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מהי ”ערות דבר“ ? רבי יהודה צדקה זצ“ל נוהג היה לפרש פסוק זה לפי דברי ה“ראשית חכמה“: 
אל תקרי ”דבר“, אלא ”דבור“, שהמדבר לשון הרע נחתם עוונו על מצחו, והכתוב מזהיר שלא 
לדבר לשון הרע, ועל ידי כך ממילא לא תראה על הפנים ערות הדבור ולא יהיה רושם לפגמים 
ליהודה“,  ”וזאת  בספר  שמסופר  כפי  חייו,  משנת  היתה  זו  השקפה  הלשון.  בברית  שנעשו 
ובהתאם לכך כל חייו היה מחנך את בניו ותלמידיו להגמל בכל כוחם מספורי לשון הרע ורכילות, 
למאורע  עדים  היינו  האחרונה  בתקופה  רח“ל.  שכינה  פני  מקבל  אינו  בהם  החוטא  כל  אשר 
מחריד, אש זעזע את כל בית ישראל בכל מקום שהם, כאשר יהודי מניח תפילין הפך לרוצח 
רח“ל. השמועות טוענות שהוא אינו שפוי בדעתו, ויתכן שיש בכך מן האמת, אולם גם במקרה 
שהנחה זו נכונה היא, הרי שעדין קשה להבין-משוגעים תמיד ישנם בעולם, אך בעוד, שבדרך 
נהפכו  המשוגעים  של  שמעוטם  המלאך...,‘הרי  רפאל  המשיח...אני  מכריז:‘אני  המשוגע  כלל 
לרוצחים. ההסבר לאותה הדרדרות מחרידה- מ‘דרגת משיח‘ ל‘דרגת רוצח‘, הנו בודאי כתוצאה 
זהה המשוגע את  גדולה:  מן האוירה השוררת ברחוב: ישנם מקומות בהם הצפיה למשיח כה 
אותה צפיה אדירה- והחליט להיות בעצמו המושיע הגדול. עד מה גדול כוחה של הצפיה הזו, 
נסע  נוכל ללמוד מן הדוגמא המאלפת הבאה: אחד מחברי  אף על הפשוטים שבעם ישראל, 
היה  למקום  עד  אותו  שהסיע  המונית  ונהג  שם ממיכלשטט“,  ה“בעל  של  קברו  על  להשתטח 
יהודי פשוט. תוך כדי הנסיעה ספר הנהג:“אתה יודע, בכל יום אני מקפיד להתפלל בבית כנסת 
במנין, שם אני מתפלל את הנוסח של התפילה, כפי שהוא כתוב בסדור, אבל אחר כך אני הולך 
לעוד בית כנסת, ושם אני מדבר עם ה‘ דברים אישיים...שם אני מספר לו על כל הכאב שיש 
ויגאל את כולם מצרותיהם“.“בזמן האחרון“,  ועל כל השמחות, ומבקש שיביא את המשיח  לי 
המשיך הנהג בדבריו-“כשהצרות התרבו כל כך, ובפרט מאז שהיתה השריפה בכרמל בחנוכה, 
אני ממש מפציר בו שישלח כבר את המשיח, ולאחרונה אמרתי לו: השם, אם תביא את המשיח, 
יהודי פשוט, אשר מוכן לעשות את  נהג שלו, בחינם...“.כזו היא תפילתו של  אני מוכן להיות 
דבקה  כזו  שאוירה  כמובן  ישראל!  כעמך  המשיח...מי  פרנסתו-בשביל  על  לותר  ואפילו  הכל, 
גם במשוגעי ישראל, ובראותם הסבל והצרות הוראות, הם נוטלים על כתפיהם את ה‘משימה‘ 
רצח,  של  אוירה  כן  גם  ישנה  ברחובות  הכאב,  למרבה  ישראל...אבל,  עם  את  לשמח  האדירה, 
ואין המדובר רק ברחוב החילוני, אלא, לדאבוננו, גם בשולי השולים של הרחובות שלנו. הגישה 
לכל מידע קלה, ונמצאת כמעט בכל בית, ובהקשת מקלדת קלה אפשר למחות את כל האנשים 
שמתנהל כנגדם חשבון, כמאמר הנביא )ירמיהו ט,ז(:“חץ שחוט לשונם“...במקום לקים למעשה 
את מאמר המשנה )אבות ד, יח(: ”ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו“, פשתה ברחובות אוירה 
כשאדם  זאת,  לעשות  בקלקלתו-משתדלים  אותו  לפרסם  שמצליחים  מי  כל  אדרבה,  הפוכה: 
מעלה בדעתו לעשות משהו-מפרסמים היודעים זאת בכל העולם, כשאדם מצליח לצלם מישהו 
אחר בסיטואציה לא נעימה-מיד מתפרסמות התמונות ברחבי תבל. וכשזו האוירת ה‘כבוד‘ בין 
בני אדם, הרוצח מתקדם עוד כמה צעדים קדימה והורג אנשים...אבל אשמים אנחנו...כששמע 
הרב שטיינמן זצ“ל אודות אותו רצח נפשע התבטא, כי הרוצח אינו אדם שוטה. ”בודאי אין אדם 
‘משוגינער‘, אמר ראש  וכל העובר עברה הוא  עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, 
הישיבה, ”אבל רחוק מלכוללו בשם שוטה, והיו אומרים כלל...טיפש שובר את השמשות שלו, 
אבל אם הוא נזהר על חפציו ושובר רק את השמשות של האחרים, סימן שאיננו שוטה...““גם 
כאן, אדם שיכול לבוא ממרחק כזה כדי לרצוח! וגם דקר כמה דקירות, אחת, שתים, שלוש...הרי 
הוא רשע מרושע!!!ה‘ ירחם“. ונשאלת איפא, השאלה-המשיך הרב, אם אינו שוטה, איך הגיע 
לכך? אלא שצריך לדעת, כי מי ששונא אין גבול ומעצור לשנאה, בין קצת ובין הרבה, וכך גם 
לגבי כעס, אין לאדם אפשרות לקבוע:‘אני כועס עד כאן, ולא יותר...‘ ומה שכתוב ”כל הכועס כל 
מני גהנום שולטים בו“, הוא כפשוטו ממש, אין מעצור ושליטה על הכעס!! וכיוצא בכך כל שאר 
המידות, כשאדם לא שולט בהם, מי ישורנו? ואפשר על ידי כך להגיע לכל הדברים החמורים 
ביותר, כפי שאנו רואים פה! שומעים הדברים שאלוהו: האם יש ספרים שאפשר ללמוד בהם, 
כדי להתחזק, שלא ישנה כדבר הזה? והוא השיב, שהדבר הטוב ביותר הוא להתבונן במה שקרה 
בפועל ולהפנים שדבר כזה יכול לקרות, ”אל תחשבו שהוא משוגע, והמעשה הנפשע שנעשה 
לא נוגע ולא קשור  אלינו...אלא,כיון שאינו שוטה ומידותיו התגברו עליו, זה מלמד שדברי חז“ל 
אינם משלים ציוריים, אלא בפועל-והסר כעס מלבך, והעבר רעה מבשריך, ואין רעה אלא גהינם-

ממש!! וכשהאדם לא שולט בעצמו, אין לדעת לאן נתן להגיע-וכך צריך לחנך הילדים!“.“ולגבי 
ספרי מוסר-בודאי טוב ללמוד המוסר, אבל אם רוצים להתעורר, מלבד הלימוד בספרי המוסר 
שהם ‘עומדים‘, כדאי שיפנה לעצמו כמה רגעים ביום, ובהם יחשוב ויראה: מה התכלית שלו? 
הרב  חי  כמה  עד  אפוא,  למדים,  נמצנו  זו?“.  לתכלית  בחייו  עושה  הוא  ומה  נברא?  הוא  למה 
שטינמן זצ“ל את דברי חז“ל:“כל מני גהינם שולטים בו“, ואין הדברים נדמים בעיניו למשל, או 

המשך בעמ‘ אחרון לבטוי ציורי,      

ולא יראה בך ערות דבר )כג, טו(

להם  אפשר  שאי  ותלמידיהם  חכמים  א. 
להשכים ולקום יום יום באשמורת לסליחות בכל 
חודש אלול, מפני שדרכם לעסוק בתורה בשעות 
לקום  ישכימו  ואם  הלילה,  של  הראשונות 
לסליחות עלולים להתבטל מסדר לימודם ביום, 
על כל פנים ישתדלו לקום במקצת לילות חודש 
באמירת  הציבור  עם  עצמם  לשתף  כדי  אלול, 
סליחות ותחנונים. וכן ישתדלו לקום בעשרת ימי 

תשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים.
ב. אם ממשיכים הם בלימודם בלילה עד לאחר 
סליחות  קצת  אז  שיאמרו  טוב  מה  לילה,  חצות 
קודם  חצות“  ”תיקון  יאמרו  וכן  ביחידות.  אפילו 
יותר  עדיף  חצות  תיקון  סדר  וכידוע  השינה, 

מאמירת סליחות.
ג. והוא הדין למלמדי תינוקות שיש להם שיעור 
לסליחות  קום  ישכימו  ואם  הלילה,  בתחילת 
בלימוד  באמונה  מלאכתם  לעשות  יוכלו  לא 
יום  יום  מלקום  להמנע  שרשאים  התלמידים, 
בחדש אלול, אלא ישכימו לפרקים בחדש אלול 
ובעשרת ימי תשובה לומר סליחות עם הציבור. 
והוא הדין לפקידים ולפועלים שכירים. ומה טוב 
אם יאמרו סליחות בבוקר קודם תפילת שחרית, 
או בערב לפני תפילת מנחה, וכן שנתבאר לעיל. 
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נסעתי לשם מיד, בדקתי בארנק ובמקום 1000 שקל היו שם 
צריך  אתה  כסף.  משם  נטל  שהילד  לי  ברור  היה   .800 רק 
להישרד,  מנסה  גבוהה,  שכירות  משלם  צעיר,  אברך  להבין, 
וגוזלים ממנו סכום כבד. כעסתי על יעקב, ועד היום אני מאמין 
לוי, חשבתי שאני מתעלף. הבן  יצחק. אדון  שידו בדבר" טען 
ילדון, שטוען 17 שנים  ועדיין מקפיד על  ייסורים,  אדם מלא 
הוא  והפצרות  שכנועים  אחרי  במעל.  היתה  לא  שידו  אחרי, 
היתה  השיחה  ביניהם.  פלאפונים  קישרתי  להתפייס.  נאות 
בין השניים לשמחתי, חביבה למדי, ואף הוחלפו ביניהם כמה 
משפטים שופעי הומור וידידות, עם איחולים הדדיים לבשורות 
טובות בקרוב. רשום לפניך. בט"ו בשבט תשע"ז יצא יעקב בן 
שנים.  בשלוש  ממנו  צעירה  בחורה  עם  לפגישה  אז,   27 ה- 
והפעם בניגוד לשיגרה המייאשת שהכרנו, הוא חזר זורח כמו 
שמש באמצע היום. נראה לי שזו האבדה שלי, שכן דרך גבר 
בעלמה, שאיש מחפש אחר החלק השני שלו ולבסוף בחסדי 
שמים, מוצאו". כך אמר. אכן כן, בפגישה השלישית נסגר וורט 
והכל שייך להיסטוריה. יעקב גיסי היקר קנה בית בעיר דרומית 
יעקב,  נישואי  שמאז  היא  האמת  בעולם.  ממנו  מאושר  ואין 
לא נפגשתי עם יצחק האברך, מאחר ואני גר בשכונה אחרת 
הכולל  מן  כשחזרתי  שעות,  מספר  לפני  אבל  עיר.  באותה 
צורף  לתוכה  הזמנה.  שם  וגיליתי  הדואר,  תיבת  את  פתחתי 
פתק קטן ובו רשום "מנחם היקר, אין לי מילים להודות לך, על 
יעקב. מה חבל  גיסך  ביני לבין  היוזמה המבורכת שלך לפייס 
מיד באותו מעמד.  לזה קץ  ולא שמתי  וטיפש  שהייתי אטום 
דומני שהחיים שלי היו נראים קצת אחרת לטובה. חשבתי 17 
שנים שהוא גנב ממני כסף שלי. אני הקפדתי עליו, והוא הקפיד 
עלי. זה לא עשה טוב לשנינו, ובעיקר לי. אשמח מאד לראותך 
בחתונתי, יצחק". אדון לוי, תאריך החתונה ט"ו בשבט תשע"ח. 
בשנית  מתחתן  והלה  לפני,  שנה  בשבט  בט"ו  וורט  סגר  גיסי 
אבידתו,  אחר  מחזר  זה  מלבלב.  תאריך  באותו  שנה  כעבור 
ומוצאה, וכן רעהו, מחזר ומוצא. אבל האמת היא שההשגחה 
הנפלאה הזו, לדעתי, איננה הסיפור, כבר היו לך בעבר סיפורים 
דומים על הקפדות ועיכובים ועוד יהיו לכם כמותם, וכבר חווינו 
על בשרנו את נפלאות השם יתברך. הסיפור מיסטר לוי, נסגר 
לפני מספר דקות. עניתי לפלאפון ועל הקו האברך היקר יצחק, 
ועכשיו האזן  ליום חתונתו,  בעיצומן של ההכנות  נמצא  אשר 
היטב למה שהוא מספר לי. פתח ציטוט "מנחם, הסכת ושמע 
מה התרחש עמי בשבוע שעבר. נכנסתי לאולם חתונות לשמח 
מי  אהרון.  יושב  ולימיני  השולחן  ליד  התיישבתי  משפחה,  בן 
זה אהרון בעל מכולת מן העיר, שבעבר הייתי קצת לקוח שלו. 
אהרון מתפאר באוזני שאצלו אין  חובות, ואף קליינט לא נמלט 
מבלי לשלם את חובו, והוא זוכר כל קליינט, וכל סיפור שהיה 
לו איתו. "אני", טען אהרון, "לא אתן לאף לקוח שלי לעמוד בפני 
בית דין של מעלה ולתת דין וחשבון על גזלה שנטל ממני. אצלי 
ומסכם  עיניים  שתי  בי  תוקע  הוא  ואז  מ-ש-ל-מ-י-ם"  כ-ו-ל-ם 
את המונולוג שלו. "ר' יצחק, גם איתך היה לי סיפור קטן לפני 
16-17 שנה עברת לגור בשכונה אחרת, השארת אצלי חוב 200 
שקל, ושלושה חודשים נעלמת לי מן הנוף. יום אחד אני רואה 
אותך בשעה תשע וחצי בבוקר בכניסה לבית הכנסת, סימנתי 
לך עם היד, "הלו יצחק, יש לך חוב במכולת". כמה? "מאתיים 
שקל", יש לך מזל שתפשתי אותך. ואתה יצחק, כמו ילד טוב 
ירושלים פתחת את הארנק ושילמת לי שני שטרות של מאה. 
זוכר?". אדון לוי, כך מספר לי איציק את ההתרחשות של אותו 
בוקר מיוחד, שבו יעקב בן ה– 10 מצא את ארנקו של האברך 
ובו 800 שקל בלבד. למה? תשאל את אהרון מהמכולת ואת 
העובדה  את  ממנו  העלימו  שמשמים  היקר,  האברך  יצחק 
שהכסף שלו פשוט עבר מידיו, ומרצונו, לבעל חובו. אדון לוי, 

אני מאד מקווה שהסיפור המתוק הזה מצא חן בעיניך.
באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו

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

סיפור השבוע
הוויכוח היה סוער למדי. למביט מן הצד לא היה ברור מדוע 

הטונים גבוהים וטעונים. 
הנושא: עד כמה אמון צריכים מבוגרים לתת לצעירים. במילים 
של  ובהבטחות  במילים  לבטוח  יכול  הורה  כמה  עד  אחרות, 
שבת,  אחה"צ,  בשעות  התרחש  המעניין  הרך...הפולמוס  בנו 
לשולחן."ילד  הפירות  שהוגשו  לאחר  מיד  שלישית,  סעודה 
יש  ולכן  לדמיון,  מציאות  בין  ומערבב  דמיונות,  שופע  קטן 
אב  טען  מוגבל"  מאד  בערבון  לעדותו  או  לדעתו  להתייחס 
להסכים  נטו  שסביבו  החתנים  שלושת  מנשה.  המשפחה 
עמו. היחיד שהתעקש שיש להאמין לילדים, היה דווקא הבן 
הבכור והרווק של המשפחה, יעקב, ששלושת החתנים נישאו 
לילד  יש  אם  "גם  בלהט  טען  הוא  ממנו.  הצעירות  לאחיותיו 
דמיונות, אם ילד נדרש לומר אמת, הוא יאמר אתה בנחרצות, 
ואני יודע על מה אני מדבר?". "נו, אם הינך יודע על מה אתה 
מודאג  שהיה  אביו,  השיב  פירוט"  לשמוע  אשמח  מדבר, 
מאד מן העובדה שבנו בן ה- 27 לא נשא אישה עדיין. למה? 
ובמידה  כישלון,  פגישת  גוררת  כישלון,  פגישת  מאד,  פשוט 
להזכיר  לי  נעים  לא  "אבא,  יאוש...  כלאחר  היה  יעקב  רבה 
מסמכים  עם  ארנק  ברחוב  מצאתי  שנים   17 לפני  אבל  לך, 
איתרנו  המאבד.  את  שנאתר  כדי  אליך  אותו  הבאתי  וכסף, 
אלינו  הגיע  הלה  מכירים.  יקר שאנחנו  באברך  מדובר  אותו, 
הביתה, פתח את הארנק פישפש ומישמש וטען, כי חסרים 
ותקע  בי  חשד  המאבד  וגם  בי,  חשדת  אתה  שקל.   200 לו 
ולב שבור  ואני עם עיניים דומעות  בי שתי עיניים מאיימות, 
אמרתי לכם, 'לא נגעתי, לא יודע, תאמינו לי. לא האמנתם לי'. 
אבל לא אתה אבא, ולא האברך שיצא חמוץ פנים מן הבית 
בקושי מלמל תודה. חוסר האמון הזה רודף אותי 17 שנים. 
שגנבתי  בי  חושד  עדיין  שאתה  תחושה  בי  מקננת  היום  עד 
כסף, ועד היום כשאני פוגש את האברך מדי פעם, אני מנסה 
מנחם,  שאל  המדובר?"  האברך  נבוך..."."מי  מפניו,  להסתתר 
החתן הצעיר מבין השלושה. "מיותר לציין את שמו, זה לשון 
הרע גמור" מלמל מנשה. "לשון הרע?" תהה מנחם. "הבן שלך 
יעקב מקפיד עליו... והקפדה כידוע לא עושה טוב לאף אחד 
מן הצדדים". מנשה ויעקב סרבו לגלות את השם. למה? ככה. 
של  למעריב  לרחוב,  שותקים  יצאו  הם  המזון  ברכת  אחרי 

מוצש"ק. 
יום א' השבוע. שיחת פלאפון. ר' לוי שלום, שמי מנחם, אני 
גיסי  יעקב  של  הסיפור  יעקב.  של  וגיסו  מנשה  של  החתן 
הרווק לא עזב אותי. באותו שבוע חל צום י' בטבת. הרגשתי 
רציתי  שבשכונה.  הכולל  לכיוון  רגליים  גררתי  מאד,  חלש 
לפתוח ספר ולהירגע. בכניסה עמד אברך שאני מכיר, וביקש 
אני  ולחובות.  לקשיים  שנקלע  שלו  חברותא  עבור  צדקה 
מכיר את כל אברכי הכולל, ושאלתי לשמו מתוך כוונה לעזור 
מלא  שנים,  עשר  כבר  גרוש  הוא  ביצחק".  "מדובר  יותר.  לו 
בחובות, ובתביעות, ולא מצליח להקים בית חדש.  הגיע לפת 
לחם". עדכן אותי.  שלפתי מכיסי 100 שקל לצדקה. חייגתי 
"כן",  יצחק!".  באברך  מדובר  לי,  "תגיד  ושאלתי  גיסי  ליעקב 
לו.  עניתי  העליונה"  "ההשגחה  לך?".  סיפר  "מי  יעקב  השיב 
נכנסתי לכולל. איתרתי את האברך יצחק בפינתו על הסטנדר, 
לסאגה  קץ  לשים  ובכך  גיסי,  יעקב  עם  שישוחח  וביקשתי 
של ההקפדות שרק עתה יצאה לאוויר העולם של המשפחה 
לידו  ישבתי  רגע".  "שב  בידו  לי  וסימן  היסס,  יצחק  שלנו. 
ושמעתי סיפור חיים נורא. על שבע שנות נישואין של סבל, 
הוא  מפרכים.  פחות  לא  ייסורים  עם  גירושין  שנות   10 ועל 
התוודה בפני "היה זה בשנת הנישואין הראשונה שלי. הייתי 
די מבוהל כשגיליתי שהארנק איננו. חיפשתי ובכל פינה. היו 
לי שם 1000 שקלים ומסמכים רבים. כשמנשה עדכן אותי 
על מציאת האבידה ע"י בנו הקטן יעקב, חזר לי הצבע לפנים. 
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ארגון ”חסדי ינון“ 
עורך תיקון פדיון נפש

תיקון זה הוכח שפועל ישועות

פרטים בקו הישועות 03-6182992

חבר שלי מתחתן עוד שבוע בשעה טובה ובמזל טוב, אך 
לא מזמן הוא ריסק את העקב, והרופאים אמרו לו שיצטרך 
להיות בחתונה עם קבוע ולא יוכל לדרוך על הרגל,  הזמנתי 
שעושים  בבקר,  להיום  ינון”  ב”חסדי  נפש”  “פדיון  לו 
מתחת  להיות  יוכל  השם  שבעזרת  וצילומים.  בדיקות  לו 
לחופה בלי קבוע ולעמוד על הרגלים. ועכשיו ממש קבלתי 
לו  להוריד  החליטו  הבדיקות  שלאחר  ממנו  טלפון  שיחת 
את הקבוע ויוכל לדרוך כבר על הרגל. ישתבח שמו לעד. 

שירבו שמחות בישראל!
 בעילום שם

מזל טוב! נשמע קול מעבר לקו, הבטחתי לבשר בשורות 
טובות....

לפני שלושה חודשים בערך הזמנתי ”פדיון נפש” ב“חסדי 
שלו  השם  שנים.  כמה  שידוך  מעוכב  שהיה  לאחי   ינון“ 
היה ארבע שנים אצל המשפחה של המשודכת, ולא רצו 
מסתבר.  אצלם  גם  עבר  הזמן  כלום.  קרה  ולא  לשמוע. 
ופתאום  פעם  עוד  שלו  השם  את  הציעו  הפדיון  לאחר 
הסכימו, והשידוך יצא אל הפועל, ואתמול היו האירוסין...      

אין מילים להודות...
בעילום שם

במהלך  בעיה  נוצרה  שמיני  תחילת  שביעי  חודש  בסוף 
ההריון של אשתי והרופאים הודיעו לנו שמחמת הבעיה 
תלד  שאשתי  שאומר  מה  מוקדמת,  ללידה  חשש  ישנו 
בחודש שמיני שידוע שבחודש השמיני הלידה מסוכנת 
ואשתי  הסתדר  הכל  ינון"  ב"חסדי  פדיון  עשינו  לעובר. 
הייתה  זו  דבריה  ולפי  ובזמנו  בעיתו  טבעית  לידה  ילדה 
, אני מתקשר לעשות עוד  הלידה הכי קלה שהייתה לה 

פדיון בנושא אחר ולהודות לבורא על חסדיו הרבים...
יונתן מהמרכז 

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... 

למורה  בסמיכות  והייתי  בדרום  ספר  בית  מזכירת  אני 
שהייתה חולה בנגיף מאומתת, ממשרד הבריאות דרשו 
עלי  חשך  במידי,  להיבדק  בקירבתה  שהיה   מי  מכל 
עולמי. יש לי ילדים בבית, זה בכלל לא פשוט.  הלכתי 
מיהרתי  שהלכתי   ולפני  כבדים,  בחששות  לבדיקה 
לעשות ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“  וברוך השם יצאתי 

שלילית. מודה לבורא עולם כל יום.
 פ.י מהדרום

אחי, היה צריך לעבור ניתוח בשתי העניים. הוא במצב 
מאד קשה, ולא רואה כלום, וחששו שחס וחלילה לא 
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“  יגיע לעורון. הזמנתי עבורו 
לבקר של הניתוח. הוא הגיע לבדיקת טרום ניתוח, לאחר 
לו  שאין  לו  אמרו  הביתה!  אותו  שלחו  ופשוט  הפדיון, 

כלום והוא צריך רק משקפיים. הודו לה‘ כי טוב...
בעילום שם



החיזוק השבועי  כבוד האדם הוא כבודך

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

 // מתוך מדור “מטעמים לשולחן” \\

רבי יצחק אלחנן ספקטור, רבה של קובנה, פעל רבות בענייני צדקה. באחד הימים הלך הרב עם גבאי צדקה אל עשיר שירד מנכסיו כדי לסייע 
לו ולהאיר את חייו. כיוון שהיה העשיר ידוע ומוכר, החליטו גבאי המקום לא להזכיר את שמו ומצבו לאיש. בדרכם, נכנסו רבי יצחק אלחנן וגבאי 
הצדקה לבית אחד העשירים בעיר, שהיו בטוחים בו, שיתן להם נדבה הגונה. קיבלם העשיר בסבר פנים יפות, הכניסם לטרקלין ושאלם לשם מה 
באו אליו."לשם דבר צדקה", השיב רבי יצחק אלחנן. "מי הוא זה?" הסתקרן העשיר. "אין אנו יכולים לגלות"  השיב רבי יצחק אלחנן, "אוכל לומר 
שמדובר באדם חשוב שירד מנכסיו ומצווה עלינו להחזיק בו". העשיר הרהר דקות מספר ואמר: "רבי, הריני נותן עשרים וחמישה רובל לצדקה 
זו, ובלבד שתאמר לי לשם מי היא ניתנת, כמובן שאשמור על הדבר בסוד". תלה גבאי הצדקה עיניו ברבי יצחק אלחנן ואמר: "עשרים וחמישה 
רובל אינם דבר מועט..." אך רבי יצחק אלחנן לא היסס לרגע ואמר: "אין אני יכול לגלות". כשראה זאת העשיר, אמר: "רבי, אתן חמשים רובל". אך 
הרב נותר בסירובו."רבי, אתן מאה רובל" הוסיף העשיר. כששמע הגבאי עד היכן הדברים מגיעים, אמר לרבי יצחק אלחנן: "נאמר לו את שמו של 
פלוני ובתנאי שלא יגלה אותו לשום איש, הרי מאה רובל לפנינו, כמה טירחות נטרח, כמה יגיעות נייגע, על כמה פתחים נחזר, עד שנאסוף סכום 
כזה..." אך רבי יצחק אלחנן נותר בסירובו ואמר לעשיר: "אף אם תתן לי את כל הון ביתך לא אגלה לך את שמו, כבודו של אדם יקר מכל כסף 
וזהב שבעולם!" כששמע זאת העשיר, נטל רשות מהגבאי והכניס את רבי יצחק אלחנן לחדר פנימי. שם "שפך" העשיר את ליבו לפני רבו ואמר: 
"השעה דחוקה לי ביותר, אני הולך ויורד מנכסיי, איני יודע מאין יבוא עזרי. זה מספר ימים שרציתי לבקש עצה מפיך אולם חששתי שמא יוודע 
הדבר ותיווצר ביני לבין נושיי מהומה שתסעיר את העיר, ובושתי תהיה גדולה. המחלוקת שתיווצר מכך ביני לבין נושיי תסעיר את העיר כולה. 
אולם עכשיו, כשראיתי עד כמה נזהר הרב בכבודו של אדם, הריני מפיל תחינתי לפניך שתעמוד לי בשעת דוחקי ותמציא לי רווחה". כששמע זאת 
רבי יצחק אלחנן שמח ונתן הודיה לבורא, כיצד סייע בעדו למנוע את אש המחלוקת בעירו, בשל כוונתו הטובה לדאוג לכבודו של אדם באשר הוא 
אדם... )הרב וינר( אנו רוצים שישמרו על כבודנו, שלא יבזו אותנו, שלא יעשו מאיתנו צחוק ויוליכו אותנו שולל. כבוד האדם לא רק חשוב לנו, 
הוא חשוב גם לבורא עולם, לכן טבע הבורא בתורתו וכתב עשרות מצוות בין לאדם לחברו כדי שאנו נכבד את האחר, נשמור על זהותו, נסתיר את 
מגרעותיו וניתן לו לחיות חיים נוחים ושלווים יותר. כשאתה שומר על כבוד האחר, על רכושו וחופש הבחירה שלו, אתה בעצם מכבד את עצמך, 
גורם לאחרים לשמור על כבודך ובדרך עקיפה יוצר לעצמך רשת ביטחון, רשת הפרושה עליך מלמעלה, השומרת עליך ועל כבודך. כשאתה מכבד 

את האחר בורא עולם מכבד אותך, עוזר ומסייע לך, כי אתה הוא זה ששומר ומכבד את בניו...

רונן קרתא


