
עקא שהקב"ה – בשפע רחמיו – מבקש מבית הדין בקשה קטנה" ,אלתמיתוהו ,פשוט טלו ממנו את הונו ,את ביתו ,שילחו אליו מעקלים,
סבכו אותו בשערוריות כספיות העיקר שיפול מנכסיו ,ועני חשוב כמת...
וכך יוותר בחיים" .הביט החסיד בצאצאיו וסיים" ,זה פועל אצל אנשים
עשירים ואמידים ,אבל מה ייקחו מדלפון כמוני שאין לו בית ,אין לו
חסכונות ,אין לו מכונית? ריחם עליי הקב"ה ,נתן לי לזכות בסכום עתק
בפיס ,הפכתי לעשיר של יום אחד בלבד ,ובזריזות ניטל ממני "הוני" ועני
חשוב כמת ...אז איך לא ארוץ בשמחה ובצהלה עם חיוך על הפנים לקבל
את חיי בחזרה" .ר' לוי ,הדברים הללו היו בשבילי כמים צוננים על נפש
עייפה .מי יודע איזה דין מיתקתי מעליי ,ופצחתי שוב בתודות להשי"ת.
באחד מעשרת ימי תשובה ניגשתי לגבאי פיאמנטו ושאלתי אותו "למה?
מה הסיבה שפיטרת אותי? אתה כועס עליי?" התברר שאותו ממלא
מקום ששלחתיו להחליפני ,לא חשב מספיק על המילים שהוציא מפיו,
הוא לא האמין שאני משלם לו בדיוק את כל הסכום שאני מקבל מבית
הכנסת ,והוא רמז לגבאי שאני עושה "ביזנס" עם החזנות ומשאיר אצלי
בכיס סכום נכבד ,בלי לעדכן את הגבאי .הגבאי רתח מזעם ,לא בירר את
הדברים ,וסילק אותי...כידוע ,לשון הרע נמשל בתהלים לגחלי רתמים
שנדלקים בקלות ,ולכבות אותם לוקח  15חודש! שנה שלמה .שמחתיעל העובדה שלא עשיתי "ביזנס" ...וידיי נקיות ,והבנתי שזה היה ניסיון
שבעזרת השם עברתי אותו בשלום ...אחרי כמה ימים ביקשו ממני,
לשמש חזן קבוע בקהילה סמוכה עם שכר בטלה מכובד יותר .בראש
השנה הבא קרא לי פיאמנטו הגבאי וביקש שאשוב אליהם ...לפחות
בימים נוראים .אין לי ספק שהקב"ה ראה שעמדתי בניסיון ,שמרתי על
פי ולשוני ,ולכן נתן לי קהילה משובחת יותר עם תנאים משופרים ,מכל
הבחינות .למותר לציין,שנהג המונית שאלתיאל שמעוני ,עבר להתפלל
בקהילה החדשה שלי.
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 :

היתה לי דלקת בדרכי השתן שהטרידה אותי ביותר ,זה
פשוט הגביל את התפקוד שלי .ידעתי שאם אלך לרופא,
אקבל אנטיביוטיקה ,ולא תמיד זה עוזר ,מנסיון העבר.
סבלתי שבועיים ,ניסיתי כל מני דברים טבעיים שאולי
הקלו ,אבל לא פתרו לגמרי את הבעיה .ביום חמישי
התקשרתי ל“חסדי ינון“ הזמנתי ”פדיון נפש“ .ביום ששי
בבקר עשו את הפדיון .ואיכשהו במהלך השבת שכחתי
מזה .ביום ראשון שמתי לב שזה פשוט עבר .שאין לי כלום.
היתי פשוט בהלם .מאז עברו כבר שבועיים והשבח לאל
הכל בסדר .אין לי מילים להודות לבורא עולם!!תודה!!

לילדה שלי ,היה משהו באף ,שעל פי הרופאים היה צריך
לנתח .כל רופא שבדק אותה ,אמר ’ניתוח‘ ,מכל הכוונים
דברו על ניתוח .התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיעשו לה ”פדיון
נפש“ ,שאם יהיה צורך בניתוח שיעבור בשלום ,אבל
שבעזרת השם לא תצטרך ניתוח ...ופלא פלאים ,לאחר
הפדיון ,הכל עבר לה לבד ,בלי ניתוח ...אין עוד מלבדו...
מחשבות רבות בלב איש ,ועצת השם היא תקום!
בעילום שם

בעילום שם

הבן שלי הגיש מועמדות לעבודה במפעל מיוחד
שתוך תקופה קצרה הם יכולים להתקדם לתפקידים
ניהוליים .הבחינות לתפקיד הם מאד קשות וגם
ישנם הרבה מועמדים שחושקים במסלול המבוקש
הזה .לא לקחנו סיכון ולפני הבחינה שהיא נערכת
במשך יום שלם ,עשינו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“.
אני מתקשרת לבשר שאכן בסיעתא דשמיא הבן
עבר את הבחינה בהצלחה למרות התחרות הקשה
והוא התקבל למסלול המיוחד הזה .ורוצים להודות
לבורא עולם ולשליחיו הטובים.
בעילום שם

לאחי היה משפט מכריע ,ובו היו אמורים להחליט
אם יכנס שוב לבית סוהר ,לאחר שבית המשפט
העליון פסק שהוא צריך לחזור לכלא ,הגשנו
ערעור .הזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ לאותו
בקר ,מה שקרה היה פשוט מדהים ,השופטת
בעצמה דברה עליו רק טובות ,התענינה בו ,מה
עובר עליו ,ורצתה לעזור לו ,לאחר שהתרשמה
שהוא ישב על לא עוול בכפו .היא שחררה
אותו .אני לא ידעתי אם לבכות או לצחוק מרוב
התרגשות.
רוצה להודות לבורא עולם ,המתיר אסורים...

לפני ארבע חודשים עשיתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ לבת
שלי .יש לי ילדה ,השם ישמור אותה שנולדה עם מום
מסוים .יש לה מכשירים ברגלים וכדי ללכת היא נעזרת
בעגלה .לפני שלוש שנים הגשנו אותה לועדת ניידות ,הגשנו
את כל הניירית ,חוות דעת של רופאים .כל מה שצריך .הם
דחו אותנו בטענה שהבעיה שיש לה היא לא בגלל הרגלים
אלא בגלל הפיגור שממנו היא סובלת .למרות המכשירים
וחוות דעת רפואית .הם בשלהם .כל פעם ערערתי והם
דחו ,ואפשר להגיש ערעור פעם בשנה .בפעם החמישית
הגשתי עוד בקשה .זה היה בספטמבר.ושוב דחו אותנו .אני
כבר התיאשתי ורציתי לרדת מזה וזהו .בעלי אמר לי ,לא
לותר ולגשת לערער שוב .אז הזמנו ”פדיון נפש“ .ובפעם
החמישית לאחר הפדיון אשרו לה את מה שמגיע לה .ברוך
השם .קבלנו תוצאות שלא חלמנו עליהם בכלל .זה היה
בגדר נס .לא האמנו .כשפתחתי את המכתב בעלי אומר לי
’את רואה טוב ,מה שכתוב‘? שלוש שנים של טרטרת ,של
ביורוקרטיה מתישה ,של לך תבוא .וכשכבר כמעט הרמתי
ידים ,שכבר לא היה לי כוחות...השם פשוט הושיט לנו יד
והרים אותנו .וקבלנו  100%הטבות ,שלא חלמנו עליהם
בכלל” .מן המיצר קראתי יה ענני במרחביה"...ישתבח שמו
לעד!
א.ב .מהצפון

ארגון חסדי ינון
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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
באחד הימים ראה הרב יוסף משאש יהודי שומר תורה ומצוות מזלזל ביהודי רחוק מיהדות ומכל הקשור אליה .נחמץ ליבו בקירבו בראותו את המקרה.
עם הרב נכחו תלמידים מספר ששאלו:איך באמת צריך לנהוג עם יהודי רחוק מאבינו שבשמים?השיב להם הרב:ראשית עליכם לנהוג עם כל אדם ,לא
משנה אם חוטא הוא או לא מנהג דרך ארץ ,להקדים לו שלום ולקבל את כולם בסבר פנים יפות,יהיה מי שיהיה-דתי או חילוני.ואם ראיתם אדם מישראל
מקיים מצווה-תשמחו בו מאד מאד ,כי זה אלפי שנים שאנו נתונים בגלות מרה ואכזרית,ומעורבים תערובת גדולה בתוך תוכם של אומות העולם...והרי
הוא כתינוק שנשבה לבין הגויים ,שאין עליו שום אשמה על כל עוון וחטא שחלילה יעשה.אם בכל זאת אנחנו רואים אותו שעשה מצווה ,אזי חידוש גדול
הוא,וראוי לשמוח בו שמחה גדולה.מחוייבים אנו ללמד זכות על ישראל בכל דבר ודבר,ומי שאינו מלמד זכות עונשו חמור מאד מאד...ולא רק בחוץ אלא
אף בתוך בתיכם היזהרו שלא תרבו דקדוקים והקפדות,כי בזה יהרס שלום בתיכם ויתמרמרו חייכם ,שעיקר חיי האדם הוא השמחה(...מתוך כתבי הרב)כדי
ליצור בנפש שלנו רוגע ושמחה אנו צריכים לקרב את האחר ולא להודפו בשתי ידיים ,לקרב אין משמעותו רק במובן המעשי של עשיית מצוות והימנעות
מעבירות,אלא אף,ובעיקר באמצעות יחס ראוי והארת פנים.אין זה סוד שאדם מקורב יותר לאדם המתאים לו בצורת החשיבה והמעשה .הגדולה שלך היא
להתקרב גם אל מי שלא בדיוק כמוך ,להאיר פנים גם לאדם שממש חושב הפוך ממך ,שרחוק מרחק רב מדעותיך ,ולהקפיד לפחות לא לבזות אותו...כפי
מאמרו של הרב יוסף משאש:לנהוג בדרך ארץ עם כל אדם אדרבה ,תן בלבנו שנראה כל אחד מעלות חברינו ולא חסרונם .ושנדבר כל אחד את חברו בדרך
הישר והרצוי לפניך ,ואל יעלה בליבנו שום שנאה מאחד על חברו חלילה .ותחזק אותנו באהבה אליך כאשר גלוי וידוע לפניך שיהא הכל נחת רוח אליך...
אמן כן יהי רצון(...רבי אלימלך מלז›נסק ‹התפילה שלפני התפילה)כשנזכה לראות במעלת חברנו ,ולא תעלה בנו שום שנאה וקנאה ,נוכל להיות בשמחה
אמיתית ושלווה נצחית..
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

