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מטעמים לשולחן

משפחת החנכי-לפי שהיו האומות מבזין אותם:מה אלו מתיחסין על שבטיהם, סבורין הם שלא 
שלטו המצריים באמותיהם? אם בגופם היו מושלים, קל וחומר בנשותיהם! לפיכך הטיל הקב“ה 
וזה הוא  זה, לומר: מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם,  ויו“ד מצד  זה  שמו עליהם:ה“א מצד 
שמפרש על ידי דוד )תהילים קכב( שבטי י-ה עדות לישראל. השם הזה מעיד עליהם לשבטיהם. 
לפיכך בכולם כתיב ‘החנכי‘ ‘הפלאי‘ אבל בימנה לא הוצרך לומר משפחת הימני לפי שהשם 

קבוע בו יו“ד בראש וה“א בסוף )רש“י(
אולם  דבדיחותא,  במילתא  רע  כל  אין  דאמת,  ואליבא  והשמחה,  הצחוק  את  אוהבים  אנשים 
כאשר צוחקים מענינים שאסור לצחוק מהם, מזלזלים באנשים, או לחלופין, אומרים דברים 
אינם  הליצנים  שכן  ביותר,  בכך  להזהר  ויש  אסורה,  לליצנות  הצחוק  הופך  לאומרם,  שאין 
לב  על  ערבים  מטבעם  ליצנות  שדברי  יותר,משום  גדולה  הזהירות  חובת  שכינה.  פני  רואים 
בבאור  כותב  ה‘(  ישרים“)פרק  ה“מסילת  מערבית.  רוח  הליצנות  נקראת  בכדי  ולא  השומעים, 
מפסידי הזהירות, שישנם שלשה דברים המרחיקים את הזהירות, אולם הגרועה ביותר מכולם 
היא הליצנות. מספר ה“בן איש חי“: בבגדד היה ליצן אחד שהגיע לכלל ליצנות אסורה, והיה 
מנבל את פיו ולועג לכל הקדוש והיקר לעם ישראל. פעם החליט אחד מעשירי העיר להזמינו 
לסעודה שערך על מנת לשעשע את ציבור האורחים. במהלך הסעודה השמיע הליצן את הגיגיו, 
להנאת  השומעים, ותוך כדי דברים טעם ממנת הדגים שהוגשה למסובים. לרוע מזלו, נתקעה 
ונפח את נשמתו.פנה בעל הבית אל  ועד שהתעשתו האנשים, כבר השחיר כולו  עצם בגרונו, 
בצלחת,  ידה  טמנה  לא  היא  גם  הדגים?“,אך  מן  לו  הגשת  מה  כלפיה:“לשם  טוען  והחל  זוגתו 
והשיבה לו מנה אחת אפים: ”ואולי תאמר אתה, מדוע בכלל הזמנת אותו לכאן? האם אי אפשר 
ואמר  מן הקהל,  פוחז?“ לשמע הדברים קם אחד  אותו  ליצנותו של  דברי  ללא  לערוך מסיבה 
לשניהם:“ האם אינכם חוששים שעוד רגע קט יבוא שוטר ויאשים אתכם ברצח? מהרו והתפטרו 
מן הגופה!“...הסכימו השנים לדברי חכמתו, ובעל הבית מהר לטול את הגופה, ולהעלות אותה 
לבית שכנו הרופא שגר בדירה מעליו. הוא השעין את הגופה על הקיר שליד הדלת, דפק כמה 
דפיקות עזות ומהר להמלט...הרופא פתח את הדלת, ומפני החשכה ששררה בחוץ, לא הבחין 
באיש. הוא נסה לשאול:“מי שם?“ אולם כל תשובה לא נשמעה. פסע הרופא צעד אחד קדימה, 
והנה נתקל בגופה והתגלגל יחד איתה בכל מדרגות הבנין. כשרק נעצרו שניהם על קרקע ישרה, 
לא  שוב  אך  בסדר?“  אתה  האם  ”אדוני,  ושאל:  איתו,  שנפל  האיש  בפני  להתבונן  מהר  הוא 
נשמעה כל תגובה. הוא הניח את ידו ובדק במיומנות את הדופק, ולתדהמתו גילה שאין דופק. 
נבהל הרופא וחשב לעצמו: ”הסתבכתי קשות בהריגת בן אדם, ועוד מעט יעבור שוטר ואני אשב 
מאחורי סורג ובריח לכל ימי חיי...“, ומיד מהר לתפוס את הגופה ולהניח אותה מאחור דלת בית 
אחד. באותו בית התגורר חיט אחד שעסק באותה עת במלאכתו. דקות ספורות לאחר הנחת 
הגופה החליט שוליתו לצאת להתאוררות קלה בחוץ, הוא חזר במהירות חור כסיד ובקושי הצליח 
לגמגם בבהלה לחיט:“יש..בחוץ..גנס..“ שנס החיט את מתניו, תפס בידו המגהץ הרותח כנשק 
‘חם‘ ויצא. והנה הבחין באדם עומד בפינה, ”הי אתה“, קרא אליו בקולו העבה, ”עליך להזדהות 
מיד!“ האיש לא הגיב, והחיט מיהר וזרק עליו את המגהץ. אך פגע המגהץ באיש והוא התקפל 
וצנח תחתיו. נבהל החיט ומהר לגשת אליו: ”אדוני, האם אתה בסדר? אולי אקרא לרופא?“, אך 
כל תגובה לא נשמעה. ”אוי לי!“ תפס החיט את ראשו בשתי ידיו. ”הרגתי אדם, ועוד מעט יבוא 
שוטר...“ המחשבה הזו הבהילה אותו כל כך עד שמיהר ותפס את הגופה וחפש אחר מקום טוב 
להניח אותה ולהתפטר ממנה. המקום הראשון שצדו עיניו היה ערמת אשפה גדולה, הוא השליך 
את הגופה לשם, ומהר להמלט כשאינו מבחין שרגלי הנפטר בולטות החוצה...כעבור זמן מה 
חלף ברחוב שכור שהחזיק בידו בקבוק יין, לרוע מזלו הוא נתקל בזוג הרגלים ונפל, וכאילו לא 
די בכך-התנפץ בקבוק היין היקר ורסיסיו פצעו אותו עד זב דם. הוא ניגש אל האיש השוכב בתוך 
האשפה, טלטל אותו ושאג:“ הי אתה, האם אינך רואה היכן אתה שוכב?“ פרצופו של הליצן היה 
כבר עקום מרוב טלטולים, ולשיכור נדמה היה שהאיש מחיך אחיו. על כך לא היה מסוגל לסלוח, 
בלי מחשבה רבה מהר ובאמצעות שברי הבקבוק דקר את צוארו של האיש השוכב והסיר מעליו 
ראשו. ובדיוק כשסים-עבר במקום שוטר. תוך מספר דקות היה השכור אסור באזיקים בנידת 

המשטרה, וכשהובא לבית המשפט הוא הואשם ברצח ונגזר עליו גזר דין מות. 
המשך בעמ' האחרון

ליצנים שבדור-ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך משפחת החנכי )כו, ה(

א. הימים שבין צום שבעה עשר בתמוז, לבין צום 
"בין המצרים". ואמרו  ימי  תשעה באב, נקראים 
שבין  הימים  שהם  שם(,  איכה  )במדרש  חז"ל 
שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, שבהם נכנסו 
האויבים לירושלים, ופרעו פרעות בישראל, עד 
יום תשעה באב, שבו החריבו את בית המקדש, 
ולכן נוהגים כמה מנהגי אבל וצער מיום שבעה 
עשר בתמוז עד אחר תשעה באב. ב. יש להזהר 
מתחלת  יחידי  ללכת  שלא  המצרים  בין  בימי 
היום עד סוף שעה תשיעית,  שעה רביעית של 
)שבסך הכל הם שש שעות(, מפני קטב מרירי, 
שהוא שד השולט בימים ההם, ולפי דברי הגמרא 
מאחד  ביותר  בזה  להזהר  יש  קיא:(  )פסחים 
בתמוז והלאה, וכן יש להזהר בימים אלה שלא 
ללכת ברחוב בין חמה לצל. והמלמדים תלמידים 
ברצועה  אפילו  התלמידים  להכות  שלא  יזהרו 
ילדיהם  את  יכו  שלא  יזהרו  ההורים  וכן  קלה, 

בשעות אלו, מפני שיש חשש סכנה בדבר.
חצות  אחר  נוהגים  מעשה  ואנשי  חסידים  ג. 
היום הימי בין המצרים, לומר "תיקון רחל", שבו 
בית המקדש,  חורבן  על  וצער  בכי  של  פסוקים 
ומנהג יפה הוא. ויש נוהגים לומר "תיקון חצות" 
עליהם  ותבוא  הלילה,  בחצות  השנה  ימות  בכל 

ברכה.
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עם כולם, בעיקר בווטסאפ המשפחתי המזעזע. זעקות השבר 
שלי גרמו לי לצרידות - כבר שנתיים–שלוש שאני הלומת-קרב. 
על השולחן בשבת,  תורה  דברי  אין  רע.  חלום  משוכנעת שזה 
בצחקוקים,  רוויים  הם  אף  המשפחתיים  והשמחות  המועדים 
כאשר  כפירה.  בדיבורי  אפילו  מתריסות,  במילים  בציניות, 
אני האם והרעייה איננה אלא "פרימיטיבית מיושנת, טרנטלה 
שלא מבינה דבר, שמתגוררת בתוך מערה בג'ונגל עלוב שעדיין 
בניי,  של  המהלכת  לבדיחה  בעל-כורחי  הפכתי  אותו.  גילו  לא 
בלילה  וסחופה,  רדופה  וחתניי... צל של עצמי,  כלותיי  בנותיי, 
מבקשת בוקר, ובבוקר מתחננת ללילה. לא מסוגלת להכיל את 
העובדה שמפעל חיי קורס לנגד עיניי, ואין לי אפשרות לעשות 
דבר. קניתי את ספריך בנושא פגעי הטכנולוגיה, מתוך תקווה 
שיעיינו, שיפנימו, שישתנו. שומכלום. תוך יומיים-שלושה הם 
הושלכו לפח האשפה ונעלמו. גם ספריך, כמוני, הפכו למושא 
שוטי  ואנחנו  והצודקים  החכמים  הם  כאילו  וגיחוך,  לגלוג  של 
הכפר. תראה, מר לוי, אינני רוצה להלאות אותך. אין לי ספק 
שאוזניך האזינו לסיפורים לא פחות גרועים ומזעזעים מסיפורי 
האישי, שהעלילה שלו מוכרת לך עד זרא, ומובילה לשומקום. 
אתה  חיי?  של  התכלית  מה  אותך,  לשאול  שרציתי  עקא,  דא 
מצליח להבין באיזו מרה שחורה אני נמצאת? לפעמים כשאני 
שבורה לגמרי, אני נוסעת לצפון, לבית הוריי הקשישים, שפעם 
היא  ל–90,  נושקת  אמי  פחות.  הרבה  והיום  נחת,  ממני  רוו 
אישה נבונה ורגישה מאד, שמודעת לגיהינום בו אני חיה, ותמיד 
מעטירה עליי מילים חמות וברכות. זה מנחם אותי קצת... אך 
מיד עם שובי לביתי, סר הטעם, נעלם קורט השמחה שהיה בי, 
עוף  צלו של  צללי-ערב,  צל-הרים,  צל-אדם,  להיות  חוזרת  ואני 
הפורח באוויר. מה דעתך, יש בכלל מילים של נחמה לאישה 
לי  מבוגרת שאיבדה את כל משפחתה?! האם תוכל להגדיר 
אור.  )עוד אלומת  ברורה מה תפקידי בחיים שכאלו?  בצורה 
לילה,  לחצות  קרוב  תשע"ז,  הסוכות  בחג  התנהלה  זו  שיחה 
קצף,  בשצף  כלפי  טענה  זו  שלנו.  משפחה  קרובת  לאוזני 
כמו  קשות  בעיות  גורמת  שהטכנולוגיה  מבינה  אני  לוי,  "אדון 
התמכרות, בעיות של שלום בית וכו'. אבל אתה מגזים!!! אתה 
פשוט מגזים ונוטה לסחוב את העניין הזה למחוזות הזויים". כך 
טענה כלפיי... והנה מיד עם סיום דבריה. נכנסה השיחה הנ"ל 
השני  העבר  מן  מבוכה.  שם...(  בעילום  כמובן  הכל  לאוזניה... 
אישה ואם בישראל, שבורה ועגומה, מעל ראשה מרחפת חרב 
חדה המונחת על עורפם של אנשים שאבדו את שמחת חייהם. 
דקות.  מספר  כעבור  אליי  לחזור  ממנה  ביקשתי  עונים?  מה 
הסברתי כי יש לי תשובה לשאלתה אך עליי לברר עניין מסוים. 
האמת היא שלא הייתה לי תשובה, מי אני ומה חיי, אבק אדם, 
ומוות. מורה ההוראה מעבר  שיעז להתמודד מול שאלת חיים 
לקו, תלמיד חכם זך וטהור, האיר את עיניי בפשטות תשובתו, 
"דבר איתה על הקרש", אמר. הקרש? תמהתי. מה עניין קרש 
לאישה אומללה שמאסה בחייה? "פשוט מאד, תסביר לה שחיי 
היא  האנייה  בתוך  גדולה.  אנייה  על  הפלגה  מסע  הם  האדם 
ובני משפחתה. לפעמים יש סערה גדולה בים, האנייה נשברת 
לאחוז  מצליחה  היא  והיא,  מותם...  אל  למים,  צונחים  וכולם 
בקרש... בקרש השפיות. שתחזיק בו חזק-חזק עד הגיעה לחוף 
לעכשיו,  נכון  חייה  שתכלית  לוי,  מר  לה,  תסביר  מבטחים. 
עצמה.  את  רק  עצמה,  את  להציל  הוא  הקשיים,  כל  למרות 
הלוואי  שבידיה  והקרש  שלה.  והעיקרית  הנעלה  המשימה  זו 
והים,  הארץ  כנפות  לארבע  ומתפזר  עצמו,  את  משכפל  והיה 
והיו אוחזים בו רבים וטובים שהאנייה שלהם הפכה למסך של 
סמארטפון ולא לחיי יהדות אמיתיים". נרגעתי, יש לי תשובה 
לחיים!!!  תכלית  יש  עצמה!!!  את  רק  שתציל  בשבילה.  ראויה 
אמרתי לה: "הקרש". היא הבינה וצחקה. מה טוב שיש קרשים 

שגורמים לחיוך. דיינו.
באדיבות המחבר - הרב קובי לוי הי“ו

<< ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166 >>

סיפור השבוע
שלום לך, ר' לוי! בניגוד לדברים המתפרסמים ומפתיעים בכל 
פעם מחדש, בעלילות מרתקות או מרגשות, רציתי לספר לך 
בווריאציות  ששמעת  רבבות  מתוך  מיוחד,  אולי  אחד  סיפור 
שונות ומשונות. לא רק אתה שמעת, שמעו ושומעים וקוראים 
ומשננים רבבות ומאות אלפים בציבור הקדוש שלנו, החרדי. 
סיפורים לעוסים היטב, עד שיש פה ושם תמימים שבטוחים 
שמה שהם קראו בספריך בנדון "דג חי או דג NET" או "התהום", 
הן המצאות מבריקות המתרקמות במוחו  "הסינון הסופי",  או 
הקודח של סופר מיומן וזריז עט. תראה, אדון לוי, אתה הולך 
לשמוע משפטים קשים מאד, אבל כפי שלמדתי לקרוא אותך, 
אתה פועל כמו המסננים הללו, שמותירים את הסולת הנקייה, 
קל  ספק  שום  לי  אין  לכן,  והפסולת.  המוץ  את  ברוח  וזורים 
יופיעו – אם  שבקלים, שרבות מן המילים שאשמיע לך, לא 
יופיעו – במדורך האהוב. )במאמר מוסגר ולמען הגילוי הנאות, 
לעבור  לא  כדי  סינון  אחר  סינון  עבר  הנ"ל  המונולוג  כן,  אכן 
קווים אדומים נפשיים ושכליים, כדי לשמור על טהרת ציבור 
מאד  מפורסמת  בעיר  מתגוררת   ,57 בת  אני  ק.ל(  הקוראים. 
 37 לפני  התחתנו  ילדים.   10 מ-  ליותר  ואם  נשואה  באזורנו, 
שנים, ובמשך עשרות שנים, הנני מעידה על עצמנו, חיינו בגן 
עדן. בעלי עסק בתורה, בתחילה כאברך, אח"כ כמרביץ תורה 
במוסד חינוכי ידוע, והמשפחה הלכה והתרחבה, וברוך השם, 
של  ושכרו  שמשכורתי  כך  והתעבו,  הלכו  הפרנסה  נתיבי  גם 
רווחה  ילדים, מתוך  ברוכת  לנהל משפחה  בעדנו  סייעו  בעלי 
ילדים  עשרה  מתוך  אחת  בת  שאני  עוד,  לך  אגלה  ושמחה. 
שגידלו הוריי, ומבחינתם בעלי ואני היינו היהלומים שבכתר. 
שקידה  טובות,  מידות  ארץ,  דרך  לילדינו,  שהנחלנו  החינוך 
בתורה, צניעות ומה לא. הוריי נהנו להתארח בביתנו והחמיאו 
האם  לי ללא הפסקה. "את ובעלך עושים לנו נחת גדולה...". 
- לא עושים  - כך דומני  הייתה בכך עין רעה? חלילה. הורים 
פשוטים  אנשים  הם  שהוריי  עוד  מה  לילדיהם,  רעה  עין 
ותמימים ישרי דרך, מעולם לא ראיתים מתווכחים או מדברים 
להם.  שעשיתי  מהנחת  גדולה  נחת  לי  הייתה  הרע...  לשון 
בחומת  לבצבץ  סדקים  החלו  לוי,  מר  מעשור,  למעלה  לפני 
בכך,  הבחנתי  לא  שבתחילה  היא  האמת  ביתנו.  של  המגן 
או חשש שהחומה תתמוטט.  סכנה  לרגע, שיש  ולא חשדתי 
ראיתי פעם באלבום תמונות את החומה הסינית האימתנית, 
6,000 קילומטרים עוצמתיים שקשה להעלות על הדעת שהם 
לילה,  נכנס הביתה בשעת  יודע...בעלי  מי  אי-פעם.  יתמוטטו 
ומכיס חולצתו ביצבץ מכשיר. לא חשדתי, ולא שאלתי, השגרה 
הייתה הדוקה איכותית ונעימה. הוא קם מוקדם לתפילת נץ, 
לעבודה.  ומשם  הפיזור  אחר-כך  הילדים,  עם  לי  ועוזר  חוזר 
התירוץ  לקום,  איחר  בעלי  חודשיים,  או  חודש  דומני שאחרי 
היה "כואב לי הראש", התחילו חריקות בתפקוד הבית, ושמתי 
לב שהוא אט-אט משתנה לי מול העיניים. מר לוי, אינני רוצה 
להאריך כי אין בכך תועלת, ולכן אנסה לגעת בשורה התחתונה. 
השורה התחתונה היא שאלה הלכתית מחרידה, שאין לי ספק 
המאוחר.  את  נקדים  בל  אך  אותה...  שמעת  לא  שמעולם 
שידור,  לתחנת  הפך  שלנו  הקדוש  המעון  שנים  מספר  תוך 
ועיניי  ונייעס.  והודעות  עדכונים  של  למוקד  צילומים,  לאתר 
רואות וכלות, איך הבנות והכלות משילות את גדרי הצניעות, 
לשונן כבר איננה עדינה ואצילית, שפת הרחוב הפכה לחלק 
הראש  למעל  עד  עסוקים  והבנים,  החתנים  כנ"ל  השגרה,  מן 
במסך... ובעלי? הוא - תסלח לי - מנהיג הכנופיה, משתף פעולה 



לא  לדבר  אותו, התחיל  ישמור  הילדים שלי, השם  אחד 
שמענו  לא  שלעולם  מילים  להוציא  התחיל  הוא  יפה, 
בבית, נהיה חצוף, התחיל לקלל. בררתי בתלמוד תורה בו 
הוא לומד, והכל היה בסדר איתו. קודם כל היתי בהלם, 
לא  פעם  אף  כי  זה.  עם  להתמודד  בכלל  איך  ידענו  לא 
נתקלנו בתופעה כזאת ולא ידענו מאיפה זה בא. ניסינו 
לדובב אותו, בררנו, אולי משהו קרה לו... הוא בשלו, היה 
שהתעשתתי  עד  זמן  קצת  לי  לקח  זעם.  התקפי  מקבל 
נפש“.  ”פדיון  עבורו  והזמנתי  ינון“  ל“חסדי  והתקשרתי 
ופשוט תוך כמה ימים, אולי אפילו יום או יומיים, המילים 
שהיה  כמו  לעצמו,  וחזר  נרגע  הוא  מהפה.  לו  נעלמו 
ורגיל... אני רוצה להודות לבורא עולם  ילד טוב  מקודם, 

שהחזיר לי את הילד...
בעילום שם

לנכדה שלי היו כאבי בטן לא ברורים, ממש חזקים, לבסוף 
אפנדיציט.  לה  אבחנו  ושם  חולים  לבית  אותה  שלחו 
ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  מיד  וחצי.  שנתיים  בת  הילדה 
שיעשו לה מיד ”פדיון נפש“ לפני שיעשו לה ניתוח. בגיל 
כזה זה די נדיר שיש אפנדיציט, אז זה יותר מדאיג. ואכן 
היתה  הילדה  השם.  ברוך  מרובה,  בהצלחה  עבר  הניתוח 
לאל  השבח  הביתה.  והשתחררה  שבוע  איזה  בהשגחה 

בורא עולם.
סבתא מי“ם

לזכוי הרבים- ניתן לשלוח סיפורי פדיונות לפקס 077-2182992 . נא לציין שם וטל‘. הפרטים נשארים במערכת או יפרסמו לפי בקשת השולח

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

הבן שלי ניסה לעבור טסט על משאית כמה וכמה פעמים, 
לקח  הבא  המבחן  ועד  אחרת,  מסיבה  נכשל  פעם  כל 
הרבה זמן, וכל פעם היה תרוץ אחר והנושא נדחה. כשלא 
הולך, לא הולך. פשוט. הוא נכנס ממש לדכדוך מזה, וגם 
להגיד  ואפשר  עוברים  הימים  לא הצליח למצא עבודה. 
שעברו כבר כמה שנים שהוא במצב הזה. עשיתי לו גם 
”פדיון בחסדי ינון“, וגם ראינו ישועות בנושאים אחרים, 
משהו  איתו  אבל  מכירה,  שאני  מי  לכל  המלצתי  וגם 
לקחתי  המגפה  שהתחילה  לפני  ממש  תקוע.  מאד  היה 
בקבוקי מים, נרות נשמה ועליתי על אוטובוס לכוון בית 
את  מצאתי  הראשי  בשביל  ברק.  בבני  פונוביז‘  העלמין 
הציון של הצדיק ר‘ ינון חורי זצוק“ל והרבנית. המקום היה 
שומם ונתקפתי בפחד, לא יכולתי להתרכז. נגשתי לציון 
פוחדת  שאני  לי,  שיעזור  הצדיק  בשם  מהשם  ובקשתי 
להיות לבד בבית העלמין. לא עברה דקה ופתאום ראיתי 
זוג חסידים, ואחרי זה עוד בן אדם ונרגעתי. שטפתי את 
התיקון  את  וקראתי  ולרבנית,  לצדיק  נר  הדלקתי  הציון, 
הכללי. בכיתי, שפכתי את ליבי עם כל הסיפור הזה עם 
הרשיון של הבן, וכל הנלווה לזה. בקשתי מהצדיק שיעזור 
בעיצומה  בצער.  הנתונים  ישראל  עם  לכל  וכמובן  לי 
של המגפה, שכל העולם היה כמרקחה, התקשרו אליו, 
ואמרו לו להתיצב מיד. הוא מה זה נבהל, אבל שם מסכה 
ונתנו להם  נהגים,  ביחד עשרה  זימנו  והלך. הם  וכפפות 
איזה מבחן. אחרי קצת זמן קראו לו ועוד אחד ואמרו להם 
ללכת הביתה. שוב הוא נלחץ. מה כבר  יקרה הפעם. למה 
מוציאים אותו החוצה, כל כך מהר? ”עברת, עברת...אתה 
יכול ללכת הביתה.“ אני פשוט בכיתי מהתרגשות. אחרי 
לבנות את החיים  רוצה  בן אדם סך הכל  כל מה שעבר, 
לי שזה  ודאי  שלו, להתפרנס בכבוד. לא משהו מסובך. 
בזכות הצדיק, שזכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל! הבן 
ינון“  ל“חסדי  תתקשרי  ”אמא,  לי  אמר  ראשון  דבר  שלי 
לבורא  תודה  מלבדו!,  עוד  אין  הישועה.  את  שיפרסמו 

עולם, ולצדיק ר‘ ינון חורי זצוק“ל
בעילום שם

אחי השם ישמור אותו, חלה במחלה אוטואימונית נדירה, 
קבוע  ”פדיון נפש“  היה חולה תקופה ארוכה, עשיתי לו 
פעם בחודש, בכל ראש חודש. לאט לאט מצבו התחיל 
ואחרי  זה עבר לשיקום למשך תקופה,  להשתפר, אחרי 
אין  הביתה.  אותו  שלחו  טובה  בשעה  השם,  ברוך  זה 
מצבו  בגלל  אבל,  שמחה.  של  יום  איזה  להודות  מילים 
אבד את העבודה, והוא אדם מאד ישר, ולא היה לו שום 
שנפתח  בטוח  נמצא  הפדיונות  לאחר  פרנסה,  מקור 
בדיוק בזמן, ואחרי זה נפתחה לו גם הפרנסה. תודה לשם 
סיעתא  בחוש  ראינו  לטובה.  והכל  יכול,  שהכל  יתברך, 

דשמיא מדהימה...
 בעילום שם

לבן שלי היה ניתוח בבלוטת התריס, לפני הניתוח הזמנתי 
לו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ובבקר הניתוח אכן עשו לו. 
ברוך השם, הניתוח עבר בהצלחה, והוא התאושש יפה. 
ולהודות  טובות,  בשורות  ולבשר  להודיע  הבטחתי  אני 
הרבים  זכוי  שבע“ה  הרבים.  חסדיו  על  יתברך  להשם 
יעמוד לו לזכות ויהיה לו אריכות ימים בבריאות איתנה 

כל הימים...תודה ה‘...
בעילום שם.

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

פרטים בקו הישועות 03-6182992

ארגון ”חסדי ינון“ 
עורך תיקון פדיון נפש

תיקון זה הוכח שפועל ישועות

פרטים בקו הישועות 03-6182992



החיזוק השבועי  התיק שלך קל משחשבת

הפרשה המצויירת 

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 077-2182992 או לטלפון 03-6182992. הארות והערות יתקבלו בברכה...

 // מתוך מדור “מטעמים לשולחן” \\

רכבות רבות היו מגיעות לעיר וילנא. בתחנת הרכבת היו מחכים עשרות אנשים לנוסעים כדי לעזור להם עם המזוודות תמורת מטבע אחד. באחד הימים 
הגיע אל העיר יהודי, כשהוא ירד מהרכבת הגיע בחור, לקח את המזוודה שלו והוביל אותו אל בית המלון. כשהגיעו לבית המלון הושיט הבחור את כף ידו 
ליהודי וביקש מטבע עבור השירות. שאלו היהודי: "על מה מגיע לך מטבע?" השיבו הבחור: "עבור השירות שנתתי לך, נשאתי את המזוודה שלך מאות 
מטרים עד המלון". אמר לו היהודי: "אתה צודק, סחבת מזוודה גדולה, אך היא לא שלי". התבונן הבחור וראה שבאמת המזוודה אינה של היהודי והבין 
שיש לו עכשיו להחזיר את המזוודה הכבדה אל הרציף...לפני שעזב את המקום שאל הבחור את היהודי: "אני מבין שאינך בן המקום, הגעת מעיר אחרת, 
איך יתכן שהגעת הנה בלי מזוודה גדולה?" השיב לו היהודי: "יש לי תיק קטן, יש בתיק הזה בדיוק את מה שאני צריך..." כולנו זכינו להיות יהודים, להיות 
בניו של מלך העולם, שברוב חסדיו נתן לנו מצוות רבות כדי לזכות את נשמתנו ולהטיב עימנו. לעיתים אנו מתלוננים על "התיק הכבד" שאנו סוחבים, 
כל-כך הרבה מצוות, איסורים, הידורים, כבד לנו... האומנם כך הדבר? התיק שלנו כבד? אם נתבונן על חיי היומיום שלנו נראה ש"התיק הכבד" שלנו מכיל 
דברים שאנו יוצרים לעצמנו - טרדות היום, הפרנסה, רדיפת הכבוד והתאוות...אנו לוקחים "תיק" ומעמיסים בו דברים חיצוניים ובכך מכבידים עלינו את 
מסע החיים, אך "התיק" הזה הוא לא "התיק" שלנו, "התיק" שלנו קל משחשבנו, לנו יש "תיק קטן" המכיל את ספר החוקים. כשנלך בדרך הנכונה, באמונה 
וביטחון נראה כמה "התיק" שלנו קל, כמה טרדות החיים קטנות וקלות, כמה עשיית המצוות הופכת את החיים שלנו למאושרים יותר, בריאים יותר ובעלי 

תכלית נצחית. "התיק" שלך קל משחשבת, אל תעמיס בו "אבנים" אשר לא יועילו ולא ייטיבו איתך...
 רונן קרתא

ניתן לתרום ל“חסדי ינון“ בכרטיס אשראי בקו הישועות 03-6182992 ובבנק הדואר חשב‘ 3640582 ע"ר 580437440

המשך  מטעמים לשולחן
בפני  להתיצב  מיהר  והוא  אותו  נקף  הרשעתו,  על  ששמע  החיט  של  לבו 
השופטים ולהודות שהוא הרוצח, אולם כאשר קבלו השופטים את גרסתו 
והאשימו אותו, הגיע הרופא שמצפונו התעורר לחיים והודה שלמעשה הוא 
המשפט  לבית  הגיעו  הם  שגם  ואשתו  הבית  בעל  היו  האחרונים  הרוצח... 
השופט  התפלא  האיש.  הריגת  על  האחריות  את  עצמם  על  לטול  ובקשו 
להתיעץ  השופט  הלך  הדבר?  יתכן  לרצל-כיצד  טוענים  ואמר:“חמישה 
נחנק מעצמו,  זה! האיש  הרג איש  לא  לו: אף אחד מהם  עם הרב, שאמר 
והתגלגלותו הבזויה ממקום למקום היתה בגלל ליצנותו שהביאה עליו ארבע 
מיתות בית דין: ראשית חנק מעצם הדג, שנית סקילה במדרגות בנין, שלישית 
שרפה בידי מגהץ ורביעית  סיף מן השיכור“ .המשך מטעמים לשולחן: צא 
כל  אין  בליצנות!  החוטא  של  בענשו  השמים  מן  מחמירים  כמה  עד  ולמד 
פלא, איפא, שהנמנים על כת הליצנים אינם רואים פני שכינה, שכן אנשים 
החיים ברדידות מחשבתית ורדידות דבורית, ההופכים כל ענין רציני לצחוק, 
מתחילים להתלוצץ על ענינים בעלמא, ומהר מאד עוברים לדבר נגד גדולי 
ישראל. מליצנות זו עלולים להמשיך ולהדרדר לדבורים נגד נביאים וכל ענין 
הרמב“ם  אומר  הללו  הדברים  את  ממש.  כפירה  לדברי  כך  ואחר  הנבואה, 
ישיבת  דרך  וזהו  לשונו:“  וזה  טז(  )פרק  צרעת  טומאת  בהלכות  במפורש 
שנאמר“‘תאלמנה  כענין  הבאי,  בדברי  מדברים  בתחילה  הרשעים;  הלצים 
שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק‘ ומתוך כך יהיה להן הרגל לדבר בנביאים 
ולתת דופי בדבריהם כענין שנאמר:‘ויהיו מלעבים במלאכי האלקים ובוזים 
דברים ומתעתעים בנבאיו‘, ומתוך כך באין לדבר באלקים וכופרין בעקר...“ 

ואכן היו דברים מעולם. 
ומתוק האור  


