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זמני שבת

מטעמים לשולחן

פרשת “ויקהל פקודי”  -החודש

והנשאם הביאו (לה,כז)

כך אמרו נשיאים :יתנדבו צבור מה שמתנדבין ומה שמחסרין אנו משלימין אותו .כיון
שהשלימו צבור את הכל שנאמר(:שמות לו) והמלאכה היתה דים ,אמרו נשיאים :מה עלינו
לעשות? הביאו את אבני השהם וגו‘...ולפי שנתעצלו מתחלה נחסרה אות משמם והנשאם
כתיב (רש“י)
האם נוכל לשער מה רב היה צערם של הנשיאים ,כאשר גלו את תוצאות ההתעכבות שלהם
בנתינת התרומה למשכן?! האם אפשר לתאר מה חש אדם ,אשר החמיץ בשל חסר ידיעה
מעלות עצומות?! כדי לחוש מעט מן הטעם הזה ,נוכל להעזר בספור שספר רבי ראובן
קרלינשטין זצ“ל מפי ר‘ אלתר בוים ,שהיה חסיד אמשינוב אשר האריך ימים עד יותר
ממאה שנה .ר‘ אלתר בוים היה אדם חשוב ,וזכה לקרבה מיוחדת מצד ה“בית ישראל“ שבא
לבקרו ,ובעוד כחו במתניו היה מבשל בישיבת ”תפארת ציון“ .נשוי היתי ,פתח את ספורו,
לבתו של אדם אמיד שהתגורר בורשא .בתקופתי לא היו קימים ’כוללים‘ לאברכים ,ולפיכך
ישבתי בבית מדרש ולמדתי .לפתע נכנס לבית הכנסת יהודי ,וערימות ספרים בידו .עד
מהרה הוא ניגש אלי ושאל אם קים כאן ,בבית הכנסת’ ,חדר שמור‘ ,שבו נתן להניח חפצים
למשמרת .השבתי לו שלא קים כאן חדר כזה ,אבל לחמי יש בית גדול ,ואפשר להניח אצלו.
נראה היה כי הרעיון מתקבל על ליבו ,ועד מהרה לויתי אותו לבית חמי ,והראתי לו את
החדר שבו יוכל להניח את ספריו“.ר‘ יהודי“ פניתי אליו לאחר מכן” ,האם טעמת כבר דבר
מה“?“.לא“-השיב לי .הצעתי לו לאכול משהו ,והוא בקש רק חתיכת לחם וכוס קפה שחור.
”אתה יכול לבקש יותר מזה“ ,הזכרתי לו” ,כבר אמרתי לך שהבית כאן הוא בית אמיד“” .אני
לא צריך יותר .ישר כח“” .והיכן אתה מתכון לישון?““.רק עכשיו הגעתי .עדין איני יודע
איפה אישן“” .אתה יכול לישון כאן .אם רק תרצה“” .יהי כן“ .נתנו לו ,איפא ,חדר ,ובכל יום
ספקו לו מן המטבח חתיכת לחם וכוס קפה .מדי בקר היה האלמוני קם ,נוטל את ספריו
עמו והולך ,ומדי ערב היה שב עם ערמות הספרים הנצחיות שלו .שבוע חלף .ובערב שבת
שאלתי אותו“:אתה מתכון להשאר בורשה גם בשבת?“? ”כן“” .תרצה להתארח אצלנו?“.
”אינני יודע היכן אתם קונים את הבשר .יודע אתה לומר מיהו השוחט?““.רבי משה“” .רק
אצלו אתם קונים?“” .כן“” .טוב ,אם כך אכל אצלכם“ .באותה שבת הוא ישב בשולחן
האורחים בבית חמי ,אחר כך נשאר גם ביום ראשון ושני ,קבל חתיכת לחם וכוס קפה-ואז
הלך לו לדרכו לשלום .למחרת היום פגשתי יהודי שהגיע מן העיר הסמוכה .רוממות רוח
היתה נכרת על פניו ,ולא היתי זקוק לזמן רב כדי להבין את פשרה :ה“חפץ חיים“ הגיע
אלינו! ספר לי בהתרגשות  -הוא אמר ששהה בורשה שבוע ,לבטח הנך יודע היכן התאכסן
כאן...שבוע שלם שהה ה“חפץ חיים“ בתוך ביתנו ,אכל את פת הקבר ושתה את הקפה
השחור-ואנו לא ידענו מאומה!...שבוע שלם הוא סחב את ספריו הכבדים עמו-ואני לא
הצעתי לו עזרה!...אלו היתי יודע-סיים ר‘ אלתר בוים ,על כתפי היתי מוליכו...יום יבוא-חתם
רבי ראובן קרלינשטין את דבריו ,ואנו נבין מה שויו האמיתי של לימוד תורה ,ונדע להעריך
את ערכם האמיתי של דף גמרא אחד או של מצוה אחת .כמה נצטער אז ,על שלא ידענו
להעריך זאת נכונה בשעה שבה יכולנו לזכות בהם במאמץ קל!

ויבא שלמה את קדשי דוד אביו...נתן באצרות בית ה‘ (מתוך ההפטרה)

את קדשי דוד אביו-מה שנשאר מכסף וזהב שהקדיש אביו .ומדרש אגדה (ילקוט שמעוני
רמז קפו) :שלא רצה שלמה לתת מאותו הקדש לבנין הבית...כך אמר שלמה ,רעב היה בימי
אביו שלש שנים ,שנה אחר שנה ,והיה לו לבזבז ההקדשות הללו ,להחיות בהן עניי ישראל
(רש“י) דוד הקדיש אוצרות רבים לצורך בנין בית המקדש ,אולם בכל זאת לא רצה שלמה
בנו להשתמש בהקדש הזה לצורך בנית הבית ,משום שאמר כי היה לו להשתמש בכסף
הזה ,כדי להחיות את עניי ישראל .נמצינו למדים -כותב ה“מעינה של תורה“ בשם ספר
ישן-כי גדולה האכלת יהודי רעב יותר מבנית בית המקדש!
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הפטרה" :כה אמר ד'"

ההלכה השבועית
הלכות ברכת האילנות
א .מותר ברכת האילנות בשבת ויום טוב ,ואין
לחוש ולגזור פן ישכח ויתלוש מפרחי האילנות
בשבת .אלא שלכתחילה מהיות טוב יש לברך
ברכת האילנות בימות החול ,כשאין חשש
שיפסיד הברכה.
ב .אם לא בירך ברכת האילנות כשראה אותם
עם פרחיהם בתחלת חודש ניסן ,אף על פי כן
בדיעבד יוכל לברך ברכת האילנות אחר כך במשך
כל החודש ,כשיראה פעם נוספת אילנות עם
פרחיהם .והזרזים מקדימים למצות לברך בהקדם
כל מה שאפשר ,ואין להשהות הברכה כדי לברך
בצבור.
ג .לכתחילה אין לברך בחודש אדר אלא להמתין
לחודש ניסן ,כדי לצאת חובת כל הדעות ,אבל
אם לא נזדמן לו לברך ברכת באילנות עד שיצא
ניסן ,רשאי לברך ברכת האילנות בחודש אייר,
ולא יאבד ברכה יקרה זו מידו ,ויסמוך על דברי
הפוסקים שניסן לאו דוקא ,ובלבד שיהיו
עדיין האילנות בפריחתם ,ולא גדלו פירותיהם.
ובמקומות שפריחת האילנות בתשרי או בחשון,
רשאים לברך ברכה זו בשעת פריחתם ,שלא
דיברו חכמים אלא בהוה .והוא הדין שרשאים
לברך בחודש אדר כשפריחת האילנות באותו
מקום בחודש אדר.

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 -

(חזון עובדיה)

סיפור השבוע
ארה"ב .עיר מפורסמת ,שכונת יוקרה יהודית .לפני כשנה נוחתת
משם שיחת טלפון מעניינת עם יהודי מבוגר אך חיוני מאד.
שלום אדון לוי! "שמי ג'ונתן .ספריך הגיעו עד ליבשת הגדולה,
ומטבע הדברים אחד מהם הגיע לידיי .נו ,שתהיה בריא,
הסיפורים שלך עשו לי טוב על הנשמה ,אז חשבתי לעצמי לספר
לך סיפור פרטי שיש בצדו מוסר השכל לא רע .אגב ,באמת כל
הכבוד לך שמספר הפלאפון שלך מופיע בספרים .וכל הכבוד
לי ,שכבר בחיוג הראשון תפסתי אותך ,עם מצב רוח טוב לשמוע
סיפור מיהודי קשיש ,שיושב עכשיו בצל סוכתו עם נכדיו וניניו,
רווה נחת ,ומנהל שיחה עם ארץ הקודש .אז ככה ,רשום לפניך.
לפני קרוב ל 40 -שנה אבי ע"ה הוריש לי צרכנייה בגודל בינוני,
בשכונת היוקרה שבעיר הגדולה .למעלה מ 2,000-משפחות
חרדיות ודתיות מצאו בשכונה את משכנן ,והחיים היהודיים
תוססים להפליא .ההגירה למקום הולכת ונמשכת ,זאת משום
אופייה השקט והרוחני .אבא שלי היה סוחר מוצלח ,אשר מיגנט
לצרכנייה את מרבית תושבי השכונה .אם תשאל למה? אסביר
לך .יופי ששאלת ,אז ככה ,רצו משמים שהצרכנייה שלנו תמוקם
בלב השכונה ,מוקפת בנייני ענק ,ולא הרחק משם גם התבסס
לו אתר של וילות יוקרתיות .בוא נסכים שברדיוס של מספר
קילומטרים ,היינו המרכז הקמעונאי הגדול ביותר ,כך שקהל
הקונים היה שבוי בידינו .הקופה בחנות צלצלה תמיד ,ולא פסקה
מלצלצל .מחזור המזומנים וההכנסות החודשיות היו תמיד במצב
עליז למדי ,מה שאפשר לי לעשות צדקות ,אבל בעיקר בסתר.
לא רבים מיושבי השכונה העניים ידעו שארגזי המזון הנשלחים
אליהם ,בעיקר בערבי חגים ,מקורם במחסן המצרכים של העסק
שלי .שני גבאי צדקה צעירים שמרו את הפרויקט בסוד ,וקצרו
לעצמם תהילה של בעלי-חסד .אני שמחתי ,כי מתן-בסתר-יכפה-
אף .מה שלא סיפרתי לך היא העובדה שהייתי יקרן .מז'תומרת
יקרן? תעריפי המצרכים בחנותי היו יקרים לפחות בכ30%-20%-
יותר מכל סופרמרקט אחר .למה? כי למעשה הייתי עסק די בודד
שניצל עד תום את עובדת "האין ברירה" .היו שחרקו שיניים,
אך שילמו מחוסר ברירה .לא תמיד הייתה בידם היכולת לנסוע
למרכז העיר ולקנות בזול .אבל כך זה בעסקים .קוראים לזה ניצול
הזדמנויות .אקיצר ,הרווחתי יפה מאד ,לא מתלונן ,אבל לא היו
לי עיניים גדולות מדי .את רוב רווחיי העברתי לידיו של ידיד טוב
שלי ,צ'נג'ר ,חלפן כספים ירא-שמים ,שנהג לעסוק בהשקעות
אטרקטיביות בבורסות העולם וכולנו סמכנו עליו .היה לנו "היתר
עיסקא" ואת הרווחים השארתי אצלו שימשיך להשקיע .בנוסף,
לידידי הצ'נג'ר היה גמ"ח גדול להלוואות ,והוא עמד לימינם של
רבים וטובים .באמת יהודי מורם מעם .לפני כ 20 -שנים ,עוד
לפני שיצאתי לפנסיה ,רכשה חברת מזון גדולה ,צ'יפ שמה ,בניין
בן שתי קומות כחצי קילומטר מהצרכנייה שלי ,ופתחה במבצע
הוזלות .הרגשתי די מאוים ,ובמידה מסוימת איבדתי לקוחות,
לא הרבה ,אבל מספיק כדי שאבחין בצמצום בן מספר אחוזים
בהיקף ההכנסות .המרכז המסחרי צ'יפ היה אטרקטיבי ממש,
ופה ושם שמעתי לקוחות שלי משוחחים ביניהם על מציאות
ומבצעים מצוינים ,שכדאי בשבילם להזמין מונית על מנת לרכוש
מהם הרבה ובזול .להגיד לך שהורדתי מחירים בעקבות הנגיסה
של חברת המזון הגדולה? לא הורדתי! לצרכנייה שלי יש שם טוב,
היא נחשבת ואהודה ,ומבחינתי מעשי הצדקה והחסד שעשיתי
מיגנו אותי מפני מפולת או בריחה של קונים .הרי הקב"ה זן
ומפרנס ,ומה לי לדאוג?! תראה ר' לוי אתה סופר ותיק ,ומי כמוך
יודע שדיבורים מהשפה ולחוץ על ביטחון בהשי"ת אין להם הרבה
על מה לסמוך .למה? כי ברגע שמושכים לך את השטיח מתחת
לרגליים ,הביטחון מתאדה ונעלם לו ,ואתה מתחיל לרדוף אחרי
הרודף .למה אני מתכוון? אז תשמע .חצי שנה אחרי פתיחת
הסופרמרקט של חברת צ'יפ הגדולה ,קולטות אוזניי שיג ושיח

בין שני קונים שלי מול מדפי המשקאות" .שמעת רבינוביץ?
חברת צ'יפ משווקת המזון ,עומדת לרכוש את חנות ההלבשה
'קוט' ,זו שנסגרה לפני חודשיים ,זו שניצבת ריקה מול המכולת
של ג'ונתן 20 ,מטר ,מעבר לכביש" .חשבתי שאני מתעלף .צ'יפ
הולכת למקם סניף נוסף מולי ,דבר שיגרום לי  -מיידית  -צניחה
תלולה במכירות .הסניף של "קוט" גדול פי ארבעה מן הצרכנייה
שלי ,והם בוודאי ימשיכו במבצעי ההוזלה שיגרמו לי נזק מיידי.
הופה ,הם מכריזים מלחמה .מיד התקשרתי לעורך הדין שלי ר'
אברהם פיצמן ,וביקשתי שיבדוק האם "קוט" כבר סגרה חוזה עם
"צ'יפ" ,או שנוכל גם אנחנו להיכנס למשא ומתן ,על רכישת החנות
הסגורה של "קוט" .כעבור שעתיים הוא חזר עם בשורה טובה.
"ג'ונתן ,המשא ומתן בעיצומו .צ'יפ מוכנה לשלם ל'קוט' חצי מיליון
דולר על הסניף ,אבל ב'קוט' מסרבים  -הם רוצים יותר" .רוח רעננה
נשבה בריאותיי" .עו"ד פיצמן היכנס בבקשה למשא ומתן ,תוסיף
עוד  100,000דולר ותנסה לסגור עם 'קוט' .בחברת 'צי'פ' כנראה
החליטו לחסל אותי ,לפני שנה הם רכשו מבנה מרוחק ,ועכשיו הם
מתיימרים לפתוח חנות ממולי ,היתה לא תהיה" .בקיצור ,אדון לוי,
במשך שלושה שבועות חברת ההלבשה "קוט" מהתלת בי ובחברת
"צ'יפ" והמחיר מאמיר והולך ומאמיר .תכל'ס צ'יפ הייתה מוכנה
לסגור על  900,000דולר ו"קוט" כבר הסכימה .עו"ד פיצמן נבהל
ושאל "ג'ונתן מה עושים ,סוגרים?" נשמתי עמוקה וחשתי מסוחרר.
כבד עליי הסכום ,כבד מאד ...אין לי רזרבות כאלה ...אבל האויבים
הללו ,אנשי צ'יפ ,יעשו הכל כדי למוטט אותי ...לא אתן להם.
"פיצמן יקירי ,סגור עיסקה על מיליון דולר ,אין ברירה" .בשעות
הערב חתמנו על החוזה .יצאתי לרחוב מביט בשמים ,כולי שבר
כלי .אני צריך את החנות הזו כמו כוסות רוח למת ,וחוץ מזה לך
תביא מיליון דולר ,ואני כבר לא בגיל של הלוואות ומשכנתאות .וגם
אחרי הרכישה ,מה אעשה בחנות ענקית שצריכה שיפוץ בעשרות
אלפי דולרים ...בקיצור בור בלי תחתית .התקשרתי לידידי הצ'נג'ר
שיבדוק מה היתרה שלי אצלו ...הלוא כמעט כל מה שיש לי ,זה
אצלו" .קרוב למיליון דולר" ,השיבני" .או-קיי ידידי ,קח לך חודש
מהיום ,אני צריך את הכסף במזומן ,בהול! בהול! אנא תתחיל לאסוף
לי אותו .תמכור מניות ,אגרות-חוב ,הכל!!! ישנו סעיף בחוזה שאם
אאחר או אתחרט ,אקנס ב 10%-ממחיר הקנייה ,ורק זה חסר לי".
ידידי הצ'נג'ר לא אכזב .יומיים לפני התאריך הנקוב הוא העביר
לחשבון הבנק שלי קרוב למיליון דולר .הוצאתי עוד קופת חיסכון
קטנה ,והכל העברתי לחב' "קוט" ,והנה עומד לזכותי נכס חסר
סיכוי ,שאין לי מה לעשות אתו ...אבל העיקר שהרחקתי מעליי את
המזיק הקרוי חברת המזון צ'יפ .נכון ,אין לי כרגע סנט מזומן בכיס,
אבל הרחקתי את הדוב ואת האריה...מיסטר לוי ,אנו או-טו-טו
מסיימים .שבועיים-שלושה אחרי שבוצעה העיסקה ,מתקשר אליי
עו"ד אברהם פיצמן ומה הוא מעדכן אותי " -ג'ונתן תנשום עמוק"...
חשבתי קרה אסון" .ג'ונתן קרה לך נס "...אמר פיצמן" ,לפני שעה
נודע לי שידידך הצ'נג'ר פשט רגל ,הוא עשה כמה עסקאות גרועות
ואיומות ,במקביל ,חצי ממניות הבורסה שרכש צנחו ב-70%-
 ,80%בשורה התחתונה הוא השאיר חובות של עשרות מיליונים
לטיפוסים כמוך שעשו אתו היתר עיסקא .הלכה העיסקא והלך
הכסף" ,כך עדכן עו"ד פיצמן ,וסיכם "יצאת בנס ממכה כלכלית
סופנית .תרקוד!!!" .התיישבתי רועד כולי מול הקופה ,עצמתי את
עיניי ,לפתע הבנתי כמה רחמן וטוב אליי הקב"ה .הוא שלח אליי
"אויב אכזר" את חברת המזון צ'יפ שאיימה על פרנסתי ...ניהלתי
מולה מאבק נדל"ני עיקש ,ורכשתי נכס נדל"ני שאין לי צורך בו...
אבל בפועל הצלתי את ממוני ,עמל של  30שנים היה יורד לטמיון.
אז תגיד לי אדוני הסופר ,חברת צ'יפ היא אויב או אוהב? תעשה
לי טובה ,תכתוב לקוראים שלך שיפיקו לקחים ,כל אחד בינו לבין
עצמו ,שבעצם מי שנראה מאיים ואויב ,אין אוהב גדול ממנו! מה
דעתך?
באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו
>> ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס<< 09-8820166 :

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי...
אחותי ,השם ישמור אותה ,הגיעה לבית חולים עם
דלקת ראות ,המצב הסתבך ושלחו אותה לטיפול
נמרץ ,היתה במצב ,קשה .התקשרתי בערב ובקשתי
שיערכו עבורה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ על הבקר.
ולמחרת ,שחררו אותה מהטיפול נמרץ והעלו אותה
למחלקה ואחרי ארבעה ימים השתחררה .אין מילים
להודות .מדי פעם היא לוקחת עוד אינהלציות,
אבל אין בכלל מה להשוות עם המצב שהיתה בו.
שבקושי יכלה לנשום בכוחות עצמה .תודה לבורא
עולם!
בעילום שם

הבת שלי תינוקת בת כמה חודשים ,יום בהיר אחד
יצאו לה פצעים בגוף ,רופאת ילדים שלחה אותנו
לבית חולים ,כי לא מצאה מה יש לה ,והיא מאד
קטנה .בבית חולים נתנו לה כל מני טיפולים .ולא
עזר כלום .עד כאן! התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיעשו
לה דחוף ”פדיון נפש“ ,ואכן עשו לה ...תוך שעה
וחצי הכל נעלם! זה היה משהו נדיר ,היינו המומים,
אין דברים כאלה...בעצם יש דברים כאלה ...אין
עוד מלבדו!

קרוב משפחה שלי היה צריך לעבור ניתוח .מצאו לו
גידול ,לא על אף אחד מישראל ,והיה חשש שהוא
ממאיר ,מכיון שכבר סבל מזה בעבר ,נכנסנו ללחץ.
זה היה אך טבעי שנתקשר ל“חסדי ינון“ ונזמין עבורו
”פדיון נפש“ .התקשרתי בערב ,ובקשתי שיעשו את
הפדיון בבקר למחרת ,שאז הוא אמור לעבור את
הניתוח .וכך היה .היום בבקר ,נכנס לניתוח ,ואז במהלך
הניתוח כשפתחו את המקום הסתבר שאין כלום ,אין
גידול ,ישתבח שמו! יש שם רק פצע .הרופאים טפלו
בפצע וסגרו את המקום .פשוט נסי ניסים .כי בצילום
הרי ראו את הגידול .בהתחלה קבעו לו תאריך לעוד
שלושה שבועות ,ואז קראו לו בדחיפות כי אי אפשר
היה לדחות את הניתוח ,בגלל שהמצב שלו התדרדר,
ואי אפשר היה למשוך אפילו לא רגע אחד יותר .דבר
ראשון התקשרתי אליכם להודות ,להודות להשם
יתברך ,על כל הניסים ,שהוא לא היה צריך לחכות
את השלושה שבועות ,שהסתבר שאין לו שום גידול,
ושהכל מאחוריו ברוך השם ...זה מחדד אצלי את
המחשבה על כמה צריך להודות להשם ,על הדברים
שהם מובנים מאליהם אצלנו...ושבן רגע הכל יכול
להתהפך ,לכאן ולכאן...ישתבח שמו! תודה להשם!
בעילום שם

בעילום שם

אישתי שתחי היתה בהריון עם תאומות ,בחודש
חמישי היתה איזו בבדיקה שגרתית וגילו שיש
סכנה לתאומות .הרופאים לא רצו לקחת סיכון
ורצו ישר לילד אותה .וזה אומר סכנה גדולה .מיד
התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיעשו לה ולעוברות
“פדיון נפש” וברוך השם ,בסיעתא דשמיא ההריון
החזיק מעמד עד חודש תשיעי .התקשרתי לבשר
בשורות טובות ,שהיא ילדה בשעה טובה ובמזל
טוב ,והתאומות נולדו בריאות ושלמות ב”ה .חסדי
השם כי לו תמנו כי לא כלו רחמיו...
בעילום שם

נכנסתי לעסקת מכירת נכס עם מישהו ממושב
מסוים באזור הדרום ,שהנכס עצמו היה בקשיים
גדולים ,בגלל הצורך בעמידה ודרישות החוקים מול
הרשויות .ואני בעצמי היתי בחובות ועוד מכשולים
נוספים שהיו וקרו בהמשך ,בעיקר בגיוס הכסף
לקונה וקבלת המשכנתא .החלטתי לעשות ”פדיון
נפש“ כדי לצאת מהברוך הזה .וברוך השם לאחר
הפדיון ,כל המכשולים הוסרו וזכינו שהדבר בא
לסיומו בשעה טובה ומוצלחת .וקבלתי את יתרת
כספי שהיה במאות אלפי שקלים ,ובזכות זה זכיתי
לסגור את כל החובות שלי .ישועת השם כהרף
עין...
ו.י.ירושלים

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

03-6182992
נא לציין שם וטל‘ .הפרטים נשארים במערכת או יפרסמו לפי בקשת השולח

החיזוק השבועי

שם טוב

מספר נערים עמדו על המזח וצפו באוניות היוצאות מהעיר והחוזרות אליה .הם ראו אוניה יוצאת להפלגה בזמן שעל הנמל
עמדו קבוצת אנשים שנופפו לשלום לקרובי משפחותיהם שהפליגו עליה ,שרקו והריעו ,שמחו וצהלו .באותה העת חזרה
אוניה אחרת מהפלגתה ,עגנה סמוך למזח ,הורידה את הכבש וכל האנשים ירדו ממנה והלכו לדרכם ,אף אחד לא הריע ולא
קיבל את פניהם .במקום עמד זקן חכם ואמר“ :עולם הפוך ראיתי” .כששמעו הנערים את דבריי הזקן שאלוהו“ :עולם הפוך?!
מה כוונת כבודו?” ראו” השיב הזקן“ ,כשיצאה האוניה להפלגה כולם הריעו ,צהלו ושמחו ,ואילו כשאוניה אחרת חזרה לנמל
אף אדם לא שמח ,לא הריע ,זהו עולם הפוך”...התפרץ אחד הנערים ואמר“ :אני עדיין לא הבנתי את כוונתך”...השיב לו הזקן:
“כשהאוניה שיצאה מהעיר הפליגה היו כולם צריכים להיות עצובים ומודאגים ,מי יודע מה יקרה לה בלב ים? איזו סערה
תתקוף אותה? והאם היא תגיע בשלום אל יעדה? ואילו כשחוזרת אוניה לנמל כולם צריכים להריע ,לשמוח ולנופף לשלום,
ִשמֶן טוֹב ו ְיוֹם הַמּ ָו ֶת מִיּוֹם הִוָּל ְדוֹ”) קוהלת ז' ,א')
שֵם מ ּ ֶ ׁ
שהרי האוניה חזרה בשלום אל יעדה( ...מדרש) אמר שלמה המלך“ :טוֹב ׁ
דבריו של שלמה המלך לכאורה לא מובנים ,האם יום המוות טוב יותר מיום הולדת האדם? הרי כשנולד תינוק כולם שמחים
ואילו כשנפטר חלילה אדם כולם עצובים...אם נעמיק נבין שהחכם מכל האדם ראה את האמת ...כשהאדם נולד הוא כמו
“אוניה” המפליגה אל יעדה ,לא ידוע מה יעבור האדם במהלך חייו ,כמה יהיה מאושר? כמה יהיה בצער? כמה תורה ילמד?
כמה יזיק לבריות? האם יהיה לו שם טוב או חלילה שם רשעים ירקב? האם יגשים את תכליתו או שייצר הרע ישלוט בו? -
כשהאדם נולד צריכים להיות מודאגים”...ויום המוות מיום היוולדו”  -כשהאדם עבר את מסלול חייו בדרך טובה ,קנה לעצמו
שם טוב ,היה אהוב למטה ואהוב למעלה ,הגשים את תכליתו ,למרות שיש כאב עם הסתלקותו צריכים כולם להיות שמחים
א ְרבַּע
קרְי ַת ַ
שרָה ּב ְ ִ
שאותו אדם חזר לביתו בשלום ,ללא פגע ועם הגשמת תכליתו...על זה נאמר בפרשת “חיי שרה”“ :ו ַ ָּתמָת ָ ׂ
אב ְ ָרהָם לִס ּ
שרָה וְלִב ְֹּכתָהּ ” (בראשית כג' ,ב')  -במילה “וְלִב ְֹּכתָהּ ” האות כ' כתובה בתורה כשהיא
ְפ ֹד ל ְ ָ ׂ
ארֶץ כְּנָעַן ו ַי ָּב ֹא ַ
חב ְרוֹן ּב ְ ֶ
הִוא ֶ
קטנה יותר משאר האותיות ,ללמד שאברהם בכה מעט על אשתו שרה ,לפי שידע שהיא הגשימה את תכליתה וחזרה לביתה
בשלום...לכולנו יש את אותה התכלית ,כולנו צריכים להגיע ל”קו הסיום” כשבמהלך חיינו הגשמנו את התכלית שלנו ,אספנו
כמה שיותר מצוות ועשינו כמה שיותר חסדים...
כשתינוק חדש הגיע לעולם כולם שמחו ,עלינו לדאוג שנשמח גם כשנסתלק מן העולם כשבאמתחתנו כרטיס כניסה לעולם
האמת...
רונן קרתא

ארגון ”חסדי ינון“
עורך תיקון פדיון נפש
תיקון זה הוכח שפועל ישועות
פרטים בקו הישועות

03-6182992

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

מטבע הישועות של הצדיק
המסוגל לשמירה והגנה מעין הרע,
בריאות איתנה ,פרנסה בשפע ,מזל והצלחה

לפרטים בקו הישועות 03-6182992

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

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‘ 3640582

