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זמני שבת

מטעמים לשולחן

פרשת “שופטים"

ושמרת לעשות כל אשר יורוך...לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל (יז ,י-יא)

אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין ,וכל שכן שאומר לך על ימין ימין
ועל שמאל שמאל (רש“י)
ההבחנה בין ימין לשמאל ,הנה ,לכאורה ,ענין פשוט וברור לכל בר דעת ,וכאשר הרב פוסק על
ימין שהוא שמאל ,ועל שמאל שהוא ימין ,נראה הדבר במבט ראשון כטעות .בכל זאת מצוה
עלינו התורה להתבטל לפני דעת תורה ולהתכופף לפניה .כאשר הביא יוסף הצדיק את בניו,
מנשה ואפרים ,לאביו ,כדי שיברכם ,הוא סידר את מנשה הבכור מימינו של אביו ואת אפרים
הקטן משמאלו.אולם ,למרבה פליאתו ,שכל ישראל את ידיו ,הניח על מנשה את ידו השמאלית
ועל אפרים את ידו הימנית .ברור היה ליוסף שחלה כאן טעות .הלא יודע הוא היטב מי מבין בניו
הוא הבכור ,וגם הידיעה איזה מן הצדדים הוא ימין ואיזה שמאל ברורה לפניו כשמש בצהרים.
לפיכך הוא ממהר להעיר לאביו על כך ,אולם אביו עונה לו :את מה שאתה יודע ,גם אני יודע,
אולם בכל זאת יש הבדל קטן ביננו -אני יודע מה יהיה בעוד חמש מאות שנה ,מן הקטן יצא
יהושוע ,ומן הגדול יצא גדעון ,וזאת אינך יודע...יודע אני היטב מהו ימין ומהו שמאל ,בדיוק כמוך,
רק שאני גם יודע ששמאל הוא בעצם ימין ,ואלו ימין הוא שמאל .בקהלת נאמר (יא,ז)“:ומתוק
האור וטוב לעינים“ ,והתרגום מבאר” :ומתוק האור-אור של תורה .וטוב לעינים-עינין חשיכין“,
העינים חשוכות הן ,ואורה של תורה מאיר אותן .נמצא ,שלומד התורה זוכה לאור ,ובזכותו יכול
הוא להתבונן ,ואלו מי שאינו לומד ,אינו מצליח לראות כי טבען של עינים שחשוכות הן .בספר
”אנא עבדא“ מסופר כי בישיבת פוניבז‘ למד בחור ,אשר היה קשור לתנועת נוער לא חרדית .הרב
דסלר זצ“ל ,ידע על כך ,וסבר שאין הדבר ראוי לבן ישיבה ועליו להתנתק מכל קשר איתם .הוא
קרא לבחור ,דבר איתו והסביר לו את הענין-אולם דבר לא השתנה ,הבחור נותר בקשר עם תנועת
הנוער הזו ,כשהוא פוסח על שני הסעיפים .לאחר כמה נסיונות כאלו ,קרא הרב דסלר לבחור
ואמר לו שעליו להחליט בין עזיבת תנועת הנוער לבין עזיבת הישיבה .הבחור ,שלא הצליח
לעמוד בכך ,החליט לותר על הישיבה...באותם ימים למד בישיבה הרב קובלסקי .מצבו העגום
של החבר נגע ללבו ,והוא עלה אל ה“חזון איש“ להתיעץ אתו במה אפשר לעזור לו ,ובהתאם
להוראותיו דאג לסדר את הבחור בישיבת לומז‘א בפתח תקוה .לאחר שהתקבל הבחור ,הרהר
הרב קובלסקי בינו לבינו אודות התועלת בענין‘ ,הלא גם בפתח תקוה קים סניף של תנועת הנוער
הזו,ומסתבר שהבחור ממשיך להשתתף בפעילות כרגיל‘ ,סבר .הוא נסע לבקר את חברו ,ואכן,
התברר לו מיד ,שהוא משתתף בפעילות כרגיל .בהחלטה של רגע החליט לקחת אותו אל ה“חזון
איש“ לשיחה .שניהם נסעו ,וכאשר הגיעו לבית ה“חזון איש“ הורה הרב קובלסקי לחברו להמתין
רגעים אחדים בחוץ ,והוא עצמו מהר להכנס אל הקודש פנימה ,ולעדכן את ה“חזון איש“ בפרטי
הבעיה ,כשהוא מבקש שהרב ינסה לדבר על ליבו” .תכניס אותו“ ,הורה לו ה“חזון איש“ ,והוא
סימן לידידו לגשת פנימה ,כשבליבו מפעמת תקוה גדולה להצלחה .ה“חזון איש“ קבל את פני
הבחור בחיוך חם” ,מה שלומך? ,הוא שאל“,איך בישיבה? מה לומגים? לאחר שהשיב הבחור מה
שהשיב ,המשיך ”מה אמר המגיד שעור בשיעורו האחרון?...הוא האזין בתשומת לב לתשובותיו
של הבחור ,ולבסוף אמר“:אני מחכה לך בעוד שבועים ,תבוא אלי ותמשיך לספר לי ,תכין עוד
משהו לומר לי “...ובמילים אלו נפרד מן הבחור לשלום .אך בקושי הצליח הרב קובלסקי לכלא
את השאלה שבערה בו על ההזדמנות שהוחמצה .מיד כאשר פנה הבחור ללכת ,נכנס שוב ותמה
מדוע לא דבר הרב עם הבחור על הבעיה המדוברת .נענה ה“חזון איש“ ואמר לו :דע לך ,שאי
אפשר לקחת מבן אדם דבר שהוא נהנה ממנו ,מבלי לתת לו תחליף .התחליף שאנו מציעים
לתנועת הנוער הוא התורה ,וברור ,שכאשר הוא יתחיל להנות מהלימוד ,הוא יעזוב את תנועת
הנוער ,אלא ,שבינתים הוא עדין לא זכה לקבל טעם בלימוד ולכן אין לו כל הנאה בלמודו.לפיכך
התחלתי כעת לעבוד איתו על טעם בלימוד ,ובעזרת ה‘ ,כשיהיה לו טעם בלימוד ,הוא לבדו יעזוב
את תנועת הנוער שלו “.הבחור אכן התכונן לקראת הבקור אצל ה“חזון איש“ ,אולם ,לדאבון לבו,
לא הצליח להוציאו לפועל ,מאחר שכבו המאורות ,וה“חזון איש“ הסתלק לבית עולמו.

פלג המנחה

הדלקת נרות

צאת שבת

רבינו תם

ירושלים

6.58

6.41

7.52

8.33

תל אביב

6.01

6.58

7.55

8.30

באר שבע

5.59

6.57

7.53

8.29

הפטרה" :אנכי אנכי"

ההלכה השבועית
הלכות שבת
הלכות זורע
א .מותר לשפוך בשבת מי רגלים ,או
להשתין ,על גבי עשבים ,מפני שמי רגלים
עזים הם וקרובים לשרוף את העשבים.
וכן מותר לשפוך יין על הזרעים ,לפי שהיין
חזק וקרוב לשרוף את הזרעים ,ואינם כמו
המשקה מים על הזרעים.
ב .השורה חטים או שעורים במים כדי
שיצמחו ויהיו טובים ונוחים לזריעה ,כגון
שנתנם במים על מנת שיהיו שם זמן רב
עד שיצמחו ,הרי זה תולדת מלאכת זורע
וחייב .אבל מותר לשרות שעורים במים כדי
להאכיל לבהמתו לאלתר.
ג .מותר להשקות מים לירק תלוש שלא
יכמוש( .מרן שע“ע סי‘ שכא סעיף יא) .ובשר
חי שיום השלישי לשחיטתו חל בשבת ,ואם
לא ידיחנו במים ,אחר השבת יאסר לבישול
אלא רק לצלי ,מותר לשרותו במים על ידי
נכרי ,ואם אפשר יעשה זאת על ידי אמירה
לאמירה ,שיאמר לנכרי שיאמר לנכרי אחר
לשרותו במים ,ואם אין שום נכרי ,יש להקל
אפילו על ידי ישראל ,והיכא דאפשר טוב
שיערים ויטול ידיו הנקיות על גבי הבשר.

המשך בעמ' האחרון

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
שלום ר' לוי .ירדתי במדרגות של הדירה המיוחדת ,והמטופחת ולבי
נצבט בקרבי .הלוא זה בדיוק המעון הנכסף שחיפשתי וחלמתי
שנים לא מעטות ,כדי לשכן בו את בני משפחתי ההולכים ותופשים
נפח בלי עין רעה .כשמברכים "כן ירבו" מתכוונים – ברוך השם –
אלי .ועכשיו ,מדרגה אחרי מדרגה ,אני צריך לעשות עם עצמי מאבק
פנימי לא .פשוט .לוותר או לא לוותר .ואם לוותר ,מי מכריח אותי?
שהצד ההוא ירד מהעץ ויחפש אלטרנטיבה אחרת ..למה דווקא
אני?! ואם לא לוותר ,אז רגע רגע ,מי שמך בעל-הבית על העולם?!
מי התיר לך להשתמש בכח הפיננסי היותר מוצלח שיש לך כרגע,
כדי לדחוק את המתמודד הנוסף? בקיצור ר' לוי מדובר בדירה בת
חמישה חדרים ,קומה שניה ,עם מעלית .לובי הבניין מאד מאיר
עיניים .החדרים גדולים ,הסלון משקיף לנוף ירקרק עם אופק של
שמים אינסופיים ,המטבח רחב-ידיים עם פינת אוכל שהיא הרבה
הרבה יותר מפינה .בקיצור ,הבית החביב הזה מתאים כמו כפפה
ליד ,למשפחתנו .כל צורך של כל ילד נענה בהרווחה ,כולל חדרון
עבודה קטן בשבילי צמוד למרפסת הענקית ..אתה יכול להבין את
מפח הנפש ,והאכזבה העמוקה שתקפה אותי ,עקב ההחלטה לא
להיכנס לעיסקה ,שאני כל כך חושק בה.. .ושתבין ,המוכר ביקש
סכום גבוה ביותר 2.2 .מיליון ש"ח ,זה דרש ממני להוסיף עוד
 150.000למשכנתא המנופחת ממילא .סגן מנהל הבנק אמר לי
– תוך כדי שיחה עם בעל הדירה – שלדעתי לא תהיה בעיה ותוך
יומיים שלושה הבנק עומד לצידי עם התוספת המבוקשת .עיניה
של אשתי נתלו בי ודחקו בי כאומרות "נו פרויקה ,נו פרויקה ,תעשה
איתו זכרון דברים .גם בחלום הכי ורוד שלנו לא חשבנו שנזכה
להיכנס בשערי הדירה המהממת הזו ."...ניסיתי להוריד 50.000
שקל מן המחיר ,והלה היה עקשן "בשום פנים ואופן לא ,שני מיליון
מאתיים אלף ,אם מתאים לך ,עושים עכשיו זיכרון דברים ויוצאים
לדרך .מחר בבוקר שנינו אצל העורך-דין ,תכין מקדמה יפה ,ושלום
על ישראל" .פתאום אמי על הקו" .פרויקה אל תחשוב פעמיים,
תפסיק להסס ולהתמקח איתו ,בשביל  20.000פחות או יותר לא
מפוצצים עיסקה שכזו ,שתתן לכם הרחבה ,הרווחה והמון שמחת
חיים .צא מן הקופסת גפרורים ,והיכנס לארמון פרויקה .בעלי אומר
שהוא מוכן להעביר לכם  10.000שקל כדי להקטין את הנזק."...
חמותי לוחצת ,והנה חמי על הקו "פרויקה אל תמצמץ .הבת שלי
רוצה את הדירה ,היידה תעשה זיכרון דברים ,אנחנו מאחוריך,
וכדאי שתדבר עם הוריך אולי גם הם ישחררו כמה לירות" .עכשיו
גם חמי לוחץ ,דמעה קטנה בעינה הימנית של אשתי ,ואני נכנע .או.
קיי ,אני אומר לו ,נעשה זיכרון דברים על  2.2מליון ושיהיה לברכה.
רק תסביר לי למה אתה לא מוריד כמה גרושים מעל המחיר הנקוב,
שאלתי את המוכר" .תקשיב פרויקה יש לי קונ ֵה רצינית ,שמוכנה
לשלם שני מליון מאה חמישים אלף .עקרונית סגרתי איתה ,אבל
לא חתמנו חוזה ,ולא זיכרון דברים .סיכמנו שאם היא תשיג את
הסכום תוך חודשיים-שלושה ,נסגור .דא עקא שהמשכנתא שלה
מעוכבת המון זמן ע"י הבנק" ,הסביר לי .מדוע? שאלתי".תראה
פרויקה ,מדובר באישה אלמנה עם מספר ילדים ,היא עדין בתוך
שנת האבל ,בעלה נפטר לא מכבר ,והדירה שלה מחולקת גם
ליורשים ,עפ"י ההלכה והחוק גם יש להם חלק בדירה .עכשיו הם
מנסים לשנות את צו-הירושה ,כדי להוציא את הבנים בהסכמתם
כמובן ,מן הירושה ,אבל העסק נמשך ונמרח כבר ארבעה חודשים
וחצי ,ואני די לחוץ .והנה הגעת ,הוספת מעליה סכום נאה של
חמישים אלף ובשעה טובה ,סוגרים" עדכן המוכר .אלמנה? אלמנה
מהפכת בחררה ואתה לא מעדכן אותי ,זה נשמע לא טוב .טענתי

כלפיו .ר' לוי ,המוכר ,יהודי חביב וירא שמים קצת מבין ענין ,משיב
לי "תשמע ,שנינו יראי שמים ,אתה אומר שהיא מהפכת בחררה
ושאתה לא בסדר .שומע .מה יותר נכון וראוי מאשר להרים טלפון
לרב שלי שהוא מורה הוראה ,ונשמע מה יש לו לומר בנידון" .אמר
ועשה .רבו מעבר לקו שואל מפה ,חוקר משם ,בודק אי שם ,פותח
ספר ,חוכך בדעתו ופוסק "על פי הנתונים היבשים שהשמעתם,
אין כאן שום איסור של חטיפת החררה מידי המהפך בה .אין שום
מניע שלא תסגרו את העיסקה ביניכם .בהצלחה"".יופי שמעת ,הבה
ונסגור את הפרטים ביננו" דחק בי המוכר .גם לי יש רב ,וגם הוא
מורה הוראה ,השבתי למוכר .רבך השיב כפי שהשיב ,הבה נשמע מה
אומר בנדון רבי ומורי .הפלא ופלא כבוד הסופר ,גם רבי ומורי ,שהוא
דיין מיומן וותיק משיב באותה רוח דברים "עפ"י ההלכה אין שום
מניע שתבצעו את העיסקה ,כרגע – עפ"י הדין  -החררה בידך."...
הרב שלי פסק מדיבורו נשם עמוק והוסיף את המשפט הבא "נכון,
ההלכה לצידך ואף אחד לא יבוא בטענה כלפיך אם תרכוש את
הנכס ,אלא שיש כאן צד של צער אלמנה .קרוב לוודאי לכשהיא
תשמע שהדירה נמכרה והכל בגלל העיכובים של הבנק או הרשויות
שאין בכוחה כרגע לגבור עליהם ,היא תזיל דמעה .וכי חסרות דירות
בעולם? למה להתעסק עם דמעתה של אישה מיוסרת?" .עיניה של
רעייתי הפכו רכות ונוגות .המוכר אף הוא נאלם דום .לחצתי לו יד
בחום רב ,וסיכמתי את המפגש בינינו :אתה איש יקר ,ודירתך נפלאה
ועונה בדיוק על מה שחלמנו ורצינו ,וברוך השם גם מבחינה כספית
יכולנו להתמודד עם המחיר .אבל דמעה של אלמנה .אתה מבין?".
ר' לוי עיין בפתח דברי ,ירדתי במדרגות עם לב צבוט ומכווץ .מצד
אחד חשתי מאוכזב ושבור ,ומצד שני מעודד עם תחושת הצלחה
שגברתי על היצר .אבל הדירה ,אוווף הדירה החלומית ,חמקה מבין
אצבעותי .חבל! חבל! אגלה לך ,שיש לי תפקיד מסוים במוסד ציבורי
חשוב .למחרת בבוקר ערכתי בדיקה יסודית מה בעצם מעכב את
המשכנתא של האלמנה .נו טוב ,לא נלאה אותך ,מדובר היה בכמה
פרטים טכניים תקועים ,ולאחר שהפעלתי לחץ וקשרים מסוימים
במקומות הנכונים הבטיחו לי שהעסק שלה מתקדם .נשמתי
לרווחה .אחרי הצהריים אחד ,בעוד הנני משרך רגלי לכיוון דירתי,
המכונה בז'רגון המשפחתי קופסת גפרורים ,ידיד שלי מנחם על הקו.
"פרויקה ,באיזה רחוב אתה נמצא?" .נכנסתי כרגע לתחילת רחוב
החבצלות" .עצור במקום "...הורה לי .משמאלך בנין מספר ארבע,
עלה לקומה ראשונה ,דפוק בדלת השמאלית של משפחת ירדני,
הם מוכרים את הדירה ,עוד לא שמו שלט ,לך תציץ" .נכנסתי לדירה
וכמעט נפלתי מהתרגשות .דירה יותר רחבה ונוחה מן הקודמת ,הנוף
יותר מרשים ,היא קרובה למוסדות החינוך של ילדי ולקהילה שלי.
בקיצור אם ההיא היתה  100%מתאימה לנו ,זו הנוכחית מתאימה
במיליון אחוז ,אם יש דבר כזה .וכמה רוצה כבודו? שאלתי את ירדני
המוכר 1.8" .מיליון וסוגרים" אומר לי ירדני .כעבור רבע שעה נכנסה
אשתי ,עשתה סיור זריז ,תלתה בי עיניים דוחקות והבנתי הכל .מיד
עשינו זיכרון דברים .ועכשיו לסיכום הדברים – שים לב מצאתי
דירה גדולה ונוחה יותר ,במחיר הרבה יותר זול ,באיזור הרבה יותר
נוח מבחינת הכל ,והכי חשוב ,לא היפכתי בחררה למרות שהתירו לי,
חכה רגע ר' לוי לא סיימנו...יצאנו רעייתי ואני מן הדירה מרוצים עד
השמים ,זיכרון הדברים בכיסי ,המשכנתא תצטמצם בהרבה .הפינוי
של ירדני זריז .הנה צילצול בפלאפון הכשר שלי .על הקו האלמנה
"רציתי לבשר לך ,שכרגע הזרימו לנו את המשכנתא ,ואנחנו בדרך
לחתימת חוזה .תודה רבה לך מכל הלב".
באדיבות המחבר  -הרב קובי לוי הי“ו

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

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי...
כלתי שתיהיה בריאה בכל ההריונות שלה צריכה
שמירת הריון ,ולכן בהריון האחרון מיד כשנודע לנו
שהיא בהריון עשינו פדיון נפש בחסדי ינון ,ורק
להודות לבורא יתברך ,ההריון היה תקין ללא שום
סיבוכים רפואיים והיא לא הייתה צריכה שום שמירת
הריון ונולד בשעה טובה בן .רצינו להודות לבורא יתברך
ולשלחיו הנאמנים
מ.ז מהמרכז

שנים שאני מחכה לקבל תעודת בגרות ,וזה לא יוצא
אל הפועל .היתה בעיה טכנית כלשהי שעכבה את זה.
התקשרתי ל"חסדי ינון" ובקשתי שיעשו לי "פדיון
נפש" בנושא ,שאקבל את תעודת הבגרות שמגיעה
לי .ואכן ,לא עבר חודש העיכוב הוסר והסתדר
וקיבלתי סוף סוף את התעודה המיוחלת .ולא נותר
אלא להודות להשם יתברך על חסדיו המרובים...אין
מילים להודות...
בעילום שם

לפני  3חודשים בתי ילדה בת בחודש שישי בניתוח
מסובך ,עשינו ”פידיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ותרמנו גם
לספר תורה והתפללנו לנס .הרופאים אמרו שהסיכוי
שהתינוקת תשרוד הוא  50-50והסיכוי שתהיה בריאה
ושלמה הוא כזה גם כן .ברוך השם ,היום התינוקת
והאם בריאות ושלמות ,התינוקת כבר בבית ועשינו
סעודת הודיה לה' יתברך על הנס הגדול שלנו..
תודה לכם ”חסדי ינון“ על הברכות שלכם ,תודה
שהייתם שותפים בנס הפרטי שלנו ,תודה שהייתם
שם בשבילנו מכל הלב...
ל.

לפני כמה חודשים הבן שלי עבר תאונה קשה הוא
פגע ברוכב אופניים שלא שרד ,בני לא היה אשם ,והיה
נראה שהמשטרה לא לוקחת סיכון והוא בחזקת אשם
עד שיוכח ההיפך .לקחו לו את הרכב ,הרשיון והטלפון
הנייד ,מיד לאחר שנודע לי מהרתי לעשות ”פדיון נפש“
ב“חסדי ינון“ ,וישתבח הבורא הדברים התחילו להסתדר
כמו פאזל ,מצאנו עו"ד טוב שזה לא ברור מאליו ,ותוך
תקופה קצרה החזירו לו את המכשיר הנייד הרשיון
והרכב ,ועוד סייעתא דשמיא הביאו לבן שלי שובר
תשלום על סך  3500על התקופה שהרכב היה מאוחסן,
בני לא הבין למה ולפני שבכלל שאל פתאום בא שוטר
אחר ואמר שהוא לא צריך לשלם כלום ,ולהודות לבורא
קיבלנו בהמשך בשורה שהתיק נסגר ובני לא אשם
בכלום .רק להודת לבורא כל רגע ורגע...
ר.ג מהמרכז

חברה שלי התקשרה בלחץ “:מה אני עושה“ ” אשפזו
את אבא שלי“ הוא קיבל זיהום בדם ויש לו פגיעה בכבד
עם צהבת“ מה אני יכולה להגיד לה? השם יעזור!“ את
לא מבינה ,הוא בן ...,70לקחתי ממנה את השם שלו,
והתקשרתי בעצמי ל“חסדי ינון“ להזמין לו ”פדיון
נפש“ ,היא היתה כל כך נסערת שמה אתחיל להסביר
לה עכשיו מה זה ”פדיון נפש“ התקשרתי בעצמי ,זה
כסף של צדקה שבמילא הולך למשפחות נזקקות...
ומצדקה לא מפסידים אף פעם .למחרת עשו לו את
הפדיון .חזרתי לעניני ושכחתי מזה .אחרי כמה ימים
ישועות
שפועל
במקרה( ,אין מקריות בעולם!) והיא
אותה
הוכח פוגשת
תיקון זה אני
מספרת לי ששחררו את אביה בריא ושלם ,פשוט נס
ממש .אז הבנתי שמשמים זיכו אותי לדעת ,ולפי
גלוי
הישועות
פרטים בקו
החישוב שלי ,יומיים אחרי הפדיון שחררו אותו .נסי
ניסים ,ישתבח שמו לעד...

ארגון ”חסדי ינון“
עורך תיקון פדיון נפש

03-6182992

בעילום שם

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

פרטים בקו הישועות 03-6182992
לזכוי הרבים -ניתן לשלוח סיפורי פדיונות לפקס . 077-2182992

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

החיזוק השבועי

שמח בחלקך

לרבי מני הייתה אישה מכוערת מאד ,מכוערת כל-כך עד שלא יכול היה להסתכל עליה .הדבר גרם לו לעצב רב ובצר לו הלך אל רבי יצחק בן
אלישיב וסיפר לו על סיבת צערו .אמר לו רבי יצחק" :אשתך היא ,כך גזרה חכמתו של הקב"ה"" .כבוד הרב ,אני רוצה שאשתי תהיה יפה ,שאראה אותה
ותהיה לי נחת"" .מי אמר לך שאם אשתך תהיה יפה יהיה לך טוב?" שאלו הרב" .כבוד הרב ,יהיה לי טוב ,תהיה לי נחת ,אני יודע" .שאלו רבי יצחק" :מה
שמה של אשתך?" "לאשתי קוראים חנה" השיב רבי מני" .יהי רצון שתתייפה חנה" ברך רבי יצחק.
חזר רבי מני לביתו וראה את אשתו יפת תואר ויפת מראה .שמח רבי מני וחשב לעצמו" :כמה מאושר אני" .בחלוף יומיים חזר רבי מני לרבי יצחק והחל
לבכות" :כבוד הרב ,מאז שאשתי התייפתה היא מתנשאת עליי ,מתגאה עליי ,הערך שלי בעיניה ירד ,אנא ממך ,תחזיר אותה לכעירותה" .אמר רבי
יצחק" :תחזור חנה לשחרירותה" .וחזרה חנה לכעירותה( ...תענית כג'):
פעמים רבות אנו פונים לבורא עולם ומבקשים ממנו" :אני רוצה את העבודה הזו ,היא מתאימה לי כל-כך ,תזווג אותי עם האישה הזו ,איתה אוכל
לבנות בית מושלם" .מתחננים ,מבקשים ,ובורא עולם יודע שהדבר לא טוב בשבילנו וממאן לקבל את תפילותינו .אבל אנחנו לא מרפים ,מבקשים,
מתחננים ובורא עולם נותן לנו את שליבנו חפץ ואז ...אנו בוכים איך נכנסנו לצרה הזו...אדם חכם פונה יום יום לקב"ה ומבקש את מה שטוב בשבילו,
את הראוי והמוצלח לו ,גם אם הדבר לא נראה כך בעיניים שלו ,הוא פשוט מסיר את חכמתו ומשליך את ההחלטה הנכונה למי שיודע בדיוק מה טוב
בשבילו .בורא עולם מנהל את עולמו בצורה המדוקדקת והטובה ביותר ,תפקידך לעשות השתדלות ולהשאיר את הכול בידיו הנאמנות ,אתה תתפלא
לגלות שמה שקיבלת בחיים שלך תואם לך ככפפה ליד ,בדיוק לפי מה ומי שאתה .תשמח במה שיש לך ,כי מה שיש לך הכי טוב וראוי לך ,ודווקא לך.
רונן קרתא

המשך מטעמים לשולחן

חתמו הוראת קבע וקבלו מת

אך אותם רגעים בהם עמד לפני ה“חזון איש“
וטעם את טעם הלימוד האמיתי חלחלו עמוק
לתוך ליבו ,והוא דבק בלימוד ,כשברבות הימים
הוא הופך לאחד מגדולי תלמידי החכמים שבדור!
כזהו כוחה של דעת תורה ,כשלעתים דוקא האופן
הנראה כשמאל ,מתברר תוך זמן קצר כימין!
בהזדמנות אחרת התבטא ה“חזון איש“ לפני הרב
קובלסקי ואמר שלכל הוראה שהוא אומר ,קימים
עשרה טעמים שאותם יכול הוא לומר ,אבל את
הטעם האמיתי ,הוא עוד לא אמר מעולם...צא
ולמד ,מה מצומצמת הבנתנו בהחלטות גדולים,
עשרה טעמים יכולים להתקבל על דעת השומעים
ועל ליבם ,אולם הסיבה האמיתית להחלטה מהו
השמאל ומהו הימין נובעת ממקום אחר לגמרי...
ואין לנו ,אלא לקבל על עצמנו בקבלה מוחלטת
ללא עוררין ,את דעתה של תורה.
ומתוק האור

תמונה מקורית מהצדיק ,נר הבדלה
גביע הנהרות לקידוש ועוד...

03-6182992
המסוגל לשמירה והגנה מעין הרע,
בריאות איתנה ,פרנסה בשפע ,מזל והצלחה
לפרטים בקו הישועות 03-6182992

חתמו הוראת קבע וקבלו מתנות
תמונה מקורית מהצדיק ,נר הבדלה ,גביע הנהרות לקידוש ועוד...

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‘  3640582ע"ר 580437440

